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ﺑﺎرﻳﺲ وﻧﻴﻜﻲ ﻫﻴﻠﺘﻮن ﺗﺨﻄﻔﺎن
اﻷﻧﻈﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ص ١٥

»أزﻣﺔ اﻷﻣﻄﺎر« :رﻓﺾ ﺗﻈﻠﻤﺎت
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﺻﺤﺤﺖ ﺧﻄﺄﻫﺎ وﺧﺎﻃﺒﺖ »اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت« ﺑﻘﺮار ﻟﻜﻞ ﺗﻈﻠﻢ
• ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﺎ  ٤ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
رﻓﻀﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء،
ً
ً
ﺷﻜﻼ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ،ﺗﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄزﻣﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷﻣﻄﺎر،
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﺟﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑﺤﺮﻣﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻣــﻦ دﺧ ــﻮل اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﺠﻬﺎز
ً
ﻣﺪة  ٤ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ .٢٠١٩

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

ﺳﻮق »اﻟﻤﺰادات« ﺑﻴﻦ
اﻟﺪﻣﺞ أو ﻓﺘﺢ ﺳﻘﻒ
اﻟﺘﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻲ

وﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺻﺤﺤﺖ ﺑﻬﺎ ﺧﻄﺄﻫﺎ اﻹﺟﺮاﺋﻲ
ﺑﻨﻈﺮ ﺗﻈﻠﻤﺎت ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ،
ﺧﺎﻃﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﻬﺎز ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻜﻞ ﺗﻈﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
أﻣ ــﺎ ﺗـﻈـﻠـﻤــﺎت اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻮﻓ ــﺔ ،ﻓ ـﻘــﺮرت
ً
ً
وﻣﻮﺿﻮﻋﺎّ ،
وﻋﺪﻟﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ،ﺷﻜﻼ
ﺣــﺬف أﺳﻤﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺳﺠﻼت ﺟﻬﺎز

ً
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ،إﻟــﻰ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ
ﻣــﻦ اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﻣـﻨــﺎﻗـﺼــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ،إﻟ ــﻰ ﺣﻴﻦ
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼف ﻣﻊ وزارﺗﻲ اﻷﺷﻐﺎل واﻹﺳﻜﺎن
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءات ذﻣﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﻳ ـﻨ ــﺺ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺪ  4ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة  ٨٤ﻣ ــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻠﻰ أن ُ»ﺗ َ
ﺤﺮم ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﺗﻌﺜﺮت
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬه ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب،

اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻟـ دلبلا :.ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻟـ »اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻧﺤﻮ إﻧﺘﺎج
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة

10

ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ
واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺣﻮل ٢٢
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

11

دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ رﺻﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ٣٠ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ  ٣ﺳﻨﻮات
●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻓـ ــﻲ رده ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـ ـ ــﺆال ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻃ ــﻼل
اﻟﺠﻼل ،ذﻛﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
وزﻳــﺮ اﻷوﻗــﺎف واﻟـﺸــﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻬﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ أن دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳﺠﻞ ﺧﻼل
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟ ـﺜــﻼث اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ  30ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
واﺗﻀﺢ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ
»اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،أن اﻟﺴﻨﺔ
ً
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2019 /2018ﻫﻲ اﻷﻗــﻞ ﺗﺴﺠﻴﻼ

ﻟـﺘـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ،إذ ﺑـﻠــﻎ ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ أرﺑ ــﻊ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ،ﺛﻼث ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺨﺼﻢ ﻳﻮم ﻣﻦ راﺗﺒﻬﻢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ُﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
وأﻇـﻬــﺮت اﻹﺟــﺎﺑــﺔ أن ﻋــﺪد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ا ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺠ ـﻠــﺔ ﺧ ـ ــﻼل  2018 /2017ﺑ ـﻠ ــﻎ 8
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎتُ ،ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ،
ووﻗ ـﻌــﺖ ﻋـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـﺨـﺼــﻢ ﻣــﻦ اﻟ ــﺮاﺗ ــﺐ ﻓﻲ
ﻣـﺨــﺎﻟـﻔـﺘـﻴــﻦ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗ ــﻢ ﺗــﻮﺟ ـﻴــﻪ إﻧ ــﺬار
ﻟـﻤــﻮﻇــﻒ ﻓ ــﻲ واﺣ ـ ــﺪة ،وأﺣ ـﻴ ـﻠــﺖ اﻷﺧ ـﻴــﺮة
إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء.

»اﻟﻮزاري اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻳﺒﺤﺚ
أﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ

ﺻ ـ ـ ــﺎدرة ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
واﻹدارﻳﺔ.
وﻓ ــﻲ رده ،ﺷ ــﺪد اﻟـﺸـﻌـﻠــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧ ــﻪ ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ أي ﺛﻐﺮة ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ً
ّ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ ودراﺳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت »اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ«
واﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴــﺎراﺗــﻪ ،وﺗ ــﻢ ﺑـﺤــﺚ أﺳ ـﺒ ــﺎب ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻹدارات
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻹﻳﻀﺎح اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﺗﻼﻓﻲ ﺗﻜﺮارﻫﺎ.

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺔ ﻹﺻﺪار
ﺷﻬﺎدات »ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ«

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٠٣
اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻤﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ...ﻧﻘﺺ ﻓﻲ
اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺤﺎﻓﻼت

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﻤﻄﻼع وﺟﻨﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك
● ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
وﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺖ وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻷﺷـ ـ ـﻐ ـ ــﺎل
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وزﻳـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎن د .ﺟ ـﻨــﺎن ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي،
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺪر اﻟﻮﻗﻴﺎن،
أﻣﺲ ،ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
وإدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻬـ ـﻴ ــﻞ إﺻـ ـ ـ ــﺪار
ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدات »ﻟـ ـﻤ ــﻦ ﻳ ـﻬ ـﻤــﻪ اﻷﻣ ـ ــﺮ«
ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ أﺻـﺤــﺎب 02

ﱠ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﺘﻮن :ﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮة

ﺗـﺼــﺪر اﻟــﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎت وزراء
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺮب ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻬــﻢ اﻟـ ــﺪوري أﻣــﺲ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،إذ رﻓﻊ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻜﻴﻢ ،اﻟــﺬي ﺗﺴﻠﻢ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟ ــﺪورة ،ﺣــﺮارة
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻗـﺒــﻞ اﻧ ـﻌ ـﻘــﺎده ﺑـﺘـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻗــﻮﻳــﺔ ﻓــﻮر
وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،أﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ رﻓﺾ
ﺑﻼده وﺟﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺞ »ﺗﺤﺖ أي ﻣﺴﻤﻰ
وﺿﻤﻦ أي ﺗﺤﺎﻟﻒ«.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ أوﺿ ـ ــﺢ ﻣ ـﺼ ــﺪر دﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ــﻲ ﻋــﺮﺑــﻲ،
ﻟ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،أن ﻗﻀﻴﺔ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﻤــﻼﺣــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ُ
وﻣﻨﻊ أي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻃﺮﺣﺖ
ﺑـﺸـﻜــﻞ أﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﺧ ــﻼل اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟـﺘـﺸــﺎورﻳــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺒـﻘــﺖ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ،ﺧ ـﺼــﺺ اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
ً
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ أﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ ﺟﺰءا ﻣﻦ
ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻞ
اﻟﻴﻤﻨﻲ ،إذ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻴﻤﻦ ،واﻟﻜﻒ
ﻋــﻦ ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﺷ ــﺆون دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وإدارة
ﺣﺮوب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
02

٠٥
أﻋﻀﺎء ﺑـ »اﻟﺒﻠﺪي«:
ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺑﺪﻓﻊ اﻹﻧﺠﺎز
ﺧﻼل »اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ«

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

١٨
ﺳﻌﺪ اﻟﻔﻬﺪ :ﻧﻌﺎﻧﻲ »أزﻣﺔ
ﻟﺤﻦ« ّ
ﺳﺒﺒﺖ ﻃﻐﻴﺎن
اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

دوﻟﻴﺎت

ﻋﺸﺮات اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺪاﻓﻊ
ﺧﻼل »ﻋﺎﺷﻮراء« ﺑﻜﺮﺑﻼء
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺤﻴﻮن
ذﻛﺮى ﻋﺎﺷﻮراء ،ﺷﻬﺪت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﺑﻼء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺣﺎدث
ً
ﺗــﺪاﻓــﻊ أﺳـﻔــﺮ ﻋــﻦ ﻣﻘﺘﻞ  31زاﺋ ــﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ــﻞ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻋﺮاﻗﻴﻮن وإﻳﺮاﻧﻴﻮن ،وإﺻﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺮة.
وﻳـﻌــﺪ اﻟـﺤــﺎدث اﻷول ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﻓــﻲ ﻛــﺮﺑــﻼء ،اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﻔﺠﻴﺮات وﻫﺠﻤﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﺒﺮون أﻧﻬﺎ ﻫﺪﻓﻬﻢ اﻷول ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺴﻦ
اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺤــﺎدث ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣــﻦ إﻋــﻼن
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ »اﻟﻨﺼﺮ« ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ،ﻣﻤﺎ
ً
أﺟﻮاء ﻫﺎدﺋﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻧﻌﻜﺲ
ً
ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ إﺣﻴﺎء ذﻛﺮى ﻋﺎﺷﻮراء.
وﺗﻮاﻓﺪ اﻟــﺰوار ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﺮﺑﻼء ،ﺣﻴﺚ ﻣﺮﻗﺪ اﻹﻣﺎم
اﻟﺤﺴﻴﻦ وأﺧـﻴــﻪ اﻟﻌﺒﺎس ،ﻹﺣـﻴــﺎء ذﻛــﺮى اﺳﺘﺸﻬﺎد
اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﺛﺎﻟﺚ اﻷﺋﻤﺔ اﻟـ  12اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺸﻴﻌﺔ.
وﺷـ ـﻬ ــﺪت ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح ﻣـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت ﺿ ــﺮب
ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤوس وﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪور ،وﺳﻂ ﺣﺸﻮد
ﻣــﻦ اﻟ ــﺰوار ﻳــﺮﺗــﺪون ﻣﻼﺑﺲ ﺳ ــﻮداء ﺑﻴﻨﻬﻢ 02

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺒﻌﺚ رﺳﺎﻟﺔ
ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ وﻳﺘﻠﻘﻰ
إﻟﻰ ً
اﺗﺼﺎﻻ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻢ
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ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑـ »اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ« ﺧﺼﻢ وإﻧﺬار
وﻟﻮﺣﻆ أن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2017 /2016
ً
ﻫــﻲ اﻷﻛـﺜــﺮ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،إذ ﺑﻠﻎ
ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ  18ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺔ ،ﺣ ـﻔ ـ ُﻈــﺖ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ
ﺛﻤﺎن ﻣﻨﻬﺎ ،وأﺣﻴﻠﺖ ﺛﻼث
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ٍ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎء ،ووﻗـ ـﻌ ــﺖ ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ﺧﺼﻢ
وﺗﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬارات ﻓﻲ اﻟﺒﻘﻴﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷــﺪ ﻫــﻲ ﻣﺠﺎزاة
ﻣــﻮﻇ ـﻔــﺔ ﺑـﺨـﻔــﺾ درﺟ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟــﻮﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ
إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷدﻧــﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻹﻓ ــﺮاج ﻋــﻦ ﻛـﻔــﺎﻻت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  754أ ﻟ ــﻒ د ﻳ ـﻨــﺎر ﺑﻜﺘﺐ

ﻣــﻦ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓــﻲ ﻣـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ ﺗــﺎﻟـﻴــﺔ ﺣـﺘــﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺨﻼف«.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ذﻛــﺮه أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ
ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻓﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺸﺮي،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻼف ﻣﻊ اﻟﻮزارﺗﻴﻦ،
واﺳﺘﻤﺮار ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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ﻣﺼﺮ :ﻛﺸﻒ ﻣﺨﻄﻂ
إﺧﻮاﻧﻲ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻷﻣﻮال
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ
ﺗﺮاﻣﺐ وﺑﻮﻟﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ )روﻳﺘﺮز(
ﻓــﻲ ﻣـﻔــﺎﺟــﺄة ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻴــﺎر اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ ،أﻋﻠﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻣﺲ،
إﻗ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎره ﻟ ــﻸﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ ﺟــﻮن
ﺑ ــﻮﻟ ـﺘ ــﻮن ،اﻟ ـ ــﺬي ﻛـ ــﺎن ﻳ ــﻮﺻ ــﻒ ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ أﺣــﺪ
ﺻﻘﻮر اﻹدارة ،وﻳﻌﺮف ﺑﻤﻮاﻗﻔﻪ اﻟﻤﺘﺸﺪدة
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻠ ـﻔ ــﺎت ﻋـ ــﺪة ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ إﻳ ـ ـ ــﺮان وﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻛﺘﺐ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :أﺑﻠﻐﺖ ﺟﻮن
اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻋﺪ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ً
ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺖ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ« ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ:
»ﻛـﻨــﺖ أﺧﺘﻠﻒ ﺑـﺸــﺪة ﻣﻌﻪ ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓـ ــﻲ اﻹدارة ،ﻟ ــﺬ ﻟ ــﻚ ﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺖ ﻣـ ـﻨ ــﻪ ﺗ ـﻘــﺪ ﻳــﻢ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ،وﻗﺪ ﺳﻠﻤﻨﻲ إﻳﺎﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح.
ً
ﺷ ـﻜ ــﺮا ﺟ ــﻮن ﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻚ« ،ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳﺨﺘﻢ
ً
ً
ﺗﻐﺮﻳﺪﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻌﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﺟﺪﻳﺪا
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
02

ﺟﺎﺳﻮس أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮات

رﻳﺎﺿﺔ

واﺷﻨﻄﻦ ﺳﺤﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ وﺗﻠﻤﻴﺢ إﻟﻰ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻀﺤﻪ
أﻛﺪ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ،أﻣﺲ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺸﻔﺘﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ
إﻋـ ــﻼم أﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ وأﺧ ـ ــﺮى روﺳـ ـﻴ ــﺔ ،ﻋ ــﻦ ﺟــﺎﺳــﻮس
أﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻛ ــﺎن ﻳـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ إدارة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟــﺮوﺳــﻲ
ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺒﻜﺔ » «CNNذﻛﺮت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ أﻣﺲ
اﻷولّ ،أن ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
 CIAﻧﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋــﺎم  2017ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪر
ﺳــﺮي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧــﻞ روﺳـﻴــﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺘﺒﺖ
»ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« ،أن اﻟﺠﺎﺳﻮس ﻛﺎن ﻳﻤﺪ واﺷﻨﻄﻦ

ً
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳــﺮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﻋـﻘــﻮد ،وﻛ ــﺎن ﻗ ــﺎدرا
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻪ أرﺳﻞ
ً
ﺻﻮرا ﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ذﻛ ــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻛــﻮﻣـﻴــﺮﺳــﺎﻧــﺖ«
اﻟــﺮوﺳـﻴــﺔ أﻣــﺲ أن ﻫــﺬا اﻟـﺠــﺎﺳــﻮس ﻳــﺪﻋــﻰ أوﻟﻴﻎ
ﺳﻤﻮﻟﻴﻨﻜﻮف ،ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺧﺎرج اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺒﻮﺗﻴﻦ ،ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺬي
ُ
ﻳﻌﺮف ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺸﺎور إﻻ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ 02
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ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺒﻌﺚ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ وﻳﺘﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻻ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻢ
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن وأﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ وﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻳﺘﻤﻨﻮن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ دوام اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
ﺗﺴﻠﻢ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،أﻣﺲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ
ﺻ ــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ وﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻻﻧ ـ ـﺒـ ــﺎء اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ
)واس( ان ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ
ﻗــﺎم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﻟـﺨــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻔ ـﻴ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎل اﻟ ـﻌ ــﺎﻫ ــﻞ
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي ﻟــﻪ أﻣ ــﺲ ،ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻘﺼﺮ
اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺟﺪة.
وﻧﻘﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺗﺤﻴﺎت وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
أﻣـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﺳﻠﻤﺎن
ﺗﺤﻴﺎﺗﻪ ﻟﺴﻤﻮه ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻀﻮ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﻴﺮ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ،ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑ ــﻦ ﺳـ ـﻌ ــﻮد ،ووزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻋﺎدل
اﻟـﺠـﺒـﻴــﺮ ،وﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟـﺴـﻜــﺮﺗـﻴــﺮ اﻟـﺨــﺎص
ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺴﺎﻟﻢ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺣ ـﻀ ــﺮه ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ د .أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻨــﺎﺻــﺮ
اﻟﻤﺤﻤﺪ ،وﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﺪى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪ.
واﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﻰ ﻣـ ـﺒـ ـﻌ ــﻮث ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ
ﻣ ــﻊ وﻟـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻼم ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة.

وأﻋـﻠـﻨــﺖ وزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي اﻃﻤﺄن
ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﺻ ـﺤــﺔ ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻤﺘﻊ ﺳﻤﻮه
ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺟ ــﺮى ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء اﺳ ـﺘ ـﻌــﺮاض
اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻷﺧــﻮﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ واﻟــﺮاﺳـﺨــﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،وﺑﺤﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،أﺟـ ــﺮى ﺳ ـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
دوﻟ ـ ــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺗ ـﻤ ـﻴــﻢ ﺑ ــﻦ ﺣ ـﻤ ــﺪ آل
ﺛﺎﻧﻲ اﺗﺼﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺑﺄﺧﻴﻪ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد ،اﻃﻤﺄن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺳﻤﻮه
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺟﺮاﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
داﻋـﻴــﺎ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ
ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺤﻤﺪ وﺳﻔﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳـﻤــﻮ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻷﻣـﻴــﺮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ.
ﻛـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤــﻮه ،ﺳﻔﻴﺮ
ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻟﺪى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ
ﺳﻌﺪ آل ﺳﻌﻮد.

ً
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ أﻣﺲ

ً
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﻘﺼﺮ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺟﺪة أﻣﺲ

اﻟﺠﺒﺮي ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻊ اﻷردن
ﺑ ـﺤ ــﺚ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
ﻟـﺸــﺆون اﻟﺸﺒﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺠﺒﺮي ﻣﻊ وزﻳــﺮ اﻟــﺰراﻋــﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻷردﻧـ ـ ـ ــﻲ إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﺸ ـﺤ ــﺎﺣ ــﺪه أوﺟ ــﻪ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺒﺎدل
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎري واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري ،وﺗ ـﺼــﺪﻳــﺮ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ.
وأﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ،
أن اﻟﺠﺒﺮي أﺷﺎد ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻷردن ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ
ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﺗﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
وذﻛﺮت أﻧﻪ أﺷﺎد أﻳﻀﺎ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻷردن،
ﻣﺜﻤﻨﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ.

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻔﻮض »اﻷوﻧﺮوا«

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻛﺮﻳﻨﺒﻮل
اﻟﺘﻘﻰ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ،
أﻣ ــﺲ ،اﻟﻤﻔﻮض اﻟـﻌــﺎم ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷوﻧـ ــﺮوا ،ﺑﻴﻴﺮ
ﻛﺮﻳﻨﺒﻮل ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورة
اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟـ  152ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮزاري ،وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺚ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺿﻊ "اﻷوﻧﺮوا" وﻣﺴﺄﻟﺔ دﻋﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻼم اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ أﻣﺎم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
»اﻟﺘﻌﺪد ﻣﺼﺪر ﻗﻮة وﺗﻮاﻓﻖ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ«
أﻛﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ ان ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم
ﻳ ـﻌ ــﺪ اﺣـ ـ ــﺪ اﻛـ ـﺜ ــﺮ ادوات اﻷﻣـ ــﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺗ ـﻌ ــﺪدا ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎء
وأﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ وﺻـﻨــﻊ
اﻟﻘﺮار ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﺪد ﻣﺼﺪر
ﻗــﻮة وﺗــﻮاﻓــﻖ وزﺧ ــﻢ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﺻﻼح.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺑ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ ﺣ ــﻮل
إﺻــﻼح ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻣﻨﺪوب
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻣﺴﺎء
اﻣﺲ اﻻول.
ودﻋـ ــﺎ اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ اﻟ ــﻰ ﺿـﻤــﺎن
اﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﺪام واﻟ ـﻜــﺎﻓــﻲ
واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
دﻋﻢ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻻﺗﺤﺎد
اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﺣﺪة
واﻻﻣ ــﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ واﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ
اﻧﻘﺎذ اﻻﺟﻴﺎل ﻣﻦ وﻳﻼت اﻟﺤﺮوب.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ ان "اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم
وﻫــﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺮاض اﻟ ـﺸــﺎﻣــﻞ ﻟﺤﻔﻆ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻼم ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻨ ــﻮاﺣ ــﻲ
ﺗ ـﻤ ـﺜ ــﻞ أﺳ ـ ـ ـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﻓـ ــﻖ ﺑـﻴــﻦ
اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻨــﺎ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ
ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﻓﻖ".
واﺿـ ــﺎف ان "اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗـﻘــﻮم ﺑ ــﺪور ﻣ ـﺤــﻮري اﻳـﻀــﺎ ﻣﻦ
ﺧـ ــﻼل ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀ ــﺎء
ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أوﻻ ﺑﺄول وﻗﻴﺎم اﻟﺪول
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻘﻮات ﺑــﺪورﻫــﺎ ﻋﺒﺮ
ﻋـﻜــﺲ ﺧـﺒــﺮاﺗـﻬــﺎ اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗــﺪﻋــﻢ ﻋﻤﻞ وأوﻟـﻴــﺎت
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻼم".
وذﻛ ــﺮ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن اﻟـﺘـﻌــﺎون
ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻴـﺜــﺎق ﻳـﻌــﺪ أداة ﻳـﺘــﺰاﻳــﺪ
ارﺗـﺒــﺎﻃـﻬــﺎ ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﻴــﺪان وﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ
ذﻟ ــﻚ ﻋﻤﻠﻴﺘﺎن ﺣﺎﻟﻴﺘﺎن ﻟﺤﻔﻆ
اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻼم ﻓ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ﻋــﺮﺑ ـﻴ ـﻴــﻦ
اﻷوﻟ ــﻰ ﺑﻌﺜﺔ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﺼــﻮﻣــﺎل واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻌﺜﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﻲ دارﻓﻮر.
واﺷﺎر اﻟﻰ ان أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟ ـﺜ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻹﻋـ ـ ــﻼن اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ ﺑ ـ ـﻘـ ــﺮار أو
ﺑ ـﻴــﺎن رﺋ ــﺎﺳ ــﻲ ﻳــﺪﻋــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻓ ـﻬ ـﻨــﺎك ﻗـ ـ ـ ــﺮارات ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﻦ
ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﺑﺸﺄن
اﻟ ـﻤ ــﺮأة واﻟ ـﺴ ـﻠــﻢ واﻷﻣـ ــﻦ وﻛــﺬﻟــﻚ
ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن اﻷداء وﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء اﻟـ ـﺴ ــﻼم
وﺳﻼﻣﺔ ﺣﻔﻈﺔ اﻟﺴﻼم واﻟﺴﻠﻮك
واﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ "ﻳـﺘـﺒـﻘــﻰ ﻟﻨﺎ
ﻣﺠﺎﻻن ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻧﺸﻬﺪ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮرا أو ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮارات ﺑـﺸــﺄﻧـﻬـﻤــﺎ
وﻫﻤﺎ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺮاﻛﺎت وﻣﺠﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت".

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺔ ﻹﺻﺪار...

َ
ﻣﺸﺮوﻋﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﺻﺪار أواﻣﺮ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻬﻢ.
وﻋﻠﻤﺖ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ،أن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻛﻠﻔﺖ اﻟﻮﻗﻴﺎن،
أﻣﺲ ،ﻣﻮاﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ؛ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮاج
أواﻣﺮ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ً
ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ.
وذﻛ ـ ــﺮت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أن ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي ﻃـﻠـﺒــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟــﻮﻗ ـﻴــﺎن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣــﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓــﻲ »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« واﻷﺧ ــﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋـﺘـﺒــﺎر أﻋــﺪاد
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ ،ووﺿ ــﻊ ﺧ ـﻴــﺎرات ﻣـﺘـﻌــﺪدة ﻹﺻــﺪار
اﻟـﺸـﻬــﺎدة اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ،ﺳ ــﻮاء ﻋـﺒــﺮ اﻟـﺤـﻀــﻮر إﻟ ــﻰ ﻣـﻘــﺮ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ،أو
اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،أو ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ً
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ
أﺳﺮع وﻗﺖ.

»اﻟﻮزاري اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻳﺒﺤﺚ...
وﺷــﺪد أﺑﻮاﻟﻐﻴﻂ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ّ
وﻳﺤﻤﻞ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮر
اﻟــﺬي ﻳﺪﻳﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـﺘــﺪﺧــﻼت
أوﺿﺎع اﻟﻴﻤﻦ.
وﺟﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺬرت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻋﻠﻰ
ﻟﺴﺎن اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻮك ،ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﺪد اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﻗــﺎل ﻫﻮك ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﺸﺮت أﻣــﺲ» :ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﻳﻮاﺟﻪ

أﻛﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ ان اﺳﺘﻌﺮاض
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ اﻷول ﺑ ـﺸــﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ
أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻷﺷـﺨــﺎص ذوي اﻻﻋــﺎﻗــﺔ اﻣــﺎم
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ
ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻓــﻲ دﻋــﻢ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـﺘــﻲ أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ ﻣـﻨــﺪوﺑـﻬــﺎ اﻟــﺪاﺋــﻢ
ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻷﺧـ ـ ــﺮى ﻓ ــﻲ ﺟﻨﻴﻒ
اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ ﺟ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻐ ـﻨ ـﻴــﻢ اﻣ ــﺎم
"اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻘ ــﻮق
اﻷﺷ ـﺨــﺎص ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ" ﻓﻲ
ﺟﻨﻴﻒ وذﻟﻚ ﻓﻲ اول اﺳﺘﻌﺮاض
اﻣـ ـﻤ ــﻲ ﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓــﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻟ ـ ـﻔـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﻰ ان اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اوﻟ ــﻰ اﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ
ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة ) (11اﻟـﺘــﻲ
ﺗـ ـﻨ ــﺺ ﻋـ ـﻠ ــﻰ "ﺗـ ـﻜـ ـﻔ ــﻞ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ
اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﺨ ــﻮﺧ ــﺔ أو اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮض أو
اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ
ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ".
وﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ اﻟـﻐـﻨـﻴــﻢ اﻧــﻪ
اﻧـ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺎ ﻣـ ــﻦ رؤﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
وﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻫﺎ
ﻓ ـﻘ ــﺪ ﻋ ـﻨ ـﻴــﺖ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﺑـﺤـﻘــﻮق
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﻓــﺎﺋـﻘــﺔ إذ ﻋﻤﻠﺖ ﺟــﺎﻫــﺪة ﻋﻠﻰ
ﺿ ـﻤ ــﺎن ﺣـﻘـﻬــﻢ اﻟـﻤـﺘـﻜــﺎﻓــﺊ ﻓﻲ

اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋ ـ ــﻦ ﻛـ ـﻔ ــﺎﻟ ــﺔ ﺣ ـﻘــﻮﻗ ـﻬــﻢ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﺬﻛﺮا
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧ ـﻴــﺮة واﻟـﺘــﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ
ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
واوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻢ ان
اﻟـﺴـﻌــﻲ اﻟ ــﻰ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ـ ــﺬوي اﻹﻋ ــﺎﻗ ــﺔ ﺣ ـﻔــﺰ "اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﺸــﺆون ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ"
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﺑ ــﺮام ﺷﺮاﻛﺔ
ﻣ ــﻊ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ رؤﻳ ـ ــﺔ دوﻟ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ  2035ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وذﻛﺮ ان ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ
وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻌﺪة ﻣﺨﺮﺟﺎت
ﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف اﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮ اﻻداء
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬ ـ ــﻮد اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻹزاﻟـ ـ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﻖ أﻣـ ــﺎم ﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ ﻫ ــﺆﻻء
اﻻﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﺪف
ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻬﻢ وﺗﻬﻴﺌﺔ

ً
ً
ّ
ﻃﻤﻮﺣﺎت إﻳــﺮان ،وإﻻ ﻓــﺈن اﻟﻬﻼل اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻗﻤﺮا ﻛﺎﻣﻼ«،
ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﻟﻌﺒﺔ ﻛﺒﺮى ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻃﻬﺮان ،ﻋﺒﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ
»أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ« اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ،ﺳﺘﺆدي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﺮى ،ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ »ﻟﺒﻨﻨﺔ اﻟﺒﻼد« ،أي اﺳﺘﻨﺴﺎخ
ﺗﺠﺮﺑﺔ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ،دان وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ دوﻣﻴﻨﻴﻚ راب
إﻳــﺮان ﺑﺸﺄن اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻮل ﻧﺎﻗﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ
»أدرﻳﺎن دارﻳﺎ«.
واﺳﺘﺪﻋﻰ راب اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﺪى ﺑﻼده ﻹداﻧﺔ ﻧﻘﻞ ﻧﻔﻂ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ
إﻟﻰ »ﺳﻮرﻳﺔ وﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ اﻟﻘﺎﺗﻞ« رﻏﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﻣﺘﻜﺮرة
إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق ﺑﺄن »أدرﻳﺎن« ﻟﻦ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت إﻟﻰ أي
ً
ﻛﻴﺎن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻟﻨﺪن ﺳﺘﺮﻓﻊ
اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﻋﺸﺮات اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺪاﻓﻊ...
ﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎل ﺗﺠﻤﻌﻮا ﺣﻮل ﻣﺮﻗﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ.
ً
وﺗﺤﺘﺸﺪ ﺟﻤﻮع اﻟﺰوار ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﺷﻮارع ﻛﺮﺑﻼء وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ً
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻣــﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ،اﺳـﺘـﻌــﺪادا ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻘﺲ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﻃﻘﻮس ﻋﺎﺷﻮراء وﻫﻮ »رﻛﻀﺔ ﻃﻮﻳﺮﻳﺞ«.
وﺗـﺒــﺪأ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺠﻤﻊ اﻟ ــﺰوار ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻨـﻬــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮﺑﻼء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ ﻣﺮﻗﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﻦ ،ﺛﻢ
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﺣﻔﺎة وﻫﻢ ﻳﻀﺮﺑﻮن ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬﻢ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻮﺳﻄﻬﻢ رﺟﻞ ﻳﺮﺗﺪي ﻋﻤﺎﻣﺔ ﺳﻮداء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاد ،ﻣﺘﺠﻬﻴﻦ إﻟﻰ
ﻣﺮﻗﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﺛﻢ إﻟﻰ ﻣﺮﻗﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺒﺎس ،وﻫﻢ ﻳﺮددون »ﻟﺒﻴﻚ
ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ«.

ﺟﻤﺎل اﻟﻐﻨﺒﻢ

اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ وﺟـﻌــﻞ
ﻣ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ــﺮاﻛـ ــﺰ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ داﻣﺠﺔ.
وذﻛﺮ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ
وﺗﺸﺨﻴﺺ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻤﺖ
ﻣــﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧـﻤــﺎﺋــﻲ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻐﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ )اﻻﺳﻜﻮا( دورات
ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻹﻋـ ــﺎﻗـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوف
اﺧﺘﺼﺎرا ﺑﺎﺳﻢ )أي ﺳــﻲ اف(
وﻫـ ــﻮ إﺣ ـ ــﺪى اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮات اﻟـﺘــﻲ
ﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺧ ــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻧﺘﻬﺖ
"اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون
اﻷﺷ ـﺨــﺎص ذوي اﻻﻋــﺎﻗــﺔ" ﻣﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
وﺑﺪأت ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻮات اﻷوﻟﻴﺔ

واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .ﻛﻤﺎ
ﻗﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻴﺌﺔ" ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺎﺣﺔ
وﺳ ـﻬــﻮﻟــﺔ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﻨﺔ ﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ اﻻﺷ ـﺘــﺮاﻃــﺎت
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ
ﺣﺮﻛﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ
داﺧـ ــﻞ وﺧ ـ ــﺎرج ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺻ ـ ـ ـ ــﺪرت اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻹﻃ ـ ــﺎر
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻹﺗـ ــﺎﺣـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﻮى
اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳـﻬــﺪف إﻟــﻰ
ﺗﻴﺴﻴﺮ دﺧــﻮﻟـﻬــﻢ اﻟ ــﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻻﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺘ ــﻮى
اﻻﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﺑ ــﺎﻻﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ
اﺻﺪار اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻬﻢ
ﻋـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﺑـ ــﺮاﻣـ ــﺞ ﺗــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ
ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
واﻛﺪ ان "اﻟﻬﻴﺌﺔ" ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ
وﺿـ ــﻊ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ وﻃـﻨـﻴــﺔ
ﻟﺠﻌﻞ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻛﺜﺮ ﻗﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ
وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻹﻋﻼم ﻛﻤﺎ
اﻧﻬﺎ ﺑ ــﺪأت ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وذﻛﺮ ان وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ـﺸـ ــﺮف ﻋـ ـﻠ ــﻰ 25
ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻣﺴﺠﻞ
ﻓـﻴـﻬــﺎ  1427ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ ﺑﺤﺴﺐ
اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻟﻌﺎم
.2018/2017

ً
وﻳﺸﺎرك ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺸﺎﻫﺪ
»واﻗﻌﺔ اﻟﻄﻒ« اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺟﻴﺶ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
اﻷﻣﻮي ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻌﻈﻢ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻋﺎم  680ﻟﻠﻤﻴﻼد.
وزﻳﺎرة ﻛﺮﺑﻼء ﺧﻼل »ﻋﺎﺷﻮراء« ﻣﻦ أﻗﺪس اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﺸﻴﻌﺔ ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ اﻟﻤﺤﺮم ﻳﻔﺪون ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.

ﱠ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﺘﻮن :ﺧﻼﻓﺎﺗﻨﺎ...

ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺘﺐ ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ً
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وأﺟﺎﺑﻨﻲ :ﻟﻨﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻏﺪا«.
وأﺷـ ــﺎرت ﺷﺒﻜﺔ  CNNإﻟ ــﻰ أن ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻧــﺰﻋــﺞ ﻣــﻦ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋﻦ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﺐ
ً
دﻳﻔﻴﺪ ،وﻫﻮ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﺸﻴﺔ ﺣﻠﻮل
ذﻛﺮى ﻫﺠﻤﺎت  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻟﻐﺎه ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﺑﻌﺪ ﻫـﺠــﻮم ﻧﻔﺬﺗﻪ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﺎﺑــﻮل وأﺳـﻔــﺮ ﻋــﻦ ﻗﺘﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺟﻨﺪي أﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﺗﺘﺤﺪث وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻋﻦ وﺻﻮل اﻟﺘﻮﺗﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﺑﻮﻟﺘﻮن ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق .وﻗﺎﻟﺖ ﺷﺒﻜﺔ  CNNﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺒﻞ 4
أﻳﺎم إن اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﺎدﻻ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
ً
وﻛ ــﺎن ﺗــﺮاﻣــﺐ أﻛــﺪ ﻣ ـﺠــﺪدا ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ اﻷول اﺳـﺘـﻌــﺪاده ﻟﻠﻘﺎء
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ.
وﺗﻌﺮض ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻬﻤﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮب ﻣﻊ إﻳﺮان.
)واﺷﻨﻄﻦ ـ وﻛﺎﻻت(

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ .وأﻋﺮب اﻟﻤﻔﻮض اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﺷﻜﺮه
واﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،وﺳﻔﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﺪى ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺬوﻳﺦ ،وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون
ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻃﻼل اﻟﺸﻄﻲ.

ﺑﻦ ﺳﻔﺎع :ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﻴﺮ ﺣﺎﻓﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻫﻨﺄ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻔﺎع ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
ً
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺳﻤﻮه ﻗﺎﺋﺪا
ً
ً
ً
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﻔﺎع ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،إن ﻫﺬا اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ اﻷﻣﻤﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻟﻴﺲ وﻟﻴﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ اﻋﺘﺮاف ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟــﺪؤوب ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﻓﻲ ﻏﺮس ﺑﺬور
ً
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎع اﻟﻤﻌﻤﻮرة ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻤﻮه اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ رﻓﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ً
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺒﺮا إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻌﺘﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺎﺟﺎت وﻳﻠﻮذ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺘﻀﺮر.
ً
وﺗﺎﺑﻊ أن "ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ،
ً
ً
ً
ً
اﻟﺬي ﻋﻬﺪﻧﺎه إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪا ،ﻋﻬﺪﻧﺎه ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا
ً
ﻟﻨﺠﺪة إﺧﻮاﻧﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻌﺮب ﺑﻞ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎء" ،ﻣﺮدﻓﺎ :ﻣﺎ
ﻣــﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﻷرض ﺗﺤﻞ ﺑــﻪ ﻛــﺎرﺛــﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻻ
وﺗﺠﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ أول اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ورﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة.

رؤﻳﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻮزارات
اﻷوﻗﺎف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺗﺮأس وﻛﻴﻞ وزارة اﻷوﻗﺎف ﻓﺮﻳﺪ
ﻋـ ـﻤ ــﺎدي ،وﻓ ــﺪ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤـﺸــﺎرك
ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻷوﻗ ــﺎف ﺑــﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻟ ــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﺸﺮ ،واﻟــﺬي ُﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض أﻣﺲ وأﻣﺲ اﻷول،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻮزارات
اﻷوﻗﺎف ﺑﺪول "اﻟﺘﻌﺎون".
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻬﻢ
اﻟ ـ ــﺪول اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء ،وﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟــﻮرﻗــﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣــﻮل اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟ ــﻮزارات

اﻷوﻗـ ــﺎف ﺑ ــﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون،
إذ ﺟ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻋــﺪة ﻣ ـﺤــﺎور ،أﻫـﻤـﻬــﺎ :ﺗﻌﺰﻳﺰ دور
اﻟﺸﺒﺎب ،وإدارة ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ ،وﻧﺸﺮ
اﻻﻋﺘﺪال واﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ دور أﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻛﻔﺎءاﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
وﻓﻖ أﺳﺲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ـﻨ ــﺎول اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ﺧﻄﺮ
اﻹﻟ ـﺤ ــﺎد ،وﺿـ ــﺮورة ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻫﺬا
اﻟـﺨـﻄــﺮ ،وﻃـﻠـﺒــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺪاﺋـﻤــﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻋﺪاد ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺬا
اﻟـ ـﺨـ ـﺼ ــﻮص ،ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗـ ـﻘ ـ ﱠـﺪم ﻓﻲ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻟــﻮﺿــﻊ رؤﻳ ــﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ.

ﺟﺎﺳﻮس أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ...
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﻬﻢ ﻓﻘﻂ .وﺣﺎول اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ
ً
دﻣﻴﺘﺮي ﺑﻴﺴﻜﻮف اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﻣﺮ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ »ﺗﻢ
ﻓﺼﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ«،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻛﺎﻟﻘﺼﺺ اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ«.
وذﻛ ــﺮت »ﻧ ـﻴــﻮﻳــﻮرك ﺗــﺎﻳـﻤــﺰ« أن » «CIAاﻗـﺘــﺮﺣــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﺳﺤﺐ
اﻟﻤﺨﺒﺮ أواﺧﺮ ﻋﺎم  ،2016إﺛﺮ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﺪى اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ .2016
وأﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ً
ﻟـ»روﻳﺘﺮز« ،أن ﻫﺬا اﻟﺠﺎﺳﻮس ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،وﺗﻢ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ وﻧﻘﻠﻪ
إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻧﻔﺖ  CIAﺗﻘﺮﻳﺮ  ،CNNﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻲ ﻏﺮﻳﺸﺎم إن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﻞ
ﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻴﺎة أﺷﺨﺎص ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،ﺗﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﺎﺳﻮس ﻣﻦ روﺳﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر أﻧﻪ
ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻣﻮﻧﺘﻨﻴﻐﺮو ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2017ﻋﻘﺐ
اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ووزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف .وﺗﺮدد أن اﻟﻤﺨﺎوف أﺛﻴﺮت ﺑﺸﺄن
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺎﺳﻮس ،ﻷن ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻻﻓﺮوف اﻟﺬي
ﻧﻔﻰ أﻣﺲ ،أن ﻳﻜﻮن ﺗﺮاﻣﺐ ّ
أﻣﺪه ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ،
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳــﺮﻳــﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺪوﻟـﺘــﻪ .وﻗ ــﺎل اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺮوﺳــﻲ اﻟﻤﺨﻀﺮم
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻖ ﻗﻂ ﺑﺴﻤﻮﻟﻴﻨﻜﻮف ،وﻟﻢ ﻳﺮه ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺈدارة اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ،ورﻓﺾ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺗﻘﺮﻳﺮ  CNNووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ
)ﻣﻮﺳﻜﻮ ،واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ وﻛﺎﻻت(
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ...ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺤﺎﻓﻼت
ﻗﻴﺎدﻳﻮ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻳﻮاﺻﻠﻮن اﻟﺠﻮﻻت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻮاﻗﺺ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ً
ﺗ ــﺰاﻣ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎق  81أﻟــﻒ
ﻃ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺐ ﺛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮي ﺑـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎر اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ أﻣـ ــﺲ ،واﺻـ ــﻞ ﻗـﻴــﺎدﻳــﻮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﻮﻻﺗﻬﻢ اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤــﺪارس أﻣــﺲ ،ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ
ﺳـﻴــﺮ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑـﻬــﺎ واﻟ ــﻮﻗ ــﻮف ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ.
وأﻛﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟ ـﻌ ــﺎم أﺳ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎن اﻫـﺘـﻤــﺎم
اﻟﻮزارة اﻟﺪاﺋﻢ وﺣﺮص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادات
ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ ﻋ ــﻦ ﻛﺜﺐ

وأﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺟـ ــﺪ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪان
اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻛﻞ
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺪارس.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎن ﻋـﻘــﺐ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻣﺪارس ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺪرﺳﺔ
ﺣﻔﺼﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺎت وﻣﺪرﺳﺔ
ﺳﺒﻴﻜﺔ اﻟﻌﻨﺠﺮي اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎت
ﺑ ــﺎﻻﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ روﺿـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮح،
»ﻟ ـﻤ ـﺴــﺖ ﺑـﻴ ـﺌــﺔ ﻣ ــﺪرﺳ ـﻴ ــﺔ ﺟــﺎذﺑــﺔ
وﻣﺮﻳﺤﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ« ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ــﻰ أن ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـ ــﻮزارة
ﺗﻌﻤﻞ ﺟــﺎﻫــﺪة ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟـ ــﻰ أﻓ ـﻀ ــﻞ ﺣـ ـ ــﺎﻻت اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد
ﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻼب.

اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

إﻋﻼن إﺣﺪى اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻋﺘﺬارﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ »اﻟﺒﺎﺻﺎت«

إﻟـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر
ﺗــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻟ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻋــﻦ وﺟــﻮد
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ﻗﺎﻣﺖ
ﺑ ـﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺒﺔ أﻣ ــﺲ ﺑــﺎﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ وﺟــﻮد
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟـﻠـﻐــﺔ اﻻﻧـﻜـﻠـﻴــﺰﻳــﺔ واﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺎت
ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺼﻒ

اﻟ ـﺘــﺎﺳــﻊ ،ﻻﻓ ـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أن اﻻدارات
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وﻋﺪت ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻫﺬه
اﻟﻨﻮاﻗﺺ ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ
واﻟ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺎت اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻟ ــﻢ ﻳﺘﺴﻠﻤﻮا
ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر أن
اﻟﻨﻘﺺ ﻃﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻃﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،
اذ ﻟ ـﺠــﺄت اﻟـ ـﻤ ــﺪارس إﻟ ــﻰ ﺗــﻮزﻳــﻊ
اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑـﻌــﺾ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ووﻋ ــﺪت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺐ ﺣﺎل وﺻﻮﻟﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎزن.

اﺳﺘﻘﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﺪى اﻟﺒﻼد ﻟﻮراﻧﺲ ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن ،وﺗﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﺳﺒﻞ
ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ أﻃ ــﺮ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ ﻟـ » : ±ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ« ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
•

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻋـﻠـﻤــﺖ »اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« أن ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء واﻓـ ـ ـ ـ ــﻖ ﻓـ ـ ــﻲ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻪ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻨﻘﻲ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ.
وذﻛ ــﺮت ﻣﺼﺎدر »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« أن
اﻟ ـﻨ ـﻘــﻲ اﺑ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ،وﻋﻤﻠﺖ
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴــﺺ،
وﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎل اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ
اﻹﺳـﻜــﺎﻧــﻲ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟــﻰ أن وزﻳــﺮة
اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل وزﻳ ـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻹﺳـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن ،د .ﺟـ ـﻨ ــﺎن ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي،
ً
أﺻـ ــﺪرت ﻗ ـ ــﺮارا ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع
ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻲ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧـ ــﺮ ،ﻗ ــﺎم وﻓ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻫﺪﻳﻞ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ،
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﺳـﻴــﻮل ،ﻟﺤﻀﻮر ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪن
اﻟ ــﺬﻛ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة ﻣ ــﻦ  1إﻟـ ــﻰ 6
اﻟﺠﺎري.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺑــﻦ ﻧﺎﺟﻲ ﻟ ـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺘﺮﺋﺴﺔ وﻓﺪ »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻨﻘﻲ

ﻓ ـ ـ ــﻮر ﻋـ ــﻮدﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻼد ،إن
اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻛﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪن اﻟ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪة ﺣ ــﺮص
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻄﻮر اﻟـﻌـﻘــﺎري ،ووﺿــﻊ
ﺗﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞ ودراﺳ ــﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﻵﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ـﻜ ــﻞ اﻟـ ــﺬي
ﻳﻠﺒﻲ ﻃـﻤــﻮﺣــﺎت اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ،وﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

وأﻋ ــﺮﺑ ــﺖ ﺑــﻦ ﻧــﺎﺟــﻲ ﻋــﻦ أﻣﻠﻬﺎ
ﻓ ــﻲ أن ﺗـﺤـﻘــﻖ اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎرة اﻷﻫ ـ ــﺪاف
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ــﻮدة ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ،ﻟـﺘـﻜــﻮن ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺟﻨﻮب
ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ا ﻟــﺬ ﻛ ـﻴــﺔ ا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻠﺒﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺄﺣﺪث اﻟﻄﺮق واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ أن اﻟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎرة اﻟ ـﺘ ــﻲ
اﺳﺘﻤﺮت  6أﻳﺎم ،ﺷﻤﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣـ ــﻊ ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ وزارة اﻷراﺿ ـ ـ ــﻲ
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪة اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﻣﻊ
ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـ ــﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ

ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ زﻳــﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
وﻟﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ،وﺑﺎﻷﺧﺺ
ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب
ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وذﻟــﻚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺑ ـ ــﺄﺳ ـ ـﻠ ـ ــﻮب اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻟـ ــﺬﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ،
ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام أﺣ ـ ـ ـ ــﺪث اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺎت
واﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﺮات واﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ذات
اﻟـﺼـﻠــﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟ ـﻤــﺪن اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
واﻹﻧﺸﺎءات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺷــﺎرﻛــﺖ
ﺧــﻼل زﻳــﺎرﺗـﻬــﺎ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋ ـ ــﺮض ﻣــﺮﺋــﻲ
ﺧ ـ ـ ــﺎص ﺑـ ـﻤ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ ﺟ ـ ـﻨـ ــﻮب ﺳ ـﻌــﺪ

»اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« ٤٥١ :إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ُ
ﺗﺴﺠﻴﻞ  ٢٠٨٧ﺷﻜﻮى أ ِﻧﺠﺰ ﻣﻨﻬﺎ  ٥٣٧ﺧﻼل أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
إﺟ ــﺮاء ات اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻋﻦ

ﻃــﺮﻳــﻖ إدارة اﺳـﺘـﻘــﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﺰام ﻛﻞ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻞ وﺿـ ــﻮاﺑـ ــﻂ
اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.

»اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ« :ﺣﺮﻳﺼﻮن
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺰﻻء
أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ د .ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻜﻨﺪري ﺣﺮص
اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺘﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء،
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل زﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﺪري ﺑﺪار
ً
اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل ،ﻣـﺘـﻔـﻘــﺪا ﻣ ــﺪى اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد اﻟـ ــﺪور ﻟﺒﺪء
اﻟـﻌــﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،واﻟــﻮﻗــﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
وﻗ ــﺎل ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ :ﺗـﺘــﺄﻫــﺐ إدارة
اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﺑـﺘـﻠـﺒـﻴــﺔ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻷﺑ ـﻨ ــﺎء
ً
اﻟ ــﺪارﺳ ـﻴ ــﻦ ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﻣـﺜـﻤـﻨــﺎ
دور اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ واﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻓــﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻷﺑﻨﺎء ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ

ﺗـﺸـﺠـﻴـﻌـﻬــﻢ وﺣ ـﺜ ـﻬــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻔــﻮق اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ.
وأﺿﺎف :ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺚ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺪارﺳﻴﻦ
وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ،وذﻟــﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻼت
ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ،وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻛﺪاﻓﻊ ﻟﻬﻢ اﺛﻨﺎء ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ :ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻟﻸﺑﻨﺎء
اﻟﺪارﺳﻴﻦ ،ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺲ وﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ
ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻄﻼب.
ً
واﺧﺘﺘﻢ اﻟـﻜـﻨــﺪري ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻣــﺆﻛــﺪا ﺣﺮص
إدارة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﺒﻞ
اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﻟـﻠـﻨــﺰﻻء ،ودﻣ ــﺞ اﻷﺑـﻨــﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺣﺘﻀﺎن اﻷﺳﺮ
ﻟﻸﻃﻔﺎل.

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺠﺮف ،ﻓﻲ دﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،وﻓﺪا ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ،ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﻠﺠﻨﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻷﺣﺪاث ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻃﻼل
اﻟﻌﺠﻤﻲ.
وﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﻌﺎون ﻣﺸﺘﺮك
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء ،ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻔﺌﺔ
اﻷﺣﺪاث ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ
ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.

ً
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻣﺲ

ً
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﻘﻲ وﻛﻴﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﺑـ »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«
●

وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ،ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،إﻧ ـ ـ ــﻪ ﺣ ـﺴــﺐ
اﻹﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠــﺔ ﻹدارة
ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ــﻢ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺪام اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟـﻤـﻨــﺰﻟـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﺷـﻬــﺮ أﻏﺴﻄﺲ
 2019ﺑـ ـ ـﻠ ـ ــﻎ إ ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺪد
ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﺗـ ــﺐ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺪام اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠــﺔ
ً
 451ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﺒ ــﺎ ،وإﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻋ ــﺪد
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪام اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰﻟ ـﻴــﺔ
ً
 1366ﻋ ــﺎﻣ ــﻼ ،وإﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋــﺪد
ً
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﺴﻠﻤﺔ  630ﻃﻠﺒﺎ،
وﻋـ ـ ـ ــﺪد ﺗـ ــﺮاﺧ ـ ـﻴـ ــﺺ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰاوﻟـ ــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ وإﺻﺪارﻫﺎ
ً
 26ﺗ ــﺮﺧ ـﻴ ـﺼ ــﺎ ،وﺗــﺮﺧ ـﻴ ـﺼ ـﻴــﻦ
ﻟﻠﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺑ ـﺸــﺄن اﻟـﺸـﻜــﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻹدارة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،ذﻛﺮت أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟ ـﺸ ـﻜــﺎوى اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
 2087واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﺎوى اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺠــﺰة
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﺑﻠﻎ 537
ً
ﺷـﻜــﻮى ،واﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺣﻠﻬﺎ ودﻳــﺎ
ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﺑﻠﻎ  478ﺷﻜﻮى،
واﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء  59ﺷﻜﻮى.
وأﻓــﺎدت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎب
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻠﻐﺖ  224119دﻳﻨﺎرا.

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ
»اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ« و»اﻟﺠﻬﺮاء«

اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك

ﻧﻘﺺ اﻟﺤﺎﻓﻼت
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر إﻟ ـ ــﻰ أن
اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻋــﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺎﻓﻼت ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﺣـﻴــﺚ اﻋ ـﺘ ــﺬرت أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺪرﺳــﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﺣﻤﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋ ـ ــﻦ ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻼت
ﻟﻠﻄﻼب وذﻟــﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ ادارة
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أن ﻣــﻮﺿــﻮع ﻋ ــﺪم ﺗــﻮﻓــﺮ ﺑــﺎﺻــﺎت
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺪن
اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻋ ــﺮض ﺧ ــﺎص ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺪن
اﻟ ــﺬﻛ ـﻴ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻛ ــﻞ ﻣﻦ
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ أﻧ ــﻮر
اﻟﺤﻠﻴﻠﺔ ،وﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛــﻮﺛــﺮ ﺟـﻤــﺎل ،ورﺋﻴﺲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ أﺣﻤﺪ
اﻷﻧﺼﺎري ،ورﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﺑﺪور اﻟﺸﺮاح.

إﺣﺎﻟﺔ إﺷﺮاﻓﻴﻲ »إدارة اﻟﺨﺒﺮاء«
ﻣﻤﻦ ﺗﺠﺎوزوا  ٣٠ﺳﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
● ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ
أﻛ ــﺪت ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﻌــﺪل أن اﻟــﻮزﻳــﺮ د .ﻓﻬﺪ
اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ﻳﺘﺠﻪ إﻟــﻰ إﺻ ــﺪار ﻗــﺮار ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ أﺻـﺤــﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ً
اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻤﻮا  30ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ّ
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ،إن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻀﺦ دﻣﺎء ﺟﺪﻳﺪة
ً
وﺷﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻹدارة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻗﺮارات
إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﺠﺎوزوا  30ﺳﻨﺔ ﻃﺒﻖ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻹدارات
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟــﻮزارة ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،ﻋﺪا إدارة
اﻟﺨﺒﺮاء.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن »اﻟﺨﺒﺮاء« ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل دﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻴﺔ
ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎع اﻹدارة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺸﺎﺑﺔ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ إدارة اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴـﺴﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻓــﻲ اﻟـﻜـ ــﻮﻳــﺖ ،وﻫــﻲ ﻣﺨـﺘﺼﺔ ﺑﺒﺤـﺚ ودراﺳ ــﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺤـﺎﻛﻢ ﻟﺘﻌﻠﻖ اﻟﻔﺼـﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ
أو ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺘﻮﻟﻰ دراﺳﺘﻬﺎ وﻓﺤﺼـﻬﺎ
وﺳﻤﺎع اﻟﺨﺼﻮم واﻟﺸـﻬﻮد وإﻋـﺪاد ﺗﻘـﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪي ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪﻫﺎ اﻟﺨﺒﺮاء وﺳﻴﻠﺔ إﺛﺒﺎت
ﻟـﺤــﻞ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺴﺘﻌﺼﻲ ﺣـﻠﻬﺎ ﻟــﻮﺟــﻮد ﻣـﺴــﺎﺋــﻞ ﻓﻨﻴﺔ
ً
ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺑــﺪاء اﻟــﺮأي اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،وﻧﻈﺮا
ﻷﻫـﻤـﻴــﺔ دور اﻟـﺨـﺒــﺮاء ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ واﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ.

»اﻟﺼﺤﺔ« :ﻣﺴﺢ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴﺐ اﻧﺘﺸﺎر
»اﻟﺴﻜﺮي« و»اﻟﻀﻐﻂ« ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب
ﺷﻤﻞ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻌﺎدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﺑﺪأت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ وﻃﻨﻲ ﻋﻦ
ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟــﺪم واﻟﺴﻜﺮي ،ودﻫــﻮن اﻟــﺪم ،ﺑﻴﻦ
ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺪارس وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،
واﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي وزﻋﺘﻪ »اﻟﺼﺤﺔ« ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻤ ــﺪارس ،ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻣـﻄـﻠــﻮﺑــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ــﻼب اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﻤﺴﺢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮﺿﻲ ﻟﻬﻢ ،وﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.
وﺟ ــﺎء ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺒـﻴــﺎن أﺳـﺌـﻠــﺔ ﻣـﺜــﻞ إذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺪﺧﻨﺎ أم ﻻ ،وﻋﺪد اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﻨﻬﺎ
ﻳﻮﻣﻴﺎ وإذا ﻛﺎن ﻣﺪﺧﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وأﻗﻠﻊ ﻋﻨﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ

إﻟﻰ اﻟﻌﺎدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼل
اﻟـ 7أﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﻃﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻋﻢ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
وﺗﺴﺎءل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻋ ــﺪد اﻷﻳ ــﺎم واﻟـﺴــﺎﻋــﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳـﺒــﺬل ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮع 60
دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ.
وﺷﻤﻠﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﻨﺪا
ﻋﻦ اﻟﺨﻤﻮل اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ واﻟﻜﺴﻞ ،وﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻘـﻀـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ أﻣـ ــﺎم اﻟـﺘـﻠـﻔــﺎز واﻟـﻬــﺎﺗــﻒ
اﻟـﻨـﻘــﺎل وأﻟ ـﻌــﺎب اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،واﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻟﻠﻮﺣﻴﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺤــﺎدﺛــﺎت واﻟـ ــﺪردﺷـ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺠــﺮﻳـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻮاﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ورﺷﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻋﻘﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ إدارة ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻷدوﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟــﺪواﺋ ـﻴــﺔ واﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ورﺷــﺔ
ﻋ ـﻤــﻞ ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان »اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻀــﺮات اﻟـﺒـﻴــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ
وﻣﺸﺎﺑﻬﺎﺗﻬﺎ« ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻷول ﻣﺮة
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت
اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋــﺪد ﻣــﻦ إدارات
وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ
واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺪر إن اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ رﻛﺰوا
ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻣﺒﺎدئ وأﺳﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻣﺸﺎﺑﻬﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮﺳﻊ وﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺴﺐ دراﺳﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـ ــﻮزارة ﻻ ﺗ ــﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ
ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺑـ ــﺮاﻣـ ــﺞ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺧﻄﻂ ﻣﺪروﺳﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎء ة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
وإﻛﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
وأﺷ ـ ــﺎد اﻟ ـﺒ ــﺪر ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺧ ـﺒ ــﺮاء ﻣ ــﻦ وﻛ ــﺎﻻت
دوﻟـﻴــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺣـﻀــﻮر ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋــﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ دول اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أﺛﻤﺮت
ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

ﺳﻔﺎرﺗﻨﺎ ﺑﺄﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﺤﺬر
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ
أﻫﺎﺑﺖ ﺳﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻛﺎﻧﺒﻴﺮا ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،
ﺿﺮورة ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﻴﻄﺔ
واﻟﺤﺬر ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﺮاﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت.
ودﻋﺖ اﻟﺴﻔﺎرة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺎدر ﻋﻨﻬﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،إﻟﻰ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن اﻟﺤﺮاﺋﻖ
اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺎت ﺑﻮﻻﻳﺘﻲ
ﻛﻮﻳﻨﺰﻻﻧﺪ وﻧﻴﻮ ﺳﺎوث
وﻳﻠﺰ ،ﺑﺴﺒﺐ رﻳﺎح ﻗﻮﻳﺔ
ﺗﺼﻞ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 90
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﺣﻴﺚ
أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر ﺳﻴﺪﻧﻲ.

