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»اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« أﻓﺮﺟﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺪدت ﺟﻠﺴﺔ  ٩ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺴﻤﺎع ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
•
َ
• اﻟﺪﻓﺎع ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺒﻄﻼن ﺣﻜﻢ أول درﺟﺔ ﻟﺼﺪور اﻹداﻧﺔ دون ﻣﺮاﻓﻌﺔ
ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ  60ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻗــﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﻧﻮر اﻟﻌﻨﺰي ،أﻣﺲ،
إﻃــﻼق ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  20ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر ﻣــﻦ أﻣ ــﻮال ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻤــﻮاﻧــﺊ ،ﻛﻤﺎ أﻣــﺮت
ﺑﻤﻨﻊ ﺳﻔﺮﻫﻢ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻓ ــﻲ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎﻟــﺔ ،ﻗـﻀــﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺑﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )روﺳﻴﺔ
ً
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ(  20ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،واﻟﺜﺎﻟﺚ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ،واﻟﺮاﺑﻊ

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ً
ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ،واﻟـﺨــﺎﻣــﺲ  12ﻣﻠﻴﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻣﺤﺪدة
ﺟﻠﺴﺔ  9ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺴﻤﺎع ﻣﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺪﻓﺎع،
ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ ،ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺑﻄﻼن
ﺣـﻜــﻢ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ أول درﺟ ــﺔ اﻟ ــﺬي ﺗـﻤـﺴـﻜــﺖ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺮاﻓﻌﺘﻬﺎ.
وﺗـﻌـﻘــﺪ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺟـﻠـﺴــﺔ  9ﻳﻮﻧﻴﻮ
وﺳــﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﻤــﺎع إﻟﻰ
ً
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮد ﻣﻦ ﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺷﻬﻮد آﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮن

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

»اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت«:
اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻧﺎﻫﺎ ﻻ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﻄﺎﻳﺮ اﻟﺤﺼﻰ

ﻓﻲ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ
اﻟﺒﻼغ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻣـﺘ ـﻌــﺐ اﻟـ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﻲ ،ﻗ ـﻀــﺖ ﺑ ـﺤ ـﺒــﺲ اﻟـﻤـﺘـﻬـﻤـﻴــﻦ
َ
اﻷوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ،وﻫـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻻن ﺑ ــﺈﺣ ــﺪى ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت
ً
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ  15ﻋــﺎﻣــﺎ و 10ﺳـﻨــﻮات،
ﻣﻊ ﺣﺒﺲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ  5و 7ﺳﻨﻮات ﻣﻊ
اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻨﻔﺎذ ،وإﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺮد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﻟﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﺿﻌﻔﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ إﻟﺰام اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ

َ
اﻷوﻟﻴﻦ ﺑﺪﻓﻊ  9ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻛﻔﺎﻟﺔ ،ودﻓﻌﺎﻫﺎ
ُ
ﺛﻢ أﻓـ ِـﺮج ﻋﻨﻬﻤﺎ ،إﻻ أن "ﺣﻜﻢ أول درﺟــﺔ" اﻧﺘﻬﻰ
ً
ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺪدا إﻟـ ـ ــﻰ إداﻧـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ـﺒ ــﺲ ﻣـ ــﻊ ﺑــﺎﻗــﻲ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ.
وﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ،
ﻣــﻊ آﺧ ــﺮ ﻫـ ــﺎرب ،ﺑـﻌــﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻢ ﻣـﺒــﺎﻟــﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟ ـﻤــﻮاﻧــﺊ ،ﺗﻬﻤﺔ اﻻﺳـﺘـﻴــﻼء
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ،إﻻ أن ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ أﻧـﻜــﺮوا اﻟﺘﻬﻢ
اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻢ.

اﻟﺒﺤﺮ» :ﻛﻔﻴﻚ«
ﻣﺴﺘﻘﺮة ...وﺛﻘﺔ
اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ
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»اﻟﺼﻔﺎة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«:
ﻫﺪﻓﻨﺎ إﻋﺎدة اﻟﺴﻬﻢ
إﻟﻰ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
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• اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺗﻌﺪﻳﻞ »اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت« واﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﺎ ﻟﻌﺘﻖ رﻗﺒﺔ ﻣﺪان ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺠﺎورة
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ
وﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

اﺳـﺘـﻤــﺮت أﺟ ــﻮاء ﺟﻠﺴﺔ ﻃ ــﺮح اﻟﺜﻘﺔ
ﺑ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻹﻋ ـ ــﻼم وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ً
اﻷﺟﻮاء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺟــﺪدوا ﺗﺤﺬﻳﺮاﺗﻬﻢ
ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ "ﻃﻠﺐ
اﻟﻄﺮح" إﻟﻰ ﻧﻘﺎش ﻋﻨﺼﺮي َ
وﻗﺒﻠﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،إن

ﻓﻲ دلبلا
أوﺗﺎر
ﻃﻼل ﻣﺪاح ﻳﺒﺼﺮ
ّ ً
ﻣﺤﻤﻼ ﺑﺎﻟﺸﺠﻦ
اﻟﺪﻧﻴﺎ
وﺻﺮﺧﺎﺗﻪ ﺗﺠﻮب
اﻟﻮدﻳﺎن
22

•

• ﺗﺠﺎوزت  ٣٧.١ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎرً ...وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﺎق  ٤٣.١٦٩ﻣﻠﻴﺎرا
ً
• اﻟﻘﺮوض اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮا واﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﺧﻼل ﻋﺎم
●

اﻟﻘﺼﺒﻲ ﻳﺴﻠﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ
»اﻟﻌﺎﺻﻮف«
24

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻧﻤﺖ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف  %1.8ﻓﻲ ﻣﺎرس
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﺘﺒﻠﻎ  2.75ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ
ً
 9ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ،ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ  37.1ﻣﻠﻴﺎرا،
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم
واﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرف ﻧ ـﺤــﻮ ﻣـﻠـﻴــﺎر
دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 ،%2.3إذ ﺑﻠﻎ  43.169ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ

٢١

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﺗﻠﻘﺖ ﻃﻠﺒﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻟﺠﻤﻊ
اﻟـ ّـﺪﻳــﺔ ،واﻓـﻘــﺖ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻤﺎ،
وﻫﻮ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻤﺒﺮات
اﻟﻤﺸﻬﺮة ،وﻗﻴﻤﺘﻪ  1.9ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻟـﻌـﺘــﻖ رﻗ ـﺒــﺔ ﻣـ ــﺪان ﻓﻲ
دوﻟﺔ ﻣﺠﺎورة« ،ﻣﻌﻠﻨﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ
ﺟﻤﻊ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻨﺼﻒ
اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ أن »اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون«
وﺿـﻌــﺖ ﺿــﻮاﺑــﻂ واﺷـﺘــﺮاﻃــﺎت
ﻣـﺤــﺪدة ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ
ﻟﻐﺮض اﻟﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﺜﺮة ٠٧

ﻣﺎرس
ﻓﻲ
اﻟﺨﺎص
اﻟﻘﻄﺎع
ﻟﻮداﺋﻊ
ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻮى
ً

اﻟﻤﺸﺎﻛﺲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺷﺎﻫﻴﻦ ...اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺠﻞ

ﺷﻮﻳﻜﺎر اﺑﻨﺔ اﻷﺗﺮاك
ﺣﺎﺋﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
واﻟﺰواج وﻧﺒﻮءة اﺑﻦ
ﻋﻤﺘﻬﺎ
٢٠

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻋـ ـﻠـ ـﻤ ــﺖ »اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺪة« ،ﻣــﻦ
ﻣ ـﺼــﺎدرﻫــﺎ ،أن ﻃـﻠـﺒــﺎت ﺟﻤﻊ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﺤﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﻼﻓﺎت
اﻟﺜﺄر )اﻟﺪﻳﺔ( ،ﺑﺪأت ﺗﻨﻬﺎل ﻋﻠﻰ
وزارة اﻟ ـﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ً
ﻋ ـﻘــﺐ ﻣــﻮاﻓـﻘـﺘـﻬــﺎ أﺧـ ـﻴ ــﺮا ﻋﻠﻰ
أﺣـ ــﺪﻫـ ــﺎ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺑ ـﻠ ــﻎ ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ
اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ.
ً
ووﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر ،ﻓـ ــﺈن
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ،ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ــﻲ إدارة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﻤﺒﺮات،

أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أن اﻟﻨﺎﺋﺐ
ً
اﻟــﺬي ﺗﺤﺪث ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب اﻋﺘﺬر
ً
ﻟــﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺘﻪ ،وﻗ ــﺎل» :ﻻ أﻗ ـﺼــﺪك« ،داﻋـﻴــﺎ
ﻣ ــﻦ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪ أن ﻳ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﺿ ــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب
وﻃــﺮح اﻟﺜﻘﺔ ،إﻟﻰ »ﻋــﺪم ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ«.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي
ً
ﺗﺤﺪث ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺠﺒﺮي.

ﺳﻴﺮة

ﺳﻴﺮة

●

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻳﻌﺘﺬر إﻟﻰ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

ً
ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  42.167ﻣﻠﻴﺎرا
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ  .2018وزادت
اﻟــﻮداﺋــﻊ ﻧﺤﻮ  419ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﺑﻨﻤﻮ
ً
 ،%0.9إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  42.750ﻣﻠﻴﺎرا إﻟﻰ
ً
 43.169ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﻓﺒﺮاﻳﺮ
وﻣﺎرس.
وارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ اﻟـ ــﻮداﺋـ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺑﻴﻦ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﻣﺎرس ﻧﺤﻮ  150ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﺑﻨﻤﻮ  ،%2.5إذ زادت ﻣﻦ  5.875ﻣﻠﻴﺎرات
إﻟﻰ  6.025ﻣﻠﻴﺎرات.
ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻧﻤﺖ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﺳ ـﻨ ــﻮي ﺑﻴﻦ
ﻣ ــﺎرس  2018وﻣ ــﺎرس اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،%4.8
إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  15.167ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﻟﻰ
ً
ً
 15.908ﻣﻠﻴﺎرا ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺒﻠﻎ  741ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮوض اﻹﺳ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻫــﻲ
ً
ً
اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﻤــﻮا واﻷﻛ ـﺜــﺮ ﺗـﻤــﻮﻳــﻼ ،إذ ﻧﻤﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%5.4وذﻟــﻚ ﻣــﻦ  11.169ﻣﻠﻴﺎر
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻣـ ــﺎرس  ،2018إﻟ ــﻰ 11.776
ً
ﻣﻠﻴﺎرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ١١ .

ﻏﺰة ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ رﻣﻀﺎن ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻮﺳﻊ ﻋﺪواﻧﻬﺎ
ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﺳ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ،واﺻﻞ
اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ ،أﻣ ــﺲ،
ـﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ
ﻟـﻠـﻴــﻮم اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠـ ّ
ﻏ ـ ــﺎراﺗ ـ ــﻪ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺸ ــﻨ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﻣ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﻣ ـﺘ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻗ ـﻄــﺎع
ﻏــﺰة ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 15
ً
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ،

ً
ا ﻟــﺬي ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻤﺼﻐﺮ ،أﻣﺲ،
إﻧـ ــﻪ أﻣـ ــﺮ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ ﺑ ـﻤــﻮاﺻ ـﻠــﺔ
»اﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺜ ـﻔ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ً
ﻏ ــﺰة« ،ﻣـﺤـ ّـﻤــﻼ ﺣــﺮﻛــﺔ ﺣﻤﺎس
ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﻟـﻬـﺠـﻤــﺎت» ،وﻫــﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﺎ
ﻓ ـ ـﺤ ـ ـﺴـ ــﺐ ،ﺑـ ـ ــﻞ ﻋـ ـ ــﻦ ﻫ ـﺠ ـﻤ ــﺎت
ً
اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎد اﻹﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ،
وﺗﺪﻓﻊ ﻟﻬﺎ«.
٠٧

ﻣﺤﻠﻴﺎت

04
ﺑﻮﺷﻬﺮي ٪٤٦ :ﻧﺴﺒﺔ
إﻧﺠﺎز ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﺮب ﻋﺒﺪاﷲ
اﻟﻤﺒﺎرك

اﻗﺘﺼﺎد

١٤

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ واﻟﺪﻻل :ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﺮي ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻃﻠﺒﺎت ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت »اﻟﺪﻳﺔ«
• »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« :ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ  ٦ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺗﻨﻬﺎل ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺸﺆون
ﻫﻨﺎك "ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺟﺠﺖ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﺣﺪة
ً
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿــﺪﻫَــﺎ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــﻪ إذا "ﺗﻢ
ً
ﺗـﺒـﻨــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻨــﻔــﺲ ﻣ ـﺠ ــﺪدا" ﻓﺴﻴﻮﺟﻪ
ً
ً
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﻮاﺑـ ــﺎ ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪا إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺠـ ـﺒ ــﺮي،
و"اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻫﺰة".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل
أن ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻨــﻮاب ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ً
اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ" ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ
ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﻏ ـﻠ ــﻒ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻖ وﻟ ــﻢ
ﻳﺠﺐ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ".
٠٧

اﻷﻣﻴﺮ :ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻸﻣﺘﻴﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻟﻨﻤﺎء واﻻﺳﺘﻘﺮار

ﺳﻴﺎرة اﻟﻘﻴﺎدي ﺑـ»ﺣﻤﺎس« اﻟﺬي اﻏﺘﺎﻟﺘﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻣﺲ ﻓﻲ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ) ٢٠١٤أ ف ب(

١٧
 ٦٫٢ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
أرﺑﺎح » «KIBﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول

دوﻟﻴﺎت

٢٦

اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﻔﺘﺘﺢ
»أﻧﻔﺎق ﺳﻴﻨﺎء« :اﻟﺪول
ُ
ﻻ ﺗﺒﻨﻰ ﺑﺎﻟﺪﻟﻊ

رﻳﺎﺿﺔ

٢٨

اﻟﺠﻮﻟﺔ  ١٧ﺑـ »ﭬﻴﭭﺎ«:
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺣﺴﻢ اﻟﻠﻘﺐ
وﻫﺒﻮط اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻓﻘﻂ

آﺧﺮ اﻟﻜﻼم

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت
ﻓﻲ رﻣﻀﺎن

دلبلا

•
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٣

ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻷﻣﻴﺮ :ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻸﻣﺘﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻟﻨﻤﺎء واﻻﺳﺘﻘﺮار

ﺳﻤﻮه اﺳﺘﻘﺒﻞ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك واﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ واﻟﺨﺎﻟﺪ وﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﻳﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ رﻣﻀﺎن
ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﺪول
وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ
ﺑﻴﺎن ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ورﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎء رﺋـﻴــﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ،ووزﻳ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ ﺻـﺒــﺮي
ﺑﻮﻗﺎدوم ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻢ ﺳﻤﻮه رﺳﺎﻟﺔ
ﺧ ـﻄ ـﻴــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮي

ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻘ ــﺎدر ﺑ ــﻦ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﺗـﻬـﻨـﺌــﺔ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﺣـﻠــﻮل
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧــﻮﻳــﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ
وﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ ﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ وﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰﻫ ــﺎ
واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.
ﺣـﻀــﺮ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ وزﻳـ ــﺮ ﺷ ــﺆون
اﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻮان اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮي اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻋـﻠــﻲ
اﻟﺠﺮاح.

ﺑﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﺎن
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه،
ﺑﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﺎن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ
رﻣ ـﻀــﺎن اﻟـﻤـﺒــﺎرك ﻣــﻦ أﺧـﻴــﻪ ﺳﻤﻮ
وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮزوق
اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ورﺋـﻴــﺲ اﻟـﺤــﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ ،وﻧﺎﺋﺐ
رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣ ـﺸ ـﻌــﻞ اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ،وﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ ،ورﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك،
ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ رﺋـﻴــﺲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ ،واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
ﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ
اﻟـ ـ ــﺪﻓـ ـ ــﺎع اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﻧـ ــﺎﺻـ ــﺮ ﺻ ـﺒ ــﺎح
اﻻﺣـﻤــﺪ ،أﻋــﺮﺑــﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋــﻦ أﺧﻠﺺ
اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ وأﺻﺪق اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت ﻟﺴﻤﻮه
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻟــﺪﻋــﺎء
ﻟـﺴـﻤــﻮه ﺑـ ــﺪوام اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
ﻟ ـﻤــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﻗ ـﻴ ــﺎدة ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮة اﻟﺨﻴﺮ
واﻟﻌﻄﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻓﻴﻪ ﻋﺰﺗﻪ وازدﻫ ــﺎره ﻣﺒﺘﻬﻠﻴﻦ إﻟﻰ

اﻟﺒﺎري ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرك ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﺨ ـﻴــﺮ واﻟ ـﻴ ـﻤ ــﻦ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺰة وﻋـﻠــﻰ
اﻷﻣﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم
واﻟﺴﺪا-د.

اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار
وﺑـﻌــﺚ ﺳ ـﻤــﻮه ،ﺑـﺒــﺮﻗـﻴــﺎت ﺷﻜﺮ
ﺟــﻮاﺑـﻴــﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺷـﻜــﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ أﻋ ــﺮﺑ ــﻮا ﻋـﻨــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ
ﻃـﻴـﺒــﺔ ودﻋـ ـ ـ ــﻮات ﺻ ــﺎدﻗ ــﺔ ،ﺳــﺎﺋــﻼ
اﻟ ـﻤ ــﻮﻟ ــﻰ ﻋ ــﺰ وﺟـ ــﻞ أن ﻳ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻫــﺬا
اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮ اﻟـ ـﻔـ ـﻀـ ـﻴ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ
اﻟﻌﺰﻳﺰ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻜﺮام ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ
واﻟ ـﺒــﺮﻛــﺎت وأن ﻳــﺪﻳــﻢ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣــﻦ
واﻷﻣﺎن واﻟﺮﺧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ
وﻳﺤﻔﻈﻪ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻣ ـﻜــﺮوه وﻳﺤﻘﻖ
ﻟﻼﻣﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ

ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ
ﺗﺘﻄﻠﻌﺎن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رﻓﻌﺔ وﻧﻤﺎء وأن
ﻳﺴﻮد اﻷﻣــﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻼم
ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ،ﺑــﺮﻗ ـﻴــﺎت

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﻣﻀﺎن ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﺸﻴﻮخ
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤــﻮ وﻟ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ،
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ،
ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻛ ـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ،وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺠﺮاح ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،ﺑﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺣـﻠــﻮل ﺷﻬﺮ رﻣـﻀــﺎن اﻟـﻤـﺒــﺎرك ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺑﺎﺳﻤﻪ وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
أﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرﻛــﺔ ،ﻣـﺒـﺘـﻬــﻼ اﻟ ــﻰ اﻟ ـﻠــﻪ ﻋ ــﺰ وﺟــﻞ
أن ﻳﻤﺘﻊ ﺳـﻤــﻮه ﺑــﻮاﻓــﺮ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم
اﻟ ـﻌ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ،وأن ﻳ ـﺒ ـﻘ ـﻴــﻪ ﻋ ـﻀ ــﺪا وﺳ ـﻨ ــﺪا
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ،وأن ﻳﺆﻳﺪه
ﺑﺎﻟﻌﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ رﻓﻌﺔ وﺳﺆدد ورﻗﻲ
وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ.
و ﺑـﻌــﺚ ﺳـﻤــﻮه ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻬﻨﺌﺔ إ ﻟــﻰ
ﺳـﻤــﻮ رﺋـﻴــﺲ اﻟ ـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟﺸﻴﺦ
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
أﻋﺮب ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﻴﺒﺔ
ﺑـﻬــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟـﻤـﺒــﺎرﻛــﺔ ،داﻋ ـﻴــﺎ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻮاﻓﺮ
اﻟـﺨـﻴــﺮ واﻟ ـﻴ ـﻤــﻦ واﻟ ـﺒ ــﺮﻛ ــﺎت وأن ﻳﺴﺒﻎ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ .وﺗﻠﻘﻰ
ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺑــﺮﻗـﻴـﺘــﻲ ﺷ ـﻜــﺮ ﺟــﻮاﺑ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻲ واﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،ﺑﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ

ﻛ ـﺒــﺎر اﻟـﺸـﻴــﻮخ وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺤــﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺦ ﻧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ ،ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ،ورﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎء رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ رﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻳﻮﺳﻒ
اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎوﻋ ــﺔ ،واﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻷول ﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك.
وأﻋ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻮا ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻗ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬــﻢ ﻋ ــﻦ ﺑــﺎﻟــﻎ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺠﻬﻮد ﺳﻤﻮه اﻟﻜﺒﻴﺮة وﻋﻄﺎﺋﻪ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه أﻳﺎﻣﻪ
اﻟـﻤـﺒــﺎرﻛــﺔ وﻫــﻮ ﻳﻨﻌﻢ ﺑـﻤــﻮﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ وأن ﻳﺤﻔﻆ ﺑــﻼدﻧــﺎ اﻟـﻌــﺰﻳــﺰة

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺼﺎﻟﺢ
وﻳ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻧ ـﻌ ـﻤــﺔ اﻷﻣـ ـ ــﻦ واﻷﻣـ ـ ــﺎن
واﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪم واﻻزدﻫ ـ ـ ـ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد.
وﺗـ ـﻠـ ـﻘ ــﻰ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ،ﺑـ ــﺮﻗ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌــﺔ

ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣــﻦ اﻟـ ــﻮزراء واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
وﻛ ـﺒــﺎر اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ وأﻋـﻀــﺎء
اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻚ اﻟ ــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ــﻲ واﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ.

اﻟـﺘـﻬــﺎﻧــﻲ ﻣــﻊ إﺧ ــﻮاﻧ ــﻪ ﻗ ــﺎدة اﻟ ــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟـﺼــﺪﻳـﻘــﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣ ـﻠــﻮل ﺷﻬﺮ
رﻣـﻀــﺎن اﻟـﻤـﺒــﺎرك ،ﺳــﺎﺋــﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ

ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﻮاﻓﺮ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺨﻴﺮ واﻟﺒﺮﻛﺎت.

اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻦ
ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ أﻳﺎم رﻣﻀﺎن
ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﺣ ـﻠ ــﻮل ﺷـﻬــﺮ
رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ،ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﺌ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻓ ـ ـ ــﻲ دﻳ ـ ـ ـ ــﻮان
اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك
اﻟ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﻌﺪ ﺻﻼة
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺸـ ــﺎء ،ﻓـ ــﻲ ﺛـ ــﺎﻟـ ــﺚ أﻳـ ــﺎم
ﺷـ ـﻬ ــﺮ رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن اﻟ ـﻔ ـﻀ ـﻴ ــﻞ،
أﻋـ ـ ــﺎده اﻟ ـﻠ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
وﺷﻌﺒﻬﺎ واﻷﻣﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳـ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺮ
واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت.

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك

٤

ﻣﺤﻠﻴﺎت
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ً
ﺟﺎر ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺮﻳﺒﺎ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ٍ

اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻛﺪت أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ﻳﻨﺘﻈﻢ وﻳﺰداد
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
دﻋ ــﺖ وزﻳـ ــﺮة اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل وزﻳ ــﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻣﻘﺎوﻟﻲ ﻣﺸﺮوع ﻏﺮب
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك إﻟ ــﻰ اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام
ﺑﺠﻮدة اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻟـﻠــﻮزﻳــﺮة ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي إﻟ ــﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ،راﻓ ـ ـﻘ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ م .ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺒﻴﻞ وﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ م .ﻧــﺎﺻــﺮ ﺧﺮﻳﺒﻂ
وﻋــﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ.
وﺻﺮﺣﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ
إﻧ ـﺠ ــﺎز اﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ
ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻤﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول
اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎول،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟﻤﺸﺮوع
 46ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺑـﻠـﻐــﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧـﺠــﺎز اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ  23ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ .واﺟ ـﺘ ـﻤ ـﻌــﺖ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮة ﻣﻊ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﺑــﺎﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻤﺜﻠﻲ
ﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ
اﻻﻋ ـﻤــﺎل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﻋﺪدﻫﺎ
) ،(11و ﺗـﻀــﻢ  4ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ
و 6ﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

واﻟ ـﻔ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ وﻛ ــﺎﺑ ــﻼت اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء،
ﺑ ـ ــﺎﻹﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪ ﻟ ـ ـﺨـ ــﺰان
وﻣﺠﺮور ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر.
وﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺖ ﺑـ ــﻮﺷ ـ ـﻬـ ــﺮي ﺑ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ
ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻊ ،وﻛ ــﺎن ﻣﻦ
أﺑــﺮز اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ زارﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ
) ،(1292ﺣـﻴــﺚ اﻃـﻠـﻌــﺖ ﻋـﻠــﻰ أول
ﻣ ـﺤ ـﻄــﺔ ﻛ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ )400
ك.ف( ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣ ــﻦ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ 100
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﺟـ ــﺎر اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣﻊ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر
ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،أﻛ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﺒ ـﻴــﻞ أﻧــﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ،وﺗـﺴـﻠـﻴـﻤــﻪ ﻗ ـﺒــﻞ ﻣــﻮﻋــﺪه
اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ .2020

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻧﻈﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺣ ـﻔ ــﻞ ﺗ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ ﻋـ ـﻀ ــﻮة اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول وزﻳ ــﺮة اﻟـﺸــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ
ﻫﻨﺪ اﻟﺼﺒﻴﺢ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻮزﻫﺎ
ﺑﻮﺷﺎح ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ  2019 - 2018ﻓﻲ أﺣﺪ
ﻣ ـﺠــﺎﻻت ﺟــﺎﺋــﺰة وﺷ ــﺎح اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮي واﻻﻧـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم.
وﻗ ـ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻮﺳ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ــﺔ ،إن
»اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴ ــﺢ ﺗ ـﻤ ـﻴ ــﺰت ﺧ ـ ــﻼل ﻓ ـﺘــﺮة
ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ اﻟﻮزاري ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎد واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰ ﻣــﻊ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت واﻟ ـﻤ ـﺒــﺮات اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ،
وﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ

اﻟﺼﺒﻴﺢ ﺗﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ً
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،وﻟﻢ ﺗﺘﻮان ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ«،
ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن »ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮة اﻟﺼﺒﻴﺢ
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات«.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل أﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺳــﺮ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ،ﺟـ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـﻨ ــﺎﻣ ــﻲ ،إن
»اﻟﺼﺒﻴﺢ أﺣﺪ اﻟﺪاﻋﻴﻦ واﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻋ ــﻲ واﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮي

وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـﻴــﻪ وﺻﻘﻞ
ﻣــﻮاﻫـﺒـﻬــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ واﻟـﺘــﺄﻫـﻴــﻞ
ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم«.
ﺑ ــﺪورﻫ ــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴــﺢ ،إن
»اﻟﺨﻴﺮ ﻣﺎﻳﺰال ﻳﺰدﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑــﺎﻻرﻗــﺎم واﻻﺣ ـﺼــﺎءات ،ﺣﻴﺚ ان
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮي ﻟ ـﻴ ـﺼ ــﺐ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨــﺎﺑ ـﻌــﻪ
اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ ،وﻫ ــﺬا اﻟ ــﻮﺷ ــﺎح اﻟــﺬي

اﺣﻤﻠﻪ اﻋﺘﺰ واﻓﺘﺨﺮ ﺑﻪ وﺗﺎج ﻣﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻄﺎء اﻟـﻤــﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻴﻨﻲ«.
واﻛـ ــﺪت أن »ﺑـﻠــﺪﻧــﺎ ﺑـﻠــﺪ اﻟﺨﻴﺮ
وأﻣﻴﺮﻧﺎ ﻗﺎﺋﺪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي ﻳﻨﺘﻈﻢ وﻳ ــﺰداد وﻳﺮﺗﻘﻲ
وﺳﻨﺮى ﻣﺮدوده ﻫﺬا اﻟﻌﺎم«.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮات اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ٢٠٢٠
●

اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺑﺪأت ﺗﺤﻀﻴﺮاﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ...
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻗﺒﻞ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻓـ ــﻲ اﻹدارة اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ
ﻟﻺﺣﺼﺎء أن اﻹدارة ﺗﻮاﺟﻪ أزﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺒﺪء
ﺑـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮات اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪاد اﻟـﺴـﻜــﺎﻧــﻲ ﻟ ـﻌــﺎم 2020
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻵﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹدارة.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن اﻟﺘﻌﺪاد
اﻟـﺴـﻜــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﺳـﻴـﻜــﻮن ﺗـﻌــﺪادا
ﺗﺴﺠﻴﻠﻴﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺿﺨﻤﺔ
وﻧ ـﻈ ــﺎم وﺑـﻨـﻴــﺔ ﺗـﺤـﺘـﻴــﺔ ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ ،ﻷﻧ ــﻪ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ـﻠ ــﻲ وأﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻵﻟ ــﻲ
وﺗـﺸــﺎﺑــﻚ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﺄﺧﺮ
ﻋ ــﻦ ﺑـﻘـﻴــﺔ دول ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻓ ــﻲ إﻧ ـﺠــﺎز
ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم  2020اﻟﻤﻮﺣﺪ
اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول اﻟﺨﻠﻴﺞ،
وﻳـﺘــﻢ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮات ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻟﺠﻨﺔ

اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ 2020
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.

ﺗﺄﺧﺮ وإﺣﺮاج
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن ﻋ ــﺪم ﺗ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻋـﻘــﻮد
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻵﻟﻴﺔ ﻷﺷﻬﺮ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي،
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أن أﻣــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺿـﻤــﻦ رؤﻳ ــﺔ
ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺟـﻤــﻊ اﻟـﺴـﺠــﻼت اﻹدارﻳـ ــﺔ،
ورﺑ ــﻂ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت آﻟ ـﻴــﺎ ،ﻋـﺒــﺮ ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ وﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺴﺠﻼت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺰواﺟﻴﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻌﺪاد ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم آﻟﻲ
ﻳـﺸـﻤــﻞ ﺑ ـﻨــﺎء ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﻟــﺮﺻــﺪ وﻗـﻴــﺎس

ﻣﺆﺷﺮات أﻫﺪاف وﻏﺎﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
 2030ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺼﺪرة
ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮات ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ واﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺔ أن
أﻏـﻠــﺐ اﻟ ــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻋ ــﺪت اﻟ ـﻌــﺪة وﺑ ــﺪأت
ﺗﺤﻀﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ إﺣﺮاج ان ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﺗﺤﻀﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻣﻮاﻧﻊ وﻋﻘﺒﺎت
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻓﺈن وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 2018/2017و ﻛ ــﺬ ﻟ ــﻚ  2019/2018ﻣـﻴــﺰا ﻧـﻴــﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺘﺤﻀﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪاد
اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺒﺪأ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ
ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺘﻌﺪاد ،إﻻ أن اﻹدارة
ﻟــﻢ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ،وﻟ ــﻢ ﺗﻮﻗﻊ

أي ﻋـﻘــﻮد ﻟـﻠـﺘـﻌــﺪاد ،ﻟـﺘـﻌــﻮد ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف
ﻓــﻲ اﻹدارة ،ﻛﺎﺷﻔﺔ أن اﻟﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳـﺘـﺨــﺪام ﺻــﻼﺣـﻴــﺎﺗــﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﺮن
وﻣﻘﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻹﺣ ـﺼــﺎﺋــﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻋــﺪم ﻗــﺪرة اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد
ﺟﻬﺎز إﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻜﻮﻧﻪ وﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن
إﻧﺸﺎﺋﻪ اﻧﻪ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ وﻋﺪم
إﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟــﻼﻃــﻼع ﻋﻠﻰ أﻫﻢ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻋﺪا وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺣﺎل رأت ان اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺳﺮﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ ان ﺗﻌﺎون اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ
اﻻﺣـﺼــﺎء ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﺑـﻘــﺮار ﻻزم وﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ
رﺑــﻂ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت واﻻﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت

اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻞ دراﺳﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎذﻛﺮﺗﻪ
اﻟـ ـﻤ ــﺎدة اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ــﺎن ﺗـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎون
اﻟــﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜــﻮﻣـﻴــﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻣ ــﻊ اﻹدارة اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟــﻺﺣ ـﺼــﺎء ﻓﻲ
إﺗ ـﻤــﺎم اﻹﺣ ـﺼ ــﺎء واﻟ ـﺘ ـﻌــﺪاد ﻋـﻠــﻰ أﻛ ـﻤــﻞ وﺟــﻪ،
وﺗﻤﺪﻫﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ وﺗـﺘـﺒــﻊ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ ،ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ أن
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻴﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﺮﺑﻂ
اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻹﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻧﺸﺮ
ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﻺﺣﺼﺎء  1963/27ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
 10ﺳﻨﻮات ،وﻓﺮﺿﺖ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺣﺼﺎء
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻘﺒﻞ .2020

»اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ« ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻤﺴﺘﻮردة
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ــﺎدي اﻷﺳ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎك ﻇ ــﺎﻫ ــﺮ
اﻟـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺎن ﻋ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻘﺮار ﻗﻄﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ ذﻳﻞ
ﺑ ـﻌــﺾ اﻻﺳـ ـﻤ ــﺎك اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮردة،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ذﻟ ــﻚ اﻋ ـﻄــﻰ اﻟـﻀــﻮء
اﻻﺧـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ ﻟ ـﻀ ـﻌ ـﻔ ــﺎء اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻮس
ﻟــﻼﺳـﺘـﻤــﺮار ﻓــﻲ اﻟـﻐــﺶ واﻟﺨﻠﻂ
ﺑﺒﻴﻊ اﻻﺳﻤﺎك اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﻦ ﺑ ــﺎﻧ ـﻬ ــﺎ اﺳ ـﻤ ــﺎك
ﻣﺤﻠﻴﺔ.
وﺷﺪد اﻟﺼﻮﻳﺎن ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،ﻋـﻠــﻰ ﺿ ــﺮورة
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻗـ ــﺮار وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻘﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻞ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻪ
اﻟ ـﺒ ــﻼد وﻋ ــﺮﺿ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﻮق ﻛﻤﺎ
ﻧﺸﺎﻫﺪه ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺰاد.
وﻃ ــﺎﻟ ــﺐ اﻟ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺎن اﻟـﺠـﻬــﺎت

ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺼﻮﻳﺎن

اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻀﺮورة دﻋﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،واﻟﺘﺤﺮك اﻟﺠﺎد
وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺎ
ُﻋــﺮض ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﺜﻴﺮ
اﻟﺪﻫﺸﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﺣﺬﻳﺔ ﻣﻊ
اﻷﺳﻤﺎك ﺑﺎﻷرض اﺛﻨﺎء اﻟﻤﺰاد.

»أﻣﻨﻴﺔ« ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ »ﻛﻴﺒﻴﻚ«
ﺣﺼﻞ ﻣﺸﺮوع »أﻣﻨﻴﺔ« اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟـﺒـﺘــﺮوﻟـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )ﻛـﻴـﺒـﻴــﻚ( ،وﺗـﺴـﻠــﻢ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة
ﻣــﺆﺳـﺴــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﺳ ـﻨــﺎء اﻟ ـﻐـﻤــﻼس وﻓ ــﺮح ﺷـﻌـﺒــﺎن وﺳـﻌــﻮد
اﻟﻔﻮزان.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﱠ
ﻋﺒﺮت اﻟﻐﻤﻼس ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ،اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﺘﻌﺎون ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻣﺜﻤﺮ ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟــﻰ أن اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ »ﻛﻴﺒﻴﻚ« ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻧﻘﺎط ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺎر اﻟﻤﺸﺮوع،
وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ »ﻛﻴﺒﻴﻚ« ،و»ﻫﺬا ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﺮز اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر ،ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺠﺪﻳﺔ
أﻛﺒﺮ وﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ،وﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد«.
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ﺗﺠﺎوزات وﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ »اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ« ﻳﺜﻴﺮان اﻟﺮﻳﺒﺔ واﻟﺸﻚ
»اﻟﺰراﻋﺔ« أوﺻﺖ ﺑﺘﺮﺳﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺜﺎﻟﺚ أﻗﻞ اﻷﺳﻌﺎر
ﺗﺠﺎوزات ﻋﺪة أﻇﻬﺮﺗﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ
»اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ« اﻟﺬي اﺛﺎره اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ اﻻﻋﻼم وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺠﺒﺮي.

أﻇـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺮت وﺛ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﻖ ﺣ ـﺼ ـﻠ ــﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ
ً
ً
اﻟ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﺣـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ﻣــﻦ
اﻟﺘﺠﺎوزات ﻓﻲ ﻋﻘﺪ "اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ"
اﻟﺬي اﺛﺎره اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ
ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ
اﻻﻋـ ـ ــﻼم وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﺸﺒﻬﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎم.
ً
وﺑﻌﻴﺪا ،ﻛﻤﺎ اﻓﺎدت اﻟﻤﺼﺎدر،
ﻋ ـﻤــﺎ اذا ﻛ ــﺎن ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
)ﺣـ ــﺪﻳ ـ ـﺜـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪ( ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل
اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ـ ـ ــﺰراﻋـ ـ ـ ــﺔ،
وﻣ ـ ــﺎزاﻟ ـ ــﺖ ،ﺑ ـﻜ ــﻞ ﻗ ـ ــﻮة ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ
ﺗــﺮﺳـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﻣﻦ
أﻗﺎرب اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻦ أي درﺟﺔ أم ﻻ،
ﻓﺈن اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ،
ﻳ ـﺜ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺮﻳ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺸ ــﻚ وﺷـﺒـﻬــﺔ
ﻓـﺴــﺎد ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻻرﻛ ــﺎن ،ﺧﺎﺻﺔ
ان اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗـﻘــﺪﻣــﺖ ﺑـﺜــﺎﻟــﺚ أﻗــﻞ
اﻻﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎر ورﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﺖ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺮﺳﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺪأت اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ

اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ رﻗﻢ ﻫـ
ز م  ٢٠١٨ -٢٠١٧ /١١ /وا ﻟ ـﺘــﻲ
أوﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ــﺎز اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰي
ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺎت ﺑـﺘــﺮﺳـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺖ ﺑ ــﺄﻗ ــﻞ
اﻻﺳ ـﻌــﺎر ،اﻻ ان اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻓﻀﺖ
ذﻟ ــﻚ وﻻﺗـ ـ ــﺰال ﺗ ـﻤــﺎﻃــﻞ ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻌﻄﺎء
اﻟﺜﺎﻟﺚ.
ورﻏ ـ ـ ـ ـ ــﻢ أن ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻗ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻋ ـﻘــﺪ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻃـ ـ ـ ــﺮﺣـ ـ ـ ــﺖ ﺑـ ـﻌ ــﺪ
ﻣــﻼﺣ ـﻈــﺎت ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـﻬــﺎ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟـ ـﻘ ــﺪﻳـ ـﻤ ــﺔ ،وﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺎدة دﻳ ـ ـ ــﻮان
اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ،ﻓ ــﺈن اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ ﻻ
ﺗ ـ ــﺰال ﻋ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺔ ،واﻻدﻫ ـ ـ ــﻰ اﻧـ ــﻪ ﺗﻢ
اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ )اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ(
ارﺑﻊ ﻣﺮات ﺣﺘﻰ اﻻن ،وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ
ﺑﺴﺒﺐ رﻓ ــﺾ "اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ" ﺗﺮﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ "خ" اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺄﻗﻞ اﻻﺳﻌﺎر.
وﺗ ـﻜ ـﺸــﻒ اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋ ــﻖ اﻧـ ــﻪ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳﺠﻠﻬﺎ دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺔ "أ" اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ
ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ

ﻋﻨﺪ اﺻ ــﺪار ﺷـﻬــﺎدات ﺗﺤﺼﻴﻦ
وﻫﺪرﻫﺎ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،ﺗﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ
ﻟﻬﺎ  ٤ﻣــﺮات ،اﻻﺧﻴﺮ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ
 ١٨ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ )ﻧﺤﻮ  ٥٠اﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ(.
وﺗـ ـﻜـ ـﺸ ــﻒ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻨ ــﺪات اﻧ ــﻪ
ﺑـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ  ٢٨ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ :ﺣﺴﺎﺑﺎت إﺧﺒﺎرﻳﺔ أﺟﺠﺖ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
اﻟﺪﻻل :اﻟﺠﺒﺮي ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ وﻳﺴﺘﺤﻖ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ
ﺣﺬر اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻃ ـ ــﺮح اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻻﻋـ ـ ــﻼم ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺠ ـﺒــﺮي
وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ.
واﺿــﺎف اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ان "ﻫﻨﺎك
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﺧـﺒــﺎرﻳــﺔ أﺟـﺠــﺖ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ وﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ" ،ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻮل :واذا ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻫــﺬا اﻟﻨﻔﺲ ﻓﺴﺄوﺟﻪ اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎ
اﺧﺮ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي وﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﺟﺎﻫﺰة.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ ان "اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟ ــﺬي ﺗـﺤــﺪث ﻣﻌﺎرﺿﺎ
ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب ،اﻋﺘﺬر ﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺘﻪ ،وﻗﺎل ﻟﻲ ﻻ اﻗﺼﺪك"،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ان "ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﺘﺤﺪث ﺿﺪ اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻃﺮح
اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪم ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ".
واﺧﺘﺘﻢ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻗﺎﺋﻼ :ﻻ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻣﺤﺎور
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل ان ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ

اﻣﺎم اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻻرﺑﻌﺎء
اﻟ ـﻘــﺎدم ﺑـﺸــﺄن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻃــﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻮزﻳﺮ
اﻻﻋﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻏﻠﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
وﻋﺪم اﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب واﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻻدﻟﺔ.
وﻗــﺎل اﻟــﺪﻻل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ :ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاب
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي اﺛﺒﺘﻨﺎ ان اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺗﺴﺘﺠﻮب
اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد،
ﻣﻀﻴﻔﺎ :وﻣــﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫــﻮ اداء اﻟــﻮزﻳــﺮ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ذﻛــﺮه
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ،وﻋﻠﻤﻨﺎ
ان ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﻗﻌﺖ ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺠﺒﺮي ﻟﺤﻘﻴﺒﺘﻪ
اﻟﻮزارﻳﺔ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـ ــﺪﻻل :ﻛ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ذﻛ ــﺮﻧ ــﺎﻫ ــﺎ ﻓﻲ
اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ،ﻓﻼ ﻋﺬر
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻟﻌﺪم ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ

اﻧﻪ ﻏﻠﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻦ اﺳﺌﻠﺘﻨﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ اﺛﺒﺖ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب.
وﻗﺎل اﻟﺪﻻل :ﻫﻨﺎك ﻣﺘﻀﺮرون ﻣﻦ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺮور
ﺳﻜﺔ اﻟﻘﻄﺎر ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺤﻮا اراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻪ ﻣــﺰارع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ،ﻓﻬﻞ
ﻫــﺬه ﺗﻨﻔﻴﻊ ام ﻻ؟ ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟـﻤــﺰارع اﻟـﺤــﺪودﻳــﺔ واﻟــﺬي
ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ ،اﻻ
ان اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﺠﺎوز ذﻟﻚ وﻟﻢ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ.
واوﺿﺢ اﻟﺪﻻل ان "اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ اي ﺧﻄﺔ
او ﻣﺸﺮوع او دراﺳﺔ ﺣﻮل اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺬي اﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ
اﺟﻠﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ،واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ".
واﺧﺘﺘﻢ اﻟﺪﻻل ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ،ﻗﺎﺋﻼ :ﻣﻊ اﺣﺘﺮاﻣﻨﺎ ﻟﺸﺨﺺ
اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺠﺒﺮي اﻻ اﻧــﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻃــﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻗــﺪﻣـﻨــﺎ اﻻدﻟـ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ ،وﻟ ــﻢ ﻧـﺤـﺼــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻻﺟﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﻮاب.

 ٦ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن ﻹﻗﺮار اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت

اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ »اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت«

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﻜﻲ وﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ
ان اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ  6ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ
ﻻﻗ ــﺮار ﻛــﻞ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮزارات
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻟﻌﺪم
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ وﻃﺮﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺼﻮرات ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ.
وﻗ ــﺎل ﻋـﺒــﺪاﻟـﺼـﻤــﺪ ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ان ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺳﺘﺴﺘﻜﻤﻞ
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت،
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺰ ﺣﺘﻰ اﻻن ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ وﺟﻮد
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﺟﺪا ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
وﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻻﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ ﻗﺒﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ رﻣـﻀــﺎن ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟــﻰ ان اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ اﺷﻬﺮ.
واﺿﺎف :ﻻﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻔﺾ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد
ﻗﺒﻞ اﻻول ﻣــﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ وﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﻬﺮ
ﻛــﺎﻣــﻞ ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺎت ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ ان
ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺎت أﻋ ـﻄــﺖ ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺛﻼﺛﺔ ﺗـﺼــﻮرات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻻﻧﺠﺎز اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ :ﻧ ـﺤ ـﺘــﺎج اﻟ ــﻰ  6ﺟ ـﻠ ـﺴــﺎت ﻻﻧ ـﺠــﺎز
اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳـﻠــﻲ رﻣـﻀــﺎن،
ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ وﺟ ــﻮد ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ.
اﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،وﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻟﺠﻨﺔ

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ اﻟ ـﺠ ــﻮازات اﻟ ـﻤ ــﺰورة اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ
ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،ان ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻘﺖ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺣﺼﻠﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻻﺟـ ــﻮﺑـ ــﺔ وﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺖ ﻣـ ــﻦ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ان
اﻟﻠﺠﻨﺔ »ﺳﺘﺒﺤﺚ اﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ
ودور اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي واﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻻﺧ ــﺮى
وﺻ ـ ــﻮﻻ اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ ،وﺳـﻨــﻮﺟــﻪ
اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻧﺎﺋﺐ
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ووﻛﻴﻠﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ :ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻋﻼﻧﺎت
ﻋﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮازات ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ان اﻻﻋــﻼﻧــﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ
اﻟ ـﺼ ـﺤــﻒ واﻣ ـ ــﺎم ﻣ ـﻘــﺎر اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ
اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ ان اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﻘ ــﺎدم
ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٩اﻟﺠﺎري.

اﺟﺘﻤﺎع »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«
وأوﺿﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺻــﻼح ﺧــﻮرﺷـﻴــﺪ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻓﻘﺖ
أﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻘ ـﻀــﻲ ﺑ ـﻤ ـﻨــﺢ اﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺎ دون  5ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا ان اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ،
وﺳـ ـﺘـ ـﺸـ ـﺠ ــﻊ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ــﺪﺧـ ـ ــﻮل ﻓــﻲ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﻗـ ــﺎل ﺧــﻮرﺷ ـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ:
اﻋﻄﻴﻨﺎ اوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ او ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ
 15ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻛـﻤـﻨــﺎﻗـﺼـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :ﻛﻠﻔﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﻼء
اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر ووﺿﻌﻨﺎ ﺧﺮﻳﻄﺔ
ﻃــﺮﻳــﻖ ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟ ـﻴــﻮم )اﻣـ ــﺲ( ﺑﺤﻀﻮر
وزﻳــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻀﺨﻢ واﺛﺮه
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر.
وﺗﺎﺑﻊ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻗﻞ دوﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
دول ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨ ــﻢ ،وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻻ ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻀـﺨــﻢ
ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻻﺳـﻌــﺎر اﻟــﺬي ﻗــﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ
ﺟﺸﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻧﺎﻗﺸﺖ أﻳﻀﺎ اﻗﺘﺮاﺣﻴﻦ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﺄن ﻓﺘﺮة ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎم ﺑﺤﻴﺚ
ﺗـﻜــﻮن ﻣـﺤــﺪدة ﺑـﺜــﻼث ﺑﺴﻨﻮات وﺗـﺠــﺪد ﻣﺮة
اﺧﺮى ،واﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﻌﺪ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،دﻋﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ إﻟﻰ
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ
دﺧﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ،ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة اﺳﺘﻨﻔﺎر
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ
اﻷﺳﻌﺎر واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺼﻄﻨﻊ.

»اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ« :إﻋﺎدة ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء »اﻟﺘﺪرﻳﺲ« اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣﺲ ،اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻤـﻌــﺎدﻟــﺔ ،ﺑـﺤـﻀــﻮر وزﻳــﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ،
ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ إﻋﺎدة ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ واﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻲ،
وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺮاض ﻋﻀﻮ واﺣﺪ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻋـ ـﻀ ــﻮ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣـﺤـﻤــﺪ
اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ» :وﻋﺪﻧﺎ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ أﻣ ــﺲ ﺑ ــﺈﺻ ــﺪار ﻗـ ــﺮار ﺑـﻤـﻨــﺢ ﺑ ــﺪﻻت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ )اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة( ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻗــﺮت اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻤﻨﺢ ﺑﺪﻻت ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻻوﻗﺎف ،ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻧﺼﺎﻓﻬﺎ.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﱠ
وﺟ ــﻪ اﻟـﺤــﻮﻳـﻠــﺔ ﺳ ــﺆاﻻ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﻗﺎل
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ" :ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع
اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻣﻦ أﺿﺨﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺢ اﻷﻣﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰل".

وﻃ ـﻠــﺐ إﺟــﺎﺑ ـﺘــﻪ ﻋــﻦ اﻵﺗـ ــﻲ" :ﻣ ـﺘــﻰ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ أواﻣ ـ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺸ ــﺮوع ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
اﻟﻤﻄﻼع؟ وﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻀﻮاﺣﻲ اﻟﺠﺎﻫﺰة
ﻓـﻴــﻪ؟ إذا ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺠــﻮاب ﺑــﺎﻟـﻨـﻔــﻲ ،ﻓﻤﺘﻰ ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ؟ وﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ؟ وﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻌﻮﻳﺾ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة؟".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻣﺎ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ وﻣ ــﺮاﻓ ــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﻣـ ــﺪارس
ـﺎن ﺧﺪﻣﻴﺔ
وﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت و ﻣ ـﺒـ ٍ
وﻏﻴﺮﻫﺎ؟ وﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮدﻫﺎ؟ وﻫﻞ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ؟

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري :ﺑﻮﺷﻬﺮي
ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺸﺄن
ﻣﻘﺎول اﻟﻤﻄﻼع

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري:
ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮري أﻣﺲ اﻟﻮﻗﻔﺔ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻻﻫﺎﻟﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻄﻼع ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ،أﻛﺪت وزﻳﺮة
اﻻﺳﻜﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻼﺣﻘﺔ
اﳌﻘﺎول اﳌﻘﺼﺮ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮد واﺗﺨﺎذ
ﻛﻞ اﻻﺟﺮاءات ﻟﻌﺪم ﺗﻜﺮار أزﻣﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.

اﻟﺠﺒﺮي ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺟﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺰراﻋﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ اﻟﻰ اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ ﻓ ـﻴــﻪ أن اﻟ ـﻌ ـﻄ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪم
ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "ب" ،ﻫ ــﻮ اﻟـﻤـﻄــﺎﺑــﻖ
ﻟـﻠـﺸــﺮوط واﻟـﻤــﻮاﺻـﻔــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  ٥٠٣اﻻف دﻳﻨﺎر
ﻣﻮﺻﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺳﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وذﻟﻚ
ﺑ ـﻌ ــﺪ اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻌ ــﺎد أﻗ ـ ــﻞ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ "خ".
وﺗﺬرع ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻗﻞ اﻻﺳﻌﺎر،
ﻻن اﻟـﻤـﺒـﻠــﻎ اﻟـﻤـﻘــﺪم وﻫ ــﻮ ٣٩٠
اﻟـ ـ ــﻒ دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ ﻣــﻊ
ﺗ ـﻐ ـﻄ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻒ اﻟـ ـﻤ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻗــﺪ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﺗﻌﺜﺮ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺎﻻﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺛﺎﻧﻲ
اﻗﻞ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ
دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ورد ا ﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬ ـ ــﺎز ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺮ ﻛـ ــﺰي
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم،
ﻟﻜﻨﻪ وﺟـﻬــﻪ اﻟــﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ،وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺑـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ ٢٩
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ،
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـﻴ ــﻪ ﻧـ ـﺼ ــﺎ" :ﺑ ـ ــﺎﻻﺷ ـ ــﺎرة
اﻟــﻰ ﻛﺘﺎﺑﻜﻢ واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻓــﺎدة
اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺑ ــﺎﺧ ــﻼء ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘـﻬــﺎ
ﻋــﻦ أي أﺿ ــﺮار ﺗـﺤــﺪث ﻟﻠﺜﺮوة
اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺒــﻼد ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل
ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺺ )أﻗـ ـ ـ ــﻞ
اﻷﺳﻌﺎر( ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط
اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ،ﻓ ــﺎن ﻣﺠﻠﺲ ادارة
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
وﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻋﻨﺪ
ﻗﺮاره ﺑﺘﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ

ﺷــﺮﻛــﺔ "خ" اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﺪﻣــﺖ ﺑﺄﻗﻞ
اﻻﺳﻌﺎر.
وﻓ ــﻲ ﻛ ـﺘــﺎب رﺳ ـﻤــﻲ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ
 ٦دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻣـﻤـﻬــﻮرا
ﺑ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ادارة اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ،ﻣــﻮﺟـﻬــﺎ
اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ ،اﻛﺪ ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻧﻪ )اي دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(
ﻻﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺰال ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ رأﻳـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺑ ـﺘ ــﺮﺳ ـﻴ ــﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺄﻗﻞ اﻷﺳﻌﺎر.
اﻟ ـ ـ ــﻼﻓ ـ ـ ــﺖ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع أن
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺎﺗﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ،اذ ﺗﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٧
ﺑ ــﺮأﺳ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ــﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻓﻠﻴﺲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ أي ﺧﺒﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎل
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺼ ـﻴــﻦ ،اﻟـ ــﺬي ﻟ ـﻴــﺲ ﺧﻔﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎوزات
واﻟ ـﺘ ــﻼﻋ ــﺐ ﺑ ــﻪ ،واﻟ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﺪ ﻏﻴﺮ
اﻟـﺸــﺮﻋـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣ ــﻦ ﻣﻨﺢ
ﺷ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻟ ـﻐ ـﻴ ــﺮ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﻘـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ــﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻋـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ ،واذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺒﺮي،
ﻓ ـ ـﻬـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻠـ ــﻒ ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺼ ـﻴ ــﻦ
ﺳـﻴـﻐـﻠــﻖ ﻣ ـﻌــﻪ أم ﺳ ـﻴــﺬﻫــﺐ اﻟــﻰ
"ﻧﺰاﻫﺔ"؟

اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ )(KIPIC

ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺮﻏﺒﺔ
ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻓﻲ – ﻛﻴﺒﻴﻚ – اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وزﻳﺎدة
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻬﺎ،
ﺿﻤﻨﻬﺎ "زﻳﺎدة اﻟﺪرﺟﺎت ﻓﻲ ﻗﺴﻢ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ –
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ
أول وﻣﺮاﻗﺒﻲ وﺣﺪات وﻣﺸﻐﻠﻲ
ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺤﻜﻢ – ﺗﻤﺎﺷﻴﴼ ﻣﻊ
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﳌﺤﺎرﺑﺔ ﺣﺎﻻت
اﻟﺠﻤﻮد اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ".
وﺷﻤﻞ اﻗﺘﺮاح اﻟﺸﺎﻫﲔ زﻳﺎدة
ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺰﻳﺖ واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪرﺟﺎت وﺗﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )،(KIPIC
وﺗﺄﺟﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ إﻋﻼن
اﻟﺸﻮاﻏﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﳌﺮﺳﻞ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﻟﺤﲔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ ﻓﻴﻬﺎ.

٦
ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ« ﻳﻌﺰز رﻳﺎدﺗﻪ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
دلبلا

•
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اﻟﻤﻄﻮع :إﻧﺠﺎز ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻳﻌﻜﺲ ﺻﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﻄﻮع أن اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ
أﺗﺎﺣﺖ ﻓﺮﺻﺎ أﻛﺒﺮ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.

أﻋـﻠــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ د .أﻳﻤﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮع ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ
ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻮدة
اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻌﺎم  ،2019وﺻﻮﻻ إﻟﻰ
أﻋﻠﻰ درﺟــﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﺠﻮدة،
اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﻬﺎدﺗﻪ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2010
وﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ اﻹﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼن ﺑ ـﻌ ــﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻄﻮع واﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻔﻨﻲ
واﻹداري ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ ا ﻟ ـﺴ ــﻼم
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد اﻟـﻜـﻨــﺪي،
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻮﻳﺲ
ﺑﻴﻴﺮ إﻳﻤﻮن ،واﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ ﺑــﻮزارة
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ د .ﻓ ــﺎﻃـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎر،
ﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺮاض ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺢ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد
ﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻮدة اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ.
وﻛــﺎن ﻓﺮﻳﻖ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻨﺪي
ﻗـ ــﺎم ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـ ــﺪار  5أﻳ ـ ــﺎم ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاء
اﻟﻤﺴﺢ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻮدة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،واﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ أﺣﻘﻴﺘﻪ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدة
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ

ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ
د .أﻳﻤﻦ اﻟﻤﻄﻮع
ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻫﻨﺄ د .اﻟﻤﻄﻮع ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ﺑ ـﻘ ــﺮب ﺗـﺤـﻘــﻖ ﻫــﺬا
اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
واﻟـ ـ ــﺬي ﺟـ ــﺎء ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﻟـﻤـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﻔﺎء ة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ
واﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻹداري واﻟﺴﻌﻲ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻟﺘﺰوﻳﺪ
ﻣ ـ ــﺮاﻛ ـ ــﺰ وأﻗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر
ﺑـ ــﺄﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻟ ــﻰ اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ،واﻟﺘﻲ أدت اﻟﻰ
اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮض ﻟـﻬــﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن أو اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻰ أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮع إن »ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﺷـﻬــﺎدة
اﻋـﺘـﻤــﺎد اﻟ ـﺠ ــﻮدة ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ
ﺑﻌﺪ أﻋــﻮام  2010و 2013و2016
ﺗ ـﻌ ـﻨــﻲ وﻟـ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺪ أن ﺟ ـﻬــﻮد
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗـﺴـﻴــﺮ ﻓــﻲ ا ﻟـﻄــﺮ ﻳــﻖ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وأن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة
داﺧـ ــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ﺗـﻤـﻀــﻲ ﻓﻲ
ﻧﺴﻖ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻣﺴﺘﻤﺮ«.
وﺛﻤﻦ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟـ ـﺴ ــﻼم اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻷول ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻘﺎء
ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻪ ،ﺣـﺘــﻰ وﺻ ـﻠــﺖ اﻟ ــﻰ ﻣﺎ

وﺣﺪة ﻟﻠﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪ
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛﺸﻔﺖ رﺋﻴﺴﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ د .ﻣـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﻮرﺳـ ـﻠ ــﻲ ﻋـ ــﻦ إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء وﺣـ ــﺪة
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗـﺒـﻨــﻲ وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ
د .ﺑــﺎﺳــﻞ اﻟـﺼـﺒــﺎح ﻃﻠﺐ اﻟــﺮاﺑـﻄــﺔ إﻧـﺸــﺎء اﻟــﻮﺣــﺪة
اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻌﻮد ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻔــﻮاﺋــﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺿﻰ
اﻟﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ ،وﺑـ ــﺎدرة أﻣ ــﻞ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻹﻧ ـﺸــﺎء ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺘﺨﺼﺺ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺑــﻮرﺳـﻠــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺠــﺎﺑــﺮﻳــﺔ ،ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
ﻟﻠﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ ،واﻟﺬي ﻳﺼﺎدف  8ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم،

إن اﻟــﺮاﺑـﻄــﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻧ ــﺎدت ﺑــﺄن ﻳـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
واﺿــﺎﻓــﺖ »أن وﺟ ــﻮد اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ ﺳﻴﺴﻬﻞ اﻷﻣــﻮر
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺗﺨﺼﺺ ،وﻟﻜﻲ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل
ﻋ ــﻼﺟ ــﻲ ﻣ ــﻮﺣ ــﺪ ،ﻷن رﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﻼج ﻣ ــﻊ ﻫ ــﺆﻻء
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺳﻨﻮات«.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ،ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ ﻧ ــﺎﺋ ـﺒ ــﺔ رﺋـ ـﻴ ــﺲ راﺑ ـﻄ ــﺔ
اﻟـﺜــﻼﺳـﻴـﻤـﻴــﺎ ،اﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎري أﻣ ـ ــﺮاض اﻟـ ــﺪم وزراﻋـ ــﺔ
اﻟﻨﺨﺎع د .ﺳﻨﺪس اﻟﺸﺮﻳﺪة ،ﻋﻦ إﺟﺮاء  16ﻋﻤﻠﻴﺔ
زراﻋﺔ ﻧﺨﺎع ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم  2011ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة ﻋﺪا
ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ.

ﺑﻮرﺳﻠﻲ واﻟﺸﺮﻳﺪة وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮات ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ

ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻣﺸﺮﻓﺔ
ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻤﺪى ﻫــﺬه اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة،
وﺗ ـﻌ ـﻜ ــﺲ ﺻ ـ ــﻮرة إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻋــﻦ
ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأوﺿ ــﺢ أن اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﺜﻼث
اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ـﺤ ـﻄ ــﺔ ﻓ ــﺎرﻗ ــﺔ
وﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ ﻣ ـ ـﺤـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻬ ــﻮد
اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ واﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑــﺎﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻼم
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮل ﻣﻦ
اﻷﻗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺪودة

اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻃ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ذات ﻃــﺎﻗــﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻣـ ـﺘ ــﺰاﻳ ــﺪة وﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ،ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ز ﻳــﺎرات
ﻷﺑ ـ ــﺮز اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮاء اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ
أدى اﻟﻰ ﺗﻄﻮر ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻤﺮﺿﺎه.
وﺑﻴﻦ أن »ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر
اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﻲ أن اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮل ﻧ ـﺤ ــﻮ
ا ﻟـﺨــﺪ ﻣــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ــﺰ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻼم اﻟــﺪوﻟــﻲ
اﺗـ ــﺎﺣـ ــﺖ ﻓـ ــﺮﺻـ ــﺎ أﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻟ ـﺘ ـﻨــﻮﻳــﻊ
اﻟـ ـﻄ ــﺮق اﻟ ـﻌ ــﻼﺟ ـﻴ ــﺔ ،واﻻﻧـ ـﻔـ ـﺘ ــﺎح
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ
ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ ﻳ ـﻌــﺰز ﺛ ـﻘــﺔ اﻟـﻤــﺮﻳــﺾ
وﻳ ـ ـﻨـ ــﻮع اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺎرات اﻟ ـﻌــﻼﺟ ـﻴ ــﺔ
وﻳﺤﻘﻖ ارﺗﻴﺎح اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼج اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺘ ـﻠ ـﻘــﻮﻧــﻪ داﺧـ ــﻞ
ﻣﺮاﻛﺰﻧﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ«.

»اﻟﺼﺤﺔ« ١.٢ :ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺤﺺ »إﻳﺪز«
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛﺸﻔﺖ وﻛﻴﻠﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻓـ ـﻴ ــﺮوس ﻧ ـﻘ ــﺺ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺔ »اﻻﻳ ـ ـ ــﺪز«
د .ﻣــﺎﺟــﺪة اﻟـﻘـﻄــﺎن ﻋــﻦ إﺟ ــﺮاء  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺤﺺ
ﻟﻺﻳﺪز ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺼﺤﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﺳ ــﻮاء ﻟـﻠـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪة أو اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﻛﺪت اﻟﻘﻄﺎن ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹ ﻳ ــﺪز ﻓــﻲ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ
اﻟ ـﺘــﻮﻋــﻮﻳــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ اﻟ ــﻰ وﺟ ــﻮد
ﺗﻮﺳﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﻄﺎق ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﻮﻋﻲ
واﻟﻤﺸﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ
اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻔﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﺑﺴﺮﻳﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ،
»ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺮوس ،ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻓ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮاﻫ ـﻘ ـﻴ ــﻦ وﻣ ـﺘ ـﻌــﺎﻃــﻲ
اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻛﺸﻒ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻣﻨﻊ اﻟﻌﺪوى
ﻓــﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ د .أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﻮع ﻋــﻦ اﻧﻄﻼق
ﺣﻤﻠﺔ »ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷﻳــﺪي« ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت،
ﺗـﺤــﺖ ﺷ ـﻌــﺎر »اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﻨـﻈـﻴـﻔــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻷﻣ ــﺮ
ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ«.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻋ ـﻠــﻦ ﺑـﻨــﻚ اﻟ ــﺪم اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺮه اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﺎﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ  9:30ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮا ،وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ 9
ﺣﺘﻰ  1ﺻﺒﺎﺣﺎ.

