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»ﺟﻮﻛﺮ« ﻳﻨﺎل ﺟﺎﺋﺰة اﻷﺳﺪ
اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ »اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ« ص ١٥

ﺻﺮح وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮاح ﺑﺄن ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ دﺧﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻓﺤﻮﺻﺎﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻤﻘﺮر
ً
ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،إﻟﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻳﺤﺪد ﻻﺣﻘﺎ.
وﺗﺪﻋﻮ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﺒﺎري ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﺗﻜﻠﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح،
وأن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﻴﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ.
ً
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ﺳﻴﻼ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﻴﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ« ،وإﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﻟﻘﺐ »ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ«.

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

٠٢

 ١٧ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺸﻔﺖ ارﺗﻔﺎﻋﻪ  ٨ﻣﻠﻴﺎرات ﺧﻼل  ٣ﺳﻨﻮات
•اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ :ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ً
ً
وﻓـﻘــﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ أﺧ ـﻴــﺮا إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ،ارﺗـﻔــﻊ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛـﺘــﻮاري ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس  ،٢٠١٩ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
 ١٧.٤ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎل ﻣﻘﺮر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ
رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت أﻇﻬﺮت ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ
ً
ً
ﺳﻨﻮات ﻃﺒﻘﺎ
اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛـﺘــﻮاري اﻟــﺬي ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ دورﻳ ــﺎ ﻛﻞ 3
ُ
ً
ﻟﻘﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ذﻟﻚ اﻟﻌﺠﺰ ﻗﺪر ﻓﻲ
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺤﻮ  9ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر) ،أي ﺑﺰﻳﺎدة  8ﻣﻠﻴﺎرات(.
وأﺿﺎف اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺠﺰ
ً
ً
اﻷﺧﻴﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪر ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
ً
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻛﺘﻮارﻳﺎ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ
ً
ً
أﻧﻪ ﻳﻀﻴﻒ ﺑﻌﺪا ﺧﺎﺻﺎ ،وﻳﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
وﻣﺪى وﻓﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وأوﺿﺢ أن »ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ،اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ،أﻇ ـﻬــﺮ أن ﻣــﻦ أﻫ ــﻢ أﺳ ـﺒــﺎب اﻟـﻌـﺠــﺰ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﻋــﺎﺋــﺪ
ً
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﻴﺮة  %3.97ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن  %5.68ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
02

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ« ﺗﺮﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮرة
»اﻻﺳﺘﺒﺪال« إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر!

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻟﺴﺪاد اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
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●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻳ ـ ـﺒـ ــﺪو أن ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻜـﻠـﻔــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ
ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻠــﻒ »اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪال« ،ﻓــﺈﻟ ـﻐــﺎء اﻟ ـﻔــﻮاﺋــﺪ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ  1994ﺣﺘﻰ .2002
وﻟـﻠــﺮاﺣــﻞ ﻣــﻮاﻗــﻒ ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
َ
ﺑ ــﺎرزة ﺧــﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﻦ
اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺪﻓﺎﻋﻪ
ﻋﻦ اﻟﺤﻖ وﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ ،ودﻓﺎﻋﻪ
اﻟﺸﺮس ﻋﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
و»اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﺘﻲ آﻟﻤﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﺼﺎب اﻟﺠﻠﻞ
ﺗﺘﻀﺮع إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺘﻐﻤﺪ اﻟﻔﻘﻴﺪ
ﺟﻨﺎﺗﻪ ،وأن
ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ ،وأن ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻓﺴﻴﺢ
ﱠ ﱠ
ﻳﻠﻬﻢ أﻫﻠﻪ
و»إﻧﺎ ِﻟﻠﻪِ
وذوﻳﻪ َاﻟﺼﺒﺮ واﻟﺴﻠﻮانِ ،
َوإ ﱠﻧﺎ إ َﻟ ْﻴﻪِ َراﺟ ُ
«.
ﻮن
ﻌ
ِ ِ
٠٨
ِ

ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺸﺮوع ﺧﻴﻄﺎن
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ

ً
اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻘﺎول اﻷﻗﻞ ﺳﻌﺮا ﻟﺘﻌﺜﺮه ﻓﻲ »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«
●

ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ...
واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ دون  ٢٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

10

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع
ﺧﻴﻄﺎن اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ا ﻟــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ،
أوﺻـ ــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮاء ﻓ ــﻲ وزارة اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل
ﺑﺘﺮﺳﻴﺔ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ
ﻗﺪﻣﺖ ﺛﺎﻧﻲ أﻗﻞ ﺳﻌﺮ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺸﺮﻛﺎت
ذات اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻗﻞ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﺸﺮوط.

وﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺖ »اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« ،ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺎدرﻫ ــﺎ،
أن اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺬي ﻗ ــﺪﻣ ـﺘ ــﻪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ »ﺳـﻨـﺠــﺰ
إﻧ ـﺴ ــﺎت« اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻠــﻎ  19ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر،
ﺑﻔﺎرق  4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ اﻟ ـ ــﻮزارة ﻟـﻠـﻤـﺸــﺮوع ،واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ً
 23ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر إﻧـ ـ ــﻪ ﺗـ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻌ ــﺎد
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ أﻗﻞ ﺳﻌﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺜﺮ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 02

ﱠ
روﺣﺎﻧﻲ ﺗﻤﻠﺺ ﻣﻦ »اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ« اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻤﺎﻛﺮون ...وأﻋﻠﻨﻬﺎ ﻣﺨﻔﻔﺔ

ً
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻫﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار »اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«
●

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻣﻦ ﻣﺼﺪر
رﻓ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،أن ﺳﺒﺐ
ﺗﻠﻜﺆ إﻳ ــﺮان ﻓــﻲ إﻋ ــﻼن اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺑـﺸــﺄن اﻻﺗ ـﻔــﺎق اﻟ ـﻨ ــﻮوي ،واﻟ ــﺬي
ً
ﻛــﺎن ﻣ ـﻘــﺮرا اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻫ ــﻮ ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ﺣ ـﺴ ــﻦ روﺣـ ــﺎﻧـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺺ ﻣــﻦ
ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺤﺒﻄﺔ
ﻟﺠﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﻃﻬﺮان وواﺷﻨﻄﻦ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪر إن اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛ ــﺎن ﻗ ــﺪ اﺗـﺨــﺬ 02

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪﺷﻦ
ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر
ّ
أوﻟﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ«

دوﻟﻴﺎت

٢٠
ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻻ ﻳﺘﺮاﺟﻊ
رﻏﻢ ﺧﺴﺎرﺗﻪ وزﻳﺮة
اﻟﻌﻤﻞ

رﻳﺎﺿﺔ

ً
 ٢٤٠ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻛﻠﻔﺔ إﻟﻐﺎﺋﻪ ...و ٨١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ

ً
وداﻋﺎ ﻣﺸﺎري اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ
ودﻋـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ أﻣـ ـ ـ ــﺲ أﺣـ ـ ـ ــﺪ روادﻫـ ـ ـ ـ ــﺎ
اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ ،اﻟــﺬﻳــﻦ ﻋــﺎﺷــﻮا ﻣــﺪاﻓـﻌـﻴــﻦ ﻋﻦ
اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮر ،وأﺟـ ـﻤـ ــﻊ ﻋـﻠــﻰ
ﺗـﻘــﺪﻳــﺮﻫــﻢ ﻛ ــﻞ ﺷ ــﺮاﺋ ــﺢ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ،
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎري اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ،
اﻟﺬي واﻓﺘﻪ اﻟﻤﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ﻋﻦ ﻋﻤﺮ
َ
ﻳﻨﺎﻫﺰ  70ﻋﺎﻣﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺻﺮاع ﻣﻊ اﻟﻤﺮض.
ً
اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ اﻟ ـﻌ ـﺼ ـﻴ ـﻤ ــﻲ ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮا ﺑـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻷﻣــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪورات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ  1992و1996
ً
و ،1999واﺧﺘﻴﺮ ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ  1992ﺣﺘﻰ  ،2003وﻟﺠﻨﺔ

٠٥

روﺣﺎﻧﻲ وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ إدارﺗﻪ ﺧﻼل ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮراﺋﻴﺔ أﻣﺲ )إرﻧﺎ(

اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻠﻒ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،و ﻓــﻖ ﺣﺴﺒﺘﻬﺎ،
ً
ﻧـﺤــﻮ ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ  240ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ
ﻓـ ــﺎﺗـ ــﻮرة إﻟـ ـﻐ ــﺎء اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪال ﻋ ــﻦ  35أﻟ ــﻒ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  810ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﺮﻓﺖ  16ﺿﻌﻔﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎش

ً
ً
ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ دون ﻓﻮاﺋﺪ ،ﻣﻊ ﺳﺪاده ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺧﺼﻢ .%10
وﺗـ ـ ـ ــﺪرس اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ إﻋ ـ ـﻔـ ــﺎء أول ﺳـﺒـﻌــﺔ
أﺿﻌﺎف ﻓﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﻹدارﻳﺔ ،وﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ،
ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺑـ ــﺪﻳ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮاﺋـ ــﺪ02 ،

٢٢
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ أﻣﺎم
أﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

دلبلا

•
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

local@aljarida●com

اﻷﻣﻴﺮ :اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻷﻣﻤﻲ ﻳﺠﺴﺪ رﻳﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

ً
ﺳﻤﻮه ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺘﺘﻮﻳﺠﻪ ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺎ ﺳﻄﺮﺗﻤﻮه
ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺳﻴﻈﻞ
ً
ﺧﺎﻟﺪا ﻓﻲ
ذاﻛﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ

ﻣﺒﺎدراﺗﻜﻢ
اﻟﻄﻴﺒﺔ
وﺿﻌﺖ
اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ

ﻣﺴﻴﺮﺗﻜﻢ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ
ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ
واﻋﺘﺰاز
ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

اﻟﻤﺤﻤﺪ

أﻛﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ أن اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤــﻖ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣ ــﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ً
اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻳﺠﺴﺪ ﺟـﻠـﻴــﺎ ﻣﺎ
ﻳﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻟ ــﺪورﻫ ــﺎ اﻟ ـﺒ ــﺎرز ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧــﻲ ورﻳ ــﺎدﺗ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﺟﺮاء اﻟﺼﺮاﻋﺎت
واﻟﺤﺮوب واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺑــﺮﻗـﻴــﺎت ﺟﻮاﺑﻴﺔ
ﺑﻌﺜﻬﺎ ﺻــﺎ ﺣــﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻟﻤﻬﻨﺌﻴﻪ
أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ "ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ" وﺑﺈﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه
ﻟﻘﺐ "ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ".
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎق ،ﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـﻬـﻨـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳﻤﻮ
ﻧــﺎﺋــﺐ اﻷﻣ ـﻴــﺮ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧـ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ﺑــﺎﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﺟــﺎء
ً
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ :ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ ﺗ ـﻔ ـﻴ ــﺾ ﻓ ـﺨ ــﺮا
ً
واﻋـ ـﺘ ــﺰازا ﻳـﺸــﺮﻓـﻨــﻲ أن أرﻓ ــﻊ إﻟــﻰ
ﻣﻘﺎم ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﺴﺎﻣﻲ أﺑﻠﻎ آﻳــﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎﻧ ــﻲ وأﺟـ ـ ـ ـ ــﺰل اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻜ ــﺎت
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻟﻤﻨﺢ ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻟﻘﺐ "ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟﻌﻤﻞ
ً
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ" وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ "ﻣﺮﻛﺰا
ً
ً
إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ" ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ً
اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮدﻛﻢ
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
وﻣﺎﺳﻄﺮﺗﻤﻮه ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺳـﺘـﻈــﻞ ﺧــﺎﻟــﺪة ﻓــﻲ ذاﻛ ــﺮة
اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻛـﻤــﺎ ﻳﻄﻴﺐ ﻟــﻲ أن أﻏـﺘـﻨــﻢ ﻫــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰة ﻋ ـﻠــﻰ ﻗـﻠــﻮب
ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻷرﻓ ـ ــﻊ ﻣـﻌـﻬــﻢ
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ أﻛﻒ اﻟﻀﺮاﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻟﻰ
ﻋـ ــﺰ وﺟـ ـ ــﻞ ﻧ ــﺪﻋ ــﻮ وﻧ ـﺘ ـﺒ ـﻬ ــﻞ إﻟ ـﻴــﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﻸ ﺳﻤﻮﻛﻢ ﺑﺤﻔﻈﻪ
ورﻋـ ــﺎﻳ ـ ـﺘـ ــﻪ وﻳـ ــﺪﻳـ ــﻢ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻜ ــﻢ رداء
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳـﻤــﺪ ﺳﻤﻮﻛﻢ
ﺑﻌﻮﻧﻪ وﻗﻮﺗﻪ ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺎ ﺗﺼﺒﻮن
إﻟـﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﻀﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ

ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ
ﺑــﻼدﻧــﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰة ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﻣــﻦ واﻟﺮﻓﻌﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎء ﻷﻫﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷوﻓـﻴــﺎء ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺳﻤﻮﻛﻢ ﺣﻔﻈﻜﻢ
ً
ً
اﻟﻠﻪ ورﻋــﺎﻛــﻢ ذﺧــﺮا ﻟﻠﺒﻼد وﻗﺎﺋﺪا
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ".

إﺳﻬﺎﻣﺎت وﻋﻄﺎء
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣــﻦ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻣ ــﺮزوق
اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ﻗ ــﺎل ﻓـﻴـﻬــﺎ :ﺑـﻤــﺰﻳــﺪ اﻟﻔﺨﺮ
واﻻﻋ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺰاز اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻧ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻌــﺮﻫــﺎ
وﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻬﺎ ﻣــﻦ ﻗ ــﺮارة اﻟــﻮﺟــﺪان
وأﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺳﻤﻮﻛﻢ
ﻟ ـﻘ ــﺐ »ﻗـ ــﺎﺋـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ«
ً
ً
وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ »ﻣﺮﻛﺰا إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ« ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
وﻧـ ـﺤ ــﻦ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺛ ـﻘ ــﺔ وﺗ ـﻄ ـﻠ ـﻌ ــﺎ إﻟ ــﻰ
اﺳﺘﻤﺮار اﺿﻄﻼع ﺳﻤﻮﻛﻢ ﺑﺪوره
ً
ً
ً
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ.
إن ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﺘــﻮﻳــﺞ ّاﻟ ــﺬي ﺗﺤﻘﻖ
ﺑـﻔـﻀــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻠ ــﻪ وﻣ ــﻨ ــﺔ ﻣ ـﻨــﻪ ﺟــﺎء
ﺑﺠﻬﻮد ﻣﻀﻨﻴﺔ وإﺳﻬﺎﻣﺎت وﻋﻄﺎء
ﺑﻼ ﺣﺪود ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن
اﻟﺠﺰاء اﻷوﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
ً
إﻻ أن ﺑﺎدر ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻗﺎﺋﺪا

ً
ً
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮا وﻋﺮﻓﺎﻧﺎ
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪور اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي
واﻛﺒﺘﻤﻮه ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻃﻮال ﻣﺴﻴﺮﺗﻜﻢ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـ ـﻄ ــﺎء اﻟـ ـﻤ ــﺰدﻫ ــﺮة
ﺑﺘﻄﻠﻌﺎت ﻃﻤﻮﺣﺔ ﺗــﺰداد ﻛﻞ ﻳﻮم
ً
ً
ﺗــﺄﻟـﻘــﺎ وروﻧ ـﻘ ــﺎ وﺗ ـﺘــﻸﻷ ﺑﻨﻔﺤﺎت
ﻣــﻦ اﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﻖ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻬــﺪف
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸ ــﻮد واﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻠ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺷ ــﻖ
اﻟـﺼـﻌــﺎب ﻓــﻲ اﻷوﻗ ـ ــﺎت واﻷزﻣـ ــﺎت
اﻟـ ـﻌـ ـﺼـ ـﻴـ ـﺒ ــﺔ ﺑـ ـﻜـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ ﺣ ـﺼ ـﻴ ـﻔــﺔ
وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ
واﻟﺮوﻳﺔ وﺛﺎﻗﺐ اﻟﻨﻈﺮ.

ﺟﻬﻮد ﺟﻠﻴﻠﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻤﻮ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺳــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ ﺟ ــﺎء ﻓﻴﻬﺎ:
ﺑــﺎﻷﺻــﺎﻟــﺔ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴﻲ وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
أﺧﻲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻣـﺸـﻌــﻞ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ وﺟـﻤـﻴــﻊ
ﻣـﻨـﺘـﺴـﺒــﻲ اﻟـ ـﺤ ــﺮس اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻣﻦ
ﻗ ــﺎدة وﻗ ــﻮات ﻧـﻌــﺮب ﻟﺴﻤﻮﻛﻢ ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻟﻘﺐ "ﻗﺎﺋﺪ
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ" وﻋـﻠــﻰ ﻛﻮﻳﺘﻨﺎ
ً
ً
ً
اﻟﻌﺰﻳﺰة "ﻣﺮﻛﺰا إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ"
ﻣ ــﻦ اﻷﻣـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة واﻟ ـ ــﺬي ﺟــﺎء
ً
ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﺠﻬﻮد ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ.

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﻌﺰي
زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي ﺑﻮﻓﺎة ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ
ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ
إﻟــﻰ رﺋـﻴــﺲ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي إﻣــﺮﺳــﻮن ﻣﻨﺎﻧﻐﺎﻏﻮا ،ﻋـ ّـﺒــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻــﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ ﺑﻮﻓﺎة رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي اﻟﺴﺎﺑﻖ روﺑﺮت ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ ،راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﺔ.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣـﻴــﺮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ﺳـﻤــﻮ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟـﻤـﺒــﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.

وﺟ ـ ــﺎءت ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة ﻟﻨﻴﻞ
ﺳ ـﻤ ــﻮﻛ ــﻢ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ ﻧ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺨ ـﺼ ــﺎل اﻟ ـﻜ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﻲ
اﻟﺤﻤﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﺳﻤﻮﻛﻢ
ً
ً
وﻳﻌﺪ ﻓﺨﺮا ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻷﻧﻪ اﻋﺘﺮاف
دوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد واﻟﻌﻄﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻟﺴﻤﻮﻛﻢ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﻤﺒﺎدراﺗﻜﻢ
اﻟﻄﻴﺒﺔ ،ﻣﻤﺎ وﺿــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺧــﺮﻳ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ ﺣﺘﻰ
ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ دوﻟﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ
واﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﺖ ﻟ ـﻘ ــﺐ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،داﻋﻴﻦ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ
أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮﻛﻢ واﻓﺮ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وأن ﻳﺮﻋﺎﻛﻢ وﻳﺤﻔﻈﻜﻢ
ً
ً
ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوام ﻗﺎﺋﺪا ورﺑﺎﻧﺎ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
ً
اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ إﻟ ــﻰ ﺑ ــﺮ اﻷﻣـ ـ ــﺎن وﻣـﺤـﻘـﻘــﺎ
ﻟﻤﺎ ﻳﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ ﺷﻌﺒﻜﻢ ﻣﻦ رﻓﻌﺔ
وازدﻫـ ــﺎر ﻟـﻠــﻮﻃــﻦ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻛﻮﻳﺖ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﺴﻴﺮة ﻣﺸﺮﻓﺔ
وﺗ ـﻠ ـﻘــﻰ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺑــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣــﻦ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ
ﺟ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ" :إﻧـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ إذ أﻫـ ـﻨ ــﺊ
ﺳ ـﻤ ــﻮﻛ ــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌ ـﻴــﺪة
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺗﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ رؤوس ﻛﺎﻓﺔ
أﺑ ـﻨــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻧﻔﺨﺮ وﻧـﻌـﺘــﺰ ﺑﻬﺎ
ً
ﺟـﻤـﻴـﻌــﺎ ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳـﺴــﺮﻧــﻲ أن أﻏﺘﻨﻢ
ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷؤﻛﺪ ﺑﺎﻟﻎ اﻋﺘﺰازي
ﺑﻤﺴﻴﺮﺗﻜﻢ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺪﻣـﺘــﻢ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرات اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ واﻹﺳـﻬــﺎﻣــﺎت
اﻟـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
واﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
ً
ﺣﺘﻰ ﺑــﺎت ذﻛــﺮﻛــﻢ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮي ﻻ ﻳ ـﻨ ـﻔــﻚ ﻋـﻨــﻪ
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ً
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻛﺮم ﺳﻤﻮﻛﻢ
اﻟﻔﻴﺎض وﺣﺒﻜﻢ اﻷﺻـﻴــﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ً
ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
ً
أن ﻳﻮﻓﻘﻜﻢ دوﻣ ــﺎ وأن ﻳﺴﺪد ﻋﻠﻰ
دروب اﻟﺨﻴﺮ ﺧﻄﺎﻛﻢ وأن ﻳﻌﻴﻨﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ ورﻓﻊ

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﺴﻠﻢ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻜﺮﻳﻤﻪ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎن ﻛﻲ ﻣﻮن )أرﺷﻴﻒ(
راﻳــﺔ ﻧﻬﻀﺘﻪ وازدﻫ ــﺎره ﻓــﻲ أﻋﻠﻰ
ﻗﻤﻢ اﻟﻤﺠﺪ واﻟﺮﻓﻌﺔ.

ﺑﺼﻤﺎت واﺿﺤﺔ
وﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ :ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ
واﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ أﺟـ ـﻤ ــﻊ ﻳ ـﺤ ـﺘ ـﻔــﻞ اﻟ ـﻴ ــﻮم
ﺑﺬﻛﺮى ﻣﻨﺢ ﺳﻤﻮﻛﻜﻢ ﻫــﺬا اﻟﻠﻘﺐ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ،أن أﻋــﺮب ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ
اﻻﻋﺘﺰاز وﻋﻈﻴﻢ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﺑﺪورﻛﻢ
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ وﺑ ـﺼ ـﻤــﺎﺗ ـﻜــﻢ اﻟ ــﻮاﺿ ـﺤ ــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ وﻣﺴﻴﺮﺗﻜﻢ
اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ،وﻣــﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن
ﻹﻏـ ـ ــﺎﺛـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻜ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﻦ وﻧ ـ ـﺼـ ــﺮة
اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻏﺪت
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺤﺘﺬى ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ واﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮي ،وﺣـﻈـﻴــﺖ
ﺑـﻤـﻜــﺎﻧــﺔ ﻣــﺮﻣــﻮﻗــﺔ ﺟـﻌـﻠـﺘـﻬــﺎ ﻣﺤﻞ
ﺗﻘﺪﻳﺮ واﺣﺘﺮام ﻛﻞ اﻷﻣﻢ.
ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗـﺤـﻴــﺎﺗـﻨــﺎ وﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ
ﻟ ـﺴ ـﻤــﻮﻛــﻢ ﺑ ـ ـ ــﺪوام ﻧ ـﻌ ـﻤــﺔ اﻟـﺼـﺤــﺔ
واﻟ ـﻌــﺎﻓ ـﻴــﺔ ،وأن ﻳﺤﻔﻈﻜﻢ اﻟـﻘــﺪﻳــﺮ
أﺑﺎ وﻗﺎﺋﺪا وراﺋــﺪا ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ
وأﺑـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻪ اﻷﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺮار ،وأن ﻳــﻮﻓـﻘـﻜــﻢ
وﻳﺴﺪد ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻖ ﺧﻄﺎﻛﻢ،
ﻟﺘﺴﺘﻜﻤﻠﻮا ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺮﻗﻲ
واﻟـﺘـﻘــﺪم ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ﻓــﻲ ﻇﻞ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
ﻟﺴﻤﻮﻛﻢ.
وﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ،ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺷـ ـﻜ ــﺮ ﺟ ــﻮاﺑـ ـﻴ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ـﺌ ـﻴــﻦ
ﺿ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺷ ـﻜــﺮه
وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮوا ﻋـﻨــﻪ
ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺎﻋــﺮ أﺧــﻮﻳــﺔ ﻃﻴﺒﺔ ودﻋ ــﺎء

ً
ﺻـ ـ ـ ــﺎدق ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا ﺳـ ـﻤ ــﻮه أن ﻫ ــﺬا
اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إﻧﻤﺎ
ً
ﻳﺠﺴﺪ ﺟﻠﻴﺎ ﻣــﺎ ﻳﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪور اﻟﺒﺎرز
اﻟ ــﺬي ﺗـﻘــﻮم ﺑــﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ ورﻳ ــﺎدﺗ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﺟﺮاء اﻟﺼﺮاﻋﺎت
واﻟﺤﺮوب واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺳﺄل ﺳﻤﻮه اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن
ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم
اﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ وﻳــﻮﻓــﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟـﻐــﺎﻟــﻲ وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻹﻧـ ـﺠ ــﺎزات اﻟ ـﺤ ـﻀــﺎرﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺴﺎره اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻄﻤﻮح
وأن ﻳـﺤـﻔـﻈــﻪ وﻳ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻧﻌﻤﺔ
اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن.

أﻣﻴﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻮاء ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ً
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ وأﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻃﻼل اﻟﺨﺎﻟﺪ :اﻷﻣﻴﺮ وﺿﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻔﺨﺮ
ﻫـﻨــﺄ ﻣـﺤــﺎﻓــﻆ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ،اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻃ ــﻼل اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ ،ﺳـﻤــﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺳﻤﻮه
"ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ" ،وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ "ﻣﺮﻛﺰا دوﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ" ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة" ،وﻗﺎل" :أﻣﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺿﻊ
ﺑﺒﺼﻤﺎﺗﻪ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻔﺨﺮ واﻟﺘﺘﻮﻳﺞ".
ورﻓــﻊ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﺳﻤﻰ
آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت ﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،وﻗﺎل إن "ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺳﻤﻮه
أﺻﺒﺢ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻳﻌﺘﺰ ﺑﻮﻃﻨﻪ وﻗﻴﺎدﺗﻪ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻧﺘﺮك ﻫــﺬا اﻟـﺤــﺪث ﻳﻤﺮ ﻣــﺮور اﻟ ـﻜــﺮام ،ﺑــﻞ ﻳﺠﺐ وﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ
اﻟﻌﺒﺮ واﻟﺪروس ﻣﻨﻪ".
اﻟﺪرس واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،ﻻﺳﺘﻠﻬﺎم ِ
وأﻛﺪ أن "ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ُﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻔﺨﺮ واﻟﻌﺰ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ؛ أﻣﻴﺮا
وﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره إﻧﺠﺎزا دوﻟﻴﺎ ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ ﺳﻴﻈﻞ ﻳﺘﻮج
ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات ﻛﺸﻴﺦ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
وأﻣﻴﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".

 ١٧ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري...
وأﻋﺎد اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟـ 29ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت،
اﻟ ــﺬي ﺗـﻤــﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣــﻊ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻀــﻮر اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ،
ﺑﻀﺮورة إﻋﺎدة دراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺠﺰ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ
ً
ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ
دراﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻠﻪ واﻧﺨﻔﺎﺿﻪ.
ودﻋـ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة ﺑ ــﺬل اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد ﻟـﺘـﻨــﻮﻳــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر
ً
اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ واﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻷﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮرﻳﻦ اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻼﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ
اﻻﻛﺘﻮاري اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻪ.

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ« ﺗﺮﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮرة...
ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻣﺲ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺴﻬﺎ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻــﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ إن ﻫــﺬا اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع »أوﻟ ــﻲ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻨﺎ
اﺟﺘﻤﺎع آﺧــﺮ ﻓﻲ  ٢٢اﻟـﺠــﺎري ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻊ وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﺤﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺘﺮاح
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻹﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺒﺪال وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ«.
وﻏﺎب ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮح إﻟﻐﺎء اﻻﺳﺘﺒﺪال ،ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺒﻄﻼن ﻓﻲ ﺣــﺎل إﻗ ــﺮاره ،إذ ﻗــﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪ إن »ﻫﻨﺎك ٣٥
ً
ً
أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﻤﺜﻼ إذا أﺧﺬ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ً
ﻗﺮﺿﺎ ﺑـ  ١٠آﻻف ﻓﺴﺘﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻮاﺋﺪه ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﺴﺪاد ،وﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ

ﺑﺮز اﻫﺘﻤﺎم ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣ ـﻤــﺪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم 1963
ﺣﺘﻰ ﺳﻤﻲ ﺑﺄﺑﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ّ
ورﺳ ــﺦ ﺳﻤﻮه
ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﻌــﺎدﻟــﺔ اﻟــﺬﻫـﺒـﻴــﺔ "اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ دور ﺳﻤﻮه
ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت.
وﻏــﺪاة اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻷﻣـ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﺑـﺘـﺴـﻤـﻴــﺔ ﺳـﻤــﻮه
ً
ً
"ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ" واﻟﻜﻮﻳﺖ "ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ" اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎدف اﻟﻴﻮم ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﺎدﺋﺔ واﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ واﻟﻤﺮﻧﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺪول ﺗﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﺎت
إﻟﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻞ
ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت.

وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻤﻜﻦ ﺳﻤﻮه ﺑﻤﻮاﻗﻔﻪ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ ودوره
ﻓﻲ ﺣﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت وﺑﻤﺴﺎﻋﻴﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪة
ﻣــﻦ اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ ﻟﺤﻠﻮل ﻋــﺎدﻟــﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷزﻣ ــﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻓﻠﻠﻜﻮﻳﺖ ﺧﺒﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻘﻤﻢ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟــﺪورﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ
أرﺿﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ إﺑﺎن اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت
واﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم
 1972ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﻨﺎوﺷﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋــﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻼم
ﻋﻘﺐ زﻳﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﺣﻴﻨﺬاك ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ وﻧــﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺨﻼف اﻷردﻧــﻲ -
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﺎم .1970
وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات ﻟﻤﻨﺪوﺑﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻃﻬﺮان
ً
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﺠﻨﻴﻒ ﻣﻤﺎ أﺛﻤﺮ ﻻﺣﻘﺎ
ﻗﺒﻮل اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ً
وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ أﻣﺜﻠﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟـﺨــﻼف اﻟـﺴـﻌــﻮدي  -اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺧــﻼل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻜﻢ
ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎرات وﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋـﻤــﺎن ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2009ﻛـﻤــﺎ ﻗ ــﺎد ﺳـﻤــﻮه ﻣـﺸــﺮوع
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟـﻘــﺎدة اﻟﻌﺮب اﻷﺷﻘﺎء
اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2009
وﻛ ــﺎن ﺳـﻤــﻮه أول اﻟ ـﻘــﺎدة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ

»اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ٩ :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
أﻛـ ــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﺑــﺎﻟــﺪﻳــﻮان اﻷﻣ ـﻴ ــﺮي ،د.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻌﺘﻮق ،أن ﺗﺎرﻳﺦ  9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻋﺎم ﺳﻴﻈﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ ﻣﻠﻬﻤﺔ
ﻟ ــﻸﺟ ـﻴ ــﺎل ،وﺷ ــﺎﻫ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ إﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
واﺻﻄﻔﺎﻓﻬﺎ وأﻣﻴﺮﻫﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﻤﻌﻄﺎء ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ واﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ

أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻗﺎل اﻟﻤﻌﺘﻮق اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ،
ً
ً
وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ،إن ﻣﺒﺎدرة اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓــﻲ  9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2014ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ ﺳﻤﻮ
اﻷﻣـﻴــﺮ ﺗﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ أوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﺷﻬﺎدة

أﻣﻤﻴﺔ ﺑﺮﻳﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ودوره
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ .وأﺿﺎف أن ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة اﻷﻣﻤﻴﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰاز
ووﺳ ــﺎم ﺷــﺮف ﻋﻠﻰ ﺻــﺪر ﻛــﻞ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻛﻮﻳﺘﻲ،
ﺑﻞ وﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻋﺮﺑﻲ وﻣﺴﻠﻢ ،وﻛﻞ ﺣﺮ وﻣﺆﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ودورﻫﺎ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ
ﻧﺼﺮة اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ.

»ﻧﻤﺎء« :ﺳﻤﻮه ﻗﺪوة ﻟﺸﻌﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺒﺬل
ﻫﻨﺄ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﻤﺎء ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻬﻨﻴﺪي ،ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻤﻮه
ﻟﻘﺐ "ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ" وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ "ﻣﺮﻛﺰا إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ"،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺳﻤﻮه اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻋﻦ ﺟﺪارة واﻗﺘﺪار ،ﺑﻔﻀﻞ
ﺟﻬﻮد ﺳﻤﻮه اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟــﺮاﺋــﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻨﻜﻮﺑﻲ

ً
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أو  ١٢ﺳﻨﺔ ،ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض  ١٧أﻟﻔﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ اﻗﺘﺮﺣﻨﺎ
أن ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ أﺻﻞ ﱠ
اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ
ً
اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﻓﺈذا دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ  ١٥أﻟﻔﺎ ﻳﻠﻐﻰ اﻷﻟﻔﺎن،
ً
وإذا دﻓﻊ  ١٢أﻟﻔﺎ ﺗﻠﻐﻰ اﻟﺨﻤﺴﺔ آﻻف«.
وأﻛﺪ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ رﺟﻌﻲ ،وﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  240ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟـ 35أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ،وﻳﻜﻮن ﻗﺮار ﺗﺤﻤﻞ
ﻫﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ«.
وﻋــﻦ اﻟـﺒــﺪاﺋــﻞ ﻗــﺎل ﺧــﻮرﺷـﻴــﺪ» :ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ وﺿﻌﻨﺎ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎري ﻗﻠﻨﺎ إن ﻫﻨﺎك  ٧أﻣـﺜــﺎل ﻟﻠﺮاﺗﺐ ﻟﻜﻞ ﻣــﻦ ﻳﺮﻏﺐ
أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺰة ﺑﻮاﻗﻊ ﺧﺼﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  %٢٥ﻣﻦ دون
أي ﻓﻮاﺋﺪ ،وأﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻟﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﺣﺘﻰ
ً
ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن  ٪١٠ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ،٪٢٥وﻟﻜﻲ ﻧﻌﻮض اﻻﺳﺘﺒﺪال
ً
رأﻳﻨﺎ أن ﻧﺰﻳﺪ اﻷﻣﺜﺎل ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  ١٦ﺿﻌﻔﺎ ،ﻷي ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺤﻖ
ً
أن ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أو دﻓﻌﺘﻴﻦ« ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﺑﺨﺼﻢ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ  ،%١٠وﺑــﺬﻟــﻚ أزﻟـﻨــﺎ ﻓﻮاﺋﺪ
اﻟﻘﺮض اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ«.
07
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ً
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟﺎء ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻷي ﺗﺄﺧﻴﺮ
أو ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن د.
ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي وﺟﻬﺖ إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت،
ً
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ.

اﻟﺤﺮوب واﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﻛﺪ اﻟﻬﻨﻴﺪي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن ﺳﻤﻮه ﻗﺪوة ﻟﺸﻌﺒﻪ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺒﺬل ،ﻓﺘﺒﺮﻋﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻃﻮال
اﻟﻌﺎم ﺗﻨﻤﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺨﻴﺮي ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻞ وﻻ ﻳﻤﻞ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وأن ُﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺗﻢ ﺗﺘﻮﻳﺠﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ.

روﺣﺎﻧﻲ ﺗﻤﻠﺺ ﻣﻦ »اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ«...

ً
ﻗﺮارا ﺑﺄن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺨﻄﻲ ﺣﺎﺟﺰ ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%5إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ إﻋ ــﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺐ  5آﻻف ﺟﻬﺎز ﻃــﺮد ﻣﺮﻛﺰي
ﺟﺪﻳﺪ ،ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻋــﺪد اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع
 10آﻻف.
ً
وﻛﺸﻒ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﻘﺖ رﺳﺎﺋﻞ وﺿﻤﺎﻧﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪا اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎءات وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ووزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮدرﻳﺎن،
وﺗـﻘــﺮر ﻋﻠﻰ ﺿــﻮء ذﻟــﻚ أن ﻳﻌﻠﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ اﺳـﺘـﻌــﺪاده ﻟﻠﻘﺎء ﻧﻈﻴﺮه
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﻳﻌﻠﻦ اﻷﺧﻴﺮ اﺳﺘﻌﺪاده ﻹﻋﺎدة
إﻋﻔﺎء ﺛﻤﺎﻧﻲ دول ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
وأﺿﺎف أن ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ إﻋﻼن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﻤﺎ
ً
أﻏﻀﺐ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،وإﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ً
ﻃﺎرﺋﺎ ﺗﻘﺮر ﺧﻼﻟﻪ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ،%5
ً
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻷوروﺑﻴﻮن واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺧﻄﺎ أﺣﻤﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
زﻳــﺎدة ﻋــﺪد أﺟﻬﺰة اﻟﻄﺮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ  5آﻻف إﻟــﻰ  10آﻻف ،وﻋــﻮدة
إﻳﺮان إﻟﻰ ﺻﻨﻊ أﺟﻬﺰة ﻃﺮد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻠﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎدس
واﻟﺜﺎﻣﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻋﺎدة دﻣﺠﻪ ،ﻟﻴﻌﻮد إﻟﻰ وﺿﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺨﺼﻴﺒﻪ ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻨﻮوي.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﺼــﺪر إن ﻣــﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ روﺣــﺎﻧــﻲ ﺗـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋــﻦ ﻗــﺮار
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻫﻮ أن ﺑﺎرﻳﺲ أﺑﻠﻐﺘﻬﺎ أن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ وﻣﺴﺘﺸﺎر
اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن ووزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،ﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﻔﻮا ﻣﺒﺎدرة ﻣﺎﻛﺮون ﻟﺪﻓﻊ ﻃﻬﺮان إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
»اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ«.

ﺣﻀﺮوا اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪاد ﻓﻲ ﻣﺎرس 2012
ﻓﻲ زﻳﺎرة اﻋﺘﺒﺮت "ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻣﻬﻤﺔ" ﺗﺮأس ﺧﻼﻟﻬﺎ
ً
وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﺑﺬل ﺳﻤﻮه ﺟﻬﻮدا
أﺛﻨﺎء اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1975و1989
ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺗﻠﻚ اﻷوﺿـ ــﺎع وأدى ﺳـﻤــﻮه ﺧ ــﻼل ﺗﻠﻚ
ً
ً
اﻷزﻣــﺔ دورا واﺿﺤﺎ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺨﻼﻓﺎت وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟ ـﺴــﻼم وﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻣــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة ﺳﻴﺎدﺗﻪ
واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻇﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﻓ ــﻲ  21أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ  2016اﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓــﺖ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻣﺸﺎورات اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺬل
ً
ﺳﻤﻮه ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وإزاﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ،
وﻗﺎل إن ذﻟﻚ "واﺟﺐ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ" وأن
"أي إرﻫﺎق وأي ﺟﻬﻮد ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﻬﻮن
أﻣﺎم إﻋﺎدة اﻟﻠﺤﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت".

اﻟﺤﻤﻮد :اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻟﻤﺴﻴﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ
ﻫﻨﺄ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺤﻤﻮد ،ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻷﻣﻤﻲ ﻟﺴﻤﻮه "ﻗﺎﺋﺪا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ" ،وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ "ﻣﺮﻛﺰا
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ".
وأﻛــﺪ اﻟﺤﻤﻮد ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــﻪ ،أن اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻷﻣﻤﻲ ﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺗﻌﺪ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻬﻤﺎ ،ﻟﻢ ﻳﻐﺐ ﻟﺤﻈﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺨﺮ ﺑﺬﻟﻚ أﻣﺎم ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ُﻳﻌﺪ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺤـﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌــﻄﺎء ات ،وﻣ ـﺴــﺎﻫﻤﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
اﻟﺤﻀﺎري واﻹﻧــﺴﺎﻧﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدراﺗﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم.
وأوﺿــﺢ أن ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺳﻤﻮه ﱢ
اﻟﺨﻴﺮة ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ أﻛﺴﺒﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻟﺒﺎرزة ﺑﻴﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﺖ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ
دوﻟﻴﺔ "ﻣــﺮﻛــﺰا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ" ،ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد
رﺳﻤﻴﺔ وأﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻧﺒﻬﻮا اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ إﻟﻰ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ »اﻟﺨﻄﻮة
ً
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ« ﺳﻴﻜﻮن اﻧﺘﺼﺎرا ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺪاﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ،
وأن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺦ .وﻃﻠﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن
ً
ﻣﻦ روﺣﺎﻧﻲ أن ﻳــﺪرس إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ،وﻟــﻮ ﻗﺼﻴﺮا ،ﻣﻊ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﺄن ﻳﻌﻠﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻋﺎدة اﻹﻋﻔﺎءات وإﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻌﺪ أﻗﻞ
ﻣﻦ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺼﺪر ،ﻓﻘﺪ ﻋــﺮض اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن أن ﻳﺘﺼﻞ اﻟﻄﺮﻓﺎن،
ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻦ روﺣﺎﻧﻲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم 2013
ً
إذا ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺘﻌﺬرا.
وأﻓ ــﺎد ﺑــﺄن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ أﻛ ــﺪوا أن ﺗــﺮاﻣــﺐ واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم أوروﺑــﺎ
ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم »اﻹﻧﺴﺘﻜﺲ« ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ إﻳــﺮان ،ﺑﺮأﺳﻤﺎل
 15ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﺮف واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎري روﺣ ــﺎﻧ ــﻲ ﻃـﻠـﺒــﻮا ﻣـﻨــﻪ ﺗــﺄﺟـﻴــﻞ إﻋ ــﻼن
اﻟﺨﻄﻮة ،ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻛﺜﻒ ﺿﻐﻮﻃﻪ ووﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ اﻟﺬي أﺻﺪر أواﻣﺮه ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﻼن
ً
ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻣﻬﺪدا ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻌﻠﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ إذا اﺳﺘﻤﺮت
ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠﺺ.
وﺷﺪد اﻟﻤﺼﺪر ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ »اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ« ،ﻛﻤﺎ
وردت ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﻞ ﺧﻔﻔﺘﻬﺎ واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑـ«ﺗﺤﻀﻴﺮ
ً
اﻷرﺿﻴﺔ« ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺪا واﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ .%20
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« :ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻮرﺛﺔ
إذا آﻟﺖ إﻟﻴﻬﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ

أﻛﺪت ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻃﻌﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻜ ــﻢ ﻗـ ـﻀ ــﺎﺋ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺎرز،
أﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻴ ــﺰ
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺠﻴﻞ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ
اﻷﻣ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻟــﻰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ إ ﻟ ــﻰ ا ﻟــﻮر ﺛــﺔ إذا ﺗﻮﻓﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻬ ــﻢ ﺑـ ــﺎﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﻼء ﻋ ـﻠــﻰ

اﻷﻣــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت أن
ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ آﻟﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﻛﻮرﺛﺔ.
وا ﻧـﺘـﻬــﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻓﺾ
اﻟ ـﻄ ـﻌ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎم ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺤـﻜــﻢ اﻟ ـﺼــﺎدر
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌ ـ ـﻨـ ــﺎف
ﺑــﺎﻧـﻘـﻀــﺎء اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟـﺠــﺰاﺋـﻴــﺔ

ﺗﺄﺟﻴﻞ »ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« إﻟﻰ  ١٥اﻟﺠﺎري
ﻗ ـ ــﺮرت ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت ﺗــﺄﺟ ـﻴــﻞ ﻗﻀﻴﺔ
»ﺿ ـﻴــﺎﻓــﺔ اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ« اﻟ ــﻰ ﺟـﻠـﺴــﺔ  15اﻟ ـﺠــﺎري
ﻹﺣ ـﻀ ــﺎر اﻟـﻤـﺴـﺘـﻨــﺪات اﻟـﻤـﻨـﺴــﻮب ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﺗﺰوﻳﺮﻫﺎ وأﺻﻮل اﻟﺸﻴﻜﺎت وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ودﻓﺎﻋﻬﻢ ﺑﻬﺎ.

وﻛ ـﻠ ـﻔــﺖ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ ،أﻣـ ــﺲ ،اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ،وﺻﺮﺣﺖ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ
اﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب اﻟـﺸـﻬــﻮد ورﻓ ـﻀــﺖ إﺧ ــﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ
وﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ.

»ﻧﺰاﻫﺔ« ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺴﻠﻢ
إﻗﺮارات اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد )ﻧــﺰاﻫــﺔ(،
أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮار ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﺗﺴﻠﻢ إﻗﺮارات اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑـﻨـﻈــﺎم ا ﻟــﺬ ﻣــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰا ﻟ ـﻨــﺰاﻫــﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﺗﻔﺎدﻳﺎ
ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻹﻗﺮار.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ ،د .ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑــﻮزﺑــﺮ،
ﻟ ـ ـ »ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« ،ﺿـ ـ ــﺮورة اﻟ ـﺘ ــﺰام
اﻟـﻔـﺌــﺎت اﻟ ــﻮاردة ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺎدة
» «2ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  2ﻟﺴﻨﺔ
 2016ﺑﺸﺄن إ ﻧـﺸــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪدة ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﺎ ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ
إﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺮارات اﻟـ ــﺬﻣـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ،
ﺗـﻔــﺎدﻳــﺎ ﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮار اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ
ﻣﺪاﻫﺎ ﻟﻠﺤﺒﺲ واﻟﻌﺰل ﻣﻦ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
وﻗـ ــﺎل ﺑ ــﻮزﺑ ــﺮ إن اﻟ ـﻤ ــﺎدة
ﺗ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺺ ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻰ »ﺗـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﻢ
اﻟـﺨــﺎﺿـﻌـﻴــﻦ ﻟ ــﻺﻗ ــﺮار اﻷول
ﺧ ــﻼل  60ﻳــﻮﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ

ﺗــﻮ ﻟــﻲ اﻟﻤﻨﺼﺐ ،وﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻹﻗـ ــﺮار ﺧ ــﻼل  60ﻳــﻮﻣــﺎ ﻣﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺛــﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺎ
ﺑﻘﻲ ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،واﻹﻗ ــﺮار
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﺋ ــﻲ ﺧ ـ ــﻼل  90ﻳــﻮﻣــﺎ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮك اﻟﻤﻨﺼﺐ أو
زوال اﻟﺼﻔﺔ«.

●

ﻗﺪرت وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻣﺒﻠﻎ 39.5
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺤﻄﺔ ا ﻟ ــﺰور اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹ ﻧ ـﺘــﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
وﺗـﻘـﻄـﻴــﺮ اﻟـﻤـﻴــﺎه ﺿـﻤــﻦ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ .2020 /2019
ووﻓــﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟ ــﻮزارة،
ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻣــﻦ ﻣـﺤـﻄــﺔ اﻟـ ــﺰور اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺿـﻤــﻦ اﻟﺒﻨﺪ
اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﺳﺘﻬﻼك إدارات وﻣﺮاﻓﻖ
اﻟ ــﻮزارة ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ،واﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت إدارة
اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه اﻟ ـﺠ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘـﺸـﻐـﻴــﻞ آﺑـ ـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه
وﻣﻌﺪات اﻟﻮرش وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻮﻟﺪات واﻵﻻت
ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎﻏــﻞ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ ،اﻟـ ــﺬي ﻗـ ـ ّـﺪر إﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﻪ ﺑـ
 40.134ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻰ رﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺲ دﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻹﻧـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻋـ ــﺎدل
اﻟ ـﺼ ــﺮﻋ ــﺎوي ووﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان
اﺳـﻤــﺎﻋـﻴــﻞ اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ وﻓ ــﺪ دﻳ ــﻮان
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧــﻲ ،ﺣﻴﺚ
أﺷ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـﺼـ ــﺮﻋـ ــﺎوي ﺑــﺄﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﻲ ﻟـﻠــﻮﻓــﺪ
اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﺪﻗـﻴــﻖ اﻋـﻤــﺎل
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮه
ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ـ ــﻮدة اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻲ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ.
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮﻋـ ـ ـ ــﺎوي أن
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﻮان ﻟـ ـﻬ ــﺬا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻬﺎرات ﻣﺪﻗﻘﻲ دﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
ﻣـ ـ ــﻦ ﻧـ ــﺎﺣ ـ ـﻴـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻋ ـﻘــﺪ
ً
دﻳ ـ ــﻮان اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠــﺎ
ً
ﺗــﺪرﻳـﺒـﻴــﺎ ﺣ ــﻮل اﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻮﻓﺪ اﻟﺪﻳﻮان

وﻓ ــﻲ ﺳـﻴــﺎق ﻣـﺘـﺼــﻞ ،أوﺿ ــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟ ــﻮزارة ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﺿﻤﻦ
ﻣﺸﺮوع ﺗﺰوﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋﻴﺔ
ﺟ ـﻬــﺪ  300ك .ف ،ﻟ ــﺮﺑ ــﻂ ﻣ ـﺤ ـﻄــﺔ اﻟـ ــﺰور
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ
اﻟﻔﺎﺋﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪﻳﻦ 52.786
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪان ﺗﺰوﻳﺪ
وﺗــﺮﻛـﻴــﺐ ﺧـﻄــﻮط ﻫــﻮاﺋـﻴــﺔ ﺟـﻬــﺪ  300ك.
ف ﺑﻜﻠﻔﺔ  8.39ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،واﻟـﻌـﻘــﺪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﺰوﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋﻴﺔ
ﺟـﻬــﺪ  400ك .ف ﺑـﻜـﻠـﻔــﺔ إﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ 44.3
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻘﺪا ﺟﺎرﻳﺎ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  60.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻟﺘﺰوﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋﻴﺔ ذات ﺟﻬﺪ
ﻋﺎل وﻓﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻃﺎرق اﻟﻜﻨﺪري ،أن وزﻳﺮ
اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ﺳﻴﺮﻋﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ »دور اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ورﻳ ــﺎدة اﻷﻋـﻤــﺎل ﻓــﻲ ﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ« ،ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  30إﻟﻰ  31أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﺑﺸﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ».«Aou
وأﻛ ــﺪ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري أن ﻟـﻠـﺘــﺪرﻳــﺐ واﻟ ــﺮﻳ ــﺎدة أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻜــﻮﻳــﻦ وﺑـﻨــﺎء
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷوﻧ ــﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﺎﻃﺮة
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺗﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻴﺰة
اﻟـﺘـﻜـﻴــﻒ ﻣــﻊ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻴـﻄــﺔ ،واﻟ ـﻘ ــﺪرة ﻋـﻠــﻰ اﻻﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر اﻟـﺠـﻐــﺮاﻓــﻲ،
واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻷﻫﻠﻲ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺗﻲ اﻟﻔﻘﺮ
ً
واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﻛﻦ
اﻟﺬي ﻳﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ »اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﺰ« ﻓ ــﻲ
ﺣ ـﻜ ـﻤ ـﻬــﺎ ،إن اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ ﺳـﻠـﻜــﺖ
ﺳ ـﺒ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻄ ـﻌ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف ﺑ ـﺴ ـﻘــﻮط اﻟـﺤـﻜــﻢ
اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ
واﻧـﻘـﻀــﺎء اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ﻗـﺒــﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟــﻮﻓــﺎﺗــﻪ ﻓــﺈن ﻫــﺬا
اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ.
واﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺮدت اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ أن
وﻓـ ـ ــﺎة اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﻢ ﻻ ﺗـ ـﺤ ــﻮل ﻷي

أﺻـ ـ ـ ــﺪر وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﺪ ا ﻟـﺨــﺮاز،
اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟـ ـ ـ ــﻮزاري رﻗـ ــﻢ /79أ
ﻟﺴﻨﺔ  ،2019ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﺎت ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ رﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ
اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ.
وﻧ ـ ـ ـ ــﺺ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺮار ،اﻟ ـ ـ ــﺬي
ﺣ ـﺼ ـﻠــﺖ »اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« ﻋـﻠــﻰ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻀﺎف
 5ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ُﺟﺪد إﻟﻰ اﻟﻘﺮار
اﻟ ــﻮزاري /18أ ﻟﺴﻨﺔ ،2018
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ،ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ
ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ،ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﻲ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﻬﻢ
واﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷﻗﺎرب اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ وﺗ ــﻮﺟـ ـﻴـ ـﻬـ ـﻬ ــﻢ
إﻟ ــﻰ واﺟـﺒــﺎﺗـﻬــﻢ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ﺿ ـﺒــﻂ اﻟ ــﻮﻗ ــﺎﺋ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻘﻊ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ٣٩.٥ :ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺸﺮاء
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ »اﻟﺰور اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ« ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺣﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻀﺮورة

●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

 18ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  ،2016ا ﻟ ـﺼ ــﺎدر
ﺑﺸﺄن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ،وﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وﺣ ــﺪدت اﻟ ـﻤــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار أﺳ ـ ـﻤـ ــﺎء ﻫـ ــﺆﻻء
اﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ــﻦ ،وﻫ ـ ــﻢ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ
ﻗ ـﺴــﻢ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻹداري دﻟـﻴــﻞ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ
ا ﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ دﻻل ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎب،
واﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺷﻴﻤﺎء
ﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ،واﻻﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺻ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻨـﻔـﺴـﻴــﺔ ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح،
وﻣـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ــﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺪى اﻟﻤﻄﻴﺮي،
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن ﻳـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﺑـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار
ً
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره،
وﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ.

اﻟﺼﺮﻋﺎوي  :اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻬﺎرات »اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
●

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮزﺑﺮ

ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼس 125
أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ﻣــﻦ أﻣ ــﻮال اﻟﻬﻴﺌﺔ
ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻮﻓﺎﺗﻪ
وإﻟﻐﺎء ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺼﺎدر
ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ ﺑﺤﺒﺴﻪ
ً
 15ﻋﺎﻣﺎ.

ﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺐ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻷ ﺳ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎب دون
ﺣ ــﻖ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻀ ــﺮورة ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ ﺑ ــﺮد اﻷﻣ ـ ــﻮال ﻣﺤﻞ
اﻟ ـﺠ ــﺮاﺋ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻷﻣ ـ ــﻮال اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟـﺘـﻌــﻮﻳــﺾ
إن ﻛـ ـ ــﺎن ﻟـ ــﻪ ﻣ ـﻘ ـﺘ ـﻀ ــﻰ وﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺮد اﻟﻤﺒﻠﻎ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻮﻳـ ــﺾ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻌ ــﺔ
اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ وﻛﻞ ﻣﻦ
أﻓﺎد ﻓﺎﺋﺪة ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻮﻳـ ــﺾ اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻜ ـ ــﻢ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺮد
ً
واﻟـﺘـﻌــﻮﻳــﺾ ﻧــﺎﻓــﺬا ﻓــﻲ أﻣــﻮال
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده.

اﻟﺨﺮاز ّ
ﻳﻌﻴﻦ  ٥ﻣﺸﺮﻓﺎت
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

ﻃﺎرق اﻟﻜﻨﺪري

اﻟﺼﺮﻋﺎوي ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺟﻮزﻳﻒ رزق اﻟﻠﻪ
ﻓ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ،ﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ ﺣ ـﺘــﻰ 12
اﻟﺠﺎري.
وﻗﺎل ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﻓﻲ إدارة
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ،
إن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ
أﻓﻖ وﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك،
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ

»اﻷﺷﻐﺎل« :إﺻﻼح اﻟﻄﺮق
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪوام اﻟﺪراﺳﻲ
أ ﻛ ـ ـ ــﺪت وزارة اﻷ ﺷـ ـ ـﻐ ـ ــﺎل أن ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﻄﺔ إﺻﻼح اﻟﻄﺮق
اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع
ﺗـﺘــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻧـﺘـﻬــﺎء اﻟ ــﺪوام
اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ وﻗ ـﺒــﻞ ﺑ ــﺪاﻳ ـﺘ ــﻪ ،أﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ أﻳ ــﺎم
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳـﺒــﻮع ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮة إدارة اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ
اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة ،إﻳﻤﺎن
اﻟﻌﻤﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،إن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺮور.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻌﻤﺮ أن ﻣﻮاﻋﻴﺪ إﻏﻼق اﻟﻄﺮق
اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻬﺎ
ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور ،ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن
اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ
ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ .2020 /2019

ﺧـﻄــﺔ اﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺧـ ـ ــﻼل إﻋ ـ ـ ـ ــﺪاد ﺧـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪﻗ ـﻴ ــﻖ
اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ ،وآﻟـﻴــﺔ
ﺗـ ــﻮزﻳـ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎم ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻋ ـﻀ ــﺎء
اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻓﻖ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺨﺒﺮات
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺷـ ــﺮﻛ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻧ ـ ـﻔـ ــﻂ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
و»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«.
وذﻛ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺮي أن اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ

ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ اﻷدﻟـ ــﺔ
واﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎم
ودﻟ ـﻴــﻞ اﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐ ــﺎز واﻟــﺪﻟـﻴــﻞ
اﻹرﺷـ ـ ــﺎدي ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وا ﻟ ـﺸــﺮ ﻛــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ،
ً
ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ اﻧـ ـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ ﻋ ــﺮض
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻤ ــﻼﺣ ـﻈ ــﺎت اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة
ﻋ ــﻦ دﻳ ـ ــﻮان اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ وﺷ ــﺮح
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ

أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻔﻄﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﻌﻘﻮد
واﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت
ً
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ إﻋﺪاد
أﺑ ــﺮز ﻣــﺮاﺣــﻞ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﺴـﻨــﻮي
اﻟـﺼــﺎدر ﻣــﻦ اﻟــﺪﻳــﻮان ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗـﺘـﺨـﻠـﻠــﻪ زﻳـ ــﺎرات
ﻟﺸﺮﻛﺘﻲ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ و»اﻟﺒﺘﺮول
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ« ﻹﻋـ ـ ـ ــﺪاد ﻣ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮة
ﺧــﺎﺻــﺔ ﻋــﻦ آﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﺑﻴﻦ
اﻟﺪﻳﻮان واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﻣ ــﺮاﻗ ــﺐ أول
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑ ــﺪﻳ ــﻮان
اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ ﺟــﻮزﻳــﻒ
رزق اﻟﻠﻪ إن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ دﻳﻮان
اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ وﻧـﻈـﻴــﺮه
اﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎﻧ ــﻲ ﺛ ـ ـﻤـ ــﺮة ﻣ ـ ــﻦ ﺛـ ـﻤ ــﺮات
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ً
ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻟﺒﻨﺎن
ﻣـﻘـﺒــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﺸ ــﺎف
ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻨﻪ ،ﻣﻤﺎ أﻋﻄﻰ إﺷــﺎرة
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑ ـﻀــﺮورة ﺗﻜﺜﻴﻒ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ.

ً
 ٤٢٢ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠﺒﺎت إﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل أﻏﺴﻄﺲ
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈدارة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ،ﻋﻦ إﻧﺠﺎز 14134
ﻣ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﺧـ ــﻼل أﻏ ـﺴ ـﻄــﺲ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑــﺄﻓــﺮﻋ ـﻬــﺎ
ً
ً
اﻷرﺑـﻌــﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ  422ﻃﻠﺒﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا ،وﺗﺨﺼﻴﺺ
 89ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ
»اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،أن إدارة ﺧﺪﻣﺔ
اﻟ ـﻤــﻮاﻃــﻦ أﺟـ ــﺮت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ذاﺗـ ــﻪ  19ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺒﺎدل وﺗﻨﺎزل ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻻﻓﺘﺎ ﻷﻋﺪاد
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺪل واﻟﺘﻨﺎزل اﻟﺴﻜﻨﻲ.
ً
وﻟﻔﺘﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ أن  462ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺗﻘﺪﻣﻮا
ﻹﺟ ــﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻗــﺪﻣــﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ً
 113ﻋﻘﺪا ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺼﻔﺔ إﻳﺠﺎر ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ
 71ﻣﻠﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ،أي
»اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«.
ً
ّ
وﻗﺪم ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل  522اﺳﺘﻔﺴﺎرا ،و1164
ﺷـ ـﻬ ــﺎدة »ﻟ ـﻤ ــﻦ ﻳـﻬ ـﻤــﻪ اﻷﻣـ ـ ــﺮ« ﻣــﺮﺳ ـﻠــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺑﻨﻚ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،و 932ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﺪل اﻹﻳﺠﺎر،
و 11ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﻧــﻮاﻗــﺺ اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ رﻗــﻢ ﺿﺨﻢ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدات ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ
اﻷﻣﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ  5541ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻧ ـﺠ ــﺰ ﻗـﺴــﻢ اﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ  40ﻛـﺘــﺎﺑــﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺎت ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ ،ورد ﻋـﻠــﻰ
اﺳﺘﻔﺴﺎرات  195ﺣﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم  ،76ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ  2411ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

اﻟﻴﺤﻴﻰ ﻟـ »  ٪٢٤ :ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺪﺧﻨﻮن
•

●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻘﺮرة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻤـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
اﻟـﺘــﺪﺧـﻴــﻦ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ د.
آﻣــﺎل اﻟﻴﺤﻴﻰ ،أن اﻟ ــﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺎت
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻤـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟـﺘــﺪﺧـﻴــﻦ،
واﻟـﺴـﻌــﻲ ﻧـﺤــﻮ إﻗـ ــﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺒ ــﻎ ،ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ وزارة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﺈﺣﺪى اﻷدوات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
أن ﺗ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺪ أﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرﻫ ـ ــﺎ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
 100ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﻓــﺬ اﻟـﺒـﻴــﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﻴﺤﻴﻰ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟ ـ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة«» :ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺑﺸﺄن
إﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ،ﻟﻤﻨﻊ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
زﻳﺎدة ﺳﻌﺮﻫﺎ إﻟﻰ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،

وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ وآﺛﺎر
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻹﻗﻼع ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ«.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟـﻤـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ »اﻟﺼﺤﺔ« ﺳﺘﺠﺘﻤﻊ
اﻟ ـﻴ ــﻮم ،ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ وﻛ ـﻴــﻞ اﻟ ـ ــﻮزارة
د .ﻣـ ـﺼـ ـﻄـ ـﻔ ــﻰ رﺿ ـ ـ ـ ــﺎ ،وﺳـ ـ ــﻮف
ﻳ ـﺸ ـﻤــﻞ ﺟـ ـ ــﺪول أﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋ ــﺪدا
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻮد ،ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ــﺪات اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺂﺧــﺮ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺣ ــﻮل
اﻷﺿ ــﺮار واﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺘﺪﺧﻴﻦ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻈ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺪﺧ ـﻴ ــﻦ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

 ٧ﻋﻴﺎدات
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﻰ أن

آﻣﺎل اﻟﻴﺤﻴﻰ

اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺳﻴﺒﺤﺚ زﻳ ــﺎدة ﻋﺪد
ﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدات ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪﺧ ـﻴ ــﻦ،
وﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ــﻼﺟ ــﺎت اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ،
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻼع
ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺪﺧـ ـﻴ ــﻦ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ أن
»اﻟﺼﺤﺔ« ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ  7ﻋﻴﺎدات

ﻟ ــﻺﻗ ــﻼع ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘــﺪﺧ ـﻴــﻦ ،ﺑــﻮاﻗــﻊ
ﻋ ـﻴــﺎدة ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ،
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻋ ـﻴــﺎدة ﻓــﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ،وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
وﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪﺧ ـ ـﻴـ ــﻦ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
أﻛ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟـ ـﻴـ ـﺤـ ـﻴ ــﻰ أن ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﺗ ـﺼ ــﻞ إﻟ ـ ــﻰ  39ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ  3.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ـ ــﻰ أن ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣــﻦ ﺳﻦ
 13ﺣﺘﻰ  15ﺳﻨﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 24
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﺼــﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت إﻟﻰ
 8.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
وﻛﻴﻞ »اﻟﺤﺮس« ﻳﺒﺤﺚ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ

اﺳﺘﻘﺒﻞ وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻠﻮاء
ﺟﻤﺎل اﻟﺬﻳﺎب ،ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻲ ﻣﻴﻨﻎ ﻗﺎﻧﻎ ،واﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن ﻗﻮات
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻴﺪ زو ﺟﻴﻠﻴﺎﻧﻎ.
ورﺣﺐ اﻟﺬﻳﺎب ﺑﺎﻟﻮﻓﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ ،وﻧﻘﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﺤﻴﺎت
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﺒﺪﻳﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ
وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
وﻧﺎﻗﺶ اﻟﻠﻘﺎء ﺳﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ
اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺼﻴﻦ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع
وﻛﻼء اﻟﻌﺪل ﺑـ »اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«

ﻳﻐﺎدر وﻓﺪ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ،ﻋﻤﺮ اﻟﺸﺮﻗﺎوي
اﻟﻰ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع وﻛﻼء وزارات
اﻟﻌﺪل ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ،اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﻏﺪا
وﺑﻌﺪ ﻏﺪ ،ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎن.
وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ دول
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻣﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ،
وﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم واﻻﻧﺎﺑﺎت
واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،
وﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺣﺪ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻄﺮف
واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ورﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
اﻟﻰ وزراء اﻟﻌﺪل ﺑﺪول
اﻟﻤﺠﻠﺲ.