ﺳﻠﻮى« :ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ
»زﻛﺎة
ً
 ١٢٤٦ﻃﺎﻟﺒﺎ

ﻫﻨﺄ رﺋﻴﺲ زﻛﺎة ﺳﻠﻮى
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺪر اﻟﻌﻘﻴﻞ،
اﻟﻄﻼب ﺑﺒﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﺆﻛﺪا اﺳﺘﻤﺮار
وﺗﻮاﺻﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻔﻘﺮاء واﻷﻳﺘﺎم اﻟﻤﺘﻌﺴﺮﻳﻦ
داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ .ودﻋﺎ اﻟﻌﻘﻴﻞ
اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻷﻳﺎدي
اﻟﺒﻴﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
دﻋﻤﻬﻢ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2014إﻟﻰ اﻵن ﺑﻠﻎ
 1246ﻃﺎﻟﺒﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ،
ﻗﺎل اﻟﻌﻘﻴﻞ :ﻧﻨﻔﺬ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدش ،واﻟﻬﻨﺪ،
وﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ ،وأﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﻴﻤﻦ،
واﻷردن ،وﻣﺼﺮ.

»اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ« ﺗﻄﻠﻖ
»ﻛﺴﻮة اﻟﺸﺘﺎء« ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ
اﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ ﺑﺪر اﻟﻤﺒﺎرك أن
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺪد اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ
أﺣﺪ اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮض ﻛﺴﻮة اﻟﺸﺘﺎء
واﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ .وﻗﺎل اﻟﻤﺒﺎرك،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ،
إن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﻣﺎزال ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع
ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺣﺪات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع
)ﺻﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎرد( .وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻻﻃﻼق ﻣﺸﺮوع ﻟﺴﺪاد ﺑﻌﺾ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻣﻊ ﻋﻮدة
اﻟﻤﺪارس ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

٤

دلبلا
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اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺠﺮاح ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﺪﻻل ﺳﺄل وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻌﺒﺔ FORTNITE

ً
ﺑﻴﻨﻤﺎ ّ
وﺟﻪ اﻟﺪﻻل ﺳﺆاﻻ
إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻌﺒﺔ
 ،FORTNITEأﻛﺪ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
أن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺠﺮاح ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺣﺘﻤﻴﺔ.

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ان
ﻣﺼﺮوﻓﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﻌـﺸــﺮ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  %44ﻟـﻴـﺒـﻠــﻎ إﺟـﻤــﺎﻟـﻴـﻬــﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ 2018/2017
ﻧﺤﻮ  1.1ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن
ﻣـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـﺠــﺮاح ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼﻻت
ﻓﻲ اﻟــﻮزارة وﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻗﺮارات وﻻ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
او اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر.
وأوﺿﺢ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ "اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ"
ﺗـﻘـﻴـﻴــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت واﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام
ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق،
واﻻﺻﻞ ﻟﻠﻮزارة اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ.
وأﺿــﺎف ان أﺑﺮز ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2018/2017ﻛﻤﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ــﻼت ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮد ،ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻨــﺎﻗــﻼت  %78ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ دورﻫ ــﺎ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻲ ﻛــﺄداة
ﺿـﺒــﻂ ﻟـﻠـﻤـﺼــﺮوﻓــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وأوﺿ ــﺢ أن دﻳ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻦ ﺧــﻼل رﻗﺎﺑﺘﻪ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺳﺠﻞ
ﻣــﻼﺣ ـﻈــﺎت ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻷوﺟ ــﻪ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ  2018/2017ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ أو ﻣـﺤــﺪودة
وﻣ ـ ـﻤـ ــﺎرﺳـ ــﺎت وﻋ ـ ـﻘـ ــﻮد اﻟ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺪ
وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ،ﺣ ـﻴــﺚ درس اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان

رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل

 62ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ
 49ﻣــﻼﺣ ـﻈــﺔ وﻫـ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻨـﺤــﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺗﺮاﺧﻲ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
أدى ﻟــﺮد اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻗﺒﻞ
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮان ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم
اﻟﺘﺰام اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ،وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ وإﻧﻤﺎ ﺗﻢ اﻻرﺗﺒﺎط
ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ اﻧــﻪ ﻗــﺪ أﺣﻴﻞ
إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻛﺘﺎب رﺳﻤﻲ
ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻤﺪ
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺮﻗﺎﺑﺘﻪ
ﺑـﻌــﺪم إﺟ ــﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟ ــﻼزم ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﺤﻀﻮر
دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ

ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،وزود اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻣـ ـﺤ ــﺪث ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ اﻧـ ــﻪ ﻗ ــﺪ أورد
اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮه اﻟـﻤـﺤــﺪث أن
ﻫ ـﻨ ــﺎك  3ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧـﻬــﺎ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﻨﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ دﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮه اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2018/2017ﻋﺪد
 3ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن إﻏﻔﺎل اﻟﻮزارة ﻟﺪور
دﻳ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻌﺮض
ﻋﻠﻴﻪ وأﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ــﺪﻻل ﺳــﺆاﻻ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟــﻰ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ،ﻗﺎل
ﻓﻴﻪ :ﻗﺪ اﺷﺘﻜﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء
اﻷﻣـ ــﻮر واﻷﺳ ـ ــﺮة ﻣــﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣ ــﻦ أﻟـ ـﻌ ــﺎب اﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ وﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻣﺪﻣﺮة ﻟﻸﺧﻼق
وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻀﺠﺔ ﺣﻮل ﻟﻌﺒﺔ
) (FORTNITEوﻫــﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺧﺎدﺷﺔ
ﻟﻠﺤﻴﺎء واﻷﺧــﻼق وﻣﺜﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺑﺮاﻣﺞ وأﻟﻌﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـ ــﻮء ﻣ ــﺎ ﺳ ـﺒ ــﻖ ﻃﻠﺐ
اﺟ ــﺎﺑ ـﺘ ــﻪ ﻋ ــﻦ اﻻﺗ ـ ـ ــﻲ :ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ دور
وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﺛﻢ
إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑ ــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت واﻟ ـﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑــﺎﻷﻟـﻌــﺎب واﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻋﺒﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،وﺑـﺼـﻔــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣﺎ
إﺟـ ــﺮاءات إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻻﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣــﻊ
اﻷﻃـ ـ ـ ـ ــﺮاف اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﻮﻗ ــﺔ واﻟـ ـﻨ ــﺎﺷ ــﺮة
واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )(FORTNITE
ً
واﻟﺘﻲ أﺛﻴﺮ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺿﺠﺔ ﻣﺆﺧﺮا؟
وﻫﻞ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺸﺄن ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع أم ﻻ؟
واﺿﺎف :ﻣﺎ إﺟﺮاءات وﺗﺤﺮﻛﺎت
وﺑﺮاﻣﺞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳــﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﻨﺶء
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻣـ ــﻦ اﻻﺛ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴــﺔ
ﻟ ـ ـﻌـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـ ــﺞ واﻷﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎب
واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺪاﻣ ـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ واﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ أﺧﻼق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺑﺚ اﻻﻧﺤﻼل اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن؟ وﻫــﻞ ﻫﻨﺎك
ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )إدارة
ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺮاﺋ ــﻢ اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ
ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( وﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ.

اﻟﻨﺼﻒ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﺸﻮارع
ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺸﺎري اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ

راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ
ﻗ ــﺪم اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ راﻛ ـ ــﺎن اﻟـﻨـﺼــﻒ اﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎ ﺑـﺘـﺴـﻤـﻴــﺔ أﺣ ــﺪ اﻟ ـﺸ ــﻮارع
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟﻤﺮﺣﻮم ﻣﺸﺎري اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ.
وﻋﺰا اﻟﻨﺼﻒ اﻗﺘﺮاﺣﻪ اﻟﻰ ان اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﻛﺎن أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ وأﺑﺮز اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ ﻟﻌﺪم اﺣﺘﺴﺎب إﺟﺎزة
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ رﺻﻴﺪه
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ
اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺑﻌﺪم اﺣﺘﺴﺎب
إﺟـ ـ ــﺎزة ﻣ ــﺮاﻓ ــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺾ ﻣﻦ
رﺻ ـﻴــﺪ اﺟ ــﺎزﺗ ــﻪ ﻟـﻤــﺎ ﻳ ـﻘــﻮم ﺑﻪ
ﻣــﻦ دور اﻧـﺴــﺎﻧــﻲ ،وان ﻳﻤﻨﺢ
ﻫﺬه اﻹﺟﺎزة اﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء
ﻣــﺪة ﻋــﻼج اﻟـﻤــﺮﻳــﺾ اﻟﻤﺮﺳﻞ
ﻟﻠﺨﺎرج.
وأﻛــﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﻪ
ان ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﺮاﻓـ ــﻖ ﻟ ـﻤــﺮﺿــﻰ
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ
ﻋ ــﻦ اﺑ ـﺘ ـﻌــﺎث اﻟ ـﻤــﺮﻳــﺾ ﻧﻔﺴﻪ
ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼج ﺧـ ــﺎرج اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ وذﻟ ــﻚ
ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ

اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ــﻮده ،وﻫ ـ ــﺬا
اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻳـﺘـﻜـﺒــﺪ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ
ﻛـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون اﻟـ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺾ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ واﻟـﻤـﻌـﻴـﺸـﻴــﺔ ﻃــﻮل
ﻓ ـﺘ ــﺮة وﺟـ ـ ــﻮده ﺧ ـ ــﺎرج اﻟ ـﺒــﻼد
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺳ ـ ـﻔـ ــﺮ ورﻋـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻟــﻪ ،ﺣﻴﺚ
ﻳـﻌـﻴــﺶ ﻣ ــﺮاﻓ ــﻖ اﻟ ـﻤــﺮﻳــﺾ ﻫﻢ
وﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ وﺿـﻐـﻄــﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ
ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﻞ ﻟ ـﺤ ـﻈ ــﺔ ،وﻧ ـ ـﻈـ ــﺮا ﻟـﻤــﺎ
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ دور ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ
ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺾ ﻟﺘﺨﻄﻲ
ﻓ ـﺘ ــﺮة ﻋ ــﻼﺟ ــﻪ وﺗ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺳـﺒــﻞ
اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻪ.

ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري :ﻧﺜﻤﻦ ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﻨﺪري :اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ أدوات اﻟﻀﻐﻂ
ﻣﻮﺟﻬﻲ »اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«
ﺛﻤﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري ﺟﻬﻮد وزﻳﺮ اﻻوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
وزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻓــﻲ ﺣــﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ
واﻟﻤﻮﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻻوﻗﺎف.
وﻗﺎل اﻟﻜﻨﺪري ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ :ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻠﻪ ،ﻓﺄوﺟﻪ
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮي اﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ واﻟﻤﻮﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻴﻦ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ،ﻓﻜﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻚ ﺑﻮﺳﻌﺪ.

أوﺿﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري
أن اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﺳﺴﻬﺎ
ا ﻟـﻤــﻮا ﻃـﻨــﻮن ﻛﺘﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟـﺴـﻜــﻦ أو ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﺗ ـﻄــﻮر اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ أدوات اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺼﺎت إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزراء
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﻧﺒﺾ اﻟﺸﺎرع وﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻌـﻴـﺸـﻬــﺎ أﺻـﺤــﺎﺑـﻬــﺎ
ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ.
وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .اﻟﻜﻨﺪري أن اﻻﻧﺼﺎت
ﻟـﻬــﺬه اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺑ ــﻞ ﻳـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺣ ـﻠــﻮل أﻓـﻀــﻞ
ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ اﻷﻣــﻮر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻧ ـﻈــﺮي ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ أن ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺠــﺎﻣـﻴــﻊ
ً
واﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ ﺣ ـﻠ ــﻮﻻ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻳﺘﻌﺎﻳﺸﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ.
وﻃـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺐ د .اﻟ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪري اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء
واﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـ ـﻀـ ــﺮورة اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
ﻣـ ــﻊ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع ﻟـﻬــﻢ

وﻣﺤﺎورﺗﻬﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات
اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻟ ــﺪة ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﻢ وﻋـ ـ ــﺪم اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻨﺪﻳﺔ ،ﻓﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻣ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــﻮن ﻳ ـﺴ ـﻌ ــﻮن ﻻﻳ ـ ـﺠـ ــﺎد ﺣ ـﻠــﻮل
ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻋﺠﺰت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺣﻠﻬﺎ أو
ﺗﺮاﺧﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﺴﻮﻳﻂ ﻳﺘﻮﻋﺪ اﻟﺤﺠﺮف
ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻋﻦ »اﻟﺠﻤﺎرك«

ﻟﻮح اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺴﻮﻳﻂ
ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﺗﺠﺎوزا ﻓﻲ ﻗﺒﻮل
دورة أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ وﺗﻔﺘﻴﺶ
ﺟﻤﺮﻛﻲ.
وﻗﺎل اﻟﺴﻮﻳﻂ :اﻷخ وزﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل
دورة أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ وﺗﻔﺘﻴﺶ
ﺟﻤﺮﻛﻲ ﻟﻄﻠﺒﺘﻨﺎ وﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺠﻤﺎرك ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎءة
واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺒﺚ
ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺗﺪﻣﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﺗﺨﻂ
ﻣﺤﻮرا ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻚ
اﻟﺜﺎﻟﺚ.

اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺮة
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﻤﻴﺪي
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺳﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
وﺟﻬﻪ اﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﺤﺠﺮف ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺎﻟﺴﻴﺮة
ً
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
ً
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ
ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻬﺎداﺗﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
واﻟﺘﺪرج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻻه
ً
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ
ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي.

٥
أﻋﻀﺎء ﺑـ »اﻟﺒﻠﺪي« :ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺑﺪﻓﻊ اﻹﻧﺠﺎز ﺧﻼل »اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ«
دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

أﻛﺪوا ﻟـ دلبلا• أن أﺑﺮز أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﺮاﺑﻊ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪي وﻻﺋﺤﺔ اﻟﺒﻨﺎء
ﻣﻊ إﻋﻼن رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪء دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ،ﺑﺪأ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻳﺴﺘﻌﺪون ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ﻣﺘﺤﻠﻴﻦ ﺑﺮوح اﻟﺠﺪﻳﺔ واﻟﺘﻔﺎؤل ﻟﺪﻓﻊ
ﻋﺠﻠﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وأﻋﺮب ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻋﻀﺎء ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻋﻦ أﻣﻨﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن دور
ً
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﺎﻓﻼ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻟﻠﺒﻠﺪ وﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻣﺸﺪدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ وأﻫﻤﻬﺎ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪورة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻣﺎم ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﺑﺪاﻳﺔ ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺒﻠﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺤﺮي ان دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﻬﺪ ﻋﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻻﻋ ـﻀــﺎء ،ﺣﻴﺚ ﺗــﻢ إﻗــﺮار
ﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎرض
واﻟـﻌــﺮﺑــﺎت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ،ﻋ ــﻼوة ﻋﻠﻰ
إﺿــﺎﻓــﺔ ﻧـﺸــﺎط اﻟ ـﻨــﻮادي اﻟﺼﺤﻴﺔ
ً
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﻮﻳــﺦ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن اﻟـ ــﺪور اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ أﺑـ ــﺮز اﻟـﺘـﻌــﺎون
ﺑـﻴــﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪي واﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج
ﺑﺈﻧﺠﺎزات ﻋﺪﻳﺪة.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺮي أن اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻜﺘﺐ
اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ وﻋ ــﺪاﻧ ــﺎ ﺑــﺈﻧـﺠــﺎز وإرﺳ ــﺎل
 16ﻻﺋ ـﺤــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺧ ــﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪي وﻟــﻢ
ً
ﻳﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮى  2ﻓﻘﻂ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ:
"ﻋﻠﻰ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺧﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد

ً
وذﻛﺮوا أن دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻋﺒﺮ إﻗﺮار ﻋﺪة
ً
ﻟﻮاﺋﺢ وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎرات
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ذﻟﻠﺖ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ وﻗﺮﺑﺖ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
"اﻟﺠﺮﻳﺪة" رﺻﺪت اﺳﺘﻌﺪادات ﺑﻌﺾ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وأﻫﻢ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺮﻛﺰون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وإﻟﻰ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
اﻟﻤﻘﺒﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻗ ــﺮار ﻟﻮاﺋﺢ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ اﻻوﺿ ــﺎع
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف " :اﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻨﻼﺣﻆ
أن ﻫـﻨــﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـ ــﻮزارات
ﺑــﺪأت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻟﻤﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ان اﻋـﻀــﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﻣﻮا
ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﻒ ﺑﻌﺪة زﻳــﺎرات
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻋﻘﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻣﺎم
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت".

اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
وﻟﻔﺖ اﻟﻤﺤﺮي اﻟﻰ ان اﻟﻤﺨﻄﻂ
ً
اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠــﻲ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻳ ــﻮاﺟ ــﻪ ﺗــﺄﺧـﻴــﺮا
وﻛـ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﺮض ان ﻳـﻌــﺮض
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ وﻟ ـﻜــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻣــﺎزاﻟــﺖ
ﻣـﺘـﻌـﻄـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﺣ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ

ً
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮا
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺠﺎزه ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺑﺄﺳﺮع وﻗــﺖ ﺧــﻼل دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ووﻋــﺪ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن دور اﻻﻧﻌﻘﺎد
ً
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﺜﻤﺮا ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ اﻧﺠﺎزات ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

اﻗﺘﺮاﺣﺎت وﻣﻠﻔﺎت
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟﻤﻌﺠﻞ اﻧ ــﻪ ﺗــﻢ ﻋﻘﺪ
دﻋﻮة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 28
اﻏﺴﻄﺲ وﻫﻲ اول ﻟﺠﻨﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﺎدم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ً
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ ان دور اﻻﻧـﻌـﻘــﺎد
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن ،ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣــﻮاﺿ ـﻴــﻊ ﺧﺎﺻﺔ

اﻟﻤﻮﻳﺰري :اﻟﺠﻠﻴﺐ واﻟﻌﺰاب واﻻزدﺣﺎﻣﺎت أﺑﺮز اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺣﻤﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي اﻟ ـﻌ ـﻀ ــﻮ ﻓ ـﻬ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﺰري إن
ا ﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﻮا ﺻـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻊ ﺑ ـ ــﺪا ﻳ ـ ــﺔ دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﺪأه ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﺗﻬﻢ
اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ.
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ا ﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮ ﻳـ ـ ــﺰري أن ﻣـ ـ ــﻦ أ ﺑـ ـ ــﺮز
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻬــﻢ اﻟـ ـﺸ ــﺎرع اﻟ ـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻌﺰاب،
وا ﻟـﺘــﻲ ﺑــﺎ ﺗــﺖ ﺗ ــﺆرق ا ﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﺗﺠﺎوزات،
ً
ﻣﺸﻴﺪا ﺑﻘﺮار وزﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ
وﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ـﺘ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ وﺳ ـﻌ ـﻴ ــﻪ ﻟـﺤـﻠـﻬــﺎ

ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻠﻴﺐ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ م .اﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ،
ا ﻟــﺬي ﻟــﻪ ا ﻳـﻀــﺎ دوره اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ً
ا ﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪ ﻳ ــﺔ ،ﺧـ ـﺼ ــﻮ ﺻ ــﺎ ان اﻻ ﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻓــﻲ
اﻧﺘﻈﺎر اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ.
وأﺿﺎف أن اﻻزدﺣﺎﻣﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻷ ﻋـﻀــﺎء إﻟﻰ
ً
و ﺿــﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟـﻬــﺎ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﻨﺘﺰﻫﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻓﻀﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
وﻋﺪﻧﺎ ﺑﺈﻧﺠﺎز
 16ﻻﺋﺤﺔ وﻟﻢ
ُﻳﺤﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﺳﻮى
اﺛﻨﺘﻴﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺤﺮي

ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ اﻻﻧﺎرات ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺎﻛﻦ
واﺣــﺎﻟـﺘـﻬــﺎ اﻟ ــﻰ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
وﻛــﺬﻟــﻚ ﻃﻠﺐ ﻟ ــﻮزارة اﻟـﻤــﻮاﺻــﻼت
ﺑ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﺑـﺘـﺨـﺼـﻴــﺺ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻊ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻤـﻌـﺠــﻞ" :ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن
ﺑﻤﺎ ﻫــﻮ ﻗ ــﺎدم ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﻜﻦ
ﺗﺒﻘﻰ ردة ﻓﻌﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ واﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻫ ــﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت
ً
واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮارات" ،ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺎ ﺑ ــﺄن ﺑﻌﺾ
اﻟﺠﻬﺎت ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﺎﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﺗﺸﺎرك اﻟﻄﻤﻮح ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗـﻌــﻮد ﺑــﺎﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﺗﻘﻮم
ﺑﺈﺟﺮاءات روﺗﻴﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺑﻄﻴﺌﺔ.
وﻗ ــﺎل" :إﻧـﻨــﺎ ﻛﻤﺠﻠﺲ ﺷﺒﺎﺑﻲ،
ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ رؤﻳــﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ً
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ارض
اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ وﺗـ ـﺤ ــﻞ اﻏـ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ دﻋ ــﻢ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﻜﺎن
واﻻﻛ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎء اﻟـ ــﺬاﺗـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻻﻧـ ـﺘ ــﺎج
ً
اﻟــﺰراﻋــﻲ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ" ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻨﺘﻈﺮون
ﻫﺬه اﻟﻔﺮص وﻻﺷﻚ ان ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻻراﺿﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 50ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟﺒﻠﺪي و 50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة.

اﻟﻤﻠﻒ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل
دور اﻻﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺟ ـ ـ ــﺪي ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻞ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن
اﻟﻤﻠﻒ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﻣ ــﺎزاﻟ ــﺖ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻟ ــﻢ ﺗـﻄـﻠــﺐ اي
اراض ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل دور اﻻﻧﻌﻘﺎد

ﻓﻬﻴﺪ اﻟﻤﻮﻳﺰري

ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻷراﺿﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺴﻨﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
%50

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻌﺠﻞ

»اﻷﺷﻐﺎل« :أﻋﻤﺎل ﻓﺮش اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﺠﻬﺮاء وﺣﻮﻟﻲ
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص
ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ وزارة اﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل أﻋ ـﻤ ــﺎل
ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟـﻄــﺮق وﻓ ــﺮش اﻷﺳـﻔـﻠــﺖ ﻓﻲ
اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ ﺑــﺎﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪاول
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ ﻷﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎدر "اﻷﺷـ ـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـ ــﺎل"
ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" إن ﻓﺮق اﻟــﻮزارة أﺷﺮﻓﺖ،
أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ وﻓﻘﺎ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻓﺮش
اﻷﺳـﻔـﻠــﺖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء ﺑـﺸــﺎرع
ﻣ ـﺒ ــﺎرك ﺑ ــﻦ ﻫ ـﻴــﻒ اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮف ،ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ
ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ،وﻓـ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟﻮاﺣﺔ ﻗﻄﻌﺔ  3ﺷﺎرع .9

وﺑـ ّـﻴـﻨــﺖ أن أﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮق ﺷﻤﻠﺖ ،أﻣﺲ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﻗﻄﻌﺔ  4ﺷﺎرع ،420
 ،418وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻼم ﺷﺎرع  27ﺑﻴﻦ
اﻟـﻘـﻄـﻌـﺘـﻴــﻦ  ،1و ،7وأﻋ ـﻤ ــﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻗﻄﻌﺔ 1
ﺷﺎرع اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ.
وﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺖ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن اﻷﻋ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ــﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻓــﺮش اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺪوﺣــﺔ ﻗﻄﻌﺔ  1ﺷ ــﺎرع ،20
وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮوﺿﺔ ﺑﺸﺎرع ﻋﻴﺴﻰ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ.
وﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ اﻟ ـﻄ ــﺮق اﻟـﺴــﺮﻳـﻌــﺔ،
ﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ أن اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻣ ـﺘــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟــﺪاﺋــﺮي اﻟـﺴــﺎدس ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺠﻬﺮاء،
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻠ ــﻚ ﻓ ـﻬ ــﺪ ﺑــﺎﺗ ـﺠــﺎه
اﻷﺣﻤﺪي.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎدس

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :إﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﺻﺒﺤﺎن
ﺑـ  ٤.٨ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة  ٢٢أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة
•

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺗﻌﺘﺰم وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء إﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺤﺎن ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
 4.800ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ،وﻓـﻘــﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣـﺸــﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟ ــﻮزارة
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وذﻛــﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺣ ــﺪى اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻮم ﺑــﺪراﺳــﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺑﻜﻠﻔﺔ  106.133آﻻف دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ أن اﻟ ــﻮزارة
وﺿﻌﺖ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺪ  24ﺷﻬﺮا ﻣﻨﺬ
ﺑﺪء اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ،وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ّ
وﺑﻴﻦ أن اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻮه اﻟﻮزارة ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺒﻨﻰ رﻓﻊ

ﻛﻔﺎء ة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟــﻮزارة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺘﺮب أﻋﺪادﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻣــﻦ  22أﻟــﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ ،وﺗﺪرﻳﺐ
ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ،
ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،واﻓ ــﻖ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ وإﺻﻼح ﻛﺒﻴﻼت ﺿﻐﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ  11ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ وﻛﺒﻴﻼت ﻗﻴﺎدة واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻬﻤﺎ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻤﺪي وﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺣﻮﻟﻲ ،وأﺧــﺮى ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﻣــﺪة  36ﺷﻬﺮا ،وواﻓ ــﻖ اﻟﺠﻬﺎز ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :ﺗﺤﺮﻳﺮ ١٧٣
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ إدارة ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﻼ ﻗـ ــﺎت ا ﻟ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ
ﺑـﺒـﻠــﺪ ﻳــﺔ ا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻳ ــﺖ ،أن إدارة ا ﻟـﺘــﺪ ﻗـﻴــﻖ
وﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﺑ ـﻔ ــﺮع
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ﺣﺮرت  173ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأو ﺿ ـ ـ ـ ــﺢ ﻣـ ــﺪ ﻳـ ــﺮ إدارة ا ﻟ ـﺘ ــﺪ ﻗ ـﻴ ــﻖ
وﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻤ ـ ــﺮي ،ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻹدارة
ﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﺖ
ا ﻟ ـﻜ ـﺸ ــﻒ ﻋ ـﻠ ــﻰ  320ﻣـ ـﺤ ــﻼ ،و ﺗ ـﺤــﺮ ﻳــﺮ
 162ﻣ ـﺨــﺎ ﻟ ـﻔــﺔ إ ﻋ ـ ــﻼن ﺑ ــﺮ ﺳ ــﻮم ﺑـﻠـﻐــﺖ
 3500دﻳﻨﺎر.
وأﺷـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺮي إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳـﺘــﻢ
اﻟـﺼـﻠــﺢ ﻓــﻲ  127ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ  35ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.

اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،ﺑـ ــﻞ ﻣـ ـﺠ ــﺮد ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
ﺗــﻮﺳـﻌـﻴــﺔ وﺑـﻨـﻴــﺔ ﺗـﺤـﺘـﻴــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ ﻟﻢ
ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ أراض ﺟﺪﻳﺪة أو وﺿﻊ
ﺣﻠﻮل ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﻌﺠﻞ" :ﻛﻠﻨﺎ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن
ﻳﺜﻤﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻻﻋﻀﺎء ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﺮوح واﻟﻌﻄﺎء اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ
دور اﻻﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺧـﻄــﻮات
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﺤﻮ رؤﻳﺔ ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة"،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ اﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣـﻜــﺎن واﺣ ــﺪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺟـ ــﺮاءات
اﻟــﺮوﺗـﻴـﻨـﻴــﺔ وﺣـﻠـﻬــﺎ ﺑـﺸـﻜــﻞ اﺳ ــﺮع
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻀﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ وﻋـﻠــﻰ
رأﺳﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺎ
ﻋﺒﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻬﺎم.

اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻀ ــﻮ ﻣـﺸـﻌــﻞ
اﻟـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻀ ــﺎن" :ﻛ ـﻠ ـﻨ ــﺎ ﺗ ـ ـﻔـ ــﺎؤل ﺑ ــﺄن
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎزات
ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻋﻠﻰ
ﺟـ ــﺪول اﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻓ ــﻲ دور
ً
اﻻﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ" ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ" :ﻛﻨﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋـﻀــﺎء ﻋﻠﻰ رأس
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻌ ـﻄ ـﻠــﺔ اﻟـﺼـﻴـﻔـﻴــﺔ
وﺣ ــﺎوﻟـ ـﻨ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎم واﻻﻣــﻮر اﻟﻀﺮورﻳﺔ
وﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة
ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ".
وذﻛ ــﺮ اﻟـﺤـﻤـﻀــﺎن ان اﻻﻋـﻀــﺎء
ﺑـ ـﺼ ــﺪد ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻮاﻋـ ـﻴ ــﺪ ورش
اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ان اﻟﻠﺠﺎن
ﻣﺘﻌﻄﺸﺔ ﻟـﻠـﻘــﺮارات اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﻳﺠﺐ ان ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟﻰ
ان اﻻﻋ ـﻀ ــﺎء ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻈــﺎر اﻟـﺠـﻬــﺎز
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟ ـ ــﺬي وﻋ ــﺪ
ﺑ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻞ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻠ ــﻮاﺋ ــﺢ ﺧــﻼل
اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟــﻢ ﻳﺤﻮل

ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن
ً
ً
دورا ﺣﺎﻓﻼ
ﺑﺎﻟﻘﺮارات
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﻟﻤﻬﻤﺔ

ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺤﻤﻀﺎن

ﺳﻮى ﻻﺋﺤﺘﻴﻦ ﺳﻴﺘﻢ دراﺳﺘﻬﻤﺎ
وإﻗ ــﺮاراﻫـ ـﻤ ــﺎ ﺑ ــﺄﺳ ــﺮع وﻗ ــﺖ ﺧــﻼل
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد.
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺧﺮ
ﻓﻲ اﻟــﺮدود ﺧﺼﻮﺻﺎ ان اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣــﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﺎ ﻳـﻘــﺎرب  6او 7
ً
اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ رد ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻟﺠﻨﺔ
اﻟـﻤـﺨـﻄــﻂ اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠــﻲ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ اﻟـﺘــﻲ
ﺳـﺘـﺤــﺪد ﻣــﻼﻣــﺢ وﻣـﻌــﺎﻟــﻢ "ﻛــﻮﻳــﺖ
ﺟﺪﻳﺪة" ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور ﻣﻜﺜﻒ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

دور ﻣﻔﺼﻠﻲ
وﻗﺎل اﻟﺤﻤﻀﺎن ان دور اﻻﻧﻌﻘﺎد
ً
ً
ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻣـﻔـﺼـﻠـﻴــﺎ وﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﺟ ــﺪا
"ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌــﺎت اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ً
واﻟ ـﻘــﺮارات اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﻈﺮﻫﺎ" ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺣ ـﻴــﻮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻣ ـﺜــﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺣــﺪﻳ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺪ ،ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺣـﻠـﺘـﻬــﺎ
اﻻﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﺟﺪول
اﻋﻤﺎل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﺤﻤﻀﺎن ان اﻻﻋﻀﺎء
ﺟـﻤـﻴـﻌـﻬــﻢ ﻳ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ إﻧ ـﺠــﺎز
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻋﺪم ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ،وﻫﻨﺎك
ﺗ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻖ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﻊ ﺿ ـﻤ ــﻦ اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎت
ً
ً
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﻳﻜﻮن دورا
ً
ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻬﻤﺔ.

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪي
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺗﻤﻨﻰ اﻟﻌﻀﻮ ﺣﻤﻮد
اﻟـﻌـﻨــﺰي ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ
ﺑﻪ اﻵن ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻧﺤﻮ 100
ً
ﻳ ــﻮم ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻻ ﻧــﺮﻳــﺪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ان ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ وﻻﺑــﺪ ﻣﻦ

أﺣ ــﺪ ﺣـﻠـﻴــﻦ ﻟـﺘـﻌــﺪﻳـﻠــﻪ ،إﻣ ــﺎ اﻟ ـﻐــﺎء
ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت او ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻘﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ
ﻣﺪاوﻟﺔ واﺣﺪة".
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي ﺑ ـ ــﺄن اﻟ ـ ـ ــﺪورة
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ً
ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ ﺟ ـ ــﺪا ﻣ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌــﺮﻗــﻞ اﻧ ـﺠــﺎز
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ،
ً
ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺪا ﺑـ ـ ـﺴ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺔ اﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎز
اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟ ـﺘــﻲ ﻣ ــﺮت ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺒﻠﺪي واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻮ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﺎن.

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺒﻨﺎء
وأﺿــﺎف ان اﻫــﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻄــﺮوﺣــﺔ ﺧ ــﻼل دور اﻻﻧـﻌـﻘــﺎد
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ً
اﻟـﺒـﻨــﺎء ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻫــﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺠ ــﺐ ان ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻓ ـﻴ ــﻪ ﻧ ــﻮع
ً
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮوﻧ ــﺔ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ
اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻻ ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻄـ ــﻰ ﺟـ ـ ـ ــﺪوى
ً
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻜﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻼء اﻷراﺿﻲ
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟ ـﻤــﺮدود اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ً
ً
ﻟـﻬــﺬا اﻟـﺴـﻜــﻦ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺟ ــﺪا وﻏﻴﺮ
ﻣﺠﺪ.
ٍ
وأﻛ ــﺪ أن دور اﻻﻧـﻌـﻘــﺎد اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﻠﻒ اﻟﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ
ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ووزارة
اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺸ ــﻮاﻃ ــﺊ اﻟـ ــﻰ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺎ
ً
ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ واﻋـ ــﺪا ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء
ﺷﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳﻤﺘﺪ
ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﻮﻳﺦ ﺣﺘﻰ دوار اﻻﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟــﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات.

إﻟﻐﺎء ﻟﺠﺎن
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت أو
ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺗﻘﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻤﺪاوﻟﺔ واﺣﺪة

ﺣﻤﻮد اﻟﻌﻨﺰي

٦
ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت أﺣﻴﺖ ذﻛﺮى »ﻋﺎﺷﻮراء« :ﺛﻮرة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺼﺮة اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ
دلبلا

•
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اﻟﺨﻄﺒﺎء :ﻣﺼﻴﺒﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ وﺧﺎﻟﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن

ﺣﻀﻮر ﻛﺜﻴﻒ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺰاء )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻓﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻋﻮض اﻟﺘﻌﻤﺮي(

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

وﺳﻂ ﺣﻀﻮر ﻛﺒﻴﺮ ووﺟﻮد أﻣﻨﻲ
ﻻﻓﺖ ،أﺣﻴﺖ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ذﻛﺮى
ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء اﻟﺬي اﺳﺘﺸﻬﺪ
ﻓﻴﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم وأوﻻده وأﺻﺤﺎﺑﻪ.

ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ
ُ
اﻟﻤﺤﺮم ﺧﺼﺼﺖ
ﻟـ »اﻟﻮداع« وﻓﺎﺟﻌﺔ
اﻟﺮﺿﻴﻊ

ﻓ ــﻲ أﺟ ـ ـ ــﻮاء إﻳ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻠـﻴـﺌــﺔ
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪﻣـ ــﻮع واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺎء ،اﺗ ـﺸ ـﺤــﺖ
اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺎﻟﺴﻮاد؛
إﺣـﻴــﺎء ﻟــﺬﻛــﺮى اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺳﺒﻂ
اﻟـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﻢ ﺻـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻠ ــﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وآﻟ ــﻪ وﺳ ـﻠــﻢ ،ﺳـﻴــﺪ ﺷﺒﺎب
أﻫــﻞ اﻟـﺠـﻨــﺔ اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ
ﻋـ ـﻠ ــﻲ ،ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ـﻤــﺎ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻼم ،اﻟـ ــﺬي
ﻗ ـﻀ ــﻰ وأوﻻده وأﻫـ ـﻠ ــﻪ وﺟ ـﻤــﻊ
ﻣــﻦ أﺻ ـﺤــﺎﺑــﻪ ﻓــﻲ واﻗ ـﻌــﺔ اﻟﻄﻒ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﺑﻼء.
وﺗﻔﺎوت وﻗﺖ ﺗﻨﺎول ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
"ﻋــﺎﺷــﻮراء" ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺒﺎء اﻟﻤﻨﺒﺮ
اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،إذ ﻗﺮأ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﺣﺪاث
ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻌــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎﺣ ـﻴــﺔ ،ﻓﻲ
ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـ ـ ــﺮض اﻟـ ـﺒـ ـﻌ ــﺾ اﻵﺧ ـ ــﺮ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻮع
ﻏـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮة ﺣـ ــﺮﺻـ ــﺖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ إﺣـ ـﻴ ــﺎء
ذﻛﺮى ﻋﺎﺷﻮراء اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﺑﻴﻦ
ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ وﻣﻮاﻗﻒ أﻟﻴﻤﺔ
ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﻊ أﻫﻠﻪ
وأﺑﻨﺎﺋﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ.

اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت وﺑﻴﻮت اﻟﻌﺰاء
ﻗﺎم ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻳﺮاﻓﻘﻪ وﻛﻴﻞ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺼﺎم اﻟـﻨـﻬــﺎم ،واﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟ ــﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻜﺮاد ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻌﺪد
ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت وﺑﻴﻮت اﻟﻌﺰاء ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ.
وﺗـﻔـﻘــﺪ اﻟ ـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ،واﻃ ـﻠ ــﻊ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠــﺎﻫــﺰﻳــﺔ
واﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻷﻣﻨﻲ ،ﻛﻤﺎ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ واﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ وﺛﺒﻮت اﻟﺪورﻳﺎت ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور ،وﻧﻄﺎق ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ .واﺳﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات
اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻹﺟ ـ ــﺮاء ات اﻟــﻮﻗــﺎﺋـﻴــﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ اﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت
اﻷﻣﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.
ً
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،ﻣﻮﺻﻴﺎ رﺟﺎل
اﻷﻣﻦ ﺑﻀﺮورة اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺤﺲ اﻷﻣﻨﻲ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻴﻘﻆ
وﺗﺬﻟﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺼﻌﺎب أﻣﺎم رواد اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت وﺑﻴﻮت
اﻟﻌﺰاء ﻷداء اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺑﻜﻞ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ُ
وﻳﺴﺮ.
وأﺛـﻨــﻰ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣــﻦ رﺟــﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻷﻣﻨﻴﺔ ،وﻣﺴﺘﻮى اﻻﻋﺪاد واﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﻫﻢ
اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺴﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ راﺣﺔ وأﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

اﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﺤﺴﻴﻦ
وﺧ ـﺼ ــﺺ اﻟ ـﺨ ـﻄ ـﺒــﺎء ﺻـﺒــﺎح
ﻳـ ـ ــﻮم ﻋـ ـ ــﺎﺷـ ـ ــﻮراء ﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮاءة ﻗـﺼــﺔ
اﺳﺘﺸﻬﺎد اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ وأﻫﻞ
ﺑﻴﺘﻪ وﺻﺤﺒﻪ ،وﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺛﻮرﺗﻪ
اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ "ﺗﻀﺤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة

ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻠﻬﺎم ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ" ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ
أن "ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﺼﺮة
ﻋـﻠــﻰ ﻓـﺌــﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓ ـﻘــﻂ ،ﺑــﻞ ﻟﻜﻞ
إﻧﺴﺎن ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻄﻐﻴﺎن،

ً
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ دروﺳــﺎ وﻣﻌﺎﻧﻲ
ﺧﺎﻟﺪة ﺗﺘﻮارﺛﻬﺎ اﻷﺟﻴﺎل".
وأوﺿــﺢ اﻟﺨﻄﺒﺎء أن "إﺣﻴﺎء
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺸ ـﻌــﺎﺋــﺮ اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻓﻲ
ذﻛ ــﺮى ﻣﺼﻴﺒﺔ اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ

وﻗﻄﻊ رؤوﺳﻬﻢ ،ورض اﻷﺟﺴﺎد
ﺑﺤﻮاﻓﺮ اﻟﺨﻴﻞ ،وﺣﺮﻣﺎن اﻟﻨﺴﺎء
واﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺳﺒﻲ ﺑﻨﺎت رﺳــﻮل اﻟﻠﻪ ﻣــﻦ ﺑﻠﺪ
إﻟــﻰ ﺑﻠﺪ ،ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻦ أﻫــﻞ ﻫﺬه
اﻟـ ـﺒ ــﻼد ،وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺂﺳــﻲ
ّ
واﻵﻻم اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺸﻬﺪاء ﻫﺬه
اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ".

ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻮداع

ً
ﻣﺘﻔﻘﺪا إﺣﺪى اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت
اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ وﺳ ـﻴ ـﺒ ـﻘــﻰ ﺣ ـﺘــﻰ ﻗـﻴــﺎم
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺔ ،ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ أﻧـ ـ ــﻪ ﺿ ــﺮب
ً
ﻣـﺜــﺎﻻ ﻟﻠﺜﻮرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن واﻟﺨﺎﻟﺪة
ﻓﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ،وﻷن اﻹﻣﺎم

اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻗــﺪم ﻧﻔﺴﻪ ووﻟ ــﺪه ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ أﻣﺔ ﺟﺪه رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ،
وﻫــﻮ اﻟﺸﻌﺎر اﻟــﺬي ﺣﻤﻠﻪ أﺛﻨﺎء
رﺣﻠﺘﻪ إﻟﻰ ﻛﺮﺑﻼء".
وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﻮا أن "ﻋـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ اﻹﻣـ ـ ــﺎم
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺗــﺄﺗــﻲ اﻣ ـﺘــﺪادا ﻟﺮﺳﻮل
اﻟﻠﻪ وﻹﺣﻴﺎء رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ،
إذ إن إﺣﻴﺎء ذﻛﺮى اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻫﻮ
إﺣـﻴــﺎء ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻹﺳ ــﻼم واﻷﻣ ــﺔ،
وإﺣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎء ﻟـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮى ﻛـ ـ ــﻞ ﺷ ـﻬ ـﻴــﺪ
واﻧـﺘـﺼــﺎر ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛــﻞ ﻣﻈﻠﻮم"،
ﻣﺒﻴﻨﻴﻦ أن "ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻧﺘﻬﺖ
ﺑﺄﻋﻈﻢ ﻓﺎﺟﻌﺔ وﻣﺼﻴﺒﺔ ﻋﺮﻓﻬﺎ
ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﺗ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺖ ﻓــﻲ
اﺳـﺘـﺸـﻬــﺎد اﻟـﺤـﺴـﻴــﻦ وأﻧ ـﺼ ــﺎره
وﺣ ـﻤــﻞ رؤوﺳـ ـﻬ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟــﺮﻣــﺎح
وﺳـﺒــﻲ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ وأﻃـﻔــﺎﻟـﻬــﻢ ﻣﻦ
ﻛﺮﺑﻼء إﻟــﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺛﻢ إﻟــﻰ ﺑﻼد
اﻟﺸﺎم".

ﺛﻮرة ﻋﻈﻴﻤﺔ
وأﺷﺎروا إﻟﻰ أن "ﻫﺬه اﻟﻤﺄﺳﺎة
أدﻣ ــﺖ ﻗـﻠــﺐ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أن اﻹﻣ ـ ــﺎم اﻟـﺤـﺴـﻴــﻦ ﻗ ــﺪم ﻧﻔﺴﻪ
ً
ووﻟـ ـ ـ ــﺪه ﻓـ ـ ــﺪاء ﻟـ ــﻺﺳـ ــﻼم ،ﻓ ـﻀــﻼ
ﻋــﻦ أن ﻫــﺬه اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ اﻟ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻦ ﻣﻦ
أﺻ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﻦ ،وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ

ﺳﻴﺪات ﻳﺴﺘﻤﻌﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

اﻟﻔﺘﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺮأة اﻟـ ـﻌـ ـﺠ ــﻮز ،وﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ
أن ﻧﻨﺴﻰ ﻣــﺎ ﻣ ــﺮت ﺑــﻪ اﻟـﻤــﺄﺳــﺎة
ﻣ ــﻦ اﻷﻟ ـ ــﻢ واﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻴ ــﻞ ﺑ ــﺄﺟـ ـﺴ ــﺎد اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪاء

وﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮم
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮام ،ﺗـ ـﻨ ــﺎول اﻟ ـﺨ ـﻄ ـﺒ ــﺎء ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬه
اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻮﻫﺎ
ﺑـﻠـﻴـﻠــﺔ اﻟـ ـ ــﻮداع ،إذ ﺗ ـﻄــﺮﻗــﻮا إﻟــﻰ
ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ وداع اﻹﻣ ـ ـ ــﺎم اﻟـﺤـﺴـﻴــﻦ
ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ ،وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ّ
ﺧﻴﺮﻫﻢ
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ دﻳﺎرﻫﻢ واﻟﺒﻘﺎء
ﻣﻌﻪ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ
ﻟـ ـﺨ ــﻮض اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺻ ـﺒــﺎح
اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ.
ُ
ﻛﻤﺎ ﺧﺼﺺ اﻟﺨﻄﺒﺎء ﺟــﺰء ا
ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮاﺗﻬﻢ ﻟﻘﺼﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟــﺮﺿ ـﻴــﻊ ،اﺑ ــﻦ اﻹﻣ ـ ــﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،وواﻗﻌﺔ اﺳﺘﺸﻬﺎده
ﺑ ـﻴــﻦ ﻳـ ــﺪي واﻟ ـ ـ ــﺪه ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪﻳ ــﻦ أن
"ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻴ ـﺒــﺔ اﻷﻟـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ ،ﻣــﻦ
أﺻـ ـﻌ ــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻣ ــﺮت
ﺑــﺎﻹﻣــﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺧــﻼل ﻣﺄﺳﺎة
ﻋﺎﺷﻮراء ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺎء ﻻﺑﻨﻪ اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻟﺬي أﻋﻴﺎه
اﻟﻌﻄﺶ".

»اﻟﺼﺤﺔ« :ﻋﻼج  20ﺣﺎﻟﺔ
•

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أ ﻛ ــﺪت وزارة ا ﻟـﺼـﺤــﺔ ،أن ﻧـﺤــﻮ  20ﺣــﺎ ﻟــﺔ را ﺟـﻌــﺖ
ﻧ ـﻘــﺎط اﻹ ﺳ ـﻌ ــﺎف ﻣـﻨــﺬ اﻷول ﻣــﻦ ا ﻟـﻤـﺤــﺮم ﺣـﺘــﻰ ﻟﻴﻠﺔ
أﻣﺲ ،وﺗﻢ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ.
وﻗ ــﺎم وﻛـﻴــﻞ اﻟ ــﻮزارة اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﺸــﺆون اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة د .ﻓــﻮاز اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻟــﻼﻃـﻤـﺌـﻨــﺎن ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺠـﻬـﻴــﺰات اﻟ ـﻄــﻮارئ
اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻧﻘﺎط اﻹﺳﻌﺎف ،واﻟﺘﻲ ُو ﺿﻌﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ
ﻣــﻦ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺷـﻬــﺮ اﻟـﻤـﺤــﺮم ﺑ ـﺠــﻮار اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨـﻴــﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺮﺗﺎدﻫﺎ اﻟﻤﺼﻠﻮن.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،إﻧــﻪ ﺗﻔﻘﺪ
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ إﺳ ـ ـﻌـ ــﺎف ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎورة
ﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻷوﺣ ـ ـ ــﺪ ﻟـ ـﻠ ــﺮﺟ ــﺎل وﺣ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـ ــﺰﻫـ ــﺮاء
ﻟـﻠـﺴـﻴــﺪات ،إ ﺿــﺎ ﻓــﺔ إ ﻟــﻰ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻘﻄﺔ إ ﺳـﻌــﺎف ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ﺑﺠﻮار ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺎﻣﺲ ،واﻟﺘﻘﻰ اﻟﻘﻴﺎدات
اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻤﻠﻬﺎ.

ﻟﻘﻄﺎت
ﺣﻀﻮر أﻣﻨﻲ
ً
ﺑــﺬﻟــﺖ وزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺟ ـﻬــﻮدا
ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺧ ــﻼل اﻷﻳـ ــﺎم اﻟـﻌـﺸــﺮة اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮم ،إذ وﺟﺪت ﻗﻮات أﻣﻨﻴﺔ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﻜ ـﺜــﻒ أﻣ ـ ــﺎم اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨـﻴــﺎت
واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺟــﺪ وﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪاﺧ ــﻞ اﻟـﻄــﺮق
ﻟﺤﻔﻆ اﻷﻣﻦ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ.

اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم

ﺑﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟـﺘــﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ
وزارة اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـﺒ ــﻞ ﺑ ـ ــﺪء ﺷـﻬــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮم ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻟ ــﻪ ﺑــﺎﻟــﻎ
اﻷﺛ ــﺮ ﻓــﻲ ﻧـﺠــﺎح ﻫــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ دون
ﺣﻮادث ﺗﺬﻛﺮ.

ﺗﻮزﻳﻊ »اﻟﺒﺮﻛﺔ«
ﺣــﺮص اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت
ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ وﺟﺒﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ )اﻟﺒﺮﻛﺔ(،
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر ﺑ ـﻌــﺪ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣﻦ
ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮاءة ﻗـ ـﺼ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎد اﻹﻣ ـ ـ ــﺎم
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وأﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ.

ﺗﻌﺎون اﻟﺠﻴﺮان
أﻋ ــﺮب ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ
إﺣﻴﺎء ذﻛﺮى ﻋﺎﺷﻮراء ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﻢ
واﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﻧـ ـﻬ ــﻢ ﻷﺻ ـ ـﺤـ ــﺎب اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎزل
اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﺤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ
اﻟﺮاﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻨ ــﺎزﻟ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﻼﺻ ـﻘ ــﺔ ﻟـﺒـﻌــﺾ
اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت.

إﺟﺮاءات أﻣﻨﻴﺔ

دلبلا

•
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اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﻟـ دلبلا  :ﱡ ﻃﻠﺒﺔ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«
»اﺗﺤﺎد
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﻌﺐ
•

»ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺤﺐ واﻹﺿﺎﻓﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ دراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ«
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

رﻓﻊ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ُ
أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
وﻟﻢ ﻳﺴﺠﻠﻮا

أﻛ ـ ــﺪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟ ـﻌ ــﺎم
ﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺘﺪرﺑﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وا ﻟـﺘــﺪر ﻳــﺐ
ﻣ ـﺒ ــﺎرك اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ـﺴ ــﺮي ،أن ﻃﻠﺒﺔ
ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻫــﻢ
اﻷﻛـﺜــﺮ ﺗـ ﱡﻀــﺮرا ﻣــﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم
ﺗــﻮاﻓــﺮ اﻟــﺸ ـﻌــﺐ اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ أﻣــﺎم
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻷﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑـﻬــﺎ ،واﻟـﺘــﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 17أﻟﻔﺎ.
وﻃ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻳ ـ ـﺴـ ــﺮي ،ﻓــﻲ
ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺢ ﺻ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﻲ ،أﻣ ـ ـ ــﺲ،
ﻟـ ـ ــ"اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة" ،ﺑ ـﺘ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓ ـﺘ ــﺮة
اﻟﺴﺤﺐ واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،اﻟﺘﻲ
اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ دراﺳﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ

ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ﻃ ـﻠ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻟـﻤـﻘــﺮرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
ﺗُـﻤــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ،ﺑ ــﻞ ﺿ ـ ــﺮورة ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ
ﺷـ ـﻌ ــﺐ دراﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺗ ـﻀ ــﻢ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
ـﻮاﻋـ ـﻴ ــﺪ
ورﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺾ إﻋـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎء ﻣ ـ ُ
ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ دون ﺗ ــﻮ ﻓـ ـﻴ ــﺮ ﺷ ـﻌ ــﺐ
دراﺳ ـﻴ ــﺔ ﻻﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﺟــﺪاوﻟـﻬــﻢ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻻﺗـﺤــﺎد ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎء
ﻣ ــﻊ ﻋـﻤـﻴــﺪ اﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل واﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ
ﻓـ ـ ــﻲ "اﻟـ ـﺘـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﻲ" د .ﻣ ـﺸ ـﻌــﻞ
اﻟﻤﻨﺼﻮري ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﺑــﺮز ﻣﺎ
ﻳــﻮاﺟــﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﻓﻲ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺗـﺴـﺠـﻴــﻞ واﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل
اﻟ ـﺠ ــﺪاول ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ »ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ« و»ﻟﻴﻮن«

ﱡ
ﺑـ ـﺘ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ــﺸ ـ ـﻌـ ــﺐ اﻟـ ــﺪراﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.
وﺷـ ــﺪد ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة وﺿــﻊ
ﺣﺪ ﻟﻤﺴﺒﺒﺎت ﺗﻠﻚ اﻷزﻣــﺔ ،اﻟﺘﻲ
أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد أﻋـ ــﺪاد ﻣﻦ
اﻷﺳــﺎﺗــﺬة ﻗــﺎدرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺎت "اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ" ،وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ
ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﻔﺼﻞ.
وأﺷ ـ ــﺎر اﻟ ـﺠــﻮﻳ ـﺴــﺮي إﻟ ــﻰ أن
اﻻﺗ ـ ـﺤ ـ ــﺎد ﺳـ ـﻴـ ـﻘ ــﺪم إﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ا ﻟ ـﻌــﺎم ُ
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﻦ أﻋـ ـﻄـ ـﻴ ــﺖ ﻟـﻬــﻢ
ﻣ ــﻮاﻋـ ـﻴ ــﺪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ وﻟ ــﻢ
ﻳﺴﺠﻠﻮا ﺑﺎﻟﻤﻘﺮرات ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ
رﻓ ـﻌ ـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ ،ﻣﻊ

ﺣﺼﺮ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ أﺛﻨﺎء
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﻣـﺒــﺪأ اﻟ ـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،وإﻳـﺠــﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺬه
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﺎت واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎﻛـ ــﻞ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻜﺮر ﻛﻞ ﻋﺎم دراﺳﻲ.
وأﺿﺎف" :اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻮن
ُ
ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ،وﻟ ــﻢ ﻧـﻠـﻤــﺲ أي
ﺣــﺎﻟــﺔ ﺿ ــﺮر أو ﺗــﺄﺧـﻴــﺮ ،ﺣﺮﺻﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ إﺟــﺮاء ات ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ــﻦ اﻷول واﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ،
واﻟ ـﻤــﻮاﻋ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ
ُ
ﻣ ــﺎزاﻟ ــﺖ ﺗ ـﻌ ـﻄــﻰ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻢ
ﺟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎف ﻓ ـ ـ ــﻲ إدراج ا ﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮاد
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ووﺻــﻞ اﻷﻣــﺮ إﻟﻰ أن

ﻣﺒﺎرك اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي

ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎدة
واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،ﻣﺎ ﺳﻴﻀﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﻤﻌﺪل واﻧﺨﻔﺎﺿﻪ
أﺛﻨﺎء ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ".

٧

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

ﻧﺪوة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ١٦اﻟﺠﺎري
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
ﻧ ــﺪوة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓــﻲ  16اﻟ ـﺠ ــﺎري ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺎﻣـﺴــﺔ ﺣﺘﻰ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﺑﻔﻨﺪق ﺳﻴﻤﻔﻮﻧﻲ ﺳﺘﺎﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻲ
وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
وﺳﻴﺸﺎرك ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻣﻦ  11ﻛﻠﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻄﻼب وأﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﻔﺮص اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺗﺘﺨﻠﻞ اﻟﻤﻌﺮض أﺟﻨﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ ﻋﺮض ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ
ﺣ ــﻮل اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وﺧ ـﻄــﻮات
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة،
ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻋﺮض ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺣﻮل ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ
ً
ﻣﺴﺎء ،ﺛﻢ ﻣﻌﺮض ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ 5:15
ً
ﻣﺴﺎء.
6
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﻫﻲ :ﻧﻮرث
ﻓﻠﻮرﻳﺪا ،إﻟﻴﻨﻮي ﻓﻲ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ،أوﺳﺘﻦ ﺑﻴﺎي ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎس،
وﻳﺴﺖ ﺗﻜﺴﺎس ) ،(A&Mﺳﺎﻧﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ،
دروري ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻣﻴﺴﻮري ،ﺳﺎوث ﻓﻠﻮرﻳﺪا ،ﻛﻠﻴﺔ ﺳﻨﻮ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
ﻳﻮﺗﺎ ،ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ "دﻳﻔﻴﺲ" ،اﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ،
ﻓﻮردﻫﺎم ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.

»اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« :ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻄﻠﺒﺘﻨﺎ

اﻟﺸﻄﻲ :ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ً
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ وﻓﺪ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻟﻴﻮن
اﻟﺸﻤﺮي

•

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﺑﺤﺚ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ
ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ د .ﻳـﻌـﻘــﻮب اﻟ ـﺸ ـﻤــﺮي ،ﻣــﻊ رﺋ ـﻴــﺲ ﺗﻜﺘﻞ
ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻟﻴﻮن د .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻫــﻢ اﻟﺴﺒﻞ
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون
أﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ وﺑـﺤـﺜـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ ﻓﻲ
ﺳﻔﺎرة دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
وﺟﺎﻣﻌﺎت ﻟﻴﻮن واﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻟـ ـﻬ ــﺎ ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻴ ــﻮن 3د.
ﺟــﺎك ﻛﻮﻣﺒﻲ ،وﻣــﺪﻳــﺮة ﻗﺴﻢ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻴﻮن داﻟﻴﻨﺠﺎك ﺳﻴﻔﺮﻳﻦ ،ود .ﻏﺎﻧﻢ
ﻣﺮاﻛﺸﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻠﻘﺎء ،ﻗﺪم رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻓ ــﺮﻧ ـﺴ ــﺎ د .ﻳـﻌـﻘــﻮب
اﻟﺸﻤﺮي" ،أﻟﺒﻮم رواﺋﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻞ" وﻫﻲ
ﻟــﻮﺣــﺎت ﻣــﻦ اﻟ ـﺘــﺮاث ﻣــﻦ إﺻ ــﺪار وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع،
وﻛـ ـﺘ ــﺎب "ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ" ﻟ ــﻸﺳ ـﺘ ــﺎذ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
اﻟﻬﺎﺟﺮي إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

أﻛﺪ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﻫﺎري ﻓﺎﻳﻨﻴﻮ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ
ً
ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻄﻠﺒﺘﻬﺎ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻬﺎم
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎرﻫﻢ ﻣﺜﻞ
رﻓﻊ ﺟــﻮدة اﻟﺤﻴﺎة وﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ﺑـﻤــﺮﻛــﺰ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻘﺎءﻳﻦ
ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﻴﻦ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻲ
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ "اﻹدارة واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ"
و"اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ" ،واﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس اﻟﺼﺤﺔ ودراﺳ ــﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻳﻮﻣﻴﻦ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣـﻤــﺪي
اﻟﺼﺤﻴﺔ د .أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻄﻲ إن ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻤﺜﻞ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺣﺎﺟﺔ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ.
وﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺨ ــﺺ اﻟـ ــﻮﺿـ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﻲ ﻓــﻲ

»ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ« :ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻻﻧﻄﻼق
اﻟﻘﻄﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻐﻨﺎم :ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ« و»اﻟﻌﻠﻮم«  ١٩اﻟﺠﺎري
•

ﺛﻘﻞ اﻟﻌﺠﻤﻲ

اﺟﺘﻴﺎز  24وﺣﺪة
دراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﺷﺮط ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻛﺸﻒ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ رﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﻧـﺘـﺨــﺎ ﺑــﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺛﻘﻞ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﻋــﻦ اﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﻌﻤﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻻﻧﻄﻼق ﻗﻄﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ )اﻟ ـﺸ ــﺪادﻳ ــﺔ  -اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪﻳــﺔ  -اﻟ ـﺸــﻮﻳــﺦ -
اﻟ ـﺠــﺎﺑــﺮﻳــﺔ  -ﻛ ـﻴ ـﻔ ــﺎن( ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻠـﺠــﺎن
ا ﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإدارة اﻻ ﻧ ـﺘ ـﺨــﺎ ﺑــﺎت ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﺒﺮ وﺿﻊ أﻓﻜﺎر وﺧﻄﻂ ﺟﺪﻳﺪة.
وأﻛــﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أﻣــﺲ ،أن اﻟﻌﻤﺎدة
ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﻬﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎف.
وأوﺿ ــﺢ أن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﻠـﺠــﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺟﺎء
ﺑــﺮﺋــﺎﺳـﺘــﻪ ،وﻋـﻀــﻮﻳــﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ ،وﻧ ــﻮرة اﻟـﻐـﻨــﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،وأﺑــﺮار اﻟـﺸــﺮاح ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ودﻻل
ﻣﻘﺼﻴﺪ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ،وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻴﺎﻗﻮت ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﻌﺪت ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ
وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،إذ
ﺑﺪأت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎء ة واﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز ،ﻣﻀﻴﻔﺎ،
أﻣﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻮﺿﻌﺖ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺤﺬ اﻟﻬﻤﻢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر "ﺷﺎرك ﺑﺼﻨﻊ ﻗﺮارك".
وﻗـ ــﺎل اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ "إن اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ ﺗﺨﺘﺺ
ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
 ،2020/2019وﻟ ـﻬــﺎ ﻛــﻞ اﻟـﺼــﻼﺣـﻴــﺎت ﻓــﻲ اﺗـﺨــﺎذ

اﻟ ـﻘ ــﺮارات واﻹﺟ ـ ــﺮاء ات ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻓــﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺪأت ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وأﺿـ ــﺎف أن ﻃـﻠـﺒــﺔ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟ ـﻘــﻮاﺋــﻢ
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗــﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،داﻋﻴﺎ
اﻳﺎﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،واﻟﺨﺮوج ﺑﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻧﺠﺎح.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  2020/2019ﻧﻮرة اﻟﻐﻨﺎم،
ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺘﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟـﺒـﺘــﺮول ،واﻟﻌﻠﻮم ،واﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺠﺮى ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ  19ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻐﻨﺎم أن ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪأت
ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﺒﻨﻰ ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑــﺎﻟـﺸــﻮﻳــﺦ ،وذﻟ ــﻚ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  8ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ  2ﻇﻬﺮا،
ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺔ أن ﺟـﻤـﻴــﻊ أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ ﻗــﺪر
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ.
ودﻋ ـ ــﺖ اﻟ ــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ إﻟـ ــﻰ ﺿـ ــﺮورة
إﺣـﻀــﺎر ﻋــﺪد ) (2ﺻــﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ ،وﺻ ــﻮرة ﻋﻦ
اﻟـﻬــﻮﻳــﺔ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺠ ــﺪول اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ اﺟﺘﺎز  24وﺣﺪة دراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وأﺿﺎﻓﺖ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺑﻨﻈﺎم
اﻟـﺴـﻨــﻮات ﻓﻴﺸﺘﺮط أن ﻳـﻜــﻮن اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ ﻗــﺪ اﺟـﺘــﺎز
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ
ﻳﻘﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ  2.33ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  %75ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻨﻮات ،وأﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺗﺨﺮﺟﻪ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
.2020/2019

ﺑﺪء اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑـ »«KiLAW
•

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ
) ،(KiLAWﺑ ــﺪء اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ﻃـﻠـﺒــﺎت اﻟــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻣـ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول 2020 /2019
ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ) 26اﻟﺠﺎري(.
وذﻛ ـ ـ ــﺮت اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﺻ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،أن
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻫــﻲ :ﺻــﻮرة ﻣــﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻮﻳﻞ راﺗــﺐ ﻣﻦ أﺣــﺪ اﻟﺒﻨﻮك،
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻪ

اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻮم ﻣﻦ إدارة اﻟﻘﺒﻮل ،ﻛﺘﺎب ﻣﻦ وزارة
اﻟ ـﻌــﺪل ﻳـﻔـﻴــﺪ ﺑــﺎﺳـﺘـﻤــﺮارﻳــﺔ اﻟ ـ ــﺰواج ،وﺻـ ــﻮرة ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ )ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﺰوج ﻓﻘﻂ(.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أﻳﻀﺎ،
ﺷـﻬــﺎدة اﻟـﻤـﻴــﻼد ،وﺻ ــﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸم
وﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ )ﻷﺑـﻨــﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﻓـﻘــﻂ( ،وﺷـﻬــﺎدة
ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
)ﻷﺑـ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺎت ﻓـ ـﻘ ــﻂ( ،وﻃ ـﺒ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـﺼـﻔـﺤــﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺷﻬﺎدة
ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ وزارة اﻟﺸﺆون -ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺮﻳﺔ ،وﺷﻬﺎدة ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ "اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".

ﻟﻘﺎء ﺗﻨﻮﻳﺮي
ﻟﻤﺴﺘﺠﺪي »اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹدارﻳﺔ«  15اﻟﺠﺎري
أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ
اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻲ واﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻋﻘﺪ
اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺮي ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ /2019
 ،2020ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ) 15اﻟﺠﺎري(
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴــﺮح اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺄن ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻮﻋﺪ
اﻟﻄﻼب  12ﻇﻬﺮا.

اﻟﺨﺮﻗﺎوي اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول
اﻟــﺪراﺳــﻲ واﻟـﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻷﻣﻮر ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي
اﻟﺸﻄﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑ ـﺼــﻮرة ﻋــﺎﻣــﺔ ،ﻛـﺸــﻒ اﻟـﺸـﻄــﻲ أن
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﻳﻌﻮد
إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻣﺤﺪدات
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋــﻮاﻣــﻞ ﻛﺜﻴﺮة
ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻮدة اﻟﻤﻴﺎه ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل.
وﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺨـ ــﺺ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﻲ
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲّ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ د .ﺟﻮزﻳﻒ ﻟﻮﻧﺠﻨﻜﺮ
ً
أن اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻔﻈﺎ أو ﺗﻠﻘﻴﻦ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﻣـﻬــﺎرات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻢ ا ﺣـﺘـﻴــﺎ ﺟــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺼﺤﻲ وإدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ
ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻣـﻬــﺎرات ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ أﻳﻀﺎ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ ،ﺗـﻨــﺎوﻟــﺖ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﺑــﺄﻋـﻤــﺎل
رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷــﺎد م .ﺑﺎﺳﻤﺔ

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أوﺿﺢ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟ ــﻸﺑ ـﺤ ــﺎث واﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ د .ﻣـ ــﺮوان
اﻟﺸﺮﺑﺘﻲ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي اﻟﺬي أﻗﻴﻢ
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﺑﺘﺨﺼﺺ ا ﻟـﺴـﻴــﺎ ﺳــﺔ واﻹدارة اﻟﺼﺤﻴﺔ،
وﺗﺨﺼﺺ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أن
ً
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻠﻘﻰ إﻗﺒﺎﻻ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻮﻋﻲ واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ودوره اﻟﺤﻴﻮي.
وﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮي ﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ
اﻟـﺸــﺮﻓـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻷﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ــﻲ ،2018/2019
وﻫــﻢ :ﻟﺠﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ،وداﻧ ــﺔ اﻟﻌﻨﺰي،
وأﻧﻔﺎل اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ،وزﻫــﺮاء اﻟﺴﻤﺮة ،وﺷﺪن
اﻟﺸﻤﺮي ،وﻟــﻮﻟــﻮة اﻟﻈﻔﻴﺮي ،وﻫﻴﺒﺔ ﺟﻼل،
واﻟﻌﻨﻮد اﻟﺨﺲ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٨

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4216اﻷرﺑﻌﺎء  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019م  12 /اﳌﺤﺮم 1441ﻫـ

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﻮﻟﻲ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮاف ،ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﺪﻳﻮان ﻋﺎم
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،أﻣﺲ ،ﺳﻔﻴﺮ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪون داداه.
وﺟــﺮى ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻌﺎرف ،وﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﺑــﻂ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟـﻜــﻮﻳــﺖُ ،
وﺳـﺒــﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓــﻲ ﺷﺘﻰ
اﻟﻤﺠﺎﻻت .وﺗﻄﺮق اﻟﻨﻮاف وداداه ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء إﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﻓﺮص ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹداري
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
وﺗﻤﻨﻰ اﻟﻨﻮاف ﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ،ﻷﺟﻞ
اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ إﻟﻰ آﻓﺎق أرﺣــﺐ .ﻓﻴﻤﺎ ﱠ
ﻋﺒﺮ داداه
ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ واﻣﺘﻨﺎﻧﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻟﺤﻔﺎوة اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋــﻦ ﺷﻜﺮه
وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻼده واﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
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ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻌﻠﻲ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺳﻔﻴﺮي أذرﺑﻴﺠﺎن وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ
ﺑﺤﺚ رﺋـﻴــﺲ ﺟـﻬــﺎز اﻷﻣ ــﻦ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟﺸﻴﺦ
ﺛــﺎﻣــﺮ اﻟـﻌـﻠــﻲ اﻣ ــﺲ ﻣــﻊ ﺳﻔﻴﺮ أذرﺑ ـﻴ ـﺠــﺎن ﻟــﺪى
اﻟﺒﻼد إﻳﻠﺨﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك
واﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ
وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
وأﻋـﻠــﻦ "اﻷﻣ ــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن أن اﻟﻌﻠﻲ
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ أﻳ ـﻀــﺎ ﺳـﻔـﻴــﺮ أوﻛ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺎ ﻟ ــﺪى اﻟـﺒــﻼد
اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮر أﻟـﻜـﺴـﻨــﺪر ﺑــﺎﻻﻧــﻮﺗ ـﺴــﺎ ،وﺑـﺤـﺜــﺎ أﺑــﺮز
اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻬــﻢ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ أﻣﺲ
اﻟﻨﻮاف

ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻌﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻔﻴﺮ أذرﺑﻴﺠﺎن أﻣﺲ
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خارج السرب :إلياذة تويترستان
وسنابيا وواتسبالندا

«غيستابو» للجميع

فالح بن حجري
عزمت اآلنـســة «إشــاعــة» على الهجرة مــن ديــار المصداقية
والتيمم صوب أرض أخرى توفر لها الحد األدنى من طموحها،
بدال من البطالة التي تعيشها في بالد المصداقية والشفافية
والوعي المجتمعي ،وهكذا خرجت تبحث عن األرض الموعودة
ت ــراوده ــا األمــانــي بــإيـجــاد أرض مناسبة ألخـبــارهــا لتعيش
فيها كاألرضة بسبات ونبات ،وتخلف منشنات ورتويتات،
ً
ً
وفي الطريق صادفت اآلنسة إشاعة سوشياليا ميديا يبدو
عليه وعثاء السفر ،ويعلوه غبار الطريق ،فحيته مرحبة به ثم
سألته :من أي البالد هو؟ فرد مجيبا :من بالد النت وتوابعها
تويترستان وسنابيا واتسابالندا ،فدعته للجلوس ومشاركتها
طعامها.
وبعد أن أكال توجهت إشاعة له بالسؤال عن حال بالده ،فقال:
هي بالد واسعة أولها في منابت الجليد الجنوبي وآخرها في
كهوف دببة القطب األعظم ،وشرقها بحر الصين ،وغربها أنهار
الالتين ،قصورها فارهة بنيت على «الطراز الفلورزي العظيم»
وشوارعها واسعة مزخرفة ،يقال لها «التايم اليــن» ،ثم أردف
قائال :والله يا آنسة إشاعة والله لوال فقر الجيجات لذكرت لك
عن بالد النت الكثير والكثير ،ابتسمت إشاعة ،وقالت :ال بأس
دع عنك أوصــاف الحجر والشجر والمدر وحدثني قليال عن
أخبار البشر في بالدكم ،فرد قائال :وعن أي شيء تسألين؟ قالت:
كيف يتعاملون مع األخبار مثال؟ هل يمحصون ويستفسرون
ويسألون عن أصلها وفصلها ومرجعها أم يقبلون بها كما
هي وعلى عواهنها؟
تبسم السوشيالي ميدي وقال :يبدو أنك ال تعرفين بالدنا
يا آنستي ،إنها وبال فخر تعتبر وبال منازع جنة األخبار حتى
أنك تستطيعين تسميتها ببالد الحلم اإلخباري على وزن الحلم
األمـيــركــي ،كما أن لدينا فــي بــاد النت نظاما يشبه الشنغن
األوروب ــي بين مقاطعاتنا ،ويستطيع أي خبر مسافر إليها
عبر الوديان والبحور أن يتنقل من مقاطعة «حلوم أم العلوم»
إلى مقاطعة «عاجل» بدون أي جواز أو تفتيش أو عرقلة ،كما
يستطيع أيضا اإلقــامــة فــي مقاطعة «يـقــولــون» ،حتى إن كان
عنوانه المدون هو مقاطعة «جمبازي» وهكذا ،فرحت إشاعة
بما قاله السوشيال ميدي عن بــاده ،وطلبت منه مستعطفة
أن يصطحبها فورا إلى هناك ،وافق السوشيال ميدي بسرور،
ورافق إشاعة ليدخلها بالد النت عبر سور الثقة.
بعد مــدة وجيزة استطاعت اآلنسة إشاعة أن تكسب ثقة
كل السوشيال ميديين في بالد النت ،ونمت تجارتها وربت
ثروتها حتى احتكرت وكالة عاجل ،وامتلكت محالت كثيرة
كمحل «بخور أم ناصر» وقهوة «مالغات السفيه» ومكتب «هرج
الهبيل والديش» وغيرها.
وبعد  ١٠٠عام وجدت عالمة آثار مخطوطة أثناء بحثها في
خرائب وأطالل والية تويترستان المفقودة في بالد النت ،وبعد
أن فتحتها وفكت طالسهما وجدت نصا كتبه سوشيال ميدي
مجهول جــاء فيه« :أمنياتي السعيدة ،لم يعد األمــان متوفرا
لنا هنا ،فقد صرنا وحوشا تنهش لحمها وضباعا تسرق أم
عامرها ،أصبحت أعراضنا صيدا ،ومستقبل بالدنا غنيمة،
ً
وصــار كــل شــيء مباحا هنا ،وحتى وريــد صدقنا الــذي يمد
قلبنا بالحياة قطعناه ،ولم يسلم منا ،تحول الكل ضد الكل وال
أحد مع الوحدة ،هرج ومرج عظيم أراه أمامي اآلن في شوارع
تويترستان وسنابيا وواتسبالندا ،الحرائق في كل مكان حتى
ماء الحياء احترق ،وخرج منه الدخان ،ولم يبق ما نأسى عليه،
الهواء صار ملوثا برائحة الكراهية المنتنة ،والتراب تحثوه
في وجوهنا عظام أجدادنا ،فيلحفها غبار العار ،لم يعد أمامنا
الوقت الكثير كل ما حولنا يتداعى وينهار خاصة بعد تصدع
ســد العقل وزمـجــرة سيل الـعــرم المليء بــاألكــاذيــب والبغض
وطحالب اإلمـعــات والــرويـبـضــات ،وا أسـفــاه يــا أمنياتي ،لكم
تمنيت لو أنني لم أدخل إلى بالدي يوما تلك الفأرة المخادعة
التي قرضت سدنا بهدوء ،ليتني لم أعرفها ،وليتني لم أقابلها
ً
أبدا في سفري ...انتهى كل شيء وداعا».

العلوم اإلنسانية
وأخواتها

علي محمد البداح

أصبحت الحكومات رهينة
للغيستابو الذي تفنن
في تجاوز أي معارضة
أو احتجاج ،فإن وجدوا
أن الحاكم بدأ يصغي
ألي احتجاج افتعلوا من
األحداث ما يعيد الحاكم
إلى صوابه والعودة
ألحضانهم للحماية
من ناحية ،وللبطش بما
دبروه من أعداء كي تخلو
لهم الساحة من ناحية
أخرى.

ّ
يقول المثل الشعبي " مــن خلف مــا مــات"،
ولذلك فإن هتلر ما زال يعيش بيننا يسير
حـيــا تـنــا و يـنـغــص عـلـيـنــا مـعـيـشـتـنــا ،فهتلر
أ نـشــأ نـظــا مــا ر هـيـبــا لـلـمـخــا بــرات السياسية
تـحــول إل ــى نـظــام بــولـيـســي شــامــل لــم يكتف
بمتابعة الجواسيس وأ ع ــداء ألمانيا فقط،
بل امتد ليرعب كل من يعيش في ألمانيا أو
الدول التي خضعت للحكم النازي.
وقضى تحالف أوروبا وأميركا وروسيا
ع ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـنـ ــازي ودمـ ـ ــر ال ـغ ـي ـس ـتــابــو،
وتوبعت كل عناصره على مستوى العالم،
و لـ ـك ــن ك ــل دول ا لـ ـع ــا ل ــم ا ل ـج ـم ـه ــور ي ــة مـنـهــا
والملكية ،الديمقراطية والدكتاتورية ،كلها
تبنت نظام الغيستابو ،بل طورته ليكون في
مستوى التكنولوجيا الحديثة حتى صارت
كل أنظمة العالم تعد أنفاس مواطنيها.
نـظــام الغيستابو العالمي ا لــذي تتعاون
فــروعــه فــي هــذا الـعــالــم لــم يـعــد الـغــرض منه
محاربة التجسس وحماية البالد من أعدائها
الخارجيين ،بل طــور ما فعله هتلر ليشمل
كل حركة تصدر من أي شخص حتى لو كان
ذا منصب رفيع في الدولة وقمة القيادة فيها.
ف ــي ب ـعــض ه ــذه ا لـ ــدول ال يــر شــح شخص
النتخابات نيابية أو مهنية أو يترقى إلى
منصب إال إذا كــان الغيستابو راضيا عنه،
وح ـي ــن ي ـن ـجــح ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ي ـظــل تـحــت
السمع والبصر ،ليتأكدوا من والئه لهم قبل
والئه لألمة.
أصبحت الحكومات رهينة لهذا النظام،
وتفنن الغيستابو في تجاوز أي معارضة أو
احتجاج ،فإن وجدوا أن الحاكم بدأ يصغي
ألي احتجاج افتعلوا مــن األ حــداث مــا يعيد

أ .د .عبد المالك خلف التميمي
ال ـحــاكــم إل ــى ص ــواب ــه والـ ـع ــودة ألحـضــانـهــم
للحماية من ناحية ،وللبطش بما دبروه من
أعداء لتخلو لهم الساحة من ناحية أخرى.
م ــا زاد م ــن نـ ـف ــوذ ا ل ـغ ـي ـس ـتــا بــو ا ل ـعــا ل ـمــي
أن ال ــدول الـتــي ك ــان يـقــال عـنـهــا ديـمـقــراطـيــة
خضعت تماما لسلطة الغيستابو وصارت
تـعـلــن ج ـهــارا مــوافـقـتـهــا ،بــل إص ــراره ــا على
نـ ـش ــر ك ـ ــل وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـتـ ـجـ ـس ــس ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
و ص ــارت كــل مـحــاد ثــات التلفونات وو ســا ئــل
التواصل االجتماعي والخاص مراقبة ليال
و نـهــارا أ مــام عـشــرات الحجج ا لـتــي ابتدعها
الغيستابو إلخافة األنظمة من أعداء وهميين
أو مختلقين ق ــام ا لـغـيـسـتــا بــو نـفـســه بخلق
غالبيتهم.
غـ ــادر هـتـلــر ه ــذه ال ــدن ـي ــا ،وتـ ــرك ل ـنــا إرث ــا
ك ــان ــت ك ــل ال ـ ـ ــدول ت ـس ـت ـه ـج ـنــه ،وج ـ ـ ــاء ت فــي
الـنـهــايــة وتـبـنـتــه وط ــورت ــه ،فــأصـبــح ه ـ ّـم كل
ال ـن ــاس والـ ـع ــبء األك ـب ــر أمـ ــام أي ش ـعــب مــن
شعوب العالم.
ت ــدرون مــا ا ل ــذي يقضي عـلــى الغيستابو
و ي ـن ـهــي دوره؟ ح ــل وا حـ ــد ال بــد يــل ل ــه :نــزع
الخوف من النفوس والتصرف بحرية وكأن
الغيستابو غير موجود ،وهذا يتطلب عمال
جماعيا ،فــأي دو لــة أو نظام يستطيع ا لــزج
بـعـشــرات أو مـئــات األ ش ـخــاص فــي السجون
لكنه سيرتدع لو مارس اآلالف حريتهم بكل
ش ـجــاعــة ،واس ـت ـم ــروا ف ــي اح ـت ـجــاج ـهــم عـلــى
ك ــل م ـظــاهــر ال ـف ـســاد واالنـ ـح ــراف وتــدخــات
ا ل ـغ ـي ـس ـتــا بــو ف ــي ح ـيــا ت ـهــم ،إذ يـسـتـطـيــع أي
نظام هزيمة عدد محدود من رعيته لكنه ال
يستطيع هزيمة األغلبية.

على الصين
القوية أن
تدرك مدى
أهمية وجود
قواعد جديدة
بل أن تصبح
راعية لهذه
القواعد

ال ـع ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة ه ــي ال ـم ـع ـن ـيــة ب ــاإلنـ ـس ــان وف ـك ــره
كالتاريخ والفلسفة واألدب ،والعلوم المساندة لها هي
ال ـع ـلــوم االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـج ـغــراف ـيــا وال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة
واآلث ــار ،ومــع تطور العلوم ت ــزداد الحاجة إلــى تقاربها
و تـفــاعـلـهــا ،وإن الـعــا قــة بـيــن الـطــر فـيــن علمية وثقافية
وعضوية ودائمة ،وال يستطيع أصحاب التخصص في
ً
العلوم اإلنسانية والعلوم المساندة الفصل بينها ألن كال
منها يحتاج إ لــى اآل خــر ،ال بل أكثر من ذ لــك بين العلوم
اإلنسانية والعلوم البحتة.
إن أصحاب هذه التخصصات يشتركون في الرجوع
ً
إ لــى مـصــادر هــا ،وال يستغني مثال الباحث فــي التاريخ
ع ــن ال ـم ـكــان ال ـج ـغــرافــي ،كـمــا ال يـسـتـغـنـيــان كــاهـمــا عن
الـبـعــد الـسـكــانــي االجـتـمــاعــي وه ـكــذا ،ومصطلح العلوم
اإلنسانية هو المعني كما ذكرنا باإلنسان وفكره ،وهذه
شاملة ال تقتصر على مـجــال دون آ خــر ،لكن المتعارف
عليه هو العلوم المعنية بفكر اإلنسان كاألدب والتاريخ
والفلسفة وغيرها.
ً
ونضطر أحيانا في أبحاثنا أن نخوض في مجاالت
ع ـل ـم ـيــة م ـس ــان ــدة ب ـش ــرط أال ن ـف ـقــد ب ــوص ـل ــة تـخـصـصـنــا
ً
ً
الرئيسي منهجيا  ،فمثال عندما نعالج قضية (المياه
ال ـعــرب ـيــة) نـتـحــدث ع ــن ال ـتــاريــخ وال ـج ـغــراف ـيــا وال ـقــانــون
واألن ـث ــروب ــول ــوج ــي وال ـج ـيــولــوج ـيــا والـ ـسـ ـي ــاس ــة ...إل ــخ.
وتتدرج العلوم المساندة حسب مدى صلتها بالموضوع
ً
الـمـبـحــوث ،وال نستغرب إن وجــدنــا بــاحـثــا يـخــوض في
موضوعات عامة ،وال يحصر نفسه في إ طــار تخصصه
الضيق فقط.
ً
ويمكن إيراد أمثلة أخرى مثال عندما نبحث في ظاهرة
( ب ــدون جنسية) نتكلم عــن تــار يــخ ا لـظــا هــرة ،وجغرافية
مـكــانـهــا ،وآث ــاره ــا االجـتـمــاعـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،والـجــانــب
القانوني للظاهرة ،وعندما نتكلم عن النفط نتكلم عن
تاريخه ،وأثر عائداته االقتصادية واالجتماعية وتصنيع
مشتقاته ...إلخ.
وفي المحصلة النهائية لكل علم علوم مساندة ،فذلك
ً
يعني أن الباحث في أحدها عليه أن يقرأ جيدا العلوم
ال ـم ـســانــدة لـتـخـصـصــه ،وق ــد يـجـيــد الـبـعــض فــي الـعـلــوم
المساندة بمستوى أدا ئــه في مجاله ،وذ لــك البعد ليس
ً
ً
ترفا أو عجزا ،إنما معرفة وثقافة حسب اجتهاد الباحث،
وذل ــك ال يـعـنــي ال ـخــوض فــي كــل ش ــيء ،فـنـحــن فــي عصر
التخصص الدقيق.
أردنا اليوم الخوض في هذا الموضوع ،فأصحاب هذا
المجال لهم حق علينا بإلقاء الضوء عليه ،نعم نحن في
عصر ا لـثــورة التكنولوجية والمعلوماتية ،ولكن تبقى
ال ـع ـلــوم اإلن ـســان ـيــة مـهـمــة لـخـلــق الـ ـت ــوازن بـيـنـهـمــا ،ومــا
أحــوجـنــا إل ــى ذل ــك مــع ســرعــة وت ـيــرة الـحـيــاة ب ــأن نتأمل
مفهوم العلوم اإلنسانية وأخواتها.

حسين الغريب

التكلفة الحقيقية للحرب التجارية
مع تحدي الصين
للواليات المتحدة
اقتصاديا وعسكريا ،لم
تعد الدولة المهيمنة
سابقا تنظر إلى نمو
الصين باعتباره نعمة
تامة ،وبالتالي لم يعد
لديها أي حافز ُيذكر
لتوجيه النظام الذي يتيح
إمكانية ظهور منافس
استراتيجي ،فال عجب
أن هذا النظام آخذ في
االنهيار.

لكل ًعلم علوم مساندة ،وعلى الباحث في أحدها أن يقرأ
جيدا العلوم المساندة لتخصصه ،وقد يجيد البعض في
العلوم ًالمساندة ًبمستوى أدائه في مجاله ،وذلك البعد
ليس ترفا أو عجزا ،إنما معرفة وثقافة حسب اجتهاد
الباحث ،وذلك ال يعني الخوض في كل شيء ،فنحن في
عصر التخصص الدقيق.

رسالة إلى مشاري

راغورام راجان*

يــوم آخ ــر ،وهـجــوم آخــر على التجارة.
لماذا يؤدي كل نزاع اآلن -سواء على الملكية
الفكرية ،أو الهجرة ،أو الضرر البيئي ،أو
تعويضات ال ـحــرب -إل ــى خلق تهديدات
جديدة للتجارة؟
خـ ــال مـعـظــم الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ،كــانــت
الــواليــات المتحدة تدير وتحمي النظام
التجاري القائم على القواعد ،الذي أنشأته
في نهاية الحرب العالمية الثانية ،تطلب
ه ــذا ال ـن ـظــام خ ــروج ــا جــوهــريــا ع ــن بيئة
الشك المتبادل بين القوى المتنافسة التي
ســادت فــي فـتــرات مــا قبل الـحــرب .وحثت
الواليات المتحدة جميع القوى على تبني
رؤية مفادها أن النمو والتنمية لبلد واحد
من شأنهما أن يعودا بالفائدة على جميع
البلدان من خالل زيادة التجارة واالستثمار.
في ظل النظام الجديدُ ،وضعت قواعد
لـتـقـيـيــد ال ـس ـل ــوك األن ــان ــي وال ـت ـه ــدي ــدات
القسرية مــن جــانــب األقــويــاء اقتصاديا،
وك ــان ــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـمـثــابــة قــوة
مهيمنة محبة للخير ،حيث عملت على
تأنيب أولئك الذين يتصرفون بسوء نية
بـيــن الـحـيــن واآلخ ـ ــر .وف ــي الــوقــت نفسه،
عملت مؤسسات النظام المتعددة األطراف،
وخاصة صندوق النقد الدولي ،على تقديم
المساعدة للبلدان التي في أمس الحاجة
إلى التمويل ،شريطة أن تتبع القواعد.
كانت قوة أميركا نابعة من سيطرتها
على األصــوات في المؤسسات المتعددة
األطراف ،سواء بشكل مباشر أو من خالل
نفوذها على دول مجموعة السبع .كما
كانت قوتها االقتصادية هائلة .األهم من
ذل ــك ،أن معظم ال ــدول كانت على ثقة في
أن الواليات المتحدة لن تسيء استخدام
قوتها لتعزيز مصالحها الوطنية ،على
األق ــل لـيــس بشكل م ـفــرط .ول ــم يـكــن لــدى
الــواليــات المتحدة أي مبرر لخيانة تلك
الثقة؛ فلم تقترب أي دولة من إنتاجيتها
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ف ــي ح ـيــن كـ ــان مـنــافـسـهــا
العسكري الوحيد ،االتـحــاد السوفياتي،
خــارج النظام التجاري العالمي إلــى حد
كبير.
أتـ ـ ـ ــاح الـ ـت ــوس ــع ف ـ ــي ن ـ ـظـ ــام الـ ـتـ ـج ــارة
واالستثمار القائم على القواعد الفرصة
لخلق أسـ ــواق جــديــدة مــربـحــة للشركات
األميركية ،وألن الــواليــات المتحدة كانت
قــادرة على التصرف بسخاء ،فقد منحت
بعض الدول إمكانية الوصول إلى أسواقها
دون المطالبة بالمستوى نفسه من فرص
الوصول إلى أسواق تلك الدول.
وفي حال أعرب صانعو السياسات في
اقتصادات األسواق الناشئة عن مخاوفهم

٩

زوايا ورؤى

بـشــأن اآلثـ ــار المحتملة لـلـتـجــارة األكـثــر
انفتاحا على بعض عمالهم ،يسارع خبراء
االق ـت ـصــاد إل ــى طمأنتهم ب ــأن المكاسب
الطويلة األجل تفوق في أهميتها أي ارتباك
على المستوى المحلي .كل ما احتاجوا إلى
القيام به هو إعادة توزيع مكاسب التجارة
إلى المجموعات التي تخلفت عن الركب،
وهــذا ما اتضح الحقا أن قوله أسهل من
فعله .ومــع ُذل ــك ،فــي هــذه الديمقراطيات
الناشئة ،اعتبرت االحتجاجات من جانب
األط ــراف المهمشة كلفة مقبولة ،بالنظر
إلى الفوائد اإلجمالية ،وجــرى احتواؤها
بسهولة .في الواقع ،أصبحت اقتصادات
األسـ ــواق الـنــاشـئــة بــارعــة فــي االسـتـفــادة
م ــن الـتـقـنـيــات ال ـجــديــدة ووس ــائ ــل النقل
واالتـ ـص ــاالت منخفضة الـتـكـلـفــة بحيث
تمكنت من االستحواذ على قطاعات واسعة
م ــن ال ـص ـنــاعــات الـتـحــويـلـيــة م ــن الـبـلــدان
الصناعية.
مرة أخــرى ،أثــرت التجارة على العمال
المحليين بشكل غير متكافئ ،وفي حين
تـحـمــل ال ـع ـمــال ال ـحــاص ـلــون عـلــى تعليم
متوسط فــي البلدان المتقدمة -وخاصة
المدن الصغيرة -وطأة األلم ،ازدهر العمال
األعلى مهارة في صناعات قطاع الخدمات
في المدن.
على عكس األس ــواق الناشئة ،التي لم
تتعمق فيها ج ــذور الــديـمـقــراطـيــة بعد،
كـ ــان م ــن ال ـص ـعــب ت ـجــاهــل ال ـس ـخــط بين
مجموعة متنامية من عمال هذه البلدان.
في الواقع ،استجاب صانعو السياسات
في االقتصادات المتقدمة لرد الفعل السلبي
ضد التجارة بطريقتين :أوال ،حاولوا فرض
معايير العمل والبيئة الخاصة بهم على
الدول األخرى من خالل اتفاقيات التجارة
والتمويل .وثانيا ،ضغطوا من أجل تطبيق
أكثر صرامة لقواعد حقوق الملكية الفكرية،
التي كان معظمها مملوكا لشركات غربية.
ف ــي ال ــواق ــع ،ل ــم يـكــن أي م ــن النهجين
فعاال بوجه خاص في إبطاء وتيرة فقدان
ال ــوظ ــائ ــف ،ل ـكــن إس ـق ــاط ال ـن ـظــام الـقــديــم
سيتطلب حدوث شيء أكبر بكثير :صعود
الـصـيــن .حيث نمت الصين على خلفية
الصادرات الصناعية ،على شاكلة اليابان
ون ـم ــور شـ ــرق آس ـي ــا .ول ـك ــن ،ع ـلــى عكس
تلك ال ـب ـلــدان ،فهي تـهــدد اآلن بالتنافس
المباشر مــع الـغــرب فــي كــل مــن الخدمات
والتكنولوجيات الرائدة.
فــي خضم سعيها لمقاومة الضغوط
الخارجية ،اعتمدت الصين معايير العمل
والبيئة وص ــادرت الملكية الفكرية وفقا
الحتياجاتها الخاصة ،وهــي اآلن قريبة

بما فيه الكفاية من احتالل موقع الصدارة
التكنولوجية في مجاالت مثل الروبوتات
والذكاء االصطناعي بحيث يمكن لعلمائها
أن يسدوا الفجوة في حالة حرمانها من
ال ــوص ــول إل ــى ال ـم ــوارد الـتــي تستوردها
اآلن .وع ـلــى نـحــو أك ـثــر إث ـ ــارة للقلق من
منظور العالم المتقدم ،فإن ازدهــار قطاع
التكنولوجيا في الصين يعزز من تفوقها
العسكري .وعلى عكس االتحاد السوفياتي،
ف ــإن الصين مندمجة بالكامل فــي نظام
التجارة العالمي.
ال ـحــق أن الـفــرضـيــة الـمــركــزيــة للنظام
ال ـت ـجــاري ال ـقــائــم عـلــى ال ـق ــواع ــد -القائلة
بأن نمو أي بلد يفيد بلدانا أخرى -آخذة
فــي االنـهـيــار ،حيث يتضح لالقتصادات
المتقدمة أن الهياكل التنظيمية والمعايير
ال ـع ـل ـيــا الـ ـت ــي اع ـت ـمــدت ـهــا خ ـ ــال نـمــوهــا
موات
وضعتها اآلن في وضع تنافسي غير
ٍ
فــي مــواجـهــة ب ـلــدان أس ــواق ناشئة جرى
تنظيمها بشكل مختلف وفقيرة نسبيا،
ولكنها تتمتع بالكفاءة .كما تستاء هذه
ال ــدول مــن الـمـحــاوالت الخارجية لفرض
معايير لم تخترها ديمقراطيا ،مثل رفع
الـحــد األدن ــى لــأجــور أو وق ــف استخدام
الفحم ،خصوصا أن الدول التي أصبحت
غنية اليوم لم تتبن هــذه المعايير أثناء
تنميتها.
وعلى القدر نفسه من اإلشكالية ،فقد
عمدت االقتصادات الناشئة ،بما في ذلك
الصين ،إلى تأخير فتح أسواقها المحلية
أمــام العالم الصناعي .فــي حين تحرص
الشركات في البلدان المتقدمة بشكل خاص
على اكتساب حق الوصول غير المقيد إلى
السوق الصينية الجذابة ،وتضغط على
حكوماتها لتأمين ذلك.
لـكــن األمـ ــر األك ـث ــر تـعـقـيــدا ه ــو أن ــه مع
تحدي الصين للواليات المتحدة اقتصاديا
وعسكريا ،لم تعد الدولة المهيمنة سابقا
تنظر إل ــى نـمــو الـصـيــن بــاعـتـبــاره نعمة
تــامــة ،وبــالـتــالــي لــم يعد لديها أي حافز
ُيذكر لتوجيه النظام الذي يتيح إمكانية
ظهور منافس استراتيجي ،فال عجب أن
هذا النظام آخذ في االنهيار.
إلى أين نتجه من هنا؟ من الواضح أنه
يمكن إبطاء الصين ،ولكن ال يمكن وقفها،
وبدال من ذلك ،يجب على الصين القوية أن
تدرك مدى أهمية وجود قواعد جديدة ،بل
أن تصبح راعية لهذه القواعد .لكي يحدث
ذل ــك ،يـجــب أن ي ـكــون لـهــا دور فــي وضــع
القواعد ،وبخالف ذلــك قد ينقسم العالم
إلى كتلتين أو أكثر من األطراف المنفصلة
والمرتابة فيما بينها ،مما يوقف تدفقات

األفراد والمنتجات والتمويل التي تربطها
اليوم .ولن يكون ذلك كارثيا على المستوى
االقتصادي فحسب؛ بل إنه سيعمق سوء
التفاهم ويــزيــد احتمالية نـشــوب صــراع
عسكري.
لـســوء الـحــظ ،ال يمكن ال ـعــودة بالزمن
إل ــى ال ـ ــوراء ،وبـمـجــرد كسر الـثـقــة ،فليس
باإلمكان استعادتها بطريقة سحرية ،وال
يسعنا سوى أن نأمل أن تتجنب الصين
والواليات المتحدة فتح أي جبهات جديدة
في حرب التجارة والتكنولوجيا ،وأن تدركا
الحاجة إلى المفاوضات .في أفضل األحوال،
سيصل الـطــرفــان إل ــى ات ـفــاق عـلــى إج ــراء
تصحيحات ثنائية مــؤقـتــة ،وبـعــد ذلــك،
ستجتمع جميع الدول الكبرى للتفاوض
حول نظام عالمي جديد يستوعب العديد
من القوى أو التحالفات بدال من الهيمنة
المنفردة ،مع وجود قواعد تضمن تصرف
كــل ط ــرف بـمـســؤولـيــة ،بـغــض الـنـظــر عن
نظامه السياسي أو االقتصادي أو حالته
التنموية.
في المرة السابقة ،تطلب األمــر كسادا
كبيرا ،وحربا عالمية ،وقوة عظمى لحمل
العالم على إدراك أهمية التعامل بحكمة.
فهل تكون هذه المرة مختلفة؟
* محافظ بنك االحتياطي الهندي في
الفترة من  2013إلى  ،2016وهو أستاذ
التمويل في كلية بوث إلدارة األعمال
بجامعة شيكاغو ومؤلف كتاب "الركن
الثالث :كيف تتخلى األسواق والدولة عن
المجتمع".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

ال يسعنا إال أن
نأمل أن تتجنب
الصين والواليات
المتحدة فتح أي
جبهات جديدة
في حرب التجارة
والتكنولوجيا

لم يحرم القضاء من منافع حربك ضد الفساد ،فيكفي أن
أشير إلى اقتالعك العائق الذي كان يحول دون تداول
مستحقيها ،فنم يا مشاري قرير العين
المناصب العليا بين ً
في حضن الوطن متدثرا بحب المواطنين ،فقد صنت
أماناتهم وأديت حقوقهم وحفرت اسمك في قلوب
أجيالهم.
لم أسمح لنفسي بالثناء عليك حال حياتك لسببين:
األول ،أنــك ُ تــرفــض الـمــدح لــك والـثـنــاء عليك .والثاني،
مخافة أن أتهم بالتزلف ،أمــا وقــد ترجلت عن صهوة
جوادك ،فشهادة يجب أن تخرج من كتمانها.
فلطالما تساء لت :كيف استطعت أن تضبط سورة
ً
الغضب لعشرين عاما؟ فلم أسمع في يوم صوتك وقد
ً
ارتفع على أحد موظفيك بسبب خطأ مهما كان جسيما،
بــل إن أحــدهــم حدثني عــن تحاشيك النظر إلـيــه عند
ً
التقائك به متأخرا عن مواعيد العمل.
وفي المقابل ،فقد مألت قاعة عبدالله السالم وساحة
ً
ً
اإلرادة وغيرهما صراخا وغضبا على الفساد وقومه،
دون أن تخل باالحترام أو تتجاوز حد اللباقة ،وقد كانت
حربك ضد الفساد في السر كما هي في العالنية ،مع
القريب قبل البعيد .وإذ نسيت فال أنسى يوم نصحتني
ً
باالمتناع عن شــراء أسهم استغالال لمعلومة اطلعت
عليها بحكم المهنة ،فقلت :إن ذلك بمثابة جر اللقمة
من فم أوالد البائع ،الــذي ما كان ليبيع لو توافرت له
المعلومة التي تــوافــرت لــك ،وقــد كــان ذلــك قبل صدور
ال ـق ــان ــون ال ـ ــذي ي ـم ـنــع ال ـم ـط ـلــع ع ـلــى ال ـم ـع ـلــومــات من
استغاللها في شراء األسهم أو بيعها ،بعدة سنوات.
كما ال أنسى رفضك الحاسم والـجــازم للخلط بين
صفتك كمحام وصفتك كنائب ،عندما اقترح أحدهم
عليك أمام موكلك ،أن تطلب من النائب العام أن يرفع
ً
إجــراء ات فرضها على الموكل ،وذلك بصفتك محاميا
ً
عنه ونائبا في البرلمان .ولم يحرم القضاء من منافع
حربك ضد الفساد ،فيكفي أن أشير إلى اقتالعك العائق
الـ ــذي ك ــان ي ـحــول دون تـ ــداول الـمـنــاصــب الـعـلـيــا بين
مستحقيها.
هذا ،وإذ أفلحت فخاخ الفساد وشراكه في إسقاط
الكثيرين في حمأة الطائفية والعنصرية ،فقد فشلت
فــي إسـقــاطــك ،فقد قــدمــت النصح والــدعــم القانونيين
للمتهمين في فرية التأبين في عام  ،2008حتى ظفروا
بالبراء ة ،كما فعلت األمــر ذاتــه منذ عــام  2009وحتى
وقت قريب مع شباب الحراك في القضايا التي لفقت
لهم.
لم تقتصر شجاعتك على مواجهة الفساد ،إنما تجلت
في أبسل صورها عندما واجهت المرض المميت ،فال
أنسى يوم ُأن ُبحت لي عن السكينة التي حلت في ثناياك
ً
خبرت عن الداء الذي أصابك فأفضى الحقا
بمجرد أن أ ِ
إلى وفاتك.
ً
فنم يا مشاري قرير العين في حضن الوطن متدثرا
بحب المواطنين ،فقد صنت أماناتهم وأديت حقوقهم
وحفرت اسمك في قلوب أجيالهم.

دلبلا
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اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

»اﻟﻤﺰادات« ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻣﺞ أو ﻓﺘﺢ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻮاق ﺑﻤﺮوﻧﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

أﺑﺪت ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺼﻒ
ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪاول ﻓﻘﻂ ،واﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺴﻮق ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ دون ﻗﺮار ﺣﺎﺳﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.

ذﻛــﺮت ﻣﺼﺎدر ﻟـ "اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" أن اﺳﺘﻤﺮار
ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎع
ﺳ ــﻮق اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰادات ،إﻣ ــﺎ ﺑــﺎﻟــﺪﻣــﺞ ﻣ ــﻊ اﻟـﺴــﻮق
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ أو ﻓـﺘــﺢ ﺳـﻘــﻒ اﻟـﻤـﻬـﻠــﺔ اﻟــﺰﻣـﻨـﻴــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﺪاول ،ﻟ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﻧ ـﻔ ــﺲ ﺗ ــﻮﻗ ـﻴ ــﺖ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪاول ﻣﻘﺴﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ،ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
وﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺴﻮق
اﻟـﻤــﺰادات ،دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺪ ﻓﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وأوﺿﺤﺖ أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮح ،إﻻ
أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻄﺌﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻓﻲ
اﻹﻗـ ــﺮار ،وﻳـﺠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ أن
ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،
وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ
ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻮق وﺟﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،وﻟﻴﺲ
إﻋﺎﻗﺔ ﺗﺤﺮﻛﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻮاق ﺑﻤﺮوﻧﺔ.
وأﺑ ــﺪت ﻣـﺼــﺎدر اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﺎ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪاول ﻓﻘﻂ ،واﺳﺘﻤﺮار
ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﺴــﻮق ﺧ ــﺎرج ﻧـﻄــﺎق اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ دون ﻗﺮار ﺣﺎﺳﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة
اﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺣ ــﻖ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤــﺪرﺟــﺔ
أن ﺗـﺤـﻈــﻰ ﺑـﻨـﻔــﺲ وﻗ ــﺖ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاول ،ﻷن ﻛﻞ

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ واﺣﺪة،
وﺗﻠﺘﺰم ﺑﻨﻔﺲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ أن
ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ أن ﺗﺒﻘﻰ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺪاول
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ.
وﺳ ــﺮدت اﻟﻤﺼﺎدر ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد ﺳﻮق اﻟﻤﺰادات
وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﻧـ ـﺼ ــﻒ ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﻓـ ـﻘ ــﻂ ﻣ ـﻘ ـﺴ ـﻤ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ،ﻓـﺘــﺮة ﻏـﻴــﺮ ﻛــﺎ ﻓـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﻤﺮوﻧﺔ.
 -2اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﻓــﻲ ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻤ ــﺰادات ﺧ ــﺎرج أي اﻫـﺘـﻤــﺎم ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت،
ﺳﻮاء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﺸﺮاء ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺪف،
ّ
ﺳﻮاء ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺔ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة أو ﻏﻴﺮﻫﺎ.
 -3ﺳــﻮق اﻟـﻤــﺰادات ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻋﻘﺎب
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،وﻓــﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ
ﻳ ـ ـﺤـ ــﺮم اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ وﺟـ ـ ـ ــﻮد ﺗ ـﻘ ـﻴ ــﻢ ﻋ ـ ــﺎدل
ﻷﺳﻬﻤﻬﺎ ،أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل دوران
ﻋـ ـ ــﺎل ،وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ــﻦ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ أي ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ.

 -4ﻛﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق،
وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ أداء،
أي أن اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻻ اﻟﺘﻨﻔﻴﺮ وﻋﻘﺎب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
واﻟﺸﺮﻛﺔ.
 -5ﺣـ ــﺮﻣـ ــﺎن ﺷ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻣــﻦ
اﻟـﺘـﻐـﻄـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﺑــﻮﻗــﺖ ﻛ ــﺎف ﻟـﻠـﺘــﺪاول
ﻳ ـﺠ ـﻌــﻞ أﺳ ـﻬ ــﻢ أﺳـ ـ ــﻮاق أﺧ ـ ــﺮى ﻣـﺘـﻀـﺨـﻤــﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗــﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ إﺟﺒﺎرﻳﺎ
ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮﺟــﻪ ﻷﺳ ـ ــﻮاق وأﺳ ـﻬــﻢ
أﺧ ــﺮى ﻟـﻄــﺎﻟـﻤــﺎ ﻣــﻦ ﻳـﺸـﺘــﺮي ﻟــﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﺎرج.
ﺗ ـﺒ ـﻘ ــﻰ اﻹﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻟـ ـ ــﻰ أن ﺳ ــﺮﻋ ــﺔ إﻗـ ـ ــﺮار
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟـﻠـﺘــﺪاول أﻣ ــﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،واﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ا ﻟــﺪا ﺋــﻢ ﻟـﻠـﺸــﺮ ﻛــﺎت واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻓــﻲ آن واﺣ ــﺪ ﻟـﻀـﻤــﺎن اﻟـﺘـﻔــﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ اﻟـﺴــﻮق
واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﻮره وﺟﺬب اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻋﻦ ﻓﺮص.

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٨٦٨

٦.٤٢٤

٤.٧٧٩

٢.٦٦٠ ٢.٩٨٠ ٣.٢٨٩

»اﻟﺒﻮرﺻﺔ« :إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺘﻼﻋﺒﺎت
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻵﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
•

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

أﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻵﻟﻲ
" "SMARTاﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣ ــﻊ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎت اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ
ً
واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ أﺧﻴﺮا.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ،إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﻟـﺘــﺪاول ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﺳﺘﺪﻋﺖ
إﺟﺮاء ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻵﻟــﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑــﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻞ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﺧﺮوﻗﺎت
ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﺿﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺘﺪاول.
ً
ً
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻗﺪﻣﺖ رأﻳﺎ ﻓﻨﻴﺎ
ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وذﻛﺮت أﻧﻪ ﻳﺼﺎر إﻟﻰ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ " "SMARTﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ

اﻟﻨﻈﺎم وإﺿﺎﻓﺔ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
رﺻــﺪ أي ﺳﻠﺒﻴﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟـﺘــﺪاول ﻓﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ إﺟــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم
ً
اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺟﺎرﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ أن اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺎت اﻟ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﻈــﺎم
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاوﻻت ﺗـﻤـﺜــﻞ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ رؤﻳــﺔ
إدارة اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ وﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ ﻛﻞ
اﻵﻟﻴﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ
ـﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋـ ٍ
واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق،
وﻳﺤﻘﻖ وﺟﻮد ﺳﻮق أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
وأﺷﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﺠﺎوزات ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﺳﻠﻮك
ﻣﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺣﻮل  22ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻲ أداء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
•

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

أﻗﻔﻠﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ،أﻣــﺲ ،إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.08ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  4.64ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5868.02ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  22.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  131.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  5854ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﻫﻲ  8.81ﻧﻘﺎط ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  6424.07ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  17.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 38.3
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  2796ﺻﻔﻘﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.08ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  4.06ﻧﻘﺎط
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  4779.66ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ 4.8
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  92.9ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  3058ﺻﻔﻘﺔ.

ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻘﺮار
ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻃﺎﺋﻠﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳــﺎرت ﺗ ــﺪاوﻻت ،أﻣــﺲ ،ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﻴﻦ اﻷﺳـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق
اﻷول واﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﺖ ﺑﺘﻐﻴﺮات ﻣﺤﺪودة ﺳﻮاء
ً
راﺑـﺤــﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣ ـﺤــﺪودة ﺟ ــﺪا أو ﺣﺘﻰ اﻟـﺨــﺎﺳــﺮة ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ
ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﻛﺒﻴﺮة.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ وأﺟﻴﻠﻴﺘﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺿﺎﻓﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﺑﻔﻌﻞ وﺿ ـﻐــﻂ ﺑﻌﺾ
اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺤﺪودة اﻟﺪوران ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺠﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة وﻛﺎن

ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﻜﺐ اﻟــﺬي ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻌﺪ ﺧﻔﺾ
رأﺳﻤﺎﻟﻪ وﺗﻮزﻳﻊ أرﺑــﺎح ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار رﻏﻢ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪودة.
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺑﻠﻮغ

ً
ﺑﺮﻧﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  62دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺧﻼل
ً
ﺷﻬﺮ ﻓﺈن أداء اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﻛﺎن ﺳﻠﺒﻴﺎ وﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻀﻐﻂ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﺧﺴﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﻣﺴﺘﻮى 8
آﻻف ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺬي ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ
أن ﻓـﻘــﺪه ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳ ـﺒــﻮع ،وﺿـﻐــﻂ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻞ دﺑــﻲ وﻗـﻄــﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ

ﺧﺴﺮت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وأﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﺴﻘﻂ.
ﺗﻠﻮﻧﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ إذ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻣﺆﺷﺮات ﺳﺒﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  7.4ﻧﻘﺎط
وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ﺑـ ـ  5.4ﻧ ـﻘــﺎط وﻋ ـﻘــﺎر ﺑـ ـ  3.8ﻧﻘﺎط
وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  2.1ﻧﻘﻄﺔ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  1.9ﻧﻘﻄﺔ
واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ  1.5ﻧﻘﻄﺔ وﺑﻨﻮك ﺑـ  0.6ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ

ﻟـ»ﻏﻴﺘﻬﺎوس« ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
رﺧﺼﺔ
اﻷﺳﻮاق:
ﻫﻴﺌﺔ
ً
ﺻﻨﺪوق » «oabاﻟﻌﻘﺎري ﻣﺤﻠﻴﺎ
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﻣ ـﻨــﺢ ﺷــﺮﻛــﺔ
"ﻏﻴﺘﻬﺎوس ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل" ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ً
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ  37500وﺣﺪة ﻣﻦ
ً
ً
ﺻﻨﺪوق أو أﻳــﻪ ﺑﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﺴﻮﻳﻘﺎ ﺧﺎﺻﺎ
داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺟﺰر اﻟﻜﺎﻳﻤﻦ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣــﺲ،
إن ذﻟــﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻃ ــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
" "7ﻟـﺴـﻨــﺔ  2010ﺑ ـﺸــﺄن إﻧ ـﺸــﺎء ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ــﻮاق
اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻻﺋﺤﺘﻪ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ وﺗـﻌــﺪﻳــﻼﺗـﻬـﻤــﺎ ،وﻋ ـﻘــﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻏﻴﺘﻬﺎوس ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل"
ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ً
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن ذﻟ ــﻚ ﻳــﺄﺗــﻲ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "ﺑـ ـﻠ ــﻮ ﺑـ ـﻴ ــﻼر" اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪودة
ﻟــﻼ ﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرات – Blue Pillar Advisor Ltd
وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﻏﻴﺘﻬﺎوس ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل"
ﻟــﻼﺳـﺘـﺸــﺎرات اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻴﺘﻬﺎوس ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟ ـﺨــﺎص ﻟــﻮﺣــﺪات ﺻ ـﻨــﺪوق " "oabاﻟـﻌـﻘــﺎري،
وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺮار رﻗ ــﻢ " "149ﻟـﺴـﻨــﺔ 2018
ﺑـﺸــﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻــﻼﺣـﻴــﺎت اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻹﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻹﺷﺮاف اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ
.25/11/2018
وأوﺿﺤﺖ أن ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ :ﻋﺪد 1
ﺳﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
أو أﻳﻪ ﺑﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﺪودة ،وﻋﺪد  3أﺳﻬﻢ ﻻ

ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ""oab
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪودة.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺮض ﻳﻜﻮن 4000
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟــﻮاﺣــﺪة إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﻋـﻤــﻮﻟــﺔ اﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺒـﻠــﻎ  1ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﺳـﻌــﺮ اﻟـﻌــﺮض ﻋـﻨــﺪ اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب ،وأن ﻳـﺘــﻢ ﻃــﺮح
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد
ﻓــﻲ اﻟـﻜـﺘــﺎب اﻷول "اﻟـﺘـﻌــﺮﻳـﻔــﺎت" ﻣــﻦ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن
إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل وﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻧـﺸــﺎط
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ.

ﻣﺆﺷﺮات أرﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  13.1ﻧﻘﻄﺔ
ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺑـ  9ﻧﻘﺎط وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ  1.4ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ
 0.46ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻣﻨﺎﻓﻊ وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟـﻜﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  3.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻼه ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول  2.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ زﻳﻦ ﺑﺘﺪاول  1.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻘﻲ
ً
ً
ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ﺑﺘﺪاول  1.5ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧـﻴــﺮا ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  1.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟــﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ
أرزان إذ ﺗﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  14ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 2.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن ﺑﺘﺪاول  11.5ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ ﻛﻔﻴﻚ
ﺑﺘﺪاول  9ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء
ً
راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﺘﺪاول  8.1ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟــﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ً
ﺑﺘﺪاول  6.3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ.
ً
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ ﻛﻤﻴﻔﻚ إذ
ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  17.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ إﻳﻔﺎ ﻓﻨﺎدق ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 16.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  13.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ
ً
ﺳﻬﻢ ﻛﻔﻴﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ورﻗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 6.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﻜﺐ ك إذ اﻧﺨﻔﺾ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  30.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ك ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 16.6
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛــﻢ ﺳﻬﻢ أﺳﻤﻨﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.8ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ً
وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺮاي ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ورﺑﺔ
ت ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »اﳌﺘﺤﺪة« ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ
وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺳ ــﻮار اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻌﻘﺎري ،وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﻣﺼﺮ،
واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ دوار ﻣﺪة  5ﺳﻨﻮات ،ﻣﻊ
اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪ – ﻣـﺼــﺮ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 250
ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ) 4.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر(.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻟـﻘــﺮض ﻟـﻌــﺪة أﻏ ــﺮاض،
ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﻣ ـﺸ ــﺮوع أﺳ ـ ــﻮار رﻳ ــﺰدﻧ ــﺲ ﻓﻲ
اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻜﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ـﺼ ـﻴــﻞ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﺣـ ــﺪات اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ
واﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﻟﻤﺪة ﺳﺮﻳﺎن
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن أﺛﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺳﻴﻈﻬﺮ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻌﺎم .2019

»أرﻛﺎن« ﺗﺮﺑﺢ  ٩٧٣.٢٣أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ أرﻛﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ 973.23
أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ،ﺑــﻮاﻗــﻊ  3.73ﻓـﻠــﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2019/7/31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أرﺑﺎﺣﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  2.51ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﻘﺪار  10.2ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم .2018

»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﺸﺎط
وﻛﻴﻞ اﻛﺘﺘﺎب
ﺣـﺼــﻞ ﺑـﻴــﺖ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ )ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ( ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻧﺸﺎط وﻛﻴﻞ اﻛﺘﺘﺎب.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻓﻲ  5ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ،وذﻟﻚ ﻣﺪة  3ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻨﺢ.

