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ً
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اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢٠١٥ﺣﺘﻰ اﻵن وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ً
• »اﻟﻔﻴﻔﺎ« رﻓﻊ اﻹﻳﻘﺎف ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٧و»اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« أﻟﻐﺘﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
ً
ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺳــﺆاﻻ ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺘﻔﺮغ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺻ ــﺪرﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻣﻨﺬ ﻓﺮض اﻹﻳﻘﺎف
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ
 27أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2015ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم
وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ

SMS
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﻃـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻼج ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎرج ﻓ ــﻲ
ﺟـ ـﺴ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ،ﺗ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ رﺻـ ــﺎﺻـ ــﺎت
اﻟﺘﻔﺮﻏﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ر ﺷــﺎوى
وﻣﺤﺴﻮﺑﻴﺎت ...ﻓﺈﻟﻰ ﻣﺘﻰ؟

اﻟﺠﺒﺮي أن ﻋﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻨﺬ
اﻹﻳﻘﺎف ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻠﻎ .!5140
وﻗﺎل اﻟﺠﺒﺮي ،ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺳﺆال
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ،واﻟﺬي
ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ،
إن اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻔﺮغ
ﻫــﻮ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن  4ﻟﺴﻨﺔ  2007اﻟـﺼــﺎدر
ﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ ﺑ ـﻌ ــﺾ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺮﺳ ــﻮم
ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗ ــﻢ  42ﻟـﺴـﻨــﺔ  1978ﺑﺸﺄن
اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎﺿـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،وﻻﺋـ ـﺤـ ـﺘ ــﻪ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة ﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء رﻗﻢ  1213ﻟﺴﻨﺔ  2007اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ  13ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻛ ــﺪ أﻧ ــﻪ »ﻻ ﻳـﺘــﻢ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ أي دﻋــﻢ
ﻣـ ــﺎ ﻟـ ــﻲ أو إداري ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻻت ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ روزﻧــﺎﻣــﺔ أي 02

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
ﺗﻘﺮﻳﺮ
»اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ« ...ﻣﻌﻴﺎر أداء ﺧﺪﻣﺎت
٠٨
اﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ!

»اﻟﺘﺠﺎرة« ﺗﻀﻴﻒ »إدارة اﻟﻜﺮة وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ«
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
●

ﺣﺴﻴﻦ راﺿﻲ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت
ً
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن أﺻﺪر ﻗﺮارا ﻧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎط إدارة وﻣﻤﺎرﺳﺔ

ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺪم إﻟ ــﻰ أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟــﺪﻟ ـﻴــﻞ اﻟـﻤــﻮﺣــﺪ
ﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺑ ــﺪول
ﻣﺠﻠﺲ ا ﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﺰ
اﻟﺪوﻟﻲ  9319041وﺗﺤﺖ ﻗﻄﺎع اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر ،ﻟ ـ ـ »اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« ،إن

ﻟﻘﺎء »ﻏﺴﻞ ﻗﻠﻮب« ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ واﻟﺼﺪر
●

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺗﺘﺠﺎوز  ...٪٢واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
 ٤٠.٨ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
10

اﻟـ ـﻤ ــﺎدة اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺮار أوﺿ ـﺤ ــﺖ أن
ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ُ»ﻳﺮﺧﺺ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺸﺨﺺ
اﻟ ـ ــﻮاﺣ ـ ــﺪ ﻓـ ـﻘ ــﻂ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻣــﻼﻛ ـﻬــﺎ
أﺣ ــﺪ اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ اﻟ ـ ـ  14اﻟـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ:
اﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﻴﺮﻣﻮك ،واﻟﺠﻬﺮاء ،واﻟﻨﺼﺮ،
واﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـﺼـﻠـﻴـﺒـﻴـﺨــﺎت02 ،

ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ واﻟﺼﺪر وﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮراء ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أﻣﺲ اﻷول

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﺑـﻌــﺪ ﻧـﺤــﻮ  6ﺳ ـﻨــﻮات ﻣــﻦ آﺧــﺮ ﻟﻘﺎء
ﻣﻌﻠﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻇﻬﺮ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﻴﻌﻲ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ،اﻟﺬي دأب ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـﻴــﺮة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻌﺾ
ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت إﻳـ ـ ــﺮان ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌ ــﺮاق وﺳ ـﻠ ــﻮك
ﺣ ـﻠ ـﻔ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،ﻓـ ــﻲ ﻃـ ـﻬ ــﺮان
ﺑ ـﻀ ـﻴــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ وﺑﺤﻀﻮر ﻗﺎﺋﺪ "ﻓﻴﻠﻖ
اﻟﻘﺪس" ،اﻟــﺬراع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟـ "اﻟﺤﺮس
اﻟﺜﻮري" اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻠﻮاء ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ

وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر
ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ ﻫﺪف اﻟﺰﻳﺎرة وﻣﻐﺰاﻫﺎ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﺨﻼﻓﺎت داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق
ﺣﻮل دور اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده
ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان.
وﻋـﻠـﻤــﺖ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" أن ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ،
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺮاق ﺑـﺤـﻜــﻢ ﻋــﻼﻗــﺎﺗــﻪ اﻟــﻮاﺳـﻌــﺔ
وﻗـ ــﺪرﺗـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻚ ﺧ ـﻴ ــﻮط ﻋ ــﺪة،
ﻫــﻮ ﻣــﻦ دﻋــﺎ اﻟـﺼــﺪر إﻟــﻰ ﻃـﻬــﺮان ﻟﻠﻘﺎء
ﺧــﺎﻣـﻨـﺌــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﻄــﻲ ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ 02

١١
»اﻟﻤﺮﻛﺰي« :إﺿﺎﻓﺔ
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﺒﻨﻮك

ﺛﻘﺎﻓﺎت

١٤
اﻟﺴﻨﻌﻮﺳﻲ ﻟـ دلبلا:.
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺒﻠﻲ ً
ﺑﻼء
ﺣﺴﻨﴼ ﻹﻋﺎدة ﻛﻮﻳﺖ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ

رﻳﺎﺿﺔ

٢١
ﺟﻮزاك ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻓﺸﻠﻪ اﻟﺬرﻳﻊ
ﻣﻊ اﻷزرق

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4217اﻟﺨﻤﻴﺲ  12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019م  13 /اﻟﻤﺤﺮم 1441ﻫـ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

www●aljarida●com

ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك واﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﺠﺎﺑﺮ
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳـﻤــﻮ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻷﻣـﻴــﺮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ
ﺳـﻤــﻮه رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
واﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤــﻮه اﻳ ـﻀــﺎ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺛﻢ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟــﺪى ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺠﺎﺑﺮ.

ً
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﻣﺲ

زار وز ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺷ ـ ـ ـ ــﺆون
اﻟــﺪﻳــﻮان اﻷﻣـﻴــﺮي اﻟﺸﻴﺦ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺮاح ،أﻣ ـ ـ ــﺲ،
ﺳ ـﻔ ــﺎرة زﻳ ـﻤ ـﺒــﺎﺑــﻮي ﻟــﺪى
اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺖ ،ﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺚ ﻧـ ـﻘ ــﻞ
ﺗﻌﺎزي ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
وﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮ ﻧـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺐ اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ
وﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺦ
ﻧ ـ ـ ــﻮاف اﻷﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ ،وﺳ ـﻤ ــﻮ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء

اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك،
وﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑ ــﻮﻓ ــﺎة اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ زﻳ ـﻤ ـﺒــﺎﺑــﻮي
روﺑﺮت ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ.

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ :ﻧﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل

اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

ً
اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺪل وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟﻘﺼﺮ ﺳﻔﻴﺮ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة اﻻﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ــﺪى اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ــﻮراﻧ ــﺲ
ﺳـﻴـﻠـﻔــﺮﻣــﺎن ،وذﻟ ــﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧـﺘـﻬــﺎء ﻓـﺘــﺮة ﻋﻤﻠﻪ
ﺳﻔﻴﺮا ﻟﺒﻼده ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷﺎر اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء إﻟﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت

وزﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان ﻳﻨﻘﻞ ﺗﻌﺎزي
اﻷﻣﻴﺮ ﺑﻮﻓﺎة ﻣﻮﻏﺎﺑﻲ

ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ،واﺳ ـﺘ ـﻌــﺮض أوﺟ ــﻪ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌﺪة ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺪﻟﻲ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
وﺑﺪوره ﺗﻘﺪم ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ﻟ ـﻠــﻮزﻳــﺮ اﻟـﻌـﻔــﺎﺳــﻲ وﺗ ـﺤ ــﺪث ﻋ ــﻦ ﻋـﻤــﻖ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮﺑ ــﻂ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.

أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ،أن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟــﻲ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل.
ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ أدﻟ ـ ــﻰ ﺑ ــﻪ اﻟ ـﺠــﺎراﻟ ـﻠــﻪ
ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺗﺮؤﺳﻪ وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﻣﺎم اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟـ  152ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮزاري.
وﻗــﺎل إن "اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﻮاﺻﻞ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻸﺷﻘﺎء
ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮز ﺧﻼل
ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
وﺣ ــﻮل إﺷـ ــﺎدة وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟـﺼــﻮﻣــﺎﻟــﻲ
أﺣﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ،ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺑﻼده ،أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أن ﻫﺬه اﻹﺷﺎدة
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ -اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.
وأوﺿــﺢ أن اﻟــﻮزراء اﻟﻌﺮب ﻋﻘﺪوا اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺗ ـﺸ ــﺎورﻳ ــﺔ ﺗ ــﻢ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺤــﺚ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ

اﻟـﻤـﺘـﺼـﻠــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك "ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﻣﻌﻤﻖ" ،ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺘﺼﻮرات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل إن ﻣ ــﻦ أﺑ ـ ــﺮز ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ ﺗ ـﻄ ــﻮرات
اﻷوﺿ ـ ــﺎع ﻓ ــﻲ اﻟـﻴـﻤــﻦ وﻟـﻴـﺒـﻴــﺎ ،وﻧ ـﺠ ــﺎح اﻷﺷ ـﻘــﺎء
ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫ ــﺎب ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أوﺿﺢ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ أن "ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻢ ُﻳﻄﺮح".
وأﻛﺪ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ أدت دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ وﻣﺤﻮرﻳﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
وﻟﻔﺖ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼــﺪد إﻟــﻰ أن ﻫﻨﺎك ارﺗﻴﺎﺣﺎ
ودﻋـﻤــﺎ ﻣــﻦ وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟـﻌــﺮب ﻟﻬﺬا اﻟــﺪور
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺳـﺘــﻮاﺻــﻞ دورﻫــﺎ
وﺟﻬﻮدﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.

ﻗ ــﺪم اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﺒـﻴــﺖ اﻟ ــﺰﻛ ــﺎة ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت إﻟﻰ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺘﻘﻠﺪ ﺳﻤﻮه ﻟﻘﺐ
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒ ــﻲ أن ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﺟ ـ ّـﺴ ــﺪ
أﻓ ـﻀ ــﻞ وأرق وأﻧ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻧــﻲ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ واﻟـﻤــﺎل ،ﻓﻜﺎن ﻟﺴﻤﻮه
وﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﻗﺪام ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺟﻤﻴﻊ

اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرق اﻷرض وﻣﻐﺎرﺑﻬﺎ،
واﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﻒ ﻣ ــﻦ آﻻم وﻣـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺎة اﻟ ـﺸ ـﻌــﻮب
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻜﻮارث واﻷزﻣﺎت ،ﻣﻤﺎ دﻋﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻟﻤﻨﺢ ﺳﻤﻮه ﻟﻘﺐ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ
ً
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وأﻛﺪ أن رؤﻳﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ وﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ
وﺣﻨﻜﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﻫﻠﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺘﺘﺒﻮأ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻓــﻲ ﻣﺼﺎف

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺟـ ــﺪدت اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣـﺴــﺎﻧــﺪﺗـﻬــﺎ
ﻷﻓ ـ ـﻐـ ــﺎﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺎن ﻓـ ـ ــﻲ ﺟـ ـﻬ ــﻮدﻫ ــﺎ
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺜ ـ ـﻴ ـ ـﺜـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ أﺟ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺑـ ـﺴ ــﻂ
ﺳ ـﻴ ـﻄ ــﺮﺗ ـﻬ ــﺎ وﺳـ ـﻴ ــﺎدﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﻛــﺎﻣــﻞ أراﺿ ـﻴ ـﻬ ــﺎ وﺣــﺮﺑ ـﻬــﺎ ﺿﺪ
"اﻹرﻫـ ـ ــﺎب" ،ﻣــﺆﻛــﺪة أﻧـﻬــﺎ ﺗﺘﺎﺑﻊ
ﻋﻦ ﻛﺜﺐ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ
ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ أﻓـ ـﻐ ــﺎﻧـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎن ،واﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻛ ــﺎن آﺧ ــﺮﻫ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺤ ــﺪاث وزارة
اﻟـ ـﺴ ــﻼم اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺿﻤﻦ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﺤﻮار اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ -
اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟ ـﺘ ــﻲ أﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ ﻣ ـﻨــﺪوﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ
ﻟـ ــﺪى اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ
ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ
ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أﻣﺲ اﻷول
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

وأوﺿــﺢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟ ـﺴ ــﻼم واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار اﻟــﺪاﺋ ـﻤ ـﻴــﻦ
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﺄﺗﻲ
ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﺗـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ ﺗ ـﻔ ــﺎوﺿ ـﻴ ــﺔ
دﺑ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ،داﻋ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻷﻃ ــﺮاف إﻟــﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎء ة
ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ،ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ورﻓﺎه اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ.
وأﻛ ـ ـ ــﺪ أن أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺪي
ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻠﻪ اﻹرﻫــﺎب
اﻟـ ـ ــﺬي ﻻ ﺗـ ـ ــﺰال ﻋ ــﺎﻣ ــﻼ رﺋـﻴـﺴـﻴــﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ
اﻷﻣ ـﻨــﻲ ﻓــﻲ أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن ،ﺗﻜﻤﻦ
ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻫﺬه اﻵﻓﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ ،وﻓﻲ إﻃﺎر
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫﺎب.
وأﺷﺎر اﻟﻰ أن ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ

اﻷﻣﻦ ﺗﺄﺗﻲ وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم
ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻟﻤﻘﺮر اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ
ﻓﻲ  28اﻟﺠﺎري ،ووﺻﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗـﺸـﻬــﺪ اﻳ ـﻀــﺎ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ ﻫﻴﺌﺎت
إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﺒ ـ ــﻲ أن
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻﺗ ــﺰال ،ﺑﻜﻞ أﺳــﻒ،
ﺗ ـﻌــﺎﻧــﻲ ﻋ ــﺪم اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار اﻟــﻮﺿــﻊ
اﻻﻣ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ أراﺿ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻓـﻘــﺪ
أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻷﺧﻴﺮ
اﻟــﻰ وﻗ ــﻮع  5856ﺣــﺎدﺛــﺔ أﻣﻨﻴﺔ
ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ  10ﻣــﺎﻳــﻮ اﻟــﻰ
 8أﻏ ـﺴ ـﻄ ــﺲ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،ﻛ ــﺎن
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  3294ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻗﺘﺎل ﻣﺴﻠﺢ.

ً
اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻌﺠﻤﻲ
وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻢ واﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼق
اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﺗـ ــﻮﺟـ ــﻪ اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻤ ــﻲ ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﺮ
ﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ
ﺳـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺮي وﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
وا ﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ
اﻟ ـﻀ ـﻴــﺎﻓــﺔ واﻟـ ـﻜ ــﺮم واﻟ ـﺘــﺮﺣ ـﻴــﺐ
ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻓ ــﻮد اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ،
ً
"وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
رﺳــﺎﻟــﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟـﺴــﻼم وﻧﺸﺮ
ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ ﻓﻲ دوﻟﻨﺎ
وأوﻃﺎﻧﻨﺎ".
ﻛﻤﺎ ّ
وﺟﻪ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ
"ﻣﺘﻄﻮﻋﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود" اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
وﻣـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎدرة "ﻋ ـ ـ ــﺮوﺑـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ" ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﺤﻀﻮر واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن
ً
ﺗﻜﻮن اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺧﻴﺮا ورﺧﺎء

ً
وﺳــﻼﻣــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب واﻟــﺪول
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻋ ــﻲ د.
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﺎﻇﻢ" :ﻧﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻮم
ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﻼم ،وﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻳﻄﻤﺢ
ً
ﻷن ﻳـﻜــﻮن ﺟ ــﺰءا ﻣـﻨـﻬــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟـ ــﻰ أﻧـ ـﻨ ــﺎ رﺑ ـﻄ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻼم
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ".
وأﺿﺎف اﻟﻜﺎﻇﻢ" :ﺧﻼل اﻷﻳﺎم
اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗـﺒــﺎدل
ﻟــﻸﻓـﻜــﺎر واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرب واﻟـﺨـﺒــﺮات
ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺘـﻄــﻮﻋــﻲ" ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
أن "ﻳﺨﺮج اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت
ﺗﺨﺪم ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺪ ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬﻫﻨﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ".

»اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« ﺗﺪﻳﻦ ﻋﺰم إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﻢ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ »اﻹﻋﻼم« :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﻔﺨﺮ
أﻋﺮب ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ إداﻧﺔ
واﺳﺘﻨﻜﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﺄﺷﺪ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺣﻮل ﻋﺰﻣﻪ ﺿﻢ
أراض ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم  1967ﻓﻲ ﺣﺎل
ٍ
ﻓﻮزه ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﻤـﺼــﺪر أن ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬا اﻹﻋ ــﻼن اﻋ ـﺘــﺪاء ﺧﻄﻴﺮ
وﺻـ ــﺎرخ ﻋـﻠــﻰ ﺣ ـﻘــﻮق اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻧـﺘـﻬــﺎك
ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ وﻣ ـﻴ ـﺜــﺎق اﻷﻣـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة وﻗ ـ ــﺮارات
ً
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ذات اﻟـﺼـﻠــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ
ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟـﻬــﺎدﻓــﺔ اﻟــﻰ إﺣ ــﻼل اﻟـﺴــﻼم اﻟـﻌــﺎدل
واﻟﺸﺎﻣﻞ.

وﺷـ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ــﺮورة ﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ رﻓﺾ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ،واﻋﺘﺒﺎر
ً
ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻃﻼ وﻻ ﻳﺮﺗﺐ أي آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻤﺲ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وأﻛﺪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣ ــﺪود اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻣــﻦ ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ  1967وﻋــﺎﺻـﻤـﺘـﻬــﺎ اﻟـﻘــﺪس
ً
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

 ٥١٤٠ﺗﻔﺮﻏﴼ رﻳﺎﺿﻴﴼ ﻣﻨﺬ...
اﺗﺤﺎد رﻳﺎﺿﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ً
ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻄﻮﻻت« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻮ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ رﻗﻢ  254اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ رﻗﻢ .440
وأﺿﺎف أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻹداري ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻻت
ً
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟـﻴــﺎ ،ﻷن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟــﻢ ﺗﺸﺘﺮط ذﻟــﻚ ،ﺣﻴﺚ
ً
ﻳﺆﺧﺬ رأي اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ً
 23ﻟﺴﻨﺔ  2015ﺑﺨﺼﻮص إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ،ﻣﺸﺪدا
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣﻌﺴﻜﺮات أو ﺑﻄﻮﻻت ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ً
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« .وأﻛﺪ اﻟﺠﺒﺮي أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم دﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻬﻮﻛﻲ اﻟﺠﻠﻴﺪ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دورة اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺎم  2017اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﺑﻮرو اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻌﺪم ﺗﻠﻘﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ أي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدي ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﻋﻦ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ

أﻛ ــﺪ وﻛ ـﻴــﻞ وزارة اﻻﻋ ـ ــﻼم اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ
ﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ـﻌــﻮاش ،أن "اﻟـﻠـﻘــﺎء ﻣــﻊ اﻋﻀﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻟﺤﻘﻮق ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ،
ﻓـ ــﺮﺻـ ــﺔ ﻻﻛـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب ﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺮات ﺗ ـﺘ ـﻨــﺎﺳــﺐ
ﻣ ــﻊ ﺛـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ وﻋ ـ ــﺎدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪه".
وﻗــﺎل اﻟﻌﻮاش ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﺑـﻌــﺪ اﺧـﺘـﺘــﺎم اﺳـﺘـﻌــﺮاض اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻷول
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣــﻮل أوﺿ ــﺎع ذوي اﻻﻋــﺎﻗــﺔ اﻣــﺎم
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ

ﻋﻠﻰ ﺟ ــﻮاز اﻟـﺴــﺪاد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻻﺷـﺘــﺮاﻛــﺎت أﻋـﻀــﺎء اﻷﻧــﺪﻳــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ؟ ،أﺟــﺎب ﺑﺄﻧﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو
ً
اﻟ ـﻘــﺮار ،ﻛـﻬــﺬا اﻟ ــﺬي ﻳﺸﺘﺮط ﺣـﻀــﻮر ﻃــﺎﻟــﺐ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻘﻴﺪ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة«.
ً
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻓﻌﺖ اﻹﻳﻘﺎف اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎ
ً
ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  ،2018ﺛﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2019أﻣﺎ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )اﻟﻔﻴﻔﺎ( ﻓﻘﺪ رﻓﻊ ﻫﺬا اﻹﻳﻘﺎف ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2017

»اﻟﺘﺠﺎرة« ﺗﻀﻴﻒ »إدارة اﻟﻜﺮة...
واﻟﻘﺮﻳﻦ ،واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﺴﺎﺣﻞ ،وﺧﻴﻄﺎن ،وﻛﺎﻇﻤﺔ ،واﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ،
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ«.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣــﺪدت ﺧﻤﺴﺔ ﺷــﺮوط ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ،ﻫﻲ:
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ
واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ،

ﺟﻨﻴﻒ ،ان "ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻃﻴﺒﺔ
ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟــﻮزارة ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻢ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
إذ ﺗﻀﻤﻦ اﻟـﻠـﻘــﺎء ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ وزارة
اﻻﻋــﻼم ﻓﻲ دﻋــﻢ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ودﻣﺠﻬﻢ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟ ــﻮزارة ﻣﺜﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻐﺔ
اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺚ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ ﺑــﺮاﻣــﺞ ﻣــﻦ إﻋــﺪاد
ذوي اﻹ ﻋــﺎ ﻗــﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ
ﻃﺮح ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ وآﻣﺎﻟﻬﻢ".

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ان "دورة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻذاﻋﻴﺔ
واﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ،
ﺳـﺘـﺸـﻬــﺪ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮات اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ ﻧﺠﺎﺣﺎت ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ان دور اﻟﻮزارة
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ ذوي اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وان "اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻣـ ــﺪﻋـ ــﺎة ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺨ ــﺮ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ
ﻳـﻀــﺎﻋــﻒ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﻟـ ـ ــﻮزارة ﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
دورﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع".

ً
وأن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﺳﻢ اﻟﻨﺎدي ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ
ً
اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻻﺗﺤﺎد ،وﻋﺪم ﺟﻮاز دﻣﺞ أي ﻧﺸﺎط آﺧﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎر اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وﻋﺪم إﺻﺪاره ﻟﻔﺮوﻋﻬﺎ.

ﻟﻘﺎء »ﻏﺴﻞ ﻗﻠﻮب« ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ...

ً
اﺗﺴﻌﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺪام ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻠﺼﺪر ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﺰﻳﻖ ﺻﻮر ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ وﺗﺮدﻳﺪ ﺷﻌﺎرات ﺗﺪﻋﻮه إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﺷﺪ ،اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ اﻟﺼﺪر ﺑﺪاﻳﺔ
ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺛﻢ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،وﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎء وﻋﺎﺷﻮراء ﻓﻲ
ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﺑﻄﻬﺮان .وأﻓﺎد اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺄن ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺣﺮص
ﻋﻠﻰ إﺟﻼس اﻟﺼﺪر إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،وﺟﺪد اﺣﺘﺮاﻣﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺼﺪر،
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮه ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺑﻨﻪ ﻣﺠﺘﺒﻰ ،ﻟﻜﻨﻪ دﻋﺎ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬ
إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻤﻀﻲ ﺑﻪ وﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.

أﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻣﺸﺮوع إﻓﻄﺎر اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻳﻮم
ﻋﺎﺷﻮراء ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري،
واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٩
أﻟﻒ ﺳﻮري .وﻗﺎل رﺋﻴﺲ
ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑـ"اﻟﺮﺣﻤﺔ"،
وﻟﻴﺪ اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن اﳌﺸﺮوع
ﻛﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ إﻓﻄﺎر ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ
وإﻏﺎﺛﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﲔ ،ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ
أن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ
إﺳﻌﺎد اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻬﻢ وﺗﺘﺒﻊ أﺣﻮاﻟﻬﻢ،
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﻬﻢ
ﺑﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮور ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وأوﺿﺢ اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ أن ﻫﺬه
اﻟﺠﻬﻮد اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ "اﻟﺮﺣﻤﺔ" ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪﴽ
ﻟﺪورﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﺳﻌﻴﴼ
ﻣﻨﻬﺎ ﻷن ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻢ
أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ.

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ

ّ
ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ »اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻲ« اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي

أﻛ ـ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وا ﻟ ـﺘــﺪر ﻳــﺐ م .ﻓﻨﻴﺲ
اﻟﻌﺠﻤﻲ أن ﺷﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺤﺐ
ﻟﻠﺴﻼم ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼم واﻟﺘﻄﻮع
ﻓ ــﻲ دﻋ ـ ــﻢ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﺎﺟ ـﻴــﻦ،
ودﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺑﺎب إﻳﻤﺎن
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑــﺪورﻫــﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :اﻧﻨﺎ
ﻛﺸﺒﺎب ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻧﻀﻊ ﻗﺪوﺗﻨﺎ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ واﻟـ ــﺪاﻋـ ــﻢ اﻷول ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ".
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل ﻛـﻠـﻤــﺔ ﻟ ــﻪ ﻓﻲ
اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﻣـﻠـﺘـﻘــﻰ اﻟ ـﺴ ــﻼم اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﻟـﻠـﺘـﻄــﻮع واﻻﻋـ ـ ــﻼم اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ
ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان "اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﺘـﻄــﻮﻋــﻲ ﻟﻐﺔ
اﻟﺴﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب"،
واﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋ ـﻘ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺮوت ﺗـﺤــﺖ
رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء
اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮي
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات
اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳ ـﻴــﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻤــﻲ ،وﻫـ ــﻮ ﻣﻤﺜﻞ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،إن اﻟﻌﻤﻞ
اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻋ ــﻲ ﻫ ـ ــﻮ أﺳ ـ ـ ـ ــﺎس ﻣ ـﻬ ــﻢ،
ورﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰة أﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺮاﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻷﻣ ــﻢ
ً
وا ﻟـ ــﺪول ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎﻋ ـ ـﻠـ ــﺔ ،واﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﻮﻳـ ــﺔ واﻟـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎط ﻫ ــﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﻋـﻠــﻰ دﻋــﻢ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮﻋـ ــﻲ ورﻋـ ــﺎﻳ ـ ـﺘـ ــﻪ

»اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﺗﻘﻴﻢ »إﻓﻄﺎر
ﻋﺎﺷﻮراء« ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

»اﻟﻨﺠﺎة« :ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ زﻛﺎة
اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم

»اﻟﺰﻛﺎة« :اﻷﻣﻴﺮ ّ
ﺟﺴﺪ أﻧﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺠﻤﻲ :ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻗﺪوﺗﻨﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ،وأن ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وأن ﺗﻘﻮد
اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟ ــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ً
ﻟ ـﻠ ـﻜ ــﻮارث واﻷزﻣـ ـ ـ ــﺎت ﺳ ـ ــﻮاء ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺣ ــﺮوﺑ ــﺎ
أو ﻣ ـﺠــﺎﻋــﺎت ،وأن ﺗ ـﻘــﺪم ﻟـﻠـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﻨـﻤــﻮذج
اﻟﺮاﻗﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ واﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻬﺎ ،واﻟﻮﻗﻮف ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ
ﻣﺤﻨﺘﻪ دون ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ دﻳﻦ أو ﻋﺮق أو ﻟﻮن.

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﳌﻮارد
واﻹﻋﻼم ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ،
أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻃﺮح
ﻣﺸﺮوع اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺼﺪﻗﺎت
ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم،
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﳌﺸﺮوع ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻟﺠﺎﻧﻬﺎ
وأﻓﺮﻋﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ زﻛﺎة
اﳌﺤﺴﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.
وأﺿﺎف اﻟﺜﻮﻳﻨﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن "اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺮوع
إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻛﻦ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ دﻳﻨﻨﺎ اﻟﺤﻨﻴﻒ،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ
واﻟﺘﻘﻮى ،وإﺑﺮاز اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﳌﺴﻠﻢ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ
اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ" ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﺼﺎرف
اﻟﺰﻛﺎة ﺗﺼﺮف وﻓﻖ رﻏﺒﺔ
اﳌﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻐﺬاء :ﺧﻄﺔ
ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺬي
ﻋﻘﺪ ﻣﻦ  ٩إﻟﻰ  ١٠اﻟﺠﺎري
ﺑﻤﻘﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول
"اﻟﺘﻌﺎون" ،واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﻏﺬﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ
وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻵدﻣﻲ
ﻓﻲ دول اﳌﺠﻠﺲ.
ﱠ
وﺻﺮﺣﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ورﺋﻴﺴﺔ
اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ د .رﻳﻢ
اﻟﻔﻠﻴﺞ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺗﻨﺎول اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ
اﳌﻬﻤﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻐﺬاء اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﳌﻮﺣﺪ
وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ،واﻟﺨﻄﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﻋﻮام
.٢٠٢٣ -٢٠١٩

وﻛﺸﻒ اﻟﻤﺼﺪر ،ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن اﻟﺼﺪر أﻛﺪ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء أﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﻊ
ً
ً
ً
ﻷن ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ رﻣﺰ وﻃﻨﻲ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن رﻣﺰا ﺷﻴﻌﻴﺎ ﻓﻘﻂ،
وﺗﺤﺪث ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻦ رﻓﻀﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺣﻠﻔﺎء ﻃﻬﺮان
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺒﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎل إﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺤﺰب ﻟﻠﺘﺸﻴﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ً
وﺣﺪة اﻟﻌﺮاق ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺰب ﻟﻠﺘﺸﻴﻊ ﻳﺴﻲء إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ
إﻳﺮان وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ.
وذﻛﺮ أن اﻟﺼﺪر ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺮاق اﻟﻤﻮﺣﺪ واﻟﻘﻮي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ً
ً
ﻳﻜﻮن ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻣﻔﻴﺪا ﻹﻳــﺮان أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋــﺮاق ﻣﺘﺸﺘﺖ وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺤﺮوب
ً
واﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﻔﺮﻗﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ أﻣﺮ اﻟﺠﻨﺮال ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ،
ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﺼﺪر ،ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮﻳﺐ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺼﺪر ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎء
ﻃﻬﺮان اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻫﺪﻓﻪ ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﺘﺼﺪي ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺎل ﻟﻀﻴﻔﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ إن إﻳﺮان ﻻ ﺗﺤﺘﺎج
ً
أن ﺗﺒﻘﻲ أﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻣﺎدام اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﻀﻤﻦ أﻣﻨﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ دون أي ﺗﺪﺧﻞ أﺟﻨﺒﻲ ،وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ
ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﻬﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

ً
ﻣﻘﺎول اﻟﻤﻄﻼع اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪا
اﻟﺤﺮﺑﻲ :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺪارس ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري
ً
ً
أﻛﺪ ﻟـ  ¢أﻧﻪ ُ
ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﻃﺮق ﺣﻠﻬﺎ زﻣﻨﻴﺎ ...و»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﺗﺪرس ﻃﻠﺒﻪ
ﺳﻴﺮﻓﻊ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
•

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ً
ﻗﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮﺑﻲ إن ﺗﻘﺮﻳﺮا
ً
ﻣﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻤﺪارس
وإﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن إﺟﺮاءات اﻟﻮزارة
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻼﻓﻲ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.

أﻋ ـﻠــﻦ وﻛ ـﻴــﻞ وزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ
د .ﺳـﻌــﻮد اﻟـﺤــﺮﺑــﻲ رﻓ ــﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ إﻟ ـ ـ ــﻰ وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
وزﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري
ﺳـﻴـﺘـﻀـﻤــﻦ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ
ﺣ ـ ـ ــﻮل اﻻﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪادات ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،2020/ 2019
وﻣـ ـ ـ ــﺪى ﺟـ ــﺎﻫـ ــﺰﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪارس،
واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﻌﻤﻞ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺤــﺮﺑــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ ـ ـ ـ "اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺪة" ،إن اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ
ﺳـﻴـﺘـﻀـﻤــﻦ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ" ،واﻟﻤﺸﻜﻼت
واﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﻮﻗ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ واﺟ ـﻬ ـﺘ ـﻨــﺎ
وﻃ ـ ــﺮق اﻟ ـﺤ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﺑـﻤــﻮﺟـﺒـﻬــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺷــﺮح
ﻣ ـﻔ ـﺼ ــﻞ ﺣ ـ ـ ــﻮل آﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﻳ ــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻼﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ".
وأﺿــﺎف أﻧﻪ ﻗﺎم ﻣﻊ ﻗﻴﺎدﻳﻲ
اﻟ ـ ــﻮزارة ﺑ ـﺠــﻮﻻت ﻋــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤــﺪارس وﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬﺎ،
وﻣـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻛـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻟﻤﺪارس
اﻟﺒﻨﺎت ...وﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ »اﻟﺒﻨﻴﻦ«
أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺤﻴﺎن
أن اﻟــﻮزارة ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺣﺎﻓﻼت ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻛﻮر ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﺪدة ،وﻫﻲ أﻻ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻬﻢ وﻳﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻢ
إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى ،وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﺻﺎت ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺤـﻴــﺎن ،ﻟ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،إن ﺑﻌﺾ اﻟ ـﻤــﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻟﻈﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ،وﻗﺪ
اﻧﺘﻬﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف وﺗﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟـﻤــﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ،ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت،
ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻮزارة ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻟﻬﺎ.

ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ

ﺑــﺎﺳـﺘـﻌــﺪادات اﻟـﻌــﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ،
ً
ﻣـ ــﻮﺿ ـ ـﺤـ ــﺎ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻟـ ـﻤ ــﺲ وﺟ ـ ــﻮد
ﺟ ــﺎﻫ ــﺰﻳ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى ﺟ ـﻴ ــﺪ ﻓــﻲ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻘﺪﻫﺎ.

اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت
وذﻛﺮ اﻟﺤﺮﺑﻲ أن اﻹﺟــﺮاء ات
اﻟﺘﻲ ﺗــﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ،وﺗﻜﻠﻴﻒ أﺷﺨﺎص ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء
اﻟﺪوام ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺤﺮص اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻟﻮزارة ،أﻣﻮر ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺗــﻼ ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﻜ ــﻼت واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺎت
أوﻻ ﺑـ ـ ــﺄول ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻟ ــﻪ اﻷﺛ ــﺮ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ،
واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ً
ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس.
ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل آﺧ ــﺮ أﻛ ــﺪ اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ
واﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ ﻓـﻴـﺼــﻞ اﻟـﻤـﻘـﺼـﻴــﺪ،
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟـ ـ ــﻮزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﻨﺖ
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﻹﺑـ ـ ــﺪاﻋـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﻔ ــﻮﻟ ــﺔ،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺑ ـ ــﺈﺑ ـ ــﺮاز ﻣ ـ ــﻮاﻫ ـ ــﺐ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ﻓــﻲ

ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت ،وﺧــﺎﺻــﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ،
وأﻳـ ـﻀ ــﺎ اﻻﻃـ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻫﻮ
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪ ،ﻟـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺨ ــﺪم اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ ﺧـ ــﻼل
اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻪ أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ﻣ ـﻨ ـﺴ ـﻘ ــﺔ
اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺳــﻮﺳــﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ د.
ﻣﻨﻴﺮة اﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب
اﻟـﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ،وﻫــﻢ 6
ﻃ ــﻼب ،ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧــﻪ إﻧـﺠــﺎز راﺋــﻊ
"ﻳﺮﻓﻊ اﺳﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
إن اﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ أرﻳـ ــﺎم اﻟـﻌـﻨــﺰي ﻣﻦ
ﺛـ ــﺎﻧـ ــﻮﻳـ ــﺔ زﻳ ـ ـﻨـ ــﺐ ﺑـ ـﻨ ــﺖ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ا ﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﻮث اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ـﻴــﺔ ،وﺣـﺼـﻠــﺖ
اﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ اﻟ ـﺠ ــﻮري اﻟ ـﺸ ــﺮاح ﻣﻦ
ﺛ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﺣﻮﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل ا ﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﻮث
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ.
وذﻛﺮت أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺿﺤﻰ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ا ﻟـﺠـﻬــﺮاء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ،واﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺮي ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ ﺣ ـﻤــﻮد
اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺠـﻬــﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ اﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ
ﻟﻴﺎﻟﻲ ﻏﺰاي اﻟﺴﻌﻴﺪي ﺑﺎﻟﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ زﻳﻨﺐ
ﺑـﻨــﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ا ﻟـﺠـﻬــﺮاء
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻟـ ــﺚ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﻮث اﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺔ
ﻧـ ـﺠـ ـﻴـ ـﺒ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺛـ ــﺎﻧـ ــﻮﻳـ ــﺔ
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎل اﻷدﺑـ ـ ــﻲ
)اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة(.

ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ ﺑﻮﺷﻬﺮي وﻗﻴﺎدات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺑﻮﺷﻬﺮي واﻟﻮﻗﻴﺎن واﻟﺤﺒﻴﻞ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻬﻢ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻄﻼع اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺖ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻷﺷ ـ ـﻐ ـ ــﺎل
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎن د .ﺟ ـﻨ ــﺎن ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي
ﺑــﺎ ﻟـﻠـﺠــﺎن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ا ﻟـﻤـﻄــﻼع اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ آﺧﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪات اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ،ﺑـﺤـﻀــﻮر اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑــﺪر اﻟﻮﻗﻴﺎن
وﻧــﺎﺋــﺐ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﺸــﺆون
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺒﻴﻞ.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻄﻼع
ﻣﺸﻌﻞ اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،إن اﻟ ـﻬــﺎﺟــﺲ اﻷول
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﺸـ ـﻐ ــﻞ ﻛـ ـ ــﻞ ﻣ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻤــﻲ
اﻟـ ـﻘـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﻼع ﻫــﻮ
ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ أواﻣـ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء وﺗــﺮﺗـﻴــﺐ
ﺗﺴﻠﻴﻢ أواﻣﺮ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻀﻮاﺣﻲ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮة ﺑﻮﺷﻬﺮي
ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت
ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﻬﺎﺟﺮي أن اﻟﻤﻘﺎول
اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺄﺧــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌـﻘــﺪ
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻃ ـﻠ ــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ

ً
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪا
ً
زﻣـﻨـﻴــﺎ ،وأن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗــﺪرس
اﻟـﻄـﻠــﺐ ،وﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ
ﺳـﻴـﺘــﻢ اﻟ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺑﺸﻜﻞ
رﺳﻤﻲ.

ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
وأﺷــﺎر إﻟﻰ ان اﻟﻤﻘﺎول أﻗﺪم
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓــﻊ ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺠﺎز
اﻷﻋ ـﻤــﺎل وﺗـﻌــﻮﻳــﺾ ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ
ً
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
أﻛﺪت ﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
أﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﻮﻣـ ــﻮن ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻢ
اﻷراﺿ ــﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻮر
ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺼﻴﻨﻲ،
وﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ ﻣـ ـﻨ ــﺢ أواﻣ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ وﻓ ـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪول
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻌﺎت.
وذﻛﺮ اﻟﻬﺎﺟﺮي أن ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻛﺪوا أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن
اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
اﻟــﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وأﻧﻬﻢ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن

ﺑــﺎ ﻟـﺸــﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ
ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ أو
ﺗﻔﺮﻗﺔ.
وﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑـﻤـﺤـﻄــﺔ
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،ﻗــﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ
اﻟ ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻣـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﻼع ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒــﻲ إن
وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺘﻘﻮم
ﺑﻄﺮح اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻋﺎم ،2021
وﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ  9ﻣﺤﻄﺎت
ﺻﺮف ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺤﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺤـﻄــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ،وأﻛ ــﺪ ﻟﻨﺎ
اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟــﻮن اﻧ ــﻪ ﺗــﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ
ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺤــﺰام اﻟﺸﺠﺮي ﻟﻌﺪم
ﺗـﻜــﺮار ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻓــﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

»ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد« ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﺗﺪﺷﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ
»اﻷﺷﻐﺎل« ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ

ً
ً
ﺗﺸﻤﻞ ﺷﻌﺎرا ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﻨﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﺮة

»ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ«،
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻨﻘﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎده
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.

●
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ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎد )ﻧ ـ ــﺰاﻫ ـ ــﺔ( ﻣـ ــﻦ وزارات
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ،وﻓـ ــﻲ ﻣـﻘــﺪﻣـﺘـﻬــﺎ وزارة
اﻷﺷﻐﺎل ،ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ ،ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻛﺸﻮف ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻜــﻞ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮزارة ﻣﻤﻦ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وأﺷـ ــﺎرت ﻣـﺼــﺎدر "اﻷﺷ ـﻐــﺎل"
إﻟﻰ أﻧﻪ ﺟﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﻠﻚ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ،ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻣ ــﻊ وﺟ ــﻮد
ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴ ـﻨ ــﺎت ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻟ ـﻤــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﻦ
وﺗـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﻦ آﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،ﺗﻔﻘﺪ وﻛﻴﻞ
وزارة اﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل ،م .إﺳـﻤــﺎﻋـﻴــﻞ
اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،واﻟــﻮﻛـﻴــﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ اﻹﻧ ـﺸ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
م .ﻏ ــﺎﻟ ــﺐ ﺷـ ـ ــﻼش وﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ،أﻣﺲ ،ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﺮوع

إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي

ﻣﺒﻨﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﺮة ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ،
ﻟ ـﻠ ــﻮﻗ ــﻮف ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزات ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺮوع وآﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺠﺪاول اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.
ودﻋﺎ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ﻣﻘﺎول
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع إﻟ ــﻰ ﺳــﺮﻋــﺔ إﻧ ـﺠ ــﺎزه،

واﻻﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺰام ﺑـ ـ ـﺠ ـ ــﺪاول اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل،
ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪه اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻣ ـ ــﻦ دون ﺗ ــﺄﺧـ ـﻴ ــﺮ ،ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ أن
اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻘﺮ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟــﻸدﻟــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻟﻴﻜﻮن
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ اﻟـ ــﺮاﺋـ ــﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺠﻤﻊ وﻓﺤﺺ وﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻷدﻟ ـ ــﺔ اﻟـﺠـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓــﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧـﻄــﺎق ﻣـﻬــﺎم اﻷدﻟ ــﺔ
اﻟـﺠـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ دوره اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﻟ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻷدﻟ ـ ـ ــﺔ وﺗ ـﺜ ـﺒ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ،إﻟــﻰ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻳﻀﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
اﻟـﺠـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ،وﻣ ـﺴ ــﺮح اﻟـﺠــﺮﻳـﻤــﺔ،
واﻟ ـ ـﻄـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻋـ ــﻲ ،وﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ
اﻟـﺘــﺰﻳـﻴــﻒ واﻟ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺮ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ اﻵﻟ ـ ـ ــﻲ،
وﺿـ ـ ـﺒ ـ ــﻂ اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﻮدة ،واﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

●
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ﻳﺪﺷﻦ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮزارة "ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ"
اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،وﻳ ـﺸ ــﺮح اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور ﻳﺘﻤﺜﻞ اوﻟﻬﺎ ﻓﻲ "اﻟﺨﺪﻣﺎت،
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،وأﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻌﺪادات اﻟﺬﻛﻴﺔ" ،وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎر
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟـ ـﻠ ــﻮزارة واﻟـ ــﺬي ﺳـﻴـﻜـﺸــﻒ ﻋـﻨــﻪ اﻟـﻔــﺎﺿــﻞ،
وﻳﺒﺮز ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻮزارة واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة،
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻮزارة.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ
اﻟـﻔــﺎﺿــﻞ ،ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟـ ــﻮزاري اﻟـﺜــﺎﻣــﻦ "ﻟـﻠــﺪاﺋــﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة اﻻﺳﻴﻮﻳﺔ" ﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي
ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﺑﻮﻇﺒﻲ اﻣﺲ اﻻول.
وﻗﺎل اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ان اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻳﻌﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎء وزراء اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪول
اﻻﻋ ـﻀــﺎء ﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ وﺗ ـﺒــﺎدل اﻵراء
واﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ.
واﺿـ ــﺎف ان اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﺗ ـﻨ ــﺎول ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻻﺳﻴﻮي ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ وان اﻟﻘﺎرة اﻻﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻻﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺔ وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
وذﻛﺮ ان اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺗﻄﺮﻗﻮا اﻟﻰ اﻻﻣــﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ
وﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻠﺤﺪ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ »اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« :ﻣﻘﺘﺮح ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺮﺑﻂ اﻵﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺎت  -اﻟﻤﺤﻜﻮم
ﺑـ ـﻬ ــﺎ  -ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ اﻟـﺘـﺠــﺮﻳـﺒــﻲ
ﻟﻤﺸﺮوع اﻟــﺮﺑــﻂ اﻵﻟــﻲ ﺑﻴﻦ
ﻧ ـ ـﻴـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﺷـ ـ ـ ـ ــﺆون اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺨﺎص
ﺑـ ــﻮﻗـ ــﻒ إﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎز ﻣ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت
اﻷﻓﺮاد ﻟﺪى ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﺴــﺪدوا
اﻟـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ــﻮم ﺑـﻬــﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ودﻋﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
أﻣــﺲ ،أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪ ﻏ ــﺮاﻣ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ
ﻋـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ ﺑـ ــﻮاﺑـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺪل
اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ أو أﺟـ ـﻬ ــﺰة
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟــﺬاﺗـﻴــﺔ (KIOSK)-

ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺎت اﻷﻓ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﻮز،
و ،360واﻟﻜﻮت ،وﺟﻴﺖ ﻣﻮل،
وﺳ ـﻠ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ،وﻣ ـﻄــﺎر
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﻲ ،وذﻟ ـ ــﻚ
ً
ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﻗﻴﻮد إدارﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻤﻼ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ
ً
اﻟـ ـ ــﻮزراء رﻗ ــﻢ ) /1116أوﻻ(
ﺑ ـﺸــﺄن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟـﻐــﺮاﻣــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺆول ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪى ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬ ـ ــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬا ﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺎت
ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ دراﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ وﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴ ــﻞ
آ ﻟ ـﻴــﺔ ﺗـﺤـﺼـﻴــﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارات ،اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ أﻗـ ــﺮﻫـ ــﺎ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وﺗـﻜـﻠـﻴــﻒ
ﺟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎز ﻣـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ اﻷداء
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.

أﻛﺪ وﻛﻴﻞ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
إﺳ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻢ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
اﺟﺘﻤﺎع وﻛﻼء دواوﻳﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـ ـ ــﺪول ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻐﺎﻧﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ ـ ـ ـ ـ »ﻛ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ــﺎ« ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻫـ ــﺎﻣـ ــﺶ
ﺣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮره اﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎع وﻛ ـ ـ ــﻼء
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎﺳ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
ﺑﻤﺴﻘﻂ ،إن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ـ ــﺪول ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟﺘﻌﺎون.
وﺑﻴﻦ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻫﺪﻓﻪ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ،ﻧ ـ ـﻈـ ــﺮا ﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟ ـ ــﺪور اﻟـ ــﺬي ﺗ ـﻘــﻮم ﺑ ــﻪ أﺟ ـﻬــﺰة
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ.

وأو ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻻ ﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎع
ﺳـﻴـﻨــﺎﻗــﺶ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى ﻳــﻮﻣـﻴــﻦ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟـ ــﺪول أﻋ ـﻤــﺎل
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ،وأﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـ ــﺮارات اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎدرة ﻋ ــﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ اﻹﻃ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻨــﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
وﺣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ وﺑ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺞ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻒ ﺑـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮارات اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
اﻟﻤﺸﺘﺮك وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻂ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻟﻌﺎم .2020
وأﺷ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
ً
ﺳـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺶ ﻛ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻚ ﻣـ ـﻘـ ـﺘ ــﺮﺣ ــﺎ
ﺑﺸﺄن إﺑ ــﺮاز وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻟـﻠــﺪواوﻳــﻦ واﻋﺘﻤﺎد
ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻌ ــﺔ
ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻟـﻠـﺒـﺤــﻮث
واﻟــﺪراﺳــﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
وﻗــﺎل إن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺳﻴﺘﺎﺑﻊ

إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ــﺐ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪول ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2016اﻟﻰ
 ،2020إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ
ﻣ ـﻘ ـﺘ ــﺮح اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﺸ ــﺄن ﻧـﺸــﺮ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﻫ ــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﺣﺼﻠﺖ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
 25.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻻﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ
ﺑﺪء اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻻول ﻣﻦ اﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻓﻖ آﺧﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺣﻮل اﻳﺮادات اﻟﻮزارة ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻳﺮادات ﻧﻈﻴﺮ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮزارة ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﺎء واﻳﺼﺎل
اﻟﺘﻴﺎر ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى.
وأوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﻠﻐﺖ 5.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ
 495ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،واﻟﻤﻘﺮر ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻻول ﻣﻦ اﺑﺮﻳﻞ .2020
وأوﺿــﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ان اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ واﻟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﻮت واﻟـ ـﺸـ ـﺤ ــﻮﻣ ــﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وﺗﻘﻄﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻠﻎ  608ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ  35.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  1.7ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان اﻟــﻮزارة اﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻨﺬ
اﻻول ﻣﻦ اﺑﺮﻳﻞ وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ  459.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻓﻘﻂ  148ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺗﻤﺜﻞ
اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ اﻟـﺘــﻲ اﻧـﻔـﻘــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟـﺒـﻨــﺪ ﺟ ــﺰءا ﻛﺒﻴﺮا
واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ وذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻻرﺗﻔﺎع
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﺧﻼل اﻻﺷﻬﺮ ذاﺗﻬﺎ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺤﻄﺎت.

ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﻼج ﺗﻠﻴﻔﺎت
اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺎري اﻷﺷ ـ ـﻌـ ــﺔ
اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي واﻵﻻم
اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ د .وﻟﻴﺪ اﻟﺤﺠﻲ ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻼج ﺗﻠﻴﻔﺎت
اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي وﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ
ﺻـﺤــﺔ اﻟ ـﻤــﺮﻳــﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  90ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
أﻣ ـ ــﺲ ،إن ﻫـ ــﺬه اﻟـﺘـﻠـﻴـﻔــﺎت ﺗﻨﺸﺄ
ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ،أوﻟﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪد اﻟﺪﻳﺴﻜﺎت
ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤــﻮد اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮي ،ﻣـﻤــﺎ ﻳــﺆدي
إﻟ ــﻰ ﺗـﻀـﻴــﻖ ﻗ ـﻨــﺎة اﻟـﻌـﺼــﺐ وﻣــﻦ
ﺛــﻢ ﺗﻀﻴﻖ ﻗﻨﺎة اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي،
وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ
وإزاﻟ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻐـ ـﻀ ــﺮوف ﻣ ــﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ
"ﺑﺮاﻏﻲ" ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺗﺜﺒﻴﺖ
اﻟﻔﻘﺮات".
وأﻛـ ــﺪ أن اﻟ ـﺤــﻞ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ً
ً
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أﺻﺒﺢ ﺳﻬﻼ وﻳﺴﻴﺮا ﻓﻬﻮ
ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز ﺑﺴﻴﻂ ﻋﺒﺎرة

ﻋﻦ ﻗﺴﻄﺮة ﻟﻠﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﺗﻮﺿﻊ
ً
ً
ﺑﻌﺪ أﺧﺬ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻌﻴﺎ
ً
ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻟﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ "اﻟﻌﺼﻌﺺ" ﺗﺘﻢ إزاﻟﺔ ﻫﺬه
ً
اﻟﺘﻠﻴﻔﺎت ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﺤﻘﻦ ﺑﻤﻮاد ﻣﻀﺎدة ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺑﺎت.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻌﻠﻲ واﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻳﺒﺤﺜﺎن اﻟﺘﻌﺎون

ﺑﺤﺚ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻻﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻌﻠﻲ
اﻣﺲ ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﺒﻼد ﻟﻲ ﻣﻴﻨﻎ ﺟﺎﻧﻎ
أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك.
واﻋﻠﻦ "اﻻﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻼل
اﻟﻠﻘﺎء اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ وﺳﺒﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﺑﺤﺚ اﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻗﺎدة اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات

ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ  22اﻟﺠﺎري
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻗﺎدة اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ،واﻟﺬي
ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ
ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ إن
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻷﺣﺪاث
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ رأس
أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻳﺮاﻋﻲ
أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺑﻘﻮة ﺑﻴﻦ أﻳﺪي
ﻗﺎدة اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻤﻤﻴﺰ.
وأﺷﺎر اﻟﺨﻤﻴﺲ إﻟﻰ أن
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺘﻪ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ
اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ
ﺑﻘﻮة ،ﻓﻘﺪ أﺛﻴﺮ أﺧﻴﺮا اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ
اﻹﻋﻼم ودوره ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث
واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻜﺜﻴﺮة،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دوره ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻲ
ﻗﻀﻴﺔ اﺳﺘﺠﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام
اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ.

 ٤.٥ﻣﻼﻳﻴﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ رﻛﺎب
اﻟﻤﻄﺎر ﻓﻲ  ٣أﺷﻬﺮ
أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ،أﻣﺲ ،أن
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب ﻓﻲ
ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻠﻎ
 4.5ﻣﻼﻳﻴﻦ راﻛﺐ ﺧﻼل
اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻹدارة ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" ،أن ﻋﺪد
اﻟﻤﻐﺎدرﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻠﻎ 2.3
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻞ
ﻋﺪد اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ إﻟﻰ 2.1
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ .وأﺿﺎﻓﺖ
أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﺋﺮات
اﻟﺮﻛﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺑﻠﻎ  31400ﻃﺎﺋﺮة ،ﻋﺪد
اﻟﻤﻐﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ 15700
ﻃﺎﺋﺮة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ وﺻﻞ ﻋﺪد
اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻰ .15700

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

٤
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اﻟﻬﺎﺷﻢ ﻟـ دلبلا• :ﻧﺤﺬر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻗﺼﺎء ﻧﻮاب
ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﻤﻘﺒﻞ
»ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ...واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺒﺪال واﻹﺣﻼل أﻫﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت«
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﻧﻮاب ﻻ ﻧﺎﻗﺔ
ﻟﻬﻢ وﻻ ﺟﻤﻞ
ُﻳﻔﻘﺪون
اﻟﻠﺠﺎن
ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ
وﻳﻌﻤﻠﻮن
ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺷــﺪدت اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـ ـ ــﺮورة اﻟـ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺪة
ﻟﺪور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد واﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﺎﺷﻢ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ان
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﺻﻼح
اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ
ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪال ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
وﻗ ـﻀ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﻮﻇ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺣﻼل.
وأ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت أن ا ﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﺎن
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟـﺠــﺎد ﻣــﻦ اﺟــﻞ اﻧﺠﺎز
ﻫــﺬه اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻻﻓﺘﺔ
اﻟـ ـ ــﻰ ان اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ دور
اﻛ ـﺒــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠــﺎوب ﻣ ــﻊ ﻣـﻘـﺘــﺮﺣــﺎت
اﻟﻨﻮاب ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ واﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.

ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ
وﺗــﺎﺑـﻌــﺖ :ﻟــﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻧ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻣـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﺑـ ــﻮزراﺋ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻣــﻦ
ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺪث
ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،وﺗﻨﻬﺾ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻮﻻ وﻓﻌﻼ وﻻ ﺗﻜﻮن
اﻟﺨﻄﻂ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ،ﻣﺤﺬرة

ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻒ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ واﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮاﻫﻢ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ.

ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت اﻟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎﺷـ ـ ـ ــﻢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ

ﺿـ ـ ــﺮورة ان ﺗـﺘـﺤـﻠــﻰ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟـﻠـﺠــﺎن اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،
ﻣـ ـﺤ ــﺬرة اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺠ ــﺎه
اﻟـ ــﻰ إﻗـ ـﺼ ــﺎء ﻧ ـ ــﻮاب ﺑـﻌـﻴـﻨـﻬــﻢ ﻋﻦ
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ودﻋــﻢ اﺧﺮﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺪﻓﺎع واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻷوﻟﻮﻳﺎت
واﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻳـﺤــﺪث ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻓـ ــﻮر ﺑـ ــﺪء ﻛﻞ
دور اﻧﻌﻘﺎد.
ودﻋــﺖ اﻟــﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ
 اﻟ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺑ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﺟـ ــﻞ ان ﺗـﺤـﻈــﻰاﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻮاب ﻣﻦ ذوي
اﻟﺨﺒﺮة ،ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻪ،
اﻻﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ دراﺳــﺔ
وﺑﺤﺚ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻧﺠﺎز
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ودﻗــﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ،
راﻓـ ـﻀ ــﺔ ان ﺗـﺘـﺸـﻜــﻞ اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎن ﻣﻦ
ﻧ ــﻮاب ﻻ ﻧــﺎﻗــﺔ ﻟـﻬــﻢ وﻻ ﺟـﻤــﻞ ﻓﻲ
آﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﺎن وﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺣـﻜــﻮ ﻣــﻲ وﻻ ﻳﺤﻀﺮون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ،

"وﻻ ﺑــﺪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ان ﻳـﻀــﻊ ﺣــﺪا
ﻟﻬﺬا اﻻﻣﺮ".

ﻣﻄﺒﺦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
وزادت ان اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻫــﻲ ﻣـﻄـﺒــﺦ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ،وﻣ ـﺘــﻰ ﻣﺎ
ﺻ ـﻠ ــﺢ أﻋـ ـﻀ ــﺎؤﻫ ــﺎ اﻧ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ـﻨــﺎ اﻟ ــﻰ
ﺗ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺎت ﻫ ــﺎدﻓ ــﺔ ﺗ ـﺨ ــﺪم اﻟـﺒـﻠــﺪ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،اﻣﺎ اذا اﻧﺤﺮﻓﺖ ﻋﻦ
ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻓﻘﺪ اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻴﻬﺎ
ﻓــﻼ ﻳـﻤـﻜــﻦ ان ﺗـﻨـﺠــﺢ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
وﻣ ــﺎ ﺣ ــﺪث ﻣ ــﻦ ﻣـﺸـﻜــﻼت ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ ﻓﻘﺪان ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﺮر اﻛﺒﺮ
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﻗﺎﻟﺖ ان اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاﻟﻠﺠﺎن ﻳﺠﺐ ان ﺗﺨﺘﻔﻲ وﺗﺴﺘﺒﺪل
ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﻗ ــﻮة ﺿــﺎرﺑــﺔ ﻹﻧـﺘــﺎج
اﻛﺒﺮ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﻌﻴﺸﻲ.

اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﻈﻠﻤﺎت اﻷﻣﻄﺎر ﻟﺪى »اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت«
وﺟـ ـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ أﺳـ ــﺎﻣـ ــﺔ
اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺳــﺆاﻻ اﻟــﻰ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻧ ـ ـ ــﺲ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ،
ً
ﺟﺎء ﻓﻴﻪ :ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﻜﺒﺪﺗﻪ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮاﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮن
ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ﻓ ـ ــﺎدﺣ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻌﺪ
ﻏ ــﺮق اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﺸــﻮارع
واﻷﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر
ً
اﻟﻔﺎﺋﺖ ،وﺣــﺮﺻــﺎ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪور اﻟ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻲ واﻟـ ـ ـ ــﺬي
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺎرﺛﺔ ،ﻧﻄﻠﺐ اﻓﺎدﺗﻨﺎ
ﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻈ ـﻠ ـﻤ ــﺎت
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎز اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰي
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻈﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة؟
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﺳـ ــﺆاﻟـ ــﻪ :ﻫــﻞ
ﺻــﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗــﺮارات
أﺧــﺮى ﺑــﺬات اﻟـﺸــﺄن ،ﺧﻼف
ﻣ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑ ــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؟ ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪي
ﺑﺎﻟﻘﺮارات وﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻫﺎ

أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ

وﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ اﺗ ـ ـﺨـ ــﺬ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ
اﻟﻘﺮار ،وﻣﺎ اﻟﺴﻨﺪ واﻟﻤﺮﺟﻊ
اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ
اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،2019/7/17واﻟﺬي
أﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ وﺟ ـ ـ ــﻮد
ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻦ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت
ﺑـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص اﻟـ ـﺘـ ـﻈـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎت
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﻮرة ﻣ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ــﻮﺣ ــﻲ
ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺮار ﻣﺴﺒﻖ ﺻﺎدر
ﻣــﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺘـﻈـﻠـﻤــﺎت ﺑﻬﺬا
اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ؟

 ١٠٠٠دﻳﻨﺎر ﻏﺮاﻣﺔ ارﺗﺪاء ﺑﻴﺠﺎﻣﺔ اﻟﻨﻮم وﺗﺨﻄﻲ ﻃﻮاﺑﻴﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر
اﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﻵداب واﻟﺬوق اﻟﻌﺎم
ﻳﻬﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم
واﻵداب واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

ارﺗﺪاء ﻣﻼﺑﺲ ﻏﻴﺮ
ﻻﺋﻘﺔ واﻟﻈﻬﻮر
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺸﻜﻞ أذى
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻏﺮاﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﺗﺪي "ﺑﻴﺠﺎﻣﺔ اﻟﻨﻮم" ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،او ﻳﺘﻌﺪى
ﻃﻮاﺑﻴﺮ اﻻﻧـﺘـﻈــﺎر ،او ﻳـﻘــﻮم ﺑﺎﻟﺒﺼﻖ وإﻟـﻘــﺎء ﺑﻘﺎﻳﺎ
اﻟﻄﻌﺎم واﻷدﺧﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺴﻴﺎرات.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﺟﺪ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﻵداب واﻟﺬوق اﻟﻌﺎم،
ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
وﺟﺎءت ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟ ـﻤ ــﺎدة اﻻوﻟـ ــﻰ :ﻳـﻘـﺼــﺪ ﺑــﺎﻟـﻤـﺼـﻄـﻠـﺤــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ؛ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻵداب اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋــﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻣﺒﺎدﺋﻪ وﻫﻮﻳﺘﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﺼﻬﺮ ﻓﻴﻪ
اﻷﺧﻼق اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ،ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺑﺂﺛﺎره ّ
اﻟﻄﻴﺒﺔ
اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﺻﺎﺣﺒﻪ وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس.
اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺲ واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻘ ــﻮم ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺎن اﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻧـ ـﺤ ــﻼﻟ ــﻪ ،وﻓـ ـﻜ ــﺮة اﻵداب اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻮاﺳﻊ ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﻼل وﻳﺠﺐ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ.
اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ :وﻫــﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺘﺎح ارﺗﻴﺎدﻫﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻮم )ﻣﺠﺎﻧﺎ أو ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ( ﻛﺎﻷﺳﻮاق ،واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎدق ،واﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻢ ،واﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻫ ــﻲ،
واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ،واﻟﻤﺴﺎرح ،ودور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،واﻟﻤﻼﻋﺐ،
ودور اﻟ ـﻌ ــﺮض ،واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﺂت اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ،
واﻟ ـ ـﺤـ ــﺪاﺋـ ــﻖ ،واﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻨ ــﺰﻫ ــﺎت ،واﻷﻧ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ ،واﻟـ ـﻄ ــﺮق،
واﻟـﻤـﻤــﺮات ،واﻟـﺸــﻮاﻃــﺊ ،ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
واﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،وﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺎد ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم
واﻵداب واﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ :اﻟﻌﺎدات ﻫﻲ أﻋﺮاف ﻳﺘﻮارﺛﻬﺎ
ً
اﻷﺟـ ـﻴ ــﺎل ﻟـﺘـﺼـﺒــﺢ ﺟ ـ ــﺰءا ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻘ ـﻴــﺪﺗ ـﻬّــﻢ ،وﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ
ّ
ﻣــﺎ داﻣ ــﺖ ﺗـﺘـﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟـﻤـﻌـﺘـﻘــﺪات ﻋـﻠــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻮروث
ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﻴﻦّ ،أﻣــﺎ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ﻓﻬﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺴـﻠــﻮك اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ
اﺗ ـﻔ ــﺎق ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص وﺗـﺴـﺘـﻤــﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ
ّ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ
ً
اﻟـﺨـﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻠــﻒ ﺟـﻴــﻼ ﺑـﻌــﺪ ﺟـﻴــﻞ ،وﻫ ــﻲ ﻋ ــﺎدات
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻓـﺘــﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ
ً
ﺗﻘﻠﻴﺪا ،وﻳﺘﻢ اﻗﺘﺒﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮ ّ
ﺛﻢ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﻬﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻌﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻮاﻃﻨﺎ أو ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺬوق
اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺪم إﺗﻴﺎن أي ﻋﻤﻞ أو ﻗﻮل ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ أو اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ او اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺎد ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ:
 -1ﻋﺪم اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺰي أو ﻟﺒﺎس
ً
ً
ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻮرا أو اﺷﻜﺎﻻ أو ﻋﺒﺎرات ﺗﺴﻲء إﻟﻰ اﻟﺬوق
اﻟﻌﺎم وﺗﺨﻞ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -2ﻋﺪم اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺧﺎدﺷﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎء وﻟﻜﺮاﻣﺔ
اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -3ﻋ ــﺪم اﻟ ـﻈ ـﻬــﻮر ﻓ ــﻲ اﻷﻣ ــﺎﻛ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﺑـﻤــﻼﺑــﺲ
داﺧﻠﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ )ﺑﻴﺠﺎﻣﺔ اﻟﻨﻮم(.
 -4ﻋﺪم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺮﺳﻢ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ  -ﺑﺪون
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  -ﻋﻠﻰ ﺟﺪران اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ اﻟـﺘـﻠــﻮث اﻟـﺒـﺼــﺮي ﻟــﻶﺧــﺮﻳــﻦ أو
اﻳﺬاءﻫﻢ أو اﺧﺎﻓﺘﻬﻢ.
 -5رﻓﻊ ﺻﻮت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺒﺐ اﻹزﻋﺎج ﻟﻤﺮﺗﺎدي ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ.
 -6إﻃــﻼق اﻟـﻌـﺒــﺎرات اﻟﺨﺎدﺷﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﻴﺮ.
 -7ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻟﻤﻮاﻗﻒ
وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄﺮ أو اﻟﻔﺰع ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ.
 -8اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻃﻮاﺑﻴﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻟﺼﻮر.
 -9اﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮﻳﻦ وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﻢ ﺧﻔﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ
اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ أو اﻳﻘﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﻤﻘﺎﻟﺐ.
 – 10وﺿــﻊ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻹﻋــﻼﻧـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزل
وﺟ ــﺪران اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺪون إذن ﻣﻦ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.