 ...وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺗﺸﺎرك اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،اﻟﻴﻮم،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺤﻮ  71وزﻳﺮا
و 500رﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﺮأس وزﻳﺮ
اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ،وﻓﺪ اﻟﺒﻼد
اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،اﻟﺬي
ﻳﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ دوﻟﻲ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ورﺳﻢ
ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
واﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد
ﺣﻠﻮل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻬﺎ.

ﺟﺴﺮ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻮﻓﺮة واﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي اﻓﺘﺘﺎح ﺟﺴﺮ
اﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻮي ﻟﻠﻘﺎدم ﻣﻦ
اﻟﻮﻓﺮة إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور،
ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
واﻟﻮﻓﺮة )ﻃﺮﻳﻖ  (306ﻓﺠﺮ
اﻟﻴﻮم.
وأﺷﺎرت اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ أن
اﻟﺠﺴﺮ ﺑﻄﻮل  1700ﻣﺘﺮ
وﺣﺎرﺗﻴﻦ ،وﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻮﻓﺮة )ﻃﺮﻳﻖ  (306وﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪارس ...واﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ٪٩٠
دلبلا
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ّ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ وﻗﻴﺎدﻳﻮ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺗﻔﻘﺪوا اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد
اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻹﺗـﻤــﺎم وإﻧـﺠــﺎز اﺳـﺘـﻌــﺪادات
ا ﻟ ـﻤــﺪارس ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣــﻊ ﺑــﺪا ﻳــﺔ ا ﻟ ــﺪوام اﻟﻤﺪرﺳﻲ،
إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻗﻠﺔ أﻋﺪاد ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ر ﺻــﺪت ﻣــﺪارس أﺧﺮى
أﻋﻄﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ،وﻻ ﺗﺰال
اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﺣﻤﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎق ،أﻛـ ـ ـ ــﺪت
ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة"
أن و ﺿ ـ ــﻊ ا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪارس ا ﻟ ـﻌ ــﺎم
ً
ﻛﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ،أﻣﺲ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ا ﻟـﺠــﺎ ﻫــﺰ ﻳــﺔ و ﻧـﻈــﺎ ﻓــﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗــﺪ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  ،%90ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻷﻣﺮ
ُ
ﻟ ــﻢ ﻳـ ـﺨ ــﻞ ﻣ ــﻦ وﺟـ ـ ــﻮد ﺑـﻌــﺾ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ا ﻟ ـﻤــﺪارس ،إذ ﻟــﻢ ﻳـﺘــﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎﻓ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ
ا ﻟـ ـﻤ ــﺪارس ا ﻟ ـﺘــﺎ ﺑ ـﻌــﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻋﺪاد

اﻓﺘﺘﺎح  ٦ﻣﺪارس ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ »اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ«
أﻛـ ــﺪت ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺷﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪي ،أن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺪﻳﺮي
اﻟـ ـﻤ ــﺪارس واﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮﻳــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ﺑـﻤـﺒــﺎﺷــﺮة
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ  18أﻏﺴﻄﺲ أﺗﻰ ﺑﺜﻤﺎره ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻓﺘﺘﺤﺖ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم  6ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وروﺿﺔ أﻃﻔﺎل.

وﺣــﻮل ﻣﻨﻔﺬات اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻌﻴﺪي:
»ﻣﺎ زال ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻴﺎج ،وﻟﻜﻦ إدارة اﻟﺸﺆون
اﻹدار ﻳـ ــﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳــﺪ اﻟﻨﻘﺺ«،
ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪة أﻧ ـ ــﻪ »ﻻ ﻧ ـﻘ ــﺺ ﻓـ ــﻲ أﻋـ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪارس اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ«.

اﻟـﻜــﺎﻓـﻴــﺔ ،اﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ وﺟــﻮد
ﻣ ـﺸــﺎﻛــﻞ ﺗ ـﻜ ـﻴ ـﻴــﻒ ﻓ ــﻲ ﺑـﻌــﺾ
اﻟﻤﺪارس.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر إﻟ ــﻰ
أن ﺑﻌﺾ اﻻﻋﻤﺎل اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﺣﻤﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رﺻﺪ
ﺑﻌﺾ او ﻟـﻴــﺎء اﻷ ﻣ ــﻮر ﻧﻘﺼﺎ
ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ
اﺑـ ـﺘ ــﺪاﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺻـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ،
ﻣﺴﺘﺪرﻛﺔ أن ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎم
اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ﺑـﺴـﻴـﻄــﺔ
إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﺗـ ـﻔـ ـﻘ ــﺪ وزﻳـ ـ ــﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
د .ﺣ ــﺎﻣ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ،ﺻـﺒــﺎح
أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻣـ ــﺪرﺳـ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﻞ ﺑــﻦ
ا ﻟـﻌـﺒــﺎس اﻻ ﺑـﺘــﺪا ﺋـﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ

اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺧﻼل ﺗﻔﻘﺪه ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس أﻣﺲ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﺣ ــﻮﻟ ــﻲ
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،ﻳــﺮاﻓ ـﻘــﻪ اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﻘﺼﻴﺪ،
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة ﺧــﻼل
ﺟــﻮﻻﺗــﻪ اﻟـﺘـﻔـﻘــﺪﻳــﺔ ﻟـﻌــﺪد ﻣﻦ
ﻣ ـ ـ ـ ــﺪارس اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﻦ
واﻟﺒﻨﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ
اﺳـﺘـﻌــﺪادات اﻟـﻌــﺎم اﻟــﺪارﺳــﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ.
واﻃ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ـ ــﺮ ،ﺧـ ــﻼل
زﻳ ــﺎرﺗ ــﻪ ،إﻟ ــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣــﺮاﻓــﻖ
اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ
اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة
واﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮات واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻴ ـﻴ ــﻒ

واﻟ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺘ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺎ وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ.
و ﻓــﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﺗﻔﻘﺪ
اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ
اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم أﺳـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎن
ﻋـ ــﺪدا ﻣ ــﻦ ﻣ ـ ــﺪارس اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ور ﻳــﺎض اﻷﻃﻔﺎل
ﺷـ ـﻤـ ـﻠ ــﺖ ﻣ ـ ــﺪر ﺳ ـ ــﺔ أم ﻋ ـﻄ ـﻴــﺔ

اﻷﻧﺼﺎرﻳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎت،
وﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺪﻳﻴﻦ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻨﻴﻦ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ روﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺪﺳـ ــﻲ،
ﺑﻬﺪف اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓــﻲ أول
ﻳﻮم دراﺳﻲ.

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻻزدﺣﺎم ﻓﻲ أول ﻳﻮم دراﺳﻲ
ﻧ ـﺠ ـﺤــﺖ وزارة اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻻزدﺣﺎم اﻟﻤﺮوري
ﺧﻼل اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﺪوام اﻟﺪراﺳﻲ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺪادﻳﺔ وﺑﻌﺾ
اﻟـ ـﻤ ــﺪارس ﺧ ــﻼل أوﻗ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺬروة،
وﻟ ـﻜــﻦ ﻳـﺒـﻘــﻰ اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻣــﻊ دوام ﺑــﺎﻗــﻲ ﺻـﻔــﻮف ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ
اﻻﺑ ـﺘ ــﺪاﺋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻴــﻮم
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﺪا.
واﻋ ـﺘ ـﻤــﺪت ﺧـﻄــﺔ اﻟ ـ ــﻮزارة ﻋﻠﻰ
ﺗﻮزﻳﻊ دورﻳ ــﺎت اﻟـﻤــﺮور واﻟﻨﺠﺪة
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ،
ﺣـﻴــﺚ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ دورﻳـ ــﺎت اﻟﻨﺠﺪة
واﻷﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻣ ــﺪاﺧ ــﻞ وﻣ ـﺨ ــﺎرج
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس ذات اﻟ ـﻜ ـﺜ ــﺎﻓ ــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻزدﺣﺎم اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ أﻣﺲ

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﻮﻟﻲ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻔﻴﺮ إﻳﺮان
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ ﺣ ــﻮﻟ ــﻲ اﻟـﺸـﻴــﺦ
أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮاف ،ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﺪﻳﻮان ﻋﺎم
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﺳﻔﻴﺮ إﻳــﺮان ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ إﻳﺮاﻧﻲ.
وﺟﺮى ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻌﺎرف وﺗﺒﺎدل
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﺑــﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﻳ ــﺮان،
ُ
وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وأﻛــﺪ اﻟـﻨــﻮاف ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﻊ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ اﻟـﺼــﺪﻳـﻘـﻴــﻦ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ إﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ
ﺟ ـﻬ ــﻮده ،ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﺑــﺎﻟـﻌــﻼﻗــﺎت

اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ إﻟﻰ آﻓﺎق أرﺣﺐ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛــﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ إﻳــﺮاﻧــﻲ أن
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ -اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،ﺑﻔﻀﻞ ﺣﻜﻤﺔ ﻗﺎدة اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﺤ ــﺮﺻ ــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻫــﺬه
اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
وﻓ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﺷ ـﻜــﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻨﻮاف ﻋﻠﻰ ُﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل،
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺪا ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰة ﺑـﻴــﻦ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وإﻳـ ـ ـ ــﺮان ،واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.

ً
اﻟﻨﻮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻔﻴﺮ إﻳﺮان

ﺗـﺘـﺴـﻠــﻢ دورﻳـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺮور اﻟ ـﻄــﺮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺮور ،واﻟ ـﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻻزدﺣ ــﺎﻣ ــﺎت
واﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ،وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ً
أي ﺣﺎدث ﻣﺮوري ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ
ازدﺣﺎم اﻟﻄﺮﻳﻖ.
وﺗ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺖ ﺑـ ــﺮﻣ ـ ـﺠـ ــﺔ اﻹﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات
اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ
ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه ،وﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ
ً
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮات ﺣــﺮﻛــﺔ
اﻟﻤﺮور.

ﻓﺮﺣﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺮوﺿﺎت ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻨﺒﺬ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة
أﻛﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل
اﻟﺨﺎﻟﺪ ،أن "ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
ً
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ﺗــﺆﻛــﺪ داﺋ ـﻤــﺎ
ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة وﺣــﺪة اﻟﺼﻒ واﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻤﺎﺳﻚ ﻧﺴﻴﺞ
ﻋﻨﺎﺻﺮه وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ"،
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ
ُ
ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن "ﺣــﺎﻟــﺔ اﻷﻟ ـﻔ ــﺔ واﻟﻤﺤﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ أﻫــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫــﻲ أﻳﻘﻮﻧﺔ
ﻧﺠﺎح اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﻠﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺒﻼد".
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓـ ّـﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻪ ﺗﻔﻘﺪ

ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺰاء
ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،وذﻟــﻚ
ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ وﺧﻄﻂ
ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ اﻟﻤﺤﺮم اﻟﺠﺎري.
ودﻋــﺎ اﻟﺨﺎﻟﺪ "ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ
إﻟ ــﻰ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟــﺮاﻗـﻴــﺔ وﻧﺒﺬ ﻣــﺪاﺧــﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ واﻟﻔﺘﻨﺔ
ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟ ـﻈ ــﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﺮ
ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن "وﻋﻲ أﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ وﻓـﻜــﺮﻫــﻢ اﻟــﺮاﻗــﻲ
ﻳﺪﻋﻮان إﻟﻰ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻮﻃﻦ وﺣﺎﺿﺮه".

ً
اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﺘﻔﻘﺪا إﺣﺪى اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﻣﺘﻨﻮع ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ »اﻟﺰﻛﺎة« واﺗﺤﺎد اﻟﺼﻠﻴﺐ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
»ﻟﻮﻳﺎك« ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
ﻧﺎﻗﺸﺎ دﻋﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧﺘﺸﺎر »اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا«
ﺧﺎض ﻣﻨﺘﺴﺒﻮ "ﻟﻮﻳﺎك" ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻓ ــﺮﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﻧــﻮﻋ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ،
ﻓ ــﻲ رﺣ ـﻠــﺔ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ  19أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﻄـ ـﻠ ــﻊ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺎري،
وﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ــﺖ اﻟ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ـﺠ ــﺎ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة
ﻣــﺪن وﻣــﻮاﻗــﻊ ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وزﻳﺎرات
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ "اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ"
ﻟ ـﻠ ـﺘــﺮاث اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ،ﺷـﻤـﻠــﺖ ﺟﺒﻞ
ﻛ ـﻴ ـﻨ ـﻐ ـﺘ ـﺸ ـﻴ ـﻨــﻎ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺮ وﺳـ ــﻮر
اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ،وأﻗ ـ ــﺪم وأﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻣـﺴـﺠــﺪ
ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷـﻴــﺎن ،إﻟﻰ
ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻧﺪا ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻬﺪف
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة ﻗ ـﺴــﻢ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ "ﻟــﻮﻳــﺎك" ،ﻳﺴﺮى
اﻟ ـﻌ ـﻴ ـﺴ ــﻰ ،إن ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟــﺮﺣ ـﻠــﺔ
ﺟ ــﺎء وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﻫـ ــﺪاف،
ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟــﺬاﺗ ـﻴــﺔ
ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟ ـﺘـﻄــﻮﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ "ﻟﻮﻳﺎك" ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
أن ﻫــﺬه اﻟــﺮﺣــﻼت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
"ﻟﻮﻳﺎك" وﻓﻖ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻮﻃﻴﺪ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب،
اﻷﻣـ ــﺮ اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ــﺰز ﻣ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﺴــﻼم
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﺘ ـﻔــﻖ ﻣ ــﻊ رؤﻳ ـ ــﺔ "ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك"

"ﺷﺒﺎب ﻣﺴﺘﻨﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم
واﻟﺮﺧﺎء".
وأﺿﺎﻓﺖ :ﻧﺸﻜﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻪ رﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ
ﻛﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب وﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ وﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺑـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ،ﻳـﻌـﻘــﻮب
اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺮ ،إن ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺗﺄﺗﻲ
ﻓـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت
وأﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻟ ــﻮﻳ ــﺎك ﻏﻴﺮ
اﻟــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﻬ ــﺎدﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﺒﺮﺗﻪ
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ
واﻻﻧ ـﻔ ـﺘ ــﺎح ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺎت ،إﻟــﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗــﻮﺳـﻴــﻊ ﻣــﺪارﻛــﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺸــﺆون وﻗـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ واﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ واﻟـ ـﺤ ــﻮار
وﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺒ ــﺎﻗ ــﺮ أن اﻟــﺮﺣ ـﻠــﺔ
ﺣﻘﻘﺖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎرات اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﺧﻮض
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺟﺪﻳﺪة.

ً
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﻓﺪ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻠﻴﺐ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،دﻋﻢ
"اﻟﺒﻴﺖ" ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺖ ودوره اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻷﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺑﺄن ﺗﻈﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ّاﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن
أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺮﻗﻪ أو ﺟﻨﺴﻪ أو ﻣﻌﺘﻘﺪه.
وأﺿ ــﺎف اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻟــﺪى اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وﻛﻴﻠﺔ اﻷﻣﻴﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﺸــﺮاﻛــﺎت ﻓ ــﻲ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ،د .ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﺤﻤﻮد،
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ ،اﻟﺬي ﺿﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻮن ،وﻣﻤﺜﻞ
ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻓــﻲ ﺟــﺪة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ،
وﻣـﻤـﺜـﻠــﺔ ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸــﺮق
اﻷوﺳـ ــﻂ وﺷ ـﻤــﺎل إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ راﻣ ـﻴــﺔ ﻏــﻮﺑــﺎﻟــﺖ وﻫــﻮﻣــﺎ
ﻧﺎدر ،أن اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ
ً
ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ ،واﻋﺪا

ﺳﻔﻴﺮ اﻹﻣﺎرات» :اﻟﺤﻜﻤﺔ« ﻣﻨﺎرة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
أﺷﺎد ﺳﻔﻴﺮ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺻﻘﺮ اﻟﺮﻳﺴﻲ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟـﻠــﺪراﺳــﺎت واﻟﺒﺤﻮث
واﻻﺳﺘﺸﺎرات ودوره اﻟﺘﻮﻋﻮي ،ﻣﺆﻛﺪا ان اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻨﺎرة
ﺑﺤﺜﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ واﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺧﺮﻳﻄﺔ
ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻤﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار.
وﻗﺎل اﻟﺮﻳﺴﻲ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ان اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ
ً
ﻋﻤﻠﻪ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ

ﺣﻤﺎد اﻟﺪوﺳﺮي وﻣــﺪى وﻋﻴﻪ وإدراﻛــﻪ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮاﻛﺰ
ّ
اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت .وأﺿﺎف ان "ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺟﺎء
ً
ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺮؤى
اﻟﻮاﻋﺪة ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺎف اﻟــﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ"،
ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ وﺟ ــﻮد ﻣــﺮاﻛــﺰ دراﺳ ــﺎت اﻟﺒﺤﻮث
واﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻓﻲ اﻟــﺪول ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ان "ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث
ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗـﻘــﻮد اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟـ ــﺪول ،ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻏﻔﻠﺖ وﺿﻌﻔﺖ
أدوارﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ".

ﺑــﺪراﺳــﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد ﻟــﺪﻋــﻢ ﻣﺸﺮوع
ﺻﻨﺪوق ﻋﻼج اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ وﺑﺎء
اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ "اﻻﺗﺤﺎد"
ﻋﻼج ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وإﻳﺼﺎل اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻮﺑﻮءة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﺷ ــﺎدت ﻣﺤﻤﻮد ﺑــﺪور ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة
ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ﻣﺜﻤﻨﺔ ﺟﻬﻮده اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ورﺳــﺎﻟــﺔ ﺑﻴﺖ
اﻟــﺰﻛــﺎة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ودوره اﻟــﺮﻳــﺎدي ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﻴﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺷﺎﻛﺮة ﺣﻔﺎوة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘﻲ
ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻬﺎ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻨﺸﺎط
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ ﻋـ ــﺎدل اﻟ ـﺠ ــﺮي ورﺋ ـﻴ ــﺲ ﻗ ـﺴــﻢ اﻟـﻜــﺎﻓـﻠـﻴــﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺖ.

٥
ّ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪﺷﻦ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر أوﻟﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ«
دلبلا
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أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

رﺑﻜﺔ ﻣﺮورﻳﺔ وﻏﻴﺎب »اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ« ...أﺑﺮز ﻣﻨﻐﺼﺎت اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي وﻓﻴﺼﻞ
ﻣﺘﻌﺐ وﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﺧﻠﻮ
»اﻟﺸﺪادﻳﺔ«
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ
وﻗﻠﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻋﺎت

ﺣﻀﻮر ﻃﻼﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻷول ﺑـ»اﻟﺸﺪادﻳﺔ«

اﻟﺤﻤﻮد

ﺿﻢ ﻛﻠﻴﺘﻲ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات

اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

ورود ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

اﻧﻄﻠﻖ ﻗﻄﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟــﺪراﺳــﻲ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
 2020/2019ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟ ـﺘــﺰام ﻻﻓﺖ
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ ،وأﺑﺮزﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺪادﻳﺔ
اﻟــﺬي دﺷــﻦ ﻋﻤﻠﻪ أﻣــﺲ ،ﺑﺤﻀﻮر
وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
د .ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ اﻷﻧـ ـ ـﺼ ـ ــﺎري واﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم د .ﻣ ـﺜ ـﻨ ــﻰ اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ ﻣـﻨــﺬ
اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺪادﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻟــﻼﻃـﻤـﺌـﻨــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﻴــﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﺷﻬﺪت ﻣﺪﺧﻼ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ« رﻗﻢ
ً
 2و 3ارﺗـﺒــﺎﻛــﺎ ﻣــﺮورﻳــﺎ وازدﺣــﺎﻣــﺎ
ﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ اﺛـﻨــﺎء ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ

إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﺘﺔ :اﻟﻌﻠﻮم ،اﻟﻌﻠﻮم
اﻟـﺤـﻴــﺎﺗـﻴــﺔ ،اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ واﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول،
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،اﻵداب ،اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳ ــﺔ،
ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻻﺷﺎرات واﻟﺪوارات،
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﺗ ــﻮاﺟ ــﺪ دورﻳـ ــﺎت
وزارة ا ﻟــﺪا ﺧـﻠ ـﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟـﺴـﻴــﺮ ،ﻟــﺪرﺟــﺔ ان اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻛــﺎﻧــﻮا
ﻳﻨﺘﻈﺮون أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣــﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ دراﺳﺘﻬﻢ.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﺗ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺎت
اﻻدارة ا ﻟ ـ ـﺠـ ــﺎ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﻣ ـﺒ ـﻜ ــﺮا ﻗ ـﺒ ــﻞ ﻣــﻮﻋــﺪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎﺿـ ــﺮة ،وﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ »اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺪادﻳ ـ ــﺔ« ،ﻓ ـ ــﺈن ﻫ ـﻨــﺎك
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗــﺄﺧــﺮوا
ﻋــﻦ ﻣـﺤــﺎﺿــﺮاﺗـﻬــﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﺑﻜﺔ
اﻟﻤﺮورﻳﺔ.
وﻛ ــﺎن ﻣـﻠـﺤــﻮﻇــﺎت ﻣ ــﺪى ﺳــﻮى

ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ«،
ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺎوﻟﻮن
ﻣــﺮارا دﺧــﻮل اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﻟﻜﻦ دون
ﺟـ ــﺪوى ،وﻇ ـﻠــﻮا ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟـﺤــﺎل
اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﻢ إﻟﻰ إﻋﻼن ﺗﺬﻣﺮﻫﻢ،
ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﻣـﻄــﺎﻟـﺒـﺘـﻬــﻢ ﺑ ـﻀ ــﺮورة
ﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ »اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاي ﻓ ـ ــﺎي«
ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ» :ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻻدارﻳﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣــﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﺖ وإﻧـﺠــﺎز أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ﺧﻼﻟﻬﺎ؟!«.
وﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻵداب ،ﻟـ ــﻢ ﺗــﻮﻓــﺮ
اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻛﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
رﻏــﻢ ﺗــﻮاﻓــﺮ ﻫــﺬه اﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎت ﻓﻲ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت ،ﻟﺬا ﻋﻤﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ
ﻛﺎﻓﺘﻴﺮا ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.
وﺷـ ـﻬ ــﺪ ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎ اﻟـ ـﺸ ــﻮﻳ ــﺦ ﻓــﻲ
ﻛ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮم اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ،

ً
ً
واﻟـﺤـﻘــﻮق ،ﺣـﻀــﻮرا ﻃﻼﺑﻴﺎ دون
ﻣﺸﺎﻛﻞ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻻدارة
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،وﻟﻢ
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻻﺟﻮاء ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻋــﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ ،واﻟﺘﻲ
اﺗﺴﻤﺖ ﺑــﺎﻟـﻬــﺪوء واﻟ ـﺘــﺰام اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات.

ﻏﻴﺎب اﻹرﺷﺎدات
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ـ ــﺮ ،أﻛ ـ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ
ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ د .إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ اﻟـﺤـﻤــﻮد ،أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ« ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺧﻼ ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟﺤﻤﻮد ﻟــ»اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« إﻟﻰ

اﻟﻌﺎزﻣﻲ» :اﻟﺸﺪادﻳﺔ« ﻟﺒﻨﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ أن اﻓﺘﺘﺎح  6ﻛﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺣــﺮم ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺪادﻳ ــﺔ ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺗــﺮﺟ ـﻤــﺔ ﺣــﺮﻓـﻴــﺔ
ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ
واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ﻟ ـ ــ»ﻛـ ــﻮﻧـ ــﺎ« ،ﻋ ـﻘ ــﺐ زﻳ ــﺎرﺗ ــﻪ
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺤﺮم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺪادﻳﺔ ،أﻣﺲ ،إن
ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻓ ــﻲ اﻻرﺗ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﻲ وﺑ ـﻠــﻮﻏــﻪ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ
ﺗـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ وﺗــﺄﻫ ـﻴــﻞ ﺟ ـﻴــﻞ ﻣـﻤـﻴــﺰ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ.
وأﺿـ ــﺎف أن اﻟ ـﺤــﺮم اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﻲ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻫﻮ
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ
ً
اﻟﺒﻼد ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺸﺪادﻳﺔ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻزدﺣﺎم أﻣﺎم ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

اﻷﻧﺼﺎري :اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻄﻮة راﺋﺪة

ﻃﻼب ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﻴﻮم اﻷول

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻻﻓﺘﺔ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﻄﻼب

أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺣﺴﻴﻦ
اﻷﻧ ـﺼ ــﺎري اﺳـﺘـﻌــﺪاد ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل ﻧ ـﺤــﻮ  37أﻟ ـﻔ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
ا ﻟـﻤـﻘـﻴــﺪ ﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول
ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ،ﻣــﺮﺣ ـﺒــﺎ
ﺑــﺎﻧ ـﻀ ـﻤــﺎم  5012ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎ وﻃــﺎﻟ ـﺒــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ إﻟﻰ زﻣﻼﺋﻬﻢ وزﻣﻴﻼﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻷﻧ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎري ان »اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎل
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺤــﺮم اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺧﻄﻮة راﺋﺪة
وﻣﻤﻴﺰة وإﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﻼﻗﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ودﻓﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺗﺐ«.
وﺗ ــﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﺄﺻ ــﺪق ﻋ ـ ـﺒـ ــﺎرات اﻟـﺸـﻜــﺮ
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن إﻟــﻰ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وزﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ؛ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ودﻋﻤﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
وأﻋ ـ ــﺮب أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺷـﻜــﺮه
»ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـ ــﺰﻣـ ـ ــﻼء واﻟ ـ ــﺰﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﻼت ﻓــﻲ
اﻟـﻜـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﺴــﺖ ،واﻷﻣــﺎﻧــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ واﻹدارات،
وﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،وﻋ ـﻤ ــﺎدة
اﻟـﻘـﺒــﻮل واﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ،وﻋ ـﻤــﺎدة ﺷــﺆون
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ،وﻓﺮﻳﻖ
إﻧﺠﺎز اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،ﻟﺘﻌﺎوﻧﻬﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
وﻟﺠﻬﻮدﻫﻢ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل
اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت واﻹﻋـ ـ ـ ــﺪاد واﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰ ﻟـﺒــﺪء
اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ﺑ ـﻬــﺎ ،واﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ
ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ واﻟ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺎت ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ«.

أن اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻛ ـ ــﺎن ﺳ ـﻴ ـﺌ ــﺎ ﺑـﺴـﺒــﺐ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ رﺑﻜﺔ
ﻣ ــﺮورﻳ ــﺔ اﺧ ــﺮت وﺻ ــﻮل اﻻﺳ ــﺎﺗ ــﺬة
واﻟ ـﺠ ـﻤ ــﻮع اﻟ ـﻄــﻼﺑ ـﻴــﺔ اﻟـ ــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ
ً
ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻏﻠﺐ اﻻﺳﺎﺗﺬة
أﻋﻠﻨﻮا ﺗﺬﻣﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪروﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺖ ﺳﻠﺒﻴﺎت
ﻛﺜﻴﺮة ،وﺗﺴﺎءﻟﻮا ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺮوج
ﻣﻦ اﻟﺸﺪادﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﺧﺮى ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻻزدﺣﺎﻣﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑـﻬــﺎ؟! وأوﺿ ــﺢ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﺷﻬﺪت ﻓﻮﺿﻰ ﻛﺒﻴﺮة ،وﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ
اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،وﺳﻂ اﺧﺘﻔﺎء
دور اﻟﺪورﻳﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻣﺴﺘﻨﻜﺮا ﻗـﻠــﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺜــﺎل ﻫ ـﻨــﺎك ﻗــﺎﻋــﺔ ﺗ ــﻢ ﻗ ـﺒــﻮل 70
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ
 40ﻓﻘﻂ!

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﻀﻠﻲ ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ راﺋــﻊ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﺗــﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ،
ﻟـﻜــﻦ اﻻزدﺣ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺮوري وﺳــﻮء
ﺗ ـﻐ ـﻄ ـﻴ ــﺔ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺮﻧـ ــﺖ ﻛ ــﺎﻧ ــﺎ اﺑـ ــﺮز
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ »واي ﻓﺎي«
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،ﻏﻴﺮ أن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﻼﺑﻲ
ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ ﻋ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
د .ﺣ ـﻤ ــﻮد اﻟ ـﻘ ـﺸ ـﻌ ــﺎن ،أن ﻫـﻨــﺎك
ﺧﻄﺄ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻟﺪى اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،وﻫﻮ
ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺮح اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑـ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ« ،وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ،
ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ،واﻻﺳــﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻫﻮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻛﺪت ﻋﻤﻴﺪة ﻛﻠﻴﺔ
اﻵداب ،د .ﺳﻌﺎد اﻟﻌﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب،
اﻓﺘﺘﺎح  6ﻛﻠﻴﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ  4اﻓﺘﺘﺤﺖ
ﻛﻠﻴﺎ ،ﻫﻲ اﻵداب واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم
اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎﺗ ـﻴــﺔ،
واﺛ ـﻨ ـﺘــﺎن اﻓـﺘـﺘـﺤـﺘــﺎ ﺟــﺰﺋـﻴــﺎ ﻫﻤﺎ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟـﻌـﻠــﻮم ،ﺣﻴﺚ ﺑــﺪأت
ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺑﺘﻮاﻓﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ ،وﻫﻲ
ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺪ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ
واﻷﺑـ ـﺤ ــﺎث واﻟ ـ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻬﺎﺟﺮي ،إن اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻞ وﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﺑـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت

ُ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻓﺼﻮل ﺗﺠﺎري أﻓﻀﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ،وﻓــﻲ ﻛﻞ
ﺷــﻲء ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺪا واﺿﺤﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻻزدﺣـ ـ ــﺎم اﻟـﺸــﺪﻳــﺪ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم اﻷول ،وذﻟــﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻋﺎت.
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ـ ــﺎل ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ
ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـﻨـﻈــﻢ
اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋــﻦ ُﺑـﻌــﺪ،
د .ﻋ ـﻤ ــﺎر اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨــﻲ» ،ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﺈن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻋﺪة
أﺷ ـﻬ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ
ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎل ،وﻫـ ــﺬا ﻳﺸﻤﻞ
ﺟ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﺤــﺎﺳــﺐ اﻵﻟـ ــﻲ ﻷﻋ ـﻀــﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳــﺔ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻧــﺪة واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وأﺟـﻬــﺰة
اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ،وﺟــﺎر اﻟﻌﻤﻞ
ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل اﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
اﻟــﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ واﻟﺒﺼﻤﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
وﻛ ـﺸــﻒ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ
ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،د .ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ،
ﻋﻦ ﺿﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم واﻟﺘﺤﺎﻗﺎ ﻛﺎﻣﻼ اﻟﻌﺎم
اﻟـﻘــﺎدم ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات،
واﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒ ـ ــﺐ ﻳ ـ ـ ــﺮﺟ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ــﺪم
ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺪورة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟ ـﺸ ــﺮاء ،وﺳﺘﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ«.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
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ً
ﺧﺎﺟﺔ ﻟـ   :ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ  ٢٨أﻟﻒ ﻃﺮد ﺑﺮﻳﺪي ﺷﻬﺮﻳﺎ

local@aljarida●com

•

ً
»واﺟﻬﻨﺎ اﻟﺘﻜﺪس ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻃﻮارئ ﻣﻦ  ٥٠ﻣﻮﻇﻔﺎ وزﻳﺎدة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ«

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺪﻳﺮة إدارة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت
ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺑﺪاﺧﻠﻪ  ٥٠ﻣﺎدة ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل أي ﺗﻜﺪس ﺑﺮﻳﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .وذﻛﺮت أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ
ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺧﺎﺟﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع واﺟﻪ ﺗﻜﺪس اﻟﻄﺮود اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ  ٧٥أﻟﻒ ﻣﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ،ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺴﻠﻢ  ٧آﻻف اﻟﻜﻮﻳﺖ  ٨٦ﻓﺮﻋﺎ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴﺖ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
ً
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮز ﺑﺎﻟﻤﻄﺎر ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻃﻮارئ ﻳﻀﻢ ﻛﻴﺲ ﺑﺮﻳﺪي أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ،أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ٢٨أﻟﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ .أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻓﺮع اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ً
 ٥٠ﺷﺨﺼﺎ ،وﺑﺰﻳﺎدة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮع،
وأﻛﺪت ﺧﺎﺟﺔ ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن اﻹدارة ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة .ودﻋﺖ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﺮود اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ
ً
ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮز ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ  ٧٠٠ﻛﻴﺲ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻛﺤﺪ
إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ داﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮز ﻻ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻃﻮارئ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻺﺗﻼف ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ
أدﻧﻰ وﻳﺼﻞ اﻟﺘﺴﻠﻢ إﻟﻰ  ١٥٠٠ﻛﻴﺲ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻛﻞ ﻛﻴﺲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،وذﻟﻚ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﺤﺪوث
ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻹدارة وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء:
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
داﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮز
ً
ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﺘﻜﺮار
اﻟﺘﺮاﻛﻢ

ً
 86ﻓﺮﻋﺎ
ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺗﻮﺳﻌﺎت
ﺑﺎﻟﻤﺪن
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة

• ا لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــر ك ـ ـ ــة ا لـ ـ ـب ـ ــر ي ـ ــد ي ـ ــة
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻼد ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﻞ إﺣ ـ ـ ــﺪى
اﻟــﺮﻛــﺎﺋــﺰ اﻟـﺤـﻴــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ وزارة
اﻟﻤﻮاﺻﻼت ...ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻠﻮن
ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ؟
ﻧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻪ رﻏ ـ ـ ــﻢإﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎﺗ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﺒ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺔ ﻧ ـﻈــﺮا
ﻟﻘﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع ،ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻻت أو اﻹﺣ ــﺎﻟ ــﺔ إﻟــﻰ
اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺣـ ــﺪﺛـ ــﺖ ﻓــﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،إذ وﺻﻞ ﻋﺪد
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻮارئ ﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ أزﻣ ـ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺪس اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪي اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻟــﻢ
ﺗﻜﻦ ﻣــﻮ ﺟــﻮدة ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ا ﻟــﺬي
ﺻ ــﻮر ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬــﻮر ،ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘــﺎرب
 5ﻣــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ إﻟــﻰ
أن وﺻﻞ اﻟﻌﺪد إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ
ﻣ ــﻮ ﻇـ ـﻔ ــﺎ ﻓـ ــﻲ إدارة ا ﻟ ـﺤ ــﺮ ﻛ ــﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ،واﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣ ــﻊ اﻟـ ـﻄ ــﺮود اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع
وﺗﻔﺎدﻳﻨﺎ ﺣــﺪوث ﺗﻜﺪس ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳـﺘـﻜــﻮن اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻣﺮاﻗﺒﻲ إدارة
اﻟﺤﺮﻛﺔ ورؤﺳﺎء أﻗﺴﺎم ﺑﺮﻳﺪ
اﻟ ـﺤــﺮﻛــﺔ إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣــﻮﻇـﻔــﻲ
اﻹدارة ،ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺎون
اﻹدارات اﻷ ﺧـ ــﺮى ﻣـﺜــﻞ إدارة
اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮود واﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة
ﻃﻴﺒﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر
اﻟـ ـﻤ ــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻛ ــﺎﻟـ ـﻄ ــﺮود
واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻤﺘﺎز.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إ ﻟــﻰ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﻓﻲ
ﻣــﺮ ﻛــﺰ ا ﻟ ـﻔــﺮز ﻓـﻬــﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺛ ــﻼث ﺟ ـﻬــﺎت ،ﺟـﻬــﺔ اﻟ ـﻄــﺮود،
واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻤﺘﺎز ،إ ﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ

اﻟـ ـ ــﺮزم اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺠ ـﻠــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ،
وﻫـ ــﻲ ﺟ ـﻬ ــﺎت ﻣ ـﺘ ـﺼ ـﻠــﺔ ﻛــﺬﻟــﻚ
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺈدارة اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮود اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪﻳ ــﺔ
واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻤﺘﺎز اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ
ﺑــﺎﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ اﻟـ ـﺼ ــﺎدر ،أﻣ ــﺎ ﻧﺤﻦ
ﻓ ـﻨ ـﺨ ـﺘــﺺ ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـ ــﻮارد،
ً
واﻟـﺤـﻘـﻴـﻘــﺔ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗـﻌــﺎوﻧــﺎ
ً
ﻣﺜﻤﺮا ﺑﻴﻦ اﻹدار ﺗـﻴــﻦ ﻧﺘﻤﻨﻰ
اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮاره ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺼ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻃــﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

 7ﻣﺮاﻗﺒﺎت
• على أي مستوى تقدمون
ً
ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪﻳــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻼء؟ وﻣ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــﺪد اﻷﻓ ـ ــﺮع
اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
إدارة ا ﻟ ـﺤ ــﺮ ﻛ ــﺔ ا ﻟ ـﺒــﺮ ﻳــﺪ ﻳــﺔﺗـﺘـﻜــﻮن ﻣــﻦ  7ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺎت ،وﻛــﻞ
ﻣــﺮاﻗــﺐ ﺗـﻘــﻊ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ
إدارة ﻣــﺮاﻗـﺒـﺘــﻪ ،وﺗــﻮﺟــﺪ ﺗﻠﻚ
اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺎت
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﺴ ــﺖ ،إﻟـ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﻔــﺮز وﺗ ـﺒــﺎدل
اﻹرﺳ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓﻲ
ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ.
أﻣﺎ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﺗ ـﺘ ـﺒ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻘــﻊ
ﺑﻨﻄﺎق اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ ،وﻛ ـﻤــﺎ
ﻗﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺎﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﺴﺆول
ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎ ﺷـ ـ ــﺮة ﻋ ـ ـ ــﻦ إدارة ﺗ ـﻠ ــﻚ
اﻟـﻤـﻜــﺎﺗــﺐ ،أﻣ ــﺎ أﻧ ــﺎ ﻓﻤﺴﺆوﻟﺔ
ﻋ ــﻦ ﻫ ـ ــﺆﻻء اﻟ ـﻤــﺮاﻗ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳﺨﺺ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
واﻻﺳﺘﻴﻀﺎﺣﺎت.
وﻟـﻠـﻌـﻠــﻢ ﻓ ــﺈن ﺣـﺠــﻢ اﻟـﺒــﺮﻳــﺪ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻧـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣـ ـﻌ ــﻪ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ
ﺟــﺪا وﻟـﻴــﺲ ﺻـﻐـﻴــﺮا ،ﻓﺸﺮﻛﺔ

ﻣـﺜــﻞ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻧ ــﺎس اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدة
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎر ﺗ ـﺤ ـﻀــﺮ ﻟ ـﻨ ــﺎ ﻣــﺎ
ﻳﻘﺎرب  700ﻛﻴﺲ ﺑﺮﻳﺪي ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻫﺬه اﻷﻛﻴﺎس
ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﻮي ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ـ ـ ــﺮود وﺑ ـﻬــﺎ
ﺑ ــﺮﻳ ــﺪ ﻣ ـﻤ ـﺘ ــﺎز وﺑ ــﺮﻳ ــﺪ ﻋ ــﺎدي
وآﺧﺮ ﻣﺴﺠﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
وﺟـ ــﻮد وﻓـ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ،
ً
ﻷن ﻟ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺎ ﻧـ ـﻘـ ـﺼ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻋ ــﺪد
اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﻔــﺮز،
وﻗـ ــﺪ ﺧــﺎﻃ ـﺒ ـﻨــﺎ وﻛ ـﻴ ـﻠــﺔ وزارة
اﻟ ـﻤــﻮاﺻــﻼت ﺧ ـﻠــﻮد اﻟـﺸـﻬــﺎب
ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـ ـﺸـ ــﺄن ،وﺟـ ـ ــﺎر ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ
اﻻﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﺟـ ـ ــﺎت اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ
ﻟـ ــﻺدارة وذﻟ ــﻚ ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ
واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﺮز ،أﻣﺎ
ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﻓﺮع اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻴﺒﻠﻎ  86ﻓﺮﻋﺎ.

ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻜﺪس
• شهدت الحركة البريدية
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﺗـ ـﻜ ــﺮارا ﻟـﻠـﺘـﻜــﺪس
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻳـ ــﺪي ،إﻻ أﻧـ ـﻜ ــﻢ أﻋ ـﻠ ـﻨ ـﺘــﻢ
ً
أﺧـ ـﻴ ــﺮا ﺑ ـﻌــﺪ ﺟ ـﻬ ــﻮد ﻣـﻀـﻨـﻴــﺔ
ً
إﻧ ـﻬــﺎء ذﻟ ــﻚ اﻟـﺘـﻜــﺪس ﻛــﺎﻣــﻼ...
ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ذﻟﻚ؟
اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮً
ﻣ ـﻜ ــﺪﺳ ــﺎ ﺑ ــﻞ ﻫ ــﻮ ﺑ ــﺮﻳ ــﺪ وارد
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻋـ ـ ــﺎدي ﻳ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺎ ،وﻣ ــﻦ
أﺳ ـﺒــﺎب ﺗــﺄﺧــﺮ اﻟ ـﻤــﻮاد وﺟــﻮد
ﺧـﻠــﻞ ﻓــﻲ ا ﻟ ـﻤــﻮاد ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻣﻦ
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻋ ـ ـ ــﺪم وﺟ ـ ـ ـ ــﻮد ﻋـ ـﻨ ــﻮان
واﺿـ ـ ــﺢ ،أو ﺗ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﻮى
إﺛـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﻞ ،أو وﺟ ـ ــﻮد ﻣ ــﻮاد
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎت
وﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺗـ ـ ـﺤـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج إﻟ ـ ــﻰ
ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ،وإرﺳ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ أو
إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
ً
وﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻗ ـﻠ ــﺖ ﺳ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎ ﻛ ـﺜــﺮة

ﻣـ ــﻮاد اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ ﺣــﺪﺛــﺖ ﺑﺴﺒﺐ
ﻗﻠﺔ ﻋــﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،وﻋﻤﻠﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻋﺒﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻋﻘﺐ
زﻳ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻋـ ـ ــﺪد أﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﻮارئ ،وﺷ ـ ـ ــﺪدﻧ ـ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺿـ ـ ــﺮورة وﺟ ـ ــﻮد ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋـﻤــﻞ
ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻻ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ــﺺ ﻣــﻦ
ﺗﻜﺪس اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر ﺑﻞ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
وﺑ ــﺎﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎر،
ﻻﺑـ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻦ اﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ
ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺼﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ
ا ﻟـﺒــﻼد ،إذ ﺗﺠﻠﺐ ﺷﺮﻛﺘﺎ ﻧﺎس
وا ﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط ا ﻟـﺠــﻮ ﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
إﻟ ـﻴ ـﻨــﺎ ﺑ ــﺮﻳ ــﺪا ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ﻳـﺘـﺨـﻄــﻰ
 1000ﻛ ـﻴــﺲ ،ﺑ ـﺤــﺪ أدﻧـ ــﻰ 700
ﻛ ـﻴ ــﺲ ،وﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺪس ﻣ ــﺪاه
ﻳﻮم اﻻﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر إذ ﺗﺠﻤﻊ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛـ ـﺘ ــﺎن اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟ ــﻮاﺻ ــﻞ
ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ وﻫﻤﺎ
ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻳـ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺬﻳـ ـ ــﻦ ﻳ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ــﻮﻧ ــﻪ
ﻳ ــﻮم اﻻﺣـ ــﺪ ،وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺼــﺪد
اﻋﺘﻤﺪت وﻛﻴﻠﺔ اﻟﻮزارة م .ﺧﻠﻮد
اﻟﺸﻬﺎب ﺑــﺪل اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮز وﺗﺒﺎدل اﻹرﺳﺎﻟﻴﺎت
ﺑـ ـ ـﻤـ ـ ـﻄ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ ﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪد 3
وردﻳــﺎت ،ﺑﻮاﻗﻊ  8ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻜﻞ
ﻧ ــﻮﺑ ــﺔ ﺑ ـﺤ ـﻴــﺚ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﺑـﻤـﻄــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار 24
ﺳﺎﻋﺔ ،وﺗﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮان
ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة ،وﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﺮد
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص.
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻨﺎ
ً
ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻊ  700ﻛﻴﺲ
ﻛ ـﺤــﺪ أدﻧ ـ ــﻰ ،وﻳ ـﺼ ــﻞ اﻟـﺘـﺴـﻠــﻢ
ً
اﻟ ــﻰ  1500ﻛ ـﻴ ــﺲ ،ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎ ﺑــﺄن
ﻛـ ـ ــﻞ ﻛ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻣ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻬﻤﻞ
إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻗ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﺖ ﺧ ـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺔ إن رزم
اﻟـﺒــﺮﻳــﺪ اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ أﻗ ــﻞ ﺳﻌﺮا
ﻣﻦ اﻟــﺮزم اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ
أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺼﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺮﻳﺪا ﻋﺎدﻳﺎ،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻺﺗﻼف ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻤﻪ.
وأوﺿﺤﺖ ﺧﺎﺟﺔ أﻧﻪ إذا
ﻣﺮ ﺷﻬﺮان ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻢ
اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺠ ــﻞ ﺗ ـﻌ ـﻴــﺪه
اﻹدارة إﻟــﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺮﺳﻞ،
وﻓ ــﻖ ﻧ ـﻈ ــﺎم اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﺒــﺮﻳــﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،أﻣﺎ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻌﺎدي
ﻓ ـﺒ ـﻌ ــﺪ ﻣ ـ ــﺮور ﺷ ـﻬ ــﺮﻳ ــﻦ ﻣــﻦ
ﻋ ــﺪم ﺗـﺴـﻠـﻤــﻪ ،وﺑ ـﻌــﺪ إﺟ ــﺮاء
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣــﺮة ،ﻓﻴﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻪ
ﻋﺒﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
»اﻟﺠﻤﺎرك« إﻟــﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.

ﺑﺮﻳﺪ ﻣﺴﺠﻞ...
وﻋﺎدي
ﻗﺎﻟﺖ ﺧﺎﺟﺔ إن اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺬي
ﺗﺰﻳﺪ درﺟﺔ أﻣﺎن وﺻﻮﻟﻪ
وﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑـﻨـﻈــﺎم اﻟﺘﺘﺒﻊ،
وﺗـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺪ رﺳـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﻪ ،ﻋ ـﻠــﻰ
ﻋـ ـﻜ ــﺲ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎدي
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻻ ﻳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺘ ــﻊ ﺑـ ـﻬ ــﺬا
اﻟﻨﻈﺎم.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ ﺧ ــﺎﺟ ــﺔ أن
اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز ﻟ ـﻠــﺪول
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺒﺪأ اﺳﻌﺎره ﻣﻦ
 7دﻧﺎﻧﻴﺮ ،وﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ  5دﻧﺎﻧﻴﺮ ،وذﻟﻚ
ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن وﺻـ ــﻮل اﻟـﺒــﺮﻳــﺪ
ﺧﻼل  48ﺳﺎﻋﺔ.

أﻓﺮع ﺑﺮﻳﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة
ذﻛ ــﺮت ﺧــﺎﺟــﺔ أن اﻟﻤﺪن
اﻹﺳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة
ﻛ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻻﺣ ـﻤ ــﺪ
وﻣـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﻏ ـ ــﺮب
اﻟـ ـﺼـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺨ ــﺎت وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮ ﻓﻄﻴﺮة ﺳﺘﺸﻬﺪ
ً
ﻓ ـ ــﺮوﻋ ـ ــﺎ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻳــﺪ
اﻟﻌﺎم.

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺑﺪاﺧﻠﻪ  50ﻣﺎدة،
أي ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدل  75أﻟ ــﻒ ﻣ ــﺎدة
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ ،ﻟـﻴـﻜــﻮن ﻣـﻌــﺪل
اﻟﺘﺴﻠﻢ  7آﻻف ﻛﻴﺲ ﺑﺮﻳﺪي
أﺳ ـﺒــﻮﻋ ـﻴــﺎ ،أو ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدل 28
أﻟﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ.

ﻓﺮﻳﻖ ﻃﻮارئ
• مـ ـ ــن وجـ ـ ـه ـ ــة نـ ـ ـظ ـ ــرك ـ ــم...
ﻫ ــﻞ ﺳـﻴـﺘـﻜــﺮر ﺗ ـﻜــﺪس اﻟـﺒــﺮﻳــﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ؟
ﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﻊ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺪس ﺷ ـﻜ ـﻠ ـﻨــﺎﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻃـ ـ ـ ـ ــﻮارئ وﺻ ـ ـ ــﻞ ﻋ ــﺪد
أﻓــﺮاده إﻟﻰ  50ﺷﺨﺼﺎ ،وﻫﻮ
ﻋ ــﺪد ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟ ـﻠــﺰﻳــﺎدة ،ﻟـﻜــﻦ ﻓﻲ
ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ـﻨ ــﻊ ﺣ ـ ــﺪوث
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺪس ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ
ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ــﻦ داﺋ ـﻤ ـﻴ ــﻦ
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮ ﻛ ـ ـ ــﺰ ﻻ ﻣـ ــﻮ ﻇ ـ ـﻔـ ــﻲ
ﻃ ـ ــﻮارئ ﻳـﻌـﻤـﻠــﻮن ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت إ ﻟــﻰ ﺟــﺎ ﻧــﺐ ﻓﺮع
اﻟﻤﻄﺎر.
وأود أن أ ﻟ ـﻔــﺖ ا ﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ إ ﻟــﻰ
أن ﻣـ ـ ــﺎ ﻳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ و ﺳـ ــﺎ ﺋـ ــﻞ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﻋــﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻜــﺪس اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪي واﻟ ـﻄــﺮود

ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺧﺎﺟﺔ
ﻟ ـﻴ ــﺲ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻀ ــﺮورة أن ﻳ ـﻜــﻮن
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﺄﻏﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ
ﻳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮون ﺻ ـ ـ ــﻮرا ﻗ ــﺪﻳـ ـﻤ ــﺔ ﻻ
ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ،
وﻫــﻮ اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳــﺆﺛــﺮ ﺳﻠﺒﺎ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺎت ﻣ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﻲ
اﻟﻘﻄﺎع وﻳﻬﺒﻂ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻬﻢ.
ً
• ه ــل لـمـســت إقـ ـب ــاال على
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ ﺧـ ــﻼل
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ
ﺑـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪ إﺣ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺎء ﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
وز ﻳ ــﺎدة اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى؟
 ﺑ ــﺎ ﻟـ ـﻄـ ـﺒ ــﻊ ،زادت ا ﻟ ـﺤــﺮ ﻛــﺔاﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪﻳــﺔ ﻛـﺜـﻴــﺮا ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻫــﺬا
اﻻﻣــﺮ ،اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب
ﺣـ ـ ــﺪوث اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﺪس اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪي،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ز ﻳ ــﺎدة اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﻋـﺒــﺮ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ،
ﻋـﻠـﻤــﺎ ﺑ ــﺄن اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ اﻟ ــﻮرﻗ ــﻲ ﻻ
ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑﺎﻟﺮزم واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وﻻﺑ ــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ أن
اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻳﻤﺮ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ
ً
إدارﺗ ـ ـﻨـ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺪة ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ ﺑـ ــﺪء ا

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﺛــﻢ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ،و ﺻــﻮﻻ
إ ﻟــﻰ إدارة ا ﻟـﺤــﺮ ﻛــﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ،
ﺳ ـ ــﻮاء ﻛـ ــﺎن ﺑ ــﺮﻳ ــﺪا ﻋ ــﺎدﻳ ــﺎ أو
ً
ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺠـ ــﻼ  ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن ا ﻟ ـ ـﻄـ ــﺮود
اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺗﻤﺮ
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎرك ﺛﻢ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ
أﻓﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺘﻲ ﺣﻄﻴﻦ
واﻟ ـﺼ ــﺪﻳ ــﻖ ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺟ ـﻨــﻮب
اﻟﺴﺮة.

اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء
• ن ـص ـي ـح ــة ت ــو ج ـه ـي ـن ـه ــا
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ؟
أﻫـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻧـ ـﺼـ ـﻴـ ـﺤ ــﺔ أﻗ ــﺪﻣـ ـﻬ ــﺎﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻫ ــﻲ اﻟـ ـﺤ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ
ﺗـﺴـﻠــﻢ اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺑـﻬــﻢ،
واﻟ ــﺮد ﻋﻠﻰ اﺗـﺼــﺎﻻت اﻹدارة
أو اﻟ ــﺮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﺼ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـﺼــﻞ إﻟ ـﻴ ـﻬــﻢ ،إذ ﻫ ـﻨــﺎك ﻧﺤﻮ
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻻ
ﻳـﺘـﻘـﺒـﻠــﻮن اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل أو ﺣﺘﻰ
رﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ــﻮاﺗ ـﺴ ــﺎب ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
ً
ﻳﻤﺜﻞ إرﺑﺎﻛﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

دلبلا

•
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»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ٢٢ :اﻟﺠﺎري إﻟﻐﺎء »اﻻﺳﺘﺒﺪال« وﺗﻄﺒﻴﻖ »اﻷﻣﺜﺎل«
ﻛﻠﻔﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  ٢٤٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟـ  ٣٥أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﻗﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪ إﻧﻨﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺼﻴﺮي ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ٢٢
اﻟﺠﺎري؛ ﻟﺤﺴﻢ إﻟﻐﺎء
اﻻﺳﺘﺒﺪال ،ووﺿﻊ ﺑﺪل ﻋﻨﻪ
اﻷﻣﺜﺎل ،ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷي
ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
أن ﺗﺤﻴﻞ أي
ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺻ ــﻼح ﺧــﻮرﺷـﻴــﺪ ﻋﻦ
اﺟﺘﻤﺎع "ﺣﺎﺳﻢ وﻣﺼﻴﺮي" ﻣﻊ
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف
وﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ  22اﻟ ـﺠــﺎري
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺒﺪال.
وﻗﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻻ ﻣــﺔ
اﻣﺲ ،ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ
ﻗﻴﺎدﻳﻲ "اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت" ﺑﺤﻀﻮر
أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﺎﻳﻒ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺮداس واﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺬار اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ
ا ﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮف ان "اﻻ ﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎع
ﻛ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪا ﻟ ـ ــﻪ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻜــﻦ
ﻻﺳ ـﺒ ــﺎب اﻟـﻌـﻄـﻠــﺔ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
وﻋـ ــﺪم وﺟـ ــﻮد ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻨ ــﻮاب
واﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ رأﻳ ـ ـﻨـ ــﺎ ان
ﻳﻜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻴﻮم )اﻣﺲ(
ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﻪ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال
اﻟـ ــﺬي ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻗ ـﻤــﺖ اﺛ ـﻨــﺎء
اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﻮاب وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺴﺤﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﺧـ ـ ــﻮرﺷ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ ان
"اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ أﻋـ ــﺪت ﻫــﺬه
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ
ورﻓ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ ﻟ ـﻜ ــﻦ
ﻟـ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺘ ــﻢ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺸـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ،وﻫ ــﻲ
ﺣ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﻲ ﺧ ـﻤ ـﺴ ــﺔ اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاﺣـ ــﺎت
ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن ﻗــﺪﻣــﺖ ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑﺨﻔﺾ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع ﻣ ـ ــﻦ  ٪٢٥اﻟ ــﻰ
،٪١٠وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻖ ﺑ ـ ـ ــﻮﺿ ـ ـ ــﻊ ﺷـ ـ ــﺮاﺋـ ـ ــﺢ
ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺒﺪال ،وﻣﻨﻬﺎ
ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺈﻟـﻐــﺎء اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال
ووﺿ ــﻊ ﺑــﺪاﺋــﻞ اﺧ ــﺮى ﺷﺒﻴﻬﺔ
ﺑ ـ ــﺎﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺪال" ،ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮا اﻟ ــﻰ
"اﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎت ان ﺗ ـ ـﻀـ ــﻊ ﻟ ـﻨــﺎ
ﻛــﺎﻓــﺔ اﻻرﻗ ــﺎم اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻜﻦ ﻣﺆﺳﻒ اﻧﻨﺎ
ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬه اﻻرﻗﺎم".
وأﻛﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ان "اﺟﺘﻤﺎع
اﻣـ ـ ـ ــﺲ ﻫـ ـ ــﻮ اﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎع اوﻟـ ـ ـ ــﻲ،
وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻨﺎ اﺟﺘﻤﺎع اﺧﺮ ﻓﻲ
 ٢٢ﻣــﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺤﺴﻢ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "أﻧﻨﺎ
وﺿـ ـﻌـ ـﻨ ــﺎ اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاﺣـ ــﺎ ﺑ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
وﻗـﻌـﺘــﻪ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﻮاب
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة اﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ
ﺟ ــﻮازﻳ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ
اﻧ ــﻪ ﻟـﻴــﺲ إﻟــﺰاﻣ ـﻴــﺎ ،وان ﺗﻜﻮن
ﻫ ـﻨــﺎك ﻧـﺴـﺒــﺔ ﺧـﺼــﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﺗ ـﺼ ــﻞ ﻟـ ـﻤ ــﺪة ١٢ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ ﺗـﺤـﻤــﻞ
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ارﻗﺎﻣﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺼﻞ
اﻟﻰ  ٪٦.٢وﻫﺬا اﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻠﻨﺎ
ﻓـ ــﻲ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺷ ــﺮﻋ ــﻲ ﺑ ــﻮﺟ ــﻮد
ﻓﻮاﺋﺪ رﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﻪ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻗﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪ :أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﺑﺴﻮء ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮزارات أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺿﻌﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻠﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎري وﻟﻴﺲ اﻹﺟﺒﺎري ،وﻟﻜﻦ ﻧﺠﺪ اﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ وزﻳــﺮ او ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ وﻳﻄﺒﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ وﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎف :ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮام ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﺪ ان ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻣﻼء ﻣﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣــﺔ ﻳﻨﺘﻘﺪون ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺤﺮﺿﻮن ﺿﺪه رﻏﻢ اﻧﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ان ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﻣﻮﺟﻬﺎ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎري ورﻓﺾ اﺣﺎﻟﺔ اي ﺷﺨﺺ
وﺻﻞ اﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻠﺮﺟﻞ و ٢٥ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎره.
وﺗﺎﺑﻊ :ﻻ ﻳﺤﻖ ﻻي ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ان ﺗﺤﻴﻞ أي ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﺟﺎء ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻴﻢ واﺿﺢ ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﺣﺎﻟﺔ اي ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎره ،ﻣﻌﺘﺒﺮا ان
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻳﺘﻜﺴﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻏﻢ ان اﻟﻤﻮاد واﺿﺤﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻮا ﻣﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎﻃﺊ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻬﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻬﻢ اﻟﻰ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :ﺗﺪرﻳﺲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر

اﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣﺲ
ﻋﻨﺪ اﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻓﻲ
ﻋﺎم  ٢٠٠٥وﺿﻌﺖ ﺟﺪاول ﻏﻴﺮ
واﺿ ـﺤــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ او
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻟﺬﻟﻚ
وﺟﺪﻧﺎ ان اﻻﺳﺘﺒﺪال أﻣﺮ ﻻﺑﺪ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ".
وﺑﻴﻦ ان "اﻟﺤﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ اﻗـﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻻﻟﻐﺎء
ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺒﺪال وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ"،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ ان "ﻫـﻨــﺎك  ٣٥اﻟﻒ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪال ،وﻣﺜﻼ
ﻟــﻮ اﺧــﺬ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻗﺮﺿﺎ ﺑ ـ ١٠
اﻻف واﻟــﺬي ﺳﺘﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻮاﺋﺪه
ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﺴﺪاد وﺳﺘﺼﻞ اﻟﻰ
ﻋﺸﺮ او  ١٢ﺳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﺼﻞ
ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺮض اﻟ ـ ــﻰ  ١٧اﻟ ـﻔ ــﺎ،
ﻟــﺬﻟــﻚ اﻗ ـﺘــﺮﺣ ـﻨــﺎ ان ﻧ ـﻘــﻒ ﻋﻨﺪ
اﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ
اﻟﻐﺎء اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي
وﺻﻞ اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻮ
دﻓــﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ  ١٥اﻟﻔﺎ ﺗﻠﻐﻰ
اﻷﻟﻔﺎن ،وﻟﻮ دﻓﻊ  ١٢اﻟﻔﺎ ﺗﻠﻐﻰ
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻻف" ،ﻣﺆﻛﺪا اﻧــﻪ "ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ اﺛﺮ رﺟﻌﻲ ،وﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﺗﺼﻞ
اﻟــﻰ  ٢٤٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﻳﻜﻮن
ﻗــﺮار ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﻣــﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ".
وأوﺿـ ــﺢ ان "ﻫ ـﻨــﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺴــﻮاﺑــﻖ ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ
اﻻوﻟـ ـ ــﻰ ،وﻫ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ

ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮة ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﺗ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺖ
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺒﺪال واﻟﻔﻮاﺋﺪ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٥اﻗﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﻻﺳﺘﺒﺪال وﺗﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ
واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺗ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﺨ ــﺰﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ آﻧ ـ ــﺬاك ﻣـﺒـﻠـﻐــﺎ ﻳ ـﻘــﺎرب
 ٤٠٥ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر" ،ﻣﺸﻴﺮا
ا ﻟــﻰ ان اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻟﻐﺎء
ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال ﺗـﺼــﻞ اﻟــﻰ
 ٢٤٠ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ﻟـ ـ  ٣٥اﻟــﻒ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن
اﻻﺳﺘﺒﺪال.