اﻟﻤﺮﺿﻰ« ٢٥ :أﻟﻒ ﻣﺮﻳﺾ
»إﻋﺎﻧﺔ
ً
ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺻﻨﺪوق إﻋﺎﻧﺔ
اﻟـﻤــﺮﺿــﻰ د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺸــﺮﻫــﺎن أن أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  25أﻟــﻒ
ﻣﺮﻳﺾ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻹدارة اﻟﺸﺆون
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻷ ﻧـﻬــﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟــﻰ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ وﺟﻮد
آﻻف اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻳﻨﺘﻈﺮون ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻼج .وﻗﺎل اﻟﺸﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ إن اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟ ـﺨــﺎرﺟــﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻫﻮ دﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺪس
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﻟﻠﻘﺪس ﺣﻴﺎة« ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎءل اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ
اﻟ ــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓــﻮﺟــﺐ ﺳــﺪ اﻟـﻔــﺮاغ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺪس وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن
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»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻟﻤﺪﻳﺮي اﻟﻤﺪارس
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أوﻗﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ

٧

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ »ﻟﻮﻳﺎك إي ﺳﻲ ﻣﻴﻼن«
ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻤﺮور ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ

ً
اﺧﺘﺒﺎرات »اﻟﻨﻘﻞ« ﻏﺪا واﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ  ١٩اﻟﺠﺎري ...وﻻ ﺗﻬﺎون ﻓﻲ اﻟﻐﺶ
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

اﺳﺘﻨﻔﺎر »اﻟﺸﺆون
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ« ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أوﺿﺎع
اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ
أرﻗﺎم اﻟﺠﻠﻮس
وﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻗ ـ ــﺮرت وزارة اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻨــﺢ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮي اﻟـ ـﻤ ــﺪارس
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻗــﺎت ﺗﺼﺤﻴﺢ اﺧﺘﺒﺎرات ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻏﺪ
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ،2019/ 2018اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺻﺒﺎح ٍ
ﻟﻠﺼﻔﻮف ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ،إذ ﺗﺮﻛﺖ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ
اﻹﻓﻄﺎر أو ﺑﻌﺪه ﺑﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"،
أن آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺼﻔﻮف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻄﻠﻖ  19اﻟﺠﺎري وﺗﺼﺤﺢ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻨﺘﺮول
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻮزارة.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن وﻛﻴﻞ "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" د .ﺳﻌﻮد
ً
اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ،أﻣــﺲ ،ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪادات واﻹﺟﺮاءات
اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎرات،
"وأﻫـﻤـﻬــﺎ اﺳﺘﻨﻔﺎر إدارات اﻟ ـﺸــﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أوﺿﺎع اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ وﺗﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ
اﻷﺟ ــﻮاء ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﺧﺘﺒﺎراﺗﻬﻢ"،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻻ اﺧـﺘــﻼف ﻓــﻲ آﻟﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات
وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻮف ،وﻟﻜﻦ
ﻗ ــﺪ ﺗ ـﻜــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮات اﻟـﺒـﺴـﻴـﻄــﺔ ﻓﻲ
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟـ .12
ً
وأﻛﺪت أن ﻻ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻮاﺟﻪ أﻳﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،إذ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ أرﻗﺎم
اﻟﺠﻠﻮس وﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻵﻟﻴﺔ وﻓــﻖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ
إﻟ ــﻰ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻠـﺠــﺎن ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﻟﺠﺎن اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ً
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺶ أﺻﺒﺢ ﺿﺮﺑﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ.
وﺷـ ــﺪدت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر ﻋـﻠــﻰ أﻧ ــﻪ ﻻ ﺗ ـﻬــﺎون ﻓــﻲ ﻫــﺬا
ً
اﻟـﻤـﻠــﻒ أﺑـ ــﺪا ،وﺳـﺘـﺘــﻢ إﺣــﺎﻟــﺔ أي ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣــﺪرﺳــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إذا ﺛﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺶ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻴﻪ
أو ﻏﺾ اﻟﻨﻈﺮ دوﻧــﻪ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس
ً
ً
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ درﺟﺎت
ﻃﻼﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺗﺤﺖ
اﻟﻤﺠﻬﺮ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ اﻷﻣﻮر وﺗﺨﺘﻔﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ،
وﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ.
ّ
وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻃــﺎﻟــﺐ ﺑﻬﺎ
ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة
ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﺑﻌﺪ ،وﺳﻴﺒﻘﻰ
اﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﺘﻔﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺿﻤﻦ ﻣـﺤــﺎوﻻت اﻟﻐﺶ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺐ
إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻏﺶ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك أداة
ﻏﺶ ﺑﻴﻨﺔ وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ.
وذﻛ ــﺮت أن اﻷﻣــﺮ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸــﺄن ﻣـﺘــﺮوك ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ أو ﻣﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ
إﺣــﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟ ــﻮاردة ﻓﻲ اﻟـﺠــﺪاول اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﻪ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻛﺪت اﻟﻤﺼﺎدر اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺣﻈﺮ
اﻟﻬﻮاﺗﻒ واﻟﺴﻤﺎﻋﺎت وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺠﺎن اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ
وﻣﻌﻠﻤﻴﻦ وﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ورؤﺳﺎء ﻟﺠﺎن ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻋﻴﻦ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰة أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎرات.

»ﻟﻮﻳﺎك اي ﺳﻲ ﻣﻴﻼن« ﺧﻼل إﺣﺪى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
اﺣﺘﻔﻠﺖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻮﻳﺎك إي ﺳﻲ ﻣﻴﻼن ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺑﻤﺮور ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ،ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك ﻓ ــﺎرﻋ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻘــﺎف وﻣ ـﻤ ـﺜــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺎرة
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻧﺪرﻳﺎ ﻛﻮارﺗﻴﻴﺮي ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻫﻴﺎ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ وﺳﻌﺪ اﻟﺒﻠﻴﺲ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺳﻨﺪس ﺳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ً
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ود .ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻜﺮﻳﺒﺎﻧﻲ ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
وﻋ ـﺒــﺮت اﻟ ـﺴ ـﻘــﺎف ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗـﻬــﺎ وﻓـﺨــﺮﻫــﺎ
ﺑﻌﻤﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺤﻠﻢ
وﺗﺤﻘﻖ ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
وﻗــﺎﻟــﺖ :ﻟــﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﺗـﻤــﺎﻟــﻚ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ
رأﻳﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﻫــﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ
ﻟــﻮﻳــﺎك ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻬﺎ اﻷول ﻓــﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب

»اﻷﺑﺤﺎث« :ﺗﻘﺮﻳﺮ »آﻓﺎق اﻟﻄﺎﻗﺔ« ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام
أﻛﺪت اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ــﻸﺑـ ـﺤ ــﺎث اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮرة ﺳـﻤـﻴــﺮة ﻋـﻤــﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ "آﻓ ـ ـ ـ ــﺎق اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ" اﻟـ ــﺬي
ﻳـﺴـﻌــﻰ أﺳ ــﺎﺳ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ وﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﺧﻼل
ﺣﻔﻞ ﺧﺘﺎم ﻣﺸﺮوع "آﻓﺎق اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﻌــﺎم  "2019اﻣــﺲ
اﻟــﺬي أﻗﺎﻣﻪ اﻟﻤﻌﻬﺪ إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ "اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ"
واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﺧﺘﺎم ﻣﺸﺮوع »آﻓﺎق اﻟﻄﺎﻗﺔ«
وﻫــﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻨﺎ
ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻮﺿﻊ
اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎت اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـ "ﻛــﻮﻳــﺖ
ﺟﺪﻳﺪة ."2035
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ رﻛﺰ ﻓﻲ

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ واﻟﺪﻻل :ﻃﺮح...
وﻗﺎل اﻟﺪﻻل ،ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،إن اﻻﺳﺘﺠﻮاب
أﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
إ ﻟــﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ً
اﻟﻔﺴﺎد ) ﻧــﺰا ﻫــﺔ( ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺒﺮي ،وﻻ ﻋــﺬر ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ إذا ﻟــﻢ ﻳﺴﺤﺒﻬﺎ
ﻣﻨﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ 6
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﻹﻗﺮار ﻛﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻮزارات واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺑ ــﺪوره ،أوﺿــﺢ رﺋﻴﺲ "اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ"
اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﺻ ــﻼح ﺧــﻮرﺷ ـﻴــﺪ أن اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ واﻓ ـﻘــﺖ
أﻣــﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﺢ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ أﻓـﻀـﻠـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻨــﺎﻗـﺼــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ دون  5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر،
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ.
وﺑ ـﺨ ـﺼ ــﻮص ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺑ ـﺤ ــﺚ أﺳ ـﺒ ــﺎب
اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر ،ﻗﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪ إن "اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﻗــﻞ دوﻟ ــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ
ً
ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﺎ
ﻋﻦ ﺟﺸﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر".
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ﻃﻠﺒﺎت ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت...
اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ،
وأن ﻳـﺘــﻢ ذﻟ ــﻚ ﺗـﺤــﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺟـﻬــﺔ ﺧـﻴــﺮﻳــﺔ ﻣﺸﻬﺮة
وﻣﻌﺘﻤﺪة ،وأﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻬﺪة أﺷﺨﺎص،
وأن ﺗ ــﺆول اﻷﻣ ـ ــﻮال إﻟ ــﻰ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﺤﺖ
إﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارة.
وذﻛ ــﺮت أن اﻟـﻀــﻮاﺑــﻂ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﻮﺛﻴﻖ
ً
ﺗﻨﺎزل أﻫﻞ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻣﻨﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻛﺎﻓﺔ ،واﻻﻟـﺘــﺰام ﻓﻘﻂ
ﺑــﺎﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة ﻟ ــﺪى »اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون« ،وﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺠﻤﻊ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺔ اﻟـ »ﻛﻲ .ﻧﺖ« أو اﻟﺮاﺑﻂ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر أن ﺗﻠﻚ اﻟـﻀــﻮاﺑــﻂ ﺗﺸﻤﻞ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟ ـ ــﻮزارة اﻟـﻤـﺴـﺒـﻘــﺔ ،وﻣـﻨــﻊ ﻧـﺸــﺮ إﻋــﻼﻧــﺎت اﻟﺠﻤﻊ
ﺑﺎﻟﺸﻮارع واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن ذﻟﻚ
ﻳﺄﺗﻲ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣــﺮص »اﻟ ـﺸــﺆون« ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي،
وﺗﻨﻈﻴﻢ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

إﺻﺪاره اﻷول ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ )ﺑﻘﺎء
اﻷﻣﻮر اﻟﺪارﺟﺔ( ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻴﻨﺖ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺎزال ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ.

ﻏﺰة ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ رﻣﻀﺎن...
ّ
وأﻓﺎد اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻦ  80ﻏﺎرة
وﻗـﺼــﻒ أﻟــﻒ ﻫــﺪف ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع ،ﻓــﻲ وﻗــﺖ أﻣﺮ
رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺿﺪ ﻣﻨﺎزل
ﻧﺸﻄﺎء »ﺣﻤﺎس« و»اﻟﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ«.
وﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﺎ دﻋ ـ ـ ـ ــﺎ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪاﺧـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺟﻠﻌﺎد أردان إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة ﻻﻏﺘﻴﺎل
ﻗ ــﺎدة »ﺣ ـﻤــﺎس« و»اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎد« ،اﺳـﺘـﻬــﺪﻓــﺖ ﻏــﺎرة
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎرة اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ »ﺣﻤﺎس« ﺣﺎﻣﺪ
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﻀﺮي ،ﻓﻲ أول اﻏﺘﻴﺎل ﻟﻘﻴﺎدي
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻨﺬ  ،2014ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻠﻪ.
وﻗﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ إن اﻟﺨﻀﺮي ﻛﺎن
ً
ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ إﻳﺮان إﻟﻰ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻏﺰةُ.
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،أﻃـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ دﻓـ ـﻌ ــﺔ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻣــﻦ
اﻟﺼﻮارﻳﺦ ،أﻣﺲ ،ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
وأدى إﻃــﻼق ﻧﺤﻮ  500ﺻ ــﺎروخ إﻟــﻰ ﻣﻘﺘﻞ 3
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺒﻨﺖ »ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻘﺴﺎم« ،اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟـ »ﺣﻤﺎس« إﺻﺎﺑﺔ
ﺣــﺎﻓ ـﻠــﺔ إﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﺼ ــﺎروخ ﻣ ــﻮﺟ ــﻪ ﻣـﻄــﻮر
ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﺿﺎﺑﻂ اﺳﺘﺨﺒﺎرات
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وإﺻﺎﺑﺔ ﺟﻨﻮد ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺮﻓﻘﺘﻪ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ »ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ«
ﻓﻲ ﻏﺰة أﻧﻬﺎ ﻗﺼﻔﺖ ﻣﺪن ﺑﺌﺮ اﻟﺴﺒﻊ وﻋﺴﻘﻼن
وﺳـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺮوت ﺟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮب إﺳ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ ﺑـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮات
اﻟﺼﻮارﻳﺦ ،أوﻗﻔﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟـﻘـﻄــﺎر ﻓــﻲ ﺑـﺌــﺮ اﻟـﺴـﺒــﻊ ﺑـﻌــﺪ إﺻــﺎﺑــﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ.
وأﺻﻴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ ﺑﺠﺮوح ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺮاء
ﺳﻘﻮط ﺻﺎروخ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرة ﻓﻲ ﺳﺪﻳﺮوت ،ﻓﻲ
ُ
ﺣﻴﻦ أﺻﻴﺒﺖ اﻣــﺮأة ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮط ﺻﻮارﻳﺦ،
وﺟ ــﺮى إﻏ ــﻼق ﻣﻨﺎﻃﻖ أﻣ ــﺎم ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ
ﺑﺌﺮ اﻟﺴﺒﻊ.
)اﻟﻘﺪس ـ ـ وﻛﺎﻻت( ٢٥

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟــﺪﻛـﺘــﻮر
ﺧــﺎﻟــﺪ ﻣ ـﻬــﺪي أن ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
ﻳﺆدي دورا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﺷﺪد ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﺗﻨﻮﻳﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪه
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﺑﻨﺴﺒﺔ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2030
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أﻧـ ـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ
ﺟﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺰﻣ ــﺖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ  25ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015
ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻗ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ا ﻟـﻤـﺴـﺘــﺪا ﻣــﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
أﺟﻨﺪة  2030ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋ ـﻠــﻰ  17ﻫــﺪﻓــﺎ
ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺜﻼث ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ً
ً
ً
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺒﻴﺮا وﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟـﻬــﺎرون أن "ﻟــﻮﻳــﺎك" درﺑــﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف
ً
ﻻﻋﺐ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻬﺎ اﻷول ،ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺐ
ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب.
وﻗﺎل اﻟﻬﺎرون" :درﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 600ﻻﻋﺐ وﻻﻋﺒﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
أرﺑــﻊ رﺣــﻼت وﻣﻌﺴﻜﺮات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺜﻤﺮة ،ﺛﻼث
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ٤ﻓﺮق
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺴﻨﻴﺔ ،وﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
ً
وﺗـﻀـﻤــﻦ اﻟـﺤـﻔــﻞ ﺗـﻜــﺮﻳـﻤــﺎ ﻟـﻠــﺮﻋــﺎة واﻟــﻼﻋـﺒـﻴــﻦ،
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ ﻋ ــﺮض ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺼﻴﺮ ﻋــﻦ ﺑـﻌــﺾ اﻧ ـﺠــﺎزات
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ
وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.

»ﻋﻤﺎر ﻳﺎ ﻛﻮﻳﺖ« أﺣﻴﺖ ﺣﻔﻞ »ﻗﺮﻳﺶ«

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ
ﻫﻨﺄ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻤﻠﺔ "ﻋﻤﺎر ﻳﺎ ﻛﻮﻳﺖ" ،ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻬﻠﻬﻞ ،ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺑﺤﻠﻮل
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ اﻧﻄﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺣﻤﻠﺔ "ﻋﻤﺎر ﻳﺎ ﻛﻮﻳﺖ"
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﻔﻞ ﻗــﺮﻳــﺶ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ،أﻣﺲ اﻷول.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﻬﻠﻬﻞ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن اﻟﺤﻔﻞ ﺣﻀﺮه رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ م .ﻋﻠﻲ اﻟﻐﻴﺚ ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
م .ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ د .ﺟﺎﺳﻢ
اﻟﺸﻄﻲ ،ورؤﺳﺎء وأﻓﺮاد اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻮادر اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.
وأﻛﺪ أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻳﻮﻣﺎ أﺳﺮﻳﺎ ﺗﺮاﺛﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ
ﺷﺎرك ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺷﻬﺎدة
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ »ﻏﻴﻨﻴﺲ«

ﱠ
ﻗﺪم اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮر
اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻌﺎد
اﻟﺼﺒﺎح ،ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻟﻸرﻗﺎم
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻧﻈﻴﺮ دﻋﻤﻬﺎ ﳌﺸﺮوع
أﻃﻮل ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻟﺬي
أﻧﺠﺰﺗﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷﻳﺎم
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أواﺧﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ،
ﻋﺒﺮ ﻋﺮض ﻣﻤﻴﺰ ﻗﺎم ﺑﻪ اﳌﺌﺎت
ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺪارس ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺒﺎح اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ
اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻷﺳﺒﻖ رﺟﺎ اﳌﻄﻴﺮي ،وﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وأﻛﺪت
اﻟﺼﺒﺎح ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء أﻫﻤﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ.

»أﻣﺎﻧﺔ اﻷوﻗﺎف« ﺗﺪﺷﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻟﻘﺼﺔ اﻟﺮﺳﻮل
ﺗﻌﺘﺰم إدارة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻗﻔﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
ﺗﺪﺷﲔ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﳌﺸﺮوع ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﻟﻘﺼﺔ
اﻟﺮﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ وذﻟﻚ ﺑﺄرﺑﻊ ﻟﻐﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ،
واﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ،واﻷوردو.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ان "اﳌﺸﺮوع ﻳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ ﻗﺼﺺ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ذات
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة ،وﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ،واﻟﻜﺘﺎب اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﺑﻨﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﺒﻮع ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷرﺑﻊ"،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ان "اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻮﻗﻔﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﺘﺰم ﺗﻮزﻳﻊ
وﻧﺸﺮ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع
اﳌﻄﺒﻮع".
وأﻛﺪت ان "ﻣﺸﺮوع ﺗﺼﻤﻴﻢ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﻟﻘﺼﺔ
اﻟﺮﺳﻮل ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻢ
ﺟﻬﻮد اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ
ودوره ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".

ﻣﺤﻠﻴﺎت
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اﻟﺠﺮاح :ﺧﺮﻳﺠﻮ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« اﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷﻣﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ،أﻣﺲ ،ﺑﺤﻀﻮر
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺼﺎم اﻟﻨﻬﺎم،
ووﻛ ـﻴــﻞ اﻟ ـ ــﻮزارة اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟ ـﺸــﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻮاء اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎزن اﻟﺠﺮاح ،واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﻟـﻠـﻌـﻠــﻮم
اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟ ـﻠــﻮاء ﻧــﺎﺻــﺮ ﺑــﻮرﺳـﻠــﻲ،
اﻟ ـﻤــﻼزم ﻓﻬﺪ اﻟـﻐــﺮﻳــﺐ ﺧــﺮﻳــﺞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻮرﺛﻦ
أرﻳـ ــﺰوﻧـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ-
ﺗ ـﺨ ـﺼ ــﺺ ﻫ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ ﻛ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﻤـ ــﻼزم
ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺮﺷﻴﺪي ﺧﺮﻳﺞ ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺮﻃﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻷداء ﻗﺴﻢ
اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻟﺴﻠﻚ اﻟﺸﺮﻃﺔ.
ً
وﻫـﻨــﺄ اﻟ ـﺠــﺮاح اﻟـﺨــﺮﻳـﺠـﻴــﻦ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧﻬﻤﺎ
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﺮة اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻷﻣ ـﻨ ــﻲ،
ً
وﻃــﺎﻟ ـﺒ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺑـ ــﺄن ﻳ ـﻜــﻮﻧــﺎ ﻣـ ـﺜ ــﺎﻻ ﻳ ـﺤ ـﺘــﺬى ﺑــﻪ،
ً
ً
واﻧـ ـﻌـ ـﻜ ــﺎﺳ ــﺎ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺎ ﻟـ ـﺼ ــﻮرة رﺟ ـ ــﻞ اﻷﻣ ــﻦ
اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ ﺿ ــﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟــﺮاﻗــﻲ ﻣﻊ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ أي ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ،
واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﻣﺤﺎﺑﺎة
ﺑﻜﻞ ﺣﺰم ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺒﺔ رﺟﻞ اﻷﻣﻦ.

ً
اﻟﺠﺮاح ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺴﺆوﻟﻲ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«

»اﻟﺤﺮس« ّ
ﻳﻜﺮم داﻋﻤﻲ »واﻋﻲ«
اﺳﺘﻘﺒﻞ وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻮﻋﻮي ﻓﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ "واﻋﻲ" ،وﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت وزارة اﻹﻋﻼم.
ّ
وﺛﻤﻦ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺣﺮص اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺸﺮف ﻟﻠﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ أﻧﺸﻄﺘﻪ ﻓــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻮﻃــﻦ ،وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ اﻟﻤﺜﻤﺮ ﻣﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻹﻧﺠﺎح ﻣﺸﺮوع "واﻋــﻲ" وﺗﻐﻄﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﺑﺮاز دوره اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.
وﻗﺎل اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ إن اﻹﻋﻼم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻧﻤﻮذج ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻬﺎدف اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ
اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻄﻪ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﺑﺮازه ﻟﺠﻬﻮد وإﺑﺪاﻋﺎت اﻟﺴﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻟﻤﺸﺮوع "واﻋﻲ"
واﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ وﺛﻴﻘﺔ اﻷﻫــﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ " 2020اﻷﻣﻦ
أوﻻ" ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮس دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

»اﻹﻃﻔﺎء« أﺧﻤﺪت ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺼﻨﻊ  ١٨١٢ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﻓﻲ  ٤أﻳﺎم
ﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮرق ﺟﻨﻮب ﺧﻴﻄﺎن
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺗﻤﻜﻨﺖ  5ﻓــﺮق إﻃـﻔــﺎء ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﻖ اﻧــﺪﻟــﻊ ﻓﻲ
ﻣﺼﻨﻊ ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻮرق ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻴﻄﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،دون
وﻗﻮع إﺻﺎﺑﺎت ،واﻗﺘﺼﺮت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدﻳﺎت.
وأوﺿـﺤــﺖ إدارة "اﻹﻃـﻔــﺎء" أن ﻓﺮﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
واﻟ ـﻌــﺎرﺿ ـﻴــﺔ وﺻ ـﺒ ـﺤــﺎن واﻻﺳـ ـﻨ ــﺎد واﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﻋـﻤـﻠــﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﺬي اﻣﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  3آﻻف ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،
وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﻨﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻨﻴﺮان إﻟﻰ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﻊ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻓﻘﻂ أﻟﻮاح
ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺮﺑﻲ.
وﺑﺎﺷﺮت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣــﻮادث اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺤﺎدث واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ،
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

دورﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

أ ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ اﻹدارة ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻣـ ــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت واﻹﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم اﻷﻣـ ـﻨ ــﻲ
ﺑ ـ ــﻮزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ أن ﻛــﺎﻣـﻴــﺮات
اﻟ ـﻀ ـﺒــﻂ اﻟـ ـﻤ ــﺮوري ﻋ ـﻠــﻰ ﺟﺴﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ )اﻟﺼﺒﻴﺔ( ووﺻﻠﺔ
اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ رﺻ ــﺪت ﻣـﻨــﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ
ﻣ ـﻄ ـﻠ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﺣـﺘــﻰ
أﻣﺲ اﻻول  1043ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،وﺑﻠﻎ
إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت ﺑـﺠـﺴــﺮ
وﺻﻠﺔ اﻟﺪوﺣﺔ  769ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.
وذﻛ ــﺮت اﻹدارة أﻧــﻪ ﻓــﻲ إﻃــﺎر
ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﻮد اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
ﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺔ اﻷرواح و ﻣ ـ ــﺮ ﺗ ـ ــﺎدي
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق واﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪي ﺑ ـﻜ ــﻞ ﺣ ــﺰم
ﻷي ﺧ ــﺮوج ﻋــﻦ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن أو أي
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻄــﺮق أو اﻟﺠﺴﻮر ،ﺳــﻮف ﻳﺘﻢ

ﺗﺴﻴﻴﺮ دورﻳ ــﺎت ﺷــﺮﻃــﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ
ﻟﻀﺒﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت رﻣﻲ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻞ
ﺣﺰم ﻣﻊ أي ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وذﻟ ــﻚ ﺑــﺈﻟـﻘــﺎء اﻟـﻤـﺨـﻠـﻔــﺎت أو أي
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق
واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﺴـ ــﻮر ،وﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
ا ﻟـ ـﻤ ــﺎدة " 107و "108ﻋ ـﻠــﻰ ﻛﻞ
ﻣﺘﺠﺎوز أو ﻣﺨﻄﺊ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻈﺮ
ﻓ ــﻲ ﺟ ــﻮن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ذات ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
ً
ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﺿﺎر ﺑﻴﺌﻴﺎ،
وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف

اﻟﺼﺤﻲ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،أو إﻟﻘﺎء
أي ﻣ ـﺨ ـﻠ ـﻔــﺎت ﺑ ـﻴ ـﺌـﻴــﺔ ،وﻳـﻌــﺎﻗــﺐ
ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ ﻳ ـﺨ ــﺎﻟ ــﻒ ﺣ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة " "107واﻟﻤﺎدة
" "108و ﻓ ـ ــﻖ ا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدة  149ﻣــﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 42/2014
وﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼﺗ ــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺤ ـﺒــﺲ ﻣـ ــﺪة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث
ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ،وﻏـ ــﺮاﻣـ ــﺔ ﻻ ﺗ ـﻘ ــﻞ ﻋــﻦ
ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،أو ﺑﺈﺣﺪى
ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :اﺳﺘﻌﺪادات أﻣﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﻟﻜﻨﺪري :اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﻮل وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر
أﻛـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻟـ ـ ـ ـ ــﻺدارة اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ،اﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺗــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري ،أن اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻻﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ﺷـﻬــﺮ رﻣ ـﻀــﺎن اﻟـﻔـﻀـﻴــﻞ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ات
اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻈــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة واﻟـﺤـﻴـﻄــﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﻮد
اﻷﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن واﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺪي
ﻟـﻠـﻤـﻈــﺎﻫــﺮ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﺗـﻠـﻴــﻖ ﺑــﻮﺟــﻪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﻀﺎري وﻻ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.
وﺷ ــﺪد اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،ﻋﻠﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﺗﺨﺬت اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادات
اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺮورﻳﺔ ووﺿــﻊ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬا
اﻟﺸﻬﺮ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
واﻹﻋــﻼم اﻷﻣﻨﻲ أﻋــﺪت ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ

اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ
ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ ﺗــﺄﻣـﻴــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ــﻮزﻳـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ــﺪورﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺮورﻳ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺮاﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ
اﻷﺳ ــﻮاق واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻄﺮق
واﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰات اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ واﻵﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑـﺠـﻤـﻴــﻊ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أي ﻇﻮاﻫﺮ ﻻ ﺗﺤﺘﺮم
ﻣ ـﺸــﺎﻋــﺮ اﻟـﺼــﺎﺋـﻤـﻴــﻦ أو اﻟ ـﻘ ـﻴــﻢ واﻟـ ـﻌ ــﺎدات
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.

ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ
وﻟﻔﺖ اﻟﻜﻨﺪري إﻟــﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﻮل
واﻟـﺘــﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس
ﻟﻠﺘﻜﺴﺐ واﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣ ــﻮال ﺑﻄﺮق

ﻏـﻴــﺮ ﺷــﺮﻋـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻷﺟ ـ ــﻮاء اﻹﻳـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻟﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻔﻀﻴﻞ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
وﺿ ـﺒ ــﻂ ﻫـ ـ ــﺆﻻء اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴــﻮﻟ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺳﺎﺣﺎت اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وأﻣﺎم ﻣﻨﺎزل اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ أن ﻏــﺮف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار
اﻟـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﺒ ــﻼﻏ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫــﺎﺗــﻒ
ً
اﻟﻄﻮارئ ) ،(112داﻋﻴﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد
اﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ وﺳــﺮﻋــﺔ اﻹﺑ ــﻼغ ﻋــﻦ أي
ﻇﻮاﻫﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴــﻢ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺎدات واﺣـ ـﺘ ــﺮام ﻣـﺸــﺎﻋــﺮ
اﻟﺼﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺠﺎﻫﺮة ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر ،ﺣﻴﺚ
أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1968 /44ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
اﻟﺸﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺌﺔ دﻳﻨﺎر
أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
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اﻟﻔﻀﻞ ٪٢٥ :اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ٢٠٢٢
ﺧﻼل ﻧﺪوة »أزﻣﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ« اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ »اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«
ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻻ ﺗﻮﻇﻒ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ّ
وﺗﺴﻜﺮ
اﻟﻨﻘﺺ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻮاﻓﺪة
ﻋﻮض

أﻛــﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ ،أن
ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ دراﺳﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎم
 2022إﻟ ــﻰ  25ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﻫــﺬه
ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ
ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﺗـﺴـﻌـﻴـﻨـﻴــﺎت
اﻟ ـﻘــﺮن اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺣـﺘــﻰ  2008ﺗﻢ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻵن
اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻐﻴﺮ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻔـ ـﻀ ــﻞ ،ﺧ ـ ــﻼل ﻧـ ــﺪوة
"أزﻣ ـ ـ ـ ــﺔ ﺗ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ـﺠ ـﻴ ــﻦ"،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻗ ــﺎﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻟ ــﻮﺳ ــﻂ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول،
ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻘــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ ،إن "ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ
ﻋـ ـ ـ ــﺪدا ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮا ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ـﺠ ـﻴ ــﻦ
واﻟﺨﺮﻳﺠﺎت ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺨ ــﺎص أو اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
إﻧ ــﺬارات ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗــﺎدﻣــﺔ" ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أن " 250ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ وﻣﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻫــﻢ ﺑ ــﻮادر اﻷزﻣ ــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وأوﺿ ــﺢ أن ﻫـﻨــﺎك ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ
"اﻟـﺤـﺸــﻮ" ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻓـ ـﺘ ــﺮة اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺔ ،واﻟ ـ ــﺬي
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺷ ـ ـ ـ ــﺄن إزاﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻪ أن ﻳ ـﻘ ـﺼــﺮ
ﻓـﺘــﺮة اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ" ،وﻳـﺠـﻌــﻞ اﻟـﻨــﺎس
ﻳﻨﺨﺮﻃﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﻜﺮا ،ﻣﺜﻞ
آﺑﺎﺋﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ".
وﺗﺎﺑﻊ "ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدي أن اﻻﺗﺠﺎه
ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻤـ ــﻲ اﻵن ﻳ ـ ـﺘـ ــﻮ ﺟـ ــﻪ إ ﻟـ ــﻰ

اﻟﺤﻤﻮد :ﻧﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث
ﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻋﻀﺎء
ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ د .اﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ
ا ﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮد اﻹدارة ا ﻟ ـﺠــﺎ ﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ
ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ا ﻟـﻤـﻴــﺰا ﻧـﻴــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،
ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴ ــﻊ أﻋ ـ ـﻀ ـ ــﺎء اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻤ ــﻞ اﻷﺑ ـ ـﺤـ ــﺎث
ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻬﺎ ،وا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
أﻫ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات ﻓ ــﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
واﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف د .اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﻮد أن
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﺗ ـﻨ ــﺎوﻟ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻗـ ــﺪﻣـ ــﺖ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن ﻣـ ـﺸ ــﺮوع
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻋﻠﻘﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻨ ــﻮاﻗ ــﺺ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـﻌـﺘــﺮﻳــﻪ واﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻠﻴﻪ ،وﺗﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﻗـﻴــﺎم ﺟــﺎﻣـﻌــﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ
وإدارﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎ وﻣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ ،ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺪا ﻋــﻦ
اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻺدارة.
وأﺿ ــﺎف أن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣــﻊ اﻷﺳ ــﻒ اﻟـﺸــﺪﻳــﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ
ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ،ﺑـﻤـﻌـﻨــﻰ
أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻠﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ذﻣﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎن
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟـﻤـﻌـﻨــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻻ ﺗ ـﻜــﻮن اﻻ
ﺑﻘﺎﻧﻮن.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ "ﻳ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺐ أن
ﻳ ـﺸ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ــﻰ اﻷﺻـ ــﻮل
اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻜــﻮن ﻓــﻲ ذﻣــﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى اﻵن
اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﺎرع ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ـﻄــﻒ ﻣـﺒــﺎﻧــﻲ

إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻤﻮد

اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ وﺣ ـﺠ ــﺰﻫ ــﺎ ،وﻣـ ــﻦ ﺛﻢ
اﻻﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎض ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻤ ـﺠــﺮد
اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺸــﺪادﻳــﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ
ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ ﺑ ــﺬﻣ ــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻵن،
ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻻﺑـ ـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ وﻋـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮﻫ ــﺎ".وأﻓ ــﺎد
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل أﻻ ﺗﻌﺮف
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔــﻲ ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ــﺪﻋ ــﻲ ،أو ﻛﻤﺎ
أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ذرﻳﻌﺔ ﻟﺤﺮﻣﺎن
أﻋـﻀــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺼﻴﻔﻲ ،وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺬر اﻟـﺸـﻤــﺎﻋــﺔ ﻟـﺤــﺮﻣــﺎن
اﻟﺒﻌﺾ واﺳﺘﺌﺜﺎر آﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب ان ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺒﻌﺾ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻘــﺮرﻳــﻦ وﻳ ـﺤ ــﺮم آﺧ ــﺮون
ﺑـﺤـﺠــﺔ ﻋ ــﺪم ﻣـﻌــﺮﻓــﺔ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺻ ــﻮدة ،ﻣ ـﻤــﺎ أوﺟـ ــﺪ ﻧــﻮﻋــﺎ
ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻴﻨﺔ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻮاﺣﺪ.

 ٣٠ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻳﻨﺠﺰن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻴﻤﺎك اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
اﺣﺘﻔﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻴﻤﺎك ﻟﻺﻧﺸﺎءات  -اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻨﺠﺎح اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ
 30ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس واﻟــﺪراﺳــﺎت
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺧـ ــﻼل ﺣ ـﻔــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺮج ،اﻟـ ــﺬي أﻗ ـﻴ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺮج ﻛـﻴـﺒـﻜــﻮ ،ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل
) (BTECﻟ ــﻺدارة واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100دوﻟــﺔ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ) (BULLCﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻮﻏﺎزﻳﺘﺸﻲ ،وﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻃﻠﻘﺖ "ﻟﻴﻤﺎك" ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ  ،2017وﻫﻮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻮﻏﺎزﻳﺘﺸﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ .وﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺑﻤﺠﻤﻞ  200ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺤﺎور ،ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻦ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
واﻹدارﻳ ــﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻــﻮرة واﺿـﺤــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻋﻤﻠﻬﻦ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

راﺑﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺗﺒﺎرك ﺑﺤﻠﻮل
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
ﺗﻘﺪم م .أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي ،أﻣﻴﻦ ﺳﺮ راﺑﻄﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺑــﺎﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻲ
واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ،ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت إﻟــﻰ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وإﻟﻰ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ ﻋﻬﺪه اﻷﻣﻴﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣﻤﺪ ،وإﻟﻰ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء،
وإﻟﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،وإﻟﻰ أﻋﻀﺎء
اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن أﻋﺎده
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺘﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﻴﻤﻦ
واﻟﺒﺮﻛﺎت.
وﺗﻮﺟﻪ اﻟﺸﻤﺮي إﻟــﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻌﻤﺔ
اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن واﻟﺮﺧﺎء واﻻﺳﺘﻘﺮار ﺗﺤﺖ ﻇﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻷﻣﻴﺮ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وﻗﻴﺎدة آل اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻜﺮام،
وأن ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺮوه وﺳﺎﺋﺮ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.

٩

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻔﻘﺪوا ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ
ﻛﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻮ
ً
ﺑﺎﻟﺸﺪادﻳﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻪ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة
ﻧ ـﻔــﺾ ﻏ ـﺒــﺎر اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـ ــﺬي ﺑــﺪأ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴـﻨـﻴــﺎت ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ ﻧﺤﻦ
اﻟﻌﺮب ،وﻗﺒﻞ  150ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻻوروﺑـ ـﻴ ــﺔ" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ "ﻟ ـﻜــﻲ ﺗﻜﻮن
اﻷﻣﻮر واﺿﺤﺔ ،اﺣﻨﺎ داﺷﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻄﻮﻓﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ّ
ﻧﺠﻤﻞ
اﻟﻮاﻗﻊ".
وأﺿـ ـ ــﺎف "ﻣـ ــﻦ ﻋ ـﺸــﺮ ﺳ ـﻨــﻮات
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺔ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
وﻛﺎن وﻗﺘﻬﺎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ
 70و 72أﻟﻔﺎ ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن
ﻋــﺪدﻫــﻢ أﻟـﻔــﺎ أﺻـﺒــﺢ  95أﻟـﻔــﺎ ﻓﻲ
ﻋـ ــﺎم  ،"2017ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ اﻟـ ــﻰ أن "55
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻫ ـ ــﺆﻻء ﻳـﻌـﻤـﻠــﻮن
ﻓــﻲ وزارﺗ ـ ــﻲ اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ،
و ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬا د ﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻞ ﻓ ـ ـﺸـ ــﻞ اﻹدارات

اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ وﺿ ـﻌ ــﻮﻫ ــﺎ" .وﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ،
ﻗ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻋـ ـﺒ ــﺎس ﻋ ـ ـ ــﻮض" :ﺳ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ
أزﻣ ــﺔ اﻟـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑﺒﻌﺾ
ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،
واﻵن أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺧــﺮﻳ ـﺠــﻲ
اﻟﺪﺑﻠﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﺣـ ـﺼ ــﻞ اﻋـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﻣ ــﺎت
ﻟـﻠـﻤـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﻦ ،ووﺿ ـﻌ ــﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﺣ ـﻠ ــﻮﻻ ﻓ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ،وﻣـ ــﺎزاﻟـ ــﺖ ﻫـﻨــﺎك
أزﻣ ـ ــﺔ" ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن "اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺘــﺮﺗــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫـ ــﺬه اﻷزﻣـ ــﺔ
ﺳﻴﺠﺮف أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ
أو اﻹدﻣــﺎن ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ،
وﻫﺬا ﺣﺎﺻﻞ اﻵن ،وﻧﺸﺎﻫﺪه ﻓﻲ
اﻟﺸﺎرع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ".

وﺑﻴﻦ ﻋــﻮض "وﺿﻌﻨﺎ ﺣﻠﻮﻻ
ﻟـﻬــﺬه اﻟـﻤـﺸـﻜــﻼت ،وﻟـﻜــﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﺧﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺣﻼل واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،واﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﻟﺴﺎن اﻟﻮزﻳﺮة ﺑﺄن اﻷرﻗﺎم اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﺗﺘﺰاﻳﺪ".
وذﻛــﺮ أن "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻮﻇﻒ
ّ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ وﺗ ـ ـﺴـ ــﻜـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺺ
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪة ،وﻫ ــﺬا ﺧـﻄــﺄ،
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ رأﻳﻨﺎ"،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن "ﻫﺬا اﻷزﻣﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺮ ﻗ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻟ ـﺨ ـﺼ ـﺨ ـﺼــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻔﻂ ،وﻗﻠﻨﺎ
ﻟﻬﻢ ﻓﻲ  ،2010ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪون وﺿﻊ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﺮة
ﺑﻴﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ؟!".

وﻓﺪ »اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ« ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻣـﻤـﺜـﻠــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻴــﺪﻫــﺎ د .ﻓﻬﺪ
اﻟــﺮﺷ ـﻴــﺪي ،ورؤﺳ ـ ــﺎء اﻷﻗ ـﺴ ــﺎم اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ،زﻳ ــﺎرة
ﻣ ـﻴــﺪاﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ
ﺑــﺎ ﻟـﺸــﺪاد ﻳــﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻹداري ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ،وﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ.
وﻗ ـ ــﺎم اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ﺑ ـﺠــﻮﻟــﺔ ﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑــﺮﻓـﻘــﺔ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ،وﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮح ﻋﻦ
اﻟﻤﺒﻨﻰ واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻪ ،ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ
واﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺟﻤﻴﻊ
ً
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺨﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل

اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2020إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻃﻼع
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺎت واﻟﻤﺴﺮح واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ
واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻨﻰ.
وﻓ ــﻲ ﺧـﺘــﺎم اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة ،ﺷـﻜــﺮ اﻟــﺮﺷـﻴــﺪي ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ وﺗﺴﻬﻴﻞ
إﺟ ــﺮاء ات اﻟــﺰﻳــﺎرة وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛــﻞ ﻇ ــﺮوف اﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻷﻣﺎن ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ ،واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮق ،وﺣﺮﺻﻬﻢ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ.

زوايا ورؤى
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رياح وأوتاد :مجالس
األخطاء الدستورية
أحمد باقر
فــي  6مــارس  2018أقــر مجلس األمــة باإلجماع قــانــون تعارض
المصالح ،وفور اطالعي عليه وجدت فيه أخطاء صارخة ،فكنت أول
ً
من كتب عن عيوبه في هذه الزاوية في  19مارس مقاال بعنوان "أخطاء
في قانون تعارض المصالح" ،بينت فيه مثالب القانون ،خصوصا ما
ورد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة مما يضع جميع الكويتيين
ثان في  26مارس بعنوان:
في دائرة مخالفة القانون .ثم أتبعته بمقال ٍ
"كيف وافق النواب أن تضع الحكومة قواعد سلوكهم" ،بينت فيه أن
المادة التنفيذية للقانون أعطت الحكومة الحق في وضــع قواعد
السلوك ألعضاء السلطتين التشريعية والقضائية مما يخالف فصل
السلطات واستقاللها.
وجميع هــذه األخ ـطــاء الـتــي ذكــرتـهــا ج ــاءت فــي حكم المحكمة
الدستورية التي أبطلت القانون األسبوع الماضي ،ورغم وضوح هذه
األخطاء فإنها فاتت على جميع األعضاء والمتخصصين منهم في
دراسة القانون ،كما فاتت لألسف على أعضاء الحكومة ومستشاريها،
وقمت باالتصال َ بأكبر الفقهاء الدستوريين في المجلس فأفادني أن
القانون لم ُيستشر فيه ولم يعرض عليه.
ً
وبعد نشر المقال األول تلقيت اتصاال من المستشار شفيق إمام
الذي أكد صحة ما ذهبت إليه ،وذكر أنه سيكتب في هذا الموضوع،
وبالفعل كتب سلسلة مقاالت أظهرت عوار مواد كثيرة من القانون.
ً
كما كتب د .ن ــواف الياسين المحامي أيـضــا مــاحـظــات مهمة
وحاسمة أكدت ما ذهبنا إليه ،وقامت جريدة "الجريدة" مشكورة في
الشهر نفسه بإعالن عيوب القانون في صفحتها األولى عبر نشر
آراء بعض األساتذة الدستوريين.
والسؤال المهم اآلن هو :كيف مرت هذه األخطاء على جميع أعضاء
المجلس والحكومة وفيهم المتخصصون في القانون؟ وليست هذه
هي المرة األولى في هذا المجلس ،فقد أدت ممارسة األغلبية حول
صحة عضوية العضو الذي يصدر عليه الحكم بعقوبة جناية إلى
صدور حكم من المحكمة الدستورية بإلغاء المادة  16من الالئحة
الداخلية للمجلس ،وذلــك بناء على طعن تقدم به الناشط أسامة
الخشرم .والخطأ نفسه وقع فيه المجلس الماضي عندما أقر في
جلسة مستعجلة قانون البصمة الجينية (الوراثية) ،فقامت المحكمة
الدستورية بإلغاء القانون.
ولم تكن مشكلة عدم دستورية القوانين في مجالسنا السابقة
موجودة ،فقد تم الطعن في قانون الزكاة أكثر من مرة ،وفي كل مرة
كانت المحكمة الدستورية تحكم بدستوريته ،وكــذلــك تــم الطعن
في قانون االختالط وقانون مديونيات الغزو ،فحكمت الدستورية
ً
بــرفــض الـطـعــن عليهما ،وأخ ـي ــرا تــم الـطـعــن عـلــى قــانــون محاكمة
الــوزراء الذي وضعه األستاذ حمد الجوعان ،رحمه الله ،وأشركني
معه وبعض الــزمــاء ،حيث حكمت المحكمة الدستورية األسبوع
الماضي بدستوريته.
نعم كانت المجالس السابقة تتأنى وتراجع القوانين قبل إقرارها
وتأخذ برأي المتخصصين الثقات ،وكان يجب على المجالس األخيرة
ً
أن تحذو حذو تلك المجالس ،وتنهج المنهج العلمي بدال من المنهج
السياسي ال ــذي طغى على أعمالها .وعلى الــرغــم مــن إيماننا أن
األخطاء الدقيقة قد ترد في أفضل المجالس في العالم ،ولكن األخطاء
الجلية الصارخة ال عذر فيها .وليست مشكلة عدم الدستورية هي
ً
المشكلة الوحيدة ،فشخصيا أعتقد أن معظم القوانين التي أقرها
المجلس الحالي تشكو من أخطاء مالية أو تخالف مصلحة البالد
حتى إذا سلمت من الناحية الدستورية.

ةديرجلا
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زين

د .خولة مطر

اسألوا المرايا *
كمن يشاهد نفسه فــي مــرايــا متعددة
فتكسر الصورة مرة ،تكبر مرة ،تتضاء ل
مرات أو تتوسع ،في كل األوقات هي مجرد
م ــرآة ال ال ـصــورة الــواقـعـيــة ،لـكــن بعضنا
ي ـت ـصــور أن ال ـم ــراي ــا ه ــي ان ـع ـكــاس ل ــذاك
الــواقــع الــذي يريد هو أو هي أن يتخيله
أو يعيشه.
ً
ُ
تصدق إال نادرا ،حتى حينها
المرايا ال
ً
ً
ال يمكن أن تكون انعكاسا حقيقيا لواقع
مـلــيء بالتفاصيل والـتـشــوهــات ،المرايا
ليست مــا ننظر لــه يوميا فقط أ كـثــر من
أحبتنا لنطمئن أننا مقبولون من الخارج
أو اآلخـ ــريـ ــن ،ه ــي ال ـت ــي ت ــرس ــل ذب ــاب ــات
ً
الطمأنينة أو العكس ،وهــي أيـضــا التي
ً
تصور للبعض كثيرا مما هو ليس حقيقة
إال في مخيالتهم الواسعة.
والـمــرايــا ال تعكس المظهر فـقــط ،هي
ً
تخدع فــي المظهر والجوهر أيـضــا ،هي
ً
متنوعة ،فمثال هــي تـصــور لــذلــك الرجل
أنـ ــه األكـ ـث ــر وس ــام ــة ف ــي ب ــر ال ـم ـحــروســة
وخارجها ،وهي التي تقول لتلك السيدة
امض وال تخافي فال بعدك جمال وال قبلك!
ِ
ً
هي أيضا التي تدخل البيوت الجديدة
ق ـب ــل أي مـ ــن ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات األس ــاس ـي ــة
األخ ـ ــرى ،فـقــد يستغني الـجـمـيــع عــن كل
الـكــراســي وال ـط ــاوالت ،حتى أحـيــانــا ذاك
الـســريــر الـمــريــح ،كــل ه ــذا ألن رأي اآلخــر
أكثر أهمية من راحتي الشخصية حتى
في بيتي الذي يفترض أن يوفر مساحة
م ــن ال ــراح ــة وال ـح ــري ــة غ ـيــر م ـت ــواف ــرة في
ربوع األرض كلها حتى في أفخم الفنادق
والمنتجعات.

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

المرايا أو ما يشبهها هي التي تأتي
ف ــي ك ــل م ــوس ــم ل ـت ــرس ــم ال ـ ـصـ ــورة ال ـتــي
يــريــدهــا ال ــواق ــف أم ــام ـه ــا ،ف ـهــذا مــوســم
ً
أعياد إذا تتحول تلك المرأة إلى مساحة
انفتاح لكل أشكال التجميل ،في حين في
مواسم الخشوع تبقى هي وفية لدورها،
وهو أن تعكس مظاهر العبادة والخشوع
المطلوبة.
هي تتلون حسب مرتاديها ألنها أكثر
وف ــاء م ــن الـبـشــر ت ـجــاه م ــن تـقـيــم معهم
ً
ع ــاق ــة خ ــاص ــة جـ ـ ــدا ،وك ــأن ـه ــا انـعـكــاس
لدواخلهم ،فما إن يقترب موسم الصيام
عند كل األديان والطوائف حتى تتحول
عـ ــن م ـش ــاه ــد الـ ـتـ ـب ــرج وتـ ــزيـ ــن ل ـل ـن ـســاء
والرجال على وجه سواء أنفسهم في هذا
الموسم ،وهي تمارس لعبتها الدائمة،
لعبة ال ـخ ــداع إلرضـ ــاء ال ــواق ــف أمــامـهــا،
يسألها أنــا األجمل أم أنــا األكثر عبادة
وال ـقــرب مــن الـلــه هـنــا ،وأن ــا أتــوجــه إلــى
الجامع في شهر رمضان دون رتوش أو
مظاهر للتجميل ،حيث تسقط األقنعة
بعض الشيء رغم أن حتى أشهر العبادة
تحولت هي األخرى إلى موسم احتفالي
يـكـثــر ف ـيــه ال ـط ـعــام والـ ـش ــراب ومـظــاهــر
التعبد في حين يقل اإليمان؟!
ً
المرايا تضحك أحيانا ألنها الوحيدة
التي تحضر التناقضات المستمرة لدى
مرتاديها بين مـســاء وصـبــاح أو حتى
بين يوم وآخر ،هي التي استقبلت عند
ساعات الصباح األولــى في اليوم األول
ً
لشهر الصيام ذاك الساكن عندها دوما
وه ــو يـتــرنــح مــن سـكــر الـلـيـلــة األخ ـيــرة،

بعدها بساعات يتحول هــو نفسه إلى
ـت" ف ــي ت ـحــريــم ال ـش ــرب ف ــي الـشـهــر
"مـ ـف ـ ٍ
الحرام ،وفي الليلة األخيرة ال يستطيع
االنتظار حتى صباح العيد ،بل يبدأ ملء
الكؤوس بكل أنواع المشروبات "االزرقة".
المرايا فقط تحملق فيه وفي كثيرين
وك ـث ـي ــرات م ـث ـلــه ،فـ ـم ــاذا ت ـق ــول ع ــن تلك
الـمـتـعــريــة ح ــد ورقـ ــة ال ـت ــوت ال ـت ــي بين
ظلمة الليل ونور صباح ترتدي عباءتها
وحـ ـج ــابـ ـه ــا ومـ ـعـ ـهـ ـم ــا الـ ـسـ ـبـ ـح ــة ال ـت ــي
ً
أصبحت جــزء ا من ديكور رمضان كما
الفانوس والزالبية كلها موسمية.
اســألــوهــا ،اســألــوا مــرايــا بيوتكم عن
حجم االنقسام الذي تعيشونه ونعيشه
جميعا في مجتمعات أتقنت التعايش
مــع االزدواجـ ـي ــة فــي كــل ذل ــك ،فالفاسق
يكثر من الموعظة عن العفة وهو عارف
وم ـ ــدرك أن الـجـمـيــع عـلــى عـلــم بـبــواطــن
ً
األمــور ،واآلخــر الذي يضع حاجزا بينه
وب ـيــن آخــريــن ينعتهم بــأل ـفــاظ ال تمتّ
لدينه وتسامحه بصلة مثل الكفر والعهر
والرذيلة ،وهذه أصبحت وصمة سهلة
يطلقها كــل مــن ال يستلطفك ،يكثر من
الركوع والسجود وكأنه قد صدق كذبته
وتصور أن ّ
الرب ال يعرف ما يقوم به من
أعمال منافية للدين ليس خارج األشهر
ً
الـحــرام فقط ،بــل أيـضــا خاللها .اسألوا
ً
المرايا لتحكي لكم قصصا قد تحملكم
على الكفر والعياذ بالله!!
* ينشر بالتزامن مع "الشروق"
المصرية.

تسييس اإلرهاب لن
يخدم قضايانا
د .عبدالحميد األنصاري*

ال ـيــوم شــاهــدت فيلم "كـفــر نــاحــوم" للعبقرية نــديــن لبكي،
ً
يعتريني غضب لربما سيجعل هذا المقال متشظيا بال معنى
أو هدف واضح ،ولكن كيف ما يكون سيكون .لم تعترني لحظة
ً
حزن واحدة وأنا أشاهد الصغير ذا االثني عشر عاما يتحول
ً
إلى كهل ،وهو بعد في طفولته يكره الحياة والناس منتهيا
إلى مقاضاة أمه وأبيه أن أنجباه لهذه الدنيا دون أدنى شعور
بالمسؤولية.
ً
الفيلم ينتهي بابتسامة من الصغير "زيــن" ،يطلقها أخيرا
وهو ينهي إجراءات تحصله على تذكرة سفر تنقله من جحيم
حـيــاتــه إلــى مـجـهــول حـيــاة أخ ــرى فــي بـلــد آخــر داخ ــل غــربــة ال
تناسب عمره أو طفولته .كان حولي عدد من السيدات اللواتي
أسمع أصوات نهنهاتهن الخفيفة ،ليلفحني غضب مضاعف،
على ماذا تبكين؟ امسحن الدموع وواجهن الشاشة ،وأسمعنني
أيتها المرفهات ،ومثلكن أنا ،ماذا سنقدم لهذا العالم ولطفولته
المعذبة غير دموعنا ونهنهاتنا المؤقتة؟
ً
كدت أصرخ في السيدة التي على يميني وهي تسحب منديال
ً
مــن حقيبتها ،أال تعرفين أن هـنــاك بـيــوتــا مشابهة لـهــذه في
ً
الكويت؟ أال تعرفين أن هناك أطفاال ضائعين إلى درجة تقترب
برعب من تلك التي ترين على الشاشة وتتنهنهين بسببها؟
ً
ً
أال تــدركـيــن أن هـنــاك ج ـهــازا حـكــومـيــا يــريــد أن يغير مسمى
هؤالء ليمحوهم من الوجود؟ ما سمعت بالخطة؟ أن إذا غيروا
اسمهم من بدون إلى مقيمين بصورة غير قانونية ،بووووف،
فسيختفون .تذكرت ساعتها مقابلة للدكتور فيل ،األخصائي
النفسي األميركي الشهير ،وهو يضحك من سذاجة محاولة
تغيير التوصيف أو اال ســم المستخدم لمحو فئة كاملة من
الوجود ،ليتساءل الدكتور بما معناه :وماذا سنفعل بوجودهم
المادي؟ أين سيذهبون؟
ليذهبوا للجحيم ،و مــن سيهتم ،مخمليو ا لـكــو يــت الذين
يـتــراسـلــون بــرســالــة عنصرية قميئة مـثـيــرة للغثيان إلنـقــاذ
الكويت من حفنة مستضعفة غاية أملها بطاقة تثبت وجودها
فــي الـحـيــاة؟ أم هــم الـبـعــض مــن ال ـنــواب الــذيــن وضـعـنــا الـقــدر
تـحــت رحـمـتـهــم لـيـتـجــاهـلــوا حـتــى م ـح ــاوالت ال ـتــواصــل حــول
الموضوع بجبن يوحي بــأن الضمير مــات ودفــن دون صالة
عليه؟ من سيهتم؟ من سيبيت ليلته يفكر في زيــن ،في آالف
مثل زيــن يـمــوتــون فــي ال ـشــوارع تحت وط ــأة الـجــوع والـعــري،
عرضة للمخدرات والجرائم واالغتصاب؟ لماذا نفكر في زين؟
هــو بـعـيــد ،يفصلنا عـنــه أمـيــال وأم ـيــال ،تحمينا مـنــه شاشة
التلفزيون ،إذا أصبحت قصته عصيبة على نفوسنا المخملية،
نطفئ التلفزيون فيختفي هو بقصته ومأساته وآالمه ،أال لعنة
الله على آالم األطـفــال التي تقض مضاجع الكبار المرفهين
المخمليين ،الجالسين على الـكــراســي الـخـضــراء والـحـمــراء،
َ
حاملين "هــم" المنصب والمسمى ،أال لعنة الله على األحــام
واآلمــال ،على البراء ة والطفولة ،على اإلنسانية كلها ،كل ذلك
يذهب ليكون فداء نومتكم المستريحة على مخداتكم الوثيرة،
أال لعنة الله علينا ونحن نذكركم باألوجاع المؤذية واألحالم
الميتة ،ومن نحن؟ أصوات جائرة ،ال نحب بلدنا ،ننشر غسيلنا،
مغسول مخنا ،نحن الذين ال "عــم" لنا ،ال أصــل وال فصل وال
أصالة عندنا ،نحن الخونة ،لعنة الله علينا وعلى كل من يقض
مضاجعكم أيها "العمام" ،نعلم أننا سننتهي وستستمرون ،أننا
سنخسر وتربحون ،أن ألف زين سيموت لتحيوا كما تحيون.
هناك "زين" في كل مكان في الدنيا ،حتى في الكويت هناك
زيــن ،لكنكم ال تــريــدون أن تــروه ،ال تــريــدون حتى أن تسمعوا
عنه ،ال تريدون أن تواجهوا من سيخبركم بوجوده أو يلمح
ً
ملمحا عن طفولته الميتة ومستقبله المظلم .لربما تترفعون
وتهملون ،تكرهون وتتعنصرون ،تتجاهلون وتتعنتون ،لكنني
أتمنى أن يريكم القدر وجهه في يوم ،سأموت ،إن لم ينته شيء
إلــى شــيء ،وعلى فمي هــذا الــدعــاء ،اللهم أرهــم وجــه القدر في
يوم ،اللهم آمين.
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في كلمته أمام المجلس الفدرالي الروسي ،ذهب رئيس مجلس
األم ــة الـكــويـتــي ،الـسـيــد مـ ــرزوق الـغــانــم إل ــى أن مـسـبـبــات اإلره ــاب
وجذورها العميقة ،تكمن في :اليأس والفقر وغياب األمل وضياع
الهوية والتباينات الطبقية وغياب الحكم الرشيد والقمع والظلم
وشيوع خطاب الكراهية والتعنصر ،وأن أول عــاج لــإرهــاب هو
اإلح ـس ــاس بــال ـعــدل ،وأن ــه كــامــل ال ـح ـقــوق ،ال يـعــانــي عـقــد النقص
والتهميش واالضطهاد.
في الوقت الذي كان الغانم يلقي كلمته ،كانت جماعة التوحيد
اإلرهابية تضرب سريالنكا ،مستهدفة كنائس وفنادق تحتفل بعيد
الفصح ،بتفجيرات انتحارية دموية تسقط ما يقرب من ألف شخص،
بين قتيل وجريح .أسفرت التحقيقات أن هؤالء االنتحاريين الذين
فجروا أنفسهم ،يعتنقون فكر داعش اإلرهابي ،وهم من عائلة ثرية،
ومن طبقة تجارية متعلمة ،تحمل شهادات جامعية ،ال يعاني أفرادها
ً
من مسببات اإلرهاب التي شخصها الغانم ،هؤالء ال يعانون ظلما
ً
ً
ً
وال قمعا وال تهميشا وال اضطهادا ،يعيشون معيشة كريمة ،فال
ً
يعانون فقرا أو فاقة ،يتمتعون بكامل حقوقهم ،ال يعانون مشاعر
اليأس وفقدان األمل أو ضياع الهوية ،بل فرط هوية.
ما الذي دفع االنتحاريين الثمانية إلى تفجير أنفسهم في اآلخرين؟
مخطئ من يظن أن الدافع هو مشاعر الظلم أو اليأس أو الفاقة،
إذ ال توجد قوة تدفع اإلنسان إلى التضحية بنفسه إال قوة العقيدة،
لن يتخلص اإلنسان من هذه الدنيا ليتحول إلى قنبلة مفخخة أو
طرد متفجر أو حزام ناسف ،إال تحت ضغط عقيدة غالبة تزين له أن
ً
تفجير الذات قمة الشهادة والفداء ،الفقر أو الظلم ليسا دافعا كافيا
ألن يتحول شاب في عمر الزهور إلى قنبلة بشرية ،شعوب كثيرة
ً
ً
تعيش تحت خط الفقر ولم تنتج إرهابا ،وأخرى تعاني ظلما ومرارة
ولم تخرج إرهابيين مفجرين.
هؤالء الذين يربطون اإلرهاب بالعوامل السياسية واالقتصادية
واالجتماعية يتناسون أنه ال توجد قوة محركة لإلنسان لالستشهاد
ونيل الجنة إال المحرك الديني( .خالد المشوح :التيارات الدينية في
السعودية) .اإلرهاب فكر عدواني ،استقر في نفسية غير سوية ،نتيجة
فهم ضال لمبدأ الجهاد وعقيدة االستشهاد ،ساعدت على ترسيخه
منابر دينية مسيسة ومناهج تعليمية تعصبية ،ومنصات إعالمية
محرضة ،وفتاوى دينية مكفرة ،وكتب تراثية إقصائية ،إضافة إلى
بيئة اجتماعية حاضنة لفكر الغلو.
اإلره ــاب :بناء فكري مستقل ومتكامل ،لــه ج ــذوره الممتدة في
عمق التاريخ اإلسالمي ،كما أن له مشروعه وأهدافه في هدم الدولة
الحديثة وإعادة الخالفة وتطبيق الشريعة بالمفهوم العنيف ،وله
منظروه وشيوخه ومفتوه وجنوده وسالحه من النصوص الدينية
والتراثية ،وكتبه ومواقعه اإللكترونية المنتشرة.
ً
اإلرهاب فعل عدواني أصيل وممنهج وليس ناشئا عن ردة فعل
لمظالم أو فقدان أمل ويأس ،هو مرض خبيث في الجسم المجتمعي
الــذي فقد مناعته الفكرية ال عرض لمرض ،ومن سموا "الخوارج"
في تاريخنا من الذين سلوا سيوفهم على المجتمع الصحابي ،لم
ً
يعانوا مظلمة أو قمعا أو فاقة ،لكنهم انطلقوا من عقيدة (الحاكمية)
التي استولت على عقولهم ،وزينت لهم تملكهم الحقيقة المطلقة وأن
غيرهم على باطل .إنه عنف أصيل ،بادئ بعدوان ال تبرير له إال "الغلو
الديني" الذي نهى عنه رسولنا عليه الصالة والسالم.
التماس معاذير سياسية واقتصادية لإلرهاب نوع من التسييس،
يمد في عمره ،حتى عصر المهدي المنتظر الذي يقضي على الفقر
ً
ويمأل األرض عدال!
اإلرهابيون ،إنما ينطلقون من كراهية معمقة ال من مظلمة مبررة،
هم أبناء بررة لخطاب ثقافي ديني مشحون بكراهية عميقة لقيم
ومظاهر التحديث.
ً
أخيرا :ما أهداف الغانم من كلمته؟
أتصور أن هدفه خدمة قضية العرب الرئيسة ،بتوجيه أنظار
العالم إلى ما تعانيه األراضي الفلسطينية المحتلة من مشاعر مريرة
وأوضاع قمعية بائسة وظالمة ،قد تشكل بيئة خصبة لإلرهاب ،ومع
تقديري لنبل الهدف أقول :إن تسييس اإلرهاب لن يخدم قضايانا.
* كاتب قطري

جاكوب ستوكس*

غودا غرانشتاين*

الصين تريد التحكم في معضلة كوريا الشمالية
تـحــاول كــل األط ــراف فــي الـمـفــاوضــات مــع كوريا
الشمالية رســم مـســار التقدم بعد قمة ترامب-كيم
ّ
الثانية في هانوي ،إذ يركز الجزء األكبر من تحليل
بعد القمة على خطوات نزع األسلحة النووية وما
ينجم عنها من تخفيف للعقوبات وخطوات رمزية
محتملة نحو السالم ،ولكن ما زال على هذه األطراف
مواجهة تحدي إدراج كــوريــا الشمالية فــي النظام
السياسي واألمـنــي األشـمــل فــي شمال شــرق آسيا،
وفي السعي وراء هذا الهدف ،يبقى ســؤال أساسي
من دون جواب :هل كوريا الشمالية عبء أو مكسب
استراتيجي بالنسبة إلى الصين؟ ال شك أن اإلجابة
عن هذا السؤال ضرورية لصوغ استراتيجية فاعلة
تدفع بالمحادثات مع كل األطراف نحو األمام.
بــدا أن كــوريــا الشمالية تجر الصين إلــى وضع
ً
ً
استراتيجي ُيعتبر مسيئا أو حتى كارثيا بالنسبة
ً
إلى المصالح الصينية ،مما جعلها بالتالي عبئا ،لكن
المفاوضات الناجمة مع كوريا الشمالية حدت من
خطر الحرب المباشر وعدم االستقرار في المنطقة،
ً
تلغ هذا الخطر بالكامل ،وخصوصا إن
إال أنها لم ِ
أخـفـقــت ال ـم ـفــاوضــات .تشمل ال ـطــرق األخـ ــرى التي
تتصرف بها كوريا الشمالية كعبء على مصالح
الصين األمنية ُّ
تحول استفزازات كيم يونغ أون إلى
مبرر لنشر وجود عسكري أميركي كبير متقدم في
المنطقة .هدف هذه القوات المباشر ردع أي اعتداءات
مــن بـيــونــغ يــانــغ ،إال أن بكين ت ــرى إم ـكــان تحويل
القدرات العسكرية ذاتها ضد الصين .وجاء الخالف
الصيني-الكوري الجنوبي بسبب نظام "ثاد" المضاد
للصواريخ ليختصر هذا التفاعل.
ً
ثالثا ،يقلل تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية
من مكانة الصين المميزة كعضو في نــادي القوى
النووية حول العالم وفي شمال شرق آسيا بالتحديد.
وبمرور الوقت ،قد تدفع دولة كورية شمالية نووية
اليابان وكــوريــا الجنوبية إلــى اتـخــاذ قــرار تطوير
أسلحة نووية خاصة بهما ،وال شك أن هذه نتيجة
تريد الصين تفاديها.
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا ،ت ـت ـك ـب ــد الـ ـصـ ـي ــن ك ـل ـف ــة م ـ ــن سـمـعـتـهــا
واقتصادها لدعمها كوريا الشمالية ،رغم التدهور
الداخلي الصيني األخير في مجال حقوق اإلنسان
واعتقال ما ُي َّ
قدر بنحو مليون شخص من األويغور،
ُ
تريد بكين أن تعتبر قوة عالمية مسالمة ال داعمة
ً
لــدولــة تطمح إلــى أن تصبح نــوويــة وتملك سجال
أســود في مجال حقوق اإلنـســان .أمــا على الصعيد
االقـتـصــادي ،فبكين مضطرة إلــى توسيع الـمــوارد
الداعمة القتصاد بيونغ يــانــغ ،كذلك تجد الصين
نفسها مــرغـمــة عـلــى الـقـبــول ب ــأن يــواصــل اقتصاد
كوريا الشمالية المتدهور عرقلة النمو االقتصادي
في واليات حزام الصدأ الصينية الشمالية الشرقية.
ً
عند تأمل هــذه المسائل معا ،نــرى بكل وضوح
ً
أن كوريا الشمالية تمثل عبئا بالنسبة إلى الصين.
ً
لكننا بالتركيز على كيفية تشكيل بيونغ يانغ عبئا
ننظر إلى هذا المعادلة من جانب واحد فحسبّ .
تقدم
كوريا الشمالية ثالث فوائد مهمة إلى الصين تجعلها
ً
ً
مكسبا استراتيجيا.