 -11اﻟﺒﺼﻖ وإﻟـﻘــﺎء ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻄﻌﺎم واﻷدﺧ ـﻨــﺔ ﻣﻦ
ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -12ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺻﺪار
ﻟــﻮاﺋــﺢ وﻗ ــﺮارات ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻻﺧــﻼل
ﺑﺎﻟﺬوق اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :وﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ
ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ :ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻞ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺬوق اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺌﺔ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ
وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ،ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.

اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح :دﻋﺎ اﻟﻠﻪ
ﺟﻞ وﻋــﻼ إﻟــﻰ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧــﻼق ﻓﻲ اﻹﺳــﻼم ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ
أﺳﻤﻰ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺳﻴﺪﻧﺎ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-ﱠ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﻗﺎل رﺳﻮل
ّ
ّ
وﺳﻠﻢ" :-إﻧﻤﺎ ُﺑ ُ
ﻌﺜﺖ ﱢ
ﻷﺗﻤ َﻢ ﻣﻜﺎرمَ
اﻟﻠﻪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﱠ
اﻷﺧﻼق" ،وإن ﻣﻜﺎرم اﻻﺧﻼق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﺘﻤﺜﻞ ّﻓﻲ
ﱢ ُُ ِ
واﻟﺴﻨﺔ
ﺣﺴﻦ ،دﻋﺎ
ﻛﻞ ﺧﻠ ٍﻖ
ٍ
إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ّ ّ
ُ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ أو ﻟﻢ ﻳــﺪع إﻟﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ إﻻ أﻧﻪ
ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻔﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
وأﻛﺪت ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم وإرﺷﺎداﺗﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻷدب ،ﻷﻧﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻛﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎن
ُ ﱠ
ﻳﻘﻮل رﺳﻮل اﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ
ورﻗﻴﻪ ،ﻓﺎﻷدب ﻫﻮ
زﻳﻨﺔ اﻟﻌﻘﻞُ ،
ُ ُ
اﻟﻌﻘﻞ( ،وﻫﻮ ﻳﺆدي
ﻳﻨﺔ
ز
اﻷدب
ﺴﻦ
)ﺣ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ:
ِ
وﺻﻼﺣﻬﺎِ ،وﻳﻘﻮل ِ ُ
اﻹﻣﺎم ﱞ
ﻋﻠﻲ رﺿﻲ
إﻟﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﻨﻔﺲ
ُ
ُ
)اﻷدب ﻛﻤﺎل اﻟـ ﱠـﺮ ُﺟـ ِـﻞ واﻷدب أﻓﻀﻞ ﺷﺮف
اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ:
وأﺣ ـﺴــﻦ ﺳـﺠـﻴــﺔ( واﺣ ـﺘ ــﺮام اﻟـ ــﺬوق اﻟ ـﻌــﺎم ﻳـﻌـﺒــﺮ ﻋﻦ
اﻟﺘﺰام اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺧﻼﻗﻲ ،واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻣــﺮاﻋــﺎة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻻﺋــﻖ وﻏﻴﺮ ﻻﺋــﻖ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻨﺎس وﺟﺮى ﻣﺠﺮى اﻟﻌﺮف ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ أن اﻷﺧﻼق ﻫﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﺸﻌﻮب ،ﻓﻬﻲ أﺳﺎس
اﻟﺤﻀﺎرة ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﻗﺪ ﺗﻐﻨﻰ
ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪﻫﻢ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺸﻬﻮر
ﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ:
ُ
)وإﻧﻤﺎ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﻼق ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ...ﻓـﺈن ﻫ ُﻤ ُﻮ ذﻫﺒــﺖ
أﺧـﻼﻗﻬﻢ ذﻫــﺒﻮا(.
ً
وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻧﻔﻼت

اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻮﻇﻒ
إﺟﺎزاﺗﻪ ﺑﺮاﺗﺐ
ﻗ ــﺪم اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ د .ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـﺤــﻮﻳـﻠــﺔ اﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎ ﺑــﺮﻏـﺒــﺔ ﺑــﺎﻟـﺴـﻤــﺎح
ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﺛﻨﺎء ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﺟﺎزاﺗﻪ
ً
اﻟــﺪورﻳــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟــﻪ وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻀــﻮاﺑــﻂ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑﺘﺒﺪﻳﻠﻬﺎ
ﺑﺮاﺗﺐ ،وﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﺳﺘﺒﺪال رﺻﻴﺪ اﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل
ﺷﻬﺮا ﺑﺮاﺗﺐ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ان ﻳﺴﺘﺒﺪل رﺻﻴﺪ اﺟﺎزﺗﻪ اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﺗﺐ.
وﻋﺰا اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ اﻗﺘﺮاﺣﻪ اﻟﻰ ان اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻐﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة ،ﺣﻴﺚ ان ﻫﻨﺎك
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻇﺮوﻓﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،وﻟﺘﺠﻨﻴﺒﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ واﻻﻗﺘﺮاض وﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﺐء اﻟﻤﺎدي
ً
ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻤﻬﻢ ﻣﺎدﻳﺎ ،وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ً
وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ وﻇﻴﻔﻴﺎ  ،ﺣﻴﺚ ان ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣــﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺗﺘﺮك ارﺻﺪة اﺟﺎزاﺗﻬﺎ ﺗﺘﺮاﻛﻢ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ دون اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ،
ً
واﻋ ـﻤــﺎﻻ ﺑﻤﺎ ﻫــﻮ ﻗــﺎﺋــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣــﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻻﺟﺎزات اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري ﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺷﻐﻞ
»إﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ "إﺻﺪار
ﻗ ــﺮار ﺑـﺸــﺮوط وﺿــﻮاﺑــﻂ ﺷﻐﻞ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻹﺷــﺮاﻓـﻴــﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓــﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﻣــﺎ ﻫﻮ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ".
وﻗﺎل اﻟﻜﻨﺪري ان وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﺻﺪر اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ۲۰۱۱ﻟﺴﻨﺔ
 ۲۰۰۸ﺑﺸﺄن اﻟﻬﻴﻜﻞ واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮزارة ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ وﺣﺪات
ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ ،ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ،
وﻣﺪﻳﺮ إدارة ،وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ،ووﻛﻼء ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ،إﻻ أﻧﻪ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺷﺮوط
وﺿــﻮاﺑــﻂ ﺷﻐﻞ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻹﺷــﺮاﻓـﻴــﺔ ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻪ
إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
داﺧﻞ اﻟﻮزارة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.

اﺧﻼﻗﻲ ،وﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ واﻟﻐﺮﻳﺒﺔ
ﻋــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻛﺎﻟﺘﻨﻤﺮ واﻟـﺘـﻠـﻔــﻆ ﺑﺄﻟﻔﺎظ
ﺧﺎرﺟﺔ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻓــﻲ اﻻﻣــﺎﻛــﻦ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ ﺑﺼﻮت
ﻣــﺮﺗـﻔــﻊ ﻣـﻤــﺎ ﻳﺴﺒﺐ اﻻزﻋـ ــﺎج ﻟــﻶﺧــﺮﻳــﻦ ،اﻻﻣ ــﺮ اﻟــﺬي
ﻳﺸﻜﻞ ﺧـﻄــﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ
واﻟﻤﻌﺮوف ﻋﻨﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام اﻻﺧﻼﻗﻲ وﻣﺮاﻋﺎة ﺷﻌﻮر
اﻻﺧﺮﻳﻦ.
اﻻﻣﺮ اﻟﺬي دﻋﺎﻧﺎ اﻟﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬا اﻻﻣﺮ ،ﺑﻮﺟﻮد
ﺗ ـﺸــﺮﻳــﻊ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـ ــﺬوق واﻵداب اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ
اﻋﺪاد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ وﺿﻌﻒ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ورﻗﺎﺑﺔ رب اﻻﺳﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺮﺗﻪ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﺧﺮوج ﺟﻴﻞ ﻻ ﻳﺤﺘﺮم ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وﻻ
ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎم.
ﻓﻘﺪ ﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻻﻗـﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺻﺪﻳﻦ ﺑﻪ ردع
أي ﻓ ـﻌــﻞ ﻗـﺒـﻴــﺢ وﻣ ـﺤــﻮ أي ﻇ ــﺎﻫ ــﺮة ﺳـﻠـﺒـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ
ﻣﻨﻬﺎ :ﻓﻘﺪ ﺷﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻻﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪم
ازﻋﺎﺟﻬﻢ ﺑﺼﻮت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛﻦ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،واﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻈــﺎﻓــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟـﺘــﻲ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران
اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻟﻘﺎء اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ واﻷوﺳﺎخ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو رﻣﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
أو رﻣﻲ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ،أو ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ
واﻟﻤﻨﺘﺰﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻮﺳﻴﺦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻇ ــﺎﻫ ــﺮة ارﺗ ـ ـ ــﺪاء اﻟ ـﻤ ــﻼﺑ ــﺲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻼﺋﻘﺔ واﻟﻈﻬﻮر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﺸﻜﻞ اﻷذى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ا ﻟ ــﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺄﻧﻪ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ وﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻄﺒﻌﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻇﻬﻮر اﻻﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
)ﺑﻴﺠﺎﻣﺔ اﻟﻨﻮم( ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮم اﻟﺘﻠﻔﻆ
ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺧﺎرﺟﺔ أو ﺧﺎدﺷﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎء وﺟﺎرﺣﺔ ﻟﻜﺮاﻣﺔ
اﻻﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺟﺰاء ﻟﻤﻦ أﺧﻞ
وﻗﺪ ﻧﺺ اﻳﻀﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ٍ
ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮدع اﻟﻌﺎم ،ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ
ً
ً
ً
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻗﺘﺮف ﻓﻌﻼ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺌﺔ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ
وﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠــﻰ أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ ﻻ ﻏـﻴــﺮ ،ﻋـﻠــﻰ ان
ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.

ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي

اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة
ﺷﻬﺪت ﺳﻠﺒﻴﺎت
دﺧﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻟﺘﻨﻤﺮ
ورﻓﻊ اﻟﺼﻮت
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اﻟﻨﻬﺎم :اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﺎم ﺑﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

ّ
َ
ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻄﺮق واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻔﻴﺮي روﻣﺎﻧﻴﺎ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﱢ
ﻧﻘﺪر ﺟﻬﻮد
اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻟﺤﻞ ﻟﻐﺰ
اﺧﺘﻔﺎء اﻟﺒﻐﻠﻲ

وﺟـ ــﻪ وﻛ ـﻴ ــﻞ وزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻋ ـﺼــﺎم اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎم اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﻤﺮورﻳﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﺪ
ﻣــﻦ اﻻزدﺣ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺮوري ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
وﻗ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎم ﻳ ــﺮاﻓـ ـﻘ ــﻪ وﻛ ـﻴــﻞ
اﻟــﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮور
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻠﻮاء ﺟﻤﺎل اﻟﺼﺎﻳﻎ،
أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﺑـ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ ﺟـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﺗ ـﻔ ـﻘــﺪﻳــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ؛
ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ،
واﻟـﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻻزدﺣـ ــﺎم واﻻﺧـﺘـﻨــﺎق
اﻟﻤﺮوري.
وﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ وﺟـ ــﻪ اﻟـﻨـﻬــﺎم
ﺑﻀﺮورة ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻨﻲ
واﻟ ـﻤــﺮوري ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟـﻄــﺮق ﻟﻤﻨﻊ
ً
ﻋ ــﺮﻗ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ ،ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪارس،
ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﻮﻗ ــﻮف
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ،وﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ،
وﺗﻜﺪس اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﺪارس،
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ.

وﻗﺎم ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ
ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺪادﻳ ــﺔ ،واﻃ ـﻠ ــﻊ ﻋﻠﻰ
اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،ووﺟﻪ
ﺑ ــﺎﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎر اﻟ ـ ــﺪورﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺮورﻳ ــﺔ

ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺎﺣﻨﺔ اﺻﻄﺪم ﺑﻠﻮﺣﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ
أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ
ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،أن اﻟﻮزارة ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ إﺗﻼف
أﻣ ــﻼك دوﻟ ــﺔ ﺿــﺪ ﻗــﺎﺋــﺪ ﺷــﺎﺣـﻨــﺔ اﺻ ـﻄــﺪم ﺑﻠﻮﺣﺔ
إرﺷ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻋـﻨــﺪ ﻣــﺪﺧــﻞ »ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك« ﻋﻠﻰ
اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺠﻬﺮاء.
وذﻛﺮت اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،ردا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻄﻊ

ﻓـﻴــﺪﻳــﻮ ﺗــﻢ ﺗ ــﺪاوﻟ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺾ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺔ ،أﻧﻪ ﻓﻮر ورود ﺑﻼغ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ،
اﻧﺘﻘﻠﺖ دورﻳﺔ أﻣﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎدث ،وﺗﺒﻴﻦ أن
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﺑﻪ إﺻﺎﺑﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ،وﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ
اﻟﻤﺨﻔﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ إﺗــﻼف أﻣﻼك
دوﻟﺔ ،وإﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﺻﻼح اﻷﺿﺮار.

اﻟـﺜــﺎﺑـﺘــﺔ واﻟـﻤـﺘـﺤــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺑــﻮاﺑــﺎت دﺧﻮل
وﺧﺮوج اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻟﺘﻔﺎدي أي ازدﺣﺎم
ﻣﺮوري ،وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻄﻼب.
وﺷـ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـ ـ ــﺮورة وﺟ ــﻮد
رﺟـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪارس
واﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎت ﻟـ ـﺘ ــﺄﻣـ ـﻴ ــﻦ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ
دﺧــﻮل وﺧ ــﺮوج اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣــﻊ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،وﻣـﻨــﻊ
اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟـﻤــﺮورﻳــﺔ ،واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ،اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎم
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮزارة ﺳﻔﻴﺮ روﻣﺎﻧﻴﺎ
ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ داﻧﻴﻴﻞ ﺗﺎﻧﺎﺳﻲ.
وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،وﻓــﺮص ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

ﻣﺼﺮع اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﻌﻨﻴﺰان
ﺑﺤﺎدث ﻣﺮور ﻣﺮوع
●

اﻟﻨﻬﺎم واﻟﺼﺎﻳﻎ ﻳﺘﻔﻘﺪان أوﺿﺎع اﻟﻄﺮق
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـ ـﻨ ـ ــﺎول اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎء ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﻠﻲ اﻟﻤﺨﺘﻔﻲ
ﻓﻲ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ ،2015
ﻣﺆﻛﺪا ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻣ ـ ــﻦ اﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳ ـﻴــﻦ
اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻋ ـ ــﺮب ﻓ ــﻲ ذات اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻋﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮه اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻟﺤﻞ ﻟﻐﺰ اﺧﺘﻔﺎﺋﻪ.
ﻛ ـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﻨـﻬــﺎم
ﺳ ـﻔ ـﻴ ــﺮ ﻛـ ــﻮرﻳـ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﺪى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻮﻧﻎ ﻳﻮﻧﻎ ﺟﻲ ،وﺑﺤﺜﺎ
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
وأﻛﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﻛﻮرﻳﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ -اﻟ ـﻜ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺗـﻨـﻄـﻠــﻖ ﻣﻦ
رواﺑﻂ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ.