 ٧أﻣﺜﺎل ﻟﻠﺮاﺗﺐ
وﻋﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻗﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪ:
اﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ وﺿ ـﻌ ـﻨ ــﺎ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻗﻠﻨﺎ
ان ﻫـﻨــﺎك  ٧أﻣ ـﺜــﺎل ﻟـﻠــﺮاﺗــﺐ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ان ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﻴﺰة ﺑﻮاﻗﻊ ﺧﺼﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ
 ٪٢٥ﻣﻦ دون اي ﻓﻮاﺋﺪ ،وأﺻﺒﺢ
ﻫﻨﺎك ﻟﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺨﺼﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ اﻟــﻰ ان
ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟ ـﺨ ـﺼــﻢ ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ٪١٠
ﺑ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ  ٪٢٥وﻟ ـﻜ ــﻲ ﻧـﻌــﻮض
اﻻﺳﺘﺒﺪال رأﻳﻨﺎ ان ﻧﺰﻳﺪ اﻷﻣﺜﺎل
ﻟ ـﻜــﻲ ﺗ ـﺼــﻞ اﻟـ ــﻰ  ١٦ﻣ ـﺜــﻼ ﻻي
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺤﻖ ان ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ دﻓﻌﺔ
واﺣ ــﺪة او دﻓـﻌـﺘـﻴــﻦ ،ﻣــﺆﻛــﺪا ان
اﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ

ﻫ ــﺬا اﻻﻣ ــﺮ ﺑــﻮاﻗــﻊ ﺧـﺼــﻢ ﻳﺼﻞ
اﻟ ــﻰ  ٪١٠وﺑــﺬﻟــﻚ ازﻟ ـﻨــﺎ ﻓــﻮاﺋــﺪ
اﻟﻘﺮض "اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ".
وأﺷ ـ ـ ــﺎر ﺧ ــﻮرﺷ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ــﻰ اﻧ ــﻪ
"ﺑﻬﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ازﻟﻨﺎ اﻟﺮﺑﺎ ،ﻷن
ﻫﻨﺎك ﻓﺘﺎوى اﻳﺪت ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ
او اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ ،وﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻓ ـﺘــﻮى
واﺣــﺪة ﺣﺮﻣﺖ اﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﺎ"،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ اﻧــﻪ "ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻟﻐﺎء
اﻻﺳﺘﺒﺪال واﻟــﺪﺧــﻮل ﺑﺎﻷﻣﺜﺎل
ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻀﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ
ﻓ ــﻲ اﻷﻣ ـ ـﺜـ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻌ ــﺔ اﻻوﻟ ـ ــﻰ
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻷﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻌــﺔ
اﻟـﺒــﺎﻗـﻴــﺔ ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻣـﺤــﻞ ﻧـﻘــﺎش،
ﺣﻴﺚ اﻧﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ان ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ".
واﺿﺎف :اﻻن ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟـﻤـﺼـﻴــﺮي ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ  ٢٢اﻟـﺸـﻬــﺮ ﺑﺤﻀﻮر
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ورﻓﻌﻪ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ،
وﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻨﺎ ﻧﻠﻐﻲ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال وﻧ ـﻀــﻊ ﺑ ــﺪﻻ ﻋﻨﻪ
اﻷﻣﺜﺎل.
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ ﺧ ــﻮرﺷـ ـﻴ ــﺪ :ﻳـﻌـﻨــﻲ
ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﻣ ـ ـﺜـ ــﺎل اﻧـ ــﻪ اذا ﻛ ــﺎن
ﺻـ ــﺎﻓـ ــﻲ راﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـ ــﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر
ﻓ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﺼ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺒ ـﻠ ــﻎ ١٦
اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ،وﻛﺎن
ﻫـ ـﻨ ــﺎك وﺟ ـ ـﻬـ ــﺎت ﻧـ ـﻈ ــﺮ ﺑ ـﺸ ــﺄن

وﺿــﻊ رﺳــﻮم ادارﻳ ــﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ
ﻟـﻤــﺮة واﺣ ــﺪة وﻟـﻜــﻦ ﺣﺘﻰ اﻻن
ﻟﻢ ﻧﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ،
وﻫ ـﻨــﺎ ﻧ ـﻜــﻮن ﻋــﺎﻟـﺠـﻨــﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﺸ ــﺮﻋ ــﻲ ووﺿـﻌـﻨــﺎ
ﺑﺪﻳﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ :ﻧ ـﺤــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟــﻮاﻗــﻊ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ
واﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﺬا
ﺣﺼﻞ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮوض
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ اﻻﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ،ﺣـﻴــﺚ
وﺟﺪﻧﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد %٢٥
ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻧ ــﺮى وﺟ ــﻮب ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ اﻟــﻰ
 %١٠ﻓﻘﻂ.

اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻗــﺎل ﺧﻮرﺷﻴﺪ :ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻻرﻗﺎم واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻟﻜﻞ اﻻﻗـﺘــﺮاﺣــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ:
ﻣ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ـ ــﺮاه ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪات أو
ﻫـ ـﺒ ــﺎت ﺗ ــﺬﻫ ــﺐ اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرج،
ﻓـ ــﻼ ﻣ ــﺎﻧ ــﻊ ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﺤ ـﻤ ـﻴــﻞ ﺟ ــﺰء
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨــﺰﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ
ﻹﻏﻼق ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﺤﻤﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرﻳ ــﻒ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﻊ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻫﻞ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ
ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻛﺸﻔﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺄﺧﺬ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ردا ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح
ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﺳـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟ ـﺸــﺎﻫ ـﻴــﻦ
ﺑﺸﺄن ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﺣﺼﻠﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ.
وﻗﺎﻟﺖ "اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ" ان ﻣﻨﺎﻫﺞ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ
ﻣ ــﻦ ﻃ ــﺮح ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤــﻮاﺿـﻴــﻊ
ﻋـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮاﻧ ـ ـﻴـ ــﻦ واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻮق
واﻟ ــﻮاﺟـ ـﺒ ــﺎت ،ﻓ ـﻔــﻲ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻻﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـﻀ ـﻤ ــﻦ ﻛ ـﺘ ــﺎب
ﺑﻼدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻋﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وأﺿﺎﻓﺖ :اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺎك ﻛـ ـﺘ ــﺎب
اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر وﺣ ـﻘ ــﻮق اﻻﻧ ـﺴــﺎن
ﺣ ـﻴــﺚ ﺑ ــﺪأ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب ﺑﺘﺜﻘﻴﻒ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر واﻧﻮاﻋﻪ
واﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻮرى واﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ .وﺑﻨﺎء
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟـﻤـﺒــﺬوﻟــﺔ ﻣﻦ
وزارة اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﺗ ــﺎﺣ ــﺔ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
واﻟـﻤـﻔــﺎﻫـﻴــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﺮﺟــﻰ ان
ﺗـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل اﻟ ـ ـ ــﻰ ﻗـ ـﻴ ــﻢ وﻣـ ـﻴ ــﻮل
واﺗ ـﺠــﺎﻫــﺎت اﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﺗﻈﻬﺮ
واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك وﻣﻬﺎرات
وﻗ ــﺪرات اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻟﺬا
ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﺆﺧﺬ ﻣﻘﺘﺮﺣﻜﻢ ﻓﻲ
ﻋ ـﻴ ــﻦ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻋ ـﻨ ــﺪ اﺟ ـ ــﺮاء
اي ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ ﻟـﻜـﺘــﺎب اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر
وﺣـ ـﻘ ــﻮق اﻻﻧـ ـﺴ ــﺎن ﺑــﺎﺿــﺎﻓــﺔ
ﻣﺤﺘﻮى اﻛﺜﺮ ﻟـﻤــﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
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اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮدع ﻣﺸﺎري اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ...أﺣﺪ رﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ
أﺳﺲ ﻣﻊ اﻟﺠﻮﻋﺎن »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« وﺣﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ودﻋﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻣﺲ ،أﺣﺪ رﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻨﻴﺎﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،اﻟﻨﺎﺋﺐ ً
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎري اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﺎﻫﺰ  ٧٠ﻋﺎﻣﺎ.
وﻳﻌﺪ اﻟﻔﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ اﻟﺮواد اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺸﻬﻮد
ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ،وﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ رﻓﻴﻖ درﺑﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮاﺣﻞ ﺣﻤﺪ اﻟﺠﻮﻋﺎن،
وﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖُ ،
وﻋﺮف ﻋﻨﻪ دﻓﺎﻋﻪ اﻟﺸﺮس ﻋﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺧﺪم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ
ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ،وأﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﻌﻄﺮة وﺗﺎرﻳﺨﻪ

 ...وﻣﻊ اﻟﺮاﺣﻞ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ١٩٩٢

اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ

ﻣﺤﻤﻮد ﻳﻮﺳﻒ

ً
ﻛﺎن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟـ  45اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ اﻟﻘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻳﺼﺎل
اﻟﻌﺮاﺋﺾ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
إﻟﻰ اﻷﻣﻴﺮ

وﻟ ـ ــﺪ اﻟـ ــﺮاﺣـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1949
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮﻗﺎب ،وﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺮﻗﺎب ،ﺛﻢ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓــﻲ ﻣﺪرﺳﺔ
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،وﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة
اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻴﺤﺎء،
وأﻛ ـﻤ ــﻞ دراﺳ ـﺘ ــﻪ اﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ،وأﻧﻬﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺪرﺳــﺔ ﻛﻴﻔﺎن ﻋﺎم
 ،1968وﺧــﻼل رﺣﻠﺘﻪ اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ،
زاﻣ ــﻞ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟــﺮﺑ ـﻌــﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻄ ــﺔ ،وﻋ ـﻤ ــﻼ
ً
ﻣ ـﻌــﺎ ﻹﺻـ ــﺪار ﻣـﺠـﻠــﺔ ﺣــﺎﺋــﻂ ،ﻛﻤﺎ
ﺷ ـ ــﺎرك ﻓ ــﻲ اﻹذاﻋـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪرﺳ ـﻴ ــﺔ،
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺣـ ـﺼ ــﻮﻟ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ
أن اﻷﺟــﻮاء ﻟﻢ ﺗﻼﺋﻤﻪ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎد
إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ودرس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻬﺎ
ﻟﻴﺘﺨﺮج ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﻋﺎم .1972

اﻟﻤﺸﺮف وﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻛﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ...
رﺣﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﻔﻘﻴﺪ ،اﻟﺬي ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ واﺟﺘﻬﺎد ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻮﻃﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺎه اﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺮاع ﻣﻊ اﻟﻤﺮض.

 ...وﻣﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻴﺒﺎري وأﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ وﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻤﺪﻋﺞ

 ...وﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻘﺮ

اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﻣﺸﺎري اﻟﻌﻨﺠﺮي ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻘﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻌﻤﻞ

ﻗﺪم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل
اﻟﻘﻀﺎء ورﻓﺾ
ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎش
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي
ُﻳﺼﺮف ﻟﻠﻨﻮاب

ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻪ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ أن
اﻷﺟﻮاء ﻟﻢ ﺗﻼﺋﻤﻪ
ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎد إﻟﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ودرس ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻬﺎ

ﻋﻘﺐ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﺮاﺣﻞ ﻓﻲ
ﻋــﺪة وﻇــﺎﺋــﻒ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن،
ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ وﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻧـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮة ﻣــﻦ
اﻟــﻮﻗــﺖ ،ﺛــﻢ اﻧـﺘـﻘــﻞ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم 1974
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻹدارة ا ﻟ ـﻘــﺎ ﻧــﻮ ﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ً
ً
ﺑــﺎﺣـﺜــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺎ ،ﺛــﻢ ﺗــﻢ اﺑﺘﻌﺎﺛﻪ
إﻟ ــﻰ ﻓ ــﺮع اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،
ﻓﺎﻟﺘﺤﻖ ﺑــﺪورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺗﻌﻠﻢ
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ
ذﻟــﻚ ﺑـﻔـﺼــﻮل ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮوﻧﻴﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
أوﻛﺴﺒﺮﻳﺪج ،وﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة
ﺟـﻤــﻊ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﺮول ﻣـ ـ ــﺪة ﻋــﺎﻣ ـﻴــﻦ
وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﻟﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم .1976

»اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«
ﻋﻘﺐ ﻋﻮدة اﻟﺮاﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﺗﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺣﻮم
ﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺠ ــﻮﻋ ــﺎن ﻟ ـﻴ ـﻌــﺮض ﻋـﻠـﻴــﻪ
ُ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻒ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ
اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺻــﺪور ﻗﺎﻧﻮن
ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت ﻓ ــﻲ ﻧـﻔــﺲ
اﻟـﻌــﺎم ،ورﻏــﻢ اﻋـﺘــﺬاره ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻓ ـ ــﺈن إﺻـ ـ ــﺮار اﻟـ ــﺮاﺣـ ــﻞ اﻟ ـﺠ ــﻮﻋ ــﺎن
ﺟـﻌـﻠــﻪ ﻳ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒــﺔ ،ﻟـﻴــﻮاﺻــﻞ
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ.
وﺗ ـ ــﻢ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻛـ ـ ــﺎدر وﻇ ـﻴ ـﻔ ــﻲ ﻣــﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣـﻤــﺪ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ وأﺣﻤﺪ اﻟﻬﺎرون
وآﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ ،وﺧ ـ ــﻼل ﻋ ـﺸ ــﺮة أﺷـﻬــﺮ
ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ ،ﺗـ ــﻢ إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ
ً
وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻺدارة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻋ ـﻤــﻞ اﻟ ــﺮاﺣ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ إﻋـﻄــﺎء
ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻊ
ﺗــﺰاﻳــﺪ أﻋ ــﺪاد اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،ﺳﻌﺖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟــﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﻧﻈﺎم
ﻟـﻠـﺘــﺄ ﻣـﻴــﻦ ا ﻟـﺼـﺤــﻲ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
وﻋــﺎﺋــﻼﺗ ـﻬــﻢ ،ﻓ ــﻮﺟ ــﺪت أن أﻓـﻀــﻞ

اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺜﻮاه اﻷﺧﻴﺮ
ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺪا ،ﻓﺴﺎﻓﺮ
إﻟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﺼ ـﻴ ـﻤ ــﻲ واﻟـ ـﺠ ــﻮﻋ ــﺎن
وﻣ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪوﻫ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎم 1979
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ورﻏﻢ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ ﻣﺘﻄﻮر ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ
ُﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺪت اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﺧ ــﻼل
ﻋ ـﻤــﻞ اﻟ ــﺮاﺣ ــﻞ ﺑ ـﻬــﺎ ﻧ ـﻘ ـﻠــﺔ ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ
ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ،وإﻗــﺮار
ﻗ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮﻫ ــﺎ،
واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﺼ ـﻴ ـﻤــﻲ ﻓ ــﻲ ﻋـﻤـﻠــﻪ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ،1984ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎت
ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺣ ــﻮل اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ
أزﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻟﻴﻌﻮد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ
ً
ﻋـﻤــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣــﺎة ،ﻓــﺎﻓـﺘـﺘــﺢ ﻣﻜﺘﺒﺎ
ً
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ﻣﻊ اﻟﺠﻮﻋﺎن،
ً
ﺛــﻢ ﺗــﻢ اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﻪ رﺋـﻴـﺴــﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ
 1988و.1992

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ
ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪأت ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻟ ـﻌ ـﺼ ـﻴ ـﻤ ــﻲ
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻋ ــﺎم ،1981
ﻋﻨﺪﻣﺎ رﺷــﺢ ﻷول ﻣــﺮة ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ،وﻟ ـﻜــﻦ ﻟــﻢ ﻳﺤﺎﻟﻔﻪ
اﻟ ـﺤــﻆ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺣ ــﺎز  362ﺻــﻮﺗــﺎ،
ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺤـ ــﻞ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟـ ــﺚ
ً
ﺑ ـﻔ ــﺎرق ﺿـﺌـﻴــﻞ ) 92ﺻ ــﻮﺗ ــﺎ( ﻋﻦ
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
ﺣ ـ ـﻤ ـ ــﻮد اﻟ ـ ـ ــﺮوﻣ ـ ـ ــﻲ ،ورﻏ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻠــﻚ

اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﺧﻼل إﺣﺪى اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻣﻊ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻴﺒﺎري واﻟﺮاﺣﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺑﻌﻲ

اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻤـﺸـﺠـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺮﺷــﺢ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻓــﺈن ذﻟــﻚ ﻟﻢ
ﻳـﺤـﺼــﻞ ،إذ ﻟــﻢ ﻳــﺮﺷــﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم  1985ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻣﻨﻪ
ﻟﺮﻓﻴﻘﻪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻨﻴﺒﺎري ،وﺷﺎء اﻟﻠﻪ أن ُﻳﺤﻞ ﻫﺬا
ً
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ ﺣـ ــﻼ ﻏ ـﻴ ــﺮ دﺳـ ـﺘ ــﻮري،
وﻗ ــﻮﺑ ــﻞ ذﻟ ــﻚ ﺑ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة
ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻴﺨﻮض اﻟﻔﻘﻴﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ
ً
ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺟ ـﻨ ـﺒ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﺟ ـﻨ ــﺐ ﻣــﻊ
اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ـﻴ ــﻦ واﻟـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎرات
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ــﻦ أﺟ ــﻞ
إﻋــﺎدة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،ﻓﻜﺎن
ً
ﻋـﻀــﻮا ﻓــﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟ ـ  45اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ُﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
إﻳ ـﺼــﺎل اﻟـﻌــﺮاﺋــﺾ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ إﻟــﻰ
اﻷﻣﻴﺮ ،وﻓﻲ ﻇﻞ إﺻﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ،
ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ات
أﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﻞ ﻳـ ـ ــﻮم اﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸــﺎور ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ُﻋ ــﺮف ﺑ ــﺪواوﻳ ــﻦ
اﻻﺛ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ ،وﺗـ ـﺤـ ــﻮﻟـ ــﺖ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ذﻟ ــﻚ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟـ  45إﻟﻰ ﻛﻴﺎن داﻋﻢ ﻟﺘﻜﺘﻞ
اﻟﻨﻮاب ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ ﺣﻤﻼت
وﺗـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات ﺳ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ
ﺑـ ـﻌ ــﻮدة اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ،
وأﺻ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺖ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺪر اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟـﻤـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌــﻮدة إﻟ ــﻰ اﻟـﺤـﻴــﺎة
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﺷ ـﻜــﻞ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﺤ ــﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺪاﻓ ـ ــﻊ ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ
ً
ﺣــﺎﻓــﺰا ﻟﻠﺮاﺣﻞ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﻟﻴﻘﺪم
أوراق ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻋﺎم  1992ﻓﻲ أول
ُ
اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﺗ ـﺠ ــﺮى ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﺤــﺮﻳــﺮ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺰو اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ،
واﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻋ ـ ـ ـ ــﻮدة اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﻋـﻘــﺐ ﺣ ــﻞ ﻣﺠﻠﺲ
 ،1985وﻧ ـﺠــﺢ ،رﺣـﻤــﻪ اﻟ ـﻠــﻪ ،ﻷول
ﻣــﺮة ﻓــﻲ اﻟـﻔــﻮز ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣـ ـ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟ ـ ــﺪاﺋ ـ ــﺮة اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ -اﻟﻔﻴﺤﺎء ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺼﺪ
ً
) (935ﺻــﻮﺗــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺧﻠﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺸﺎري اﻟﻌﻨﺠﺮي،
ً
وﺗــﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻋـﻀــﻮا ﻓــﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ
ً
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ،وﻋـﻀــﻮا ﻓﻲ
ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺮﺗـﻬـﻨـﻴــﻦ واﻟـﻤـﻔـﻘــﻮدﻳــﻦ
ً
ورﻋ ــﺎﻳ ــﺔ أﺳ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺪاء ،وﻋـﻀــﻮا
ﻓ ــﻲ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺣـ ـﻘ ــﻮق اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎن ﻋــﻦ
ً
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷول ،وﻋـﻀــﻮا ﻓﻲ

داﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺑﺸﺮاﺳﺔ ّ
وأﻳﺪ إﻗﺮار
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﻄﺎء
ً
اﻟﺸﺒﺎب دورا أﻛﺒﺮ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣ ــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ
دوري اﻻﻧـﻌـﻘــﺎد اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ واﻟــﺮاﺑــﻊ،
وﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻋ ـﻀــﻮﻳ ـﺘــﻪ ﺑــﺎﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ ،اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ــﺮاﺣ ــﻞ
وزﻣـ ــﻼؤه أﻋ ـﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻧـﺠــﺎز
ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮال اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
وﻗ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻹﺳ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ،
وﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة  60ﻣ ــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن
ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﻟـﻘـﻀــﺎء ،ﻟﻴﻌﻄﻴﻪ ﺑﻌﺾ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﻼﻟ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﻼل

اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻌــﺎم
ﺗﺠﺎه وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.
وﻣ ــﻦ ﻣــﻮاﻗــﻒ اﻟ ــﺮاﺣ ــﻞ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ،ﻣ ـﻌــﺎرﺿــﺔ ﻃـﻠــﺐ ﻃــﺮح
اﻟـﺜـﻘــﺔ ﺑــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟـﻤــﺮﺣــﻮم أﺣـﻤــﺪ اﻟﺮﺑﻌﻲ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم وﺣﻤﺪ اﻟﺠﻮﻋﺎن ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﺳ ـﺘ ـﻘــﻼل اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء اﻟـ ــﺬي ﻟ ــﻢ ُﻳـﻘــﺮ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ وﻋــﺪم
ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻛﻤﺎ
رﻓﺾ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎش اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ

اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ

ّ
ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت«
ﺑﻌﺪ ﺧﻼف ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أزﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺎخ

• ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ اﻟﻤﺮﻗﺎب ﻋﺎم .1949
• ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻴﻔﺎن ﻋﺎم .1968
• ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
.1972
• وﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .1972
• ﺑﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ
ﻟﻨﺪن .1974
• ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت )1976
.(1984• ﺷ ــﺮﻳ ــﻚ ﻣ ــﺆﺳ ــﺲ ﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎري اﻟ ـﻌ ـﺼ ـﻴ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤــﺎﻣــﺎة
واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
• رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ )1988
– .(1992
• ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺛﻼث دورات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.1999 ،1996 ،1992 :
• ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻌﺮب.

اﻟــﺬي ُﻳـﺼــﺮف ﻟﻠﻨﻮاب ،ﻷﻧــﻪ وﺟﺪ
ﻓﻴﻪ "ﺷﺒﻬﺔ وﻋﺪم ﺟﻮاز أﺧﺬ راﺗﺐ
ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ أﻧـ ــﺖ ﺗ ــﺮاﻗ ــﺐ أداء ﻫ ـ ــﺎ
وﺗﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ".
ﺛـ ــﻢ ﺷ ـ ـ ـ ــﺎرك ،رﺣـ ـﻤ ــﻪ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ،ﻓــﻲ
اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ ،1996
وﻓﺎز ﺑﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺎل 1112
ً
ﺻﻮﺗﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ -اﻟﻔﻴﺤﺎء ﺧﻠﻒ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻬﺪ اﻟﺨﻨﺔ ،وﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ
ﻟ ـﻌ ـﻀــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷول،
وﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﻲ
اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻦ ،ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻤﻨﻴﺲ وأﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﻴﻔﻲ
ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﻮاب ﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن ﺑ ـﺸــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻀﺎء وأﻣﻼك
اﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﺑـﻌــﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺠﻮاب
ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت  15ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ،ﺗﻢ
اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟﻤﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻮن ﺟﺪﻳﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻨﺸﻮد.
وﻓ ـ ـ ــﺎز اﻟ ـﻌ ـﺼ ـﻴ ـﻤ ــﻲ ﺑ ـﻌ ـﻀــﻮﻳــﺔ
ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻵﺧـ ـ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـ ــﺮة ﻓــﻲ
ا ﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎ ﺑـ ــﺎت  1999ﺑ ـﺤ ـﺼ ــﻮ ﻟ ــﻪ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋــﻦ اﻟــﺪاﺋــﺮة
اﻟﺴﺎدﺳﺔ  -اﻟﻔﻴﺤﺎء ،وﻧــﺎل 1059
ً
ﺻﻮﺗﺎ ﺧﻠﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻣـﺸــﺎري اﻟـﻌـﻨـﺠــﺮي .وﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2003ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻔﻪ اﻟﺤﻆ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋ ــﻦ اﻟـ ــﺪاﺋـ ــﺮة ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬــﺎ ﺑـﺤـﺼــﻮﻟــﻪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ  679ﺻ ــﻮﺗ ــﺎ ،ﺛ ــﻢ ﻏـ ــﺎب ﻋــﻦ
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺴﻊ
ﺳﻨﻮات ،ﻋﺎد ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ  2012اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ــﻢ إﺑـﻄــﺎﻟـﻬــﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻟﺨﻮض ﻫﺬه
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻫــﻮ ﻣــﺎ رآه ﻓــﻲ اﻟ ـﺤــﺮاك اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ
اﻟـﻤـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑ ــﺎﻹﺻ ــﻼح ،ﻣـﻤــﺎ ﺣـ ّـﺮك
ﻓ ــﻲ داﺧ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﺤ ـﻤــﺎس ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﺰ
ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ
ً
ﻋ ـﻠــﻰ  4553ﺻ ــﻮﺗ ــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة
اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ وﺣ ــﻞ ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺤــﺎدي
ﻋﺸﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻲ
اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ.
وﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮﺗ ــﻪ اﻟ ـﻄ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔ
داﺧـ ــﻞ اﻟـﻤ ـﺠـﻠــﺲ وﺧ ــﺎرﺟ ــﻪ ،ﻛــﺎن
اﻟـﻌـﺼـﻴـﻤــﻲ ﻣ ــﻦ أﺷ ــﺪ اﻟـﻤــﺪاﻓـﻌـﻴــﻦ
ً
ﻋــﻦ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ،وﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺼﻮﻧﻪ
وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ
ﻟــﺮﻓــﻊ اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب أو ﺷﻄﺒﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،واﻟﺮاﻓﻀﻴﻦ ﻟﻔﻜﺮة ﺗﺴﻠﻢ
اﻟـﻨــﻮاب ﻣﻌﺎﺷﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻣــﻦ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻹﻗــﺮار
اﻷﺣ ـ ــﺰاب اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ،وﻣ ــﻦ أﺷــﺪ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻦ ﺑﺈﺷﺮاك اﻟﺸﺒﺎب وإﺗﺎﺣﺔ
ً
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ دورا أﻛﺒﺮ
ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﺤـﻴــﻮﻳــﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
و"اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" اﻟ ـﺘــﻲ آﻟـﻤـﻬــﺎ ﻫــﺬا
اﻟﻤﺼﺎب ،ﺗﺘﻘﺪم إﻟــﻰ أﻫــﻞ اﻟﻔﻘﻴﺪ
ﺑـﺨــﺎﻟــﺺ اﻟ ـﻌــﺰاء ،ﺳــﺎﺋـﻠــﺔ اﻟﻤﻮﻟﻰ
ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺘﻐﻤﺪه ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ،
وﻳـ ـﻠـ ـﻬ ــﻢ أﻫ ـ ـﻠـ ــﻪ ﱠوذوﻳ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ا ﱠﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺮ
ﱠ
َ
و"إﻧـ ــﺎ ِﻟــﻠــﻪِ َو ِإﻧـ ــﺎ ِإﻟـ ْـﻴــﻪِ
َواﻟ ـ ُﺴ ـﻠـ َـﻮانِ ،
اﺟﻌﻮن".
ر ِ

 ...وﻣﻊ رﻓﻴﻖ درﺑﻪ اﻟﺮاﺣﻞ ﺣﻤﺪ اﻟﺠﻮﻋﺎن
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ً
ً
ً
دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻ ﺑﺪﻫﻴﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ :ﻣﺎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100أﻟﻒ ﻣﺪرﺳﺔ وﻣﻌﻬﺪ وﻣﺮﻛﺰ دﻳﻨﻲ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ أدﻣﻐﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ،ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﺨﺮﺟﻮا
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺪارس؟
ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻛﻤﺎ أﺗﺼﻮر:
 -1زرع وﻏﺮس ﺑﺬور ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﺘﻌﺼﺐ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ً
ﻣﻤﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﺎ أو ﻃﺎﺋﻔﺔ أو دﻳﻨﺎ ،ﻛﻮن اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮز
ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ ،ﻓﺮﻗﺔ واﺣﺪة ،ﻫﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
 -2ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﺰﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻌﺎداﺗﻪ ،ﻛﻮن اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ً
ً
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ داﺋﻤﺎ وأﺑﺪا.
ّ
 -3ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮة اﻟــﺬﻛــﻮرﻳــﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺪوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺧﻠﻘﺖ ﻹﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎت
ً
اﻟﺮﺟﻞ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﺷﻬﻮاﺗﻪ ،وإﻧﺠﺎب أوﻻده وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﻦ:
اﻟﻐﺰاﻟﻲ )ت 505ﻫـ( ﻓﻲ إﺣﻴﺎﺋﻪ ،واﻟﺮازي )ت 606ﻫـ( ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه.
 -4ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ ،ﻣﻐﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺿﺮﻫﺎ وواﻗﻌﻬﺎ ،ﻏﺎﻓﻠﺔ
ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻓﺼﻠﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ،
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﻧﻮﺿﺢ آﺛﺎر وﺗﺪاﻋﻴﺎت "اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻮﻳﺔ".
ِ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﻣﻌﻠﻤﻮﻫﺎ ،ﻣﺤﻜﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﻮن
ﻓﻴﻪ ،ﻳﺘﻐﻨﻮن ﺑﻤﺂﺛﺮه وﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻪ ،ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺧﺘﺰاﻟﻲ ،ﻳﻨﺘﻘﻲ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻟﺤﻈﺎﺗﻪ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺸﺮﻗﺔ ،وﻳﺘﺠﺎﻫﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ واﻟﻔﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أودت
ﺑﺤﻴﺎة آﻻف اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻧﻈﺎم "اﻟﺨﻼﻓﺔ".
وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺆرخ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ ،رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي دور
ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﻛﻤﻬﺎ ،وﻻ رﻗﺎﺑﺘﻪ ،وﻻ ﻋﺰﻟﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎت
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ.
ﺗﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻃﻼﺑﻬﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ "ﺣﻠﻢ" ﻃﻮﺑﺎوي ،ﻳﻨﺸﺪون
ً
ﻋﻮدة اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺟﻨﻮدا ﻓﻲ ﺟﻴﺶ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻣﻀﺤﻴﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ،
وراء "اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ" ﻷﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ﺣﻀﺎرة اﻹﺳﻼم وﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻋﻠﻤﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﺷــﺪة اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟــﺬﻫــﻮل ﻋﻦ
اﻟﺤﺎﺿﺮ ،واﻟﺘﻮﺟﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻳﺠﻬﺪ ﻣﻌﻠﻤﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس
ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ،ﻓﻲ ﺣﺸﻮ أذﻫــﺎن ﻃﻼﺑﻬﻢ ﺑﺄﻣﺠﺎد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
وﺗﻤﺠﻴﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﻳﻐﻴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ أﻟﻒ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻗﻤﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻬﺎ ،واﻧﻘﺴﺎﻣﺎت
ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ،ودوﻳﻼت ﻣﺘﺼﺎرﻋﺔ ،وﻣﻈﺎﻟﻢ ﻛﺎﻟﺠﺒﺎل ،وﻓﻮاﺟﻊ ﻛﺒﺮى،
ودع ﻋﻨﻚ "اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻜﺒﺮى" وﻣﻘﺘﻞ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ!
ﻳﻤﺮ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺑﺤﺔ آل اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم،
ً
ﻣﺮور اﻟﻜﺮام ،وﻻ ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ إذﻻﻟﻬﻢ ،ودوس ﺟﺜﺜﻬﻢ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﻬﺎ،
ﻗﻄﻌﻮا رأس اﻟﺤﺴﻴﻦ وﻃﺎﻓﻮا ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺼﺎر ،ﻳﻤﺮ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻛﺤﺎدث ﻣﺒﺮر!
ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻔﻜﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺬ اﻟﺒﻠﻴﻬﻲ "ﺣﺼﻮن اﻟﺘﺨﻠﻒ" وﻻ ﻋﻦ ﺿﺮب
اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻖ ،وﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺘﺸﻨﻊ ﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻮن
أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻗﺘﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ،وﺻﻠﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﺑــﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ،
وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺤﺮم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،واﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﺷﺌﺖ
ﻳﺘﺒﺎﻫﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻐﻤﺎﻣﺔ" :أﻣـﻄــﺮي ﺣﻴﺚ
ِ
ً
ﺧﺮاﺟﻚ" ،ﻓﺨﺮا ﺑﺘﻮﺳﻊ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻻ ﻳﺬﻛﺮ
ﻓﺴﻴﺄﺗﻴﻨﻲ
ِ
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻛﻢ اﻟﺪﻣﺎء اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺮوب دﻣﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى
ﺣﺘﻰ ﻳﺆﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﺮاج ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ!
ﻳﻠﻘﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﺘﻐﻴﺜﺔ "واﻣﻌﺘﺼﻤﺎه"،
ً
ً
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻐﻴﺐ ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻦ إذﻻل اﻟﺮﻋﻴﺔ وﺳﺤﻖ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ
واﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻤﻄﺤﻮﻧﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﺑﻄﻮن وﻳﺠﻠﺪون ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺮه ﻣﻊ ﺟﻮارﻳﻪ وﺟﻨﺪه!
ﻳﺤﺸﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أذﻫــﺎن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺄﻣﺠﺎدﻧﺎ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﺨﺲ
اﻟﺤﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﺔ ،ﻻ ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻨﺎ ﺗﺠﺎه
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻛﺄن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ،ﻳﺼﻴﺒﻮن وﻳﺨﻄﺌﻮن،
ﻟﻬﻢ وﻋﻠﻴﻬﻢ.
اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،أﻧﻪ:
ً
ً
 -1ﻳﻤﻸ أذﻫــﺎن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﺳﺘﻌﻼء ﻛــﺎذﺑــﺎ ،واﻣـﺘــﻼء ﻓــﺎرﻏــﺎ ﺑﺎﻟﺬات،
وﻳﺮﺳﺦ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﻧﻌﺮة ﻗﺒﻠﻴﺔ ،أو ﻗﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ،أو دﻳﻨﻴﺔ
ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ،واﻟﻮﻳﻞ ﻟﺪوﻟﺔ ،إذا ﻗﺪر ﻟﻬﺬا اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺸﺐ ،أن ﻳﻤﺴﻚ
اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ.
 -2ﻳﻨﺘﺞ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻧﺎﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼم .وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ.
*ﻛﺎﺗﺐ ﻗﻄﺮي

رﻳﺎح وأوﺗﺎد :اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ
وﻣﺮﺟﻔﻮ اﻟﻌﺼﺮ

د .ﺧﻮﻟﺔ ﻣﻄﺮ

»اﻟﻠﻲ اﺧﺘﺸﻮا ﻣﺎﺗﻮا« *

د .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري*

إن ﻛـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ــﻦ ا ﻟ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮوري أن ﻳ ـﻜ ــﻮن
ﻟ ـﻜــﻞ ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺷ ـﻌ ــﺎر وﻟ ـﻜ ــﻞ زﻣ ــﻦ رﺟ ــﺎل،
ﻓـﻌـﻠـﻴـﻨــﺎ أن ﻧ ـﺘ ـﻔــﻖ أو ﻧـﻌـﺘـﻤــﺪ ﺷ ـﻌــﺎر ﻧــﺎ
ﻟـﻬــﺬه اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ "اﻟ ـﻠــﻲ اﺧـﺘـﺸــﻮا ﻣــﺎﺗــﻮا".
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﺘﺮدد ﻛﺜﻴﺮا رﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﻓﻼم
اﻷﺑ ـﻴــﺾ واﻷﺳـ ــﻮد ،وﺣـﺘــﻰ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎن
أﺣ ــﺪ ﻳـﺴـﺘـﺨــﺪﻣـﻬــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺒـﻴــﺮ ﻋــﻦ ﻣــﻮﻗــﻒ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﻋﺒﺎرة ﻻ ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻌﺎ
ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﻴﻮم إﻻ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ،
وﻫﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺨﻔﻒ ﻟﻮﺻﻒ
وا ﻗــﻊ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ أي ﺑﺮﻳﻖ ﻧــﻮر ،ﺑــﻞ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﺘﻤﺔ.
و ﻟـﻜــﻦ ﺑــﺎ ﻟ ـﻀــﺮورة أن ﻳ ـﺘــﺰاوج ﺷﻌﺎر
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫــﺬا ﻣــﻊ ﻣﺜﻞ آ ﺧــﺮ ،و ﻫــﻮ "وإن
ً
ﺑﻠﻴﺘﻢ ﻓﺎﺳﺘﺘﺮوا" ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ
أن ﻳ ـﻌ ـﻤ ــﻢ ﻫ ـ ــﺬا ا ﻟ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ وﺣﺘﻰ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ وأ ﺷـﺒــﺎ ﻫـﻬــﻢ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
وﻣﻐﺘﺼﺒﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ وآ ﺧــﺮ ﻳــﻦ ﻛﺜﺮ ﻛﺜﺮ،
ﻓﺎﻻﻧﺤﺪار ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ وﺑﺎء
ﻣﻌﺪ ﻳﺼﺎب ﺑﻪ ﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮ ،وﻻ ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻨﻪ
ٍ
إﻻ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ وﺗﻨﻬﻲ أﻳﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ ﻓﻘﺪان اﻟﺤﻴﺎء ،وﺑﺬﻟﻚ وﻛﻤﺎ
ﺗﺴﺘﺢ ﻓﺎﻓﻌﻞ
ﻫﻮ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺸﺎﺋﻊ "ﻓﺈن ﻟﻢ
ِ
ﻣﺎ ﺷﺌﺖ".
ﻟـ ــﻢ ﺗـ ـﻜ ــﻦ اﻷﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﺎل ﻣـ ـﺠ ــﺮد "ﻗـ ـﻔـ ـﺸ ــﺎت"
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ أو ﻓﻠﻜﻠﻮرﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺻﺎدق ﻋﻦ ﺣﻜﻤﺔ ﺗﺤﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن
ر ﺟــﺎﻻ وﻧﺴﺎء ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻓﻘﺪﻧﺎ اﻟﺤﻜﻤﺔ
اﻟ ـﻴ ــﻮم وأﺻ ـﺒ ــﺢ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮون ﻻ ﻳـﻤـﻠـﻜــﻮن
ﺳـ ــﻮى ﺗ ـﻜ ـﻬ ـﻨــﺎت وﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻼت ﺳـﻄـﺤـﻴــﺔ
ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪة ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓ ــﻮﺿ ــﻰ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ،واﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ
ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ واﻟﻤﺘﻌﻘﻤﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤ ـﺜ ـﻴــﺔ
ﻻ ا ﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮ ﻣ ــﺔ ا ﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺴ ـﺒ ــﻮ ﻛ ـﻴ ــﺔ .ﻳـﺘـﺒـﺠــﺢ
ا ﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ﺑ ـﺠ ـﻬ ـﻠ ـﻬــﻢ أو ﻗ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـﻌــﺮ ﻓ ـﺘ ـﻬــﻢ،

أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ

وﻳﺮددون ﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻘﺮاء ة اﻟﻜﺘﺐ
وﻻ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ
"ا ﻟـﻤـﻤـﻠـﻴــﻦ" ،ﻓﺠﻤﻠﺔ ﻋـﻠــﻰ " ﺗــﻮ ﻳـﺘــﺮ" ﻓﻘﻂ
أو ﺣﺘﻰ ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﻢ
أو "ﻣﺮﻳﺪﻳﻬﻢ"! وﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ،وﻳﺘﺼﻮر أن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ
ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ــﺔ ﻓـ ـﻴـ ـﻘ ــﻮم ﺑـ ــﻮﺿـ ــﻊ "ﻻﻳـ ـ ـ ــﻚ" ﺛــﻢ
ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ أو إرﺳ ــﺎل إﻟــﻰ ﺻــﺪﻳــﻖ ﻟــﺰﻳــﺎدة
أﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺸﺨﺺ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل
ﻓ ـﻴــﻪ أو ﻋ ـﻨــﻪ أو ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ أ ﻧ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﺼــﺎ ﺑــﻮن
ﺑـﺸــﻲء ﻣــﻦ ا ﻟـﻤــﺲ ،وأن ﻛــﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ
ﻫﻲ ﻣﺠﺮد إﺷﺎﻋﺎت أو ﻣﻦ ﻧﺴﺞ ﺧﻴﺎﻟﻬﻢ
اﻟﻀﺤﻞ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل إﻟﻰ
أي درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻟﺔ وﺻﻠﻨﺎ؟
إذا اﺑﺘﻠﻴﺘﻢ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ إذا اﺑﺘﻠﻴﺘﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﺴﺘﺘﺮوا ﺑﺴﺘﺮ
اﻟﻠﻪ وﻻ ﺗﻔﻀﺤﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ ،ور ﻏــﻢ أﻧﻨﺎ
ﻧﺮددﻫﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أو ﺧﻔﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻤﻴﻘﺔ،
ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎة ﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﺮﺗـ ـﻜـ ـﺒ ــﻮ اﻷﺧ ـ ـﻄـ ــﺎء
وا ﻟـﻌـﻴــﻮب ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ر ﻏــﻢ ذ ﻟــﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻮن
وﻻ ﻳﺴﺘﺮون ﻋﻠﻴﻬﺎ .ا ﻧـﻈــﺮ ﻟـﻤﻮﻇﻒ أو
ﻣــﻮﻇ ـﻔــﺔ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ إﻧ ـﺘــﺎﺟ ـﻬ ـﻤــﺎ اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻻ
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ ،وﻻ ﻳﺴﺘﺤﻮن
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺪق ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ أو ﺣ ـﺘــﻰ ﻳــﺮﺗ ـﺸــﻮن
وﻳﻔﻌﻠﻮن ذ ﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ا ﻟـﻤــﻸ واﻟﻌﻠﻦ دون
ﺧـﺠــﻞ ﻷن اﻟــﺬﻳــﻦ اﺧ ـﺘ ـﺸــﻮا ﻓـﻌــﻼ ﻣــﺎﺗــﻮا
واﺣ ـﺘــﺮﻗــﻮا ﻓــﻲ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﺤــﺎدﺛــﺔ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺮة
ﻓﻲ ﻋﺎم  1889ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻤﺎم اﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻟﻠﺴﻴﺪات ،واﻟﻤﺨﺘﺸﻮن ﻳــﺰداد ﻋﺪدﻫﻢ
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻳ ـﺼ ـﺒ ــﺢ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮم
واﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺋـ ــﺪ ﻫـ ــﻮ أوﻟ ـ ـﺌـ ــﻚ اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻛ ـﺸ ـﻔــﻮا
ُ
ﻋــﻮرا ﺗ ـﻬــﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وا ﻓــﺘ ـﻀ ـﺤــﻮا ،إﻻ أن
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻮد اﻟﻌﻴﺐ
واﻟﺘﻮﺣﺶ وﻗﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎء.
ﺣـﺘــﻰ ﻓــﻲ ا ﻟـﻌـﻤــﻞ ﻛـﻠـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻠــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻬــﻢ واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت
ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻬ ــﻢ ،ﻻ ﻳـ ـﺘ ــﻮ ﻗـ ـﻔ ــﻮن ﻋ ـ ــﻦ ا ﻟ ـﺘ ـﺒ ـﺠ ــﺢ
واﻟﺘﻌﺎﻟﻲ وﻛﺄن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ أﺻﻴﺐ ﺑﻔﻘﺪان
اﻟ ــﺬاﻛ ــﺮة اﻟـﺠـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ أو ﺑــﺎﻟ ـﻐ ـﺒــﺎء ،وﻫــﻲ
ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺧــﺎ ﺻــﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ

ﻳ ـﺘ ـﺼ ــﻮر ﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬــﻢ أن ا ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﻊ ﻋـﻠــﻰ
درﺟـ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻐ ـﺒــﺎء ﻟ ـﻴ ـﺼــﺪق ﺧــﺮاﻓــﺎﺗـﻬــﻢ
وﺗﺤﻠﻴﻼﺗﻬﻢ واﺳﺘﻌﺮاﺿﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ،
وﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻻ ﻓــﺖ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻷ ﻳــﺎم
ﻫــﻮ أن اﻟــﺬﻳــﻦ اﺧـﺘـﺸــﻮا ﺗ ـﻤــﺎدوا ﻓــﻲ ﻗﻠﺔ
اﻟﺤﻴﺎء.
ﻛﺎن أﻫﻠﻨﺎ ﻳﺮددون "ﺟﻠﻴﻞ ﺣﻴﺎ" وﻛﺎن
ﻫ ــﺬا اﻟ ــﻮﺻ ــﻒ ﻛــﺎﻓ ـﻴــﺎ ﻟ ـﻌــﺰﻟــﺔ "اﻟـﺸـﺨــﺺ
ﻓﻲ "اﻟﻔﺮﻳﺞ" أو اﻟﺤﻲ أو ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻓـﻘـﻠـﻴـﻠــﻮ اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎء ﻳـﺘـﺼــﺪرون
ﺻ ـﻔ ـﺤــﺎت اﻟ ـﺠــﺮاﺋــﺪ وﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ وﻳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮن اﻟ ـﻤ ــﺪﻋ ــﻮﻳ ــﻦ
ﻟـﻜــﻞ اﻟـﺤـﻔــﻼت واﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺎت ،ﺑــﻞ وﺻــﻞ
ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺣﻴﺎﺋﻪ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
ً
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻘﺒﺎ ودرﺟﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
وﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ.
وآﺧ ـ ــﺮون ﺗ ـﻤ ــﺎدوا ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎﺗـﻬــﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻋﻤﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ
اﻟﻴﻮم ،ورا ﺣــﻮا ﻳﻤﺎرﺳﻮن ذاك اﻟﺘﻌﺎﻟﻲ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺸــﺎﻋــﺮ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨــﺎس اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﻌﺮﻓﻮن أﺻﺪﻗﺎء ﻫﻢ وأ ﻋــﺪاء ﻫــﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴــﺔ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أ ﺣ ــﺪ أن ﻳﻤﺤﻮ
ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎزر واﻟﺪﻣﺎء واﻟﻘﺘﻞ ،ﻟﻨﻌﻠﻦ
اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﺼ ـﻔ ــﺢ ﻧ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮ.
ﺑﻌﻀﻬﻢ إ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳـﻌــﺪ ﻳﺨﺘﺸﻲ أو رﺑﻤﺎ
ﻣ ـﺘ ـﺼــﻮر أن ﺑــﺎﺳـﺘـﻄــﺎﻋـﺘــﻪ "اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺒــﺎط"
ﻛﻞ اﻟﻨﺎس أو اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﺧﺪاﻋﻬﻢ.
ر ﺑـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ أن ﻧـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ا ﻟـ ـﺘ ــﺬ ﻛـ ـﻴ ــﺮ
ﺑﺄﻣﺜﻠﺘﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻨﺎ
و ﺛـﻘــﺎ ﻓـﺘـﻨــﺎ ا ﻟـﻌــﺮ ﻳـﻘــﺔ ا ﻟ ـﺘــﻲ ﻟــﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أ ﺣ ـ ـ ــﺪ أن ﻳـ ـﺴ ــﺮ ﻗـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎ أو ﻳ ـﻐ ـﻴ ــﺮ ﻫ ــﺎ
ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣــﻊ أ ﻫــﻮا ﺋـﻬــﻢ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى ﻛﻤﺎ رؤﻳﺘﻬﻢ،
ﺿ ـﺤ ـﻠ ــﺔ ﻛ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ ﻟـ ــﻢ ﻳ ـﻜ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﻮﻫــﺎ رﻏ ــﻢ
ﻛــﻞ ا ﻟـﺠــﺎ ﻣـﻌــﺎت ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷﻣﻢ .ﻫﻢ ﻻ اﺧﺘﺸﻮا وﻻ ﺗﺴﺘﺮوا!
* ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ "اﻟﺸﺮوق"
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

آن أﺑﻠﺒﻮم *

داﻟﻴﺎ ﻣﺎرﻳﻦ*

أزﻣﺔ ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ!

روح أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ

ﺗﺸﺒﻪ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻴﻮم أزﻣﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة :ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺪاﺋﻲ ﺣﺪود
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ
واﺳﻊ ،وﻳﺪﻋﻤﻪ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺬي
ﻳﺨﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻼ
ﺧﺠﻞ.
ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ اﻟ ــﺮاﻫـ ـﻨ ــﺔ أزﻣـ ــﺔ
ً
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻛﺬﻟﻚ أﺻﻼ!
اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﻋﺒﺎرة
"اﻟﺴﺨﻂ اﻟﺪﺳﺘﻮري" ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ،
وﻳﺬﻫﺐ آﺧﺮون إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ
ﻫﺎﺷﺘﺎغ #) stopthecoup#أوﻗﻔﻮا_اﻻﻧﻘﻼب(
ً
ﻣــﻦ أﻛـﺜــﺮ اﻟـﻤــﻮاﺿـﻴــﻊ ﺗـ ــﺪاوﻻ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ ﻓﻲ
ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ،أو ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻋـﺘـﺒــﺎر اﻟــﻮﺿــﻊ ﻣـﺠـ ّـﺮد
"ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ" ﺑﻐﻴﻀﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ ،ﻣﻊ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" أو ﻣﻦ
دوﻧﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو ﻣﻦ دوﻧﻬﺎ ،ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ
أن ﻳﺆدي إﻋﻼن رﺋﻴﺲ اﻟﻮرزاء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺒﻮق ،ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻃــﻮال ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ إﻟــﻰ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وإﺿـﻌــﺎف اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ واﺣــﺪة
ﻣﻦ أﻗﺪم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻳﺤﺎول ﻓﺮﻳﻖ ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻬﺬا
اﻟـﻘــﺮار ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺿﻊ:
اﺗﺨﺬ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬه ﻓــﻲ  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗــﺪا ﻋـﻴــﺎت
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ .ﻋﺠﺰت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﺗ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺰا ﻣـ ــﺎي ﻋ ــﻦ إﻗ ـ ـ ــﺮار ﻣ ـﻌــﺎﻫــﺪة
"ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ" ﻋـﺒــﺮ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ،ﻷن ﻣــﺆﻳــﺪي ﻫــﺬه
اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴ ـﻌــﻮا ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ اﻟ ــﻮﻗ ــﺎﺋ ــﻊ
اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو أﺳــﻮأ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ
اﻟﺬي وﻋــﺪوا ﺑﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ ،ﻳﻌﺠﺰ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻋﻠﻰ
اﻷرﺟ ــﺢ ﻋــﻦ إﻗ ــﺮار ﻣـﻌــﺎﻫــﺪة "ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ" اﻟﺘﻲ
ً
أرادﺗﻬﺎ ﻣﺎي ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،وﻟﻢ ﻳﺤﺮز ﺗﻘﺪﻣﺎ
ً
ﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺟﺪﻳﺪة.
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻟــﻦ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻌﻈﻢ أﻋﻀﺎء
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺧﻄﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﺑﻼ اﺗﻔﺎق" ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ

اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب اﻟـﻤـﻔــﺎﺟــﺊ ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ
وزﻋــﺰﻋــﺔ اﺳـﺘـﻘــﺮار اﻟـﺘـﺠــﺎرة واﻟـﺴـﻔــﺮ وﻛ ــﻞ ﻣﺎ
ﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ .ﺳﺒﻖ أن
ﺻـ ـ ّـﻮت ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮم ﺿ ــﺪ "ﺑــﺮﻳـﻜـﺴــﺖ ﺑﻼ
ـﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ
اﺗـ ـﻔ ــﺎق" ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺮ ﻣ ـ ــﺎرس ،وﻓ ــﻲ وﻗـ ـ ٍ
ﻣــﻦ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،اﺟـﺘـﻤــﻊ ﻗ ــﺎدة أﺣــﺰاب
ً
اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ ،وﻃﺮﺣﻮا ﺧﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
ً
اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻼ اﺗﻔﺎق ﻣﺠﺪدا.
ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺟﻮﻧﺴﻮن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺐ ،ﻛﻲ ﻳﻔﺮض
"ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﺑﻼ اﺗﻔﺎق" ،ﻻ ﻳﻜﺎد ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻳﻤﻠﻚ
ً
ً ً
ً
ﺗـﻔــﻮﻳـﻀــﺎ ﺑــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ إذا ،ﻧ ـﻈــﺮا إﻟ ــﻰ أﻏﻠﺒﻴﺘﻪ
اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ .ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺑﺄي ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﻌﺒﻲ ،إذ ّ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻋﺒﺮ
اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻋــﺎﻣــﺔ ﺑ ــﻞ رﺷ ـﺤ ــﻪ  92أﻟ ــﻒ ﻋﻀﻮ
ﻣـ ــﻦ ﺣ ـ ــﺰب اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ـﻴ ــﻦ .ﻟ ـﻜ ــﻦ رﻏ ـ ــﻢ ﺿـﻌــﻒ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻳﻈﻦ ﺟﻮﻧﺴﻮن أﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺧﻄﺔ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
 31أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﻷﻧ ــﻪ ﺗـﻌـﻬــﺪ ﺑــﺬﻟــﻚ ﺧ ــﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ،
ﻛﻤﺎ أن ﺣــﺰﺑــﻪ ﻗــﺪ ﻻ ﻳﺼﻤﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا
اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻪ .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
ﺣﻠﻮل دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ إﺟﺮاء
اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺟﺪﻳﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن اﻟﻠﺠﻮء
إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻞ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﺗﺜﺒﺖ
أن اﻟ ــﺮأي اﻟ ـﻌــﺎم ﻟــﻦ ﻳــﺪﻋــﻢ ﻋـﻠــﻰ اﻷرﺟ ــﺢ ﺧﻄﺔ
"ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ً
ً
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺤﻞ ،وﻫﻲ واردة ﻓﻌﻼ:
ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻋﻼن ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء إﻟﻰ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ
ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ
ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ﻓــﻲ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻗﺒﻞ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻤﻠﻪ ،وﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳــﺆﻳــﺪ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ.
ﻟﻜﻦ ﺳﺘﻜﻮن أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف،
ﻏــﺪاة ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺸﺎﺋﻚ ﻳــﻮم اﻷرﺑـﻌــﺎء،
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺮﻳﻌﺔ .أﻟﻤﺢ أﺣﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎري ﺟﻮﻧﺴﻮن
إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﻜﻮن ﺷﻌﺎر اﻟﺤﻤﻠﺔ "اﻟﺸﻌﺐ
ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ" ،أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧــﺮى
"اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن" .ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
آﺧﺮ ،ﻳﻈﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أن ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺮض "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب ﻣﻦ
ﻳﻌﺎرض ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﻤﻠﺔ

٩

زواﻳﺎ ورؤى

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋــﻦ اﻻﻧﻌﻘﺎد.
ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺤــﺎﻟــﺔ ،ﻻ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ! وﻻ
ﺷﻚ أن ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻼت واﻟﺸﻌﺎرات،
وﺳﻂ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺴﺎﺋﺪةُ ،
ﺳﻴ ّ
ﻌﻤﻖ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت
اﻟ ـﺤــﺎدة ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪ ،وﻳﻘﻨﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ
ﺑــﺄﻧـﻬــﻢ ﺗ ـﻌــﺮﺿــﻮا ﻟ ـﻠ ـﺨــﺪاع ،وﻳـﻤـﻨــﻊ اﺳـﺘـﻤــﺮار
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
إذا ﻓ ــﺎز اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﻮن ﺑـﻌــﺪ ﺣـﻤـﻠــﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ،
ﻓـﻤــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗ ـﺒــﺬل اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟـﺜــﺎﺋــﺮة
ﻗـﺼــﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻹﻋــﺎﻗــﺔ ﺣﻜﻤﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ .وإذا ﻓﺎز أﻋﻀﺎء
"ﺣ ــﺰب اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل" ،ﻓـﻘــﺪ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟ ــﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺤ َﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن،
ﻋﺪد ﻣﻦ ِ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺟﻨﺪﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺄي ﺗﺄﻳﻴﺪ.
ّ ً
وﻃﺎﻟﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻌﻠﻘﺎ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﺗ ـﺨ ــﺎذ أي ﻧـ ــﻮع ﻣ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮارات ،وﻻ ﻣ ـﻔــﺮ ﻣﻦ
أن ﺗـ ــﺪوم اﻟ ـﺘ ــﺪاﻋ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ .ﻗ ــﺎل اﻟ ـﻠ ــﻮرد
ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻣﺎرﻛﺲ ،ﺑﺎﺣﺚ دﺳﺘﻮري ﻣﻦ ﺣﺰب
"اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ"" :ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﺎ ﻻ
ّ
ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺊ ﺑﻘﺪر
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪة" .ﺗﺠﺪر
ً
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺧﺎﺿﺖ ﺣﺮﺑﺎ أﻫﻠﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ.
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺗﺠﻨﺒﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت،
ﻟﻜﻦ ﺗﺸﺒﻪ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻴﻮم
أزﻣــﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة :ﻳﺘﺠﺎوز
ﺣ ــﺎﻛ ــﻢ ﻋ ــﺪاﺋ ــﻲ ﺣ ـ ــﺪود اﻟ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﻮح ﺑ ـﻬــﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ أﻫ ـ ــﺪاف ﻻ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ واﺳــﻊ ،وﻳﺪﻋﻤﻪ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺬي
ﻳﺨﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻼ ﺧﺠﻞ .ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ
ً
إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ زﻋﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﺷﻌﺒﻴﺔ
واﺳﻌﺔ ،وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺷﻌﺎرات
ُ
ﻀﻌﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺑﺪأ
ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ﺗ ِ
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟـﻌــﺎدات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺬر ﺑﻔﺮاغ ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ.
ﺑــﺎﺧ ـﺘ ـﺼــﺎر ،ﻳـﻌـﻜــﺲ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ أﻛـﺒــﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎرﻗ ــﺎت ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻹﻃـ ـ ـ ـ ــﻼق! ﻗـ ـﻴ ــﻞ إن ﺧـﻄــﺔ
"ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ "ﺳﻴﺎدة"
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ
ً
ﺣﺼﻞ ﻣﻊ أﻧﺴﺒﺎﺋﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ!
* »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ«

ﺳﺘﺤﺘﻔﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻘﺎدم ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﺴﻘﻮط
ﺟﺪار ﺑﺮﻟﻴﻦ وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﺰاج ﻛﺌﻴﺐ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻬﺘﺎﻓﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ
وﻣﺘﻔﺮﻗﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق.
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﻴــﻮم ﻓ ــﺈن أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺛـﻠــﺚ اﻷﻟ ـﻤــﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻳـﺼـﻔــﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻛﻤﻮاﻃﻨﻲ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ إﺑﺎن إﻋﺎدة ﺗﻮﺣﻴﺪ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺳﻨﺔ  ،1990ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮﺧﺎء واﻻزدﻫﺎر ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺮب
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ أن ﺗﻔﻜﻴﺮ وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷﻟﻤﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ وﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺼﻮﻳﺘﻬﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﻟﻤﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ،وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻓﺈن أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﻲ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ ﺑﺮوﺣﻴﻦ.
إن أﺣــﺪث اﻷدﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﺟــﺎء ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،وذﻟــﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎدي ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ "اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ" ﻣﻦ
اﺣﺘﻼل اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺎت ﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻲ
وﺑﺮاﻧﺪﻳﻨﺒﻴﺮغ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ  27.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ و 23.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈن ﺣﺼﺔ ﺣﺰب اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
ﻧﺼﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ.
إن اﻻﻧ ـﻘ ـﺴــﺎم اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮق واﻟ ـﻐ ــﺮب ﻓ ــﻲ أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ ﻳﻌﻜﺲ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﺤــﺎدة ،ﻓﺒﻴﻦ ﺳﻨﺔ  1991و 1996زاد ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ  42ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻟﻰ  67ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺳﻨﺔ  ،1996ارﺗﻔﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ  74ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ،أي ﺑﻌﺒﺎرة
أﺧ ــﺮى ﻓــﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻘــﺎرب اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  1989ﺑﻴﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ  25ﺳﻨﺔ ،وإن ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻴﻠﻤﻮت ﻛﻮل ﺳﻨﺔ  1990ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﻣﺰدﻫﺮة
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﻘﺎرب اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻤﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻘﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،ﻓﻘﺒﻞ إﻋﺎدة ﺗﻮﺣﻴﺪ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،1990
ﻗﺮرت ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ ،وﺗﻤﺖ إزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق ﺣﺮﻛﺔ رؤوس
اﻷﻣﻮال واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ أوﺳﺘﻤﺎرك ﻟﻠﻤﺎرك
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﻌﺮ  1:1ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺼﻐﻴﺮة و 2:1ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﻛﺒﺮ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺴﺒﺐ إﺻﻼح اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺟﻮر اﻷﻟﻤﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ  10ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮب ،وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ أﻓﻠﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ وﺧﺴﺮت ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻮاﻗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺷﺮق أوروﺑﺎ.
ﻟﻘﺪ أﺳﺴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺳﻨﺔ  1990ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﺪﻋﻰ "ذا ﺗﺮوﻳﻬﺎﻧﺪاﻧﺸﺘﺎﻟﺖ" وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺒـﻘــﺎء ،وﺧﺼﺼﺖ ﺗﻠﻚ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت واﻷﺻـ ــﻮل اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺴﻌﺮ رﻣﺰي ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎرك أﻟﻤﺎﻧﻲ
واﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .إن ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ أﻋﻄﻰ
ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺸﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺧﺴﺮت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻴﺰﺗﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض
اﻷﺟ ــﻮر ،وﻧـﺠــﺢ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧــﻪ ﺑﺤﻠﻮل  1994ﺗﻤﻜﻨﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ "ذا

ّ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻀــﺮوري أن ﺗـﻜــﻮن أﺳـﻤــﺎء وﻋـﻨــﺎوﻳــﻦ ﻛــﺘــﺎب اﻟﻤﻘﺎﻻت
واﻟـﻤــﺪوﻧـﻴــﻦ ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻻﺗ ـﺼــﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣـﻌــﺮوﻓــﺔ ،وﻫــﺬه
ً
ﻣــﻦ اﻟﺒﺪﻫﻴﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أﻳـﻀــﺎ ،إذ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺒﺚ
ً
ﻣﻦ ﻳﺨﺘﻔﻲ وراء أﺳﻤﺎء وﻫﻤﻴﺔ أﺧﺒﺎرا ﺧﻄﻴﺮة دون أن ﻳﻌﻠﻢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣـﺼــﺪرﻫــﺎ وﻣ ــﺪى ﺻﺤﺘﻬﺎ ،ﺧــﺎﺻــﺔ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﺬه
اﻷﺧـ ـﺒ ــﺎر ﺗ ـﺘ ـﻨ ــﺎول ﻗ ـﻀــﺎﻳــﺎ ﻣ ـﺼ ـﻴــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ،وﺗــﺪﻋــﻮ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ واﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺗﺠﺎه أﺷﺨﺎص ﺑــﺎرزﻳــﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺜﻼث أو ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ! ﻛﻤﺎ
ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﻨﺸﺮ ﻣﺠﻬﻮل اﻷﻛﺎذﻳﺐ واﻹﺷﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺮﺿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﺪاوة ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأن ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب!
ً
وأﻳ ـﻀــﺎ ﻟـﻴــﺲ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻌـﻘــﻮل أن ﻳـﻘــﻮم ﺣـﺴــﺎب ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻌــﺮوف
ً
ﺑﺎﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻦ أو ﻣﺴﺆول ﻣﺘﻌﺮﺿﺎ ﻟﻜﺮاﻣﺘﻪ أو ﻷﺳﺮﺗﻪ
أو ﺳﻤﻌﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺘﻀﺮر
اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻴﻪ ﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺠﺒﻦ ﻣﺴﺆول أو
ﻣﺘﻨﻔﺬ ﻋﻦ إﻋﻼن اﺳﻤﻪ ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺮﺷﻮة ﺷﺒﻴﺢ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺸﺮ اﻷﻗﺬار
ﻋﻦ ﺧﺼﻮﻣﻪ وﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ.
ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻤﺎرس اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺠﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي
واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮع واﻟﺪﺳﺘﻮر وﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ
واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣــﺎ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ إﻋــﻼن أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ إﻻ أﻧﻬﻢ
ﻳﺮﻳﺪون إﺧﻔﺎء اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ وﻧﻮاﻳﺎﻫﻢ ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﺻﺎدﻗﻴﻦ ﻷﻋﻠﻨﻮا
أﺳﻤﺎء ﻫﻢ وأﺗﻮا ﺑﺄدﻟﺘﻬﻢ وﻟﺘﻘﺪﻣﻮا إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ أو ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻷن ﻓﻲ اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻨﻴﻒ
وﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ رواﻳﺔ اﻟﻤﺠﻬﻮل ،وﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻨﺎ
اﻟـﺤـﻨـﻴــﻒ ،وﻛــﺬﻟــﻚ أﻣــﺮﻧــﺎ رﺑـﻨــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ ﻗـﺒــﻞ ﺗـﺼــﺪﻳــﻖ أو ﻧﻘﻞ
ً
اﻷﺧﺒﺎر "ﻓﺘﺒﻴﻨﻮا أن ﺗﺼﻴﺒﻮا ﻗﻮﻣﺎ ﺑﺠﻬﺎﻟﺔ" ،وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ً
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :ﻛﻔﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮء ﻛﺬﺑﺎ أن ﻳﺤﺪث ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ") .ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﺴﻠﻢ( ،وﺣﺬرﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ واﻟﻜﺬب واﻟﻐﻴﺒﺔ واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ وﺟﻤﻴﻊ
أﻧﻮاع اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻘﺎل" :إن ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻨﺪ
ً
اﻟﻠﻪ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻣﺎﻟﻪ ودﻣﻪ وأن ﻧﻈﻦ ﺑﻪ إﻻ ﺧﻴﺮا".
ً
)ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ( ،وﺣﺘﻰ إذا ﻓﺮﺿﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻓﺈن ﺿﺮر اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻔﻮق ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻊ
ً
اﻟﻘﻠﻴﻞ ،وﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺷﺮﻋﺎ أن ﻣﺎ ﻛــﺎن ﺿــﺮره أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻪ
ً
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم ﺷﺮﻋﺎ.
ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺣﺮﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎدرة
ﺑﺄﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ،ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ إذا اﺧﺘﻔﻰ ﻓﺎﻋﻠﻮﻫﺎ وراء
أﺳﻤﺎء أو ﻋﻼﻣﺎت وﻫﻤﻴﺔ؟ ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن أﺷﺪ
وأﻓﺘﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺷﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن واﻟﻤﺮﺟﻔﻮن
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.
إن ﻣ ــﺎ ﻳـﻨـﺸــﺮ ﻓ ــﻲ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ أﺻ ـﺒــﺢ ﻳـﺴـﻴـﻄــﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺟﻬﺎت واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻻﺳﺘﻨﺰاﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب
ﺗﺎم ﻟﻠﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻐﺮق وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑــﺎﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﻖ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ واﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وﻻ ﻳ ـﺘــﺮك اﻟـﺸـﻌــﺐ ﻓﺮﻳﺴﺔ
ﻟﻮﺣﺶ اﻷﻛﺎذﻳﺐ واﻟﻤﺆاﻣﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻘﺖ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﻬﺮم
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮورا ﺑﺄﺻﻐﺮ ﻟﺒﻨﺎت اﻷﺳﺮة ﻓﻴﻪ.
ً
وﻗﺪ أﺧﺒﺮﻧﻲ ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻮة اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻟـﻌــﺪم ﺗــﻮﺻــﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺤـﺴــﺎب اﻟــﻮﻫـﻤــﻲ رﻏــﻢ أﻧـﻬــﻢ ﻗــﺪ ﻧﺠﺤﻮا ﻓــﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
أﺳﻤﺎء آﺧﺮﻳﻦ ،وﻫﺬا ﻳﺜﻴﺮ اﻻﺳﺘﻐﺮاب! ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻹﺧﻮة
اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺸﺘﺮط ﺻﺪور
ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﺤﻠﻲ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑــﺎﻷﺳـﻤــﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
وﺑﺪون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺘﻮﺻﻼ إﻟــﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ وراء اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟــﻮﻫـﻤـﻴــﺔ وإﻳ ـﻘــﺎف ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت ،وﻣـﺤــﺎﻛـﻤــﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣــﺮ إﺻــﺪار ﻗﺎﻧﻮن
ﺧﺎص ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﺜﺮ اﻟﻤﺮﺟﻔﻮن ،وﻳﻄﻐﻰ اﻹرﺟــﺎف ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ.
• لألسف أصر كل من عبدالحميد دشتي وأنور الرشيد ولم
ﻳﺴﺘﻤﻌﺎ ﻟﻠﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻣﻘﺎل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻫﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﺎﺿﻴﺎن ﻓﻲ اﻹﺳــﺎء ة واﻟﺸﻜﻮى ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﻼ ﻓﻬﻢ وﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن
ﺗﺒﺎدر ﺑﺎﻟﺮد اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻲء إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﻌﻠﻬﻢ ﻫﺬا،
ً
ً
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ.