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﻻ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻏ ـ ـﻠـ ــﺐ ،ﻳ ـﻨ ــﻮي اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ
اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ واﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺿـ ــﺦ ﺗ ـﺤ ـﻔ ـﻴ ــﺰ ﻧـ ـﻘ ــﺪي ﻓــﻲ
ا ﺟـﺘـﻤــﺎ ﻋــﺎت ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
ﻣ ـ ــﺪى ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت ﻋـﻠــﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﺻ ــﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ "ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ".
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات
ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻟ ـﻬــﺎ ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺮﺧﺎء
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﺣﺒﻜﺔ اﻷﺳﻮاق
 ﺗ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻻﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه ﻧـﺤــﻮﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات

ً
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﺑـ ــﻞ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق
اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺧـﻔــﺾ اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل
.2020
 ﻳـ ــﺮى ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠــﻮن أن اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق ﻫﻲﻣــﻦ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓــﻲ ذ ﻟ ــﻚ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ﻋﻤﻠﻮا ﻣــﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺤﺒﻜﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻣﻬﺪت
اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﻔﺪراﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﻞ ﻧـ ـﺤ ــﻮ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت
ً
اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﻣـﺠــﺪدا ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ
ﺗــﺬﺑــﺬﺑــﺎت ﺷــﺪﻳــﺪة ﺑ ــﺎﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
 ﺧ ـﺸــﻲ أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰياﻷوروﺑﻲ واﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻣﻦ أن ﺗﺆدي ﻫﺬه
اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت إﻟﻰ اﻹﺿــﺮار ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻷﺳﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻠﻤﺤﻮن إﻟﻰ

اﻟـﺘـﻴـﺴـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻤــﻲ ،وﺗـﺸـﻴــﺮ اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت
إﻟــﻰ أن اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑ ــﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟ ـﺨ ـﺼ ــﻮص ﺳـﻴـﺨـﻔــﺾ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة إﻟــﻰ
ﻧﻄﺎق ﺳﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع
ﻟﻴﺘﺒﻌﻪ اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻘﺎدم
ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮة أﺧﺮى.
 أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻫﺬهاﻹﺟـ ــﺮاء ات ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ ﻣـﻌــﺎدﻟــﺔ ﺣﺴﺎب
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ
اﻷﺳﺒﻖ ِﺑﻦ ﺑﺮﻧﺎﻧﻜﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر اﺗﺨﺎذ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣــﻦ أﺟﻞ
إﻋﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ دون
اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.

ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
 -ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻳﺒﺪو أن اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد
واﻷﺳﻮاق ﻗﺪ ﻓﺴﺮت وﻓﻖ ﺛﻼث وﺟﻬﺎت
ﻧﻈﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ :اﻷوﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﻦ ﻳﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ
ﻫ ـﻤــﺎ اﻟ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ رﺑـﻤــﺎ
ً
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ،وأﻳﻀﺎ أن اﺳﺘﺨﺪام
اﻷﺻـ ــﻮل اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ ﺛـ ــﺮوات اﻷﺳــﺮ
واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻦ ﻳﻜﻮن أداة ﻓﺎﻋﻠﺔ.
 ﺗﻜﻤﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أنﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟـﻔــﺪراﻟــﻲ واﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑ ــﻲ
ﺗﺜﻴﺮ اﻟـﺸـﻜــﻮك ﻓــﻲ ﻣــﺪى ﻗــﺪرﺗـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ً
ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﺿﻌﻔﺖ ﻟــﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻟﺸﺮاء أﺻﻮل ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.

 أﻣ ــﺎ وﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ،ﻓﻬﻲً
أﻛـﺜــﺮ ﺗـﺸــﺎؤﻣــﺎ إذ ﻳﻘﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ واﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺟــﺮاء ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻧﻘﺪي ﺟﺪﻳﺪة
ﻟ ــﻦ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ إﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد ،وﻫـ ــﺬا ﻣ ــﺎ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻳﻀﺮ
ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.
 ﻣـ ــﻊ اﻷﺧ ـ ــﺬ ﻓـ ــﻲ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﺗــﻮﺟــﻪاﻟﺒﻨﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻴﻦ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ ﻧ ـﺤ ــﻮ إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﺗـﺤـﻔـﻴــﺰ
ﻧﻘﺪي ،ﻳﺤﺘﺎج أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺘﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻵﻓﺎق
ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ـ ـ ــﻞ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ ﺑ ــﺪﻗ ــﺔ
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
 -ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻵﺧ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق ﻹدراك أن
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت واﻷدوات اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻧﺠﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ رﺑﻤﺎ
ﻻ ﺗﻨﺠﺢ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻓﻲ درء اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻋــﻦ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟــﺮﻫــﺎن ﻋﻠﻰ
رﻏﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ودﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل.
)أرﻗﺎم (

ارﺗﻔﺎع اﻟﻴﻮرو
واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟــﺪوﻻر
اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ اﻟ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺎر
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ أﻣ ــﺲ ،ﻋـﻨــﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.303دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ
اﻟـ ـﻴ ــﻮرو ﻟـﻴـﺒـﻠــﻎ  0.335دﻳ ـﻨــﺎر
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺄﺳـﻌــﺎر ﺻ ــﺮف أﻣــﺲ
اﻷول.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ،إن ﺳـﻌــﺮ ﺻــﺮف
اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ارﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪ
 0.374دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﺾ
اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻋﻨﺪ 0.306
دﻳﻨﺎر ،وﻇﻞ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.002دون ﺗﻐﻴﺮ.

١١
 :ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«
اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻟـ
ﻧﺤﻮ إﻧﺘﺎج ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة
دلبلا

•
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اﻗﺘﺼﺎد

•

»وﺣﺪة اﻟﺪﻳﺰل  U-٢١٦ﺗﻌﺪ اﻷوﻟﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ«
دﺷﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أول وﺣﺪة
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻤﺼﻔﺎة
ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وﻫﻲ وﺣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﻳﺰل ،U-٢١٦
اﻟﺘﻲ ﺷﻴﺪت وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺷﺎرت ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء
أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

اﻟﻮﺣﺪة ﺳﺘﻨﺘﺞ
وﻗﻮد اﻟﺪﻳﺰل
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
 10أﺟﺰاء ﻓﻲ
اﻟﻤﻠﻴﻮن

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،م .وﺿﺤﺔ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ًأﻫﻢ وﺣﺪات ﻣﺸﺮوع
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ ،وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻄﻮرا ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ أﺣﺪ ًأﻛﺒﺮ
اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻔﺎة ،وﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ  1012ﻣﺘﺮا
ً
ﻣﻜﻌﺒﺎ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﻳﺰل ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ

• م ــا األه ـم ـيــة ال ـتــي تـكـمــن في
ﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ وﺣـ ـ ـ ــﺪة إﻧـ ـ ـﺘ ـ ــﺎج اﻟـ ــﺪﻳـ ــﺰل
اﻟﺠﺪﻳﺪة U-٢١٦؟
 ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺣــﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﻳﺰلاﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﻤﺘﻄﻮرة
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟــﺪﻳــﺰل ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ذي اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .ULSD
وﻫﻲ أوﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع،
وﺗ ـﻘ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﺣ ـ ــﺪود ﻣ ـﺼ ـﻔــﺎة ﻣـﻴـﻨــﺎء
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )،(brown field
وﻳﻤﺜﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫــﺬه اﻟــﻮﺣــﺪة ﻧﻘﻠﺔ
ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول

اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ إﻧ ـ ــﻪ ﺳـﻴـﻤـﻜـﻨـﻬــﺎ
ﻣــﻦ إﻧـﺘــﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ وﻗــﻮد اﻟﺪﻳﺰل
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎﺑ ــﻖ ﻟ ـﻤ ــﻮاﺻ ـﻔ ــﺎت اﻷﺳ ـ ــﻮاق
اﻷوروﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،وﻳـﺴـﻬــﻢ
ﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻓـﺘــﺢ أﺳـ ــﻮاق ﺟــﺪﻳــﺪة
أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
• ك ــم تـبـلــغ ال ـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة
ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة؟
 ﺗﺒﻠﻎ ﺣــﻮاﻟــﻲ  73أﻟ ــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞدﻳ ـ ــﺰل ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ .وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن
ﻳـﺼــﻞ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ إﻧ ـﺘــﺎج اﻟ ــﺪﻳ ــﺰل ﻓﻲ
ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ إﻟﻰ  146أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻮﺣﺪة

ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﻲ ﻣ ــﻦ أﻫــﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ،وﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗــﺪرات ﻣﺼﻔﺎﺗﻲ ﻣﻴﻨﺎء ي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ واﻷﺣﻤﺪي،
ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺑﻤﺎ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑــﺪﺧــﻮل أﺳ ــﻮاق ﺟــﺪﻳــﺪة ،وﻳـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

وﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺸﺮوع إﺿﺎﻓﺔ وﺣﺪات
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،وﺗـﺤــﺪﻳــﺚ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ،
وإﻳ ـﻘ ــﺎف ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﺣ ــﺪات ،ﻟـﺘــﺮﺗـﻔــﻊ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻦ
ً
 270أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ إﻟﻰ  454أﻟﻔﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻣـﺸــﺮوع اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄداء اﻟﻤﺼﻔﺎﺗﻴﻦ ،وﺑﻜﻔﺎء ة اﻟﻤﻌﺪات،
ورﻓـ ـ ـ ــﻊ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ واﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدﻳ ــﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.

ﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ واﻟﺸﻮاﺋﺐ .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺨﻄﻴﺐ إن
ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻳﻌﺪ أول ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﻳﺨﺺ وﺣﺪات ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﻮار:

 U-١١٦اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺿﻤﻦ
ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺼﻔﺎة ،وﻫﻲ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟــﻮﺣــﺪة  U-٢١٦اﻟﺘﻲ
ﺟﺮى ﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ.
• ما المواصفات الفنية لمنتج
اﻟ ــﺪﻳ ــﺰل اﻟ ـ ــﺬي ﺳـﺘـﻨـﺘـﺠــﻪ اﻟ ــﻮﺣ ــﺪة
اﻟﺠﺪﻳﺪة؟
 ﺗـﻘــﻮم وﺣ ــﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟــﺪﻳــﺰلاﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة  U-٢١٦ﺑــﺈﻧ ـﺘــﺎج اﻟــﺪﻳــﺰل
ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟـﻜـﺒــﺮﻳــﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  10أﺟﺰاء ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻴﻮن ﻓﻘﻂ ،ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ  500ﺟﺰء ،وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪﻳـ ــﺰل اﻟـ ـ ــﺬي ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗـﻨـﺘـﺠــﻪ
اﻟ ــﻮﺣ ــﺪة اﻟـﻘــﺪﻳـﻤــﺔ رﻗ ــﻢ  16ﺳﺎﺑﻘﺎ.
وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ )Euro
.(5
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻀﻢ
أﺣــﺪ أﻛـﺒــﺮ اﻟـﻤـﻔــﺎﻋــﻼت ﻓــﻲ ﻣﺼﻔﺎة
ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﻟــﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ
 1012ﻣ ـﺘــﺮا ﻣـﻜـﻌـﺒــﺎ ،وﻳـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﻳﺰل ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ ﻹزاﻟﺔ
اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ واﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻹﻧﺘﺎج دﻳﺰل ذي
ﻣﺤﺘﻮى ﻛﺒﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ وﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ )Euro
 ،(5وﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻷﺷﺪ ﺻﺮاﻣﺔ.
• هل تم تشييد الوحدة الجديدة

ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺬ
اﻟﻤﺠﺎل؟
 ﻧﻌﻢ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﺣﺪة  U-٢١٦ﻣﻦاﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻄﻮرة واﻟﻤﺸﻴﺪة وﻓﻖ
أﺣــﺪث اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﺮ.
وﻳ ـﺘــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام ﻣ ــﻮاد ﺣ ـﻔــﺎزة ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻮﺣﺪة.
وﻗ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﻢ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪاث ﺧ ـﻄ ــﻮط
ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻣﻀﺨﺎت ﻹﻳﺼﺎل
اﻟﻠﻘﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻧﻘﻞ
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺰل ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة
إﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﺨ ــﺰاﻧ ــﺎت ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﻢ ﺗــﺮﻛـﻴــﺐ
ﺟ ـﻬــﺎز ﺗـﺤـﻠـﻴــﻞ  Analyzerﺣــﺪﻳــﺚ
ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ
ﻓــﻲ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻗﺒﻞ إﻋ ــﺎدة
ﺿﺨﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺎت ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮه
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
• م ـ ــا الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـمــت
اﻻﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ ﺑـﻬــﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟــﻮﺣــﺪة؟
وﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ؟
 ﺗ ـﻤ ــﺖ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺔ ﺑـ ـﻌ ــﺪد ﻣــﻦاﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺧ ـ ــﻼل ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ وﺗ ــﻮرﻳ ــﺪ
اﻟﻤﻌﺪات وإﻧﺸﺎء اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة،
وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻬﺎ ﺧﺒﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺜﻞ SHELL- GLOBAL

)SOLUTION TECHNOLOGY (SGS
 .Petrofac ،Samsung ،CB&Iأﻣﺎ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟــﻪ إﺳـﻬــﺎﻣــﺎت ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗــﻮرﻳــﺪ
اﻟـ ـﻤ ــﻮاد اﻷوﻟـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ اﻷﻳـ ــﺪي
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ.
• مـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــردود ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي
واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة؟
 ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰ اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪة اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪةﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺰل ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت أﻛﺜﺮ ﺟﻮدة،
ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻣــﺮدود اﻗﺘﺼﺎدي
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻃـﻠـﺒــﺎت ﻋ ـﻤــﻼء اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة
اﻷرﺑ ـ ــﺎح ،وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
أﻋﻠﻰ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮدود اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﺬي ﺳﻴﺤﻘﻘﻪ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺰل اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﻮﺣﺪة.
وﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ
اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ زﻳــﺎدة اﻟﻔﺮص

اﻟــﻮﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻘﻴﺔ وﺣﺪات
اﻟـﻤـﺸــﺮوع ،ﺣﻴﺚ ﺗــﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﺪد
ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﺮﻳـ ـﺠ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﺗــﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وﻛــﺎن ﻟﻬﻢ دور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة .U-٢١٦
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ،ﻓ ــﺈن اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام وإﻋـ ــﺎدة
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺧــﺰاﻧــﺎت ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ
اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ورﺻ ـ ـﻴ ـ ــﻒ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳ ــﺮ
ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﺰل اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻣــﻦ اﻟــﻮﺣــﺪة ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺑ ــﺪوره ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺠﻬﺪ وﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎء ﺧﺰاﻧﺎت
ﺟﺪﻳﺪة.
• مـ ــا أب ـ ـ ــرز الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
واﺟﻬﺘﻤﻮﻫﺎ ﺧﻼل ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺠﺪﻳﺪة؟ وﻛﻴﻒ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ؟
 ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺑﻬﺬااﻟﺤﺠﻢ اﻟﻀﺨﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ أن ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة

اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وﻻ ﺷــﻚ ﻓــﻲ أن إﻧ ـﺸــﺎء ﺧﻄﻮط
إﺿ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﻣـ ـ ـﻀـ ـ ـﺨ ـ ــﺎت ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة
وإﻋـ ــﺪاد اﻟ ـﺨــﺰاﻧــﺎت ﻟــﺮﺑــﻂ اﻟــﻮﺣــﺪة
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺰاﻧﺎت ﻣﺼﻔﺎة
اﻟﺠﺪﻳﺪة ّ
اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺒﻠﻎ أﻃــﻮال ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻦ
اﻟ ــﻮﺣ ــﺪة إﻟـ ــﻰ ﺧ ــﺰاﻧ ــﺎت اﻟـﺸـﻌـﻴـﺒــﺔ
ً
ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  30ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮﻣ ـﺘــﺮا .وﺳـﺘـﻘــﻮم
ﺧــﺰاﻧــﺎت اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻞ
إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤه ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻣﻦ ﺛﻢ
إﻋ ــﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ّ
وﻗـ ــﺪ ﺗ ـﻤــﻜ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻦ ﺗـ ـﺠ ــﺎوز ﻫــﺬه
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﺮق
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻔ ــﺎة ،واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺔ ﺑـ ــﺬوي
اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﻛـ ــﻮادرﻧـ ــﺎ اﻟ ـﻤــﺆﻫ ـﻠــﺔ،
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣ ـﻘــﺎول اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع،
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﻣﻦ
ﻟﻠﻮﺣﺪة.

وﺣﺪة اﻟﺪﻳﺰل اﻟﺠﺪﻳﺪة

اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﺗﺮاﺟﻊ »اﻟﻨﻔﻂ« إﺛﺮ اﻟﻤﺨﺎوف
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺿﻌﻒ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد
»اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺗﺨﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ذﻛﺮ اﻟﻤﻮﺟﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ أن اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎوف ﺑ ـﺸــﺄن اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
واﺻـﻠــﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،إذ اﻧﺨﻔﺾ
ﺳﻌﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ  -اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ
اﻟﻨﻔﻂ  -ﺑﻨﺴﺒﺔ  %7.3ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ﻟﻴﻨﻬﻲ ﺗﺪاوﻻت
ً
اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  60.4دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ
أﻛﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﺷﻬﺮي ﻣﻨﺬ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %11.4
ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ووﻓــﻖ اﻟـﻤــﻮﺟــﺰ ،وﻣﻨﺬ ذﻟــﻚ اﻟﺤﻴﻦ ،ﺷﻬﺪ اﻟﻨﻔﻂ
ً
ً
ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  58.3دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻓــﻲ  3ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ،ﻛـﻤــﺎ اﻧـﺨـﻔــﺾ اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ أﻏﺴﻄﺲ ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ 55.1
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻓـﻘــﺪ  22ﻓﻲ
ً
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ــﺬروة أﺳ ـﻌــﺎره ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ
أﺑﺮﻳﻞ .2019
وأدى ﻟـﺠــﻮء اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ
إﺟ ــﺮاءات ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻲ ﺟــﻮﻻت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
ﻣﻦ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ
إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ آﻓﺎق ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ
ﺣــﺪ ﻛـﺒـﻴــﺮ ،ﻫ ــﺬا إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﺘــﺄﺛـﻴــﺮ اﻟـﺴـﻠـﺒــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر،
ً
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣــﻊ اﻟـﺨـﻄــﻮة اﻻﻧـﺘـﻘــﺎﻣـﻴــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة اﻟﺘﻲ
ً
اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﺼﻞ
إﻟــﻰ  10ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ واردات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 75
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ وﺣـﺒــﻮب وزﻳــﺖ ﻓﻮل
اﻟﺼﻮﻳﺎ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺼﻴﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻒ اﻷول ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺎم  2018إذ وﺻ ـﻠــﺖ
ً
وارداﺗ ـﻬ ــﺎ إﻟــﻰ ﺣــﻮاﻟــﻲ  376أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻠﺼﺖ وارداﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟﺤﻴﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2019وﺳﻂ
ﺗﺼﺎﻋﺪ وﺗﻴﺮة اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻋـﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺿﻌﻒ آﻓ ــﺎق اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ
ﻟﺤﺠﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻌﺎم 2019
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ،ﺑﻮاﻗﻊ 100
ً
أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﻟــﻰ 1.1
ً
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺴﺎرع

وﺿﺤﺔ اﻟﺨﻄﻴﺐ

وﺗـﻴــﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻋﺎم
 2019ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ارﺗـﻔــﺎع اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ووﻗــﻮد
اﻟﻄﺎﺋﺮات وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ
ً
إﻟ ــﻰ ارﺗ ـﻔ ــﺎع اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ،اﻟ ــﺬي ﻳـﻌــﺪ داﻓ ـﻌــﺎ
ً
ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺈن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺰداد ﺗﻌﻘﻴﺪا
وﺳﻂ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وارﺗﻔﺎع
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﻣ ـﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )(OECD
ً
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻮﺳﻤﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﺘﺼﻞ
إﻟــﻰ  2.961ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ أي ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻗــﺪرﻫــﺎ 66.9
ً
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺨﺰون ﺧﻼل
ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ ﻃﻮال اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻳ ـﻌــﺪ ﺧـﻔــﺾ ﻣ ـﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ أﺣــﺪ
اﻷﻫـ ـ ــﺪاف اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺴـﻌــﻰ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ »أوﺑـ ــﻚ«
ً
وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.
وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ،ﻳﻮاﺻﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺗﺤﻄﻴﻢ أرﻗـ ــﺎم ﻗـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة .ﻓـﻔــﻲ أواﺧـ ــﺮ ﺷﻬﺮ
أﻏـﺴـﻄــﺲ ،وﺻــﻞ اﻹﻧ ـﺘــﺎج إﻟــﻰ  12.5ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻮاﻗﻊ  800أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻓﻘﻂ.
وأدى ارﺗ ـﻔــﺎع إﻧـﺘــﺎج اﻟـﺨــﺎم اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ زﻳــﺎدة
ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ »أوﺑﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ،
ً
ﻧ ـﻈــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﺗـﻠــﻚ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة ﺗ ـﻌـ ّـﻮض ﺣــﻮاﻟــﻲ ﻧﺼﻒ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺧﻔﻀﻪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ) 1.7ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ( واﻟــﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑ ــﻚ« ﺑﺘﻘﻠﻴﺼﻪ ﻓﻲ
إﻃــﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »ﻓﻴﻴﻨﺎ« ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧـﺘــﺎج اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻛـﻤــﺎ ﺣ ــﺪث ذﻟ ــﻚ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ »أوﺑ ــﻚ«
وﺣ ـﻠ ـﻔــﺎﺋ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻌ ــﺪﻻت اﻟـ ـﺘ ــﺰام وﺻ ـﻠ ــﺖ إﻟ ــﻰ  141ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ .إذ اﻧﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻷوﺑﻚ إﻟﻰ أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﻋ ــﻮام وﺑﻠﻎ 29.6
ً
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة
ﻟــﻺﻧـﺘــﺎج ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ وﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ أﻧـﻐــﻮﻻ
واﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار اﻟ ـﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟﻘﺴﺮي
ﻹﻧﺘﺎج إﻳﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت.
ووﺳ ــﻂ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ أوﺿ ــﺎع اﻟـﻌــﺮض ،ﻳـﺒــﺪو أﻧــﻪ ﻟﻦ
ﺗﺘﻤﻜﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى
إن ﻟﻢ ﺗﺤﺮز اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﻨﻈﻮر.

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺼﻌﺪ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺪﻋﻢ
ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ١.٠٢دوﻻر ﻟﻴﺒﻠﻎ ٦١.٤٥
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  1.02دوﻻر ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت
ً
ً
أﻣﺲ اﻷول ﻟﻴﺒﻠﻎ  61.45دوﻻرا ﻣﻘﺎﺑﻞ  60.43دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻓﻲ ﺗ ــﺪاوﻻت ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﻗ ــﺎل ﻣ ـﺼــﺪر ﻣـﻄـﻠــﻊ أﻣ ــﺲ ،إن ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ رﻓ ـﻌــﺖ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﺒـﻴــﻊ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟﺨﺎﻣﻴﻦ
رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺗﺒﻴﻌﻬﻤﺎ إﻟﻰ آﺳﻴﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وذﻛــﺮ اﻟﻤﺼﺪر ،أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣــﺪدت ﺳﻌﺮ ﺧــﺎم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﻨﺪ  1.3دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓــﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ
ً
اﻷﺳـﻌــﺎر اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﺨﺎﻣﻲ دﺑــﻲ وﻋـﻤــﺎن ،ﺑــﺰﻳــﺎدة  30ﺳﻨﺘﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﺿــﺎف أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ رﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺨﺎم اﻟﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻤﺘﺎز اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ إ ﻟــﻰ آﺳﻴﺎ ﻟﺸﻬﺮ
أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ إﻟ ــﻰ  2.90دوﻻر ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ﻓ ــﻮق ﻣ ـﺘــﻮﺳــﻂ اﻷﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﺨﺎﻣﻲ دﺑﻲ وﻋﻤﺎن ،ﺑﺰﻳﺎدة  1.3دوﻻر ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻳﺄﺗﻲ رﻓﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﻌﺪ أن زادت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺧﺎﻣﻴﻬﺎ
اﻟﺨﻔﻴﻒ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ آﺳﻴﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول.

اﻷﺳﻮاق
وﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻟﻠﻴﻮم
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ
أﻣﺲ ،ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ﺣﻴﺎل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺗﻔﺎق »أوﺑﻚ« وﻣﻨﺘﺠﻴﻦ
آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر.
ً
ً
وﻛﺎن ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻤﻘﺪار  31ﺳﻨﺘﺎ
ً
أو  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  62.90دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮد
ً
اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  32ﺳﻨﺘﺎ
ً
أو  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  58.17دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،زاد ﺑﺮﻧﺖ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ اﻷول
ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺻﻌﺪ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻟﻪ ﻣﻨﺬ  31ﻳﻮﻟﻴﻮ.
ورﺑ ــﺢ ﺧــﺎم ﻏــﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟــﻮﺳـﻴــﻂ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﻬﻰ ﺑﺮﻧﺖ أﻣﺲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ  1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻟﻬﻨﺪ وﻧﻴﺒﺎل
اﻓـﺘـﺘـﺤــﺖ اﻟـﻬـﻨــﺪ وﻧ ـﻴ ـﺒــﺎل ،أﻣ ــﺲ ،أول ﺧــﻂ أﻧــﺎﺑ ـﻴــﺐ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب آﺳـﻴــﺎ ،وﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻫــﺬا اﻟﺨﻂ
ﻧﻴﺒﺎل وﻫﻲ دوﻟﺔ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﻻ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺎر وﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻬﻴﻤﻼﻳﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻔﺾ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﺘﺮول.

١٢
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اﻟﺠﺮاح :ﻧﺘﻮﻗﻊ اﻛﺘﻤﺎل ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
إﻟﻰ »رﻗﻤﻲ« ﺧﻼل  ٥أﻋﻮام

ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« و»اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻗﺎل اﻟﺠﺮاح إن ً
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ أﻣﺮا ﺑﺎﻟﻎ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻓﻨﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد
ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

ﺷ ــﺎرك رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ »«KIB
واﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرف اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ،
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮاح ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﺗﺤﺎد
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرف اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ وﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ،OECDاﻟـ ـ ــﺬي ﻋـ ـﻘ ــﺪه اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
ً
ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﻻﺑ ـﺘ ـﻜــﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎت وﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺎت
اﻻﻣـﺘـﺜــﺎل« ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ واﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرف اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﻜ ــﻮﻓ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ
واﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﻤـﺼــﺎرف اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ،
ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ– اﻷوروﺑﻲ.
واﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺢ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺮ
ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي
واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر رﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ ﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرف اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ،ورﺋ ـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ا ﻟ ـﻌ ــﺮب ،ﺟــﻮز ﻳــﻒ
ﻃــﺮﺑـﻴــﻪ ،واﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺳﺎم ﻓﺘﻮح،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻗﻴﺎدات اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻳـ ــﺬﻛـ ــﺮ أن اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ ﻧ ــﺎﻗ ــﺶ
ﻋ ـ ــﺪة ﻣ ــﻮاﺿ ـﻴ ــﻊ وﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎور ،ﻣــﻦ
ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ :ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺎت اﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺜـ ــﺎل
اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﻲ واﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،

اﻟﺠﺮاح ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏ ـ ـﺴ ـ ــﻞ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮال ،واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ــﻮك
اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ،واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
واﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﻔﺮص
واﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎون
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ– اﻷوروﺑﻲ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺘﺮك
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وﺻ ـ ـ ـ ــﺮح اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮاح ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ــﺬه
ً
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ،ﻗـ ــﺎﺋـ ــﻼ» :ﻳ ـﺴ ـﻌــﺪﻧــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ
اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
واﻻﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ،
ً
وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺗـ ـﻤ ــﺎﺷـ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ اﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎر
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ
إﺣــﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ

ﻣ ــﻦ أوﺟـ ـ ــﻪ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ،
ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻮﻗﻊ اﻛﺘﻤﺎل ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻹدارات
ﻟﺪى ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ )رﻗﻤﻲ(
ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاح أن
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ
ً
أﻣ ـ ـ ــﺮا ﺑ ــﺎﻟ ــﻎ اﻷﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ ،ﻓ ـﻨ ـﻤــﻮذج
ا ﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ
ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ
ﻟــﻸﻓــﺮاد ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣــﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮوري اﺗ ـ ـﺒـ ــﺎع ﻧـﻬــﺞ
ﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮازن ﻳ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة .وﻣـ ــﻦ ﻫــﺬا
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻖ ،ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺮص اﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد

اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
وﺑ ـﻨ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘـﺘـﻤـﻜــﻦ
ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﺒ ـﻨ ــﻲ أﺣ ـ ـ ــﺪث اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻴﺢ أﻣــﺎم
اﻟـﻌـﻤــﻼء اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻴــﺎرات
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﻤﻜﻨﺔ.
وﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ،أﺷــﺎر
اﻟـﺠــﺮاح إﻟــﻰ اﻟ ــﺪور اﻟــﺮاﺋــﺪ ﻟﺒﻨﻚ
ا ﻟ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻳـ ــﺖ ا ﻟـ ـ ــﺪو ﻟـ ـ ــﻲ » «KIBﻓــﻲ
ﻣﻮاﻛﺒﺔ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎﺗــﻪ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﻮات اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻬــﺪف
ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ وﺗ ـﺒ ـﺴ ـﻴــﻂ ﺗـﺠــﺮﺑـﺘـﻬــﻢ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ً
اﻟﺒﺎﻗﺮ ١٢٤ :ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻴﻔﻲ
اﺧﺘﺘﻢ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟـﻤــﺪارس ﻟﻌﺎم  2019ﺑﻌﺪ أن
ً
اﺟﺘﺎز ﻧﺤﻮ  124ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ دورات اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺑﻨﺠﺎح ،ﺑﻌﺪ أن ﺧﻀﻌﻮا ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
وﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ دورات أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻤﺠﺎل
أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻹدارات
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺒﺎﻗﺮ ،إن اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ
ً
اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﻴﻔﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻫﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟـﺘــﻲ ﻳـﻘــﻮم ﺑﻬﺎ »اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ« ،اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻀــﺎف إﻟﻰ
ﺳﺠﻞ ﻣﺒﺎدراﺗﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﻜﻮادر اﻟﺸﺎﺑﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ـﺒــﺎﻗــﺮ أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ ﺗﻌﻜﺲ
اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗ ـﺠــﺎه ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﺌــﺔ اﻟ ــﻮاﻋ ــﺪة وإﻳ ـﻤــﺎﻧــﻪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
دﻋﻤﻬﺎ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
وأوﺿـ ــﺢ أن ﻋ ــﺪد اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺠﺎوز
ً
 120ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﺗﻮزﻋﻮا ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ دورات ،إذ
ﺧﻀﻌﻮا ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
وﻗـ ــﺎﻣـ ــﻮا ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺪاﻧ ـﻴــﺔ
واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺤﺮص ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ
اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺼﻘﻞ ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ً
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ وآﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ.
وﻛ ــﺎن اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻗــﺪ ﻧـﻈــﻢ ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
زﻳ ــﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ إﻟــﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻟـﺒــﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻴﺔ )ﻛﻲ.دي.دي( وﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ
واﻟﻤﺨﺎﺑﺰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻴﺒﺴﻲ« واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪودة »ﻛﻴﺘﻜﻮ«
ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم اﻹدارات،
وﺟﺮى ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

زﻳــﺎرة ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إذ ﺗﻤﻜﻨﻮا
ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ً
وﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ،ﺗﻮزع اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع ﻟﻠﻌﻤﻞ،
وﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ وإدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
ﻛﻤﺎ واﺻﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻟﻮﻳﺎك« اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
رﻛ ــﺰت ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻤــﺪﻧــﻲ واﻟـﺘـﻌــﺮﻳــﻒ ﺑﻪ
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻪ
وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﻴﻔﻲ
ﻟﻌﺎم  2019ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰام ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ً
ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎح
اﻟﻼﻓﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑـﻬــﺪف ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة واﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻄــﻼب واﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت اﻟــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﻴﻔﻲ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
دوراﺗﻪ.

ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺒﺎﻗﺮ
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اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي :اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﻏﻠﻮﺑﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ« ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ »ﺑـ ـ ــﻮﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎن« ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ
اﻟ ـﺘ ــﻮﻳ ـﺠ ــﺮي أن اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻣ ــﻊ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع ﺣﺼﺔ
ﺳﻮق ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺬي
ﻳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﺗــﺮﻳ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﻲ
دوﻻر ﻣ ـ ــﻊ ﺗـ ــﻮ ﻗ ـ ـﻌـ ــﺎت ا ﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ
اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ 3.8
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2023
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻳ ـ ـﺠـ ــﺮي ،ﺧ ــﻼل
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ
اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺪﻋـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻧ ـﻈ ـﻤ ـﺘــﻪ
ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ »ﻏ ـﻠــﻮﺑــﻞ ﻓــﺎﻳـﻨــﺎﻧــﺲ«
ﻓــﻲ دﺑ ــﻲ ،إن اﻟ ـﺜ ــﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ
وأﺷ ـ ــﺪ ﻗـ ــﻮة ﻋ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻘﻬﺎ أﺷﻜﺎﻻ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ،ﻣ ـﺜ ــﻞ ﺳــﻼﺳــﻞ
اﻷﺳﻮاق واﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ً
اﻟـﺘــﻲ أﺻـﺒـﺤــﺖ ﺗـﻘــﺪم ﻗــﺮوﺿــﺎ
ﺻﻐﻴﺮة وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ.
وأو ﺿـ ــﺢ أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ  FINTECHاﻛـﺘـﺴـﺒــﺖ
اﻷﻋﻮام
أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ً
اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻃـ ـ ــﺮأت ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،إﺛﺮ اﻗﺘﻨﺎء
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺳﻮاء
ﺗـﻤـﺜـﻠــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻬ ــﻮاﺗ ــﻒ اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ
أو ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣ ــﻦ اﻟـﺤـﻴــﻮي أو

ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول
اﻟﻌﻤﻴﻞ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ أﻧ ــﻪ »ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ﺗﻐﻴﺮ
ﻧﻤﻂ ﻃﺮح وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻼء اﻵن
وإن ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻳ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﻮن ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺎ
ﻫ ــﻮ ﻗــﺎﺋــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق ،ﻓــﺈﻧـﻬــﻢ
ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﻨﻮك
ً
ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﺒﺮ
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻼء
وﺳ ـﻬ ــﻮﻟ ــﺔ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت
وزﻳـ ــﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻮك ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻣــﺎ
ﺗﻌﺮﺿﻪ.

اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ ﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت اﺗ ـﺠــﺎﻫــﺎت
اﻟ ـﺴــﻮق وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻓﺘﺢ آﻓــﺎق ﺟﺪﻳﺪة
أﻣــﺎم اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت واﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وذ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ أن »ا ﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻮرات
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻠ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ
ﺗﻔﺮض اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
أﻣ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻮك ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وإن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﺳـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺪده ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺪرة
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮات
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ واﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ اﻟﺠﺪد
ﻟﻠﺴﻮق«.

ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ أﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ،أﻓ ـ ــﺎد
ﺑ ــﺄن إﺗ ـﻘــﺎن ﺑــﺮﻣـﺠـﻴــﺎت اﻟــﺬﻛــﺎء
اﻻﺻ ـﻄ ـﻨــﺎﻋــﻲ » «AIوأﺳــﺎﻟـﻴــﺐ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻳ ـﺘ ـﻴــﺢ

ً
»اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻌﻄﻼت« ﺗﻘﺪم ﻋﺮﺿﺎ
ً
ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻌﻤﻼء »اﻷﻫﻠﻲ«
أﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫ ـ ـﻠـ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
»اﻹﻣـ ـ ـ ـ ــﺎرات ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻄ ــﻼت« ،اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻄ ـﻴــﺮان
اﻹﻣ ــﺎرات ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ،
وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟـﻬــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺧﺼﻢ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟﺴﻔﺮ
واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﻄﻼت اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة.
ﻛـﻤــﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ أﻋ ـﻀــﺎء »ﺳ ـﻜــﺎي واردز
ﻃ ـﻴــﺮان اﻹﻣـ ـ ــﺎرات« ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻜــﺎﻓــﺄة إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ أ ﻣ ـﻴــﺎل ﺳ ـﻜــﺎي واردز ﺑﻨﺴﺒﺔ
 20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻣﺎرات
ﻟﻠﻌﻄﻼت ﻟﻜﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ
أﻳﺎم أو أﻛﺜﺮ.
وﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض ،ﻳـﻨـﺒـﻐــﻲ
أن ﻳ ـﺘــﻢ إﺟ ـ ــﺮاء اﻟ ـﺤ ـﺠــﺰ ﻗ ـﺒــﻞ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ 30
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019وأن ﺗﻜﻮن ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺴﻔﺮ
ﺳﺎرﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  .2019ﻛﻤﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ إﺟــﺮاء اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺮض،
ً
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻄﺒﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ

أﺳﻌﺎر اﻟﺤﺠﺰ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن
ﻫﻨﺎك ﺧﺼﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

»ﺑﻴﺘﻚ« :ﺧﺼﻮﻣﺎت وﻋﺮوض
ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ  ١٥و٪٢٥

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻳﻘﺪم ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ﻋﺮوﺿﺎ ﺧﺎﺻﺔ وﺧﺼﻮﻣﺎت
ﻣﻤﻴﺰة ﺗـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ  15و 25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮاﺋﺢ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺗﻀﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺴﻴﺪات واﻷﻃﻔﺎل
واﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﺑﺮاﻣﺞ وﺣﺴﺎﺑﺎت »اﻟــﺮواد ،اﻟﺘﻤﻴﺰ،
اﻟــﺮﺑــﺎن ،اﻟﺴﻨﺪس ،ﺣﺴﺎﺑﻲ ،ﺑﻴﺘﻲ« ،وﻳﺆﻛﺪ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﻬﺬا اﺳﺘﻤﺮار
ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺤﻬﻢ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺮوض واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت  9ﻣﺠﺎﻻت رﺋﻴﺴﺔ ﺗﻐﻄﻲ أﻏﻠﺐ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼء »ﺑﻴﺘﻚ« ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﺪ
اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت واﻟﻌﺮوض إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺸﻬﻴﺮة ،وأﻓﻀﻞ ﻣﺤﺎل
اﻟﻤﻼﺑﺲ واﻹﻛﺴﺴﻮارات وﻣﺘﺎﺟﺮ اﻷﺛﺎث واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت واﻟﻨﻈﺎرات واﻟﻔﻨﺎدق ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ وﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة.
وﺗﺴﺘﻌﺮض ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ إﺣﺪى اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺮوض
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ )(kfh.com
اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت واﻟﻌﺮوض اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ذﻛﺮﻫﺎ ،وﺗﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﺸﻮق ﻣﺪة اﻟﻌﺮوض
وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ،وﺗﻮﻓﺮ رواﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
اﻟﺨﺼﻢ ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ زﻳﺎرة اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻌﺮوض واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﺧـﻄــﻮة أوﻟ ــﻰ وﻣﻬﻤﺔ ﻟــﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض ،واﻟﺘﻌﺮوف ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ،واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻼﺋﻢ
ﻣﻨﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ ﺟﺪول ﻳﺮﺗﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺳﺒﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻌﺮوض وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻇﺮوﻓﻪ
وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ.
وﻳﺴﺘﻬﺪف »ﺑﻴﺘﻚ« ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ،اﻟﺘﻲ ﱢ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻀﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ،اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ،وﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺴﻮق ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻨﻮع اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت وﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮاﺋﺢ ﻋﻤﻼء ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﱢ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺮص »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ أن ﺗﺼﻞ ﻣﺰاﻳﺎه إﻟﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﻢ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﺄﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

دلبلا
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»إﻳﻜﻮﻳﺖ« ﺗﻔﺘﺘﺢ » MIﻏﻠﻮﺑﺎل أوﻳﺴﺘﺮ ﻛﺮﻳﻚ  -ﺗﻜﺴﺎس«

ً
 ٧٥٠أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻏﻼﻳﻜﻮل ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻗﺎل راﻣﺎﺟﻨﺪران إن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
»إﻳﻜﻮﻳﺖ« ﺑﺪأت ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻴﻮم ﺧﻄﻂ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﺗﻜﺴﺎس.

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ »إﻳ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ«
أﻣ ـ ـ ــﺲ ،اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح ﻣ ـﺼ ـﻨ ــﻊ »إم إي
ﻏـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺎل« اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓ ــﻲ أوﻳ ـﺴ ـﺘــﺮ
ﻛﺮﻳﻚ ،ﺗﻜﺴﺎس ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﺗﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺤﺪث
اﻟ ـﻀ ـﺨــﻢ ﺿ ـﻤــﻦ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ
ﻗ ـ ـ ّـﺺ ﺷـ ــﺮﻳـ ــﻂ اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ
ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﻮر ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎ ﻫ ـ ـﻤـ ــﻲ وإدارة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »إﻳﻜﻮﻳﺖ«.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ »إﻳـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ« ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة
ذات اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
واﻟـﻤـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻹﻧ ـﺘ ــﺎج 750.000
ً
ﻃــﻦ ﻣﺘﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣــﻦ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ
ﻏ ــﻼﻳ ـﻜ ــﻮل ﺗ ـﻌ ــﻮد ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ »إم إي
ﻏ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺎل اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ« اﻟـﻤـﻤـﻠــﻮﻛــﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ »إﻳﻜﻮﻳﺖ«.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ إﻧﺘﺎج
ﻣــﻮاد أﺣــﺎدي اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻏﻼﻳﻜﻮل
وﺛﻨﺎﺋﻲ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻏﻼﻳﻜﻮل اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت،
ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ أﻟـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺮ
واﻟـ ــﺰﺟـ ــﺎﺟـ ــﺎت وﻣ ـ ـ ـ ــﻮاد اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﺒ ـﺌــﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻴﺮﻳﻔﺘﺎﻻت اﻟﺒﻮﻟﻲ
إﻳ ـﺜ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ،وﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎدات اﻟـﺘـﺠـﻤــﺪ
ً
وﺳ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋــﻦ
اﻟــﺪﻫــﺎﻧــﺎت واﻟﺮاﺗﻨﺠﺎت وﺳﻮاﺋﻞ
اﻟـﺘــﺬوﻳــﺐ وﺳــﻮاﺋــﻞ ﻧـﻘــﻞ اﻟ ـﺤــﺮارة
وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء.
وﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ أﻓ ــﺎد
د .راﻣـﻴــﺶ راﻣــﺎﺟ ـﻨــﺪران اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ »إﻳـﻜــﻮﻳــﺖ«:
»إﻧ ـ ــﻪ ﻹﻧ ـ ـﺠـ ــﺎز ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
»إﻳﻜﻮﻳﺖ« اﻟــﺬي ﺳﻴﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣــﺪ
ﺳـ ـ ـ ــﻮاء« .وأﺿ ـ ـ ــﺎف راﻣ ــﺎﺟـ ـﻨ ــﺪران
أﻧﻪ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻹﻳـﺜـﻴـﻠـﻴــﻦ ﻏــﻼﻳـﻜــﻮل،
ﺳ ـ ــﻮف ﻳ ـﻤ ـﻨ ـﺤ ـﻨــﺎ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨــﻊ
ﻣــﺮوﻧــﺔ أﻛ ـﺒــﺮ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

ّ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻨﻈﻢ ورﺷﺔ اﺳﺘﻄﻼع رأي
ﺣﻮل »ﺳﻮق اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت«
اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺳﻴﻄﺮح ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻮرﺷﺔ

ﺧﻼل اﻻﻓﺘﺘﺎح
ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ واﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻣ ــﻦ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﺗ ــﻮاﻓ ــﺮ اﻟ ـﻐ ــﺎز
اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻳﻌﺰز
ً
ﺑﺼﻤﺘﻨﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا
ﻣ ــﻦ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻨــﺎ ذات اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻟـﻤـﻀــﺎﻓــﺔ
ﻷﻧﻨﺎ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻏﻼﻳﻜﻮل«.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ أن ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻗـ ــﻊ ﻫــﻮ
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ اﻟﺘﻲ
ﺟـﻤـﻌــﺖ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻳــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ،
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎوﻳ ــﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺸﺮﻳﻚ
ً
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ،ﺷــﺮﻛــﺔ داو ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـﻨـﻴــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ
ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ّ
وأدت إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺮﻛﺔ »إﻳﻜﻮﻳﺖ« ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت،
وﻫﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ
داو وﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت

اﻟـﺒـﺘــﺮوﻟـﻴــﺔ ) 42.5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ( وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑــﻮﺑـﻴــﺎن
ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ  9ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤــﺎوﻳــﺔ ﺑـﻤـﻠـﻜـﻴــﺔ  6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ راﻣـ ــﺎﺟ ـ ـﻨـ ــﺪران» :ﺑـ ــﺪأت
ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ »إﻳ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ« ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ ﻋ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ
اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎرات ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ،
وﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟـﻴــﻮم ﺧﻄﻂ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻜ ـﺴــﺎس،
وﺳ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻟ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻗ ـ ــﺪرﺗـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺧـﺒــﺮة ﺷــﺮﻛــﺔ داو
ً
ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ﺗـﻤـﻴــﺰﻫــﺎ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠــﻲ ،ﻣ ــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪدة
وﺑـﺤـﺴــﺐ اﻟ ـﻤ ــﻮازﻧ ــﺔ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة ،
ً
ً
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ إﻧﺠﺎزا راﺋﻌﺎ«.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﻘﻖ
ﺧ ــﻼل ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺑـﻨــﺎﺋــﻪ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ

اﻹﻧ ـﺠــﺎزات اﻟ ـﺒــﺎرزة ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟﻚ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ
آﻣﻨﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪوﺳﺮي
ا ﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎ ﺋ ـ ــﺐ اﻷول ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮ ﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻓ ــﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »إﻳـﻜــﻮﻳــﺖ«» :إﻧــﻪ إﻧﺠﺎز
ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ »إﻳﻜﻮﻳﺖ«،
إذ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻗﺪرﺗﻬﺎ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻟــﺪوﺳــﺮي ،أن إﻧﺘﺎج
إﻳﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻐﻼﻳﻜﻮل ﻓﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﺘﻴﻦ
ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدل إﻧ ـ ـﺘـ ــﺎﺟـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ.
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﻜـ ـﺴ ــﺎس ّ
رﺣـ ــﺐ
ً
ﺟـ ــﺪا ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر وﺗـﺘـﻄـﻠــﻊ
ً
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ إﻟ ــﻰ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﺟ ــﺰءا
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ« ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗ ـﺒــﺪأ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺷـﺤــﻦ اﻟـﻜـﻤـﻴــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2019

ّ
ﻧﻈﻤﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ورﺷﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻄ ــﻼع رأي ﺗ ـﻨ ــﺎوﻟ ــﺖ ﺳــﻮق
اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ إﻃﺎر
ﺟ ـﻬــﻮدﻫــﺎ اﻟـﻤـﺘــﻮاﺻـﻠــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ُ ﺷـ ـ ـ ــﺎرك ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮرﺷ ـ ـ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ
أﻗـ ـﻴـ ـﻤ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ،
ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪرﺟـ ـ ــﺔ وﻏ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪرﺟ ـ ــﺔ
وﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ .وﻣ ــﻦ ﺷــﺄن
ُ
ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وزﻳﺎدة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ُ
ﺗﻌﺪ أﺣــﺪ أﻫــﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﺎذﺑﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ ﻃ ـ ـ ــﺮح اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ـﻘ ــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣ ــﻦ ﺧـﻄــﺔ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟـﺘــﻲ
ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﺑـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﻗــﺪ
أﻃـﻠـﻘـﺘـﻬــﺎ ﻋ ــﺎم  2017ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون
ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺻ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ

ﺑ ـﻌــﺪ دراﺳـ ـ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﺳـﺘـﻘــﻮم
ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ﺣ ــﻮل ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وأﺟﺮت ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل
اﻟﻮرﺷﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت رأي وﺟﻠﺴﺔ
أﺳﺌﻠﺔ وأﺟﻮﺑﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن
ﺧــﻼ ﻟـﻬــﺎ أﺳﺌﻠﺘﻬﻢ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ً
وﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﻗــﺎﻟــﺖ
رﺋﻴﺴﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﻮاق ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﻧﻮرة اﻟﻌﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ» :ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن
ﺗﺪاول اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺆدي
ً
ً
دورا ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،إذ إن ذﻟﻚ ﺳﻴﺴﺘﻘﻄﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،
وﺳ ـﻴ ــﺮﺗ ـﻘ ــﻲ ﺑ ـﻤ ـﻜــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ
ً
ً
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟ ـﻴــﺎ .وﺑــﻼ ﺷــﻚ ﻓﻘﺪ
ّ
ﺗﻤﻜﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻣﻦ إﺣﺪاث ﻓﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻧﻤﻀﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﺨﻄﻰ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺮﻳﺎدة.

ً
وﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﻧ ـﻌ ـﻤ ــﻞ دوﻣ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﺗـ ــﻮﺳ ـ ـﻴـ ــﻊ ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت
واﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻧ ـﻘ ــﺪﻣ ـﻬ ــﺎ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل إﺗـ ــﺎﺣـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟـﻔــﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟــﻮاﻋــﺪة،
ﻛﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﺑﺸﻜﻞ دؤوب
إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫ ــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ«.
ً
ُﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع واﺣﺪا ﻣﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﺤﺮص ﻣﻦ
ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق،
وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﺳـ ـﺘـ ـﻄ ــﻼع رأي اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت ذات
اﻟ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ،وﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸ ـﺘ ـﻬــﻢ ﺑﺨﻄﻂ
وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق ،ﻣﺜﻞ
ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة.

اﻟﺬﻫﺐ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺸﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة
ﻧﺰﻟﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،أﻣﺲ،
ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻌﺰز ﺷﻬﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﻔﻀﻞ
آﻣﺎل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﻬﺪﺋﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب
اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻫﺒﻂ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻮرﻳﺔ  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
ً
 1490.10دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ »اﻷوﻧ ـﺼ ــﺔ« ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ أدﻧــﻰ
ً
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ  13أﻏﺴﻄﺲ ﻋﻨﺪ  1486دوﻻرا ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ .وﺧﺴﺮ اﻟﺬﻫﺐ ﻧﺤﻮ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ أن ﺳﺠﻞ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﻋﻮام ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
ً
اﻟﺠﺎري ﻋﻨﺪ  1557دوﻻرا.

وﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻵﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻘﺪ اﻟﺬﻫﺐ
ً
 0.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  1498.50دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ.
وأﺣﺪﺛﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم،
ﻣﻤﺎ أﺟﺞ اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ.
ﻏﻴﺮ أن اﻷﺳﻮاق ﺷﻌﺮت ﺑﺎرﺗﻴﺎح ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ إﺟﺮاء
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ أواﺋﻞ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻫﺒﻂ اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻮرﻳﺔ  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  935.20دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ،
ً
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻼدﻳﻮم إﻟﻰ  1542.34دوﻻرا.

ﺗﻤﻠﻤﻞ دوﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﺎل »ﻫﻮاوي«
»ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ« :ﺗﺮاﻣﺐ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻓ ــﻲ آﺧـ ــﺮ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
ﻋ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺣ ـ ــﻮل ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ اﻹدارة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﺎل ﺷﺮﻛﺔ »ﻫﻮاوي«
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﻗﺎل ﺑﺮاد ﺳﻤﻴﺚ ،رﺋﻴﺲ
»ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ« وﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟـﺸــﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣــﻊ ﻋـﻤــﻼق ﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ »ﻫــﻮاوي« ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ
ﻋﺎدﻟﺔ .وأﺷــﺎر ﺳﻤﻴﺚ ،ﻓﻲ ﺣﻮار
ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﺑﻴﺰﻧﺲ وﻳﻚ«
إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻳـﺠــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح ﻟﺸﺮﻛﺔ
»ﻫ ـ ــﻮاوي« ﺑ ـﺸــﺮاء اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ »ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ«.
وأﺿــﺎف ﺳﻤﻴﺚ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻹﺟــﺮاءات ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذﻫﺎ
دون »أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ وﻣﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ
ً
ﺿﻮء ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن »ﻣــﺎﻳ ـﻜــﺮوﺳــﻮﻓــﺖ« ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ .وﻗﺎل أﻧﻪ» :ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،اﻟﺮد اﻟﺬي ﻳﺼﻠﻨﺎ
ﻫــﻮ» :ﻟــﻮ أﻧﻜﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ،
ﻟﻜﻨﺘﻢ واﻓﻘﺘﻢ ﻋﻠﻰ إﺟــﺮاءاﺗـﻨــﺎ«،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ» ،إﺟﺎﺑﺘﻨﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ:
اﻛﺸﻔﻮا ﻟﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻛﻲ ﻧﻘﺮر
ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ .ﻫﻜﺬا ﺗﺴﻴﺮ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ«.
وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ،ﻗ ــﺪ ﻗ ـ ــﺎل إن »ﻫـ ـ ـ ــﻮاوي«
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﺳـ ـﺴـ ـﻬ ــﺎ وﻳـ ــﺮأﺳ ـ ـﻬـ ــﺎ رن
ﺗﺸﻨﻎ ﻓــﺎي اﻟــﺬي ﺧــﺪم ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺠﻴﺶ
ً
اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ ،ﺗﻤﺜﻞ ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪا ﻟﻸﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ،وﻗــﺪ أدرﺟــﺖ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ
»ﻫﻮاوي« ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮداء
ﺑﺨﺼﻮص اﻟـﺼــﺎدرات ،وﺳﻴﺒﺪأ
ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺤﻈﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل
ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳﺮى ﺳﻤﻴﺚ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ أﻓﻀﻞ ﺑﻬﺬه
ً
اﻷﻣ ــﻮر ،ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا ﺑﺨﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق ،وﻗــﺎل» :أن
ﺗ ـﻘــﻮل ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ إﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺑـﻴــﻊ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎﺗـﻬــﺎ ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺷ ــﺮاء ﻧـﻈــﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ أو ﺷــﺮاﺋــﺢ،
ﻣﺜﻞ أن ﺗﻘﻮل ﻟﻔﻨﺪق إﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻨﻪ

ﻓـﺘــﺢ أﺑ ــﻮاﺑ ــﻪ ،دون وﺿ ــﻊ أﺳ ــﺮة
ﻓﻲ اﻟﻐﺮف أو ﻃﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻌﻢ،
وﻓــﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ،أﻧــﺖ ﺗﻀﻊ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ«.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺖ ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺔ
»ﻣـ ــﺎﻳ ـ ـﻜـ ــﺮوﺳـ ــﻮﻓـ ــﺖ« ﻣ ـ ــﻦ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓــﺮض ﺣﻈﺮ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻼء ﻣﺤﺪدﻳﻦ أو
ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻗــﺪ ﺗﻬﺪد
اﻷﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻘــﻮﻣــﻲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﻏﺮار ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ
ً
اﻟﺼﻴﻨﻲ .وﻳـﻄــﺮح ﺳﻤﻴﺚ ﻣﺜﺎﻻ
ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟـ ــﻚ ﺑـﺘـﻘـﻴـﻴــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻬــﺪﻳــﺪات
ً
ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺷﻲء.
ﻓ ــﺎﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗ ــﺮﻏ ــﺐ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣﻦ
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أﺑﺤﺎﺛﻬﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻨ ـﺸــﺄة
ﻣــﺎﻳـﻜــﺮوﺳــﻮﻓــﺖ آﺳـﻴــﺎ ﻟﻸﺑﺤﺎث
ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ.
وﻳﻘﻮل ﺳﻤﻴﺚ ،إﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ اﻻﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺴﻠﻮك
أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ .وﻳـ ــﻮﺿـ ــﺢ ﺑ ـ ــﺄن ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ
اﻟ ـﺨ ـﺼ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺔ ﻫ ـ ـ ــﺬه ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن
ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
»اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟــﺬﻛــﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺼﺪد .ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻗﺪ
ﺗﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ »ﻫ ـ ــﻮاوي« أﺣ ــﺪ أﺑــﺮز
ﻋ ـﻤ ــﻼء »ﻣ ــﺎﻳـ ـﻜ ــﺮوﺳ ــﻮﻓ ــﺖ« ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ »وﻳﻨﺪوز«،
ً
اﻟـ ــﺬي ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣـﻔـﻌــﻼ ﺑﺤﻮاﺳﺒﻬﺎ
اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ،اﺳﺘﻀﺎف
ﺳﻤﻴﺚ وﺳﺎﺗﻴﺎ ﻧﺎدﻳﻼ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ،
ﺷﻲ ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺮ
»ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ« ﻻﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮرة
ﺟ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ ﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻲ ﺑ ـﻤــﻦ ﻓ ـﻴ ـﻬــﻢ ﺗﻴﻢ
ﻛــﻮك اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ
»أﺑــﻞ« وﻣــﺎرك زوﻛﺮﺑﻴﺮغ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ً
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻔﻴﺴﺒﻮك .وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻦ
ً
ﻧﺮى ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﺠﺪدا.

ً
وﺧﺴﺮت اﻟﻔﻀﺔ  0.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  17.92دوﻻرا
ﻟﻸوﻗﻴﺔ .وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ »ﺳﻴﺘﻲ ﻏﺮوب« ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ
أﻋﻠﻰ  2000دوﻻر ﻟﻸوﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ً
ﺳﻴﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ  1921.17دوﻻرا
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﺎم .2011
وأوﺿــﺢ ﻣﺤﻠﻠﻮ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣــﺬﻛــﺮة» :ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺗــﺪاول
أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻔﻮري ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻣﺪة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﺧﺘﺮاق ﻣﺴﺘﻮى  2000دوﻻر ﻟﻸوﻗﻴﺔ
وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻤﻢ دورﻳ ــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻣــﺎ ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم أو
اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ«.

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
»زﻳﻦ« ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ »«Zain Great Idea
دلبلا

•
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ﺗﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ودﻓﻊ اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻤﻴﺰّ
• اﻟﺨﺸﺘﻲ :اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﺬت ﺑﻴﺪ  ٥٠٠ﻣﺒﺎدر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺧﻼل  ١٠ﺳﻨﻮات

اﻟﺨﺸﺘﻲ واﻟﻤﺎﻧﻊ واﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﺧﻼل إﻋﻼن إﻃﻼق اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

أﻛﺪت »زﻳﻦ« أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
» «Zain Great Ideaﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ
أﻛﺜﺮ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ
اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.

اﻟﺸﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻨﺬ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻟﻬﺬا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ 2010

ﻣﺪرﺑﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد وIE
Business School
ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

أﻃﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻣ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ـﺠ ـﻬ ــﺎ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ »«Zain Great Idea
ﻟـﺘـﺴــﺮﻳــﻊ وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،وﻣﻦ
ً
ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﺗ ـﻔ ـﺘــﺢ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ آﻓ ــﺎﻗ ــﺎ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة أﻣ ـ ــﺎم ﻣـﺠـﺘـﻤــﻊ رﻳـ ــﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺟـ ـ ـ ــﺎء اﻹﻃ ـ ـ ـ ــﻼق اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ــﻲ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮ ،
وﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻬﺎ أﻣﺲ،
ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ زﻳﻦ ﻟﻺﺑﺪاع
 ZINCﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮ ﻫـ ــﺎ ا ﻟ ــﺮ ﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﻮﻳـ ــﺦ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺪت
ﺣ ـﻀ ــﻮر اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت واﻻﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت ﻓــﻲ
»زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ« وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺸﺘﻲ،
وﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻴﺎ اﻟﻤﺎﻧﻊ ،وﻣﺆﺳﺲ
 Brilliant Labﻧﺪا اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ،
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرﻳ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ّـﺮﻳ ـﺠ ــﻲ
اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
وﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرزة ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ رﻳ ـ ــﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ »زﻳـ ـ ــﻦ« إن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
» «Zain Great Ideaﻣــﻦ أﻛﺜﺮ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرات اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﻃ ـﻠ ـﻘ ـﺘ ـﻬــﺎ
ً
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻧ ـ ـﺠـ ــﺎﺣـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.
وأﻓــﺎدت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﺪى أرﺑ ـﻌــﺔ ﻣــﻮاﺳــﻢ ﻧــﺎﺟـﺤــﺔ،
ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑ ــﺎﺣ ـﺘ ـﻀ ــﺎن وﺗ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺐ ﻣ ـﺌــﺎت
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ
ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮة
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻫﺬا
اﻟ ـﻴــﻮم ،إذ ﺗﻀﻊ زﻳــﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ّ
ﻣﺠﺘﻤﻊ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻲ
وﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ
ُﻣ ّ
ﻘﺪﻣﺔ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.
وأوﺿ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺖ أﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ أﻃ ـﻠ ـﻘ ــﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ZGIﻟﺘﺴﺮﻳﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 Brilliant Labاﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴ ــﺮة واﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻄ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ Mind The
 Bridgeاﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إ ﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ذات ﻣـﻌــﺎ ﻳـﻴــﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻻﺑـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر وﺗ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،وﻣﻘﺮﻫﺎ
وادي اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻜــﻮن ،وﺗ ــﻮﺟ ــﺪ
ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺳــﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ
وﻟﻨﺪن.
وﻗﺎل اﻟﺨﺸﺘﻲ ،ﺧﻼل اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ:
ً
ّ
»ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ز ﻳ ـ ـ ــﻦ ﻟـ ـ ــﻺ ﺑـ ـ ــﺪاع  ،ZINCو ﻫ ــﻲ
ﻣﻨﺼﺘﻨﺎ ُ
اﻟﻤ ّ
ّ
ﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ رؤﻳﺔ ُﻣﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ُﻣﺒﺘﻜﺮ
ﺧﺎرج اﻟﻤﺄﻟﻮف«.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﺸـ ّـ ـﺘ ـ ــﻲ أن
»ﻣــﺮﻛــﺰﻧــﺎ ﻟــﻺﺑــﺪاع ُﻳـﻤــﺜــﻞ ﺑﻴﺌﺔ
ﻣ ـﻔ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺔ ﺗـ ــﺪﻋـ ــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ –
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ُ
اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ اﻟﺸﺒﺎب –

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺨﺸﺘﻲ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﻖ »زﻳﻦ« واﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ً
اﻟﺨﺸﺘﻲ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ
ﻟﺨﻠﻖ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
إﻟــﻰ ﻓــﺮص واﻋــﺪة ،واﻟﻴﻮم ﻫﻮ
ﻳ ــﻮم ﺧ ــﺎص ُ
وﻣـﻤـﻴــﺰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟـ ـﻨ ــﺎ ،إذ ﻧ ـﻔ ـﺨــﺮ ﺑـ ــﺎﻹﻋـ ــﻼن ﻋــﻦ
اﻹﻃـ ـ ـ ــﻼق اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ــﻲ ﻟـﻠـﻨـﺴـﺨــﺔ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻣ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣـ ـﺠـ ـﻨ ــﺎ
ا ﻟ ـ ـ ُـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺮ » Zain Great
 «Ideaﻟ ـﺘ ـﺴ ــﺮ ﻳ ــﻊ ا ﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎر ﻳ ــﻊ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ«.
وﺗـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻊ» :ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ أﻃ ـﻠ ـﻘ ـﻨــﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ZGIﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2010ﻛﺎن ُﻣ ّ
ﺠﺮد ُﻣﺒﺎدرة
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ
ﺻ ـﻤ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺎ ﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب
ﻟ ـ ُـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﺗ ـﻬ ــﻢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺤــﻮﻳــﻞ
أﺣـ ــﻼﻣ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﻋـ ــﺎﻟـ ــﻢ رﻳ ـ ـ ــﺎدة
اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل إﻟ ــﻰ ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ ،وﻛــﺎﻧــﺖ
»زﻳـ ـ ــﻦ« اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ ﻃ ـ ــﺮح ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع«.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺨـ ـﺸـ ـﺘ ــﻲ» :وﺑـ ـﻌ ــﺪ
ﻗ ــﺮاﺑ ــﺔ  10أﻋـ ــﻮام ﻣ ــﻦ إﻃــﻼﻗـﻨــﺎ
ﻟ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة ،ﻧـﺠـﺤـﻨــﺎ ﻓﻲ
ﺗــﺄﻫـﻴــﻞ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ ُ 500ﻣ ـﺒــﺎدر،
وﺳﺎﻓﺮﻧﺎ إﻟــﻰ أرﺑــﻊ دول ﺣﻮل
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،وأﺧــﺬﻧــﺎ ﺑﻴﺪ ﻧﺤﻮ 70
ُﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎدر ﻛ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ُﻣ ـ ـﺒـ ــﺪع ﻧـﺤــﻮ
ـﺎق ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﺑــﺪﻓــﻊ أﻓـﻜــﺎرﻫــﻢ
آﻓـ ـ ٍ
اﻟ ــﻮاﻋ ــﺪة إﻟ ــﻰ أﻧـﺸـﻄــﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
وﺷﺮﻛﺎت ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق ،واﻛﺘﺸﻔﻨﺎ
ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﺘــﺮة أن  ZGIﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﺠﺮد ُﻣﺒﺎدرة ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﺑﻜﺜﻴﺮ«.
واﻏـ ـﺘـ ـﻨ ــﻢ اﻟـ ـﻔ ــﺮﺻ ــﺔ ﻟـﻴـﻌـﻠــﻦ
أن اﻟ ـﺤ ـﻔــﻞ اﻟ ـ ُـﻤـ ـﻘ ــﺎم ﻓ ــﻲ ZINC
ُﻳ ـ ـﺸـ ــﺮف ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﻪ أرﺑـ ــﻊ
ُ
ﺷﺮﻛﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻗﺼﺺ ﻧـﺠــﺎح ّ
ﺣﻴﺔ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ZGIﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ُ
اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ
ٌ
ّ
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ
ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ZGIاﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن
ً
ً
ً
ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌــﺎ دﻟـ ـﻴ ــﻼ ﺣ ـﻴ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ.
ّ
وزاد اﻟﺨﺸﺘﻲ» :ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺮﺣـﻠــﺔ ،وﻣﻊ
اﻧ ـﺘ ـﻈ ــﺎرﻧ ــﺎ ﻛ ــﻲ ﻳ ـﻨ ـﻀــﺞ ﺳــﻮق
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ً
أﻛ ـﺒــﺮ ،ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧ ــﻪ ﺣ ــﺎن أﺧـﻴــﺮا

اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻟــﺪﻓــﻊ ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺠـﻨــﺎ ZGI
ّ
اﻟﻤﺤﻄﺔ ُ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.
ﻧﺤﻮ
وﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ أن ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮف ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرة ﻫ ــﺬا
اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋ ـﻤــﻞ ﺑـﺠـﻬــﺪ ﺧــﻼل
اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ إﻋـ ــﺎدة
ﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺑــﺎﻟـﻜــﺎﻣــﻞ،
إذ ﺗﺨﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺠﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﺔ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﻄﻄﻬﺎ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
ا ﻟــﺮ ﻗـﻤـﻴــﺔ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺔ
اﻷﻋﻤﺎل«ُ .
ً
وﺗﺎﺑﻊ» :ﻗﻤﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
ّ ً
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
وﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﺮﺣ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮ
اﻟـ ـ ُـﻤ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ،إذ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »،«Zain Great Idea
ﺳـﻴـﻜــﻮن ﺑــﺈﻣـﻜــﺎن اﻟـ ُـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ اﻻ ﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﺑﺸﻜﻞ
ﻛــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻦ ﺧ ـﺒ ــﺮات ﻓــﺮﻳــﻖ زﻳــﻦ
ﻟ ـ ُـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﺗـ ـﻬ ــﻢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ«.
وأﻛﺪ »أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﺸــﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
واﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ـﻴ ــﻪ،
واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض،
ّ
وﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﻠ ـ ــﻢ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺎت
وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ـﺒ ــﺮاء زﻳ ــﻦ ﻓﻲ
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟـﺘــﻲ
ُ
ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ ﻷي
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،وﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﺎت،
اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ ،اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ،
اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﻟﺸﺒﻜﺎت،
وﺗ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت،
واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻏﻴﺮﻫﺎ«.
وأﻋﺮب اﻟﺨﺸﺘﻲ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎده
ـﺪة
ﺑ ــﺄن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳـ ً
ﺳﺘﻜﻮن اﻟـﺠــﺰء اﻷﻛـﺜــﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ،ZGI
»ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وأﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
ّ
ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮاﻫــﺐ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ً
ُﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎ ،ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻧ ــﺮاﻫ ــﺎ
ُ
ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺰدﻫﺮ وﺗﺼﺒﺢ أﻧﺸﻄﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ُﻣﺮﺑﺤﺔ«.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ أن »ﻋـ ــﺎﻟـ ــﻢ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
اﻟﻴﻮم ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮرات ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ ،وﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ
ﻟــﺬ ﻟــﻚ ،إذ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺳﻴﻜﻮن
ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﺤﻀﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺳﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ

ﻋﺮض اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ أﻣﺎم
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
وﺷﺮﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل
ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺮص
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ُﻣﺮﺑﺤﺔ

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺷـ ـﺌ ــﺔ
اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷول ّ
ﻟﺮواد اﻷﻋﻤﺎل،
وﻷﻧ ـﻨــﺎ ﻣ ــﺰود راﺋ ــﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ُ
ﻓـﻨـﺤــﻦ ﻓ ــﻲ زﻳ ــﻦ ﻧ ــﺆﻣ ــﻦ ﺑـﺸـ ّـﺪة
ﺑ ــﺄﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ دﻋـ ـ ــﻢ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل
اﻟﺤﻴﻮي واﻷﺧﺬ ﺑﻴﺪ اﻟﻤﻮاﻫﺐ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺤـ ـ ـﻠ ـ ـ ّـﻴ ـ ــﺔ ﻧـ ـ ـﺤ ـ ــﻮ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﺎح
ّ
واﻟﺘﻤﻴﺰ«.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﻲ» ،ﻧـ ـﺤ ــﻦ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻈ ـ ــﺎر ﻣـ ـ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﻜ ـﺸ ـﻔــﻪ
ﻟ ـ ـﻨـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎدرون ﻣـ ـ ــﻦ رواد
اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻓــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ  ZGIﻓﻲ
دورﺗ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ـﺴ ــﺔ ،واﻟ ـﻜ ـﺸــﻒ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻫ ــﺐ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳﺘﻜﺴﺮ
ُ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺠﺎح
اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻧ ـ ــﺎﺣـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻧ ـ ــﺪا
اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺲ Brilliant
» Labﻧـ ـﺤ ــﻦ ﻓ ـ ـﺨـ ــﻮرون ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ زﻳﻦ ،واﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ــﺪى ﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻊ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات
اﺳـﺘـﻘـﺒـﻠـﻨــﺎ وﻃـ ـ ّـﻮرﻧـ ــﺎ ّ
ودرﺑـ ـﻨ ــﺎ
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ  500ﻣ ـﺒ ــﺎدر
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻤﻦ
ﻛـ ــﺎﻧـ ــﻮا ﻳ ـﺒ ـﺤ ـﺜ ــﻮن ﻋـ ــﻦ ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﻬﻢ«.
ّ
وأﺿﺎف اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ» :ﻧﺘﻄﻠﻊ
ﻟ ـﻬــﺬه اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻫــﺬا
اﻟﻌﺎم ،واﻟﺘﻲ ﻧﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﻓﻜﺎر
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،وﻧﺄﻣﻞ أن ﻧﻜﻮن ﻋﻨﺪ
ﺣﺴﻦ ﻇﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ«.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ــﺪﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ أن
»دورﻧﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ وﺗﻘﺪﻳﻢ
ً
اﻟﺨﺒﺮات اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وا ﻟـﻌــﺎ ﻟــﻢ ،وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺸﺎرات ودورات
ّ
ﻣﻜﺜﻔﺔ إ ﻟــﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻷرﺑﻊ
أﺳﺎﺑﻴﻊ«.
واﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرك أﻧـ ـ ــﻪ ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻓ ــﺈن
ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﻲ
ﺳـﺘـﺸـﻬــﺪ ﺗ ــﻮاﺟ ــﺪ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ــﻼﻋـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ ﻣــﻦ
أرﻗﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ رواد اﻷﻋﻤﺎل.
وﺑـ ّـﻴــﻦ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ أن »ﻫﻨﺎك
ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺳ ـﺘ ـﻘـ ّـﺪﻣ ـﻬــﺎ
 Brilliant Labﻓ ــﻲ ا ﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »Zain
 ،«Great Ideaﻣﻨﻬﺎ ﺧــﺪ ﻣــﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ُ
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻓـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮوط ،ﻟــﺬﻟــﻚ
أدﻋـ ـ ــﻮ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ ﻣ ـﺸ ــﺮوع
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت«.
وﺗ ـ ــﺪرك »زﻳ ـ ــﻦ« أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ دور
ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص
ﻓ ــﻲ دﻋ ــﻢ ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت اﻻﺳ ـﺘــﺪاﻣــﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ،
ً
واﻧـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻼﻗ ـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨ ــﺎﻣ ــﻲ ﻧ ـﺤ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﺈﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﻠ ـﺘــﺰم
ﺑﺈﺣﺪاث آﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﻧـﺸــﺎﻃــﺎﺗـﻬــﺎ ،وﻫـ ــﺬا ﻣ ــﺎ دﻓﻌﻬﺎ
إﻟﻰ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﺗــﺄ ﺛ ـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،

وﻣﻨﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﻹﺑﺪاع.
وﺗﺘﻴﺢ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ
ً
إﻟــﻰ آﺧــﺮ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﺮﺻﺎ
ﻓﺮﻳﺪة ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت واﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺎرك
ﺑ ـ ــﺎﻷﻓـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر ،وﺗـ ـﺠ ـ ّـﺴ ــﺪ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
واﻟﺮﻋﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ،
وﺑ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻤـﺘـﻌــﺪدة ،وﺑــﻮاﺑــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮﻫـ ــﺎ ،ﻫ ــﺬا
اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺨﻄﻂ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣ ـﺠــﺎﻻت
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺸﺮوط
ﺗــﻮﻓــﺮ »زﻳ ــﻦ« ﻫــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻄﻤﻮﺣﻴﻦ
ً
ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻦ  21ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻓ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻮق،
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻛـ ــﻞ ﻣ ـﺘ ـﻘ ــﺪم أن ﻳ ـﻜــﻮن
ﻫـ ــﻮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻚ اﻷﺻ ـ ـﻠـ ــﻲ ﻟ ـﻔ ـﻜــﺮة
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ،ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ أﻧ ــﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع واﺣﺪ
ُﻣﺸﺘﺮك ﻳﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
)ﻓﺮﻳﻖ ﺟﻤﺎﻋﻲ(.
وﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﺤ ـﻈ ــﻰ ﺷ ـﺨــﺺ
واﺣـ ــﺪ ﻓ ـﻘــﻂ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ )ﻳـﺘــﻢ
ﺗــﺮﺷـﻴـﺤــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻧﻔﺴﻪ(
ﺑﻔﺮﺻﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرﻳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ،
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺮﻳﻊ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ  Brilliant LabوMind The
 Bridgeﻓﻲ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﻦ أن ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻓـ ـﻜ ــﺮة
اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ أو أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع
ﻗــﺎ ﺑـﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎت اﻟ ـﻬ ــﻮاﺗ ــﻒ اﻟــﺬﻛ ـﻴــﺔ،
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرة
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ،اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ) ،(Fintechاﻷﻟ ـﻌــﺎب
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ،أو اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
و ﺳـﺘـﺘــﻮ ﻟــﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اﺧﺘﻴﺎر ُ
اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ
ُ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ﺳﻴﺤﻈﻮن
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺮﻳﻊ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻓــﻲ
ً
ﺳ ــﺎن ﻓــﺮاﻧـﺴـﻴـﺴـﻜــﻮ ،ﻋ ـﻠـﻤــﺎ أن
ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜ ـﻴــﻢ ﺗ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻣــﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻷﻛ ــﺎدﻳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ،
ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،
وﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ – اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺑـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮاﻓ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ
اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوط واﻷﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ،ﻳ ـﻘ ــﻮم
اﻟـ ـ ـ ُـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدر ﺑـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻴ ــﻞ ﻓـ ـﻜ ــﺮة
ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوﻋـ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟـ ــﻲ
اﻟـ ـﻨ ــﺎﺷ ــﺊ ﻋـ ــﻦ ﻃـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﺗـﻌـﺒـﺌــﺔ

اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﻮذج اﻹﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ــﻲ ﻓــﻲ
ZAINGREATIDEA.com
وإرﻓﺎق أي ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺣﻮل اﻟﻔﻜﺮة.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
ﺳـ ـﻴـ ـﺨ ــﻮض اﻟـ ـ ُـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﻮن
اﻟـﻤــﺆﻫـﻠــﻮن ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وذﻟــﻚ
ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار ﺛــﻼﺛــﺔ أﺳــﺎﺑـﻴــﻊ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ زﻳﻦ ﻟﻺﺑﺪاع  ،ZINCﺣﻴﺚ
ﺳـﻴـﺘـﻌـ ّـﺮﻓــﻮن ﻋـﻠــﻰ أﺳــﺎﺳـﻴــﺎت
ﺗ ـﺴــﺮﻳــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓــﻲ ورش ﻋﻤﻞ
ُﻳــﺪﻳــﺮﻫــﺎ ﻣــﺪرﺑــﻮن ﻣــﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳـ ـﺘ ــﺎ ﻧـ ـﻔ ــﻮرد وIE Business
 Schoolوﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﻣﺒﺎدرون.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺮﻳﻊ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
إذا اﺟﺘﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﺎﺷﺊ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﺳﺘﻜﻮن ﻟﺪى
ُ
اﻟﻤﺒﺎدر ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗ ـﺴــﺮﻳــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
ﻓ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ــﺎن ﻓ ــﺮاﻧ ـﺴ ـﻴ ـﺴ ـﻜ ــﻮ ﻣــﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ،Mind The Bridge
وﻫ ــﻮ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟ ــﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺳﻴﺘﻌﻠﻢ
ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻳـ ـ ــﺪي أﻛ ـﺒــﺮ
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرة اﻟﻤﻘﺮات
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻟـﻬــﺎ وﻣـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻓــﺮق
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وادي
اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ Zain -
Demo Day
ﺑ ـﻌــﺪ ﻋ ــﻮدﺗ ــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﺳ ـﻴ ـﻘ ــﻮم اﻟـ ـ ُـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدر ﺑ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻋﺒﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮدﻳﺔ
ﻣ ــﻊ ﻣــﺆ ﺳ ـﺴــﺔ Brilliant Lab
ً
ﺗ ـﻤ ـﻬ ـﻴــﺪا ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓ ـ ــﻲZain
 Demo Dayوﻫﻮ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي
ﺳﻴﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض
ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﻪ اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ــﺊ ﺑـﺼــﻮرﺗــﻪ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ أﻣـ ــﺎم ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺷﺮﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻓ ـﻜــﺮة ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﻪ اﻟ ـﻨــﺎﺷــﺊ إﻟــﻰ
ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري ُﻣﺮﺑﺢ.

ُاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺑـﻌــﺪ اﻧـﺘـﻬــﺎء ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »Zain
 ،«Great Ideaﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن
ً
اﻟ ـ ُـﻤ ـﺒ ــﺎدر اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻛ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻣﻦ
ﺧﺒﺮات ﻓﺮﻳﻖ زﻳﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﺑﺄﻓﻀﻞ
ﺷ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ،ﺑ ـﺤ ـﻴــﺚ ﺳـﻴـﻘــﻮم
ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرات،
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﻪ ،اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوض،
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت ،واﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
ﺧ ـ ـﺒـ ــﺮاء زﻳـ ـ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻷي ﺷﺮﻛﺔ،
وﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت ،اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ،
اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ،
اﻟـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎت ،ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻤﺰﻳﺪ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻞ
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بالعمق الفلسفي لتوفيق
الحكيم  ،وبالدقة والتخطيط
المحكم لنجيب محفوظ،
يسترشد د .أسامة السعيد
في كتاباته .

١٦

اختتمت مهرجانات «ريف»
أيام سينمائية وبيئية في
القبيات -عكار ،لعروض األفالم
السينمائية ،بحفل توزيع
جوائز األفالم القصيرة .

١٨
مسك وعنبر

١٨

يرى الفنان سعد الفهد أن
نعى المجلس الوطني
األغنية الخليجية تعاني
للثقافة والفنون واآلداب علي
أزمة لحن سببت طغيان
الصباغة صانع بوم المهلب
ً
األغنية العراقية معتبرا ذلك الجديد –  ،٢الذي ُووري
ً
ً
الثرى أمس األول.
شيئا سلبيا.

باريس ونيكي هيلتون تخطفان
األنظار في معرض بنيويورك
خ ـط ـفــت ال ـش ـق ـي ـق ـتــان ب ــاري ــس
ونـيـكــي هـيـلـتــون األن ـظــار خــال
ح ـض ــور ه ـم ــا مـ ـع ــرض "Pretty
،"Little Thing x Saweetie
خـ ـ ـ ــال أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــة ف ــي
نيويورك.
وظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت بـ ـ ــاريـ ـ ــس ب ــرقـ ـيـ ـه ــا
ً
وأناقتها مرتدية فستانا أحمر
من جلد األ فـعــى ،وانتعلت معه
عال.
حذاء أسود بكعب ٍ
كما اعتمدت باريس تسريحة
ذ يــل ا لـحـصــان لشعرها وز يـنــت
إطاللتها بأقراط ماسية.
أ مــا شقيقتها نـيـكــي فــار تــدت
ً
ً
ً
ً
ف ـس ـتــانــا رم ــادي ــا ع ــادي ــا الم ـعــا،
ً
وان ـت ـع ـلــت م ـعــه حـ ــذاء مـفـتــوحــا
ّ ً
مزينا بحبيبات فضية وحقيبة
والـتـقـطــت بـيــدهــا حـقـيـبــة بـلــون
الفوشية ،وأسدلت شعرها على
كتفيها.
وت ــاب ــع ال ـش ـق ـي ـق ـت ـيــن وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ــام وال ـم ـه ـت ـم ــون ب ــأخ ـب ــار
ا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــوم ،إذ ذ كـ ـ ـ ـ ــرت تـ ـق ــار ي ــر
إ عــا مـيــة أن بــار يــس كــا نــت أكثر
ً
ً
جماال وتميزا من نيكي وسلطت
األن ـ ـ ـظـ ـ ــار عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا
اختارت األلوان التي تليق بلون
بشرتها وشعرها.
واعتبرت باريس األشهر من
ش ـق ـي ـق ـت ـهــا ،إذ و لـ ـ ــدت ع ــار ض ــة
األزي ـ ـ ـ ــاء وال ـم ـم ـث ـل ــة وال ـم ـغ ـن ـيــة
بـ ــاريـ ــس ويـ ـتـ ـن ــي ه ـي ـل ـت ــون فــي

ن ـي ــوي ــورك ،ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ع ـ ــام  ،1981ل ـع ــا ئ ـل ــة م ــن أ غ ـنــى
ع ــائ ــات أمـ ـي ــرك ــا ،وهـ ــي وري ـث ــة
مؤسس سلسلة فنادق هيلتون
الشهيرة كونراد هيلتون ،وهي
االبنة الكبرى لعائلة ريتشارد
ه ـ ـ ـيـ ـ ــوارد هـ ـيـ ـلـ ـت ــون ولـ ــدي ـ ـهـ ــا 3
أخوة :نيكوالي أوليفيا الشهيرة
ب ـ ـن ـ ـي ـ ـكـ ــي ،بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارون ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس
وكونراد هيوز.
وفـ ــي ط ـفــول ـت ـهــا ،ان ـت ـق ـلــت مــع
ع ــائ ـل ـت ـه ــا إلـ ـ ــى لـ ـ ــوس أن ـج ـل ــس
و كــان من ضمن أصدقائها كيم
كارداشيان ونيكول ريتشي.
وفي عام  ،2001بدأت شهرتها
تزداد مع صديقها ريك سالمون.
وفـ ـ ــي نـ ـف ــس الـ ـ ـع ـ ــام ،ش ــارك ــت
ف ــي أول أ ع ـمــا ل ـهــا ا لـسـيـنـمــا ئـيــة
مــن خ ــال دور بـسـيــط فــي فيلم
" "Zoolanderكما بدأت رحلتها
مع عروض األزياء.
وفتح باب التلفزيون لها ،من
خــال بــرنــامــج تـلـفــزيــون الــواقــع
" "The Simple Lifeعـلــى قـنــاة
ف ــوك ــس األم ـي ــرك ـي ــة م ــا جـعـلـهــا
تحت األضواء مباشرة وشاركت
في فيلم " "Wonderlandوفيلم
" Dr. Seuss' The Cat in the
 ،"Hatوفي عام  ، 2005شاركت
فـ ــي ف ـي ـل ــم ا لـ ــر عـ ــب " House of
."Wax
ودخلت بعدها مرحلة اإلنتاج

ً
وأن ـت ـج ــت ف ـي ـل ـمــا م ــن بـطــولـتـهــا
ح ـ ـمـ ــل ا سـ ـ ـ ــم " "Bottoms Up
وأ طـلـقــت أول أ لـبــوم غـنــا ئــي لها
حمل اسم "باريس".
ومن أخبارها الشخصية ،أنه
جرى إلقاء القبض عليها أثناء
قيادتها سيارتها وهي مخمورة
ً
وأمضت  23يوما في السجن.
ومن عالم األزياء ،دخلت عالم
ً
ال ـت ـص ـم ـي ــم ،ف ــأط ـل ـق ــت خ ـط ــوط ــا
تـتـضـمــن ال ـح ـقــائــب ،واألح ــذي ــة،
وال ـ ـ ـمـ ـ ــابـ ـ ــس تـ ـحـ ـم ــل ط ــاب ـع ـه ــا
واسمها وافتتحت متاجر لهذه
ال ـم ــارك ــة ف ــي بـ ـل ــدان ك ـث ـيــرة مــن
العالم.
يذكر أن تقارير إعالمية تقدر
ثروة باريس هيلتون الشخصية
بـ ـ  100مـلـيــون دوالر ،فــي حين
ت ـقــدر ثـ ــروة عــائـلـتـهــا بـمـلـيــاري
دوالر.

باريس هيلتون وشقيقتها نيكي في الحفل

مشهد من المسلسل تؤديه ماغي سميث

قناع دارث فيدر

ديفيد بيكهام

قناع دارث فيدر ونظارة هاري بوتر في مزاد «داونتاون آبي» مع ماغي سميث إلى السينما ديفيد بيكهام يتزوج من عارضة أزياء صينية
ُيعرض قناع نادر وخوذة ارتداهما الشرير دارث فيدر في أحد أوائل أفالم سلسلة
«حرب النجوم» «ستار وورز» للبيع في مزاد بمدينة لوس أنجلس األميركية هذا الشهر
إلى جانب نظارة الساحر الصغير هاري بوتر الشهيرة وقطع أخرى من أعمال سينمائية
ذائعة الصيت.
وسيتضمن المزاد الذي تنظمه دار «بروفايلز إين هيستوري» للمزادات أزياء ارتداها
الممثالن ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت في فيلم «تايتانيك» باإلضافة إلى زي
لشخصية دوروثي بطلة فيلم «ساحر أوز» «ذا ويزرد أوف أوز».
ومن المتوقع أن يحقق قناع وخوذة دارث فيدر أحد أعلى أسعار مقتنيات حرب النجوم
في ظل تقديرات بأنهما سيباعان بما يتراوح بين  250و 450ألف دوالر.

بعد تسع سنوات على عرض الحلقة األولى من مسلسل «داونتاون آبي» ،قدم في لندن العرض
األول العالمي لفيلم سينمائي حول مغامرات عائلة كرولي األرستقراطية في نهاية العشرينيات.
ً
وتنتظر العائلة في هذا العمل السينمائي حدثا بالغ األهمية هو زيارة الملك جورج الخامس
وزوجته ماري.
ّ
وقال جوليان فيلوز مؤلف المسلسل الذي توقف عرضه في عام  2015بعد ستة مواسم« :لم أكن
ّ
أفكر في فيلم سينمائي ،لكنني تلقيت طلبات كثيرة واستحال الفيلم حقيقة في نهاية المطاف».
وجمع العمل السينمائي ماغي سميث بدور الكونتيسة األرملة الصعبة المراس ،وسبق لها
أن حازت جائزتي «أوسكار» وأربع جوائز «إيمي» وثالث «غولدن غلوب» وجائزة «توني» وخمس
(أ ف ب)
جوائز بافتا.

ديزني توافق على استئجار استوديوهات
إنتاج أفالم جيمس بوند بباكينغهام شاير
ذكرت تقارير إعالمية،
أن ش ــرك ــة وال ـ ـ ــت دي ــزن ــي
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاقـ ــة
لـ ـلـ ـت ــرفـ ـي ــه واف ـ ـ ـقـ ـ ــت ع ـلــى
اس ـت ـئ ـج ــار م ـع ـظ ــم مــركــز
س ـ ـتـ ــديـ ــوهـ ــات "بـ ـيـ ـن ــوود
غ ــروب" لــإنـتــاج بمنطقة
باكينغهام شاير الواقعة
ً
على بعد  20مـيــا غربي
العاصمة لندن ،في خطوة
تكثف المعركة على ملكة
اإلنـ ـت ــاج الـسـيـنـمــائــي في
بريطانيا.

وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن األف ـ ـ ـ ـ ـ ــام
الـشـهـيــرة ال ـتــي أنتجتها
ه ـ ـ ـ ـ ــذه االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدي ـ ـ ــوه ـ ـ ــات
س ـل ـس ـل ــة أف ـ ـ ـ ــام ج ـي ـمــس
بوند.
ووق ـع ــت وال ـ ــت ديــزنــي
ع ـق ــد اس ـت ـئ ـج ــار م ـ ــدة 10
س ـ ـنـ ــوات ل ـك ــل ال ـم ـســاحــة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء اث ـ ـن ـ ـيـ ــن مــن
االستديوهات.
وكــانــت شــركــة الترفيه
األميركية قــد استخدمت
ب ــال ـف ـع ــل ه ـ ــذه ال ـم ـن ـشــآت

إلنتاج أفالم مثل "ذا رايس
أوف س ـكــاي ووكـ ــر" وهــو
األحــدث في سلسلة أفالم
حــرب النجوم مــن المقرر
طرحه في دور العرض في
ديسمبر المقبل ،وإعــادة
إن ـتــاج فيلم "دوم ـب ــو" من
إخراج تيم بورتون.
وت ــأت ــي ال ـخ ـط ــوة بـعــد
شهرين مــن إع ــان شركة
"نتفلكس" لخدمات البث
الـ ـح ــي وال ـف ـي ــدي ــو إن ـش ــاء
مــركــز بــريـطــانــي لــإنـتــاج

ف ـ ــي مـ ــوقـ ــع بـ ـيـ ـن ــوود فــي
م ـن ـط ـق ــة شـ ـب ــرت ــون ال ـت ــي
ً
ت ـب ـع ــد  18م ـ ـيـ ــا ج ـن ــوب
غرب لندن.
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ن ـت ـف ـل ـك ــس
وأم ـ ـ ــازون وأب ـ ــل ودي ــزن ــي
آالف الساعات من البرامج
األص ـ ـل ـ ـيـ ــة ك ـ ــل ع ـ ـ ــام ع ـبــر
منصاتها البث والتدفق،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة أن تـصـبــح
ال ـم ـن ـصــة األول ـ ـ ــى لـتــدفــق
المواد الترفيهية.
(د ب أ)

شــارك نجم الكرة اإلنكليزية السابقديفيد بيكهام في حملة دعائية لمصلحة أحد
الفنادق إلى جانب عارضة األزياء الصينية أنجيال يونغ وينغ ،وتدور فكرة اإلعالن حول
ً
أنه يتزوج من امرأة صينية بدال من زوجته عارضة األزياءفيكتوريا بيكهام ،وظهر من
خالل الصور التي التقطت لهما أن الحملة الدعائية تدور حول رجل وزوجته يستمتعان
َّ
ً
في حفل زفافهما داخل شوارع العاصمة البريطانية ،إذ أطل بيكهام ُمرتديا بدلة توسكيدو
سوداء ،بينما عروسه أنجيال ارتدت فستان الزفاف األبيض.
ً
وتابعت اإلعالن عدسات الباباراتزي ،والتقطت صورا من موقع التصوير ،حيث ظهر
ً
باص أحمر مركون جانبا وعلقت عليه الفتة بيضاء كتب عليها "ادعوا الضيوف فقط"
وسط أجواء من االحتفال والرقص إلى جانبه.

تمثال لوالت ديزني
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القصيرة نوع من التدريب والتجريب
القصة
السعيد:
ً
ُ
روايته «رواق البغدادية» طبعت مجددا وسط حفاوة نقدية
بالعمق الفلسفي لتوفيق الحكيم ،وبالدقة والتخطيط المحكم لنجيب محفوظ ،يسترشد األديب
الشاب ،د .أسامة السعيد ،في كتابة قصصه ورواياته ،فيكتب بتمهل وتأمل ال يشغله وقت اإلعداد
لشخوصه وأبطاله ،لكن يشغله رسمها ونحتها على الورق ،ليجسدها للقارئ بكل تفاصيلها
الشارقة ،وإحسان
الموحية .وصدر للسعيد مجموعتان قصصيتان وروايتان ،وفاز بجائزتي ً
عبدالقدوس العام الماضي ،وأعيدت طباعة روايته "رواق البغدادية" أخيرا ،وسط حفاوة نقدية
واسعة .حول كتابة الرواية ومجموعتيه القصصيتين ومسيرته اإلبداعية ،التقته "الجريدة" ،وكان
الحوار التالي:
القاهرة -محمد الصادق

التحضير للرواية
أصعب من
كتابتها

● دلفت إلى عالم األدب عبر
الـقـصــة الـقـصـيــرة "هـيــت ل ــك" ،ثم
انتقلت إلى الرواية ،ماذا عن تلك
البداية؟
 بالفعل كان دخولي إلى عالمال ـك ـتــابــة ب ـش ـكــل عـ ــام ع ــن طــريــق
ال ـق ـص ــة الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة ،وقـ ـ ــد بـ ــدأت
كتابتها فــي مرحلة مبكرة جدا
من حياتي ،وطبعا كانت أعماال
بسيطة تعكس محاوالت التعرف
عــن الـعــالــم عبر صفحات الكتب
وسـ ـط ــور ال ـك ـت ــاب ــة ،ورغـ ـ ــم أن ـنــي
جــربــت كـتــابــة الـشـعــر ،فــإنـنــي لم
أجد به تلك الرحابة التي وجدتها
في القصة القصيرة والقدرة على
الـتـعـبـيــر ع ــن مـخـتـلــف الـمـشــاعــر
واألف ـ ـك ـ ــار ،وت ـج ـس ـيــد م ـف ــارق ــات
الواقع ،وربما كنت محظوظا بأن
الق ــت بـعــض قـصـصــي الـقـصـيــرة
تـ ـق ــدي ــرا م ـب ـك ــرا ش ـج ـع ـنــي عـلــى
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ،ف ـق ــد ف ـ ـ ــازت بـعــض
أعمالي القصصية فــي المرحلة
الـجــامـعـيــة ب ـجــوائــز أدب ـي ــة على
مستوى جامعة القاهرة التي كنت
أدرس اإلع ــام فيها ،كما نشرت
بعض القصص في مجالت نادي
القصة والثقافة الجديدة وأخبار
األدب وغيرها.
وال ـح ـق ـي ـقــة أن أول مـجـمــوعــة
قصصية صدرت لي كانت بعنوان
"ع ـ ــورة م ـك ـش ــوف ــة" ،وك ــان ــت تـلــك

الـمـجـمــوعــة تـجـسـيــدا إلصـ ــراري
عـ ـ ـل ـ ــى االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ ب ــالـ ـقـ ـص ــص
ال ـ ـق ـ ـصـ ـيـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي ك ـت ـب ـت ـه ــا فــي
المرحلة الجامعية بكل ظزاجتها
وعـ ـف ــويـ ـتـ ـه ــا ،ب ـ ــل وس ــذاجـ ـتـ ـه ــا
أحـ ـي ــان ــا ،ل ـك ــن ت ـل ــك ال ـم ـج ـمــوعــة
كـ ــانـ ــت م ـظ ـل ــوم ــة ل ـل ـغ ــاي ــة فـيـمــا
يتعلق بالنشر وال ـتــرويــج ،وقــد
استفدت من تلك الخبرات عندما
أ ص ــدرت مجموعتي القصصية
الـ ـث ــانـ ـي ــة "ه ـ ـيـ ــت لـ ـ ـ ــك" ،فـحـظـيــت
ببعض االنتشار ،ربما ّ
لتفردها
باحتوائها من البداية إلى النهاية
عـلــى مـجـمــوعــة قـصــص قصيرة
جدا ،وحققت المجموعة نجاحا
أفضل من سابقتها ،وكانت عالمة
بالنسبة لي على بعض الرسوخ
ف ــي ع ــال ــم ال ـك ـت ــاب ــة ،األمـ ـ ــر ال ــذي
دفعني الحقا إلى التطلع إلى آفاق
أكثر رحابة من القصة القصيرة،
وأق ـص ــد هـنــا عــالــم ال ــرواي ــة بكل
سحرها وتعقيدها.
● االن ـت ـقــال إل ــى ال ــرواي ــة ،هل
اح ـتــاج مـنــك إل ــى وق ـفــة تــأمــل ،أم
جاء بسهولة؟
 أعـ ـتـ ـق ــد أن الـ ـ ــروايـ ـ ــة ك ــان ــتهدفي منذ البداية ،لكنني ظللت
ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة أت ـه ـيــب االن ـت ـقــال
إل ــى عــالــم ال ــرواي ــة ،خــاصــة أنني
تربيت على روايــات لعمالقة في
الحبكة و صـنــا عــة الشخصيات،

تقديرات وجوائز
القــت أعمال السعيد تقديرا الفتا وحــازت
ج ــوائ ــز ،وي ـعـ ّـبــر ع ــن س ـعــادتــه ب ـهــذا الـتـقــديــر
قائال :كنت محظوظا ،ألن الروايتين اللتين
أنتجتهما إلى اآلن لقيتا تقديرا كبيرا ،سواء
م ــن خ ــال ال ـج ــوائ ــز ،أو ال ـم ـس ـتــوى ال ـن ـقــدي،
فقد ف ــازت رواي ـتــي األول ــى "رواق البغدادية"
بالمركز األول لجائزة الشارقة لإلبداع العربي،

ونشرت في اإلمارات ،ثم أعيدت طباعتها في
مصر أخيرا ،كما فازت روايتي الثانية "آرنكا"
عبدالقدوس
بالمركز األول لجائزة إحـســان
ّ
لعام  ،2018وأعتقد أن تلك الحفاوة تمثل دافعا
لي على المواصلة ،رغم أعباء العمل األكاديمي
والصحافي ،التي تجور كثيرا على المساحة
المتاحة للكتابة األدبية.

كتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ
وغـيــرهـمــا ،ورب ـمــا كــانــت القصة
ال ـق ـص ـي ــرة ن ــوع ــا مـ ــن ال ـت ــدري ــب
والتجريب ال ــذي يمهد الطريق،
ويـ ـنـ ـم ــي الـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى ال ـك ـت ــاب ــة
الماراثونية في الرواية ،لذلك لم
يكن التحول صعبا أو شاقا ،بل
كــل مــا تطلبه األم ــر بالنسبة لي
كان توافر الوقت والتركيز الالزم
لإلقدام على كتابة الرواية األولى،
ول ـل ـم ـفــارقــة ف ـقــد ك ــان ــت فـكــرتـهــا
بــداخ ـلــي م ـنــذ س ـن ــوات ال ــدراس ــة
الـجــامـعـيــة ،واخـتــزنـهــا الــاوعــي
وظل ّ
ينميها ،حتى إذا ما وصلت
إل ـ ــى ق ـ ـ ــرار ال ـب ـح ــث وال ـت ـخ ـط ـيــط
للكتابة ،لم تستغرق الكتابة أكثر
م ــن ث ــاث ــة أش ـه ــر ح ـت ــى خــرجــت
المسودة األولى للعمل.
● فـ ـ ـ ـ ــي روا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــك "رواق
البغدادية" ،هل كانت تهيمن عليك
فكرة البحث التاريخي؟
 روايــة "رواق البغدادية" هيأول ــى رواي ــات ــي ،وك ـمــا أوضـحــت
سـلـفــا ،فـقــد ب ــدأت الـتـفـكـيــر فيها
قـبــل س ـن ــوات ،وال يـمـكــن اعـتـبــار
الرواية عمال تاريخيا ،فهي عمل
أدبي باألساس ،وليست تأريخا،
بل يمكن اعتبارها رواية مراوغة،
تسعى إلى إسقاط التاريخ على
الــواقــع ،وفهم الماضي من خالل
الحاضر ،فالرواية تجري أحداثها
في مسارين متوازيين ،تاريخي
ومعاصر ،وينمو الصراع الدرامي
بهما بـصــورة متطابقة ،فيشعر
ال ـق ــارئ ب ــأن ال ـتــاريــخ واألحـ ــداث
البعيدة التي جرت قبل أكثر من
 700س ـنــة ال ت ـ ــزال ح ــاض ــرة في
عالمنا الـمـعــاصــر ،وقــد حرصت
ـال من
على بـنــاء الــروايــة بـقــدر ع ـ ٍ
التخييل ،بحيث يتماهى القارئ
مــع األح ــداث والـشـخـصـيــات ،فال
يستطيع الـفـصــل بـيــن مــا حــدث
فعليا فــي الـتــاريــخ ،وبين مــا هو
خ ـيــالــي م ــن ص ـنــع ال ـك ــات ــب ،وقــد
حـ ــاولـ ــت الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى اإلطـ ـ ــار
ال ـ ـعـ ــام ل ـ ــأح ـ ــداث ،ل ـك ــن الـ ــروايـ ــة
ت ـضــم ف ــي أح ــداث ـه ــا شـخـصـيــات
واق ـع ـيــة ،تـفـصــل بـيـنـهــا سـنــوات
ط ــويـ ـل ــة ،وأخـ ـ ـ ــرى أدخ ـل ـت ـه ــا فــي
نسيج األحداث لعوامل فنية ،لكن
الجانب األعظم من الشخصيات
واألحـ ـ ـ ــداث ،راع ـي ــت ف ـيــه اح ـت ــرام
الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ،ول ـ ـكـ ــن دون ال ـت ـق ـيــد
ب ـحــرف ـيــة م ــا ورد ف ــي ال ـم ــراج ــع
الـتــاريـخـيــة ،وأع ـت ـقــد أن الــروايــة
ح ـق ـق ــت هـ ــدف ـ ـهـ ــا ،ونـ ـجـ ـح ــت فــي
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أسامة السعيد
توصيل الرسالة بأنها عمل فني
يستلهم ال ـتــاريــخ ،وأن الـتــاريــخ
ليس مجرد صفحات من الماضي
وان ـت ـهــت ،بــل إن الـمــاضــي يمكن
أن يـبـقــى ح ــاض ــرا بــداخ ـل ـنــا وال
يـمــوت ،ولــم تـقــدم الــروايــة نهاية
آمـنــة ،على العكس قــدمــت نهاية
م ـف ـتــوحــة ع ـلــى اح ـت ـم ــاالت ع ــدة،
خــاصــة فــي م ـســارهــا الـمـعــاصــر،
وه ــي ن ـهــايــة تـعـكــس ح ــال ــة عــدم
اليقين والقلق التي نعيشها في
عالمنا المعاصر.
● حدثنا عن كواليس كتابتك
ل ـلــروايــة ،ثــم ش ـعــورك باستقبال
النجاحات التي القتها.
 أنـ ــا م ــن ن ــوع ـي ــة ال ــروائ ـي ـي ــنالذين يستغرقون وقتا في البحث
والـتـخـطـيــط ألي عـمــل يتصدون
لـكـتــابـتــه ،وال أم ـيــل إل ــى الـكـتــابــة
العفوية أو فكرة أن العمل يكتب
نـفـســه ،رب ـمــا ك ــان ذل ــك األس ـلــوب
أكثر مالءمة للومضة القصصية
أو حتى للقصة القصيرة أحيانا،
لكن الــروايــة مسألة أخ ــرى ،فهي
بناء عالم متكامل ،البد أن يعتمد
عـ ـل ــى بـ ـنـ ـي ــان وأس ـ ـ ـ ــس درام ـ ـيـ ــة
قوية ،ورســم دقيق للشخصيات
وتـ ـط ــوره ــا ودوره ـ ـ ـ ــا ف ــي إذك ـ ــاء
الـصــراع ،وبــدون تخطيط محكم
ورؤية واعية لكل جوانب العمل،
ي ـم ـكــن أن ت ـت ـه ــاوى الـ ــروايـ ــة في
منتصف الـطــريــق ،وأس ــوأ مــا قد
يواجهه الــروائــي هــو أن يتوقف
فـ ــي م ـن ـت ـص ــف ال ـ ـطـ ــريـ ــق ،أو أن
يـخــرج عمله مفككا أو بــه هنات
فنية يمكن للقارئ المدقق ،فضال
عــن الـنـقــاد اكتشافها ،وبالتالي
فإنني أستغرق وقتا طويال في
ال ـت ـح ـض ـيــر ألي رواي ـ ــة أك ـت ـب ـهــا،
وأقـ ــوم بـبـحــث دق ـيــق ،ال يقتصر

على القراءة البسيطة ،بل قد يمتد
إلى العودة لألعمال الفنية للفترة
التي أكتب عنها األغاني واألفالم
والصحف والقضايا التي كانت
تشغل الـنــاس ،بل وحتى األزيــاء
واألذواق الـتــي كــانــت مسيطرة،
وأحـ ـ ــاول أال أه ـمــل أي تـفــاصـيــل
مـهـمــا كــانــت بـسـيـطــة ،حـتــى وإن
لم أستعن بها في العمل ،لكنها
على األقل تكون حاضرة بداخلي،
فأنا أصبح جزءا خفيا من حياة
شخصياتي ،وأحيانا أجد نفسي
متورطا في انفعاالتها ،وقد أعتذر
لها ألنني كنت قاسيا أحيانا في
تـقــديـمـهــا ،وق ــد ح ــدث ذل ــك معي
على سبيل المثال في شخصية
بـيـبــرس الـجــاشـنـكـيــر ف ــي رواي ــة
"رواق البغدادية".
أم ـ ــا م ــرحـ ـل ــة الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،ف ـهــي
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــي م ـت ـع ــة خ ــال ـص ــة،
فأجد لــذة ال توصف في تحويل
ك ـ ـ ــل األف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار ال ـ ـت ـ ــي س ـك ـن ـت ـن ــي
واس ـت ـغــرق ـت ـنــي ف ــي بـحـثـهــا إلــى
ك ـل ـم ــات وس ـ ـطـ ــور ،وبـ ـع ــد إن ـه ــاء
المسودة األولى أنفصل عن العمل
ل ـف ـتــرة ث ــم أعـ ــود لـتـنـقـيـحــه ،ف ــإذا
وصلت لما أقتنع به أضع نهاية
لعالقتي بالرواية ،وإال فإنها لن
تخرج إلى النور أبدا.

رواية جديدة
● ماذا عن مشروعاتك األدبية
القادمة؟
 لـ ّـدي مشروع لــروايــة جديدة
أسعى فيه إلى اختبار مساحات
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـك ـتــابــة اإلب ــداع ـي ــة،
رب ـمــا تــأخــذنــي ل ـمــرافــئ جــديــدة،
وال تقتصر على الكتابة الروائية
التقليدية.

ختام مهرجانات «القبيات» بتوزيع جوائز ألفالم
سينمائية قصيرة عن الريف «العكاري»
بيروت  -ةديرجلا

•

حفل ختام مهرجانات
"ريف" في عكار اللبنانية
بشتى أنواع الترحيب
واالهتمام والتكريم
للفائزين بجوائزه.

اخـتـتـمــت م ـهــرجــانــات "ريـ ـ ــف" ،أيـ ــام سينمائية
وبـيـئـيــة ف ــي "ال ـق ـب ـيــات" -ع ـك ــار ،أمـسـيـتـهــا الـثــالـثــة،
لعروض األفــام السينمائية ،بحفل توزيع جوائز
األفالم القصيرة "قصص من عكار" ،التي شارك فيها
ً
 9أشخاص ،من أبناء المنطقة ،كانوا أعدوا أفالما
تحكي حكاية الريف العكاري ،وجــرى عرضها في
الليلة األولى للمهرجان.
وتم ذلك بإشراف لجنة تحكيم مؤلفة من جوليا
قـصــار ،وسينثيا شقير ،وسيمون هبر ،بحضور
رئيس بلدية "القبيات" عبده مخول عبده ،وعدد من
المخرجين والممثلين ،وحشد تجاوز األلف شخص
من عكار ومن مناطق لبنانية عدة ،إداريي المهرجان
ومعدي األفالم القصيرة.

جوليا قصار

جوليا قصار
أعربت عن حبها
وإعجابها بعكار
وأهلها وأهل
«القبيات»

بدورها ،تحدثت الممثلة جوليا قصار ،فأعربت
عن حبها وإعجابها "بعكار وأهلها وأهل "القبيات"،
وقالت" :لقد استمتعت بكل لحظة أمضيتها خالل
األيام الثالثة ،في كل األماكن التي زرناها ،وباألفالم
الـتــي شــاهــدنــاهــا ،خ ــال فـعــالـيــات ه ــذا الـمـهــرجــان
المميز ،في هذه المنطقة المميزة" ،شاكرة "كل فريق
العمل ،وكل الذين ساهموا في إنجاح هذا المهرجان،
الذي فيه الكثير من العاطفة والكرم والعطاء والحب".
وأثنت على "الشباب معدي األفالم الذين عملوا
ً
معا ،كفريق ،وتعاونوا إلنجاز أفالمهم وتنافسوا
بكل مناقبية ،لتقديم أفضل ما لديهم".
وأعلنت قصار عن قــرار اتخذته لجنة التحكيم
بتقديم الـجــائــزة لـشــراء تقنيات الـصــوت ،لتوضع
بتصرف كل الذين شاركوا في إعــداد هــذه األفــام،
لمساعدتهم عـلــى إ ك ـمــال مسيرتهم ،وللمساهمة
ً
فــي إنـتــاج أفالمهم بشكل أفضل تقنيا مــن ناحية

ّ
ُي ُّ
عد األذان نداء الدين اإلسالمي ،وأحد أبرز رموزه الذي يدل
على بالد اإلســام والمسلمين ،ومن ثم ارتباطه بالمسجد،
مكان العبادة وتأدية الصالة ،الركن األهم في فرائض ّاإلسالم.
ل ــذا ُيـفـتــرض فــي َم ــن يـنـبــري لــرفــع األذان أن يـتــوفــر على
النطق،
خصائص بعينها ،بأن يكون فصيح اللسان،
صحيح َ
عذب الصوت .فلقد جاء في الحديث الشريف عن ُم َ
او َية ْب ِن
ع
ِ
َ
َ
ُ َْ َ َ َ
اللهِ صلى الله عليه وسلم
ان ُِّ ،قــالَ َ :س ِم ْع ُت َّ َر ُسـ َـول
أ ِ ُبــي سفي
ً
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
اس أعناقا َي ْو َم ال ِق َي َامةِ ".
يقول" :المؤذنون أطول الن ِ
وهذا يدلل على قدسية األذان وفضله ،وعلى الثواب العظيم
الــذي َّ
خص الله سبحانه وتعالى به المؤذن يوم الحساب،
ّ
لقيامه بعمل متميز وعلى قدر كبير من األهمية.
لذا ،ففي الثقافة اإلسالمية ُيرفع األذان وفق مقامات ّ
معينة،
تتناسب وتتناغم مع أوقات الصالة.
فالمقام واللحن اللذان يرفع بهما المؤذن أذان الفجر كي
يوقظ الناس من نومهم ،ويدعوهم إلى الصالة وبدء يومهم،
يختلف عن المقام الذي يؤدي به أذان الظهر ،حيث اشتداد
العمل وحرارة الشمس.
وهكذا في ّ
تميز وقت العصر عن المغرب عن العشاء ،حيث
ظلمة
آخــر الـصـلـ
ـوات الـيــومـيــة ،وحـيــث إقـبــال اإلن ـســان على ّ
ّ
والتهجد والنوم .وبهذا يجب على المؤذن أن يتوفر
الليل
على معرفة بالمقام الـخــاص بكل أذان ،وأن يتفهم ويــدرك
أذان عن أذان ،وكيف أن كل مقام
الفلسفة وراء اختالف لحن ٍ
ً
يراعي ويتناسب واللحظة الزمنية التي ُيرفع بها ،آخذا في
الـحـسـبــان أوض ــاع ال ـنــاس فــي نــومـهــم وعملهم وقيلولتهم
ومغربهم وعشائهم.
لكن األمر ،مع األسف ،يتجلى في مختلف مناطق الكويت
بشكل مختلف.
بعض األص ــوات النشاز،
ترتفع
األذان،
ـت
ـ
ق
و
فمع دخــول
ّ
في النطق واللحن واألداء .أصوات منفرة ّفي طريقة تأديتها
لألذان ،ونطق كلماته بشكل خاطئ ،ومنفرة في لحن األداء
ً
ّ
وفي المط والتطويل .علما بأن المفترض وجود مؤذن يرفع
ّ
ّ
األذان بصوت ندي عذب ،وبنغمة تمس روح المؤمن كدعوة
ّ
محفزة للصالة.
ً
ُ
أقول ما أقول وأنا أعاني الضيق يوميا لحظة يرفع أذان
الظهر مؤذن المسجد الذي بجانب مكتبي ،في مبنى المدرسة
القبلية ،التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
في منطقة المباركية.
ّ
معوجة ،ونـبــرة صــوت نـشــاز ،وكلمات غير
مــؤذن بلكنة
صحيحة النطق ،ومـبـتــورة عند نهاياتها ،وإس ــاء ة كبيرة
لــأذان وللصالة ولجميع من يسمعه وهو يقوم بالصراخ.
ً
حتى أن زميال قال لي" :ليته ال يؤذن ،فيصلنا صوت مؤذن
آخر".
ً
إن وزارة األوقـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة مـعـنـ ّـيــة تـمــامــا
ً
ّ
معنية
بالمؤذنين بطول مساجد الكويت وعرضها .وهي أيضا
بوضع ضوابط مشددة لمن ُيسمح لهم بالتعيين بوظيفة
م ــؤذن ،وبالتالي السماح لهم بــرفــع األذان .ومــؤكــد أن على
الوزارة أن تضع مغريات وحوافز مادية لوظيفة المؤذن ،كي
يقبل عليها الكثير من أبناء الكويت الشباب ،الذين يملكون
مؤهالت التوظيف ،سواء من خريجي الجامعة أو المعاهد
التطبيقية .أولئك الذين أكرمهم الله بحفظ أجزاء من القرآن،
وبنطق سليم ،وصوت عذب ّ
ندي .وبالتالي بث نداء اإلسالم/
األذان بما يستحق من قدسية وأهمية .هذا إلى جانب توظيف
إخوة عرب أو غيرهم ممن المؤهلين لهذه الوظيفة اإلسالمية
ّ
المقدسة.
صحيح أن مدة األذان قد ال تتجاوز الدقائق القليلة ،وأن
لكن الواجب الديني يقتضي االهتمام بهذه
كلماته محفوظةّ ،
الوظيفة ،لكونها تمثل واحدة من أهم عالمات الدين اإلسالمي،
وبـمــا يـمـ ّـيــزه عــن الــديــانــات األخ ــرى ،الـتــي رأت فــي الناقوس
ً
وغيره سبيال لمناداة أتباعها.
إن المالحظة تشير إلى قيام بعض العمالة الوافدة ،التي
تعمل في المساجد كمنظفين أو ّ
حراس ،يقومون برفع األذان،
بصوت ونطق ولحن غير صحيح وبــائــس ومـســيء لــأذان
والصالة والمصلين .ولــذا من األسلم عدم استسهال هؤالء
ً
لمهمة رفــع األذان وقيامهم بــدور هــم ليسوا أهــا لــه .بــل إن
الواجب يقتضي محاسبتهم على ذلك .وتوجيههم بشكل قاطع
بعدم تجرؤهم على رفع األذان حتى لو تأخر المؤذن أو غاب.
األذان ثـقــافــة ،وص ــوت دال عـلــى اإلس ــام وال ـص ــاة ،ومنا
لإلخوة األفاضل في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

إصدار

«اإلرهاب الجديد» ...يرصد النساء
في التنظيمات اإلرهابية

الحضور الكبير
بــدا يــة ،كانت كلمة ترحيب لمدير المهرجان د.
أن ـطــوان ضــاهــر ،ال ــذي أع ــرب عــن فــرحــه بالحضور
ً
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،ش ـ ــاك ـ ــرا "ل ـل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم م ـتــاب ـع ـت ـهــا
وح ـض ــوره ــا ،وك ــل ال ــذي ــن ش ــارك ــوا ف ــي إعـ ــداد هــذه
األفالم ،التي تعبر بصدق عن ريف عكار".
مــن جهتها ،شرحت الـمــديــرة الفنية للمهرجان
إلـيــان راهــب "تفاصيل ومـجــريــات المهرجان ،بكل
فعالياته البيئية والسينمائية ،واألنشطة المواكبة
له".
كما شكرت وزارة الشؤون االجتماعية ،وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،UNDPوالسفارة النرويجية،
ع ـلــى دع ـم ـهــم ال ـن ـشــاط الـ ــذي تـضـمــن أي ـضــا عـشــاء
ً
قرويا ،أعدته سيدات يمثلن  9جمعيات نسائية ،من
مناطق عكارية عدة ،عملن على تقديم عدد كبير من
المأكوالت التقليدية العكارية".