٥

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﻟ ـﻘ ــﻲ اﻟـ ـﻀ ــﺎﺑ ــﻂ ﻓـ ــﻲ ﻗـﺴــﻢ
اﻻﺧـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎر ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ـ ـﻈـ ــﺔ
اﻟـ ـﻔ ــﺮواﻧـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻹدارة
ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدة ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻹدارة
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺮور ،اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﺪ
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟـ ــﺮﺣ ـ ـﻤـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺰان
ﻣﺼﺮﻋﻪ ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ اﻷول،
ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺣﺎدث ﻣﺮور ﻣﺮوع
وﻗـ ـ ـ ــﻊ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻃ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻠ ــﻚ
ً
ﻓﻬﺪ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺴﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﻓﺮة ،ﻛﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ
إﺻﺎﺑﺔ ﻣﻮاﻃﻦ آﺧﺮ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ إ ﺛــﺮ ﻫــﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج.
وﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﺻـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻲ
رواﻫ ـ ــﺎ ﻟـ ـ »اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ،ﻣــﺪﻳــﺮ
إدارة ا ﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼ ﻗ ـ ــﺎت ا ﻟـ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ
واﻹﻋـ ـ ـ ــﻼم ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟ ـ ــﻺﻃـ ـ ـﻔ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ ﺧ ـﻠ ـﻴــﻞ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ أن ﻏ ــﺮﻓ ــﺔ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
ً
اﻹدارة ﺗـﻠـﻘــﺖ ﺑ ــﻼﻏ ــﺎ ﻣـﺴــﺎء
أﻣ ــﺲ اﻷول ﺑ ــﻮﻗ ــﻮع ﺣ ــﺎدث
ﺗ ـﺼــﺎدم ﺛـﻨــﺎﺋــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ،ﻓﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ
إﻃﻔﺎء اﻟﻨﻮﻳﺼﻴﺐ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺤﺎدث ،وﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﺤﺎدث
أﺳـ ـﻔ ــﺮ ﻋـ ــﻦ إﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪي
اﻟﻤﺮﻛﺒﺘﻴﻦ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن رﺟـ ـ ــﺎل
اﻹﻃ ـﻔــﺎء ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ إﺧــﺮاج
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﻠـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻛ ــﺎﻧ ــﺎ
ﻣـ ـﺤـ ـﺸ ــﻮرﻳ ــﻦ داﺧ ـ ـ ــﻞ ﺣ ـﻄ ــﺎم

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻨﻴﺰان

اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎت ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺪات اﻟ ـﻬ ـﻴــﺪروﻟ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ،
وﻧـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻮا ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻌ ـ ــﻞ ﻓ ــﻲ
إﺧ ــﺮاﺟـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ وﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺎ
إﻟﻰ ﻓﻨﻴﻲ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ،
وﺗـﺒـﻴــﻦ أن أﺣــﺪﻫـﻤــﺎ ﺿﺎﺑﻂ
ﺑـ ــﻮزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ وﻗ ــﺪ ﻟﻔﻆ
أﻧﻔﺎﺳﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻪ
إﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،أﻣــﺎ اﻵﺧــﺮ
ً
ﻓﻜﺎن ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ً
 29ﻋﺎﻣﺎ ،وأﺻﻴﺐ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت
أﺧﺮى.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﻌﻨﻴﺰان
ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎدات اﻷﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮورﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﻬ ــﻮد ﻟـﻬــﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎءة وﺣ ـﺴ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﻠــﻖ،
وﺗ ـ ـ ـ ــﺪرج ﻓ ـ ــﻲ أﻗـ ـ ـﺴ ـ ــﺎم إدارة
ً
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة ،وﻛ ــﺎن ﻣﺜﻼ
ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ اﻟﺨﻠﻮق اﻟﻤﺘﻔﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ...رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وأﻟﻬﻢ
ذوﻳﻪ اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺴﻠﻮان.

ّ
ﻟﺠﻨﺔ »ﺑﻠﺪي اﻟﺠﻬﺮاء« ﺗﻔﻘﺪت اﻟﻤﻨﺘﺰه اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺬﻳﺎب :ﻗﻴﺎدة »اﻟﺤﺮس« ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ

ً
• اﻟﻌﻨﺰي :ﻣﺴﺘﻐﻞ دون وﺟﻪ ﺣﻖ ...وﻣﺒﺎﻧﻴﻪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺳﻜﻨﺎ ﻟﻠﻌﺰاب
• ﻛﻤﺎل :ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ

ﻗـ ــﺎم رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ
اﻟـﺠـﻬــﺮاء ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي،
أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي ،وﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺣ ـﺴــﻦ ﻛ ـﻤ ــﺎل ،ﺑ ـﺠــﻮﻟــﺔ ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ﺻـﺒــﺎح
أﻣﺲ ،ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓــﺮع اﻟـﺠـﻬــﺮاء ،ﺛــﺎﻣــﺮ اﻟﻤﻄﻴﺮي،
وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺧﺼﺼﺖ اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﺮع اﻟﺠﻬﺮاء،
اﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ زﻳ ــﺎرة ﻣـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ اﻟــﻰ
ﻣﻨﺘﺰه اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي إن اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺰه
ﻣﺴﺘﻐﻞ دون وﺟﻪ ﺣﻖ ،وﺳﻨﻌﺪ
ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺘﺰه ﻳﻌﻮد ﻟﺴﻨﺔ ،1999
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮر أن ﻳﻜﻮن ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺤﻔﻞ ﺑــﺎﻟـﺘــﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻟﻜﻦ،
ﻣﻊ اﻷﺳــﻒ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ،
وﻫﻨﺎك ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ .وﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ
ﺗـﺒـﻴــﻦ أن اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدة
دا ﺧ ــﻞ اﻟﻤﻨﺘﺰه أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻜﻨﺎ
ﻟﻠﻌﺰاب.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف :ﺳـ ـﻨـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤ ــﻊ ﻣ ــﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﻮق
ﺗﻄﻮﻳﺮه ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ
اﻹﺟﺮاءات ،اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑـ ــﻪ واﻟ ـ ـﺒـ ــﺪء ﺑ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮه وإزاﻟ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ـﻬـ ـﺘ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎل إن

ﺟﻮﻟﺔ أﻋﻀﺎء »اﻟﺒﻠﺪي« ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺮاء ﺗـ ـﻌ ــﺪ ﻣــﻦ
أﻛـﺒــﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،وﻻ ﺷــﻚ ﻓﻲ
أن اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻟـﻬــﺎ دور ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﻮرا وﺗﺤﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮان
ﻗـ ــﺎدﻣـ ــﺎن ﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء،
وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪن
اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻄﻼع وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟـﻨــﻮب ﺳﻌﺪ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﻴﻦ ،وﺗﺴﻌﻰ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻹزاﻟـ ـ ــﺔ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻌــﻮاﺋــﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻟﻴﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ.
وﺗﺎﺑﻊ ﻛﻤﺎل أن ﻟــﺪى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬ ـ ــﺮاء ﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﺎم ﻋـ ــﺪﻳـ ــﺪة

إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
 ٢٠٢١/٢٠٢٠إﻟﻰ »اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«
●

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ

اﺣﺎل ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
) 2021/2020ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪي( اﻟــﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ً
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻛﻤﺎ اﺣﺎل ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ
اﻣﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ وﺣﻀﻮر اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺤﺮي
وﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﺮﻧﺪي واﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪر اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﻓﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻋﻦ اﻻراﺿﻲ واﻟﻔﻘﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﺪﻳﺮ اﻻدراة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺸﺄن اﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪﻳﻦ ﻟﺠﺪول اﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ.
وأﺛﻨﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻول ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ً
اﻟﺒﻠﺪي وﺗﻄﻠﻊ ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

وأﻋ ـﺒــﺎء ﻛـﺒـﻴــﺮة وﻣـﺸــﺎﻛــﻞ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ ،أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺘﺸﻮﻳﻨﺎت.
وﻻ ﺷـ ـ ــﻚ ﻓـ ـ ــﻲ أﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎدرون
ﺑــﺎﻟــﺮوح اﻟـﺸـﺒــﺎﺑـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ
اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﻞ ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أن اﻟ ــﺪور
اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣـﻬــﻢ ،وﻳﺠﺐ
ان ﻳ ـﻜــﻮن ﻣـﻔـﻌــﻼ اﻛ ـﺜــﺮ وﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
وذﻛــﺮ أﻧــﻪ ﺗﻤﺖ زﻳ ــﺎرة ﻣﻨﺘﺰه
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ اﻟ ــﺬي ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ
اﺳ ـﺘ ـﻐــﻼﻟــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﻜــﻞ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮب
وﻫ ـ ـ ــﻮ ﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ ﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺰراﻋـ ـ ــﺔ،
وﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻫﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧــﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻨﺘﺰﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت

َ
اﻓﺘﺘﺎح دورﺗﻲ اﻟﻤﺸﺎة اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ واﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻀﺒﺎط
ﺑ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ وﺣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮر وﻛـ ـﻴ ــﻞ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮس اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﺑــﺎﻟـﺘـﻜـﻠـﻴــﻒ
اﻟـ ـﻠ ــﻮاء ﺟ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ــﺬﻳـ ــﺎب ،اﻓـﺘـﺘــﺢ
ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ ﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻗ ـ ــﻮات اﻟ ـﺤ ــﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ دورة اﻟﻤﺸﺎة اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻀ ـ ـﺒـ ــﺎط ،ودورة ا ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎة
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻀﺒﺎط ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻤﻮد.
ورﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻮاء اﻟ ـ ـ ــﺬﻳ ـ ـ ــﺎب
ﺑﻤﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺪورﺗﻴﻦ ،وﻧﻘﻞ إﻟﻴﻬﻢ
ﺗﺤﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـﻌـﻠــﻲ،
وﻧﺎﺋﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ،
داﻋـﻴــﺎ اﻟﻀﺒﺎط إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣــﻦ اﻟ ـ ــﺪورات ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻘــﻲ اﻟـﻌـﻠــﻮم
اﻟـﻨـﻈــﺮﻳــﺔ واﻟـﺘــﺪرﻳـﺒــﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ً
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳـ ـﺒ ــﺬل اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮس ﺟـ ـﻬ ــﻮدا
ً
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﺑﻌﺪ
ﻋ ــﺎم ﻟ ـﺘــﻮاﻛــﺐ أﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺞ
واﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ

ﺧﺘﺎم اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺮس ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮادر اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﺤــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ
واﻟﺨﺒﺮات ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺮس ،واﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑ ــﺪوره
ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺪرات اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ زﻣ ـ ــﻼء اﻟ ـﺴ ــﻼح
ﻓــﻲ اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ واﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء.
ﺣﻀﺮ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻌﺎون

ﻋ ـﻘــﺪت ﻟـﺠـﻨــﺔ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﻤـﺨـﻄــﻂ اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠــﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ،أﻣﺲ ،ﺑﺤﻀﻮر أﻋﻀﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
.2040
وﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺖ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎز اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ

اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ
واﻟﺸﻮﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
»اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ،ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻟــﻮﻋــﻲ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟــﺬي
ﺗﺘﺮأﺳﻪ ﻧﻮر اﻟﻬﻮﻳﺪي ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺧﺘﺎم اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻮرﺷﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ـ ــﺬﻳ ـ ــﺎب ،وأﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﺴــﺮ
ﻋﺎدل اﻟﺪوﺧﻲ ،وأﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮاﺷﺪ ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ )ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎد
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺔ( راﺷ ــﺪ
ﺑ ـ ــﻮرﺳ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ،ورﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻮاف اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن،
إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻮرﺷﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ
اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻋ ــﻲ واﻟـ ـﻔـ ـﻜ ــﺮ اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ

اﻟﻠﻮاء اﻟﺬﻳﺎب ﻣﻠﻘﻴﺎ ﻛﻠﻤﺘﻪ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸ ـ ــﺆون ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ وإدارة
اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﻤﻴﺪ رﻳﺎض ﻃﻮاري،
واﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎون ﻟ ــﻺﺳ ـﻨ ــﺎد اﻹداري
اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﻃﻼع ﻗﺪﻳﺮ ،وﻗﺎﺋﺪ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ
ﺣ ـﻤ ــﺪ أﺣـ ـﻤ ــﺪ ،وﻋـ ـ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﻛ ـﺒــﺎر
اﻟﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷردن

اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ
وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ م .إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺸﺤﺎﺣﺪة واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺪﻣﺎك ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أﻣﺲ،
إن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﺎب
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻷردن ،ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ أن
اﻷردن ﻟﻪ ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ ،وﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺧﺒﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وأﺿﺎف اﻟﺪﻣﺎك أن اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻳﺴﻌﻰ
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻮﻓﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺰراﻋﺔ ،ﻟﺘﻌﻮد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻻﺗﺤﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد.

إﺧﻼء وﻫﻤﻲ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﺑﺮ
ﻧﻔﺬت إدارة اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ إﺧﻼء
وﻫﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣﻤﺪ ،ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ،
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﻓﻮاز اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،إن
إدارة اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻧﻔﺬت،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ إدارة ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺟﺎﺑﺮ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺧﻼء ﻷﺣﺪ
اﻷﺟﻨﺤﺔ ،وﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺤﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮارئ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ واﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ ،وﻧﻘﻞ  4ﺣﺎﻻت
ﺧﻄﺮة ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ
ﺑﺴﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف.

اﻟﺒﻐﻠﻲ ﺗﻘﺘﺮح إﻧﺸﺎء
ﻣﺴﺎرات ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ

ﻋﺮض ﻟـ »اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ« اﻟﺮاﺑﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ واﻟﺸﻮﻳﺦ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :ﺗﺤﺮﻳﺮ  ١١ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﺋﻊ
ﺟﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ إدارة
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺷﻐﺎﻻت اﻟﻄﺮق ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ ﻧﻮﺑﺘﻲ »أ ،ج«،
ﺟﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﺮﻗﻌﻲ
واﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺷﻐﺎﻻت اﻟﻄﺮق ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮﻳﻨﺞ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إﻟﻰ ﻗﻴﺎم
اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﻜﻞ
ﺣﺰم.
وأوﺿ ــﺢ أن اﻟ ـﺠــﻮﻻت أﺳ ـﻔــﺮت ﻋــﻦ ﺗـﺤــﺮﻳــﺮ  11ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﺋﻊ
ﺟﺎﺋﻞ ،ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﻓﻊ ﺣﻤﻮﻟﺔ
 8ﻟﻮرﻳﺎت ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ.

اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ
وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻳﻘﻊ
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻠــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ ،وﻳـﻤـﺘـﻠــﻚ
ﻣﻜﺎﻧﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ.
وﻗـ ــﺎل» :ﻧ ـﺤــﻦ ﺣــﺮﻳ ـﺼــﻮن ﻣﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﻤﻨﺘﺰه
ﺑﺸﻜﻞ أﻣ ـﺜــﻞ ،ﺣـﻴــﺚ ﻛ ــﺎن ﻋـﺒــﺎرة
ﻋﻦ ﻣﺰارع ﺧﺎﺻﺔ ،واﺳﺘﻤﻠﻜﺘﻬﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﻬﻴﺌﺔ
ً
اﻟﺰراﻋﺔ ،ﺑﻞ اﻳﻀﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
دور وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ً
وا ﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻮن اﻵداب دور أ ﻳـ ـﻀ ــﺎ ،
واﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد
و ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮ ﻳـ ــﺮ ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻷرض ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ اﺳﺘﻐﻼﻻ ﺟﻴﺪا.

اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺘﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺨﺒﺮات

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﻟـ ـ ــﺪى ﻓ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب ،وﺗ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺲ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ
ﻧ ـﻔــﻮﺳ ـﻬــﻢ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟـ ــﻰ ﺗــﻮزﻳــﻊ
ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ وﺷ ـﻬ ــﺎدات ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ،ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ
وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﺟ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ــﺬﻛ ــﺮ ،أن ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟـﺸــﺎﻣـﻴــﺔ واﻟ ـﺸــﻮﻳــﺦ ﺳـ ﱠـﺒــﺎﻗــﺔ ﻓﻲ
اﻻﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب وﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﻣ ــﻮاﻫ ـﺒ ـﻬ ــﻢ ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺗــﻮﻇـﻴــﻒ
ﻋ ـ ـ ـ ــﺪد ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ــﻦ
أ ﺑـﻨــﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺑ ــﺄﻗـ ـﺴ ــﺎﻣـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺧ ــﻼل
اﻹﺟ ــﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎب،
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻻﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء واﻟ ـ ـ ــﻮﻋ ـ ـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ
و ﻏ ــﺮس ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻨﺶء.

اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ اﻷرﺑﻌﺎء
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﺣﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ
ﻟﻤﺮاﺣﻞ إﻧـﺠــﺎز اﻟـﻤـﺸــﺮوع ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺮض
اﻟﺘﺼﻮرات ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ،
ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ.

»ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺣﻤﺪي« ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﺼﻴﺺ أرض ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻒ
واﻓﻘﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣـﻤــﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻬﻴﺪ اﻟ ـﻤــﻮﻳــﺰري ،ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣ ــﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزارة
اﻷوﻗﺎف ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻒ ﻗﻄﻌﺔ .63
ﱠ
وأﺟـﻠــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪوﻟﻬﺎ أﻣــﺲ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻘﻮد
ﻣﻌﻬﺎ ،وﻃﻠﺐ »اﻷوﻗــﺎف« زﺣﺰﺣﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺴﺠﺪ وﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات
ﻣﻘﺮرة ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﻷﺣﻤﺪي ﻗﻄﻌﺔ ،2
وﻃﻠﺐ »اﻷوﻗﺎف« ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺑﺠﻮار اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  2500ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
ﻛـﻤــﺎ ﱠ
أﺟ ـﻠــﺖ ﻃـﻠــﺐ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻄــﺮق واﻟـﻨـﻘــﻞ اﻟ ـﺒــﺮي ﺑﺸﺄن
اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  1020ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣـﻔــﺮح ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓـﻬــﺪ اﻷﺣ ـﻤــﺪ ﻗﻄﻌﺔ  ،3وﻃﻠﺐ
»اﻷوﻗ ــﺎف« ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺠﺪ وﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﺑﺎﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ
ﻗﻄﻌﺔ  1ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﻨﻄﺎس اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻣﺘﺪاد ﺷﺎرع .102

ﱠ
»اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ« وﻗﻊ ﻣﺬﻛﺮة
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ »دﻋﻢ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ«

وﻗ ــﻊ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،أﻣ ــﺲ ،ﻣــﺬﻛــﺮة ﺗـﻔــﺎﻫــﻢ ﻣﻊ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ ورﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻃﻤﻮﺣﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﻰ واﻗﻊ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺪر ﻣﺎل اﻟﻠﻪ ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« ان
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻي اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﺘﻤﺪان ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰه واﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اي ﻗﺮار.
وأوﺿــﺢ ﻣــﺎل اﻟﻠﻪ ان ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻃﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻄــﺮﻓـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت ﺑـﻨــﺎء اﻟ ـﻘــﺪرات
واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.

ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻀﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ً
ﻣﻬﺎ اﻟﺒﻐﻠﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﺑﻤﺴﺎرات اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ.
وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﻬﺎ اﻟﺬي
ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺒﻠﺪي ﺑﻀﺮورة اﻧﺸﺎء
ﻣﺴﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪراﺟﺎت
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻫﻲ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮ وﻧﺼﻒ ﺑﻴﻦ
اﻟﺪراﺟﺔ واﻟﺴﻴﺎرة ﻟﺤﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪراﺟﻴﻦ ،وﺣﺪد
اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺴﺎرات ﻓﻲ ﺛﻼث
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻﻧﺸﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎرات
وﻫﻲ ﺑﺮ ﺻﺒﺤﺎن وﺣﺪﻳﻘﺔ
اﻟﻮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺣﻤﺪي
وﺣﻮل ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺑﺮ
اﻻﺣﻤﺪ.

اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺪور اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﺻﻮن اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
أﺷﺎدت ﻣﺴﺎﻋﺪة وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺘﺴﻮﻛﻮ ﺷﻴﻨﻮ،
ﺑﺪور اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺻﻮن
اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي،
ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻋﺎم  2018ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺼﻮن اﻟﺘﺮاث
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ
ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
)ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ(.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎع
ﻋﻘﺪﺗﻪ ﺷﻴﻨﻮ ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺎﺋﺒﻬﺎ
ﻧﻮﺑﻮﻣﻴﺘﺴﻮ ﻛﺎﻣﻴﻮ ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺣﺴﻦ
زﻣﺎن ،واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب
ورﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺼﻮن اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺎدي د .وﻟﻴﺪ اﻟﺴﻴﻒ.
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ﺟﻤﻌﻴﺔ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻟـ  :.اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻮء ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑـ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ« ﻳﺆرق اﻟﻄﻠﺒﺔ
»ﻳﻀﻄﺮون ﻹﺟﺮاء ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ...واﻹدارة ﻻﺗﺘﺤﺮك«
أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

اﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻜــﺮ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻓــﻲ
ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
اﻟ ـﻔ ـﻀ ـﻠ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ﻣ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ ﺳ ـ ــﻮء ﺗـﻐـﻄـﻴــﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺪادﻳﺔ ،دون أي ﺗﺤﺮك
ً
ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ً
ً
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻳﺆرق اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا
ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻋﺒﺮ وﺻﻠﺔ إﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ،وﻟﻜﻦ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻷوﺿــﺎع
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ا ﻟـﺨــﺎ ﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
وأﺷﺎر اﻟﻔﻀﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"،
إﻟ ــﻰ أن اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ ﻟــﻪ ﺳﻠﺒﻴﺎت

ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ،ﻓ ـﻬ ـﻨــﺎك ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻣ ــﻦ ﻳ ــﺪﺧ ــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﺨﺮﺟﻮن ﺧــﺎرج اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﺗـﺼــﺎل ﻹﺟ ــﺮاء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ او
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺠﻬﺰ اﻻدارة
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ أﺑﺮاج اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺪادﻳﺔ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺪراﺳﺔ؟
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﺳﺘﻤﺮار ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﺨﻠﻒ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﺧﺎﺻﺔ أن
أﻏﻠﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﻘﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻟﻺدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻬﻢ!
وذﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ

اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﻷن ﻧﻘﻄﺔ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ داﺧــﻞ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﻔﻘﻮدة،
ً
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري وﻓﻲ
أﺳﺮع وﻗﺖ.
وﻃــﺎﻟــﺐ اﻹدارة اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺮ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﻲ
أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺧﻼل
دﺧﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬا
اﻷﻣــﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ووﺿﻊ اﻷﺑﺮاج.
وﺗ ـﺴــﺎء ل :ﻟـﻤــﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ واي
ﻓﺎي ﻟﻠﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ؟.

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ :ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع
أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻗــﺎل ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
د .ﻋـﻠــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺠــﺮف ،إن اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺣ ــﺮﻳ ـﺼ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺗ ـ ـﺒـ ــﺎع أﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻲ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟــﻼ ﻧ ـﺨــﺮاط ﺑﻤﻬﻨﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻤــﺮﻳــﺾ اﻟ ـﺴــﺎﻣ ـﻴــﺔ ﺑـﻜـﻔــﺎءة
واﻗﺘﺪار.
وأﻛﺪ اﻟﺤﺠﺮف ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﻮل ﻣــﺎ
ً
ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ  ٢٥٠ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﻞ اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ اﻷول
 ٢٠٢٠ /٢٠١٩ﻣ ــﻮز ﻋـ ـﻴ ــﻦ ﻋـﻠــﻰ
ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ ﺗـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ
وﻫ ــﻲ ﺑ ـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس ﺗﻤﺮﻳﺾ
ﻋ ــﺎم وﺑ ـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس ﺗﻤﺮﻳﺾ
ﻣـ ـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ـ ــﻲ وﺑ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﻮس
اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل ﺗ ـﻤــﺮﻳــﺾ ودﺑ ـﻠ ــﻮم
ﺗﻤﺮﻳﺾ ﻋﺎم.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺖ ذاﺗ ـ ــﻪ
ﺑ ـ ـ ــﺎﺧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎر ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆﻻء ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺬا
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﺺ ﻷﻧـ ــﻪ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ـ ــﻮق اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ ،ﻋ ـ ـ ــﻼوة
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﺘﺨﺼﺺ.
وﻗـ ـ ــﺪم اﻟـ ـﺤـ ـﺠ ــﺮف اﻟـﺘـﻬـﻨـﺌــﺔ
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﺳ ـ ـﺒـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ــﺪاﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم
اﻻﻛــﺎدﻳ ـﻤــﻲ  ٢٠٢٠ /٢٠١٩إﻟــﻰ
د .ﻋ ـ ـﻠـ ــﻲ ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻀـ ــﻒ ا ﻟـ ـﻤ ــﺪ ﻳ ــﺮ
اﻟـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺎم ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ وﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻊ
ً
ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ وﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ً
ً
ً
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﺎﻣﺎ دراﺳـﻴــﺎ ﺣﺎﻓﻼ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﻧﺠﺎزات.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﻀﻠﻲ

●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ
اﻻﻋـ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻻﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺎت
ﺟ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎم
ا ﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﻲ 2020 /2019
ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرة ا ﻟـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎم ان ﺑـ ـ ــﺎب
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺮﺷ ـ ـ ـ ــﺢ ﻻﻧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﺎت
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻛﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻵداب
واﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ ﺳـﻴـﻈــﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
ﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﻰ  15ا ﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎري ،وان
اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﺳﺘﺠﺮى اﻷﺣــﺪ
 22ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮت أن أﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻟـﺠـﻨــﺔ
اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﺑ ــﺪأت اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ﻋـ ـﻤ ــﺎدة
ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﺑـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ
اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ــﻮﻳ ــﺦ ،ﺧــﻼل

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 8ﺻـ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺎ ﺣـ ـﺘ ــﻰ  2ﻇـ ـﻬ ــﺮا،
ﻣــﻮﺿـﺤــﺔ أن ﺟـﻤـﻴــﻊ أﻋـﻀــﺎء
اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ــﺪر ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﺮة ﻓــﻲ
اﻧ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎز اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺎم اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮﻃ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ.
ودﻋـ ــﺖ اﻟ ـﻐ ـﻨــﺎم اﻟــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ إﻟـ ـ ــﻰ اﺣـ ـﻀ ــﺎر
ﺻـ ـ ــﻮرﺗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ـﺘ ـﻴ ــﻦ،
وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرة ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،واﻟﺠﺪول اﻟﺪراﺳﻲ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــﻦ ﺷـ ـ ـ ـ ــﺮوط اﻟـ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻨ ــﺺ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺗـﻌـﻤـﻴــﻢ
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟـ ـﻄ ــﻼﺑـ ـﻴ ــﺔ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺟﺘﺎز  24وﺣﺪة
دراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

»ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ  ٢٩اﻟﺠﺎري
●

ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺠﺮف

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« و»اﻵداب«
و»اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ«  ٢٢اﻟﺠﺎري

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

دﻋﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻌﺎم  2020/2019أﺑﺮار اﻟﺸﺮاح ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ
ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮﻫــﺎ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪ
أﻗﺼﺎه  29اﻟﺠﺎري.
وأﺷﺎر اﻟﺸﺮاح ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،إﻟﻰ
ﺿ ـ ــﺮورة إﺣ ـﻀ ــﺎر اﻟـﻤـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ

ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ،
و«ﻓ ــﻮرﻣ ــﺔ« اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ،ﻣــﻊ إرﻓـ ــﺎق اﻟـﻔــﻮاﺗـﻴــﺮ
ﻣﻌﻬﺎ ،ودﻓﺘﺮ اﻟﺸﻴﻜﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟــﻮده،
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ رﻗﻢ
 21ﻓــﻲ اﻟـﺸــﻮﻳــﺦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟـﻨـﻘــﺎﺑــﻲ ﻹدارة
اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ ،ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
ﺑﻀﺮورة اﻻﻟﺘﺰام وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﻤﺬﻛﻮر.
وﺷــﺪدت اﻟـﺸــﺮاح ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻹﺟـ ـ ــﺮاءات

اﻻدارﻳﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﻖ
ﺑـﺸـﻜــﻞ دوري ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻌﺎب اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺮس اﻟﻄﻼﺑﻲ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وا ﻟـﺴــﺪاد
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

وﻓﺪ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ورﺷﺔ »أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ« ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪد

ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ »اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«

أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
زار وﻓ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻣﺘﺤﻒ وﻣﺨﺘﺒﺮ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ،ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وأﻫــﻢ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ
أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺒﻼد.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎم د .ﺣﺴﻦ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ وﻋﺪد ﻣﻦ

ﻃﻠﺒﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺑﺼﺤﺒﺔ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺰاﺋﺮ،
ﻟــﻼﻃــﻼع ﻋﻠﻰ أﻫــﻢ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
واﻷﺑـﺤــﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺜﻞ :ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺨﺎر
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ  7000ﺳﻨﺔ ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻀﺎري ﺑﻴﻦ
ﻓﻴﻠﻜﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻗﺒﻞ  4000ﺳﻨﺔ.

ﻧﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
ﻓــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ورﺷ ــﺔ ﻋﻤﻞ
ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان »أﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎت اﻟـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ
اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎل ﻟـ ـﻠـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺠﺪد«،
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣـ ــﻊ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ-
اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ.
ً
ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟ ــﻚ ﺗـﻤــﺎﺷـﻴــﺎ ﻣ ــﻊ ﺧﻄﺔ
ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،
ً
وﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴ ــﻼ ﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ
اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ أﻋ ـﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﻧﺸﺮ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــﺮات ،وﺗ ـ ــﻢ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ
ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ وأﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
 ﺑﻴﺮﻛﻠﻲ.وﻗــﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،إن اﻟﻮرﺷﺔ

ﺗـ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ـ ــﻰ ﺗـ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻒ اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء
اﻟـ ـﺠ ــﺪد ﺑ ــﺄﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎت اﻟـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ
اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎل ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮرات اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻓ ــﻲ ﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ أو إﻋـ ـ ــﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺑـ ـﺘ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ أﺣـ ـ ـ ـ ــﺪث اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮﻳ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن :وﻋـﻠــﻰ ﻫﺎﻣﺶ
اﻟـ ـ ــﻮرﺷـ ـ ــﺔ ﻗـ ــﺎﻣـ ــﺖ ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ إدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإدارة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
وا ﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎس ،وإدارة ا ﻟـ ـﻌ ــﻼ ﻗ ــﺎت
ا ﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وإدارة ا ﻟـ ـﺘ ــﺄ ﺛـ ـﻴ ــﺚ
واﻹﺳﻜﺎن ،وإدارة اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ،
وإدارة اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ،وإدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻷﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻌ ــﺮض ﺧــﺪﻣــﺎﺗـﻬــﺎ
ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺠﺪد.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟــﻮرﺷــﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻮرﺷﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ د .ﺿﺎري اﻟﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ،ود .دﻻل اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻣــﻦ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺼـﻴــﺪﻟــﺔ ،ود .ﺟــﻮاﻫــﺮ
اﻟﺒﺪر ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎرة ،ود .ﻳﺴﺮ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ ﺑــﺪرا ﺳــﺔ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻲ وﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺠـ ــﻮات

اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓ ـﻴــﺔ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳ ـﺨــﺺ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻣـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺲ ﻷﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺎت واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ،ودﻋـ ـﻤـ ـﻬ ــﻢ
وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﺎدرات
إﺑ ـ ــﺪاﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺮة ﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ ،وﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺞ

واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟﻜﻠﻴﺎت.
وﻳﺴﻌﻰ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ إﻟــﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ
اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ واﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﺑ ـﻬــﺔ ﺑ ــﺄﻧ ـﺤ ــﺎء اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل دﻋــﻮة ﻣﺘﺤﺪﺛﻴﻦ وﻣﺪرﺑﻴﻦ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ.

ةديرجلا
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خليل علي حيدر

«الداخلية»

«انقالب نازي» ...في بغداد
أعاد مفتي فلسطين أمين الحسيني من بغداد
االت ـصــال ب ــدول الـمـحــور وألـمــانـيــا الـنــازيــة ،فأوفد
سـكــرتـيــره "ع ـث ـمــان حـ ــداد" م ــرة أخ ــرى إل ــى برلين
ف ــي ي ـنــايــر  1941ح ــام ــا رس ــال ــة إلـ ــى "ال ـف ــوه ــور"
األلماني نفسه أدوليف هتلر .رسالة تذكر األلمان
بمطالب العرب القومية ،وتؤكد عداءهم لبريطانيا
وتعاطفهم مع دور المحور ضد العدو المشترك
اإلنكليز واليهود.
تضمن الرد األلماني وعودا غامضة باالعتراف
باستقالل البالد العربية ،وبمساندة العرب عسكريا
إذا اضطروا إلى الحرب ضد اإلنكليز ،وجاء ذلك في
رد وزارة الخارجية األلمانية على رسالة "المفتي":
"إن كــا مــن األمتين األلمانية والعربية متفقتان
على الـكـفــاح ضــد عــدوهـمــا المشترك أي اإلنكليز
واليهود ،إن ألمانيا مستعدة للعمل المشترك معكم،
ولمساعدتكم مـســا عــدة عسكرية فعالة على قدر
االستطاعة إذا اضطررتم إلى الحرب ضد اإلنكليز
لتحقيق غــايــة شـعـبـكــم ،وذل ــك ب ـنــاء عـلــى صــداقــة
ألمانيا وإنجازا للرغبة التي أبديتموها بواسطة
سـكــرتـيــركــم ال ـخ ــاص .إن ألـمــانـيــا مـسـتـعــدة أيضا
ً
لتسليم المواد الحربية فورا لتقوية استعداد األمة
العربية للحرب المحتملة ضد اإلنكليز متى أمكن
وجود طريق لنقل هذه المواد الحربية".
(الـ ـع ــاق ــات األل ـم ــان ـي ــة -ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،د.ع ـل ــي
محافظة ،ص)246
وواف ـ ــق وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األل ـمــانــي كــذلــك على
دفــع مئة ألــف م ــارك ألـمــانــي ولـمــرة واح ــدة للحاج
أمين الحسيني ،ولم يوافق على دفع مبلغ عشرة
آالف جنيه إسترليني شهريا كما طالب المفتي
وعثمان حداد.
وبدأت عالقات ألمانيا النازية مع العالم العربي
باالتساع بعد ذلــك ،وتم تعزيز الدعاية األلمانية،
وازدادت فترة اإلرس ــال فــي إذاع ــة برلين العربية،
كما تـقــرر توسيع نـشــاط الجاسوسية ومكافحة
التجسس في كل من فلسطين وشرق األردن ومصر.
كان هجوم دول المحور وبخاصة إيطاليا على
مصر قد فشل عام  1964ومنيت القوات اإليطالية