ﺗﺮوﻳﻬﺎﻧﺪاﻧﺸﺘﺎﻟﺖ" ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة ﺗﻤﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳــﺮﻳــﻊ ،وﺑ ــﺪأ ﺑﺎﻟﻠﺤﺎق ﺑــﺮﻛــﺐ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻟـﻜــﻦ ﺑ ــﺪون وﻛــﺎﻟــﺔ "ذا
ﺗﺮوﻳﻬﺎﻧﺪاﻧﺸﺘﺎﻟﺖ" ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ،ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
راﻏ ـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﺑــﺄﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺑ ــﺪأ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺎﻟﻨﻀﻮب ،ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺎرب اﻟﺸﺮق اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻏﺮﺑﻪ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻛـ ــﺎن اﻷﻟ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟ ـﺸ ــﺮﻗ ـﻴ ــﻮن ﻳ ـﻜ ــﺮﻫ ــﻮن وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ "ذا
ﺗﺮوﻳﻬﺎﻧﺪاﻧﺸﺘﺎﻟﺖ" ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻈﺮﻫﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻷﺻــﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﻢ اﻏﺘﻴﺎل أول رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ دﻳﺘﻠﻴﻒ روﻫﻔﻴﺪر ﺳﻨﺔ
 ،1991وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻓﺈن ﺣﺰﺑﻴﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺷﻌﺒﻮﻳﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺣﺰب دي
ﻟﻴﻨﻜﻪ اﻟﻴﺴﺎري وﺣﺰب اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﻳﻠﻘﻴﺎن ﺑﺎﻟﻠﻮم
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ.
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  1989ﻗﻴﻞ ﻟﻸﻟﻤﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ وﻛﺎﻟﺔ
"ذا ﺗﺮوﻳﻬﺎﻧﺪاﻧﺸﺘﺎﻟﺖ" ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ﺑﻴﻌﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أي ﺑﻠﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ
داﺋﻤﺎ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻟﻴﺒﻴﻌﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﻮر واﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف،
وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻓﺈن اﻷﺟــﻮر واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ إﺻﻼح
اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﻨﺔ  1990ﻣﻨﻌﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻻزدﻫﺎر ﻣﺜﻞ
ﺑﻠﺪان أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﻄﺮح اﻟﻘﺎﺋﻞ "ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺷﻲء ﻟﺘﺒﻴﻌﻪ" و"ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ" ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺷﻌﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ،وﺑﺄﻧﻬﻢ ﺧﺴﺮوا
ﻛــﺮاﻣـﺘـﻬــﻢ ،وﻓ ــﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟ ـﻘــﺮن اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻛـﻨــﺖ أﻋ ـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺪت ﻓﻲ ﺷﺮق ﺑﺮﻟﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻧﻌﺪام اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻟﻤﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ.
ﻟـﻘــﺪ ﻛ ــﺎن اﻟـﺨـﻄــﺄ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﻫــﻮ ﺗﻔﻜﻴﻚ وﻛــﺎﻟــﺔ "ذا
ﺗﺮوﻳﻬﺎﻧﺪاﻧﺸﺘﺎﻟﺖ" ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻫﻨﺎك.
ﻟﻜﻦ ﻟــﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ اﻟــﻮﻗــﺖ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﻴﺎم أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑــﺈﻃــﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرب
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺪدا ،وﻣﻦ اﻷﻣــﻮر اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻴﻮم
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد وﻏﺮﺑﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮاﻓﺰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻓﺈن
ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ ﻛــﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰدﻫﺮة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن أي اﻧﺘﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺎدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
وﻫﻜﺬا ﺳﺘﻘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﺼﻮت اﻷﻟﻤﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ.
*أﺳﺘﺎذة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وزﻣﻴﻠﺔ أﺑﺤﺎث ﻓﻲ
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اقتصاد

مجلس إدارة «بيتك» يناقش «االستحواذ» الخميس المقبل

ّ
تسلم تقارير الفحص الفني النافي للجهالة
محمد األتربي

أفـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر ب ـ ــأن مـ ــن ال ـم ــرت ـق ــب أن
يعقد مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
اج ـت ـمــاعــا ل ــه الـخـمـيــس ال ـم ـق ـبــل ،لمناقشة
تـقــار يــر المستشارين العالميين الخاصة
بأعمال الفحص النافي للجهالة ،والمتعلقة
باالستحواذ المحتمل على األهلي المتحد
البحرين.
وعلمت المصادر أنه سيتم احاطة البنك
المركزي بنتائج االجتماع والدراسات التي
ت ـم ــت ،ل ــاط ــاع عـلـيـهــا وتـقـيـيـمـهــا ،ضمن
سلسلة اإلجـ ـ ــراء ات ال ـتــي ستتبع اجـتـمــاع

المجلس ،و مــن بينها مــوا فـقــة مبدئية من
ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة م ــن الــدول ـت ـيــن ،ث ــم عقد
جمعية عمومية ،ثم رفع تلك الموافقات مرة
أخرى إلى البنوك المركزية لطلب الموافقات
النهائية.
وكـ ــان «ب ـيــت ال ـت ـمــويــل» ق ــد أف ـصــح على
موقع بورصة الكويت أنه تسلم كل تقارير
الـمـسـتـشــاريــن الـعــالـمـيـيــن الـ ُـمـعـيـنـيــن من
قبل البنك للقيام بــأ عـمــال الفحص الفني
وال ـق ــان ــون ــي ال ـن ــاف ــي ل ـل ـج ـهــالــة وال ـخ ــاص
باالستحواذ ُ
المحتمل على البنك األهلي

المتحد (البحرين) .وقال «بيتك» إن اإلدارة
س ـ ــوف تـ ـق ــوم ب ـت ـق ـي ـيــم ن ـت ــائ ــج الـ ــدراسـ ــات
ً
تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة البنك
التخاذ القرار المناسب بشأنها ،مؤكدا أن
القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعية
العمومية لمساهمي البنكين وبنك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي ومـ ـص ــرف ال ـب ـح ــري ــن ال ـم ــرك ــزي
وغـيــرهــا مــن الـجـهــات الــرقــابـيــة ُ
المختصة
األخرى.
وأوضح أنه سيقوم باإلفصاح في حينه
عن أي تطورات جديدة أو مؤثرة بهذا الشأن.

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

6.512

5.935

٤.803

2.675 2.953 3.281

«سلطان» يستكمل إجراءات التخارج
من استثمارات بـ  35مليون دوالر
اس ـت ـك ـم ـلــت ش ــرك ــة م ــرك ــز س ـل ـط ــان ل ـل ـمــواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات اإلداري ـ ـ ـ ــة وال ـقــانــون ـيــة
الخاصة من تخارج إحــدى شركاتها التابعة
من استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ  35مليون
دوالر لمصلحة أحد المشترين.
وقــالــت «مــركــز سـلـطــان» فــي بـيــان صحافي
أم ــس ،إن الـشــركــة الــوطـنـيــة لـلـطــاقــة ،التابعة
لـلـمـجـمــوعــة ،اسـتـكـمـلــت اإلج ـ ـ ــراءات الـخــاصــة
بتحويل حصتها البالغة  24في المئة من أسهم
رأس ـمــال شــركــة الـخــريــف الـمـتـحــدة القابضة،

إضافة إلى حصتها البالغة  24في المئة في
الـمـشــروع الـمـشـتــرك ( )GC - 16وال ـت ـنــازل عن
جميع حقوقها الخاصة بهذين االستثمارين
لمصلحة المشتري.
وأوضـ ـح ــت «م ــرك ــز س ـل ـط ــان» أن ال ـت ـخــارج
الـ ـ ُـم ـ ـشـ ــار إلـ ـي ــه س ـي ـن ـت ــج عـ ـن ــه انـ ـخـ ـف ــاض فــي
المطلوبات المتداولة  /اقتراضات بنكية بقيمة
 10.4ماليين دينار ،وانخفاض في المصاريف
التمويلية السنوية بنحو  600ألف دينار ،مما
ً
سيؤثر إيجابا على ربحية الشركة.

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة دون  20مليون دينار
خسائر في معظم مكونات السوق األول بنسب محدودة
بقاء سيولة السوق عند حدود
 20مليون دينار يعني أن
السوق في أدنى مستويات
نشاطه وتعامالته خالل هذا
العام.

●

علي العنزي

س ـج ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
ً
الكويت تباينا في تعامالت جلسة
أمــس ،إذ انخفض مؤشر السوق
العام بنسبة  0.34في المئة تعادل
 20.2نقطة ليقفل على مستوى
 5935.29نقطة وسط سيولة بلغت
 19.7مليون دينار وبكمية أسهم
متداولة بلغت  128.9مليون سهم
نفذت من خالل  4462صفقة.
ك ــذل ــك ت ــراج ــع م ــؤش ــر ال ـســوق
األول ب ـن ـس ـبــة  0.53فـ ــي ا ل ـم ـئــة
ً
تـســاوي  34.68نقطة مقفال على
مستوى  6512.44نقطة بسيولة
بلغت  14.9مليون دينار وبكمية
أسهم متداولة بلغت  35.7مليون
سهم نـفــذت عبر  1704صفقات،
ب ـي ـن ـم ــا ارتـ ـ ـف ـ ــع مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
الرئيسي بنسبة  0.21فــي المئة
هي  9.98نقاط ليقفل على مستوى
 4803.51ن ـق ــاط بـسـيــو لــة بلغت
 4.8ماليين ديـنــار ،بكمية أسهم
متداولة بلغت  93.1مليون سهم
نفذت من خالل  2758صفقة.

هدوء مستمر

َخ َ
فت أداء األسهم
القيادية ومالت
إلى التعامل باللون
ً
األحمر خصوصا
مكونات السوق
األول

« :»otcتداول  8.7ماليين
سهم بقيمة  398ألف دينار

أن تبقى سـيــولــة ال ـســوق عند
حــدود  20مليون دينار يعني أن
السوق في أدنى مستويات نشاطه
وتـعــامــاتــه خ ــال ه ــذا ال ـع ــام ،إذ
ً
كنا كثيرا ما نشهد سيولة أعلى
مــن ذلــك بكثير ،ولــم تتراجع أقل
من  20مليون دينار عدا جلسات
ً
م ـحــدودة ج ــدا تـعــد عـلــى أصــابــع
ال ـيــد ال ــواح ــدة ،ك ــان أق ـســاهــا في
شهر أبريل الماضي.

ش ـهــدت مـنـصــة ت ـ ــداوالت ن ـظــام خ ــارج الـمـنـصــة الـمـعــروف
اختصارا بـ " "otcخالل جلسات األسبوع المنتهي يوم الخميس
الماضي ارتفاعا في قيمة التداوالت بتداول  8.7ماليين سهم
بقيمة  398ألف دينار (نحو  1.3مليون دوالر) تمت عبر 54
صفقة.
وقالت شركة "الموازي دوت كــوم" ،في تقرير لها أمس ،إن
شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء إيجابيا ،إذ بلغ حجم
التداوالت  1.4مليون سهم بقيمة  68.11ألف دينار (نحو 231.5
ألف دوالر) تمت عبر  38صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء إيجابيا
خالل األسبوع ،إذ بلغت التداوالت نحو  7.3ماليين سهم بقيمة
نحو  311.9ألف دينار (نحو مليون دوالر) تمت عبر  16صفقة.
وعــاد السوق مــرة ثانية وكرر
ال ـت ــراج ـ َـع ف ــي م ـس ـتــوى الـسـيــولــة
بعد أن خ َ
فت أداء األسهم القيادية
ومالت إلى التعامل باللون األحمر
ً
خصوصا مكونات السوق األول
الــرئـيـسـيــة مـثــل الــوط ـنــي وبيتك
وزي ـ ــن وأصـ ـبـ ـح ــت ت ـح ــت ضـغــط
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــأسـ ـي ــس ال ـس ـع ــري
ع ـن ــد ه ـ ــذه ال ـم ـس ـت ــوي ــات وت ـحــت
ضغط عمليات البيع ،وقد يكون
ً
«تخارجا» لكنها بقيت عند أدنى
مستوياتها إذ ان سيولتها عند
أدنى مستوى.
على الـطــرف اآلخ ــر كــان هناك
ً
بعض األسهم التي تشهد حراكا
لـكـنــه مـتـقـطــع ف ــي أك ـثــر األح ـيــان
عدا سهمي أعيان وأرزان اللذين
اسـ ـتـ ـم ــرا عـ ـل ــى ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت ج ـي ــدة

ً
خصوصا أعيان ،وكان أمس سهم
دانـ ــة ق ــد ت ـ ــداول بـنـمــو ف ــي حجم
ال ـن ـشــاط وصـحـبــه بـقـيــة األسـهــم
الصغيرة النشيطة خــال الفترة
الماضية لينتهي السوق الرئيسي
باللون األخضر وخسارة لمؤشر
السوقين األول والعام.
ً
خليجيا ،مالت مؤشرات أسواق
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
الـمــالـيــة إل ــى إق ـف ــاالت ح ـمــراء في
معظمها ،لكن بخسائر محدودة
دون النصف نقطة مئوية عدا دبي
الــذي خسر  0.8في المئة ،بينما
كان السوق السعودي يغرد خارج
السرب على اللون األخضر معظم
فترات الجلسة وبدعم من تعامالت
أسعار النفط ،التي انتهت مساء
ً
الجمعة بحوالي  61دوالرا لبرميل

برنت مما أضفى بعض اإليجابية
على ت ــداوالت الـســوق السعودي
الذي ربح خالل األسبوع الماضي
بنسبة  0.4في المئة ولألسبوع
األول باللون األخضر بعد خمسة
أس ــابـ ـي ــع مـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ب ــال ـل ــون
األحمر ،وقد يصاحب هذا االرتداد
ارتداد ألسعار النفط خالل الفترة
القادمة.

أداء القطاعات
تباين أداء القطاعات في جلسة
أمس إذ ارتفعت مؤشرات خمسة
قطاعات هــي سلع استهالكية بـ
 4.7نـقــاط وخ ــدم ــات استهالكية
ب ـ  4.4نقاط وتأمين ب ـ  1.7نقطة
وات ـص ــاالت ب ـ  0.47نقطة وعـقــار

بـ ـ  0.27نـقـطــة ،بينما انخفضت
م ــؤش ــرات خ ـم ـســة ق ـط ــاع ــات هي
النفط والغاز بـ  23.3نقطة وبنوك
بـ  7.4نقاط وخدمات مالية بـ 2.1
نقطة ومواد أساسية بـ  1.8نقطة
وصناعة بـ  0.1نقطة ،واستقرت
م ـ ــؤش ـ ــرات ث ــاث ــة قـ ـط ــاع ــات هــي
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ومـ ـن ــاف ــع ورع ــاي ــة
صحية وبقيت دون تغير.
وت ـ ـصـ ــدر س ـه ــم ب ـي ـت ــك قــائ ـمــة
األسـ ـه ــم األكـ ـث ــر ق ـي ـمــة إذ بـلـغــت
تـ ـ ــداوالتـ ـ ــه  2.9مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
وب ــان ـخ ـف ــاض ب ـن ـس ـبــة  0.54فــي
المئة تاله سهم وطني بتداول 2.7
ً
مليون دينار ومنخفضا بنسبة
 0.71في المئة ثم سهم خليج ب
بتداول  1.9مليون دينار وبارتفاع
ً
بنسبة  0.67في المئة ورابعا سهم

أخبار الشركات
«السكب» توزع  2.9مليون دينار
ً
أرباحا نصف سنوية
أوصى مجلس إدارة شركة السكب الكويتية
ف ــي اج ـت ـمــاعــه الـ ــذي ع ـقــد الـخـمـيــس ال ـمــاضــي،
أرباح نصف سنوية بنسبة  40في المئة
بتوزيع
ٍ
ً
من القيمة االسمية للسهم بما ُيعادل  40فلسا
للسهم ،بقيمة إجمالية قدرها  2.89مليون دينار.
وق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ،إن األرب ـ ـ ـ ــاح الـ ـت ــي سـيـتــم
ً
خصما من األربــاح ُ
المرحلة
توزيعها ستكون
على المساهمين ُ
المقيدين في سجالت الشركة
ُ
بنهاية يوم االستحقاق ،الذي تحدده الجمعية
ال ـع ــام ــة ،ك ـمــا أوص ـ ــى م ـج ـلــس اإلدارة بــدعــوة
الجمعية العامة لالنعقاد بصفة عادية العتماد
توصية المجلس.
وأوضحت «السكب» أن التوزيعات ُ
المقترحة
س ـي ـكــون ل ـهــا أث ــر ع ـلــى ال ـمــركــز ال ـم ــال ــي ،وذل ــك
ب ــان ـخ ـف ــاض ب ـن ــد األرب ـ ـ ـ ــاح ال ـ ُـم ــرحـ ـل ــة ب ـم ـق ــدار
التوزيعات النقدية.

«ريم» توافق على استقالة دقماق
وافقت شركة ريم العقارية على قبول االستقال المقدمة من منار
دقماق مسؤولة المطابقة وااللتزام على آن يكون أخر يوم عمل لها
في تاريخ .2019/11/30

 843ألف دينار خسائر «أبيار» من تسوية التزامات
أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري تسجيل خسائر دفترية
بقيمة  843ألف دينار جراء تسوية التزامات بنكية ،سوف يظهر
أثرها في البيانات المالية للشركة عن الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت «أبيار» ،إنها اتفقت مع البنك على بيع مكونات وحدات أسهم
مملوكة للشركة في صندوق استثماري سبق أن تم رهنها لمصلحة
البنك الدائن عند توقيع تسهيالت ائتمانية.
وأوضحت الشركة أن األثر المالي للتسوية ،بخالف الخسائر
الدفترية ،يتمثل في انخفاض التزامات البنك الدائن بقيمة 657
ألــف ديـنــار وبنسبة انخفاض قــدرهــا  4.6فــي المئة مــن التزامات
البنك ،كذلك انخفاض إجمالي دائني التمويل اإلسالمي بنسبة
 1.8في المئة.

«التجارة» %3.6 :تراجع الصادرات
غير النفطية في أغسطس
قالت وزارة التجارة والصناعة ،إن الـصــادرات
الـكــويـتـيــة غـيــر الـنـفـطـيــة تــراج ـعــت بـ ـ  %3.6خــال
أغسطس الماضي ،مقارنة مع الشهر ذاته من عام
.2018
وأوضحت الوزارة ،في بيان ،أن إجمالي شهادات
المنشأ ل ـصــادرات ال ــدول العربية واألجـنـبـيــة بلغ
نحو  837شـهــادة بقيمة  5.7ماليين ديـنــار (نحو
 18.8مليون دوالر) في أغسطس الماضي ،مقابل
 532شهادة بـ  5.9ماليين دينار (نحو  19.5مليون
دوالر) في الشهر ذاته من .2018
وأضافت أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات
الكويتية لـلــدول العربية ،باستثناء دول مجلس
التعاون الخليجي ،بلغ  211شهادة بـ  3.4ماليين
دينار (نحو  11.2مليون دوالر) ،مقابل  65شهادة
بـ ــ 2.3مليون ديـنــار (نـحــو  7.5ماليين دوالر) إلى

ال ـ ـ ــدول األج ـن ـب ـي ــة .وذك ـ ـ ــرت أن ش ـ ـهـ ــادات الـمـنـشــأ
لصادرات الكويت لدول مجلس التعاون الخليجي
بلغت  561شهادة بـ  6.2ماليين دينار (نحو 20.4
مليون دوالر) في أغسطس الماضي.
وأفــادت بأن األردن تصدر قائمة الــدول العربية
األكثر استيرادا لصادرات الكويت ،ثم مصر ،تالها
ال ـعــراق فــالـجــزائــر ثــم لبنان وتــونــس والـمـغــرب ثم
السودان واليمن وأخيرا فلسطين.
وذكرت أن قطر حلت في المرتبة األول خليجيا
لناحية استيراد الصادرات الكويتية ،تلتها اإلمارات
فالسعودية ثم البحرين وأخيرا عمان.
وعن الصادرات الكويتية إلى دول العالم األخرى
أف ــادت ال ـ ــوزارة ب ــأن بلجيكا ج ــاء ت فــي المقدمة
ثــم فرنسا تلتها إيطاليا ثــم تركيا فإسبانيا ثم
اليونان.

استقرار الدوالر واليورو
وارتفاع اإلسترليني

عمومية «دانة» :إطفاء الخسائر بتخفيض
رأس المال ...وتوزيعات نقدية
وافقت عمومية شركة دانة الصفاة
الغذائية في اجتماعها ،على تخفيض
رأس ـم ــال ال ـشــركــة مــن  12.168مليون
دي ـنــار إل ــى  10.928مــاي ـيــن ،بخفض
نسبته  10.19في المئة.
وأوض ـحــت الـشــركــة ،أن التخفيض
سيتم عــن طــريــق إط ـفــاء كــامــل رصيد
الخسائر المتراكمة والبالغة 239.50
ألــف ديـنــار كما فــي الـبـيــانــات المالية
بتاريخ  31ديسمبر  ،2018وذلك بإلغاء
عدد  2.395مليون سهم.
كما سيتم إج ــراء تــوزيـعــات نقدية
بمبلغ مليون دينار ،بإلغاء  10ماليين
س ـهــم وت ــوزي ـع ـه ــا ع ـلــى الـمـســاهـمـيــن
بــالـنـسـبــة وال ـت ـنــاســب ب ـيــن م ــا يملكه
مــن أسـهــم وإجـمــالــي األس ـهــم ُ
الملغاة

أهـلــي متحد ب ـتــداول  1.7مليون
ً
دينار ومتراجعا بنسبة  0.69في
ً
المئة وأخيرا سهم برقان بتداول
 1.3مليون دينار وبخسارة بنسبة
 1.4في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كمية جاء أوال سهم دانة إذ تداول
بكمية بلغت  17.8مـلـيــون سهم
وب ــأرب ــاح بـنـسـبــة  5.2ف ــي الـمـئــة
ً
وجــاء ثانيا سهم السالم بتداول
ً
 10.8مــاي ـيــن س ـهــم وم ـتــراج ـعــا
ً
بنسبة  3.7في المئة وجــاء ثالثا
سهم أعـيــان ب ـتــداول  9.4ماليين
ً
سهم ومــرتـفـعــا بنسبة  0.87في
ً
المئة وجاء رابعا سهم خليج ب
ً
بتداول  6.5ماليين سهم ومرتفعا
ً
بـنـسـبــة  0.67ف ــي الـمـئــة وأخ ـي ــرا
سهم األول ــى بـتــداول  6.3ماليين

ً
سهم ومنخفضا بنسبة  0.6في
المئة.
وتـصــدر قائمة األسـهــم األكثر
ً
ارتـ ـف ــاع ــا س ـهــم ك ت ـل ـفــزيــونــي إذ
ارتفع بنسبة  29.7في المئة تاله
سهم منازل بنسبة  21.1في المئة
ث ــم س ـهــم م ـن ـشــآت بـنـسـبــة 20.7
ً
ف ــي ال ـم ـئــة ورابـ ـع ــا س ـهــم كميفك
ً
بنسبة  9.4في المئة وأخيرا سهم
تحصيالت بنسبة  9.2في المئة.
ً
وك ــان أكـثــر األسـهــم انخفاضا
س ـه ــم وط ـن ـي ــة د ق إذ انـخـفــض
بنسبة  9.7فــي الـمـئــة ت ــاه سهم
يــونـيـكــاب بنسبة  5.6فــي المئة
ثم سهم إنوفست بنسبة  4.9في
ً
المئة وراب ـعــا سهم بيان بنسبة
ً
 4.5ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة وأخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا سـهــم
نابيسكو بنسبة  4.4في المئة.

بالقيمة االسمية للسهم ( 100فلس)
عـ ـل ــى أن يـ ـت ــم رد ا لـ ـقـ ـيـ ـم ــة اال س ـم ـي ــة
للمساهمين ُ
المقيدين بسجالت الشركة
في يوم االستحقاق.
وأوضحت أن يوم االستحقاق ُمحدد
ً
لــه أن يـكــون بعد  20يــومــا مــن انعقاد
العمومية غير العادية ويكون التوزيع
بـعــد  10أي ــام مــن تــاريــخ االسـتـحـقــاق،
وذل ــك بسبب عــدم الـحــاجــة وتفويض
م ـج ـلــس اإلدارة ب ــال ـت ـص ــرف بـكـســور
األسهم.
وأق ـ ـ ــرت ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي االج ـت ـم ــاع
تعديل الـمــادة ( )6مــن عقد التأسيس
وبعض مواد النظام األساسي للشركة.

استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي
أمــس ،عند مستوى  0.303دينار في حين استقر اليورو عند
 0.334دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى 0.372
دينار ،في حين انخفض الفرنك السويسري ليبلغ  0.307دينار
وظل الين الياباني عند مستوى  0.002دون تغير.

ً
ً
منتجو النفط يدرسون خفضا جديدا مع الحرب التجارية

ت ـب ـحــث ال ـ ــدول ال ـم ـن ـت ـجــة لـلـنـفــط فــي
أبــوظ ـبــي ه ــذا االس ـب ــوع خـفـضــا جــديــدا
ف ـ ــي إنـ ـت ــاجـ ـه ــا ،ب ـ ـهـ ــدف رفـ ـ ــع األس ـ ـعـ ــار
المتراجعة على خلفية الحرب التجارية
بين الــواليــات المتحدة والصين ،إال ان
ّ
محللين يشككون في إمكانية نجاح هذه
الخطوة في وقف االنحدار.
وتواجه منظمة الدول المصدرة للنفط
(اوبك) بقيادة السعودية ،والدول المنتجة
خ ــارج ـه ــا ع ـلــى رأس ـه ــا روسـ ـي ــا ،تـحــديــا
رئيسيا يتمثل في تحقيق توازن في سوق
النفط ،حيث تواصل األسعار تراجعها،
رغم خفض االنتاج والعقوبات األميركية
على قطاع النفط في إيران وفنزويال.
وكــانــت ه ــذه ال ــدول اتـفـقــت فــي بــدايــة
 2019عـلــى خـفــض االن ـتــاج بـمـعــدل 1.2
مليون برميل يوميا.

ّ
وبحسب المحللين ،تبدو الخيارات
محدودة أمام الدول المنتجة في اجتماع
لجنتها ا لـمـتـخـ ّـصـصــة بتطبيق ا تـفــاق
خفض االنتاج في أبوظبي الخميس.
ّ
ومع أن الخطوة المتوقعة هي اقتراح
خفض جديد في االنتاج ،مما قد يساعد
ّ
على رفع األسعار مؤقتا ،إال أن هذا القرار
سيتسبب في تقليص أكبر في حصص
كل من الــدول المنتجة في عملية انتاج
النفط ،األمر الذي سيزيد من خسائرها
السابقة.
وق ـ ـ ــال أم .آر .راغ ـ ـ ــو ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي في إدارة األبحاث المنشورة
في المركز المالي الكويتي لوكالة فرانس
برس« :تقليديا ،لجأت أوبك إلى خفض
االن ـت ــاج بـهــدف رف ــع األس ـع ــار ،لـكــن هــذا
األمر أدى إلى تراجع حصتها في سوق

النفط العالمي من مستوى  35في المئة
القياسي في  2012إلى  30في المئة في
يوليو .»2019
وساعدت اتفاقات خفض االنتاج في
السابق على زيادة األسعار ،لكن االتفاق
األخـ ـي ــر ب ــداي ــة هـ ــذا الـ ـع ــام ل ــم يـ ــؤد إلــى
نتائجه المرجوة ،حيث واصلت األسعار
انحدارها على الرغم من الموافقة على
ت ـم ــدي ــد خ ـف ــض االن ـ ـتـ ــاج ت ـس ـعــة أش ـهــر
إضافية بدءا من يونيو الماضي.
ّ
وعـشـيــة ان ـطــاق الـمــؤتـمــر ،أك ــد وزيــر
الطاقة اإلمــاراتــي سهيل المزروعي في
مؤتمر صحافي في أبوظبي ،أن الــدول
الـمـنـتـجــة لـلـنـفــط س ـت ـقــوم «ب ـك ــل م ــا هو
ضروري» لتحقيق التوازن ،لكنه أضاف
أن خفض االن ـتــاج بشكل أكـبــر مما هو
ّ
عليه حاليا «ليس قرارا يمكن أن نتخذه

بسهولة» .وتلعب الحرب التجارية بين
الواليات المتحدة والصين دورا رئيسيا
ف ــي ه ــذا األم ـ ــر ،إذ ان ال ـت ـلــويــح بـفــرض
الـ ـض ــرائ ــب خ ـل ــق خ ـش ـيــة مـ ــن ان ـك ـمــاش
اقتصادي على مستوى العالم قد ّ
يقوض
الطلب على النفط.
وي ـ ـ ــرى ال ـم ـح ـل ــل االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـضــل
ال ـب ــوع ـي ـن ـي ــن أن سـ ـ ــوق الـ ـنـ ـف ــط أص ـبــح
«حساسا جدا تجاه الحرب التجارية بين
الواليات المتحدة والصين التي ستدفع
نحو تراجع في النمو العالمي ،وبالتالي
تراجع الطلب على النفط».
وأوضح أن «ما يحدث ألسعار النفط
هو خارج سيطرة اوبك وأكبر من قدراتها
بالتأكيد».
(أ ف ب)
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اقتصاد

ً
ابتداء من  1أكتوبر إلى  1ديسمبر  2019عبر الموقع اإللكتروني
تعتبر خصخصة البورصة
خطوة مهمة نحو تحقيق
األهداف التنموية الوطنية
الطموحة والمحددة في رؤية
ستعزز
"كويت  ،"2035إذً ً
مكانة ًالكويت مركزا ماليا
وستمنح القطاع ً
إقليمياً ،
الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر
لتطوير االقتصاد الوطني.

دع ــت هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
ً
رسـ ـمـ ـي ــا ،أمـ ـ ــس ،ال ـمــواط ـن ـيــن
ال ـم ـس ـج ـل ــة أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم ل ــدى
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـمـعـلــومــات
الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،إلـ ـ ــى س ـ ـ ــداد قـيـمــة
االكتتابات المستحقة عليهم
ف ــي ال ـح ـصــة ال ـبــال ـغــة  50في
الـمـئــة م ــن أس ـهــم رأس الـمــال
ال ـم ـص ــدر والـ ـم ــدف ــوع لـشــركــة
ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـ ـ ــأوراق
ً
المالية ،عمال بأحكام المادة
" "33من القانون رقم " "7لسنة
 2010ب ـ ـشـ ــأن إ نـ ـ ـش ـ ــاء هـيـئــة
أســواق المال وتنظيم نشاط
األوراق المالية وتعديالته.
وستبدأ الفترة المخصصة
للسداد واالكتتاب في فائض
ً
األس ـهــم اع ـت ـبــارا مــن الـســاعــة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة م ـ ــن ص ـ ـبـ ــاح ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ـم ــواف ــق  1أكـتــوبــر
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي الـ ـس ــاع ــة
ً
الــواحــدة ظهرا من يــوم األحد
ا لـمــوا فــق  1ديسمبر المقبل،
وس ـي ـت ــم ال ـ ـسـ ــداد واالك ـت ـت ــاب
من خالل الموقع اإللكتروني
الـمـخـ ّـصــص لــاكـتـتــاب "ipo.
ً
 ،"com.kwووفـقــا لــإجــراء ات
واألح ـ ـ ـكـ ـ ــام وال ـ ـ ـشـ ـ ــروط ال ـت ــي
سـ ـتـ ـشـ ـتـ ـم ــل ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ن ـ ـشـ ــرة
االك ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاب ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـتـ ـك ــون
متاحة قبل فتح بــاب السداد
واالكتتاب.
ويـ ـ ـج ـ ــوز لـ ـم ــن يـ ــرغـ ــب مــن
الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن
الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـلـ ـي ــن طـ ـ ـل ـ ــب زي ـ ـ ـ ــادة

التخصيص لهم مــن األسهم
ال ـت ــي ل ــم ي ـتــم س ـ ــداد قيمتها
 خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـم ـ ـحـ ــددةل ـل ـس ــداد واالكـ ـتـ ـت ــاب  -وذل ــك
بحد أقـصــى عــدد 1.003.878
ً
س ـه ـم ــا ،أي م ــا يـ ـع ــادل  1في
الـمـئــة مــن أسـهــم ال ـطــرح ،لكل
مواطن باإلضافة إلــى أوالده
أو أحفاده المشمولين بواليته
أو وصــاي ـتــه م ــن الـمــواطـنـيــن
الكويتيين المسجلين.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـلـ ــي مـ ـعـ ـل ــوم ــات
رئيسية عن الطرح والجدول
الزمني لعملية االكتتاب:
 -1مـعـلــومــات رئـيـسـيــة عن
الطرح:
* ال ـش ــرك ــة مـ ـص ــدرة أسـهــم
الطرح :شركة بورصة الكويت
ل ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ش.م.ك.ع.
"ش ـ ــرك ـ ــة مـ ـس ــاهـ ـم ــة ك ــوي ـت ـي ــة
عــامــة" "رقــم السجل التجاري
"355538
* ن ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح :اكـ ـتـ ـت ــاب
ع ـ ــام م ـخ ـصــص ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
الكويتيين المسجلة أسماؤهم
لدى الهيئة العامة للمعلومات
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة ك ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ــوم 8
سبتمبر 2019
* ال ـعــدد اإلج ـمــالــي ألسهم
ً
الـطــرح 100.387.875 :سهما
ي ـم ـث ــل  50.0ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مــن
رأس الـمــال الـحــالــي الـ ُـمـ َـصـ ّـدر
والمدفوع للشركة.
* سـعــر الـسـهــم 100 :فلس
"بدون عالوة إصدار"

 -2الجدول الزمني لعملية
االكتتاب:
ً
"وف ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار مـ ـجـ ـل ــس
مفوضي هيئة أس ــواق المال
رقـ ـ ــم م ـ ــ.م ـ ــ.هـ ـ ـ  26-1ال ـم ـت ـخــذ
ب ــا جـ ـتـ ـم ــا ع ــه ر ق ـ ـ ــم 2019/26
المنعقد بتاريخ  6أغسطس
"2019
*  8سبتمبر  :2019اليوم
الذي تم فيه حصر المواطنين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـم ـس ـج ـل ـيــن فــي
نـ ـظ ــام ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـمــدن ـيــة
وتــوزيــع أسهم الطرح عليهم
"يوم االكتتاب"
*  1أك ـتــوبــر  :2019تــاريــخ
بداية فترة السداد واالكتتاب
في فائض األسهم.
*  1ديسمبر  :2019تاريخ
نهاية فترة السداد واالكتتاب
في فائض األسهم.
*  8ديسمبر  :2019تاريخ
تخصيص أسهم الطرح.
*  29د ي ـس ـم ـبــر " 2019أو
ق ـ ـبـ ــل" :رد مـ ـب ــال ــغ االكـ ـتـ ـت ــاب
إ ل ــى المكتتبين "أي المبالغ
الفائضة لمن لم يحصل على
عـ ــدد األسـ ـه ــم ال ـم ـط ـلــوبــة من
قبله".
ش ــارة ف ــي  1سبتمبر
ـإ
ول ـ ّ
 ،2019حثت الهيئة عن طريق
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الـمــواطـنـيــن
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــأك ـ ــد مـ ـ ــن ت ـح ــدي ــث
واسـ ـتـ ـكـ ـم ــال بـ ـي ــان ــات جـمـيــع
أف ـ ـ ـ ـ ــراد أسـ ـ ــرهـ ـ ــم والـ ـم ــوالـ ـي ــد
الـ ـج ــدد لـ ــدى ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة

للمعلومات المدنية قبل يوم
 8سبتمبر " ،2019أمس" وهو
الـ ـي ــوم ال ـ ــذي ي ـتــم ف ـيــه حصر
أسماء المواطنين الكويتيين
المسجلين لدى الهيئة العامة
للمعلومات المدنية ،ومن ثم
توزيع أسهم الطرح بالتساوي
عـلــى الـمــواطـنـيــن الكويتيين
المسجلين.
وتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر خ ـ ـص ـ ـخ ـ ـصـ ــة
الـبــورصــة خطوة مهمة نحو
تـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف الـتـنـمــويــة
الوطنية الطموحة والمحددة
ف ــي رؤي ـ ــة ال ـكــويــت  .2035إذ
ً
ستعزز مكانة الكويت مركزا
ً
ً
م ــالـ ـي ــا إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــا ،وس ـت ـم ـنــح
ً
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص دورا أق ــوى
وف ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــة أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ل ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر
االقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المرحلة مكملة
لـ ـم ــراح ــل خ ـص ـخ ـصــة شــركــة
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،إذ انـتـهــت
ال ـه ـي ـئــة ب ـت ــاري ــخ  14ف ـبــرايــر
 2019من المرحلة األولــى من
خصخصة الحصة البالغة 44
فــي المئة مــن رأس ـمــال شركة
الـبــورصــة ،بترسية الـمــزايــدة
ع ـل ــى ال ـت ـح ــال ــف ال ـم ـك ــون مــن
كل من بورصة أثينا وشركة
االستثمارات الوطنية وشركة
األولى لالستثمار ومجموعة
أرزان ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـم ــو ي ــل
واالستثمار.
كما قامت المؤسسة العامة
لـ ـلـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة

بـ ـت ــار ي ــخ  18فـ ـب ــرا ي ــر 2019
بـ ـ ــاالك ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاب فـ ـ ـ ــي الـ ـحـ ـص ــة
المخصصة للجهات العامة
والـ ـب ــالـ ـغ ــة  6فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
رأس ـ ـمـ ــال ش ــرك ــة الـ ـب ــورص ــة،
ً
استيفاء ألحكام المادة ""33
م ــن الـ ـق ــان ــون رقـ ــم " "7لـسـنــة
 2010ب ـ ـشـ ــأن إ ن ـ ـشـ ــاء هـيـئــة
أســواق المال وتنظيم نشاط
األوراق المالية وتعديالته.
وأس ـ ـسـ ــت ش ــرك ــة ب ــورص ــة
الكويت في عام  ،2014وحلت
محل ســوق الـكــويــت ل ــأوراق
الـ ـم ــالـ ـي ــة لـ ـتـ ـك ــون الـ ـب ــورص ــة
الرسمية لــدولــة الـكــويــت عام
 2016وم ـن ـهــا ب ـ ــدأت مـسـيــرة
تطوير السوق عبر اتخاذها
ـراءات عـ ـ ـ ّـدة م ـن ـب ـث ـقــة عــن
إج ـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
اسـتــراتـيـجـيــة تـطــويــر البنية
التحتية واألنظمة التنظيمية
والتشغيلية واإللكترونية في
السوق وتطوير وضع السوق
الكلي حتى يرتقي لمستوى
الـمـعــايـيــر الــدول ـيــة الـمـعـمــول
ب ـهــا ف ــي األسـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة،
وت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات ال ـســوق
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ــو فـ ـي ــر األدوات
االسـتـثـمــاريــة وإعـ ــادة هيكلة
السوق لرفع قدرته التنافسية
وضــخ السيولة فيه ،وتعزيز
الـشـفــافـيــة واإلدارة ،وتــدعـيــم
ثـ ـق ــة ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن وج ـ ــذب
االستثمارات.
ون ـت ـي ـج ــة لـ ــذلـ ــك ،تـ ـط ـ ّـورت
شــركــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت بين

معلومات رئيسية عن الطرح
نوع الطرح

االكتتاب العام هو
المرحلة الثانية
واألخيرة من
إجراءات خصخصة
شركة البورصة

اك ـت ـتــاب ع ــام مـخـصــص للمواطنين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـم ـس ـج ـلــة أس ـم ــاؤه ــم في
الهيئة العامة للمعلومات المدنية ،كما
في يوم  8سبتمبر .2019

الشركة مصدرة أسهم الطرح
ش ــرك ــة بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ــأوراق

ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ش .م .ك .ع (ر قـ ـ ـ ــم ا ل ـس ـجــل
التجاري )355538

إجمالي أسهم الطرح
 100.387.875سهما

سعر السهم
 100فلس (بدون عالوة إصدار)

سـيـتــم فـتــح ب ــاب ال ـس ــداد واالك ـت ـتــاب
ً
في فائض األسهم من التاسعة صباحا
 1أكتوبر  2019وحتى الــواحــدة ظهر 1
ديسمبر  ،2019وذلــك من خــال الموقع
 WWW.ipo.com.kwووفقا لإلجراء ات
واألحـ ـك ــام والـ ـش ــروط الـمـبـيـنــة بـنـشــرة
االكتتاب ،والتي سيتم توفيرها قبل فتح
باب السداد واالكتتاب.
ي ـج ــوز ل ـم ــن ي ــرغ ــب م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن

البورصة
لالستثمار»:
«الوطني
ً
الكويتية تحتفظ بصدارتها خليجيا

ً
حققت نموا  %21منذ بداية  2019رغم خسائر أغسطس
عوائد المؤشرات العالمية لشهر أغسطس 2019
%7.54

ذك ـ ــرت ش ــرك ــة ال ــوطـ ـن ــي ل ــاس ـت ـث ـم ــار فــي
ت ـقــريــرهــا ال ـش ـهــري أن أس ـ ــواق دول مجلس
ً
التعاون الخليجي سجلت ً
أداء سلبيا خالل
شهر أغسطس ،إذ انخفض مؤشر "ستاندرد
آن ــد ب ــورز" لــأسـهــم الخليجية بنسبة 6.23
ً
فــي المئة متأثرا بــاألوضــاع الجيوسياسية
والتوترات التجارية الدولية.
ووف ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن إن ـهــاء
األسواق الخليجية شهر أغسطس في المنطقة
الحمراء ،فإن بورصة الكويت مازالت األفضل
أداء ع ـل ــى م ـس ـت ــوى دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
ً
الخليجي ،إذ حققت نموا بنسبة  21في المئة
منذ بداية العام حتى أغسطس ،على الرغم
من تراجعها  2.9في المئة خــال الشهر ،في
حين كان التراجع في مؤشر السوق األول أكثر
ً
ً
حدة منخفضا بنسبة  3.21في المئة بسبب
جني األرباح ،وشهدت كل من قطر والبحرين
خسائر خالل شهر أغسطس بنسبة  2.59في
المئة و 0.94في المئة على التوالي.
وكــان التراجع األكبر من نصيب المملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة إذ خـســر مــؤشــر ت ــداول
لــأس ـهــم  8.16ف ــي ال ـم ـئــة م ـمــا ق ـلــص أداء ه
الـسـنــوي إلــى  2.47فــي المئة فــي حين شهد
شـهــر أغـسـطــس الـمــرحـلــة الـثــانـيــة واألخ ـيــرة
من إدراج السوق السعودي في مؤشر MSCI
لألسواق الناشئة والتي لم تكن كافية لدعم
السوق.
وك ــان ــت دبـ ــي ث ــان ــي أك ـب ــر ال ـخ ــاس ــري ــن إذ
انـخـفــض الـمــؤشــر ال ـعــام لـســوق دبــي المالي
بنسبة  5.47في المئة خالل الشهر ،تاله مؤشر
أبوظبي بنسبة  2.86في المئة لمؤشر سوق
أبوظبي لألوراق المالية.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ك ــان ــت سـلـطـنــة عـمــان
ال ـ ـسـ ــوق ال ــوحـ ـي ــد ل ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
ً
الخليجي ،الذي أنهى الشهر مغلقا بالمنطقة

الذهب
%1.58مؤشر مركب شنغهاي
%1.63مؤشر ستوكس أوروبا 600
مؤشر داو جونز  30الصناعي
%1.72%1.81ستاندرد آند بورز 500
%2.57مؤشر مورغان ستانلي ألسواق العالم
مؤشر نيكي 225
%3.80مؤشر فاينانشال تايمز 100
%5.00مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة
%5.08مؤشر مورغان ستانلي ألسواق الخليج
%6.52 %7.27نفط برنتً
الخضراء مرتفعا بنسبة  6.49في المئة ،وبذلك
يكون شهر أغسطس أول شهر إيجابي للسوق
منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.

األسواق العالمية
من ناحية أخرى ،أشار تقرير الوطني إلى
أن األسواق العالمية ظلت تحت ضغط خالل
ش ـهــر أغ ـس ـطــس وسـ ــط اس ـت ـم ــرار ال ـت ــوت ــرات
التجارية والمخاوف من أن تؤدي إلى تباطؤ
في االقتصاد العالمي ،إذ تراجع مؤشر MSCI
 AC Worldبنسبة  2.57في المئة خالل شهر
أغسطس ،في حين انخفض مؤشر MSCI EM
(لألسواق الناشئة) بنسبة  5.08في المئة ،مما
قلص مكاسبه السنوية إلــى  1.92فــي المئة
بانخفاض من  7.38في المئة ،كما في نهاية
الشهر الماضي .وكــان االنخفاض الحاد في
ً
األس ــواق الناشئة مدفوعا بمخاوف تباطؤ
ً
النمو وال ـتــوتــرات الـتـجــاريــة خـصــوصــا بعد
تخفيض تصنيف األرجنتين وتأثير زيــادة
التعريفات الجمركية على االقتصاد الصيني
واستقرار العملة.
وب ــدأت آث ــار الـتــوتــرات الـتـجــاريــة تنعكس
على االقتصاد األميركي إذ تم تعديل الناتج
المحلي اإلجمالي للربع الثاني من عام 2019
بشكل هامشي إلى  2.0في المئة من  2.1في
ً
المئة سابقا مقارنة بـ  3.1في المئة للربع األول
من عام .2019
ويعود السبب في التراجع بشكل أساسي
إلى انخفاض الصادرات واالستثمارات على
ال ــرغ ــم م ــن ال ــزي ــادة الـكـبـيــرة ف ــي مـصــروفــات
المستهلكين ا لـتــي ار تـفـعــت بنسبة  4.7في
المئة.
بذلك يكون الناتج المحلي االجمالي ارتفع
بنسبة  2.6في المئة خالل النصف األول من

العام الحالي .وأغلقت المؤشرات األميركية
الرئيسية شهر أغسطس في المنطقة الحمراء.

األسواق األوروبية
وع ـل ــى ص ـع ـيــد األسـ ـ ــواق األوروب ـ ـيـ ــة فـقــد
اتبعت االتجاه العام لألسواق العالمية ونحو
االنخفاض خالل شهر أغسطس .وأنهى مؤشر
 Stoxx Europe 600أغسطس بنسبة 1.63
فــي المئة ،بعد أن تمكن مــن اسـتــرداد معظم
ال ـخ ـســائــر ال ـتــي تـكـبــدهــا خ ــال األسـبــوعـيــن
األوليين عندما انخفض بنسبة  5.4في المئة.
ك ــذل ــك األمـ ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة ألسـ ـ ــواق األس ـه ــم
الفرنسية واأللمانية مع إغالق مؤشر CAC40
و DAXبنسبة  0.70في المئة و 2.05في المئة
على التوالي.
وفــي المملكة المتحدة ،اشتدت التوترات
السياسية على خلفية ق ــرار رئـيــس ال ــوزراء
الـجــديــد بتعليق الـبــرلـمــان ل ـمــدة  5أســابـيــع
ً
ابتداء من منتصف سبتمبر كمحاولة لجعل
قدرة النواب على عرقلة خروج بريطانيا عن
االتحاد األوروبي من دون اتفاق أكثر صعوبة.
وانعكست هذه التطورات بتراجع حاد في
أســواق األسهم إذ أغلق مؤشر فوتسي 100
الشهر بانخفاض  5.0في المئة بعد فشله في
استرداد خسائره مثل نظرائه األوروبيين.
أما في األسواق الناشئة ،فقد كان التراجع
أكثر حــدة من األســواق العالمية إذ انخفض
مؤشر  MSCI EMو( Asia MSCIما عدا اليابان)
بنسبة  5.08في المئة و 4.61في المئة على
التوالي.
وكـ ــانـ ــت االنـ ـخـ ـف ــاض ــات م ــدف ــوع ــة بـشـكــل
أساسي بالتوترات التجارية والتذبذب في
أسـ ـ ــواق ال ـع ـم ــات ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تخفيض
تصنيف األرجنتين.

الكويتيين طلب زيادة التخصص لهم من
األسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة
بحد أقصى عدد  1.003.878سهما ،أي ما
يعادل  1في المئة من أسهم الطرح ،وذلك
لكل مواطن كويتي ،إضافة الى أوالده أو
أحفاده المشمولين بواليته أو وصايته
من المواطنين المسجلة أسماؤهم في
الهيئة العامة للمعلومات المدنية ،كما
في  8سبتمبر .2019

األسواق األخرى في المنطقة
ونالت عوامل جاذبة ساهمت
ّ
بـتــدفــق الـسـيــولــة إل ــى الـســوق
ذي الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الـقــويــة
المدعومة بتوجيهات ورقابة
حصيفة قــادرة على مواجهة
التحديات.
و ت ـ ـ ــم إدراج ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت فــي
مــرجــع مــؤشــر فــوتـســي راســل
لألسواق الناشئة " "FTSEفي
سبتمبر  ،2017و ف ــي مؤشر
األس ـ ـهـ ــم ال ـع ــال ـم ـي ــة إس آن ــد
ب ــي داو جــو نــز " "S&Pضمن
تصنيف األسواق الناشئة في
ديسمبر .2018
جـ ـمـ ـي ــع ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـورات
كانت أساسية لبداية مسيرة
خ ـص ـخ ـصــة ش ــرك ــة ب ــورص ــة
ّ
الكويت التي ستتكلل بقيام
ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ب ـطــرح
أسهم شركة بورصة الكويت
لالكتتاب العام للمواطنين.

يجوز طلب زيادة
التخصيص من
األسهم التي لم
يتم سداد قيمتها
بحد أقصى عدد
ً
 1.003.878سهما

الجدول الزمني الكتتاب ()2019
 8سبتمبر
يوم االكتتاب (يوم حصر عدد المواطنين الكويتيين
المسجلين في نظام المعلومات المدنية).
 1أكتوبر
بداية فترة السداد واالكتتاب في فائض األسهم
 1ديسمبر
نهاية فترة السداد
واالكتتاب في فائض األسهم
 8ديسمبر
تخصيص األسهم
 29ديسمبر
رد المبالغ الفائضة لمن لم يحصل على كامل عدد األسهم
المطلوبة من قبله.
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«بوبيان» يحصل على جائزة إحالل العمالة الوطنية
حقق أعلى نسبة في البنوك المحلية بـ  %77.2للعام الخامس على التوالي
قال الحماد إن «بوبيان»
أصبح اآلن واحدا من أهم
البنوك التى يضعها الشاب
الكويتي الطموح في أولوياته
الوظيفية ،بسبب المناخ الذي
يوفره البنك للمزيد من االبداع
واالبتكار وإطالق الطاقات
الشابة.
عادل الحماد

ً
ح ـق ــق ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان إن ـ ـجـ ــازا
ً
ج ـ ــدي ـ ــدا ي ـ ـضـ ــاف إل ـ ـ ــى س ـل ـس ـلــة
إنجازاته ،من خالل حصوله على
جائزة «إحــال العمالة الوطنية»
على مستوى القطاع المصرفي
بالكويت ،وهي التي تمنح سنويا
ألفضل مؤسسة في رفع معدالت
ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة ،وذلـ ــك لـلـعــام
الخامس على التوالي.
وق ـ ــد ت ـس ـل ــم الـ ـج ــائ ــزة ن ـيــابــة
عــن إدارة بـنــك بــوبـيــان الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـعـمـلـيــات بــاإلنــابــة
عبدالله المحري ،وذلك خالل حفل
االجتماع الخامس للجنة وزراء
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة بمجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،الـ ـت ــي اس ـت ـضــاف ـت ـهــا
سلطنة عمان األسبوع الماضي،
وذلـ ـ ـ ــك بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ـل ــي دولـ ــة
الـكــويــت وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل ،ووزير
الشؤون االجتماعية سعد الخراز،
ووكيل وزراة الشؤون االجتماعية
عبدالعزيز الشعيب.
وقــال المدير العام لمجموعة
ال ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة فـ ــي ال ـب ـن ــك،
ع ــادل الـحـمــاد ،تعليقا على هذا
اإلنـجــاز انــه يؤكد مــدى التزامنا

«برقان» ٥ :فائزين في «يومي»

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب
يومي ،وفاز كل منهم بجائزة  5.000دينار .وهؤالء الفائزون هم :ناديه
رمضان باوي ،وحسين محمد ميرزا دشتي ،وعلي عبدالرحمن محمد
السالم ،وزاهيد زويببهاي كالولواال ،ومحمد رياض حاجي كالي خان.
ويوفر «برقان» باإلضافة إلى السحب اليومي ،سحبا ربع سنوي
لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125.000دينار .وللتأهل
للسحوبات الربع سنوية يتعين على العمالء أن ال يقل رصيدهم عن
 500دينار مــدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل 10
دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب .وإذا كان رصيد الحساب
 500دينار وما فوق ،فسيكون صاحب الحساب مؤهال للدخول في كل
من السحوبات اليومية والربع سنوية.

ً
متسلما الجائزة
المحري
ب ــاالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـم ــوض ــوع ــة،
و حـ ـ ـ ـ ـ ــرص إدارة ا لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ع ـل ــى
مسؤوليتها اال جـتـمــا عـيــة تجاه
الشباب الكويتيين.
وأض ــاف الـحـمــاد :حــافــظ بنك
ب ــوب ـي ــان ،ل ـل ـعــام ال ـخ ــام ــس عـلــى
ال ـت ــوال ــي ،ع ـلــى مـكــانـتــه كــأفـضــل
ا خـتـيــار للشباب الكويتيين في
ال ـع ـم ــل ب ــال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،ال ــى
جــا نــب تفوقه فــي نسبة العمالة
ال ــوط ـن ـي ــة ،وهـ ــو م ــا ي ــؤك ــد مــدى
مــا يحققه مــن إن ـجــازات على كل
المستويات».
وأضـ ـ ـ ــاف أن مـ ــا ت ـح ـق ــق ج ــاء
نتيجة حرصنا على اتباع أحدث
خ ـط ــط ال ـت ـط ــوي ــر ال ـع ــال ـم ـي ــة فــي
تنمية مواهب مــواردنــا البشرية
والعمل الدؤوب والمستمر طوال
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة نـجـحـنــا من
خاللها في رفع معدالت العمالة
الوطنية ،التي وصلت إلى ،%77.2
ليكون بذلك مثاال للقطاع الخاص
الكويتي الـنــاجــح فــي استقطاب
أفضل الكفاءات الوطينة.