وزارة األوقاف
وثقافة األذان

جوليا قصار مع سوزان حوراني
ً
الصوت" ،قائلة "ونحن جاهزون لمساعدتهم دائما،
في حال قرروا إكمال مسيرتهم في هذا المجال".
ً
كما أعلنت أيضا عن جائزة الجمهور ،التي منحت
لفيلم (ما بدي حدا يجي على عكار) لصفاء حمود،
تلتها عضوة لجنة التحكيم سينثيا شقير ،بإعالن
جــائــزتــي ت ـنــويــه ،مـنـحـتــا لفيلمي "س ـم ــرا" لـفــراس
عبدالله و"عكواريوم" لنهرا جرمش ،ثم أعلن المخرج
سيمون هبر جائزة لجنة التحكيم الخاصة ،التي
منحت لمجد عبود عن فيلمه " 7لف".
أما الجائزة األولى للمهرجان ،فقد منحت لفيلم
(الرسو) لربيع فرح ،الذي حاز إعجاب الكثيرين.
بعدها ،التقطت الصور التذكارية للفائزين مع
أعضاء لجنة التحكيم وإدارة المهرجان ،وتال احتفال
تــوزيــع الـجــوائــز عــرض فيلم (ربـيــع Tramontane
 ،(Rabihللمخرج فاتشي بولغرجيان ،الذي حضر
إلــى "الـقـبـيــات" ،لمشاركة الجمهور بعرض فيلمه
األول الطويل ،وهو من بطولة جوليا قصار.

عام  2016في مسابقة (نظرة ما) في مهرجان كان".
يذكر أن فيلم (ربيع ) ،يحكي قصة شاب ضرير
يعيش في قرية صغيرة في لبنان ،ويغني في جوقة،
ً
يحدث لــه مــوقــف ،يجعل حياته تنقلب رأس ــا على
عقب ،حيث يذهب لالستحصال على جــواز سفر،
فيكتشف أن هويته ،التي يحملها طول حياته مزيفة،
ليبدأ رحلة البحث عن سجالت ميالده ،فيسافر إلى
ً
مختلف أرجاء لبنان ،بحثا عن هويته الحقيقية.

اليوم الثالث
كما عرض في اليوم الثالث من المهرجان فيلم
أعدك  ،Wallayللمخرج بيرني جولدبال ،وفيلم نداء
الرعيان  ،RIAFNللمخرج هانزالنغ.
وختام األمسية ،كان مع فيلم بياع الخواتم من
أعمال الرحابنة ،الذي جمع فيروز ونخبة من عمالقة
الفن اللبناني ،وأخرجه يوسف شاهين.

«نظرة ما»
وقبل بدء عرض الفيلم توجه بولغرجيان بالتحية
إلى "كل الذين حضروا لمشاهدة هذا الفيلم ،الذي له
مكانة خاصة بالنسبة لي" ،شاكرا "إدارة مهرجان
ريف ،على مبادرتها لعرض فيلم ربيع ،الذي حظي
باهتمام كبير خالل مشاركته في عرضه األول في

المديرة الفنية للمهرجان إليان
راهب شرحت تفاصيل ومجريات
المهرجان

غالف الكتاب
ً
صــدر حديثا عــن دار النخبة للنشر وا لـتــوز يــع ،كتاب
جــديــد تـحــت عـنــوان "اإلره ــاب الـجــديــد :رؤي ــة نـظــريــة مع
تطبيقات على بعض التنظيمات اإلرهابية المعاصرة"،
تأليف أستاذ علم االجتماع المشارك في جامعة سوهاج
المصرية ،خالد كاظم أبودوح.
وي ـنــاقــش ال ـك ـتــاب ب ـعــض األف ـك ــار ال ـمــرت ـب ـطــة بـمـســألــة
اإلر ه ــاب ا لـجــد يــد ،و يـقــدم رؤ ي ــة تحليلية نـقــد يــة لمجمل
هــذه األ فـكــار ،ويسرد بشكل مفصل أ هــم التحوالت التي
ً
ً
طرأت على اإلرهاب المعاصر ،وخلقت منه شكال جديدا
لإلرهاب.
ً
ويـ ـتـ ـن ــاول الـ ـكـ ـت ــاب أي ـ ـضـ ــا ب ـع ــض ال ـق ـض ــاي ــا ال ـم ـه ـمــة
الـمــرتـب ـطــة ب ــاإلره ــاب ال ـج ــدي ــد ،م ـثــال طـبـيـعــة ال ـعــاقــات
الطفيلية بين اإلر ه ــاب واإل ع ــام ،وتقديم تحليل لفكرة
تجنيد النساء ،أو انضمام النساء للتنظيمات اإلرهابية
فـ ــي تـ ـح ــول خـ ـطـ ـي ــر ،فـ ــي ط ـب ـي ـع ــة فـ ـك ــرة ال ـت ـج ـن ـي ــد ل ــدى
التنظيمات اإلر هــا بـيــة ،خــا صــة فيما يتصل باستخدام
النساء كمقاتالت ،وتنفذن بعض العمليات والممارسات
اإلرهابية.
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األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :كوكب العمل لديك في تراجع ويتلقى
ذبذبات سلبية.
ً
عاطفيا  :تشعر بتغيير فــي األ ج ــواء يمس
ً
حياتك العاطفية إيجابا.
ً
ً
ً
ومتكتما بانتظار
اجتماعيا  :كن متحفظا
الحصول على كل المعطيات والدالئل.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تنجح ضمن فريق متناسق اذا كنت
ً
نزيها في تعاملك.
ً
عاطفيا :على الصعيد العاطفي أنت تبني
على أسس ثابتة.
ً
اجتماعيا :تـبــدو اتـصــاالتــك االجتماعية
ً
ناجحة وتعطي ثمارا طيبة.
رقم الحظ.39 :
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

 10ر
9

ت

 8س
5
4
3

ّ
ً
مهنيا  :ينصحك الفلك بالتوسع في عملك
ً
بعيدا عن التشبث برأيك.
ً
عاطفيا :تتحفظ أمام الحبيب من تصرف قام
ّ
وتوجه له مالحظة.
به
ً
اجتماعيا :قد يلوح في األفق نزاع ما فحاول
تجنبه قدر اإلمكان.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :عليك ان تتصرف بصبر وروية إزاء
أي حدث في هذا اليوم.
ً
عاطفيا :تـصـ ّـرف بــوعــي ومسؤولية أمــام
الحبيب وال تظهر شكوكك.
ً
اجتماعيا :ال تدع ً
أحدا من األقارب يوقعك
في الخطأ أو يضللك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا  :اذا كنت تبحث عــن مركز أو عمل
ً
جديد فاصبر قليل.
ً
ً
متزوجا فقد تشعر بعودة
عاطفيا :ان كنت
العالقة إلى وضعها الطبيعي.
ً
اجتماعيا :يحمل اليوم دعوة فرح ومناسبة
للتسلية مع بعض األصدقاء.
رقم الحظ.11 :

ً
مهنيا :إياك وأعمال البورصة والمراهنات
والمغامرة في حساباتك.
ً
ً
عاطفيا :قد تعيش هواجس وارتباكا قبل
ً
اتخاذك قرارا عاطفيا.
ً
اجتماعيا :عندما تبتعد عن المظاهر تقترب
أكثر من الحقيقة.
رقم الحظ.28 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تدور نقاشات عاصفة حول مسألة
مهنية دقيقة وصعبة.
ً
عاطفيا :حــاذر من خيانة او التباس في
عالقتك العاطفية.
ً
اجتماعيا  :تبحث فــي ش ــؤون مالية لها
عالقة بمصالح عائلية مشتركة.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـهـنـيــا :تفكر بـشــراكــة مهنية مــع أحــدهــم
وتنتظر ًالظروف المناسبة لتحقيقهاً .
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـح ـم ــل ب ــرج ــك إلـ ـي ــك ت ـشــويــقــا
وعالقات طيبة مع الجنس اآلخر.
ً
اجتماعيا  :قــد تقلق بسبب تـضــارب بين
حياتك الشخصية وواجباتك المهنية.
رقم الحظ.2 :
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األميركية.
 - 5فـ ـ ـ ـ ــارق ا لـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة -
النيشان.
 - 6فنانة لبنانية.
 - 7إلــه مـصــري  -نوتة
موسيقية.
 - 8يحصل على  -فنانة
مصرية معتزلة.

 - 9اسم لكل عمل مبدع
 سرير الميت  -وضعهخلسة.
 - 10جــز يــرة كويتية -
اسم موصول.
 - 11فنانة مصرية.

الثور

 20أبريل  20 -مايو

7

4

9

2

1

 غطى. - 2فنانة لبنانية.
ّ -3
تبدل عن حاله حتى
ال ُي ـ ـ ـعـ ـ ــرف  -ع ــا ص ـف ــة
بحرية  -إله مصري.
 - 4إ ن ـ ـهـ ــض  -ا ب ـي ــض
 اس ـ ــم وكـ ــالـ ــة أب ـح ــاثالـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاء والـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران
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ّ
تنحى عــن منصب
-1

ً
مـهـنـيــا :سـتـطــرأ أحـ ــداث فــي ال ـخ ــارج تدعم
طموحاتك لتصل بسرعة.
ً
عاطفيا :قد تهتم بعالقة رومانسية ناشئة
سوف تتطور مع الوقت.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـسـتـعـيــد عــافـيـتــك ب ـعــد وعـكــة
بسيطة وتحتفل بمناسبة عائلية.
رقم الحظ.53 :

٢

6

ً
عموديا:

٥
٣
٦

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

1

 - 1ثأروا ألنفسهم  -فقد
محتواه.
 - 2إح ــدى ج ــزر أنتيل
الصغرى.
 - 3صفائح مــن حديد
تـ ـطـ ـل ــى ب ــالـ ـقـ ـص ــدي ــر -
ّ
تـسـجــل وت ـك ـتــب  -حــث
ً
الطائر جناحيه بسطا
ً
وقبضا.
 - 4جيري وقهري  -حب
ً
ً
النفس حبا مفرطا.
 - 5للتفسير  -تـكـلــم -
ّ
صوت الرعد.
 - 6شتم وسـ َـب  -لطم -
ارتابا في األمر.
 - 7ممثل أميركي راحل
 أمر فظيع. - 8ال يـبــاح بــه  -ســرق
خفية ّ -
حب.
 - 9ت ـ ـ ـ ــدر ب ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى -
محترف الفنان.
 - 10فاعل  -استخف بـ.

٣

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

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

٥

٢

تحالف
بعد
ضحية
في

ً
ً
مهنيا :اذا خضت ح ــوارا مــع المسؤولين
ً
فأظهر ليونة وانتباها.
ً
عاطفيا :أنت اليوم أكثر إيجابية وتفهما
آلراء شريك عمرك.
ً
اجتماعيا  :تتبنى وجهة نظر اجتماعية
كنت تعاكسها في السابق.
رقم الحظ.17 :
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من  8أحرف و هي اسم مضيق يصل بين البحر األسود
وبحر مرمرة.

17

تسالي

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مـهـنـيــا :تــابــع أع ـمــالــك بـثـبــات وفـطـنــة وكــن
ً
متكتما عن أمورك المهنية.
ً
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـسـتـعـيــد س ــام ــا وت ـن ــاغ ـم ــا مــع
ً
الحبيب وتمضيان أوقاتا ممتعة.
ً
اجتماعيا :قد تمر بتوتر شديد فال تجعله
ينعكس على من يحيط بك.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
مهنيا :تطل على فترة من اإلبداع المهني
وتحصل على التقدير واالحترام.
ً
عاطفياّ :
وحــدا أهدافكما أنت والحبيب
فتصالن بسرعة أكبر.
ً
اجتماعيا  :تواجهك تعقيدات ومشاكل
ً
مترويا.
على الصعيد الشخصي فكن
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر

18
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ّ
الفهد :نعاني أزمة لحن سببت طغيان األغنية العراقية

ُّ
ُ
تعلق الجمهور بأعماله القديمة مثل «عودتني» يشعره بالرضا واالمتنان
محمد جمعة

يرى الفنان سعد الفهد أن
األغنية الخليجية تعاني أزمة
األغنية
لحن سببت "طغيان"
ً
العراقية ،وهو ما اعتبره شيئا
ً
سلبيا.

مشتاق لكل
شيء في
الكويت وأنا
من مواليد
الجهراء
وتنقلت
بين مختلف
مناطقها

حل الفنان سعد الفهد ضيفا
على برنامج «الديوانية» في حلقة
استثنائية تحدث خاللها المطرب
المميز عبر أثير «المارينا إف .إم»،
عــن جملة مــن المشاريع الفنية،
وتـطــرق فــي ح ــواره مــع اإلعالمي
م ـه ـنــد ي ــوس ــف إلـ ــى ال ـع ــدي ــد مــن
المحاور المهمة.
وق ــد عـ ّـبــر الـفـهــد عــن اشتياقه
للكويت ،قائال« :مشتاق لكل شيء
في الكويت ،الكلمات لن تسعفني
ل ـل ـح ــدي ــث ع ـم ــا ب ــداخـ ـل ــي ،حـتــى
عـنــدمــا قــدمــت األغـنـيــة الوطنية،
(كل شيء وال الكويت) ،من كلمات
م ـف ـيــد ال ــدغ ـي ـش ــم وأل ـ ـحـ ــان حـمــد
الخضر ،لم تترجم كل مشاعري»،
ولفت إلى أنه من مواليد منطقة
ال ـج ـه ــراء ،مـضـيـفــا« :أن ـت ـمــي الــى
ال ـج ـهــراء ،وتـنـقـلــت بـيــن مختلف
مناطقها ،ومازالت ذكرياتي معها
محفورة بداخلي».
وأشار سعد إلى أنه راض عما
ّ
قدمه خالل مشواره من أغنيات،
مضيفا« :جهدي لم يذهب سدى،
أسـ ـع ــد عـ ـن ــدم ــا أجـ ـ ــد ال ـج ـم ـه ــور
مـتـعـلـقــا بــأغـنـيــات قـ ّـدمـتـهــا منذ
س ـن ــوات ،مـثــل «ع ــودت ـن ــي» ،الـتــي
أتعمد تجاهلها فــي الـعــديــد من
الحفالت ،لكن أفاجأ بأن الحضور
يطلبها ،فاضطر إلى غنائها مرة
أو اثنتين ،وهذا يشعرني بالرضا
واالمـ ـتـ ـن ــان ل ـل ـج ـم ـهــور ،ويـخـلــق
بداخلي حالة من التفاؤل.

فنانون كويتيون
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف ال ـ ـف ـ ـه ـ ــد أن ـ ـ ـ ـ ــه ع ـل ــى
تواصل مع العديد من الفنانين
الكويتيين ،مثل مساعد البلوشي
وعبدالعزيز الضويحي وغيرهما،

مشيدا في الوقت نفسه ،بالنشاط
الـفـنــي لـلـشـبــاب ،ومـنـهــم مـطــرف
ال ـم ـط ــرف وع ـب ــدال ـع ــزي ــز الــويــس
وإبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم دش ـ ـ ـتـ ـ ــي ،وقـ ـ ـ ـ ــال إن
الـمـطـلــوب مــن الفنانين الشباب
االشـ ـتـ ـغ ــال ع ـل ــى األغـ ـنـ ـي ــات مــن
ناحية الكلمة واللحن لتستمر،
الفتا إلى أننا نعاني في الساحة
ال ـف ـن ـيــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة أزمـ ـ ــة ل ـحــن،
مـمــا تـسـبــب فــي طـغـيــان األغـنـيــة
العراقية ،وهو األمر الذي وصفه
بـ «السلبي».
وأشـ ـ ـ ــار س ـع ــد إل ـ ــى أن ه ـنــاك
ع ــدي ــدا م ــن الـمـلـحـنـيــن الـجـيــديــن
على مستوى الخليج ،مثل ياسر
بوعلي الــذي تعاون معه في «ما
ج ـبــرتــك» ،مـضـيـفــا« :ي ــاس ــر فـنــان
مجتهد أي ـضــا ،وه ـنــاك عبدالله
المناعي ،وهو مميز في األغنيات
الوطنية ،إلى جانب سهم وناصر
الـ ـص ــال ــح ،األس ـ ـتـ ــاذ ال ـم ـخ ـضــرم،
وهناك أسماء عــدة ،لكنها تعمل
منفردة».
وحول رأيه في مستوى األغنية
ال ـكــوي ـت ـيــة ،يـ ــرى ال ـف ـهــد أن الـفــن
بشكل عام يمر بتحوالت وتذبذب
مستوى ،الفتا إلى أنه في السابق
كان هناك نشاط جماعي لصناع
األغنية.

التحوالت
أمــا عــن الـتـحــوالت فــي حياته
الـمـهـنـيــة ،ف ـق ــال« :ك ــل ش ــيء ق ــدر،
لم أتخيل نفسي يوما أن أصبح
فنانا مـشـهــورا ،وأن ــا فــي مرحلة
م ـب ـكــرة م ــن ح ـيــاتــي ك ـنــت أغ ـنــي،
ل ـك ــن ك ـن ــت أرى ن ـف ـســي م ــدرس ــا
أو دك ـ ـتـ ــورا ،ح ـت ــى م ــع اإلشـ ـ ــادة
بموهبتي لم أقتنع يوما بأنني

سعد الفهد

مهند يوسف

سأسلك درب الغناء» وأكد الفهد
أنه ضد مقولة أن يقدم الفنان ما
يطلبه المستمعون ،وإنما يقدم
مــا يالمس إحساسه ومــا يوافق
إمكاناته.
وان ـت ـق ــد س ـعــد م ــن أق ـ ــدم على
غ ـن ــاء «الـ ـع ــاي ــة» ،ق ــائ ــا« :ع ــرض
ّ
علي أن أقــدم هــذا اللون الشعبي
بـمـقــابــل م ـ ــادي ،لـكـنـنــي رف ـضــت،
وكنت أسمع من يغنيه وأضحك،
ألنه ليس كل فن شعبي مفروضا
أن يـغـنـيــه ال ـف ـن ــان ،وإن ـم ــا يجب
أن تـبـقــى «ال ـع ــاي ــة» ف ــي إطــارهــا
الشعبي ،ولــم أشــأ أن أنتقد هذه
الـمــوجــة حينها ،وإنـمــا انتظرت
حتى ه ــدأت ،ألقــول بكل صراحة
إن فــن «الـعــايــة» فــاشــل ،وكــل من
قدموه فشلة.
واع ـت ــرف الـفـهــد بــأنــه مــزاجــي
جدا ،لكنه ليس كسوال ،مستطردا:

«العالية» فن
ّ
فاشل وكل
من قدموه
فشلة ورفضت
غناءه بمقابل من أجواء اللقاء
 أدار اإلعــامــي مهند يوسفمادي

«الوطني للثقافة» ينعى علي الصباغة
نعى األمين العام للمجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـنــون واآلداب ،كــامــل الـعـبــدالـجـلـيــل ،علي
الصباغة ،صانع بوم المهلب الجديد –  ،٢الذي
ُووري الثرى أمس األول.
وقال العبدالجليل إن للمغفور له دورا كبيرا
في مجال صناعة السفن بالكويتُ ،
ويعد من
بـيــن أش ـهــر األس ـتــاديــة (م ـســؤولــي الـقــالـيــف)
ممن كــان لهم بصمة فــي ا لـحـفــاظ على تــراث
اآل ب ــاء واأل ج ــداد بعراقته وتميزه فــي منطقة
الخليج العربي.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن الـ ـبـ ـح ــر وس ـف ــن
الغوص والسفر في الكويت ممتد ال ينتهي،
بسبب تأثيره على شكل الحياة االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة فــي الـكــويــت قديما قبل ظهور
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،وهـ ـ ــو ي ـع ـن ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـتـ ـم ــوي ــن
واالن ـف ـت ــاح ع ـلــى ال ـش ـعــوب ،واالخـ ـت ــاط بـهــم،
واكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـمـ ـه ــارات وال ـت ـف ــاع ــل ال ـم ـت ـب ــادل،
ً
تأسيسا على العلوم البحرية التي أجادها
نواخذة البحر والقالليف والتجار الكويتيين
الــذيــن كــانــوا يـعـمـلــون فــي الـنـشــاط الـبـحــري،

«الدليل على ذلــك أنني قد أذهب
إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة  3أو  4م ـ ــرات فــي
ال ـش ـهــر ،وأن ـج ــز أل ـبــومــا كــامــا»،
مشيرا إلى أنه كان مترددا بشأن
طرح أغنية «ما جبرتك».
وأضاف« :كنت مترددا ،ورأيت
أن نـنـتـظــر ،بينما أ ص ــر الملحن
يــا ســر بوعلي على أن نطرحها،
وبــالـفـعــل نــزلــت األغـنـيــة ،وكــانــت
المفاجاة أنها نجحت وانتشرت،
وهناك عــدد من الزمالء ّ
قدموها
وأشكرهم على ذلك.
وقال إنه إلى اآلن لم يستغل إال
 40في المئة من طاقته في العمل
الـفـنــي ،و«أل ـحــن وال أضــع اسمي
على بعض األغنيات».

النصار« :جزء من الفانية» تدشن
المنافسات الرسمية لـ«القاهرة التجريبي»
●

كامل العبدالجليل
واشتهروا شهرة وا سـعــة ،كما يعني الحرف
اليدوية المرتبطة بصناعة أ جــزاء السفينة،
على اختالف استخداماتها وا لـغــرض منها،

ال ـل ـق ــاء ب ـح ــرف ـي ــة ،واسـ ـتـ ـط ــاع أن
يذهب بضيفه إلى مناطق جديدة
ليتحدث بجرأة وصراحة.
 ب ـ ــارك الـ ـفـ ـن ــان س ـع ــد ال ـف ـهــدللعرب تنظيم قطر لكأس العالم،
وق ــال« :إن ـجــاز للخليج والـعــرب،
وأت ـ ـم ـ ـنـ ــى أن أش ـ ــاه ـ ــد م ـن ـت ـخــب
الكويت في النهائيات».
 «أب ـيــك جنبي الـلـيـلــة» أغنيةقيثارة الخليج نوال ،تمنى الفهد
لو كانت لــه ،وقــال انــه ّ
قدمها في
حفله األخير ،ويشعر أنه يلتقي
مع نوال والملحن ناصر الصالح
في بوتقة واحدة.
 برنامج «الديوانية» من تقديممهند يوسف ،ومن إعداد صالح
ال ــدوي ــخ ،وي ـبــث عـبــر أث ـيــر إذاع ــة
المارينا إف .إم.

علي الصباغة
وقد ساهم الصباغة بجهده وعلمه وخبرته
ُ
في الحفاظ على هــذه الصناعة ،التي تعد
جزء ا أساسيا من الموروث الكويتي األصيل
من أعمال البحر».
وتـ ــابـ ــع ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل« :ب ـس ـب ــب ال ــدع ــم
الـسـخــي م ــن (أم ـي ــر ال ـق ـلــوب) الـشـيــخ جــابــر
األحمد ،طيب الله ثراه ،نشعر في المجلس
الوطني؛ مسؤولين وعاملين ،بالفخر بأن
ي ـتــوســد ب ــوم الـمـهـلــب –  ٢واج ـه ــة متحف
الـ ـك ــوي ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،بـ ـع ــد أن أع ـ ـ ــاد بـ ـن ــاء ه
الصباغة ومجموعة طيبة من القالليف ،إثر
التخريب اآل ثــم ا لــذي سببه الغزو العراقي
ُ
الغاشم لمؤسسات ال تحصي في الكويت،
ومن بينها المراكز الثقافية والمتاحف».
وأش ــار إلــى أن «ب ــوم الـمـهـلــب –  ،٢الــذي
ي ـت ـحــدى ث ـقــافــة ال ـح ــرق وال ـتــدم ـيــر ويــؤكــد
ج ـم ــال ـي ــات الـ ـحـ ـي ــاة ،أي ـق ــون ــة ال ــزم ــن ال ــذي
يشهد على صــراع الكويتيين مع الحياة،
وإصرارهم على بناء بلدهم ،رغم المخاطر
والصعاب التي كلفتهم الغالي والنفيس،
وقد عمل المجلس بكل ما أوتي من جهد
على حفظ هذا التاريخ ،من خالل مقتنيات
المتحف البحري التابع له».
و تـقــدم العبدالجليل بخالص التعازي
وال ـم ــواس ــاة إل ــى أسـ ــرة الـفـقـيــد وديــوان ـيــة
الـقــالـيــف وجـمـيــع الـمـهـتـمـيــن بــال ـمــوروث
الـ ـبـ ـح ــري ،ب ـف ـق ــد ع ـل ــي الـ ـصـ ـب ــاغ ــة ،ســائــا
ا لـ ـم ــو ل ــى ،عـ ــز و جـ ـ ــل ،أن ي ـل ـه ـم ـهــم ا ل ـص ـبــر
والسلوان.

محمد جمعة

يخوض الفنان والمخرج عبدالعزيز
ال ـن ـصــار تـجــربــة جــديــدة ت ـضــاف إلــى
رصيده في المسرح األكاديمي عندما
يـمـثــل ال ـكــويــت م ـس ــاء ال ـي ــوم بـعــرض
«جزء من الفانية» المقرر إقامته على
مسرح البالون بالعاصمة المصرية
الـ ـق ــاه ــرة ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات م ـهــرجــان
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـمـ ـع ــاص ــر والـ ـت ـج ــري ـب ــي
بدورته الـ  ، 26ليفتتح النصار بذلك
العروض الرسمية للمهرجان .في هذا
الصدد ،أعرب النصار لـ«الجريدة» عن
سعادته بتمثيل الكويت تحت مظلة
فرقة المسرح الكويتي في هذا الحدث
ً
البارز ،مؤكدا أن «القاهرة التجريبي»
منصة حقيقية لإلبداع وموعد للقاء
المسرحيين مــن شتى أقـطــار العالم،
وم ــن حـســن الـطــالــع أن يــأتــي اخـتـيــار
مـســرحـيــة «جـ ــزء م ــن ال ـفــان ـيــة» لـفــرقــة
المسرح الكويتي التي مثلت الكويت
فــي هــذا المهرجان أكـثــر مــن  8مــرات،
إضافة إلى أنها المشاركة الثالثة على
التوالي خالل السنوات الثالث األخيرة.
و حــول الفكرة العامة للمسرحية
أوض ـ ـ ــح أن «األح ـ ـ ـ ـ ــداث ت ـ ـ ــدور ح ــول
دكـ ـت ــات ــور أط ـف ــأ نـ ــور ح ـي ــات ــه ب ـي ــده،
بـسـبــب نــرجـسـيـتــه ،فـهــو يفعل
ك ــل شـ ــيء م ــن أجـ ــل نـفـســه،
ـاس ومـ ـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــر م ــع
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ا لـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ،ال ي ــر ح ــم
ح ـتــى زوجـ ـت ــه الـتــي
تـشـعــر بــالـحـصــار
وال ـيــأس ألفعاله
غير اإلنسانية،
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
بالندم ألنها
ت ـ ـ ــزوج ـ ـ ــت
ً
رج ـ ــا

م ـث ـل ــه ،ت ـت ــذك ــر ط ـفــول ـت ـهــا وأل ـعــاب ـهــا
البالستيكية ،وعندما كبرت أصبحت
هي اللعبة في يد زوجها القاسي...
كل ذلــك عبر قــراء ة إخراجية تعتمد
ال ـ ـت ـ ـجـ ــريـ ــب والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث الـ ـمـ ـس ــرح ــي
اإلضافي.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أع ـ ــرب ال ـن ـصــار
عن سعادته بالمشاركة في مسلسل
«حـ ـ ـ ــدود الـ ـ ـش ـ ــر» ،ال ـ ـ ــذي وضـ ـع ــه فــي
مواجهة الفنانة القديرة حياة الفهد
ون ـخ ـبــة م ــن ن ـج ــوم ال ـســاحــة الـفـنـيــة
ً
ب ــالـ ـك ــوي ــت وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ،خـ ـص ــوص ــا
م ــع وجـ ــود ال ـف ـنــان اإلم ــارات ــي أحـمــد
الجسمي.
ووجه الشكر للفنانة حياة الفهد
عـلــى اخـتـيــارهــا ل ــه ،وإليـمــانـهــا بــأن
الفنان الكوميدي من الممكن أن يقدم
ً
ً
ً
دورا تراجيديا ،متابعا« :شخصيتي
فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ذات ط ــاب ــع ت ــراجـ ـي ــدي
بـحــت ،فــي تـجــربــة جــديــدة بالنسبة
ل ــي .م ـش ـغــوف وم ـت ـشــوق لـمـشــاهــدة
المسلسل عبر ا لـشــا شــة الصغيرة».
وش ــدد عـلــى أن ــه مــن خ ــال احتكاكه
ب ـن ـجــوم الـمـسـلـســل اك ـت ـســب خ ـبــرات
جــديــدة تضيف إلــى رصـيــده الفني،
والعمل كتب أحداثه محمد النشمي،
وأخرجه أحمد دعيبس.
يـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن « ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزء م ــن
الـ ـف ــانـ ـي ــة» مـ ــن إخـ ـ ــراج
عـبــدالـعــزيــز النصار
ومن تأليف الكاتبة
م ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــم نـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــر،
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ب ـه ـمــن،
وحـصــة الـنـبـهــان،
وكـ ـف ــاح ال ــرج ـي ــب،
وع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــز
بهبهاني ،وعبدالله
ال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــوشـ ـ ـ ـ ــي،
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــداد
اإلبراهيم.

عبدالعزيز النصار

ّ
«هيك بدن»  ...إلى نهائيات «إزميت الدولي»
●

بيروت  -ةديرجلا

•

وص ــل فيلم خــريــج الـجــامـعــة اللبنانية
الطالب المخرج أنطوني مرشاق «هيك بدن»
من بين  548فيلما مشاركا ،إلى نهائيات
مهرجان إزميت الدولي لألفالم القصيرة،
الذي ينظم في تركيا من  2حتى  4أكتوبر
المقبل.
وسينافس الفيلم اللبناني «هيك بدن»
أمام لجنة تحكيم دولية 5 ،أفالم من فرنسا
وبــريـطــانـيــا وتــايــانــد وتــرك ـيــا وصــربـيــا،
على أن يشارك في مهرجان بيروت لألفالم
أواخـ ــر ال ـعــام ال ـحــالــي .وأراد خــريــج كلية
الفنون -الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية،
الطالب أنطوني مرشاق ،من خالل فيلمه -
كمشروع ّ
تخرج لنيل شهادة الماستر في
اإل خ ــراج السينمائي والتلفزيوني للعام
ال ـجــام ـعــي  ،2019 /2018إي ـص ــال رســالــة
مفادها أن األعــراف االجتماعية في لبنان
ت ـب ـقــى أق ـ ــوى م ــن ك ــل ال ـق ــوان ـي ــن ،وت ـن ــاول
فــي سـيـنــاريــو الفيلم عـنــاصــر االغـتـصــاب

والقانون والعنف المنزلي وضغط األهل
والمجتمع لتوضيح ذلك.
وفـ ــي فـيـلــم «ه ـي ــك بـ ـ ــدن» ،تـجـبــر الـفـتــاة
الـعـشــريـنـيــة «ل ـي ـلــى» عـلــى ال ـ ــزواج م ــن ابــن
عمها ،بعد أن اغتصبها ،وذ ل ــك بموافقة
وتأييد أهلها ،وبعد حفل الزفاف تعود إلى
منزلها وترفض الزواج منه ،وتقيم دعوى
ضــده فــي المحكمة الـتــي لــم تنصفها في
الحكم النهائي« .هيك بــدن» ،فيلم انطلق
من الجامعة اللبنانية تحت إشراف األستاذ
في كلية الفنون الجميلة والعمارة المخرج
بـهـيــج حـجـيــج ،أم ــا ج ـن ــوده ف ـهــم :الـكــاتــب
والمخرج أنطوني مرشاق  -خريج ماستر
 ،2إخــراج سينمائي وتلفزيوني ،الممثلة
كايتي يونس  -ماستر  ،2تمثيل ومسرح،
الممثل كميل يــو ســف  -خــريــج ماستر ،2
تـمـثـيــل ومـ ـس ــرح ،م ــدي ــر ال ـت ـصــويــر عـمــاد
أبوجودة  -ماستر  ،2تصوير.
والفيلم قصير من  17دقيقة بإمكانات
ّ
متواضعة ،تمكن من خالله المخرج مرشاق
وزمــاؤه من الجامعة اللبنانية من حجز

أنطوني مرشاق
مقعد لمشاريعهم في مهرجانات دولية.
يذكر أن أنطوني بانتظار وصــول عدد
من الردود لمشاركة فيلمه «هيك بدن» ،في
مـهــرجــانــات لــأفــام فــي نـيــويــورك ولـنــدن
وب ــراغ وقــرطــاج واإلسـكـنــدريــة ومرمريس
في تركيا وغيرها.

خبريات
إبراهيم الحكمي في القاهرة
لتسجيل أغنية جديدة

بدأ المطرب السعودي إبراهيم
ً
الحكمي حاليا تسجيل أغنية
جديدة مع الموزع الموسيقي
ياسر ماجد ،في أحد
استديوهات مدينة القاهرة،
ولم يتحدد االسم النهائي
لألغنية حتى اآلن .ومن المقرر
أن تكون األغنية مختلفة عن
التي قدمها الحكمي من قبل،
وفق ما أكد ياسر ماجد.
ويعمل الحكمي على ألبومه
الجديد منذ أكثر من عامين،
وسجل معظم أغنياته في
استديو مهندس الصوت
مصطفى رؤوف ،ويتعاون
خالله مع عدد من الشعراء
والملحنين والموزعين
المصريين ،وعلى رأسهم
أيمن بهجت قمر ووليد
سعد ،اللذان قدما معه رائعته
الغنائية مقدمة مسلسلي
«الطوفان» و«نسر الصعيد».
واشتهر الحكمي في مصر من
خالل أغنية «هموم جبلين»،
التي قدمها منذ  5سنوات
«تتر» لمسلسل «أبوهيبة في
جبل الحالل» ،للنجم الراحل
محمود عبدالعزيز.

باسم سمرة يبدأ تصوير
«صندوق الدنيا»

يبدأ الفنان باسم سمرة
تصوير فيلم «صندوق
الدنيا» ،وتجمع المشاهد
األولى بينه وبين الفنانة رانيا
يوسف والفنان خالد الصاوي
وآخرين ،ويستمر التصوير
في نفس الديكور لمدة أيام،
وينتقل بعدها «سمرة» إلى
ديكور آخر الستكمال تصوير
مشاهده ،من تأليف وإخراج
عماد البهات .وأكد سمرة
في تصريحات صحافية ،أن
الفيلم ُيعد بطولة جماعية،
ويشارك فيه مجموعة من
النجوم الكبار ،منهم :خالد
الصاوي ،عالء مرسي ،وصالح
عبدالله .والفيلم يدور حول
عدد من القصص اإلنسانية
المؤثرة التي تحدث في
منطقة وسط البلد بالقاهرة.
ُيذكر أن سمرة شارك في فيلم
«والد رزق  »2للنجم أحمد عز
وعمرو يوسف وأحمد داود
وأحمد الفيشاوي وكريم
قاسم ،للمخرج طارق العريان،
وتأليف صالح الجهيني،
وحقق الفيلم إيرادات عالية
منذ عرضه في السينمات،
وظهر سمرة بشخصية
«عباس الجن».

محمد التاجي يعود
لتصوير «فالنتينو»

عاد الفنان محمد التاجي
لتصوير دوره في مسلسل
«فالنتينو» مع «الزعيم» عادل
إمام ،بعد توقف دام ألكثر
من ثالثة أشهر ،من إخراج
رامي إمام ،حيث من المقرر
أن يستكمل تصوير دوره
بأحد االستديوهات ،حيث
يقدم التاجي شخصية مدير
بنك يدعى شاكر ،ويدخل في
أزمات مع نور عبدالمجيد
«فالنتينو» – عادل إمام
صاحب مجموعة مدارس
«فالنتينو» .وقال التاجي
إنه فوجئ بأخبار انتشرت
في األيام الماضية ،تفيد
بأنه مريض وطريح الفراش،
موضحا أنه يتمتع بصحة
جيدة ،مشيرا إلى أنه يعود
لتصوير دوره في المسلسل
مع «الزعيم» عادل إمام،
مطالبا بعدم نشر أخبار
مغلوطة عنه.
مسلسل «فالنتينو» من
تأليف أيمن بهجت قمر،
وإخراج رامي إمام ،ويشارك
في البطولة :دالل عبدالعزيز،
وفاء صادق ،طارق اإلبياري،
هدى المفتي ،محمد كيالني،
ورانيا محمود ياسين.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
ّ
واشنطن تحذر :الهالل اإليراني قد يتحول إلى قمر
• ترامب ال يستبعد لقاء روحاني • بومبيو :طهران تقوم بأنشطة نووية سرية
دعا المبعوث األميركي الخاص
براين هوك دول العالم إلى
مواجهة تمدد النفوذ اإليراني
في المنطقة ،قبل أن يتحول
من «هالل إلى قمر» ،في حين
رد وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف على اتهام
رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بتطوير برنامج تسلح
لطهران ً
ً
نووي سرا متحدثا عن امتالك
تل أبيب أسلحة نووية.

من يمتلك القنبلة
النووية يثير
ضجة عن موقع
مدمر إلثارة الحرب
(ظريف لنتنياهو)

ح ـ ـ ــذرت الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
مــن مخاطر التمدد اإليــرانــي في
منطقة الشرق األوسط ،داعية إلى
مواجهة محاولة طهران ترسيخ
نفوذها ،قبل أن يتحول «الهالل
اإليراني إلى قمر».
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص بـ ــال ـ ـم ـ ـلـ ــف اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
ّ
براين هــوك إن إيــران تسعى إلى
اس ـت ـن ـســاخ ال ـت ـجــربــة الـلـبـنــانـيــة
ً
فــي الـيـمــن ،م ـش ـ ّـددا عـلــى وجــوب
منعها من ترسيخ نفوذها هناك،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ت ـق ـي ـيــد ال ـتــوســع
اإلي ـ ــران ـ ــي فـ ــي ل ـب ـن ــان وس ــوري ــة
والعراق.
وأضاف هوك ،في تصريحات
نـ ـش ــرت أمـ ـ ــس« :عـ ـل ــى ال ـع ــال ــم أن
ّ
يواجه طموحات إيــران ،وإال فإن
ً
ال ـهــال اإلي ــران ــي سيصبح قـمــرا
ً
كــامــا» .وتحدث عن لعبة كبرى،
تـمــارسـهــا ط ـه ــران ،عـبــر قيامها
بـ ــدعـ ــم جـ ـم ــاع ــة «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـل ــه»
الحوثية ،سـتــؤدي بـحــال العجز
الـ ــدولـ ــي ع ــن ال ـت ـص ــدي ل ـه ــا إل ــى
مخاطر كبرى ،على رأسها «لبننة
ال ـ ـبـ ــاد» ،أي اس ـت ـن ـســاخ تـجــربــة
«حزب الله» اللبناني.
وب ــرأي ه ــوك ،تستخدم إيــران
ال ـي ـمــن ال ـي ــوم ل ـت ـعــزيــز مـكــانـتـهــا
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،إال أن األخ ـ ـطـ ــر مــن
ذل ــك أن ـهــا تـسـتـغــل تـحــالـفـهــا مع
الحوثيين ،لتهديد وص ــول ربع
إمـ ــدادات الـنـفــط فــي الـعــالــم ،عبر
تحكمها بمضيقي بــاب المندب
وهرمز.
هوك ،الذي انتقد ضعف إعالم
ب ــاده فــي تغطية دور إي ــران في
إط ــال ــة الـ ـص ــراع الـ ـم ــأس ــاوي فــي
اليمن ،خلص إلى نتيجة بديهية:

إيرانيون خالل إحياء ذكرى العاشر من المحرم في طهران أمس (رويترز)
«منع إيران من ترسيخ نفسها في
اليمن ضرورة ال خيار».
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،جـ ـ ـ ـ ــدد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،مساء
أمس األول ،تلميحه إلى احتمال

اج ـت ـم ــاع ــه م ــع ن ـظ ـي ــره اإلي ــران ــي
حسن روحاني.
وقال ترامب في البيت األبيض:
«قد يحدث .قد يحدث .ليس عندي
أي مشكلة» .لكن الرئيس األميركي

لمشاهدة فريقها المفضل «استقالل».
وق ــال ــت صـحـيـفــة إن الـ ـم ــرأة ال ـتــي يطلق
عليها اســم «الـفـتــاة ال ــزرق ــاء» ،بسبب ألــوان
فريق استقالل ،أشعلت النار في نفسها خارج
المحكمة األسبوع الماضي ،بعدما سمعت
أحدهم يقول إنه سيتم سجنها مدة  6أشهر.
وذك ــر مــوقــع م ـي ــزان أون ــاي ــن الـقـضــائــي،
أمس ،أنه لم يصدر أي حكم بحق المرأة ،ألن
محاكمتها لم تجر كما أن القاضي في عطلة.
وأثارت وفاة خضيري غضبا على مواقع

التواصل االجتماعي ،ودعا كثيرون االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى منع إيران من
المشاركة في المسابقات الدولية ،كما دعوا
المشجعين إلى مقاطعة المباريات.
ودعا العب كرة القدم اإليراني الشهير علي
كريمي متابعيه على «إنستغرام» وعددهم
 4.5ماليين متابع الى مقاطعة المالعب.
وذكـ ــر مــوقــع الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة أن ــه تم
تـسـلـيــم جـثـمــان ال ـم ــرأة إل ــى عــائـلـتـهــا الـتــي
تعيش في مدينة قم جنوب طهران.

الذي يفرض عقوبات اقتصادية
ودبلوماسية شديدة على طهران
لفت إلى أن «على إيران تصحيح
أوض ــاع ـه ـاألن ـه ــم ب ـص ــراح ــة في
وضع سيئ جدا اآلن».

رد ظريف
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،رد وزي ـ ــر
الخارجية اإليرانية محمد جواد
ظ ــري ــف ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر» ،ع ـل ــى مــا
وص ـفــه ب ــ«ال ـم ـســرح ـيــة ال ـجــديــدة
ل ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـص ـه ـي ــون ــي
بنيامين نتنياهو ضد إيران».
ونـ ـش ــر ظ ــري ــف ف ــي ت ـغــريــدتــه
فيديو عن نتنياهو في عام ،2002
خـ ــال اج ـت ـم ــاع ف ــي ال ـكــون ـغــرس
األميركي أعطى خالله ضمانات
بأن غزو العراق ستكون نتائجه
إيجابية على المنطقة.
وك ـت ــب ال ــوزي ــر ي ـق ــول إن «مــن

يـمـلــك القنبلة ا ل ــذر ي ــة الحقيقية
ً
ً
أصبح راعيا كذابا ويثير ضجة
ح ــول مــوقــع مــزعــوم مــدمــر ،فهو
وفـ ــريـ ــق بـ ـ ــاء ال ي ـ ــري ـ ــدون س ــوى
ا لـ ـ ـح ـ ــرب وال ي ـه ـم ـه ــم أن ي ـق ـتــل
األبــريــاء وأن تهدر  7تريليونات
دوالر أخرى».
وتـ ــابـ ــع ظـ ــريـ ــف« :ه ـ ــل ت ـتــذكــر
ضماناتك التي وعدت بها في عام
 2002بـشــأن النتائج اإليجابية
لغزو العراق؟ ولكن هذه المرة لن
تكون يقينا على الهامش تشاهد
م ــا ي ـحــدث ول ــن ت ـكــون ف ــي مــأمــن
هذه المرة».
وك ـ ـ ــان ن ـت ـن ـي ــاه ــو ص ـ ـ ــرح فــي
ب ـي ــان م ـت ـل ـفــز ،أمـ ــس األول ،ب ــأن
إســرائـيــل كشفت مــواقــع إيــرانـيــة
س ـ ـ ــري ـ ـ ــة إض ـ ـ ــافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ــأسـ ـلـ ـح ــة
الـ ـن ــووي ــة ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع كـشــف
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر أن الـ ــوكـ ــالـ ــة ال ــدولـ ـي ــة
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ع ـثــرت عـلــى آثــار

عون يطلب من واشنطن مواصلة وساطتها مع إسرائيل

قائد المخيم
وكــان نصرالله قــال أمــس األول ،فــي ختام
كـلـمــة أل ـقــاهــا بـمـنــاسـبــة الـلـيـلــة األخـ ـي ــرة من
عاشوراء« :نحن نخوض معركة كبرى وتحاول
أميركا وإسرائيل وأدوات أميركا أن تحاصر
ً
مخيمنا» ،مضيفا « :قائد مخيمنا اليوم هو
اإلمام خامنئي ومركزه الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية».
ووصف خامنئي بأنه «حسين هذا الزمان»،
مـضـيـفــا« :ه ــذا مخيمنا وه ــذا إمــام ـنــا وهــذا
قائدنا وهذا حسيننا .في هذه المعركة ال مكان
للحياد ،إما أن تكون مع الحسين أو تكون مع
يزيد ،المعركة تتجدد والمواجهة تتجدد».

العقوبات
وإذ وص ـ ــف ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة عـلــى
الـحــزب بأنها «ع ــدوان» ،اعتبر نصرالله ،في
كلمته أمس ،أنه «على الحكومة أن تدافع عن
اللبنانيين ال أن تسارع مؤسسات الدولة إلى
تنفيذ الرغبات األميركية» فيما بدا أنه انتقاد
للمصرف المركزي.
واستنكر «الـعـقــوبــات على بـنــوك ال عالقة
لها بحزب الله وعلى أغنياء ألنهم الشيعة».
وأك ــد نـصــرالـلــه أن «الـلـبـنــانـيـيــن أسـقـطــوا
المحاولة اإلسرائيلية لتغيير قواعد االشتباك

حمدوك يترأس أول
اجتماع للحكومة السودانية

رئيس وزراء الجزائر
يستقيل قريبًا

نصرالله :خامنئي قائدنا ...وملتزمون بـ «»1701
فــي كلمة عـبــر شــاشــة عـمــاقــة بالضاحية
الجنوبية لبيروت ،في ذكرى عاشوراء ،رفض
األمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله أي
ً
حرب على إيــران ،معتبرا أنها «ستدمر دوال،
ً
وستكون حربا على محور المقاومة».
وأضاف نصرالله أمام عشرات اآلالف من
مناصريه« :كجزء من محور المقاومة ،لسنا
ً
على الحياد ،ولن نكون» ،الفتا إلى أن «هذه
الحرب المفترضة ستشكل نهاية إسرائيل،
وستشكل نهاية الهيمنة والوجود األميركي
في منطقتنا».
وش ـ ــدد ع ـلــى أن «اإلم ـ ـ ــام ع ـلــي خــامـنـئــي
(المرشد األعلى اإليــرانــي) ،هو قائد محور
المقاومة ،وإيران هي قلب المحور ومركزه
ً
األســاســي وداع ـمــه األقـ ــوى» ،مضيفا« :لمن
يــراهــن على خــروجـنــا مــن مـحــور المقاومة
نقول له هيهات منا الذلة».

سلة أخبار

عقد مجلس الوزراء السوداني،
أمس ،أول اجتماع له برئاسة
عبدالله حمدوك ،وناقش
المجلس  10أولويات للحكومة.
وحكومة حمدوك هي األولى
منذ عمر البشير في أبريل
الماضي ،وتم تشكيلها باتفاق
القوى السياسية السودانية.
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الصحة
السودانية إبالغها منظمة
ً
الصحة العالمية رسميا
بوجود  4حاالت إصابة بمرض
الكوليرا في والية النيل األزرق
جنوب شرقي البالد.

وفاة «الفتاة الزرقاء» متأثرة بحروقها
ت ــوفـ ـي ــت شـ ــابـ ــة إيـ ــران ـ ـيـ ــة تـ ــدعـ ــى س ـحــر
خـضـيــري ( 30ع ــام ــا) ،أمـ ــس ،بـعــد أيـ ــام من
إضــرامـهــا الـنـيــران فــي نفسها أم ــام محكمة
الثورة في العاصمة طهران ،خشية سجنها
لمحاولتها دخول الملعب.
وطـلـبــت نــائـبــة الــرئ ـيــس ل ـش ــؤون ال ـمــرأة
واألسرة معصومة ابتكار من رئيس السلطة
القضائية التحقيق في انتحار خضيري.
واع ـت ـق ـل ــت ال ـس ـل ـط ــات خ ـض ـي ــري عـنــدمــا
حاولت الدخول إلى ملعب مرتدية زي رجل
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منذ  2006والجيش اإلســرائـيـلــي تـحـ ّـول إلى
جيش هوليوودي» ،في إشارة إلى الخدعة التي
نفذها الجيش اإلسرائيلي ،وأوهم الحزب أنه
تعرض لخسائر بشرية خالل «عملية افيميم».
وتوعد في هذا السياق أن يضرب الحزب في
المرة المقبلة أكثر من آلية لتحقيق إصابات
مؤكدة.
ورأى األمين العام لـ «حــزب الله» أن «كسر
الخطوط الحمر ال يعني أبدا التخلي عن القرار
 ،1701علما أن إسرائيل ال تحترمه» ،مشيرا
الى أنه «اذا اعتدى االسرائيلي على لبنان فإن
من حق اللبنانيين الدفاع عن بلدهم ،وسنرد
بالشكل الـمـنــاســب والـمـتـنــاســب وال خطوط
ً
حمراء مطلقا».
وق ـ ــال إن ج ـمــاع ـتــه ال ـم ــدع ــوم ــة م ــن إيـ ــران
أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة داخل لبنان
للمرة األولى مما يعزز قوة الردع في مواجهة
أي هجوم إسرائيلي.

انتقادات
وأثارت تصريحات نصرالله تعليقات عدة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد
مكاري« :يا ّ
سيد حسن ،اللبنانيون ال يريدون
ً
اصال خوض معارك ال تعنيهم ،بل يتطلعون
إلى االستقرار ،وال يريدون أن يكونوا في أي
ً
ّ
مخيم .وإذا كــان ال بـ ّـد من معركة ،دفاعا عن
ً
ّ
بلدهم فقط ،فال يقبلون قائدا لها إال دولتهم».
وتوجه السابق فارس سعيد إلى نصرالله
بقوله« :سماحة ّ
السيد ،ال يوجد في الدستور
وال في الطائف وال في الـ  ١٥٥٩وال في الـ ١٧٠١
تحت راية اإلمام خامنئي»،
شيء اسمه نقاتل
ّ
ً
معتبرا أن «حزب الله نفذ اليوم انقالبه الكامل
على لبنان».

مهمة شنكر
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،دع ــا الــرئ ـيــس الـلـبـنــانــي
ميشال عــون ،خــال استقباله مساعد وزيــر
الخارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط
دي ـف ـيــد ش ـن ـكــر ،أمـ ــس ،واش ـن ـطــن السـتـئـنــاف
وســاط ـت ـهــا ب ـش ــأن تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـبــريــة
والبحرية مع إسرائيل ،في وقت يستعد لبنان
لـبــدء التنقيب عــن الـنـفــط وال ـغــاز فــي مياهه
اإلقليمية.

طفل لبناني ينزف أمس بعد خضوعه للتطبير وهي عادة تشتهر بها مدينة النبطية جنوب
لبنان تقوم على ضرب الجبين بشفرة حادة في ذكرى العاشر من المحرم (أ ف ب)
ً
ً
وتسلم شنكر حديثا مهامه خلفا لديفيد
ساترفيلد الذي كان يقود وساطة بين لبنان
وإسرائيل لترسيم الحدود ،كون إحدى الرقع
ً
ال ـت ــي ح ــدده ــا ل ـب ـنــان لـلـتـنـقـيــب ت ـضــم جـ ــزءا
ً
متنازعا عليه مع إسرائيل.

ودعـ ـ ــا ع ـ ــون واش ـن ـط ــن إل ـ ــى أن تـسـتــأنــف
وســاطـتـهــا مــن حـيــث تــوقـفــت مــع ساترفيلد،
ً
ً
مشيرا إلى أن «نقاطا عدة تم االتفاق عليها ولم
يبق سوى القليل من النقاط العالقة ،في وقت
أكد شنكر «استعداد بالده لتجديد مساعيها».

يــورا ن ـيــوم منخفض التخصيب
بموقع إيراني تحدث عنه رئيس
الوزراء اإلسرائيلي ،استنادا إلى
معلومات استخباراتية.
ً ّ
والحقا ،اتهم وزير الخارجية
األم ـي ــرك ــي مــايــك بــومـبـيــو إي ــران
بالقيام بـ «أنشطة نووية محتملة
غير معلنة».
وكتب بومبيو على «تويتر»،
إن «غياب التعاون التام للنظام
اإليراني» مع الوكالة الدولية يثير
«تساؤالت بشأن وجود أنشطة أو
مواد نووية محتملة غير معلنة»
لدى الجمهورية اإلسالمية التي
طالبتها المؤسسة األممية بالرد
على أسئلة متعلقة ببرنامجها
ال ـنــووي على ال ـفــور .وأض ــاف أن
«العالم لن ُيخدع .سنحرم النظام
اإليراني كل السبل التي قد تقود
ً
ً
المتالكه سالحا نوويا».
(واشنطن ،طهران  -وكاالت)

موسكو تنفي قصف إدلب
إردوغان :لن أتحمل أي موجة نزوح أخرى
في قصف هو األول على منطقة إدلب منذ بدء
وق ــف إلط ــاق ال ـنــار قـبــل عـشــرة أيـ ــام ،استهدفت
طــائــرات حربية روسـيــة ،صـبــاح أم ــس ،بغارتين
مواقع لفصائل جهادية عدة بينها جبهة النصرة
ً
سابقا والحزب اإلسالمي التركستاني في جبل
الـتــركـمــان فــي ري ــف الــاذق ـيــة الـمـشـمــول بــاتـفــاق
خفض التصعيد.
ووفق مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن،
ً
فــإنــه «ل ـيــس واض ـح ــا مــا إذا ك ــان الـقـصــف يعني
انـتـهــاء الـهــدنــة ،الـتــي أعلنتها مــوسـكــو ووافـقــت
ً
عليها دمشق ،أو أنه سيبقى محدودا.
وه ــذه الـهــدنــة الـســاريــة منذ  31أغسطس هي
الثانية من نوعها منذ بــدء دمشق بدعم روسي
في نهاية أبريل تصعيد قصفها على المنطقة،
ً
م ــا ت ـس ـبــب ب ـم ـق ـتــل أكـ ـث ــر م ــن  950م ــدن ـي ــا وف ــق
المرصد ،وف ــرار أكثر مــن  400ألــف شخص وفق
األمم المتحدة.
وخالل األيام العشرة الماضية ،توقفت الغارات
الجوية كما هــدأت المواجهات على األرض بين
قــوات النظام وفصائل والمعارضة عند أطــراف
إدلــب ،باستثناء خــروقــات مع استمرار للقصف
الصاروخي والمدفعي المتقطع.
ونفت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ غارات على
جبل التركمان في منطقة خفض التصعيد بإدلب،
مــؤكــدة أنــه منذ ســريــان مفعولها لــم تقم قواتها
الجوية والسورية بأي مهام قتالية ضد أهداف
على األرض.
ورغم بدء الدوريات المشتركة يوم األحد ،أعلن
وزيــر الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو،
أمس ،أن جهود إقامة منطقة آمنة شرق الفرات هي
ً
حتى اآلن «شكلية» متهما واشنطن بالمماطلة ،في
إبعاد األكراد من الحدود التركية.
وفي حين وصف نظيره األميركي دونالد ترامب
بـ «الصديق» ،شدد الرئيس رجب طيب إردوغــان
على أنهما بحاجة إلــى إقــامــة «المنطقة اآلمنة»
ً
في أقرب وقت ممكن ،مؤكدا أنه من غير الممكن
أن تتحمل تركيا موجة نزوح أخرى من سورية.
في سياق متصل ،نقلت قناة "الميادين" ،التي
ً
ُيعتقد أنها تتلقى تمويال من طهران ،عن مصدر
أمني سوري ،أن "إسرائيل استخدمت أجواء األردن
بمساعدة األميركيين من قاعدتهم العسكرية في
منطقة التنف ،في قصف منطقة البوكمال شرقي
سورية أمس األول.
وتقع قاعدة التنف في المثلث الحدودي بين
العراق وسورية واألردن.
(عواصم -وكاالت)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر
حكومي وآخر داخل النظام
الحاكم في الجزائر ،أمس ،أن
رئيس الوزراء نور الدين بدوي
ً
سيستقيل قريبا.
وقال المصدران إن بدوي ،الذي
يطالب المحتجون برحيله،
سيستقيل لتسهيل إجراء
االنتخابات .ودعت هيئة
الوساطة والحوار الجزائرية
المكلفة البحث عن مخرج لألزمة
السياسية في البالد ،في تقرير
ّ
سلمته ،األحد الماضي ،للرئيس
المؤقت عبدالقادر صالح إلى
تلبية مطلب الشعب حول رحيل
بدوي وحكومته كشرط للذهاب
إلى انتخابات رئاسية.

تونس :مقابلة القروي
بيد القضاء

سمحت الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات في تونس لقناة
تلفزيونية بإجراء حوار مع
المرشح الرئاسي الموقوف
داخل السجن نبيل القروي،
شريطة أن توافق السلطة
القضائية على ذلك.
وجاء قرار هيئة االنتخابات
بحق القروي ،بعد أسبوع من
ً
إجراء القناة التلفزيونية حوارا
مع المرشح الرئاسي المالحق
من طرف القضاء في قضايا
فساد مالي ،والفار خارج
البالد سليم الرياحي .وذلك
ً
ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ
الفرص بين جميع المرشحين
المنصوص عليها بالفصل 52
من القانون االنتخابي ،شرط أن
يتم االلتزام بالتراتيب القانونية
المعمول بها داخل السجون.