ً
أوال ،ت ـم ـثــل ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة وس ـي ـل ــة تـلـهـيــة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة بــالـن ـسـبــة إلـ ــى الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وحلفائها في المنطقةُ .ت َّ
خصص الموارد واالهتمام،
التي كان باستطاعة واشنطن ،وطوكيو ،وسيئول
اسـتـعـمــالـهــا ل ـم ــوازن ــة ج ـيــش ال ـص ـيــن الـمـتـنــامــي،
ُ
درج وثائق السياسة األمنية
لــردع بيونغ يانغ ،فت ِ
الوطنية األميركية ،اليابانية ،والكورية الجنوبية
كوريا الشمالية إلى جانب الصين ضمن المخاطر
االستراتيجية الرئيسة في آسيا ،مما ُيظهر الثقل
النسبي الذي خصصوه لهذين البلدين في التخطيط
الدفاعي.
ً
ثانياّ ،
يحول تحدي كوريا الشمالية الصين إلى
صانع قرارات في مفاوضات دولية عالية المستوى،
ً
ويمنحها ن ـف ــوذا تستطيع اسـتـغــالــه فــي مسائل
ّ
ً
أخرى ،وتولد انتهاكات بيونغ يانغ أساسا للتعاون
مع بكين ،فبغض النظر عما إذا كــان هــذا التعاون
ً
ً
مستداما أو إذا كــان يـبـ ّـدل جــذريــا مـســار األح ــداث.
ّ
وت ـعــز الـصـيــن مــوضــع ال ـقــوة ال ــذي تكسبه نتيجة
ً
ذل ــك ،وت ـح ــاول أح ـيــانــا تـعــزيــز مــوقـعـهــا مــن خالله
لتنال تـنــازالت فــي مسائل أخ ــرى ،مثل التجارة أو
تايوان .كذلك تريد الصين أن تظهر بمظهر القائد
العالمي القادر على تأدية دور الوسيط في اتفاقات
ً
إذاّ ،
يقدم تحدي كوريا
تعالج المواضيع الساخنة.
للصين الفرصة المثالية كي تــؤدي ذلك
الشمالية ً
الدور ،مكتسبة في الوقت عينه قدرة على المقايضة
في العالقات الصينية-األميركية.
ً
أخ ـيــرا ،تمثل كــوريــا الشمالية ج ــدار صــد جيو-
ً
ً
سياسيا وعقائديا بين حليفة الــواليــات المتحدة
كوريا الجنوبية والصين ،فالفوائد الجيو-سياسية
م ـب ــاش ــرة :م ــا م ــن قـ ــوات أم ـيــرك ـيــة أو قـ ــوات حليفة
للواليات المتحدة على حدود الصين ،ولكن للوجه
ً
العقائدي أهميته أيضا .يدعم نموذج الحكم المستبد
ال ـكــوري الشمالي هــدف الصين وهـ ُـو الـحــد مــن مد
َ
الديمقراطية فــي آسـيــا .صحيح أن نسختي بكين
ً
وبيونغ يانغ من الحكم المستبد تختلفان اختالفا
ً
كبيرا ّ
وتقدمان لمواطنيهما ظروف عيش متباينة
ً
ً
ً
ج ــدا ،لكن كــوريــا الشمالية تبقى حصنا مستبدا
على حدود الصين ،ووفق تفكير الحزب الشيوعي
الصيني ،من األفضل الحصول على تحالف متزعزع
مع نظام حكم مستبد متمرد في كوريا الشمالية بدل
السماح ّ
بتقدم القوة العسكرية األميركية وانتشار
القيم الديمقراطية في المنطقة.
يتيح لنا تأمل هذين الوجهين من المعادلة وحده
توضيح السياسات الصينية التي تسعى إلى تحقيق
تــوازن دقيق بين الضغط على كوريا الشمالية من
جهة وتـفــادي انهيار النظام ُأو التغيير السياسي
الجذري في هذا البلد من جهة أخرى.
ال ُتعتبر هذه مجرد مسألة أكاديمية ،فمع ّ
تقدم
المفاوضات بشأن مستقبل شبه الجزيرة الكورية،
ُيعتبر فهم نطاق حسابات الصين الجيو-سياسية
الكامل بالغ األهمية في أي جهود لتحفيز الصين
ودفـعـهــا إلــى تــأديــة دور بـنــاء بــدل تمكين تعديات
*"ناشيونال إنترست"
بيونغ يانغ.

الواليات المتحدة تنسى دروس مكافحة التمرد
بــدا الـظـهــور المفاجئ لزعيم تنظيم داعــش
ً
أبـ ــو ب ـكــر الـ ـبـ ـغ ــدادي ف ــي ش ــري ــط مـ ـص ـ ّـور أخ ـي ــرا
أشـ ـب ــه بـ ـع ــودة إل ـ ــى م ـن ـت ـصــف ال ـع ـق ــد ال ـم ــاض ــي،
ً
أمـ ــا وجـ ــه االخـ ـت ــاف األكـ ـث ــر وض ــوح ــا ب ـيــن هــذا
الشريط والتسجيالت التي اعتاد أسامة بن الدن
ّ
استخدامها ليذكر أنصار تنظيم القاعدة بأنه ما
ً
ً
زال حيا ويقنعهم بأنه ما زال مهما ،فهو جلوس
البغدادي ،الذي شوهد آخر مرة في عام  ،2014على
أرض ما بدا غرفة جلوس مليئة باألثاث ال كهف.
يبدو اليوم أن الواليات المتحدة بلغت مرحلة
ً
م ــن س ــأم اإلره ـ ـ ــاب ،إذ ت ـب ــرز ه ــذه الـنـقـطــة جـلـيــا
م ــن خ ــال وث ــائ ــق وزارة ال ــدف ــاع االسـتــراتـيـجـيــة
األح ــدث الـتــي اعتبرت منافسة الصين وروسـيــا
االستراتيجية األولية العسكرية األميركية األهم
ال مكافحة اإلرهاب .في هذه األثناءّ ،
صرحت إدارة
ترامب بوضوح أنها ال تنوي قيادة الجهود إلعادة
إعـمــار المناطق الـمـحــررة مــن داع ــش ،فمع إنــزال
الهزيمة بهذا التنظيم في ساحة القتال يكون عمل
وزارة الدفاع األميركية قد انتهى.
ً
يظهر هذا التناقض جليا لكل َمن تابع عن كثب
المناظرات الداخلية التي شهدها الجيش األميركي
خــال منتصف العقد الماضي وأدت إلــى زيــادة
عــدد الجنود في عــام  2006خــال ذروة االحتالل
األميركي وحملة مكافحة التمرد في العراق.
رد الجيش األميركي بقيادة ديفيد بتريوس
في النهاية بتبني مقاربة مكافحة تمرد جديدة
في العراق لم ّ
تبدل العمليات التكتيكية فحسب
ً
بل األهداف االستراتيجية أيضا .عمدت مكافحة
التمرد هذه التي ارتكزت على السكان إلى تحديد
السكان المحليين ال المقاتلين األعــداد ،معتبرة
إياهم محور كل العمليات العسكرية .وأدت هذه
ال ـخ ـطــوة إل ــى اع ـت ـمــاد م ـقــاربــة تـشـمــل الـحـكــومــة
بأكملها وتـضــم مـشــاريــع تنمية وإعـ ــادة إعـمــار
هــدفـهــا الـمـســاهـمــة ف ــي إع ـ ــادة تــأمـيــن الـخــدمــات
وال ـب ـن ــى االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي دم ــرت ـه ــا الـعـمـلـيــات
ً
القتالية .إذا ،عنى االنتصار في الحرب االنتصار
ُ
ف ــي الـمـنــافـســة ل ـلـفــوز بـ ــوالء ال ـس ـكــان .واعــت ـبــرت
الـحــوكـمــة الـجـيــدة والـشــرعـيــة مـهـمــة فــي تحديد
أهـمـيــة االن ـت ـصــار فــي ال ـم ـعــارك وإن ـ ــزال األض ــرار
باألعداء.
لكن بــروز أنصار عملية مكافحة التمرد هذه
ُ
التي تمحورت حول السكان لم يخل من الجدل،
فقد شدد منتقدوها على أن التركيز على مقاربة
م ـكــاف ـحــة ال ـت ـم ــرد هـ ــذه ف ــي ال ـ ـشـ ــراء ،وال ـت ــدري ــب،
والعمليات قد يحد من قدرة الجيش األميركي على
تنفيذ حرب تجمع أسلحة عدة ضد عدو تقليدي،
ّ
أي الصين .في المقابل ،أكد مؤيدوها ،بمن فيهم
وزيـ ــر ال ــدف ــاع آن ـ ــذاك روب ـ ــرت غ ـي ـتــس ،أن إل ـحــاح
الحاجة في العراق وأفغانستان يفوق بأهميته
الحاالت الطارئة المستقبلية المحتملة .وواصلوا
مشددين على أنك تخوض الحروب التي تواجهها
ً
اآلن ال تلك التي قد تنشب الحقا.
ّ
شكلت حــرب الـتـجــاذب بين "مـقــاربــة مكافحة

الـتـمــرد ه ــذه وال ـم ـقــاربــة الـتـقـلـيــديــة" ،ال ـتــي دارت
فــي أواخ ــر الـعـقــد الـمــاضــي ،الحلقة األخ ـيــرة في
ت ــاري ــخ ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي الـ ـ ــدوري ال ـطــويــل مع
عمليات مكافحة التمرد ،التي تملك أسماء عدة
مثل الحروب الصغيرة ،والحروب غير التقليدية،
أو ال ـحــروب غـيــر الـمـتــوازنــة .فـقــد اع ـتــاد الجيش
األم ـيــركــي تطبيق ه ــذه الـعـمـلـيــات عـنــدمــا ينشأ
التمرد لينسى بعد ذلــك ال ــدروس العملية التي
تعلمتها حين تنتهي حاجته إليها .وكما أشار
ب ـتــريــوس وغ ـيــره مــن أن ـصــار ه ــذه الـمـقــاربــة في
عــام  ،2006كــانــوا يعملون فحسب على تحديث
ونـ ـف ــض الـ ـغـ ـب ــار عـ ــن ع ـق ـي ــدة ت ـع ـل ـم ـهــا ال ـج ـيــش
األم ـي ــرك ــي وط ـب ـق ـهــا ف ــي ف ـي ـت ـنــام ف ــي سـتـيـنـيــات
وسبعينيات القرن الماضي وفي أميركا الوسطى
في الثمانينيات ،هــذا إن لم نتحدث عن الفلبين
في القرن العشرين ،إال أنه تخلى عنها بعد ذلك
بسبب اإلخفاقات العسكرية والمعنوية في تلك
الصراعات.
يـعـكــس رف ــض م ـقــاربــة م ـحــاربــة ال ـت ـمــرد هــذه
بالنسبة إ لــى الجيش األميركي ميله التاريخي
ً
إل ــى م ـب ــادئ ال ـح ــرب الـتـقـلـيــديــة األك ـث ــر وضــوحــا
ً
وحسما ،حيث يمكن تمييز المنتصر والخاسر
ً
بـيــن ا لـخـصــوم المسلحين بشكل جـلــي ،مفضال
إياها على نتائج مكافحة التمرد األكثر نعومة
ً
التي ُت َّ
حدد سياسيا .أما بالنسبة إلى الناخبين
ّ
األميركيين ،فيعبر رفضها عن االستياء والغضب
على مر عقدين من الخسائر في األرواح ،والموارد،
وال ـقــوة فــي الـسـعــي وراء مـغــامــرة غـيــر مــدروســة
افتقرت إلى الموارد الضرورية وحظيت بترويج
مبالغ فيه.
ولكن إذا توقفت الواليات المتحدة عن مكافحة
ً
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ال ن ـع ــرف ي ـق ـي ـنــا م ــا إذا كـ ــان الـعـكــس
ً
ّ
صحيحا ،كما أوضــح إعــان البغدادي المصور.
بغض النظر عن الجدال الدائر حول مدى فاعلية
مقاربة مكافحة التمرد ،فال شك أن الجيل التالي
مــن المتطرفين العنيفين سيستمد اإل ل ـهــام من
أنقاض الحروب التي قادتها الواليات المتحدة
ً
ضــد داع ــش ،ه ــذا إن لــم يـنـشــؤوا منها مـبــاشــرة.
عالوة على ذلك ،حتى لو عجز تنظيم داعش عن
شــن اعـ ـت ــداءات نــاجـحــة ضــد ال ــوالي ــات المتحدة
وأوروب ــا الغربية ،تبرهن تفجيرات عيد الفصح
في سريالنكا مدى قدرة هذا التنظيم وأتباعه على
زعزعة دول خارج الغرب بسهولة.
ً
ـواح عــدة أهمية المنطق
إذا ،لــم ّتتراجع مــن ن ـ ٍ
ال ـ ـ ــذي يـ ــوجـ ــه م ـك ــاف ـح ــة الـ ـتـ ـم ــرد ،ف ـم ــن ال ـم ـم ـكــن
للحوكمة العنيفة أن تــد فــع بالمعاناة الشعبية
إلى تخطي حد العنف ،في حين ّ
تقدم الدول الهشة
ً
والمساحات غير المحكومة أرضا خصبة تتكاثر
فيها المجموعات المتطرفة .صحيح أن مكافحة
التمرد لم تحل هذه المشاكل ،إال أن تجاهلها لن
ً
يؤدي إلى اختفائها أيضا.
* «ورلد بوليتيكس ريفيو»

ةديرجلا

•
العدد  / 4110االثنين  6مايو 2019م  /غرة رمضان 1440هـ

economy@aljarida●com

11

اقتصاد

الودائع زادت إلى  43.169مليار دينار بنمو %2.3
• ارتفعت خالل شهر  419مليون دينار مما يعكس وفرة السيولة
• التسهيالت الشخصية تنمو  741مليون دينار غالبيتها لإلسكانية
محمد اإلتربي

تمويل األوراق
المالية يرتفع %2.8
خالل شهر فقط إلى
 2.605مليار دينار

ارت ـفــع إج ـمــالــي ال ــودائ ــع في
القطاع المصرفي شاملة ودائع
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص وال ـح ـك ــوم ــة
بنحو مليار دينار على أساس
س ـ ـ ـنـ ـ ــوي ب ـ ـيـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـعـ ــام
الماضي ونهاية مارس .2019
ف ـق ــد ب ـل ــغ إج ـم ــال ــي ال ــودائ ــع
 43.169مـ ـلـ ـي ــارا ،مـ ـق ــارن ــة مــع
 42.167كـمــا فــي م ــارس ،2018
بنمو مقداره  2.3في المئة.
وارتفعت فقط في شهر بين
فبراير ومارس نحو  419مليون
دي ـنــار بنمو  0.9فــي الـمـئــة من
 42.750إلى  43.169مليارا.
يــذكــر أن الــودائــع الحكومية
ارتـفـعــت فــي شـهــر بـيــن فـبــرايــر
ومارس بنحو  150مليون دينار
بنمو  2.5فــي الـمـئــة ،وذل ــك من

 5.875مليارات دينار الى 6.025
مليارات.
وق ــدد ارتـفـعــت حــركــة اإلنـتــر
ب ـنــك ال ــودائ ــع ال ـم ـت ـبــادلــة فيما
ب ـي ــن الـ ـبـ ـن ــوك ب ـن ـه ــاي ــة مـ ــارس
 2019بـنـسـبــة ت ـب ـلــغ  59.5في
المئة مقارنة مع مــارس ،2018
حيث كان رصيده  1.105مليار
دي ـنــار ،فــي حين بلغت بنهاية
ا لـ ــر بـ ــع األول مـ ــن  2019نـحــو
 1.763مليار دينار ،أي بزيادة
 658مليونا.
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،ن ـمــت
ال ـت ـس ـه ـيــات ال ـش ـخ ـص ـيــة على
أساس سنوي بين مارس 2018
وم ــارس الـمــاضــي بنسبة نمو
بلغت  4.8في المئة ،حيث بلغ
رص ـيــد مـ ــارس ال ـع ــام الـمــاضــي

 15.167مـلـيــار دي ـن ــار ،مـقــارنــة
مع رصيد مــارس  2019بمبلغ
 15.908م ـل ـيــارا ،ب ــزي ــادة تبلغ
 741مليونا.
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــات
اإلس ـك ــان ـي ــة ه ــي األعـ ـل ــى ن ـمــوا
واألك ـ ـثـ ــر ت ـم ــوي ــا ،ح ـي ــث نـمــت
بنسبة  5.4في المئة ،وذلك من
 11.169مليارا ،كما في مارس
 2018الى  11.776مليارا بنهاية
مارس .2019
أ مــا بالنسبة لقطاع العقار،
فـ ـق ــد نـ ـم ــت الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات عـلــى
أسـ ــاس س ـنــوي ب ــواق ــع  4.8في
المئة ،بزيادة  388مليونا ،حيث
قـفــزت مــن  7.926م ـل ـيــارات الــى
 8.314مليارات.
وف ــي تـفــاصـيــل أخـ ــرى ،نمت

ال ـت ـس ـه ـيــات ال ـمــوج ـهــه ل ـشــراء
األوراق الـمــالـيــة فــي شـهــر بين
فـبــرايــر وم ــارس بنحو  2.8في
ال ـم ـئ ــة مـ ــن  2.534م ـل ـي ــار ال ــى
 2.605م ـل ـي ــار ،ك ـمــا ف ــي نـهــايــة
مارس .2019
وع ـلــى أس ــاس س ـنــوي ،نمت
تسهيالت شراء األوراق المالية
 1.2فــي المئة مــن  2.574مليار
ا لـ ـ ـ ــى  2.605بـ ـنـ ـه ــا ي ــة مـ ـ ــارس
الماضي.
ون ـ ـ ـمـ ـ ــت ت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات قـ ـط ــاع
التجارة أيضا  3.9في المئة على
أسـ ــاس س ـن ــوي م ــن  3.316في
مارس  2018الى  3.446مليارات
في مارس الماضي.

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.708

6.169

٤.817

2.494 2.928 3.282

ً
السلمي رئيسا
«المقاصة»ً :
والمخيزيم نائبا للرئيس

ً
توزيع  %10نقدا عن عام 2018
●

عيسى عبدالسالم

أع ـل ــن مـجـلــس إدارة الـشــركــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ـل ـم ـق ــاص ــة ت ــوزي ــع
ً
المناصب في الشركة وفقا لالتي:
 ص ــال ــح ص ــال ــح ال ـس ـل ـم ــي -رئيسا لمجلس اإلدارة.
 فـهــد عبدالرحمن المخيزيم نائبا لرئيس مجلس اإلدارة. جاسم حسن زينل – عضوا. ف ـ ـ ــواز س ـل ـي ـم ــان األح ـ ـمـ ــد –عضوا.
 ربـ ــاح ع ـبــدالــرح ـمــن الــربــاح– عضوا.
 ع ـم ــاد جـ ــواد بــوخـمـسـيــن –عضوا.
 خالد فهد الزومان – عضوا. مناف عبدالعزيز الهاجري– عضوا.

صالح السلمي

فهد المخيزيم

 طالل بدر البحر – عضوا. بدر محمد القطان  -عضوا.وأقـ ــرت الـجـمـعـيــة العمومية
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ل ـل ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة

للمقاصة تــوزيــع أرب ــاح نقدية
ب ــواق ــع  10ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ــن ع ــام
.2018

أخبار الشركات

ً
ً
«المساكن» :الشلفان رئيسا تنفيذيا

«أهلي متحد» :دراسات الفحص النافي
للجهالة ال تزال مستمرة

أفــادت شركة المساكن الدولية لللتطوير العقاري بتعيين
ً
ً
محمد حامد الشلفان رئيسا تنفيذيا.

قال البنك األهلي المتحد ،إنه بخصوص سير تطورات دراسة
الفحص النافي للجهالة والتي يجريها كل من بيت التمويل
الكويتي والبنك األهلي المتحد على اآلخر ،فإن عملية دراسات
الفحص النافي للجهالة ال تزال جارية ،وسيقوم البنك باإلفصاح
فورا وتباعا عن أي تطورات بخصوص هذا الموضوع ،حرصا
على الشفافية وعلى مصالح المساهمين والمتعاملين معه،
والتزاما بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

«زين» 1.75 :مليون دينار أرباح من المعيار الدولي 16
قالت شركة االتـصــاالت المتنقلة «زيــن» ،إن تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ( -)16عقود إيجار ،ساهم في زيادة
صافي الربح بقيمة  1.75مليون دينار.
وأوضحت الشركة ،أن تطبيق المعيار الدولي ُ
المشار إليه تم
ً
اعتبارا من  1يناير .2019

تابعة لـ «الصالحية» ترفع رأسمالها
 30مليون دينار

«سفن» :ترسية أعمال إنشائية بـ  4.1ماليين دينار
تسلمت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة و بـنــاء السفن
خطاب ترسية لتنفيذ أعمال إنشائية بقيمة  4.1ماليين دينار.
وقــالــت «س ـفــن» ،إن الـخـطــاب خــاص بتنفيذ أعـمــال إنشائية
وميكانيكية وأعمال األنابيب واألعمال الكهربائية واألجهزة
الدقيقة لوحدة الضغط اإلضافية إلعــادة تدوير الهيدروجين،
مع المقاول الرئيسي.
وأوضحت أن التنفيذ لمصلحة الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة (كيبيك) ،ولمدة  14شهرا ونصف.
ولفتت إلــى أن أثــر العقد هو تحقيق أربــاح تشغيلية سيتم
إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة لعام .2020-2019

«الخصوصية» تربح  237.43ألف دينار
حققت شركة مجموعة الخصوصية القابضة أرباحا بقيمة
 237.43ألف دينار بواقع  1.66فلس للسهم ،في الفترة المنتهية
في  31مارس  ،2019مقارنة بتحقيقها أربحا بقيمة  225.75الف
دينار ،بما يعادل  1.58فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2018

«نابيسكو» تكسب  2.36مليون دينار
بلغت أرباح الشركة الوطنية للخدمات البترولية  2.36مليون
دينار بما يعادل  24.43فلسا للسهم في الفترة المنتهية في 31
مارس  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  2.24مليون دينار،
بما يعادل  23.16فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2018

أعلنت شركة الصالحية العقارية ،أن الجمعية العمومية غير
العادية لشركة العاصمة العقارية ،التابعة للمجموعة ،وافقت
على زيادة رأسمال الشركة بقيمة  30مليون دينار ليصبح 110
ماليين دينار .وقالت «الصالحية» ،إن «العاصمة» أتمت إجراءات
التأشير على تلك الزيادة لدى وزارة التجارة والصناعة ،موضحة
ُ
أن تلك الزيادة في رأسمال الشركة التابعة تخصص عن مديونية
لشركة الصالحية العقارية .وأفادت بأن أثر تلك الزيادة سيترتب
عليه زيادة استثمار الشركة بـ «العاصمة» ،وتحسين المؤشرات
المالية لشركة الصالحية العقارية والشركة التابعة.

«السكب» تربح
 508.9آالف دينار
ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـسـ ـك ــب
الكويتية ،أنها حققت أرباحا
بـقـيـمــة  508.93آالف د يـنــار
ب ــوا ق ــع  3.31ف ـلــوس للسهم
فــي الفترة المنتهية فــي 31
مارس  ،2018مقابل تحقيقها
أرب ــاح ــا بـقـيـمــة  464.7ألــف
دينار ،بما يعادل  3.02فلوس
للسهم فــي نفس الـفـتــرة من
.2018

تأجيل دعوى «ع عقارية» ضد «اإلمارات اإلسالمي» لـ  23مايو
أعلنت الـشــركــة العربية الـعـقــاريــة ،أن محكمة
الـشــارقــة الكلية -الــدائــرة الـكـلـيــة ،3/أجـلــت دعــوى
الشركة ضد مصرف اإلم ــارات اإلسالمي لجلسة
 23مايو الجاري لورود التقرير.
وقــالــت ال ـشــركــة ،إن الـقـضـيــة الـتــي تحمل رقــم
( 2018/637استئناف مــدنــي) واالسـتـئـنــاف رقم
( 2018/647مدني) ،تتعلق بإثبات ملكية وفسخ
عقد إيجارة بين الطرفين.
وك ــان مـنـطــوق حـكــم أول درج ــة قـضــى بثبوت
ملكية ُ
المدعي (مصرف اإلمارات اإلسالمي) للعقار
ً
ً
وصفا وتفصيال بالصحيفة وتقرير الخبرة مع
ُ
أحقية الــمــدعــي نقل ملكية الـعـقــار لــدى الجهات

المختصة من اسم ُ
الرسمية ُ
المدعى عليها األولى
ُ
(العربية العقارية) السم المدعي.
وق ـض ــى ح ـك ــم أول درج ـ ــة أي ـض ــا ب ـف ـســخ عـقــد
اإلي ـجــار الـ ُـمـبــرم بين الطرفين مــع إل ــزام ُ
المدعى
عليها األول ــى بــإخــاء عين الـتــداعــي ،وتسليمها
ً
ُ
للمدعي خاليا من الشواغل .وألزم حكم أول درجة
ً
ُ
ُ
المدعى عليها األول بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره
 48.2مليون درهــم ( 13.1مليون دوالر) والفائدة
ً
ً
القانونية بواقع  5في المئة سنويا اعتبارا من
تاريخ رفــع الــدعــوى وحتى تمام الـســداد على أال
تزيد الفائدة على أصل الدين المقضي به ،وألزمت
الشركة المصاريف ،ومقابل أتعاب ُ
المحاماة.

الموسى لـ ةديرجلا  :البيروقراطية الحكومية
تعوق الشركات العاملة بالسوق المحلي
•

عمومية «المعادن» توصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي
●

أشرف عجمي

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي فـ ــي شــركــة
المعادن والصناعات التحويلية
ط ـ ـ ــارق ال ـ ـمـ ــوسـ ــى ،أن م ـع ــوق ــات
ك ـث ـيــرة ت ــواج ــه أعـ ـم ــال ال ـشــركــات
ال ـخ ــاص ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ال ـعــام ـلــة في
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـك ــويـ ـت ــي ب ـش ـك ــل عـ ــام،
بسبب البيروقراطية الحكومية
فــي تخليص اإلج ــراءات الخاصة
بتلك الشركات.
وق ــال الـمــوســى ،ل ـ «الـجــريــدة»،
على هــامــش الجمعية العمومية
ال ـع ــادي ــة ل ـل ـشــركــة أم ـ ــس ،إن تلك
الـ ـبـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة ال ت ـت ـن ــاغ ــم مــع
استراتيجية كويت جديدة ،2035
موضحا ان ذلــك أدى الــى خسائر
لـشــركــة ال ـم ـعــادن ال ـع ــام الـمــاضــي
ب ـس ـبــب االجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـع ـق ــدة ،إذ
بلغ صافي خسائرها خالل العام
الماضي نحو  1.100.308مليون
ديـنــار ،في حين حققت زيــادة في
اإليـ ـ ـ ــرادات ق ــدره ــا  559.199ألــف
ديـ ـن ــار ،نـتـيـجــة تـكـثـيــف الـجـهــود
لزيادة نشاط كل قطاعات الشركة.
وأشار الى ان «المعادن» تدرس
عدة مشاريع مستقبلية ،الفتا الى

أن المنافسة فــي الـســوق الـعــادي
ت ـخ ـت ـلــف م ــن م ـن ـتــج آلخـ ـ ــر ،وه ــي
أمــر عــادي ،وال ترقى إلــى وصفها
بالمنافسة الشرسة.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــوس ــى ،فـ ــي كـلـمـتــه
خالل انعقاد الجمعية العمومية،
إن الـ ـش ــرك ــة واص ـ ـلـ ــت ج ـه ــوده ــا
م ــن خ ـ ــال الـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق
الــدائــم بين مجلس إدارة الشركة
واإلدارة ا لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ي ــة ل ـت ـع ــز ي ــز
مكانتها في مجال إعادة التدوير
وص ـنــاعــة ال ـخ ــردة الـمـعــدنـيــة في
الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي ،ك ـمــا واص ـلــت
عملياتها فــي انـتــاج البالستيك،
وع ــززت شــراكــاتـهــا مــع شركائها
ف ــي الـقـطــاعـيــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص،
وقـطــاعــات النفط وال ـغــاز ،وقطاع
ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات ،ك ـمــا وسـعــت
اعمالها مع شركائها على الصعيد
الدولي.
وأضاف أن من التحديات التي
واجـهــت الشركة خــال عــام 2018
الزيادة السنوية للقيمة التأجيرية
لموقع أعمال الشركة التي فرضت
بـ ـم ــوج ــب ال ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري رق ــم
( )2016/3على القسائم الصناعية،
كما أن القرار الحكومي الذي صدر
عــام  2015بمنع تصدير الحديد

الــى الـخــارج مــا زال أث ــره مستمرا
على الشركة.
وعـ ــن م ـش ــاري ــع ال ـش ــرك ــة ،أف ــاد
الموسى بــأن «الـمـعــادن» واصلت
ت ـن ـف ـيــذ م ـ ـشـ ــروع «اي ـ ـكـ ــويـ ــت» مــع
شركة «ايكويت» للتبروكيماويات،
والـ ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن ت ــوف ـي ــر ح ـلــول
مـ ـتـ ـك ــا مـ ـل ــة إلدارة ا ل ـ ـن ـ ـفـ ــا يـ ــات،
والخدمات واللوجيستية ،وبناء
عـلــى االتـفــاقـيــة ،تـقــوم «الـمـعــادن»
بوضع حاويات كبيرة في مواقع
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ضـ ـم ــن ال ـم ـج ـمــع
الـصـنــاعــي لـشــركــة «اي ـكــويــت» من
اجـ ـ ــل ج ـم ــع س ـ ـكـ ــراب ال ـع ـم ـل ـيــات
الصناعية.
وأضاف أن «المعادن» تقوم بنقل
المحتويات بانتظام الى المرافق
المتخصصة فــي شركة المعادن
والصناعات والتحويلية لفرزها
وتجهيزها وإع ــادة تدويرها الى
م ـ ـ ــواد ذات م ــواصـ ـف ــات وج ـ ــودة
م ـحــددة ،حيث تتم معالجة اكثر
من  20ألف طن من مواد السكراب
خــال مــدة العقد ،ومــن ثم تشحن
الى خارج منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
وكشف أن الشركة حققت خالل
العام الماضي إنجازا جديدا ،وذلك

طارق الموسى

بحصولها على شـهــادة الـجــودة
ال ـع ــال ـم ـي ــة األيـ ـ ـ ـ ــزو2015:9001 :
و 2015:14001وبي اس -أوساس
 ،OHSAS BS 18001:2007مشيرا
الــى أن هــذا االنـجــاز كــان محصلة
للجهود المنتظمة التي بذلتها كل
قطاعات وأقسام الشركة من أجل
تطوير نظام ادارة الجودة ،والتي
كـلـلــت بـحـصــولـهــا عـلــى الـشـهــادة
العالمية بعد حوالي عام من العمل
الدؤوب والمتواصل والتعاون بين
الموظفين كافة.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى انـ ـ ــه انـ ـط ــاق ــا مــن

ايـ ـم ــانـ ـه ــا وال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا ب ـم ـب ــادئ
االستدامة ضمن الخطة القتصادية
والبيئية لرؤية -كويت جديد ،2035
تبادر «المعادن» لتكون السباقة في
التطوير الصناعي المراعي للبيئة
في الكويت ،من خالل التعاون مع
مختلف الجهات الحكومية ومراكز
األبـ ـح ــاث وال ـج ـه ــات األكــادي ـم ـيــة
وال ـم ـص ـن ـع ـي ــن ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
تطوير مستقبل الكويت المستدام
وت ـحــويــل الـبـيـئــة الـصـنــاعـيــة من
خـ ـ ــال ت ـع ــزي ــز م ـف ـه ــوم ال ـش ــراك ــة
والتعاون والتضافر.
وأع ـ ـ ـ ــرب الـ ـم ــوس ــى عـ ــن تـطـلــع
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ا ل ـ ـ ـ ــى ت ـط ــو ي ــر
اعـ ـم ــال ال ـش ــرك ــة م ــن خـ ــال تبني
استراتيجية مستقبلية توسعية
خـ ــال ال ـم ــرح ـل ــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،وذل ــك
لـ ـلـ ـبـ ـح ــث ع ـ ـ ــن أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق جـ ــديـ ــدة
لتصريف إن ـتــاج البالستيك الــى
ج ــان ــب االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـم ـشــاريــع
الحالة للشركة.
وك ــان ــت ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
وافقت على البنود المدرجة على
جــدول االعـمــال بما فيها توصية
ب ـعــدم ت ــوزي ــع أرب ـ ــاح ن ـقــديــة على
مساهمي الشركة عن السنة المالية
المنتهية في عام .2018

 2.35مليون دينار أرباح «البترولية»
ربحت شركة المجموعة البترولية المستقلة  2.35مليون دينار
بواقع  13.01فلسا للسهم في الفترة المنتهية في  31مارس ،2019
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  2.17مليون دينار ،بما يعادل
 12.03فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2018

«مدينة األعمال» تحقق  661.7ألف دينار
اعتمد مجلس إدارة شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية
البيانات المالية للفترة المنتهية فــي  31مــارس  ،2019نحو
 661.7ألف دينار بما يعادل  1.05فلس للسهم ،مقابل تحقيقها
أربــاحــا بقيمة  310.44ألــف دينار بمقدار  0.5فلس للسهم في
نفس الفترة من عام .2018

تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة
نحو  18.9مليون دينار
●

علي العنزي

سجلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت الرئيسية
الثالثة تباينا فــي تعامالت جلسة أمــس ،حيث
ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة  0.24في المئة،
تعادل  13.8نقطة ،ليقفل على مستوى 5708.85
نـقــاط ،وســط سيولة بلغت  18.9مليون ديـنــار،
وبكمية أسهم متداولة بلغت  67.8مليون سهم،
نفذت من خالل  4427صفقة.
وكذلك ربح مؤشر السوق االول  0.72في المئة،
هي  43.97نقطة ،ليقفل على مستوى 6169.78
نقطة ،بسيولة بلغت  17.2مليون دينار ،وكمية
أسـهــم مـتــداولــة بلغت  40.4مليون سـهــم ،نفذت
عبر  3022صفقة.
وانـخـفــض مــؤشــر الـســوق الرئيسي  1.01في
المئة ،تساوي  48.94نقطة ،مقفال على مستوى
 4817.38نقطة ،بسيولة بلغت  1.6مليون دينار،
وكمية أسـهــم مـتــداولــة بلغت  27.4مليون سهم
نفذت من خالل  1406صفقات.

أداء القطاعات
وت ـلــونــت ال ـق ـطــاعــات بــال ـلــون األخ ـض ــر ،حيث
ارتفعت مؤشرات  8قطاعات هي اتصاالت بـ11.2
نقطة ،وتأمين بــ 8.4نقاط ،وخدمات مالية بـ3.8
نـقــاط ،وعـقــار ب ــ 3.6نـقــاط ،وصناعة ب ــ 3.5نقاط،
ومواد أساسية بـ 1.8نقطة ،والنفط والغاز بـ1.3
نقطة ،وبنوك بـ 0.99نقطة.
وان ـخ ـف ـض ــت مـ ــؤشـ ــرات ث ــاث ــة ق ـط ــاع ــات هــي
تكنولوجيا بــ 132.4نقطة ،وخدمات استهالكية
بـ 3.3نقاط ،وسلع استهالكية بـ 0.77نقطة ،واستقر
مؤشرا قطاعين فقط هما رعاية صحية ومنافع،
وبقيا دون تغير.

وتـصــدر سهم خليج ب قائمة األسـهــم األكثر
قيمة ،حيث بلغت تــداوالتــه  3.4ماليين ديـنــار،
وبــارتـفــاع بنسبة  1.3فــي المئة ،تــاه سهم زين
بتداول  3.1ماليين ،وبأرباح بنسبة  1.6في المئة،
ثم سهم وطني بتداول  2.7مليون ،وبنمو بنسبة
 0.32فــي الـمـئــة ،وراب ـعــا سهم بيتك ب ـتــداول 1.8
مليون ،وبتراجع بنسبة  0.44في المئة ،وأخيرا
سهم أجيليتي ب ـتــداول  1.1مـلـيــون ،وبمكاسب
بنسبة  2.6في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم االكثر كمية جاء اوال
سهم خليج ب ،حيث تــداول بكمية اسهم بلغت
 11.2مليون سهم ،وبارتفاع بنسبة  1.3في المئة،
وجاء ثانيا سهم زين بتداول  6.5ماليين سهم،
وبارتفاع بنسبة  1.6في المئة.
وجـ ــاء ثــال ـثــا س ـهــم اه ـلــي مـتـحــد بـ ـت ــداول 3.6
ماليين سـهــم ،وبـقــي مستقرا دون تغير ،وجــاء
راب ـعــا سـهــم ال ــدول ــي ب ـت ــداول  3.6مــايـيــن سهم،
وبـتــراجــع بنسبة  2.1فــي الـمـئــة ،وج ــاء خامسا
سهم صناعات بتداول  3.3ماليين سهم وبارتفاع
بنسبة  1.8في المئة.
وت ـصــدر قــائـمــة األس ـهــم األك ـثــر ارتـفــاعــا سهم
عربي قابضة ،حيث ارتفع بنسبة  10في المئة،
تــاه سهم العيد بنسبة  9.7فــي المئة ،ثــم سهم
ايفكت بنسبة  8.7في المئة ،ورابعا سهم التجارية
بنسبة  6.9في المئة واخيرا سهم ساحل بنسبة
 6.7في المئة.
وكـ ــان أك ـث ــر األس ـه ــم ان ـخ ـفــاضــا س ـهــم أمـ ــوال،
حيث انخفض بنسبة  26.6في المئة ،تاله سهم
االنظمة بنسبة  18.8في المئة ،ثم سهم أسمنت
أبيض بنسبة  18.7في المئة ،ورابعا سهم يوباك
بنسبة  9.8في المئة ،وأخيرا سهم كامكو بنسبة
 9.4في المئة.

١٢
اقتصاد
البحر« :كفيك» مستقرة ...وثقة المصارف بها مطلقة
ةديرجلا

•
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• «نتفاوض للحصول على  5ماليين دينار من بنوك محلية وإقليمية»
• صندوق الوسم من األفضل أداء في السوق ونتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل
محمد اإلتربي

ذكر البحر أن «كفيك»
استطاعت على مدار
السنوات الماضية التخارج
من استثماراتها غير المدرة
(بيت التمويل العربي – شركة
الخليج المالية – شركة
 )CINETوسوف تستمر في
تنفيذ هذه الخطط.

أك ـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
اإلدارة الرئيس التنفيذي للشركة
الكويتية للتمويل واالستثمار
طارق البحر ،أن "كفيك" في وضع
م ـس ـت ـقــر ومـ ــريـ ــح ،وقـ ــد تـخـطــت
ال ـص ـعــاب وب ــات ــت تـحـظــى بثقة
مطلقة من البنوك.
وكشف البحر ،في تصريحات
ص ـحــاف ـيــة ع ـق ــب ان ـت ـه ــاء أع ـم ــال
الجمعية العمومية للشركة ،عن
حصول الشركة على تمويل بنحو
ً
مليوني دينار ،وتتفاوض حاليا
للحصول على  5ماليين جديدة
من بنوك محلية وإقليمية.
ولفت إلى أنه وسط الظروف
الـحــالـيــة لـلـقـطــاع االسـتـثـمــاري،
ف ــإن ح ـصــول ال ـشــركــة عـلــى ذلــك
ال ـت ـم ــوي ــل ي ــؤك ــد س ــام ــة وض ــع
"كـ ـفـ ـي ــك" والـ ـثـ ـق ــة الـ ـت ــي تـحـظــى
بـهــا وك ــذل ــك الـمـصــداقـيــة بـشــأن
رؤيتها االستراتيجية الناجحة
وتوجهاتها المستقبلية نحو
تـ ـع ــزي ــز قـ ـط ــاع إدارة األصـ ـ ــول
لـتـحـقـيــق مــزيــد م ــن الـنـجــاحــات
والدخول في استثمارات مباشرة
عالية الجودة.
وع ــن ق ـط ــاع إدارة األصـ ــول،
أفـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــأن ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق الـ ــوسـ ــم

ل ــدى "كـفـيــك" يعتبر مــن أفضل
ال ـص ـن ــادي ــق ً
أداء ف ــي ال ـس ــوق،
"ون ـت ـط ـلــع ألداء أف ـضــل وج ــذب
المزيد من األصــول تحت إدارة
الشركة".
وقال إن محفظة التمويل لدى
ً
كفيك تحقق نتائج جيدة جدا إذ
حققت إيرادات بنحو  2.2مليون
دينار وصافي أرباح بنحو 890
ً
ألــف دينار مقارنة مع  329ألفا
لـعــام  2017مـمــا يعكس جهود
اإلدارة التنفيذية ونجاح خطط
وت ــوس ـع ــات ال ـش ــرك ــة ف ــي قـطــاع
التمويل.
وق ـ ـ ــال ال ـب ـح ــر فـ ــي رده عـلــى
استفسارات المساهمين خالل
الجمعية العمومية إن "كفيك"
م ــول ــت زيـ ـ ـ ــادة رأس ـ ـمـ ــال شــركــة
ك ـف ـي ــك ل ـل ــوس ــاط ــة مـ ــن األرب ـ ـ ــاح
ال ـمـ ّ
ـرح ـلــة لــدي ـهــا ،م ــن الـسـيــولــة
التي كانت لدينا وتقدر بنحو 7
ماليين ،و"لذلك نرى من الحكمة
االحتفاظ باألرباح والسيولة في
الشركة لتوجيهها إلــى الفرص
التي نراها مجدية".
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ح ـق ـقــت
ً
ً
ت ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــا ن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــا م ـ ــن أحـ ــد
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات

دمج «رأسمال» و«مينا العقارية»
كـشــف طـ ــارق الـبـحــر أن "ك ـف ـيــك" وف ــي إط ــار
خطتها االسـتــراتـيـجـيــة الــرام ـيــة نـحــو تعزيز
ج ـ ـ ـ ــودة األص ـ ـ ـ ـ ــول وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أقـ ـ ـص ـ ــى فـ ــائـ ــدة
لمساهمين فـقــد تــم الـعـمــل عـلــى دم ــج كــل من
شركة رأسمال القابضة وشركة مينا العقارية،
إلنشاء كيان قوي وقادر على المنافسة ويحقق
فائدة أعلى ويقلل الكلفة التشغيلية في ذات
الوقت.
• ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـح ـف ـظ ــة تـ ـم ــوي ــل "كـ ـفـ ـي ــك" إل ــى

ً
 15.8مـلـيــون دي ـنــار و  57.8مـلـيــونــا إجـمــالــي
الموجودات.
•  626ألـ ـ ــف دي ـ ـنـ ــار أربـ ـ ـ ــاح الـ ـتـ ـخ ــارج مــن
االس ـت ـث ـمــارات غـيــر ال ـم ــدرة فــي الـيـمــن بــالــربــع
االول من .2019
ال ـ ـغـ ــانـ ــم :واصـ ـلـ ـن ــا خـ ـف ــض الـ ـ ــديـ ـ ــون غـيــر
الـمـنـتـظـمــة ف ــي  2018وم ـص ــاري ــف الـتـشـغـيــل
تراجعت .%12

المتحدة األميركية وحقت منه
ً
ً
ً
ً
ربـ ـح ــا م ـم ـت ــازا م ـض ـي ـفــا حــالـيــا
أن ــه تــوجــد تـحــت الـتـقـيــم فرصة
عقارية "ومــن المرتقب أن نقوم
بالدخول فيها بعد االنتهاء من
كل الدراسات.

استثماراتها غير المدرة
وب ـيــن أن "ك ـف ـيــك" استطاعت
عـلــى مـ ــدار ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة
التخارج من استثماراتها غير
المدرة (بيت التمويل العربي –
شركة الخليج المالية – شركة
 )CINETو س ـ ـ ــوف ت ـس ـت ـم ــر فــي
تنفيذ هذه الخطط.
وفــي هــذا الـصــدد ،قــال البحر
إن الشركة نجحت خــال الربع
األول من  2019في التخارج من
أحد استثماراتها غير المدرة في
ً
اليمن وحققت أرباحا بقيمة 626
ً
ألف دينار تقريبا.

المركز المالي
وقـ ـ ـ ــال الـ ـبـ ـح ــر ،إن إج ـم ــال ــي
مـ ــوجـ ــودات ال ـش ــرك ــة ب ـلــغ 57.8
م ـ ـل ـ ـيـ ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ك ـ ـمـ ــا ف ـ ــي 31
دي ـس ـم ـبــر  2018بـ ــزيـ ــادة  1فــي
المئة عن  2017التي بلغت 57.2
مليون دينار ،كما بلغ إجمالي
المطلوبات  18.1مليون دينار
بزيادة  1.7في المئة عن إجمالي
المطلوبات الذي بلغ  17.7مليون
ديـ ـن ــار ف ــي  2017وي ــرج ــع ذلــك
بشكل أساسي إلى قيام "كفيك"
خ ـ ــال  2018ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
قـ ــرض ج ــدي ــد ب ـق ـي ـمــة مـلـيــونــي
ديـنــار وس ــداد مبلغ  1.5مليون
ً
ديـ ـن ــار ل ـل ـب ـن ــوك ال ــدائـ ـن ــة وف ـق ــا
ً
التـفــاقـيــة ال ـق ــروض ،مـضـيـفــا أن
حقوق ملكية الشركة األم "كفيك"
ارتـفـعــت خ ــال  2018إل ــى 38.6

ريهام الغانم وإلى يمينها طارق البحر خالل عمومية كفيك (تصوير عوض التعمري)
ً
مـلـيــون دي ـنــار تـقــريـبــا مــن 38.4
ً
ً
مليونا تقريبا في .2017

الجمعية العمومية
فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق اخـ ـ ـ ـ ــر وافـ ـ ـق ـ ــت
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـعــاديــة
ل ـل ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـلـتـمــويــل
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار (كـ ـفـ ـي ــك) لـلـسـنــة
ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة ف ـ ــي  31دي ـس ـم ـبــر
 2018التي عقدت امس بنسبة
حضور  ٪٧٥على جميع البنود
ال ـ ـ ــواردة ع ـلــى جـ ــدول اعـمــالـهــا
وعـلــى تــوصـيــة مجلس اإلدارة
بعدم تــوزيــع أربــاحــا عــن 2018
لخدمة أهداف الشركة التوسعية
والموافقة على اقتراح مجلس
اإلدارة بتحويل مبلغ  30ألف
دي ـ ـنـ ــار مـ ــن األرب ـ ـ ـ ـ ــاح ل ـح ـســاب
االحتياطي القانوني.
ه ــذا وق ــد صــادقــت الجمعية
ع ـلــى ال ـت ـقــريــر م ـج ـلــس اإلدارة
وت ـق ــري ــر م ــراق ـب ــي ال ـح ـســابــات،
ووافقت على عدم توزيع أرباح
ع ــن ع ـ ــام  2018وواف ـ ـقـ ــت عـلــى

 Ooredooترعى معرض Hana Eleven
أعلنت  Ooredooالكويت اختتام رعايتها كشريك
االتصاالت للمعرض النسائي المميز ،Hana Eleven
ح ـيــث أت ـ ــاح ال ـم ـع ــرض ل ـ ـ ــرواده ف ــرص ــة ال ـت ـع ــرف على
مجموعة منتقاة بعناية مــن المنتجات وا لـخــد مــات
الـمـخـصـصــة لـلـنـســاء م ــن ش ــرك ــات مـحـلـيــة وإقـلـيـمـيــة
وعالمية ،في أجــواء وتجربة مميزة وراقية تستهدف
الـمــرأة العصرية ،وأقـيــم المعرض فــي قاعة الــرايــة من
 28إلى  30أبريل.
وص ــرح مــديــر أول إدارة االت ـصــال الـمــؤسـســي لــدى
ش ــرك ــة  Ooredooال ـك ــوي ــت م ـج ـبــل األيـ ـ ـ ــوب" :هــدف ـنــا
الرئيسي من رعاية معرض  Hana Elevenتقديم الدعم
للنساء الكويتيات المشاركات بمشاريعهن والتسويق
لمنتجاتهن ،فتمكين الـمــرأة ،ودعــم الشباب أصحاب
ا لـمـشــار يــع الصغيرة أ حــد العناصر الرئيسية ضمن
استراتيجية المسؤولية االجتماعية ا لـتــي نتبناها
كشركة ،ودعــم هــذا المعرض يأتي فــي إطــار تطبيقنا
لهذه االستراتيجية".
وصــرحــت مــريــم الـســويـلــم ،مــن فــريــق إدارة معرض
" ،Hana Elevenنطمح من خالل المعرض إلى تحقيق
نقلة نوعية جــديــدة فــي صناعة المعارض بالكويت،
والتي شهدت تطورا كبيرا على مدى السنوات الماضية،
وأصبحت وجهة مهمة ونقطة جذب للزوار من الدول
الخليجية الشقيقة".

صورة جماعية لفريق عمل  OoredooوHana Eleven
جدير بالذكر أن  Ooredooكانت الراعي الرئيسي
للنسخة ا لـتــا سـعــة مــن سـبــاق  Road Rushللفتيات،
وهي الفعالية الرياضية الفريدة من نوعها التي أقيمت
فــي مدينة الـكــويــت لــريــاضــة الـمـحــركــات ،حيث ضمت
الكثير من الفعاليات المختلفة الى جانب السباق ،مثل

«السلطان إبراهيم» يقيم حفل «قريش»

سوق  Road Rushوفعاليات لألطفال وركوب سيارات
 McLarenو BMWوحفلة موسيقية من فرقة ميامي،
ويعد هذا االهتمام بالشباب والرياضة نابعا من قيم
 Ooredooاألساسية المبنية على االهتمام والتواصل
والتحدي.

تحويل مبلغ  30ألف دينار من
األرب ـ ـ ــاح ل ـح ـســاب االح ـت ـيــاطــي
القانوني.
و خ ــال الجمعية العمومية
قـ ــالـ ــت رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
"كفيك" رهام الغانم ،إن الشركة
ا س ـ ـت ـ ـم ـ ــرت خ ـ ـ ـ ــال  2018ف ــي
ج ـ ـهـ ــودهـ ــا ل ـت ـخ ـف ـي ــض م ـب ــال ــغ
الديون غير المنتظمة إذ تمت
تسوية مديونية غير منتظمة
بمبلغ  855ألف دينار من خالل
سداد جزء من أصل المديونية
وجدولة المبلغ المتبقي ونتج
ع ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـس ــوي ــة ت ـس ـج ـيــل
إيـ ـ ـ ــرادات ل ـل ـشــركــة بـقـيـمــة 248
ألف دينار.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـغ ــان ــم أن ق ـطــاع
الـتـمــويــل خ ــال الـنـصــف الـثــانــي
م ــن ع ــام  2018اش ـت ــرى محفظة
عمالء بيع باألقساط بقيمة 2.4
مليون دينار ونتج عنها تسجيل
إيــرادات للشركة بقيمة  157الف
دينار علما بان متوسط العوائد
المتوقعة يتراوح بين  11و 12في
ً
المئة سنويا على تلك المحفظة.

أق ــام مطعم السلطان إبــراهـيــم على عــادتــه كــل عام
ً
حفل "قريش" لإلعالميين مهنئا إياهم بحلول شهر
رمضان المبارك.
وخـ ــال الـمـنــاسـبــة ،أط ـلــق الـمـطـعــم الئ ـحــة الـطـعــام
الخاصة بالشهر الفضيل مــن إفـطــار وسـحــور تحفل
ب ــاألط ـب ــاق الـلـبـنــانـيــة ال ـش ـه ـيــرة وال ـل ــذي ــذة لـلـعــائــات
واألص ـح ــاب عـلــى حــد س ــواء فــي الـكــويــت ،مـمــا يجعل
من "السلطان إبراهيم" المكان المفضل لقضاء أمتع
األوقات الرمضانية.
واستقبل مدير العمليات في السلطان إبراهيم ،عبد
ً
عكاوي الحضور اإلعالمي مقدما لهم نبذة عن تطور
أعمال المطعم ،الــذي استطاع خالل فترة قصيرة من
وجوده في الكويت أن يحظى بثقة العمالء ويستأثر
بـحـصــة ســوقـيــة نــوعـيــة لـمــا يـقــدمــه م ــن خــدمــة راقـيــة
وعالية الجودة يضاف إليه الطعم اللبناني األصيل
في جميع مأكوالته.
ً
وحرصا منه على تلبية الذوق الكويتي خالل الشهر
الفضيل ،يقدم السلطان إبراهيم سلسلة من المقبالت
ً
واألطباق التي صممت مكوناتها خصوصا لتناسب
مختلف األذواق التواقة إلى الطعام اللبناني العريق.
ً
ً
وتتضمن الئـحــة اإلف ـطــار كـمــا غـنـيــا مــن المقبالت
يستهلها بتشكيلة مــن المقبالت الـبــاردة مــن فتوش

النتائج المالية
وأوضحت الغانم أن "كفيك"
حققت صافي أربــاح تشغيلية
ق ـبــل ال ـف ــوائ ــد والـ ـض ــرائ ــب عن
 2018بـ ـل ــغ  932أ لـ ـ ــف د يـ ـن ــار
مقارنة بـ  1.1مليون دينار في
 2017ب ـت ــراج ــع  15ف ــي الـمـئــة
أي نحو  159ألف دينار ،فيما
حـقـقــت ال ـشــركــة صــافــي أرب ــاح
ب ـق ـي ـمــة  204آالف د ي ـ ـنـ ــار عــن

قطاع التمويل
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم أن ق ـي ـمــة
محفظة التمويل للشركة بلغت
 15.8مليون دينار بنهاية 2018
بــارتـفــاع طفيف عــن  2017التي
ً
بلغت  15.6مليونا ،كما ارتفعت
إي ــرادات قطاع التمويل مــن 1.9
مليون دينار خالل  2017الي 2.3
مليون دينار خالل .2018
وفـ ــي ق ـط ــاع إدارة األص ـ ــول،
قــالــت ال ـغــانــم إن ال ـشــركــة تــديــر
ً
أمـ ـ ــواال واي ـض ــا م ـبــالــغ محتفظ
بـهــا بصفة األمــانــة بقيمة 235
مليون دينار.

عائلة  VIVAتحتفل بـ «القريش»
بحضور الحربي
احتفلت شــركــة االتـصــاالت
الكويتية  VIVAبـ "القريش" مع
موظفيها ،بحضور الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـم ـه ـن ــدس مــزيــد
الحربي ،إحياء للتراث الشعبي
الكويتي والعادات الرمضانية
السنوية.
واج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ع ــائـ ـل ــة
 VIVAمن مختلف القطاعات
واإلدارات واألقسام ،في المبنى
الــرئ ـي ـســي ل ـل ـشــركــة ،اح ـت ـفــاال
بهذه المناسبة ،في جو ودي
ورمضاني مميز ،حيث تبادلوا
التهاني بحلول شهر رمضان.
وتحرص  VIVAدائما على
التواصل والتالقي المستمر
فــي مختلف المناسبات بين
أفـ ـ ـ ــراد ع ــائ ـل ـت ـه ــا ،فـ ــي سـبـيــل
تعزيز ا لـعــا قــة المتينة التي
ت ـج ـم ـع ـهــم ،م ـم ــا ي ـخ ـلــق بـيـئــة
عمل محفزة لبذل المزيد من

الجهود والمثابرة على تقديم
الخدمات والمنتجات والحلول
التي تثري ســوق االتصاالت،
وتحافظ على المركز الريادي
الذي تحتله  VIVAفي الكويت
والمنطقة.

«التجارية العقارية» تنظم حملة «األهلي» يعلن ساعات الدوام خالل رمضان
«بداية خير في شهر الخير»

جانب من الحفل
وحمص السلطان ومتبل وورق عنب وهندبة وميني
شــاورمــا لحمة ودج ــاج وسـمــك راس عـصـفــور ،تليها
الـمـقـبــات الـســاخـنــة تـتـقــدمـهــا أنـ ــواع م ــن ال ـشــوربــات
تتضمن شــوربــة ال ـعــدس وال ـخ ـضــار والـكـبــة المقلية
ورقائق الجبنة وهذا غيض من فيض.
ويتوج السلطان إبراهيم إفطار رمضان بخيارات من
األطباق الرئيسية المكونة من اللحوم أو ثمار البحر
ومــن ضمنها صـيــاديــة الـسـمــك وال ـخ ــاروف المحشي
وكبسة الربيان ...وبالطبع ختامها مسك مع تشكيلة
من الحلويات اللبنانية المناسبة لتقاليد شهر رمضان
وتتضمن المعمول والتمر وليالي السلطان إبراهيم.
أما عن طعام السحور في السلطان إبراهيم ،فحدث
ً
وال ح ـ ــرج ،إذ ي ـق ــدم م ــزي ـج ــا م ــن األص ــال ــة الـلـبـنــانـيــة
والكرم الكويتي عبر سلسلة من األطباق والمقبالت
والحلويات ،التي تغني العين قبل الذوق وتنقل الزوار
إلــى عــالــم افـتــراضــي فــي فضائه مــزيــج قــوس قــزح من
األلوان والطعم والمكونات الطازجة تلهم حاسة الذوق
وتلبي توقها إلى تذوق األفضل ...وبذلك يكون السلطان
إبراهيم المقصد األول للذواقة في الكويت ،التي يدرك
ً
جـيــدا مــدى ثقافتهم العريقة فــي اخـتـيــار األج ــود من
الطعام ويبني عليه تقديماته.

وأكـ ـ ـ ـ ــدت أن خـ ـط ــط "ك ـف ـي ــك"
فــي  2019تتمثل فــي اسـتـمــرار
ت ـك ـث ـي ــف ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ل ـت ـح ـص ـيــل
م ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــات ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ل ـ ــدى
العمالء المتعثرين المتبقيين
ً
(ت ـم ـث ــل قـ ــروضـ ــا م ـم ـنــوحــة مــن
األعوام  2010وما قبلها) سواء
بالتسويات الودية أو القانونية
مع الحفاظ على مستوى مقبول
م ـ ــن حـ ـج ــم ال ـم ـح ـف ـظ ــة ي ـح ـقــق
الكفاءة المالية ويكفي لتغطية
تكاليف التشغيل وتحقيق عائد
يفوق تكلفة رأس المال.

 2018مقارنة بـ  401ألف دينار
عن .2017
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت إن  2018شـ ـه ــد
ً
انـخـفــاضــا فــي تـكــالـيــف األج ــور
والــرواتــب بنسبة  11فــي المئة
كـ ـ ـم ـ ــا ان ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــت م ـ ـصـ ــاريـ ــف
ال ـت ـش ـغ ـيــل األخ ـ ـ ــرى ب ـن ـس ـبــة 12
ً
في المئة قريبا نتيجة تقليص
الشركة لبعض مصروفاتها.

جانب من الحملة

انطالقا من مسؤوليتها االجتماعية ،وتحت شعار "نحن نهتم"،
نظمت الشركة التجارية العقارية حملة "بــدايــة خير فــي شهر
الخير" ،للسنة الثالثة على التوالي ،ضمن حملة رفد الخيرية ،التي
تهدف إلى تجهيز مونة رمضان من مواد غذائية واستهالكية،
وتوزيعها على األسر المتعففة في مناطق مختلفة بالكويت.
وتم تجهيز أكثر من  150علبة تموينية تحتوي األساسيات
الغذائية التي قد تحتاجها أي أسرة خالل شهر رمضان ،بمساعدة
أياد وسواعد موظفين ومتطوعين من الشركة التجارية العقارية
وفندق سيمفوني ستايل.
وتــم تــوزيــع المونة على األســر المتعففة األرب ـعــاء الماضي،
بالتعاون مــع خـيــرة شـبــاب الـكــويــت مــن فــريــق "أمـيــر اإلنسانية
التطوعي" الذين تطوعوا للمساهمة في هذه الحملة ،حيث انطلقت
القافلة المحملة بالمونة إلى منطقة جليب الشيوخ غرب الكويت.
وصرح فريق التسويق واالتصال في الشركة التجارية العقارية
ب ــأن ه ــذه ال ـم ـبــادرة نــابـعــة مــن دور الـشــركــة ال ــري ــادي فــي مجال
المسؤولية االجتماعية "نحن نهتم" ،وحرصها الدائم على خدمة
المجتمع" ،وانطلقت من منطلق حرصنا على تطبيق وتعزيز
مفهوم ونظام حوكمة الشركات ،وعلى ترسيخ مفهوم العطاء
والـخـيــر وتشجيع الـشـبــاب للتطوع بما يـخــدم العمل الخيري
واالجتماعي".

أعلن "األهلي الكويتي" ساعات الدوام
الرسمية خــال شهر رمـضــان المبارك،
حـيــث سـيـتــم اسـتـقـبــال الـعـمــاء فــي كل
ً
فروعه من الـ 10:00صباحا حتى الـ1:30
ً
ظهرا .وسيستأنف البنك أعماله حسب
مواعيد ال ــدوام المعتادة فــي أول يوم
عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد.
ويواصل البنك خدماته المصرفية
ال ـه ــات ـف ـي ــة وخـ ــدمـ ــاتـ ــه اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
الـمـتــوافــره لعمالئه على م ــدار الـســاعــة من
خالل موقعه  ،www.eahli.comأو عن طريق
االتصال بمركز خدمة العمالء "أهال أهلي"
على .1 899 899
وبهذه المناسبة ،يرفع البنك أسمى آيات
التهاني والـتـبــريـكــات إلــى صــاحــب السمو
أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،وولــي

العهد الشيخ نواف األحمد ،وإلى الحكومة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ــرشـ ـي ــدة والـ ـشـ ـع ــب ال ـكــوي ـتــي
الكريم ،وكل المقيمين بحلول شهر رمضان
المبارك ،داعين الله عز وجل أن يعيده على
األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن
والبركات.

 ...و«برقان» يعلن أوقات عمل فروعه
أعـ ـل ــن ب ـن ــك ب ــرق ــان م ــواع ـي ــد عـمــل
فروعه خالل شهر رمضان المبارك،
ً
م ـش ـيــرا إ ل ــى أن ا ل ـف ــروع ستستقبل
الـ ـعـ ـم ــاء فـ ـت ــرة واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـ ـ ـ 10
ً
ً
صباحا حتى ا لـ  1:30ظهرا  ،بهدف
ضمان الراحة لهم.
وأشــار البنك إلى أن فرع المطار
سيكون في خدمة العمالء طوال أيام
األسبوع على مدار الـ  24ساعة ،مع
وجود فترة راحة من الـ  2:30ظهرا
إلى الـ  9:30مساء .ويمكن للعمالء
االتصال على مركز خدمة العمالء في أي
وقــت خــال الشهر الفضيل ،لالستفسار
ع ــن أحـ ــدث الـمـنـتـجــات وال ـخ ــدم ــات الـتــي
يقدمها البنك.

ويستغل البنك هذه المناسبة لتهنئة
الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان
المبارك.

ةديرجلا
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اقتصاد

«المشتركة للمقاوالت» :الطرق التي نفذناها ال تعاني تطاير الحصى
«الحرمان من المناقصات أضر بالمساهمين ...و 383مليون دينار قيمة المشاريع الجاري تنفيذها»
سند الشمري

عمومية
الشركة وافقت
على توزيع
ً
 ٢٠فلسا للسهم

أف ـ ـ ـ ــادت شـ ــركـ ــة ال ـم ـج ـمــوعــة
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت ب ــأن
اإلجراءات التي اتخذها الجهاز
ال ـمــركــزي لـلـمـنــاقـصــات الـعــامــة
بـحــذف الشركة وحرمانها من
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك لـ ـم ــدة س ـن ـت ـي ــن مــن
ال ـم ـنــاق ـصــات سـبـبــه غ ــرق نفق
ً
ا لـمـنـقــف ر غ ــم تسليمه نهائيا
منذ عام .2017
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
أمس ،أمام الجمعية العمومية
ال ـع ــادي ــة ل ـل ـشــركــة ال ـت ــي عـقــدت
بـنـسـبــة ح ـضــور بـلـغــت  63في
الـمـئــة ،إن أسـبــاب الـغــرق تعود
إلى موقعه في مجرى السيول،
واتـ ـخ ــذت ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة كـ ـ ــل االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــات
لمنع غــر قــه بتركيب مضخات
اح ـت ـيــاط ـيــة ،ل ـكــن ذلـ ــك ل ــم يــأت
بنتيجة.
وذك ـ ــرت أن ال ـح ــرم ــان ألـحــق
الـ ـ ـض ـ ــرر ب ـم ـس ــاه ـم ــي ال ـش ــرك ــة
ً
دون وجه حق علما أن الشركة
ت ـ ـقـ ــدمـ ــت بـ ـتـ ـظـ ـل ــم إل ـ ـ ـ ــى ل ـج ـنــة
التظلمات لــدى األمــانــة العامة

جانب من العمومية
لـمـجـلــس الـ ـ ــوزراء بـطـلــب إلـغــاء
الـ ـ ـح ـ ــرم ـ ــان وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق أح ـ ـكـ ــام
القانون.
وبينت ا لـشــر كــة موقفها في
ض ـ ــوء مـ ــا ش ـه ــدت ــه ال ـ ـبـ ــاد مــن
أمطار غزيرة في شهر نوفمبر
الماضي التي تجاوزت أضعاف
معدالتها الطبيعية بنسبة 400
ف ــي الـمـئــة وتـصـنــف عـلــى أنـهــا
"قوة قاهرة" إذ تسببت بأضرار
في البنية التحتية في عدد من
المناطق منها تطاير الحصى

في بعض الطرقات ،وهذه ليس
للشركة أي عالقة بها.
وأكـ ـ ــدت أن لــدي ـهــا م ـشــاريــع
ً
وأع ـم ــاال جــاريــة داخ ــل الكويت
وخ ــارجـ ـه ــا م ـت ـب ـق ـيــة فـ ــي ه ــذه
السنة والسنوات األخرى تصل
قيمتها إ ل ــى نـحــو  383مليون
دينار.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه ال يــوجــد
أي تطاير للحصى فــي أي من
م ـشــاريــع ال ـط ــرق ال ـتــي نفذتها
"ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـش ـتــركــة" ،لكن

«الجودة الكويتية»:
ً
لم نطرح أسهما
لالكتتاب العام

حصل تجميع للمياه فــي نفق
المنقف جــراء السيول الجارفة
ال ـت ــي سـبـبـهــا ان ـه ـيــار ال ـس ــدود
الترابية في منطقة الصباحية
ورجوع مياه األمطار والسيول
الـمـحـمـلــة بــال ـتــربــة إل ــى مــديـنــة
صـ ـ ـب ـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد م ـ ـمـ ــا ألـ ـح ــق
ً
أضـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ط ـف ـي ـف ــة ب ــال ـم ـش ــروع
ً
وقامت الشركة بإصالحها فورا
وحـصـلــت بموجبه عـلــى كتاب
من المالك بإصالح األضرار.
وقالت إنه تم في أعقاب ذلك

تـشـكـيــل لـجـنــة تـقـصــي حـقــائــق
ل ـب ـح ــث وبـ ـ ـي ـ ــان أوجـ ـ ـ ــه ال ـخ ـل ــل
واألسباب ،التي أدت إلى حدوث
ت ـل ــك األضـ ـ ـ ـ ــرار وب ـ ـيـ ــان ال ـج ـهــة
المسؤولة عن ذلك الخلل.
وأك ـ ــدت ال ـشــركــة ف ــي بيانها
أن ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ثـ ـ ـق ـ ــة بـ ــال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
الـسـيــاسـيــة الحكيمة عـلــى أمــل
إلـ ـغ ــاء ق ـ ــرار ال ـح ــرم ــان وإح ــال ــة
الـ ـم ــوض ــوع ل ـل ـق ـض ــاء ال ـ ـعـ ــادل،
مـ ـبـ ـيـ ـن ــة أن ا لـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد ش ــر يـ ـع ــة
الـمـتـعــاقــديــن ،وف ــي ح ــال وقــوع

خ ـل ــل ف ــي أي ع ـق ــد ت ــم تـنـفـيــذه
ي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى ال ـج ـه ــة الـمـعـنـيــة
بالعقد أن تحيل الشركة المخلة
بالتزاماتها للقضاء المختص
الـ ـ ــذي ه ــو م ـح ــل ث ـق ــة الـجـمـيــع
للوصول للحقيقة وإيقاع الجزاء
المناسب بالمقاول المقصر.
وأض ــاف ــت أن ــه ب ـهــذه الـحــالــة
تـ ـك ــون الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة قــد
سلكت النهج القانوني السليم
ب ـح ـم ــاي ــة األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـع ــام ــة مــن
أي مطالبة مالية بالتعويض
ال ـن ــاج ــم ع ــن إيـ ـق ــاف أي شــركــة
وحـ ــرمـ ــان ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الجديدة وتجميد نشاطها دون
وجه حق.
وبينت أن الشركات الوطنية
ً
ً
تعتبر عنصرا مهما في تحريك
عجلة االقتصاد الوطني ولها
مـ ـس ــاهـ ـم ــة فـ ـع ــال ــة ومـ ـس ــان ــدة
لـلــدولــة فــي توظيف اآلالف من
العمالة الوطنية ،وقرار الحرمان
س ـ ـيـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـس ــري ــح أع ـ ــداد
ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـع ـم ــال ــة الــوط ـن ـيــة
ً
وال ـ ــواف ـ ــدة م ـمــا س ـيــؤثــر سـلـبــا

على أسرهم فالراتب هو المورد
الوحيد لرزقهم.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــرت "ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــة" ع ـ ـ ـ ــن ف ـ ـخـ ــرهـ ــا
واعـ ـت ــزازه ــا ب ــإن ـج ــاز وتـسـلـيــم
مشروع جسر الشيخ جابر الفتة
إل ــى أن ــه يـعــد راب ــع أط ــول جسر
مــائــي ف ــي ال ـعــالــم وت ــم تنفيذه
بالتعاون مــع شركة هيونداي
ً
الـكــوريــة وإن ـجــازه وفـقــا ألعلى
المعايير والمواصفات العالمية
وي ـع ــد م ـف ـخــرة ل ـل ـكــويــت وذل ــك
ً
تنفيذا لسياسة القيادة العليا
ورؤية "كويت  ،"2035كما تعبر
الشركة عن فخرها واعتزازها
بتنفيذ وتسليم مشروع قصر
السالم ،الفتة إلــى أن المشروع
ن ـ ـفـ ــذ بـ ـحـ ـل ــة ورؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة
ب ـم ـعــاي ـيــر عــال ـم ـيــة وم ـقــاي ـيــس
متطورة.
وصــادقــت «الـعـمــومـيــة» على
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
ً
أربـ ــاح نـقــديــة ب ــواق ــع  20فلسا
للسهم.