وقــال الحماد إن هــذه النسبة
تـ ـع ــد م ـ ــن أع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـس ــب ل ـيــس
عـلــى مـسـتــوى ال ـب ـنــوك المحلية
فحسب ،بل على مستوى القطاع
الخاص الكويتي ،حيث أضحى
البنك نموذجا لتوظيف العمالة
المحلية وتطويرها ،بجانب خلق
فــرص عمل مميزة على مستوى
المنطقة.
وأض ــاف أن «بــوب ـيــان» أصبح
اآلن واحــدا مــن أهــم البنوك التى
يضعها الشاب الكويتي الطموح
فــي أولــويــاتــه الــوظـيـفـيــة ،بسبب
المناخ الذي يوفره البنك للمزيد
م ــن االب ـ ـ ــداع واالب ـت ـك ــار وإطـ ــاق
الطاقات الشابة.
وذكـ ـ ــر أن ـ ــه م ـق ــارن ــة بــال ـب ـنــوك
األخرى وكثير من الشركات ،فإن
م ـتــوســط أع ـم ــار مــوظ ـفــي الـبـنــك
صغيرة ،وكثير منهم وصــل الى
م ــراك ــز ق ـيــاديــة إي ـمــانــا م ــن إدارة
البنك بإعطاء الشباب دورا قياديا
مميزا ،السيما مع تسخير كافة
اإلمكانات التدريبية واألكاديمية

الـ ـت ــي ت ـم ـن ـح ـهــم ف ــرص ــا م ـم ـيــزة
الكتساب خبرات مهنية وعملية
تـجـعــل خـبــراتـهــم كـبـيــرة مـقــارنــة
بأعمارهم.
وأضاف أن البنك في السنوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة كـ ـ ــان لـ ــه الـ ـسـ ـب ــق عـلــى
مستوى البنوك المحلية والقطاع
ال ـخ ــاص ف ــي تـنـفـيــذ ال ـعــديــد من
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ـم ـه ـمــة ف ــي سـبـيــل
تنمية وتطوير موظفيه وإتاحة
الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم
وتــأهـيـلـهــم خ ــال بــرامــج تــدريــب
وورش عمل ذات طبيعة خاصة
تجمع بين تحصيل المعلومات
وال ـم ـم ــارس ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة لـلـعـمــل
المصرفي ،إضافة الى االستماع
إل ـ ــى آراء ال ـم ــوظ ـف ـي ــن أن ـف ـس ـهــم،
ودراسـ ــة مـقـتــرحــاتـهــم كــافــة ،الــى
ج ــان ــب إمـ ـك ــان وض ـع ـهــا مــوضــع
التنفيذ من خالل استخدام أفضل
السبل العلمية والتقنية ،وهو ما
ساهم في خلق المزيد من الوالء
بين الموظفين للمؤسسة التي
ينتمون اليها.

ً
«أسيكو المجموعة» تعين الشلفان مديرا
ً
عاما لقطاعي العقارات والمقاوالت
أعلنت «أسيكو المجموعة»
تولي المهندس محمد الشلفان
ً
ً
مــديــرا عــامــا لقطاعي العقارات
ً
والـمـقــاوالت التابعة لها ،وفقا
اللـتــزامـهــا بتطوير فــريــق عمل
متميز وذي كفاءة عالية.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ن ـ ــائـ ـ ـب ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي لـ «أسيكو المجموعة»
غـ ـص ــون الـ ـخ ــال ــد ف ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ـ ــس« :يـ ـس ــرن ــا أن
ن ــرح ــب ب ــال ـم ـه ـن ــدس ال ـش ـل ـفــان
النـضـمــامــه إل ــى فــريــق «أسيكو
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة» ،واالس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة
بخبراته الواسعة في المجاالت
الهندسية واإلنشائية واإلدارية،
ً
خـصــوصــا أنـنــا نــؤمــن بأهمية
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ف ـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ـف ـ ــاءات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة مــن
مهاراتها ومعرفتها وخبراتها
المكتسبة مــن أكبر المنظمات
والشركات داخل الكويت».:
وذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـخ ــال ــد أن خ ـب ــرة
ال ـش ـل ـف ــان ت ـع ـت ـبــر إض ــاف ــة إل ــى
ً
«أ سـيـكــو المجموعة» تماشيا
مع استراتيجيتها التي ترتكز
على تعزيز ا لـقـطــاع الصناعي
المحلي ،بما في ذلك المقاوالت.
وأشارت إلى حرص «أسيكو
ً
المجموعة» دا ئـمــا على تقديم
خ ــدم ــات ـه ــا ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة وع ـلــى
تصنيع منتجاتها المتنوعة
للبناء بأعلى معايير ا لـجــودة
ال ـعــال ـم ـيــة ،م ـمــا يـتـطـلــب فــريــق
عمل متمرس وعلى درجة عالية
مــن الـكـفــاء ة والـخـبــرة لتحقيق
ذل ــك بـكــل حــرفـيــة وإت ـق ــان ،لهذا
ً
ت ـس ـع ــى «أسـ ـيـ ـك ــو» دائ ـ ـمـ ــا إل ــى
اخ ـت ـي ــار وت ـع ـي ـيــن ال ـن ـخ ـبــة في
الـقـطــاع الـهـنــدســي واإلنـشــائــي
ومجاالت البناء من أجل الحفاظ
على المستوى الرفيع والجودة

الـ ـع ــالـ ـي ــة ل ـس ـل ـس ـلــة خ ــدم ــات ـه ــا
ومنتجاتها المحلية.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـعـ ـيـ ـي ــن الـ ـشـ ـلـ ـف ــان
ً
بمنصبه الجديد سعيا لتطوير
قـطــاع الـمـقــاوالت لــدى «أسيكو
ً
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة» ،خـ ـص ــوص ــا فــي
مجال إنشاء الوحدات السكنية
ف ــي الـ ـم ــدن الـ ـج ــدي ــدة م ــن أج ــل
المساهمة فــي خطط التنمية،
كــذلــك لتعزيز دور الـشــركــة في
مجال المقاوالت وزيادة الحصة
السوقية لها في السوق الكويتي
لما تتمتع به الشركة من قدره
تـنــافـسـيــة وخـ ـب ــرات عــال ـيــة في
ه ــذا الـمـجــال عـلــى المستويين
ً
المحلي واالقليمي ،فضال عن
تطوير خطط للتوسع في أعمال
المقاوالت في دول المنطقة.
ً
وخالل أكثر من  16عاما من
الخبرة فــي المجال اإلنشائي،
شـ ـغ ــل الـ ـشـ ـلـ ـف ــان ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـ ـمـ ـن ــاص ــب اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـع ـل ـي ــا،
وع ـضــويــة مـجـلــس اإلدارة في
مجموعة متنوعة من القطاعات
ضمن قـطــاع البناء والـعـقــارات
وال ـق ـط ــاع ال ـم ــال ــي ،ك ـمــا يتمتع
ب ـخ ـب ــرة واس ـ ـعـ ــة فـ ــي الـ ـش ــؤون
ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة وإدارة ا لـ ـمـ ـش ــار ي ــع
والتصميم والمجاالت التقنية
للبناء ،من خــال مشاركته في
ً
مختلف أنواع المشاريع محليا
ً
ودوليا.
ومن أبرز المناصب اإلدارية
الـعـلـيــا الـ ــذي شـغـلـهــا الـشـلـفــان
ً
أخـ ـي ــرا مـنـصــب ع ـضــو مجلس
اإلدارة وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ف ــي شــركــة «ال ـم ـســاكــن الــدولـيــة
لـلـتـطــويــر الـ ـعـ ـق ــاري» ،الــزمـيـلــة
ل ــ»أس ـي ـكــو ال ـم ـج ـمــوعــة» ،إذ انــه
الـ ـمـ ـس ــؤول ع ــن إدارة ال ـشــركــة
وف ــروع ـه ــا ف ــي ك ــل م ــن الـكــويــت

محمد الشلفان

والسعودية والمملكة المتحدة،
كما أنه عضو مجلس إدارة في
ً
بنك وربــة ،وكــان قبلها شريكا
ً
تنفيذيا في شركة «سما إلدارة
ً
ال ـم ـش ــاري ــع» ،ف ـضــا ع ــن شغله
مـنـصــب ال ـمــديــر ال ـع ــام وعـضــو
مجلس إدارة في شركة المدير
الكويتي القابضة ش.م.ك إلدارة
ف ــروعـ ـه ــا فـ ــي كـ ــل مـ ــن ال ـكــويــت
والبحرين والسعودية وعمان.
ً
وت ــول ــي أي ـض ــا ع ـضــويــة شــركــة
بيتك العقارية السعودية.
ي ــذك ــر أن ال ـش ـل ـف ــان حــاصــل
عـلــى درج ــة الـبـكــالــوريــوس في
الـهـنــدســة الـمــدنـيــة مــن جامعة
كــولــورادو بــالــواليــات المتحدة
عام  ،2002ودرجــة الماجستير
ف ــي إدارة األع ـم ــال م ــن جامعة
ديـ ـب ــول ب ــوالي ــة ش ـي ـكــاغــو ع ــام
ً
 ،2008كـ ـم ــا أ ك ـ ـمـ ــل ب ــر ن ــا م ـج ــا
ً
تنفيذيا من جامعة هارفاد في
 ،2013وه ــو عـضــو ف ــي ك ــل من
جمعية المهندسين الكويتية،
وجمعية المهندسين األميركية،
كذلك جمعية المفتاح الذهبي
للشرف العالمي.

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة» و«راتبك وفوقه كاش»
أجـ ــرى ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري الـسـحــب
األس ـبــوعــي عـلــى «ح ـســاب الـنـجـمــة»
وحملة «راتـبــك وفــوقــه كــاش» وذلــك
بـحـضــور ممثل عــن وزارة الـتـجــارة
والصناعة عبدالعزيز أشكنانيز
وق ـ ــال ال ـب ـنــك ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
أمـ ـ ــس ،إنـ ــه فـ ــاز ف ــي س ـح ــب ح ـســاب
الـنـجـمــة األس ـب ــوع ــي ج ــائ ــزة بقيمة
 5000ديـ ـن ــار كــوي ـتــي أح ـم ــد جــابــر
الشطي ،في فاز بالسحب األسبوعي
لحملة «راتبك وفوقه كــاش» جائزة
بـقـيـمــة  1000دي ـن ــار ح ـســام ســامــي
الوتار.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ج ـ ـ ــوا ئ ـ ـ ــز ح ـ ـسـ ــاب
ال ـن ـج ـم ــة أص ـب ـح ــت م ـم ـي ــزة بـحـجــم
مبالغ الجوائز المقدمة إضافة إلى
ت ـنــوع ـهــا طـ ـ ــوال ال ـس ـن ــة ،وتـتـضـمــن
السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة
 5000دينار ،وشهرية بقيمة 20000
دينار وجائزة نصف سنوية وقدرها
نصف مليون دينار ،إضافة إلى أكبر

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

جائزة في العالم مرتبطة بحساب
مـصــر فــي و ح ـصــل ا لـبـنــك بموجبها
ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة غـ ـيـ ـنـ ـي ــس ل ـ ــأرق ـ ــام
القياسية والبالغة مليون ونصف
المليون دينار.
وعـ ــن آل ـي ــة ف ـتــح ح ـس ــاب الـنـجـمــة
والتأهل لدخول السحوبات والفوز
بــا لـجــوا ئــز القيمة ،كشف البنك أنه
ي ـم ـكــن ف ـت ــح حـ ـس ــاب ال ـن ـج ـم ــة فـقــط
بإيداع  100دينار ،ويجب أن يكون
فــي الـحـســاب مبلغ ال يـقــل عــن 500
دينار لدخول جميع السحوبات على
كل الجوائز التي يقدمها الحساب.
وبالنسبة لـفــرص ا لـفــوز فــإ نــه كلما
زاد المبلغ المحتفظ فــي الحساب
زادت فــرص فــوز العميل ،إذ كــل 25
ً
دي ـن ــارا تــوفــر فــرصــة واح ــدة للفوز،
ً
ف ـضــا ع ــن ال ـمــزايــا اإلضــاف ـيــة الـتــي
يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل
عـلــى بـطــاقــة سـحــب آل ــي ويستطيع
الحصول على بطاقة ائتمان بضمان

الـح ـســاب ،كــذلــك الـحـصــول عـلــى كل
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة مـ ــن ال ـب ـنــك
التجاري.
وبالنسبة لحملة «را تـبــك وفوقه
كـ ـ ـ ـ ــاش» والـ ـ ـم ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة ل ـل ـم ــوظ ـف ـي ــن
الـكــويـتـيـيــن والــوافــديــن فــي الـقـطــاع
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــي والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص وكـ ـ ــذلـ ـ ــك
الـمـتـقــاعــديــن والـمـسـتـمــرة حـتــى 31
ديسمبر  ،2019وعن آلية االنضمام
إل ــى ه ــذه ال ـحـم ـلــة واالسـ ـتـ ـف ــادة من
المزايا التي توفرها ،أو ضــح البنك
أن بــاسـتـطــاعــة أي م ــوظ ــف كــويـتــي
راتـبــه يزيد على  500ديـنــار واء تم
ً
تعيينه حديثا أو في الخدمة الفعلية
من سنين القيام بتحويل راتبه إلى
ال ـب ـنــك واالس ـت ـف ــادة م ــن م ــزاي ــا هــذه
الحملة والحصول على هدية نقدية
ً
فورية مضمونة بقيمة  250دينارا
أو قرض بدون فائدة بقيمة خمسة
أضعاف الراتب وبحد أقصى 10000
ً
دينار ،إضافة إ لــى الدخول تلقائيا

«بيتك» :إقبال على خدمة
ً
 Skiplinoلحجز المواعيد إلكترونيا
الق ــت خــدمــة  Skiplinoالتي
أطلقها بيت التمويل الكويتي
«بيتك» للعمالء لحجز المواعيد
ً
إلكترونيا عبر الهواتف الذكية
ً
لزيارة الفروع المصرفية ،إقباال
ً
وترحيبا كبيرين من العمالء.
وق ـ ـ ـ ـ ــال «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي أمس ،إن هذه الخدمة
ت ـع ــد األولـ ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا عـلــى
مستوى القطاع المصرفي في
ً
الكويت ،تأكيدا على تعزيز سجل
«بـيـتــك» الـحــافــل فــي اإلن ـجــازات
فـ ـ ـ ــي ت ـ ـب ـ ـنـ ــي أح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث وس ـ ــائ ـ ــل
التكنولوجيا المالية والمضي
ً
قدما في استراتيجية التحول
الرقمي في الصناعة المصرفية
ضـمــن مـهـنـيــة عــالـيــة ومعايير
عــالـمـيــة .وتـسـهــل ه ــذه الـخــدمــة
ال ـم ـت ــوف ــرة ع ـبــر م ــوق ــع «ب ـي ـتــك»
اإللكتروني  KFH.comوعبر نافذة
في تطبيق «بيتك» KFHonline
على العمالء إمكانية الحصول
على الخدمات المصرفية حسب
الوقت المناسب لهم باإلضافة
ً
إلى معرفة الفروع األقل ازدحاما
ً
لحظيا ،إذ يعتبر  Skiplinoنظام
إدارة انـتـظــار يـسـمــح لــ»بـيـتــك»
بــالـتـعــامــل م ــع ان ـت ـظــار الـعـمــاء
بشكل ذكي وسريع.
وي ــأت ــي تـ ـع ــاون «ب ـي ـت ــك» مع
شــركــة  Skiplinoلتطبيق هــذا
ً
النظام تأكيدا على سعي البنك
الــدائــم لتطوير النظم والبرامج
التقنية الحديثة وتوفير حلول
جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة
العمل وتحسين خدمة العميل،
ع ـب ــر إدخ ـ ـ ـ ــال خـ ــدمـ ــات وم ــزاي ــا
جديدة تنسجم مع استراتيجيته
لتوظيف التكنولوجيا فــي كل
نواحي العمل وجوانب األنشطة
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة .وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر خ ــدم ــة
ً
ً
 Skiplinoن ـظــامــا ذك ـي ــا يمكنه
إدارة انتظار العمالء عن طريق

ال ـمــوبــايــل م ــع م ــراق ـب ــة بـيــانــات
ً
االن ـت ـظ ــار ل ـح ـظ ـيــا ،وج ـم ــع آراء
وانـطـبــاعــات الـعـمــاء والـتـعــرف
على مستوى رضاهم ،كما يقوم
ال ـن ـظــام بتقييم ه ــذه الـبـيــانــات
لتحسين مـسـتــوى أداء العمل
وخ ــدم ــة ال ـع ـمــاء ،ونـ ــوه بتوفر
ً
ال ـخــدمــة حــال ـيــا ب ـف ــرع ال ـنــزهــة،
وم ـ ــن ث ــم االنـ ـتـ ـش ــار إل ـ ــى ف ــروع
«بيتك» األخ ــرى .وتعتبر شركة
 ،Skiplinoإح ــدى اسـتـثـمــارات ،
 KISP Venturesإحدى الشركات
الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ــ»بـ ـيـ ـت ــك-ك ــابـ ـيـ ـت ــال»
لالستثمار.
ً
وقطع «بيتك» أشواطا كبيرة
في استراتيجية التحول الرقمي،
وطـ ــرح ال ـخ ــدم ــات والـمـنـتـجــات
ال ـمــال ـيــة ال ـع ـصــريــة والـمـبـتـكــرة
ومنها على سبيل المثال :خدمة
تحويل األم ــوال «،»KFH Xpress
وخـ ــدمـ ــة ال ـت ـح ــوي ــات ال ـمــال ـيــة
الفورية باستخدام شبكة ريبل
« ،»RippleNetوخ ــدم ــة إيـ ــداع
الشيكات عبر الموبايل ،وافتتاح
عدة فروع إلكترونية ذكية KFH
 Goوالسحب النقدي دون بطاقة
من خالل « »QR codeأو البطاقة
المدنية أو رقم الهاتف ،وخدمة
 KFH Payل ـلــدفــع اإلل ـك ـتــرونــي،
وخدمة الــروبــوت ،والـ ــ،Chatbot
وغ ـيــرهــا الـكـثـيــر م ــن الـخــدمــات
الرقمية.

في السحب األسبوعي على جائزة
مقدارها  1000دينار.
أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـعـمــاء الــوافــديــن
والـ ــذيـ ــن يـ ـن ــدرج ــون ت ـح ــت ح ـســاب
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة الـشـخـصـيــة
 Premier Bankingوا لـمـخـصــص
لـلــرواتــب مــن  1700ديـنــار ومــا فوق
فسوف يتمكنون من الحصول على
ه ــدي ــة ن ـق ــدي ــة فـ ــوريـ ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
المتقاعدين ا لــذ يــن يحصلون على
مـعــاش تـقــاعــدي ق ــدره  1000ديـنــار
وما فوق فبمجرد تحويل معاشهم
الـ ـتـ ـق ــاع ــدي ع ـل ــى ال ـب ـن ــك ال ـت ـج ــاري
س ـي ـح ـص ـل ــون عـ ـل ــى هـ ــديـ ــة ف ــوري ــة
ً
ً
بقيمة  150دينارا والدخول تلقائيا
في السحب األسبوعي على جائزة
قدرها  1000دينار واالستفادة من
مزايا هذه الحملة التي تم تصميمها
ً
خصوصا بصورة تناسب الموظفين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وال ــواف ــدي ــن الـعــامـلـيــن
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص وال ـح ـك ــوم ــي

ً
وال ـم ـت ـقــاعــديــن ،ألن ـه ــا أي ـض ــا تــوفــر
لـهــم فــرصــة ال ـح ـصــول عـلــى الـعــديــد
م ــن ال ـم ـم ـيــزات اإلض ــاف ـي ــة والـتـمـتــع
بــال ـعــديــد م ــن ال ـخ ــدم ــات الـمـتـطــورة
والمنتجات الفريدة والمتميزة التي
يــوفــرهــا ال ـت ـجــاري لـعـمــائــه لتلبي
اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم وت ــرتـ ـق ــي ل ـم ـس ـتــوى
تطلعاتهم.

ُ
«زين» تشارك الطلبة والطالبات في
استقبال العام الدراسي الجديد

فريق «زين» مع الطلبة وإدارة إحدى المدارس
ّ
نظمت شــركــة زيــن مجموعة
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
إل ـ ــى ب ـع ــض مـ ـ ـ ــدارس ال ـمــرح ـلــة
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ،وذل ـ ـ ــك ل ـم ـشــاركــة
ال ـط ـل ـب ــة والـ ـط ــالـ ـب ــات األطـ ـف ــال
وأولياء أمورهم وأعضاء الهيئة
التدريسية فــي استقبال العام
الدراسي الجديد .2020 /2019
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بـيــان ،أن
تـنـظـيـمـهــا لـمـثــل ه ــذه ال ــزي ــارات
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ُمـ ـخـ ـتـ ـل ــف
المناسبات على مدار العام يأتي
من منطلق حرصها على تفعيل
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجـتـمــاعـيــة واالس ـتــدامــة اتـجــاه
الـقـطــاعــات الـحـيــويــة ُ
المختلفة،
وعلى رأسها قطاع التعليم ،حيث
ُ
تجدد تعاونها مع جميع الجهات
والمؤسسات الحكومية ،ومنها
العالي
وزارتــا التربية والتعليم
ّ
ب ـش ـك ــل ُم ـس ـت ـم ــر ،وذل ـ ــك ل ـت ـبــنــي
المبادرات والمشاريع المختلفة
ُ
ال ـت ــي ت ـخ ــدم الـمـجـتـمــع وت ـس ـهــم
في نمائه.
وب ـي ـن ــت «زي ـ ـ ــن» أن الـ ــزيـ ــارات
ّ
االجتماعية التي نظمتها شملت
كـ ــا مـ ــن مـ ــدرسـ ــة ب ـ ــدر ال ــرف ــاع ــي
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ل ـل ـب ـن ـيــن وم ــدرس ــة

بـحــرة االبـتــدائـيــة لـلـبـنــات ،حيث
ُ
ق ــام فــريــق الـشــركــة بـ ُـمـشــاركــة كــل
مــن الـطـلـبــة وال ـطــال ـبــات األط ـفــال
وأولياء أمورهم وأعضاء الهيئة
التدريسية فرحة اليوم الدراسي
األول ،وذلـ ـ ــك م ــن خـ ــال ت ــوزي ــع
الهدايا وتوفير خدمة التصوير
الفوري اللتقاط الصور التذكارية
الـ ـجـ ـمـ ـيـ ـل ــة وتـ ـشـ ـجـ ـيـ ـعـ ـه ــم ع ـلــى
استقبال العام الدراسي الجديد
بالهمة والنشاط.
وفي إطار جهودها الستقبال
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد،
أعـلـنــت «زيـ ــن» ،أخ ـي ــرا ،شراكتها
االستراتيجية للحملة التوعوية
التثقيفية ُ
المواكبة للعام الدراسي
 2020 /2019للعام الـثــانــي على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،وهـ ـ ــي ال ـح ـم ـل ــة ال ـت ــي
ُ ّ
تنظمها اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية،
وتـ ـسـ ـتـ ـه ــدف جـ ـمـ ـي ــع الـ ـم ــراح ــل
ال ــدراسـ ـي ــة ،وت ـض ــم ال ـع ــدي ــد مــن
األنشطة والبرامج التوعوية التي
ستمتد على مدار العام الدراسي
الجديد.
وب ـي ـن ــت الـ ـش ــرك ــة أن دع ـم ـهــا
لبرنامج الحملة سيستمر على
مـ ـ ــدار الـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـجــديــد

 ،2020 /2019و هـ ــي تـسـتـهــدف
جميع المراحل الدراسية ،ابتداء
م ـ ــن م ــرحـ ـل ــة ري ـ ـ ـ ــاض األط ـ ـف ـ ــال،
والمرحلة االبتدائية ،والمتوسطة،
وال ـث ــان ــوي ــة ،وح ـت ــى الـجــامـعـيــة،
وترتكز على  5عناصر أساسية:
الثقافة المرورية ،والتوعية بآفة
الـ ُـم ـخـ ّـدرات وال ـمــؤثــرات العقلية،
وح ـم ــاي ــة األح ـ ـ ــداث وتــوجـيـهـهــم
إلى الطريق الصحيح ،والتعريف
بــال ـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة وح ــدود
االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام اآلم ـ ـ ـ ـ ــن ل ــوس ــائ ــل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وتـعــزيــز
ال ـق ـي ــم فـ ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ل ـل ـت ـعــاون
والحفاظ على الممتلكات العامة
والخاصة وتعزيز الوالء للوطن.
وأوضحت «زين» أن تنظيمها
لهذه الــزيــارات االجتماعية جاء
من منطلق حرصها على تعزيز
جهودها التي تهدف إلــى خدمة
ال ــوط ــن ،لـتـعـكــس ب ــذل ــك ال ـهــويــة
الكويتية األصيلة في المجتمع،
ح ـي ــث أت ـ ــت م ـش ــارك ـت ـه ــا ل ـتــؤكــد
مسؤوليتها االجتماعية ،ودور
القطاع الخاص في وضع بصمة
مــؤثــرة فــي الـنـسـيــج االجـتـمــاعــي
للدولة.

١٣
«كامكو» 2.23 :تريليون دوالر إجمالي أصول البنوك الخليجية
ةديرجلا
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اقتصاد

● بنمو ربع سنوي  %2فيما يعد من أعلى المعدالت المسجلة على مدى الفترات الربع سنوية القليلة الماضية
● ارتفاع إيرادات الفائدة يدفع العائد على االئتمان وإجمالي إيرادات القطاع إلى الصعود
قطاع البنوك الخليجية -إجمالي األصول (مليار دوالر أميركي)
2.232

2.187

2.159

2.129

2.098

544

537

527

519

513

1.688

1.651

1.632

1.610

1.585

Q2-19

Q1-19

Q4-18

Q3-18

Q2-18

بنك إسالمي
2.083
511

Q1-18

إجمالي إيرادات البنوك

البنك التقليدي
2.043
2.072

اإليرادات من غير الفوائد

2.014

20.3

504

497

489

6.0

1.568

1.545

1.525

Q4-17

Q3.17

Q2-17

المصدر :التقارير المالية للبنوك ،رويترز ،وبحوث كامكو

ً
سجلت األصول نموا على
أساس ربع سنوي بنسبة ،%2
بينما بلغ معدل النمو السنوي
 ،%6.4فيما يعد من أعلى
المعدالت المسجلة على مدى
الفترات الربع سنوية القليلة
الماضية ،ويعزى هذا النمو في
المقام األول إلى نمو أصول
البنوك التقليدية التي سجلت
ً
ارتفاعا بـ  %2.3مقارنة بالربع
السابق.

سجل قطاع البنوك في دول مجلس
الـتـعــاون الخليجي أح ــد أكـبــر مـعــدالت
نمو إجمالي األصول خالل الربع الثاني
من عام  2019بقيمة إجمالية بلغت 2.23
تريليون دوالر.
ً
وسجلت األص ــول نـمــوا على أســاس
ربع سنوي بنسبة  2.0في المئة ،بينما
بلغ معدل النمو السنوي  6.4في المئة
فيما يعد من أعلى المعدالت المسجلة
على مدى الفترات الربع سنوية القليلة
الماضية .ويعزى النمو في المقام األول
إلــى نمو أصــول البنوك التقليدية التي
ً
سجلت ارت ـفــاعــا بنسبة  2.3فــي المئة
مقارنة بالربع السابق.
بينما ارتفعت الميزانيات العمومية
للبنوك اإلسالمية بنسبة  1.3في المئة.
وكـ ــان نـمــو األص ـ ــول ال ـم ــدرة للدخل
ً
ً
أقل هامشيا ،إذ سجل نموا بنسبة 1.3
فــي الـمـئــة بقيمة اجـمــالـيــة بلغت 1.86
تريليون دوالر ،بما يشير إلى تسجيل
األصول غير المدرة للدخل لمعدل نمو
ً
أعلى نسبيا ،كما بلغ معدل نمو صافي
القروض  0.9في المئة في الربع الثاني
ً
من عام  2019وصوال إلى  1.36تريليون
دوالر بعد ارتـفــاعــه بأكثر مــن الضعف
خالل الربع السابق.
من جهة أخرى ،وحسب تقرير صادر
عن شركة كامكو لالستثمار ،نمت ودائع
العمالء بنسبة  2.3في المئة على أساس
ربــع سنوي فيما يعد أعلى معدل نمو
على م ــدار األربـ ــاع الثمانية الماضية.
ونتيجة لذلك ،بلغت نسبة القروض إلى

الــودائــع  80.4فــي الـمـئــة ،مسجلة بذلك
أدنى معدالتها على مدى األرباع التسعة
الـمــاضـيــة ،واسـتـمــرت مــا دون مستوى
المعايير الدولية.
ً
وتشير تلك النسبة المنخفضة أيضا
إل ــى الـ ـق ــدرات اإلضــاف ـيــة الـمـتــاحــة أم ــام
البنوك الخليجية لتمويل مشاريع البنية
التحتية المستقبلية في المنطقة ودعم
نمو القطاع الـخــاص ،ال سيما القطاع
غير النفطي.
أمــا على صعيد الربحية ،فقد شهد
ً
ً
صــافــي إيـ ــرادات الـفــائــدة نـمــوا هامشيا
بنسبة  0.6فــي المئة على أس ــاس ربع
س ـنــوي ،ليصل إل ــى  14.3مـلـيــار دوالر
خالل الربع الثاني من عام  2019بعد أن
ً
ً
شهد تراجعا هامشيا خالل الربع األول
من عام .2019
من جهة أخرى ،ظلت اإليرادات من غير
الفائدة ثابتة عند مستوى  6.0مليارات
دوالر مقارنة بالفترة المماثلة من العام
الماضي ،وهو األمر الذي نتج عنه بلوغ
اجمالي إيرادات البنوك  20.3مليار دوالر
فــي الــربــع الـثــانــي مــن عــام  ،2019بنمو
بلغت نسبته  0.5في المئة.
وأدى االرتفاع النسبي لألصول المدرة
للدخل مقارنة بصافي إيــرادات الفائدة
إلى انخفاض هامشي في صافي هامش
الفائدة من  3.16في المئة في الربع األول
من عام  2019إلى  3.13في المئة في الربع
الثاني من عام 2019
وس ـج ـل ــت ال ـس ـع ــودي ــة أعـ ـل ــى م ـعــدل
صــافــي هــامــش ال ـفــائــدة عـلــى مستوى

صافي إيرادات الفوائد
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المصدر :التقارير المالية للبنوك ،رويترز ،وبحوث كامكو

دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع
بلغت نسبته  3.7في المئة ،حيث أظهرت
ال ـم ـم ـل ـكــة ت ـح ـس ـنــا ث ــاب ـت ــا ف ــي مـعــايـيــر
الربحية الرئيسية على مــدى العشرة
أرباع الماضية .وقامت المملكة بمواءمة
سياسة أسعار الفائدة الرئيسية الخاصة
بـهــا بـمــا يـتـمــاشــى م ــع أس ـع ــار الـفــائــدة
األمـيــركـيــة مــن أج ــل الـحـفــاظ عـلــى ربــط
عملتها بــالــدوالر األمـيــركــي .ونـتــج عن
ذلك إقرار البنك المركزي السعودي لنفس
الزيادات التي طبقتها الواليات المتحدة
على أسعار الفائدة األميركية منذ العام
الماضي ،وهو األمر الذي أدى إلى ارتفاع
صافي هامش الفائدة.

بيانات البنوك الخليجية
يشمل التقرير تحليل البيانات المالية
ً
ً
التي تم إعالنها من  62بنكا مدرجا في
بورصات دول مجلس التعاون الخليجي
ع ــن ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ــن ع ــام  .2019وتــم
تجميع الـبـيــانــات الـمـصــرفـيــة الـفــرديــة
على مستوى كل دولة منفردة ،إذ يوجد
اختالفات هامشية في البيئة التنظيمية
واإلشرافية لكل منها .ونعتقد أن الرسوم
البيانية والجداول تعكس بشكل مالئم
طبيعة وهيكل النظم المالية والجهات
االشرافية والعمليات النقدية لكل دولة
على ح ــدة .وتتضمن أب ــرز المالحظات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة بـ ـن ــاء ع ـل ــى ت ـح ـل ـيــل أح ــدث
البيانات المالية لقطاع البنوك الخليجية
ما يأتي:

ظــل نمو إجمالي األص ــول إيجابيا
فــي جميع أنـحــاء دول مجلس التعاون
الخليجي مـمــا أدى إل ــى تسجيل أحــد
أكبر معدالت النمو الفصلية خالل الربع
الثاني من .2019
وعلى المستوى الفردي لكل دولة على
حدة ،تواصل اإلمــارات االحتفاظ بأكبر
حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة
في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة
بلغت  710مليارات دوالر أو ما يعادل
نسبة  31.8في المئة من إجمالي أصول
البنوك الخليجية.
كما سجلت البنوك اإلمــاراتـيــة أكبر
نمو لــأصــول على أس ــاس ربــع سنوي
ع ـلــى م ـس ـتــوى دول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي بارتفاع بلغت نسبته  2.9في
الـمـئــة .وســاهــم فــي تـعــزيــز نـمــو أصــول
البنوك اإلمــاراتـيــة عمليات الــدمــج بين
البنوك ،حيث تم اندماج مصرف الهالل،
أحــد البنوك الخاصة ،مع بنك أبوظبي
التجاري وبنك االتحاد الوطني ،مما أدى
إلــى إضافة أصوله إلــى اجمالي أصول
قطاع البنوك المدرجة.
وجاءت السعودية في المركز الثاني،
حيث بلغت أصولها اإلجمالية  622مليار
دوالر أو  27.2فــي المئة بنهاية الربع
الـثــانــي مــن ع ــام  ،2019بعد أن سجلت
ً
نموا بنسبة  2.5في المئة على أساس
ربع سنوي .وضمن البنوك المدرجة في
المملكة ،كان البنك السعودي الفرنسي
هو البنك السعودي الوحيد الذي أعلن
تراجع قيمة األصول خالل الربع بنسبة

 1.8في المئة ،في حين سجلت البنوك
ً
العشرة المتبقية نموا.
وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت وتـ ـ ـي ـ ــرة نـ ـم ــو ص ــاف ــي
ال ـق ــروض إل ــى  0.9فــي الـمـئــة فــي الــربــع
الـ ـث ــان ــي مـ ــن  .2019وقـ ــامـ ــت ال ـب ـن ــوك
المدرجة في سلطنة عمان ،والتي كانت
قد سجلت أعلى معدل نمو على أساس
ربع سنوي في اإلقراض في الربع األول
من عام  ،2019بإعالن تسجل أكبر معدل
ان ـخ ـفــاض فــي الــربــع ال ـثــانــي مــن 2019
بنسبة  10.2في المئة على أســاس ربع
س ـن ــوي .حـيــث أعـلـنــت أرب ـع ــة م ــن أصــل
ثمانية بنوك مدرجة في سلطنة عمان
عــن انـخـفــاض مـعــدالت اإلقـ ــراض ،وكــان
النصيب األكبر للتراجع على أساس ربع
سنوي من نصيب بنك صحار (صحار
الدولي) وبنك نزوى.
وت ـم ـيــزت الـبـحــريــن بتسجيل أق ــوى
معدل لنمو صافي القروض بنسبة 2.5
في المئة ،تليها اإلمارات والكويت بنسبة
 2.1في المئة و 1.9في المئة ،على التوالي.
أمــا على المستوى الـفــردي لكل بنك
ع ـل ــى ح ـ ـ ــدة ،ف ـس ـجــل  20مـ ــن أص ـ ــل 62
ً
ً
بنكا مــدرجــا فــي دول مجلس التعاون
ً
الخليجي انخفاضا في صافي القروض
خالل الربع الحالي.
وف ــي اإلم ـ ــارات ،سـجــل بـنــك الفجيرة
الوطني أعلى معدل نمو فــي القروض
بنسبة  6.6في المئة ،في حين سجلت
البنوك الكبرى مثل بنك أبو ظبي األول
وبنك أبــو ظبي التجاري مـعــدالت نمو
بلغت  4في المئة (معدلة) و 2.7في المئة،

على التوالي ،واستقر صافي قروض بنك
اإلمارات دبي الوطني عند مستوى 91.2
مليار دوالر .
وفـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،كـ ــان ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الكويتي هو البنك الوحيد الــذي سجل
تــراجـعــا فــي صــافــي ال ـقــروض بنسبة 1
فــي الـمـئــة ،فــي حين تـفــوق أداء البنوك
الصغيرة ،وأعلن بنك وربة نمو محفظة
القروض بنسبة  10في المئة ،في حين
ً
سجل بنك الكويت الدولي نموا بنسبة
 6.5في المئة خالل هذا الربع .وكان نمو
ً
ق ــروض بنك الكويت الوطني هامشيا
بارتفاع بلغت نسبته  1.4في المئة.
وظ ـ ــل ن ـم ــو ودائـ ـ ـ ــع عـ ـم ــاء ال ـب ـنــوك
ً
الخليجية إيجابيا في كل دول مجلس
التعاون الخليجي .ونتيجة لذلك سجلت
البنوك الخليجية أسرع وتيرة نمو منذ
األربــاع العشرة األخيرة بنسبة  2.3في
المئة ،أي أربعة أضعاف النمو الذي تم
تحقيقه بنهاية الربع السابق ،ليصل إلى
 1.68تريليون دوالر.
أما في قطر ،فسجلت أربعة من أصل
ً
ثمانية بنوك تراجعا في صافي إيرادات
الفائدة خالل هذا الربع ،إال انه في ظل
ً
تسجيل بنك قطر الوطني نموا بنسبة
 4.3في المئة على أساس ربع سنوي ،هذا
إلى جانب نمو بنسبة  9.7في المئة و5.9
فــي المئة ،على الـتــوالــي ،مــن ِقبل البنك
التجاري القطري والمصرف الخليجي
ً
ال ـت ـج ــاري ،كـ ــان ذلـ ــك ك ــاف ـي ــا لـتـعــويــض
االنخفاض في إجمالي صافي إيــرادات
الفائدة خالل الربع.
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أصبحت األسواق المالية أكثر
ً
تفاؤال تجاه إمكان إيجاد
أرضية مشتركة للخالف
التجاري بين الواليات المتحدة
والصين ،بعد الموافقة على
عقد محادثات رفيعة المستوى
في أكتوبر.

ك ـ ــان ال ـ ـعـ ــزوف عـ ــن ال ـم ـخــاطــر
هــو السمة السائدة فــي األســواق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــدار األش ـ ـهـ ــر
الماضية ،بما ساهم فــي تحفيز
الطلب على أصول المالذات اآلمنة.
إال أن ــه خ ــال األس ـب ــوع الـمــاضــي
اتـخــذ الـشـعــور السلبي منعطفا
جـ ــديـ ــدا فـ ــي ظـ ــل ت ـه ــدئ ــة أجـ ـ ــواء
السياسية العالمية.
وأص ـب ـح ــت األس ـ ـ ــواق الـمــالـيــة
ً
أكـثــر ت ـفــاؤال تـجــاه إم ـكــان إيـجــاد
أرضية مشتركة للخالف التجاري
بين الواليات المتحدة والصين،
بعد الموافقة على عقد محادثات
رفيعة المستوى في أكتوبر.
كـمــا تـضــاء لــت بـشــدة إمكانية
ان ـف ـصــال الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة عن
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،م ـ ــن دون
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ات ـف ــاق بـفـضــل 21
م ــن أع ـض ــاء ال ـبــرل ـمــان م ــن حــزب
الـمـحــافـظـيــن ال ـم ـت ـمــرديــن الــذيــن
صوتوا ضد انفصال المملكة عن
االتحاد.
كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت الـ ـمـ ـخ ــاط ــر
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا مـنــذ
ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى تـشـكـيــل حـكــومــة
ائـتــافـيــة ،وق ــرر الـمـســؤولــون في
هـ ــونـ ــغ كـ ــونـ ــغ سـ ـح ــب مـ ـش ــروع
ق ــان ــون تـسـلـيــم الـمـجــرمـيــن ال ــذي
دفـ ــع ب ـمــاي ـيــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن إل ــى
التظاهر في الشوارع لالحتجاج
على إقرار هذا القانون منذ حوالي
ً
 13أسبوعا.
وح ـســب تـقــريــر أس ـ ــواق النقد
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ،الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن بـنــك
الكويت الوطني ،فقد أدى اإلقبال

على المخاطر إلــى الضغط على
أصــول ال ـمــاذات اآلمـنــة ،ودفعها
إلى التراجع ومهد الطريق لنمو
األصــول مرتفعة المخاطر ،حيث
فقد الين الياباني  0.73في المئة
من قيمته خالل األسبوع الماضي
مقابل الدوالر األميركي.
أمـ ـ ــا فـ ــي وول سـ ـت ــري ــت ،فـقــد
ارت ـف ـعــت م ــؤش ــرات األس ـه ــم على
مدار األسبوع ،في حين انخفض
م ــؤش ــر ق ـي ــاس الـتـقـلـبــات فيكس
إل ــى أدن ــى مـسـتــويــاتــه المسجلة
ً
منذ شهرين ،وصــوال إلى .15.45
وارتفعت عوائد سندات الخزانة
ألج ـ ـ ــل ع ــامـ ـي ــن وع ـ ـشـ ــر سـ ـن ــوات
ً
بحوالي  10نقاط أســاس تقريبا
يــوم الخميس ،على خلفية أنباء
ع ـ ــن عـ ـق ــد ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
والـصـيــن م ـحــادثــات تـجــاريــة في
أكتوبر.
أم ــا عـلــى صعيد الـ ــدوالر ،فقد
تراجع مؤشره خالل األسبوع في
ظل انخفاض الطلب على أصول
المالذات اآلمنة.
ولـعـبــت الـعــوامــل االقـتـصــاديــة
ً
ً
أيضا دورا في إضعاف الــدوالر،
بـعــد انـكـمــاش ق ـطــاع الـصـنــاعــات
ال ـت ـحــوي ـل ـيــة ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى منذ
أكـثــر مــن  3أع ــوام ،وتوفير سوق
العمل  33ألف وظيفة أقل مما كان
ً
متوقعا.
وخالل جلسات التداول الخمس
الماضية انخفض مؤشر الدوالر
بنسبة  0.72في المئة ،وأثرت حالة
عــدم اليقين الناجمة عــن الحرب
الـتـجــاريــة عـلــى س ــوق الـعـمــل في

ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة خ ــال شهر
أغ ـس ـطــس ،ب ـمــا أدى إل ــى تــراجــع
توفير فرص عمل ،التي بلغت في
الوقت الحالي أدنــى مستوياتها
المسجلة منذ  3أشهر.
وارتفعت الرواتب غير الزراعية
ب ــواق ــع  130أل ـفــا مـقــابــل قيمتها
ال ـم ـعــدلــة ال ـبــال ـغــة  159أل ـف ــا في
يوليو ،وبمعدل أقل من توقعات
االقتصاديين البالغة  163ألفا.
ومن جهة أخرى ،ارتفع متوسط
الــدخــل بــالـســاعــة بنسبة  0.4في
ال ـم ـئــة ،األمـ ــر الـ ــذي رف ــع الـمـعــدل
السنوي إلى  3.2في المئة .واستقر
مـعــدل البطالة عند مستوى 3.7
في المئة.

«المركزي» الكندي يتفادى
توجهات خفض الفائدة
ق ــاوم الـبـنــك الـمــركــزي الكندي
ال ـت ــوج ــه ال ـعــال ـمــي ال ـم ـت ـم ـثــل في
خـفــض أس ـعــار الـفــائــدة األسـبــوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وحـ ــافـ ــظ ع ـل ــى سـعــر
ال ـفــائــدة الــرئـيـســي عـنــد مستوى
 1.75في المئة لالجتماع السابع
على الـتــوالــي ،وإضــافــة إلــى ذلــك،
فــاجــأ البنك األس ــواق بإعالنه أن
مستويات التحفيز الحالية ال تزال
مناسبة ،على الرغم من تصاعد
ال ـحــرب الـتـجــاريــة بـيــن الــواليــات
المتحدة والصين.
وص ــرح أح ــد الـمـســؤولـيــن في
بنك كندا بــأن "أداء اقتصاد كندا
قــريــب م ــن الـمـسـتــوى الـمـطـلــوب،
والتضخم في حدود المستهدف"،

م ـض ـي ـفــا أن "الـ ـ ــدرجـ ـ ــة ال ـحــال ـيــة
للسياسة النقدية التحفيزية ما
زالت مناسبة بالقيمة الحقيقية،
ح ـ ـتـ ــى فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـث ـبـ ـي ــت ال ـب ـن ــك
ال ـمــركــزي أس ـعــار ال ـفــائــدة ،حيث
تراجعت أسـعــار الــرهــن العقاري
ب ــال ـف ـع ــل فـ ــي األش ـ ـهـ ــر األخ ـ ـيـ ــرة،
بسبب انخفاض عائدات السندات
العالمية".
وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـش ـعــر الـبـنــك
بــال ـق ـلــق إزاء تـ ــوتـ ــرات ال ـت ـج ــارة
العالمية ،ويتوقع المسؤولون أن
يتباطأ االقتصاد على األرجح في
النصف الثاني من العام الحالي،
نتيجة لذلك .وبالنظر إلى الدوالر
الكندي ،انخفض الدوالر األميركي
مقابل نظيره الكندي بنسبة 1.26
في المئة ليصل إلى  ،1.3217بعد
اختتام االجتماع.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى اج ـت ـم ــاع
السياسات النقدية لشهر أكتوبر،
فقد تراجع احتمال خفض سعر
الفائدة القياسي بنسبة  0.25في
الـمـئــة إل ــى حــوالــي  45فــي المئة
مقابل  60في المئة قبل اإلعالن.

«بريكست» قد يكون
في أيدي الشعب البريطاني
ّ
تعرض رئيس الوزراء بوريس
جـ ـ ــون ـ ـ ـسـ ـ ــون ل ـ ـهـ ــزي ـ ـمـ ــة ث ــاثـ ـي ــة
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ف ــي مجلس
العموم ،وخسر حزب المحافظين
ً
 21عـ ـض ــوا ،ح ـيــث ص ـ ّـوت ــوا ضد
ان ـف ـصــال الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة عن
االتحاد األوروب ــي .وتــم فصل 21
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نــائ ـبــا م ــن الـكـتـلــة
البرلمانية لحزب
المحافظين ،مما
أدى إلــى خسارة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظ ـ ـيـ ــن
األغ ـ ـل ـ ـب ـ ـي ـ ــة ف ــي
البرلمان.
وب ـ ــال ـ ـن ـ ـظ ـ ــر
إل ــى األصـ ــوات،
فـ ـ ـق ـ ــد صـ ـ ـ ـ ـ ّـوت
مجلس العموم
ب ـ ـ ــأغـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
ً
 327ص ــو ت ــا
مـ ـق ــاب ــل 299
لمنع انفصال
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ع ــن االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــن دون ال ـت ــوص ــل
إل ــى ات ـف ــاق م ــع بــروك ـســل ف ــي 31
أكـ ـت ــوب ــر .إال أن رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
جــونـســون طـلــب إج ــراء تصويت
ع ـل ــى ان ـت ـخ ــاب ــات ع ــام ــة م ـب ـكــرة،
ً
وهو األمر الذي تم سحقه أيضا.
وعـ ـ ــاصـ ـ ــر جـ ــون ـ ـسـ ــون ه ــزي ـم ـت ــه
األول ــى كرئيس ل ـل ــوزراء ،وكانت
خسارته هائلة .عــاوة على ذلك،
تعتبر تلك اللحظة من اللحظات
ال ـص ــاع ـق ــة ل ـح ــزب الـمـحــافـظـيــن.
فمن خالل جولة تصويت واحدة،
ف ـقــد ال ـح ــزب ال ـعــديــد م ــن قــدامــى
الـمـحــاربـيــن وك ـبــار الشخصيات
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ال ـ ـتـ ــي ع ـم ـل ــت ف ـ ــي ظــل
مارجريت ثاتشر وجــون ميجور
وديفيد كــامـيــرون وتـيــريــزا مــاي.
وأدت هزيمة الحكومة األسبوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان إلـ ــى
تقليص إمـكــان انفصال المملكة

ع ــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
بشكل كبير .وبصفة عامة ،تبدو
ً
معضلة االنـفـصــال أكـثــر تـفــاؤال،
ولــم تكن النسخة المقترحة من
جانب رئيسة الوزراء السابقة أكثر
حيوية .وعلى الرغم من التفاؤل
األخير بشأن انفصال المملكة عن
االتحاد بعد التوصل إلى اتفاق،
فإن تلك المعضلة لم تنته بعد.
أم ـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـخـ ـط ــوات
الـمـسـتـقـبـلـيــة ،ف ـمــن ال ـم ـتــوقــع أن
يـعــود م ـشــروع الـقــانــون الـخــاص
بـ ــوقـ ــف انـ ـفـ ـص ــال ال ـم ـم ـل ـك ــة عــن
االتحاد من دون اتفاق اليوم إلى
ط ــاول ــة أع ـم ــال مـجـلــس ال ـع ـمــوم،
إضافة إلى الحصول على موافقة
ملكية فــي وق ــت الح ــق مــن الـيــوم
ذاته.
وفور تفعيل القانون ،سيضطر
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء إل ــى ال ـب ـحــث عن
ت ـمــديــد ف ـت ــرة ان ـف ـص ــال الـمـمـلـكــة

المتحدة عــن االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،إذا لـ ــم ي ـت ـم ـك ــن مــن
الحصول على اتفاق مع االتحاد
في األسابيع المقبلة.
وعلى الرغم من رفض البرلمان
طلب جونسون إلجراء انتخابات،
ف ــإن ــه ق ــد ي ـتــم إج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
جديدة قريبا ،وتخطط الحكومة
إلعادة تقديم الطلب اليوم .وصرح
زعـ ـي ــم حـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال ،جـيــريـمــي
ك ــوربـ ـي ــن ،ب ــأن ــه س ـي ــدع ــم إج ـ ــراء
انتخابات جديدة إذا تم استبعاد
ان ـف ـصــال الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة عن
االتحاد األوروبي من دون اتفاق.
وبالتالي ،قد يؤيد االقتراح إذا تم
تمرير مشروع قانون عدم انفصال
المملكة عــن االت ـحــاد بــا اتـفــاق.
ويبدو أن الشعب البريطاني قد
يكون له القرار األخير بهذا الشأن
خالل األشهر المقبلة.

ثقافات

١٦

مسك وعنبر

ثقافات
om

تتناول مجلة "ميريت
أفاد الفنان التشكيلي
المغربي عبداللطيف العيادي الثقافية" موضوع اإلسالم
في الفكر االستشراقي في
بأن العلوم اإلنسانية،
ً
وخاصة الفلسفة ،لعبت دورا عددها الجديد.
ً
مهما في مساره الفني.
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١٨
مسك وعنبر

التقى مجلس إدارة جمعية
الفنانين الكويتيين األمين
العام للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب
كامل العبدالجليل.

١٨

قال المخرج عبد الله
الويس إنه انتابه كثير
من القلق قبل اتخاذ قرار
التمثيل.

سوزان سارندون تنتقد جوائز األوسكار

هايلي أتويل

نسليهان أتاغول

سلمى حايك

هايلي أتويل تلتقي توم سلمى حايك بعيد ً ميالدها :نسليهان أتاغول :أتشاجر
كروز في «مهمة مستحيلة» نعم عمري  53عاما
مع أوزجيفيت في الكواليس
يعود النجمتوم كروز في الجزء الجديد من سلسلة
أفالم " ،"Mission Impossibleإخراج كريستوفر مكواري،
ليؤدي شخصية إيثان هانت ،العميل السري غير القابل
للتدمير ،حيث تم تحديد  23يوليو  2021لطرح الجزء
السابع من الفيلم ،وسيصدر الجزء الثامن منه في 5
أغسطس .2022
وذكرت تقارير إعالمية ،أن الممثلة اإلنكليزيةهايلي
أتــويـل انضمت إلــى الـجــزء الجديد مــن هــذه السلسلة،
لتكون إضافة مهمة ومميزة مع البطل كروز.

اح ـت ـف ــل ف ــرانـ ـس ــوا هـ ـن ــري ب ـي ـن ــو ،زوج ال ـن ـج ـمــة
المكسيكية اللبنانية األ ص ــل سلمى حــا يــك ،بعيد
ميالدها ،وأحضر لها قالب حلوى ،ووضــع صورة
وجهها عليه مع عبارة محبة ووفاء لها.
ُيذكر أن سلمى أذهلت محبيها ،أخيرا ،بنشرها
صورة لها على الشاطئ ،متحدية التقدم في السن،
ومحتفلة بعيد ميالدها ،خصوصا أنها كسرت عتبة
الـ  ،50وعلقت عليها" :نعم ،عمري  53عاما".

كشفت الـنـجـمــة الـتــركـيــةنسليهان أت ــاغ ــول عــن أن
عالقتها بزميلها النجمب ــوراك أوزجيفيت فــي بداية
تـصــويــر مسلسلهما األخ ـيــر (ال ـحــب األع ـم ـى) لــم تكن
جيدة ومتوترة كثيرا ،إذ إنهما كانا دائما يتشاجران
في كواليس التصوير.
وقالت" :لكن مع مرور الوقت اكتشفت أن بوراك يحمل
قلبا طيبا ال ُيظهره" ،ومن ثم بدأ يمزح معها ،وأصبح
خفيف الظل ،فباتت عالقتهما أفضل ،واستطاعا أن
يشكال ثنائيا ناجحا.

«جوكر» ينال جائزة األسد الذهبي
في «البندقية»

سوزان سارندون
ان ـ ـت ـ ـقـ ــدت ال ـم ـم ـث ـل ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة س ـ ـ ــوزان
سـ ــارنـ ــدون ،خ ــال م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي مـهــرجــان
تورنتو السينمائي ،جوائز األوسـكــار ،التي
ُ
ُ
باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة.
وأوضحت الممثلة" :لم تكن ثمة حاجة إلى
إنفاق المال عندما ُرشحت خمس مرات وفزت
م ــرة" بــأوسـكــار أفـضــل ممثلة عــن دوره ــا في
"ديد مان ووكينغ" (.)1995
وأضافت" :هذا األمر لن يحصل اآلن" ،منددة
بحمالت الضغط التي غالبا ما تشن على مدى
أشهر قبل منح الجوائز.
وتمثل سارندون في "بالكبيرد" دور أم في
آخر مراحل مرض تريد أن تضع حدا لحياتها،

وقد عرض الفيلم للمرة األولى في المهرجان.
وقــالــت الـمـمـثـلــة ( 72عــامــا) إن ـهــا ال تملك
ف ــرص ــا ك ـب ـيــرة ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى أوسـ ـك ــار عن
هذا الدور ،ألنه ليس لديها الوسائل المادية
"ل ـم ـن ــاف ـس ــة بـ ـع ــض األف ـ ـ ـ ــام الـ ـم ــدع ــوم ــة مــن
أش ـخ ــاص م ــن طـيـنــة ه ــارف ــي وايـنـسـتـيــن في
هذا العالم".
وكــان المنتج الـهــولـيــوودي النافذ سابقا
وهــو فــي قلب فضيحة "مــي ت ــو" ،قــاد أفالما
عدة من إنتاجه للفوز باألوسكار ،قبل أن يتهم
باعتداءات كثيرة.
(أ ف ب)

المصور غييرمو يفوز بجائزة فيزا دور

«الفضي» لبوالنسكي عن «جاكوز»
نجح المخرج الفرنسي البولندي رومان بوالنسكي
في الفوز بالرهان الكبير ،ووضع حد للغط الذي
دار حول أحقيته في الترشح والفوز بإحدى جوائز
مهرجان البندقية السينمائي الذي اختتمت دورته الـ  76أمس.
ونال فيلم بوالنسكي «جاكوز» أي «اتهم» جائزة األسد الفضي
إذ جرى تسليم الجائزة لزوجته إيمانويل سينيه لعدم حضوره
بسبب المنع ،في حين ذهب «األسد الذهبي» لفيلم «جوكر»
للمخرج تود فيلبس والممثل خواكيم فونيكس.
وكان للحضور العربي دور مهم ،إذ نال المخرج اللبناني
الصوت»،
أحمد غصين ثالث جوائز عن فيلمه «جدار ّ ً
وفوجئ غصين بها ،وقال ،إنه لم يكن يتوقع أبدا الفوز
بجائزتي النقاد والجمهور في آن في فعالية «أسبوع
النقاد الدولي».
ف ــاز فيلم "جــوكــر" لألميركي
تود فيليبس حول عدو باتمان
ال ـلــدود ،بجائزة األســد الذهبي
في ختام الدورة الـ  76لمهرجان
البندقية ،وفــق مــا أعـلــن رئيس
بينالي البندقية باولو باراتا.
ومنحت جائزة لجنة التحكيم
"األس ـ ــد ال ـف ـضــي" إل ــى "ج ــاك ــوز"
(أتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم) لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج الـ ـف ــرنـ ـس ــي
البولندي رومان بوالنسكي وهو
فيلم تشويق سياسي يستعيد
قضية دريـفــوس وهــي فضيحة
مـنــاهـضــة لـلـســامـيــة ف ــي نـهــايــة
الـقــرن الـتــاســع عـشــر فــي فرنسا
أث ــار اخ ـت ـيــاره ضـمــن المسابقة
ً
الرسمية جدال بسبب المالحقات
ف ــي ح ــق ال ـم ـخــرج ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة بتهمة اغتصاب قاصر
في عام .1977
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أع ـ ــرب ال ـم ـخــرج
ال ـل ـب ـن ــان ــي أح ـ ـمـ ــد غ ـص ـي ــن عــن
"ف ـ ـخ ـ ــره" ب ـ ـفـ ــوز ف ـي ـل ـم ــه "ج ـ ــدار
الصوت" بثالث جوائز في إطار
ً
المهرجان ،مشيرا إلى أنه لم يكن
ّ
ً
يتوقع أبدا الفوز بجائزتي النقاد

وال ـج ـم ـهــور ف ــي آن ف ــي فـعــالـيــة
"أسبوع النقاد الدولي".
ونال غصين الجائزة الكبرى
في فئة "أسبوع النقاد الدولي"
ً
وج ــائ ــزة ال ـج ـم ـهــور ،ف ـضــا عن
جـ ــائـ ـّـزة "م ـ ــاري ـ ــو س ـ ـيـ ــرانـ ــدري"
للمؤثرات التقنية.
وأبـ ـ ــدى الـ ـمـ ـخ ــرج ان ــده ــاش ــه
ب ـع ــد حـ ـص ــده ج ــائ ــزت ــي ال ـن ـقــاد
ً
والـجـمـهــور فــي آن ،إذ نـ ــادرا ما
يتوافق الطرفان في الرأي.
وقال "الفرحة غمرتني وسط
الحار لم أكن ّ
ّ
أصدق ما
التصفيق
ّ
يحصل ما كنت أتصور أن الفيلم
سيحظى بهكذا حفاوة وتقدير".
وحول الفيلم الفائز له "جدار
الـ ـ ـص ـ ــوت" ،تـ ـ ــدور ق ـ ّـص ـت ــه ح ــول
شاب يعود إلى قريته في جنوب
لبنان خالل حرب عام  ،2006فال
يـجــد والـ ــده ب ــل يـفـجــع بــالــدمــار
الـ ــذي ل ـحــق بــال ـمــوقــع وبـجـنــود
ّ
إســرائـيـلـيـيــن يـحـتــلــون الـطــابــق
األول من منزله.
وي ــرك ــز الـسـيـنـمــائــي ف ــي أول
ف ـي ـل ــم روائ ـ ـ ــي لـ ــه ع ـل ــى ت ـص ـ ّـدع

إيمانويل سينيه تتسلم
جائزة بوالنسكي

الفائزون بالجوائز
ال ـعــاقــات بـيــن األج ـي ــال "عــاقــة
االب ــن ب ــوال ــده" ودور المدنيين
في النزاعات "الذين هم أكثر من
ً
م ـجـ ّـرد أرق ــام وي ـن ـجــزون أعـمــاال
بطولية من خالل ّ
رص الصفوف
في الحروب".
ّ
ويشدد على البعد اإلنساني
واالج ـت ـم ــاع ــي لـلـعـمــل وحــرصــه
االبـتـعــاد عــن الطابع السياسي
لألحداث.
ولم يخف غصين فخره بهذا
التكريم الذي لقيه "في أحد ّ
أهم
ال ـم ـهــرجــانــات الـسـيـنـمــائـيــة في
ً
ال ـعــالــم" ،مـعــربــا عــن أمـلــه بقيام
"سـيـنـمــا واع ـ ــدة ت ـ ــزداد ث ـقــة في
ً
لبنان خصوصا والعالم العربي
ّ
ً
عـ ـم ــوم ــا وت ـ ـعـ ــزز م ـكــان ـت ـهــا فــي
المهرجانات العالمية".
وأهدى السينمائي المكافآت
ّ
التي نالها في البندقية إلى "كل
القيمين على الفيلم الــذي تدور
 90في المئة من أحداثه في مكان
واحد وزمان واحد" ،من ممثلين
وت ـق ـن ـي ـيــن "ع ـم ـل ــوا ف ــي ظ ــروف
تصوير صعبة".