األردن :إضراب المعلمين
متواصل بعد فشل الحوار

دخل إضراب المعلمين في
األردن أمس ،يومه الثالث ،بعد
انتهاء جولة من المفاوضات
بين الحكومة ونقابة المعلمين
باءت بالفشل ودون التوصل
التفاق بين الطرفين.
وعقد مساء أمس األول ،حوار
جديد بين نائب نقيب المعلمين
ووزير التربية والتعليم برعاية
رئيس لجنة التربية النيابية
إبراهيم البدور ،انتهى دون
اتفاق .وقالت النقابة ،إن
الحكومة ال تتحدث عن عالوة
 50في المئة ،مشيرة إلى أن
مبادرتها تتحدث عن عالوة
رتب للمعلمين ،بالتالي ستحرم
المبادرة نحو  40في المئة من
المعلمين ،وتضمنت مبادرة
الحكومة تقديم عالوة  6في
المئة لرتبة معلم و 16في المئة
لرتبة معلم أول و 18في المئة
لرتبة معلم خبير ،مشددة على
أن تلك األرقام بعيدة كل البعد
عن مطالب النقابة.
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تدافع في كربالء يوقع عشرات القتلى خالل عاشوراء
غارة جديدة على مخزن لـ «الحشد» ...ونائب عراقي :واشنطن أبلغتنا أن الضربات إسرائيلية
بينما كان مئات اآلالف من
المسلمين الشيعة يحيون
ذكرى العاشر من المحرم في
مدينة كربالء المقدسة لدى
الشيعة ،أمس ،وقع حادث
تدافع مؤسف أدى الى مقتل
العشرات من الزوار.

القوات العراقية
ّ
تشن على «داعش»
عملية «التراب
األسود» شمال
تكريت

ً
ق ـتــل  31ش ـخ ـصــا ،ع ـلــى األق ــل،
وأصيب العشرات ،أمس ،في تدافع
أثناء إحياء ذكرى عاشوراء بمدينة
كربالء التي تبعد  100كلم جنوب
بغداد.
وت ـعــد ح ــادث ــة ال ـت ــداف ــع األول ــى
من نوعها في مدينة كربالء ،التي
كانت تتعرض لتفجيرات وهجمات
الجهاديين الذين كانوا يعتبروها
هــدفـهــم األول ،وذل ــك قـبــل تحسن
االوض ــاع األمنية خــال السنوات
األخيرة.
ويــأتــي هــذا ال ـحــادث بعد نحو
عامين من إعالن السلطات العراقية
«النصر» على تنظيم «دعش» ،مما
انعكس أج ـ ً
ـواء هــادئــة فــي كربالء
التي تشهد مشاركة مئات اآلالف
سنويا في إحياء ذكرى عاشوراء.
وأع ـلــن الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
ً
الـصـحــة «اس ـت ـش ـهــاد  31شخصا
وإصـ ـ ــابـ ـ ــة  100بـ ـيـ ـنـ ـه ــم عـ ـش ــرة
أش ـ ـخـ ــاص بـ ـح ــال ــة خـ ـطـ ـي ــرة ،فــي
حصيلة غير نهائية» خالل حادث
ً
ال ـتــدافــع ،مـضـيـفــا أن «ف ــرق وزارة
الصحة استنفرت طواقمها» بعد
الحادث.
ً
ون ـش ــر ن ــاش ـط ــون ص ـ ـ ــورا بعد
الـحــادث ألع ــداد مــن ال ــزوار فاقدي
الوعي على األرض ،بينما يحاول
آخرون إسعافهم.
وتـ ـ ــوافـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــزوار مـ ـن ــذ مـطـلــع
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي م ــن مختلف
المدن العراقية إلــى كــربــاء ،حيث
مـ ــرقـ ــد اإلمـ ـ ـ ـ ــام ال ـح ـس ـي ــن وأخـ ـي ــه
العباس إلحـيــاء ذك ــرى استشهاد
اإلمام الحسين ،ثالث االئمة االثني
عشر المعصومين لدى الشيعة.
وش ـ ـه ـ ــدت س ـ ــاع ـ ــات الـ ـصـ ـب ــاح
م ـم ــارس ــات ض ــرب بــالـسـيــف على
الـ ـ ــرؤوس وع ـلــى الـ ـص ــدور ،وســط
حشود من الــزوار يرتدون مالبس
سـ ـ ـ ـ ــوداء ب ـي ـن ـه ــم ن ـ ـسـ ــاء وأط ـ ـفـ ــال
تجمعوا حول مرقد اإلمام الحسين.
ً
وتحتشد جموع الزوار صباحا
في شوارع كربالء ومنطقة المدينة
الـ ـق ــديـ ـم ــة وم ـ ـ ــا بـ ـي ــن الـ ـح ــرمـ ـي ــن،
استعدادا لممارسة الطقس األخير
من طقوس عاشوراء وهو «ركضة
طويريج».
وت ـبــدأ العملية بتجمع ال ــزوار
عند منتصف النهار ،في المدخل
الشمالي لكربالء على بعد خمسة
كيلومترات من مرقد اإلمامين.
ثم ينطلق المشاركون حفاة وهم
يضربون على رؤوسهم بأيديهم
فيما يتوسطهم رجل يرتدي عمامة

عشرات اآلالف من الزوار الشيعة في كربالء أمس
ســوداء على جــواد ،متوجهين الى
مرقد االمــام الحسين ثم الى مرقد
االمام العباس وهم يرددون «لبيك
يا حسين».
ويشارك عشرات آالف المسلمين
ً
ال ـش ـي ـع ــة سـ ـن ــوي ــا فـ ــي اس ـت ـع ــادة
مشاهد «واق ـعــة الـطــف» الـتــي قتل
فيها اإلمام الحسين على يد جيش
الخليفة االمــوي يزيد بن معاوية،
مــع معظم أف ــراد عائلته عــام 680
للميالد.
وزي ــارة كربالء خــال عاشوراء
من أقدس المناسبات الدينية لدى
الشيعة ،ويشارك فيها مئات االالف
عـلــى م ــدى االيـ ــام الـعـشــرة االول ــى
من شهر محرم يفدون من مناطق
مختلفة في العراق.
ووصل وزير الداخلية العراقي
ي ــاسـ ـي ــن ال ـ ـيـ ــاسـ ــري ال ـ ـ ــى مــدي ـنــة
كربالء منذ االثنين لالشراف على
االجـ ـ ـ ــراءات االم ـن ـيــة ،سـبـقــه وزي ــر
الدفاع نجاح الشمري.

وأص ـ ــدر ال ـي ــاس ــري تــوجـيـهــات
لقوات االمن لتشديد التدابير حول
مجالس ومواكب العزاء وتكثيف
الجهود األمنية لحماية الزوار.
وت ـ ـعـ ــرض ال ـ ـ ـ ـ ــزوار عـ ـ ــام 2013
خالل زيارة عاشوراء لسلسلة من
الهجمات الـتــي أسـفــرت عــن مقتل
نحو  40شخصا.
وعام  2005شهدت زيارة االمام
موسى الكاظم حادث تدافع كارثيا
على جسر االئمة اودى بنحو الف
من الزوار.

غارة جديدة على «الحشد»
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،كـ ـش ــف مـ ـص ــدر فــي
حكومة األنبار المحلية ،أمس ،أن
ط ــائ ــرة م ـسـيــرة مـجـهــولــة الـهــويــة
قصفت ،أمــس األول ،مـخــزن عتاد
تابعا للحشد العشائري في منطقة
ال ـم ـع ـم ــورة ب ـق ـض ــاء ه ـي ــت غــربــي
االنبار ،مما ادى الى اندالع حريق.

(رويترز)
وأوضــح المصدر أن «الطائرة
المسيرة أطلقت صاروخا باتجاه
المخزن ،وذلك بعد قليل من إفراغ
شاحنة كبيرة كانت تحمل أسلحة
متنوعة حمولتها فيه» .ويعتقد أن
اسرائيل تقف وراء هذه الضربات
على «الحشد» المدعوم من طهران،
لكن قائد عمليات الجزيرة والبادية
ال ـل ــواء قــاســم ال ـم ـح ـمــدي ،نـفــى أن
يكون مخزن األسلحة قد استهدف
بقصف ج ــوي أو طــائــرة مسيرة.
وأوضح أن الحريق واالنفجار ناجم
عن تماس كهربائي.

العزاوي
في السياق نفسه ،صرح عضو
ال ـبــرل ـمــان ال ـع ــراق ــي ،عـبــدالـخــالــق
ال ـع ــزاوي ،ب ــأن الـجــانــب األمـيــركــي
أبلغ بـغــداد بشن طــائــرات مسيرة
إســرائـيـلـيــة غـ ــارات عـلــى مــواقــع لـ
«الحشد الشعبي» العراقي.

وقـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــزاوي ،ع ـض ــو لجنة
األمن والدفاع بالبرلمان العراقي،
ف ــي ح ــدي ــث ل ــوك ــال ــة «سـبــوتـنـيــك»
الروسية ،إن «نتائج اللجان التي
أن ـه ــت أع ـمــال ـهــا طــاب ـقــت م ــا أعـلــن
ســاب ـقــا ،وه ــو أن م ــا ح ــدث قصف
من الجو من خــال طيران معاد»،
مؤكدا أن «الجانب األميركي أبلغ
العراق أن استهداف مواقع الحشد
في المرتين األولى والثانية كان من
خالل طائرات إسرائيلية مسيرة».
وت ــاب ــع ال ـب ــرل ـم ــان ــي الـ ـع ــراق ــي:
«نـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
المسؤولية .هــم يملكون القواعد
فــي ال ـعــراق وه ــم الـمـســؤولــون عن
حماية ومراقبة األجــواء العراقية،
ولوال موافقتهم لما قامت إسرائيل
بضرب هذه المواقع».
وتـ ـج ــري ال ـس ـل ـط ــات ال ـعــراق ـيــة
تحقيقا في قضية تفجيرات مخازن
أسلحة تابعة لـ «الحشد الشعبي»
فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد وص ـ ـ ــاح ال ـ ــدي ـ ــن ،فــي

أغسطس الماضي ،وقالت مصادر
في تصريحات أولية إنها ناجمة
عن عمليات أميركية نفذت بواسطة
طائرات مسيرة إسرائيلية.

ف ــي إط ـ ــار آخ ـ ــر ،ش ـنــت ال ـق ــوات
العراقية المشتركة ،أمس ،هجوما
على أحد المعاقل المهمة لتنظيم
«داع ـ ــش» ش ـمــالــي مــدي ـنــة تـكــريــت
شـمــال ب ـغــداد .وق ــال الــرائــد خليل
نامس من قيادة شرطة المحافظة
إن» قــوات جهاز مكافحة اإلرهــاب
م ــدع ــوم ــة ب ـت ـش ـك ـيــات م ــن ق ــوات
الـجـيــش والـشــرطــة ب ــدأت هجوما
عـ ـل ــى م ـن ـط ـقــة جـ ــزيـ ــرة ك ـن ـعــوص
ب ــالـ ـق ــرب م ـ ــن ق ـ ـضـ ــاء الـ ـش ــرق ــاط،
لتطهيرها من بقايا عناصر داعش
الذين يتخذون من الجزيرة» .وأطلق
على الهجوم اسم «التراب األسود».
(بغداد -وكاالت)

• «مؤتمر الشباب  »8ينعقد السبت • اقتحام منزل صحافي واعتقال نجله
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

أع ـل ـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة ف ــي م ـصــر إح ـبــاط
مخطط لقيادات «اإلخــوان» الهاربين إلى تركيا.
وقالت الوزارة ،في بيان ،إن المخطط يرتكز على
إن ـشــاء ث ــاث شـبـكــات ســريــة تستهدف تهريب
النقد األجنبي خارج البالد ،وتهريب العناصر
ً
اإلخــوان ـيــة الـمـطـلــوبــة أمـنـيــا إل ــى بـعــض ال ــدول
األوروبية ،وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم
بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية
ال ـتــي تـسـتـهــدف اإلض ـ ــرار بــالـجـبـهــة الــداخـلـيــة،

وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر اإلخوانية
القائمة على إدارة بعض الشركات بالبالد ،والتي
ً
يتخذونها سـتــارا لتمويل نشاطهم لمصلحة
التنظيم .وقال البيان إنه تم ضبط  16متهما.
وف ــي خ ـطــوة ل ــم تـكــن م ـق ــررة م ــن ق ـبــل ،أعـلــن
المؤتمر الوطني للشباب انعقاد نسخته الثامنة،
السبت المقبل ،فــي مــركــز الـمـنــارة للمؤتمرات
شرق القاهرة ،بحضور  1600مشارك غالبيتهم
من الشباب.
ويحضر فعاليات المؤتمر شباب البرنامج
الرئاسي والجامعات والسياسيين والمهندسين

العاملين في المشروعات القومية ،إضافة إلى
شباب األطباء وشباب رجال األعمال .وتتضمن
أجندة المؤتمر الذي سينعقد مدة يوم واحد 3
جلسات ،أبرزها جلسة «اسأل الرئيس» ،إضافة
إلى جلستين أخريينّ ،
وفسر محللون االجتماع
المفاجئ للمؤتمر بأنه يهدف لتثبيت ثقة الشباب
بالقيادة السياسية ،بعد االنتشار للفيديوهات
التي نشرها الممثل المغمور والمقاول محمد
ّ
علي ،إال أن مسؤولي المؤتمر لم يعلقوا على هذا
التفسير بالتأكيد أو النفي.
وفـ ــي ح ــادث ــة ق ــد ت ـف ـ ّـج ــر أزمـ ـ ــة ج ــدي ــدة بين

«طالبان» لترامب بعد «نعيه»
مفاوضات السالم :ستندم
أثـ ــار ت ـج ـ ّـدد ال ـح ــرب الـكــامـيــة بـيــن الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب وح ــرك ــة «ط ــال ـب ــان»،
احـتـمــال تـصــاعــد الـعـنــف فــي أفـغــانـسـتــان ،بعد
ّ
المتشددة ،أمــس ،بمواصلة
أن توعدت الحركة
القتال ضد القوات األميركية غداة إعالن ترامب
أن ال ـم ـح ــادث ــات م ــع ال ـم ـت ـمــرديــن ب ــات ــت بحكم
«الميتة» ،مؤكدة أن واشنطن ستندم لتخليها
عن المفاوضات.
وق ـ ــال ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم «ط ــال ـب ــان» ذب ـي ــح الـلــه
مجاهد« :كان لدينا طريقان إلنهاء االحتالل في
أفغانستان ،أحدهما الجهاد والـقـتــال ،واآلخــر
المحادثات والمفاوضات».
وأض ــاف «إن أراد تــرامــب وقــف الـمـحــادثــات،
ً
سنسلك الطريق األول وسيندمون قريبا».
وجـ ـ ــاء ب ـي ــان «ط ــالـ ـب ــان» ب ـع ــد س ــاع ــات عـلــى
إعالن ترامب أمام الصحافيين ،تخلي الواليات
الـمـتـحــدة عــن الـمـفــاوضــات بـعــد قــرابــة ع ــام من
ال ـم ـح ــادث ــات الـ ـه ــادف ــة لـتـمـهـيــد ال ـط ــري ــق أم ــام
ً
انسحاب أميركي من أفغانستان بعد  18عاما
من الحرب.
وقال ترامب في البيت األبيض« ،إنها بحكم
الميتة .في ما يخصني هي بحكم الميتة».
وج ــاء ه ــذا اإلعـ ــان بـعــد إل ـغــاء تــرامــب خطة
ً
بالغة السرية تقضي بنقل قادة «طالبان» جوا
إلى الواليات المتحدة الجراء محادثات مباشرة
مـعـهــم فــي منتجع كــامــب ديـفـيــد الــرئــاســي في
ميريالند قرب واشنطن.
وبعدما بدت المفاوضات على وشك التوصل
إلى اتفاق ،أعلن ترامب أن القوات األميركية تشن

حملة على المتمردين هــي األشــرس منذ عقد.
وكتب في تغريدة «خالل األيام األربعة الماضية،
كنا نضرب عدونا بشدة أكثر من أي وقت مضى
في السنوات العشر األخيرة».
واألحد ،قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه
تم القضاء على «أكثر من ألف مقاتل من طالبان
في األيام العشرة األخيرة».
وأحـ ـ ــدث ن ـبــأ إلـ ـغ ــاء االج ـت ـم ــاع ص ــدم ــة لــدى
الكثيرين فــي واشنطن ،فـ»طالبان» كانت على
وش ــك زيـ ــارة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـشـيــة ذك ــرى
ّ
هجمات  11سبتمبر التي تحل اليوم.
ك ـمــا ك ــان أول إشـ ـ ــارة إل ــى تــدب ـيــر م ـثــل ذلــك
ً
االجتماع .وكان هناك أيضا قلق كبير من أسلوب
ترامب التفاوضي.
لكن الرئيس األميركي نفى وجود أي خالف
بين أعضاء الحكومة ،بما في ذلــك بينه وبين
نائب الرئيس مايك بنس.
وأي ــد الـعــديــد مــن الـنــواب الجمهوريين قــرار
الرئيس بشأن المحادثات.
َ
وقال السناتور ماركو روبيو« :لم أعتقد أبدا
َ
أن اتفاقا مع طالبان هو سهل أو وشيك».
ً
ميدانيا ،أعلن رئيس مجلس إقليم تخارّ ،
وفي
الـلــه رحـمــانــي ،أن الـحــركــة سـيـطــرت عـلــى مركز
مقاطعة يانغي قلعة في تخار شمال البالد مساء
أمس األول ،بعد يومين من القتال بين القوات
األفغانية ومسلحي الحركة بالمنطقة.
وأكــد عضو مجلس اإلقليم ،أربــاب روح الله
رؤوفي ،سقوط المقاطعة.
(عواصم  -وكاالت)

طالب وزير الخارجية
الباكستاني شاه محمود
قرشي ،أمس ،األمم المتحدة
بفتح تحقيق بشأن الوضع
في كشمير الهندية ،محذرا
من احتمال حصول «إبادة»
في المنطقة التي يشكل
المسلمون غالبية سكانها.
وقال الوزير أمام مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة في جنيف إن «سكان
والية جامو وكشمير المحتلة
من الهند يخشون األسوأ»،
مضيفا« :أتخوف من فكرة ذكر
كلمة إبادة هنا ،لكن ّ
علي ذلك».
وأضاف« :على مدى األسابيع
الستة الماضيةّ ،
حولت الهند
جامو وكشمير المحتلة إلى
ّ
أكبر سجن في العالم» .واتهم
الهند بتوقيف أكثر من 6000
شخص بدون ّمراعاة األصول
القانونية .وحض الوزير
المجلس على االستجابة
لتوصيات مفوضة حقوق
اإلنسان في األمم المتحدة
ميشيل باشليه وسلفها زيد
رعد الحسين ،وفتح تحقيق
دولي في الوضع بكشمير
الهندية.

ّ
توتر حدودي
بين كولومبيا وفنزويال

تصاعدت التوترات بين
كولومبيا وفنزويال ،قبل
ساعات على بدء كراكاس
تدريبات عسكرية قرب
الحدود المشتركة بين
البلدين .وأمر الرئيس
الفنزويلي نيكوالس مادورو
بإجراء هذه التدريبات
العسكرية التي تتضمن نشر
صواريخ ،وذلك ردا على ما
وصفه بخطط كولومبيا
لمهاجمة بالده .وتنفي
بوغوتا وجود مثل هذه
الخطط .وقال فرانسيسكو
باربوسا ،مستشار الرئيس
الكولومبي إيفان دوكي
للشؤون الدولية« :لن تصبح
الحكومة الوطنية هستيرية».

تصاعد العنصرية وعدم
التسامح في فنلندا
ووصفها
للمحبوسين بقضية «تحالف األمل»،
ّ
بأنها «طبخة ّقدمتها وزارة الداخلية وتمثل
الكذب الرخيص ومدعاة لالشمئزاز» ،التهامهم
بدعم اإلخــوان .وأضــاف صباحي« :لو كنا دولة
تقيم الـعــدل لما ّ
وج ــه لــواحــد مــن ه ــؤالء اتـهــام،
ولما قضى ساعة واحدة في ظالم الظلم وعتمة
السجون .ولو أننا في دولة القانون كما ينص
الدستور ،وتكذبه الوقائع ،لتمت إحالة الضباط
الذين طبخوا محاضر التحريات في قضية األمل
وغيرها ،هم ورؤساؤهم ووزيرهم إلى التحقيق
بتهمة البالغ الكاذب ،وتهمة تضليل العدالة».

بكين لواشنطن :اسحبوا أيديكم السوداء
من هونغ كونغ
بينما أعرب عدد من السياسيين األميركيين
م ــن دي ـم ـقــراط ـي ـيــن وج ـم ـهــوري ـيــن ع ــن دعـمـهــم
للمتظاهرين ،انتقدت المتحدثة باسم وزارة
الـخــارجـيــة الصينية هــوا تـشــون يينغ ،أمــس،
السياسات األميركية فــي هونغ كــونــغ ،داعية
«األميركيين» إلــى «سحب أيديهم الـســوداء من
هونغ كونغ في ّأقرب وقت ممكن».
بــدورهــا ،ح ــذرت رئيسة السلطة التنفيذية
في هونغ كونغ كــاري الم ،أمــس ،واشنطن من
أي تــدخــل ف ــي األزم ـ ــة ال ـتــي ت ـ ّهــز الـمـسـتـعـمــرة
البريطانية السابقة ،بعدما حض المتظاهرون
المطالبون بالديمقراطية الواليات المتحدة على
تشديد الضغوط على بكين.
وأعـلـنــت الم ،الـتــي تـتــركــز عليها انـتـقــادات
المحتجين ،خالل مؤتمر صحافي أمس ،أن أي
تغيير في العالقات االقتصادية مع واشنطن
سيهدد «الـمـصــالــح الـمـتـبــادلــة» ،مضيفة« :من
ً
غير المناسب إطالقا لبلد أن يتدخل في شؤون
هونغ كونغ».
وبينما نفت واشنطن كل اتهامات بكين بأن
الواليات المتحدة تدعم المتظاهرينّ ،نددت الم
مجددا باالحتجاجات في مؤتمرها أمس .وقالت
ّ
إن «التدمير المتهور لمحطات المترو يظهر أن
المحتجين يتصرفون بعيدا عن التعبير عن
آرائهم بشأن قانون التسليم والمطالب األخرى،
ّ
والتصعيد والعنف المتواصل ال يمكنهما حل
المشاكل التي نواجهها».
وتجمعت حشود غفيرة األحد أمام قنصلية
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي هــونــغ كــونــغ لمطالبة
ال ـكــون ـغــرس األم ـيــركــي ب ــإص ــدار ق ــان ــون يــدعــم

باكستان تتخوف
من إبادة في كشمير

عملية أمنية

مصر :كشف مخطط إخواني لتهريب األموال والمطلوبين
الصحافيين المصريين ووزارة الداخلية ،اقتحمت
الشرطة المصرية منزل رئيس تحرير جريدة
ً
المشهد ،مجدي شندي ،بعد نشره مقاال للمرشح
الرئاسي السابق حمدين صباحي يهاجم فيه
أجهزة األمن.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين ،عمرو
بدر ،إن قوة الشرطة ألقت القبض على أحد أبناء
شندي لحين تسليم نفسه ،ألنه لم يكن موجودا
بالبيت.
وكان صباحي ،قد انتقد في مقال للصحيفة
ب ـعــددهــا ال ـص ــادر أمـ ــس ،االت ـه ــام ــات الـمــوجـهــة

سلة أخبار

ّ
حذر تقرير أصدره مجلس
أوروبا ،أمس ،من أن
العنصرية واستخدام
العبارات المسيئة عبر
ً
اإلنترنت بات «شائعا» في
فنلندا ،وتزداد وتيرته في
الخطاب السياسي .ورغم أن
ً
الدولة اإلسكندنافية كثيرا
ما تتصدر المقارنات الدولية
ّ
في ما يتعلق بالسعادة
والمساواة بين الجنسين
ومستوى المعيشة ،بينما
تبلغ نسبة السكان المولودين
في الخارج  6.6بالمئة ،وهي
أقل نسبة في غرب أوروبا ،فإن
المشاعر المعادية للمهاجرين
في تصاعد.

كوريا الشمالية تطلق
مقذوفين غير محددين

ً
جوشوا وونغ مصافحا ماس في برلين أمس األول (أ ف ب)
الحركة المطالبة بالديمقراطية ،وطالبوا الرئيس
األميركي دونالد ترامب بـ «تحرير مدينتهم».
ومثل هــذا القانون قد يسيء إلــى العالقات
التجارية المميزة بين هونغ كونغ والواليات
المتحدة ،بفرضه تدابير مراقبة على السلطات
المحلية للتثبت من احترامها القانون األساسي
والحريات الفريدة في هذه المنطقة الواقعة في
جنوب الصين.
وفي برلين ،التقى الناشط البارز في الحركة
المطالبة بالديمقراطية جوشوا وونــغ البالغ
 22عاما ،والذي يعد ايقونة للمحتجين لدوره

فــي ثــورة المظالت فــي  ،2014وزيــر الخارجية
األلماني هايكو ماس ،في خطوة أثارت غضب
بكين.
واعتبرت الناطقة باسم «الخارجية» الصينية
أن اللقاء «يقلل من احترام سيادة الصين ،ويعد
تدخال في شؤونها» .وقالت «أود أن اؤكــد مرة
جديدة أن شؤون هونغ كونغ هي شأن الصين
الداخلي .ال يحق ألي حكومة أجنبية أو منظمة
أو ف ــرد ال ـتــدخــل» ،مضيفة ان بكين «تـعــارض
بشدة» هذا اللقاء.
(عواصم  -وكاالت)

أطلقت كوريا الشمالية صباح
أمس ،صاروخين باتجاه
البحر ،بعد ساعات على
إعالن استعدادها إلجراء
محادثات مع الواليات
المتحدة على مستوى
فرق العمل في وقت الحق
هذا الشهر .وأعلن الجيش
الكوري الجنوبي أن كوريا
الشمالية أطلقت «مقذوفين
غير محددين» من منطقة
كايشون في محافظة
بيونغان الجنوبية في وسط
كوريا الشمالية ،وسقطا في
بحر اليابان (بحر الشرق)،
بعدما اجتازا مسافة  330كلم
تقريبا.

ةديرجلا
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رياضة
أواخر فبراير موعد مقترح لـ «السوبر»

باختصار
يهزم الجهراء
النصر ً
بثالثية وديا

استقرار روزنامة المسابقات مرتبط بحسم مصير «خليجي !»24
وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعدا
مقترحا لمواجهة السوبر ا لـتــي ستجمع الكويت
والقادسية ،وذلــك خــال األعياد الوطنية في شهر
فبراير المقبل ،على أن يتم حسم هــذا األمــر خالل
الفترة المقبلة.
وجاء هذا الموعد المقترح بغض النظر عن إقامة
بطولة خليجي  24في موعدها المحدد سلفا خالل
نوفمبر أو ديسمبر المقبلين بقطر مــن عــد مــه ،إذ
ربطت اللجنة مصير السوبر بقرار إقامة البطولة
الخليجية ،لكنها رأت أنه من األفضل إقامتها في
األعياد الوطنية.
إل ــى ذل ــك ،علمت "ال ـجــريــدة" أن هـنــاك مـحــاوالت
يبذلها مجلس إدارة االتحاد إلقامة مواجهة السوبر
خــارج الـبــاد ،ســواء في إحــدى الــدول األوروبـيــة أو

طائرة البرتقالي تتعاقد مع
محمد قاسم
ً
تعاقد ن ــادي كاظمة رسميا
مع معد نادي الكويت والساحل
الـســابــق لـلـكــرة الـطــائــرة محمد
ق ــاس ــم ،ف ــي صـفـقــة ان ـت ـق ــال حر
ً
مدة موسم واحد ،طبقا لالئحة
الجديدة التي منحت الالعبين
ال ــذي ــن ب ـل ـغــوا  30ع ــام ــا حــريــة
االن ـت ـق ــال ح ـســب رغـبـتـهــم دون
مــواف ـقــة أنــدي ـت ـهــم ،وذلـ ــك لــدعــم
ص ـف ــوف ف ــري ــق ال ـك ــرة ال ـطــائــرة
بــالـنــادي فــي الـمــوســم الجديد،
وجرت مراسم توقيع العقد أمس
األول في مقر االتحاد بحولي.
ويسعي البرتقالي من خالل
التعاقد مع قاسم الى تعويض
انتقال نجمه السابق عبدالله
ً
بوفتين إلى نادي الكويت طبقا
لــائ ـحــة ال ــاع ــب ال ـح ــر ،وكــذلــك
إصابة معد الفريق عبدالرزاق
الـ ـل ــوغ ــان ــي ب ـق ـط ــع ج ــزئ ــي فــي
غ ـ ـ ـضـ ـ ــروف الـ ــرك ـ ـبـ ــة الـ ـيـ ـمـ ـن ــي،
خ ـ ــال م ـش ــارك ـت ــه ف ــي مـعـسـكــر
ً
المنتخب في صربيا استعدادا
لـلـبـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة ،مـمــا دفــع

ً
الكويت يفوز على اليرموك وديا

إدارة نادي كاظمة إلى مخاطبة
اتحاد اللعبة لمطالبته بتحمل
م ـص ــاري ــف عـ ــاج ال ــاع ــب بعد
عرضه على طبيب متخصص،
وكــذلــك تأجيل م ـبــاراة السوبر
التي كان من المقرر إقامتها في
 5أكـتــوبــر المقبل لـعــدم وجــود
بديل.

أحمد حامد

ً
ً
حقق الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت فوزا وديا
على اليرموك بنتيجة  ،2 -3في المباراة التي جمعتهما
ً
أمـ ــس األول ع ـلــى اسـ ـت ــاد ع ـبــدال ـلــه ال ـخ ـل ـي ـفــة اس ـت ـع ــدادا
لمنافسات دوري فيفا الممتاز.
س ـج ــل أه ـ ـ ــداف ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،ال ـت ــي جـ ـ ــاءت جـمـيـعـهــا فــي
الشوط األول ،لألبيض يعقوب الطراروة ،وراضي جمال،
وعبدالواحد سيسوكو ،ولليرموك التوغولي دوفي وومي،
والكاميروني يانيك.
وف ــرض الـكــويــت بــدايــة قــويــة عـلــى ال ـم ـبــاراة بتسجيل
هدفين في أول  5دقائق ،في حين جاء الهدف الثالث من
ركلة جزاء ،احتسبها الحكم أحمد العلي ،بعد اللجوء إلى
تقنية الفيديو التي تم استخدامها في المباراة ،في حين
نجح اليرموك في العودة إلى المباراة ،بتسجيل هدفين
وتقليص النتيجة.
وتنتظر الكويت مواجهة مهمة الـثــاثــاء المقبل أمــام
كاظمة في مستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز،
في حين يواجه اليرموك األحد المقبل فريق الشباب ضمن
منافسات الجولة األولى.
مــن جــانـبــه ،أب ــدى م ــدرب الـكــويــت حـســام السيد رضــاه
ً
عن األبيض ،مشيرا إلى أن اليرموك من الفرق القوية التي
واجهها منذ انطالق فترة اإلعداد.

«ناشئي الطائرة» ّودع «العربية»
بخسارته أمام البحرين
ّ
ودع منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة
البطولة العربية من الباب الضيق ،بعد خسارته
بصعوبة أمام نظيره البحريني حامل اللقب في
م ـبــاراة مــاراثــونـيــة بنتيجة ثــاثــة أش ــواط مقابل
شوطين ،أمــس ،فــي دور الثمانية مــن المسابقة،
وجــاءت نتائج األشــواط كالتالي (،17-25 ،25-18
.)9-15 ،25-10 ،16-25
وبـ ــذلـ ــك تــأهــل
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
ال ـب ـحــري ـنــي
ل ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــف
نـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي
البطولة،

أزرق اليد فاز على رادنكي
الصربي في ثاني «تجريبياته»

السيد يرصد كاظمة ...والصقر مستعد لبداية قوية أمام الشباب
•

محمد قاسم

حتى الخليجية ،على أن يتم حسم األمــر باختيار
الدولة التي تستضيفها وفقا للعروض التي ستأتي
لالتحاد ،في حين ستقام في الكويت في حال عدم
تلقي عروض ،وهو االحتمال األكبر.
من جهة أخــرى ،تمني لجنة المسابقات النفس
بـحـســم مـصـيــر "خـلـيـجــي  ،"24ح ـتــى تـسـتـقــر على
ال ــروزن ــام ــة ال ـتــي اعـتـمــدهــا مـجـلــس إدارة االت ـحــاد
في وقت سابق ،ففي حال عدم إقامتها في الموعد
المحدد سلفا ،فلن يتم أي إجراءات على الروزنامة،
أما في حال إقامتها فسيتم إجراءات عليها بتأجيل
عدد من الجوالت في الدوري سيتم تحديده الحقا.
وم ـ ـ ــازال م ــوق ــف ال ـل ـج ـنــة واضـ ـح ــا ف ـي ـمــا يخص
بطولتي كأس سمو األمير وكأس سمو ولي العهد،
إذ سيتم تحديد شكلهما وفقا لـ "خليجي  "24أيضا،

فاألمر المتفق عليه هو إقامة البطولة األولى بنظام
الكأس بخروج المغلوب من مباراة واحدة ،بينما في
حال إقامة بطولة خليجي  24ستقام البطولة الثانية
بنفس النظام ،أما في حال تأجيلها فستقام بنظام
الدوري من مجموعتين ،على أن يتأهل أول وثاني
كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وم ــن جــانــب آخـ ــر ،تـغـلــق غ ــدا الخميس
في التاسعة مساء فترة القيد الصيفية،
إذ تــم االنـتـهــاء مــن قـيــد الــاعـبـيــن الـجــدد
والمحترفين ،ثم فتحت لجنة المسابقات
الباب ،كالعادة ،لقيد الالعبين المشطوبين
فــي أنــديــة أخ ــرى مــدة أس ـبــوع ،والــذي
ينتهي غدا.

وسيلتقي الفائز من لقاء منتخبي سلطنة عمان
والسعودية اليوم ،بينما يلعب منتخبنا الوطني
مع الخاسر غدا لتحديد المراكز من  5إلى .8
فــاجــأ العـبــو منتخبنا الــوطـنــي الجميع بــأداء
أكثر من رائع في الشوط األول ،مما أربك حسابات
ّ
خصمه البحريني ،لكن فارق الخبرة مكن العبي
األحـمــر البحريني مــن اسـتـعــادة االت ــزان سريعا،
مستغلين تراجع مستوى الدفاع وسوء استقبال
الكرة األولــى وحوائط الصد لدى العبي الكويت،
لينهي الشوطين الثاني والثالث لمصلحته.
وفي الشوط الرابع ،انتفض ناشئو األزرق
بفضل القراء ة الجيدة للجهاز الفني ،وتألق
معظم العبيه ،خاصة سالم الفريج ومحمد
الشمري ،في الضرب الساحق من على طرفي
ّ
الشبكة ،األمــر الــذي مكنه مــن حسم الشوط،
ليلجأ الفريقان إلى الشوط الفاصل (الخامس)،
حيث سيطر التعادل على نقاطه األولى ،قبل
أن يـحـسـمــه ف ــارق ال ـخ ـبــرة لمصلحة
المنتخب البحريني.

وقال السيد إن تركيزه في الوقت الحالي منصب على
ً
مواجهة كاظمة ،مؤكدا أن تحقيق بداية قوية من األمور
المهمة لحامل اللقب.
واعترف مدرب الكويت بأن ضربة البداية لن تكون سهلة
أمام البرتقالي ،وذلك من خالل استعدادات مكثفة لكاظمة،
وما يضمه من العبين وأجهزة فنية وإدارية.
وأشاد بالدعم الكبير من إدارة نادي الكويت ،والجهاز
ً
المعاون منذ بداية فترة اإلعداد ،معربا عن أمله أن تكلل
تلك المساعي بالحفاظ على مكتسبات المواسم الماضية،
والعمل على زيادة غلة األلقاب.

اليرموك جاهز
بــدوره ،قال مدرب اليرموك هاني الصقر إن فريقه قدم
ً
مستوى مميزا أمام الكويت ،األمر الذي يدعو للتفاؤل قبل
بداية منافسات الممتاز.
وأض ــاف الـصـقــر أن الـيــرمــوك واج ــه الـكــويــت بشجاعة
كبيرة ،وكــان األفـضــل فــي أغلب فـتــرات اللقاء ،ونجح في
فرض أسلوبه على األبيض.
وبـ ّـيــن أن عــدد م ــرات الــوصــول إلــى مــرمــى الـكــويــت كان
ً
كبيرا ،إال أن المحصلة لم تثمر إال عن هدفين ،وفي المقابل
نجح األبيض في استغالل خبرته وترجم أغلب الفرص إلى
أهداف .وأبدى رضاه عن فترة اإلعداد سواء في الكويت ،أو
بمعسكر القاهرة الذي امتد أسبوعين.

•

محمد عبدالعزيز

فاز منتخبنا الوطني األول لكرة اليد على
فريق رادنكي الصربي بنتيجة  25 -33بعدما
انتهى الشوط األول بالتعادل  ،13-13وذلك
في ثاني مبارياته التجريبية ضمن معسكره
ً
التدريبي المقام حاليا في صربيا ويستمر
ً
حتى  19ال ـجــاري ،وذل ــك اس ـت ـعــدادا لخوض
الـتـصـفـيــات اآلس ـيــويــة الـمــؤهـلــة ألولـمـبـيــاد
طوكيو  2020والتي ستقام في الدوحة خالل
الفترة من  17إلى  26أكتوبر المقبل.
يـ ــذكـ ــر أن ال ـم ـن ـت ـخ ــب ف ـ ـ ــاز ف ـ ــي مـ ـب ــارات ــه
الـتـجــريـبـيــة األول ـ ــى ع ـلــى فــريــق نــوفــا ب ــازار
الصربي بنتيجة ( 22 -24الشوط األول -11
 ،)12وي ــواص ــل تــدريـبــاتــه الـيــومـيــة المكثفة
على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة
ً
ال ـم ــدرب الـفــرنـســي يــريــم س ـيــا ،وذل ــك طبقا
للبرنامج الزمني الموضوع للفترة الحالية،
والـ ـ ـ ــذي ي ـت ـخ ـل ـلــه خ ـ ــوض خ ـم ــس م ـب ــاري ــات
تجريبية مع فرق صربية قوية وبشكل متدرج
ً
م ــن ح ـيــث ال ـم ـس ـتــوى ط ـم ـعــا ف ــي االس ـت ـفــادة
القصوى من االحتكاك.

 ...و«ناشئي القدم» وصل إلى األردن وتدرب

•

حازم ماهر

وصل وفد منتخبنا الوطني
للناشئين لكرة القدم تحت 17
سـنــة ،فــي الخامسة مــن صباح
أم ــس ،إل ــى الـعــاصـمــة األردن ـيــة
عـ ـم ــان ،ق ــادم ــا م ــن سـلــوفـيـنـيــا
التي أقام بها معسكرا تدريبيا
تخللته  6مباريات تجريبية.
ّ
ودش ـ ـ ــن مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
تدريباته في السابعة من مساء
أمس على ملعب جامعة العلوم
التطبيقية ،اسـتـعــدادا لخوض
م ـنــاف ـســات الـمـجـمــوعــة األول ــى
الـتــي تنطلق ي ــوم  14ال ـجــاري،
والتي يستضيفها األردن ضمن
التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا للناشئين.
ويواصل المنتخب تدريباته
الـيــوم فــي نفس توقيت ومكان
تـ ـ ــدريـ ـ ــب أمـ ـ ـ ـ ــس ،ح ـ ـيـ ــث ي ـضــع
الـجـهــاز الفني بـقـيــادة الـمــدرب
إبراهيم عبيد رتوشه األخيرة
على االستعدادات للمجموعة،
التي تضم منتخبات سريالنكا

•

حازم ماهر

يغادر وفد الفريق األول لكرة القدم
ب ــالـ ـن ــادي األه ـ ـلـ ــي الـ ـمـ ـص ــري ص ـبــاح
ً
اليوم إلى غينيا االستوائية استعدادا
لمالقاة فريق كانو سبورت يوم السبت
الـمـقـبــل ف ــي ذهـ ــاب دور ال ـ ــ 32ل ــدوري
أبطال إفريقيا.
ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة
الـنــادي طــارق قنديل ،ويضم أعضاء
األج ـ ـهـ ــزة ال ـف ـن ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة إض ــاف ــة
إل ــى الــاعـبـيــن الـمـقـيــديــن فــي القائمة
اإلف ــري ـق ـي ــة وه ـ ــم :م ـح ـمــد الـ ـشـ ـن ــاوي،
وشريف إكرامي ،وعلي لطفي  ،وأحمد
فتحي ،ومحمد هاني ،وياسر إبراهيم،
وأيـمــن أش ــرف ،وعـلــي مـعـلــول ،ورامــي
رب ـي ـعــة ،وم ـح ـمــود م ـتــولــي ،ومـحـمــود
وحيد ،وإليو ديانج ،وعمرو السولية،
وح ـ ـمـ ــدي ف ـت ـح ــي ،وح ـ ـسـ ــام ع ــاش ــور،
وصـ ــالـ ــح جـ ـمـ ـع ــة ،وول ـ ـيـ ــد س ـل ـي ـم ــان،
وم ـح ـمــد م ـج ــدي ق ـف ـشــة ،وج ـي ــرال ــدو،
وحسين الشحات ،ورمضان صبحى،

ً
الجزائر تهزم بنين وديا
في مباراة وداع حليش

ّ
تغلب المنتخب الجزائري
لكرة القدم ،بطل إفريقيا ،على
نظيره منتخب بنين بهدف
دون رد في المباراة الودية
التي جمعتهما مساء أمس
األول على ملعب الخامس من
يوليو في العاصمة الجزائرية.
وعرفت المباراة أجواء مميزة
في الدقيقة  ،84بعد حلول
ً
المدافع رفيق حليش بديال
لزميله جمال بن العمري،
حيث وقفت الجماهير لتحية
حليش ،الذي ظهر للمرة
األخيرة بألوان المنتخب
الجزائري إثر قراره اعتزاله
اللعب الدولي.
(د ب أ)

تعادل العراق ً
وأوزبكستان سلبا

تدريب سابق لمنتخب الناشئين لكرة القدم
وط ـ ــاجـ ـ ـيـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان ون ـ ـي ـ ـب ـ ــال،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـب ـل ــد
المستضيف واألزرق.
وأكد مدير المنتخب ،محمد
الـحــريــص ،أن المنتخب جاهز
ل ـخ ــوض ال ـم ـنــاف ـســات ،ب ـعــد أن
جـ ــاء الـمـعـسـكــر ال ـت ــدري ـب ــي في
س ـل ــوف ـي ـن ـي ــا نـ ــاج ـ ـحـ ــا ،وح ـق ــق
األهـ ـ ـ ــداف الـ ـم ــرج ــوة م ـن ــه فـنـيــا

وبدنيا ،رافضا قول إن المنافسة
ع ـلــى ص ـ ــدارة ال ـم ـج ـمــوعــة بين
األزرق واألردن ،ال س ـي ـمــا أن
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ط ــاجـ ـيـ ـكـ ـسـ ـت ــان فــي
هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة ي ـعــد م ــن أق ــوى
المنتخبات فــي آسـيــا ،كما أنه
من الخطأ عدم احترام منتخبي
سريالنكا ونيبال.
وأشـ ـ ـ ــاد الـ ـح ــري ــص ب ــال ـت ــزام

العـ ـب ــي األزرق خـ ــال مـعـسـكــر
س ـل ــوف ـي ـن ـي ــا ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن
ال ــاع ـب ـي ــن عـ ـق ــدوا الـ ـع ــزم عـلــى
ت ـق ــدي ــم م ـس ـت ــوى الئـ ــق بــال ـكــرة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وت ـح ـق ـي ــق ن ـتــائــج
إيجابية بعد إعدادهم من خالل
بـطــولــة غ ــرب آسـيــا والمعسكر
السلوفيني.

وفدا األهلي والزمالك يغادران اليوم إلى غينيا االستوائية والسنغال
وأج ـ ـ ـ ــاي ،وم ـ ـ ـ ــروان م ـح ـس ــن ،وأزارو،
وصالح محسن ،وأحمد الشيخ ،فيما
يغيب عن األهلي خالل هذه المواجهة
مدافعه رامي ربيعة بسبب اإلصابة في
العضلة الخلفية.
ع ـل ــى ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ي ـع ـق ــد مـجـلــس
إدارة الـ ـن ــادي األه ـل ــي خ ــال ســاعــات
ً
ً
اجتماعا مهما  ،يناقش خالله كيفية
إقناع وزارة الداخلية بعودة جمهور
األهـ ـل ــي إلـ ــى الـ ـم ــدرج ــات مـ ــرة أخ ــرى
بعد حرمان الفريق من جماهيره في
أغـلـبـيــة الـمـبــاريــات الـتــي ش ــارك فيها
ً
خــال العامين األخيرين وخصوصا
في مبارياته اإلفريقية.
كما يناقش المجلس ملف التحكيم
بعدما تعرض ألخطاء تحكيمية كثيرة
فــي مـبــاريــاتــه فــي آخ ــر عــامـيــن ،ســواء
عـلــى الـصـعـيــد الـمـحـلــي أو اإلفــريـقــي،
وسيطلب األهلي تطبيق تقنية حكم
الفيديو ( )VARفي المباريات المحلية
لمنع أي أخطاء ولتحقيق العدالة بين
كل األطراف المتنافسة.

فاز الفريق األول لكرة القدم
بنادي النصر بثالثة أهداف
مقابل هدف على نظيره
الجهراء في المباراة الودية
التي جمعت بينهما مساء
أمس األول على استاد علي
صباح السالم بنادي النصر.
وتأتي المباراة ضمن
استعدادات النصر النطالق
منافسات بطولة دوري فيفا
والجهراء في دوري الدرجة
األولى األسبوع المقبل.
بدأ الفريقان المباراة
بالتشكيل األساسي ،وأجريا
عدة تغييرات في الشوط
الثاني ،وسيطر النصر على
مجريات اللعب في الشوط
األول ،بينما كانت االفضلية
للجهراء في الشوط الثاني،
وشهدت المباراة مشاركة
صانع ألعاب النصر النجم
السعودي تيسير الجاسم بعد
ً
توقيعه مع الفريق أخيرا مدة
موسم واحد.

وي ـ ـ ـغـ ـ ــادر وف ـ ـ ــد الـ ــزمـ ــالـ ــك ص ـب ــاح
ً
ً
اليوم أيضا إلى السنغال استعدادا
لـمــواجـهــة جـيـنـيــراسـيــون ف ــوت يــوم
السبت المقبل في ذهــاب دور ال ـ 32
لدوري أبطال إفريقيا ،على أن تكون
مباراة العودة في مصر أحد أيام 27
أو  28أو  29من الشهر ذاته.
وأغـ ـل ــق ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـلــزمــالــك
بقيادة الصربي ميتشو ملف فوزه
ً
ببطولة كأس مصر سريعا من أجل
عـيــون البطولة اإلفــريـقـيــة ،إذ باشر
الـفــريــق تــدريـبــاتــه الـجـمــاعـيــة أمــس،
عـلــى مـلـعــب ال ـن ــادي ف ــي مـيــت عقبة
بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها
الــاعـبــون م ــدة  24ســاعــة فـقــط عقب
الـفــوز على بيراميدز بثالثة أهــداف
نظيفة في نهائي الكأس.

تعادل المنتخب العراقي مع
نظيره األوزبكي صفر-صفر،
أمس األول ،على ملعب الملك
عبدالله الثاني في عمان
بمباراة دولية ودية في كرة
القدم ،في إطار استعداداتهما
للجولة الثالثة من التصفيات
المزدوجة المؤهلة لمونديال
 2022في قطر وكأس آسيا
 2023بالصين .ويستعد
المنتخب العراقي الستضافة
هونغ كونغ في العاشر من
الشهر المقبل على ملعب جدع
النخلة في مدينة البصرة،
ضمن منافسات المجموعة
الثالثة ،فيما يستعد منتخب
أوزبكستان الستضافة
اليمن في اليوم ذاته ضمن
المجموعة الرابعة.

العربي القطري يتعاقد
مع خلفان إبراهيم

تعاقد النادي العربي القطري
ً
رسميا مع خلفان إبراهيم مدة
موسم واحد لتدعيم صفوف
الفريق في الموسم الجديد
 2020 -2019قبل غلق فترة
االنتقاالت الصيفية في نهاية
سبتمبر الجاري.
وكانت الصفقة تجمدت بشكل
مفاجئ بسبب تمسك نادي
الريان بالالعب ،مما حال دون
انتقاله مع بداية الموسم رغم
التحاقه بمعسكر الفريق قبل
بداية الموسم.

العبو الزمالك في لقائهم األخير في الكأس

22
رياضة
ألمانيا تداوي جراحها وهولندا تؤكد صحوتها في التصفيات
ةديرجلا

•
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تغلب منتخب ألمانيا على
مضيفه منتخب أيرلندا
الشمالية -2صفر ،أمس األول،
في الجولة الخامسة من
مباريات المجموعة الثالثة ،في
تصفيات "يورو ."2020

استعادت ألمانيا توازنها ،بفوزها
الـ ـثـ ـمـ ـي ــن عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ـت ـه ــا أي ــرلـ ـن ــدا
الشمالية -2صفر في بلفاست ،وأكدت
هولندا صحوتها ،بفوزها الكبير على
مـضـيـفـتـهــا اس ـتــون ـيــا -4صـ ـف ــر ،أمــس
األول ،ضـمــن تصفيات ك ــأس أوروب ــا
 2020في كرة القدم.
وعـ َّـوضــت ألـمــانـيــا خـســارتـهــا على
أرض ـه ــا ،الـجـمـعــة ،أم ــام هــولـنــدا ،4-2
وكسبت ثــاث نقاط ثمينة وضعتها
في صــدارة المجموعة الثالثة بفارق
األهــداف أمــام أيرلندا الشمالية ،التي
ُمنيت بخسارتها األو ل ــى بعد أربعة
انتصارات متتالية.
ّ
األمرين في الشوط
وعانت ألمانيا
األول ،ق ـبــل أن يـتـحـســن أداؤهـ ـ ــا فــي
الشوط الثاني ،فترجمته إلى هدفين
كــا نــا كافيين لمنحها النقاط الثالث
وصدارة المجموعة.
وق ــال م ــدرب ألمانيا يــواكـيــم لــوف:
"كنا تحت الضغط بعد الخسارة أمام
هولندا .كان يتعين علينا التغلب على
بـعــض الـمـشــاكــل فــي بــدايــة ال ـم ـبــاراة.
كان األيرلنديون الشماليون شجعانا
وهاجمونا في وقت مبكر".
واعترف لــوف بأنه كــان يجب على
فــريـقــه قـتــل ال ـم ـبــاراة فــي وق ــت مبكر،
"كنا أفضل بالشوط الثاني .نحن في
مرحلة التعلم".
ونـ ـجـ ـح ــت ألـ ـم ــانـ ـي ــا ف ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح
التسجيل مطلع الـشــوط الـثــانــي عبر
مــدافــع اليبزيغ مارسيل هالستنبرغ
بتسديدة رائـعــة على الطائر بيسراه
مــن داخ ــل الـمـنـطـقــة أسـكـنـهــا الــزاويــة
ال ـي ـس ــرى ال ـب ـع ـي ــدة ل ـل ـح ــارس بــايـلــي
بيكوك -فاريل (.)48
َّ
ووجـ ـ ـ ــه سـ ـي ــرغ غـ ـن ــاب ــري ال ـضــربــة
ال ـقــاض ـيــة ،بتسجيله ال ـهــدف الـثــانــي
بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة ،إثر
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تمريرة بينية داخل المنطقة من البديل
كاي هافيرتس (.)3+90

هولندا تهزم استونيا
وبــال ـم ـج ـمــوعــة ذاتـ ـه ــا ف ــي تــال ـيــن،
تــابـعــت هــول ـنــدا صـحــوتـهــا ،وحـقـقــت
فوزها الثالث في التصفيات والثاني
تواليا منذ خسارتها أ م ــام ضيفتها
ألمانيا ،وكــان على حساب استونيا
-4صفر ،بينها ثنائية للمهاجم راين
بابل.
وقــال بابل ( 32عاما)" :لــم أعــد أحد
ً
الالعبين األصغر سنا في الفريق ،لذا
أح ــاول التعويض عــن فـقــدان السرعة
باستخدام تجربتي".
وعززت هولندا موقعها في المركز
الثالث برصيد  9نقاط من  4مباريات،
بفارق  3نقاط خلف ألمانيا وأيرلندا
الشمالية المتصدرتين ،واللتين لعبتا
مباراة أكثر.
وأثـ ـم ــر ال ـض ـغــط ال ـه ــول ـن ــدي هــدفــا
مبكرا عبر بابل ،الذي استغل تمريرة
عرضية لدالي بليند من الجهة اليسرى
تابعها بيمناه داخــل مرمى الحارس
سيرغي ليبميتس (.)17
وعـ ـ ـ ــززت ه ــولـ ـن ــدا ت ـق ــدم ـه ــا مـطـلــع
الشوط الثاني عبر بابل بضربة رأسية
( ،)47وأضاف ديباي الثالث بتسديدة
بيسراه من خارج المنطقة ( ،)76قبل أن
يختم جورجينيو فاينالدوم المهرجان
بالهدف الرابع بضربة رأسية (.)87

تعادل أذربيجان وكرواتيا
وفي المجموعة الخامسة ،انتزعت
أذربيجان تعادال تاريخيا من ضيفتها
كرواتيا  1-1من منافسات المجموعة

غنابري نجم منتخب ألمانيا يحرز الهدف الثاني
الخامسة ضمن تصفيات كأس أوروبا
 2020في كرة القدم.
واف ـت ـت ــح وصـ ـي ــف ب ـط ــل م ــون ــدي ــال
روسيا  2018التسجيل ،بفضل قائده
المخضرم لــوكــا مــودريـتــش مــن ركلة
ج ــزاء ( )11فــي ذك ــرى عـيــد م ـيــاده ال ـ
 ،34فيما عادل أصحاب األرض بفضل
البديل تمكين خليلزادا (.)72
َّ
وع ـ ــل ـ ــق مـ ـ ـ ــدرب كـ ــروات ـ ـيـ ــا زالتـ ـك ــو
داليتش ،قائال" :لم تكن مباراة جيدة
بــالـنـسـبــة ل ـن ــا ،وخ ــاص ــة ف ــي ال ـشــوط
الثاني ،حيث لم نخلق أي فرصة".
وانفردت كرواتيا بالصدارة مؤقتا

بــرص ـيــد  10ن ـق ــاط م ــن  3ان ـت ـص ــارات
وتعادل وخسارة ،بفارق نقطة واحدة
أمام سلوفاكيا ،التي أسدت لها خدمة
كبيرة ،بفوزها على مضيفتها المجر
.1-2
وافتتح الفريق الضيف التسجيل
ب ـف ـضــل روب ـ ــرت مـ ــاك ( ،)40وع ــادل ــت
المجر عبر دومينيك ســزوبــوســزالي
( ،)50قبل أن تخطف سلوفاكيا هدف
النقاط الثالث بواسطة روبرت بوزتيك
(.)56
ورف ـع ــت سـلــوفــاكـيــا رص ـيــدهــا إلــى
 9نقاط في المركز الثاني ،متساوية

بلجيكا تهزم اسكتلندا وتحافظ على العالمة الكاملة

دي بروين ولوكاكو نجما المنتخب البلجيكي

اإلصابة تحرم هوفنهايم
من جهود ساماسيكو
أعلن نادي هوفنهايم األلماني لكرة القدم ،أمس ،أن العبه
الجديد ديادي ساماسيكو ( 23عاما) سيغيب عن صفوف
الفريق في الفترة المقبلة بسبب اإلصــابــة في الفخذ التي
ت ـعــرض لـهــا خ ــال م ـبــاراتــه م ــع مـنـتـخــب ب ــاده مــالــي أم ــام
المنتخب السعودي وديا.
وتعرض ساماسيكو العب خط وسط هوفنهايم ومنتخب
مالي إلصابة عضلية خالل المباراة التي انتهت بالتعادل
 1-1مع المنتخب السعودي األسبوع الماضي.
ول ــم ي ـحــدد هــوفـنـهــايــم ،ال ــذي يستضيف فــراي ـبــورغ في
الدوري األلماني (بوندسليغا) األحد المقبل موعدا لعودة
الالعب إلى التدريبات بعد فترة العالج والتأهيل.
وكان ساماسيكو انتقل إلى هوفنهايم قبل بداية الموسم
الحالي قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 12
مليون يورو ( 13.2مليون دوالر) .
(د ب أ)

حافظ منتخب بلجيكا على العالمة الكاملة فــي تصفيات يــورو
 2020بتحقيق االنتصار السادس على التوالي والفوز على مضيفه
االسكتلندي  -4صفر ،أمس األول ،ضمن الجولة السادسة من مباريات
المجموعة التاسعة.
وفي باقي مباريات المجموعة التاسعة ،فاز منتخب قبرص على
مضيفه سان مارينو  -4صفر وفازت روسيا بصعوبة على ضيفتها
كازاخستان  -1صفر.
وحقق منتخب بلجيكا فوزه السادس على التوالي لينفرد بصدارة
المجموعة برصيد  18نقطة بفارق ثــاث نقاط عن روسيا صاحبة
المركز الثاني وتــوقــف رصيد اسكتلندا عند ســت نقاط فــي المركز
الخامس.
و تـقــدم روميلو لوكاكو بهدف لبلجيكا فــي الدقيقة التاسعة ،ثم
أضاف توماس فيرمايلين الهدف الثاني في الدقيقة  24وتكفل توبي
الديرفيريلد بالهدف الثالث في الدقيقة  32قبل أن يحرز كيفين دي
بروين الهدف الرابع في الدقيقة .82
واقتنص منتخب روسيا فوزا صعبا من ضيفه كازاخستان بهدف
سجله ماريو فرنانديز قبل دقيقة واحدة من النهاية.
وتغلب منتخب قبرص على مضيفه سان مارينو بأربعة أهداف عن
طريق يانيس كوسولوس فوتيوس بابوليس في الدقيقتين الثانية
و 38وايوانيس كوسولوس وانتوي جورجيو في الدقيقتين  73و75.
ورفع منتخب قبرص رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع وظل
سان مارينو بال رصيد من النقاط في المركز األخير.
(د ب أ)

م ــع ال ـم ـج ــر ،ل ـكــن م ــع ف ـ ــارق األه ـ ــداف
لمصلحتها ،فيما تحتل ويلز المركز
الرابع برصيد  6نقاط ومع مباراة أقل.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ح ـص ــدت أذرب ـي ـجــان
متذيلة المجموعة نقطتها األولى في
التصفيات بعد أربع خسارات.

بولندا تتعثر أمام النمسا
واص ـ ـلـ ــت ب ــولـ ـن ــدا ن ــزي ــف ال ـن ـق ــاط،
ب ـس ـق ــوط ـه ــا ف ـ ــي ف ـ ــخ ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل أم ـ ــام
ضيفتها النمسا صفر-صفر في قمة
المجموعة السابعة.