 9.25ماليين دينار صافي أرباح «أالفكو»
للنصف األول من السنة المالية
الزبن :ارتفاع اإليرادات التشغيلية نتيجة توسيع محفظة الطائرات إلى  66طائرة

أك ـ ـ ـ ـ ــدت ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـج ـ ــودة
الـكــويـتـيــة ل ـل ـمــواد الـغــذائـيــة
والخضار والفواكه أنها لم
ً
تطرح أسهما لالكتتاب العام،
ب ــل ع ـم ـلــت ع ـل ــى اس ـت ـه ــداف
أصحاب األعمال للمساهمة
في التأسيس عن طريق فتح
باب االستثمار أمام الراغبين
من أفراد وشركات.
وقــالــت الـشــركــة فــي بيان
صـحــافــي أم ــس ،إنـهــا شركة
مـ ـس ــاهـ ـم ــة مـ ـقـ ـفـ ـل ــة خ ــاص ــة
تـ ـح ــت الـ ـت ــأسـ ـي ــس ول ـي ـســت
م ـســاه ـمــة ع ــام ــة ،تـسـتـهــدف
أصحاب األعمال للمساهمة
في التأسيس الفتة إلــى أنه
لـ ــن ي ـق ـب ــل ط ـل ــب االن ـض ـم ــام
إلـ ـ ــى الـ ـش ــرك ــة م ــال ــم ي ــواف ــق
المؤسسون على ذلك.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت أن ـ ـهـ ــا ان ـط ـل ـق ــت
بـ ـس ــواع ــد مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب نـحــو
 100ص ــاح ــب ع ـمــل كــويـتــي
يمثلون مختلف ا لـمـجــاالت
والـ ـقـ ـط ــاع ــات االق ـت ـص ــادي ــة،
وك ـ ــأول مـ ـب ــادرة وط ـن ـيــة في
قطاع حيوي وهــو الخضار
والفواكه.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت أن رأس
ال ـم ــال ال ـتــأس ـي ـســي لـلـشــركــة
ب ـلــغ ن ـحــو م ـل ـيــونــي دي ـن ــار،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـش ــرك ــة
فـ ـتـ ـح ــت ب ـ ـ ـ ــاب الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة
الس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب أص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب
األعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ـ ــواء األفـ ـ ـ ـ ـ ــراد
أو الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،ل ــان ـض ـم ــام
كـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء مـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن فــي
الشركة واالستثمار في أحد
القطاعات الحيوية واآلمنة
وهو قطاع المواد الغذائية.

« :»otcتداول
 3.5ماليين سهم
عبر  35صفقة
شـهــدت منصة (ت ــداوالت
ن ـ ـ ـظـ ـ ــام خ ـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـمـ ـنـ ـص ــة)
ال ـم ـعــروف اخ ـت ـصــارا بـ ــ(أو.
تـ ـ ــي.سـ ـ ــي) ،خـ ـ ــال ج ـل ـســات
األسبوع المنتهي الخميس
الماضي ،ارتفاعا في حجم
التداوالت ،إذ تم تداول أكثر
من  3.5ماليين سهم بقيمة
 251.4أل ــف دي ـن ــار كــويـتــي
( ن ـ ـحـ ــو  854.7أ لـ ـ ــف دوالر
أميركي) تمت عبر  35صفقة.
وق ــال ــت شــركــة "ال ـم ــوازي
دوت ك ــوم" ،فــي تـقــريــر لها،
أم ــس ،إن شــاشــة الصفقات
ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــور ي ـ ـ ــة سـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــت أداء
إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــا ،إذ ب ـ ـلـ ــغ ح ـجــم
الـتــداوالت  320.9ألــف سهم
بقيمة  8.7ألف دينار (نحو
 29.5ألــف دوالر) تمت عبر
 24صفقة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة أن
الصفقات الخاصة سجلت
أداء إيجابيا خالل األسبوع،
إذ بلغت التداوالت نحو 3.2
مــاي ـيــن س ـهــم بـقـيـمــة نحو
 242.7أ لـ ـ ــف د ي ـ ـنـ ــار ( ن ـحــو
 825.18مليون دوالر) تمت
عبر  11صفقة.

قـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
شركة «أالفـكــو» لتمويل شراء
وتأجير الطائرات أحمد الزبن،
إن ال ـ ـشـ ــركـ ــة حـ ـقـ ـق ــت ص ــاف ــي
ر بــح بلغ  9.25ماليين دينار
فــي الـنـصــف األول مــن السنة
المالية ،التي بــدأت فــي األول
من أكتوبر الماضي ،في حين
ب ـل ـغــت رب ـح ـي ــة ال ـس ـه ــم 9.72
فلوس للفترة.
وصـ ــرح ال ــزب ــن ،أمـ ــس ،بــأن
اإليرادات التشغيلية بلغت 52
مليون دينار في النصف األول

م ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ،مسجلة
ً
بذلك ارتـفــاعــا بنسبة  5.5في
المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأكــد أن اإليـ ــرادات ارتفعت
ب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوظ بـ ـفـ ـض ــل
ال ـع ـم ـل ـيــات الـتـشـغـيـلـيــة الـتــي
قامت بها الشركة خالل الفترة
الماضية ،إذ وسعت «أالفكو»
طــائــرتـهــا ال ـمــؤجــرة بتسلم 6
طائرات جديدة خالل النصف
األول من السنة المالية ،التي
ت ــم تـسـلـيـمـهــا ل ـع ـمــائ ـهــا مــن
شركات الطيران.

وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــزبـ ـ ــن ،إن أالفـ ـك ــو
ً
لــديـهــا طـلـبــات مـكــونــة حــالـيــا
م ــن  116ط ــائ ــرة ج ــدي ــدة مــن
إيرباص وبوينغ يتم تسلمها
خالل األربــع سنوات القادمة.
ه ــذا وق ــد نـجـحــت أالف ـك ــو في
ت ــوس ـي ــع أس ـط ــول ـه ــا ال ـحــالــي
إل ــى  66ط ــائ ــرة م ــؤج ــرة على
 20شركة طيران في  13دولة
ً
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،م ـ ــؤك ـ ــدا ق ــدرة
الشركة على تحقيق طموحات
مساهميها وإرضاء عمالئها.
أحمد الزبن
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بعد االنتهاء من قضيتها مع بنك قطر الوطني
عيسى عبدالسالم

تعزيز
االستثمارات
في األسهم
المحلية
ودعم مشاريع
التابعة
والزميلة

كـشــف رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
ش ــرك ــة الـ ـصـ ـف ــاة ل ــاس ـت ـث ـم ــار،
عـبــدالـلــه الـتــركـيــت ،أن الـشــركــة
س ـت ـع ـم ــل عـ ـل ــى عـ ـ ـ ــودة ال ـس ـهــم
مجددا الى التداول في بورصة
الـكــويــت خــال الـفـتــرة المقبلة،
بعد إنهاء قضيتها مع بنك قطر
الوطني ،خاصة بعد التطورات
األخ ـي ــرة ال ـتــي ت ـمــت ف ــي ســوق
الكويت لألوراق المالية ،إضافة
إلى تخصيص بورصة الكويت.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــت ،ع ـلــى
هامش حضور أعمال الجمعية
العمومية العادية للسنة المالية
المنتهية بنهاية ديسمبر ،2018
وال ـت ــي ع ـقــدت بـنـسـبــة حـضــور
 61.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،أن الـمـجـلــس
الحالي للشركة وضع معالجة
قـضـيــة ب ـنــك ق ـطــر الــوط ـنــي مع
الـ ـش ــرك ــة ض ـم ــن أب ـ ـ ــرز أه ــداف ــه
للفترة المقبلة ،حيث إن القضية
و ص ـلــت إ ل ــى محكمة التمييز،
وهي آخر مرحلة للتقاضي.
و بـ ـ ّـيـ ــن أن م ـج ـل ــس اإلدارة
س ـي ـع ـمــل ع ـل ــى دراسـ ـ ـ ــة إم ـك ــان
إجـ ــراء عـمـلـيــات انــدمــاجــات أو
استحواذات ،السيما أن قطاع
االسـتـثـمــار ال يـتـجــاوز حجمه
 2.3مـلـيــار دي ـن ــار ،وال تتعدى
نسبته  10في المئة ،ويتنافس
ب ــه م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  80ش ــرك ــة،
األم ـ ــر ال ـ ــذي يـجـعــل الـمـنــافـســة
كبيرة ،مما سيساعد في ارتفاع
وت ـيــرة الـشــركــات لــانــدمــاجــات
أو االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذات ف ــي ال ـف ـتــرة
المقبلة.
وذك ـ ـ ــر ال ـت ــرك ـي ــت أن شــركــة
ال ـص ـفــاة لــاسـتـثـمــار اسـتـمــرت

ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــر بـ ـخـ ـط ــة االرتـ ـ ـق ـ ــاء
بالعطاء والجهد لوضع خطة
استراتيجية متحفظة وواعدة
للتطوير واالستثمار والتوسع
االق ـل ـي ـم ــي وال ـ ـج ـ ـغـ ــرافـ ــي ،مـمــا
يحقق نتائج و مـكــا ســب مالية
مجدية ،األم ــر ال ــذي سيمكنها
مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات
واستكشاف آفــاق جــديــدة ،بما
سيحقق الفائدة لمساهميها.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ــه خ ـ ـ ـ ــال عـ ــام
 2018عملت إدارة الشركة على
مواصلة عملية الهيكلة المالية
والتخارج من االستثمارات غير
االستراتيجية وإعادة توظيف
االستثمارات بقطاعات وأدوات
استراتيجية وإ عـ ــادة توظيف
االستثمارات بقطاعات وأدوات
اس ـت ـث ـمــاريــة ،إض ــاف ــة ال ــى دعــم
ن ـش ــاط ــات وت ــوس ــع ال ـش ــرك ــات
ال ـت ــاب ـع ــة وال ــزمـ ـيـ ـل ــة ،مـتــوقـعــا
أن تــؤتــي ه ــذه الـخـطــة ثمارها
فــي الـسـنــوات القليلة المقبلة،
وال ـت ــي س ـي ـكــون تــأث ـيــرهــا رفــع
منسوب الربحية من العمليات
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ورفـ ـ ـ ـ ـ ــع ج ـ ـ ــودة
اإليرادات ،مما سيكون له األثر
ال ـبــالــغ عـلــى األربـ ـ ــاح والـمــركــز
الـ ـم ــال ــي لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،وب ــال ـت ــال ــي
مساهمي الشركة األم.

استراتيجية متحفظة
ّ
وبين أن إدارة شركة الصفاة
لالستثمار تعمل على تطبيق
استراتجية متحفظة وآمنة في
إدارة االسـتـثـمــارات المباشرة
والمحافظ االستثمارية المدارة

تمثل الوكالة القائمة مــع بنك
قطر الوطني.

قضية «قطر الوطني»

جانب من «العمومية»
لـ ـحـ ـس ــاب ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،حـ ـي ــث إن
ال ـه ــدف يــرتـكــز عـلــى الـشــركــات
التشغيلية واأل س ـهــم القيادية
واألس ـهــم ســريـعــة الـنـمــو وذات
العوائد الثابتة ،مع المحافظة
على التوزيع الجغرافي األمثل.
ك ـم ــا ت ـع ـم ــل إدارة ا ل ـش ــر ك ــة
عـ ـل ــى تـ ـع ــزي ــز اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــا
واس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ع ـم ــائ ـه ــا فــي
األس ـ ـهـ ــم ال ـم ـح ـل ـيــة الـ ـم ــدرج ــة،
إضافة الى التركيز على مختلف
األنشطة التشغيلية الصناعية
والكميائية والنشاط العقاري
م ــن خ ــال شــركــات ـهــا الـتــابـعــة،
حـ ـ ـي ـ ــث ت ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى دراسـ ـ ـ ـ ــة
وتشغيل مصنع جديد للمواد

الكمياوية سيساهم في توفير
م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـلــي،
كـ ـم ــا نـ ـت ــوق ــع ح ـ ـصـ ــول إح ـ ــدى
ا لـشــر كــات الزميلة العاملة في
قـطــاع الـخــدمــات النفطية على
حصة جيدة في سوق خدمات
وصـ ـن ــاع ــة ال ـن ـف ــط م ـح ـل ـيــا فــي
الفترة المقبلة.
وف ـ ـي ـ ـم ـ ــا ي ـ ـخ ـ ــص ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ال ـص ـن ــاع ــي ،ق ـ ــال ال ـت ــرك ـي ــت إن
«ال ـص ـف ــاة لــاس ـت ـث ـمــار» تعمل
ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر وال ـق ـي ــام
ب ـ ـتـ ــوس ـ ـعـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة إلحـ ـ ـ ــدى
ا لـشــر كــات الصناعية التابعة،
األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ــي
الحصول على عقود مناقصات

جديدة مع جهات حكومية ومن
الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،أم ــا الـنـشــاط
ال ـع ـق ــاري الـ ــذي يـعـتـبــر ال ـمــاذ
اآلمــن لالستثمار ،فــإن الشركة
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى دراس ـ ـ ـ ــة وإنـ ـش ــاء
مجمع صناعي تجاري سيتم
تـطــويــره خ ــال ال ـعــام الـحــالــي،
األمــر الــذي سـيــؤدي الــى زيــادة
حـصــة الـشــركــة فــي االسـتـثـمــار
العقاري.
ولفت التركيت الى أن شركة
ال ـ ـص ـ ـفـ ــاة ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار أن ـه ــت
سنتها المالية  2018بتحقيق
أرباح للعام الرابع على التوالي،
ح ـيــث حـقـقــت ال ـشــركــة أرب ــاح ــا
بقيمة  1.14مليون ديـنــار بما

يـ ـع ــادل  4.49فـ ـل ــوس لـلـسـهــم،
مـ ـق ــارن ــة مـ ــع رب ـ ــح ق ـ ـ ــدره 1.02
مـلـيــون دي ـنــار بــربـحـيــة قــدرهــا
 1.01ف ـلــوس للسهم فــي نفس
الفترة من عام .2017
وأشار الى أن مجموع أصول
المجموعة بلغ  54مليون دينار،
مقارنة بـ  56.9مليونا في ،2017
كما بلغت حقوق المساهمين
 320.8م ـل ـي ــو ن ــا ،ك ـم ــا فـ ــي 31
ديـسـمـبــر  ،2018فــي حـيــن بلغ
إجمالي مطلوبات المجموعة
 25.2مليونا ،مقارنة مع 25.4
مـ ـلـ ـي ــو ن ــا ف ـ ــي  ،2017و ب ـل ـغ ــت
الوكالة الدائنة المستحقة على
الشركة نحو  21.1مليونا ،وهي

وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص م ـس ـت ـجــدات
قـ ـضـ ـي ــة بـ ـن ــك قـ ـط ــر ال ــوطـ ـن ــي،
ف ـ ـ ــإ ن ـ ـ ــه ب ـ ـ ـتـ ـ ــار يـ ـ ــخ  21مـ ـ ـ ــارس
 2018ص ــدر حـكــم م ــن محكمة
التمييز يقضي بتمييز الحكم
وإع ـ ـ ـ ــادة أوراق ال ـ ــدع ـ ــوى ال ــى
إدارة الـ ـخـ ـب ــراء ،ونـ ـ ــدب لـجـنــة
ثالثية لتصفية الحساب بين
الـ ـط ــرفـ ـي ــن عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس ع ـقــد
وك ــال ــة بــاالس ـت ـث ـمــار وع ــروض
االستثمار ،مع خضوعه لمبدأ
الربح والخسارة ،وبيان جميع
عمليات االستثمار التي قامت
بـهــا الـشــركــة لمصلحة الـبـنــك،
ومــا إذا كــان قد تحقق من ذلك
عــائــد م ــن ع ــدم ــه ،وف ــي الـحــالــة
األولـ ـ ــى ب ـي ــان مـ ـق ــدار ونـصـيــب
الـبـنــك ال ـطــاعــن مـنــه وقـيـمــة ما
حـصــل بالفعل مــن أص ــل مبلغ
االسـتـثـمــار وع ــوائ ــده ،متوقعا
أن ي ـن ـع ـكــس ال ـط ـع ــن ال ـم ــذك ــور
على مــوقــف الـشــركــة القانوني
بـ ــاإلي ـ ـحـ ــاب ،وذل ـ ـ ــك بـ ـن ــاء عـلــى
رأي المستشارين القانونيين
ومتابعة ملف القضية.

الجمعية العامة
وا ف ـقــت الجمعية العمومية
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـص ـ ـفـ ــاة
لالستثمار على كل بنود جدول
أعـمــالـهــا ،وأهـمـهــا ع ــدم تــوزيــع
أرباح عن واقع أداء عام .2018

ً ً
«التقدم» :مشاريعنا ستجلب نموا كبيرا خالل 2021-2019
التركيت

ً
عمومية الشركة أقرت توزيع  %15أرباحا نقدية
●

جراح الناصر

قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
شــركــة ال ـت ـقــدم الـتـكـنــولــوجــي فيصل
صرخوه ،إن تنفيذ مستشفى الجهراء
ومـسـتـشـفــى ال ـف ــروان ـي ــة ومـسـتـشـفــى
الـصـبــاح ومـشــاريــع مستشفى مركز
الكويت للسرطان تعد من االستثمار
االستراتيجي والتخطيط للشركة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف صـ ـ ـ ــرخـ ـ ـ ــوه ،ف ـ ــي ك ـل ـم ــة
تـقــريــر مجلس اإلدارة خ ــال انعقاد
الجمعية العمومية للشركة ،أمس ،أن
الشركة تركز على مصادر اإليــرادات
ً
ً
التي تحقق نـمــوا رابـحــا مثل المواد
االستهالكية والكواشف وما إلى ذلك
وهي عامل مساعد في نمو االيرادات
وصــافــي األربـ ــاح خ ــال عــامــي 2017
و.2018
وأوضح أن تلك المشاريع هي جزء

من التوسع العريض للبنية التحتية
الـطـبـيــة وتـحـسـيــن جـ ــودة ال ـخــدمــات
الطبية وزيادة القدرة الطبية الداخلية
لـ ـلـ ـب ــاد ،الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ً
الرعاية الصحية المستقبلية ،مبينا
أن حـكــومــة الـكــويــت ووزارة الصحة
ً
ت ـن ـفــذ «أبـ ـ ــراجـ ـ ــا ط ـب ـي ــة» جـ ــديـ ــدة مــن
المتوقع أن تكتمل بحلول عام .2021
وأك ـ ــد أن «ال ـت ـق ــدم الـتـكـنــولــوجــي»
ً
تعمل حاليا على تنفيذ مركز الكويت
ل ـل ـس ــرط ــان وم ـس ـت ـش ـفــى ال ـف ــروان ـي ــة
ومـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ومـ ـ ـش ـ ــروع
مـسـتـشـفــى ال ـ ـ ــوالدة ج ــدي ــد ف ــي حين
اكتملت مـشــار يــع توسعة مستشفى
الرازي ومستشفى الجهراء وكل هذه
ً
ً
المشاريع ستجلب نموا كبيرا للشركة
خالل األعوام .2021-2019
وذك ــر أن تـلــك الـمـشــاريــع ستعمل
على تعزيز الميزة التنافسية الطويلة

األ ج ــل للشركة فــي تحقيق حصتها
السوقية الكبيرة المستدامة وتسريع
ال ـن ـمــو لـلـشــركــة والـمـســاهـمـيــن فيها
ً
خالل السنوات المقبلة ،مبديا الثقة
في الوضع الجيد للبناء والنجاح في
السنوات المقبلة.
وبين أن الشركة حققت خالل السنة
ع ــائ ــدات دخ ــل ق ــدره ــا  149.1مليون
ديـنــار بــواقــع  11.5فــي المئة أقــل من
عائدات العام الماضي وذلــك لتنفيذ
الجزء األكبر من أعمال عقد مستشفى
الجهراء الجديد خالل عام  ،2017في
حين حققت صــافــي أرب ــاح ق ــدره 6.6
ماليين دينار خالل عام .2018
من جانب آخر ،أفاد بأنه على الرغم
من حصة الخسارة البالغة  2.4مليون
دي ـنــار الـنــاتـجــة عــن االسـتـثـمــار غير
المباشر في القطاع الطبي والرعاية
الصحية من خالل شركات زميلة ،إذ

نتج عن تلك الخسارة انخفاض صافي
الربح عن العام الماضي ،فإن الشركة
تستمر في االحتفاظ بحصتها الرائدة
في السوق في هذا المجال بناء على
ً
التميز في الخدمة ،مؤكدا أنها تواصل
تطوير أعمالها مــن خــال الخدمات
المتنوعة والمميزة وزيــادة وتنويع
الوكاالت والتوزيع لمنتجات مبتكرة
ومـتـخـصـصــة وزيـ ـ ــادة اإلنـ ـف ــاق على
هذا القطاع.
ووافـقــت الجمعية العمومية على
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
نقدية بواقع  15في المئة من القيمة
ً
االسـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـس ـهــم بـ ــواقـ ــع  15ف ـل ـســا
للمساهمين المسجلين في سجالت
ال ـش ــرك ــة ب ـت ــاري ــخ ان ـع ـق ــاد الـجـمـعـيــة
الـعـمــومـيــة كـمــا تـمــت ال ـمــواف ـقــة على
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة
القادمة ومدتها ثالث سنوات.

ً
صرخوه مترئسا «العمومية»

«التجاري» يرعى حفل تكريم موظفي «الصناعة»
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ح ـ ـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري
الـكــويـتــي عـلــى تــوطـيــد أواصـ ــر الـتـعــاون
بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،قـ ــام ال ـب ـن ــك ب ــرع ــاي ــة الـحـفــل
السنوي الثالث عشر لتكريم الموظفين
المتقاعدين والمتميزين بالهيئة العامة
للصناعة.
ً
وج ـ ـ ـ ــاءت هـ ـ ــذه الـ ــرعـ ــايـ ــة إدراكـ ـ ـ ـ ـ ــا مــن
الـبـنــك بــأهـمـيــة دع ــم وم ـســانــدة الهيئات
والمؤسسات الصناعية التي تعمل من
أجل تنمية الصناعة المحلية في البالد
من ناحية ،وكذلك لالحتفاء بالموظفين
الـمـتـقــاعــديــن والـمـتـمـيــزيــن بــالـهـيـئــة من
ناحية أخرى.
وفــي ختام الحفل ،قــام وزيــر التجارة
والصناعة وزير الدولة لشوون الخدمات

خالد الــروضــان ،بحضور مدير الهيئة،
ً
بتكريم مدير منطقة األحمدي ممثال عن
البنك التجاري ،حيث أشاد بجهود البنك
ورعايته للعديد من األنشطة المجتمعية
ال ـتــي ت ـخــدم أط ـيــاف الـمـجـتـمــع الكويتي
ومــؤس ـســات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ،وتــؤكــد
ً
دائ ـم ــا مـفـهــوم الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة
ال ـشــام ـلــة الـ ــذي أرس ـ ــاه ال ـب ـنــك م ـنــذ وقــت
طويل.
ً
يذكر أن البنك التجاري يحرص دائما
على تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات
التي تعمل على تنمية الصناعة المحلية
فــي الـبــاد ،وتحقق أهــدافـهــا فــي توسيع
قاعدتها اإلنتاجية والحرفية ،بما يخدم
القطاع الصناعي الكويتي بصورة عامة.

ً
الروضان مكرما «التجاري» بحضور عبدالكريم تقي

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

 ...ويعلن فائزي «النجمة» و«راتبك وفوقه كاش»
أجرى البنك التجاري السحب األسبوعي
على «حساب النجمة» وحملة «راتبك وفوقه
كاش» وتم إجــراء السحب بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز
أشكناني.
وجـ ـ ـ ــاءت ن ـت ــائ ــج ال ـس ـح ــب عـلــى
الـ ـنـ ـح ــو ال ـ ـتـ ــالـ ــي :سـ ـح ــب ح ـس ــاب
ال ـن ـج ـمــة ال ـش ـه ــري ج ــائ ــزة بقيمة
 20000دي ـن ــار م ــن نـصـيــب خــالــد
عادل الطبطبائي ،وسحب حساب
النجمة األسبوعي جائزة بقيمة
 5000دينار من نصيب بهيمجي
ب ــات ـي ــدار ،وال ـس ـحــب األسـبــوعــي
ل ـح ـم ـلــة «رات ـ ـبـ ــك وف ــوق ــه ك ــاش»
جــائــزة بقيمة  1000دي ـنــار من
نـ ـصـ ـي ــب س ـ ــوس ـ ــن إسـ ـم ــاعـ ـي ــل
عيسى عبدالرضا.
وقال البنك إن جوائز حساب
النجمة أصبحت مميزة بحجم
مبالغ الجوائز المقدمة إضافة
إل ـ ــى ت ـنــوع ـهــا طـ ـ ــوال ال ـس ـنــة،

وتـتـضـمــن الـسـحــوبــات جــائــزة أسبوعية
بقيمة  5000دينار وشهرية بقيمة 20000
ديـ ـن ــار ،وج ــائ ــزة ن ـصــف س ـنــويــة وقــدرهــا
نصف مليون ديـنــار ،باإلضافة إلــى أكبر
جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي
والتي حصــل البنك بموجبها على شهادة
غينيس لألرقام القياسية والبالغـة مليـون
ونصف المليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
ل ــدخ ــول ال ـس ـح ــوب ــات وال ـ ـفـ ــوز بــال ـجــوائــز
القيمة ،كشف البنك أنه يمكن فتح حساب
النجمة فقط بإيداع  100دينار ،ويجب أن
ً
يتضمن ا لـحـســاب مبلغا ال يقل عــن 500
دينار لدخول جميع السحوبات على كل
الجوائز التي يقدمها الحساب.
وبالنسبة لفرص الـفــوز ،أشــار إلــى أنه
كلما زاد ا لـمـبـلــغ المحتفظ فــي الحساب
زادت فــرص فــوز العميل حيث أن كــل 25
ً
ً
دينارا توفر فرصة واحدة للفوز ،فضال عن
المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي

ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان
بضمان الحساب كذلك الحصول على كافة
الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
وعن حملة «راتبك وفوقه كاش» الموجهة
للموظفين الكويتيين والوافدين في القطاع
الحكومي وال ـخــاص وكــذلــك المتقاعدين
والمستمرة حتى  31ديسمبر  ،2019وعن
آلية االنضمام إلى هذه الحملة واالستفادة
من المزايا التي توفرها ،أوضح البنك بأن
باستطاعة أي موظف كويتي راتبه يزيد
ً
على  500ديـنــار ســواء تــم تعيينه حديثا
أو فــي الـخــدمــة الفعلية مــن سنين القيام
بتحويل راتبه إلى البنك واالستفادة من
مزايا هــذه الحملة والحصول على هدية
ً
نقدية فورية مضمونة بقيمة  250دينارا
أو قرض بدون فائدة بقيمة خمس أضعاف
الراتب وبحد أقصى  10000دينار ،إضافة
ً
إلى الدخول تلقائيا في السحب األسبوعي
على جائزة مقدارها  1000دينار.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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الخوجا :الشراكة مع IMF-CEF
مثال جيد للتعاون بين المؤسسات
•

فهد الرمضان

اختتمت في مقر مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل
فــي الـشــرق األوس ــط ( )IMF-CEFفــي الـكــويــت دورة تــدريــب أعدها
البنك الدولي بالتعاون مع المركز واستمرت  5أيام تحت عنوان
"االتجاهات الناشئة في مجال الحكومة اإللكترونية وتطبيقات
المشتريات اإللكترونية".
شارك في الدورة  30من كبار مسؤولي القطاع العام من  11بلدا
بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في الدورة لالستفادة من
الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في استخدام التكنولوجيا
بتقديم الخدمات العامة.
وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجا:
"إن الـشــراكــة بين حكومة الكويت ومــركــز صـنــدوق النقد الــدولــي
ً
لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط هي مثال جيد جدا للتعاون
بين المؤسسات الدولية بدعم من الكويت .هذه الشراكة تستثمر
الموارد المجتمعة لحكومة الكويت والبنك لدولي وصندوق النقد
الدولي لتوفير أحدث مصادر المعرفة لصانعي القرار والممارسين
في العالم العربي".
ومن بين التحديات األساسية التي تواجهها معظم منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا عدم قدرة الشباب على الدخول إلى سوق
العمل وارتـفــاع معدالت البطالة في صفوف الشباب .ففي بعض
البلدان ،تزيد نسبة الشباب الحاصلين على درجــة جامعية من
البطالة العاطلين عن العمل على  40في المئة.
ومــع هــذا كـلــه ،فــإن مفتاح تسخير إمـكــانــات نحو  300مليون
شاب في العالم العربي الذين سيدخلون سوق العمل بحلول عام
 2050يوجد في متناول أيديهم – أي في هواتفهم الذكية .فبمقدور
الشباب في البلدان األعضاء بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الحصول على الخدمات والسلع عبر اإلنترنت ،ويمكنهم
بسهولة تحويل األموال عبر اإلنترنت ،لكن معظم الشباب العربي
مستثنون من تلك المزايا ،ويعود ذلــك جزئيا الــى كثرة اللوائح
التنظيمية ألنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية التي ال تواكب
ُّ
التغير السريع الذي يجتاح المعمورة.
ً
ِّومــن الـضــروري أن تتبع الحكومات العربية نهجا أكثر جــرأة
ُ ِّ
لتبني رؤية لمستقبل تشكل االقتصادات الرقمية فيه قاطرة النمو
والتقدم .ويقول تقرير للبنك الدولي عنوانه "اقتصاد جديد لمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا" إن المنطقة في ّ
أمس الحاجة إلى
بذل جهود متكاملة تماما لجني ثمار العصر الرقمي".
وي ـق ـتــرح الـتـقــريــر أن تـتـضـ َّـمــن ه ــذه ال ـج ـهــود إزالـ ــة الـ ُـم ـعـ ِّـوقــات
الـبـيــروقــراطـيــة فــي طــريــق االب ـت ـكــار ،وتـحــديــث الـنـظــم التعليمية،
وتطوير منصات التكنولوجيا واالتصاالت.
وقــالــت ال ـمــديــرة اإلقـلـيـمـيــة لـلـمـشـتــريــات بـقـطــاع الـحــوكـمــة في
البنك الــدولــي يــوالنــدا تايلر" :إن ال ــدورة التدريبية عــن الحكومة
اإللكترونية والمشتريات اإللكترونية مبادرة مهمة للبنك الدولي
ومــركــز ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي لــاقـتـصــاد والـتـمــويــل فــي الـشــرق
األوسط أتاحت الفرصة إلطالع كبار المسؤولين الحكوميين على
الدورة منبرا
األدوات الرقمية والممارسات الدولية .كما أتاحت هذه ِّ
لواضعي السياسات والممارسين لتبادل المعارف ،وتبني الدروس
ُّ
التحول الرقمي للحكومات ،وتحسين
المستفادة من أجل تحقيق
األوضاع المعيشية لماليين المواطنين".
أمــا أسامة كنعان ،المدير العام لمركز صندوق النقد الدولي
لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط فقال" :هذه الدورة هي أحد
المكونات الرئيسة في استراتيجية المركز لدعم الدول العربية في
تحقيق الحوكمة الفعالة والحديثة والـضــروريــة لتحقيق النمو
الشامل .ونرجو أن تسهم هذه الــدورة في تطبيق الــدول العربية
سياسات سليمة باطالع ومشاركة مواطنيها".
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«زين الشهور» ...حملة تتزين بروح العطاء في شهر رمضان
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الشركة ُتمد جسور التواصل والتقارب مع المجتمع لتبرز قيم الشهر الفضيل
تطبيق القرآن
الكريم إهداء من
ّ
«زين» بحلة جديدة
ومميزات أكثر ودعم
لـ Apple Watch

 35ألف وجبة
«إفطار صائم»
يومية على مدار
الشهر الكريم في
جليب الشيوخ
والجهراء

أعـلـنــت شــركــة زي ــن انـطــاق
حملتها الرمضانية السنوية
«زيــن الشهور» ،التي تستقبل
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
المبارك هــذا العام بمجموعة
كبيرة من المساهمات الخيرية
واإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
وال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة
والترويحية على مدار الشهر
الفضيل.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،فــي
بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أن ح ـم ـلــة
ُ
«زي ـ ـ ــن الـ ـشـ ـه ــور» ت ـت ـج ــدد ك ــل
عــام بالعديد من ُ
المساهمات
واألن ـش ـطــة ال ـتــي تــرتـكــز حــول
ن ـ ـشـ ــر ال ـ ـخ ـ ـيـ ــر والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام فــي
المجتمع ،والتي تأتي جميعها
ً
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
زيـ ــن ال ـم ـت ــوازن ــة لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية واالستدامة ،حيث
تسعى الشركة جاهدة لخدمة
مجتمعها وأف ــراده على مــدار
الـعــام وخ ــال الشهر الفضيل
ع ـل ــى وج ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص ،لـمــا
يحمله ه ــذا الـشـهــر مــن معان
وق ـ ـيـ ــم ت ـ ـعـ ــزز ثـ ـق ــاف ــة ال ـع ـط ــاء
والبذل لدى أطياف المجتمع
المختلفة.
وإذ بينت «زين» أنها لطالما
س ـ ـعـ ــت إل ـ ـ ــى تـ ــرس ـ ـيـ ــخ ث ـق ــاف ــة
العطاء والمشاركة االجتماعية،
س ـ ـ ـ ـ ــواء بـ ــدع ـ ـم ـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـب ــاش ــر
أو م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـس ــاه ـم ــات ـه ــا
ورع ـ ـ ــايـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
الفعاليات واألنشطة الخيرية
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،فــإن ـهــا تـعـتـبــر أن
مسؤولياتها االجتماعية أحد
ال ــرواف ــد األس ــاس ـي ــة لتحقيق
النجاح المستمر لعملياتها،
ح ـيــث ت ـح ــرص ع ـلــى تسخير
إمكاناتها لتعزيز هذا التوجه
عــن طــريــق اسـتـخــدام قدراتها
التكنولوجية ا لـتــي تمتلكها
ّ
والتي أهلتها لتتكون واحدة
من كبرى الشركات في القطاع
الخاص.
وحول األنشطة والفعاليات
ا ل ـخ ـيــر يــة ا ل ـت ــي ت ــم تنظيمها
بمناسبة حلول شهر رمضان
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،ك ـش ـف ــت «زي ـ ـ ـ ــن» أن
حملتها بدأت بالفعل بانطالق
قـ ــوافـ ــل ال ـخ ـي ــر إلـ ـ ــى مـخـتـلــف
الـ ـجـ ـه ــات وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات فــي
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ،لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء جـ ـ ـس ـ ــر م ــن
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل وال ـ ـت ـ ـقـ ــارب مـعـهــا
خ ـ ــال ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـيــل،
وفي التقرير التالي تستعرض
الشركة مبادراتها وفعالياتها
ال ـت ــي سـتـنـظـمـهــا خ ــال شهر
رمضان الجاري.

تقديم الماچلة الرمضانية

مفاجآت يومية
لجماهير دورة
الروضان لكرة القدم
في صالة الدعية

ّ
دشـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت زي ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـمـ ـلـ ـتـ ـه ــا
ال ــرم ـض ــان ـي ــة «زيـ ـ ــن ال ـش ـه ــور»
ب ــال ـف ـع ــل ق ـب ــل دخ ـ ـ ــول ال ـش ـهــر
ال ـكــريــم ،حـيــث قـ ّـدمــت الـشــركــة
«ال ـم ــاچ ـل ــة ال ــرم ـض ــان ـي ــة» إل ــى
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن شـ ــركـ ــائ ـ ـهـ ــا
االستراتيجيين مــن الجهات
غـ ـي ــر ال ــربـ ـحـ ـي ــة ،وذلـ ـ ـ ــك لـيـتــم
توزيعها على األسر ُ
المتعففة
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ل ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـزود
ب ــاح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم مـ ــن ال ـ ـمـ ــواد
الغذائية التموينية األساسية
لشهر رمضان ُ
المبارك ،حيث

«زين» ُت ّ
قدم «الماچلة الرمضانية» عبر شركائها االستراتيجيين

صاالت «زين» إلفطار الصائم

ع

تطبيق القرآن الكريم من «زين»

رض حصري لتطبيق  Tellyمن «زين»

ً
تـ ـق ــوم الـ ـش ــرك ــة سـ ـن ــوي ــا قـبــل
ق ــدوم الشهر الـكــريــم بتجهيز
وتـ ــوزيـ ــع صـ ـن ــادي ــق ت ـح ـتــوي
عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـ ـمـ ــواد
الغذائية التموينية األساسية،
ل ـي ـت ــم ت ــوزي ـع ـه ــا ع ـل ــى األسـ ــر
المتعففة عبر شبكة شركائها
االستراتيجيين مــن الجهات
غير الربحية ،وارتــأت الشركة
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام تـ ــوزيـ ــع ال ـق ـســائــم
ً
الشرائية بــدال من الصناديق
ُ
الفرصة
لكي تعطي كل أســرة ُ ّ
الختيار المواد التي تفضلها
حسب احتياجاتها المختلفة.

دورة الروضان

تطبيق «زين» للقرآن الكريم
ً
أص ـ ـ ـ ــدرت «زي ـ ـ ـ ــن» ت ـح ــدي ـث ــا
ً
ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدا لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ـ ـقـ ـ ــرآن
ال ـ ـ ـكـ ـ ــريـ ـ ــم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــي ،ال ـ ـ ــذي
ت ـه ــدي ــه ل ـع ـم ــائ ـه ــا فـ ــي شـهــر
رمـضــان الـمـبــارك مــن كــل عــام،
وه ـ ــو ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـ ـ ــذي ُيـ ـق ـ ّـدم
أفـ ـض ــل ت ـج ــرب ــة أث ـ ـنـ ــاء ق ـ ــراءة
الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم ع ـلــى األج ـهــزة
ال ــذك ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـن ـظ ــام iOS
و ن ـ ـ ـظـ ـ ــام  Androidو ج ـ ـهـ ــاز
 ،Apple Watchحيث يساعد
المستخدم للحصول على أكبر
ق ــدر م ــن ال ـفــائــدة أث ـن ــاء ق ــراءة
القرآن الكريم ،وذلك من خالل
تصميم عصري وواجهة سهلة
االس ـت ـخــدام ،إضــافــة إل ــى عــدد
كبير من المميزات الرائعة ذات
الفائدة ّالكبيرة.
و يــوفــر التطبيق مجموعة
كبيرة مــن المميزات الرائعة،
والـتــي تشمل تحميل وق ــراء ة
جميع صفحات القرآن الكريم
في واجهة سهلة االستخدام،
وتحميل واالستماع إلى آيات
الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم ب ـص ــوت أكـثــر
مـ ــن عـ ـش ــري ــن قـ ــارئـ ــا ش ـه ـي ــرا،
وتحميل وع ــرض الـعــديــد من
كتب التفسير للحصول على
ت ـف ـس ـيــر اآليـ ـ ـ ــات مـ ــن م ـص ــادر
م ـخ ـت ـل ـفــة ،وال ـب ـح ــث ف ــي نــص
ً
القرآن الكريم كامال ،هذا إضافة
إلــى إمكانية بــدء الـقــراء ة على
جـ ـه ــاز وال ـم ـت ــاب ـع ــة م ــن نـفــس
الصفحة على جهاز آخر.

صاالت إفطار الصائم
وك ـعــادت ـهــا ك ــل عـ ــام ،قــامــت
«زي ــن» بتجهيز مــوائــد إفـطــار
ال ـ ـصـ ــائـ ــم ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـت ـبــرهــا
ً
ً
راف ــدا أســاسـيــا فــي برنامجها
ال ــرم ـض ــان ــي الـ ـسـ ـن ــوي ،حـيــث
سـ ـتـ ـق ــدم مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  35أل ــف
وجبة إفطار يومية على مدار
ال ـش ـهــر ال ـك ــري ــم ف ــي صــالـتـيــن
ُمختلفتين فــي كــل مــن جليب
الـ ـشـ ـي ــوخ والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء ،وذل ـ ــك

أسـهــل مــن أي وقــت
مضى ،بحيث يمكن
لعمالء «زي ــن» مــن ذوي الدفع
اآلجـ ـ ــل وال ـم ـس ـب ــق االش ـ ـتـ ــراك
ف ــي ال ـخــدمــة بـكــل سـهــولــة من
غ ـيــر ال ـح ــاج ــة إلـ ــى اس ـت ـخــدام
الـبـطــاقــات االئـتـمــانـيــة ،أو أي
قـنــوات دفــع إضافية ،ويشمل
الـ ـع ــرض ال ـح ـص ــري اش ـتــراكــا
في خدمة  Tellyلمدة شهرين
مجانا ُم ّ
قدمة من «زيــن» ،كما
ُ
يـشـمــل ال ـعــرض دخ ــوال مبكر
لـمـحـتــوى رم ـضــانــي حـصــري
ب ـ ـ ـيـ ـ ــوم قـ ـ ـب ـ ــل بـ ـ ـث ـ ــه الـ ــرس ـ ـمـ ــي
وم ــن غـيــر إع ــان ــات ،ويـتــوافــر
ا ل ـت ـط ـب ـيــق ع ـل ــى App Store
و.Google Play Store

«زين» الراعي الرئيسي لدورة الروضان بدورتها الـ 40
ّ

لتؤمن وجبة اإلفطار اليومية بوابة «زين الخير»
في األماكن التي تشهد وجودا
سكانيا كثيفا من العمال الذين اإللكترونية
يكونون في ّ
أمس الحاجة
إلى الجديدة
وجبة اإلفطار بعد يوم العمل
الشاق.
()khair.kw.zain.com
ُ
بوابة «زين الخير» اإللكترونية تتيح لجميع عمالء
ق ـبــل دخ ـــول ش ـهــر رم ـضــان الشركة التبرع ألي
ُالمبارك لهذا العام ،أطلقت زين جهة خيرية

بوابة «زين الخير» اإللكترونية
ا لـ ـج ــد ي ــدة (khair.kw.zain.
ُ
 ،)comا لـ ـت ــي ت ـت ـي ــح لـجـمـيــع
ً
عـ ـم ــاء الـ ـش ــرك ــة  -سـ ـ ـ ــواء مــن
ذوي الدفع اآلجــل أو ُ
المسبق
 التبرع ألي جهة من الجهاتالخيرية المتوافرة عبر البوابة
بــأي مبلغ بين  80 - 1دينارا،
بحيث يمكن للعميل اختيار
ال ـج ـه ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،وم ـ ــن ثــم
اختيار المشروع الــذي يرغب
في التبرع له ،وتحديد المبلغ
المطلوب عبر خطوات سهلة
وب ـس ـي ـطــة ،وس ـي ـتــم ب ـعــد ذلــك
إضــافــة مبلغ الـتـبــرع تلقائيا
إلى فاتورة العميل الشهرية أو
رصيد الدفع ُ
المسبق.

حملة «يا باغي الخير أقبل»
الثالثة
فــي شـهــر رم ـضــان الـمـبــارك
ُ
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ت ـ ـط ـ ـلـ ــق «زيـ ـ ـ ــن»
مبادرتها الخيرية « يــا باغي
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــر أقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل» ب ـن ـس ـخ ـت ـه ــا
الثالثة بالتعاون مــع جمعية
العون ُ
المباشر ،حيث ستقوم
الـشــركــة بــالـتـبــرع بمبلغ 500
ف ـلــس (ن ـص ــف ديـ ـن ــار) مـقــابــل
كل فاتورة يسددها عمالؤها
خ ــال شـهــر رم ـضــان الـمـبــارك
عـ ـب ــر أي م ـ ــن قـ ـ ـن ـ ــوات ال ــدف ــع
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة أو ال ـم ـب ــاش ــرة،
والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل مـ ــوق ـ ـع ـ ـهـ ــا
اإلل ـك ـتــرونــي وتـطـبـيـقـهــا على
األجهزة الذكية وأجهزة الدفع
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ون ـ ـقـ ــاط ال ـب ـيــع
الـمـبــاشــر وأفــرعـهــا الرئيسية
ال ـم ـن ـت ـشــرة ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
الـكــويــت ،وبعد انتهاء الشهر
ال ـف ـض ـي ــل ،س ـي ـتــم تـخـصـيــص
كــامــل ري ــع الـحـمـلــة لمصلحة
بناء  6قاعات دراسية لمشروع
كلية العلوم الصحية – ّقسم
ُ
الـصـحــة البيئية ال ــذي تـنــفــذه
جـمـعـيــة ال ـع ــون الـ ُـم ـبــاشــر في
كينيا.
كـ ـم ــا تـ ـتـ ـع ــاون «زي ـ ـ ـ ــن» ه ــذا
ً
العام أيضا مع جمعية العون

الـ ُـمـبــاشــر لــدعــم حـمـلــة «2000
مـ ـ ـش ـ ــروع» الـ ـخـ ـي ــري ــة ،بـحـيــث
س ـي ـت ــم اس ـت ـق ـب ــال ال ـت ـب ــرع ــات
ل ـهــذه الـحـمـلــة عـلــى م ــدار يــوم
كـ ــامـ ــل عـ ـ ــن طـ ــريـ ــق الـ ـقـ ـن ــوات
اإللكترونية الرسمية وخدمة
عبر الرسائل النصية القصيرة
ُ
 SMSالـ ـت ــي تـ ـق ـ ّـدمـ ـه ــا «زيـ ـ ــن»،
وسيذهب ريع تبرعات الحملة
لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة  2000م ـ ـشـ ــروع
خيري في إفريقيا ،وهي 500
بـئــر ارت ــوازي ــة ،و 500مـشــروع
صحي ،و 1000مشروع تنموي
لتحقيق التمكين االقتصادي
لألسر المتعففة.

تطبيق Telly

«زين» تحرص
في شهر رمضان
المبارك على ّ
تنوع
محتوى حملتها
ليشمل البرامج
والفقرات الثقافية
والترويحية

فــي شـهــر رم ـضــان الـمـبــارك
ُ
م ــن هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ت ـ ـقـ ـ ّـدم «زيـ ــن»
ً
ً
ً
ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــا ح ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــا جـ ـ ــديـ ـ ــدا
لعمالئها ولـلـمــرة األول ــى في
الـ ـك ــوي ــت ،والـ ـ ـ ــذي ي ـت ـي ــح لـهــم
ف ــرص ــة االس ـت ـم ـت ــاع بتطبيق
ً
 Tellyل ـم ــدة ش ـهــريــن م ـجــانــا
ُمـقـ ّـدمــة مــن زي ــن ،حيث يعتبر
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق  Tellyأ ح ـ ـ ـ ــد أ كـ ـب ــر
الـمـنـصــات لـخــدمــات الفيديو
ح ـ ـسـ ــب ا ل ـ ـط ـ ـلـ ــب (  )VODفــي
المنطقة العربية ،والذي ُي ّ
قدم
أ كـبــر مجموعة مــن المحتوى
العربي ،والتي تشمل إنتاجات
 Tellyاأل ص ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،و ب ـ ــرا م ـ ــج
تلفزيون دولة الكويت ،وأفالم
«ب ــولـ ـي ــوود» ،وأف ـ ــام قـصـيــرة،
ومسلسالت كويتية وخليجية
وعربية بوجود أشهر النجوم
الـ ـ ـع ـ ــرب ،وإن ـ ـتـ ــاجـ ــات مـحـلـيــة
أخرى.
ُ
وت ـق ـ ّـدم «زي ــن» ه ــذا الـعــرض
الـ ـحـ ـص ــري ل ـع ـمــائ ـهــا بـشـكــل

وحــول الجوانب الرياضية
ال ـت ــي ت ـش ـهــد وجـ ـ ــودا سـنــويــا
للشركة خالل الشهر المبارك،
تــرعــى «زي ـ ــن» الـنـسـخــة ال ـ ـ 40
م ــن دورة ال ـم ــرح ــوم عـبــدالـلــه
مشاري الروضان الرمضانية
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ل ـل ـس ـنــة ال ــراب ـع ــة
ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،وهـ ــي ال ـ ــدورة
الـ ـت ــي ت ــأت ــي ب ــرع ــاي ــة ســام ـيــة
مــن سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
صباح األحمد ،وتعتبر الحدث
األبرز على الساحة الرياضية
ال ـم ـح ـل ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت خ ــال
شهر رمضان من كل عام.
وي ـتــرقــب ج ـم ـهــور ومـحـبــو
رياضة كرة القدم في الكويت
بـشـغــف كـبـيــر ف ـعــال ـيــات هــذه
ً
ال ـ ـ ـ ـ ــدورة ،ن ـ ـظـ ــرا ل ـم ــا ت ـش ـهــده
مـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات عـ ــال ـ ـيـ ــة مــن
االحترافية ،واستضافة أبــرز
نجوم كرة القدم على المستوى
العالمي ،حيث ستستضيف
الدورة هذا العام كال من النجم
اإليطالي فرانشيسكو توتي،
وال ـن ـج ــم اإليـ ـ ـف ـ ــواري ديــدي ـيــه
دروغ ـ ـبـ ــا ،وال ـن ـج ــم ال ـك ــروات ــي
لوكا مودريتش ،حيث تعطي
«زيـ ـ ــن» ال ـم ـج ــاالت الــريــاض ـيــة
والشبابية أولوية خاصة في
سلسلة برامجها االجتماعية،
ليس فــي شهر رمـضــان فقط،
بــل عـلــى م ــدار ال ـعــام ،وتعتبر
الشباب والمجاالت الرياضية
رك ـن ــا أص ـي ــا ف ــي الـتــزامــاتـهــا
االجتماعية.

برنامج «رجيمي» ّ
الصحي

كما تعتبر «زين» هذا العام
الشريك االستراتيجي لفعالية
«رجيمي» الصحية الرياضية،
ُ
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـب ــر أكـ ـ ـب ـ ــر ت ـحــد
صحي خالل الشهر الفضيل،
حـيــث ستشهد الـفـعــالـيــة هــذا
الـ ـع ــام ال ـع ــدي ــد م ــن األن ـش ـطــة
الرياضية والصحية اليومية
ُ ّ
ف ــي مـ ــول  ،360وال ـت ــي تـمــكــن
المشاركين وزوار المجمع من
االس ـت ـم ـتــاع بــريــاضــة المشي
وس ـم ــاع ال ـن ـصــائــح الـصـحـيــة
مباشرة مــن فريق «رجيمي»،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف ب ـش ـك ــل رئ ـي ــس
إلى تسليط الضوء على نشر
ال ــوع ــي ح ــول أه ـم ـيــة الـحــركــة
لجسم اإلنسان خالل الصيام،
وتـحـفـيــز ال ـح ـضــور للتمسك

ب ـ ـعـ ــادة ال ــري ــاض ــة ح ـت ــى بـعــد
انتهاء شهر رمضان المبارك.

الزيارات االجتماعية
ّ
تضمنت االستعدادات التي
قــامــت بـهــا ال ـشــركــة ،التجهيز
إلق ــام ــة ال ـ ــزي ـ ــارات الـتـفــاعـلـيــة
الـتــي تنظمها الـشــركــة بشكل
سنوي لدور الرعاية واأليتام
والمسنين وذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة واألطـ ـف ــال الـمــرضــى
ف ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،والـ ـت ــي
ستقوم من خاللها بمشاركتهم
فرحة الشهر الفضيل وأجواء
ال ـقــرق ـي ـعــان م ــن خـ ــال الـحـفــل
الـ ـ ــذي س ـي ـن ـظــم وس ـ ــط أج ـ ــواء
رمـضــانـيــة مليئة بــالـسـعــادة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى زي ـ ـ ـ ــارات أق ـس ــام
األطفال في أكبر مستشفيات
الـ ــدولـ ــة ل ــرس ــم ال ـب ـس ـمــة عـلــى
وج ــوهـ ـه ــم مـ ــن خـ ـ ــال ت ـقــديــم
ال ـهــدايــا وأك ـي ــاس الـقــرقـيـعــان
ل ـهــم ول ـعــائــات ـهــم ولـلـهـيـئــات
التمريضية التي تعتني بهم.
وسـتـقـيــم «زيـ ــن» ه ــذا الـعــام
ً
أي ـض ــا حـفــل الـقــرقـيـعــان ال ــذي
ّ
ستنظمه بالتعاون مع مركز
ال ـ ـخـ ــرافـ ــي ألنـ ـشـ ـط ــة األطـ ـف ــال
الـمـعــاقـيــن ،وال ــذي تجمع فيه
األطفال من ذوي االحتياجات
ال ـخ ــاص ــة وع ــائ ــات ـه ــم لـتـقــدم
من خالله الفقرات الترفيهية
وال ـهــدايــا والـقــرقـيـعــان ،لرسم
االبـ ـتـ ـس ــام ــة عـ ـل ــى وج ــوه ـه ــم
وإدخ ــال البهجة والفرحة في
قلوبهم ،موضحة أنها تهدف
م ـ ــن خ ـ ـ ــال إق ـ ــام ـ ــة مـ ـث ــل ه ــذه
الفعاليات واألنشطة الخيرية
دعم المجتمع الكويتي وتعزيز
روح التواصل.

صالة القيام والعشر األواخر
خـ ــال ال ـع ـشــر األواخ ـ ـ ــر من
ال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـي ــل ،وت ـح ــدي ــدا
خ ــال ص ــاة الـقـيــام ،ستوجد
«زي ــن» فــي مجموعة مــن أكبر
ال ـم ـســاجــد بـمـخـتـلــف مـنــاطــق
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،ب ـ ـح ـ ـيـ ــث سـ ـيـ ـق ــوم
فــريــق زي ــن الـتـطــوعــي بتوفير
المرطبات والوجبات الخفيفة
على المصلين ّ
ورواد المساجد
كرغبة من الشركة لتوفير سبل
الراحة على المصلين وتلطيف
أجــواء الصيف الحارة عليهم
أثناء صالة القيام.

البرامج الثقافية والترويحية
تـ ـح ــرص «زي ـ ـ ـ ــن» فـ ــي شـهــر
رم ـض ــان ال ـم ـبــارك عـلــى تـنـ ّـوع
م ـ ـحـ ـتـ ــوى ح ـم ـل ـت ـه ــا ل ـي ـش ـمــل
ال ـب ــرام ــج وال ـف ـق ــرات الـثـقــافـيــة
والـ ـت ــرويـ ـحـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ق ــام ــت
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ب ــرن ــام ــج
«ج ـب ــر خـ ــاطـ ــر» ،ال ـ ــذي ُي ـقـ ّـدمــه
الناشط في وسائل التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ف ـه ــد الـ ـبـ ـش ــارة،
ُ
ويعرض على وسائل التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ويـ ـتـ ـن ــاول فـيــه
البشارة العديد من المواضيع
ح ــول م ـكــارم األخ ـ ــاق ،وصلة
األرحام ،وقيم الشهر الفضيل،
وذلــك بطريقة حديثة وسهلة
تتميز بكونها قريبة من قلوب
المشاهدين وخاصة الشباب
منهم.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـس ـ ــاب ـ ـق ـ ــات
ً
ال ــرم ـض ــان ـي ــة ال ـت ــي دائ ـ ـمـ ــا مــا
يـ ـتـ ـش ــوق لـ ـه ــا الـ ـجـ ـمـ ـه ــور فــي
موسم شهر رمضان المبارك،
ف ـقــد أع ـل ـنــت «زيـ ـ ــن» رعــايـتـهــا
للبرنامج اإلذاعي المتميز «كنز
ً
 »FMيوميا طوال شهر رمضان
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،ب ـح ـي ــث يـسـتـطـيــع
ع ـم ــاء «زيـ ـ ــن» ال ـم ـش ــارك ــة في
ال ـم ـس ــاب ـق ــات الـ ـع ــدي ــدة ال ـتــي
يقدمها هذا البرنامج المميز
والفوز بجوائز قيمة.

من الزيارات االجتماعية السابقة

وليد الخشتي ود .عبدالله المطوع ُيعلنان انطالق برنامج «رجيمي»».
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اقتصاد

ً
الجراح :األداء المالي المستمر للبنك يعكس النمو القوي في مجاالت األعمال تماشيا مع استراتيجيته
قال الشيخ محمد الجراح إن
األداء المالي المستمر لبنك
الكويت الدولي يعكس النمو
القوي في عدد ًمن مجاالت
األعمال تماشيا مع تطبيق
االستراتيجية التي وضعها
ً
أخيرا ،والتي تركز على تقديم
تجربة ذات مستوى أعلى للعمالء
وتقدم أكثر بكثير من مجرد
خدمات مصرفية تقليدية.

أعلن الشيخ محمد جــراح الصباح رئيس
مجلس إدارة بنك الكويت الدولي « »KIBتحقيق
ً
البنك أربــاحــا صافية عــائــدة على مساهمي
الـبـنــك لـلــربــع األول مــن ع ــام  2019بلغت 6.2
ماليين ديـنــار إذ ساهم ذلــك بشكل رئيسي
من خالل زيادة اإليرادات التمويلية مصحوبة
بتحسن فعالية التكاليف.
وص ـ ـ ــرح الـ ـ ـج ـ ــراح أم ـ ـ ــس ،بـ ـ ــأن اإليـ ـ ـ ـ ــرادات
التمويلية ارتفعت بمبلغ  4ماليين دينار (أي
ً
بنسبة  20في المئة) وصوال إلى  24.6مليون
ً
ً
دينار تقريبا مقارنة بمبلغ  20.5مليونا خالل
الربع األول للعام .2018
وقال إنه إضافة إلى ذلك ،أظهرت النتائج
نمو أصول « »KIBبنهاية الربع األول من عام
ً
 2019بنحو  272مـلـيــون دي ـنــار تـقــريـبــا (أي
ً
بنسبة  14في المئة) وصوال إلى  2.25مليار
ً
دينار تقريبا مقارنة بـنحو  1.98مليار دينار
ً
تقريبا كما في  31مارس  ،2018إذ جاءت هذه
ا لــز يــادة نتيجة نمو حجم محفظة التمويل
ً
ً
بنحو  282مليون دينار تقريبا وصوال 1.63

مليار دينار مقارنة مع  1.35مليار دينار في
نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي محققة
ً
بذلك نموا بنسبة  21في المئة.
وأش ـ ــار إل ــى ارت ـف ــاع ح ـســابــات الـمــودعـيــن
ً
بنحو  86مليون دينار تقريبا وبنسبة  7في
ً
المئة وصوال إلى  1.37مليار دينار مقارنة مع
 1.28مليار كما في  31مارس .2018
وذكر أن « »KIBحافظ على الجودة النوعية
لألصول ،إذ بلغت نسبة التمويالت المتعثرة
 1.04في المئة ،في حين بلغت نسبة تغطية
إجمالي المخصصات والضمانات  331في
المئة كما في  31مارس .2019
وأشار الجراح إلى النمو المستمر في نسب
التوزيعات على حسابات المودعين والزيادة
القياسية ،التي حققتها أرباح ودائع « ،»KIBإذ
ارتفع معدل العائد السنوي لوديعة البشرى
«ثــاث سنوات» بالدينار الكويتي ليبلغ 3.7
في المئة و 3.5في المئة لوديعة أرزاق بنهاية
الربع األول من العام الحالي.
ول ـفــت ال ـج ــراح مــن جــانــب آخ ــر ،إل ــى بلوغ

ضميري – هدايتي وهديتي»
لتخلص الرسالة االعالنية في
نهايتها الى العنوان االساسي،
وه ــو أن ال ـق ــرآن الـكــريــم رفيق
حياة الشخص من المهد الى
الـلـحــد ،والـصــاحــب الــوفــي في
الدنيا واآلخرة.
ويـ ـحـ ـم ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــان رس ــال ــة
اج ـت ـم ــاع ـي ــة وانـ ـس ــانـ ـي ــة ذات
قيمة ومضمون تناسب شهر
رمضان الكريم الــذي نــزل فيه
ال ـقــرآن ،آيــات مفصالت تهدي
الــى الخير وال ــرش ــاد ،فالطفل
الـ ــذي يـحـبــو أو يـمـشــي اول ــى

خطواته ،والصبي وهو يلهو
مع رفقائه ،والشاب يلعب مع
أص ــدق ــائ ــه ،ورب االس ـ ـ ــرة مــع
ابـنــائــه ،أو الـشـيــخ الكبير مع
أح ـ ـفـ ــاده ،وكـ ــل ع ــام ــل ومـنـتــج
وص ــان ــع ف ــي م ـج ــال ــه ،الـ ـق ــرآن
ا لـكــر يــم معهم ،ينظم حياتهم
ويـ ـنـ ـي ــر دروبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ،وق ـ ــراء ت ـ ــه
وح ـ ـف ـ ـظـ ــه تـ ـنـ ـي ــر ب ـص ـي ــرت ـه ــم
وت ـ ـ ـهـ ـ ــدي ق ـ ـلـ ــوب ـ ـهـ ــم ،وتـ ــزكـ ــي
ن ـفــوس ـهــم لـلـخـيــر والـفـضـيـلــة
والتسامح والمحبة واالخ ــاء
واعمار االرض ورقي االنسان
وسعادته.

يحرص بنك الكويت الوطني
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أح ـ ـ ــدث ال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـت ـم ـيــزة ل ـع ـم ــائ ــه ،وفـ ــي ذل ــك
اإلط ـ ــار ي ـم ـكــن ل ـع ـمــاء الــوط ـنــي
الـحـصــول عـلــى خــدمــة «س ـمــارت
ويـ ـل ــث» ل ــاس ـت ـث ـم ــارات الـمــالـيــة
ال ـم ـت ـنــوعــة ال ـم ـقــدمــة م ــن شــركــة
الوطني لالستثمار.
وت ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي
لالستثمار ،الــذراع االستثمارية
لمجموعة بنك الكويت الوطني
ومــالــك خــدمــة «س ـم ــارت وي ـلــث»،
إمكانية الحصول على استشارات
اسـتـثـمــاريــة ،لـمـســاعــدة الـعـمــاء
فــي تنفيذ ا لـخـطــة االستثمارية
الخاصة بهم.
وت ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــح ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة
للمستثمرين إمكانية االستثمار
ب ـ ــاألوراق الـمــالـيــة ،حـيــث تشمل
األس ـه ــم وال ـع ـق ــارات وال ـس ـنــدات
والمعادن كجزء من استثمارات
شاملة متعددة األصــول ،وكذلك
تقدم الخدمة فرصة االستثمار
على مستوى العالم بمناطق مثل
الواليات المتحدة وأوروبا وآسيا
واألس ــواق الناشئة .وتستهدف
الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ال ــذي ــن

لقطة جماعية خالل افتتاح الفرع
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاسـ ـ ــم رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
إدارة ا لـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط ا لـ ـج ــو ي ــة
الكويتية والرئيس التنفيذي
لـ ـش ــر ك ــة Inchean Korea
International Airport
ك ــوان ــغ س ــو ل ــي إض ــاف ــة إل ــى
حشد مــن مـســؤولــي الطيران
ال ـمــدنــي وال ـخ ـط ــوط الـجــويــة
الكويتية.
إل ــى ذل ـ ــك ،ص ـمــم ف ــرع بنك
وربـ ـ ـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــد الـ ـ ــواقـ ـ ــع فــي
مـ ـبـ ـن ــى الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة بـ ـمـ ـط ــار
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي (مـ ـبـ ـن ــى

ال ــرك ــاب ال ـجــديــد  ،)T4ليقدم
خ ــدم ــات م ـصــرف ـيــة لـلـعـمــاء
المسافرين أو غير المسافرين
ط ـ ــوال أي ـ ــام األسـ ـب ــوع وعـلــى
مـ ــدار ال ـس ــاع ــة؛ وإض ــاف ــة الــى
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ،يـقــدم
ً
ال ـف ــرع أي ـض ــا خــدمــة تـحــويــل
الـعـمــات الـمـتـعــددة ،بخمس
عمالت وهي :الدينار الكويتي،
والــدوالر األميركي ،واليورو،
والـ ـ ـجـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــه اإلسـ ـ ـت ـ ــرلـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي،
والــدرهــم اإلم ــارات ــي ،والــريــال
السعودي.