تود فيلبس وخواكين فونيكس يتسلمان جائزة األسد الذهبي

كرمت إدارة مهرجان البندقية ،أمس األول ،الفائزين في ختام الدورة
السادسة والسبعين ،وفيما يلي أسماء المكرمين:
• جائزة األسد الذهبي ألفضل فيلم" :جوكر" لألميركي تود فيليبس.
• األسد الفضي جائزة لجنة التحكيم" :جاكوز" للفرنسي البولندي
رومان بوالنسكي.
• األســد الفضي ألفضل إخ ــراج :روي أنــدرســن (السويد) "أبــاوت
أندلسنس".
• جائزة أفضل سيناريو" :نامبر  7تشيري الين" من غهراج يونفان
من هونغ كونغ.
• جائزة لجنة التحكيم الخاصة":ال مافيا نون إيه بيو كيال دي أونا
فولتا" لإليطالية فرانكو ماريسكو.
• كأس فولبي ألفضل ممثلة :الفنرسية أريــان أسكاريد عن فيلم
"مارتن إدن" لبيترو مارسيلو.
• جائزة مارتشيلو ماستروياني ألفضل موهبة ناشئة :األسترالي
توبي واالس عن "بايبيتيث" لشانون مورفي.
• األســد الذهبي التكريمي لمجمل أعمالهما للمخرج اإلسباني
بيدرو ألمودوفار والممثلة البريطانية جولي أندروز.
وس ـ ـبـ ــق ألح ـ ـمـ ــد غ ـص ـي ــن أن
خــاض مـجــال األف ــام الوثائقية
وال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة وشـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـي ـل ـمــه
"ت ـشــويــش" ( )2017ف ــي فعالية
"أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي الـ ـمـ ـخ ــرجـ ـي ــن" فــي
م ـ ـهـ ــرجـ ــان ك ـ ـ ــان ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي،

ك ـم ــا ع ـ ــرض ف ـي ـل ـمــه ال ــوث ــائ ـق ــي
التجريدي "المرحلة الرابعة" في
فئة "المنتدى الموسع" في دورة
العام  2016من مهرجان برلين.
(أ.ف.ب)

 ...و جائزة أفضل إخراج لروي أندرسن تسلمها يوهانسون كارلسون

غييرمو أرياس
فــاز المصور المكسيكي غييرمو أريــاس،
من وكالة فرانس برس ،في بربينيان ،بجائزة
"فيزا دور" ،أعرق مكافأة في مهرجان "فيزا بور
ليماج" للتصوير الصحافي ،لعمله على قوافل
المهاجرين بأميركا الوسطى في محاولتهم
الوصول إلى الواليات المتحدة عبر المكسيك.
وهـ ــي الـ ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة ف ــي غ ـض ــون خـمــس
سنوات التي يفوز فيها مصور من "فرانس
برس" بهذه الجائزة.
وقال غييرمو أرياس بعد تسلمه الجائزة:
"أنــا متأثر جــدا ،ويشرفني أن يكرمني أعرق
م ـهــرجــان لـلـتـصــويــر الـصـحــافــي ف ــي الـعــالــم.
المهم أن نتمكن من إبراز مشكلة المهاجرين
العالمية .ويمكننا من خالل المهاجرين في

أم ـيــركــا الــوس ـطــى أن نـلـقــي ال ـض ــوء عـلــى كل
المهاجرين في العالم ،هذا هو دورنا".
وتشكلت أول قافلة مهاجرين في أميركا
الوسطى وانطلقت قبل عام تقريبا ،في حركة
هجرة جماعية غير مسبوقة باتجاه الواليات
المتحدة ،بحثا عن عمل ،أو هربا من إرهاب
تجار المخدرات وعصابات "م ــارا" المخيفة
في المنطقة.
وكـ َّـرم المهرجان العام الماضي الفرنسية
فيرونيك دي فيغري ،أول ام ــرأة تـفــوز بهذه
الـجــائــزة منذ  20عــامــا والخامسة فقط منذ
الدورة األولى من هذا المهرجان في عام .1989
(أ ف ب)

ميك جاغر يحمل على دونالد ترامب
حمل قائد فرقة رولينغ ستونز البريطانية،
ميك جــاغــر ،على الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب ،منددا بفظاظته وأكاذيبه وسياسته
البيئية.
وأكــد جاغر أنــه يدعم الناشطين الشباب
ال ـمــداف ـع ـيــن ع ــن ال ـم ـن ــاخ .وأسـ ــف للمستوى
الذي تراجعت إليه السياسة "بما في ذلك في
بلدي خالل األسبوع الجاري" ،في إشارة إلى
بريطانيا ،حيث وصف رئيس الوزراء بوريس
جونسون ،زعيم الحزب العمالي ،بأنه "دجاجة
مغسولة بالكلور".
ونــدد مغني ال ــروك ( 76عــامــا) بـ"الفظاظة
التي تتسم بها الحياة العامة" ،مقرا في الوقت
نفسه بأنه ال يؤيد "الكياسة على الدوام ،لكن
عـنــدمــا ن ــرى مــا يـحـصــل اآلن فــي الـكـثـيــر من
الدول ،ومن بينها بلدي ،خصوصا بالواليات
المتحدة ،نرى أن التغير الحاصل جذري".
وأض ـ ـ ــاف" :األمـ ـ ــر ال يـتـعـلــق ف ـقــط بـ ُـحـســن
الـتـصــرف ،لكني أت ـســاء ل :إلــى أيــن سيقودنا
االستقطاب والفظاظة واألكاذيب؟".
ك ــام ج ــاغ ــر ج ــاء خ ــال ع ــرض فـيـلــم "ذي
برنت أورنج هيرسي" التشويقي ،الذي تدور
أحداثه بأوساط الفن ،ويلعب فيه دور جامع
أعمال فنية.
وندد موسيقي آخر هو البريطاني رودغر

ميك جاغر
ووت ـ ــرز ،مــؤســس فــرقــة بـيـنــك ف ـلــويــد ،أيـضــا،
بجونسون وتــرامــب ،واصـفــا إياهما بأنهما
"معتالن اجتماعيا من دون رحمة( .أ ف ب)

ثقافات
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ً ً
العيادي :العلوم اإلنسانية لعبت دورا مهما في مساري
حصد الجائزة األولى في المهرجان الدولي للكاريكاتير
ً
فنان مبدع ،ريشته لها بصمة فريدة على الورق ،وإجادته لفن الكاريكاتير كانت سببا في حصده العديد من الجوائز العربية
والدولية ،أبرزها الجائزة األولى في المهرجان الدولي للكاريكاتير بمصر .2018
قال الفنان التشكيلي المغربي عبداللطيف العيادي إن العلوم اإلنسانية ،وخاصة
وفي حوار أجرته ً
«الجريدة» من القاهرةً ،
معه ً
الفلسفة ،لعبت دورا مهما في مساره الفني ،الفتا إلى أن استخدام التقنية الحديثة لن يقصي الرسم التقليدي على الورق ...وفيما
يلي نص الحوار:

أنظم ورشًا فنية
لألطفال لتهذيب
ذوقهم الفني
وإبعادهم عن
االنحراف
عبد اللطيف العيادي

• كـيــف تـنــامــى بــداخ ـلــك ُحــب
الرسم؟
 مـ ـن ــد طـ ـف ــولـ ـت ــي أرس ـ ـ ـ ــم كــلشــيء يثير إعجابي مــن حولي،
وبخاصة الطبيعة والبورتريه
فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة اس ـم ـه ــا
«وزان» تتميز بالهدوء والمناظر
الطبيعية الخالبة .وبعد دراستي
االبتدائية واإلعدادية فالثانوية،
قـ ـ ـ ــررت أن أتـ ــوجـ ــه إلـ ـ ــى مــدي ـنــة
ت ـ ـطـ ــوان «الـ ـحـ ـم ــام ــة ال ـب ـي ـض ــاء»
ع ــام  ،2009لــالـتـحــاق بالمعهد
استخدام التقنية
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـل ــة،
ودراسـ ـت ــي األكــادي ـم ـيــة ف ــي هــذا
الحديثة
ال ـم ـع ـهــد مـكـنـتـنــي م ــن ال ـغ ــوص
لن يقصي الرسم
في الفن التشكيلي بشكل معمق
من خالل دروس نظرية كتاريخ
التقليدي
الفن والفلسفة والسيميولوجيا،
على الورق
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـط ـب ـي ـق ـي ــة ك ــال ــرس ــم
وال ـ ـص ـ ـبـ ــاغـ ــة والـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــت ،ح ـيــث
االشـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
الموضوعات (الطبيعة ،الطبيعة
ال ـم ـي ـت ــة ،الـ ـجـ ـس ــم ،الـ ـب ــورت ــري ــه،
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــارة) ،ف ــالـ ـف ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي
يـقــوم عـلــى إت ـقــان قــواعــد الــرســم
والصباغة كالمقاييس ،اإلضاءة،
ال ـ ـظ ـ ــل ،وه ـن ــا
أس ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ــر
ق ـ ـ ـ ـ ــول بـ ــاب ـ ـلـ ــو
ب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــو:
«أت ـقــن الـقــواعــد
ك ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــرف،
ح ـ ـتـ ــى ت ـت ـم ـك ــن
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـس ـ ــره ـ ــا
ك ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان» ،وقـ ــد
ساهمت دراستي
األك ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
ف ـ ـ ـ ــي االن ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاح
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب
وخـبــرات عالمية،
خاصة اإلسبانية،
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـف ــن
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي،
ً
من أعماله
وت ـ ـحـ ــديـ ــدا ال ــرس ــم
فن البورتريه إلينش
تا
ين
والصباغة المائية

«األكواريل» والتأثر بالمدرستين
االنطباعية والــواقـعـيــة ،كــل هذا
خــول ـنــي ال ـح ـصــول ع ـلــى جــوائــز
وط ـ ـن ـ ـيـ ــة ودول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة
إل ــى عـشـقــي لـلــرســوم المتحركة
والـ ـك ــاريـ ـك ــاتـ ـي ــر ،حـ ـي ــث ت ــوج ــت
ب ــال ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى لـلـمـهــرجــان
ال ــدول ــي لـسـيـنـمــا ال ـت ـحــريــك في
م ــديـ ـن ــة مـ ـكـ ـن ــاس عـ ــامـ ــي 2013
و.2016

ل ـ «بـيــدرو سيلفا» مــن البرتغال،
والـثــالـثــة لــ«عـمــر ثـيـفــايــوس» من
البيرو.
وتــم تنظيم معرض لألعمال
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي م ــرك ــز م ـح ـمــود
سعيد للمتاحف باإلسكندرية،
ً
ً
وحقق نجاحا متميزا ،وبطبيعة
الحال تسهم الجوائز في تشجيع
ال ـف ـنــان ،فـبـقــدر م ــا ه ــي تشريف
واعتراف هي كذلك تكليف لبذل
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـعـ ـط ــاء واإلن ـ ـتـ ــاج
واإلبداع.

ً
• حـ ـص ــدت أي ـ ـضـ ــا ال ـج ــائ ــزة
األولـ ـ ــى ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان ال ــدول ــي
للكاريكاتير بمصر  ،٢٠١٨حدثني
عن هذه التجربة؟
 من خالل متابعتي لألنشطةً
ً
الثقافية والفنية وطنيا ودوليا،
أث ـ ــار ان ـت ـبــاهــي خ ــال ال ـس ـنــوات
األخ ـيــرة انـفـتــاح ال ــدول العربية
عـلــى ف ــن ال ـكــاري ـكــات ـيــر ،الــرســوم
المتحركة واألشرطة المرسومة،
وخ ــاص ــة ف ــي م ـصــر ،حـيــث تـقــام
عدة مسابقات ومعارض ،فقررت
المشاركة في إحداها.
وف ـ ــي أواخـ ـ ــر ع ـ ــام  ،2018تــم
اإلعالن عن مسابقة «كايروكاتير
ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة» ،وكـ ـ ـ ــان م ــوض ــوع ـه ــا
ي ـت ـم ـحــور حـ ــول رسـ ــم ب ــورت ــري ــه
كــاريـكــاتـيــري لشخصية الـعــالــم
المصري أحمد زوي ــل ،الحاصل
عـلــى جــائــزة نــوبــل فــي الكيمياء
عام  ،1999فشاركت في المسابقة،
وتقدم للمشاركة فيها  300فنان
مــن مختلف بـقــاع الـعــالــم ،تحت
عنوان «العالم يرسم زويل».
بـ ـع ــد أيـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـعـ ـ ــدودة ،أع ـل ــن
ال ـم ـن ـظ ـمــون ال ـن ـتــائــج الـنـهــائـيــة
ع ـب ــر مـ ــواقـ ــع ع ــال ـم ـي ــة مـخـتـصــة
بالكاريكاتير ،فكانت فرحتي ال
توصف ،إذ حصلت على الجائزة
ً
األول ــى عــالـمـيــا مــن بـيــن كــل هــذا
ال ـع ــدد الـكـبـيــر م ــن الـمـشــاركـيــن،
في حين عــادت الجائزة الثانية

أفكار جديدة

األشرطة المرسومة

• ح ـ ـ ـص ـ ـ ـلـ ـ ــت عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى در جـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــوس ف ـ ــي الـ ـعـ ـل ــوم
اإلنسانية ،مــاذا أفــادك ذلــك على
مستوى عملك الفني؟
 سـ ـ ــؤال جـ ـي ــد ،ي ـم ـكــن ال ـق ــولإن ال ـع ـلــوم اإلن ـســان ـيــة وخــاصــة
ً
ً
الـفـلـسـفــة لـعـبــت دورا مـهـمــا في
مساري الفني ،من خالل االنفتاح
على أفكار جديدة ورؤية األشياء
م ــن زاوي ـ ـ ــة م ـغ ــاي ــرة وتـحـلـيـلـهــا
ً
ً
فلسفيا وسميولوجيا ،ما يسهم
في إبداع أعمال فنية راقية تؤثر
فــي المتلقى بشكل خــاص ،وفي
الـ ـحـ ـي ــاة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ع ـم ــوم ــا.
ي ـ ـقـ ــول الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـس ــوف ف ــري ــدري ــك
نيتشه« :لدينا الفن كي ال نموت
م ــن ال ـح ـق ـي ـقــة» ،ويـ ـق ــول ال ـكــاتــب
النمساوي بيتر ألتنبرغ« :الفن
هو الحياة ،والحياة هي الحياة،
لكن فن الحياة أن تحيا حياتك
بفن».

الرسم والصباغة
• مـ ــا أه ـم ـي ــة ت ـع ـل ـيــم ال ــرس ــم
ً
لألطفال في ضوء تنظيمك ورشا
فنية للصغار في المغرب؟
ً
 أنظم ورشا فنية للصغار فيالكاريكاتير والرسم والصباغة،
ف ــي عـ ــدة مـ ــدن م ـغ ــرب ـي ــة ،ب ـهــدف

إش ـ ـع ـ ــار األط ـ ـ ـفـ ـ ــال وع ــائ ــاتـ ـه ــم
بأهمية الرسم في تربية النشء
وتهذيب ذوقهم الفني وإبعادهم
عن االنحراف ،فالفن أحد أشكال
العالج ،كما قال أرسطو ،وكذلك
جعلهم ينخرطون في النهوض
ب ـ ــال ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ال ـم ـح ـل ــي
وال ــوط ـن ــي ،م ــن خ ــال رســومــات
تـعـبــر عـمــا تــزخــر بــه بــادنــا من
معالم ومناظر وشخوص.
وكـ ــان ع ـن ــوان ال ــورش ــة ،الـتــي
ً
نظمتها أخـيــرا في مدينة وزان:
«وزان بـعـيــون أط ـفــال ـهــا» ،حيث
ساهمت هذه الورشة في اإلشعار
ب ــأه ـم ـي ــة ال ـم ـع ــال ــم الـ ـت ــي تــزخــر
بـهــا ه ــذه الـمــديـنــة الـعــريـقــة ،من
خـ ــال إعـ ـط ــاء ال ـح ــري ــة لــأط ـفــال
الختيار المعالم التي يحبونها
ورسـ ـمـ ـه ــا ب ـت ـق ـن ـي ــات م ـخ ـت ـل ـفــة،
بــاإلضــافــة إلــى تكريم شخصية
الممثل المغربي عبدالقادر مطاع
ً
بــرسـمــه كــاريـكــاتـيــريــا مــن طــرف
األطفال ،خالل ورشة سابقة لفن
الكاريكاتير.

التطور التكنولوجي
• دخـ ـ ــول ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا فــي
مجال الرسم ،هل تراه في صالح
ِّ
يضيع الروح الحقيقية
الفنان أم
للعمل الفني؟
 بـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــال ،ي ـج ــبعـلــى ال ـف ـنــان أن ي ــواك ــب الـتـطــور
التكنولوجي ويوظفه لمصلحته،
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ع ـ ـص ـ ــرن ـ ــا ،ح ـي ــث
أصبحت المعلومة تنتقل بسرعة
وتفرض على الفنان مسايرتها
دون أن يهمل الجانب اإلبداعي
ف ــي ع ـم ـلــه ،فــالـكــاريـكــاتـيــريـســت
على سبيل المثال أصبح يقوم
ب ـ ــإب ـ ــداع ع ـم ـل ــه ح ـ ــول ح ـ ــدث أو
مــوضــوع ظــرفــي معين فــي وقت
وجـ ـي ــز وي ــرس ـل ــه إل ـ ــى ال ـج ــري ــدة
أو ال ـم ـج ـل ــة بـ ـس ــرع ــة ،وهـ ـ ـ ــذا ال
يـتــأتــى إال عــن طــريــق استعماله

وت ــوظ ـي ـف ــه ل ـل ــوس ــائ ــل ال ـت ـق ـن ـيــة
الحديثة كاللوحات الغرافيكية
ً
وبرامج الرسم والتلوين ،عوضا
عن الطريقة التقليدية ،أي الرسم
على الورق ثم التلوين بالصباغة،
لكن هذا ال يعني أن التكنولوجيا
في مجال الرسم كالرسم الرقمي
سـ ـيـ ـقـ ـص ــي ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوض ال ـ ــرس ـ ــم
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــورق ،فـلـكــل
أدواتـ ـ ـ ــه ،وخ ــام ــات ــه ،وجـمــالـيـتــه
وقيمته التي تميزه .وكما يقول
المثل الشعبي المغربي« :الجديد
له جدة والبالي ال تفرط فيه».

العالم العربي
• ك ـ ـ ـيـ ـ ــف ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ِّـيـ ـ ــم م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
الكاريكاتير في العالم العربي؟
وم ــا الـعـقـبــات ال ـتــي ت ــواج ــه هــذا
الفن؟
 مــن خ ــال مــا يـعــرفــه الـعــالــمال ـ ـعـ ــربـ ــي م ـ ــن ت ـ ـطـ ــور وانـ ـفـ ـت ــاح
فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال ال ـث ـق ــاف ــي وال ـف ـن ــي
ت ـن ـظــم ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـل ـت ـق ـيــات
والمسابقات والمعارض المتعلقة
بفن الكاريكاتير ،وهذا يدل على
ت ـجــاوز الـنـظــرة الـتــي ك ــان ينظر
ب ـه ــا إل ـ ــى ه ـ ــذا الـ ـف ــن ال ـم ـشــاغــب
«ف ــن ال ـم ــأس ــاة ال ـض ــاح ـك ــة» ،لكن
ً
ن ـ ـظـ ــرا ل ـت ـط ــرق ــه ون ـ ـقـ ــده الـ ـ ــاذع
لمختلف الـمــواضـيــع ،وبخاصة
ً
ً
السياسية يجد أحيانا تضييقا
فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ،ب ـ ـخـ ــاف
الوضعية المقلقة التي أصبحت
عـلـيـهــا ال ـجــرائــد ال ــورق ـي ــة ،وهــي
الـ ـت ــي ك ــان ــت ال ـم ـح ـت ـضــن األول
لـلــرســوم الـكــاريـكــاتـيــريــة فــي ظل
ص ـعــود الـصـحــافــة اإللـكـتــرونـيــة
ووســائــط الـتــواصــل االجتماعي
واستقطابها لماليين القراء.
• م ــا ال ـم ـش ــروع ال ـف ـنــي ال ــذي
ً
تجهز له حاليا؟
 تنظيم مـعــرض خ ــاص بفنالكاريكاتير.

«ميريت الثقافية» تناقش اإلسالم في الفكر االستشراقي
تتناول مجلة «ميريت
الثقافية» موضوع اإلسالم
في الفكر االستشراقي في
عددها الجديد.

فــي سبتمبر ال ـج ــاري ص ــدر الـعــدد
الـتــاســع مــن مجلة «مـيــريــت الثقافية»
( 260صـفـحــة) ،اإللكترونية الشهرية
عــن دار مـيــريــت للنشر ،وال ـتــي يــرأس
تحريرها الشاعر سمير درويش.
وفي العدد ،تناقش المجلة اإلسالم
ف ــي الـفـكــر االس ـت ـشــراقــي ،فـقــد تضمن
«الملف الثقافي» الذي يحمل العنوان
ن ـف ـســه خ ـم ــس م ـ ـقـ ــاالت :م ــن الـ ـص ــورة
العدائية إلى الصورة االنقالبية للنبي
محمد بقلم عـصــام الــزه ـيــري ،وكيف
ي ـص ــور االسـ ـتـ ـش ــراق ال ـج ــدي ــد ال ـعــرب
والـمـسـلـمـيــن ل ـ ـ .د زي ـ ــاد أب ــول ـب ــن (مــن
األردن) ،وآالم الحالج ،وآالم ماسينيون
بـ ـقـ ـل ــم م ـ ـ ـ ــروة نـ ـبـ ـي ــل ،ون ـ ـظـ ــريـ ــة «دان
غيبسون» حــول مـكــان ن ــزول الرسالة
لسمير دروي ــش ،وآراء مـتـعــددة حول
ّ
والنبي ..كتبه آرون راث
محمد :الرجل،
وقام بترجمته طارق فراج.

الــديــن ف ـتــوح ،و«أزم ـ ــة الـنـقــد وانـفـتــاح
ال ـن ــص» عـيــن عـلــى ت ـح ــوالت الـخـطــاب
النقدي الراهن لمحمد عليم ،وقصص
غرائبي بتقنيات السرد الروائي ألماني
فؤاد ،والفيزياء الصوفية ولوغاريتمات
اإلشراق ألحمد طنطاوي ،وآالم األنثى
فــي رواي ــة «ال ـحــريــم» ألحـمــد الصغير،
وكوم الحجر ...سبية األيديولوجيات
الميتة لعمر صوفي محمد.
ً
وتضمن باب «نون النسوة» ملفا عن
إبداع القاصة والروائية سمر نور ،ضم
مقاالت ثالثة :رواية الست ..رصد أعماق
المرأة في إطار من عالم جديد لمحمد
سليم شوشة ،معراج ومحلة بال شروط
بقلم لنا عبدالرحمن (من لبنان) ،وفن
القصة القصيرة عند سمر نــور بقلم
سمير طاهر (مــن الـعــراق) ،وفصل من
رواية لم تنشر لسمر نور بعنوان «ما
رواه الجني».

افتراء واختالق

التطهير العرقي

وت ـ ــدور افـتـتــاحـيــة رئ ـيــس الـتـحــريــر
حول الموضوع نفسه ،بعنوان «صراع
ال ـم ـســاحــات ..بـيــن الـعـقــانــي والغيبي
ف ــي ال ـخ ـطــاب اإلس ــام ــي ،وجـ ــاء فـيـهــا:
«أ ت ـص ــور أن ج ـهــود المستشرقين في
قراءة النصوص والخطابات اإلسالمية
المتعددة ليست ًّ
شرا كلها ،وأن إعراض
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ع ــن ت ـل ــك ال ـج ـه ــود جـمـلــة،
واتهامها بالضالل والتضليل واالفتراء
ِّ
يضي ُع عليهم فرصة لرؤية
واالختالق؛
ثانية عميقة لعلهم يجدون ما يعينهم
في تنقية الخطاب الديني من حموالته
الفاسدة».
وفي «إبداع ومبدعون» تضمن باب
«رؤى ن ـق ــدي ــة» س ـتــة مـ ـق ــاالت :ش ــؤون
نظرية ..للناقد فينسنت ليتش لعصام

وف ــي ب ــاب «تـجــديــد ال ـخ ـطــاب» مقال
واحـ ـ ــد ط ــوي ــل ل ـم ـح ـمــد داود ب ـع ـنــوان
«ال ـس ـم ــات ال ـع ــام ــة لـلــرجـعـيــة الــديـنـيــة
ف ــي م ـص ــر» ،وف ــي ب ــاب «حـ ــول ال ـعــالــم»
ترجم عاطف محمد عبدالمجيد قصة
« »Igicucuلـلـقــاصــة وال ــروائ ـي ــة بياتا
أوموبياي ميريس ،وهي رواندية هربت
من التطهير العرقي والديني في رواندا
وعاشت في فرنسا ،وترجمت دينا نبيل
ً
فصال من مذكرات الكاتبة الصينية ري
يانج بعنوان «وحش القرد العجوز».
ً
وضــم بــاب «ثقافات وفـنــون» حــوارا
مع الروائي الفلسطيني يحيى يخلف،
ب ـع ـنــوان «األدب ال ـعــربــي ان ـت ـشــر بعد
نوبل محفوظ ..لكنه لم يشكل ظاهرة!»
أجرته رشا حسني ،وفي «تراث الثقافة»

فوزية شويش السالم

fawziyalsalem@hotmail.com

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

جانب من لوحاته باستخدام الصباغة المائية األكواريل

«الجسد
والحديقة»

الـتـحــام الـجـســد وال ـحــدي ـقــة ،ديـ ــوان شـعــر لـلـشــاعــر والـبــاحــث
الفرنسي كلود إسطبان ،الــذي ولــد في باريس  26يوليو 1935
وتــوفــي فــي بــاريــس  ،2006وهــو كاتب أعـمــال شعرية كبرى في
النصف األخير من القرن الماضي ،ومجموعة من البحوث في
الفن والشعر ،ترجم لخورخي غيين ،وأوكتافيو باز ،وبورخيس،
وغارسيا لوركا وكيفيدو.
تـحـ ّـدر مــن أب إسـبــانــي وأم فرنسية ،مما جعله مــوزعــا بين
ّ
لسانين ،ولقد خلف هــذا في نفسه إحساسا مؤلما باالنقسام
والمنفى في اللغة ،سجل تجربته في «قسمة الكلمات» ،وهو نوع
من البحث األوتوبيوغرافي حول اللغة واستحالة اللسان المزدوج،
وهذا ما قاده إلى الكتابة الشعرية ،مسكونا بإحساس االنقسام
أصبح ّ
همه هو تجميع المشتت وتجاوز التفرقات.
هذا جزء مما ورد في تقديمه وتعريفه بمقدمة «كتابة الخراب»
الكتاب الرائع الذي ترجمته وكتبت مقدمته الشاعرة المغربية
المبدعة د .رجاء الطالبي.
ديوان التحام الجسد والحديقة حاز سنة  1984جائزة أكاديمية
مالرمي للشعر ،وهو عبارة عن متتالية أشعار نثرية ،كما حصل
على جائزة فرنسا للثقافة سنة  1991عن ديوانه «الشمس في غرفة
فارغة» ،وعلى جائزة الغونكور للشعر سنة .2001
وهذه مجموعة من قصائده المترجمة:
* ما ال يتكلم /أسمعه /ما ال مكان له /أعثر له /على مكان /.ما
يسقط /أمسك بأساسه /أرى /إلــى كل ما يموت /يحيا  /أختفي/
مع ما يبقى.
* درع الصباح /أبدا ال أخرج مني /أعبر تمزق شفاهي /دون أن
أرى الشمس /،هواء الجدران /أخترع أروقة /حيث يتجمع البرد/
مقوس /حتى هذه الصرخة.
* امنحني هذا الصباح ،هذه الساعات /التي مازالت تنتمي
للصباح الصغير /عندما يبدأ كل شيء ،امنحني ،أرجــوك /،هذه
الحركة الخفيفة لألغصان /،هذا النفس ،ال غير /حيث أكون هذا
الشخص /ال ــذي يستيقظ فــي العالم ويجهل /مــا سيأتي ،ومــا/
ً
سيموت ،امنحني /فقط قليال من السماء ،أو هذا الحجر.
* هذا الصوت الذي يأتي /من ال مكان ،ماذا أفعل ،قل لي /كي
ال أسمعه /،كل األشياء صمتت /،في األول األشياء الكبرى ،تلك
التي /تجرحنا ،ثم األشياء الصغرى /وفي صمت الليل /الــروح،
فجأة يصبح الصوت /مثل الهلع ،مثل الحبور /ثم يصبح مثل
الموت ببساطة.
* آخذك من يدك /أيها /الضوء الذي يذهب دائما /نحو األمام/،
فجأة ستكون األشـيــاء والـنــاس ،والكلمات التي تتصلب /تحت
اللسان /،كل شيء /سيكون شفافا لنا ،الضوء /الذي ال مكان له،
هكذا تتوقف /ويتوقف ألمي /أيضا ،فتنتظرني.
* كل شيء سينتهي ،ننظر /إلى شجرة صغيرة وردية /ستسقط
البتالت علينا /بلطف ،ستكون /هناك شمس ،وبــدون شــك /في
البعيد ،ستظل الشكل المبهم لغيمة.
* في نفس الساعة من المساء /،تبدأ الحمائم في الحط على
األغ ـص ــان /،سيقول شخص مــا ،بـمــا /أن العشب ع ــال ،لنجلس/
ولنحك لبعضنا البعض.
ِ
هناك قصة مجنونة شيئا ما /،قصة ملك كان يظن أنه يعرف كل
شيء ،فأضاع /كل شيء ،سيقول شخص ما /،لقد انتهت الحكايات/
الحزينة ،لننسها الحكايات /،كما الشمس تغرب ببطء.
* هذا المساء ،حتى الورقة  /التي تتحرك /تحدث الكثير من
الضجيج /.من الكلمة األولــى /أدركــت أنني أخطئ الطريق  /في
فمي /ال المثلث وال الفرجار /أمكنهما قياس /شجرة /.ال تضيف
الغبار /إلى الغبار /أترك أمام الباب حذاءك /ربما تتنفس أيضا/
تحت الجذور /فتنسى السماء.
* أحــدهــم يـصــرخ /بــأن كــل شــيء أس ــود ،لكن فــي رأس ــه فقط /
يصطدم.
تلتئم جروحنا دائما /في ذاكرة اآلخرين /أحصيت سبع قطرات
من المطر /على التويج  /سبع أفكار حسنة.
أحمل /الزمن على اكتافي /ألمشي أفضل  /الضوء الــذي كنا
نبحث /عنه سوية  /لم يعد أبدا  /لي ،لي وحدي فقط  /ال أقاسم
أح ــدا /خصومة عصافير ال ــدوري /رأيــت هــذه الـفــراشــة /فــي حلم
آخر /منذ ألف سنة.
ألن ــه ال ي ــروي س ــوى الـمـطـلــق /أضـحــى ال ـمــاء /جــافــا  /تخطئ
الشمس /تكتب كل يوم من اليمين إلى اليسار /على الجدار هذا
الظل /الذي ال ينتمي إلى أحد.
هذه الضجة ،ربما أحدثها /سقوط نجمة /على العشب /إبان
استعمال المحبرة /حتى الكلمات /كانت لها رائحة البنفسج /قبل
أن يغادر الحديقةُّ /
يقبل /لحاء الصفصاف.

إصدار

«رسائل من مصر» تكشف عن
شخصيات مجهولة في التاريخ

ً
صدر أخيرا لألديب إبراهيم عبدالمجيد ،كتاب "رسائل من مصر"
عن بيت الياسمين للنشر بالقاهرة ،وهي ترجمته لرسائل األديبة
البريطانية لوسي دوف ج ــوردن ،والـتــي جـ ُـاءت لمصر مــن أجل
العالج من مرض السل عام  1862وتوفيت ودفنت فيها عام .1869
ويتضمن الكتاب أكثر من  130رسالة تتعلق بحياة وعالقات
جوردن فى مصر ،ومن خاللها نتعرف على شخصيات لم يذكرها
التاريخ منها الشيخ يوسف أبو الحجاج إمام مسجد أبو الحجاج
ً
وكــان عمره  29عــامــا ،وكــذلــك عــاقــات المحبة بين المسيـحيين
والمسلمين.

غالف المجلة
تعيد المجلة نشر مقال لجابر عصفور
«يوسف إدريس ..ذكريات ومشاحنات»،
الذي نشره أول مرة في مجلة العربي
الكويتية ،في مايو .2003
وف ــي «رأي» مـ ـق ــاالن :م ـتــى نـعـتــرف
بالفيلسوف الـعــربــي لحمدي مـهــران،
ول ـغ ــة ال ـم ـع ـنــى وح ـ ـ ــدود ال ـع ــال ــم عـنــد
فتجنشتاين لسامي محمود ابراهيم
(من العراق) ،وفي «تشكيل» كتب تامر
مـحـمــد مـحـمــد مــوســى ب ـع ـنــوان «الـفــن
وال ـت ــاري ــخ وال ـ ـصـ ــراع» ،وف ــي «م ـســرح»
ك ـت ــب ك ــري ــم ع ــرف ــان ب ـع ـن ــوان «م ـس ــرح
الدراماتورج».
وت ـض ـمــن ال ـع ــدد ق ـصــائــد لـلـشـعــراء:
شربل داغر (لبنان) ،وصالح بوسريف
(الـمـغــرب) ،ويــاســر عبداللطيف وهــدى
حـسـيــن وح ـس ـيــن ح ـبــش (ك ــردس ـت ــان)،
وزهرة يسري وإبراهيم حسو (سورية)،
ورضـ ـ ــوى ف ــرغ ـل ــي ،وج ــاب ــر بـسـيــونــي،
وأســامــة ب ــدر ،وســالــي س .عـلــي ،وعيد

بنات (األردن) ،وســراج الدين الورفلي
(ل ـي ـب ـي ــا) ،وه ــان ــي ال ـص ـل ــوي (ال ـي ـم ــن)،
وباقر علي األسدي (العراق) ،والسعيد
المصرى.
ً
كما تضمن قصصا لكل مــن :عمار
علي حسن ،وأشــرف الصباغ ،وغفران
َّ
طحان (سورية) ،وعثمان أحمد حسن
(الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان) ،وعـ ـب ــد ال ـقــادرل ـح ـم ـي ـنــي
(الـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــرب) ،وغـ ـ ـ ــادة أح ـ ـمـ ــد ،ون ــاص ــر
ســالــم الـجــاســم (الـسـعــوديــة) ،وشريف
عبدالمجيد.
يذكر أن هيئة تحرير المجلة تتكون
ً
مــن سمير دروي ــش رئـيـســا للتحرير،
ً
وعادل سميح نائبا لرئيس التحرير،
وس ـ ــارة اإلس ـك ــاف ــي م ــدي ــرة لـلـتـحــريــر،
ورنــا أشــرف التنفيذ الفني ،ومجلس
ال ـت ـحــريــر :ح ـمــدي أبــوج ـل ـيــل ،وحــامــد
عبدالصمد ،ومحمد داود ...وصاحب
العدد لوحات الفنان اإلسباني ديدييه
لورنسو.
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كلمة السر:
حركة
عدم
إنحياز
حقوق
دستور
وحدة
قطاع
شريعة
كتاب
نظرية
عرب
قارة
تقسيم
سنة
مناخ
سند
تاريخ
إمارة
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sudoku

مــن  5أح ــرف وهــي اســم دول ــة تقع جـنــوب غــرب شبه
الجزيرة العربية في غربي آسيا.

تحتوي هذه
الشبكة على
 9مربعات
كبيرة (،)3×3
كل مربع منها
مقسم الى
 9مربعات
صغيرة .هدف
هذه اللعبة
ملء املربعات
الصغيرة
باألرقام
الالزمة من 1
الى  ،9شرط
عدم تكرار
الرقم أكثر من
مرة واحدة في
كل مربع كبير
وفي كل خط
أفقي وعمودي.

الحمل
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األسد

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

1

 – 1شــاعــر وأدي ــب ســوري
راحل.
 – 2روائــي سويدي راحل
ن ــال جــائــزة نــوبــل ل ــآداب
.1974
 – 3نبات شديد الخضرة
– فؤاد.
 – 4تـ ـ ــزاول ال ـع ـمــل – نعم
باألجنبية.
 – 5جبل لبناني – ر بــوع
وأحياء.
 – 6الصــق النسب – فنان
مصري.
 – 7إقليم في ايران – ماركة
سيارات.
 – 8خـشـبــة مـعـتــرضــة في
عنقي الـثــوريــن بــأداتـهــا –
هامة – من األمراض.
 – 9ط ـ ـ ــر ق ـ ـ ــات – م ــد يـ ـن ــة
أل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة م ـ ـس ـ ـقـ ــط رأس
اينشتاين.
 – 10مـ ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــرو بـ ــات
الــروح ـيــة – زع ـيــم روس ــي
راحل.

2

3

4

5

7

8

9

11

1

الميزان

3
4
5

القوس

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :اسـ ـتـ ـع ـ ّـد ل ـت ـغ ـي ـي ــرات م ـفــاج ـئــة
وتجديد في المهنة يرضي خاطرك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـ ـ ــزودك ب ــرج ــك بــديـنــامـيـكـيــة
نحو الحبيب.
عاطفية ًفتنصرف ً
اجتماعيا :تزداد تألقا وتبتهج بلقاءات
اجتماعية وحضور مناسبات ثقافية.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :قد تضع لعملك قوانين جديدة لن
يرضاها الزمالء معك.
ً
ً
عاطفيا :إذا كنت عازبا فقد تعرف لقاءات
عديدة مع الطرف اآلخر.
ً
ً
اجتماعيا :إذا خضت نقاشا مع أشخاص
منغلقين فانتظر منهم مواقف سلبية.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
ً
مهنيا :قد تفاجأ بتغييرات تطرأ في مجال مهنيا :تثير بعض المنافسة واالحتجاج
على مشروع بدأت بتنفيذه.
عملك وعليك استيعابها.
ً
ً
عاطفيا :تعيش تجربة عاطفية خاصة لكنها عاطفيا :يسود االلتباس عالقتكما ألنكما
ً
ال تتصارحان بطريقة جدية.
لن تدوم معكما طويل.
ً
ً
اجتماعيا :مارس إحدى الهوايات فهي تخفف اجتماعيا :كلما حدث أمر عائلي شائك لجأ
الجميع الى حكمتك.
عنك عناء العمل.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

6
7
8
9

الدلو

10
راحلة – فنانة مصرية.
 – 4وعــاء للخمر – كاتب –  – 6صهيل ا لـخـيــل – عملة للتفسير.
 – 9ظلمة أول الليل – مدينة  – 11ع ـ ـصـ ــب ا ل ـ ـج ـ ـسـ ــد –
عربية.
من األلقاب.
والدتك – حرف جر.
في األرجنتين.
 – 5أقبل على الكتاب أحفظه  – 7كاتب فرنسي راحل.
 – 8أداة ن ـصــب – ج ــا ئ ــع –  – 10عائلة أديبة انكليزية
– قديس.

 – 1ممثل اميركي.
 – 2عائش – فنانة لبنانية.
 – 3إقليد – أماثيل.

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
ً
مهنيا :قــد تــاحــق هــدفــا صعبا لكنك تصل
إليه بمجهودك.
ً
عــاطـفـيــا :لــم تـحــظ بـعــد بحبيب مـنــاســب لك
كالحبيب الراهن.
ً
ً
ً
اجتماعيا :يحمل الفلك إليك خبرا سارا ودعوة
من أحد األصدقاء.
رقم الحظ.27 :

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً ّ
ً
يوميا كي ال تقع في
أعمالك بدقة
مهنيا :نظم ً
المشاكل الحقا.
ً
عــاط ـف ـيــا :يــوق ـعــك س ــوء ال ـت ـفــاهــم م ــع شــريــك
حياتك في وضع مربك.
ً
اجتماعيا :تضطر أكثر من مرة إلى لعب دور
اإلطفائي في العائلة.
رقم الحظ.39 :

2

ً
عموديا:

السرطان

 21مايو  21 -يونيو
 22يونيو  22 -يوليو
ّ
ً
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـط ــل الـ ـي ــوم ع ـل ــى ع ـم ـلــك ب ــارت ـي ــاح مهنيا :كن معتدل في أعمالك وتصرفاتك
ّ
حتى ال تقع في المقلب اآلخر.
وتتعرف على جماعة تخدم مصالحك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ح ــاول االبـتـعــاد عــن أزم ــات الغيرة عاطفيا :يصلك خبر من الحبيب يدعوك
فيه الى لقاء سريع.
والتملك وإثارة المشاكل.
ً
ً
اجتماعيا :تندفع بقوة نحو أعمال ومشاريع اجتماعيا :تمر بفترة من عالقات الصداقة
التي ّ
تسر قلبك.
تفرح قلب العائلة.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

4

10

الثور

 20أبريل  20 -مايو
 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مـهـنـيــا :قــد تـنــاضــل إزاء منافسيك مــن أجــل مهنيا :يفتح الفلك أمامك األبواب فتعرف
فترة استثنائية.
كسب مادي.
ً
ً
عاطفيا  :يسكنك الشغف بالحبيب فتغمره عاطفيا :تميل الى التطرف والمبالغة في
عالقتك بالحبيب وهو يأبى ذلك.
بالهدايا والكالم الجميل.
ً
ً ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :تــطـلــع عـلــى بـعــض الـمـعـلــومــات اجتماعيا :يوم واعد تكثر فيه االتصاالت
االجتماعية والمواعيد الحلوة.
العائلية وتتوصل إلى قرارات مهمة.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

9
5 7

6

17

تسالي

الحلول

الحوت

 20يناير  18 -فبراير
 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
ً
ً
مهنيا :ينصحك الفلك بالهدوء وترك العاصفة مهنيا :تتلقى عرضا يصبو إليه الكثيرون
ّ
ّ
ّ
تمر بدون تحديات.
فتثير صدور الحساد عليك.
ً
ً
ّ
عاطفيا :الغيرة والحساسية تقفان في وجه عاطفيا :غيوم رمادية تخيم على عالقتكما
ً
حبكما فكونا فطنين ً
جدا.
ألنك كنت مهمل مع الحبيب.
ً
ً
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :تضعف ثقتك بنفسك و تـتــرا كــم اجتماعيا :تبتعد عن محيطك قليل وتشعر
الهموم عليك فيدعمك أحد األصدقاء.
بالوحدة وعدم االنتماء.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.22 :
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ً
عبدالله الويس :ترددت كثيرا قبل اتخاذ قرار التمثيل

tawabil@aljarida●com

أشاد بتجربة «سيركو» وأكد أن تغيير فريق العمل بسبب اختالف الشخصيات
ً
اتخذ المخرج عبدالله الويس قرارا بخوض تجربة التمثيل
للمرة األولى ًمن خالل مسرحية «سيركو» .وقال لـ «الجريدة»
إنه تردد كثيرا قبل اإلقدام على هذه الخطوة التي يرى أنها
تعني له الكثير ،لما لمسه من ردود أفعال إيجابية من زمالئه
الفنانين والجمهور والمخرج القدير غافل فاضل ،الذي شجعه
الخطوة ،وتحدث الويس عن كواليس العمل وسبب
على تلك ً
إعادته مجددا بفريق عمل مختلف عن الذي ظهر به في المرة
األولى ،وتفاصيل أخرى في هذا اللقاء.
محمد جمعة

غافل فاضل
شجعني
لخوض
التجربة
وسعيد
بردود أفعال
الجمهور
والزمالء

• ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا خـ ـط ــوة
ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ــي
"س ـ ـيـ ــركـ ــو" ...ح ــدث ـن ــا عـ ــن ه ــذه
التجربة.
 ك ـن ــت م ـ ـتـ ــرددا ك ـث ـي ــرا قـبــلاإلقـ ـ ـ ـ ــدام عـ ـل ــى هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة،
حيث كان يجسد الــدور زميلي
الـفـنــان يــوســف الـبـلــوشــي ،لكن
عندما قررنا إعــادة المسرحية
خ ــال ع ـيــد األضـ ـح ــى ،أدخـلـنــا
العديد من التعديالت من ناحية
الصورة والحوارات واألغنيات
والـفـكــرة ،وك ــان يــوســف حينها
لديه بعض االرتباطات الفنية،
ل ــذل ــك ب ـح ـث ـنــا عـ ــن ب ــدي ــل دون
ج ـ ــدوى ،ول ــأم ــان ــة ،ك ــان ال ــدور
يـجــذبـنــي ،وم ــن ال ـم ـفــارقــات أن
اس ــم الشخصية لــويــس ،ورغــم
كل هــذه المعطيات كانت فكرة
التمثيل بعيدة ،إلى أن أقنعني
زمالئي جمانة الشراح وجاسم
التنيب وبعد إلحاح وافقت على
المشاركة في العمل كممثل ،إلى
جانب اإلخراج.

تجربة ممتعة
• وكيف وجدت التمثيل؟

 كانت تجربة ممتعة ،لكنف ــي ه ــذه الـمـنـطـقــة المختلفة
ت ـمــامــا ع ــن ال ـس ــائ ــد ،ولـمـســت
ردود أفعال طيبة من الجمهور
ال ــذي تــابــع الـمـســرحـيــة خــال
ع ــروضـ ـه ــا ،وال ـ ــزم ـ ــاء ال ــذي ــن
شاركوا في العمل شدوا على
ي ـ ـ ــدي وش ـ ـج ـ ـعـ ــونـ ــي ،وك ــان ــت
كلماتهم محفزا ألق ــدم كــل ما
ّ
لدي.

ألوان سهلة
• ومـ ـ ـ ــاذا ك ــان ــت ردة فـعــل
المخرج غافل فاضل؟
 شجعني ،لكونها تجربتياألول ـ ـ ــى وف ـ ــي ال ـم ـس ــرح ال ــذي
يعتبر "أبــوالـفـنــون" ،وأصعب
ال ـم ـن ـص ــات الـ ـت ــي ي ــواج ــه مــن
خاللها الفنان جمهوره ،وإذا
ما اجتاز الممثل هذا االختبار
أزعـ ــم أن ــه ي ـكــون مـهـيـئــا فيما
ّ
للمضي قدما في تمثيل
بعد
ال ـت ـل ـف ــزي ــون وال ـس ـي ـن ـم ــا وم ــا
إلــى ذلــك مــن قــوالــب ّ
فنية ،ألن
جميعها ألــوان سهلة مقارنة
بالمسرح.
• هـ ــل تـ ـن ــوي ال ـج ـم ــع بـيــن
التمثيل واإلخراج فيما بعد؟
 أن ــا ف ــي األس ـ ــاس م ـخــرج،و تـكــرار تجربة التمثيل رهن
ع ـ ـمـ ــل مـ ـمـ ـي ــز مـ ـتـ ـك ــام ــل م ـثــل
"س ـي ــرك ــو" ،وف ــي دور يستفز
ملكتي ويحفزني على توظيف
أدواتي.

فريق مختلف
• لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاذا ق ـ ـ ــررت ـ ـ ــم إع ـ ـ ـ ــادة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة بـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ع ـم ــل
مختلف؟
 -ألن األدوار الرئيسية نوعا

• "سيركو" ...اسم أثار حيرة
كل من شاهد العمل؟
 س ـيــركــو ك ـل ـمــة يــونــان ـيــة،واخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــا االسـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ــالـ ـلـ ـغ ــة
اليونانية ،ألن انطالقة السيرك
فـ ــي األسـ ـ ـ ــاس كـ ـ ــان مـ ــن دولـ ــة
اليونان ،وفكرة العمل مبنية
على أن الجمهور فــي الغالب
ي ــرى الـسـيــرك كمتفرج يتابع
بــانـبـهــار الـنـتـيـجــة الـنـهــائـيــة،
وال يعلم كـثـيــرا عــن كواليس
ب ـنــاء ه ــذا ال ـص ــرح وم ــا ي ــدور
فــي الـخـفــاء ،وكـيــف ت ــدار هــذه
المنظومة ،لذلك حرصنا على
الدمج بين مشاهد من السيرك
ومـ ـ ــا يـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي الـ ـك ــوالـ ـي ــس،
إضــافــة إل ــى أن الـعـمــل يحمل
رسائل توعوية جميلة لجميع
افـ ـ ـ ـ ــراد األس ـ ـ ـ ـ ــرة ،واس ـت ـع ـن ـن ــا
بالعديد مــن المدربين لنقدم
صـ ــورة واق ـع ـيــة مـنـطـقـيــة لما

•

عزة إبراهيم

كشفت الفنانة والمذيعة أبــرار المفيدي عن
إنجازها  3سهرات إذاعية ،إلى جانب انشغالها
بالتجهيز لـبــرنــامــج إذاعـ ــي جــديــد أي ـضــا ،مع
الفنان عبدالمحسن العمر.
وحــول أحــدث سهراتها اإلذاعـيــة ،قالت إنها
انتهت من تسجيل  3سـهــرات؛ األولــى بعنوان
"سنة  ،"90للمؤلف السيد عامر والمخرج خالد
المفيدي ،والثانية بعنوان "لإلنسانية" تأليف
السيد عامر ،وإخراج وضحة السني ،والثالثة
"على فـكــرة" ،وهــو مسلسل توعوي من تأليف
ابتسام السيار وإخراج محمد جمال الشطي.
وأوضحت أن "على فكرة" ُيلقي أضواء مكثفة
على حزمة من القضايا االجتماعية الشائكة،
بعضها ّ
يتعلق بالشباب ،كما ُيرسل إشــارات
تنبيه مــن األخـطــار الـتــي تـحــدق بالمواطنين،
ال سـيـمــا آف ــة ال ـم ـخ ــدرات ،وي ـت ـنــاول التعنيف
ومشكالت أخرى عديدة تواجه الناس بصورة
ً
ً
يومية ،خصوصا في الصيف ،فضال عن بعض
السلبيات الدخيلة على المجتمع.
وأف ــادت بــأن األع ـمــال الـثــاثــة بــالـتـعــاون مع
مجموعة كبيرة من النجوم ،منهم الفنان أسامة
المزيعل وعبدالكريم خليل إسماعيل ،ويوسف
ال ـح ـشــاش ،وخ ــال ــد ال ـم ـف ـيــدي ،وغ ـ ــادة الـسـنــي،
وغيرهم مــن الفنانين ،إ لــى جانب الفنانة ّ
في
الشرقاوي وعلي بهمن وفهد العامر وحسين
الحداد في مسلسل "على فكرة".
إل ــى ذلـ ــك ،تـسـتـمــر ال ـم ـف ـيــدي ف ــي الـمـشــاركــة

صورة واقعية

عبد الله الويس في مشهد من «سيركو»
يحدث بالفعل في السيرك.
• ك ـ ـيـ ــف وجـ ـ ـ ـ ــدت تـ ـج ــرب ــة
"كبروها"؟
 عمل درام ــي كتب أحداثهخـلـيـفــة ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ،وشـ ــارك
فــي بـطــولـتــه الـفـنــانــون أحمد
ال ـع ــون ــان ،وخ ــال ــد الـعـجـيــرب،
وعبدالله الخضر ،وعبدالعزيز
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــار ،وأح ـ ـ ـمـ ـ ــد ح ـ ـمـ ــدي،
والعديد من األسماء الشابة،
وكان تجربة مميزة ،خصوصا
أن أحداثه اعتمدت بشكل كبير
على السينوغرافيا ،وتقديم
صورة جديدة للجمهور.

"سيركو" من تأليف فجر صباح وإخراج عبدالله الويس،
والـمـخــرجــان الـمـنـفــذان جــاســم التميمي وإبــراهـيــم الـقــاف،
ومساعد المخرج طيف العروج ،ويضم فريق التمثيل كال
مــن عبير أح ـمــد ،وعـبــدالـلــه الــويــس وعـيـســى ذي ــاب ،وروان
الـعـلــي ،ولـيــالــي دهـ ــراب ،وأح ـمــد بــن حـسـيــن ،وغ ــرور صفر،
وشمالن العميري ،وخالد الصراف ،وسارة البلوشي ،وعلي
السدرة ،أما التأليف الموسيقي واألشعار الغنائية ،فتوالهما
عبدالعزيز الويس ،توزيع ومكس صهيب العوضي وطالل
ال ـع ـيــدان ،الـمــاسـتــرنــغ صهيب ال ـعــوضــي ،واإلش ـ ــراف الـعــام
عبدالله الويس.

أبرار المفيدي
بمسلسالتها الثابتة يوميا باإلذاعة منذ كان
والدها الفنان علي المفيدي يقدمها باإلذاعة،
وهــي مستمرة حتى اآلن ،ومنها "نــافــذة على
التاريخ" للمخرج خالد المفيدي ،و"نجوم القمة"
للمخرج أســامــة الـمــزيـعــل ،و"ال ـكــويــت والعمل
اإلنساني" للمخرجة غادة السني.
كما تستعد المفيدي لتقديم برنامج جديد
خــال ال ــدورة اإلذاعـيــة الجديدة مطلع أكتوبر
ال ـم ـق ـبــل ،ع ـبــر ال ـب ــرن ــام ــج ال ـث ــان ــي ،ف ــي تـجــربــة
تـجـمـعـهــا ألول م ــرة م ــع ال ـف ـنــان عـبــدالـمـحـســن
العمر ،في أولى تجاربه اإلذاعية بتقديم البرامج،
وسيتضمن البرنامج مشاهد تمثيلية وفنية من
الكويت ،إلى جانب فقرات أخرى منوعة ،وهو
من إخراج بدر سالمين.

محمد جمعة

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام
ل ـل ـم ـج ـلــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــون واآلداب ،ك ــا م ــل
ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل ،م ـج ـلــس إدارة
جميعة الفنانين الكويتيين،
بقيادة الفنان القدير عبدالعزيز
ال ـ ـم ـ ـفـ ــرج "ش ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـخـ ـلـ ـي ــج"،
والملحن القدير أنور عبدالله،
والمخرج جمال اللهو ،وبعض
أعـضــاء الجمعية بهدف بحث
المستجدات والقضايا الفنية.
بـ ــدوره ،ب ــارك مجلس إدارة
ال ـج ـم ـع ـيــة ل ــأم ـي ــن الـ ـع ــام ثـقــة
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ب ـ ــإس ـ ـن ـ ــاد م ـه ـم ــة
اإلشـ ــراف عـلــى واح ــد مــن أكبر
ال ـق ـطــاعــات الـمـعـنـيــة بــالـفـنــون
واآلداب فــي الـكــويــت لــه ،حيث
تأتي هذه الزيارة ضمن أنشطة
الـجـمـعـيــة ال ـت ــي ت ـح ــرص على
مــد جـســور الـتــواصــل مــع كافة
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ـت ـطــويــر
الفنون.
يــذكــر أن جـمـعـيــة الـفـنــانـيــن
نظمت قبل فترة حفال تكريميا
لفريق عمل أوبــريــت "مــذكــرات
ً
بحار" ،الذي عرض أخيرا على
المسرح الوطني بمركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي ،بحضور
ن ـخ ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن ال ـف ـنــان ـيــن
وال ـم ـســؤول ـيــن ،ح ـيــث ك ــان في

العبد الجليل مستقبال مجلس إدارة جمعية الفنانين
اس ـت ـق ـب ــال ـه ــم ش ـ ـ ــادي ال ـخ ـل ـيــج
رئيس الجمعية.
تقدم الفنانين والمسؤولين
وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام األسـ ـب ــق محمد
السنعوسي ،والموسيقار أنور
عبدالله نائب رئيس الجمعية،

«كلبش  »3و«لمس أكتاف» و«بركة» تحصد
جوائز «القومي لحقوق اإلنسان»

عمرو سعد في «بركة»

أسرة المسرحية

العبدالجليل استقبل مجلس إدارة جمعية الفنانين

أبرار المفيدي :أنجزت  3سهرات
إذاعية وأستعد لبرنامج جديد
•

ما تبدلت ،ال الختالف الفكرة
الرئيسة واألهداف التي كانت
ت ـح ـم ـل ـه ــا الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ،ل ـكــن
الخـتــاف ال ـحــوارات وطبيعة
الشخصيات والمسار الدرامي
لكل منها ،لذلك اضطررنا إلى
تبديل بعض الفنانين ،السيما
أن بعض األدوار أصحبت غير
مناسبة لمن سبق أن قدمها،
أضف إلى ذلك أن هناك زمالء
كانت لديهم ارتباطات أخرى،
لذلك خرجت المسرحية للنور
خ ــال عـيــد األض ـحــى بـصــورة
مغايرة ورؤية جديدة وإخراج
أيضا جديد ،النشغال المخرج
علي العلي ،وأتمنى انها القت
استحسان الجمهور.

أقيم مساء أمس األول حفل توزيع جوائز مسابقة
ال ـم ـج ـلــس ال ـق ــوم ــي ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان لــأع ـمــال
الــدرام ـيــة الـمـتـمـيــزة لـمــوســم "رم ـض ــان ،"2019
على المسرح الصغير بــدار األوبــرا المصرية،
بحضور محمد فائق ،رئيس المجلس ،وجمال
فهمي ،عضو المجلس ورئيس اللجنة الثقافية
بــه ،بمشاركة الفنانين أبـطــال األع ـمــال الفائزة
والمخرجين ،ومنهم ياسر جــال ،وأمـيــر كــرارة،
وفـتـحــي عـبــدالــوهــاب ،ومـحـمــد لـطـفــي ،ومحمد
أب ـ ـ ــوداود ،وإيـ ـم ــان ال ـع ــاص ــي ،وع ـم ــرو سـعــد،
ومحمد عــز ،وأحـمــد ح ــاوة  ،وع ــدد من
الـ ُـكـتــاب ُ
وص ـنــاع األع ـمــال الــدرامـيــة،
وك ـ ــذل ـ ــك الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـع ــام ــة
ال ـم ـه ـت ـمــة ب ـص ـنــاعــة الـ ــدرامـ ــا،
ورؤســاء المجالس الوطنية
لإلعالم ،ومديري القنوات
الـفـضــائـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
م ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
والهيئات المعنية
والـ ـ ـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
اإلنـســان وعــدد
م ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـمـ ـثـ ـل ــي
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
الدرامي.
ومن األعمال
ال ـ ـتـ ــي ح ـص ــدت
ج ــوائ ــز الـمـســابـقــة

م ـس ـل ـســات "ن ـ ــور ف ــي ق ــري ــة ال ـط ـي ـب ـيــن" ،و"ك ـل ـب ــش ،"3
و"لمس أكـتــاف" ،و" بــركــة" .وجــاء في حيثيات اختيار
لجنة التحكيم لمسلسل "نور في قرية الطيبين" ،وهو
مسلسل كارتوني كوميدي هادف لألطفال ،أنه "يقدم
قصة نجاح إيجابية نتعلم من خاللها القيم المطلوبة
لبناء المجتمعات وأهمية التفكير العلمي واإلبداعي
للتطوير ،وأيضا أهمية السالم والتكاتف ونبذ العنف
والكراهية لتحقيق التنمية والرخاء".
وجاء في حيثيات اختيار لجنة التحكيم لمسلسل
"كلبش  ،"3أنه يجمع بين الموضوع الجاد ،وهو الصراع
ضد اإلرهــاب والمعالجة الشيقة التي تراعي عناصر
الجذب الفني والتشويق الدرامي والحبكة المحكمة.
أما حيثيات اختيار لجنة التحكيم لمسلسل "لمس
أكتاف" ،فكانت أنه على خالف الشائع في مسلسالت
يكتف بعرض مساوئ المجتمع من الجشع
هذا العام لم
ِ
والمخدرات والعنف والسرقات والفساد ،بل كان بطل
ً
ً
المسلسل إنسانا رياضيا يمتلك صالة جيم ،وفي نفس
الوقت يمتلك أخالقيات مغايرة للشائع في محيطه.
وجاء في حيثيات اختيار لجنة التحكيم لمسلسل
"بــركــة" أن أحــداثــه تــدور حــول بركة الـشــاب الصعيدي
الـ ــذي أك ـمــل دراسـ ـت ــه الـجــامـعـيــة ف ــي إحـ ــدى جــامـعــات
الصعيد ،ثم انتقل إلــى القاهرة للعمل في واحــدة من
شركات االتصاالت بمجال البرمجيات ،ولكن حياته في
العاصمة لم تفقده ارتباطه القوى بجذوره.
يذكر أن لجنة التحكيم تشكلت برئاسة جمال فهمي،
وعضوية المخرجة إنعام محمد علي ،والناقد طارق
الشناوي ،والكاتب كرم النجار ،والناقد ماهر زهدي،
والناقد رامي عبدالرازق ،والكاتبة خيرية البشالوي.

وال ـمــوس ـي ـقــار يــوســف الـمـهـنــا،
والكاتب المسرحي عبدالعزيز
ال ـســريــع ،وال ـكــاتــب د .سليمان
الـ ـشـ ـط ــي ،واألدي ـ ـ ـ ـ ــب والـ ـك ــات ــب
عبدالله خـلــف ،والـفـنــانــة زهــرة
الخرجي ،والمايسترو د .محمد

باقر ،وفيصل خاجة مدير مركز
الشيخ جــابــر األحـمــد الثقافي،
حيث أقيم الحفل وســط أجــواء
مـمـيــزة ،وك ــان عريفه اإلعــامــي
يوسف السريع ،كما شــارك في
تقديمه الفنان جمال اللهو.

هشام العوضي« :السرداب»
بين الكوميديا واإلثارة
•

عزة إبراهيم

كشف المؤلف هشام العوضي عن أحدث
أع ـم ــال ــه ال ـف ـن ـي ــة ،وهـ ــي م ـســرح ـيــة ج ــدي ــدة
بعنوان "ال ـســرداب" تقع ضمن فئة مسرح
الكوميديا واإلثارة.
وقـ ـ ــال الـ ـع ــوض ــي ،ف ــي ت ـص ــري ــح خ ــاص
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إن الـمـســرحـيــة ال ـجــديــدة تم
االنتهاء من كتابتها ،وجــار التفاوض مع
اثنين من المنتجين لتنفيذ العمل وخروجه
ف ــي أقـ ــرب وقـ ــت ،ومــن
ثـ ــم الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
ال ـم ـخ ــرج وفــريــق
العمل.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن
ال ـم ـس ــرح ـي ــة

تـنــاقــش قـضـيــة مـعــاصــرة بــأسـلــوب فني
ســاخــر ،ويحمل جانبا مــن اإلث ــارة حول
التكنولوجيا الحديثة واإلنترنت وسيطرة
مواقع التواصل على حياتنا ،وتطرح فكرة
تخيلية حول مصير العالم إذا انقطعت
بـنــا الـسـبــل ،وبـتـنــا نسكن ج ــزرا منعزلة
بعد حالة االنفتاح الخطيرة التي نعيشها
في السنوات األخيرة والتي تجعل العالم
حجرة صغيرة.
وتابع" :أن التكنولوجيا مهمة جــدا في
حياتنا ،ولم أقصد من خالل العمل تنحيتها
جانبا أو البحث عــن سيناريو أفـضــل من
دونـهــا ،خــاصــة أنـهــا تجعل اإلنـســان قــادرا
على التحكم في أمور بعيدة جدا بلمسة من
أصابعه على الشاشات الرقمية الحديثة،
لكن الهدف والرسالة من هذا العمل هو طرح
تساؤل هل المسؤولون جاهزين بتصور
أو حـلــول فــي ح ــال انـقـطــاع اإلنـتــرنــت
وشبكات التواصل بين الناس ،والتي
سـتـكــون أزم ــة حقيقية ورب ـمــا تقود
لمشكالت كبيرة غير متوقعة".
وأع ــرب العوضي عــن سعادته
ب ـ ـ ـ ـ ــردود الـ ـفـ ـع ــل الـ ـطـ ـيـ ـب ــة ح ــول
م ـس ــرح ـي ــة م ـس ــرح ـي ــة "يـ ـن ــان ــوة
الجليعة" واستمرارها على مدى
سـنــوات مــن الـنـجــاح والـعــروض
المميزة ،مثمنا مشاركة الفنانة
فيفي عبده بالموسم الجديد الذي
أعطى نكهة مميزة للعروض ،نظرا
لشعبيتها و حــب الجمهور لها
وترديدهم إيفهاتها الشهيرة.