مارتينيز :دي بروين أفضل صانع لعب

مارتينيز

عقوبات سان جرمان بحق رابيو لم تكن قانونية
توصلت لجنة من رابطة كرة
الـقــدم المحترفة فــي فرنسا إلى
خ ــاص ــة ب ـ ــأن الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـتــي
ف ــرض ـه ــا ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان
على العب وسطه السابق أدريان
ً
رابيو الذي يدافع حاليا عن ألوان
ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي ،ل ــم تكن
قانونية ،حسبما علم من مصدر
مقرب من الملف في وقت متأخر
من مساء أمس األول.
واستبعد رابـيــو عــن تشكيلة
الـنــادي الباريسي منذ ديسمبر
الماضي بعد فشل المفاوضات
بشأن تمديد عقده ،مما دفعه إلى
االحتكام للجنة الشؤون القانونية
فــي راب ـطــة ال ـ ــدوري الـمـحـلــي ألن
س ــان جــرمــان ال يـحـتــرم "ميثاق
كرة القدم المحترفة" ،وهو االتفاق

الـجـمــاعــي الــوط ـنــي ال ــذي يحكم
مهن كرة القدم.
ثم تفاقمت األزمة بين الطرفين
ح ـيــن ق ــرر س ــان ج ــرم ــان إي ـقــاف
الــاعــب فــي  14مــارس وحرمانه
مــن رات ــب سـتــة أي ــام والـمـكــافــآت
المالية لذلك الشهر ،على خلفية
السهر فــي ملهى ليلي مباشرة
بعد خروج بطل فرنسا من الدور
ث ـمــن ال ـن ـهــائــي لـمـســابـقــة دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا ب ـخ ـســارتــه على
أرض ــه أم ــام مانشستر يونايتد
 1-3ف ــي ال ـ ـسـ ــادس م ــن م ـ ــارس،
وإلب ـ ـ ــداء إع ـج ــاب ــه ع ـلــى وســائــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي بمقطع
فيديو لمدافع يونايتد السابق
باتريس ايـفــرا يحتفل بخسارة
النادي الباريسي.

أدريان رابيو

ل ـك ــن ل ـج ـن ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف فــي
رابطة كرة القدم المحترفة التي
اح ـت ـكــم ال ـي ـهــا ال ــاع ــب الـمـنـتـقــل

وهي المباراة الثانية على التوالي
الـتــي تفشل فيها بــولـنــدا فــي تحقيق
الفوز بعد خسارتها أمــام مضيفتها
سلوفينيا ص ـفــر ،2-الجمعة ،فرفعت
رصـيــدهــا إلــى  13نقطة ،وبــاتــت على
ُبعد نقطتين فقط من سلوفينيا ،التي
استغلت تعثر النمسا ،وانتزعت منها
المركز الثاني ،بفوزها على ضيفتها
إسرائيل .2-3
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــال ـث ــة بــالـمـجـمــوعــة
ذات ـهــا ،خـســرت التـفـيــا أم ــام مقدونيا
صفر.2-

هذا الصيف الى يوفنتوس بعد
ان ـت ـهــاء ع ـقــده م ــع س ــان جــرمــان،
أص ــدرت حكما فــي  30أغسطس
بأن العقوبات كانت غير قانونية.
ووف ـق ــا لـلـمـصــدر ال ـم ـقــرب من
الملف ،اعتبرت اللجنة أن حرمان
ال ــاع ــب م ــن ال ـم ـك ــاف ــآت الـمــالـيــة
بسبب خطأ وليس ألنه لم يحقق
األهـ ــداف المطلوبة مـنــه ،يشكل
ع ـقــوبــة مــال ـيــة يـحـظــرهــا قــانــون
العمل.
واعـ ـتـ ـب ــرت ال ـل ـج ـنــة ك ــذل ــك أن
ح ــرم ــان ال ــاع ــب م ــن راتـ ــب ستة
ً
أي ــام بـعــد ق ــرار أي ـضــا بـعــدم دفــع
مـكــافــآتــه الـمــالـيــة لـشـهــر م ــارس،
يشكل مخالفة ألنه ال يحق للنادي
معاقبة الالعب مرتين لألسباب
ذاتها ،وذلك وفقا للمصدر نفسه.

وصــف روبــرتــو مارتينيز مــدرب بلجيكا العبه كيفن دي بروين بأنه
ً
"أفضل صانع لعب في العالم" بعد أن سجل هدفا وصنع ثالثة في فوز
ساحق -4صفر على اسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا  2020لكرة القدم
أمس األول .وافتقدت بلجيكا القائد المصاب ايدن هازارد لكن غيابه لم يكن
ً
ً
ً
ً
ً
مؤثرا إذ قدم المنتخب المصنف األول عالميا عرضا سلسا ورائعا ليتقدم
-3صفر قبل االستراحة.
وقال مارتينيز" :أعتبره أفضل صانع لعب في العالم.
هــذا المركز هو الــذي يضبط إيقاع اللعب ويمرر
الكرات المتقنة ويتحمل مسؤوليات كثيرة .قام دي
بروين بكل ذلك أمام اسكتلندا".
وعبر مارتينيز كذلك عن سعادته بمشاهدة
العبين آخرين يعوضون غياب هازارد.
ً
وأض ــاف" :الـسـعــادة ال تسعني أيـضــا بعد األداء
ً
ال ــذي قــدمــه الــاعـبــون أصـحــاب الخبرة خصوصا في
غياب ايدن هازارد".
وتابع "تعين عليهم أن يتحملوا قيادة الفريق وأن يضربوا
المثل لبقية الالعبين .أعتقد أن يان فيرتونن قام بهذا الدور
على أكمل وجه .إنه قائد يتمتع بشخصية قوية".
ورغ ــم اإلش ــادة الكبيرة تحلى دي بــرويــن العــب مانشستر
سيتي بالتواضع.
وأبلغ الصحافيين" :لم أقدم أفضل مبارياتي .فقط قمت بواجبي.
"عندما تنتهي مسيرتك تبدأ في تقييم مشوارك .كل ما أفكر فيه
ً
حاليا هو الفوز بمباريات".

العثور على حارس ًمرمى
منتخب كوراساو ميتا
ذ ك ــرت السلطات المحلية أ نــه تــم ا لـعـثــور على حــارس
المرمى االحتياطي لمنتخب كوراساو جارزينيو بييتر
ميتا ،أمس األول ،في غرفته بالفندق في بورت أو برنس
في هايتي ،وذلك عشية لقاء البلد المضيف في دوري أمم
منطقة الكونكاكاف.
وك ـش ــف وزيـ ــر ال ــري ــاض ــة ال ـهــاي ـتــي إي ــدوي ـن ــغ ت ـشــارلــز،
لوكالة فرانس برس ،أن الالعب البالغ من العمر  31عاما
كــان يعاني مشاكل فــي القلب ،موضحا أ نــه " فــي حوالي
الساعة الثالثة من صباح يوم االثنين  9سبتمبر ،أصيب
جــارزيـنـيــو بييتر ب ـعــارض صـحــي ،وبـعــد تلقيه الـعــاج
على يد طبيب منتخب كوراساو ،خلد الالعب إلى النوم
بشكل طبيعي".
وأفاد الوزير بأنه تم العثور على الالعب ميتا في غرفته
صباح االثنين ،مشيرا إلى أن السلطات المحلية فتحت
تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة.

خبير أمني يشير إلى استخفاف إنكليزي بأمن الالعبين

صورة من كاميرات المراقبة توضح لحظة االعتداء على أوزيل وكوالشيناتس

ي ـج ــب ع ـل ــى مـ ـس ــؤول ــي ك ــرة
ال ـقــدم اإلنـكـلـيــزيــة الـتـعــامــل مع
التهديد األمـنــي الــذي يواجهه
ال ــاعـ ـب ــون بـ ـج ــدي ــة ،ألنـ ـه ــم لــن
ي ـ ــدرك ـ ــوا خ ـ ـطـ ــورة الـ ــوضـ ــع إال
عـ ـن ــدم ــا يـ ـتـ ـع ــرض أحـ ــدهـ ــم أو
أحــد أف ــراد أســرتــه للتشويه أو
القتل ،حسبما رأى أحد الخبراء
األمنيين.
ويأتي التحذير الصارخ من
الجندي السابق أليكس بومبرغ
بعد تعرض نجم وسط أرسنال
األلماني مسعود أوزيل فييوليو
ل ـ ـم ـ ـحـ ــاولـ ــة س ـ ــرق ـ ــة ب ــالـ ـس ــاح
االب ـي ــض ف ــي ش ـمــال ل ـن ــدن ،في
مشهد تناقلته وسائل التواصل
االجتماعي بكثافة وظهر فيه
زميله وصديقه البوسني سياد
كوالشيناتس يقاتل المعتدين
بيديه.
وغ ــاب الــاع ـبــان نتيجة هــذا
ال ـ ـحـ ــادث ع ــن الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ــى

لفريقهما فــي ا لـ ــدوري الممتاز
ضــد نـيــوكــاســل بسبب "الـمــزيــد
مــن األح ــداث األمـنـيــة" المتعلقة
بالالعبين.
وأوردت صحيفة "ميرور" أن
الـسـبــب ال ــذي دف ــع أرس ـنــال إلــى
اتـخــاذ هــذا ال ـقــرار ،هــو حصول
تـحــركــات مشبوهة بــالـقــرب من
مـ ـن ــزل ــي ال ــاعـ ـبـ ـي ــن فـ ــي ش ـم ــال
ل ـن ــدن ،نــاق ـلــة ع ــن م ـص ــدر قــولــه
أن الــاعـبـيــن كــانــا "مــرعــوبـيــن"
وخ ــائـ ـفـ ـي ــن عـ ـل ــى س ــام ـت ـه ـم ــا
وس ـ ــام ـ ــة ع ــائ ـل ـت ـي ـه ـم ــا ،وي ـت ــم
التحقيق اآلن لـمـعــر فــة إذا كــان
ما حصل عمل أفــراد أو عصابة
منظمة.
ورغـ ــم ه ــذه ال ـح ــادث ــة ،كشف
ب ــومـ ـب ــرغ ،م ــؤس ــس وال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لشركة "إنتلجينت"،
أن ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ع ـ ـ ــن الـ ـحـ ـم ــاي ــة
الشخصية لتسعة ال عـبــي كــرة
قــدم فــي إسبانيا وفــرنـســا ،لكن

أحــدا لــم يتصل بــه لتأمين هذه
ال ـخ ــدم ــة لــاع ـب ـيــن ف ــي ال ـ ــدوري
اإلنكليزي حتى بعد الذي حصل
مع ثنائي أرسنال.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد الـ ـس ــاب ــق
لـلـعــائـلــة ال ـمــال ـكــة الـبــريـطــانـيــة،
لوكالة فــرانــس بــرس مــن مكتبه
في غلوسترشير غــرب إنكلترا،
إنه مفاجأ من استخفاف األندية
والــاعـبـيــن األغـنـيــاء ج ــدا بهذه
ال ـت ـهــديــدات ،معتبرا أن "العـبــي
كرة القدم في المملكة المتحدة
أكثر عرضة (للخطر مــن العبي
دوري ـ ـ ــات أخ ـ ـ ــرى) ،أك ـث ــر عــرضــة
ب ـك ـث ـي ــر" .وأض ـ ـ ـ ــاف" :أعـ ـتـ ـق ــد أن
لدينا مشكلة خطيرة في المملكة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ويـ ـف ــاجـ ـئـ ـن ــي ك ـيــف
ننظر إلـيـهــا .إن ــه حـقــا مــوضــوع
خـطـيــر ج ــدا يـحـتــاج ال ــى عناية
مناسبة ،ويمكنني أن أخبركم
بما سيحدث :لن يتغير أي شيء
بشكل جدي حتى يتعرض العب

أليكس بومبرغ

كــرة الـقــدم أو أحــد أف ــراد أســرتــه
إلصابة خطيرة أو القتل".
ويعتقد بومبرغ ،الذي كشف
أن ــه تلقى ات ـصــاالت مــن العبين
آخرين من الــدوريــات األوروبـيــة
م ـن ــذ تـ ـع ــرض ن ـج ـ َـم ــي أرسـ ـن ــال
لــاع ـتــداء ،أن الع ـبــي ك ــرة الـقــدم

وعــائــات ـهــم م ـعــرضــون للخطر
ً
بـشـكــل خـ ــاص ،م ـش ـيــرا إل ــى أنــه
"صادفت قصاصات من الصحف
ت ـ ـعـ ــود ال ـ ـ ــى ع ـ ـ ــام  2009ح ـيــث
كــانــوا يتحدثون عــن  21عملية
سـ ـط ــو عـ ـل ــى م ـ ـنـ ــازل ال ــاع ـب ـي ــن
ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن ف ــي ف ـت ــرة ثــاثــة
أع ـ ـ ـ ــوام" .وت ــاب ــع" :ك ـ ــان ذلـ ــك فــي
 ،2009فأين نحن اآلن؟ نحن على
وشك دخول عام  ،2020نتحدث
عــن قــرابــة  10أع ــوام مـضــت ،وال
تزال المشكلة قائمة اليوم".
وتطرق بومبرغ الى ما حصل
فـ ــي حـ ــادثـ ــة أوزيـ ـ ـ ـ ــل ،ورد فـعــل
كوالشيناتس ،قائال" :لقد فعل ما
سيفعله الكثير من الشبان لكنه
وض ــع نفسه وصــديـقــه (أوزي ــل)
فــي خـطــر .كــان يمكن أن ينتهي
ً
األمـ ـ ــر ب ـط ــري ـق ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ج ـ ــدا،
فـنـحــن ن ـع ــرف ع ــدد األش ـخ ــاص
ال ــذي ــن ي ـت ـعــرضــون لـلـطـعــن فــي
لندن كل يوم".

ةديرجلا
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رياضة

هازارد وخاميس ودياز عادوا إلى تدريبات ريال مدريد
شهدت تدريبات ريال
مدريد اإلسباني عودة
البلجيكي إيدين هازارد
والكولومبي خاميس
رودريغيز والواعد إبراهيم
دياز ،بعد تعافيهم
من اإلصابة والتأكد من
قدرتهم على خوض
الحصص التدريبية.

َ
مثلت عــودة الثالثي المصاب البلجيكي
إيدين هازارد والكولومبي خاميس رودريغيز
وال ــواع ــد إب ــراه ـي ــم دي ـ ــاز ال ـح ــدث األبـ ـ ــرز في
تدريبات ريال مدريد اإلسباني ،والتي شهدت
غياب عدد كبير من الالعبين بسبب االنضمام
للمنتخبات المختلفة.
وعاد الفريق الملكي إلى التدريبات داخل
مدينة فالديبيباس الرياضية بعد حصول
الالعبين على راحة يومين ،في بداية مرحلة
االسـتـعــداد لمباراة ليفانتي السبت المقبل
على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة
الرابعة لليغا.
وقــاد الـمــدرب الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان
المران الــذي شــارك فيه عدد قليل من العبي
الفريق األول ،وهم :مارسيلو وكريم بنزيمة
وفيرالن ميندي وناتشو فرنانديز وألفارو
أودري ـ ــوزوال ولــوكــاس فاسكيز
وماريانو دياز ورودريغو
وإيدين هازارد وخاميس
رودريـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــز وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم
دياز ،ولهذا قرر تصعيد
عــدد مــن عناصر الفريق
الرديف.

وحسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي
على اإلنترنت ،بدأ المران بفقرة اإلحماء ،ثم
تدريبات الضغط بالكرة في أنحاء مختلفة من
الملعب ،وبعد ذلك أجرى الالعبون تقسيمة
فــي مساحة مصغرة مــن الملعب ،ثــم انتهى
المران بتدريبات التسديد على المرمى من
زوايا مختلفة.
وك ــان الـنـبــأ ال ـســار هــو ع ــودة المصابين
ه ـ ـ ـ ـ ــازارد وخ ــامـ ـي ــس وإب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ديـ ـ ـ ــاز إل ــى
ال ـتــدري ـبــات ال ـج ـمــاع ـيــة ،ل ـتــزيــد فــرص ـهــم في
المشاركة في مباراة ليفانتي القادمة ،بينما
اسـتـمــر الـثـنــائــي ال ـم ـصــاب إيـسـكــو ومــاركــو
أسينسيو في برنامجهما العالجي.

خاميس :الموسم األفضل

هازارد

مــن جهته ،أبــدى خاميس ثقته
ب ـت ـق ــدي ــم عـ ـ ــام جـ ـي ــد م ـ ــع فــري ـقــه
ري ــال م ــدري ــد ،الـعــائــد إل ـيــه بعد
مــوسـمـيــن م ــن اإلعـ ـ ــارة لـبــايــرن
ميونيخ األلماني.
وقال خاميس في تصريحات
لـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج "تـ ـشـ ـي ــريـ ـنـ ـجـ ـيـ ـت ــو"
التلفزيوني "أتمنى أن يكون
ه ـ ـ ـ ــذا ه ـ ـ ــو م ــوسـ ـم ــي
االفـ ـض ــل ف ــي ري ــال
مدريد ،بالتأكيد
أشعر بالشغف
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
الموسم".
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ع ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه
بــالـمــدرب
الفرنسي
لـ ـ ـل ـ ــري ـ ــال،
زي ــن الــديــن
زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ،قـ ـ ــال:
"نحن في عالقة جيدة،
وأن ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـع ـ ـيـ ــد ألن ـ ــه
استعادني".
ورغـ ـ ــم أن زي ـ ــدان
ال ي ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد ع ـل ـي ــه
ك ـ ـ ــأس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ،ل ـك ــن
انتهى به األمر في

رودريغيز

برشلونة يضع فابيان على راداره
كـشـفــت تـقــاريــر اخ ـبــاريــة أن
اإلدارة الفنية لنادي برشلونة
عــادت للتفكير في التعاقد مع
العب الوسط الدولي اإلسباني،
فابيان رويز ،المحترف حاليا
بصفوف نابولي اإليطالي.
ووف ـقــا لـمــا كشفته الـثــاثــاء
صحيفة "مــونــدو ديبورتيفو"
الكتالونية ،فإن فابيان يعد أحد
الالعبين المتألقين في الفترة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة وأص ـ ـبـ ــح مـ ــن بـيــن
ع ـشــاق جـمــاهـيــر س ــان بــاولــو،
كما أنه أقنع مــدرب المنتخب،
روبـ ـ ــرت م ــوري ـن ــو ،بــاالع ـت ـمــاد
عـلـيــه ك ــأس ــاس ــي ،لـيـصـبــح من
بين أهداف إدارة برشلونة في
الصيف المقبل.
وأو ض ـحــت أن قيمة انتقال
فــابـيــان قــد تـمـثــل عـقـبــة إلدارة
ال ـب ــرش ــا ،ح ـيــث ل ــن ي ــرح ــل عن
ص ـفــوف نــابــولــي بــأقــل مــن 60
م ـل ـي ــون يـ ـ ـ ــورو ،ب ـع ــدم ــا كــانــت
الـ ـف ــرص ــة م ـت ــاح ــة ل ـبــرش ـلــونــة
ل ـل ـت ـعــاقــد م ـع ــه ف ــي ال ـم ــاض ــي،

فابيان رويز
ع ـن ــدم ــا كـ ـ ــان العـ ـب ــا فـ ــي ريـ ــال
بـيـتـيــس ومـ ـع ــارا إل ــى صـفــوف
إلتشي في  2017وكانت قيمته
وقتها ستة ماليين يورو.
وان ـت ـقــل فــاب ـيــان ( 23عــامــا)
لنابولي في صيف  2018قادما

من بيتيس ،وخاض مع الفريق
الـمــوســم الـمــاضــي اجـمــالــي 40
مباراة ،منها  27في الكالتشيو،
وسجل فيها  7أهــداف وصنع
ثالثة.
(إفي)

ري ــال مــدريــد رغــم عــدم خــوضــه فـتــرة اإلع ــداد
م ــع ال ـف ــري ــق ال ـم ـل ـك ــي ،ف ـق ــد شـ ـ ــارك خــامـيــس
ً
أساسيا في ثاني مباراة للفريق هذا الموسم
بالبرنابيو أمام بلد الوليد.

مودريتش يواجه شبح التهميش
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،أك ـ ـمـ ــل الع ـ ـ ــب ال ــوس ــط
الكرواتي ،لوكا مودريتش ،نجم نــادي ريال
مدريد عامه الرابع والثالثين ،وسط الكثير من
الشكوك التي تحيط بأهمية دوره في الوقت
الراهن مع النادي الملكي.
وخـ ــال ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة ال ـمــاض ـيــة كــانــت
كــرة الـقــدم جــزء ا مهما للغاية فــي حياة هذا
الالعب المخضرم ،حيث قاده شغفه باللعبة
الـشـعـبـيــة األول ـ ــى ف ــي ال ـعــالــم لـلـعــب لـصــالــح
العديد من األندية ،هذا بجانب مشواره الكبير
مع المنتخب الكرواتي األول الــذي قــاده إلى
نهائي بطولة كــأس العالم للمرة األولــى في
تاريخه في  ،2018ليسجل إنجازا يضاف إلى
سجل إنجازاته الطويل مع ريال مدريد على
المستوى األوروبي ،وبفضل هذه االنجازات
المتالحقة استحق مودريتش الفوز بجائزة
الكرة الذهبية في عام .2018
غـ ـي ــر أ نـ ـ ــه إذا ق ـل ـب ـن ــا ف ـ ــي أوراق م ــو س ــم
 2019/2018فلن نجد سوى القليل من األمور
الجيدة التي يمكن أن ننسبها إلى مودريتش،
وب ــاألح ــرى لــريــال مــدريــد بشكل ع ــام ،وبعد
ان ـت ـه ــاء ال ـم ــون ــدي ــال األخـ ـي ــر ،ت ـل ـقــى الــاعــب
الكرواتي بعض العروض لالنتقال إلى أندية
أخرى ،أبرزها انتر ميالن اإليطالي ،كما تلقى
عرضا أيضا لالنتقال إلى الــدوري الصيني،
ولكنه في النهاية قرر البقاء مع ريال مدريد
بعدما تــم تحسين رات ـبــه ،وع ــاد انـتــر ميالن
ل ـم ـغــازلــة ال ـن ـجــم ال ـك ــروات ــي م ــرة أخـ ــرى هــذا
الصيف ولكن المحاولة باءت بالفشل مجددا.
ويـمـتــد عـقــد مــودري ـتــش مــع ري ــال مــدريــد
حـتــى يــونـيــو  ،2021إال أن دوره مــع الفريق
هــذا الموسم تحيط بــه الكثير مــن الشكوك،
ح ـت ــى أن ال ــاع ــب ن ـف ـســه ي ـت ــرق ــب بـ ـش ــدة مــا
ستؤول إليه األمور خالل الفترة المقبلة ،ولم
تعط المباريات األولى في الموسم مؤشرات
إيجابية لما سيكون عليه مستقبل مودريتش
مع ريــال مدريد ،فقد شــارك النجم الكرواتي

ديفيد دي خيا

اقـتــرب ال ـحــارس اإلسـبــانــي
د ي ـف ـي ــد دي خ ـي ــا م ــن ت ـجــد يــد
عـ ـق ــده م ــع ن ــادي ــه مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد اإلنكليزي ،وفقا لما
نـشــرتــه ال ـثــاثــاء صـحـيـفــة (ذا
غارديان).
ويـ ـنـ ـتـ ـه ــي ع ـ ـقـ ــد الـ ـ ـح ـ ــارس
البالغ من العمر  28عاما مع
ا لـنــادي اإلنكليزي فــي يونيو
ال ـم ـق ـبــل ،وس ـي ـص ـبــح ح ــرا إذا

ً
كلوب :األلقاب ليست حافزا لي

كلوب

رغم قيادته ليفربول اإلنكليزي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم قبل أقل من أربعة أشهر ،أكد األلماني يورغن كلوب المدير الفني
للفريق أن األلقاب لم تكن هي الحافز له في أي وقت.
وق ـ ــال كـ ـل ــوب ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــوك ــال ــة األنـ ـب ــاء األل ـم ــان ـي ــة أمـ ــس في
فرانكفورت ،إن "األلقاب لم تكن ولن تكون الحافز لي ،أريد الفوز في
كل مباراة وتحسين مستوى العبي فريقي يوما بعد اآلخر ،وبعدها
لنرى ما سيحدث نتيجة لهذا".
وفــي الــوقــت نفسه ،ذكــر كـلــوب ( 52عــامــا) أن الـفــوز بلقب ال ــدوري
اإلنكليزي هو هدفه في الموسم الحالي بعد نحو ثالثة عقود فشل
خاللها ليفربول في الفوز باللقب.
وأضــاف" :كنا قاب قوسين أو أدنى من الفوز به في الموسم
الماضي ...خسرنا مباراة واحــدة فقط على مــدار الموسم،
ً ً
ً
ولكن هذا لم يكن كافيا في النهاية .كان هذا قاسيا جدا".
وحافظ مانشستر سيتي بقيادة المدرب اإلسباني
جوسيب غوارديوال على لقب الدوري اإلنكليزي في
الموسم الماضي حيث حصد الفريق  98نقطة بفارق
نقطة واحدة فقط عن ليفربول.
واستهل ليفربول مسيرته في الدوري اإلنكليزي
هــذا الموسم بشكل رائــع ،إذ حقق الفوز في أول
أربع مباريات ليتصدر الجدول برصيد  12نقطة
بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتى.
ً
واع ـت ــرف ك ـلــوب بــأنــه "م ــن ال ــواض ــح أي ـضــا أن
أشياء كثيرة ممكنة بالنسبة لفريقي ...إحراز اللقب
ً
في الدوري اإلنكليزي سيكون تأكيدا لنتيجة العمل
الجاد سنوات طويلة".
(د ب أ)

زيدان

أومتيتي يعاني كدمة في القدم

غريزمان ينتعل حذاء
الذكريات أمام فالنسيا
قرر المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان ،نجم نادي برشلونة
اإلسباني لكرة القدم خوض مباراته القادمة في الدوري اإلسباني
"الليغا" أمام فالنسيا السبت المقبل ،منتعال حذاء جديدا صممته
له خصوصا شركة "بوما" للمالبس الرياضية لالحتفال بذكرى
مرور  10سنوات على بداية مشواره االحترافي.
وسيكتسي حذاء غريزمان الجديد باللون األصفر وسيحمل
على جزئه العلوي وجها مبتسما ،كما سيحمل الشعار المفضل
لالعب الفرنسي "العب مبتسما" على الجزء السفلي الخارجي.
ومن المقرر أن يرتدي غريزمان نسخة صممت له خصوصا
مــن هــذا الـنــوع الـجــديــد مــن األحــذيــة الــريــاضـيــة لشركة "بــومــا"
والـمـسـمــى بـ ـ "ح ــذاء الـمـسـتـقـبــل" ،حـيــث سيحمل عـلــى سطحه
اللحظات األهم في حياة الالعب الفرنسي ،مثل تاريخ انضمامه
لنادي ريال سوسيداد اإلسباني وتاريخ انتقاله ألتلتيكو مدريد
ومولد نجليه ويوم زفافه.
وقــال غريزمان :إنه حــذاء مميز جدا بالنسبة لي ،إنه يقص
تاريخي ،كيف أتيت وإلــى أيــن وصلت اآلن ،اختيار المشاهد
األبرز في حياتي ومسيرتي جعلني أعود للتفكير في الماضي
وفي ما حققته حتى اآلن ،كما جعلني ألحظ أنني قلق جدا تجاه
ما يتعلق بما هو قادم.
(د ب أ)

غــاب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي عن
تــدريـبــات فريقه برشلونة اإلسـبــانــي ،أمــس األول،
بــداعــي كدمة فــي الـقــدم اليمنى ،فيما عــاد الظهير
األيسر البرازيلي فيربو جونيور للمران ،الذي شهد
ظهور الواعد أنسو فاتي من جديد.
وكشف النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي
على اإلنترنت ،أن الـمــران شهد مشاركة الالعبين
المتاحين من الفريق األول ،دون ذكر الجزء الخاص
بتدريبات الرباعي المصاب (ليونيل ميسي ولويس
سواريز ونيتو وعثمان ديمبيلي).
وأشار الطاقم الطبي ،في بيان ،إلى أن االختبارات
التي خضع لها المدافع األسمر استبعدت وجود
إصابة خطيرة ،لكنه لم يحدد مدة غياب الالعب.
وكــان صاحب الــ 25عاما غــادر معسكر منتخب
فرنسا ،األحد ،بسبب تجمع دموي في القدم اليمنى،
وفقا لبيان االتحاد الفرنسي للعبة حينها.
وسيواصل "البالوغرانا" تدريباته الصباحية
على مدار األيام الثالثة المقبلة ،فيما سيكون مران
الجمعة مسائيا ،استعدادا لمواجهة السبت المقبل
المهمة أم ــام فالنسيا على ملعب الـكــامــب نــو في
الجولة الرابعة لليغا.
وسيلتحق الالعبون الدوليون بالفريق تباعا
خــال األي ــام المقبلة ،فيما ت ــزداد احتمالية عــودة
ميسي وســواريــز لـلـتــدريـبــات الـجـمــاعـيــة ،ومــن ثم

أومتيتي
اللحاق بمباراة فالنسيا ،التي سيكون الفوز فيها
هو الهدف األول لكتيبة المدرب إرنستو فالفيردي،
بعد البداية المخيبة لآلمال في "الليغا" هذا الموسم.
وبعد  3جوالت من بداية الدوري ،فقد حامل لقب
آخر نسختين  5نقاط ،بخسارة أمام أثلتيك بلباو
( ،)0-1وتعادل أمام أوساسونا ( ،)2-2فيما فاز فقط
على ريال بيتيس في الجولة الثانية (.)2-5
(إفي)

سيميوني يترقب تعافي توماس وموراتا

دي خيا يقترب من تجديد عقده
لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــوصـ ــل الت ـ ـ ـفـ ـ ــاق خـ ــال
الفترة الحالية مع "الشياطين
الحمر".
ور غ ـ ـ ـ ـ ــم أن ا ل ـ ـم ـ ـفـ ــاو ضـ ــات
لـ ــم ت ـن ـت ــه بـ ـع ــد ،ف ــإن ــه يـنـتـظــر
ال ـتــوصــل الت ـف ــاق قــري ـبــا ،وأن
يـ ـسـ ـتـ ـم ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ال ـ ــدول ـ ــي
اإلس ـبــانــي ف ــي أول ــد ت ــراف ــورد
خالل المواسم القادمة.
وا ن ـ ـ ـضـ ـ ــم دي خ ـ ـيـ ــا لـ ـم ــان

ضمن التشكيلة األساسية لريال مدريد في
ال ـم ـبــاراة ال ـتــي ف ــاز فـيـهــا األخ ـيــر  3-1على
سيلتا فيغو في الدوري اإلسباني "الليغا"
للموسم الجاري ،ولكن مع حلول الدقيقة 56
في ذلك اللقاء حصل مودريتش على بطاقة
ح ـم ــراء م ـبــاشــرة بـعــد أن عــرقــل أح ــد العـبــي
الفريق المنافس من الخلف .وعلى إثر ذلك،
غاب مودريتش عن أولى مباريات ريال مدريد
في الليغا على ملعبه "سانتياغو بيرنابيو"
والتي تعادل فيها أصحاب األرض  1-1مع
بلد الوليد.
وجاء ت أولى مفاجآت الموسم بالنسبة
لمودريتش عندما استبعده الفرنسي زين
الدين زيــدان ،المدير الفني لريال مدريد،
ع ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــة األس ــاسـ ـي ــة ف ــي مـ ـب ــاراة
الفريق أمــام فياريال ،حيث راهــن على
ال ـبــرازي ـلــي ك ــارل ــوس كــاس ـم ـيــرو بــدال
منه .وشارك مودريتش في ذلك اللقاء
في الشوط الثاني ولمدة  22دقيقة
فقط ،وهو ما أثار دهشة الكثيرين،
خاصة أن تلك المباراة كانت األولى
لالعب بعد أسبوعين مــن الغياب
عــن المباريات الرسمية لإليقاف،
ويــرى البعض أن سبب قلة اعتماد
زيدان على مودريتش هو رغبته في
منح وسط ملعب ريال مدريد المزيد
من الحيوية ،وكان هذا الدافع األكبر
لــدى الـمــدرب الفرنسي لــإصــرار على
التعاقد مع مواطنه بول بوغبا ،نجم
و ســط مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
ولكن بعد أن أخفق ريال مدريد في اتمام
صـفـقــة ض ــم بــوغـبــا بـنـجــاح خ ــال فـتــرة
االنتقاالت الصيفية األخيرة ،وجد زيدان
ضــالـتــه ف ــي األوروغ ــواي ــان ــي فـيــديــريـكــو
فالفيردي لــرأب الصدع في وسط ملعب
النادي الملكي ،السيما أن الالعب يتمتع
بـ ـق ــدرة بــدن ـيــة ك ـب ـي ــرة ،م ـت ـفــوقــا ف ــي هــذا
ال ـصــدد عـلــى بـعــض الــاعـبـيــن الــذيــن لم
ي ـعــودوا يحظون بثقة كبيرة مــن زيــدان
مثل مودريتش ومــاركــوس يورانتي
وداني سيبايوس.
(إفي)

يــو نــا ي ـتــد ف ــي  2011وأ ص ـبــح
ح ــارس ــا ال غـنــى عـنــه لـلـنــادي
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،واخ ـت ـي ــر أف ـضــل
الع ــب فــي الـفــريــق أرب ــع مــرات
خالل األعوام الست الماضية.
(إفي)

سيميوني

واص ـ ــل األرج ـن ـت ـي ـنــي ديـيـغــو
سيميوني ،مدرب أتلتيكو مدريد،
إع ــداد فريقه للعودة لمنافسات
الدوري اإلسباني السبت المقبل،
فــي م ـبــاراة يــواجــه خــالـهــا ريــال
سوسييداد ،وم ــازال فــي انتظار
تطور حالتي توماس بارتي الذي
يعاني متاعب عضلية وألـبــارو
وموراتا الذي يتعافى من التواء
في الركبة.

وعـقــب فـتــرة الـتــوقــف الــدولــي
عــاد إلــى مــران األتلتي ،أمــس ،كل
مــن مــاريــو هيرموسو وس ــاؤول
نـيـغـيــز ،فــي انـتـظــار ع ــودة باقي
ال ــاع ـب ـي ــن الـ ــذيـ ــن ش ـ ــارك ـ ــوا مــع
م ـن ـت ـخ ـبــات ب ــاده ــم ل ـتــدري ـبــات
الـ ـف ــري ــق األرب ـ ـع ـ ــاء وال ـخ ـم ـي ــس،
وهــم يــان أوبــاك وكيران تريبير
وسـتـيـفــان ســافـيـتــش وخــوسـيــه
مــاريــا خيمنيز وإيـكـتــور إيــريــرا

وتوماس ليمار وجواو فليكس.
وإضــافــة إلــى هــؤالء الالعبين
الـسـبـعــة ،لــم ي ـتــدرب تــومــاس في
الملعب لليوم الثاني على التوالي
بسبب مـشـكــاتــه الـعـضـلـيــة ،في
حين واصل موراتا تعافيه عقب
غـيــابــه عــن آخ ــر م ـب ــاراة لألتلتي
أمام إيبار ،ومازالت مسألة عودته
للعب السبت المقبل محل شكوك.
(إفي)

نادال :ألعب من أجل سعادتي
أكد نجم التنس اإلسباني رافاييل نادال المتوج
مؤخرا باللقب التاسع عشر له في البطوالت الكبرى،
في بطولة أميركا المفتوحة على حساب الروسي
دانييل ميدفيديف ،أن هذه الكأس تعني له كل شيء
بعد الحصول عليها بشكل درامي.
وكان نادال ،المصنف الثاني عالميا والذي قلص
ال ـف ــارق لـنـحــو  600نـقـطــة مــع مـتـصــدر التصنيف،
الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،متفوقا بمجموعتين
نظيفتين قبل أن يعود ميدفيديف ،الرابع عالميا،
بشكل بطولي ويعادل الكفة.
وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة وال ـح ــاس ـم ــة تـفــوق
نــادال مجددا بكسرين إلرســال الروسي الــذي نجح
في رد أول كسر وكــان قريبا من إدراك التعادل إال
أن اإلس ـبــانــي اسـتـغــل ال ـفــرصــة ه ــذه ال ـم ــرة وأنـهــى
المجموعة لمصلحته ليتوج بالكأس للمرة الرابعة
في مشواره.
وقال الالعب صاحب الـ 33عاما في هذا الصدد في
تصريحات نشرتها صحيفة (آس) الرياضية أمس:
"األمر تحول إلى شكل درامي في النهاية ،وهذا يجعل
اللقب محفورا أكثر في ذهني ،وجــزء ا من تاريخي
في الرياضة .هذه الكأس تعني لي كل شيء ،الرضا
الشخصي عن الطريقة التي قاومت بها في األوقات
الصعبة تجعل الـلـقــب كـبـيــرا لـلـغــايــة ،حــاولــت كتم

مشاعري ،لكنه كان مستحيال" ،في إشارة إلى بكائه
عقب تتويجه.
وأضاف" :أتمنى أن أكون أكثر الالعبين تتويجا
بالغراند سالم ،لكنني ال أفكر في هذا ،ولن أتدرب
يوميا وألعب من أجل ذلــك ،ال يمكنني التفكير
فقط في بطوالت الغراند سالم .فالتنس أكثر
من هذا ،أحتاج إلى التفكير في كل األمور
األخرى ،أنا ألعب لكي أكون سعيدا".
وتابع" :إذا ساعدت هذه المنافسة
(مـ ـ ـ ــع روج ـ ـ ـيـ ـ ــه ف ـ ـيـ ــدريـ ــر ون ـ ــوف ـ ــاك
ديوكوفيتش) على جلب مزيد
من المشجعين فسيكون هذا
أمـ ــرا ج ـيــدا ل ـلــريــاضــة ،لكني
أكرر نفس األمر ،ال يمكنني
البقاء طول اليوم للتفكير
ً
في أن شخصا آخر يمتلك
أل ـق ــاب ــا أكـ ـث ــر مـ ـن ــك ،ألن ــك
ستشعر بــاإلحـبــاط ،فكل
مـ ــا ح ـق ـق ـتــه فـ ــي مـ ـش ــواري
يفوق بكثير ما كنت أفكر أو
أحلم به ،والرضا الشخصي هو
ما يعطيك السعادة".

نادال
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أوهام الحسابات
وحسابات األوهام

أ .د .غانم النجار

الحديث عن الحسابات الوهمية هو حديث ال معنى
له ،فالحسابات الوهمية هي التي تكون غير فاعلة ،أما
المقصود فهو الحسابات المسيئة.
وهناك خلل فاضح بالمصطلحات ،فالمقصود هو
الـتـصــدي لتلك الـحـســابــات المسيئة ،الـتــي تستخدم
ّ
أسماء مستعارة ،وتسيء للناس ببث األكاذيب ضد
أشخاص أو مؤسسات ،أي أنها تخفي اسم صاحبها
الحقيقي ،لسبب أو آلخر.
ً
ضبط المصطلحات مهم جدا ،ألنه إن جاء الوصف
بالقانون بمصطلح حـســاب وهـمــي ،فــذلــك سيقضي
على أي معنى.
ً
بـطـبـيـعــة ال ـ ـحـ ــال ،تـ ـ ــدرك ال ـس ـل ـطــة جـ ـي ــدا أن ه ـنــاك
حسابات تدور في فلكها ،وهناك حسابات تدور في
ً
فلك شخصيات نافذة ،فهل ستتم محاسبتها أيضا؟
عندما تم تعليق الدستور في مثل هــذه األيــام من
صيف  ،١٩٧٦أي قبل  ٤٣سنة ،وقبل أن يدخل اإلنترنت
حياتنا ،وتكون هناك حسابات وهمية أو فعلية ،تم
ً
أيضا تعديل قانون المطبوعات بإضافة الـمــادة ٣٥
ً
ً
مـكــررا ،لتعطيل الصحف إداري ــا ،أي بـقــرار مــن وزارة
اإلعالم ،وليس المحكمة .كانت أولى الضحايا جريدة
الوطن اليومية وشقيقتها الهدف األسبوعية ،حيث
ّ
ً
كــنــا نـعـمــل حـيـنـهــا ،لـنـشــرهــا ف ـق ــرات مـنـقــولــة حــرفـيــا
مــن كـتــاب الـنـظــام الــدسـتــوري فــي الـكــويــت ،المطبوع
بجامعة الكويت ،عن أزمة المادة  ١٣١من الدستور سنة
 .١٩٦٤فلم يكن في المسألة فتنة نتجنبها ،أو تهديد
لالستقرار ،بل سرد واقعة أزمة دستورية سياسية.
بعد عشر س ـنــوات ،أي فــي صيف  ،١٩٨٦وقـبــل ٣٣
س ـنــة ،وق ـبــل أن نـسـمــع بــاإلن ـتــرنــت ،ات ـخ ــذت السلطة
ّ
ً
إجـ ــراء مـشــابـهــا ،فـعــلـقــت الـ ّـدس ـتــور دون زم ــن مـحــدد،
ً
بـمــا يــوحــي بــالــاعــودة ،لـكــنـهــا أضــافــت ب ـنــدا يسمح
ً
للحكومة بالرقابة المسبقة ،حيث صار الرقيب مقيما
في الصحيفة ،يحدد ما ينشر وما ال ينشر ،وتراجعت
أهمية رئيس التحرير.
وألن ال ـب ــاد ل ــم يـسـبــق ل ـهــا ال ـت ـعــامــل م ــع األحـ ــداث
بمواقف مسبقة ،كالبالد الحزبية ا لـمــر كــز يــة ،تحول
ّ
"الممنوع من النشر" إلى سلة من التناقضات وحماية
ً
مسؤول هنا أو مسؤول هناك ،وتأثير سلبي جدا على
السياسة الخارجية أ ث ــرت حتى على مــوا قــف بعض
الدول تجاه الكويت وقت الغزو.
ً
كــان مــن ضمن الممنوعات مثال كلمة ديمقراطية
ً
ومجلس أمة ،وكان ممنوعا ،وبالذات في األيام األولى،
نشر صور أعراس يكون فيها عضو مجلس أمة ،حتى
لو كان ذلك العضو من جماعة الحكومة.
استمرت هذه الحالة إلى أن تم رفعها بعد التحرير،
في ديسمبر  ،١٩٩١وكذلك تم إيقاف صدور الجريدتين
الحكوميتين ،صوت الكويت والفجر الجديد.
ل ـمــاذا أق ــول ذل ــك؟ ول ـم ــاذا ن ـســرد ه ــذا ال ـس ــرد؟ ذلــك
فقط للتدليل على أن الترابط بين ذهنية تقييد حرية
التعبير ،والسيطرة على اتخاذ القرار ،وإلغاء المشاركة
السياسية هــو تــرابــط عـضــوي .لــم تكن هناك حينها
حـســابــات وهـمـيــة أو غـيــر وهـمـيــة ،بــل لــم تـكــن هناك
وسائل تواصل اجتماعي على اإلطالق.
خــاصــة ال ـق ــول أن ــه ال يــوجــد  -حـســب عـلـمــي  -من
يؤيد نشر األكــاذيــب واالدعـ ــاء ات والتقول على خلق
الله ،وأنه من الضروري إيجاد وسيلة ما للتعامل مع
هذه اآلفات الضارة التي تستغل التطور التكنولوجي
إليذاء المجتمع ،شريطة أال تأتي بطريقة ذهنية المنع
المتأصلة ،واحتكار الرأي ،وإلقاء الناس في السجون
ألس ـبــاب ال عــاقــة لـهــا بــإيــذاء المجتمع ،وإال سيظل
ً
البحث عن حسابات وهمية مسلسال من األوهام التي
ال تسمن وال تغني من جوع.

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:09

العظمى 43

الشروق

05:29

الصغرى 26

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  09:29صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:17

 11:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:01

ً
أدنى جزر  03:53صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:16

 05:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

درايش

خلف الله على ديمقراطيتنا!
أحداث كثيرة في بريطانيا خالل وجودي في
لندن؛ خطف ناقلة نفط بريطانية مع طاقمها،
وتـغـيـيــر رئ ـي ـســة الـ ـ ـ ــوزراء ،وتـشـكـيــل حـكــومــة
جديدة ...إلخ.
تم تعليق البرلمان بأمر ملكي ،والملكة ال
تملك حــق الــرفــض ،بــل تطيع نصيحة رئيس
الوزراء وحكومته ،والتعليق للبرلمان المسمى
 Prorogationأمـ ــر ل ـيــس ب ـس ـهــل ،وان ـهــالــت
االتهامات على رئيس الوزراء بوريس جونسون
بالدكتاتورية وتشبيهه بستالين وهتلر ،واآلن
يدعو النتخابات جديدة يعارضها البرلمان،
ً
والبرلمان كان أصدر قانونا بمنعه من اإلصرار
على الخروج من السوق األوروبية المشتركة

د .ناجي سعود الزيد

َّ
دون اتفاق ،وهو ُم ٌّ
وتحدى هذا
صر على ذلك،
َّ
وأصر على الخروج رغم أنف البرلمان،
القانون،
َّ
وصرح النائب العام السابق بأنه سيسجن إن
لم ينفذ القانون البرلماني الجديد ،واستقاالت
وعزل من البرلمان ،ولخبطة في لخبطة في بلد
أعرق الديمقراطيات.
لــو ح ــدث مــا ح ــدث فــي عــالـمـنــا المتخلف،
الن ـق ـل ـب ــت ال ــدنـ ـي ــا واش ـت ـع ـل ــت الـ ـمـ ـظ ــاه ــرات،
وألصـبـحـنــا م ــا ن ـنــام الـلـيــل م ــن ك ـثــرة ال ـهــذرة
والتحليالت!
لـنــدن بــاراتـهــا مليئة والـتـنــس والكريكيت
ومــوســم انتقال العـبــي كــرة الـقــدم مــاشــي مثل
دقة الساعة ما تعطل شي.

وأه ـ ــم م ــن ال ـن ــاق ــات ال ـم ـخ ـطــوفــة وتـغـيـيــر
رئيس الحكومة والحكومة بكبرها وتعليق
ال ـبــرل ـمــان ...إل ــخ ،تـســأل لـيــش مــا فــي رد فعل؟
يقولون لك عندنا حكومة منتخبة ،وانتخبناها
علشان تدير األمور ...وإذا ما عجبتنا سنعمل
على تغييرها بانتخاب الحزب المضاد لها،
وهؤالء يستلمون المهمة ...فليش ِّ
نعور راسنا
بالتحليل والنقاش؟!
بالنسبة لنا هكذا هي الديمقراطية ،وليست
غير ذلك!
خلف الله علينا!

آبي أحمد...
يزرع شجرة

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

تحية إلى رئيس وزراء أثيوبيا الذي زرع شجرة في
أرضه ،وشجرة أخرى للحرية في أرض السودان.

فاض الخضار اللي زرعته بإيدينك
ّ
حتى تـعـ ّـدى ســورك لسور جيران
بـسـتــان ورد وشــاي ـلــه ف ــي يمينك
وبعض الرجال أفعالها البيض بستان
تنسئل عن ْ
عرق جنسك ودينك
ما
ِ
ٍّ
ك ــل وفـ ْـعـلــه مــو طــوايــف وال أدي ــان
وأح ـيــان يــاتـيــك الــزلــل مــن خدينك
وأكثر مصايبنا تجينا من أخوان
نـهــرك شـمــال وواض ـ ٍـح فــي جبينك
و"دعم الشعوب" النبع تسقي به أغصان
وس ْفر "النجاشي" كاتبه ْ
وسط عينك:
ِ

أغلى كنوز األرضّ ...
حرية انسان

حكومة بال مصداقية وال شفافية
هل لدى الشعب حالة من عدم الثقة بالحكومة
ُ
وقدراتها؟ الجواب نعم وبكل تأكيد .فما هي يا ترى
أسباب حالة عدم ثقة الشعب بالحكومة؟
ً
ً
ً
ِّ
لـيــس س ـهــا أن نـســطــر ج ــواب ــا شــامــا عــن هــذا
ً
التساؤل الحيوي ،لكننا نستطيع أن نضع جوابا
ً
كــاف ـيــا ُي ـب ــرز حــالــة ع ــدم ث ـقــة ال ـش ـعــب بــالـحـكــومــة،
ً
ِّ
مصحوبا ببعض اإليضاحات التي تبين مظاهر
عدم الثقة وأسبابها.
إن حــالــة ع ــدم الـثـقــة بــالـحـكــومــة لـيـســت ولـيــدة
ً
اليوم ،وال تقتصر على الحكومة القائمة حاليا ،بل
هــي نتاج تراكمات مــن الممارسات والسلوكيات
َ َّ
والـقــرارات التي قامت أو تقوم بها ،ومن ثم ترتب
عليها أو تولد عنها حالة عدم الثقة تلك.
فـعـلــى صـعـيــد الـمـشـكــات الـقــائـمــة ف ــي ال ــدول ــة،
مثل :مشكلة الفساد ،أو أزمــة اإلسكان ،أو الرعاية
الصحية ،أو عجز الميزانية ،أو األزمة الرياضية ،أو

محمد المقاطع

التوظيف ،أو القبول الجامعي ،تكون الحكومة دائمة
الوعود بحلهاَّ ،
وتدعي أنها من أولوياتها ،وتكرر
ً
ذكرها بخطبها وخططها وفي قراراتها ،لكن سريعا
ما يكتشف الشعب عدم جديتها ،بل انعدام حرصها
على حل تلك المشكالت ،وأن خطاباتها َّ
مجرد إبر
مخدرة ووعود زائفة وكلمات خاوية ليس لها أي
ً
مصداقية وال قيمة ،بما يجعل الحكومة محال لعدم
ثقة الناس بها بصورة مؤكدة.
بــل إن مشكالت البلد كــل يــوم إلــى تعقيد أكبر،
وإلى أزمات أسوأ ،وبشكل مكرر ،ورغم أن الشعب
يعلم أن الــدولــة ق ــادرة عـلــى حــل ه ــذه المشكالت،
ل ـكــون ـهــا م ـع ــروف ــة وم ـ ـحـ ــددة ،وال ـح ـك ــوم ــة لــديـهــا
إمـكــانـيــات هــائـلــة لحلها وت ـجــاوزهــا ،لكنها غير
ق ــادرة على حلها ،مما يتولد عنه شـعــور متعدد
الوجوه؛ فإما الحكومة هي التي َّ
تتعمد عرقلة حلها
وال ترغب فيه ،وهــو أمــر ِّ
يبين أن لديها أولــويــات

وتــرغــب فــي أن تتفاقم معاناة الـنــاس ،وهــي حالة
تهز الثقة بها ،وال تجعل الشعب يشعر بأنها محل
للثقة وأمينة على مصالحه ،وهي حقيقة تؤكدها
شواهد عديدة.
أما الوجه الثاني ،فإن الحكومة تعرف المشكلة،
لكنها غير قــادرة على حلها؛ إما لعجز عن اتخاذ
القرار أو تنفيذه ،أو عدم ثقة بقدرتها على الحل ،أو
عدم وجود الجهاز أو الشخص المناسب لتولي حل
ً
الموضوع ومتابعته ،وهو ما يجعل الحكومة أيضا
فــي مــوضــع عــدم الثقة لــدى الشعب ،كما يجعلها
ً
موضعا للشك في قدرتها وإمكانياتها ،وهنا تتأكد
لــدى الـنــاس عــدم مصداقية الحكومة فــي حــل تلك
المشكالت والتصدي لها.
والوجه الثالث ،أن الحكومة ال تملك قدرة على
ً
إدارة ش ــؤون ال ــدول ــة ،مـمــا يجعلها عــاجــزة أصــا
ع ــن ذلـ ــك ،وع ــن ح ــل ال ـم ـش ـكــات ،وه ــو م ــا يـبــرهــن

إشارات غامضة يستقبلها مرصد صيني
س ـ ـ ـجـ ـ ــل ع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـ ـف ـ ـلـ ــك
الصينيون العاملون بأكبر
مــرصــد فــي الـعــالــم إش ــارات
مـتـكــررة غامضة واردة من
م ـص ــدر واق ـ ــع ع ـلــى مـســافــة
نـ ـ ـح ـ ــو  3م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارات س ـن ــة
ضوئية.
ون ـ ـ ـقـ ـ ــل مـ ـ ــوقـ ـ ــع روسـ ـ ـي ـ ــا
ال ـي ــوم ع ــن وك ــال ــة شينخوا
الصينية ،أمس ،أن الخبراء
فـ ـ ـ ــي أكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم

الصينية قالوا إن اإلشارات
اس ـت ـق ـب ـلــت ب ــواسـ ـط ــة أك ـبــر
مــرصــد السـلـكــي ك ــروي في
ال ـعــالــم يـبـلــغ ارت ـفــاعــه 500
مـ ـت ــر ،م ـض ـي ـفــة أن ال ـع ـل ـمــاء
الصينيين قــا مــوا باختبار
ومعالجة اإلشارات.
ُيـ ـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــر صـ ـ ــد
ال ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــروي،
ال ـم ـع ــروف ك ـمــرصــد ،FAST
ي ـ ـقـ ــع فـ ـ ــي جـ ـ ـب ـ ــال م ـق ــاط ـع ــة

غــوي ـت ـشــو ج ـن ــوب ال ـص ـيــن.
أمــا االنـفـجــارات الالسلكية
ا ل ـس ــر ي ـع ــة ( ،)FRBف ـع ـبــارة
عن نبضات السلكية تدوم
ثوان" .ويعجز
بضعة "ميلي
ٍ
العلماء حتى اآلن عن تفسير
طبيعتها.

على أن الحكومة تتكون مــن وزراء غير مؤهلين
إلدارة شــؤون الــدولــة ،ووجــودهــم وعدمهم واحــد،
ً
وهنا أيضا تهتز ثقة الناس بالحكومة التي تفقد
مصداقيتها.
ً
وال ـح ـكــومــة ،ف ـضــا ع ــن ذلـ ــك ،تـتـعــامــل م ــع تلك
ال ـم ـش ـك ــات بـ ـص ــورة ي ـس ــوده ــا ط ــاب ــع ال ـغ ـمــوض
واإلبـهــام وإخـفــاء الحقائق والبيانات عن الناس،
ً
بعيدا عن المكاشفة والمصارحة التي تولد الثقة
وتكسب المصداقية ،فعدم شفافية الحكومة في
تناولها لهذه المشكالت وغياب مصداقيتها في
الوقت ذاته يعزز ِّ
ويكرس حالة عدم الثقة المستمرة
لدى الناس بالحكومة ،وال يمكن لحكومة أن تقود
ً
بـلــدا وتحل مشكالته وترتفع بمكانته وهــي غير
حــائــزة ثـقــة ال ـنــاس ب ـهــا ،ألن ـهــا فــاقــدة ل ـل ـقــدرة في
اإلدارة ،بل فاقدة للمصداقية والشفافية في تعاملها
مع الشعب.

وفيات
آيات سعود عبد العزيز العبد الغفور

 26عاما ،شيعت ،الــرجــال :صباح السالم ،ق ،8ش ،1ج ،1م ،1النساء:
اليرموك ،ق ،3ش ،3م ،19ت90993541 ،60402277 :

عثمان علي ناصر النجدي

 85عاما ،شيع ،الرجال :ديوان النجدي ،كيفان ،ق ،2شارع فهد الصبيح،
م ،1النساء :السرة ،ق ،1شارع علي بن أبي طالب ،م ،307ت،99297776 :
66655062

حمد محمد الحمد العيار

 71عاما ،شيع ،قرطبة ،ق ،1ش ،1م ،84ت99996911 :
مريم نجف محمد رضا زوجة خليل عبد الله حسين التركي
 74عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :مسجد اإلمام الحسن،
بيان ،النساء :بيان ،ق ،9ش ،1ج ،4م ،28ت94466886 ،99066065 :

خالد عبد الله عبد الرزاق العبد الكريم

 66عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :الزهراء ،ق ،8ش،800
م ،95الدور األول ،شقة ،5ت99675554 ،90918605 :

«الخضيري» يرفرف في سماء الكويت

صالح عبد الله علي القبندي

 67عاما ،شيع ،الرجال :الفنطاس ،ق ،4ش ،17م ،12النساء :الزهراء ،ق،6
ش ،43م ،8ت90025511 ،50507067 :
أمل عثمان إبراهيم بوعركي زوجة خالد الجيران
 65عاما ،شيعت ،الرجال :كيفان ،ق ،4ش ،48م 9ديوان بوعركي ،النساء:
كيفان ،ق ،7ش ،74م ،2ت99303043 ،99060313 :

عبد الله حسن محمد الشهابي

 89عاما ،شيع ،الرجال :الشعب ،ديوان الكنادرة ،النساء :السالم ،ق،4
ش ،412م ،13ت99700144 ،97103005 :

راشد عبد النبي حيدر شيرازي

 75عاما ،شيع ،الرجال :السالمية ،ق ،10شارع عمان ،حسينية الحاج
حبيب البلوشي (الحيدرية) ،النساء :العدان ،ق ،2ش ،37م ،24مالحظة:
العزاء حتى اليوم  ،11/9ت99515621 :

اعـ ـت ــاد ال ـك ــوي ـت ـي ــون ،وأهـ ـ ــل الـخـلـيــج
ً
ع ـمــومــا ،أن يـسـتـبـشــروا بـظـهــور النجم
سهيل ،لما يصاحب ظهوره من اعتدال
الجو وانكسار حدة الحرارة ،ومن هنا أثر
عنهم "إذا دلق سهيل يبرد تالي الليل".

وم ـ ــع ه ـ ــذا االعـ ـ ـت ـ ــدال تـ ـب ــدأ ط ـيــور
مهاجرة كثيرة بالعودة إلى الكويت،
ومنها الخضيري أو ال ــوروار الــذي
ي ـك ـثــر فـ ــي أواخ ـ ـ ــر ال ـص ـي ــف وب ــداي ــة
ً
الخريف ،ويشاهد مصطفا في أسراب

على أسالك الكهرباء أو تلك المناطق إل ــى أجـ ــواء ال ــوط ــن ،الـتـقـطــت عدسة
التي تكثر فيها المناحل ،ولذا سمي ع ـبــدال ـم ـج ـيــد ال ـش ـطــي ت ـلــك ال ـلــوحــة
بــاإلنـكـلـيــزيــة " ،"Bee Eaterأي آكــل البديعة يوم  7الجاري بعد  3أيام من
"دلق سهيل".
النحل.
وخالل عودة تلك الطيور الساحرة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

علي جاسم بن علي الصباغة

 91عاما ،شيع ،الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،النساء :حسينية
بوشهري ،الشعب ،ق ،6ش ،69م ،8ت99171712 :

عبدالله محمد علي الخباز

 54عــامــا ،يشيع الـيــوم بـعــد صــاة الـعـصــر ،الــرجــال :الـشـعــب ،ديــوان
الكنادرة ،النساء :عبدالله المبارك ،ق ،9ش ،918م ،52ت،99110661 :
90001970

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

الشكاوى والتوزيع:

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