يخططون للمدى البعيد ،ومنها
ملكية منزل أو التوفير للتعليم
أو التقاعد.
وتـعــد «س ـمــارت وي ـلــث» الحل
اإللكتروني األفضل لالستثمارات
المالية طويلة األجل في الكويت
وال ـم ـن ـط ـقــة ،ح ـيــث تـعـتـمــد على
تـكـنــولــوجـيــا حــديـثــة مخصصة
لتلبية االحتياجات االستثمارية
للعمالء ،بناء على درجة تقبلهم
للمخاطرة ،وفــي ضــوء األهــداف

وحــول الـفــرع الـجــديــد ،قال
الحوطي إنه يعزز رؤيــة بنك
ورب ـ ــة ال ــرام ـي ــة إلـ ــى ال ـتــوســع
المدروس وتعزيز وجوده في
قطاع الصيرفة اإلسالمية من
خــال االنتقاء االستراتيجي
للمواقع التي توجد فيها أفرع
ّ
يسهل على العمالء
البنك ،بما
إجراء واستكمال معامالتهم
الـبـنـكـيــة بـكــل يـســر وسـهــولــة
وعلى مدار الساعة.
وأض ـ ـ ــاف «أن زي ـ ـ ــادة ع ــدد
ً
أفرع بنك وربة ،يأتي تجاوبا

م ــع ال ـن ـمــو الـمـتـصــاعــد ال ــذي
تشهده قــاعــدة عمالئنا ،مما
ي ـض ــاع ــف م ـســؤول ـي ـت ـنــا ب ــأن
نـ ـح ــرص ع ـل ــى أن نـ ـق ـ ّـدم لـهــم
أفـ ـض ــل الـ ـخ ــدم ــات وال ـح ـل ــول
الـمـصــرفـيــة ال ـتــي ت ـت ــاء م مع
تطلعاتهم واحتياجاتهم على
اختالفها».
وت ـ ــم رف ـ ــد ف ـ ــرع ب ـن ــك ورب ــة
فـ ــي مـ ـط ــار الـ ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
( )T4بكل التجهيزات الالزمة
م ـ ــن مـ ـ ـع ـ ــدات وف ـ ــري ـ ــق مـهـنــي
ذي ك ـ ـ ـفـ ـ ــاء ة ع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،ي ـع ـمــل
ع ـلــى ت ـقــديــم جـمـيــع خــدمــات
ال ـب ـن ــك وم ـن ـت ـجــاتــه وح ـلــولــه
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـت ـنــوعــة وفــق
مـعــايـيــر ال ـمــرونــة وال ـســرعــة،
ل ـك ــل ع ـم ــائ ــه ع ـل ــى اخ ـت ــاف
ش ــرائـ ـحـ ـه ــم وم ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــم،
وتتضمن هذه الخدمات فتح
حسابات التوفير والحسابات
ال ـجــاريــة وخ ــدم ــات الـتـمــويــل
الشخصي والتحويالت ،كما
ي ـ ـخـ ـ ّـص الـ ـبـ ـن ــك عـ ـ ـم ـ ــاءه مــن
ال ـس ـيــدات بـقـســم خ ــاص لهن
ً
داخل الفرع بما يحقق مزيدا
مــن الـخـصــوصـيــة للعميالت
أثناء أداء معامالتهم البنكية.

«بوبيان» :نجاح كبير لمسابقة هكاثون
أكــد الـمــديــر الـعــام لمجموعة الـمــوارد
البشرية فــي بنك بــوبـيــان ع ــادل الحماد
نـجــاح أول مسابقة هـكــاثــون مــن نوعها
لـمــوظـفــي ال ـب ـنــك ،بــال ـت ـعــاون م ــع منصة
« »Plug and Playالعالمية ،والتي تنافس
فيها  24موظفا بعد التصفيات التي تم
إجــراؤهــا الختيارهم لــدخــول منافسات
المسابقة.
وتم تقسيم الموظفين الـ 24المشتركين
إلى  6مجموعات ،تتكون كل منها من 4
أفراد ،ثم تم عرض موضوع محدد عليهم
ألغراض تنظيمية ،وأتيحت لهم  54ساعة
للتوصل إلــى دليل على نجاح المفهوم
وعرضه على لجنة تنفيذية لتقييم الحل
المطروح ،حيث فاز بالمركز االول الفريق
ال ـم ـكــون م ــن عـلــي ال ـصــايــغ ودانـ ــة قــاســم
ومناور العازمي ونيجو جونسون.
وأشار الحماد الى أن جودة ومستوى
األف ـكــار وف ــرق العمل كــانــت مميزة جــدا،
حيث قام الفريق الفائز بتقديم حل سليم
إلى لجنة التقييم ،بحيث يؤدي إلى نتائج
ملموسة على مستوى البنك.
واضاف« :ستتم مكافأة الفريق الفائز

بــرح ـلــة إل ــى وادي الـسـلـيـكــون ف ــي ســان
فرانسيسكو في وقت الحق من هذا العام،
لزيارة كبرى الشركات مثل غوغل وسناب
شات ،واالستفادة منها ،وذلك كجزء من
المكافأة المقدمة إليهم والتطور المستمر
فيما بعد المشاركة في المسابقة».
واكد الحماد ان «أساليب إدارة المواهب
في تغيير مستمر ،وكبنك يجب أن يتمتع
أسلوبنا بــا لـمــرو نــة .إن تنظيم مسابقة
الهكاثون في بنك بوبيان يمثل الخطوة
األولـ ـ ــى ن ـحــو ت ـجــديــد وت ـح ـف ـيــز ال ـطــاقــة
اإلبــداعـيــة لموظفينا ،كما سنستمر في
بــذل كــل الجهود الممكنة لتوفير فرص
التطور اإلبــداعــي وإتاحتها لموظفينا،
وما قمنا به ما هو إال البداية».

المزيد في المستقبل
وش ــدد الحماد على أن الـعــام الحالي
سيشهد المزيد من الـمـبــادرات التي من
شأنها تطوير الذات للموظفين ،وتنمية
قدراتهم اإلبداعية ،سعيا من إدارة البنك
إل ــى اك ـت ـشــاف ال ـمــزيــد م ــن الـمــوهــوبـيــن،

أحكام الشريعة اإلسالمية في الشرق األوسط
وشـمــال إفريقيا» للعام الــرابــع على التوالي
ً
وجــائــزة «الـبـنــك اإلســامــي األس ــرع نـمــوا في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا» للعام الثالث
عـلــى ال ـتــوالــي ،وكــاه ـمــا مــن مـجـلــة كابيتال
فاينانس انترناشونال.

جانب من التعريف بالخدمة

«وربة» يدشن فرعه في المطار «مبنى الركاب »T4
افـ ـتـ ـت ــح بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة أم ــس
أول أفرعه لعام  ،2019للمرة
األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ـ ـطـ ــار ال ـك ــوي ــت
ال ــدول ــي «م ـب ـنــى ال ــرك ــاب »T4
ل ـي ـصــل ب ــذل ــك إجـ ـم ــال ــي ع ــدد
ً
ً
أفرعه إلى  13فرعا منتشرا في
مـنــاطــق حـيــويــة عـبــر مناطق
الكويت.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي أمس إن هذا االفتتاح
يشكل خطوة توسعية نوعية
لــزيــادة عــدد أفرعه في أماكن
حـيــويــة لـيـكــون عـلــى تــواصــل
مستمر مع عمالئه ،إذ سوف
يعمل على مدار الساعة على
ت ــوف ـي ــر الـ ــدعـ ــم وال ـم ـس ــاع ــدة
ل ـل ـع ـمــاء الـ ـمـ ـغ ــادري ــن وغ ـيــر
العمالء أيضا ،عبر توفير كل
الخدمات المصرفية الكفيلة
بتقديم قيمة مضافة لهم.
وتــم افتتاح الفرع الجديد
وسط حضور رفيع المستوى
ت ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك وربـ ـ ـ ـ ــة
عبدالوهاب الحوطي رئيس
م ـج ـل ــس اإلدارة ،و ش ــا ه ـي ــن
ال ـغ ــان ــم ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي،
في حين مثلت دائرة الطيران
ال ـ ـمـ ــدنـ ــي بـ ـحـ ـض ــور ي ــوس ــف
الفوزان المدير العام ،ويوسف

محمد الجراح

«الوطني لالستثمار» تقدم خدمة «سمارت ويلث»

«بيتك» يطلق إعالن رمضان
التلفزيوني «القرآن حياة»
أطلق بيت التمويل الكويتي
(بيتك) إعالنه الرمضاني الذي
يأتي هذا العام بعنوان «القرآن
حـ ـ ـي ـ ــاة» ،م ـع ـظ ـمــا كـ ـت ــاب ال ـلــه
الكريم ،في شهر الصيام شهر
القرآن ،ليحث كذلك على اغتنام
ايام الشهر الفضيل في قراء ة
وح ـف ــظ ك ـت ــاب ال ـل ــه واتـ ـخ ــاذه
رف ـي ـقــا وم ــرش ــدا وه ــادي ــا الــى
الخير والصالح.
وي ـ ـع ـ ـكـ ــس اإلع ـ ـ ـ ـ ــان ه ــوي ــة
الـ ـبـ ـن ــك وقـ ـيـ ـم ــه اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة،
كـمــا يــؤكــد دوره االجـتـمــاعــي
الـمـتـمـيــز ،ون ـجــح «ب ـي ـتــك» في
أن يـ ـ ـك ـ ــون اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ــأفـ ـك ــار
وسواعد وقدرات كويتية قامت
بالتأليف واالعداد ،عالوة على
أداء األدوار التمثيلية المعبرة
مع السيناريوم العام لإلعالن
ال ــذي يـعـبــر مــن خ ــال لقطات
م ـ ـصـ ــورة عـ ــن فـ ـض ــل ال ـ ـقـ ــرآن،
وأهمية أن يكون الفرد من أهله
وخاصته ،بعبارات ترسخ ذلك
مـثــل «اج ـمــل اصــدقــائــي – انــت

ص ــاف ــي ال ـع ــائ ــد ال ـس ـن ــوي ل ـح ـســاب الـتــوفـيــر
االستثماري بالدينار الكويتي  2.1في المئة،
ً
وهــو األعلى في السوق فضال عن أن توزيع
األربـ ــاح لـحـســاب الـتــوفـيــر االس ـت ـث ـمــاري يتم
بشكل ربــع سـنــوي وال ــذي انعكس على أداء
البنك.
كما أكد الجراح أن األداء المالي المستمر
لبنك الكويت الدولي يعكس النمو القوي في
ً
عدد من مجاالت األعمال تماشيا مع تطبيق
ً
ً
االستراتيجية التي وضعها أخيرا ،مبينا أن
هــذه االستراتيجية تركز على تقديم تجربة
ذات مستوى أعلى للعمالء والتي تقدم أكثر
بكثير من مجرد خدمات مصرفية تقليدية.
وقـ ـ ــال «إنـ ـن ــا ف ــي  KIBن ـس ـعــى بــاس ـت ـمــرار
لـتـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات عـمــائـنــا الـمـتـغـيــرة من
خــال االسـتـفــادة مــن التكنولوجيا الحديثة
ً
وال ـم ـت ـط ــورة ،ح ــرص ــا م ـنــا ع ـلــى ك ـســب رضــا
العمالء وإنجاز معامالتهم في أي وقت على
مدار الساعة ومن أي مكان».
ً
وأشار إلى أنه انعكاسا إلنجازاته البارزة

في مختلف القطاعات ،حاز « »KIBالعديد من
ال ـجــوائــز والـتـكــريـمــات المحلية واإلقليمية
والعالمية الـبــارزةّ ،
توجت مسيرته المفعمة
بالتقدم والنجاحات المتتالية ،األمر انعكس
ً
إيجابا على سمعته ومكانته المصرفية.
وقال إنه كان من أبرز هذه الجوائز حصول
ً
« »KIBأخـ ـي ــرا ع ـلــى ج ــائ ــزة «أف ـض ــل ب ـنــك في
تطبيق المسؤولية االجتماعية في الخليج»
ً
من مجلة «وورلد فاينانس» تقديرا إلنجازاته
المجتمعية ودوره الرائد في مجال المسؤولية
االجتماعية ،إضافة إلى حصوله على جوائز
«أف ـضــل بـنــك إســامــي فــي الـكــويــت» و»أفـضــل
ّ
«التميز في
بنك إسالمي في الخليج» ،وجائزة
المنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية»
م ــن االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـمـصــرفـيـيــن ال ـع ــرب،
وجائزة «أفضل بنك في استقطاب العمالء في
الكويت» من مؤسسة «سي بي أي فاينانشال»،
إلى جانب حصوله على جائزة «أفضل عالمة
تجارية في الكويت» من مؤسسة «سي بي أي
فاينانشال» ،وجائزة «أفضل بنك متوافق مع

الفريق الفائز في المسابقة
وترقيتهم في السلم اإلداري للبنك ،وبما
يتناسب مع مستوى طموحاتهم.
ك ـمــا صـ ــرح ال ـش ــري ــك ال ـم ــدي ــر لمنصة
« »Plug and Playف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
وش ـم ــال إفــريـقـيــا أوم ـي ــد مـهــريـنـفــار بــأن
بنك بوبيان شريك مميز للمنصة ،وأن
أول مسابقة هكاثون نظمها البنك حققت
نجاحا باهرا ،وإضافة إلى القيمة التي

تضيفها مسابقات الهكاثون للبنك ،فإنها
أصبحت أيضا بمنزلة رمز رئيسي يدل
على التقدم الثقافي والتكنولوجي الذي
يـشـهــده الـبـنــك ،بـمــا يـســاعــد عـلــى تأكيد
ريــادة البنك في القطاع المالي ،كما أكد
سعادته بالفرصة للتعاون مع البنك في
مسيرته الرقمية.

المالية التي يحددونها ومستوى
المخاطر التي يقبلون تحملها.
وتتميز خدمة «سمارت ويلث»
ال ــرائ ــدة ع ـلــى م ـس ـتــوى الـكــويــت
ومنطقة الشرق األوسط عن باقي
الخدمات االستثمارية المطروحة
ب ــال ـس ــوق ،ن ـظ ــرا ل ـمــا ت ـقــدمــه من
حلول مبتكرة تناسب المتطلبات
الـمـخـتـلـفــة ل ـل ـع ـمــاء ،م ـثــل ش ــراء
مـ ـن ــزل ،ت ـع ـل ـي ــم ،إق ــام ــة م ـش ــروع
خاص ،مرحلة ما بعد التقاعد.

ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال حـســام
الـ ـح ــوران ــي ،م ــن إدارة األصـ ــول
ل ـش ــرك ــة ال ــوطـ ـن ــي ل ــاس ـت ـث ـم ــار،
«تمكن شركة الوطني لالستثمار
ال ـع ـم ــاء م ــن ت ـح ـق ـيــق أه ــداف ـه ــم
ال ـم ــال ـي ــة ب ـت ـقــديــم أف ـض ــل ح ـلــول
استثمارية طويلة األجل ،وتتميز
االستثمارات التي توفرها خدمة
سمارت ويلث للعمالء بتنوعها
ال ـج ـغ ــراف ــي ،إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـنــوع
طبيعة تلك االستثمارات».

وتـ ــابـ ــع ال ـ ـحـ ــورانـ ــي« :ح ـق ـقــت
الخدمة حتى اآلن تفاعال واضحا،
وهذا ما يدل على أن المستثمرين
ي ـت ـط ـل ـع ــون إلـ ـ ــى حـ ـل ــول عـمـلـيــة
ت ـت ـم ــاش ــى مـ ــع أن ـ ـمـ ــاط حـيــاتـهــم
وتحقق أهدافهم».
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ذكـ ـ ـ ــرت
آم ـ ــال ال ــدويـ ـس ــان ،م ــدي ــرة أول ــى
ف ــي إدارة م ـج ـمــوعــة ال ـخ ــدم ــات
ا لـمـصــر فـيــة الشخصية فــي بنك
الـكــويــت الــوطـنــي« ،أطـلــق كــل من
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي وشــركــة
الوطني لالستثمار ورشــة عمل
استثمارية يتم تشغيلها بشكل
أسـ ـب ــوع ــي فـ ــي فـ ـ ـ ــروع م ـخ ـت ــارة
بجميع أنحاء الكويت».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــدوي ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان:
«خ ــال ورش الـعـمــل ه ــذه ،يقدم
م ـت ـخ ـص ـص ــو االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار مــن
شركة الوطني لالستثمار نظرة
ع ــام ــة ع ـلــى أف ـض ــل ال ـم ـمــارســات
االستثمارية والمبادئ الرئيسية
لـهــا ،وتــوفــر هــذه ال ــورش فرصة
للمستثمرين المهتمين بخدمات
سمارت ويلث للمناقشة والعمل
مع المتخصصين لتحديد خطة
االستثمار الخاصة بهم».

«الخليج» يطلق حملته للربح النقدي
أ عـلــن بنك الخليج إ ط ــاق حملته الترويجية
ال ـجــديــدة لـمــوســم الـصـيــف لـهــذا ال ـعــام ،وتـســري
ً
الحملة اعـتـبــارا مــن أول مايو الـجــاري وتستمر
ً
حتى  31أغسطس المقبل ،مانحا خاللها حاملي
بطاقاته فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 20
ألف دينار ،عند استخدام بطاقاتهم االئتمانية
والسحب اآللــي ومسبقة الدفع داخــل الكويت أو
خارجها.
وخ ــال ف ـتــرة الـحـمـلــة ،سيتمكن ال ـع ـمــاء من
الحصول الدخول في السحب على فرصة واحدة
للدخول فــي السحب مقابل كــل  10دنــانـيــر .يتم
ً
إنفاقها محليا باستخدام بطاقاتهم االئتمانية
أو البطاقات المسبقة الدفع؛ وثالث فرص لدخول
السحب مقابل كل  10دنانير يتم إنفاقها خارج

الكويت عن طريق استخدام البطاقات االئتمانية،
السحب اآللي أو المسبقة الدفع .ومن المقرر إجراء
السحب فــي  22سبتمبر المقبل ،تحت إ شــراف
ممثل وزارة التجارة والصناعة.

أوتار
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ّ
تذوق الفنان طالل مداح طعم
الحرمان المر منذ نعومة
ُ
أظفاره ،فقد كتب عليه أن يفقد
والدته عقب فترة وجيزة من
والدته.

20

«الجريدة» تسلط الضوء
على مسيرة الفنانة
شويكار المتعددة المواهب
الباحثة عن التجديد.

21
مسك وعنبر

استطاع المخرج يوسف
ً
شاهين أن يقدم أعماال
سينمائية حققت صدى
ً
ً
كبيرا وأثارت جدال
ً
واسعا.

24

تستعرض "الجريدة"
ابرز الظواهر التي تلقي
بظاللها على المشهد
الدرامي المحلي خالل شهر
رمضان.

ً
مدحت صالح يحيي حفال بدار
األوبرا في  14الجاري

رامي صبري

كريس براون

إيجي أزيليا

رامي صبري يغني
في أكاديمية الفنون

كريس براون يصف
ريهانا بالملكة

« »Startedيحقق نسبة
مشاهدة مرتفعة

أحيا المطرب رامــي صبري حفلته بأكاديمية الفنون،
احتفاال بالطالب ،تحت رعاية رئيس األكاديمية الفنان
أشرف زكي.
وك ـ ــان زكـ ــي ف ــي اس ـت ـق ـبــال ص ـب ــري ،ح ـيــث أهـ ـ ــداه درع
األكاديمية ،كواحد من خريجيها.
وبــدأ الحفل على أغنية "أجمل ليالي عمري" ،ثم غنى
صبري" :الراجل"" ،اهد الدنيا"" ،تعالي"" ،لو كان عليك"" ،مش
فارق"" ،حبيبي األوالني" ،وسط تفاعل الطالب.

يبدو أن مغني الــراب كريس بــراون ،حبيب النجمة
ريهانا السابق ،اليزال مهووسا بها ،فرغم انفصالهما،
َّ
على خلفية اعتدائه عليها بالضرب ،فإنه علق على
أحدث صور لها على "إنستغرام" ،قائال" :الملكة" ،وهو
ما جعل متابعي ريهانا وكريس يتعجبون من تعليقه،
وخاصة أنه مر وقت طويل على انفصالهما ،لكنه فيما
يبدو اليزال يحبها.

استطاع كليب " ،"Startedللنجمة إيجي أزيليا ،تحقيق
نجاح كبير فور إطالقه ،فقد وصلت نسبة مشاهدته على
"يوتيوب" إلى أكثر من  5.4ماليين مشاهدة خالل يوم واحد
فقط.
وجرى تداول الكليب بكثافة عبر المواقع الفنية المختلفة،
وخاصة أن نجمة الراب الشهيرة ظهرت بعدد من اإلطالالت
المميزة والساحرة والمفعمة بالنشاط والحيوية.

هل انقطع حبل الود بين ليدي
غاغا وبرادلي كوبر؟

مدحت صالح
يحيي المطرب مدحت صالح حفال
غنائيا على مسرح دار األوبرا المصرية
في  14الجاري ،ضمن سهرات رمضان.
ومن المقرر أن يقدم صالح لجمهوره
عددا من المفاجآت ،عبر توليفة غنائية
من أشهر أغانيه ،بين القديمة والجديدة،
مثل" :حبيبي يا عاشق"" ،قلب واحد"،
"تعرفي تسكتي"" ،كوكب تاني" ،وغيرها.
ُيشار إلى أن مدحت ُعرض له أخيرا
مسلسل "أبوالعروسة  ،"2وينتمي العمل
إلى نوعية ال ــ 60حلقةُ ،
وعــرض الجزء
األول منه قبل شهر رمضان الماضي،
وشارك في بطولته:سيد رجب،سوسن
بدر ،والء الشريف ،نرمين الفقي ،ميدو
ع ـ ـ ــادل ،م ـح ـمــود حـ ـج ــازي وك ــارول ـي ــن

عزمي ،تأليف هاني كمال ،وإخراج كمال
منصور.
مــن جــانــب آخ ــر ،ي ـشــارك صــالــح في
المسلسل اإلذاعــي "عين الحياة" ،الذي
ُ
سيبث عبر شبكة صــوت ال ـعــرب ،في
حين يــواصــل تسجيل أغــانــي ألبومه
الجديد ،المفترض طرحه في الصيف
المقبل.
كما يغني صالح تتر مسلسل "بنت
ق ـب ــائ ــل" ،م ــن ك ـل ـمــات ال ـشــاعــر ال ــراح ــل
عبدالرحمن األبنودي ،وهي ممزوجة
باأللحان والموسيقى الصعيدية ،نظرا
لألحداث التي يدور حولها العمل.

بليك اليفلي سعيدة بطفلها الثالث

نجمة الغناء تظهر عبر مواقع التواصل بعد غياب  7أسابيع
ً ً
حققت النجمة ليدي غاغا مع زميلها برادلي كوبر نجاحا كبيرا خالل مشاركتهما في فيلم "A Star Is
 ،"Bornالسيما عقب تتويج الفيلم بعدد من الجوائز في حفل األكاديمية األميركية للعلوم والفنون
"األوسكار" ،وتطورت عالقتهما ،وكان الثنائي تحت دائرة األضواء دائما لرصد أخبارهما.
ليدي غاغا في الطائرة

بليك اليفلي
أعلنت النجمة بليك اليفلي حملها
بـطـفـلـهــا ال ـثــالــث م ــن زوجـ ـه ــا النجم
ريــان رينولدز ،في حفل افتتاح فيلم
" "Detective Pikachuبمدينة نيويورك.
وح ــرص ــت بـلـيــك عـلــى ال ـتــألــق ،رغــم
حملها ،حيث ارت ــدت فستانا طويال
مفتوحا عند الساق ومكشوف الصدر
ودون أكمام باللون األصفر المشرق،
وتركت خصالت شعرها بشكل مموج
منسدلة عـلــى كتفيها ،فيما حملت
تفاحة حمراء على شكل حقيبة ،ولم

بعد مرور  7أسابيع على غيابها ،فاجأت النجمة العالمية
ليدي غاغا جمهورها بنشر صورتين لها عبر مواقع التواصل
خالل رحلة جوية وهي على متن طائرة خاصة للمشاركة
في إحدى الحفالت.
والتزمت نجمة الغناء المثيرة للجدل الصمت ،فلم ترد
على الشائعات واألقاويل التي انتشرت حول عالقتها بالنجم
برادلي كوبر .وحول هذا الغياب يتساءل كثيرون عن عالقة
الثنائي ،وهل انقطع حبل الود بينهما؟
وك ــان ــت الـنـجـمــة ل ـيــدي غــاغــا عــانــت ك ـث ـيــرا خ ــال أبــريــل
الـمــاضــي ،السيما عقب انتشار تقارير إعالمية تشير إلى
انتهاء عالقتهما ،وهــو ما تبين الحقا أنــه نبأ كــاذب نشره
أحد المواقع المتخصصة في األخبار الفنية.

جوائز األوسكار
وبدأت الشائعة من موقع  Woman's Day Australiaالذي
نشر تقريرا زعــم فيه أن بــرادلــي كــوبــر أنـهــى تماما عالقته
بالمغنية المثيرة للجدل ليدي غاغا ،عقب حصول فيلمهما
 A Star Is Bornعلى عدد من جوائز األوسكار.
وقال مصدر للموقع إن ليدي غاغا كانت تتوقع أن برادلي
كوبر يستعد اآلن لينهي عالقته بصديقته السوبرموديل
إيرينا شايك ،لكن بدال من ذلك هجر برادلي كوبر المغنية
الشهيرة ،وأشار المصدر إلى أن غاغا استطاعت وبشجاعة أن
تظهر للعالم كله مدى حبها لبرادلي كوبر لكنه تخلى عنها.

بوراك أوزجيفيت يتدرب على ركوب الخيل

وبعد هبوط متكرر لفنانة األوسكار على مدار  8سنوات
لم تستطع فيها أن تزاحم الكبار بأغانيها ،حققت أغنيتها
إنجازا جديدا لتحتل المركز األول لقائمة .Billboard Hot 100
واستطاعت أغنيتها  Shallowأن تنتقل من المركز الـ21
إلى المركز األول ،بعدما حققت جائزة األوسكار ،ويأتي هذا
اإلنجاز بعد توقف ليدي غاغا عن تصدر أي قوائم عالمية
منذ أغنيتها منذ  Born This Wayالتي تم إصــدارهــا عام
 ،2011وتخطت أغنية  Shallowحاجز  365مليون مشاهدة
منذ طرحها فــي سياق فيلم  A Star Is Bornمــع برادلي
كوبر.

نجم سينمائي
وت ــدور أح ــداث فيلم  a star is bornفــي إطــار
درام ـ ــي ح ــول ن ـجــم سـيـنـمــائــي ي ـســاعــد ممثلة
وم ـطــربــة ش ــاب ــة لـتـصــل ل ـل ـش ـهــرة ،ف ــي حين
يقع فــي حبها ،والفيلم مــن بطولة ليدي
غاغا وبرادلي كوبر الذي قام بإخراج
الـ ـعـ ـم ــل ،ك ـم ــا ش ـ ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة
أيضا سام إليوت وويليام بيلي
وإيدي جريفن ،وريبيكا فيلد
وغيرهم.

بينك
ت شخصية عثمان غازي ،مؤسس
يجسد النجم التركيبوراك أوزجيفي 
الدولة العثمانية ،في مسلسل "قيامة عثمان" ،المقرر البدء في تصويره
خالل الفترة المقبلة.
ويخضع أوزجيفيت لتدريبات رياضية مكثفة ،بمعدل ستة أيام في
األسبوع ،لمدة  5ساعات يوميا ،من أجل الظهور بالشكل المثالي ،إضافة
إلى التحضيرات التقنية والفنية ،كالتدرب على فنون القتال وركوب الخيل
وغيرها.

مزاحمة الكبار
يـشــار إلــى أن  Shallowبعد تحقيقها جــائــزة األوسـكــار
ألفضل أغنية أصلية في فيلم  ،A Star Is Bornنجحت
المطربة العالمية ليدي غاغا في ضم فيلمها إلى قائمة
أفضل  100فيلم في تصنيف أكاديمية الفنون.

تـتــردد فــي انتعال ح ــذاء مكشوف ذي
عال.
كعب ٍ
ُيشار إلــى اليفلي ورينولدز تزوجا
في عام  ،2012وأنجبا طفلتهما األولى
في عام  ،2015فيما استقبلت مولودها
الثاني في عام  ،2017وقالت إنها تتمنى
دائما أن تكون لديها عائلة كبيرة ،وأن
تنجب  30طفال ،وأعربت عن سعادتها
بهذا الطفل الجديد.

ليدي غاغا

٢٠

توابل ةديرجلا

سيرة
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شويكار ...نجمة الكوميديا الجميلة ()15 -1
ابنة األتراك حائرة بين التمثيل والزواج ونبوءة ابن عمتها

َّ
حلقت شويكار إبراهيم صقال نحو األضواء والشهرة ،وجذبها سحر الفن إلى السينما والمسرحً ،فتألقت الفراشة الجميلة بين نجمات جيلها .وخالل نصف
جسدت كثيرا من الشخصيات التراجيديةَّ ،
قرن سطعت موهبتها المتفردة ،ونافست نجوم الكوميديا في إضحاك الجمهور ،إذ َّ
وتمردت على األدوار النمطية،
وحفلت حياتها باإلثارة والتشويق وتمتعت بإطاللة جوهرة ثمينة تخطف األنظار والقلوب.
القاهرة -أحمد الجمال

في طفولتها
َّ
تعلقت
عيناها
بسحر
الشاشة
وبرعت
في تقليد
الفنانين

اقـ ـت ــرن ــت ن ـج ــوم ـي ــة ال ـف ـن ــان ــة
شــوي ـكــار بـمــوهـبــة اسـتـثـنــائـيــة،
وظــاهــرة فــريــدة لممثلة جمعت
ب ـي ــن أطـ ـي ــاف ال ـ ــدرام ـ ــا ،وغ ـ َّـي ــرت
ال ـم ـف ـه ــوم ال ـس ــائ ــد ع ــن نـجـمــات
الكوميديا .وتناغم جمالها مع
خفة الظل ،وتلقائية األداء ،ولفتت
أنظار المخرجين إلى قدرتها على
اإلضحاك ،وأثبتت بعد انفصالها
الـفـنــي ع ــن زوج ـه ــا ال ـف ـنــان ف ــؤاد
المهندس ،أنها قادرة على العزف
المنفرد ،وأضافت إلى رصيدها
ً
ك ـث ـيــرا مــن األدوار الـمـهـمــة على
الشاشة وخشبة المسرح.
ال ي ـ ـ ـ ــزال جـ ـمـ ـه ــور ش ــويـ ـك ــار
يتذكر قائمة طويلة من أدوارها
في المسرح من بينها{ :أنا وهو
وهي}  ،1963و{حالة حب} ،1967
و{ ح ـ ـ ـ ـ ــواء ا لـ ـس ــا ع ــة ،1968 }12
و{س ـ ـيـ ــدتـ ــي ال ـج ـم ـي ـل ــة} ،1969
و{الـ ــزيـ ــارة ان ـت ـهــت}  .1983وفــي
السينما{ :أم ـيــر ال ــده ــاء} ،1964
و{أخطر رجل في العالم} ،1967
و{الشحاذ}  ،1973و{طائر الليل
الـ ـح ــزي ــن}  .1977وفـ ــي ال ــدرام ــا
الـتـلـفــزيــونـيــة{ :ب ـيــن الـقـصــريــن}
 ،1987و{هــوانــم غ ــاردن سيتي}
 ،1997و{ام ـ ــرأة مــن زم ــن الـحــب}
 ،1998و{بنت من شبرا} .2004

مولد نجمة

ُولدت شويكار إبراهيم صقال
ف ــي مــدي ـنــة اإلس ـك ـن ــدري ــة يـ ــوم 4
نــوف ـم ـبــر  ،1938ألب ت ــرك ــي وأم
ش ــرك ـس ـي ــة ،وت ـف ـت ـح ــت ع ـي ـنــاهــا
داخل أسرة أرستقراطية ،فقد كان
والدها من ذوي األمالك الزراعية
في قرية {أبو األخضر} بمحافظة
الشرقية (شمال شــرق القاهرة)،
وح ـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى ت ـع ـل ـي ــم أب ـن ــائ ــه
ً
أسماء
السبعة وهــو اخـتــار لهم
ت ـب ــدأ جـمـيـعـهــا ب ـح ــرف ال ـش ـيــن،
ف ـشــوي ـكــار كـ ــان ل ـهــا س ــت إخ ــوة
ه ــم :شــريـفــة ،وش ـكــري ،وشـمــس،
وشاهيناز ،وشاهيستا ،وشريف.
وأق ـ ــام ـ ــت األس ـ ـ ـ ــرة ط ـ ـ ــوال أش ـهــر
الــدراســة في اإلسكندرية ،بينما
كانوا يمضون فترة اإلجــازة في
أحضان الريف.
ال ـت ـح ـقــت ش ــوي ـك ــار ب ـمــدرســة
{ن ـ ــوت ـ ــردام دي الديـ ـل ــي ف ــران ــت}
وأج ـ ـ ــادت ال ـت ـح ــدث بــالـفــرنـسـيــة
َّ
واإلنكليزية والتركية ،وتعلمت
فنون التطريز ،وامتدت أصابعها
إل ــى أرف ــف مكتبة وال ــده ــا لتقرأ
ال ــرواي ــات والقصص
المترجمة ،وجذبتها
م ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات ع ـ ـبـ ــاس
الـعـقــاد وطــه حسين
ونـ ـجـ ـي ــب م ـح ـف ــوظ
وت ــوفـ ـي ــق ال ـح ـك ـيــم،
ً
وأظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت تـ ـف ــوق ــا
ف ـ ـ ـ ـ ــي دراسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا،
وتـ ــأه ـ ـلـ ــت ل ــدخ ــول
الجامعة ،وراودتها
األح ــام أن تصبح
نـجـمــة سينمائية
مشهورة.
آنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ،ك ــان ــت
تــرتــاد مــع أسرتها
دور ا لـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح ف ــي
اإلس ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــة،
وتعلقت عيناها
شويكار في طفولتها
بـسـحــر ال ـشــاشــة،
وأظ ـهــرت الطفلة
مـ ــوه ـ ـب ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ــي

تقليد الفنانين ،وصارت هوايتها
المفضلة بين أقرانها ،وشاركت
ف ــي ال ـح ـف ــات الـ ـم ــدرسـ ـي ــة ،لـكــن
والـ ــدهـ ــا أطـ ـ ــاح أح ــامـ ـه ــا ،وه ــي
فــي السادسة عشرة مــن عمرها،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا وافـ ـ ـ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى زواجـ ـ ـه ـ ــا
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـحـ ــاسـ ــب ح ـ ـسـ ــن ن ــاف ــع
الجواهرجي.
بـ ـ ــدت الـ ـفـ ـت ــاة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة فــي
مفترق طرق ،وال تدري ماذا تفعل،
وأحــامـهــا تـنـهــار أمــامـهــا ،وهــي
تلوذ بالصمت ،وتعتريها مشاعر
م ـت ـضــاربــة ،ب ـيــن ال ـف ــرح لكونها
س ـت ــرت ــدي ثـ ــوب الـ ــزفـ ــاف ،وبـيــن
طموحها في استكمال دراستها
فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،واسـ ـتـ ـشـ ـع ــرت
ش ـق ـي ـقــات ـهــا ح ـي ــرت ـه ــا ،وح ــاول ــن
التخفيف عنها ،بأن حلم أي فتاة
ً
ً
أن تصبح عروسا ،وتنجب أطفاال،
وتتحمل مسؤوليتها كأم وزوجة.
ابــن عمتها الــدكـتــور تحسين
الحديدي ،كان له رأي آخر ،وقال
ألب ـي ـه ــا{ :ه ــل س ـت ــزوج شــويـكــار
وهي صغيرة؟} ،فقال{ :نعم ال بد
من أن أطمئن على بناتي} ،فقال
ابن عمها{ :ابنتك ستكون ممثلة
م ـ ـش ـ ـهـ ــورة} .وت ـع ـج ــب إب ــراه ـي ــم
صـ ـق ــال م ــن ق ـ ــول اب ـ ــن شـقـيـقـتــه،
ولكن بعد سنوات تحققت نبوءة
ً
الفتى الصغير ،الذي صار طبيبا
ً
معروفا ،بينما أصبحت شويكار
نـجـمــة م ـش ـه ــورة ،وك ـل ـمــا الـتـقــى
بها فــي مناسبة عائلية ،ذكرها
بـمــا قــالــه لــوالــدهــا ،وك ــان يرسل
لها أحــدث الشرائط السينمائية
ال ـتــي يـجـلـبـهــا م ـعــه م ــن رحــاتــه
إلى أوروبا.
لـ ــم تـ ـعـ ـت ــرض ش ــويـ ـك ــار عـلــى
زواجها في سن مبكرة ،فقد كان
والدها المثل األعلى في حياتها،
وك ـ ـ ـ ــان يـ ـحـ ـك ــي لـ ـه ــا وإخ ــوتـ ـه ــا
حكايته بين قرية {أبو األخضر}
وعاصمة الـضـبــاب ،وكـيــف قطع
دراس ـ ـتـ ــه ل ــاق ـت ـص ــاد ف ــي ل ـن ــدن،
وعــاد إلدارة شــؤون العائلة بعد
وفـ ــاة والـ ـ ــده ،وت ــول ــى مـســؤولـيــة
أمالكهم الزراعية ،وأكمل مسيرة
أب ـي ــه ،وت ـ ــزوج ف ــي األرب ـع ـي ــن من
عمره ،وحرص على تعليم أبنائه،
وت ـن ـش ـئ ـت ـه ــم عـ ـل ــى قـ ـي ــم ال ــوف ــاء
والعطاء والتضحية وإنكار الذات.
وكانت شويكار متعلقة بأمها،
وتـعـلـمــت مـنـهــا مـعـنــى األم ــوم ــة
وتقديس الحياة الزوجية .وفي
يــوم زفافها بكت األم مــن الفرح،
وبـعــد سـنــوات طويلة تـكـ َّـرر ذلك
ال ـم ــوق ــف م ــع ش ــويـ ـك ــار ،عـنــدمــا
تزوجت ابنتها منة الله ،وظلت
تــأســرهــا األع ـمــال الــدرامـيــة التي
تـ ـتـ ـن ــاول ح ـك ــاي ــة أم وأب ـن ــائ ـه ــا،
وتتعايش معها .ولــم تتردد في
قبول دور األم فــي فيلم {الــراجــل
ده حـيـجـنـنــي}  ،1967لـلـمـخــرج
عيسى كرامة ،وشاركها البطولة
فؤاد المهندس ،واقتضى دورها
ً
أن تـضــع مــاك ـيــاجــا لـتـبــدو أكـبــر
مــن عـمــرهــا الـحـقـيـقــي ،وليقتنع
الجمهور بأنها ٌأم لفتاة كبيرة
(الفنانة مديحة سالم).

حبي الوحيد
ت ـ ــزوج ـ ــت شـ ــوي ـ ـكـ ــار ف ـ ــي ســن
السادسة عشرة ،وتحملت الفتاة
الصغيرة أعباء الحياة الزوجية،
ً
وكــانــت تهاتف والــدتـهــا يوميا،
وتستشيرها فــي أ م ــور متعلقة
بالطهي وشؤون المنزل .أنجبت

مشهد من فيلم {كايرو}
ابـنـتـهــا مـنــة ال ـل ــه ،وب ـعــد عامين
تلقت صدمة وفــاة زوجـهــا وهي
فــي ســن الـثــامـنــة ع ـشــرة ،لتعود
ً
ُمجددا إلى منزل األسرة ،واعتصر
الحزن قلبها ألشهر طويلة ،ولم
ي ـخ ـفــف ع ـن ـهــا س ـ ــوى ش ـعــورهــا
الجارف باألمومة ،ورعاية ابنتها،
ف ــرفـ ـض ــت أن ت ـ ـخـ ــوض ت ـج ــرب ــة
ً
الزواج ُمجددا ،بل َّقررت أن تكمل
تعليمها ،والتحقت بكلية اآلداب
في جامعة القاهرة ،وحصلت على
دبلوم في األدب الفرنسي.
ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــت ش ـ ــويـ ـ ـك ـ ــار
دراستها في القاهرة ،عادت إلى
اإلسكندرية ،وكانت تتردد على
نادي {سبورتنغ} ملتقى العائالت
الثرية ،وهناك شاهدها المنتج
ج ـم ــال ال ـل ـي ـثــي ،وع ـ ــرض عليها
التمثيل في السينما ،واستيقظت
ً
أحــامـهــا ُم ـج ــددا ،وتـحـ َّـولــت إلى
حقيقة ،عندما شاركت في فيلم
{حـبــي الــوح ـيــد}  1960للمخرج
كمال الشيخ ،وقامت بدور صغير
أمام عمر الشريف ونادية لطفي
وك ـم ــال ال ـش ـن ــاوي وعـبــدالـمـنـعــم
إبراهيم.
و فـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،1961أدت دور
فتاة أرستقراطية في فيلم {غرام
األسياد} قصة يوسف السباعي
وإخ ـ ـ ـ ــراج رم ـس ـي ــس ن ـج ـي ــب ،ثــم
مـنـحـهــا ال ـم ـخــرج ه ـنــري بــركــات
ً
ً
دورا رئـ ـيـ ـس ــا فـ ــي ف ـي ـل ــم {أم ـي ــر
الدهاء»  ،1964المأخوذ عن قصة
{ال ـك ــون ــت دي م ــون ــت كــريـسـتــو}
لـ ـلـ ـك ــات ــب الـ ـف ــرنـ ـس ــي أل ـك ـس ـن ــدر
دوم ـ ـ ـ ـ ـ ــاس {االب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن} ،وج ـ ـ َّـس ـ ــدت
شـخـصـيــة {يــاس ـم ـي ـنــا} خطيبة
ح ـســن ال ـه ــالــي (ف ــري ــد ش ــوق ــي)،
ً
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ـ َّـرض ل ـل ـس ـجــن ظ ـل ـم ــا،
ْ
وخ ــرج لينتقم ِم ـ َـم ــن غـ ــدروا بــه،
وس ـل ـب ــوه حــري ـتــه وف ــرق ــوا بينه
وبين حبيبته.
وعن ذات القصةَّ ،
تكرر ظهور
شويكار في فيلم {دائرة االنتقام}
 1976سيناريو إبراهيم الموجي
وإخ ـ ـ ــراج سـمـيــر س ـي ــف ،وقــامــت
بدور {فايزة} التي تساعد جابر
ْ
(نور الشريف) على االنتقام ِم َمن
زج ــوا بــه إل ــى الـسـجــن ،وتـتــوالــى
األحـ ـ ـ ـ ــداث فـ ــي إط ـ ـ ــار ت ـشــوي ـقــي،
وت ـن ـت ـه ــي ع ـل ــى ن ـح ــو م ــأس ــاوي
بمصرع حبيبها.

«حبي
الوحيد} أول
لقاء يجمع
فتاة نادي
{سبورتنغ}
وعمر
الشريف

مسرح التلفزيون
ل ـف ـتــت ش ــوي ـك ــار األن ـ ـظـ ــار فــي
أول ـ ــى أدوارهـ ـ ـ ـ ــا ع ـل ــى ال ـش ــاش ــة،
وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت م ـم ـث ـل ــة م ـ ـعـ ــروفـ ــة،

مواجهة درامية بين الجميلة والمهندس
ويوسف إدريس
ب ـعــد ت ــأل ــق شــوي ـكــار ف ــي مـســرحـيــة {أنـ ــا وه ــو وه ــي}
وزواجـهــا من المهندس ،تابعت الصحافة الفنية آنــذاك
أخبار أشهر ثنائي في الفن والحياة ،ورصدت تفاصيل
لقاء استثنائي جمعهما بالكاتب الكبير يوسف إدريس،
وتدفق بينهم الحوار حول المسرح الكوميدي ،وهجوم
الـنـقــاد على كوميديا {الـمـهـنــدس} واتـهــامــه بــاإلسـفــاف.
َّ
وتطرق الحديث إلى مدى التوافق بين زوجين يعمالن في
الفن ،ومدى تأثير ذلك في حياتهما الزوجية.
خ ــال تـلــك الـجـلـســة ،ب ــادرت شــويـكــار ب ـســؤال يوسف
ً
إدري ــس عــن مسرحيته {الـفــرافـيــر} الـتــي حققت نجاحا
ً
كبيرا ،بعد أن أخرجها كرم مطاوع وشارك في بطولتها
توفيق الدقن (السيد) وعبدالسالم محمد (الفرفور) ،وماذا
ْ
لو أعادت تمثيلها مع فؤاد المهندس ،فمن سيكون السيد
َ ْ
ومن الفرفور؟
وتـسـبــب ال ـســؤال فــي حــرج إلدري ــس ،وق ــال إن طبيعة
مجتمعاتنا تـقــر ب ــأن الــرجــل هــو {ال ـس ـيــد} وال ـم ــرأة هي
مساو
{الفرفور} ،لكن الواقع أنها تتحمل المسؤولية بقدر
ٍ
ً
لـلــرجــل ،وأحـيــانــا تفوقه بـمــراحــل ،ووف ــق الـتــاريــخ فإنها
أساس الحياة فهي األم والزوجة والفتاة والسيدة العاملة،
ما يجعلها في مكانة متميزة داخل أسرتها ومجتمعها.
ب ــدوره ســأ لــه المهندس عــن تقييمه لتجربته الفنية
م ــع ش ــويـ ـك ــار ،ف ـق ــال إدريـ ـ ـ ــس{ :ال ـح ـق ـي ـقــة أن ـن ــي مـعـجــب
ُ
عرضت عليك
بشخصيتكما الفنية ،وأظن يا فؤاد أنني
تمثيل دور الـفــرفــور فــي مسرحيتي ،ألنــك مــن المواهب
الكوميدية التي نحرص عليها ،وبالنسبة إلى شويكار
قدمت دور الفتاة المدللة في مسرحية {أنــا وهــو وهي}

شويكار
لكنها ظلت بعيدة عــن البطولة
المطلقة .وفي العام  1963أنشئ
مسرح التلفزيون ،وضم عدة فرق
تراوحت أعمالها بين الكوميديا
والـ ـت ــراجـ ـي ــدي ــا ،وت ـق ــدي ــم بـعــض
األع ـم ــال م ــن ال ـم ـســرح الـعــالـمــي،
وت ــول ــى إدارتـ ـ ــه ال ـم ـخــرج الـسـيــد
بــديــر والـفـنــان مـحـمــود الـسـبــاع.
شجعها األخـيــران على التمثيل
في المسرح ،ولكنها تخوفت من
التجربة ،وفكرت كيف ستواجه
ً
الجمهور وجها لوجه ،واعتبرت
أن ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي أس ـهــل
ً
ب ـك ـث ـيــر ،خ ـص ــوص ــا أن الـمـشـهــد
يمكن إع ــادة تـصــويــره أكـثــر من
مرة.
وذات ي ــوم اتـصــل بـهــا السيد
بـ ـ ــديـ ـ ــر ،وأخ ـ ـب ـ ــره ـ ــا أن مـ ـس ــرح
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ي ـج ـه ــز ل ـم ـســرح ـيــة
{أنـ ـ ــا وهـ ــو وهـ ـ ــي} ب ـط ــول ــة ف ــؤاد
الـمـهـنــدس ،وإخ ــراج عبدالمنعم
م ــدب ــول ــي ،وأن ـه ـمــا يـبـحـثــان عن
ب ـط ـل ــة مـ ــن ال ـ ــوج ـ ــوه الـ ـج ــدي ــدة،
فـ ــواف ـ ـقـ ــت بـ ـ ـش ـ ــرط أن تـ ـخ ــوض
االخـتـبــار مــن دون وســاطــة ،مثل
عشرات الفتيات اللواتي تقدمن
للظفر بالدور.

أول لقاء بالمهندس
ذه ـبــت شــوي ـكــار ف ــي الـمــوعــد
المحدد ،وقابلت ألول مــرة فؤاد
المهندس ،وطلب إليها المخرج
ع ـبــدال ـم ـن ـعــم م ــدب ــول ــي أن ت ـقــرأ
دورها.
كان كل من المهندس ومدبولي
اتفقا على إش ــارة معينة ،يقول
ً
بـ ـع ــده ــا األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر{ :رائ ـ ـ ـ ـ ــع جـ ـ ــدا
سنتصل بك بعد أيام} ،ومعناها
أن الممثلة ال تصلح للدور ،وبعد
ً
أن قرأت شويكار جزءا من الدور،
أوم ــأ الـمـهـنــدس ب ــرأس ــه ،وأب ــدى
مدبولي إعجابه بأدائها ،وأثناء
ً
البروفات كانا يشجعانها كثيرا،
وعـ ــرضـ ــت ال ـم ـس ــرح ـي ــة فـ ــي دار
ً
ً
األوبرا ،وحققت نجاحا كبيرا.
ت ــدور أحـ ــداث الـمـســرحـيــة في
محام شاب
إطار كوميدي ،حول
ٍ
(فـ ـ ــؤاد ال ـم ـه ـن ــدس) يـلـتـقــي فـتــاة
(شــويـكــار) أثـنــاء رحلة صيد في
مدينة الفيوم (جنوب القاهرة)،
وي ـت ـس ـبــب ه ــذا ال ـل ـق ــاء ف ــي ســوء
تـ ـف ــاه ــم بـ ـي ــن الـ ـمـ ـح ــام ــي وأحـ ــد
موكليه {النمساوي بك} (سالمة
إلياس) ،الذي يبحث عن زوجته
ال ـم ـخ ـت ـف ـي ــة ،وت ـج ـم ـع ــه م ــواق ــف
طــريـفــة مــع ع ــادل إم ــام (دســوقــي
س ـكــرت ـيــر ال ـم ـح ــام ــي) وال ـض ـيــف
أحـ ـم ــد (خـ ـ ـ ــادم ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل) .ول ـفــت
الوجهان الجديدان األنظار إلى
موهبتهما الكوميدية إلى جانب
بطل المسرحية فؤاد المهندس،
وكانت نقطة انطالقهما
إلى النجومية.

حب في الكواليس
ً
بدورها أيضا خطفت

ً
يوسف إدريس متوسطا شويكار والمهندس

ببراعة ،وهو نموذج لشخصيات موجودة في مجتمعنا،
ولكن المعالجة الدرامية كانت تفتقر إلى العمق}.
وامـتــدت الجلسة بين الثالثة ،ودارت فناجين الشاي
والقهوة ،وتوجه إدريس بسؤال إلى شويكار حول مدى
الفصل بين حياتهما الفنية والخاصة ،وقبل أن تجيب
أســرع المهندس بقوله إنه يرتبط بشويكار برباط أكبر
ً
ً
من كونهما {ثنائيا فنيا} وأنها تحيطه بالرعاية على
ال ـم ـســرح ،وتــدف ـعــه إل ــى ال ـمــزيــد م ــن إض ـح ــاك الـجـمـهــور،
وإذا حدث أن أخطأ في حقها أو حق زميل ،فهي أول من

ً
ينبهه إلى ذلك ،وفورا يبادر باالعتذار .وامتد الحوار
ليؤكد يوسف إدريس أن هذا الرباط القوي بين
شويكار والمهندس في الفن والحياة ،وحجم
صــراح ـت ـه ـمــا ال ـم ـت ـبــادلــة ه ــو س ــر نـجــاحـهـمــا،
وأن الـتـمـثـيــل ال ـكــوم ـيــدي أص ـع ــب بـكـثـيــر من
الـ ـت ــراجـ ـي ــدي ،وال ي ـم ـكــن وص ـ ــف مـســرحـ َّهـمــا
بــاإلس ـفــاف ،وأن الـعـمــق ال ــذي يطلبه الـنــقــاد،
يمكن تنفيذه في األعمال التراجيدية ،وليس
في الكوميديا.

شويكار األضواء بأدائها في {أنا
وه ــو وه ــي} وكــانــت المسرحية
ب ـم ـنــزلــة شـ ـه ــادة م ـي ــاد لنجمة
مسرحية .وخ ــال أي ــام الـعــرض،
دارت في الكواليس دراما موازية
بين المهندس وشويكار ،وأظهر
الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي اه ـت ـم ــام ــه
بــزم ـي ـل ـتــه ،والحـ ــظ أن ـه ــا ت ـكـ ِّـرس
وقتها لمراجعة دورها ،وال ترتكن
إلى وجود ُ{ملقن} وأنها أول من
يـحـضــر إل ــى ال ـم ـســرح قـبــل فتح
َّ
وتحول إعجابه إلى حب
الستار.
َّ
ج ــارف ،وذات يــوم قــرر أن يبوح
لها بمشاعره وهما على خشبة
ال ـم ـس ــرح ،وف ــي أح ــد الـمـشــاهــد،
خـ ـ ــرج عـ ــن ال ـ ـنـ ــص مـ ــن دون أن
ي ـل ـحــظ ال ـج ـم ـه ــور ،وه ـم ــس فــي
أذنها{ :تتزوجيني يا شوشو؟}،
وارتسمت ابتسامة على شفتيها،
ً
وت ـ َّـورد وجهها خـجــا ،وأوم ــأت
بالموافقة.

فيلم عالمي
ك ـ ـ ـ ــان  1963أ ح ـ ـ ـ ــد األ ع ـ ـ ـ ـ ــوام
ال ـ ـفـ ــارقـ ــة ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة ش ــويـ ـك ــار،
فـ ـق ــد شـ ـه ــد زواج ـ ـه ـ ــا مـ ــن فـ ــؤاد
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ،وت ــألـ ـقـ ـه ــا كـنـجـمــة
مسرحية ،ومشاركتها في الفيلم
العالمي {كايرو}  Cairoللمخرج
البريطاني وولف ويال ،بطولة كل
من ريتشارد جونسون وجورج
ساندرز وإيزك بولمان ومجموعة
من النجوم المصريين ،من بينهم
فاتن حمامة وأحمد مظهر وكمال
الـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــاوي وي ـ ــوس ـ ــف ش ـع ـب ــان
وصالح منصور.
ودارت أحداث الفيلم في إطار
تـشــويـقــي ،ح ــول عـصــابــة دولـيــة
ت ـخ ـط ــط ل ـس ــرق ــة إح ـ ـ ــدى ال ـق ـطــع

األثرية من المتحف المصري .أدت
شويكار دور {مريم} فتاة الملهى،
بينما قامت فاتن حمامة بــدور
{أمينة} الفتاة الفقيرة التي ترتبط
ب ـق ـص ــة حـ ــب مـ ــع ش ـ ــاب ض ــائ ــع،
ينجرف للمشاركة مع العصابة
في سرقة اآلث ــار ،بينما الشرطة
تراقب تحركاته ،ويتعاون معها
فـ ــي ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ال ـم ـجــرم ـيــن،
ويحصل على مـكــافــأة ،ويـتــزوج
من حبيبته.
وظهرت براعة شويكار وفاتن
حـ ـم ــام ــة ف ـ ــي ال ـت ـم ـث ـي ــل بــال ـل ـغــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وج ـس ــدا دوري ـه ـمــا
باحترافية ،بينما لجأ المخرج
إلـ ـ ـ ــى {دب ـ ـل ـ ـج ـ ــة} صـ ـ ـ ــوت ب ـعــض
النجوم ،ويتضح هــذا ُ
للمشاهد
وهـ ـ ـ ــو يـ ـت ــاب ــع حـ ــركـ ــة الـ ـشـ ـف ــاه،
ويبحث عن أصواتهم الحقيقية،
لكنه يتعرف بسهولة إلى صوت
النجمتين ،و مــدى تمكنهما من
النطق باإلنكليزية ،وتأهلهما إلى
التحليق نحو السينما العالمية.

البقية
في
الحلقة
المقبلة

شويكار وفؤاد المهندس

توابل ةديرجلا

سيرة

•
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المشاكس يوسف شاهين
األمير المبجل

يوسف شاهين ...اسم ال يحتاج إلى تعريف ،فهو ساطع في الشرق
ومضيء في الغرب ،إنه واحد من األسماء التي قدمتها مصر للعالم:
مثل أم كلثوم في الغناء ،ونجيب محفوظ في األدب ،وبطرس غالي في
السياسة ،ومحمد حسنين هيكل في الصحافة ،وأحمد زويل في العلم،
وعمر الشريف في التمثيل ،ومحمد صالح في كرة القدم.
شاهين في تاريخ السينما العربية هو {المخرج} باأللف والالم ،قبله
القاهرة – هبة الله يوسف ح ـ ـيـ ــاة ش ــاهـ ـي ــن ص ــاح ــب
{األرض} و{ا ل ـ ـن ـ ــا ص ـ ــر ص ــاح
الدين} و{العصفور} و{اسكندرية
ليه؟} و{المصير} وبقية أفالمه
ال ـت ــي نـ ــال ع ــن بـعـضـهــا جــوائــز
سينمائية في أهم المهرجانات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وشـ ـكـ ـل ــت ت ــاري ـخ ــه
ً
السينمائي الباهر ،لم تكن كتابا
ً
مـفـتــوحــا رغ ــم مــايـيــن الكلمات
التي قيلت حــولــه ،ورغــم األفــام
ال ـ ـتـ ــي ق ــدمـ ـه ــا تـ ـح ــت مـصـطـلــح
{ال ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة} .إذ إن حـيــاة
ال ـم ـخ ــرج ال ـم ـج ـن ــون ...ال ـط ـف ــل...
ال ـم ـت ـمــرد ،ظ ـلــت ك ــأف ــام ــه تـبــدو
جاذبة ومتاحة للجميع ،ولكنها
غ ــام ـض ــة ،وم ـح ـص ـنــة ب ــاألس ــرار
وم ـح ــاط ــة ب ـ ــاألس ـ ــوار ،أب ــواب ـه ــا
الملونة ملغومة بألغاز {وحوش
طيبة} ال يمكن المرور منها إال
حياتي مثل
بعد حــل كلمات الـســر العصية.
ومـ ــن ح ـس ــن ال ـح ــظ أن شــاهـيــن
أفالمي متاحة
تـ ــرك ل ـن ــا ب ـع ــض ال ـم ـفــات ـيــح فــي
أكواد مشفرة بعضها في كالمه
وغامضة
وبعضها فــي أفــامــه ،وفــي هذه
الحلقات نسعى إلى حل الطالسم
وإض ــاءة المناطق الــرمــاديــة في
حياة المخرج الغامض ،بقدر ما
فيها من متاهات وألغاز.

أبواب السما

جروحي
الشخصية
يمكنني البوح
بها ولكن ليس
ً
ضروريا أن
أنشرها

ف ــي ب ــداي ــة ل ـي ـلــة عــاص ـفــة من
ً
ش ـتــاء ع ــام  ،1926ت ـحــديــدا يــوم
االثنين  25من يناير ،ولد الطفل
ال ـثــالــث لـلـمـحــامــي االس ـك ـنــدري
جـبــرائـيــل أدي ــب شــاه ـيــن .كانت
االس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة فـ ــي تـ ـل ــك ال ـل ـي ـلــة
ت ـخ ـت ـبــئ ت ـح ــت أغ ـط ـي ــة ال ـ ــدفء
لـتـتـجـنــب ال ــري ــاح الـ ـب ــاردة الـتــي
تخترق الـعـظــام فــي الـفـتــرة بين
ن ــوة {ال ـ ِـغ ـط ــاس} ون ــوة {ال ـك ــرم}،
وه ــي ن ــوات مـصـحــوبــة بــأمـطــار
غــزيــرة تـغــرق ال ـش ــوارع وتعطل
ال ـح ــرك ــة ،ف ــي ت ـلــك ال ـل ـي ـلــة قــالــت
الـ ـج ــدة{ :خـ ـي ــر ..أبـ ـ ــواب الـسـمــاء
م ـف ـتــوحــة} ،وه ــو تـعـبـيــر شــائــع
عند المسيحيين الذين يعتقدون
أن الـسـمــاء فــي الـفـتــرة الممتدة
م ـ ـ َـن ع ـ ـيـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاد إل ـ ـ ـ ــى ع ـيــد
الغطاس تفتح أبوابها فيهطل
الـ ـم ــاء ال ـط ــاه ــر ل ـي ـغ ـســل ال ـعــالــم
م ــن خ ـطــايــاه ف ــي مــوعــد تعميد
المسيح عليه السالم ،والتعبير
ن ـف ـس ــه ش ــائ ــع عـ ــن ال ـم ـصــري ـيــن
ً
جـمـيـعــا وي ــرددون ــه عـ ــادة كلما
انهمر المطر.
ال ـب ـيــت ه ـ ــادئ رغـ ــم الـصـخــب
ال ــذي ك ــان مـنــذ ســاعــات قليلة...
الجدة تهتم برعاية األم ،بينما
األب يـطـمـئــن ع ـلــى اب ـن ــه األك ـبــر
ً
أل ـ ـفـ ــريـ ــد ،ويـ ـسـ ـح ــب م ـ ــزي ـ ــدا مــن
األغ ـط ـيــة عـلــى طـفـلـتــه المحببة
ً
آي ـ ــري ـ ــس ،ث ـ ــم يـ ـجـ ـل ــس وح ـ ـيـ ــدا
ف ــي غــرفــة مـكـتـبــه يـطــالــع الـعــدد
األخير من مجلة {الحاوي} التي
يـصــدرهــا الـمـغــامــر االسـكـنــدري
الغامض حافظ نجيب .لكن ذهنه
انصرف إلى تفاصيل المناقشات
السياسية الطويلة التي ينخرط
فيها منذ أيام عن جهود تأسيس
{حزب االتحاد} في االسكندرية،
كجزء من المؤامرات التي يدبرها
ال ـم ـل ــك فـ ـ ــؤاد ض ــد ح ـ ــزب ال ــوف ــد
الـ ــذي يـمـيــل إل ـي ــه األب م ــن غير
انخراط تنظيمي .وبعد فترة من
ً
{السرحان} ألقى بالمجلة جانبا
وتذكر مولوده الصغير ،فبدأ في
مفاضلة األسماء المقترحة .كانت
األم متحمسة الس ــم {جــوزيــف}
ً
تـيـمـنــا بــالـنـبــي ي ــوس ــف ،بينما
هــو يـفـكــر فــي اس ــم ي ـبــدأ بحرف
األلف (ليتناغم مع أسماء ألفريد
وآي ــري ــس) ،وب ـعــد تـفـكـيــر ســريــع
ارتاح الختيار اسم {ألبير} ،فهو

عائلة يوسف شاهين

عرف باسم البطل أو البطلة ،وبعده ظل الفيلم ُي ّ
كان الفيلم ُي ّ
عرف
الفيلم إلى مخرجه ،ويأخذ الجمهور
غيره ينتسب ً
كذلك ،مع {جو} دون ً
مكانه في القاعة متفرجا وليس صانعا للذوق السينمائي ،وبعد كل
عرض شاهيني تندلع النقاشات الساخنة بين مؤيدين ومعارضين
يختلفون على الفيلم ،وعلى صاحبه ،ولكنهم رغم الخالف ال يتجاوزون
يوسف شاهين وال يرمونه بالتجاهل والنسيان ،فقد أصبح بصورة

()15-1
أشمل {رجل سينما} حسب التعبير الشائع ،شخصيته وأفالمه أثارتا
مدى
براكين جدل لم تتوقف حممها عن التصاعد إلى عنان السماء على ً
أكثر من نصف قرن حتى اآلن ،كذلك أفالمه وآراؤه ومواقفه كانت أيضا
مثار دراسة واختالف ولسنوات مقبلة ،وهذا بالطبع أكبر إنجاز يحسب
لمخرج سينمائي على شاشة العرب الفضية.
األول لــه وال ــذي لــوالهــا لتعثرت
ً
خطواته ،خصوصا في بداياته.