خبريات
أنغام تعود إلحياء
الحفالت في القاهرة

تحيي النجمة أنغام حفال
غنائيا كبيرا بالتجمع
الخامس في  27الجاري،
بمصاحبة أوركسترا
املايسترو هاني فرحات.
ومن املقرر أن تقدم أنغام
لجمهورها عددا من
أغانيها القديمة وأغاني
ألبومها األخير (حالة
خاصة جدا) ،منها" :سيدي
وصالك ،طول ما أنت بعيد،
عمري معاك ،اتجاه واحد،
جنبك مكاني ،حتة ناقصة،
أكتب لك تعهد ،النهاية،
هتقول لربنا ايه ،يا ريتك
فاهمني ،بقول نسياك".
من ناحية أخرى ،تحيي
أنغام حفال جماهيريا
ضخما ،في  19الجاري
ببرج العرب في مدينة
اإلسكندرية ،ضمن الحفالت
التي يحيها نجوم الغناء
والطرب في موسم الصيف.

ليلى علوي عضو لجنة
تحكيم «مالمو»

أعلن مهرجان ماملو
للسينما العربية أعضاء
لجان تحكيم املهرجان في
دورته املقبلة ،والتي تضم
عددا من أهم السينمائيني
العرب ،حيث تتكون لجنة
األفالم الروائية الطويلة
من النجمة املصرية ليلى
علوي ،واملخرج التونسي
رضا الباهي ،والناقد
العراقي قيس قاسم.
فيما تتشكل لجنة األفالم
الوثائقية من النقاد
واملبرمج التونسي طارق
بن شعبان ،واملخرجة
الفلسطينية اللبنانية مي
مصري ،واملخرج املغربي
عبداإلله الجوهري .أما
لجنة األفالم القصيرة،
فتتشكل من الناقدين وليد
سيف من مصر ،ونبيل
حاجي من الجزائر ،إضافة
إلى املغربية مالك دحموني
مديرة مهرجان الرباط
لسينما املؤلف.
إلى ذلك ،بدأت دائرة
املهرجان بالتوسع في
عرض األفالم العربية بدول
الشمال ،فيقيم بالتوازي
عروضا لـ 12فيلما في
مدينة هيلسنبورغ ،إضافة
ُ
إلى  17فيلما تعرض في
العاصمة الدنماركية
(كوبنهاغن).

نقابة الموسيقيين تدين
تصريحات حكيم

أعلنت نقابة املهن
املوسيقية استنكارها مما
فعله املطرب الشعبي حكيم
من تضارب في األقوال حول
تعرضه لحادث سيارة.
وأصدرت النقابة بيانا
صحافيا تستنكر وتدين
تصرفات حكيم غير
املسؤولة ،من خالل فيديو
بثه ليعلن فيه تعرضه
لحادث سيارة ،رغم إعالنه
أنه لم يتعرض لحادث من
األساس أمس األول ،وفق
ما جاء بنص بيان نقابة
املوسيقيني.
وأضاف البيان أن حكيم
أعلن أن سيارة كانت
تسير بجانبه ،وهي
التي اصطدمت وانقلبت
وليست سيارته ،وأنه قام
بتصويرها ،واختلط األمر
على الجمهور بأنه هو من
تعرض للحادث.
من جانبه ،أعلن طارق
مرتضى ،املستشار
اإلعالمي للنقابة ،أنها
تعلن استنكارها ألفعال
حكيم ،وإدانتها لتصرفاته،
بمحاولة افتعال ضجة
إعالمية ،ضاربا بمشاعر
محبيه وجماهيره عرض
الحائط.

ةديرجلا
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دوليات
إيران تبيع نفط «داريا» وتستعد إلطالق الناقلة البريطانية
الوكالة الذرية تضع شفافية طهران على المحك وتطالبها بالتعاون وظريف يهاجمها ويطالبها بالحياد
كشفت طهران عن تمكنها
من بيع حمولة ناقلة النفط
اإليرانية التي أفرجت عنها
سلطات جبل طارق بعد
وصولها إلى وجهتها رغم
وضعها على القائمة السوداء
األميركية ،في حين هاجم
وزير الخارجية محمد جواد
ظريف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بعد كشف مستشار
األمن األميركي جون بولتون
أنها تتحقق من احتمال إخفاء
طهران ألنشطتها.

غ ــداة نشر تقارير أميركية
صور فضائية تظهر السفينة
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة الـ ـعـ ـم ــاق ــة ق ـب ــال ــة
الـ ـس ــواح ــل الـ ـس ــوري ــة ،أعـلـنــت
وزارة الخارجية اإليرانية أمس
أن ناقلة النفط "أدريــان داريا"
ال ـت ــي أف ــرج ــت ع ـن ـهــا سـلـطــات
جبل طارق أغسطس الماضي
وصلت إلى وجهتها وتم بيع
نفطها.
وبـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــن مـ ـ ـ ــع إعـ ـ ـ ــان
السلطات اإليرانية اطمئنانها
ب ــوص ــول الـنــاقـلــة ال ـتــي سعت
الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة إل ـ ــى
مـ ـص ــادرتـ ـه ــا ب ـت ـه ـمــة ت ـمــويــل
أنـ ـشـ ـط ــة "ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري"
ال ـم ــدرج عـلــى قــائـمــة اإلره ــاب
األميركية ،أكد المتحدث باسم
"ال ـخــارج ـيــة" عـبــاس مــوســوي
أنـ ــه ي ــأم ــل ف ــي إكـ ـم ــال الـنــاقـلــة
البريطانية "ستينا إمبيرو"
ال ـ ـتـ ــي يـ ـحـ ـتـ ـج ــزه ــا "ال ـ ـحـ ــرس
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري" ف ـ ــي ب ـ ـنـ ــدر ع ـب ــاس
اإلجــراء ات القانونية واإلفراج
ً
عنها قريبا.
وكانت إيران احتجزت ناقلة
النفط البريطانية فــي يوليو
ال ـمــاضــي ق ــرب مـضـيــق هــرمــز
بدعوى انتهاك قواعد المالحة
ال ـب ـحــريــة ب ـعــد أس ـبــوع ـيــن من
احـتـجــاز ال ـق ــوات البريطانية
ال ـنــاق ـلــة اإلي ــران ـي ــة ق ــرب جبل
طـ ـ ـ ــارق م ـت ـه ـم ــة إي ـ ــاه ـ ــا بـنـقــل
نفط إلــى ســوريــة بما يخالف
عقوبات االتحاد األوروبي.

تمسك أميركي

نتنياهو يزور
موسكو للجم
طهران ويتأهب
النفتاح ترامب
عليها ولودريان
يؤكد أن الحوار
النووي لم ينقطع

وبـ ـع ــد تـ ـق ــاري ــر عـ ــن صـفـقــة
أميركية إيرانية غير مباشرة
تـسـمــح بـبـيــع حـمــولــة الـنــاقـلــة
المدرجة على القائمة السوداء
األميركية ،أكــدت وكيلة وزارة
ال ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة سـيـجــال
مندلكر أن واشنطن ستواصل
فـ ــرض ع ـق ــوب ــات ع ـلــى ك ــل من
ي ـش ـت ــري ال ـن ـف ــط اإلي ـ ــران ـ ــي أو
يتعامل مع "الحرس الثوري"،
مضيفة أن واشنطن لن تمنح

ً
مـ ـج ــددا أي إع ـ ـفـ ــاء ات تتعلق
بمشتريات النفط اإليراني.
فـ ــي سـ ـي ــاق قـ ــريـ ــب ،أع ـل ـنــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـف ـل ـب ـي ـن ـي ــة أن ـه ــا
س ـت ـق ــدم الـ ـمـ ـس ــاع ــدة إلـ ـ ــى 12
ً
فلبينيا من أفــراد طاقم زورق
س ـح ــب ألـ ـق ــت إيـ ـ ـ ــران ال ـق ـبــض
عليهم بــز عــم تهريب البترول
عـنــد مـضـيــق هــرمــز بالخليج
أمس األول.

هجوم إيراني
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ش ـ ــن وزي ـ ــر
ً
ال ـخــارج ـيــة االي ــران ــي هـجــومــا
ً
مبطنا عـلــى الــوكــالــة الــدولـيــة
ال ــذري ــة ودع ــاه ــا إلـ ــى الـتـقـيــد

وزراء الخارجية العرب
يجتمعون غدًا
صالحي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل مؤتمر مشترك في طهران أمس (أ ف ب)
ب ــ"ال ـم ـب ــادئ الـم ـه ـنـيــة وحـفــظ
األسرار والحيادية".
وقال ظريف خالل اجتماعه
مع فيروتا ،إن الوكالة الدولية
أيـ ـ ـ ــدت ت ـن ـف ـي ــذ إي ـ ـ ـ ــران ل ـب ـنــود
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي م ـ ــن خ ــال
ً
تقارير عدة أصدرتها ،مؤكدا
االستمرار في التعاون.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
اإليـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـقـ ـلـ ـي ــص
ً
التزاماتها جــاء ت وفقا للبند
ً
الـ  36من االتفاق النووي وردا
ع ـل ــى "عـ ـ ــدم ال ـ ـتـ ــزام" األطـ ـ ــراف
األورو ب ـي ــة بتنفيذ تعهداتها
االقتصادية في ظل العقوبات
األميركية.
بـ ــدوره ،ق ــال رئـيــس منظمة
ال ـطــاقــة ال ــذري ــة االي ــرانـ ـي ــة ،إن
ً
االتـفــاق الـنــووي "ليس طريقا
باتجاه واحد وكان من المقرر
ً
أن يـكــون بــاتـجــاهـيــن" ،مــؤكــدا

أن إيـ ــران ستتخذ اإلج ـ ــراء ات
الالزمة "في الوقت المناسب".
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ص ـ ـ ــالـ ـ ـ ـح ـ ـ ــي ع ــن
أسـفــه إزاء ع ــدم وف ــاء االتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــداتـ ـ ــه
االقتصادية.

تحذير فرنسي
وب ـع ــد يـ ــوم م ــن بـ ــدء إيـ ــران
خ ـطــوت ـهــا ال ـث ــال ـث ــة بـتـقـلـيــص
ال ـتــزامــات الـمـنـصــوص عليها
فـ ــي االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،الـ ــذي
ان ـ ـس ـ ـح ـ ـبـ ــت مـ ـ ـن ـ ــه ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
المتحدة العام الماضي ،حذر
وزير الخارجية الفرنسي جان
إيف لودريان من أن طهران ال
ي ــزال أمــامـهــا عــدة شـهــور قبل
أن تـصـبــح ق ـ ــادرة ع ـلــى صنع
قنبلة نووية.
وق ــال الــوزيــر الـفــرنـســي في
حديث تلفزيوني ،إن "قنوات

الحوار ال تــزال مفتوحة حتى
الـيــوم إلنـقــاذ االتـفــاق الـنــووي
لكن على إيران التخلي عن هذا
النوع من األعمال".
حــض ل ــودري ــان إيـ ــران على
وقـ ـ ـ ــف تـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــا ب ــاتـ ـج ــاه
تقليص التزاماتها باالتفاق
المبرم عام .2015

تأهب إسرائيلي
من جانب آخر ،صرح رئيس
ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نـتـنـيــاهــو ،أم ــس ،بــأنــه يعتزم
زيارة روسيا خالل أيام لبحث
األنشطة اإليــرانـيــة واألنشطة
المضادة لها.
وقــال نتنياهو في مستهل
االجتماع األسبوعي لحكومته:
"هناك احتمال كبير بأن أقوم
بزيارة موسكو في وقت الحق
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري لـمـنــاقـشــة

اسـتـمــرار التنسيق العسكري
مع الرئيس فالديمير بوتين،
بـ ـغـ ـي ــة ت ـ ـ ـفـ ـ ــادي أي اشـ ـتـ ـب ــاك
إزاء الـنـشــاط الـمـتــزايــد إليــران
وأت ـ ـبـ ــاع ـ ـهـ ــا ضـ ـ ــدنـ ـ ــا ،م ـق ــاب ــل
نشاطنا المتزايد ضدهم".
ف ــي ال ـس ـيــاق ،أشـ ــار تحليل
نـ ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة "هـ ــآرتـ ــس"
اإلسرائيلية إ لــى أن نتنياهو
ي ـ ـتـ ــأهـ ــب الحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال ت ـح ـس ــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب
وإيران.
ُ
على صعيد آخر ،أطلق سراح
المدعي العام السابق لطهران
سـعـيــد مــرت ـضــوي ال ــذي سجن
على خلفية و ف ــاة شخص كان
قيد االعتقال بعد مشاركته في
احتجاجات .2009
(طهران ،باريس ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

واشنطن تضغط على لبنان لتثبيت الـ « 1701درون» ثانية من غزة إلى إسرائيل

ً
ً
الحكومة اللبنانية ستعقد اجتماعا حاسما لبحث المعابر غير الشرعية
•

بيروت  -ةديرجلا

•

يـ ـسـ ـتـ ـع ــد ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ألس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ح ــاف ــل
بالمحطات التي يختلط فيها السياسي
بــاالقـتـصــادي ،لـعــل أبــرزهــا يتمثل في
الــزيــارة األولــى التي يقوم بها مساعد
وزير الخارجية األميركي المكلف ملف
ً
ً
ترسيم الحدود برا وبحرا بين بيروت
و"تل أبيب" ،دايفيد شينكر إلى لبنان.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـ ـت ـ ــاب ـ ـع ـ ــة ،إن
الــدبـلــومــاســي ال ــذي ي ــزور لـبـنــان خــال
ساعات الستكمال مهمة سلفه ديفيد
ســاتــرف ـي ـلــد ،س ـي ـشــدد ف ــي ل ـب ـنــان على
ضرورة تثبيت قواعد الـ  1701في أرض
ً
الـجـنــوب أوال ،كـشــرط أس ــاس لتتمكن
الوساطة األميركية من التقدم.
وتابعت" :استبق رئيس الوزراء سعد
ال ـح ــري ــري وصـ ــول شـيـنـكــر إل ــى لـبـنــان
بتأكيده أن القرار  1701لم يسقط ،في
رسالة واضحة من شأنها ،إعــادة دفع
ً
الوساطة األميركية بدال من أن تتحول
مهمة شينكر نحو العمل على إ عــادة

إح ـي ــاء ال ـق ــرار  ،1701ومـطــالـبــة لبنان
بالتزام الخط األزرق ،بعد تصريحات
حـ ــزب ال ـل ــه ع ــن إسـ ـق ــاط ك ــل ال ـخ ـطــوط
والمعادالت".
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة جـ ـ ــولـ ـ ــة شـ ـيـ ـنـ ـك ــر
االستطالعية ،سيبقى الهم االقتصادي
في الواجهة.
وت ـحـ َـت وط ــأة ال ـكــام عــالــي السقف
ال ــذي أطلقه سفير "س ـيــدر" إلــى لبنان
بـ ـي ــار دوكـ ـ ـ ــان مـ ــن ب ـ ـيـ ــروت ق ـب ــل أي ـ ــام،
ستتكثف الـحــركــة الــرسـمـيــة لمحاولة
ارســاء دينامية عمل جديدة في البالد
ُ
تظهر للبنانيين وال ـخــارج ،أن الــدولــة
ً
ق ـ ــررت ف ـع ـل ـي ــا وض ـ ــع قـ ـط ــار االص ـ ــاح
والنمو ،على السكة.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،وغ ـ ـ ــداة جــولــة
الحريري على مرفأ بيروت الجمعة
الماضي حيث أكد أن "كل من سيهرب
سيصطدم بــالــدولــة" ،أك ــدت مـصــادر
ً
متابعة أن "اجتماعا سيعقد خالل أيام
يضم وزراء الــدفــاع الـيــاس بوصعب
والـمــال علي حسن خليل والداخلية

معلمو األردن يبدأون
إضرابًا مفتوحًا

بدأ معلمو المدارس
الحكومية األردنية ،أمس،
ً
إضرابا عن العمل غداة رفض
الحكومة تنفيذ مطالبهم
بمنحهم عالوة على رواتبهم
التي يعتبرون أنها "األدنى
بين موظفي الدولة".
وقرر مجلس نقابة المعلمين
باإلجماع ،في اجتماع مساء
أمس األول" ،إعالن إضراب
ً
مفتوح اعتبارا من يوم األحد،
وينتهي بتحقيق عالوة الـ 50
في المئة".

شفافية ذرية
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أجـ ـ ـ ــرى ال ـم ــدي ــر
العام المؤقت للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،كورنل فيروتا،
م ـب ــاح ـث ــات ح ـ ــول "ال ـش ـفــاف ـيــة
الـ ـن ــووي ــة" م ــع عـ ــدد م ــن ك ـبــار
ال ـم ـســؤول ـيــن اإلي ــران ـي ـي ــن في
طـ ـه ــران ،ب ـعــد ي ــوم م ــن تــأكـيــد
م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار األمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي
األمـ ـي ــرك ــي ج ـ ــون ب ــول ـت ــون أن
الوكالة الدولية أبلغت مجلس
المحافظين لديها بــأن إيــران
ربـ ـم ــا ت ـخ ـفــي مـ ـ ــواد وأن ـش ـطــة
نووية.
ودعا المسؤول الدولي إيران
ً
إل ــى "ال ـت ـع ــاون الـ ـت ــام" ،مــؤكــدا
خالل اللقاءات مساعي الوكالة
وبشكل "حيادي ومهني" لبناء
الثقة والتحقق من النشاطات.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى فـ ـ ـي ـ ــروت ـ ــا ،أمـ ـ ــس،
رئيس منظمة الطاقة اإليرانية
علي أكـبــر صــالـحــي ،للحديث
بـخـصــوص شـفــافـيــة بــرنــامــج
إيران النووي ومراقبة الوكالة
ل ـل ـمــواقــع ال ـن ــووي ــة اإلي ــران ـي ــة
بموجب "اتفاق فيينا".
ك ـم ــا ال ـت ـق ــى ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
ال ــروم ــان ــي وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
مـحـمــد جـ ــواد ظ ــري ــف ،وأم ـيــن
المجلس األعلى لألمن القومي
اإليراني علي شمخاني.

سلة أخبار

وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ريـ ـ ــا الـ ـحـ ـس ــن ،إض ــاف ــة
الـ ــى مـمـثـلـيــن ع ــن عـ ــدد م ــن األج ـه ــزة
األم ـن ـي ــة ،ل ـب ـحــث م ــوض ــوع الـمـعــابــر
غير الـشــرعـيــة" ،مشيرة إلــى أن "هــذا
ً
االجتماع سيكون حاسما على صعيد
ً
ً
هذا الملف الذي أثار جدال كبيرا في
الفترة األخيرة".
ف ــي س ـي ــاق مـنـفـصــل ،ك ـشــف وزي ــر
ال ـص ـنــاعــة وائ ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور ،أم ــس،
أن "ل ـقــاء رئ ـيــس الـلـقــاء الــديـمـقــراطــي
ال ـ ـنـ ــائـ ــب تـ ـيـ ـم ــور جـ ـنـ ـب ــاط ب ــوزي ــر
الخارجية جبران باسيل في اللقلوق،
حصل بدعوة من باسيل وهدف إلى
الحرص على المصالحة وفتح الحوار
واستكشاف آفــاق العالقة السياسية
المستقبلية ،من دون إلغاء االختالفات
ال ـتــي حـصـلــت ف ــي ال ـف ـتــرة الـســابـقــة"،
ً
م ــؤك ــدا أن "ت ـي ـمــور ج ـن ـبــاط حــاســم
في أال يكون هذا اللقاء أو غيره على
ً
حساب الثوابت أو القضاء وتحديدا
في قضية البساتين ،وننتظر مثول
المطلوبين أمام القضاء".

وفد مصري في القطاع الستكمال المفاوضات حول «التهدئة»
•

القاهرة  -رامي إبراهيم

فـيـمــا يـثـيــر م ـخ ــاوف م ــن تصعيد
ب ـيــن ح ــرك ــة ح ـم ــاس وإس ــرائ ـي ــل قبل
االنتخابات التشريعية اإلسرائيلية
الـ ـمـ ـق ــررة فـ ــي  17س ـب ـت ـم ـب ــر ،قـصــف
الجيش االسرائيلي في وقت متأخر
من ليل السبت  -األحد ،مواقع لحركة
ً
"ح ـم ــاس" ف ــي غـ ــزة ،ردا عـلــى هـجــوم
بطائرة مسيرة (درون) ،هو الثاني من
نوعه في أقل من  24ساعة ،أطلقت من
قطاع غزة المحاصر.
وف ــي ب ـيــان أص ـ ــدره ل ـيــل ال ـس ـبــت -
األحد ،بعد الهجوم الثاني بالطائرة
المسيرة التي أطلقت من القطاع ،ذكر
الجيش أن "مقاتالت وطائرة مسيرة
ً
اســرائـيـلـيــة ضــربــت أه ــداف ــا عسكرية
ل ـح ـمــاس ،بـيـنـهــا م ـع ــدات مخصصة
للهجمات البحرية ومعسكران" ،وأكد
الجيش أنه "سيواصل تحميل حماس
مسؤولية كل ما يصدر عن قطاع غزة".
وك ــان ــت "الـ ـج ــري ــدة" ،ق ــد نـقـلــت في

ً
عــددهــا ال ـصــادر  3ال ـجــاري ،نـقــا عن
مصدر في وزارة الدفاع اإليرانية ،أن
َ
طهران زودت حركتي حماس والجهاد
اإلسالمي الفلسطينيتين و"حزب الله"
اللبناني و"الحشد الشعبي" العراقي
ب ــآالف الـصــواريــخ الدقيقة القصيرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ال ـ ـمـ ــدى وال ـ ـطـ ــائـ ــرات
ً
المسيرة مــن دون طيار (درون) ،ردا
على سلسلة الضربات التي يعتقد أن
إسرائيل شنتها على مخازن الفصائل
العراقية الموالية لها.
وش ــدد ال ـم ـصــدر عـلــى أن الـتـحــرك
اإليراني جاء بعدما اعتبر قادة طهران
أن الضربات التي اقتربت من حدود
ً
الجمهورية اإلسالمية تخطت خطا
أ حـمــر ضمن تفاهماتهم مــع روسيا
بشأن ضبط الصراع مع اسرائيل في
المنطقة.
وأشار إلى أن "حزب الله" استطاع
تهريب عدد من الصواريخ إلى حركتي
حماس والجهاد اإلسالمي ،األمر الذي
ي ـهــدد بــاس ـت ـهــداف مـنــاطــق حساسة

داخــل إسرائيل يمكنها إحــداث دمار
كبير مثل مـخــازن الـمــواد الكيماوية
أو الغاز أو محطات الوقود.
الى ذلك ،وفي مسعى من الحكومة
المصرية لمنع ان ــدالع حــرب جديدة
بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل
وتجنيب غــزة لخطر الـحــرب ،كشفت
مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن وصول
وف ــد أم ـنــي م ـصــري ،ظـهــر أم ــس ،إلــى
قـطــاع غــزة عبر حــاجــز بيت حــانــون،
إلج ـ ــراء م ـبــاح ـثــات م ــع ق ـي ــادة حــركــة
ً
حماس ،استكمال للنقاش الذي جرى
خ ــال زي ـ ــارة وف ــد ال ـحــركــة لـلـقــاهــرة،
ً
مــؤخــرا ،والـتــي انتهت دون التوصل
إلـ ــى اتـ ـف ــاق حـ ــول مـ ـب ــادرة طــرحـتـهــا
المخابرات المصرية ،تقوم على فرض
وقف شامل إلطالق النار حتى نهاية
ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،م ــع ب ــدء م ـفــاوضــات
بين "حـمــاس" والـجــانــب االسرائيلي
بوساطة مصرية لتبادل األسرى.
(القدس -أ ف ب ،د ب أ)

أول دورية أميركية -تركية شرق الفرات ...وخالفات بكل خطوة

وصل وزير خارجية العراق
محمد علي الحكيم إلى
القاهرة ،أمس ،في زيارة
لمصر يرأس خاللها فعاليات
الدورة الـ  152لمجلس وزراء
الخارجية العرب ،التي تبدأ
ً
على مستوى الوزراء غدا
الثالثاء .وتبحث الفعاليات
التي يرأس دورتها الحالية
ً
العراق خلفا للصومال ثمانية
بنود رئيسية ،هي القضية
الفلسطينية واألوضاع في
سورية ،وليبيا ،واليمن،
واحتالل إيران للجزر
اإلماراتية الثالث ،وإمكانية
اتخاذ موقف موحد إزاء
"انتهاك القوات التركية
للسيادة العراقية" ،ودعم
السالم والتنمية في السودان.
كما يبحث الوزراء "التدخالت
اإليرانية في شؤون الدول
العربية ،وأمن المالحة في
منطقة الخليج".

تونس :طعن شرطي
أمام مقر انتخابات

أفادت تقارير تونسية بطعن
شرطي من جانب عنصر ملثم
أمام مقر هيئة االنتخابات
في مدينة توزر جنوب شرقي
البالد أمس.
وقالت قناة "نسمة" الخاصة
إن الملثم طعن الشرطي
بسكين ،وصرخ "يا عدو الله"
قبل أن يلوذ بالفرار .وتستعد
تونس لتنظيم انتخابات
رئاسية مبكرة منتصف
سبتمبر الجاري.

جدل حول دعوة وزير
سوداني اليهود للعودة

دمشق تعد بإسقاط «المنطقة اآلمنة» ...وانخفاض غير مسبوق لليرة

آليتان أميركية وتركية في دورية مشتركة قرب تل أبيض أمس (رويترز)

فــي خ ـطــوة أثـ ــارت غـضــب دم ـشــق ،أطلقت
أنقرة وواشنطن صباح أمس أولى دورياتهما
المشتركة في منطقة شرق نهر الفرات الواقعة
ً
بمجملها تحت سيطرة األكراد ،تنفيذا التفاق
توصلتا إليه إلنشاء "منطقة أمنة" وحال دون
شن عملية عسكرية جديدة ومعقدة.
ورغ ــم تنفيذ الـخـطــوة المشتركة كما هو
ّ
مخطط لها ،شن الرئيس التركي رجب طيب
ً
ً
إردوغان هجوما الذعا على اإلدارة األميركية،
ً
معتبرا أنها جهودها تهدف إلقامة "منطقة
آمنة" لمنظمة إرهابية.
وق ـ ــال إردوغـ ـ ـ ـ ــان" :ن ـخ ـت ـلــف م ــع ال ــوالي ــات
ً
المتحدة في كل خطوة بسورية" ،مضيفا" :إذا
لم نبدأ بتشكيل المنطقة اآلمنة مع جنودنا
في شرق الفرات قبل نهاية سبتمبر فلن يكون
لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة".
وبعد تصعيد التهديدات التركية لوحدات
ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب الـ ـك ــردي ــة وقـ ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية (قسد) ،تحركت الواليات المتحدة
ً
دب ـلــومــاس ـيــا لـحـمــايــة حـلـفــائـهــا ،وتــوصـلــت
إثــر محادثات ثنائية مكثفة فــي السابع من

أغـسـطــس إل ــى ات ـف ــاق م ــع أن ـق ــرة عـلــى إنـشــاء
ً
"منطقة آمنة" يتم تنفيذها تدريجيا.
ً
وت ـن ـف ـيــذا ألبـ ــرز ب ـن ــود االتـ ـف ــاق ،دخ ـل ــت 6
آليات مدرعة تركية إلــى سورية لتنضم إلى
المدرعات األميركية في تفقد منطقة تل أبيض
بريف الرقة ،برفقة سيارة إسعاف وشاحنة
ً
"بيك أب" صغيرة تزامنا مع تحليق مروحتين
حــرب ـي ـت ـيــن .وب ـع ــد ن ـحــو  3س ــاع ــات ،انـتـهــت
الدوريات وعادت اآلليات التركية أدراجها.
وأكــد رئيس مجلس تــل أبيض العسكري
ريــاض خميس ،أن موعد الــدوريــات المقبلة
ً
غير واضــح ،مشيرا إلى أنها اقتصرت أمس،
على بضعة كيلومترات شرق تل أبيض .وقال:
"نحن نطبق االتفاق وليس لدينا مشكلة به
ما دام يبعد آلية الحرب عن أرضنا وشعبنا".
في المقابل ،أبدت دمشق رفضها "القاطع"
لــاتـفــاق ال ــذي يــرى مــراقـبــون أن أحــد أهــداف
أنـقــرة منه هــو ضـمــان مناطق جــديــدة تعيد
إليها الالجئين السوريين لديها ،مؤكدة أن
قـيــام الجانبين األمـيــركــي والـتــركــي بتسيير
دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة انتهاك

سافر للقانون الدولي و"عدوان موصوف" على
سيادة ووحدة أراضي سورية.
وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية
"الـمــوقــف الــرافــض لـهــذا األم ــر ال ــذي يهدف
إلــى تعقيد وإطــالــة أمــد األزمــة في سورية،
ب ـعــد اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـم ـيــدان ـيــة ال ـت ــي حققها
الجيش السوري في مطاردة المجموعات
ً
اإلره ــابـ ـي ــة" ،مـ ـش ــددا ع ـلــى "رفـ ــض ســوريــة
المطلق لما يسمى بالمنطقة اآلمنة ،وعزمها
على إسـقــاط أي مشاريع تستهدف وحــدة
وسالمة أراضيها".
ومع تشديد العقوبات الغربية ،سجلت
ً
الـلـيــرة الـســوريــة تــدنـيــا غـيــر مـسـبــوق منذ
بدء األزمة في  2011في السوق السوداء مع
تجاوز سعر صرفها أمس أمام الدوالر 675
ليرة في السوق السوداء.
وأفاد خبراء اقتصاديون لموقع "الوطن"
بأن أسباب تدني الليرة غير واضحة ،فيما
اقترح آخرون اتخاذ إجراءات جزائية بحق
من يثبت تورطه بالمضاربة بالدوالر سواء
ً
ً
كان بنوكا أم أشخاصا أم فعاليات.

أثارت دعوة وزير الشؤون
الدينية واألوقاف في
السودان نصرالدين مفرح،
األقلية اليهودية التي غادرت
السودان للعودة إلى البالد،
ً
جدال في السودان .وكان مفرح
قال في حوار تلفزيوني بعد
ً
تعيينه وزيرا في حكومة
عبدالله حمدوك ،في إشارة
إلى اليهود الذين غادروا
السودان" :ندعوهم بحق
التجنس والمواطنة للرجوع
إلى البالد ،ألن هناك دولة
مدنية في هذا البلد ،المواطنة
فيها هي أساس الحقوق
والواجبات".
ّ
وتعهد الوزير بإعادة
الكنائس ودور العبادة
اليهودية "التي قام النظام
البائد" بمصادرتها وهدمها.
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السعودية واإلمارات تدعوان الحتواء أحداث جنوب اليمن
اجتماع سعودي  -أممي يتطرق للعملية السياسية ...وبن سلمان وماكرون يبحثان المستجدات
في بيان مشترك يعكس
وحدة موقفهما مما
وقع في جنوب اليمن بين
االنفصاليين الجنوبيين
والحكومة المعترف بها
ً
دوليا ،جددت السعودية
واإلمارات التزامهما
بالسعي إلى احتواء هذه
األحداث ،ورحبتا باستجابة
الطرفين اليمنيين للدعوة
إلى حوار بينهما.

رحبت السعودية واإلمارات،
أم ـ ـ ــس ،ب ــاس ـت ـج ــاب ــة ال ـح ـكــومــة
الـيـمـنـيــة ال ـشــرع ـيــة والـمـجـلــس
االنتقالي لــدعــوة الــريــاض إلى
ال ـ ـحـ ــوار واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بــال ـت ـهــدئــة
ووقف إطالق النار.
ودع ـ ـ ــت ح ـك ــوم ـت ــا ال ـب ـل ــدي ــن،
في بيان مشترك أوردتــه وكالة
األنـبــاء السعودية (واس) ،إلى
«ضرورة التهيئة النطالق حوار
بـشـكــل ب ـنــاء يـســاهــم ف ــي إنـهــاء
الـخــاف ومعالجة آثــار األزمــة،
عـقــب األح ــداث الـتــي وقـعــت في
العاصمة المؤقتة للجمهورية
اليمنية ع ــدن وم ــا تــا ذل ــك من
مجريات».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان أنـ ـ ـ ــه
ً
«انـطــاقــا مــن حــرص حكومتي
الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات عـلــى
الـ ـقـ ـي ــام ب ـم ـس ــؤول ـي ــات ـه ـم ــا فــي
تحالف دعــم الشرعية باليمن،
التي عبرتا عنها فــي بيانهما
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر فـ ـ ــي 26
م ــن أغ ـس ـط ــس ال ـم ــاض ــي ح ــول
مجريات ومستجدات التطورات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
اليمن فإنهما يؤكدان استمرار
كـ ـ ــل ج ـ ـهـ ــوده ـ ـمـ ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة الحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواء ت ـلــك
األحداث».
وأشار إلى التنسيق الوثيق

مـ ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـلــى
متابعة االلتزام بالتهدئة ووقف
إطــاق النار ،مع التشديد على
ضرورة «استمرار هذه األجواء
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة والـ ـتـ ـحـ ـل ــي ب ـ ــروح
األخوة ونبذ الفرقة واالنقسام»،
لـ ـم ــا ي ـم ـث ـل ــه ذل ـ ـ ــك م ـ ــن خ ـط ــوة
«رئيسة وإيجابية» إلنهاء أزمة
األحداث األخيرة في محافظات
عدن وأبين وشبوة.
ً
وأكــد أيـضــا «أهمية التوقف
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ع ــن ال ـق ـي ــام ب ــأي
تحركات أو نشاطات عسكرية
أو ال ـق ـي ــام بـ ــأي مـ ـم ــارس ــات أو
انتهاكات ضد المكونات األخرى
أو الممتلكات العامة والخاصة،
والـ ـعـ ـم ــل بـ ـج ــدي ــة مـ ــع ال ـل ـج ـنــة
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـك ـل ــت مــن
التحالف (المملكة واإلم ــارات)
واألط ــراف التي نشبت بينهما
الفتنة».
ودع ـ ــا إلـ ــى «أه ـم ـي ــة مــراق ـبــة
وت ـ ـ ـث ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــت وق ـ ـ ـ ـ ـ ــف األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال
وال ـن ـش ــاط ــات ال ـع ـس ـكــريــة وأي
نشاطات أخرى تقلق السكينة
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ووق ـ ـ ـ ـ ــف ال ـت ـص ـع ـي ــد
اإلع ــام ــي الـ ــذي ي ــذك ــي الـفـتـنــة
وي ـ ـ ــؤج ـ ـ ــج الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف ب ـج ـم ـي ــع
أش ـكــالــه ووســائ ـلــه والـتـعــاطــي
بمسؤولية كاملة لتجاوز هذه
األزمة وآثارها وتغليب مصلحة
ال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـنــي الـ ـ ــذي يـنـشــد
األمـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وتــوح ـيــد
الصف».

كما أكد البيان «استمرار دعم
ال ـت ـحــالــف لـلـحـكــومــة الـشــرعـيــة
في جهودها الرامية للمحافظة
عـلــى مـقــومــات ال ــدول ــة اليمنية
وه ــزي ـم ــة الـ ـمـ ـش ــروع اإلي ــران ــي
ودحـ ـ ــر ال ـم ـل ـي ـش ـيــات ال ـحــوث ـيــة
والتنظيمات اإلرهابية في اليمن
واس ـت ـمــرار تـقــديــم الـمـســاعــدات
اإلنسانية للشعب اليمني».
وت ـ ـ ــدور الـ ـح ــرب ف ــي ال ـي ـمــن،
بشكل رئيسي ،بين المتمردين
ّ
المقربين من إيــران،
الحوثيين
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات م ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة
المدعومة من تحالف عسكري
بـقـيــادة الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات،
منذ أن سيطر الحوثيون على
مناطق واسعة بينها صنعاء،
قبل أكثر من أربع سنوات.
لكن ثمة خالفات عميقة في
للحوثيين.
المعسكر المعادي
ّ
ف ــال ـق ــوات ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن ـهــا
موالية للحكومة في الجنوب،
ح ـيــث تـتـمــركــز ال ـس ـل ـطــة ،تضم
فـصــائــل مــؤيــدة لــانـفـصــال عن
ال ـش ـمــال .وكـ ــان ال ـج ـنــوب دول ــة
مستقلة قبل الوحدة سنة .1990
وعلى ضــوء هــذه الخالفات،
يـ ـشـ ـه ــد ج ـ ـن ـ ــوب ال ـ ـي ـ ـمـ ــن م ـن ــذ
شهر مـعــارك بين قــوات مؤيدة
ل ــانـ ـفـ ـص ــال ،وأخ ـ ـ ـ ــرى م ــوال ـي ــة
للحكومة ،أسـفــرت عــن سيطرة
االنفصاليين على عدن ومناطق
ّ
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى .وي ـ ـ ـ ــرى م ـ ـحـ ــل ـ ـلـ ــون أن
الخالفات داخل معسكر السلطة،

تضعف القوات الموالية لها في
حربها ضد الحوثيين.

«االنتقالي»
ورح ــب الـمـجـلــس االنـتـقــالــي
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ــالـ ـبـ ـي ــان
ال ـس ـع ــودي  -اإلمـ ــاراتـ ــي بـشــأن
توحيد الجهود الستقرار اليمن.

اجتماع سعودي  -أممي
ويحث وزير الدولة للشؤون
الخارجية عضو مجلس الوزراء
الـ ـسـ ـع ــودي عـ ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر مــع
المبعوث الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة إلى اليمن مارتن
غــري ـف ـيــث ،أمـ ــس ،الـمـسـتـجــدات
على الساحة اليمنية.

وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
السعودية (واس) أن ذلــك جاء
خــال اجتماع عـقــده الجانبان
ف ـ ــي ج ـ ـ ــدة اسـ ـتـ ـع ــرض ــا خ ــال ــه
الـجـهــود الــدولـيــة حـيــال األزم ــة
الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـي ـمــن ،إضــافــة
إلى الدعم الذي تقدمه السعودية
إلغاثة الشعب اليمني.
وب ـعــد ال ـل ـقــاء كـتــب غريفيث
على «تويتر»« :عقدت اجتماعا
إيجابيا جدا مع الوزير الجبير
في جدة اليوم (أمس) .وناقشنا
ً
السبل للمضي قدما في العملية
السياسية باليمن».

بن سلمان وماكرون
ال ــى ذلـ ــك ،بـحــث ول ــي العهد
الـ ـسـ ـع ــودي ،األمـ ـي ــر م ـح ـمــد بن

جونسون ال يتراجع رغم خسارته وزيرة العمل

البرلمان ِّ
يصوت اليوم على االنتخابات المبكرة

مواجهة بين الشرطة ومعارضين للحكومة قرب «داونينغ ستريت» أمس األول (أ ف ب )

في مجلس العموم الثالثاء الماضي.
ً
وغــادرت رود ( 56عاما) الحكومة التي كانت
تعتبر من دعاماتها ،وأيضا حزب المحافظين،
ً
منتقدة ّ
ّ
استراتيجية جونسون في رسالة
بشدة
نشرتها على «تويتر».
وأعلنت الحكومة البريطانية ،أمس ،أن النائبة
تـيــريــز كــوفــي عـيـنــت ف ــي مـنـصــب وزيـ ــرة العمل
والتقاعد.
وتشكل استقالة رود ،ضربة قوية أخرى لرئيس
الحكومة الذي لم يعد يملك غالبية في البرلمان.
فقد تبنى ال ـنــواب ثــم أعـضــاء مجلس ال ـلــوردات
االسـبــوع الماضي ،مـشــروع قــانــون يجبره على
تأجيل موعد «بريكست» ،المقرر في  31اكتوبر،
لثالثة أشهر اذا لم يتوصل الى اتفاق طالق مع

سرية مع «طالبان»
قمة
يلغي
ترامب
ّ
في كامب ديفيد ويعلق المفاوضات معها

االتحاد االوروبي بحلول  19اكتوبر ،أي غداة القمة
االوروبية المقبلة.
وي ـح ـتــاج م ـش ــروع ال ـقــانــون لـمــوافـقــة الملكة
ً
ً
اليزابيث الثانية اليوم ،ليصبح قانونا نافذا.
لكن يبدو أن جونسون «العنيد» ،لم يتزحزح
قيد أنملة عن مواقفه ويرفض بحزم تمديد بقاء
بريطانيا في االتحاد .وكتب في صحيفة «صنداي
اكسبريس» أمس« ،أرفض قبول هذا التأجيل غير
المفيد مــن زعيم المعارضة العمالية جيريمي
كوربين».
ويحتاج تأجيل جديد لـ«بريكست» الذي كان
في االصل مقررا في  29مارس  2019وأجل مرتين،
ال ــى مــواف ـقــة بــاالج ـمــاع م ــن بــاقــي دول االت ـحــاد
االوروبي الـ .27
وفي تصريح لصحيفتي «ميل اون صنداي»
و»صنداي اكسبرس» ،اتهم جونسون «مجموعة
ال ـن ــواب بـقـيــادة كــورب ـيــن ،بــالـسـعــي ال ــى تعطيل
بريكست واجـبــار البالد على القبول بمزيد من
التسويف والتأخير».
وينوي جونسون أن يمنح المعارضة ،اليوم،
«فــرصــة أخ ـي ــرة» للتصويت النـتـخــابــات مبكرة
يريدها في  15اكتوبر ،لكن إذا فشل في تمرير
مقترحه ،فإن الحكومة «ستستمر ببساطة».
(لندن  -رويترز ،أ ف ب)

(رويترز)

روسيا :يوم انتخابي
طويل بعد حملة قمع
ُ
بعد حملة قمع للمعارضة اعتبرت األعنف
مـنــذ نـحــو عـشــر س ـنــوات ،تـ ّ
ـوجــه ال ــروس في
أنحاء الـبــاد ،أمــس ،إلــى صناديق االقـتــراع،
في يوم انتخابي طويل.
واقترع الناخبون الروس الختيار رؤساء
الـ ـبـ ـل ــدي ــات وم ـم ـث ـل ــي الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـم ـح ـل ـيــة
واإلقليمية في أقاليم االتحاد الروسي الـ،85
إضافة إلى انتخابات فرعية لمجلس النواب
(الدوما) ،فيما ُيعرف بـ «يوم االقتراع الموحد».
وسيختار الناخبون أكثر من  47ألف نائب
ً
ومسؤول للحكم المحلي ،بينهم  16حاكما
ًّ
إقليميا وأعضاء برلمانات  13منطقة ،تشمل
ّ
ّ
شبه جــزيــرة الـقــرم األوكــرانــيــة التي ضمتها
روسيا في .2014
ّ
وتتجه األنظار إلى العاصمة التي شهدت
ّ
منتصف
تظاهرات في
نهاية كل أسبوع منذ ّ
ً
يــولـيــو احـتـجــاجــا عـلــى اسـتـبـعــاد مــرشـحــي
ّ
المعارضة من انتخابات البرلمان المحلي
لموسكو.
وخ ــارج موسكو ،كانت الحملة النتخاب
حاكم سان بطرسبرغ من األكثر إثارة للجدل
بعدما دعم الكرملين الحاكم المنتهية واليته
ألكسندر بيغلوف الذي ال يحظى بأي شعبية.
(موسكو  -وكاالت)

محتجو هونغ كونغ يستنجدون بترامب

ً
ردا على هجوم في كابول أسفر عن مقتل
ً
 12شخصا ،من بينهم جندي أميركي ،فاجأ
الرئيس دونالد ترامب الجميع بإعالنه إلغاء
ً
قمة كانت مقررة سرا مع قادة حركة طالبان
األف ـغ ــان ـي ــة ع ـش ـيــة ال ــذك ــرى ال ـثــام ـنــة عـشــرة
العـتــداء ات  11سبتمبر ،ووقــف «مفاوضات
السالم» الجارية معهم منذ عام ،والتي كانت
على وشك التوصل إلى اتفاق تاريخي ينهي
ً
ً
نزاعا مستمرا منذ  18عاما.
وك ـش ــف ت ــرام ــب م ـس ــاء أمـ ــس األول ،أنــه
كــان من المفترض أن يلتقي قــادة «طالبان»
ال ــرئ ـي ـس ـي ـي ــن  -ب ـش ـك ــل م ـن ـف ـص ــل  -رئ ـي ــس
أفغانستان أشــرف غني بشكل سـ ّـري ،أمس،
في كامب ديفيد بوالية ماريالند.
وك ــان هــذا الـلـقــاء غير المسبوق سيعقد
قـبــل أيـ ــام م ــن ال ــذك ــرى الـ ـ ــ 18العـ ـت ــداءات 11
سبتمبر  2001التي أدت إلى الغزو األميركي
ألفغانستان ،بهدف إسقاط نظام «طالبان»
الذي كان يأوي تنظيم «القاعدة».
وي ـعــد م ـجــرد ط ــرح إم ـكــان عـقــد مـثــل هــذا
الـلـقــاء وجـهــا لــوجــه تــأكـيــدا ل ـ «دبلوماسية
القمة» التي ينتهجها ترامب.
وكـتــب الــرئـيــس األمـيــركــي عـلــى «تــويـتــر»:

«كانوا في طريقهم الى الواليات المتحدة هذا
ُ
ألغيت االجتماع
المساء (ليل األحد) ،لكنني
ع ـلــى الـ ـف ــور ،وأل ـغ ـيــت م ـف ــاوض ــات ال ـس ــام».
وأوض ــح ،مـبــررا ق ــراره ،أن «طالبان اعترفوا
الخميس الماضي  -مع األسف  -باعتداء في
كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء
ً
و 11آخرين ،سعيا منهم لتكثيف الضغط».
وقال ترامب« :أي نوع من الناس يقتلون
ه ــذا ال ـعــدد مــن األش ـخ ــاص مــن أج ــل تعزيز
مــوقـعـهــم ال ـت ـفــاوضــي»؟ وخ ـتــم« :إن لــم يكن
باستطاعتهم قبول وقف نار خالل مفاوضات
السالم هذه البالغة األهمية ،وهم في المقابل
ً
ً
قادرون على قتل  12شخصا بريئا ،فهم على
األرجــح ال يملكون الوسائل للتفاوض على
اتفاق مجد».
من ناحيته ،أكد وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو ،أمــس ،أن الــواليــات المتحدة
ترغب في إعادة فتح حوار مع «طالبان» إذا
احترمت وعودها.
وقــال لشبكة « ،ABCآمــل أن ّ
تغير طالبان
س ـلــوك ـهــا وت ـل ـت ــزم م ــن ج ــدي ــد األمـ ـ ــور الـتــي
ً
مشيرا في الوقت نفسه الى
تحدثنا عنها»ّ ،
ّ
أن تــرامــب «لــن يخفف الضغط ،ولــن يقلص

خرج اآلالف من متظاهري
«السترات الصفراء» إلى
الشوارع في بلدات ومدن
بجميع أنحاء فرنسا أمس
األول ،واشتبكوا مع الشرطة
في بعض المناطق ،وذلك بعد
انخفاض أعداد التظاهرات
خالل األسابيع األخيرة.
وفي باريس ،اعتقلت الشرطة
ً
 89شخصا بشكل مؤقت .كما
أصدرت  60تحذيرا .وقال
رئيس شرطة باريس ديديه
اللمان ،إن أكثر من  800من
متظاهري السترات الصفراء
تجمعوا في العاصمة.
وأضاف أنه رغم انخفاض
نسبة المشاركة نسبيا ،فإنها
أعلى مما كانت عليه خالل
األسابيع األخيرة.

ً
فرضت الهند ،أمس ،حظرا
للتجول في مناطق عدة
من إقليم كشمير المتنازع
عليه بعد اشتباكات بين
قوات األمن وشيعة شاركوا
في مسيرة إلحياء ذكرى
عاشوراء .وصرح مسؤولون
بأن  12على األقل من
السكان المحليين وستة
من قوات األمن أصيبوا في
االشتباكات التي وقعت
مساء أمس األول ،بين
المشاركين في المسيرة
والقوات التي حاولت منعها.
وقال مسؤول ،طلب عدم ذكر
اسمه ،إن القوات أطلقت الغاز
المسيل للدموع وطلقات
الرش لمواجهة الحشود
التي أصرت على استكمال
المسيرة ورشقت قوات
األمن بالحجارة .ووقعت
االشتباكات في منطقتين
تقطنهما أغلبية شيعية في
سريناغار المدينة الرئيسية
بالشطر الهندي من إقليم
كشمير .وفرضت قوات
األمن إجراءات مشددة على
طول طريق المسيرة الممتد
لخمسة كيلومترات ويمر
عبر وسط المدينة.

ً
ّ
«داعش» يتبنى تفجيرا
بسوق في الفلبين

أعلن تنظيم داعش االرهابي
مسؤوليته عن تفجير وقع
في سوق عام جنوب الفلبين،
وأدى إلى إصابة ما ال يقل
عن سبعة أشخاص .وأصدر
التنظيم بيانا في ساعة
متأخرة من مساء أمس
األول ،أعلن فيه أن تفجير
دراجة نارية أدى إلى إصابة
سبعة مسيحيين فلبينيين
في سوق عام .وأفاد الجيش
الفلبيني بأن هذا كان رابع
تفجير تشهده تلك المنطقة
خالل  13شهرا .

مئات الحجاج ينجون
من الموت في نيجيريا

الحركة :قراره سيؤدي إلى إزهاق أرواح مزيد من األميركيين
دعــم قــوات األمــن األفغانية التي تقاتل بكل
قوة هناك».
وف ــي رد فـعــل كــابــول عـلــى إع ــان تــرامــب،
أفاد بيان صدر عن مكتب غني أن «الحكومة
األفـغــانـيــة ت ـقـ ّـدر جـهــود حلفائها الـصــادقــة
فيما يتعلق بالسالم ،وهي ملتزمة بالعمل
مع الــواليــات المتحدة وغيرها من الحلفاء
لتحقيق سالم دائم» .وأضاف« :لطالما ّ
شددنا
أن السالم الحقيقي ال يمكن تحقيقه إال
على ّ
إذا توقفت طالبان عن قتل األفغان ،ووافقت
على وقف النار وعقد محادثات مباشرة مع
الحكومة».
من ناحيتها ،اعتبرت حركة طالبان على
لسان الناطق باسمها ،ذبيح الله مجاهد ،أن
قرار ترامب سيؤدي إلى إزهاق أرواح مزيد
من األميركيين وخـســارة مزيد من األصــول
األميركية.
وقال في بيان« :ما زلنا نعتقد أن الجانب
األميركي سيتراجع عن هذا الموقف ،وقتالنا
في السنوات الـ 18الماضية يفترض أن يكون
أثبت لألميركيين أننا لن نرتاح ما لم نشهد
نهاية االحتالل بالكامل».
(واشنطن ،كابول ـ ـ أ ف ب ،رويترز)

«السترات الصفراء» تعود
ً
مجددا إلى فرنسا

الهند تفرض حظر
تجول في مناطق بكشمير

قاربان يقالن مفاوضين حوثيين يتوجهون الجتماع مع وفد من الحكومة اليمنية بوساطة االمم المتحدة على متن قارب في عرض البحر قبالة الحديدة

ٌ
ّ
ضربة جديدة تلقاها رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون الغارق في أزمة سياسية ،إثر
استقالة وزيــرة العمل والمعاشات آمبر رود من
ً
منصبها ،احتجاجا على طريقة تعامله مع أزمة
ّ
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وقالت رود ،في بيان« :ال يمكنني أن أبقى في
َ
ستبعد محافظون جـ ّـيــدون ومخلصون
ـت ُي
وق ـ ٍ
وم ـع ـتــدلــون» ،فــي إشـ ــارة منها إل ــى ق ــرار رئيس
ّ ً
ً
متمردا من الحزب المحافظ
الوزراء إقالة  21نائبا
ّ
صوتوا لمصلحة مشروع قانون إرجاء «بريكست»

سـلـمــان ،فــي ات ـصــال هاتفي
أمــس ،مع الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،مستجدات
األوض ــاع فــي منطقة الشرق
األوسط ،والجهود المبذولة
مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل أمـ ـ ـ ــن واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة .وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا جـ ــرى
خ ــال االت ـص ــال ،اسـتـعــراض
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة -
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،وال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
الشراكة االستراتيجية بين
البلدين.
وات ـن ـقــد وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الفرنسي جان إيف لودريان،
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ـشـ ـ ــدة م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت
الحوثيين استهداف مطارات
السعودية ،وقال في مقابلة:
«الـسـعــوديــة ضحية إلطــاق
الـحــوثـيـيــن ط ــائ ــرات مسيرة
تـصــل إل ــى م ـطــارات ـهــا ،وهــذا
وضع ال ُيطاق».

سلة أخبار

متظاهر من هونغ كونغ يحمل صورة ترامب خالل مسيرة إلى القنصلية االميركية أمس (رويترز)
ف ــي أحـ ــدث ت ـحــرك ضـمــن مــوجــة االحـتـجــاجــات
ال ـتــي تـعـصــف بــالـمــديـنــة مـنــذ ش ـهــور ،وب ـعــد ليلة
جــديــدة مــن الـعـنــف فــي األس ـب ــوع ال ــراب ــع عـشــر من
االضطرابات ،طالب عشرات اآلالف من المحتجين
الـمـنــاديــن بالديمقراطية فــي هــونــغ كــونــغ ،أمــس،
الرئيس األميركي دونالد ترامب بتحرير منطقتهم
التي تتمتع بحكم ذاتي ،والخاضعة لحكم الصين.
ّ
المحتجون
ووسط وجود كثيف للشرطة ،شارك
في مسيرة اتجهت إلى القنصلية األميركية ،حيث
طــالـبــوا الكونغرس األمـيــركــي بالسماح بمعاقبة

مسؤولي المدينة الذين يثبت أنهم «قمعوا الحريات
األساسية» .وحمل المتظاهرون األعالم األميركية،
ّ
ورددوا النشيد الوطني األميركي وهتفوا ّ
ملوحين
بالفتات تطالب بالديمقراطية« ،حــاربــوا من أجل
الحرية ،ساندوا هونغ كونغ» و«قاوموا بكين ،حرروا
هونغ كونغ».
وقالت محتجة تدعى تشيري ( 26عاما) «نريد من
اإلدارة األميركية المساعدة لحماية حقوق اإلنسان
في هونغ كونغ».
(هونغ كونغ ـ ـ رويترز ،د ب أ)

ً
ً
نجا  550حاجا نيجيريا
من الموت ،أمس األول،
بعدما خرجت الطائرة التي
أعادتهم من السعودية عن
مسارها في مطار مدينة
مينا الدولي.
وأكد مصدر مطلع من
المطار أن طائرة «بوينغ
 »744التي كانت تنقل
الحجاج تعرضت لخلل تقني
استوجب لجوء الطيار إلى
الهبوط االضطراري ،مما
أدى إلى تضرر أحد محركات
الطائرة األربعة.
وأضاف أنه تم إجالء الركاب
من الطائرة بسرعة ،بعد أن
خرجت عن مسارها نتيجة
الهبوط االضطراري.

ةديرجلا

•
العدد  / 4214االثنني  9سبتمبر 2019م  10 /املحرم 1441هـ

sports@aljarida●com

21

رياضة
جوزاك حدد طريقة لعب األزرق وأرجأ التشكيل
البناي :مباراة الغد أمام المنتخب األسترالي بمنزلة مؤشر للياقة

باختصار
العربي يتعادل ًمع
الصليبيخات وديا

تعادل الفريق األول لكرة
القدم بالنادي العربي مع
ضيفه الصليبيخات ،2-2
في المباراة الودية التي
جمعتهما على استاد
صباح السالم في ختام
استعداداتهما النطالق
منافسات دوري فيفا
بدرجتيه الممتازة واألولى.
سجل أهداف األخضر الليبي
السنونسي الهادي وأحمد
رحيل ،في حين سجل هدفي
الصليبيخات إيمانويل
وطالل نايف.
من جانبه ،أفاد مدير فريق
العربي مبارك البلوشي
بأن األخضر خاض اللقاء
بالتشكيل االحتياطي في ظل
غياب رباعي الفريق المنضم
إلى منتخبنا الوطني ،إضافة
إلى إصابة علي مقصيد
والسوري يوسف قلفا
والمدافع اإلسباني راؤول،
ووجود مواطنه تشافي
خارج البالد.

 ...والكويت في ضيافة
اليرموك اليوم

جانب من تدريب سابق للمنتخب

حازم ماهر

باتت مشاركة الالعب
سامي الصانع أمام المنتخب
األسترالي في يد مدرب
األزرق روميو جوزاك بعد
تعافي الالعب من اإلصابة
ومشاركته في التدريبات
الجماعية للفريق الذي
تدريباته اليوم
يختتم ً
استعدادا للقاء الفايكنج.

ي ـخ ـت ـتــم مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
األول لـكــرة ال ـقــدم تــدريـبــاتــه في
ال ـس ــادس ــة وال ـن ـصــف م ــن مـســاء
اليوم على استاد نادي الكويت،
ً
استعدادا لمواجهته مع المنتخب
ً
األس ـتــرالــي الـمـقــرر لـهــا غ ــدا في
نفس توقيت ومكان تدريب اليوم،
في الجولة الثانية من منافسات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ضـمــن
التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس العالم بقطر  ،2022وكأس
آسيا بالصين .2023
وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي
ل ـم ـن ـت ـخ ـب ـنــا ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـمـ ــدرب
ً
الـكــرواتــي رومـيــو ج ــوزاك كثيرا
على التزام الالعبين وتركيزهم
في استيعاب فكر الجهاز ،حيث
يضع جوزاك ومعاونوه لمساتهم
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ال ـت ـش ـك ـيــل ال ــذي
سيخوض به الفريق اللقاء ،والذي
سيشهد اختالفات محدودة عن
التشكيل الذي لعب أمام منتخب
نيبال ،وقرر المدرب إرجاء إعالن
الـتـشـكـيــل حـتــى ان ـت ـهــاء تــدريــب
ً
اليوم تحسبا ألي ظروف.

وكـشــف تــدريــب أمــس اعتماد
ج ـ ـ ــوزاك ع ـل ــى أسـ ـل ــوب م ـت ــوازن
ً
بين الدفاع والهجوم ،نظرا لقوة
الـمـنــافــس الـ ــذي يـتـمـيــز العـبــوه
باللياقة البدنية العالية ،والقوة
الـجـسـمــانـيــة ،ولــذلــك سيحرص
جوزاك على وجود كثافة عددية
فــي وســط الملعب مــن الالعبين
ال ــذي ــن ي ـج ـم ـعــون ب ـيــن ال ـم ـهــارة
وال ـقــوة ،مــن أجــل السيطرة على
منطقة العمليات.
وجـ ـ ـ ــاءت ت ـع ـل ـي ـمــات ج ـ ــوزاك
لالعبيه بـضــرورة الــدفــاع بأكبر
عدد من الالعبين ،حيث سيساند
العبو خط الوسط المدافعين في
حالة هجوم الضيف ،مع ضرورة
ً
محاولة إفساد الهجمات مبكرا،
وعـ ــدم مـنــح ال ـفــرصــة للمنافس
في نقل الكرة بأريحية في أرجاء
الملعب.

تعافي الصانع
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ت ـعــافــى ال ـمــدافــع
األي ـم ــن س ــام ــي ال ـصــانــع ال ــذي

لحظة وصول المنتخب األسترالي في مطار الكويت

«الناشئين» يغادر
إلى األردن اليوم
يـغــادر وفــد منتخبنا لكرة الـقــدم للناشئين
تحت  17سنة من سلوفينيا الساعة  8:05من
مساء اليوم ،متجها إلــى األردن ،للمشاركة في
المجموعة األولـ ــى الـتــي تـقــام منافساتها من
 14إلــى  20ال ـجــاري ،على أن يستهل تدريباته
بالعاصمة (عـمــان) في السابعة مساء من يوم
الوصول.
ويختتم وفد "األزرق" معسكره التدريبي في
سلوفينيا ،الذي استمر  22يوما ،في العاشرة من
صباح اليوم ،حيث سيخضع الالعبون لبرنامج
استشفائي ،بعد المشاركة في المباراة السادسة
واألخ ـيــرة للمنتخب فــي المعسكر ،التي واجــه
خاللها فريق تريغالف.
وكانت اللجنة المنظمة للمجموعة األولــى
أصدرت جدول المباريات ،حيث يستهل منتخبنا
الوطني منافساته بمواجهة سريالنكا في 14
الجاري ،ثم منتخب نيبال يوم  16منه ،على أن
يلتقي منتخب طاجيكستان يوم  ،18ثم يختتم
منافساته في  20من الشهر ذاته بلقاء منتخب
البلد المستضيف (األردن) ،في أقــوى مباريات
المجموعة ،والتي ستحدد الفريق المتصدر.

غــاب عــن مـبــاراة نيبال بداعي
اإلصــابــة ،وهــي عـبــارة عــن شد
في العضلة األمامية ،وخضع
ال ــاع ــب ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـســاب ـقــة
ل ـل ـتــدري ـبــات االنـ ـف ــرادي ــة تحت
إشــراف الجهاز الطبي ومدرب
اللياقة البدنية.
ودخـ ــل ال ـصــانــع الـتــدريـبــات
ً
الجماعية اعتبارا من أمس األول،
وظهر الالعب بمستوى جيد ،ال
سيما في التقسيمة التي أجراها
جــوزاك عقب التدريب مباشرة،
وكلف خاللها الصانع ببعض
الواجبات والمهام.

البناي :كدمات بسيطة
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس
اللجنة الطبية بــاتـحــاد الـكــرة،
ط ـب ـيــب ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات الــوطـنـيــة
د .عبدالمجيد الـبـنــاي أن ــه من
المفترض وصول العبي األزرق
إلى معدل لياقة اللياقة البدنية
الـمــأمــول ،السيما أن الالعبين
شاركوا في معسكر انكلترا ،ثم
بطولة غــرب آسيا ،ثم مواجهة
ً
نيبال ،مبينا أن مباراة الغد أمام
المنتخب األسترالي تعد بمنزلة
مؤشر للياقة.
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـن ــاي" :بــالـطـبــع
هـنــاك ف ــارق بين العـبــي األزرق
والمنتخب االسترالي في القوة
الجسمانية ،حيث يتميز العبو
المنافس بالبنية الجسمانية
الـ ـق ــوي ــة ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار الــاعـبـيــن
االنكليز ،واألمر نفسه بالنسبة
للياقة البدنية".
وش ــدد عـلــى أن ه ــذا األم ــر ال
ً
ً
يعتبر تـقـصـيــرا أو إه ـم ــاال من

العـبــي األزرق على اإلط ــاق ،ال
سيما أنـهــم واجـهــوا المنتخب
األسترالي أكثر من مرة ،وكانوا
ً
ل ــه نـ ــدا ف ــي ال ـق ــوة الجسمانية
ومعدل اللياقة البدنية.
وزاد" :قدمت لالعبين بعض
النصائح منذ معسكر انكلترا،
أهـمـهــا ض ـ ــرورة ال ـن ــوم المبكر
وال ـت ـغــذيــة الـسـلـيـمــة وااللـ ـت ــزام
بالبرنامج الغذائي الذي يضعه
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـطـ ـب ــي ،إلـ ـ ــى جــانــب
االت ـج ــاه ف ــورا لـلـعـيــادة الطبية
سواء في االتحاد أو مقر إقامة
ال ـف ــري ــق ف ــي الـ ـفـ ـن ــدق ،لـتــوقـيــع
ال ـك ـش ــف ال ـط ـب ــي م ـه ـم ــا كــانــت
اآلالم ،فاإلهمال في هذا األمر قد
يكلفهم الكثير".
وأكد أن قائمة اإلصابات في
الـمـنـتـخــب خــال ـيــة ت ـمــامــا ،وأن
هناك بعض الكدمات البسيطة
ال ـت ــي ل ــن ت ــؤث ــر ع ـل ــى م ـشــاركــة
الالعبين أمام أستراليا ،معربا
ع ــن أم ـلــه الـتــوفـيــق ل ـ ــأزرق في
هذه المباراة.

األسترالي وصل وتدرب
ومـ ـ ــن جـ ـه ــة اخ ـ ـ ـ ــرى ،وص ــل

جانب من مراسم سحب القرعة
االسيوي واالتحاد الكوري الجنوبي.
وعـقــب انـتـهــاء مــراسـيــم الـقــرعــة ،قال
بدر الذياب في تصريح إن القرعة جرت
"بشكل عــادل" السيما أن جميع الفرق
المشاركة قوية لما لديها مــن العبين
محترفين.
وأمـ ــل ال ــذي ــاب أن تـنـجــح ك ــوري ــا في
اس ـت ـض ــاف ــة ال ـب ـط ــول ــة وإع ـ ـطـ ــاء ال ـف ــرق
المشاركة صــورة جيدة عــن المستوى
وما وصلت إليه كرة اليد اآلسيوية من
نجاحات.

عبدالمجيد البناي

يـعـقــد ف ــي ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة م ــن ظ ـهــر ال ـيــوم
بالقاعة التنفيذية بفندق الريجينسي المؤتمر
ال ـص ـحــافــي ل ـم ـب ــاراة مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي مع
نظيره األسترالي ،ضمن التصفيات المشتركة،
بحضور مدرب والعب من كل منتخب.

محمد عبدالعزيز

أسفرت قرعة البطولة اآلسيوية الـ 22
لألندية أبطال الدوري في كرة اليد التي
تستضيفها مدينة سام شوك بكوريا
الـجـنــوبـيــة خ ــال الـفـتــرة مــن  7وحتى
ً
 17نوفمبر المقبل بمشاركة  11فريقا
عن وقوع فريق الكويت في المجموعة
األولـ ــى إل ــى جــانــب أنــديــة سانهوكس
الكوري المضيف ،وزوغروس اإليراني
والعربي القطري والشارقة اإلماراتي،
بينما ضمت المجموعة الثانية فريق
العربي إلى جانب أندية الوكرة القطري
وع ـمــان الـعـمــانــي وب ــارب ــار البحريني
والوحدة السعودي وفوالد اإليراني.
وجرت مراسم القرعة بحضور كل من
نائب رئيس االتحاد الدولي للعبة أمين
صندوق االتحاد اآلسيوي بدر الذياب
والمدير الفني لالتحاد اآلسيوي جاسم
ال ــذي ــاب ومـمـثـلــي ال ـب ـلــد المستضيف
واألندية المشاركة في البطولة.
كما جرى على هامش القرعة توقيع
عقد استضافة البطولة بين اال تـحــاد

ختام بطولة الهيئة لكرة
القدم بمحافظة الجهراء

المؤتمر الصحافي واالجتماع الفني اليوم

قرعة متوازنة ليد الكويت والعربي في آسيا
●

وفــد المنتخب األسترالي إلى
البالد الساعة  12.45ظهر أمس،
وكـ ــان ف ــي اسـتـقـبــالــه ع ــدد من
أعضاء لجنة العالقات العامة
باتحاد الكرة ،إلى جانب وفد
مـ ــن الـ ـسـ ـف ــارة األس ـت ــرال ـي ــة
بالكويت.
ودشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
األس ـت ــرال ــي تــدري ـبــاتــه في
الـ ـس ــاع ــة الـ ـس ــادس ــة مــن
مساء أمس على استاد
ع ـلــي ص ـب ــاح ال ـســالــم
ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ال ـ ـن ـ ـصـ ــر،
وظ ـه ــر الــاع ـبــون
ب ـم ـس ـتــوى جـيــد
ف ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــدريـ ــب
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ــرص
الـجـهــاز الفني
بقيادة المدرب
غراهام ارنولد
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى أ د ا ء
التدريب بقوة،
رافـضــا منح
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
راحـ ـ ــة ن ـظــرا
لرحلة الطيران
التي قطعها الوفد
ووصــولــه قبل خمس

ساعات فقط من انطالق التدريب.
وي ـخ ـت ـتــم الـمـنـتـخــب تــدري ـبــاتــه
ال ـ ـيـ ــوم عـ ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد الـ ـك ــوي ــت،
وال ـت ــي ي ـحــرص ال ـج ـهــاز الفني
على إجرائها في سرية
تامة ودون حضور
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
إال مدة  10دقائق
فقط.

يحل الفريق األول لكرة القدم
بنادي الكويت في الخامسة
والنصف من مساء اليوم،
ضيفا على اليرموك باستاد
عبدالله الخليفة في مباراة
ودية أخيرة ،استعدادا
لمنافسات الدوري الممتاز.
وكان اليرموك عاد منذ
أيام من القاهرة ،حيث أقام
معسكرا تدريبيا هناك ،فيما
واجه الكويت أخيرا فريق
السالمية وديا ،ونجح في
الفوز بثالثة أهداف لهدف.
ِّ
ويعول مدرب اليرموك
هاني الصقر على مواجهة
"األبيض" كثيرا ،للوقوف
على مدى جاهزية فريقه
لمنافسات "الممتاز" ،وقبل
مواجهة الشباب األحد
المقبل ضمن منافسات
الجولة األولى.
في المقابل ،فإن مواجهة
اليرموك هي األخيرة
لـ"األبيض" قبل لقاء كاظمة
االفتتاحية في "الممتاز"،
والمقررة االثنين المقبل.

مــن جــانـبــه ،تمنى أمـيــن ســر اتـحــاد
اللعبة قايد العدواني "التوفيق لممثلي
األندية الكويتية في البطولة ،وبدورنا
سنقدم كل الدعم الالزم للفريقين حتى
تكون مشاركة الفريقين بشكل الئق في
هذا المحفل الدولي الكبير".
يذكر أن النسخة الماضية للبطولة
التي أقيمت فــي الكويت وش ــارك فيها
ن ــادي ــا ال ـك ــوي ــت وك ــاظ ـم ــة ح ـقــق لقبها
الدحيل القطري.
(كونا)

ويسبق المؤتمر الصحافي ،االجتماع الفني
ل ـل ـم ـبــاراة ،ال ــذي سيعقد فــي ال ـحــاديــة عشرة
صباحا ،بحضور أحد أعضاء الجهاز اإلداري
لكل منتخب.

منتخب الطائرة يخسر
خدمات اللوغاني لإلصابة
َّ
تعرض منتخبنا الوطني األول للكرة الطائرة لضربة موجعة،
بعد إصابة ُ
المعد عبدالرزاق اللوغاني في غضروف الركبة ،خالل
وجوده ضمن وفد المنتخب بمعسكره المقام حاليا في صربيا،
استعدادا لخوض منافسات البطولة اآلسيوية لمنتخبات الرجال
التي تستضيفها العاصمة اإليرانية (طهران) من  13إلى  21سبتمبر.
وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللوغاني في صربيا
إصابته بغضروف الركبة ،ما سيترتب عليه انتهاء مشاركته مع
المنتخب في البطولة المقبلة ،ومن المفترض أن يكون تم عرضه
أمس على طبيب متخصص في مثل هذه اإلصابات ،لتحديد برنامج
العالج في الفترة المقبلة ،قبل مغادرته بلغراد عاصمة صربيا مساء
اليوم عائدا للكويت.
ُ
ويعد اللوغاني ُ
المعد الثاني الذي يخسر خدماته المنتخب قبل
المشاركة في البطولة اآلسيوية ،بعدما استبعدت إدارة المنتخب
في وقت سابق العب نــادي الكويت والمنتخب عبدالله بوفتين،
الرتباطه بظروف مرض والده.
وبذلك ،سيكون تركيز "األزرق" على ُ
المعد الوحيد عبدالوهاب
الجيران خالل البطولة.
من جانبه آخر ،لعب منتخبنا الوطني أمس مباراته التجريبية
الثالثة في المعسكر مع فريق ستار بازوفا الصربي.

اختتمت بساحة الجهراء
بطولة الهيئة المفتوحة
لكرة القدم للرجال ،التي
نظمها قطاع الرياضة
للجميع ،بمشاركة 48
فريقا ،على مدى  3أيام،
بنظام خروج المغلوب.
وحقق فريق اتحاد سوكر
والقصير لقب البطولة ،بعد
فوزه في المباراة النهائية
على فريق ميالن ،الذي حل
في المركز الثاني ،وحقق
المركز الثالث فريق النجوم.
حضر ختام البطولة مدير
إدارة الرياضة للجميع
حامد الهزيم ،ونائبه وليد
سلطان ،ورئيس قسم
الساحات أحمد الصايغ.
وعقب تتويج الفائزين،
أشاد الهزيم بالمستوى
الفني والتنظيمي المميز
واألجواء الرائعة التي
صاحبت البطولة وجميع
فعاليات مهرجان "صيفكم
بارد" بمحافظة الجهراء،
َّ
وثمن دعم المدير العام
للهيئة العامة للرياضة
د .حمود فليطح ،ونائبه
لقطاع الرياضة للجميع
مشعل الهدبة ،لتهيئة
ُسبل ممارسة الرياضة
لكل شرائح المجتمع خالل
العطلة الصيفية.

٢٢
ألمانيا للتعويض أمام أيرلندا الشمالية
ةديرجلا
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بعد خسارتها األولى أمام هولندا في تصفيات كأس أوروبا 2020
ضمن المجموعة
الثالثة
للتصفيات
المؤهلة لكأس
أوروبا  2020في
كرة القدم ،يحل
ًالمنتخب األلماني اليوم
ضيفا على نظيره األيرلندي
الشمالي المتصدر.

لوف

يـحــل الـمـنـتـخــب األل ـمــانــي الـيــوم
ضـ ـيـ ـف ــا عـ ـل ــى نـ ـظـ ـي ــره األيـ ــرل ـ ـنـ ــدي
الشمالي المتصدر ضمن المجموعة
الثالثة للتصفيات المؤهلة الى كأس
أوروبـ ــا  2020فــي ك ــرة ال ـقــدم ،تحت
ضغط تلقيه فــي الجولة الماضية،
خسارته األولى في التصفيات أمام
ضيفته هولندا.
وسـقــط المنتخب األلـمــانــي على
أرضه في هامبورغ الجمعة  ،4-2في
أول هزيمة له بعد ثالثة انتصارات
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات ،مـحـتـفـظــا بـمــركــزه
ال ـثــانــي بــرص ـيــد ت ـســع ن ـق ــاط خلف
أيرلندا الشمالية ( 12نقطة من أربع
مباريات).
ل ـك ــن الـ ـخـ ـس ــارة أح ــرج ــت مــوقــف
منتخب يواكيم لوف ،اذ بات يبتعد
بـفــارق ثــاث نقاط فقط عــن هولندا
الـثــال ـثــة ال ـتــي خــاضــت م ـب ــاراة أق ــل،
مــا جـعــل م ــدرب الـمــانـشــافــت يشدد
الخميس على أن الفوز في بلفاست
ضروري جدا.
وأمل لوف ،الذي يعيد بناء أبطال
العالم  ،2014بعد الخروج من الدور
األول لـمــونــديــال روس ـيــا  ،2018أن
ُي ـقـ ِـدم الع ـبــوه عـلــى "رد فـعــل الـيــوم"
ألن على ألمانيا "ا ل ـفــوز بمباراتها
المقبلة ،هذا أمر مهم جدا".
وأض ــاف" :علينا أن نـفــوز ،علينا
أن نقارب المباراة بطريقة تجعلنا
نغادر أرض الملعب فائزين".
وأج ـ ــرى ل ــوف ت ـغ ـي ـيــرات واس ـعــة
ف ــي ص ـفــوف الـمـنـتـخــب ف ــي األشـهــر
الماضية ،ضمن عملية إعــادة بناء
على خلفية النتائج المخيبة لآلمال

ف ــي مــونــديــال روس ـي ــا .وأب ـع ــد لــوف
الــذي يتولى تــدريــب المنتخب منذ
ً
ع ــام  ،2006ع ــددا مــن المخضرمين
أبرزهم المهاجم توماس مولر وقطبا
الـ ــدفـ ــاع م ــات ــس ه ــوم ـل ــس وج ـي ــروم
بــواتـنــغ ،ودف ــع بــدمــاء جــديــدة منها
نيكو شولتس الظهير األيسر لفريق
بوروسيا دورتموند ،والذي سيغيب
عن مباراة اليوم لإلصابة.
ودخل المنتخب األلماني مباراة
ال ـج ـم ـع ــة ضـ ــد ن ـظ ـي ــره ال ـب ــرت ـق ــال ــي
الـخــاضــع بـ ــدوره لـتـطــويــر بــإشــراف
ال ـمــدرب رونــالــد كــومــان بـعــد غياب
"البرتقالي" عن كــأس أوروب ــا 2016
ونـهــائـيــات مــونــديــال  ،2018مـعــززا
ب ـث ـق ــة ت ـح ـق ـي ــق ثـ ــاثـ ــة انـ ـتـ ـص ــارات
متتالية ه ــذا ا ل ـعــام فــي التصفيات
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى ح ـس ــاب
هولندا ( ،)2-3وبيالروسيا -2صفر،
وأستونيا  -8صفر.
لكن هولندا بقيادة مدافع ليفربول
اإلنكليزي فيرجيل فان دايك ،ألحقت
باأللمان خسارتهم األولى ،وأعادت
ن ـ ــكء ال ـ ـجـ ــراح ال ـم ــؤل ـم ــة ل ـمــونــديــال
 ،2018وطرح عالمات استفهام حول
ق ــدرة المنتخب عـلــى ضـمــان إنـهــاء
التصفيات في أحد المركزين األول
أو الـثــانــي الـمــؤهـلـيــن مـبــاشــرة الــى
النهائيات القارية.
وأقـ ــر ل ــوف ب ـعــد مـ ـب ــاراة هــولـنــدا
بأن المزيد من العمل مطلوب لدمج
ال ـق ــادم ـي ــن الـ ـج ــدد ب ـش ـكــل أك ـب ــر في
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ،م ــوض ـح ــا" :ع ـل ـي ـنــا رفــع
معنويات الالعبين ا لـشـبــان بعض
الشيء ومنحهم الثقة بقدرتهم على

أن يكونوا أقــوى" .وتابع" :أنــا واثق
أننا سنرى رد فعل".

الدفاع األيرلندي
وتلقى مرمى المنتخب األيرلندي
الشمالي هدفين فقط حتى اآلن في
الـتـصـفـيــات األوروبـ ـي ــة ،لـكــن تــاريــخ
مواجهات المنتخبين يصب بشكل
كبير لمصلحة المنتخب األلماني
ً
ال ــذي حقق  11ف ــوزا فــي  17مـبــاراة،
ً
وخرج فائزا في آخر سبع مواجهات
مباشرة بين الطرفين.
ويـ ـع ــود الـ ـف ــوز األخـ ـي ــر أليــرل ـنــدا
الشمالية إلــى نوفمبر  ،1983وكان
حينها بنتيجة  -1صفر ضد ألمانيا
الغربية ،بحسب الموقع االلكتروني
لالتحاد األوروبي لكرة القدم (ويفا).
ويعول المدرب مايكل أونيل على
تـشـكـيـلــة ش ــاب ــة م ـط ـع ـمــة بـعـنــاصــر
م ــن ذوي ال ـخ ـب ــرة ،أب ــرزه ــم ال ـقــائــد
ستيفن ديفيس الذي سينفرد بالرقم
القياسي ألكبر عــدد مــن المباريات
بـقـمـيــص الـمـنـتـخــب الــوط ـنــي (دون
ح ـ ــراس الـ ـم ــرم ــى) ،ب ـخــوضــه ال ـيــوم
مباراته الـ 113مع أيرلندا الشمالية.
وي ـت ـحـ ّـيــن ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـهــول ـنــدي
الـفــرصــة عـنــدمــا يـحــل ب ــدوره الـيــوم
ض ـي ـفــا ع ـلــى الـمـنـت ـخــب االس ـتــونــي
المتواضع ،متذيل ترتيب المجموعة
دون نقاط بعد أربع هزائم في أربع
م ـبــاريــات تـلـقــى خــالـهــا م ــرم ــاه 14
هدفا.
واعتبر المدرب الهولندي كومان
أن الفوز على ألمانيا كان "جيدا جدا

( )...تـتـبـقــى ل ـنــا خمس
مـ ـب ــاري ــات لـ ــذا ن ـح ــن لــم
نصل (الــى النهائيات)
بـعــد ،لكن ذلــك (الـفــوز
على ألمانيا) يجعل
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــري ـ ـ ــق أس ـ ـهـ ــل
بعض الشيء".
وض ـم ــن أب ــرز
المباريات التي
ت ـ ـق ـ ــام ال ـ ـيـ ــوم
أي ـض ــا ،يحل
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـ ـ ـك ـ ــرواتـ ـ ــي
ضـ ـيـ ـف ــا ع ـلــى
أذرب ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــان
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ت ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات
المجموعة الخامسة،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد
أيـ ـض ــا لـ ـق ــاء ال ـم ـجــر
وضـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا
سلوفاكيا.
وت ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدر الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــر ت ــرتـ ـي ــب
المجموعة برصيد تسع نقاط
مــن ثــاثــة ان ـت ـصــارات وت ـعــادل،
بفارق األهداف عن كرواتيا التي
خاضت أربع مباريات أيضا.
وتـ ـحـ ــل ب ـل ـج ـي ـكــا م ـت ـص ــدرة
المجموعة التاسعة بالعالمة
الـكــامـلــة ( 15نقطة مــن خمس
مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــات) ضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة عـ ـل ــى
اسكتلندا ،بينما تستضيف
روسـيــا الثانية ( 12نقطة من
خمس مباريات) كازاخستان.

أونيل

اإلكوادور تقترح استضافة مشتركة للمونديال واتفورد يقيل مدربه غارسيا

أعلن الرئيس اإلكوادوري لينين مورينو،
أنــه اقترح على نظيريه الكولومبي إيفان
دوكــي والبيروفي مارتن فيسكارا ،التقدم
بملف ترشيح مشترك الستضافة نهائيات
كأس العالم  2030في كرة القدم.
وكتب مورينو عبر حسابه على "تويتر"،
أمس األول" :اقترحت على الرئيسين إيفان
دوكي ومارتن فيسكارا ،أن ننظم مونديال؛
اإلك ـ ــوادور كولومبيا وبـيــرو  ،2030العام
الذي ستكون فيه ألميركا الجنوبية أفضلية
لناحية استضافة البطولة".
والتقى الرؤساء الثالثة على هامش قمة

عقدت في كولومبيا خصصت للبحث في
إجراءات لحماية غابة األمازون من الحرائق.
ويـ ــرغـ ــب ات ـ ـحـ ــاد ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم األم ـي ــرك ــي
الجنوبي (كونميبول) في أن تكون القارة
مضيفة لنسخة ع ــام  2030مــن ا لـبـطــو لــة،
في الذكرى المئوية للمونديال األول الذي
استضافته األوروغواي عام .1930
وأبـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول رغ ـب ـت ـهــا
ف ــي اس ـت ـضــافــة م ــون ــدي ــال  ،2030أب ــرزه ــا:
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن وتـ ـشـ ـيـ ـل ــي واألوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
والباراغوي التي ستتقدم بملف مشترك.
ك ـم ــا أع ــرب ــت إس ـب ــان ـي ــا وال ـب ــرت ـغ ــال عــن

يانيس يسقط أمام الواليات المتحدة

كابيللو :سانشيز العب يصنع الفارق
بـ ـ ـ ـ ــدا الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـسـ ــابـ ــق
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ف ــابـ ـي ــو كــاب ـي ـل ـلــو
مقتنعا بأن المهاجم التشيلي
أليكسيس سانشيز ،الصفقة
الـجــديــدة لـنــادي إنـتــر ميالن،
يمتلك الجودة الالزمة لـ"صنع
الفارق" في الفريق تحت قيادة
المدرب أنطونيو كونتي.
وقال كابيللو خالل مقابلة
أج ــرت ـه ــا م ـع ــه إذاع ـ ـ ــة "رادي ـ ــو
دي ـ ـجـ ــاي"" :أل ـي ـك ـس ـيــس لــديــه
جــودة وإمكانيات كبيرة .إنه
العب يمكنه أن يصنع الفارق
من أي مكان داخل الملعب".
وعـ ــزز ال ـم ـهــاجــم التشيلي
خ ــط ه ـج ــوم "الـ ـنـ ـي ــرات ــزوري"
ب ـجــانــب الـبـلـجـيـكــي رومـيـلــو
لــوكــاكــو ،ال ــذي ضـمــه ال ـنــادي
قادما من مانشستر يونايتد
مقابل  65مليون يورو ،والذي
ال يراه كابيللو "بطال" حقيقيا.
وأوض ـ ــح ال ـم ــدرب األس ـبــق
لريال مدريد ويوفنتوس من
بين فرق أخرى" :لوكاكو العب
جيد ،ويعمل للفريق ،ويتحرك
بشكل جيد .سجل هدفين في

رغبتهما في االستضافة ،ومثلهما فعلت
ال ـي ــون ــان وب ـل ـغــاريــا وصــرب ـيــا وروم ــان ـي ــا،
إضافة إلى إنكلترا وايرلندا.
ومــن الـمـقــرر أن يختار االتـحــاد الــدولــي
(الفيفا) الدولة أو الدول المضيفة لمونديال
 2030فــي عــام  2022على هامش النسخة
المقبلة من الكأس التي تستضيفها قطر،
علما بأن مونديال  2026سيقام في الواليات
المتحدة وكندا والمكسيك ،وسيكون األول
بمشاركة  48منتخبا بدال من .32

أقال نادي واتفورد مدربه االسباني خافي
غ ــارس ـي ــا ب ـس ـبــب سـ ــوء ال ـن ـت ــائ ــج ،ب ـع ــد ارب ــع
مباريات فقط من انطالق الــدوري االنكليزي
لكرة القدم.
وكتب النادي أن تعيين مــدرب جديد بات
"وش ـي ـكــا" ،ثــم س ــارع فــي اإلع ــان عــن الـمــدرب
ال ـج ــدي ــد ،وه ــو االس ـب ــان ــي كـيـكــي ســانـشـيــس
فلوريس.
وع ــاد فـلــوريــس ( 54عــامــا) ،م ــدرب االهـلــي
وال ـع ـيــن االمــارات ـي ـيــن ال ـســابــق ،ال ــى وات ـفــورد

بعدما أشرف عليه في موسم  2016وقاده الى
نصف نهائي الكأس.
وحظي غارسيا ( 49عاما) بشعبية في ملعب
"فـيـكــارادج رود" بعدما قــاد الـنــادي الــى المركز
الحادي عشر في الــدوري وإيصاله الــى نهائي
مسابقة الكأس للمرة األولى في  35عاما.
لكن الفريق ،الذي خسر صفر -6أمام مانشستر
سيتي القوي في نهائي الكأس ،أحرز نقطة يتيمة
في أول أربع مباريات من الموسم الجديد ،ليدفع
غارسيا الثمن مبكرا.

سانشيز

ب ــداي ــة ال ـمــوســم أحــده ـمــا من
ركـلــة ج ــزاء واآلخ ــر كــان خطأ
مــن ح ــارس الـمــرمــى .هــو أحد
الــاعـبـيــن الــذيــن يـســاعــدونــك
داخ ـ ـ ــل ال ـم ـل ـع ــب ،ل ـك ـن ــه لـيــس
بطال".
(إفي)

لــم يتمكن يانيس أنتيتوكونمبو ،أفضل
العــب في الــدوري األميركي للمحترفين ،من
إن ـق ــاذ مـنـتـخــب ال ـي ــون ــان ،ف ــي مــواج ـه ـتــه مع
ً
ً
الواليات المتحدة التي قطعت شوطا كبيرا،
أمــس األول ،نحو الـتــأهــل لــربــع نهائي كأس
العالم لكرة السلة المقامة في الصين.
أم ــام  12أل ــف مـتـفــرج فــي مــديـنــة شينيزن
الـجـنــوبـيــة ،ف ــرض غــريــغ بــوبــوفـيـتــش مــدرب
حاملة اللقب في النسختين األخيرتين رقابة
ً
َ
بالعبين وأحيانا بثالثة،
لصيقة على يانيس،
ً
ليخرج حامل اللقب األولمبي فائزا .53 -69
ورغم الرقابة الكبيرة على الالعب العمالق
ً
البالغ  24عاما ،نجح نجم ميلووكي باكس في
تسجيل  15نقطة و 13متابعة في  26دقيقة.
ولدى الواليات المتحدة التي يغيب عنها
ً
نجوم دوري "ان بي ايه" ،تألق مجددا كيمبا
ً
ووكر مسجال  15نقطة و 6تمريرات حاسمة.
وب ـعــد اضـ ـط ــراره ل ـخــوض ش ــوط إضــافــي
أم ــام تركيا فــي ال ــدور األول ،لعب المنتخب
األميركي مباراة أسهل في افتتاح مباراتيه
ضمن الدور الثاني ،ليحقق فوزه الرابع تواليا
قبل مواجهته األخيرة ضد البرازيل اليوم.
وقــال بوفويتش" :كانت مـبــاراة تنافسية.
الـيــونــان فــريــق جيد جــدا ونحترمهم كثيرا.
كــان لدينا خطة ولعبنا جـيــدا ،التزمنا بها
وحققنا الفوز".
ورفعت الواليات المتحدة رصيدها إلى 8

جانب من لقاء الواليات المتحدة واليونان
نقاط وباتت نظريا في ربع النهائي ،بفارق
نقطة عن كل من تشيكيا والبرازيل بعد سقوط
األخيرة  93-71أمام تشيكيا ،في حين تتذيل
الـيــونــان تــرتـيــب المجموعة الـحــاديــة عشرة
بست نقاط.

تأهل أستراليا وفرنسا
وتأهلت كــل مــن أستراليا وفرنسا ضمن
المجموعة الثانية عشرة بعد فوز األولى على
جمهورية الدومينيكان  76-82والثانية على
ليتوانيا  ،75-78ليرفعا رصيديهما إلى أربعة
انتصارات متتالية.

ور غ ــم سـيـطــر تــه بالنتيجة عـلــى مختلف
مراحل المباراة باستثناء الربع الثالث ،الذي
انتهى بفارق ثالث نقاط لمصلحة جمهورية
الــدومـيـنـيـكــان  ،16-19لــم يـتـمـكــن المنتخب
األسترالي من اإلمساك باللقاء األول بقبضة
صارمة.
وكان باتي ميلز العب فريق سان أنتونيو
س ـب ـي ــرز الـ ـمـ ـش ــارك فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي
ل ـل ـم ـح ـتــرف ـيــن ،األف ـ ـضـ ــل ألسـ ـت ــرالـ ـي ــا مـ ــع 19
نقطة وتسع تمريرات حاسمة ،بينما سجل
إي ـلــوي ف ــارغ ــاس  16نـقـطــة وسـبــع متابعات
للدومينيكان.

غارسيا

مباريات يورو 2020
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

 7.00م

إذربيجان × كرواتي

beIN SPORTS

 9.45م

المجر × سلوفاكيا

beIN SPORTS

 9.45م

إيرلندا الشمالية × ألمانيا

beIN SPORTS

 9.45م

إستونيا × هولندا

beIN SPORTS

 9.45م

سان مارينو × قبرص

beIN SPORTS

 9.45م

إسكوتلندا × بلجيكا

beIN SPORTS

 9.45م

روسيا × كازاخستان

beIN SPORTS

 9.45م

التفيا × مقدونيا

beIN SPORTS

 9.45م

بولندا × النمسا

beIN SPORTS

 9.45م

سلوفينيا × الكيان الصهيوني

beIN SPORTS

أندريسكو تدخل تاريخ «الغراند سالم» بأول لقب
حفرت الكندية الشابة بيانكا أندريسكو
اسمها بأحرف من ذهــب في تاريخ بطوالت
"ال ـغــرانــد س ــام" بـعــد أن تــوجــت ب ــأول ألـقــاب
مسيرتها إثر فوزها امس االول على األميركية
المخضرمة سيرينا ويليامز في نهائي أميركا
المفتوحة بمجموعتين دون رد.
وعلى عكس المنتظر ،لم تجد المصنفة الـ

 15صعوبة كبيرة في الوقوف على منصات
تتويج إحدى بطوالت "الغراند سالم" للمرة
األولى ،واستطاعت حسم اللقاء لمصلحتها
بنتيجة  3-6و 5-7خالل ساعة و 40دقيقة.
ودخلت أندريسكو بهذا التتويج التاريخ
بعد أن أصبحت أول العبة كندية تتوج بلقب
في البطوالت األربع الكبرى.

بيانكا :قد أصبح أفضل من سيرينا
أكــدت الكندية بيانكا أندريسكو أنها ربما تصبح في
يوم ما أفضل من الالعبة األميركية المخضرمة التي تعد
من أبرز الرموز في تاريخ التنس.
وقــالــت أنــدريـسـكــو ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــب نهائي
أمـيــركــا المفتوحة الـتــي ف ــازت بــه لتتوج بــأولــى بطوالت
الغراند سالم في مسيرتها" :حقا أتطلع ألن أصبح مثلها،
ومن يعرف ربما أصبح أفضل".
وتابعت ،عن سيرينا التي تكبرها بـ 18عاما" :أنا واثقة
أنني لست الشخص الوحيد المعجب بها ،هي مصدر إلهام
لكثيرين ال للرياضيين فقط" ،واصفة منافستها األميركية
بـ"البطلة الحقيقية".
وأش ــارت أندريسكو إلــى أن سيرينا ،المصنفة األولــى

عالميا سابقا والثامنة حاليا ،ذهبت إليها في غرف تغيير
المالبس ،وقالت لها أشياء جميلة جدا.
وأك ــدت أنــدريـسـكــو ،الـتــي ف ــازت عـلــى سيرينا بنتيجة
 3-6و 5-7في ساعة و 40دقيقة إن السر وراء التغلب على
منافستها المتوجة بـ "أميركا المفتوحة" ست مرات يكمن
في "الحفاظ على هدوئها بأكبر قدر من اإلمكان".
وأضافت" :اختلطت لدي الكثير من المشاعر قبل المباراة،
وكنت أحاول ببساطة التنفس بقدر المستطاع من اللحظة
الـتــي استيقظت فيها ،وحـتــى الـلـقــاء ،حتى أسيطر على
أعصابي".
وتابعت أندريسكو المصنفة الـ 15عالميا" :األمر لم يكن
ً
سهال ،ولكن أعتقد أنني قدمت اداء جيدا جدا هذا العام".

ولم تتوقف مكاسب الالعبة الشابة عند هذا
الحد ،بل ستدخل قائمة أفضل خمس العبات
في التصنيف المقبل بعد هذا التتويج.
وستحصل أندريسكو على جائزة مالية
قدرها  3ماليين و 850ألف دوالر.
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ف ـش ـل ــت ال ـش ـق ـي ـقــة
ال ـص ـغ ــرى ف ــي عــائ ـلــة وي ـل ـيــامــز ف ــي ال ـع ــودة
لمنصات التتويج بعد غياب عامين ونصف
ً
ت ـق ــري ـب ــا م ـن ــذ ت ـت ــوي ـج ـه ــا ب ـل ـق ــب أس ـت ــرال ـي ــا
المفتوحة في  2017ليتوقف رصيد األلقاب في
ً
مسيرتها الزاخرة بالتتويجات عند  72لقبا.
ً
كما لم تنجح صاحبة الـ 37عاما في معادلة
األسطورة األسترالية المعتزلة مارغريت كورت
ً
في عدد ألقاب "الغراند سالم" ( 24لقبا) بعد أن
ً
تجمد رصيدها عند  23لقبا في المركز الثاني.
خ ـس ــائ ــر ال ــاعـ ـب ــة ال ـم ـخ ـض ــرم ــة لـ ــم تـقــف
عـنــد ه ــذا الـحــد بــل ام ـتــدت لـتــوقــف رصيدها
عند  6ألـقــاب فــي أمـيــركــا المفتوحة ،لتفشل
فــي االن ـفــراد ب ـصــدارة ترتيب المتوجات في
الحقبة المفتوحة ( ،)Open Eraوتتساوى مع
مواطنتها كريس إيفرت.
وسـتـحـصــل سـيــريـنــا ع ـلــى ج ــائ ــزة مــالـيــة
قدرها مليون و 900ألف دوالر.
(إفي)

أندريسكو وسيرينا

ةديرجلا
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رياضة

ثالثية كين تقود إنكلترا
للفوز على بلغاريا
في الجولة الخامسة من
منافسات المجموعة األولى
ضمن تصفيات كأس أوروبا
 2020في كرة القدم ،أكرمت
إنكلترا وفادة ضيفتها بلغاريا
عندما تغلبت عليها برباعية
نظيفة أمس األول على ملعب
ويمبلي.

أك ـ ــرم ـ ــت ان ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا وف ـ ـ ــادة
ض ـي ـف ـت ـهــا بـ ـلـ ـغ ــاري ــا ع ـنــدمــا
تـ ـغـ ـلـ ـب ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ب ــرب ــاعـ ـي ــة
نـ ـظـ ـيـ ـف ــة ا مـ ـ ـ ــس األول ع ـل ــى
مـلـعــب ويـمـبـلــي ،فــي الـجــولــة
ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة مـ ـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األول ـ ـ ـ ــى ض ـمــن
تصفيات كأس أوروبا 2020
في كرة القدم.
وفـ ــرض م ـهــاجــم تــوتـنـهــام
هوتسبير هــاري كين نفسه
ن ـج ـمــا ل ـل ـم ـب ــاراة بـتـسـجـيـلــه
ثــا ث ـيــة ( 29ث ــم  49و 73من
ركلتي ج ــزاء) ،بينما ا ضــاف
جناح مانشستر سيتي رحيم
سترلينغ هدفا (.)55
ور فـعــت انـكـلـتــرا رصيدها
ف ــي ص ـ ــدارة الـمـجـمــوعــة الــى
 9نقاط من ثالثة انتصارات
ف ــي ثـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ،ب ـفــارق
نقطة عن ضيفتها كوسوفو
ال ـتــي كــانــت قــد فــاجــأت على
ارضـ ـ ـه ـ ــا ت ـش ـي ـك ـي ــا بـ ـف ــوزه ــا
ع ـل ـي ـهــا  ،1-2ل ـت ـح ــا ف ــظ عـلــى
سجلها خاليا مــن الخسارة
بعد أربع مباريات من فوزين
وتـ ـع ــادلـ ـي ــن .وخ ـ ــاض م ــدرب
ان ـك ـل ـتــرا غ ــاري ــث ســاوثـغـيــت
اللقاء بتشكيلة شابة قادها
ل ـت ـح ـتــل الـ ـم ــرك ــز الـ ــرابـ ــع فــي
مونديال روسيا .2018
وفـ ــي م ـج ــري ــات ال ـم ـب ــاراة،
كانت بلغاريا البادئة بتهديد
مرمى مضيفتها مع تسديدة
ارضية من البرازيلي األصل

واندرسون التقطها بسهولة
ال ـح ــارس جـ ــوردان بـيـكـفــورد
(.)5
واع ـت ـق ــد اصـ ـح ــاب االرض
انهم افتتحوا التسجيل بعد
تـمــريــرة عــرضـيــة أرض ـيــة من
سترلينغ إ لــى كـيــن المندفع
من الخلف ،فسدد في شباك
ال ـح ــارس بــامــن إلـيـيــف لكن
ال ـح ـكــم ال ـغــى ال ـه ــدف بــداعــي
التسلل (.)18
ولـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــب ك ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي
م ـ ـحـ ــاول ـ ـتـ ــه ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة آم ـ ـ ــال
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـم ـح ـت ـش ــدة فــي
م ـل ـعــب وي ـم ـب ـل ــي ،ب ـع ــد خـطــأ
مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــارس إل ـي ـي ــف الـ ــذي
م ـ ـ ــرر ك ـ ـ ــرة داخـ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة
قـطـعـهــا سـتــرلـيـنــغ الـمـنــدفــع
من الخلف ومررها الى هداف
كأس العالم  2018فسدد في
المرمى الخالي (.)24
وافتتحت بلغاريا الشوط
ا لـ ـ ـث ـ ــا ن ـ ــي ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـ ـ ــدأت االول
ب ـت ـســديــدة ل ـفــاريــاس صــدهــا
بيكفورد ( ،)48ولكن بعدها
بدقيقة تسلم راشفورد الكرة
واج ـ ـ ـتـ ـ ــاز الـ ـمـ ـلـ ـع ــب بـ ـمـ ـف ــرده
حتى وصل إلى منطقة جزاء
الـمـنـتـخــب ال ـض ـيــف ،فــاوقـعــه
نيكوالي بودوروف ليحتسب
الحكم ركلة جزاء سددها كين
بنجاح (.)49
ورد ك ـ ـيـ ــن ا ل ـ ـت ـ ـح ـ ـيـ ــة إ لـ ــى
س ـت ــرل ـي ـن ــغ بـ ـع ــدم ــا وص ـل ـتــه
الـكــرة مــن راش ـفــورد فمررها

كين يحتفل بهدفه في مرمى بلغاريا
عـ ــرض ـ ـيـ ــة داخـ ـ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة
لـ ـيـ ـس ــدد ج ـ ـنـ ــاح سـ ـيـ ـت ــي فــي
الشباك (.)55
ومـ ـ ـ ــرة اخـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـ ـ ــان ك ـيــن
محور الهجوم عندما تسبب
ون ـ ـفـ ــذ ب ـن ـف ـس ــه رك ـ ـلـ ــة ج ـ ــزاء
ح ـص ــل ع ـل ـي ـهــا إث ـ ــر عــرق ـل ـتــه
داخ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ال ـ ـبـ ــديـ ــل

كـ ــري ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــان دي ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــروف،
سـ ــددهـ ــا ق ــوي ــة فـ ــي ال ـش ـب ــاك
(.)73
وسجل المهاجم االنكليزي
ثاني "هاتريك" له مع منتخب
بالده بعد اولى امام بنما في
مونديال روسيا .2018
وسنحت لبلغاريا فرصة

البرتغال تحقق فوزها األول في صربيا
حـقـقــت الـبــرتـغــال فــوزهــا األول فــي تصفيات
كأس أوروبا  2020في كرة القدم ،على مضيفها
المنتخب الصربي  2-4ضمن الجولة الخامسة
من المجموعة الثانية.
تناوب على تسجيل أهداف بطلة اوروبا
 2016و ل ـي ــام كــار فــا ل ـيــو ( ،)42و غــو نـســا لــو
غيديش ( ،)58والقائد كريستيانو رونالدو
( )80و بـ ــر نـ ــاردو سـيـلـفــا ( ،)86بـيـنـمــا
سـ ـج ــل لـ ـص ــربـ ـي ــا الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع ن ـي ـك ــوال
م ـي ـل ـي ـن ـكــو ف ـي ـتــش ( )68وأ ل ـك ـس ـنــدر
ميتروفيتش (.)85
ورفع المنتخب البرتغالي الذي
يـحــل ضيفا عـلــى ليتوانيا غــدا
رصيده في المركز الثاني في
مجموعته إلى  5نقاط من فوز
وتعادلين ،وبات يتأخر بفارق
 8نقاط عن نظيره االوكراني
الـمـتـصــدر مــع  13نـقـطــة من
أربعة انتصارات وتعادل.
وحافظت البرتغال على
سجلها خاليا من الخسارة
للمباراة العاشرة في مختلف
المسابقات ( 5انتصارات ومثلها
تعادالت).
وفـ ــي م ـج ــري ــات الـ ـمـ ـب ــاراة ،افـتـتــح
الضيوف التسجيل بعد كرة عرضة
طويلة من برونو فرنانديس تطاول
لها و ســط ر ي ــال بيتيس االسباني
كارفاليو مستفيدا من حالة ضياع

ف ــي دفـ ــاع اص ـح ــاب االرض وت ــدخ ــل خــاطــئ من
الحارس ماركو دميتروفيتش ،ليودعها الشباك
امام ناظري القائد رونالدو (.)42
وضاعف أبطال النسخة االولى من دوري االمم
االوروبية النتيجة في الشوط الثاني بعد لعبة
جماعية را ئـعــة بــدأ هــا بــر نــاردو سيلفا منه الى
رونالدو فبرونو فرنانديس الذي مرر على الجهة
اليسرى إلى مهاجم فالنسيا االسباني غونسالو
غيديش ،فــراوغ نيكوال ماكسيموفيتش وسدد
في الشباك (.)58
و قـ ـ ـل ـ ــص ا ص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األرض ا لـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ب ـعــد
ركنية مــن الجهة ا لـيـســرى نفذها ال عــب اياكس
أمستردام الهولندي دو شــان تاديتش وحولها
ميلينكوفيتش ا لـهــارب من رقابة دانيل بيريرا
رأسية قوية الى شباك الحارس روي باتريسيو
الذي لم يحرك ساكنا (.)68
وأبى رونالدو مغادرة الملعب قبل أن يسجل
ه ـ ــدف ال ـح ـس ــم ،م ـس ـت ـف ـيــدا م ــن ك ـ ــرة م ــن ب ــرون ــو
سـيـلـفــا ف ــي ع ـمــق ال ــدف ــاع ال ـصــربــي ت ـس ــارع لها
نجم يوفنتوس ولكزها في الشباك فور خروج
الحارس لمالقاته (.)80
ورفع رونالدو رصيده إلى  89هدفا بقميص
المنتخب.
وف ــي خـضــم الـهـجـمــات سـجـلــت صــربـيــا هدفا
ثانيا بفضل ميتروفيتش من تسديدة صاروخية
( ،)85قـبــل أن ت ــرد الـبــرتـغــال بـعــد دقـيـقــة بهدف
راب ــع عـبــر بــرنــاردو سيلفا مــن تـســديــدة أرضـيــة
زاحفة (.)86

ت ـق ـل ـي ــص الـ ـ ـف ـ ــارق م ـ ــن رك ـل ــة
حرة سددها إيفلين بوبوف
وص ــده ــا ب ـي ـك ـف ــورد ب ـبــراعــة
(.)76
وكـ ـ ــاد راشـ ـ ـف ـ ــورد يـضـيــف
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـخ ــام ــس الن ـك ـل ـتــرا
ب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة اصـ ـ ـ ـط ـ ـ ــدم ـ ـ ــت
ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــارس إل ـ ـي ـ ـيـ ــف ق ـ ـبـ ــل 5

آيسلندا تهزم
مولدوفا وتتصدر
مجموعتها
انفرد منتخب آيسلندا
ً
مؤقتا بصدارة المجموعة
الثامنة من تصفيات يورو
 2020عـ ـب ــر ا لـ ـ ـف ـ ــوز ع ـلــى
ضـيـفــه منتخب مــولــدوفــا
 / 3صفر ،أمــس األول ،في
الجولة الخامسة من دور
المجموعات.
وتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم ك ــولـ ـبـ ـيـ ـيـ ـن ــن
س ـ ـي ـ ـج ـ ـثـ ــورسـ ــون بـ ـه ــدف
آليسلندا في الدقيقة  31ثم
أضاف بيركير بيارناسون
الهدف الثاني في الدقيقة
 55وجـ ــاء ال ـه ــدف الـثــالــث
ب ـن ـيــران صــدي ـقــة وسـجـلــه
ف ـي ـك ـت ــور م ـ ـ ـ ـ ــودراك الع ــب
م ــول ــدوف ــا ب ـطــريــق الـخـطــأ
في مرمى بالده في الدقيقة
.77
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوز رف ـ ـ ـ ـ ــع رص ـ ـيـ ــد
آيسلندا إلى  12نقطة في
الصدارة بفارق ثالث نقاط
عن فرنسا وتركيا وتوقف
رصيد مولدوفا عند ثالث
نقاط في المركز الخامس.
(د ب أ)

دقائق من صافرة النهاية.

كوسوفو والتشيك
وأن ـ ــزل مـنـتـخــب كــوســوفــو
ضيفه التشيكي عــن وصافة
المجموعة بعد فوزه عليه 2-1
في بريشتينا ،رافعا رصيده

الى  8نقاط مقابل  6لتشيكيا.
وبعد تقدم تشيكيا باكرا
عبر باتريك شيك ( ،)16عادل
اص ـحــاب األرض ســريـعــا عن
طريق فيدات موريكي ( )20ثم
اقتنصوا هدف الفوز منتصف
ال ـش ــوط ال ـثــانــي ع ـبــر مــرغـيــم
فويفودا (.)67

مورينو :ال وجود للحارس
األساسي معي

مورينو
نفى روبرتو مورينو ،المدير الفني إلسبانيا ،اختيار حارس
ً
ً
تشيلسي اإلنكليزي ،كيبا أريزاباالجا ،حارسا أساسيا للمنتخب،
ورغم اعترافه بحالة الجدل في الشارع اإلسباني حول هذا األمر،
ً
ً
لكنه أكد أنه "ليس من العدل قول إن هناك حارسا أساسيا" للفريق.
وأكــد مورينو بنبرة حاسمة خــال المؤتمر الصحافي عشية
مواجهة جــزر ف ــارو على ملعب (إل مولينون) ضمن المجموعة
السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة األمم األوروبية (يورو )2020
"ال وجود للحارس األساسي معي".
ومن المنتظر أن يخوض "الماتادور" مواجهة اليوم بتغييرات
عديدة ،لكن التقارير األخيرة تحدثت عن وجود تغيير على مستوى
حراسة المرمى بدخول دافيد دي خيا على حساب أريزاباالجا.
وأض ـ ـ ــاف" :هـ ــل ه ـن ــاك ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي تـشـكـيــل األح ـ ــد أم ال؟ كل
عال ،نفس الرسالة
االحتماالت واردة بين ثالثة
حراس من مستوى ٍ
ً
الموجهة لالعبيبن ،هي أيضا بالنسبة لحراس المرمى" دي خيا
وأريزابالجا وباو لوبيز.

كومان يقود فرنسا إلى تجاوز ألبانيا
ضمن الجولة
الخامسة من
المجموعة الثامنة
لتصفيات كأس أوروبا
 2020في كرة القدم،
حققت فرنسا بطلة
العالم فوزها الرابع
في خمس مباريات
بسهولة على
ضيفتها ألبانيا
 ،1-4بينها ثنائية
لكينغسلي كومان.

حققت فرنسا بطلة العالم فوزها الرابع
في خمس مباريات بسهولة على ضيفتها
ألبانيا  4-1بينها ثنائية لكينغسلي كومان،
أ مـ ـ ــس األول ،فـ ــي بـ ــار يـ ــس ضـ ـم ــن ا ل ـج ــو ل ــة
الخامسة من المجموعة الثامنة لتصفيات
كأس أوروبا  2020في كرة القدم.
وتساوت فرنسا في صدارة المجموعة بـ 12
نقطة مع آيسلندا الفائزة على مولدوفا -3صفر،
ً
وتــرك ـيــا ال ـتــي انـتــزعــت فـ ــوزا بـشــق الـنـفــس من
أندورا -1صفر.
وتأخر انطالق المباراة خمس دقائق بعد
عــزف نشيد أ ن ــدورا ا لـتــي تــوا جـهـهــا فرنسا
ً
ً
غــدا فــي بــار يــس ،بــدال مــن النشيد األلباني،
ث ــم اعـ ـت ــذر م ــذي ــع ال ـم ـل ـعــب م ــن "ال ـج ـمــاه ـيــر
األرمنية" ،ما دفع رئيس االتحاد الفرنسي
ن ــوي ــل ل ــو غ ــري ــت إلـ ــى االع ـ ـتـ ــذار م ــن رئ ـيــس
االتحاد والسفير األلباني.
وفي ظل غياب أربعة العبين بارزين من
التشكيلة المتوجة بلقب مونديال روسيا
 ،2018و ه ــم ب ــول بــو غ ـبــا ،و ن ـغــو لــو كــا نـتــي،
وكيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ،باإلضافة
إلى المدافع إيمريك البورت والعب الوسط
تــان ـغــي نــدوم ـب ـي ـلــي ،دف ــع الـ ـم ــدرب ديــدي ـيــه
دي ـش ــان بـيـكـنـغـسـلــي ك ــوم ــان وت ــوم ــا لـيـمــار
على الجناحين وبينهما أنطوان غريزمان
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الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

وأوليفييه جيرو في خط الهجوم.
ومـ ــن ت ـم ــري ــرة ج ـم ـي ـلــة ف ــي ال ـع ـم ــق لـقـلــب
ا لــد فــاع را فــا يــل ف ــاران و صـلــت إ ل ــى المندفع
ك ـ ــوم ـ ــان ،ف ــاخـ ـت ــرق الع ـ ــب بـ ــايـ ــرن م ـيــون ـيــخ
ً
األلماني بمهارة مـســددا بيسراه من زاو يــة
ً
ضيقة ومسجال هدفه الثاني في  18مباراة
دولية (.)8
وب ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــرة م ـ ـق ـ ـشـ ــرة ل ـل ـظ ـه ـي ــر لـ ــوكـ ــاس
هرنانديز ،وصلت الكرة إلى جيرو تابعها
ً
ً
بـسـهــولــة هــدفــا ثــانـيــا بـعــد خـطــأ جــديــد من
الجناح أوديسي روشي (.)27
و هــذا الهدف ا لـ  36لجيرو في  92مباراة
مع منتخب فرنسا ،وبات على بعد خمسة
أهـ ــداف م ــن م ـعــادلــة رق ــم م ـي ـشــال بــاتـيـنــي،
ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـت ــرتـ ـي ــب
ً
التاريخي بعد تييري هنري ( 51هدفا ).
وك ـ ــان ـ ــت فـ ــرن ـ ـسـ ــا قـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـلـ ــى ت ـس ـج ـيــل
ا لـ ـث ــا ل ــث فـ ــي ا ل ـ ـشـ ــوط األول ،بـ ـع ــد ح ـص ــول
هــرنــانــديــز عـلــى ركـلــة ج ــزاء ،لـكــن غــريــزمــان،
ال عــب برشلونة اإلسباني الجديد ،أهدرها
صــارو خ ـيــة ف ــي ا ل ـعــار ضــة ( .)36و ه ــذه أول
ركلة جزاء يهدرها غريزمان مع فرنسا بعد
 7محاوالت نتاجحة بحسب وكالة "أوبتا"
لإلحصائيات.
وف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ح ـقــق ك ــوم ــان (23

اإلعالنات:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
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ً
عاما) ،غير المحظوظ عادة مع الزرق بسبب
اإل صــا بــات ،الثنائية األو ل ــى لــه مــع منتخب
فرنسا بالتفافة جميلة دا خــل المنطقة إثر
هجمة من الجهة اليسرى لغريزمان (.)68
ً
وترك جوناثان إيكوني ( 21عاما) ،مهاجم
ً
ل ـي ــل ال ـ ــذي دخـ ــل ب ــدي ــا ل ـك ــوم ــان ل ـي ـخــوض
ً
م ـبــاراتــه الــدول ـيــة األولـ ــى ،بـصـمـتــه مـسـجــا
الهدف الرابع بعد كرة مشتركة جميلة مع
البديل اآلخر نبيل فقير (.)85
وأ صـ ـب ــح إ ي ـك ــو ن ــي أول ال عـ ــب ي ـس ـجــل مــع
فــرن ـســا ف ــي م ـب ــارات ــه ال ــدول ـي ــة األولـ ـ ــى مـنــذ
يونس قابول في .2011
وفـ ــي الــدق ـي ـقــة األخـ ـي ــرة س ـج ـلــت أل ـبــان ـيــا
ً
ً
هدفا شرفيا من ركلة جزاء ترجمها سوكول
تشيكاليشي في شباك هوغو لوريس (.)90
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

إزالة ورم من ثدي
اإلمبراطورة

حدوتة رحيل مشاري

خضعت اإلمبراطورة السابقة لليابان ميشيكو
لعملية استئصال ورم في الثدي .وقالت الوكالة
اإلمبراطورية "آي اتش أيه" إن العملية الجراحية
ّ ً
ب ـ ـ ــدأت صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس "كـ ـم ــا كـ ـ ــان مـ ـخ ــطـ ـط ــا" فــي
المستشفى التابع لجامعة طوكيو.
وانتهت العملية بعد بضع ســاعــات ،و"عــادت
ميشيكو إ لــى غرفتها فــي المستشفى" ،بحسب
مـ ـس ــؤول ف ــي ال ــوك ــال ــة ت ـع ـهــد ب ـت ـقــديــم م ــزي ــد من
ً
التفاصيل الحقا.
ُ
ً
وأعلنت إصابة ميشيكو ( 84عــامــا) بسرطان
في الثدي أغسطس الماضي ،وبلغ المرض مرحلة
ّ
متقدمة.
وزار اإلمبراطور السابق أكيهيتو زوجته مع
ابنتهما ساياكو كورودا قبل خضوعها للعملية.
ً
وك ــان أكيهيتو تخلى رسميا عــن الـعــرش في
ّ
أبــريــل الماضي ،وأصـبــح أول إمـبــراطــور يتنحى
عن منصبه منذ مئتي عــام في أقــدم نظام ملكي
بالعالم.
(أ ف ب)

ُ
قنبلة قديمة تجلي آالف
اإليطاليين
أجـلــي نـحــو  36أل ــف شـخــص أم ــس مــن منطقة
بــاتـيـبــالـيــا ف ــي ج ـن ــوب إي ـطــال ـيــا ،لـلـسـمــاح لـفــرق
الهندسة بتفكيك قنبلة قديمة ألقيت مــن الجو
خ ــال ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ،وف ــق مــا أعلنت
السلطات المحلية.
وفرضت "منطقة حمراء" بشعاع  1.6كيلومتر
حول القنبلة التي يبلغ وزنها  110كيلوغرامات،
وأخلي المكان من كل قاطنيه.
ً
وأعلنت سلطات باتيباليا أيـضــا وقــف حركة
الـ ـقـ ـط ــارات ،ألن خ ــط ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة ي ـقــع في
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـع ـن ـي ــة .وذك ـ ـ ــر م ــوق ــع ص ـح ـي ـفــة "ال
ً
ً
ً
ريبوبليكا" أن طريقا سريعا مجاورا أغلق على
ً
ما يبدو أيضا.
ونـشــر مـئــات المتطوعين فــي الــدفــاع المدني
المحلي للسماح بحسن سير العمليات التي انتهت
في وقت الحق.
(أ ف ب)

وفيات
محمد هاشم محمود الصفار

 37عاما ،شيع ،الرجال :حسينية أبوالفضل العباس ،الدعية ،النساء :جابر األحمد ،ق ،6ش،953
م ،902ت90077344 ،94996028 :

هدى محمد صالح العجيل زوجة صالح عيسى الرجيب
 57عاما ،شيعت ،الرجال :السرة ،ق ،2ش ،5م ،20النساء :بيان ،ق ،4ش ،4م ،14ت،66118872 :
25383920

مشاري محمد مطلق العصيمي

مواعيد الصالة
الفجر

04:08

الشروق

05:29

الظهر

11:46

العصر

03:18

المغرب

06:02

العشاء

07:21

 70عاما ،شيع ،الرجال :الفيحاء ،ق ،4ديوان العصيمي ،شارع ،48النساء :النزهة ،ق ،2شارع
محمد صالح الحميضي ،م ،23ت22555560 ،22560688 :

الطقس والبحر

 5أعوام ،شيع ،العزاء بالمقبرة ،ت97177226 :

العظمى 44

عبدالرزاق محمد علي العصفور
فهد راشد سالم بوقماز

 73عاما ،شيع ،الرجال :كيفان ،ق ،6شارع عبدالحميد الصانع ،ديوان بوقماز ،النساء :كيفان،
ق ،6ش ،60م ،5ت99778242 ،99993388 ،94442100 :

فلوة عايض محمد المجمد العازمي أرملة سعود نافل الغريب
 74عاما ،شيعت ،سلوى ،ق ،2ش ،7م ،10ت99876441 :

الصغرى 26
ً
أعلى مد  06:40صب ــاحـ ـ ــا
 09:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  01:07صب ــاحـ ـ ــا
 02:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

حسن العيسى

مددت يدي في جيبي اليمين ،ثم الشمال ،أبحث عن حافظة نقودي ،لم أجدها في
الجيبين الفارغين ،ضاعتُ ،سرقت ،غرقت في النهر ...قلق وغضب ...لم يكن حقيقة
ً
غضبا ..فكيف أغضب على خيبة عدم انتباه وحرص من نفسي؟
ً
ً
ً
ّ
كان قلقا رهيبا ،ماذا سأفعل؟ فغدا سأغادر إلى بوسطن ،كيف سأدبر أموري،
كيف أدفــع لسائق التاكسي عند مطار "لوغان" ،وكيف أشتري ضروريات المنزل
ُ
الذي ّ تركته قبل شهر؟
كنا أربـعــة؛ مـشــاري العصيمي وعلي البغلي وزوجـتــه زميلة الــدراســة السيدة
عواطف مدوه ،نجلس في مقهى بمدينة لندن صيف عام  74أو  ،75ال ّ
يهم تحديد
ّ
السنة وال الشهر وال الساعة أو الثانية ،فكلها زمن واحد ينتهي بالموت ،ضحكنا
ً
كثيرا ذلك الوقت وال يهم أن أتذكر سبب ضحكنا ،كانت ساعات بهجة ،لوال ضياع
المحفظة.
كنت أسكن فــي تلك اإلج ــازة القصيرة مــع مـشــاري فــي شقته بلندن ،الميزانية
الخاصة لطالب مبتعث للدراسات العليا ال تسمح له بالسكن بـ "الدورشستر"،
والسكن مع رفاق الدراسة بكلية الحقوق طبيعي أفضل.
حين ركبت بسيارة مشاري الفلكس ،وقبل أن يضع مفتاح تشغيل ّالسيارة في
طريقنا للمطار ،أخــرج كل النقود التي في محفظته ،وقــال "خذها تمشي أمــورك
ً
كم يوم" .قد تكون هي كل ما كان يملكه مشاري نقدا في تلك األيام ،التي لم نعرف
َ ُ
فيها "بطاقات االئتمان" ،أو كان يصعب الحصول عليها لمثل من هم في مراكزنا
المالية المتذبذبة.
ً
بصمت زمن كينونتنا ...ننسى في تفاصيل اليوم
مضت األيام سريعا تختلس
ٍ
حتمية النهايات وقلق معاناة لحظة الفراق األبدية ...مشاري عاد من دراسته ليعمل
مع المرحوم حمد الجوعان في مؤسسة التأمينات ،بعد أن ترك عمله كمستشار في
حمد العمل
شركة البترولً ،أسس مع حمد نظام المؤسسة بقواعد صلبة ،وترك مع ّ
فيها ،ليعمال معا في مهنة المحاماة ،ويترأس جمعية المحامين ،ثم يرشح نفسه
في مجلس األمة ،ليفوز ثالث مرات متتالية.
ً
ً
كان صريحا ومنسجما في قناعاته ونزاهته بعمله في تمثيل األمة ،وليس هذا
المطلوب ،في األغلب ،للعمل السياسي في مثل حالنا.
ّ
ّ
نضيع ذواتنا في تفاصيل حياتنا اليومية ،نكبر ،نهرم ...لم نعد نلتقي كما كنا في
السنين الماضية ،فللكهولة أحكام ،أهمها الملل والسأم وقناعة خواء معنى الوجود.
نلتقي في صاالت أفراح بفنادق فاخرة ،حسب دعوات زواج األبناء والبنات ،ونلتقي
ً
ً
أيضا وبعدد أكثر ،في صالة مقبرة الصليبيخات ...كلها صاالت ،ال تختلف كثيرا في
ديكوراتها .هناك إضافة البوفيهات في الحالة األولى ...وفي صاالت الصليبيخات
وصبحان هناك مبردات الماء ...وزجاجات الماء ببالش ،معروضة كصدقة جارية من
فاعل خير أو جمعية تعاونية أو إدارة البلدية ...ال يهم مصدرها ...المهم أنها كانت
في صاالت ،هي صاالت ،في النهاية ،إما لتقديم طقوس الفرح أو تأدية واجب الوداع.
ً
ً
أخـيــرا ،باألمس ،قــرأت خبرا يقول "انتقل إلــى رحمة الله تعالى مشاري محمد
العصيمي ...بعد معاناة طويلة مــع ال ـمــرض"! لـمــاذا كليشيه المعاناة الطويلة؟
ولماذا بــؤس المعاناة؟ ولماذا تكون طويلة؟ لماذا يطول زمــن المعاناة وتقصر
ّ
لحظات وداعه للدنيا ّبمثل كلمات
لحظات الفرح؟ هل تألم مشاري ،وشكا
لنفسه في ً ّ
ً
ً
سعدالله ونوس في مرضه؟ "كان العالم حيا وصلبا ،لكنه كان يتسرب مني متنائيا
ً
وال مباليا ..إذن لقد انتهت الحدوتة."....
هل هناك إجابة غير لحظات سرحان بذكريات األمــس ،بعد أن انتهت حدوتة
العمر كما كتبها مشاري العصيمي؟!