لعبة األقنعة

أم يوسف شاهين
ي ـع ـنــي {ال ـن ـب ـي ــل ال ـم ـش ـه ــور} أو
{األمير المبجل}.
ك ــان األب األس ـم ــر الـمـتـجـهــم
يكبر زوجته الجميلة بأكثر من
ً
 20عاما ،وكان يعاني احباطات
فــي العمل ،فهو مـحــام متوسط
الـ ــدخـ ــل ال ي ـس ـت ـط ـيــع أن يــوفــر
ح ـيــاة رغـ ــدة ل ـف ـتــاة ح ـس ـنــاء في
مقتبل العمر ،كما أنه ال يستطيع
مجاراتها فــي التطلعات وخفة
الشباب ،لذلك كان يتحاشى بقدر
اإلمكان أية مشكلة قد تغضبها
أو تفتح الـبــاب إلعــان تذمرها.
لــذلــك فـكــر م ــرة أخ ــرى ،ليتجنب
عصبيتها ،ورحب باالسم الذي
ً
يرضيها ،متنازال عن رغبته في
تشكيل امـبــراطــوريـتــه العائلية
بالطريقة التي كانت تستهويه،
وت ـم ـث ــل ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـي ــه حـيـلــة
تعويضية تمنحه بعض التميز
وسط مجتمع األثرياء الناجحين
من العرب واألجانب الذين عاش
بينهم بحكم أصوله البرجوازية.
وسواء كان االسم جوزيف أو
ألـبـيــر ،ف ــإن شــاهـيــن حينما بــدأ
مشواره االحترافي اختار لنفسه
اسم يوسف شاهين ،وفي أفالمه
ال ـتــي راح يــرصــد فـيـهــا سـيــرتــه
الذاتيه اختار اسم يحيى ،وعلى
شــاهــد الـقـبــر َّ
دون اس ــم يوسف
أديب شاهين.
{ال يهمني اسمك ...ال يهمني
عـنــوانــك ...ال يهمني لــونــك ...وال
مـ ـي ــادك .يـهـمـنــي اإلنـ ـس ــان ولــو
مالوش عنوان}( .حدوتة مصرية)

صور متباينة
ف ــي ح ـ ــوار ب ـيــن األب واالبـ ــن
(يحيى /ألبير /جوزيف /يوسف)
ض ـمــن أحـ ـ ــداث فـيـلـمــه {ح ــدوت ــة
مصرية} يعاتب االبن والده على
قبول زواج أخته من ثري عجوز
ً
ال ي ـنــاس ـب ـهــا ،ب ـ ــدال م ــن ضــابــط
ش ــاب يـحـبـهــا ،فـيـبــرر األب ذلــك
بالثروة {شغل شغل ..لم قرشين
هيخلو بنتك (قصدي أختك) مش
هتشوف يــوم زي األيــام السودا
الـلــي شافتها أمــك مـعــايــا ...أيــام
مــن غير عـيــش ،مــن غير رز ،من
غير لحمة ،من غير خضار ،من
غير صــابــون ،مــن غير شــرابــات
نايلون}.
يـحـيــى :هــي الـحـيــاة شــرابــات
نايلون؟
األب :روح اسأل أمك.
{ أ م ش ـ ــا ه ـ ـي ـ ــن }
ظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ع ـل ــى
ال ـش ــاش ــة مــن
خ ــال صــور
مـتـبــايـنــة في
ال ـش ـك ــل وف ــي

ال ـت ـصــرفــات ،ت ــراوح ــت بـيــن أداء
محسنة توفيق الهادئ الحنون
والصبور ،وأداء سهير البابلي
العصبي المتمرد الهيستيري.
ً
لكنها في الواقع لم تبتعد كثيرا
عن الملمح الرئيس الذي حرص
شــاهـيــن عـلــى التمسك ب ــه ،وهــو
صــورة األم التي تكافح من أجل
تحسين حياة أسرتها ،من دون
أن ت ـت ـن ــازل ع ــن تـطـلـعــاتـهــا إلــى
ح ـي ــاة أفـ ـض ــل ،م ــع ب ـي ــان وج ــود
مسافة وحاجز بارد بينها وبين
ً
األب المنشغل دائما بالصيد أو
ً
بــالــاشــيء داخ ــل مكتبه م ــرددا
طـ ـ ــوال ال ــوق ــت أحـ ــاديـ ــث ف ــارغ ــة
عــن أم ـجــاده فــي األي ــام الخوالي
وت ـف ــوق ــه ال ـ ــذي ل ــم ي ـن ـع ـكــس فــي
نجاح ملموس.
في السمات الشكلية ،اتسمت
األم بـمــامــح أوروبـ ـي ــة شبابية
رش ـي ـقــة ف ــي م ـقــابــل األب الـكـهــل
ً
ال ـم ـت ــره ــل ،الـ ـ ــذي ي ـم ــوت دائـ ـم ــا
في األفــام (مــن {بابا أمين} إلى
{ح ـ ــدوت ـ ــة مـ ـص ــري ــة} وب ـي ـن ـه ـمــا
{العصفور} و{اسكندرية ليه؟})،
ً
ويصعب طبعا أن تنطبق هذه
المالمح على صورة ماري منيب
الـتــي قــامــت ب ــدور األم فــي {بــابــا
أمـ ـي ــن} ،ألن شــاه ـيــن ف ــي فيلمه
األول ( )1950لــم يـكــن يـفـكــر في
سيرة ذاتية ،ولم يكن يقدر على
فرض رؤيته الكاملة على النظام
االن ـت ــاج ــي ،لــذلــك ظ ــل الـحـضــور
{ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوارب} ل ـ ـ ــأب ف ـ ــي أف ــام ــه
األول ــى مــن خ ــال المهنة وفقط
(المحاماة) .أما مالمح األم فكانت
أقــرب إلــى سماحة وجــه الفنانة
محسنة تــوفـيــق ،وه ــو مــا يبدو
ً
واضحا إذا
ت ــأمـ ـلـ ـن ــا
ال ـص ــور،
وتأملنا
م ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا
تـ ـك ــوي ــن
الكادرات
وربطها
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا
تختزنه
ذاكـ ـ ـ ـ ــرة

يوسف شاهين

أفالمي عوضت
{الناقص} في
حياتي

شاهين عن أمه يونانية األصل،
اسكندرية المولد والنشأة.
ورغ ــم ن ــدرة حــديـثــه عــن أمــه،
ً
حتى أنــه لــم يــذكــر اسمها علنا
وال م ــرة واحـ ــدة ،إذ لــم تتضمن
حواراته أية إشارة إليها باالسم
أو بالتفاصيل ،فإن التعرف إليها
وإلــى صورتها الواقعية يعتبر
ً
ً
أم ــرا مهما لفهم سـيــرة شاهين
ومعالم تكوينه اإلنساني والفني
ً
أيضا .وحسب المعلومات التي
توصلت إليها بعد جهد كبير،
فإن األم هي {كلير باستروس}،
ي ــون ــان ـي ــة ت ـن ـت ـمــي إل ـ ــى طــائ ـفــة
الروم الكاثوليك ،ولدت وعاشت
في اإلسكندرية ،وتــزوجــت األب
بطريقة تقترب من الطريقة التي
قدم بها شاهين زواج أخته في
فيلم {حــدوتــة مـصــريــة} .وأقــرب
صــورة واقعية إلــى األم رسمها
على الشاشة من خالل شخصية
{ب ـه ـيــة} ف ــي فـيـلــم {ال ـع ـص ـفــور}،
ً
ألن األم كـ ـلـ ـي ــر عـ ـمـ ـل ــت أ يـ ـض ــا
خـيــاطــة مـثـلـهــا ،لـمـســاعــدة األب
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر دخـ ــل ي ـس ــاع ــد فــي
تحقيق التطلعات االجتماعية
والطبقية ،وسط ظروف الحرب
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة وأجـ ـ ـ ـ ــواء
الـ ـ ــركـ ـ ــود االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ن ـت ـي ـجــة
أزمــة الثالثينيات التي عصفت
بالعالم.
ً
ي ـح ـكــي ع ـن ـهــا ق ــائ ــا{ :كــانــت
ً
أمـ ـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـيـ ـل ــة وذكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ــدا،
ق ـ ــوي ـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،ت ـق ـت ـل ـنــي
ً
بابتسامتها} ،مؤكدا أنها بطلة
{الـلـهـفــة األول ـ ــى} وال ــداع ــم

مصادفة الميالد

ترى هل هي مصادفة أن يولد يوسف شاهين في  25يناير 1926؟
ً
الـيــوم نفسه ال ــذي ستنطلق فيه وبـعــد  85عــامــا أش ــرف ث ــورة تنادي
بالحرية ،والكرامة اإلنسانية ،والديمقراطية والعدالة االجتماعية،
وغيرها من قيم عاش شاهين يدافع عنها من خالل أفالمه ،ومن دون
ّ
ً
اكـتــراث بالمشاكل التي سيواجهها جــراء الــدفــاع عنها ،إذ ظــل دومــا
ً
ً
ً
منتصرا لإلنسانية ومن دون انتقاص .بل إن عددا كبيرا من أفالمه ولد
من المواجهة ،ومن الصدام والصراع ،ولم يخل من جرعة تحريضية
على السلطة األبوية سواء بمعناها العام أو الخاص.
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يـ ــولـ ــد الـ ـ ـم ـ ــرء ب ـن ـص ـي ـب ــه مــن
ال ـح ــظ وال ـ ـ ــرزق وال ـص ـح ــة ،لكن
الـبـيـئــة تــؤثــر فــي ه ــذه الـعــوامــل
ً
كــافــة الح ـقــا ،لــذلــك ال يمكن فهم
شخصية أي إنسان بمعزل عن
ال ـظــروف الـتــي ول ــد فيها ونشأ
وسطها ،كذلك المكان وطبيعته
وطبيعة الناس الذين يعيشون
فيه .وقد سألت شاهين ذات مرة:
هل يمكن أن نعتمد على أفالمك
الستكمال الجوانب الناقصة من
سيرتك الشخصية؟
أجـ ـ ـ ــاب{ :عـ ـلـ ـش ــان أت ـك ـل ــم عــن
حـ ـي ــات ــي وتـ ـك ــويـ ـن ــي الزم أبـ ــدأ
مــن إسـكـنــدريــة وبـعــدهــا أشــوف
ً
مصر ثم الوطن العربي وصوال
للعالم كله ،ألننا ال يمكن أن نفهم
ح ـي ــاة إن ـس ــان م ــن خ ــال الـنـظــر
إل ــى ذات ــه فـحـســب .الزم نـشــوف
كــان عايش في أي زمــان ومكان
والــدنـيــا حواليه ماشية إزاي...
فــأنــا بالتأكيد جــزء مــن الــوطــن،
وجــزء من التاريخ الــذي عشته،
ألنـ ـ ــي شـ ـف ــت وسـ ـمـ ـع ــت وي ـن ـفــع
ً
أبقى شاهدا على الوطن وعلى
الزمن .يمكن أكثر من الموجود
في األوراق الرسمية ،يمكن نقدر
نـ ـك ــذب ونـ ـح ــرف ون ـت ـج ـمــل في
حياتنا العادية ونخدع الناس،
لكننا نحتاج إلى قول الحقيقة
طوال الوقت حتى لو بطرق غير
مباشرة ،وبأسماء ناس آخرين،
على طريقة {أنا لي صديق عمل
كــذا وعمل ك ــذا} ...مع أنــك عارف
أنك أنت الصديق ده ،وغالبا من
ً
تحكي له يخمن أيضا أنك تتكلم
عن نفسك ،وأنــا اخترت {يحيى
شكري مراد} باعتباره الصديق
اللي عمل كذا وكذا ،وهذا يعني
أن الخطوط الرئيسة فــي حياة
{يحيى} حقيقية وتمثلني ،لكن
ال ـت ـف ــاص ـي ــل مـ ــش م ـه ـم ــة ،ألن ــي
ً
مثال فــي {حــدوتــة مصرية} كان
عندي بنوتة جميلة} .وأضــاف
ً
ضــاح ـكــا{ :دي ب ـقــى هـتــاقــوهــا
ف ـي ــن ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ع ـل ـش ــان ك ــده
افهموا المعنى ،وال تقفوا عند
التفاصيل}.
المؤكد أن هذه المقوالت التي
أوضحها شاهين أكثر من مرة
يـمـكــن تـلـمـسـهــا وب ــوض ــوح من
ً
خالل سينماه ،تحديدا مساحات
الـتـشــابــه بـيــن حـيــاتــه الــواقـعـيــة
وأفالمه ،وعبر مشاهدة متأنيه
ألف ــام ــه سـنـتــأكــد وب ـمــا ال يــدع
ً
مـ ـج ــاال ل ـل ـشــك أن س ـي ــرت ــه ج ــزء
ً
م ــن س ـي ـن ـمــاه ع ـم ــوم ــا .صحيح
أنــه اقـتــرب مــن ذاتــه أو على حد
توصيف البعض {عرى} حياته
بشكل واض ــح فــي عــدد مــن هذه
األف ـ ــام م ـثــل {اس ـك ـن ــدري ــة ل ـيــه}
 1978و{حدوتة مصرية} 1982
و{اسكندرية كمان وكمان} 1990
وأخ ـيــرا {اسـكـنــدريــة نـيــويــورك}
 ،2004إال أن ــه فــي بـقـيــة أعـمــالــه
كــان يبحث عــن نفسه ويناقش
ج ـ ــوان ـ ــب خ ــافـ ـي ــة م ـ ــن حـ ـي ــات ــه،
ً
يستعير فــي بعضها كثيرا من
صـ ــور ب ـي ـئ ـتــه ال ـعــائ ـل ـيــة أو مــن
طـفــولـتــه ،يـفـســر مــواقــف ويـبــرر
ت ـص ــرف ــات .ب ــل لـعـلــه ع ــوض في
بعضها مــا انـتـقــص مــن حياته
(االب ـ ـ ــن الـ ـ ــذي م ـن ـحــه الـ ـق ــدر فــي
فيلمه {اسكندرية نيويورك} ولم
ي ــرزق بــه فــي الــواقــع ،كــذلــك ابنه
واب ـن ـت ــه أك ـ ــرم وجـمـيـلــة
ف ــي {ح ــدوت ــة م ـصــريــة}،
أو بعض الجوائز التي
أكد عبر أفالمه ترشحه
لها مثل ترشحه لجائزة
لجنة التحكيم الخاصة
مــن مهرجان برلين عن
دوره ف ـ ــي ف ـي ـل ــم { ب ـ ــاب
الحديد} كما جاء ضمن
أحداث {حدوتة مصرية}،
أو ترشح محسن محي
الــديــن لـجــائــزة التمثيل

عــن دوره فــي {وداع ــا بونابرت}
من مهرجان كان).
باختصار ،شاهين ربما قال
الـكـثـيــر ،ول ـكــن األه ــم أن ــه اخـتــار
مـ ــا ي ـع ـل ـنــه ب ـن ـف ـس ــه{ :ج ــروح ــي
الـشـخـصـيــة أن ــا مـمـكــن أقــول ـهــا،
ً
لكن ليس ضــروريــا أن أنشرها،
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا أري ـ ـ ـ ــد ذل ـ ـ ــك أن ـش ــره ــا
بطريقتي أنا} .حتى في حواراته
ً
كان مراوغا ال يبوح إال بما يريد.

هي دي الحدوتة
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة لـ ــإم ـ ـسـ ــاك
بالمعنى والـتـعــرف إلــى البيئة
الـتــي أث ــرت فــي تكوين شاهين،
يتبين لنا بنظرة سريعة على
الـ ـت ــاري ــخ أن ـ ــه ول ـ ــد فـ ــي مــرح ـلــة
عاصفة بين حربين عالميتين،
األولى انتهت بمتغيرات كثيرة،
أم ـ ــا الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ـعـ ــاش ش ــاه ـيــن
أج ــواء ه ــا فــي صـبــاه ومراهقته
ً
( )1945-1940وأ ثـ ـ ـ ــرت ك ـث ـي ــرا
ف ــي تـكــويـنــه الـنـفـســي ،وغــرســت
ً
بداخله كثيرا من القلق والتوتر.
ّ
فالحرب عصفت باألحالم وجرت
العالم إلى قلب دوامة من الخوف
واألسئلة العدمية ،كذلك أدت إلى
حــالــة مــن الـتـمــرد والـعـبـثـيــة ،ما
دفــع البعض إلــى محاربة شبح
الموت بالغناء واالستعراضات
التي راجت في تلك الفترة كنوع
من المقاومة النفسية والصمود
ض ــد الـ ـح ــرب بــال ـفــن وال ـتــرف ـيــه،
وه ــذا يـفـســر تـعـلــق شــاهـيــن في
فترة مراهقته بنجمات ونجوم
االستعراض مثل {آستر ويليامز،
وف ــري ــد آس ـت ـي ــر ،وجـ ـي ــن كـيـلــي،
وأس ـط ــورة الـســامـبــا البرازيلية
من أصل برتغالي كارمن ميراندا
التي قلدها شاهين على مسرح
مــدرس ـتــه ال ـثــانــويــة {فـيـكـتــوريــا
كوليدج} فــي حفلة طالبية عام
 1943قدم فيها {رقصة سامبا}
بـطــريـقــة م ـي ــران ــدا ،فــوضــع على
ً
ً
رأســه إكليال مــن الـمــوز بــدال من
القبعة المزينة بالفاكهة التي
كانت ترتديها كارمن واشتهرت
ً
بها عالميا.
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،كــانــت
ن ـشــأة شــاهـيــن فــي اإلسـكـنــدريــة
وسـ ــط ت ـج ـم ـعــات األجـ ــانـ ــب مــن
مـخـتـلــف ال ـل ـغ ــات والـجـنـسـيــات
واألديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،بـ ـمـ ـن ــزل ــة ج ـل ـس ــات
ل ـل ـعــاج ال ـج ـمــاعــي م ــن الـخـجــل
واالن ـ ـطـ ــواء ،ف ـقــد ســاعــدتــه على
معرفة اآلخرين ،واالنفتاح على
العالم بال حساسيات ،ما انعكس
في أفالمه التي تدعو إلى الحب
والتفاهم والحوار ونبذ الكراهية
وإدانة العنف والتعصب.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارّ ،أد ت
ً
دورا ف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــل و عـ ـ ـي ـ ــه
ووج ـ ــدان ـ ــه ،أو ب ـتــوص ـيــف أدق
أس ـه ـم ــت فـ ــي ت ـك ــوي ــن {ث ـقــاف ـتــه
ال ـ ـكـ ــوزمـ ــوبـ ــول ـ ـي ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــة} الـ ـت ــي
اكتسبها من معيشته بها وسط
ه ــذا الخليط الـبـشــري المتعدد
األجناس والعقائد.
ً
{أع ـ ـ ـ ــرف بـ ـ ـش ـ ــرا ،ع ــرف ــون ــي أل
معرفونيش ،قبلوني وقبلتهم،
بمد إيدي لك طب ليه متقبلنيش،
ال ي ـه ـم ـنــي ل ــون ــك وال مـ ـي ــادك،
م ـك ــان ــك ،يـهـمـنــي اإلنـ ـس ــان ولــو
م ـ ـ ــال ـ ـ ــوش عـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوان} (ح ـ ــدوت ـ ــة
مصرية).
عن البشر والحياة و السينما
نواصل معا اإلبحار في السيرة
الشاهينية في الحلقات المقبلة.

البقية في
الحلقة
المقبلة

محسنة توفيق ومحسن محيي الدين في مشهد من {اسكندرية ليه} االبن واالم
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طالل مداح يبصر الدنيا محمال بالشجن
وصرخاته تجوب الوديان
()10 - 1

توابل ةديرجلا

أوتار

•
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زوج خالته منحه اسمه ألن والده لم يحصل على الجنسية السعودية
تذوق الفنان طالل مداح طعم الحرمان المر منذ نعومة
ُ
أظفاره ،فقد كتب عليه أن يفقد والدته عقب فترة وجيزة من
ً
والدته ،فلم تهنأ بوليدها الذي انتظرته طويال ،ولم تحمله
بين ذراعيها لتغني له وتداعبه قبل النوم وفي أثناء الرضاعة،
وفي الوقت ذاته لم يعش الطفل الصغير هذه اللحظات مع
والدته الحقيقية ،فكان يختزن كل هذه األمور في تكوينه
الشخصي ...ولما أحكمت الظروف قسوتها ،قرر والده السفر
إلى مكان آخر ،فعهد به إلى خالته ،وعاش الوليد في كنفها
بمكة المكرمة يلعب ويلهو بأزقة هذه المدينة العريقة ،حيث
البساطة واألصالة.
وحينما بلغ الرابعة التحق الطفل النحيل بكتاتيب الحرم المكي،
ً
باحثا عن االستزادة من العلم ومرافقة أقرانه في الحي ،لكن
الطفل الصغير شنف آذانه صوت المشايخ وهم يقرأون آيات

من القرآن الكريم ،فكان ينصت لهم بكل اهتمام ،وعقب عام
مرؤوسيه
اضطر والده (زوج خالته) إلى السفر ،تلبية ألوامر ً
بضرورة الذهاب إلى الطائف ،حيث كان يعمل جزارا في
القوات المسلحة ،وانتقل طالل مع أسرته إلى مدينة الثقافة
والفنون.
التحق الصغير بمدارس الطائف وتدرج فيها ،وأثناء تحصيله
العلمي اكتشف أساتذته حالوة صوته ونقاوته ،فأوكلوا له
مهمة تقديم فقرات احتفاالت المدرسة آنذاك ،واشتهر
طالل بين أقرانه بجسمه النحيل ونظارته السميكة وابتسامته
التي يختبئ خلفها خجله.
«الجريدة» ًتستذكر الراحل طالل مداح ،مع اقتراب نحو
عشرين عاما على غيابه ،مسلطة الضوء على أبرز المحطات في
حياته األسرية والفنية.

طالل مداح

الفي الشمري

اسمه الحقيقي
طالل بن عبدالشيخ
بن أحمد بن جعفر
الجابري وهو من
مواليد 1940

أب ـص ــر ال ـف ـنــان ط ــال م ــداح
النور في مدينة مكة المكرمة
في الخامس من أغسطس من
ً
عـ ــام  ،1940و تـ ـح ــد ي ــدا بحي
جياد ،واسمه الكامل طالل بن
عبدالشيخ بن أحمد بن جعفر
الجابري ،لكنه اشتهر بطالل
مداح ،وهذا اللقب اكتسبه من
زوج خالته علي عبدالحميد
مداح الذي اضطر إلى تسجيله
باسمه في األوراق الرسمية،
ليتمكن الـطـفــل مــن االلـتـحــاق
بالمدرسة ،ألن والده الحقيقي
لـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـكـ ـ ــن قـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـصـ ـ ــل عـ ـل ــى
الجنسية السعودية آنذاك.

األغنية األولى لصوت األرض
«شفت القمر في المرايا»

غياهب االنكسار

نشأ في بيئة فنية
فكان والداه بالتبني
يجيدان العزف
على بعض اآلالت
الموسيقية

لم يكن رحيل والدته
نهاية مأساته بل
ً
كان األكثر إيالما

ً
جاء طالل محمال بالشجن،
ف ـ ـكـ ــانـ ــت ص ـ ــرخ ـ ــات ـ ــه تـ ـج ــوب
وديان مدينة مكة ،يشتكي من
فـقــد وال ــدت ــه ال ـتــي استعجلت
ال ــرح ـي ــل ،ف ـلــم تـمـهـلـهــا األي ــام
رؤي ـ ــة اب ـن ـهــا وه ــو يـكـبــر بين
ذراعـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،فـ ـت ــرك ــت ول ـي ــده ــا
يـ ــواجـ ــه م ـص ـي ــره ال ـم ـج ـه ــول،
ف ـي ـح ـت ـض ــن طـ ـ ـ ــال ص ــرخ ـت ــه
ويالزمه األنين ،لم يكن وقتذاك
يعرف حجم مأساته وما الذي
ستغرسه المعاناة في نفسه
وتـ ـك ــوي ــن ش ـخ ـص ـي ـتــه ،ع ــاش
ال ـص ـغ ـيــر ف ــي ك ـنــف خــال ـتــه فـ
"ال ـم ـق ــادي ــر" كـتـبــت ع ـلــى قلبه
العنا ،لكن إصراره يدفعه إلى
ً
الـمـضــي قــدمــا فــي حـيــاتــه في
ً
درب ال ــوج ــع مـتـجــرعــا م ــرارة
الظروف القاسية وآلــم الفراق
اللعين.
ل ــم ي ـك ــن فـ ـ ــراق والـ ــدتـ ــه هــو
نهاية مأساته ،بل كان الرحيل
ً
ً
قاسيا جدا في هذا التوقيت،
فـكــان رحيلها ال ـحــدث األكـثــر
ً
إي ـ ـ ــام ـ ـ ــا فـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه ،ح ـيــث
استمرت معاناة الطفل الوليد
مــع مـصــاعــب الـحـيــاة وقـســوة
الـ ـظ ــروف ،فـكـلـمــا ه ــزت ري ــاح
األل ـ ـ ـ ــم م ـ ـشـ ــاعـ ــره قـ ــذف ـ ـتـ ــه فــي
غـيــاهــب ال ـح ـســرة واالن ـك ـســار
واألنين.

الحرمان والتنقل

عاش الوليد
في كنف خالته
وزوجها في المدينة
ثم انتقل إلى
الطائف

وع ـ ـقـ ــب مـ ـص ــاب ــه ب ــوال ــدت ــه
ال ـ ــذي ف ـطــر ق ـل ـبــه ،قـ ــرر والـ ــده
الـسـفــر إل ــى م ـكــان آخ ــر بحكم
عمله فــي سقاية الـمــاء بمكة،
فـعـهــد بــالـصـغـيــر إل ــى خــالـتــه
وزوج ـ ـهـ ــا ع ـل ــي ع ـبــدال ـح ـم ـيــد
مداح ،ومضت األعوام والطفل
ي ـك ـبــر ..ويـكـبــر مـعــه الـحــرمــان
مـ ـ ــن األب واألم ،و فـ ـ ـ ــي حــي
جياد يسير الطفل في دروب
الحياة ضمن ظــروف متقلبة
وإمكانات قليلة.
وبـعــد ذلــك انتقل طــال مع

محمد عبدالوهاب وأم كلثوم
أس ــرت ــه إل ــى مــدي ـنــة ال ـطــائــف،
وسكن في منطقة بــاب الريح
ث ــم ح ــي ال ـشــرق ـيــة ،وكـ ــان هــذا
االنتقال بسبب ظروف العمل
آنـ ــذاك ،إذ اضـطــر زوج خالته
إل ـ ــى ال ـس ـف ــر مـ ــن م ــدي ـن ــة مـكــة
ً
إل ــى ال ـط ــائ ــف ،ت ـن ـف ـيــذا لــرغـبــة
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن بـ ــالـ ــذهـ ــاب مــع
ال ـقــوات المسلحة ،حـيــث كــان
ً
يعمل جزارا.

عذوبة الصوت
ال ـت ـح ــق ط ـ ــال ب ــالـ ـم ــدارس
الحكومية بمنطقة الطائف،
ً
حــامــا اســم زوج خالته علي
م ـ ـ ــداح لـ ـع ــدم حـ ـص ــول والـ ـ ــده
الحقيقي آنذاك على الجنسية
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ف ــاضـ ـط ــر ع ـلــي
م ــداح لـضـمــه إل ـيــه وتسجيله
باسمه في األوراق الثبوتية،
ليتمكن الصغير من االنضمام
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة
االبـتــدائـيــة ،ومـضــى الصغير
ً
يسير قدما في دروب الحياة
ً
ال ــوع ــرة ،مـتــأقـلـمــا مـعـهــا بكل
إرادة و ت ـص ـم ـيــم ،ف ـلــم يمنعه
فقد والديه من االستمرار في
مشواره ،ولم يشكل ذلك عقبة
سلبية تــؤ ثــر فــي شخصيته،
ً
بل كان دافعا له إلى مواصلة
المشوار بكل إصرار وعزيمة.

ً
أقــرانــه ،ومقربا من األســاتــذة،
ومع مرور الوقت أصبح طالل
قـ ـ ــارئ ال ـ ـقـ ــرآن ف ــي ال ـم ــدرس ــة،
واس ـ ـت ـ ـفـ ــاد ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ه ــذه
ال ـمــرح ـلــة ،ف ـقــد مـنـحـتــه الـثـقــة
ب ــال ـن ـف ــس وق ـ ـ ــوة ال ـش ـخ ـص ـيــة
والـ ـق ــراءة الـمـتــأنـيــة ،وال ـق ــدرة
ع ـل ــى ال ـف ـع ـه ــم واالس ـت ـي ـع ــاب
بـ ـشـ ـك ــل أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
اكتسابه صفات أخرى تتعلق
بــالـقــراءة والـتـجــويــد والـقــدرة
على التلوين في األداء ،وساهم
هذا التدريب في صقل الفنان
ال ـص ـغ ـي ــر وت ــدعـ ـي ــم مــوه ـب ـتــه
وجمال صوته.

تدريب ذاتي
ومـ ــع م ـ ــرور ال ــوق ــت ت ـعــرف

طـ ـ ــال عـ ـل ــى أحـ ـ ــد األص ـ ــدق ـ ــاء
فـ ــي ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ،وكـ ـ ــان يــدعــى
عـبــدالــرحـمــن خ ــون ــده ،وعـقــب
تــوطــد الـعــاقــة بينهما أخبر
عبدالرحمن صديقه أنه يملك
آل ــة عـ ــود ،وه ــو ي ـحــب ال ـعــزف
والغناء ،لكن تواجهه مشكلة
ك ـب ـيــرة ،حـيــث تــرفــض أســرتــه
اتجاهه إلى العزف أو الغناء،
ً
وحينما وجد تفاعال من زميله
طالل اقترح عليه أن يضع آلة
الـعــود فــي عهدته وفــي بيته،
وح ـي ـن ـمــا ي ــري ــد ع ـبــدالــرح ـمــن
ال ـعــزف أو ال ـت ــدرب يــأتــي إلــى
ط ـ ــال وي ـم ـض ـي ــان جـ ـ ــزءا مــن
الوقت بالعزف ،وكــان حينها
عبدالرحمن هــو ال ــذي يعزف
ف ـ ـقـ ــط ،وكـ ـ ـ ــان ط ـ ـ ــال ج ـل ـي ـســه
فقط ،ومع مرور الوقت ،انتبه

طالل إلى ما يجري من حوله،
ف ــآل ــة الـ ـع ــود مـ ـت ــواف ــرة ل ــدي ــه،
وعـبــدالــرحـمــن ال يستخدمها
إال إذا س ـن ـحــت ل ــه ال ـف ــرص ــة،
ف ـت ـبــادر إل ــى ذه ـنــه أن يتعلم
العزف ،وبــدأت أنامله تداعب
العود ،وفي كل جلسة تدريب
ً
ي ـت ـع ـلــم ط ـ ــال ش ـي ـئ ــا م ـف ـي ــدا،
وم ــن خ ــال ال ـت ــدري ــب ال ــذات ــي
بــدأ يـعــزف ،فتعلم مــن العزف
النشاز الوصول إلــى اإلتقان،
واستفاد من التدريب المكثف
ال ـ ـت ـ ـعـ ــرف عـ ـل ــى قـ ـ ـ ـ ــدرات ه ــذه
اآللة ونغماتها ،في حين كان
يعزف عبدالرحمن وينصت له
طــال ،وفي إحــدى المرات بدأ
طــال يغني بمصاحبة عزف
ع ـبــدالــرح ـمــن ،ف ــوج ــد األخ ـيــر
أن طالل لديه قدرة على األداء

تعد أغنية "شفت القمر في المرايا" أول أغنية أداها الفنان
ً
ط ــال م ـ ــداح ،وه ــي م ــن أل ـحــانــه اي ـض ــا وم ــن ك ـل ـمــات الـشــاعــر
عبدالرحمن بن سعود ،ولم تسجل هذه األغنية التي ظهرت الى
النور في عام  1958في اإلذاعة أو التلفزيون ،بل غناها صوت
األرض خــال إح ــدى الجلسات ،ومــن الـطــريــف أنــه فــي إحــدى
الـمــرات سئل عــن هــذه األغنية خــال استضافته فــي برنامج
تلفزيوني ،فأجاب الفنان طالل مداح أنه نسي األغنية برمتها،
ولم يعد يتذكر كلماتها وكذلك اللحن.
وتقول كلمات األغنية:
"شفت القمر في المرايا  ..شفته وهوا ورايا
وازداد شوقي وحبي  ..من يوم حط العبايه
يا ليت ما هو معاهم  ..وال يجي هو معايا
أنا عليل متيم  ..وانتم شفايا ودوايا
مظلوم انا من هواكم  ..لله بأقدم شكايا
واقول ظبي رماني  ..من غير ذنب وجنايه
الله بحبه بالني  ..واعطاني حسنا كفاية
افديك انا يا حبيبي  ..ترحمني ..تجبر كفاية
الـ ـمـ ـت ــزن ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ج ـمــال
ال ـ ـصـ ــوت وعـ ــذوب ـ ـتـ ــه ،وح ـي ــن
اقـ ـ ـت ـ ــرب طـ ـ ــال م ـ ــن الـ ـع ــاش ــرة
مـ ــن عـ ـم ــره ب ـ ــدأ ي ـت ـقــن أغ ــان ــي
كـبــار المطربين ال ـعــرب فريد
األطــرش ومحمد عبدالوهاب
وأم كلثوم وغيرهم من النجوم
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة أو ف ــي مصر
ت ــوثـ ـق ــت الـ ـع ــاق ــة بـ ـي ــن ط ــال
وعـبــدالــرحـمــن واس ـت ـمــرا معا
لفترة طويلة.

تحلى الصغير
بالصبر والجلد
والمثابرة

عبدالرحمن خونده
كان يخبئ العود
في بيت صديقه
ً
طالل خوفا من
أسرته المحافظة

الدروب الوعرة
ت ـح ـلــى ال ـص ـغ ـيــر بــالـصـبــر
والجلد والمثابرة ،فلم يمنعه
جـ ـس ــده ال ـن ـح ـيــل م ــن الـتـمـيــز
بين أقــرانــه ،ولــم يثنه ضعف
البصر من نفاذ البصيرة ،فكان
يـحــول ال ـظــروف الصعبة إلى
دوافع تمنحه القوة واإلصرار
والعزيمة ،وحقق طالل بعض
أحالمه ،فكان الطالب المحبب
ل ــدى اإلدارة ،فـعــذوبــة صوته
جعلته مقدم فقرات أي احتفال
ت ـن ـظ ـمــه ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ،وأص ـب ــح
ً
الـطـفــل النحيل مـشـهــورا بين

اكتشف األساتذة
حالوة صوته
فأسندوا له تقديم
فقرات أي حفل في
المدرسة

عبدالحليم حافظ وفريد األطرش

بداية شاقة وطريق طويل

طالل مداح في شبابه

زوج خالته كان
ً
يعمل جزارا في
القوات المسلحة
السعودية

فيما يتعلق بالظروف التي عاشها طالل
منذ والدته ،قال في أحد حواراته أنه بدأ كأي
ً
هاو من هواة الفن في زمن لم يكن سهال فيه
التعبير عــن المشاعر واألحــاسـيــس .البداية
كانت صعبة وشاقة وطريقها طويل ..انطلقت
م ــن ال ـم ــدرس ــة ف ــي ال ـط ــائ ــف ،وح ـص ـلــت على
الثانوية التي كانت تسمى "الكفاءة" ،كنت من
محبي االستماع إلى الموسيقار الراحل محمد
عبدالوهاب والعندليب األ سـمــر عبدالحليم
حافظ والفنان الكبير وديع الصافي ،وبعض
الفنانين المحليين غير المنتشرين بشكل
كبير آنذاك بحكم عدم وجود الشاشة الصغيرة
وغياب اإلعالم الذي يخدم اليوم الفن والفنان،

ً
حتى إن ممارسة هواية العزف على العود علنا
ً
كانت محفوفة بالصعوبات ،نظرا للظروف
ال ـتــي كــانــت ت ـحــول دون رغ ـبــات ـنــا بـخـطــوات
فنية جريئة ،وبــالــرغــم مــن هــذا استطعت أن
أشق طريقي".
وع ــن ه ــذه الـفـتــرة ك ــان الــراحــل ط ــال مــداح
ي ـقــول إن ــه ن ـشــأ ف ــي بـيـئــة ف ـن ـيــة ،ف ـكــان وال ــده
يجيد العزف على آلتي المدروف والسمسمية،
ووالدته كانت تجيد العزف على بعض اآلالت
األخرى ،وكان لهذه البيئة الفنية األثر الكبير
في تكوينه الشخصي ،إذ بدأ يعشق الفنون
ويـحــب الـغـنــاء وال ـع ــزف ،كـمــا أن ثـمة ظــروفــا
لم يكن رتب لها الطفل ،حيث تعرف إلى أحد

األصــدقــاء في المدرسة ،وكــان يهوي العزف،
ً
ونظرا لعدم تقبل األسر مسألة اتجاه أوالدهم
إلى الغناء أو العزف ،كان صديقه عبدالرحمن
ً
خ ــون ــده م ـغــرمــا بــال ـعــزف عـلــى ال ـع ــود ،وك ــان
يمتلك آلة جميلة ،لكنه واجــه معضلة ،حيث
كــان يخشى أن تعلم أســرتــه بقيامه بالعزف
على آلة العود ،إضافة إلى امتالكه العود ،لذا
اضطر عبدالرحمن إلى وضع العود في بيت
زميله ط ــال ،وكلما أراد الـعــزف أو التدريب
طـلــب عـبــدالــرحـمــن مــن ط ــال إح ـضــار الـعــود
مـعــه ،وعـقــب انـتـهــاء فـتــرة ال ـعــزف والـتــدريــب
ً
يتركه عند طالل ،لم يجد عبدالرحمن صديقا
ً
ً
أمينا مثل طالل ،فكان مثاال للصدق والنزاهة،

واستمرت الحال لفترة طويلة ،ونظرا لعشق
عـبــدالــرحـمــن آلل ــة ال ـعــود ب ــدأ ي ـتــدرب عـلــى يد
ً
أحــد األســاتــذة ،فكان طــال شــاهــدا على هذه
الـمــراحــل ،وحين يجلس عبدالرحمن وطــال
ّ
ً
معا يعزف عبدالرحمن ما تعلمه من أستاذه
وكان ما يجري تدريب لهذا الطفل الصغير.
وم ــع مـ ــرور ال ــوق ــت ،اس ـت ـطــاع ط ــال إتـقــان
ً
العزف على الـعــود ،مستفيدا من توافر اآللة
في بيته ،فكان يعزف في الصباح وفي المساء،
فيخطئ ويـصــوب أخـطــاء ه بنفسه ،ثــم يأتي
عبدالرحمن ويعزف أمامه طالل إلى أن تفوق
طالل بالعزف على عبدالرحمن.
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منطقة
شعب
جهاد
مركز
معنى

سلطة
حكومة
قضية
سالم
قوات

حزب
نجاح
تصنيف
رمز
موقع

فلك
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مــن  6أح ــرف و هــي اس ــم دول ــة تـقــع فــي غــرب
وسط أفريقيا.
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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.

عملة
فرنك
في
بضعة

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 -1الــوقــت حين تصفر الشمس
لمغربها.
 -2ل ـي ــال ــي (مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) – طــريــة
(معكوسة).
 -3طـ ـ ـع ـ ــام ي ـ ــؤك ـ ــل مـ ـ ــع ال ـخ ـب ــز
– ع ــاصـ ـمـ ـتـ ـه ــا (لـ ـيـ ـل ــونـ ـج ــوى)
معكوسة.
 -4لقب األلماني مخترع المنطاد
(معكوسة) – جــرم ينير األرض
(معكوسة).
 -5أهـ ـ ـ ــرول (مـ ـبـ ـعـ ـث ــرة) – أن ـثــى
الجمل.
 -6أم ـيــرات (مـبـعـثــرة) – نجدها
في (النور).
 -7بقعة خضراء في الصحراء.
 -8ثلثا (زور) – مــن أسـمــاء الله
الحسنى – شعور.
 -9مـعــركــة انـتـصــر فيها صــاح
الدين – زوجة.
 -10للنفي – عالم فلكي شهير.

2
3
4

الجوزاء

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
مهنيا :يقودك برجك نحو تجربة جديدة
في العمل قد تكون مثمرة.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــاذر مــن مــواجـهــة مــع إحــدى
النساء بسبب ابتعادك عنها.
ً
ّ
بالمقربين حولك وتقوم
اجتماعيا :تسعد
بتضحيات كبيرة من أجل إسعادهم.
رقم الحظ1.:

السرطان

 21مايو  21 -يونيو
 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
ّ
مهنيا :ال تخف من المغامرة إذا كــان قــرارك مهنيا  :يتحد ث الفلك عــن عــا ئــدات مالية
ً
ً
ّ ستصلك في وقت قريب.
منطقيا ومدروسا.
ً
ً
ً
عاطفيا  :تقيم عالقة عاطفية ّ
ّ
تهتم كثيرا بصحة شريك العمر
مميزة تتمنى عاطفيا:
بعدما أصيب بوعكة مرضية.
لها أن تدوم.
ً
ً
اجتماعياّ :
تجدد بعض العالقات القديمة
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـب ــدو م ــره ــف الـ ـح ـ ّـس وش ــدي ــد
ّ
وتتحرك حيث الخطوات معرقلة.
االنفعال ،فابتعد عن الناس لفترة.
رقم الحظ4.:
رقم الحظ10.:

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :تتخطى بعض الحواجز وتطلق أفكارا
ومشاريع جديدة.
ً
عاطفيا :تبتسم األ فــاك لك وتجعلك تلتقي
بوجه جميل ّمن الجنس اآلخر.
ً
تتخذ إجراءات منزلية ّ
مهمة تكون
اجتماعيا:
لمصلحة الجميع.
رقم الحظ18.:

الميزان

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يـقــوم خــاف مــع شــريــك أو زميل،
ويجب أن ّ
تسوي الوضع بسرعة.
ً
ً
عاطفيا :ال يرغب الحبيب في رؤيتك حزينا
ً
مهموما من دون مصارحته.
أو
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى بعض التغيير في
حياتك الخاصة لتستطيع أن تفرح.
رقم الحظ9.:

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :تحاصرك المشاكل التي تواجه عملك مـهـنـيــا :يـســاعــدك تصميمك عـلــى تخطي
ً ّ
األوضاع الصعبة على إنجاز ما لديك.
وتجد حلوال لكل منها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تــاحــق شـخـ ًـصــا مــن ال ـطــرف اآلخــر عاطفيا :يبوح لك شخص من الطرف اآلخر
عن مشاعره العاطفية تجاهك.
بهدف االرتباط ،لكنه بعيد عنك.
ً
ً
اجتماعيا :يحاصر برجك كل الذبذبات الفلكية اجتماعيا :حاذر المواجهات العنيفة مع
أحد المعارف أو من عداوة جديدة.
ويحوطك باالستقرار.
رقم الحظ5.:
رقم الحظ16.:

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
ً
مـهـنـيــا :بـعــض الـتـغـيـيــرات فــي مـجــال العمل م ـه ـن ـيــا :ل ـح ـســن ال ـح ــظ أن تـتـمـتــع ب ــروح
ّ
إيجابية وميل إلى تبسيط األمور.
بسبب التنافس القوي.
ً
ً
ً
ً
وضعا ً متناقضا تميل فيه عاطفيا :ثمة شخص على استعداد للقيام
عاطفيا :قد تعيش
ً
بأي شيء للحصول على حبك.
حينا إلى التجاوب وحينا إلى الرفض.
ً
ً
ّ
تضطر إلى تصويب بعض األهداف اجتماعيا :تتعرقل بعض الخطط المنزلية
اجتماعيا:
من أجل إجراء إصالحات ضرورية.
العائلية ليطمئن الجميع.
رقم الحظ11.:
رقم الحظ14.:

6
7
8

الدلو

9
10

 -1ج ـم ـيــع م ــا ع ـلــى األرض من
الخلق – من الكواكب.
 -2يرشدها – (ال )...مكان إقامة
اإلنسان ومقره.
 -3الذهب الخالص.

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
راضيا ّ
عما تنجزه من أعمال
مهنيا :تبدو
وتنتظر نتائج إيجابية.
ً
عاطفيا :وضعك العاطفي متناغم ً
تماما مع
ّ
ً
حاليا.
األفالك ،فتمتع
ً
ّ
أحسن التصرف مع والديك ،فالله
اجتماعياً :
يرزقك أضعافا.
رقم الحظ3.:

القوس

5

ً
عموديا:

٢٣

تسالي

 -4الــرفـيــق فــي العمل أو السفر
(معكوسة) – ونج (مبعثرة).
 -5متشابهان – أزهار.
 -6ث ـل ـث ــا (ورق) -تـ ـج ــد ه ــا فــي

الحلول

(التراويح).
 -7يسيطر – يلحد (مبعثرة).
 -8ال ـنــاق ـلــة (م ـب ـع ـثــرة) – عـنــدي
(معكوسة).

 -9ت ـج ــده ــا ف ــي (ال ـم ـن ــاق ـي ــل) –
مجوهرات.
 -10الحاذق في الصنعة – غفلة.

الحوت

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
ّ
مهنيا:
يتحدث الفلك عن كسب مادي ستحققه مهنيا :ينتقل كوكب المال إليك ،مما يعني
ً
ازدهارا ً
فجائية.
بصورة
ماليا عما قريب.
ّ
ً
ً
ً
ّ
عاطفيا :يحذرك الفلك من قرار متسرع يتعلق عــاط ـف ـيــا :يـحـمــل ل ــك كــوكــب ال ـح ــب حــدثــا
ً
ً
بزواج أو طالق.
استثنائيا تفرح به كثيرا.
ً
ً
اجتماعيا :الوالدان بحاجة إلى اهتمامك ،فال اجتماعيا :تدعو إلى عقد لقاء ربما يكون
ً
سياسيا أو ً
ًّ
قاسيا في معاملتهما.
تكن
أدبيا.
رقم الحظ2.:
رقم الحظ15.:
 19فبراير  20 -مارس
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 5ظواهر طارئة على المشهد الدرامي في رمضان

خبريات
ويزو ضيفة شرف مسلسل
«الواد سيد الشحات»

منها تأخر إعالن الخريطة البرامجية وتراجع الكوميديا ودخول « »Netflixالمنافسة

َ
«أنا عندي نص»

محمد جمعة

يشهد الموسم الدرامي
الرمضاني العديد من
المتغيرات التي تلقي بظاللها
على الساحة الفنية بشكل عام.

بعض المحطات
بدأت في عرض
أعمالها قبل يومين
لجذب الجمهور

ي ـت ـم ـت ــع ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـ ــدرامـ ـ ــي
ا لــر مـضــا نــي بخصوصية تميزه
عن غيره من فترات العام ،حيث
يحظى هذا الشهر الكريم باهتمام
صناع الدراما ،وأصبح مضمارا
كـ ـبـ ـي ــرا ل ـل ـس ـب ــاق نـ ـح ــو تـحـقـيــق
أع ـلــى نـسـبــة م ـشــاهــدة مــن خــال
اسـتـقـطــاب أكـبــر شــريـحــة ممكنة
من المشاهدين.
وب ـمــرور الــوقــت أصـبــح نجوم
الصف األول؛ سواء من الكبار أو
مــن جيل الشباب اكـثــر ميال إلى
االكتفاء بعمل واحد في رمضان،
وتـ ـك ــري ــس الـ ــوقـ ــت والـ ـجـ ـه ــد ل ــه،
ليظهر بأفضل صورة.
ولعل المتابع للمشهد الفني
خالل هذه الفترة من العام يلمس
ت ـغ ـيــرا ك ـب ـيــرا ع ـلــى م ـس ـتــوى ما
ي ـقــدم م ــن أع ـم ــال وآل ـي ــة ال ـعــرض
والمنافسة الشرسة بين منصات
العرض ،ومن خالل هذه األسطر،
ت ـس ـت ـع ــرض "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" بـعــض
الظواهر التي طرأت على الصورة
العامة.

تأخر إعالن الدورة
تأخر إعالن الدورة البرامجية

لبعض المحطات سبب إحراجا
كبيرا لنجوم بعض المسلسالت،
السيما على المستوى المحلي،
وخصوصا ممن سبق أن أعلنوا
خـ ــوض ـ ـهـ ــم الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ال ـ ــدرام ـ ــي
الــرمـضــانــي ،ليفاجأ صـنــاع هذه
ال ـم ـس ـل ـســات بـ ـخ ــروج أعـمــالـهــم
مــن المنافسة دون سابق إنــذار،
وبعيدا عما يسببه هذا التخبط
م ــن ربـ ـك ــة ل ـف ـنــان ـيــن ق ــد يـكـتـفــوا
بعمل واحد فقط على مدار العام،
أمــا في أن يجد طريقه للعرض
ب ــال ـم ــوس ــم األه ـ ـ ــم وبـ ـي ــن عـشـيــة
وض ـح ــاه ــا وجـ ـ ــدوا أن ـف ـس ـهــم قد
انتقلوا ا لــى مقاعد المتفرجين،
ف ــإن لعبة الـكــراســي الموسيقية
ال ـت ــي ت ـح ــدث ت ــؤث ــر أي ـض ــا عـلــى
اخـ ـتـ ـي ــارات ال ـم ـش ــاه ــد الـ ـ ــذي قــد
ّ
يبقى معلقا حتى األمتار األخيرة
من بدء الموسم الرمضاني دون
أن يـ ـح ــدد األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي ي ـقــرر
متابعتها.

تراجع الكوميديا
ت ـص ــدرت األعـ ـم ــال الــدرام ـيــة
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة ال ـم ـش ـه ــد ال ـف ـنــي
ل ـ ــرمـ ـ ـض ـ ــان ط ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات

الماضية وكانت بمنزلة فاكهة
الـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــدة الـ ــرم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة ،ل ـكــن
بـمــرور الــوقــت انحسرت موجة
الكوميديا في الدراما المحلية
تـحــديــدا والـعــربـيــة بشكل عــام،
وأصبح أغلب األعمال يميل إلى
الطابع التراجيدي أو األكشن.
ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـم ــاض ــي ت ـف ــرد
ال ـف ـنــان ح ـســن ال ـب ــام ب ـ ـ "ب ـلــوك
غشمرة" مع رفيق دربــه الفنان
ع ـبــدال ـنــاصــر دروي ـ ـ ــش ،ف ــأث ــارا
عـ ــا ص ـ ـفـ ــة مـ ـ ــن ردود األ فـ ـ ـع ـ ــال
المتباينة ،وه ــذا أيـضــا يذهب
الـ ـب ــام ل ـل ـكــوم ـيــديــا ،ل ـكــن دون
درويـ ـ ـ ــش فـ ــي "بـ ــانـ ــي زم ــان ــي"
م ــع غـ ــروب الـ ـب ــام ،وه ــم نخبة
مــن نـجــوم الكوميديا الشباب،
ليغرد البالم وحيدا في فضاء
الكوميديا دون منافس محلي.

شبكة «»Netflix
ولـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى أع ـل ـن ــت
ش ـب ـك ــة "  ،"Netflixا ل ـش ــر ك ــة
الرائدة في مجال الترفيه على
اإلنترنت ،استعدادها لعرض 4
مسلسالت خالل شهر رمضان،
هي "الكاتب" و"أنا عندي نص"

نجوم مسلسل «بالني زماني»
و"حضن الشوك" و"ماذا لو؟"،
بواقع حلقة جديدة يوميا.
وذكــرت "نتفليكس" ،في بيان
صـحــافــي ،أن ه ــذه ال ـمــرة األول ــى
ا لـتــي يستطيع مــن خاللها أكثر
من  148مليون عضو بالمنصة
فــي أك ـثــر مــن  190دول ــة متابعة
أح ــداث المسلسالت الرمضانية
يــومـيــا ،وم ـشــاهــدة الـحـلـقــات في
الــوقــت المناسب لـهــم ،ومــن دون
أي إعــانــات ،فــي مـبــادرة جديدة
تعزز أهمية الدراما العربية عامة
والخليجية خصوصا ،حيث وقع
اختيار الشبكة على  3مسلسالت
م ـح ـل ـيــة ،ه ــي "أنـ ـ ــا ع ـن ــدي ن ــص"
للفنانة سعاد عبدالله و"حضن
ال ـشــوك" للفنانة إلـهــام الفضالة
ونخبة من النجوم ،و"م ــاذا لو؟"
ل ـل ـف ـنــان األردن ـ ــي م ـن ــذر ريــاحـنــة
والفنان خالد أمين.

أسبقية العرض
بعد تــراجــع شـعــار الحصرية

الذي كانت ترفعه أغلب المحطات
الفضائية من قبل بسبب ارتفاع
أج ــور الـفـنــانـيــن وكـلـفــة األع ـمــال
الــدرامـيــة وتــراجــع اإلعــانــات في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،وال ـت ــي ت ـعــد أحــد
أهم الروافد المادية للفضائيات،
أصبح أغلب المسلسالت متاحا
ل ـل ـع ــرض الـ ـث ــان ــي والـ ـثـ ــالـ ــث ،بــل
والــرابــع ايضا في محطات عدة،
ومن أجل الحفاظ على الصدارة
واالس ـ ـت ـ ـئ ـ ـثـ ــار ب ـ ـسـ ــوق اإلعـ ـ ــان
لـجــأ بـعــض الـفـضــائـيــات لعرض
مسلسالتها قـبــل ي ــوم أو اثنين
م ــن شـهــر رم ـض ــان ،سـعـيــا منها
للفت أنظار المشاهدين ولتصدر
اهتماماتهم خالل الشهر الكريم.

الحنين إلى الماضي
رغ ـ ـ ــم أن ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا ال ـح ــدي ـث ــة
ك ــان ــت ل ـه ــا ال ـك ـل ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا فــي
السنوات الماضية على اختالف
الـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـت ــي ت ـطــرح ـهــا،
ف ــإن ت ـ ّ
ـذم ــر ال ـج ـم ـهــور م ــن ت ـكــرار

األفكار وتشابه األعمال وبعض
م ـ ــواق ـ ــع الـ ـتـ ـص ــوي ــر أي ـ ـضـ ــا دف ــع
ّ
ال ـك ــت ــاب إل ــى ال ـب ـحــث ع ــن مـخــرج
لهذا الـمــأزق ،ولــم يجدوا بـ ّـدا من
الـ ـع ــودة إل ــى ال ـ ــوراء والـتـفـتـيــش
في أوراق الماضي ،والتنقل بين
ح ـقــب زم ـن ـيــة مـخـتـلـفــة ،السـيـمــا
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات وال ـس ـت ـي ـن ـي ــات،
أو تــوظـيــف ال ـت ــراث لـتـقــديــم فكر
ج ــدي ــد فـ ــي ق ــال ــب م ـخ ـت ـلــف ه ــذا
ال ـع ــام ي ـضــرب الـجـمـهــور مــوعــدا
مــع  5أع ـمــال درام ـيــة بـيــن تــراثــي
وأخ ــرى تقع أحــداثـهــا فــي الفترة
من الخمسينيات إلى الستينيات
م ــن ال ـق ــرن ال ـمــاضــي ه ــي "ح ــدود
الـشــر" و"الــديــرفــة" و"ال موسيقى
في األحمدي" و"دفعة  "56و"غرس
الورد".

القصبي يسلط الضوء على المجتمع السعودي في «العاصوف»
يسلط الجزء الثاني من "العاصوف" الضوء على
الـطـفــرة ال ـتــي حـصـلــت فــي الـسـعــوديــة بـعــد منتصف
الـسـبـعـيـنـيــات حـتــى أواخـ ــر الـثـمــانـيـنـيــات م ــن الـقــرن
الماضي ،من خالل شخصيات العمل وتطور عالقاتها،
آخذا في االعتبار التطورات اإلنسانية واالجتماعية
بالمملكة ،وهكذا يختصر النجم ناصر القصبي أحداث
الحلقات الجديدة من الدراما االجتماعية السعودية
"العاصوف" في جزئه الثاني ،الذي يعرض على .MBC1
ويتطرق القصبي إلى أحداث الجزء الثاني وجوهره
قائال" :شخصيات الجزء الجديد هي امتداد لتلك التي
قدمناها في الجزء األول من هذا المشروع الملحمي".
ً
ورغم أن الخطوط الدرامية العريضة تتشابك أساسا

حول الصراع الدائر بين االخوة ،يذهب القصبي إلى
ما هو أعمق من ذلك ،موضحا" :نرصد أحوال المملكة
في تلك األثناء ،كيف بدأت وإلى أين وصلت وما الذي
ً
ّ
تبدل ،كل هذا مــرورا ببعض أهم األحــداث التي جرت
ف ــي تـلــك الـحـقـبــة وت ــرك ــت آثـ ــارا كـبـيــرة عـلــى المملكة
والعالم بأسره".
وأردف" :هذا هو جوهر العمل! أما العنوان العريض
فهو التحوالت التي حصلت في المجتمع السعودي
خالل تلك الفترة ،وهي تحوالت مهولة قياسا بتجربة
الشعوب ،ففيها قفزة هائلة تغير فيها المجتمع بشكل
كبير وفق إيقاع سريع أفرز ارتباكات اجتماعية كثيرة".
وأضاف" :نحاول خالل العمل سبر تلك المتغيرات

الـ ـت ــي ط ـ ـ ــرأت ع ـل ــى ال ـم ـج ـت ـم ــع ع ـب ــر رص ـ ــد األح ـ ـ ــداث
والتحوالت والظروف التي عاشتها البالد آنذاك ،وما
نتج عنها من تغيرات طالت الكثير من المفاهيم ،بما
في ذلك التحوالت االجتماعية والثقافية والسياسية
وغيرها".
وحـ ــول االرتـ ـب ــاط ب ـيــن ال ـح ـكــايــة وش ـخــوص ـهــا من
جهة ،وعامل الزمن من جهة أخــرى ،تابع" :نحن أمام
مشروع درامي يشتمل على حكاية رئيسية وتفرعات
الشخصيات ،إضافة إلــى محاور فرعية ،لــذا نتحرك
من خالل هذه الشخوص وفق الظرف الزماني للعمل،
وأت ـم ـن ــى أن ي ـك ــون الـ ـج ــزء ال ـج ــدي ــد ع ـنــد ح ـســن ظــن
الجمهور".

ناصر القصبي

أكاديمية لينا باكير دشنت عامها
الـ  31بحفل موسيقي مميز

ً
في مركز جابر بمشاركة أوركسترا تتكون من  35عازفا وعازفة

تشارك الفنانة ويزو ،نجمة
مسرح مصر ،كضيفة شرف
ضمن أحداث مسلسل "الواد
سيد الشحات" ،الذي يخوض
به الفنان أحمد فهمي السباق
الرمضاني املقبل ،ويعرض
بشكل حصري على شاشة
 ،DMCمن تأليف مصطفى
صقر ومحمد عز وكريم
يوسف وإبراهيم خطاب،
وإخراح أحمد الجندي.
ويواصل فهمي تصوير
املسلسل على قدم وساق قبل
حلول شهر رمضان ،ما بني
أكتوبر وشبرا وطريق مصر
اإلسكندرية الصحراوي ،حيث
انتهى من تصوير  20حلقة
جاهزة للعرض .ويعتمد
العمل على الحلقات املنفصلة
املتصلة ،وتعرض كل حكاية
خالل حلقتني" .الواد سيد
الشحات" ،تأليف مصطفى
صقر ومحمد عز وكريم
يوسف وإبراهيم خطاب،
وإخراح أحمد الجندي،
ومن إنتاج شركة سينرجي،
ويشاركه البطولة :هنا الزاهد
ومحمد عبدالرحمن "توتا"،
إضافة إلى ظهور عدد من
النجوم كضيوف شرف،
منهم :أكرم حسني ،بيومي
فؤاد ،حميد الشاعري ،محمد
ثروت ،أحمد فتحي ،إضافة
إلى آخرين.

جنات ترزق بمولودتها
األولى

ُرزقت املطربة جنات باملولودة
األولى لها ،وأطلقت عليها
نفس اسمها (جنات)،
وسط العديد من الدعوات
لجمهورها .ونشرت
جنات صورة لباب غرفتها
باملستشفى ،وعلقت قائلة:
"الحمد لله وصلت بنتنا
األولى بالسالمة (جنات)،
بارك الله لنا فيها ورزقها البر
والصالح ،شكرا على دعواتكم
وأمنياتكم"ُ .يذكر أنه في
الفترة األخيرة ،ورغم ظروف
الحمل ،واصلت جنات عملها
الفني ،وسجلت أغنية "دموع
وبكيت" من ألبومها الجديد،
كما غنت "لسه هتحلى"
تتر مسلسل "كارمن" .وكان
آخر ألبومات جنات بعنوان
"بنفس الكالم" في عام ،2016
وضمن أغنياته" :أخدت قرار"،
"مش رجولة" 100" ،دليل"،
"أكيد زعلت"" ،آخر أحزاني"،
"اسأل مجرب"" ،متتكلمش"،
"بطل تغني" و"بنفس الكالم"،
وتعاونت فيه مع عدد كبير
من الشعراء وامللحنني
واملوزعني.

تامر حسني نجم أولى
حفالت «ليالي العاصمة»

جانب من الحفل

•

فضة المعيلي

نظمت أكاديمية لينا باكير الموسيقية حفلها
الـسـنــوي فــي مــركــز جــابــر األح ـمــد الـثـقــافــي ،وســط
حضور الفت لعدد كبير من الشخصيات الرسمية،
إضافة إلى أولياء أمور المتدربين والمتدربات الذين
شاركوا في الحفل وعزفوا على آلة البيانو مقطوعات
كالسيكية وغنائية بمصاحبة أوركسترا متخصص،
اقترن بعضها بأداء غنائي متميز لبعض المتدربين
في المركز بفئة الغناء ،وبعض المدربين المحترفين.
مؤسسة ومــديــرة األكاديمية لينا باكير ّ
رحبت
بــالـحـضــور ،وش ـكــرت جـهــود العاملين فــي المركز
لتجهيز الحفل ،الــذي يعتبر بكل تفاصيله سابقة
هــي األول ــى مــن نوعها فــي الـكــويــت ومــركــز الشيخ
ً
جابر ،إذ يشارك فيه أوركسترا تتكون من  35عازفا
ً
وعــازفــة محترفين ،إضــافــة إلــى  27طــالـبــا وطالبة
مــن طــاب األكــاديـمـيــة وسـتــة مطربين ،كما تدشن
من خالله األكاديمية عامها ال ـ  ،31بعدما نجحت
منذ تأسيسها عام  1988في تدريب وصقل مهارات
م ـئــات الـمـتــدربـيــن وال ـم ـتــدربــات فــي م ـجــال الـعــزف
على البيانو ،الذي تطور لتعليم العزف على اآلالت
الموسيقية المختلفة للوصول إلى اكتفاء متطلبات
األكاديمية والمجتمع.
وكشفت باكير عن ارتـفــاع معدالت اإلقـبــال على
تعلم الفنون الموسيقية المختلفة ،وخاصة العزف
ً
على البيانو في السنوات العشر األخيرة ،وخصوصا
من جانب األجيال الجديدة ،مشيرة إلى أنها لمست

ً
شخصيا اهتمام وحرص العديد من األهالي واألسر
على تعليم أبنائهم وبناتهم العزف على البيانو
ً
وبعض اآلالت الموسيقية األخرى ،بعدما ثبت علميا
وبالتجربة والدليل القاطع االنعكاسات اإليجابية
على شخصية وتواصل من يتعلمون الموسيقى.
ولفتت إلــى الــدور الحيوي والمهم الــذي تؤديه
الموسيقى في مساعدة ودعــم بعض حــاالت ذوي
ً
ً
االحتياجات الخاصة نفسيا ومعنويا على التكيف
مع المجتمع.
واختتمت باكير حديثها بالتأكيد على تمتع
م ـتــدربــي األكــادي ـم ـيــة ف ــي ال ـكــويــت ب ـمــواهــب الفـتــة
ل ــان ـت ـب ــاه ،وش ـغ ــف وحـ ــب ك ـب ـيــريــن لـتـعـلــم ال ـعــزف
على البيانو ،األمــر الــذي ساعد الكثير منهم على
الـمـشــاركــة فــي مـنــافـســات عالمية والـحـصــول على
مراكز متقدمة فيها.
وافـتـتـحــت بــاكـيــر الـحـفــل بــالـكـشــف عــن مـفــاجــأة
أذه ـلــت الـحـضــور ،إذ أح ـضــرت أصـغــر مـتــدربــة في
األكاديمية ،وهــي الطفلة ميار القصار ،التي يبلغ
ً
عمرها  3سنوات ،وقدمت عزفا ألغنية "توينكل ليتل
ستار" مع أوركسترا الحفل.
كما قــدم طــاب األكاديمية مع المطربين الست
في الحفل  42أغنية ومقطوعة عالمية شهيرة من
أهمها المقطوعة الخامسة لبتهوفن وأخرى لموزارت
وبعض األغاني الشهيرة لليدي غاغا ،إضافة إلى
أغــانــي الصلصا واألخ ــرى المستوحاة مــن التراث
الغنائي األوروبي والعربي.

أعلنت "ليالي العاصمة"
تعاقدها مع السوبر ستار
تامر حسني ،إلحياء أولى
لياليها مع بداية حفالت
صيف  ،2019واملقرر إقامتها
رابع أيام عيد الفطر 7 ،يونيو
املقبل ،بمنطقة التجمع األول
بالقاهرة الجديدة.
واختتم حسني ،أمس األول،
موسم أعياد الربيع وشم
النسيم قبل حلول شهر
رمضان بيومني فقط ،بحفل
داخل إحدى الجامعات
املصرية الخاصة ،بحضور
عدد كبير من الطالب.
وقدم تامر خالل الحفل
باقة من أجمل أغنياته
القديمة والجديدة ،منها:
"قرب حبيبي"" ،بنت اإليه"،
"أكتر حاجة بحبها فيكي"،
"ارجعلي"" ،بتغيب"" ،تلفوني
رن"" ،أنا وال عارف"" ،يا أنا
يا مفيش"" ،ريح بالك"" ،بطلة
العالم في النكد"" ،نور عيني"
و"رسمي فهمي نظمي".
ُيذكر أن كليب "ناسيني ليه"،
لتامر حسني ،حقق أكثر من
 40مليون مشاهدة.

ةديرجلا
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دوليات

ً
ّ
إسرائيل توسع عدوانها على غزة وتقتل أكثر من  14فلسطينيا

ً
ّ
•  430صاروخا من القطاع ...و«القسام» تدمر مركبة عسكرية بـ «كورنيت» ومقتل  4إسرائيليين
•  80غارة تقصف ألف هدف ...وتعطل سكك القطارات بين بئر السبع و«كريات جات»

فلسطينيون على شاطئ غزة يراقبون النيران والدخان المتصاعد من القصف اإلسرائيلي على غزة أمس األول (أ ف ب)

وسعت إسرائيل ،أمس،
عدوانها على قطاع غزة،
األمر الذي ردت عليه الفصائل
الفلسطينية بقصف مئات
الصواريخ باتجاه األراضي
اإلسرائيلية ،وتمكنت من
تعطيل سكك الحديد وقتل
 4إسرائيليين.

عشية أول أيام شهر رمضان
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،اسـ ـتـ ـم ــر ال ـت ـص ـع ـيــد
خ ــال ال ـســاعــات الـمــاضـيــة بين
قطاع غزة وإسرائيل ،مع إطالق
دفعات جديدة من الصواريخ من
الـقـطــاع صـبــاح أم ــس ،فــي حين
ً
قتل منذ الجمعة  14فلسطينيا
و 3إسرائيليين بتبادل إطــاق
ال ـصــواريــخ مــن جـهــة والقصف
ال ـ ـجـ ــوي والـ ـم ــدفـ ـع ــي مـ ــن جـهــة
أخرى.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،
أم ـ ــس ،أن إس ــرائ ـي ــل س ـتــواصــل
«ضــربــاتـهــا المكثفة» عـلــى غــزة
ردا ع ـل ــى إط ـ ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ.
وب ــال ـت ــزام ــن ان ـط ـل ـقــت ص ــاف ــرات
اإلنـ ـ ـ ــذار م ــن ج ــدي ــد ف ــي ج ـنــوب
إسرائيل بمنطقة ناحال عوز.

تفاصيل ميدانية

واشنطن تدعم
ّ
«حق» تل أبيب
في «الدفاع
عن نفسها»

وقتل  3عاملين اسرائيليين،
عـنــدمــا أص ــاب أح ــد الـصــواريــخ
م ـص ـن ـ ًـعــا فـ ــي م ــدي ـن ــة ع ـس ـقــان
ج ـن ــوب إس ــرائـ ـي ــل ال ـق ــري ـب ــة مــن
ح ـ ـ ـ ــدود ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،كـ ـم ــا أص ـ ــاب
ص ــاروخ سـيــارة بشكل مباشر،
مما أدى إلى إصابة امرأة بجراح

اغتيال ناقل أموال إيران
فــي أول عملية مــن نوعها منذ حــرب عــام  ،2014اغتالت
ً
إسرائيل قياديا في حركة «حماس» بقطاع غزة ،بضربة جوية
موجهة استهدفت سيارته .وأفاد بيان عسكري إسرائيلي بأن
القتيل هو حامد أحمد عبد الخضري ،وكان مسؤوال عن نقل
األموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة.

حرجة قرب مفرق ياد مردخاي.
ول ـي ــل ال ـس ـبــت  -األحـ ـ ــد ،قتل
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ( 58عـ ــامـ ــا) جـ ـ ـ ّـراء
سقوط صــاروخ على منزله في
ع ـس ـق ــان .وك ــان ــت إســرائ ـي ـل ـيــة
أخرى ( 80عاما) أصيبت بجروح
خـطـيــرة فــي كـيــريــات غ ــات على
بعد  20كيلومترا من غزة.
وتـ ـ ـ ـ ّ
ـوس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ظ ـ ـ ـهـ ـ ــر أم ـ ـ ـ ــس،
مــديــات رشـقــات الـصــواريــخ من
ّ
غ ـ ـ ــزة ،ل ـت ـصــل إل ـ ــى ب ـئ ــر ال ـس ـبــع
ورحـ ــوفـ ــوت ،ج ـن ــوب ت ــل أب ـيــب،
ويافني ونتنيفوت ورهط وعراد.
وف ـ ـ ــي بـ ـئ ــر ال ـ ـس ـ ـبـ ــع ،أص ـ ــاب
ً
ص ــاروخ بيتا إصــابــة مباشرة،
بينما عثر الجيش على بقايا
صــاروخ في المجلس اإلقليمي
«شاعار هنيغيف» ،ووردت أنباء
عــن سـقــوط ص ــاروخ فــي مشفى
ب ــرز ًي ــاي ف ــي ع ـس ـقــان ،اتـضــح
الح ــق ــا أن ــه م ــن بـقــايــا صــواريــخ
منظومة ّ
ّ
الحديدية».
«القبة
مــن جـهـتـهــا ،أعـلـنــت «كـتــائــب
الـ ـقـ ـس ــام» اس ـت ـه ــداف ـه ــا مــرك ـبــة
ع ـس ـك ــري ــة إس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة ،ش ـمــال
غـ ـ ـ ّـزة ،بـ ـص ــاروخ م ـ ّ
ـوج ــه م ـطـ ّـور
وأصــابـتـهــا بـشـكــل مـبــاشــر ،في
حـ ـي ــن أع ـ ـلـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ت ـع ـط ـيــل
سكة القطارات بين بئر السبع

ً
ً
إسرائيليون منبطحون أرضا خوفا من صواريخ مصدرها قطاع غزة أمس (رويترز)

و«ك ــري ــات جـ ــات» ،جـ ـ ّـراء سقوط
ّ
صاروخ على سكة الحديد.
فـ ــي الـ ـج ــان ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة التابعة
لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس م ـ ـق ـ ـت ـ ــل 4
أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،ب ـي ـن ـه ــم أم ح ــام ــل
وطـفـلـتـهــا ،بـقـصــف إســرائـيـلــي،
إال أن مـتـحــدثــا عـسـكــريــا باسم
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي نـفــى ذلــك.
وق ـ ــال ج ــون ــاث ــان ك ــون ــري ـك ــوس
ل ـص ـحــاف ـي ـيــن ،إن ـ ــه «بـ ـن ــاء عـلــى
معلومات استخباراتية ،نحن
واثـ ـ ـق ـ ــون اآلن بـ ـ ــأن م ـق ـت ــل األم
وط ـف ـل ـت ـه ــا الـ ـم ــؤس ــف ل ـ ــم يـكــن
نتيجة سالح إسرائيلي ،وإنما
بفعل ص ــاروخ أطـلـقـتــه حماس
وانفجر».
وأع ـ ـل ـ ـن ـ ــت حـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد
اإلسـ ــامـ ــي م ــن ج ـه ـت ـهــا ،مـقـتــل
اثنين مــن ناشطيها فــي قصف
إســرائـيـلــي عـلــى مـخـيــم الـبــريــج
في وسط القطاع ،ليرتفع بذلك
عدد ضحايا القصف االسرائيلي
ً
الى  14قتيال.
ومـ ـن ــذ الـ ـسـ ـب ــت ،أطـ ـل ــق 430
صـ ــاروخـ ــا م ــن غـ ــزة ف ــي ات ـج ــاه
األراضـ ـ ــي اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،حسب
الـجـيــش ال ــذي ق ــال إن ــه اعـتــرض
العديد منها .وهو أكبر عدد من

تركيا ّ
تندد بتدمير «األناضول»

ّ
ّ
ّ
يضم مكتب وكالة أنباء
نددت تركيا بتدمير مبنى في غزة
ّ
ّ
«األناضول» الحكومية جراء قصف للطيران اإلسرائيلي.
وكتب الرئيس رجب طيب إردوغــان على «تويتر»« :ندين
ُ
ّ
بشدة الهجوم اإلسرائيلي .ستواصل تركيا ووكالة األناضول
إطالع العالم على اإلرهاب والفظائع التي ترتكبها إسرائيل».

الصواريخ يطلق على إسرائيل
فـ ــي ي ــومـ ـي ــن ،خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
األخيرة.
ّوأف ـ ــاد ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
بأنه ّ
رد عبر استهداف ّ
دباباته
ً
وطـ ــائـ ــراتـ ــه ن ـح ــو  120مــوق ـعــا
َ
ً
ًّ
عسكريا تابعا لحركتي حماس
والجهاد اإلسالمي.
ومـ ــن ال ـم ــواق ــع الـمـسـتـهــدفــة،
نـ ـ ـف ـ ــق مـ ـ ـخ ـ ـ ّـص ـ ــص لـ ـلـ ـهـ ـجـ ـم ــات
تـ ــابـ ــع ل ـ ــ«ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد» يـ ـمـ ـت ـ ّـد مــن
ّ
جـنــوب الـقـطــاع حــتــى األراض ــي
اإلسرائيلية.
وق ــال سـكــان إن الجيش ّ
دمــر
 5بنايات تحتوي على عشرات
الشقق السكنية في غزة .وأشار
ًّ
مقرا
الجيش إلى أن أحدهما كان
ألجهزة عسكرية وأمنية تابعة
لـ«حماس».

نتنياهو
وأع ـل ــن نـتـنـيــاهــو ف ــي بــدايــة
اجـ ـتـ ـم ــاع ل ـل ـم ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزاري
المصغر ،أمس ،أنه أمر «الجيش
هذا الصباح بمواصلة ضرباته
المكثفة على عناصر إرهابية
ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع غ ـ ـ ـ ـ ــزة ،وبـ ـتـ ـع ــزي ــز
القوات حول القطاع بالدبابات
والمدفعية وقوات المشاة».
وأغ ـلـقــت إســرائ ـيــل بـعــد ظهر
أمـ ــس األول ،م ـع ــاب ــر ال ـب ـضــائــع
ّ
واألفــراد مع غــزة ،وكذلك منطقة
الصيد البحري حتى إشعار آخر.
وقــال الناطق باسم الجيش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي أف ـي ـخــاي أدرعـ ــي،
أمـ ـ ــس ،أنـ ــه تـ ـ ّـم اسـ ـت ــدع ــاء ل ــواء
م ــدرع ــات كـقــوة قـتــالـيــة جــاهــزة
ال ــى مـنـطـقــة الـ ـح ــدود م ــع غ ــزة،
ل ـمــواص ـلــة ال ـج ـه ــود الــدفــاع ـيــة

ً
لبنان :قذيفة «حزب الله» لباسيل تثير سجاال
مئات عامالت المنازل األجنبيات يتظاهرن إللغاء نظام الكفالة
●

بيروت  -ريان شربل

أثــارت صورة وزير الخارجية
الـلـبـنــانــي ج ـبــران بــاسـيــل ،خــال
زيارته إحدى البلدات في منطقة
جبيل شمالي بيروت ،وهو يحمل
قــذ يـفــة مستعملة مــع مسؤولين
ً
فــي «ح ــزب الـلــه» اللبناني ،جــدال
ً
واسعاّ .
وقدم مسؤولون في «حزب
الله» في منطقة رأس قسطا قذيفة
من العيار الثقيل هدية لباسيل.
ُ
وكتب على القذيفة« :تحية تقدير
ومحبة لمعالي الــوزيــر المقاوم
جبران باسيل» ،وتم تثبيت علمي
«الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر» ،و»حــزب
الـلــه» على القذيفة .واستخدمت
ه ــذه الـقــذيـفــة فــي الـمـعــركــة التي
ق ــاده ــا «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه» ف ــي ج ــرود
عرسال شرقي لبنان صيف 2017
ضد «جبهة النصرة».
وعلق النائب السابق فــارس،
ً
عبر حسابه على «تويتر» ،قائال:
«إهــداء صــاروخ حزب الله لوزير
ال ـخــارجـ ّـيــة فــي جـبـيــل ،بحضور
نواب من جبيل كسروان محاولة
غ ـب ـ ّـي ــة إللـ ـب ــاس ج ـب ـيــل ك ـس ــروان
صبغة ّح ــزب ال ـلــه .اسـ ّـجــل باسم
مــن أمــثــل أن ه ــذه المنطقة حـ ّـرة
ّ
مستقلة وستبقى».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :جـ ـبـ ـي ــل ك ـ ـسـ ــروان
م ـن ـط ـق ــة الـ ـسـ ـي ــاح ــة وال ـ ـقـ ــداسـ ــة
والـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة .إصـ ـ ـ ـ ــرار ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
إلباسها لباس الصاروخ محاولة
ً
فاشلة» ،مضيفا« :أدعو أصحاب
ال ـم ـص ــال ــح وم ـ ــن ي ـع ـت ــرض عـلــى
إلحاقنا بثقافة ال تشبهنا رفع
الصوت .جبيل استقبلت جورج
م ــوس ـت ــاك ــي فـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات.

ج ــون ـي ــة الـ ـجـ ـم ــال وال ـت ـل ـي ـفــريــك،
حــريـصــا وب ـكــركــي وم ــار شــربــل،
ال تـخـتــزل ب ـص ــاروخ ح ــزب الـلــه.
أناشد أهلنا التعبير السلمي عن
رفضهم تسليم مفاتيح المنطقة
ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـب ــارح ــة وصـ ــاروخ
لباسيل بحضور نواب اليوم».
وغرد عضو كتلة «الجمهورية
القوية» النائب زياد الحواط عبر
حسابه على «تويتر» قائال :إلى
ّ
المتوج بصاروخ
ضيفنا الكريم
ع ــاب ــر ل ـتــاريــخ جـبـيــل وثـقــافـتـهــا
ً
ً
مهال ّ
هدية جبيل إلى لبنان
مهال
واللبنانيين الـقــداســة ،الوطنية،
الشهامة والعيش المشترك .ما
رأي ـنــاه عـبــث بــالـتــاريــخ وانـقــاب
عليه».
ً
وبـ ــدا الفـ ـت ــا ،ال ـش ـع ــارات الـتــي
رفعها مناصرو «حزب الله» خالل
اس ـت ـق ـبــال ـهــم ب ــاس ـي ــل .ووص ـف ــت
إحدى الالفتات موقف عون بأنه
«يشكل البيئة القوية والمؤمنة
لردع إسرائيل في لبنان».
ّ
وعلق المتحدث باسم رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامـيــن
نتنياهو لإلعالم العربي عوفير
جـنــدلـمــان ،قــائــا فــي «ت ـغــريــدة»:
«وزيــر الخارجية اللبناني تلقى
هدية جميلة ،وهي قذيفة أهداها
ل ــه ب ـكــل مـحـبــة ح ــزب ال ـل ــه ،ال ــذي
يحتل لبنان في خدمة طهران .في
وزراء خارجية بأي دولة بالعالم
بيتلقو هدايا من تنظيم إرهابي؟
مــا تقولو إنــو لبنان مــش محتل
ب ـت ــواط ــؤ م ــع ك ـب ــار الـمـســؤولـيــن
بالبلد».
فــي سـيــاق منفصل ،تظاهرت
الـ ـمـ ـئ ــات مـ ــن عـ ــامـ ــات ال ـم ـن ــازل

األج ـن ـب ـي ــات أم ـ ــس ف ــي بـ ـي ــروت،
مطالبات بإلغاء نظام الكفالة.
ويعيش في لبنان أكثر من 250
ً
ألفا من عمال المنازل المهاجرين،
بينهم أك ـثــر مــن  186أل ــف ام ــرأة
يـحـمـلــن ت ـصــاريــح ع ـمــل ،تتحدر
أغلبيتهن العظمى من إثيوبيا،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى دول أخـ ــرى هي
الفلبين ،وبنغالدش ،وسريالنكا
وفـ ــق وزارة ال ـع ـم ــل .وال يـشـمــل
ً
هــذا الـعــدد آالف ــا يعملن مــن دون
تصاريح.
وح ـ ـم ـ ـلـ ــت ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــات ف ــي
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة ،الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت عـلــى
هــامــش االحـتـفــال بعيد الـعـمــال،
وج ـ ــاب ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ــوارع ع ـ ـ ـ ــدة ،أع ـ ــام
بالدهن ،والفتات بلغات ّ
عدة جاء
في عدد منها «ال لالستعباد ،نعم
للعدالة» ،و«أوقفوا الكفالة» .وتقدم
المسيرة الفتة كبرى كتب عليها
باإلنكليزية «عامالت المنازل هم
ً
أيضاّ ،
ضمونا إلــى قانون
عمال
العمل».
وال يشمل قانون العمل الحالي
ع ــام ــات ال ـم ـن ــازل ال ـم ـه ــاج ــرات،
ال ـلــواتــي يخضعن لـنـظــام كفالة
يربط اإلقامة القانونية للعاملة
بـعــاقــة تـعــاقــديــة مــع رب العمل.
وطــالـبــت منظمة الـعـفــو الــدولـيــة
ف ــي ت ـق ــري ــر أصـ ــدرتـ ــه ق ـب ــل نـحــو
أس ـبــوع ـيــن ،بــإل ـغــاء ه ــذا الـنـظــام
الـ ــذي قــالــت إن ــه يـمـنــح أص ـحــاب
ال ـع ـم ــل «سـ ـيـ ـط ــرة ش ـب ــه ك ــام ـل ــة»
ع ـل ــى ح ـي ــاة عـ ـش ــرات اآلالف مــن
عامالت المنازل المهاجرات ،ممن
يتعرضن لكل أشكال االستغالل
وسوء المعاملة.
ويـ ـ ـك ـ ــاد ال ي ـ ـمـ ـ ّـر أسـ ـ ـب ـ ــوع فــي

الغرفة المشتركة
وك ــان ــت ال ـغ ــرف ــة الـمـشـتــركــة
للفصائل الفلسطينية أصدرت
بـيــانــا أك ــدت فـيــه مسؤوليتها
عن إطــاق الصواريخ ،مشيرة
ال ـ ــى أن «اسـ ـتـ ـه ــداف ع ـس ـقــان
وأوف ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم وكـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــات جـ ــات
بـ ــرش ـ ـقـ ــات صـ ـ ــاروخـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة جـ ــاء
ًّ
ردا عـلــى اس ـت ـهــداف االح ـتــال
للبنايات الـسـكـنـيــة» .وأض ــاف
البيان« :في حال تمادى العدو
سنوسع ّ
ّ
ردنا إلى أشدود وبئر
السبع».

أو حتى اقتطاعها ،عدا مصادرة
جوازات سفرهن .ويضاعف فرض
ً
أصحاب العمل قيودا على حرية
ال ـت ـن ـقــل واالت ـ ـصـ ــال بـعــائــاتـهــن
وأص ــدق ــائـ ـه ــن مـ ــن م ـع ــان ــات ـه ــن،
ً
م ــا يـجـعـلـهــن أح ـي ــان ــا ف ــي «عــزلــة
قسرية» .وباستثناء القادمات من
الفلبين ،تتراوح أجور العامالت
ب ـيــن  150و 200دوالر أ مـيــر كــي
في الشهر.

سلة أخبار
«الناتو» :نتضامن مع أنقرة
و«إس  »400قرار وطني

أكد األمين العام لحلف
شمال األطلسي (ناتو) ينس
ستولتنبرغ ،أمس ،أن حلفاء
«الناتو» يتضامنون مع تركيا
في هذه الفترة ،التي تتسم
بتحديات أمنية صعبة .ولفت
إلى أن قرار تزودها بمنظومة
«إس  »400الدفاعية الروسية
ً
قرار وطني .وردا على سؤال
بخصوص تحفظات واشنطن
على صفقة «إس »400-بين
موسكو وأنقرة ،رغم تأخرها
في الرد على طلب تركيا
شراء منظومات باتريوت،
وتقديمها عرضا مرتفع
الثمن ،أجاب ستولتنبرغ الذي
يستعد لزيارة تركيا« :هذا
موضوع شائك ،ومن المهم
استمرار الحوار بين تركيا
والواليات المتحدة».

غريفيث يقوم بزيارة
مفاجئة إلى صنعاء

ردود فعل
ّ
ودانـ ـ ــت الـ ــواليـ ــات ال ـمــت ـحــدة
ّ
إطــاق صــواريــخ مــن قطاع غــزة
ً
ّ
ب ــات ـج ــاه إس ـ ّـرائ ـي ــل ،م ـع ـ ّـبــرة عن
ّ
دع ـم ـه ــا «ح ـ ـ ــق» اإلســرائ ـي ـلــي ـيــن
فــي الــدفــاع عــن أنفسهم ،حسب
مـ ــا أع ـل ـن ــت وزارة ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة
األميركية السبت.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـن ـ ــاطـ ـ ـق ـ ــة بـ ــاسـ ــم
ّ
«الخارجية» مورغان أورتاغوس:
ّ
«تدين الواليات المتحدة بشدة
استمرار ّالهجمات الصاروخية
الـتــي تشنها حـمــاس والجهاد
ّ
اإلسالمي الفلسطيني من غزة
ع ـل ــى ال ـم ــدن ـ ّـي ـي ــن األب ـ ــري ـ ــاء فــي
إس ــرائـ ـي ــل» .وأضـ ــافـ ــت« :نــدعــو
المسؤولين عن هذا العنف إلى
ً
وقف هذا العدوان فورا».
وت ــابـ ـع ــت« :نـ ـح ــن ن ـق ــف إل ــى
ّ
ونؤيد بالكامل
جانب إسرائيل
ّ
الدفاع عن النفس ّ
حقها في ّ
ضد
هذه الهجمات البغيضة».
ودعـ ـ ـ ــا االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
إل ــى «وق ــف» إط ــاق الـصــواريــخ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة م ـ ــن غ ـ ـ ــزة ع ـ ّلــى
ً
إس ــرائـ ـي ــل «فـ ـ ـ ـ ــورا» ،ك ـم ــا ح ــض
مـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة فــي
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالي
مالدينوف «جميع األطراف على
ت ـهــدئــة ال ــوض ــع ،والـ ـع ــودة إلــى
اتفاقات األشهر األخيرة».
(عواصم  -وكاالت)

سليمان »CIA« :نصحت ترامب
بتجنب الصدام العسكري
طهران :نبيع النفط بـ «الرمادية» ونبحث التقشف

باسيل والقذيفة الهدية في جبيل أمس األول
لـبـنــان مــن دون تسجيل انتحار
أو محاولة انتحار عاملة منزلية،
ً
خصوصا عبر رمي أنفسهن من
الشرفات.
وت ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـ ـعـ ــامـ ــات وف ــق
مـنـظـمــة الـعـفــو الــدول ـيــة ألشـكــال
ع ــدة مــن االس ـت ـغــال ،كــإرغــامـهــن
عـلــى الـعـمــل ســاعــات طــويـلــة بال
اس ـتــراحــة أو إج ـ ــازة ،وع ــدم دفــع
أجــورهــن أو التأخير فــي دفعها

المختلفة» .وأكد مصدر عسكري
أن «ت ـ ــل أبـ ـي ــب ال تـ ـن ــوي وق ــف
هجماتها الواسعة على قطاع
غ ــزة ح ــال ـ ًـي ــا» .ونـقـلــت صحيفة
ه ـ ــآرت ـ ــس ع ـ ــن الـ ـمـ ـص ــدر ال ـ ــذي
«الجيش
وصفته بـ «الكبير» ،أن
ّ
اإلســرائـيـلــي أم ــام تـحــدي النيل
من مطلقي القذائف من القطاع».
وأض ــاف أن «ال ـغــارات التي بلغ
عددها  80وأصابت  1000هدف،
ركزت على مواقع تابعة لحماس
والـجـهــاد واإلس ــام ــي ،لتدفيع
الحركتين الثمن».
وبينما تتواصل في القاهرة
المحادثات بين مسؤولي جهاز
المخابرات المصرية وممثلين
ع ــن ف ـص ــائ ــل ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،فــي
إطار مساعي تثبيت الهدنة بين
إسرائيل والفصائل الفلسطينية
وتخفيف الـحـصــار على قطاع
غـ ـ ـ ــزة ،قـ ـ ــال مـ ـتـ ـح ــدث ع ـس ـكــري
اسرائيلي ،هو رونين مانليس
إن ــه «ال تــوجــد ج ـهــود وســاطــة
للتوصل إلى اتفاق لوقف النار
في الوقت الراهن».

ّ
ووزع ـ ـ ـ ـ ـ ــت «حـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـجـ ـه ــاد
ً
ً
اإلسالمي» شريطا مصورا يظهر
فـيــه مـقــاتـلــون يـحـمـلــون قــذائــف
وي ـ ـهـ ـ ّـددون م ــواق ــع إســرائ ـي ـلـ ّـيــة
رئ ـ ـي ـ ـسـ ـ ّـيـ ــة ،بـ ـيـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ـط ـ ــار بــن
غوريون الدولي قرب تل أبيب.
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في وقت يتزايد فيه الحديث عن احتمال وقوع مواجهة
ع ـس ـكــريــة ب ـيــن إيـ ـ ــران والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـت ــي تكثف
ضغوطها االقتصادية والدبلوماسية على طهران ،كشف
قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري اإليراني اللواء ،قاسم
سليماني ،عــن رســالــة تــوصـيــة مــن وكــالــة االسـتـخـبــارات
المركزية « ،»CIAإلى الرئيس األميركي دونالد ترامب ،بشأن
الحرب مع بالده.
ل ـك ــن س ـل ـي ـمــانــي اس ـت ـب ـعــد ش ــن واش ـن ـط ــن ح ــرب ــا عـلــى
الجمهورية اإلسالمية ،وقال ،في مقطع فيديو نشره عبر
«تويتر»« :إن وكالة االستخبارات األميركية ( )CIAأبلغت
تــرامــب ضـ ــرورة ع ــدم االش ـت ـبــاك مــع إي ـ ــران ،حـتــى لــو كــان
ً
اشتباكا جزئيا».
وأضــاف« :لــذا علينا أال نضخم قوة العدو دون معرفة
حقيقة قدراته .العدو يتحدث عن ضرورة عدم الدخول في
اشتباك مع إيران في الظروف الراهنة».
وتابع« :يقولون إن أي اشتباك يمكن أن يتحول إلى حرب
ال تعرف نهايتها ،وستهدد مصالح الــواليــات المتحدة،
ه ــذا مــا يـقــولــه ال ـع ــدو ،وه ــي مـعـلــومــات م ــؤك ــدة ،وليست
استنتاجات».
في هذه األثناء ،صرح نائب وزير النفط اإليراني أمير
حـسـيــن زمــانــي ن ـيــا ،ب ــأن ط ـهــران ح ـشــدت م ــوارده ــا لبيع
النفط في «السوق الرمادية» ،لتجاوز العقوبات األميركية
األحــاديــة التي تفرضها على جميع ص ــادرات طهران من
الخام األسود.
ً
وتابع« :بالتأكيد لن نبيع  2.5مليون برميل يوميا كما
تنص االتفاقية النووية» .ولفت إلى أن الحكومة اإليرانية
تـعـمــل ع ـلــى ات ـخ ــاذ قـ ـ ــرارات مـهـمــة ح ــول اإلدارة الـمــالـيــة
واالقتصادية للبالد في الوقت الحالي ،مشيرا إلى أن ذلك
ال يعد «تهريبا .هذا في مواجهة عقوبات ال نراها عادلة
أو مشروعة».
ولم يذكر زماني نيا مزيدا من التفاصيل بشأن «السوق
الرمادية» أو القرارات المالية التي يتوقع أن تشمل إجراءات
تقشفية ،لكن أنـبــاء ت ــرددت على نطاق واســع أف ــادت بأن
ً
طهران باعت النفط بخصومات كبيرة ،وغالبا من خالل
شركات خاصة.
(طهران  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

وصل مبعوث األمم المتحدة
الخاص لليمن مارتين
غريفيث إلى العاصمة صنعاء
الخاضعة لسيطرة جماعة
«أنصار الله» أمس ،في زيارة
غير معلنة .وتأتي زيارة
غريفيث المفاجئة بعد يوم
من إعالن برنامج األغذية
ّ
العالمي أن فريقا تابعا له
وصل إلى مخازن قمح مهمة
عند خطوط التماس في
الحديدة ،غرب اليمن ،بهدف
تعقيم المخزون قبل توزيعه
على السكان ،بعد أكثر من
شهرين من التأخير.

تونس :األمن يقتل 3
متطرفين بسيدي بوزيد

أعلنت وزارة الداخلية
التونسية ،أمس ،مقتل ثالثة
متطرفين في منطقة سيدي
علي بن عون من محافظة
سيدي بوزيد في عملية
استباقية .وقال الناطق
الرسمي باسم وزارة الداخلية،
سفيان الزعق ،إن «العملية
األمنية جاءت نتيجة عمل
استخباراتي ،ويجري التعرف
على هوية اإلرهابيين».
وذكرت الوزارة ،في بيان
أمس األول ،أنها تمكنت من
الحصول على «معطيات
على مهمة ،وإحباط عمليات
إرهابية يجري التخطيط
لتنفيذها خالل شهر
رمضان» ،وذلك إثر توقيف
«العنصر اإلرهابي الخطير
رائد التواتي» المتهم بالقيام
بعمليات استهدفت قوات
األمن والجيش عام .2018

الجزائر :سجن برلماني
 7سنوات بقضية فساد

قضت محكمة جزائرية أمس
بسجن عضو مجلس األمة
الجزائري مليك بوجوهر لمدة
سبع سنوات اثر ادانته في
قضية فساد .وقررت محكمة
«تيبازة» حرمان بوجوهر
من الترشح أو تقلد منصب
سياسي لمدة خمس سنوات
إضافة إلى تغريمه مليون
دينار جزائري .وكان الرئيس
المؤقت عبدالقادر بن صالح
أقال في وقت سابق رئيس
الهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد محمد سبايبي
في نطاق إجراءات مالحقة
المسؤولين في النظام السابق.
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ّ
مصر تحذر تركيا من التنقيب عن الغاز غرب قبرص
القاهرة ــ رامي إبراهيم

أكد الرئيس عبدالفتاح
السيسي خالل افتتاح
مجموعة أنفاق تربط سيناء
بمدينتي اإلسماعيلية
وبورسعيد على الضفة الغربية
لقناة السويس أن «الدول
ال تبنى بالدلع» ،بل بالجهد
والعمل وااللتزام.

دخ ـل ــت ش ـبــه ج ــزي ــرة سـيـنــاء
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة
بــاف ـت ـتــاح ال ــرئ ـي ــس عـبــدالـفـتــاح
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،م ـج ـم ــوع ــة
أنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق تـ ــرب ـ ـط ـ ـهـ ــا ب ـم ــدي ـن ـت ــي
اإلسماعيلية وبــورسـعـيــد على
الضفة الغربية لقناة السويس،
ووصـ ـ ـ ــف الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــى
بـ ــاسـ ــم رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة،
السفير بسام راضي ،االفتتاحات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة بـ ـ ـ "ت ــدشـ ـي ــن عـمـلـيــة
ت ـن ـم ـيــة ش ـب ــه ج ــزي ــرة س ـي ـن ــاء"،
وأك ـ ـ ــد أن مـ ـش ــروع ــات األنـ ـف ــاق
الـتــى تــم تنفيذها أسـفــل القناة
تعتبر المنظومة األ ض ـخــم من
ن ــوع ـه ــا فـ ــى تـ ــاريـ ــخ مـ ـص ــر ،بــل
وعلى مستوى العالم ،من حيث
األطوال واألقطار وحجم األعمال،
والخطة الزمنية القياسية التى
تم تنفيذها خاللها ،الفتا إلى أن
تنفيذ تلك المشروعات الكبرى،
ج ـ ـ ــاء ن ـت ـي ـج ــة قـ ـ ـ ــرار ذي رؤي ـ ــة
استراتيجية ودرا سـ ــات علمية
دق ـي ـق ــة ،وتـ ــم ب ـس ــواع ــد وخ ـب ــرة
مصرية.

زعيم كوريا الشمالية
يشرف على تدريب عسكري

عرض التلفزيون املركزي الكوري
الشمالي الرسمي ،أمس ،لقطات
مصورة لزعيم كوريا الشمالية
كيم جونغ أون أثناء إشرافه على
تدريب عسكري.
وذكر التلفزيون أن كوريا
الشمالية أجرت «تدريبًا على
توجيه الضربات لراجمات
الصواريخ املتعددة الفوهات
واألسلحة التكتيكية املوجهة في
بحر الشرق» ،أمس األول.
وذكرت وسائل إعالم رسمية
أن الهدف من التدريب هو
اختبار أداء «راجمات الصواريخ
البعيدة املدى املتعددة الفوهات
ذات العيار الضخم واألسلحة
التكتيكية املوجهة من جانب
وحدات الدفاع».

شمال مقدونيا تختار
رئيسًا جديدًا

بناء الدول
وأك ــد الـسـيـســي أن "ال ـ ــدول ال
تـبـنــى ب ــال ــدل ــع ،الـ ـ ــدول بتتبني
ب ــال ـج ـه ــد والـ ـعـ ـم ــل واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام،
ومحدش هييجي يساعدنا لو
مـفـيــش اس ـت ـق ــرار ،والـمـصــريـيــن
واعيين لده ،ومبيسمحوش لحد
ينتهك حقوقهم ،وقادرين يغيروا
زي ما غيروا في يناير و،6 /30
ب ــس ع ـنــدهــم وع ــي يستحملوا
بيه إج ــراء ات اقتصادية قــدروا
يـسـتـحـمـلــوهــا ،ع ـشــان ف ــي عمل
أمين ومخلص ،وغير كــده مش
هيستحملوا".
وأض ــاف" :اتكلمنا عــن إقليم
واح ـ ــد ه ــو ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس مــن
 10أ قــا لـيــم هيكلفنا  800مليار
جـنـيــه لــإق ـل ـيــم ال ــواح ــد ،يعني
 8تريليونات جنيه ،فــي موعد
أق ـصــاه عــام ـيــن" ،مـتــابـعــا" :عــدد
السكان في إقليم قناة السويس
مش كبير ،بس لمواجهة التطرف
واإلرهـ ـ ــاب الزم ت ـكــون مجابهة
تنموية وفكرية وثقافية".

سلة أخبار

أحد األنفاق الذي يمر تحت قناة السويس وافتتح امس (أي بي أيه)
و ت ــا ب ــع 4" :س ـن ـيــن بنشتغل
ف ــي ال ـم ـكــان ده ال ـل ــي ك ــان جبل
ورمل وألغام ،ومخلفات حروب
شــرق الـقـنــاة ،فــي طــرق اتعملت
مش ببالش ،سيناء اتبذل فيها
ج ـهــد واتـ ـص ــرف عـلـيـهــا أمـ ــوال
غير مسبوقة" .وأردف" :محطة
ســراب ـيــوم بـتـعــالــج مـلـيــون متر
يوميا من المياه ،كانت بتترمي
ف ــي ب ـح ـيــرة ال ـت ـم ـســاح وب ـت ــأذي
ال ـب ـي ـئــة ،وهـنـسـتـفـيــد مـنـهــا في
الزراعة ،وهو ده اللي حصل في
محطة بحر البقر" التي تمولها
الكويت.
ورأى ا لـ ـسـ ـيـ ـس ــي أن م ـصــر
مـطــالـبــة بـتــوفـيــر احـتـيــاجــاتـهــا
دون االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى الـ ـخ ــارج،
وبـ ـعـ ـي ــدا ع ـ ــن الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـت ــي
أع ـق ـب ــت ان ـت ـف ــاض ــة  2011ال ـتــي

أطاحت الرئيس السابق محمد
حسني مبارك ،وقال« :لن نعتمد
ع ـل ــى أن ـف ـس ـنــا إال ب ــاالس ـت ـق ــرار
والهدوء ،وبقول تاني لو كانت
الـمـظــاهــرات تبني مـصــر هنزل
بــالـمـصــريـيــن نـقــف ف ــي ال ـشــارع
ليل ونـهــار عـشــان نبني مصر،
والله العظيم».
مشروعا
وافتتح السيسي 12
ً
تـ ـنـ ـم ــوي ـ ًـا ،ب ـي ـن ـهــا أن ـ ـفـ ــاق ق ـنــاة
السويس ،ومدينة اإلسماعيلية
الجديدة ،ومحطة مياه الشرب
الكبرى باإلسماعيلية الجديدة،
وكــورن ـيــش بـحـيــرة الـصـيــاديــن
ال ـجــديــد ،والـمـمـشــى الـسـيــاحــي
على البحيرة وس ــوق األسـمــاك
ال ـم ـت ـط ــور الـ ـج ــدي ــد ،ومـ ـش ــروع
ال ـم ـح ــاور الـ ـم ــروري ــة ،وك ــوب ــري
سرابيوم العائم باإلسماعيلية،

وكوبري الشهيد أحمد شبراوي
بمنطقة الشط بالسويس ،وذلك
فى إطار خطة التنمية الشاملة
للدولة.

تحذير لتركيا
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق لـ ـي ــس ب ـع ـي ــدا،
حــذرت القاهرة أنـقــرة مــن البدء
في الحفر بمنطقة بحرية غرب
قبرص ،وأكدت وزارة الخارجية
المصرية ،في بيان أمس االول،
أن مصر تتابع باهتمام وقلق
الـ ـتـ ـط ــورات الـ ـج ــاري ــة ،حـ ــول ما
أعلن عن نوايا تركيا البدء في
أن ـش ـطــة ح ـفــر بـمـنـطـقــة بـحــريــة
ت ـق ــع غـ ــرب ج ـم ـه ــوري ــة ق ـب ــرص.
وحذرت "الخارجية" من انعكاس

أي إج ــراءات أحــاديــة على األمن
واالسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي مـنـطـقــة شــرق
ال ـم ـتــوســط .كـمــا أك ــدت ض ــرورة
التزام أي تصرفات لدول المنطقة
بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
ب ـ ـ ــدوره ،أوض ـ ــح ال ـخ ـب ـيــر في
الشؤون التركية ،مالك عوني ،أن
قيام تركيا بهذا اإلجراء المنفرد
دون تــوق ـيــع ات ـفــاق ـيــة لـتــرسـيــم
الـ ـح ــدود م ــع دول ـ ــة قـ ـب ــرص ،بل
ودون االعتراف بسيادتها يمثل
ف ــي جـ ــزء م ـنــه إنـ ـك ــارا التـفــاقـيــة
ت ــرس ـي ــم الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـم ـص ــري ــة -
القبرصية ،وهــو ما ال يمكن أن
ت ــدع ــه م ـص ــر ي ـم ــر دون تـحـ ّـفــظ
منها على عدم قانونية السلوك
ال ـتــركــي .وأض ـ ــاف أن تــركـيــا ال
تحاول في تلك المرحلة المساس
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ب ـح ـق ــوق مـصــر

الـبـحــريــة ف ــي ش ــرق الـمـتــوســط،
لكن سعي تركيا إلهــدار النظام
الـ ـق ــان ــون ــي فـ ــي تـ ـل ــك ال ـم ـن ـط ـقــة
وف ـقــا ل ـقــواعــد ال ـقــانــون الــدولــي
المستقرة ،سيؤثر على التعاون
األمـ ـن ــي ال ـم ـص ــري  -الـقـبــرصــي
 الـيــونــانــي ،ال ــذي لــن يبقى فيإطاره المحدود الراهن.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــث ل ـ ـ ــوك ـ ـ ــال ـ ـ ــة
«األن ــاض ــول» التركية الرسمية،
قال وزير الدفاع التركي خلوصي
أك ـ ــار ،إن بـ ــاده «مـصـمـمــة على
ح ـم ــاي ــة ح ـقــوق ـهــا ال ـن ــاب ـع ــة مــن
القانون الدولي في شرق البحر
المتوسط وبحر إيجه ،والدفاع
ع ــن ح ـق ــوق ال ـق ـب ــارص ــة األت ـ ــراك
بصفتها (تركيا) دولــة ضامنة،
وعدم السماح بفرض أمر واقع».

السودان :خالفات «المجلسين» تتصاعد
أزمة وقود خانقة ...وقتيل خالل فض تظاهرة ضد «العسكري» بدارفور
يبدو أن المواقف ال تــزال متباعدة بين المجلس
العسكري االنتقالي الذي يدير السودان بعد سقوط
نظام الرئيس عمر البشير ،وبين قادة االحتجاجات.
فبينما وافق "المجلس العسكري" على اقتراح "لجنة
الوساطة" بتشكيل مجلسين أحدهما "مجلس سيادة"
بأغلبية مدنية ،واآلخر "مجلس دفاع وأمن" بأغلبية
عسكرية ،أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" وهو
جزء من تحالف "قوى إعالن الحرية والتغيير" الذي
يقود التظاهرات ،تمسكه بتشكيل "مجلس سيادي
مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين" إلدارة
المرحلة االنتقالية.
ونقلت قناة "العربية" السعودية ،عن مصادر لم
تكشف هويتها ،قولها إن "المجلس العسكري اشترط
أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين،
وأن تكون صالحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة"،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن "ن ـســب الـتـمـثـيــل بـمـجـلــس الـسـيــادة
ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير".
في المقابل ،أعلن "تجمع المهنيين" في بيان ،أمس:
"إننا لن نقبل إال بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد
بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام
ً
العسكريين في األمن والدفاع" ،موضحا أن "مهام األمن
والدفاع تشمل األدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية،
منها إعالن الحرب والمشاركة مع الجيوش األخرى".
ول ـفــت إل ــى أن ه ــذه "ال ــوس ــاط ــة م ــن الشخصيات
الوطنية وجــدت القبول مــن قــوى الحرية والتغيير،
وأن التفاوض يقوم على مجلس سيادي مدني واحد
ً
بتمثيل محدود للعسكريين" ،مشددا على أن موقفه
ثابت من التحالف القائم مع قوى "الحرية والتغيير".
كـمــا دع ــا "إل ــى اس ـت ـمــرار االع ـت ـصــام وجـمـيــع أشـكــال
االحتجاج والتظاهر بما في ذلك اإلضراب السياسي
والعصيان المدني".

وكــانــت "ق ــوى الـتـغـيـيــر" قــدمــت وثـيـقــة دسـتــوريــة
للمجلس العسكري تحدد الفترة االنتقالية بـ  4سنوات
وتدعو الى تشكيل مجلس سيادي يشارك فيه الجيش
بنسبة م ـحــدودة ومجلس تشريعي ( 120الــى 150
ً
عضوا) .والجمعة الماضي ،صرحت مصادر في لجنة
الوساطة بين "المجلس العسكري" وقــوى "الحرية
ً
والتغيير" ،بأن "اللجنة قدمت مقترحا تضمن تشكيلة
ً
ي مكونا من  3عسكريين و 7مدنيين
المجلس السياد 
بقيادة رئيس المجلس العسكري االنتقالي".
كما تضمن المقترح "تشكيل مجلس لألمن والدفاع
ً
القومي مكونا من  7عسكريين و 3مدنيين هم ،رئيس
الوزراء ،ووزيرا المالية والخارجية".
وتتشكل لجنة الوساطة من شخصيات وطنية،
أبرزها الخبير اإلعالمي محجوب صالح ،ورجل األعمال
أسامة داود ،اال أن ردود الفعل داخــل تحالف "إعالن
الحرية والتغيير" تباينت بشأن مقترح لجنة الوساطة
الوطنية .فبينما أعلن "حزب األمة" القومي االسالمي
المعارض برئاسة الصادق المهدي موافقته على مقترح
الوساطة ،اعترض "الحزب الشيوعي" بزعامة مختار
الخطيب ،ورفض تماما وجود الجيش ضمن عضوية
"المجلس العسكري" وطالب "بتسليم السلطة إلى قوى
الحرية والتغيير والعودة إلى ثكناته".
ال ــى ذل ــك ،يــواجــه ال ـس ــودان أزم ــة وق ــود قـبــل شهر
رمضان وأزمة نقص سيولة خانقة بعد أقل من شهر
من اإلطاحة بالبشير عقب احتجاجات شعبية أثارها
رفــع أسعار الخبز والــوقــود .على صعيد آخــر ،توفي
سوداني متأثرا بجروح أصيب بها خالل صدامات بين
متظاهرين من مخيم عطاش مع جنود وقــوات شبه
عسكرية في مدينة نياال عاصمة والية دارفور ،خالل
حملة التظاهر ضد "المجلس العسكري".
(الخرطوم ،دبي ـ ـ وكاالت)

بيلوسي :ترامب قد يرفض تسليم السلطة
أعربت رئيسة مجلس النواب األميركي ،نانسي
ب ـي ـلــوســي ،ع ــن م ـخــاوف ـهــا م ــن ع ــدم ق ـبــول الــرئـيــس
دونالد ترامب ،تسليم السلطة في سنة  ،2020إذا
خسر االنتخابات الرئاسية المرتقبة بفارق ضئيل.
وحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز" ،فإن بيلوسي
تخشى أال يقبل ترامب تسليم السلطة ،إال إذا خسر
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة أم ــام مـنــافــس ديـمـقــراطــي،
بفارق كبير.
وأضــافــت بيلوسي ،أنــه مــن الـضــروري أن تكون
الواليات المتحدة محصنة ضد هذا األمر ،مضيفة
أن ترامب كان سيسعى إلى اإلرباك ،في سنة ،2018
لوال فوز الديمقراطيين بغالبية مهمة في مجلس
النواب خالل انتخابات التجديد النصفي.
وفــي انتخابات الكونغرس لسنة  ،2018حصل
الديمقراطيون على  40معقدا ،وهــو أكبر فــوز من
نوعه للحزب منذ سنة .1974
وفي محطة  2018االنتخابية ،حذر ترامب مما
وصفه بالتصويت غير القانوني ،وفي انتخابات
 ،2016أعلن أن ماليين األص ــوات جــرى احتسابها
بشكل غير قانوني لمرشحة الـحــزب الديمقراطي
وقـ ـتـ ـه ــا ،ه ـ ـيـ ــاري ك ـل ـي ـن ـت ــون ،وه ـ ــو مـ ــا أدى إل ــى
خسارته لما يعرف في النظام االنتخابي األميركي
بالتصويت الشعبي.
ونصحت بيلوسي الديمقراطيين بعدم السعي
إلى عزل ترامب بسبب تقرير المحقق الخاص روبرت

بيلوسي في تصريح صحافي قبل يومين
مولر بشأن التواطؤ المحتمل مع الروس ،وفي وقت
سابق ،صرحت بأن ترامب ال يستحق العزل.
من ناحية أخرى ،هاجم الرئيس األميركي ،شركات
وسائل التواصل االجتماعي بوصفها شريكة للحزب
الديمقراطي ،مشيرا إلى حجب ممثل سينمائي من
التيار المحافظ على "تويتر".
(واشنطن  -وكاالت)

توجه الناخبون في مقدونيا
الشمالية ،أمس ،إلى صناديق
االقتراع الختيار رئيس جديد
للبالد ،في جولة إعادة ألول
انتخابات رئاسية بعد تغيير
اسم البالد.
وسيختار الناخبون بني مرشح
«الحزب االشتراكي الديمقراطي»
الحاكم ستيفو بينداروفيسكي
ومرشحة «الحزب الديمقراطي
للوحدة الوطنية املقدوني»
(فيمرو) القومي جوردانا
سيلغانوفسكا دافكوفا ،إذ لم
يحصل أي منهما على عدد
األصوات الكافية للفوز من
الجولة األولى لالنتخابات التي
جرت قبل أسبوعني.
وتشير استطالعات الرأي إلى
تقدم بفارق ضئيل للمرشح
لبينداروفيسكي على منافسته
دافكوفا.

البابا يزور بلغاريا
وسط «تحدي» األرثوذكس

وصل البابا فرنسيس ،أمس،
إلى بلغاريا حيث تصطدم
دعوته إلى وحدة املسيحيني
بمشاعر تتراوح بني الريبة
والعداء من جانب قادة الكنيسة
األرثوذكسية ،في حني استقبلته
الدولة بحفاوة.
واستقبل رئيس الوزراء
البلغاري بويكو بوريسوف
البابا لدى وصوله إلى مطار
صوفيا .وقال بوريسوف إن
الحكومة البلغارية مسرورة
بـ»الدعاية العظيمة» التي ّقدمتها
زيارة البابا للدولة الشيوعية
السابقة التي أصبحت عضوًا في
االتحاد األوروبي في عام .2007
ّ
وسيتم استقبال البابا في ّ
مقر
بطريركية الكنيسة األرثوذكسية.
ُ
ويفترض أن يكون االستقبال
وديًا لكن محدودًا باالجراءات
الشكلية ،إذ إن إدارة الكنيسة
األرثوذكسية رفضت باإلجماع
أي شكل من أشكال الخدمة
الدينية أو الصالة إلى جانب
البابا.

أفغانستان :هجوم انتحاري
لـ «طالبان» على مقر للشرطة

ذكر مسؤولون ،أمس ،أن
مسلحني من حركة «طالبان»
شنوا هجوما على مقر تابع
للشرطة اإلقليمية في إقليم
باغالن شمال أفغانستان.
وقال أسد الله شاهباز ،عضو
املجلس اإلقليمي ،إن نحو 20
شخصا ،معظمهم مدنيون،
تعرضوا إلصابات في الحادث.
وأضاف أن الهجوم بدأ في
مدينة بول أي خمري ،عاصمة
إقليم باغالن ،بعدما فجر
مهاجم انتحاري من «طالبان»
مركبة مليئة باملتفجرات ،خارج
املنشأة ،بعدها دخل عدد من
املسلحني إلى املجمع.
وزارة الداخلية أن  3من
وأكدت ُ
املهاجمني قتلوا.
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سريالنكا تطرد  200داعية وتراقب البقية
طردت سريالنكا  600أجنبي ،بينهم 200
داعية إسالمي ،منذ اعتداءات عيد الفصح
ال ـتــي ات ـه ـمــت ال ـس ـل ـطــات ج ـمــاعــة إرهــاب ـيــة
محلية بتنفيذها.
وقال وزير الداخلية فاجيرا أبيواردينا،
أمــس ،إن الدعاة اإلسالميين دخلوا البالد
بـشـكــل قــانــونــي ،لـكــن تـبـيــن ،بـعــد العملية
األمنية التي تلت االعتداءات ،أنهم تجاوزوا
الـ ـم ــدة ال ـم ـح ــددة ف ــي ت ــأش ـي ــرات ال ــدخ ــول.
وفــرضــت عليهم غــرامــات نتيجة ذلــك ،وتم
طردهم من الجزيرة.
ً
وأض ـ ــاف أبـ ـي ــوارديـ ـن ــا« :نـ ـظـ ــرا لـلــوضــع

الحالي فــي الـبــاد ،أعــدنــا النظر فــي نظام
مـنــح تــأش ـيــرات ال ــدخ ــول ،وق ــررن ــا تشديد
الـقـيــود الـمـفــروضــة عـلــى مـنــح الـتــأشـيــرات
لمدرسي الدين».
ّ
ودبر داعية إسالمي محلي هجمات عيد
الفصح التي استهدفت ثالث كنائس وثالثة
ً
ف ـن ــادق ،وأس ـف ــرت عــن مـقـتــل  257شخصا
وإصابة نحو .500
ولــم يعلن وزيــر الداخلية جنسيات من
ّ
رح ـل ــوا مــن ال ـب ــاد ،لـكــن ال ـشــرطــة أك ــدت أن
العديد من األجانب الذين تجاوزوا الوقت
الـمـسـمــوح بــه فــي تــأش ـيــرات ال ــدخ ــول منذ

هجمات الفصح هم من بنغالدش والهند
والمالديف وباكستان.
وق ــال أبـيــوارديـنــا« :تستقبل مؤسسات
ً
دينية سريالنكية دعاة أجانب منذ عقود.
ليس لدينا مشكلة معهم ،لكن الكثير حصل
في األيام الماضية .سنضعهم ضمن دائرة
المتابعة».
في السياق ،أقام الكاثوليك في سريالنكا
قــداس األحــد ،أمــس ،في منازلهم لألسبوع
الثاني على التوالي ،في حين ظلت الكنائس
مغلقة بعد تقارير عن إمكان قيام متطرفين
(كولومبو  -أ ف ب)
بشن هجمات.
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دوليات

غوايدو :أسأنا تقدير حجم دعم الجيش
ً
أقر زعيم المعارضة الفنزويلية ،خوان غوايدو ( 35عاما) ،الذي اعترفت
ً
ً
به  50دولــة رئيسا انتقاليا بأنه ارتكب أخطاء خــال محاولة القيام
بانتفاضة عسكرية قبل أيام.
ول ــم يستبعد غ ــواي ــدو فــي ح ــوار مــع صحيفة «واش ـن ـطــن بــوســت»
االميركية الخيار العسكري األميركي في بــاده ،قائال إنه سيطرح أي
عرض من واشنطن في هذا الشأن للتصويت في الجمعية الوطنية للبالد.
وبعد أسبوع عاصف شهد فشل محاولة إلطاحة الرئيس االشتراكي
نيكوالس مادورو ،المشكوك في شرعيته ،اعترف غوايدو بأن المعارضة
أساءت تقدير حجم الدعم الذي تتمتع به في صفوف الجيش.
ولــدى سؤاله عما سيفعل إذا تواصل معه مستشار األمــن القومي
جون بولتون بشأن عرض للتدخل العسكري األميركي ،قال غوايدو إنه
سيجيب «صديقي العزيز السفير جون بولتون ،شكرا لمساعدتكم التي

قدمتموها .شكرا على هذا العرض ،سنقوم بتقييمه ،وربما سنناقشه
في البرلمان لحل هذه األزمة ،وإذا لزم األمر ،ربما سنوافق على العرض».
الى ذلك ،خاطب وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في شريط
ً
مصور الشعب الفنزويلي مشددا على أن «وقت انتقال الحكم حان».
وقال بومبيو إن «الواليات المتحدة تقف بقوة الى جانبكم في سعيكم
الى الحرية والديمقراطية ،إن شجاعتكم وأصواتكم ستضع فنزويال على
طريق الحرية والرخاء وسنكون شركاء لكم في كل خطوة على الطريق».
في المقابل ،دعا مــادورو خالل تفقده ثكنة في شمال غربي البالد،
ً
أمس االول ،الجيش الى أن يكون «مستعدا الحتمال شن االمبراطورية
ً
األميركية الشمالية» هجوما.
الى ذلــك ،قتل سبعة عسكريين فنزويليين ،عند تحطم مروحيتهم
(كراكاس ،واشنطن ـ ـ وكاالت)
قرب كراكاس

ةديرجلا

•
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رياضة

الجولة  17بـ «ڤيڤا» :تأجيل حسم
اللقب ...وهبوط الفحيحيل فقط
معجزة كروية تذهب باللقب من كيفان إلى حولي
ً
وصراع البقاء يزداد اشتعاال
حازم ماهر

يحتاج القادسية إلى
معجزة كروية لنقل لقب
دوري ڤيڤا الممتاز لكرة
القدم من كيفان إلى حولي،
تتمثل بفوزه على الشباب
في الجولة المقبلة بنتيجة
 -14صفر على أقل تقدير،
باإلضافة إلى فوز السالمية
على الكويت بأي نتيجة،
يأتي هذا في الوقت الذي
يدخل فيه الشباب في
صراع محتدم مع الجهراء
والتضامن على البقاء.

ع ـل ــى غ ـي ــر الـ ـمـ ـت ــوق ــع ،جـ ــاءت
ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ع ـ ـشـ ــرة مــن
م ـنــاف ـســات دوري ڤـيـڤــا لـلــدرجــة
الممتازة لكرة القدم ،إذ لم يحسم
الـلـقــب ل ـن ــادي ال ـكــويــت ،كـمــا ظل
الصراع على الهروب من الهبوط
ً
مـحـتــدمــا بـيــن ال ـثــاثــي الـجـهــراء
والتضامن والشباب ،بعد تحقيق
األن ــدي ــة ال ـث ــاث ــة الـ ـف ــوز ،واألمـ ــر
الوحيد الذي تم حسمه هو هبوط
الـفـحـيـحـيــل إل ــى دوري ال ــدرج ــة
األولى ،رغم األموال الهائلة التي
صرفت لضم العبين أكفاء ،سواء
من المحترفين أو المحليين.
وتشهد الجولة الثامنة عشرة
ً
ً
(األخيرة) صراعا أكثر اشتعاال من
الجولة السابقة ،إذ سيعلن فيها
بـطــل ال ـ ــدوري ،وال ـفــريــق الـهــابــط
الثاني إلى دوري الدرجة األولى
ليصاحب الفحيحيل ،في رحلة قد
تكون مدة عام وقد تمتد!
"الجريدة" بدورها تلقي الضوء
على أبرز األحداث في المباريات
الخمس للجولة السابعة عشرة،
والـ ـ ـت ـ ــي جـ ــذبـ ــت انـ ـتـ ـب ــاه ج ـم ـيــع
الجماهير بمختلف ميولها.

انتعاش آمال وتأجيل اللقب
يـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ،إن خ ـ ـسـ ــارة
الكويت على يد الجهراء أنعشت
آمــال األخير في البقاء بالدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ،ح ـي ــث ب ــات ــت فــرصـتــه
األف ـض ــل وف ـق ــا ل ـلــواقــع ال ـن ـظــري،
ف ــال ـف ــري ــق ي ـك ـف ـيــه ال ـت ـع ــادل أم ــام
ال ـت ـضــامــن ف ــي ال ـجــولــة األخ ـي ــرة
لـلـبـقــاء ،بينما الـخـســارة تجعله
يـنـتـظــر م ــا سـتـسـفــر عـنــه م ـبــاراة
القادسية والشباب.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ف ـ ـ ــإن خـ ـس ــارة

الكويت ،الذي أهدر العبوه عددا
كبيرا من الفرص المؤكدة بسبب
غ ـي ــاب ال ـتــوف ـيــق أمـ ــام ال ـج ـه ــراء،
ال تعني إال تأجيل حسم اللقب
ليس أكثر ،فاألبيض يحتاج إلى
نقطة واحــدة ليتوج باللقب ،أما
الخسارة فستجعله ينتظر أيضا
نتيجة لقاء القادسية والشباب،
حيث يحتاج األول إ لــى معجزة
كروية ،علما بأن كل الطرق تؤدي
إلى كيفان.

التمسك بالفرصة
من ناحيته ،تمسك القادسية
بـ ــال ـ ـفـ ــرصـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراتـ ـ ــه م ــع
السالمية ،ونجح في ضرب أكثر
من عصفور بحجر واحــد ،أولها
اإلب ـقــاء على آمــالــه الضعيفة في
ً
الـمـنــافـســة عـلــى ال ـل ـقــب ،فـنـظــريــا
الفريق مازال في المنافسة ،حيث
يحتاج الى الفوز بفارق  14هدفا
ع ـلــى أقـ ــل ت ـقــديــر ع ـلــى ال ـش ـبــاب،
إضافة إلى خسارة الكويت أمام
السماوي ،لكن يبقى أن األصفر رد
الدين للسماوي ،وانتزع منه لقب

جانب من مباراة الجهراء والكويت (تصوير عبدالله الخلف)
الوصافة ،وبالتالي المشاركة في
كأس االتحاد.
أم ـ ـ ــا الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ،فـ ـق ــد خ ـســر
بنتيجة أرب ـعــة أهـ ــداف مــن دون
مـبــرر" ،وخـســر الجلد والـسـقــط"،
واك ـ ـت ـ ـف ـ ــى بـ ــال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث،
ً
خصوصا أن نتائج المواجهات

ال ـم ـب ــاش ــرة ت ـص ــب ف ــي مـصـلـحــة
األصفر.
ُيـ ـح ـ َـس ــب ل ــاع ـب ــي ال ـت ـضــامــن
القتال للظفر بالنقاط الثالث ،أما
الـنـصــر ال ــذي قــدم م ـبــاراة جـيــدة،
بضربتي جــزاء احتسبهما حكم
المباراة البحريني قبل أن تلفظ

عبدالكريم :حققنا األهم أمام الكويت
أكد مدرب الجهراء لكرة القدم أحمد عبدالكريم
ً
أن فريقه حقق األهم أمام الكويت ،مشيرا إلى أن
الفوز على األبيض وحصد النقاط الثالث أفضل
ما كان يصبو إليه.
وق ـ ــال ع ـبــدال ـكــريــم إنـ ــه اع ـت ـمــد طــري ـقــة لعب
متوازنة على المستويين الدفاعي والهجومي،
معترفا بأن العبي الجهراء تحفظوا كثيرا على
المستوى الدفاعي ليتسنى لهم مواجهة الكويت.

وأق ــر ب ــأن األفـضـلـيــة دان ــت لـلـفــريــق األبـيــض
عطفا على فــارق اإلمكانات وما يملكه الكويت
من حلول هجومية ،إال أن تألق الحارس بندر
سليمان وخط الدفاع حال دون تلقي أهداف.
وشــدد مــدرب الـجـهــراء على أن مهمة البقاء
فــي الـمـمـتــاز لــم تـحـســم ب ـعــد ،مــؤكــدا أن العمل
سيتواصل بكل جد استعدادا لمواجهة التضامن
الحاسمة.

المباراة أنفاسها األخيرة ،الفائز
ت ـن ـت ـظــره م ــواج ـه ــة ش ــرس ــة أم ــام
الجهراء ،فالفوز فقط يضمن له
ً
البقاء في الدوري الممتاز بعيدا
عــن نـتــائــج اآلخ ــري ــن ،كـمــا يبقيه
التعادل أو حتى الهزيمة في حال
خ ـس ــارة ال ـش ـب ــاب ،ل ـكــن ال ـت ـعــادل
مــع ف ــوز ال ـش ـبــاب يـعـنــي هبوطه
رسميا.
ونـ ـف ــى ال ـن ـص ــر ب ـش ـكــل عـمـلــي
التهمة الموجهة إليه قبل المباراة
بالعمل على مساعدة "صــديــق"،
ل ـي ـقــاتــل ال ــاع ـب ــون ح ـتــى الــرمــق
األخ ـيــر ،قـبــل أن يحتسب الحكم
ركلتي الجزاء.

طموح وهبوط
عـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،حـقــق
الشباب أهــم فــوز لــه فــي البطولة
بتخطي عقبة الفحيحيل ،إذ حافظ

على طموحه فــي الـبـقــاء ،وأجهز
على المنافس ودفعه إلى الهاوية،
في مباراة قدم فيها الفائز مستوى
رائعا كلله برباعية مستحقة.
ومـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤك ـ ــد ،أن هـ ـب ــوط
الـفـحـيـحـيــل ال ي ـع ـكــس م ــا قــدمــه
رئيس الـنــادي حمد الــدبــوس من
ج ـه ــود تـمـثـلــت ف ــي دعـ ــم الـفــريــق
بــاعـبـيــن ،وكــذلــك إقــامــة معسكر
خـ ــارجـ ــي ،ك ـم ــا ال ي ـع ـكــس أي ـضــا
م ــا قــدمــه ال ـم ــدرب ال ـقــديــر محمد
دهيليس مــع األحـمــر منذ توليه
المهمة في ظروف صعبة للغاية،
لكنه نجح على أي حال في إعادته
إل ــى طــريــق االن ـت ـصــارات الـتــي لم
تشفع له في البقاء.

إحـ ــدى ال ـب ـطــوالت الـخــارجـيــة
ب ـف ــوز مـسـتـحــق ع ـلــى كــاظـمــة
ق ــوام ــه ث ــاث ــة أه ـ ــداف مـقــابــل
هـ ـ ــدف ،وم ـه ـم ــة األخـ ـض ــر فــي
حسم هذا المركز تبدو سهلة
ل ـل ـغــايــة ،ب ـعــد أن ذه ـبــت آم ــال
الـفـحـيـحـيــل فــي ال ـب ـقــاء أدراج
الرياح.
وعلى الجانب اآلخر ،واصل
كاظمة خسائره غير المتوقعة،
ل ـكــن ال ـف ــري ــق يـمـتـلــك العـبـيــن
أكـ ـ ـف ـ ــاء ،وبـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـع ـمــل
والـجـهــد والـتـخـطـيــط السليم
س ـي ـكــون ل ـهــم ش ــأن كـبـيــر في
المستقبل القريب.

االقتراب من «الرابع»
اقترب العربي من حسم المركز
الـ ــذي ق ــد يــؤه ـلــه لـلـمـشــاركــة في

عقلة :الخسارة ليست نهاية المطاف دهيليس ينهي ارتباطه مع الفحيحيل
أك ــد نــائــب رئ ـيــس ج ـهــاز ال ـكــرة بـنــادي
ال ـكــويــت ع ــادل عـقـلــة أن ال ـخ ـســارة أم ــام
الجهراء ليست نهاية المطاف ،مشيرا
إل ـ ــى أن الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ل ـق ــب الـ ـ ــدوري
الممتاز للموسم الثالث على التوالي
ال يزال متاحا لألبيض.
وق ـ ــال ع ـق ـلــة إن ال ـك ــوي ــت بـ ــذل كــل
األسـ ـ ـب ـ ــاب فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـجـ ـه ــراء،
ل ـل ـخ ــروج ب ـن ـق ــاط الـ ـمـ ـب ــاراة وح ـســم
ال ـل ـق ــب ،إال أن ال ـح ــظ ع ــان ــد الــاع ـب ـيــن
وابـ ـتـ ـس ــم ألب ـ ـنـ ــاء الـ ـقـ ـص ــر األحـ ـ ـم ـ ــر ،عـبــر

جديد يكافئ الالعبين
●

هجمات قليلة لم ترتق لمستوى الخطورة.
واعترف بأن كرة القدم قست على فريقه
فــي مواجهة ا لـجـهــراء ،عندما حرمته من
ترجمة أفضليته واستحواذه التام على
مجريات المباراة ،واعدا جماهير األبيض
باالحتفاظ باللقب ،وتقديم ما يرضيهم
فــي مــواجـهــة الـســالـمـيــة األخ ـي ــرة ،وأع ــرب
عن تفهمه لالنتقادات الالذعة التي طالت
الفريق بعد الخسارة أمام الجهراء.

أعلن مدرب الفحيحيل لكرة القدم محمد دهيليس
أن م ـش ــواره يـنـتـهــي مــع األش ـ ــاوس بـنـهــايــة الـمــوســم
الحالي حسب عقده ،وال توجد لديه نية لالستمرار
في الموسم المقبل.
وقــال دهيليس إنــه اتخذ الـقــرار مسبقا بعيدا عن
تأهل الفريق من عدمه للممتاز ،نظرا لظروف خاصة
به ،مقدما شكره إلى إدارة الفحيحيل ورئيس النادي
حمد الدبوس.
وأشار إلى أنه سيتواجد مع الفحيحيل في المباراة

السيد :المركز الرابع هدف العربي

أرقام

عبدالرحمن فوزان

أبدى رئيس نادي الجهراء نواف جديد ،سعادته بالفوز
على الـكــويــت ،وإنـعــاش آمــالــه بــالــدوري الممتاز ،بعد هذا
االنتصار المهم ،معلنا تقديم مكافآت مجزية لالعبين ،الذين
أشاد بهم ،وبالمجهود المضاعف الذي بذلوه.
من جانبه ،أرجع مدرب الجهراء ،أحمد عبدالكريم ،تغيير
طريقة اللعب ومحاولة غلق المساحات إلى كثرة الغيابات
واإلصابات ،ما اضطره إلى االعتماد على طريقة 2 - 5 - 3
للمرة األولى في الموسم الجاري.
وقــال عبدالكريم" :عملنا على تضييق المساحات أمام
(األبيض) ،وهو فريق قوي ومميز ويستحق االحترام ،السيما
أنه األفضل هذا الموسم ،وكان تركيزنا يقتصر على اقتناص
هدف الفوز ،وهي النتيجة األفضل بالنسبة لنا".

● شهدت الجولة تسجيل  17هدفا ،بمعدل  3.4أهداف
في المباراة الواحدة ،وهو معدل جيد جدا.
 انتهت المباريات الخمس في هذه الجولة بالفوز،وهي من الجوالت القليلة التي لم تشهد تعادالت.
● رقم قياسي شهدته هذه الجولة فيما يخص ُركالت
ال ـج ــزاء ،حـيــث احـتـســب الـحـكــام  7رك ــات ،نـفــذت
 6مـنـهــا بـنـجــاح ،عـبــر الع ـبــي الـتـضــامــن يوسف
العنيزان ،والعربي حسين الموسوي ،والفحيحيل
بوشعيب السفياني ،وكاظمة مشاري العازمي،
ومحترف الشباب سوما (أحرز ركلتي جزاء) ،فيما
أهدر مهاجم التضامن فيصل عجب ركلة جزاء،
علما بأن الكرة ارتدت له من الحارس ،ليتابعها
داخل الشباك.

الهمالن :موسم ناجح لبرقان
أعلن رئيس نادي برقان همالن الهمالن إقامة
تكريم لـفــرق الـنــادي الـتــي حققت نتائج الفتة،
وذلــك يوم الخامس من شهر رمضان المبارك،
بعد انتهاء الموسم الرياضي .2019 -2018
وقـ ــال ال ـه ـمــان إن "ال ـمــوســم الـمـنـصــرم كــان
ً
تاريخيا لنادي برقان ،إذ تحقق أكثر من إنجاز،
كان أبرزها حصول فريق كرة القدم على المركز
ً
الثالث في مسابقة كــأس األمـيــر ،ونعتز كثيرا
بنيل شــرف مصافحة سموه ،األمــر الــذي يدفع
النادي إلى خطوات هائلة لألمام".
وتـ ّ
ـوجــه الـهـمــان بالشكر إل ــى رئـيــس جهاز
ال ـكــرة الـســابــق فـيـصــل الـسـبـيـعــي ،وإل ــى مــدرب
ً
الفريق وليد نصار ،الفتا إلى أن اإلدارة تدرس
أكثر من سيرة ذاتية لمدربين وطنيين الختيار
األنسب لقيادة الفريق الموسم المقبل.
وأضاف أن "طموحنا هو الصعود إلى دوري

●

أحمد حامد

الدرجة الممتاز ،وسيكون هذا هو الهدف الذي
نسعى إليه الموسم المقبل ،وسندعم الفريق
بعدد من المحترفين والالعبين المحليين ليكون
ً
قادرا على المنافسة".
ك ـمــا أش ـ ــاد ب ـح ـصــول ف ــري ــق كـ ــرة ال ـي ــد على
ً
المركز الثالث فــي مسابقة ال ــدوري ،مــؤكــدا أن
ً
ه ــذه الـنـتــائــج جـ ــاءت تـتــويـجــا لـجـهــود كبيرة
بذلتها األجـهــزة الفنية واإلداريـ ــة ،إضــافــة إلى
تفوق الالعبين.
وكشف رئيس نادي برقان عن إطالق  3ألعاب
جديدة الموسم المقبل ،هي الكراتيه والجودو
ً
والتايكوندو ،مشيرا إلى أن المناقشات جارية
الختيار األجهزة الفنية واإلدارية لهذه اللعبات،
وقــال إن "هــدف النادي هو المنافسة في أي
لعبة يشارك فيها ،إضافة إلى بناء فريق قادر
على المنافسة فترة طويلة".

األخيرة أمام العربي ،مؤكدا أن تواجده في مباراة
الشباب األخيرة رغم عقوبة اإليقاف التي طالته
من اتحاد الكرة جاء على مسؤوليته الشخصية.
وشدد مدرب الفحيحيل على أنه تعامل مع
العبين مميزين كانوا على قدر المسؤولية فيما
يخص األداء والروح داخل المستطيل األخضر.
وأضاف أن العمل المبذول في الفحيحيل كان
كبيرا من أجــل البقاء في دوري األض ــواء ،إال أن
الظروف لم تكن في مصلحة الفريق فيما يخص
اإلصــابــات وعــدم التوفيق في العديد
من المباريات.

● نجح مهاجم العربي حسين الموسوي في إحراز
 3أهداف بمرمى كاظمة.
● حسين الموسوي تصدر عن جدارة واستحقاق
قــائـمــة ال ـهــداف ـيــن ،بــرصـيــد  17هــدفــا ،وبــات
الالعب قاب قوسين أو أدنى قليال من حسم
اللقب لمصلحته ،حيث يتبعه فــي المركز
الـ ـث ــان ــي م ـح ـت ــرف الـ ـك ــوي ــت ج ـم ـعــة سـعـيــد
برصيد  11هدفا ،ويأتي العبان في المركز
الثالث ،هما :مهاجم القادسية يوسف ناصر،
ومـحـتــرف الـشـبــاب ســومــا ،ولـكــل منهما 10
أهداف ،علما بأن مهاجمي السالمية والكويت
السابقين :فابيانو وصابر خليفة ،أحرزا العدد
نفسه من األهداف.

أك ــد م ــدرب الـفــريــق األول لـكــرة ال ـقــدم بــال ـنــادي ال ـعــربــي ،الـســوري
حسام السيد ،أن المركز الرابع في الدوري الممتاز هو الهدف األخير
لـ"األخضر" في المسابقة.
وق ــال إن الـتــواجــد فــي مــربــع الـكـبــار أم ــر مقبول،
عطفا على ما مر به "األخضر" في الموسم الحالي
مــن حــرمــان مــن تـعــاقــدات ،وإصــابــات طــالــت بعض
الالعبين المؤثرين في الفريق.
وأض ــاف أن فريقه قــدم مستوى مميزا أمــام كاظمة
استحق عليه ،عن جدارة ،تحقيق نقاط المباراة ،مشيدا
بما قدمه الالعبون وقدرتهم على استثمار الفرص
المتاحة للتسجيل.
وشـ ــدد مـ ــدرب ال ـعــربــي عـلــى أهـمـيــة تـحـقـيــق نتيجة
إيجابية أم ــام الفحيحيل فــي آخــر مـبــاريــات الـمــوســم ،مطالبا
الــاعـبـيــن بــاالس ـت ـمــرار عـلــى نـفــس الـنـســق الـحـمــاســي واألداء
الرجولي.

«جاغوار» بطل دوري كرة قدم الصاالت النسائية
ت ــوج فــريــق "ج ــاغ ــوار" بلقب
الدوري الكويتي لكرة الصاالت
الـنـســائـيــة ف ــي نـسـخـتــه األول ــى
بتغلبه عـلــى نـظـيــره "الـكــويــت"
بنتيجة " "2- 5في المباراة التي
جمعتهما على صالة األخير.
وتـ ـمـ ـك ــن فـ ــريـ ــق "ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك"
م ــن اق ـت ـن ــاص ال ـم ــرك ــز ال ـثــانــي
للبطولة التي شهدت مشاركة
 10فرق تمثل أندية وأكاديميات
ري ــاض ـي ــة ب ـعــد هــزي ـمــة قــاسـيــة
ألحقها بنظيره "سلوى" بنتيجة
"."1 - 10
وأعربت عضوة مجلس إدارة
اتحاد كرة القدم رئيس اللجنة
ال ـن ـس ــائ ـي ــة ف ــاط ـم ــة حـ ـي ــات عــن
شكرها لكل من ساهم بإنجاح

ال ـن ـس ـخــة األولـ ـ ــى م ــن الـبـطــولــة
الــرامـيــة إل ــى الـنـهــوض بنشاط
كرة القدم النسائية في البالد.
وثمنت حيات جهود قيادات
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــري ــاض ــة،
كــذلــك رئـيــس وأعـضــاء االتـحــاد
الكويتي لكرة القدم ولالتحاد
ً
الدولي للعبة ،نظرا إلى دعمهم
غير الـمـحــدود للعبة وتسهيل
إقامتها.
وانـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت م ـ ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــات
ال ـب ـط ــول ــة ف ــي ي ـن ــاي ــر ال ـمــاضــي
وهـ ــي م ـتــاحــة لـجـمـيــع ال ـف ـئــات
العمرية وتشمل كل القطاعات
الرياضية النسائية والخاصة
واألكاديميات واألندية.
(كونا)

فريق جاغوار يحمل درع الدوري (تصوير جورج ريجي)
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رياضة

 3مباريات في افتتاح
دورة الروضان اليوم
برعاية سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،تنطلق
منافسات النسخة الـ 40لدورة
المرحوم عبدالله مشاري
الروضان الرمضانية لكرة
القدم ،بإقامة ثالث مباريات
بمنافسات الكبار في اليوم
االفتتاحي.

تنطلق مـنــا فـســات النسخة
الـ  40لــدورة المرحوم عبدالله
مشاري الروضان الرمضانية
لكرة القدم اليوم االثنين عقب
ص ـ ـ ــاة الـ ـعـ ـص ــر عـ ـل ــى ص ــال ــة
الشهيد فهد االحمد بالدعية،
برعاية سمو أمير البالد الشيخ
صباح االحمد.
وت ـش ـه ــد م ـن ــاف ـس ــات ال ـي ــوم
االفـ ـتـ ـت ــاح ــي ثـ ـ ــاث مـ ـب ــاري ــات
بـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــار ،ح ـيــث
يلتقي بمجموعة ز يــن "أ" في
ال ـم ـب ــاراة االولـ ــى ن ــادي شقير
األردنـ ـ ـ ـ ــي مـ ــع م ــواطـ ـن ــه نـ ــادي
حـ ـم ــادة ،وفـ ــي ال ـثــان ـيــة يلعب
فريق زون سنت مع الفازا ،أما
في المواجهة الثالثة فيلتقي
"شركة صناعات التبريد" مع
نادي حسين اربد األردنــي من
مجموعة كويت أستيل "أ".
وفــي الـيــوم الـثــانــي ،وضمن
م ـج ـمــوعــة ك ــوي ــت أس ـت ـيــل "أ"،
يلعب مــاي فــاتــورة مــع كويت
أس ـ ـت ـ ـيـ ــل ،كـ ـم ــا ي ـل ـت ـق ــي ضـمــن
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ك ــوي ــت
أستيل "ب" فريق مجموعة عبد
الـعــزيــز ال ـخــالــدي مــع الجالية
السورية ،في حين يالقي فريق

دار المحمدية منافسة بــي إم
دبليو.
وسـتـشـهــد الـ ــدورة مشاركة
 36فريقا ،منها  12فريقا عربيا
تتنافس فيما بينها وفق نظام
ال ـم ـج ـمــوعــات ق ـبــل ان يـتـحــول
ف ــي الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي إل ـ ــى ن ـظــام
خــروج المغلوب حتى المباراة
النهائية.

«البراعم» تنطلق الخميس
ت ـن ـط ـل ــق مـ ـن ــافـ ـس ــات دورة
الـبــراعــم الخميس بعد اتخاذ
اللجنة المنظمة العليا قــرارا
ب ــان ـط ــاق م ـنــاف ـســات ـهــا خ ــال
أيــام العطل الرتباط الالعبين
باختبارات نهاية الـعــام التي
تبدأ ثاني أيام رمضان.
وت ـش ـه ــد م ـن ــاف ـس ــات دورة
الـبــراعــم مشاركة  44فريقا تم
تقسيمها ا ل ــى  4مـجـمــو عــات،
ح ـيــث ت ـضــم ك ــل مـجـمــوعــة 11
فــري ـقــا ت ـت ـنــافــس ف ـي ـمــا بينها
بنظام خروج المغلوب ليتأهل
ف ــري ــق ع ــن ك ــل م ـج ـمــوعــة إل ــى
ما قبل النهائي ،على أن يقام
النهائي في  28رمضان.

جانب من منافسات النسخة الماضية
ويلعب في النسخة الحالية
لدورة البراعم الالعبين مواليد
 2007وم ــا دون ذلـ ــك ،وتـشـهــد
منافسات الدورة مع كل نسخة
جديدة ظهور عدد غير قليل من
الالعبين الصاعدين الواعدين

الذي يكشفون عن قدراتهم خالل
منافسات الدورة.

تهنئة بالـ 40
حـ ـ ــرص الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ن ـج ــوم

زالتان يخسر مع غاالكسي وروني
يقود دي سي يونايتد للفوز

زالتان نجم غاالكسي وتيم باركر العب ريد بول

واص ـ ـ ــل نـ ـج ــم كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم الـ ـس ــوي ــدي
المخضرم زالتان إبراهيموفيتش ممارسة
هوايته في هز الشباك ،لكنه لم ينقذ فريقه
لوس أنجلس غاالكسي من الهزيمة  3-2أمام
مضيفه نيويورك ريد بولز مساء أمس األول
في الدوري األميركي لكرة
القدم للمحترفين.
يأتي هذا في حين قاد
ال ـن ـج ــم اإلن ـك ـل ـي ــزي واي ــن
روني فريقه دي سي يونايتد للفوز على
ضيفه كولومبوس كرو .1-3
واكـتـســح فـيــادلـفـيــا ضـيـفــه نـيــو انـغــانــد
ريفولوشن  1-6ليقتنص صدارة المجموعة
الشرقية.
وفـ ــي مـ ـب ــاري ــات أخـ ـ ــرى ،ف ـج ــر أم ـ ــس ،ف ــاز
ن ـي ــوي ــورك سـيـتــي ع ـلــى مـضـيـفــه إمـبــاكــت
مــو نـتــر يــال -2صـفــر و هـيــو سـتــن دينامو
على داالس  1-2وتورنتو على مضيفه
أورالندو سيتي -2صفر.
ك ـمــا ف ــاز ب ــورت ــان ــد ت ـم ـبــرز عـلــى
مـ ـضـ ـيـ ـف ــه ر ي ـ ـ ـ ــال س ـ ــا ل ـ ــت ل ـ ـيـ ــك 1-2
و ســان خوسيه إيرثكويكس على
س ـي ـن ـس ـي ـنــاتــي 1-صـ ـف ــر وت ـع ــادل
مينيسوتا يونايتد مع سياتل
ســاو نــدرز  1-1و لــوس انجلس
اف س ــي م ــع ش ـي ـكــا غــو فــا يــر
سلبيا.
وح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــق ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــولـ ـ ــز
االنـ ـتـ ـص ــار الـ ـث ــان ــي عـلــى
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــه ف ــي
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة،
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
رصـ ـ ـي ـ ــده إل ــى
 11نـقـطــة و يـتـقــدم
ل ـل ـمــركــز ال ـث ــام ــن ف ــي ج ــدول
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،فــي

حين تجمد رصيد غاالكسي عند  22نقطة
ب ـعــدمــا م ـنــي بــال ـهــزي ـمــة األول ـ ــى ل ــه ف ــي آخــر
ثماني مباريات خاضها بالمسابقة ،لكنه
حافظ على موقعه في المركز الثاني بجدول
المجموعة الغربية.
وعلى ملعب رو بــرت اف كينيدي فــاز دي
سي يونايتد على ضيفه كولومبوس كرو
 1-3ليرفع رصيده إلى  20نقطة في المركز
الثاني بالمجموعة الشرقية بفارق األهداف
خلف فيالدلفيا ا لـمـتـصــدر ،و تــو قــف رصيد
كولومبوس كــرو عند  13نقطة فــي المركز
السادس.
وتقدم لوسيانو اكوستا بهدف لدي سي
يونايتد في الدقيقة  27ثم أضاف واين روني
ا لـهــدف الثاني مــن ضربة جــزاء فــي الدقيقة
 45قبل أن يختتم بول أريوال التسجيل في
الدقيقة .61
وج ــاء الـهــدف الــوحـيــد لـكــولــومـبــوس كــرو
بنيران صديقة ،وسجله بيل حميد بالخطأ
في مرماه في الدقيقة .75
واكـتـســح فـيــادلـفـيــا ضـيـفــه نـيــو انـغــانــد
ريفولوشن  1-6ليقتنص صدارة المجموعة
الشرقية برصيد  20نقطة.
وانتزع نيويورك سيتي نصرا غاليا على
مضيفه إمباكت مونتريال بهدفين نظيفين،
ليرفع رصيده إلى  15نقطة ويتقدم للمركز
ال ـخــامــس بــالـمـجـمــوعــة ال ـشــرق ـيــة ،ف ــي حين
تجمد ر صـيــد مــو نـتــر يــال عـنــد  17نقطة في
المركز الثالث بنفس المجموعة.
وقفز هيوستن دينامو إلى المركز الثالث
في المجموعة الغربية بالفوز الثمين على
داالس بهدفين مقابل هدف.
ورفع دينامو رصيده إلى  19نقطة ،ليقفز
إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام
سياتل ساوندرز ونقطتين أمام داالس.
(د ب أ)

الـ ـك ــرة ال ـعــال ـم ـيــة ال ــذي ــن زاروا
الــدورة في السابق على تهنئة
ال ـل ـج ـنــة الـمـنـظـمــة وال ـج ـم ـهــور
بدخول الدورة عامها االربعين،
وض ـ ـم ـ ــت قـ ــائ ـ ـمـ ــة ال ـم ـه ـن ـئ ـي ــن
اس ـطــورة الــدفــاع فــي برشلونة

بايرن يؤكد رحيل ريبيري وروبن
تــرك الجناح الفرنسي المخضرم فرانك
ري ـ ـب ـ ـيـ ــري الـ ـ ـب ـ ــاب مـ ـفـ ـت ــوح ــا ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بمستقبله فــي الـمــاعــب بـعــد إع ــان بــايــرن
مـيــونـيــخ م ـت ـصــدر الـ ـ ــدوري األل ـم ــان ــي لـكــرة
الـقــدم رحيل الــاعــب عــن صفوفه فــي نهاية
الموسم الحالي.
وقال ريبيري ( 36عاما) في تسجيل فيديو
نشره الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ" :ليس
لدي خطة للموسم المقبل ،ال أعرف ما الذي
سأفعله ،وأين سأواصل ممارسة كرة القدم"،
ً
مؤكدا أنه يرغب في االستمرار في المالعب،
غير أن المستقبل ليس واضحا.
وقضى ريبيري  12عاما في صفوف بايرن
لكنه سيرحل عنه في نهاية الموسم الحالي،
وسط تكهنات بإمكانية انتقاله إلى جالطة
سراي التركي أو إلى الدوري القطري بينما
لم يتضح بعد ما سيفعله زميله الهولندي
آري ـي ــن روبـ ــن الـ ــذي سـيــرحــل ه ــو اآلخـ ــر عن
الفريق في نهاية الموسم.
وأضـ ــاف" :عـنــدمــا جـئــت إل ــى بــايــرن ،كــان
بمثابة حلم تـحــول إلــى حقيقة ،ال ــوداع لن

خ ـس ــر ب ــرش ـل ــون ــة بـتـشـكـيـلــة
ا حـتـيــا طـيــة ع ـلــى أرض سيلتا
فيغو ص ـفــر ،2-أم ــس األول في
الـمــرحـلــة ال ـســادســة والـثــاثـيــن
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وإلى جانب خسارته المباراة

بهدفين نظيفين ،خسر العمالق
ال ـكــاتــالــونــي الـ ــذي اح ـت ـفــظ في
الـمــرحـلــة الـســابـقــة بلقبه بطال
ل ـ ـلـ ــدوري ،م ـهــاج ـمــه ال ـفــرن ـســي
عثمان ديمبيلي قبل  4أيام من
المواجهة المرتقبة مع ليفربول

العبو سيلتا فيغو يقفون للممر الشرفي تحية لبطل الليغا برشلونة

اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ف ـ ــي إيـ ـ ـ ــاب نـصــف
ن ـهــائــي دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ــا
بعد ف ــوزه فــي كــامــب نــو ذهابا
 - 3صفر.
وأش ـ ـ ـ ــرك ال ـ ـم ـ ــدرب إرن ـس ـت ــو
ف ــال ـف ـي ــردي ال ـج ـن ــاح الـفــرنـســي

ً
يكون سهال ،لن ننسى ما حققناه معا ،لقد
فزنا بالكثير معا ،أكثر من عشرين لقبا".
وقـ ــال كـ ــارل هــاي ـنــز روم ـي ـن ـي ـغــه الــرئـيــس
التنفيذي لـبــايــرن" :فــرانــك وأري ـيــن لديهما
ق ــدرات رائ ـعــة ،بــايــرن يــديــن بالكثير لهما،
وسنمنحهما وداعا رائعا ومؤثرا" ،معقبا:
"ل ـقــد ســاه ـمــا ف ــي ال ـع ـصــر الــذه ـبــي لـبــايــرن
ميونيخ".
وقال أولي هونيس رئيس النادي إن بايرن
يــدرس إقامة مباراة وداع لالعبيه ريبيري
وروبــن عرفانا بإنجازاتهما خــال سنوات
طويلة من التألق داخل صفوف الفريق.
وكـ ــان هــون ـيــس أوضـ ــح ف ــي وق ــت ســابــق
أن المباراة التي يفكر فيها بايرن ستكون
م ـم ــاث ـل ــة ل ـل ـم ـب ــاراة الـ ـت ــي خ ـص ـصــت لـنـجــم
الفريق األلماني الــدولــي السابق باستيان
شـفــايـنـشـتــايـغــر الـصـيــف ال ـمــاضــي ،عندما
خ ــاض شفاينشتايغر ا ل ـم ـبــاراة مــع فريقه
الحالي شيكاغو فاير األميركي أمام بايرن
الــذي قضى في صفوفه سنوات عــدة وذلك
على استاد "أليانز آرينا".

ريبيري وروبن

سيلتا فيغو يهزم برشلونة بـ «ثنائية» ويفسد احتفاالته باللقب
أساسيا فــي تشكيلة خلت من
األسـمــاء الـبــارزة ،وفــي مقدمها
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي
واألوروغوياني لويس سواريز،
ل ـك ـن ــه ل ـ ــم ي ـص ـم ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 6
دقــائــق ،حيث عــاودتــه اإلصابة
في فخذه اليمنى ،وتــرك مكانه
ألليكس كايادو.
وحــرص العبو سيلتا فيغو
عـلــى ال ــوق ــوف ف ــي مـمــر شــرفــي
لــاع ـبــي بــرش ـلــونــة ق ـبــل بــدايــة
الـمـبــاراة ،وذلــك بعد تتويجهم
بلقب الدوري لهذا الموسم.
وبـ ـ ـ ــدأ ب ــرشـ ـل ــون ــة الـ ـمـ ـب ــاراة
بـ ـضـ ـغ ــط هـ ـج ــوم ــي مـ ـبـ ـك ــر مــن
أجل تسجيل هدف مبكر يربك
حـســابــات سيلتا فيجور الــذي
اعتمد على تضييق المساحات
وش ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـهـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــرت ـ ــدة
السريعة.
وبـ ـ ـ ــادر ب ــرش ـل ــون ــة ب ـت ـهــديــد
مرمى سيلتا فيجو في الدقيقة
الـثــانـيــة ،عندما ســدد كارليس
الـيـنــا ك ــرة قــويــة ،لكنها جــاء ت
بعيدة عن المرمى.
وف ــي الــدقـيـقــة الـتــاسـعــة كــاد
س ـي ـل ـت ــا ف ـي ـغ ــو ي ـس ـج ــل ه ــدف
التقدم ،عندما لعبت كرة طولية
استملها س ــدد ماكسيمليانو
غوميز وسدد كرة قوية ،لكنها
مـ ـ ــرت ب ـ ـجـ ــوار الـ ـق ــائ ــم األيـ ـس ــر
للحارس ياسبر سيليسين.
ورد برشلونة في الدقيقة 20
عندما سدد كارليس ألينا كرة

وم ـن ـت ـخــب اس ـب ــان ـي ــا كــارل ـيــس
بويول ،ومواطنه صانع العاب
م ــون ــاك ــو س ـي ـســك فــابــري ـغــاس،
وكذلك النجم البرازيلي االسبق
ري ـكــاردو كــاكــا ،وقــائــد منتخب
البرتغال السابق لويس فيغو،

وال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـف ــرنـ ـس ــي ال ـس ــاب ــق
روبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرز ب ـ ـيـ ــريـ ــز ،ب ــاالض ــاف ــة
ال ــى اس ـط ــورة ال ـك ــرة الـكــويـتـيــة
وال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـم ــرع ــب جــاســم
يعقوب.

ق ــوي ــة م ــن ع ـلــى ح ـ ــدود منطقة
ال ـجــزاء ،لكنها مــرت بعيدا عن
المرمى.
ب ـعــد ت ـلــك ال ـه ـج ـمــة انـحـصــر
اللعب في وسط الملعب ،حتى
جاء ت الدقيقة  41التي شهدت
فرصة خطيرة لفريق برشلونة،
عندما سدد موسى واجــي كرة
قوية باتجاه المرمى ،لكن روبن
بــان ـكــو حـ ــارس مــرمــى سيلتا
فيغو تألق وتصدى للكرة.
وافـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح األوروغ ـ ـ ــوي ـ ـ ــان ـ ـ ــي
مكسيميليانو غوميز التسجيل
لصاحب الضيافة إثر عرضية
مــن ال ـجــزائــري ري ــاض بــودبــوز
(.)67
وع ـ ــزز ي ــاغ ــو أسـ ـب ــاس تـقــدم
فريقه بالهدف الثاني من ركلة
ج ــزاء بـعــد اح ـت ـســاب لـمـســة يد
عـلــى السنغالي مــوســى واغـيــه
ث ـب ـت ـت ـه ــا تـ ـقـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة
ب ــال ـف ـي ــدي ــو (فـ ـ ــي إيـ ـ ــه آر) قـبــل
دق ـي ـق ـت ـي ــن مـ ــن نـ ـه ــاي ــة ال ــوق ــت
األصلي (.)88
وأل ـح ــق سـيـلـتــا فـيـغــو ال ــذي
رف ـ ـ ــع رصـ ـ ـي ـ ــده ال ـ ـ ــى  40ن ـق ـطــة
نقلته الــى الـمــركــز الــرابــع عشر
مــؤق ـتــا ،بــال ـفــريــق ال ـكــاتــالــونــي
الخسارة الثالثة هــذا الموسم،
ب ـعــد س ـقــوطــه أم ـ ــام لـيـغــانـيــس
( )2-1ف ــي الـمــرحـلــة ال ـســادســة،
وريال بيتيس ( )4-3في المرحلة
الثانية عشرة.

فالفيردي :إصابة ديمبلي
جاءت في غير وقتها
أقـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
ل ـ ـ ـبـ ـ ــرش ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــة ،إرنـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــو
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ،ب ـ ــأن إص ــاب ــة
جـنــا حــه ا لـفــر نـســي عثمان
ديمبلي تعتبر "مشكلة في
غير وقتها" قبل مواجهة
إ يــاب نصف نهائي دوري
األبـ ـ ـط ـ ــال أم ـ ـ ــام ل ـي ـف ــرب ــول
اإلنكليزي الثالثاء المقبل.
و صــرح فالفيردي عقب
مباراة سيلتا فيغو" :لقد
حدثت منذ اللعبة األولى،
عـ ـن ــدم ــا حـ ـ ـ ــاول الـ ــركـ ــض،
ش ـ ـعـ ــر ب ـ ـ ــأن ه ـ ـنـ ــاك ش ـي ـئــا
غير طبيعيا .لقد أقلقتنا،
ول ـ ـ ـهـ ـ ــذا قـ ـمـ ـن ــا ب ـت ـغ ـي ـي ــره
سريعا .هو يعاني تمزقا
عضليا ،وسيخضع ألشعة
لتحديد حجم اإلصابة".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة
ا لـجــد يــدة ليست فــي نفس
م ـك ــان ال ـق ــدي ـم ــة .اإلص ــاب ــة
جزء من كرة القدم".
وع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ــن
ال ـخ ـس ــارة ،ال ـت ــي ل ــم تــؤثــر
ع ـلــى ح ـســم ال ـفــريــق لـلـقــب
الـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــا م ـ ـ ـنـ ـ ــذ الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن الـ ـم ــدرب
الباسكي يرى أن التجربة
كانت "إيجابية".
وقـ ــال ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد:

" فــي مثل هــذه المباريات،
م ـ ــا يـ ـهـ ـم ــك ه ـ ــو مـ ـش ــاه ــدة
بـ ـع ــض الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ،ال ـ ــذي
يـخـطــون خ ـطــوات لــأمــام.
أوم ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــدا
ل ـل ـغ ــاي ــة .م ــوس ــى (واج ـ ــي)
بإمكانه مساعدتنا أيضا.
بشكل عام ،أرى أن األمور
إي ـجــاب ـيــة ع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
الخسارة".

30

رياضة

ةديرجلا

•
العدد  / 4110االثنين  6مايو 2019م  /غرة رمضان 1440هـ

sports@aljarida●com

ليفربول يبقي آماله
حتى المرحلة األخيرة
أشعل ليفربول صراعه مع
مانشستر سيتي على لقب
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،عبر فوزه المثير على
مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-3
السبت في المرحلة السابعة
والثالثين (قبل األخيرة)
للمسابقة.

مباراة اليوم

١٠:00

مانشستر سيتي  xليستر سيتي

HD2

أب ـقــى لـيـفــربــول آمــالــه قائمة
فـ ــي الـ ـتـ ـت ــوي ــج ب ـل ـق ــب ال ـ ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم لـلـمــرة
األولى منذ  ،1990حتى المرحلة
األخ ـ ـيـ ــرة بـ ـف ــوزه ال ـث ـم ـيــن عـلــى
مضيفه نيوكاسل  2-3السبت
في المرحلة السابعة والثالثين
قبل األخيرة ،لكنه خسر جهود
هــدافــه والـبــريـمـيــر لـيــغ الــدولــي
المصري محمد صــاح بسبب
إصابة في الرأس.
وعـ ــانـ ــى ل ـي ـف ــرب ــول األم ــري ــن
لـتـحـقـيــق فـ ــوزه ال ـثــامــن تــوالـيــا
والـ 29هذا الموسم ،حيث تقدم
مرتين عبر المدافع الهولندي
فيرجيل فان دايك ( )13وصالح
( )28وع ــادل الـضـيــوف بقيادة
م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــه األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــق اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
راف ــاي ــل بـيـنـيـتـيــز مــرت ـيــن عبر
الـغــانــي كريستيان أتـســو ()20
والفنزويلي خوسيه سولومون
رونـ ـ ــدون ( ،)54ق ـبــل أن يـنـقــذه
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ديـ ـف ــوك أوريـ ـج ــي،
بديل صالح ،بتسجيله الهدف
الثالث (.)86
ورف ــع ليفربول رصـيــده إلى
 94نـقـطــة وت ــاب ــع ضـغـطــه على
مانشستر سيتي بطل الموسم
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي حـ ـي ــث ان ـ ـت ـ ــزع م ـنــه
الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين
ق ـبــل م ــواج ـه ــة األخ ـي ــر لضيفه

ليستر سيتي الـيــوم فــي ختام
المرحلة.
وتـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــص لـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول م ــن
الضغط المحلي وبات بإمكانه
االسـ ـتـ ـع ــداد ال ـج ـي ــد ل ـمــواج ـهــة
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ب ـعــد غد
في إيــاب الــدور نصف النهائي
لمسابقة دوري أبطال أوروبــا،
حـيــث يــأمــل تـعــويــض خسارته
بثالثية نظيفة وبلوغ المباراة
ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـل ـعــام ال ـث ــان ــي على
الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي فـ ـ ــي سـ ـعـ ـي ــه إلنـ ـق ــاذ
موسمه في حال فشله في الظفر
بــال ـل ـقــب ال ـم ـح ـلــي ال ـ ــذي يلهث
وراءه منذ عام .1990
وت ـب ـق ــى ل ـل ـي ـف ــرب ــول مـ ـب ــاراة
أخيرة في الدوري سيخوضها
أمام ضيفه ولفرهامبتون األحد
المقبل ،بينما يحل مانشستر
سيتي ضيفا على برايتون في
اليوم ذاته.
وت ـ ـع ـ ــرض ص ـ ـ ــاح إلص ــاب ــة
ق ــوي ــة فـ ــي رأس ـ ـ ــه فـ ــي الــدق ـي ـقــة
 70اض ـط ــرت ــه إلـ ــى عـ ــدم إك ـمــال
الـمـبــاراة إثــر اصـطــدام بحارس
مــرمــى ن ـيــوكــاســل الـسـلــوفــاكــي
مــارتــن دوبــرافـكــا عندما حــاول
األخير إبعاد كرة عرضية فوقع
الــدولــي الـمـصــري عـلــى األرض
دون حراك.
وت ـل ـقــى ص ــاح ال ـع ــاج على

أوريغي نجم ليفربول يحرز هدفه في مرمى نيوكاسل
أرضية الملعب قبل أن ينقل على
حمالة ويترك مكانه للبلجيكي
ديفوك أوريجي.
وتعتبر إصابة صالح ضربة
قوية لليفربول قبل استضافته
برشلونة ،خصوصا أنه يعاني
م ــن غ ـي ــاب ال ـب ــرازي ـل ــي روب ــرت ــو
فيرمينو والغيني نــا بــي كيتا
ب ـس ـب ــب اإلص ـ ــاب ـ ــة الـ ـت ــي أن ـهــت
موسم األخير.
ومـ ـ ـن ـ ــح ف ـ ـ ــان داي ـ ـ ـ ــك الـ ـتـ ـق ــدم
لليفربول بضربة رأسية قوية
من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية

انـ ـب ــرى ل ـه ــا تــري ـنــت-أل ـك ـس ـنــدر
أرنولد (.)13
وأدرك نيوكاسل التعادل عبر
أتسو عندما استغل كرة مرتدة
من المدافع أرنولد بعد تسديدة
مـ ــن م ـس ــاف ــة ق ــري ـب ــة لـ ــرونـ ــدون
فـ ـت ــابـ ـعـ ـه ــا قـ ــويـ ــة عـ ـل ــى ي ـم ـيــن
الـ ـح ــارس ال ـب ــرازي ـل ــي أل ـي ـســون
بيكر (.)20
ومنح صــاح التقدم مجددا
ل ـل ـي ـفــربــول ب ـت ـس ــدي ــدة بـيـمـنــاه
على الطاير من داخــل المنطقة
اثر تمريرة عرضية من أرنولد

كلوب يطمئن الجماهير على صالح
أبــدى األلماني يورغن كلوب ،المدير
الـفـنــي لـلـيـفــربــول ،ش ـعــوره باالطمئنان
إزاء حالة نجم الفريق المصري محمد
صــاح ،الــذي غــادر الملعب على محفة،

إثر اصطدام قوي في الرأس مع حارس
نيوكاسل يونايتد ،السلوفاكي مارتن
دوب ــراف ـك ــا ،لـيـنــزل ب ــدال مـنــه البلجيكي
ديفوك أوريجي.

صالح بعد تعرضه لإلصابة

وكـشــف كـلــوب ،فــي تـصــريـحــات عقب
الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـ ــذي اح ـت ـض ـن ــه م ـل ـعــب ســانــت
جيمس بارك ،وفاز به "الريدز" بصعوبة
( )2-3ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـ ـ ــ 37ق ـبــل األخ ـي ــرة
مــن البريميير لـيــغ" ،لـقــد شــاهــد نهاية
الـمـبــاراة مــن داخ ــل غــرف الـمــابــس .هو
بحالة جيدة".
وغادر "مو" صالح الملعب في الدقيقة
 73متأثرا بإصابته إثر اصطدامه بقوة
مع حــارس نيوكاسل دوبرافكا ،قبل أن
يخرج والتأثر يبدو على مالمحه.
وأثنى المدرب األلماني على العبيه
عـقــب ه ــذا االن ـت ـصــار الـثـمـيــن ال ــذي دفــع
بالفريق للصدارة مؤقتا ،في انتظار ما
ستسفر عنه نتيجة مـبــاراة مانشستر
سيتي أ م ــام ليستي سيتي ا لـيــوم على
ملعب االتحاد.
وقال في هذا الصدد" :أداء نيوكاسل
ج ـعــل األمـ ـ ــور صـعـبــة جـ ــدا أم ــام ـن ــا .من
الصعب جدا الخروج سالما من كل هذه
ال ـمــواقــف الـصـعـبــة" ،مـتــابـعــا" :ال أشعر

أتلتيكو مينيرو يتصدر الدوري البرازيلي
اعتلى أتلتيكو مينيرو صدارة الدوري
البرازيلي لكرة القدم ،بفوزه على مضيفه
سيارا  ،1-2في إطــار الجولة الثالثة من
الـبـطــولــة ،الـتــي شـهــدت فــوز بالميراس،
حامل اللقب ،على ضيفه إنترناسيونال
بهدف دون رد.
وجاء هدفا مينيرو في المباراة ،التي
أقيمت السبت ،من توقيع ناثان وجايير

( )26و( )90على الترتيب ،في حين سجل
ريكاردو بوينو هدف سيارا الوحيد (،)24
ليرفع الفريق الضيف رصيده إلى تسع
نقاط ،وينفرد بصدارة البطولة ،في حين
تجمد رصيد صاحب األرض عند ثالث
نقاط في المركز السادس.
ويـ ــديـ ــن ب ــالـ ـمـ ـي ــراس فـ ــي ف ـ ـ ــوزه عـلــى
إن ـت ــرن ــاس ـي ــون ــال ل ــاع ـب ــه دي ـف ـي ــرس ــون،

ال ــذي سـجــل ه ــدف الـلـقــاء الــوحـيــد (،)15
ليرفع رصيد فريقه إلــى سبع نقاط في
وص ــاف ــة ال ـتــرت ـيــب ،فـيـمــا تـجـمــد رصـيــد
إن ـت ــرن ــاس ـي ــون ــال ع ـن ــد ث ـ ــاث نـ ـق ــاط فــي
المركز الـ.14
وكانت الجولة انطلقت في وقت سابق
ب ـت ـع ــادل فــاس ـكــو دا ج ــام ــا أم ـ ــام ضيفه
كورينثيانز بهدف لمثله.

بداية ناجحة ألوساكا في مدريد
استهلت اليابانية نعومي أوساكا ،المصنفة األولى عالميا
بين العـبــات التنس المحترفات ،األحــد مـشــوارهــا فــي بطولة
مدريد المفتوحة بالفوز على السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا.
واستطاعت أوساكا بطلة أميركا المفتوحة نسخة 2018
وأستراليا المفتوحة نسخة  2019التغلب على سيبولكوفا

المصنفة ال ـ  33عالميا بنتيجة  6-2و )8-6( 7-6في ساعة
و 55دقيقة.
وستواجه أوساكا ،المرشحة األولى للقب ،في الدور الثاني
الفائزة بالمباراة التي تجمع اإلسبانيتين الرا أروابارينا
وسارا سوريبيس.

بأي ضغوط .إذا قدر لنا أن نكون أبطاال
فليكن ،وإذا لم يحدث فال يمكنك أن تشعر
بأي ضغط بعد تقديم أفضل ما لديك".
وأردف" :أم ـ ــر م ــذه ــل ال ــوص ــول لـ ــ94
نقطة .لقد كانت معركة إرادة بانتصار
تحقق من خالل الشغف والقلب والرغبة
المطلقة ،قطعا إنه أمر مذهل" ،متابعا:
"إنه انتصار مستحق في مباراة صعبة
أمــام فريق أقــوى منا بدنيا .كــان علينا
القتال .فخور جدا بجميع الالعبين".
من جانب آخر ،أكد كلوب أن المهاجم
البرازيلي روبــرتــو فيرمينو لــن يشارك
فــي إي ــاب نصف نهائي مسابقة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ضد برشلونة
اإلسباني في ليفربول بسبب اإلصابة،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى ان ـ ـ ــه "ل ـ ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ج ــاه ــزا
(فيرمينو) ليوم الثالثاء ،هذا األمــر بدا
واضحا".

أسـكـنـهــا ع ـلــى يـمـيــن ال ـح ــارس
(.)28
وهـ ــو الـ ـه ــدف الـ ـ ـ ــ 22ل ـصــاح
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ف ـ ـعـ ــزز م ــوق ـع ــه
ف ــي ص ـ ـ ــدارة الئـ ـح ــة ال ـهــداف ـيــن
ب ـف ــارق هــدفـيــن أمـ ــام مـطــارديــه
المباشرين زميله في ليفربول
الدولي السنغالي ساديو مانيه
ومـ ـه ــاج ــم م ــان ـش ـس ـت ــر سـيـتــي
الــدولــي األرجنتيني سيرخيو
أغويرو.
وه ــو ال ـه ــدف ال ـم ـئــة لـصــاح
في البطوالت األوروبية بينها

 56ف ــي الـبــريـمـيــر ل ـيــغ ( 54مع
ليفربول وهدفان مع تشلسي)
و 35فــي الـ ــدوري اإليـطــالــي و9
في سويسرا.

روندون يدرك التعادل
ون ـج ــح رونـ ـ ـ ــدون ف ــي إدراك
التعادل مستغال كرة رأسية من
الكوري الجنوبي سونغ-يوينغ
كي داخل المنطقة سددها قوية
ب ـي ـس ــراه ع ـلــى ي ـس ــار ال ـح ــارس
اليسون (.)54

ثــم تـعــرض ص ــاح لإلصابة
في رأسه وترك مكانه ألوريجي
( ،)73غ ـيــر أن بــدي ـلــه أوري ـجــي
نجح فــي منح الـفــوز لليفربول
بضربة رأسية من مسافة قريبة
إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها
البديل اآلخر الدولي السويسري
شيردان شاكيري (.)86

التركي تشاكر يدير مباراة
«الريدز» وبرشلونة
أعـ ـل ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
ل ـكــرة ال ـق ــدم (ي ــوي ـف ــا) ،أن
الـحـكــم جــونـيــت تشاكر
سيدير مباراة ليفربول
ً
وبرشلونة غدا على ملعب
أنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال
أوروبا.
وسبق أن أدار تشاكر هذا الموسم مباراة
للفريقين بنفس البطولة ،حيث أدار لقاء
ليفربول أمــام بــاريــس ســان جــرمــان بــدور
ال ـم ـج ـمــوعــات ف ــي  18سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي،
والذي انتهى بفوز "الريدز" .2-3
كما أدار في  19فبراير الماضي مواجهة
ُأولمبيك مارسيليا مع برشلونة في ذهاب
ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي ،وال ـت ــي ان ـت ـهــت بــال ـت ـعــادل
السلبي.
وإجـمــاال ،أدار تشاكر  6مباريات في
دوري األبطال موسم .2019 /2018
(إفي)

تشاكر

إنتر يكتفي بالتعادل مع أودينيزي
خيم الـتـعــادل السلبي على الـمـبــاراة الـتــي جمعت إنـتــر ميالن
بمضيفه أودينيزي أمس األول في المرحلة الخامسة والثالثين
من الدوري اإليطالي لكرة القدم ،التي شهدت أيضا فوز سبال على
كييفو  - 4صفر.
وفشل فريقا إنتر ميالن وأوديـنـيــزي في استغالل كل الفرص
التي أتيحت لهما أمام المرميين ،ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع إنتر ميالن رصيده إلى  63نقطة في المركز الثالث ،كما رفع
أودينيزي رصيده إلى  34نقطة في المركز السابع عشر.
وفي المباراة الثانية ،اكتسح سبال مضيفه كييفو  - 4صفر.
وسجل أهداف سبال فيليبي دال بيلو (هدفين) في الدقيقتين
الثامنة و 55وسيرجيو فلوكاري في الدقيقة  47وجاسمين كوريتش
في الدقيقة .81
ورفــع سبال رصيده إلى  42نقطة في المركز العاشر ،وتوقف
رصيد كييفو عند  15نقطة في المركز العشرين األخير.
وكان يوفنتوس قد حسم التتويج بلقب الــدوري لهذا الموسم
للمرة الثامنة على التوالي ،فيما كان كييفو هبط رسميا إلى دوري
الدرجة األولى.
(د ب أ)

زيغيلر نجم اودينيزي وبوليتانو نجم اإلنتر

روكتس يطلق المنافسة من جديد مع ووريرز

هاردن نجم هيوستن يصوب باتجاه سلة ووريرز

أطلق هيوستن روكـتــس المنافسة من
جديد ،بفوزه على ضيفه غولدن ستايت
ووري ـ ـ ـ ــرز ،ب ـط ــل ال ـمــوس ـم ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن،
 ،121-126بعد التمديد في المباراة الثالثة
بـيـنـهـمــا ضـمــن نـصــف نـهــائــي ب ــاي أوف
الـمـنـطـقــة ال ـغــرب ـيــة ،ف ــي دوري ك ــرة السلة
األميركي للمحترفين.
وحقق روكتس ،رابــع المنطقة في الــدوري
المنتظم ،وال ــذي حسم الـمــواجـهــة فــي ال ــدور
اإلقصائي األول مع يوتا جاز الخامس بنتيجة
 ،1-4فوزه األول في أول مباراة على أرضه بعد
خسارتين متتاليتين على أرض ووريرز ،الذي
تخطى ذلك الدور على حساب لوس أنجليس
كليبيرز الثامن (.)2-4
ول ــم تـعــد اإلص ــاب ــة الـتــي تـعــرض لـهــا نجم
روكتس جيمس هاردن في عينه خالل المباراة
الثانية التي خسرها فريقه الثالثاء ،115-109
سوى ذكــرى من الماضي ،وقد استعاد كامل
لياقته مسجال  41نقطة في مباراة أمس.
وك ــان روك ـتــس بــأمــس الـحــاجــة ألن يكون
الــاعــب "الـمـتـلـحــي" فــي أفـضــل حــاالتــه لمنع
ووريـ ـ ــرز م ــن تحقيق ان ـت ـصــار ثــالــث تــوالـيــا،
واالق ـت ــراب مــن حسم الـمــواجـهــة مـبـكــرا ،إذ لم
يحصل في تاريخ البالي أوف أن تأخر فريق

ص ـفــر 3-ثــم ف ــاز بــالـمـبــاريــات األربـ ــع األخـيــرة
وتأهل للدور التالي.
واستطاع روكتس بهذا الفوز إيقاف النزيف،
وعزز آماله بمعادلة النتيجة في المباراة الرابعة
االثنين ،والتي ستكون على أرضه أيضا.
وسـجــل أفـضــل العــب فــي ال ــدوري الموسم
ال ـمــاضــي نـقـطـتـيــن م ــن رمـيـتـيــن حــرت ـيــن في
الـثــوانــي األخ ـيــرة مــن زمــن الـمـبــاراة األصـلــي،
وأرغــم رجال المدرب ستيف كير على خوض
وقت إضافي سجلوا خالله  9نقاط فقط مقابل
 14ألصحاب األرض.
وكان بإمكان روكتس تجنب نهاية مباراة
غير معروفة ،وتحقيق انتصار كبير بعد تقدمه
بفارق  7نقاط في نهاية الربع الثالث (،26-25
 23-33و ،)35-33لوال تألق نجم ووريرز كيفن
دوران ــت ال ــذي خــاض م ـبــاراة أكـثــر مــن رائـعــة،
سجل فيها  46نقطة ،وعــادل المضيف بأربع
ســات متتالية فــي بــدايــة الــربــع األخـيــر منها
ثالثيتان.
وإذا كــان دوران ــت بــإجـمــاع الـنـقــاد أفضل
الع ــب ف ــي ب ــاي أوف  ،2019ف ــإن النجمين
اآلخ ــري ــن سـتـيـفــن كـ ــوري وكـ ــاي طــومـســون
قدما مستوى مقلقا ،إذ اكتفى األول بتسجيل
 17نقطة ( 7منها مــن  23محاولة تسديد)،

والثاني بـ 16نقطة ( 6منها من  16محاولة).
وك ــان درايـمــونــد غــريــن ثــانــي أفـضــل العب
في صفوف ووريــرز ،وحقق "تريبل دابل" (10
أو أكـثــر فــي ثــاث مــن اإلحـصــائـيــات الخمس
األس ــاس ـي ــة) م ــع  19نـقـطــة و 11مـتــابـعــة و10
تمريرات حاسمة.
وه ـن ــاك سـبــب مـقـلــق أي ـضــا بــالـنـسـبــة إلــى
ووري ــرز هو أن الـبــدالء كانوا دون أي فاعلية
هجومية ،ولم يسجلوا سوى  7نقاط ،في مقابل
 21نقطة لالحتياطيين في روكتس الذي برز
منه أيضا إريك غوردون وسجل  30نقطة منها
 20في الشوط األول.
ويلتقي ووريرز مع روكتس في البالي أوف
للمرة الرابعة خالل السنوات الخمس األخيرة.
وفي  ،2018انتهت المواجهة لصالح ووريرز
 3-4بعد أن كان على وشك فقدان اللقب بتخلفه
 3-2قبل أن يفوز في المباراتين األخيرتين.
وق ــال صــانــع أل ـعــاب روك ـتــس كــريــس بــول:
"ه ــذا ال ـفــوز (أمـ ــس) مـهــم ج ــدا ،لكنه لـيــس إال
البداية ،علينا أن نستعيد هذه القوة اعتبارا
من المباراة المقبلة".
من جانبه ،أكد هاردن" :نعرف أننا أمام فريق
جيد جدا ،وأن المعركة ستكون حامية في كل
مباراة وعلى كل كرة".

دلبلا
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي
َّْ
 ...ورد ...ﻏﻄﺎﻫﺎ

اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻮر

ﺗﺤﺮﻛﻮا ...ﻗﺒﻞ
ﻓﻮات اﻷوان

ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﻨﻰ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ
ﻓﻜﺮة ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ
»اﻟﺒﻮم« ،ﻳﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰﺗﻴﻦ
ﺧﻼل ﺣﻔﻞ »ﻣﻴﺪ« ﻟﺠﻮدة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ.

د .ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻌﻮد اﻟﺰﻳﺪ

وﻳﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻓﻀﻴﺤﺔ واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ...
ﺷـﺨــﺺ واﺣ ــﺪ ﻳــﺆﺳــﺲ ﻣـﺌــﺔ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم
واﺣـ ـ ـ ــﺪ ...وﻣ ــﺎﻛ ــﻮ أﺣـ ــﺪ ﻳـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎء ل :ﻟ ـﻴ ــﺶ؟ وﻷي
أﻏﺮاض؟ وﻛﻴﻒ ﺣﺪث ذﻟﻚ؟!
ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺑـ "اﻟﺘﺠﺎرة" ،وﺷﺮاﻛﺔ أﺧــﺮى ﻣﻊ ﻣﺴﺆول إدارة
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ،وﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
وﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ!
ﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ
ﺿﻤﻦ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى وﻓﻀﺎﺋﺢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزات
اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
ّ
ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟ ـﻨــﺎس ﺗ ـﻘــﻮل" :ﻓ ــﻼن ﺑــﻂ
اﻟﺠﺮﺑﺔ" ،اﻵن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺮﺑﺔ اﻧﺒﻄﺖ ،وﻓﻲ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻧﺮى ّ
أي ﻋﻘﺎب ،أو ﺣﺘﻰ
ﻋ ـﺘــﺎب ﻟـﻤــﺎ وﺻ ـﻠــﺖ إﻟ ـﻴــﻪ أﻣ ــﻮر اﻟ ــﺪﻳ ــﺮة ،اﻟــﺪﻳــﺮة
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻳﺘﺤﻠﻮن ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺨﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﻳﺎء
واﻟ ـﻜ ــﺬب ،وﻣ ــﺎ ﻣــﻦ أﺣ ــﺪ ﻳـﺘـﺤــﺮك ﻟــﻮﻗــﻒ ﻃــﻮﻓــﺎن
اﻟﻔﺴﺎد أو ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ!
ً
رﺟـ ـ ـ ــﺎء :أوﺟـ ـ ـ ـ ــﺪوا ﻟـ ـﻨ ــﺎ ﺣ ـ ـ ــﻼ ،ﻓـ ـﻘ ــﺪرﺗـ ـﻨ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌــﺎب واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻤــﻞ ﻧ ـﻔ ــﺪت ،وﻟ ــﻢ ﻳـﺘـﺒــﻖ ﻟﻨﺎ
إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻢ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺑﺒﻠﺪ ﻣﺜﺎﻟﻲ ،ﺑﺪأ
ﻳﺘﻼﺷﻰ.
اﻟـﺘــﺮاﺿــﻲ واﻟـﺴـﻜــﻮت ﻋــﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻤﺤﺎﺑﺎة
ً
واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺴﺎد ﺳﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻤﺎ...
ُ
ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻬﺪم ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻓـﻀـﻴـﺤــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ وزارة وﻛ ــﻞ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ وﻛــﻞ
زاوﻳ ــﺔ ،وﻛــﺄﻧـﻨــﺎ ...ﺑــﻞ ﻧﺤﻦ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ ﻓﺴﺎد،
وﻣ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﻮن ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ــﻮﻓ ــﺎن ﺳ ـﻴ ـﻬ ــﺪم ﻛـ ـﻴ ــﺎن ﻫ ــﺬه
ً
اﻟــﺪوﻟــﺔ ،واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻔﺮج وﻻ ﺗﻌﻄﻲ اﻋﺘﺒﺎرا
ﻻ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ وﻻ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،وﻻ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﻤﺸﺪوﻫﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﺣﻮﻟﻬﻢ وﻳﺤﺎﺻﺮﻫﻢ،
ﻷﻧـﻬــﺎ  -أي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  -أﺻﺒﺤﺖ "ﺧـﻴــﺎل ﻣﺂﺗﺔ"
ً
ﻳﻄﺮد اﻟــﺰرازﻳــﺮ وﻳﺘﺮك اﻟﻜﺒﺎر ﻳﻌﻴﺜﻮن ﻓﺴﺎدا.
ﻓﺎرﺣﻤﻮﻧﺎ وارﺣ ـﻤــﻮا أﺟـﻴــﺎل ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ ،رﺟـ ً
ـﺎء،
ّ
ً
َ
ـﻮر اﻟ ـﻜــﻞ ﻳﻌﻠﻢ أن وﺟــﻮدﻫــﺎ
وﻟ ـﻨــﺮ ﺣــﺰﻣــﺎ ﻓــﻲ أﻣ ـ ٍ
واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺒﺎن ﻓﻲ ﻫﻼك ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ...
ﻓﺘﺤﺮﻛﻮا ﻗﺒﻞ اﻟﻀﻴﺎع.

ُ
ﺟﺎﺋﺰة ﺗﺤﺎﻛﻲ أﺣﻮاﻟﻨﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ُﺳﻔﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ،وﻣﺠﻤﻞ ﺻﻴﺪﻫﺎ "ﻣﻴﺪ"! وﻟﻌﻠﻨﺎ
ﻧﺪﺧﻞ "ﻏﻴﻨﻴﺲ" ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺪادﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻃﺎﺋﺮ "اﻟﺒﻮم" ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻟﻠﺸﺆم ...ﻛﻴﻒ
ً
ﻟﻠﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ أن ﻳﺒﻨﻲ ﻣﺪﻧﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؟!

ﻫﺮم »ﺗﻴﺮاﻧﺎ« ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻋ ــﺮف اﻟ ـﻬ ــﺮم اﻟـﻤـﺸـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ وﺳ ــﻂ ﺗـﻴــﺮاﻧــﺎ
اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣــﺎت ﻋ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺘﻬﺎﻟﻚ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺳـﻨــﻮات ﻣــﻦ اﻹﻫـﻤــﺎل
ﺳﺘﻜﺘﺐ ﻟ ـﻬــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎرة ﺣ ـﻴــﺎة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻊ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرا داﺋﻤﺎ.
وﻳﻘﻮل ﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎﺑﻮﺗﺸﻲ ،وﻫــﻮ ﻣﻬﻨﺪس
ﻣـﻌـﻤــﺎري ﻓــﻲ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ﻳ ـﺸــﺎرك ﻓﻲ
ﺗــﺮ ﻣـﻴــﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻋـﻠــﻰ  12أ ﻟ ــﻒ ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ" :أﻇــﻦ أن أﺣــﺪا ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺟﻤﻴﻼ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣــﺮ ﺟــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
واﻟﺴﻜﺎن ﻳﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﻪ ،ﻷن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻘﺪت
اﻟﻜﺜﻴﺮ".
وﻳﺮى اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع أن اﻷﻣﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺗﻮازن
ﺑـﻴــﻦ ﺣـﻔــﻆ ﺟ ــﺰء ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ أﻟـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ،وﺑﻴﻦ
إﻋﻄﺎﺋﻪ وﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺷﻴﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣﻨﺬ
ً
ً
ً
 30ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺘﺤﻔﺎ ﻣﻜﺮﺳﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﺎﺗﻮر
أﻧ ــﻮر ﺧــﻮﺟــﺔ ،اﻟ ــﺬي ﺣـﻜــﻢ أﻟـﺒــﺎﻧـﻴــﺎ ﺑﻘﺒﻀﺔ
ﺣﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﻪ

ﻋ ــﺎم  ،1985ﺛ ــﻢ ﺿ ــﻢ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻟـﺤـﻠــﻒ ﺷـﻤــﺎل
ً
ً
اﻷﻃﻠﺴﻲ ،وﻣﺮﻗﺼﺎ ﻟﻴﻠﻴﺎ واﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ.
وإﺛـ ـ ــﺮ ﺳـ ـﻘ ــﻮط اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﻮﻋ ــﻲ ﺑـﻌــﺪ
ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻋ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ ،أﻏ ـﻠــﻖ اﻟـﻤـﺘـﺤــﻒ أﺑــﻮاﺑــﻪ
وﺷ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻬ ــﺮم ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎت ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ ﺗﻌﻜﺲ
ً
اﻧﺘﻌﺎش اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻛﺎن ﻣﻐﻠﻘﺎ

ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻼل ﺣﻜﻢ
أﻧﻮر ﺧﻮﺟﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة ،أﻫﻤﻞ
ً ُ
اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻛﻠﻴﺎ وﻫـ ِـﺠــﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻜﺎن ﻣﻦ
ﺗﻴﺮاﻧﺎ أو ﺳﻴﺎح ﻳﺘﺴﻠﻘﻮن ﺟــﺪراﻧــﻪ ﻟﻴﺘﺎح
ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻈﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
)أ ف ب(

ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻬﻨﻮد ﻳﻌﺎﻧﻮن
اﻟﻈﻤﺄ واﻟﻈﻼم
اﻧﻘﻄﻌﺖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه
اﻟﺸﺮب ﻋﻦ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص،
ﺑـﻌــﺪ أن ﺗـﺴـﺒــﺐ إﻋ ـﺼــﺎر ﻗــﻮي
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﻮﻻﻳﺔ
أودﻳ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺷ ـ ـ ــﺮق اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪ،
وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ  30ﺷﺨﺼﺎ،
رﻏ ــﻢ أن ﻓ ــﺮق إدارة اﻟ ـﻜ ــﻮارث
ﻛﺜﻔﺖ ﺟﻬﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺠﻬﻮد
ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدة ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻤﺮاﻓﻖ ،أﻣﺲ.
وﻛﺎن إﻋﺼﺎر "ﻓﺎﻧﻲ" وﺻﻞ
إﻟﻰ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﻠﺪة
ﺑ ــﻮري ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ
دﻳﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟــﺪى اﻟﻬﻨﺪوس
ﻳـ ـ ـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻲ،
ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﻮﺑـ ــﺎ ﺑـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺎح ﺗ ـﺼ ــﻞ
ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ إﻟﻰ  205ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات

ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻣﻄﺎر
ﻏﺰﻳﺮة ،واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﻨﻐﻼدش
اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎورة ،ﻗ ـﺒــﻞ أن ﺗـﺘــﺮاﺟــﻊ
ﺣﺪﺗﻪ أﻣﺲ اﻷول.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ
اﻷرواح إﻟ ــﻰ أدﻧـ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى،
ﺑـ ـﻔـ ـﻀ ــﻞ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﻼء
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 2.8
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ،
ّ
ﺧ ــﻠ ــﻒ "ﻓ ــﺎﻧ ــﻲ" وراء ه دﻣ ـ ــﺎرا،
وﺗـﺴـﺒــﺐ ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻘــﻮط ﺧـﻄــﻮط
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،وﻏﻤﺮ اﻟﻘﺮى ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه،
ودﻣﺮ اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
)أ ف ب(

ﻣﺎدوﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻬﻮاﺗﻒ :دﻣﺮت ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻲ ﻳﺤﻴﺎ اﻟﻤﻠﻚ ...ﻓﻲ ﺷﻮارع ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ً ً
ً
ﻛﻠﻲ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻬﻮاﺗﻒ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻛﺒﻴﺮا ﺟﺪا
ً
ﺟﺪا ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ".
وأﺿــﺎﻓــﺖ" :ﻟـﻘــﺪ أﺻـﺒـﺤــﻮا ﻣﺸﻐﻮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻮر
ﺑﺸﺪة ،ﻛﻤﺎ ﺑﺪأوا ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ،
ً
وﻫﺬا أﻣﺮ ﺳﻴﺊ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻤﻮﻫﻢ".
ﻳﺬﻛﺮ أن آﺧﺮ أﻟﺒﻮم ﺻﺪر ﻟﻤﺎدوﻧﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2015وﺣﻤﻞ اﺳﻢ "رﻳﺒﻞ ﻫﺎرت") ،اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﺘﻤﺮد(،
ً
وﻫﻮ ﻧﻔﺲ اﺳﻢ آﺧﺮ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ أﻳﻀﺎ،
واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪأﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﺎم  ،2015واﻧﺘﻬﺖ
ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻋﺎم  ،2016ﺑﻬﺪف دﻋﻢ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ رﻗﻢ .13
)د ب أ(

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣــﺎدوﻧــﺎ أن اﻟﻬﻮاﺗﻒ
دﻣﺮت ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﻌﺘﺮﻓﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺤﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻧﺠﻤﺔ اﻟﺒﻮب ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء
ً
ً
واﻟﺒﻨﺎت ،ﻫﻢ ﻟﻮردﻳﺲ ) 22ﻋﺎﻣﺎ( ،وروﻛﻮ ) 18ﻋﺎﻣﺎ(
ً
ودﻳﻔﻴﺪ وﻣﻴﺮﺳﻲ ) 13ﻋﺎﻣﺎ( ،وإﺳﺘﺮ وﺳﺘﻴﻼ )ﺳﺘﺔ
أﻋﻮام(.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎدوﻧﺎ ،ﻟﻤﺠﻠﺔ "ﻓﻮج" اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ" :ﻟﻘﺪ
أﺧﻄﺄت ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻄﻴﺖ ﻫﻮاﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻲ
ً
اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ،ﻓﻘﺪ
أﻧﻬﻴﺖ )ﺑﺬﻟﻚ( ﻋﻼﻗﺘﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ

ﺧﺮج ﻣﻠﻚ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﻣﺎﻫﺎ ﻓﺎﺟﻴﺮاﻟﻮﻧﺠﻜﻮرن،
أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﻣﻮﻛﺐ ﻟﺘﺤﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻨﺬ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ.
وﻓـ ــﻲ ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ أﻳ ـ ــﺎم ﻣ ــﺮاﺳ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺘــﻮﻳ ــﺞ ،اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺴﺘﻤﺮ  3أﻳ ــﺎم ،وﺗـﻘــﺪر ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑ ــ 31ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ،ﺗــﻢ ﺣـﻤــﻞ اﻟـﻤـﻠــﻚ ،اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ  66ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻓﻲ
"ﻣﺤﻔﺔ" ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺗﺪي زﻳﺎ ذﻫﺒﻴﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ،
وﻳـﺤـﻤـﻠــﻪ ﺟ ـﻨــﻮد ﻳ ــﺮﺗ ــﺪون ﻣــﻼﺑــﺲ ﺑــﺮﺗـﻘــﺎﻟـﻴــﺔ،
ﻹﻟﻘﺎء اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150أﻟﻒ ﺷﺨﺺ،
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺠﻠﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻄﺮق ،ﻹﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة

ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﻠــﻚ .وﻟ ـ ّـﻮح اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨــﻮن ،اﻟــﺬﻳــﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﺮﺗﺪون ﻗﻤﺼﺎﻧﺎ ﺻﻔﺮاء ،وﻫﻮ اﻟﻠﻮن اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي واﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻠﻜﻲ ،وﻫﻢ ﻳﻬﺘﻔﻮن "ﻳﺤﻴﺎ اﻟﻤﻠﻚ".
وﻳ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ﺟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮس اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ
وﺳﺠﻮدﻫﻢ أﻣﺎم اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎدة
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻈﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺷﺒﻪ
إ ﻟـﻬـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ا ﻟـﻤـﻠــﻮك اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﻴﻦ
ﻳﺠﺴﺪون اﻹﻟﻪ اﻟﻬﻨﺪوﺳﻲ ،ﻓﻴﺸﻨﻮ.
وﺑـ ــﺪأ اﻟ ـﻤــﻮﻛــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ ﻃ ــﻮل ﻃــﺮﻳــﻖ ﻳـﻤـﺘــﺪ 7

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺒﺎﻧﻜﻮك ،ﻣﻦ
اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻣﻊ أﻧﻐﺎم اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ،
وإﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻟﻠﺘﺤﻴﺔ.
وﺗــﻮﻗــﻒ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻤــﻮﻛــﺐ ،اﻟ ــﺬي ﺿﻢ
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  1300ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻨــﻮد وأﻓـ ــﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ
وﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ،وﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﻢ زﻋ ـﻴــﻢ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي رﺋـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺑــﺮاﻳــﻮت
ﺗ ـﺸــﺎن أوﺗ ـﺸ ــﺎ ،ﻋـﻨــﺪ ﻣـﻌــﺎﺑــﺪ ﺑــﻮذﻳــﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ،
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺑــﻮذا ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد
)د ب أ(
إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ.

وﻓﻴﺎت

أﻧﺎ ﻋﻨﺪي ﻧﺺ

ﻣﻮﺿﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ذﻫﺐ

أﺟﻨﺪة

اﻟﺪﻳﺮﻓﺔ

اﻟﻌﺎﺻﻮف

اﻟﻄﻮاش

اﻟﺮاي  17:00إﻋﺎدة 20:00

اﻟﺮاي  15:45إﻋﺎدة 21:25

اﻟﺮاي  22:40إﻋﺎدة 14:30

ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ 17:00
ﺳﻤﺎ دﺑﻲ 00:00

20:00 Mbc

ﺳﻤﺎ دﺑﻲ 20:00

ﻣﻨﻲ وﻓﻴﻨﻲ
ّ

دﻓﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻗﺎﺑﻴﻞ

ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ
اﻷﺣﻤﺪي

ﻋﺬراء

ﺑﻼﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ

ﺳﻤﺎ دﺑﻲ 2:00

20:00 Mbc

 mbcﻣﺼﺮ 21:00

 mbcدراﻣﺎ 14:00

 mbcدراﻣﺎ 15:00

ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ 19:00

ﻛﻠﺒﺶ

أﺑﻮ ﺟﺒﻞ

ﺳﻮﺑﺮ ﻣﻴﺮو

ﻵﺧﺮ ﻧﻔﺲ

زﻟﺰال

ﻣﺎذا ﻟﻮ؟

 Mbcﻣﺼﺮ 3:52
إﻋﺎدة 10:00

دﺑﻲ 22:00

دﺑﻲ 19:00

دﺑﻲ 21:00

22:00 Mbc

أﺑﻮﻇﺒﻲ 21:00

ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺪ ﻫﺎدي اﻟﺰوﻳﺮ

 89ﻋـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺎ ،ﺷـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ ،اﻟـ ـ ــﺮﺟـ ـ ــﺎل:
اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،ق ،1ﺷــﺎرع ﻋﻮض
اﻟ ـﺨ ـﻀ ـﻴ ــﺮ ،م ،9ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﻧ ــﺎدي
اﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴ ــﻞ ،دﻳ ـ ـ ـ ــﻮان ﻣـ ـﺒ ــﺎرك
اﻟﺰوﻳﺮ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ،
ق ،3ش ،24م ،34ت،99523031 :
99679595

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﺒﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي

 17ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻌﻠﻲ ،ق ،2ش ،7م ،29اﻟﻨﺴﺎء:
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ق ،2ش ،16م،4
ت50011205 ،55454542 :

ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺸﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي

 65ﻋـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺎ ،ﺷـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ ،اﻟـ ـ ــﺮﺟـ ـ ــﺎل:
ا ﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻘ ــﻒ ،ق  ،4ش  ،32م ،20
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻘﺮﻳﻦ ،ق ،1ش ،27م،21
ت99959609 :

ﺳﻜﻴﻨﺔ دروﻳﺶ ﻏﻼم اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

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

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

أرﻣ ـﻠ ــﺔ ﻏ ـﻠــﻮم ﻗــﺎﺳــﻢ ﺟﻤﺸﻴﺮ
اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

 78ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ،
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻘﺪس ،ق ،7ش ،250ت:
90001159

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:36

اﻟﻌﻈﻤﻰ 36

اﻟﺸﺮوق

05:02

اﻟﻈﻬﺮ

11:45

اﻟﻌﺼﺮ

03:20

اﻟﻤﻐﺮب

06:26

اﻟﻌﺸﺎء

07:51

اﻟﺼﻐﺮى 23
ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  01:10ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
ً
 12:22ﻇ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ــﺮا
ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  06:53ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ
 07:29ﻣ 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 :