جون ماكلولين*

زوايا ورؤى

علي محمود خاجه

ب ـق ـيــادة "غ ــرازي ــان ــي"  Grazianiبـهــزيـمــة مــاحـقــة،
واسـتـسـلــم  19ج ـنــراال ومـئــة أل ــف جـنــدي إيـطــالــي،
وأصبحت "برقة" بيد القوات
البريطانية ،حيث أذهـلــت هــذه الهزيمة هتلر،
وتزعزعت ثقته باإليطاليين الذين طلبوا النجدة
مــن ألمانيا وزاد اهـتـمــام األل ـمــان بمنطقة شرقي
البحر المتوسط الـتــي كــانــت قــد تــركــت إليطاليا،
واقتضت السياسة األلمانية الجديدة إعادة النظر
في سياستها نحو العرب واتخاذ خطوات إيجابية
في هذا المجال .ولكن في حين كانت األمور تتطور
لصالح "الحسيني" مع األلمان بعض الشيء كانت
ثمة كارثة سياسية عسكرية بانتظاره في العراق
الذي دخل في ثاني انقالب عسكري بعد االنقالب
األول الذي قاده رئيس أركان الجيش العراقي بكر
صدقي عام  1936في عهد الملك غازي ،حيث تبنى
صدقي كذلك توجها قوميا عربيا معاديا لفرنسا
وبــريـطــانـيــا وقـمــع حــركــات اآلشــوري ـيــن بـقـســوة ال
مثيل لها ،وبخاصة في بلدة "سميلي" قبل االنقالب
بأعوام.
تصفها المراجع بأنها" :بلدة آشورية في العراق
ق ــرب دهـ ــوك اش ـت ـهــرت بـمــذبـحــة ق ــام بـهــا الجيش
ال ـعــراقــي ب ـق ـيــادة بـكــر صــدقــي ع ــام  1933فــي حق
سكانها .حدثت المذبحة في ظروف من التعصب
العرقي والديني واأليديولوجي القومي في العراق
بين قومية عربية تتهم بالعمالة لالستعمار كل
مــا ليس منها ،وقومية كــرد يــة مشوبة بالذهنية
العشائرية .كان اآلشوريون يسعون الى إنشاء كيان
قومي لهم في والية الموصل حسب وعد الحلفاء
لـهــم ،ولـكــن مـصــالــح ال ــدول الـكـبــرى تـعــارضــت مع
مصالحهم فكان مصيرهم القتل والتشريد".
(معجم الـشــرق األوس ــط ،سعد سـعــدي،1998 ،
ص.)225
وقــع االن ـقــاب الـجــديــد فــي أبــريــل  1941عندما
عهد الحيش إلى رشيد عالي الكيالني ،أحد غالة
الـقــومـيـيــن م ــن م ـنــاصــري دول ال ـم ـحــور وألـمــانـيــا
الـنــازيــة ،بتأليف حكومة الــدفــاع الوطني ،وقــررت
الحكومة البريطانية برئاسة ونستون تشرشل

القضاء على الحركة الجديدة بأسرع وقت ،وأنزلت
قواتها في ميناء البصرة.
ك ــان الـمـفـتــي حــريـصــا عـلــى تجنب ال ـصــدام مع
القوات البريطانية ،وأخذ يسعى إلى كسب بعض
الشخصيات السياسية في مصر الــى جانب دول
ال ـم ـحــور ،كـمــا تـلـقــى م ـعــونــات مــالـيــة م ــن ألـمــانـيــا
وإي ـط ــال ـي ــا ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض ،ولـ ــإعـ ــداد ل ـل ـث ــورة في
فلسطين وشرقي األردن.
ومــع تطور أحــداث العراق وتحولها الــى صدام
بين القوات العربية والقوات البريطانية المرابطة
في "قاعدة الحبانية" ،وفي ميناء البصرة رأى الحاج
أمين أن الفرصة مناسبة إلشـعــال نــار الـثــورة في
فلسطين ،فطلب من الوزير المفوض األلماني في
بغداد ،والذي عاد إليها سرا بعد االنقالب "إرسال
خمسين رشاشا خفيفا ومئة مسدس رشاش جديد
مع ذخيرتها إلى دمشق لهذا الغرض .وأثناء الحرب
العراقية -البريطانية ،تشكلت قوة البادية بقيادة
ف ــوزي ا لـقــاو قـجــي مــن المناضلين الفلسطينيين
والسوريين في العراق لمساندة القوات العراقية
وتولى أمين الحسيني قيادة المقر الخلفي لهذه
القوة"( .د.محافظة ،ص.)249
عاش المفتي الحسيني بعد ذلك مجموعة أخرى
مــن مغامراته االنقالبية ،بعد فشل المحاولة في
العراق ،يقول د.محافظة" :قضت القوات البريطانية
على حركة رشيد عالي يوم  30أيار (مايو) ،1941
وهرب الحاج أمين الحسيني مع قادة الحركة من
بغداد إلى طهران .أما المناضلون الفلسطينيون
والـبــالــغ عــددهــم حــوالــي سبعين رجــا فقد عبروا
الـ ـح ــدود ال ـع ــراق ـي ــة -ال ـس ــوري ــة ،وف ــي  28ح ــزي ــران
(يونيو)  1941أبــرق المفتي من طهران عن طريق
السفارة األلمانية هناك يطلب من إسحق درويش
أحــد الزعماء الفلسطينيين المقربين من المفتي
أن يسافر إلى صوفيا (بلغاريا) ،وأن يختار أفضل
العناصر مــن الضباط المناضلين لتدريبهم في
ألـمــانـيــا ،وتـمـكــن الـمـفـتــي مــن ال ــوص ــول إل ــى رومــا
ب ـصــورة ســريــة عــن طــريــق الـسـفــارة اإليـطــالـيــة في
طهران"( .ص.)249

وانتقل أمين الحسيني من روما إلى برلين بعد
مباحثات مع موسوليني رئيس وزراء إيطاليا ومع
وزير خارجيتها "شيانو" حول إصدار بيان يؤيد
المطالب العربية.
ولــم تكن إليطاليا أيــة معارضة الستقالل دول
ال ـم ـشــرق ال ـعــرب ـيــة ،ولـكـنـهــا ل ــم تـكــن مــواف ـقــة على
استقالل ليبيا مثال! ولتعزيز المطالب التي تقدم
بها المفتي إلــى المسؤولين في وزارة الخارجية
األلمانية أفضى الى مرافقه "غروبا"  ،Grobbaوزير
ألمانيا المفوض في بغداد (أي السفير األلماني)
بمعلومات غير واقعية بل كاذبة عن "حــزب األمة
العربية" الذي زعم أنه رئيسه ،قال" :إن هذا الحزب
ام ـت ــداد لجمعية "الـعــربـيــة ال ـف ـتــاة" الـتــي تأسست
فــي بــاريــس عــام  ،1911والـتــي نقلت نشاطها إلى
سورية عــام  ،1915والتي ُعلق العديد من قادتها
ومــؤسـسـيـهــا عـلــى أع ــواد الـمـشــانــق الـتــي نصبها
لهم جمال باشا ،وكان يرأسه في بادئ األمر الملك
فيصل األول ،وكان فيصل األول يرى ضرورة بناء
الحزب من جديد وطرد بعض األشخاص مثل نوري
السعيد" .وأضــاف المفتي "إن للحزب أعضاء في
كافة األقطار العربية ،وتقوده لجنة إدارية واحدة
تمثل هذه األقطار ،وكــان الحزب ولجنته اإلداريــة
وراء الكفاح العربي في فلسطين والـعــراق" .وقال
المفتي لغروبا األلماني إن رئاسة الحزب قد توالها
المفتي بعد موت الملك فيصل!
ولــم ي ـتــردد المفتي عــن ذكــر أس ـمــاء الكثير من
الشخصيات العربية من دول وأقطار مختلفة ،وقال
إنهم أعضاء في اللجنة اإلدارية ،منهم رشيد عالي
الكيالني وناجي شوكت وعزة دروزة ومحمد علي
علوية من مصر ،وعدد من شيوخ عشائر الشيعة
فــي ال ـعــراق .ويضيف د.محافظة فــي إشــارتــه إلى
هذا التصرف من المفتي (ص" :)251لقد كان قصد
المفتي من اإلدالء بهذه المعلومات تعزيز موقفه
لــدى األلـمــان وإضـفــاء هالة من التقدير واالحـتــرام
على شخصه .فقد أنكر فيما بعد قيام حزب األمة
العربية ،كما أنكر أن يكون قد أدلى بمعلومات عن
هذا الحزب للمسؤولين األلمان".

كينير*
ديفيد

أفغانستان في وضع دقيق مع اقتراب
االنسحاب األميركي
لم تقرر إدارة ترامب بعد إيقاع االنسحاب من أفغانستان أو توقيته
ً
أو ظروفه ،لكنه يبقى هدفها النهائي حتما .تتفاوض اإلدارة حول
التفاصيل مع حركة "طالبان" األفغانية التي سيطرت على البلد
َ
وح َمت "القاعدة" قبل اعتداءاتها على الواليات المتحدة في عام .2001
تعليقها على األقل،
ربما شهدت المحادثات انتكاسة معينة ،أو تم
ّ
بسبب إقدام ترامب على إلغاء اجتماع سري بين ممثلي "طالبان"
والحكومة األفغانية في "كامب ديفيد" ،لكن حان الوقت للتساؤل عن
بوعود "طالبان".
معنى االنسحاب األميركي وأهميته وحجم الثقة ّ
بعد تسع جوالت من المفاوضات في قطر مع ممثلي "طالبان"،
ً
كـشــف الـمـفــاوض األمـيــركــي زل ـمــاي خليل زاد ج ــزءا مــن تفاصيل
ً
االتفاق "في المبدأ" ،معتبرا أن الرئيس ترامب هو صاحب الكلمة
األخـيــرة ،ومــن المتوقع أن تلتزم الــواليــات المتحدة بسحب 5400
ً
جندي من خمس قواعد خالل  135يوما (يبقى نحو  8600جندي
أميركي) .في المقابل ،لن تسمح "طالبان" كما تقول باستعمال البلد
كقاعدة إرهابية لشن اعتداءات على الواليات المتحدة ،وستشارك
في محادثات مع الحكومة األفغانية للتوصل إلى اتفاق على تقاسم
ً
السلطة ،باإلضافة إلى موافقة ترامب ،يتوقف االتفاق أيضا على
نتيجة المحادثات المتواصلة ووقف إطالق النار .لم يشارك الرئيس
ـرار من "طالبان"،
األفغاني أشــرف غني في المحادثات بعد ،بــإصـ ٍ
ويتعامل مع الوضع بحذر حتى اآلن.
ما فرص نجاح هذا التوجه؟ ال شك أنه اقتراح محفوف بالمخاطر!
في المقام األول ،تحتل "طالبان" (أو تسعى إلى احتالل)  %46من
األراضي األفغانية وتسيطر على  %36من سكانها ،وفق المفتش
ّ
العام الــذي كلفه الكونغرس بملف إعــادة إعمار أفغانستان ،كذلك
تابعت الحركة شن اعتداءات قاتلة ضد المدنيين والقوات األفغانية
ً
خــال المفاوضات .نـظــرا إلــى هــذه الوقائع الميدانية ،يتوقف أي
اتفاق مرتقب على ثقةٍ ال ّتزال مفقودة وقدرة األميركيين واألفغان
على مراقبة "طالبان" وحثها على االلتزام بشروط االتفاق .لتحقيق
هذا الهدف ،يجب أن تتابع الواليات المتحدة التزامها االستخباري
ُ ّ
ً
ً
األساسي وتكلف جزءا كبيرا من قواتها المتبقية بتنفيذ عمليات
خاصة في حال أرادت الرد على أي انتهاكات من جانب "طالبان".
مهما حصل فلن تعمد أي إدارة أميركية إلى زيــادة أعــداد الجنود
ً
مجددا في أفغانستان.
في النهاية ،يمكن استخالص درس شائع في جميع الحروب
المنتهية :يجب أن ّ
نتقبل شروط االتفاق مهما كانت ونتعايش مع
ً
العواقب المترتبة عنها الحقا ،لذا تتطلب المرحلة الراهنة أعلى
درجات الحذر.
َ
بعد تجاوز هــذه الحقائق الصعبةِ ،لن ُعد إلــى السؤال األصلي:
هل تغيرت "طالبان" بطريقة جذرية منذ عام 2001؟ يالحظ بعض
الباحثين الميدانيين إشارات إيجابية ،على غرار تخلي "طالبان" عن
الحكم المتطرف ،وبدء االهتمام بحكم المناطق الخاضعة لسيطرتها،
وتأمين خدمات عامة مثل الرعاية الصحية والتعليمُ .يقال إن َ هذا
َ
الـتـحــول حصل بفضل الـقــائــد الـجــديــد أخـتــر منصور ال ــذي خلف
ُ
المال عمر في عام  .2013قد يشير هذا التوجه إلى استعداد الحركة
ّ
لالنخراط في معترك السياسة الشرعية ،لكن لم يتضح بعد ما إذا
ً
دائما أو ّ
مجرد تجربة عابرة.
كان هذا الميل
ً
تقول "طالبان" إنها لن تدعم أي جماعات إرهابية مجددا ،لكن ال
يقتصر الموضوع على اإلرهاب ،فال يزال جزء كبير من أفغانستان
ً
ً
منفلتا أو غير خاضع لحكم قــوي ،لذا يستطيع المتطرفون دوما
ً
إيجاد مالذ لهم هناك .تتعلق المسألة األساسية إذا بمعرفة مدى
استعداد "طالبان" لدعم جهود اقتالع اإلرهاب وترسيخ األمن على
ً
نطاق أوسع .قبل مناقشة هذه المسائل كلها ،يجب أن نتأكد أوال من
قدرة "طالبان" على تقاسم السلطة .على أعضاء الحركة أن يتقبلوا
ً
إمكانية تعايش الشريعة مــع الديمقراطية ،علما أن الجماعات
المتطرفة تمتعض من هذه الفكرة في الحاالت العادية .كذلك ،ستكون
مفاهيم مثل "المعارضة الموالية" مربكة على األرجح بالنسبة إلى
جماعة تتبنى وجهات نظر استبدادية.
في النهاية ،ال شيء يضمن الحفاظ على المكاسب التي حققها
الغرب خــال  18سنة من االلـتــزام بفضل أي اتفاق تتفاوض عليه
الواليات المتحدة .في أفضل األحوال ،ستسود فوضى معينة لكنها
لــن تكون كــارثـيــة ،وفــي أســوأ األح ــوال ،ستزيح "طــالـبــان" األطــراف
ً
ً
األخرى من طريقها ،وتفرض حكما أحادي الجانب .لكن نظرا إلى
التغيرات الحاصلة منذ اعتداءات  11سبتمبر ،ثمة احتمال "ضئيل"
في أن تفوز الفوضى على الكارثة! بما أن االنسحاب األميركي أصبح
ً
قريبا ،يتعلق أبسط هدف بعدم ارتكاب أخطاء كبرى ،على غرار ما
حصل عند انسحاب األميركيين بطريقة فوضوية من فيتنام .لحسن
ّ ً
الحظ ،يبدو أن االنسحاب سيكون منظما هذه المرة ولن يشبه بأي
شكل اضطرار المسؤولين األميركيين للهرب بطريقة مهينة من
"سايغون" عبر مروحية على السطح في عام  .1975اليوم ،يجب أن
يتجنب األميركيون األخطاء المرتكبة في فيتنام ،أي غياب التنسيق
المناسب مــع الشركاء المحليين (فــي هــذه الحالة حكومة غني)،
والفشل في حماية من تعاونوا معهم عن قرب من العواقب المحتملة.
ً
إنها أبسط المتطلبات حفاظا على كرامة البلد!
* «أوزي»

ديفيد كينير*

a.m.khajah@gmail.com

وزارة الداخلية تتفوق على مختلف الوزارات بتخبطها
تحديدا في القضايا ذات الطابع غير العسكري ،وهو أمر
غير مقبول أو مستساغ ،فإما أن تمنح القطاعات الحيوية
والمتصلة مع الجماهير لقيادات متخصصة ،وإما أن
يكون تولي هذه القطاعات بالكامل لعسكريين من ذوي
االختصاص في مجال القطاع.
المسألة ليست شخصية ،وكل جهد مبذول ّ
يقدر بكل تأكيد،
لكن هذا ال يعني أبدا أن الجهد وحده كفيل بتحقيق النجاح
أو اإلنجاز.
لـنــأخــذهــا بتسلسل وت ـجــرد ت ــام كــي أص ــل إل ــى مــا أقـصــده
وأع ـن ـي ــه ،وحــدي ـثــي ه ـنــا ع ــن وزارة الــداخ ـل ـيــة ومنتسبيها
العسكريين عـلــى وج ــه الـخـصــوص ،ف ـهــؤالء األفــاضــل وبعد
تخرجهم من الثانوية تم انضمامهم للكليات العسكرية التابعة
لـ"الداخلية" لمدة أربع سنوات يقضون هذه المدة من حياتهم
داخل أسوار الكلية ،خمسة أيام باألسبوع دون أن يخرجوا من
تلك الكلية إطالقا عدا أيام نهاية األسبوع ،يتلقون خالل هذه
الفترة العلوم العسكرية بشكل مكثف والتمارين الرياضية
واالنضباط العسكري إلى أن يتخرجوا من هذه الكلية بعد
سنوات أربع ،ويتم توزيعهم بعد ذلك على القطاعات واألقسام
المختلفة ل ــوزارة الــداخـلـيــة ،فيتدرجون بعد ذلــك فــي الرتب
والمهام وفق نظام دوري ثابت حسب المعايير العسكرية.
ـق ن ـظــرة اآلن عـلــى الـمـهــام ال ـتــي تــديــرهــا وزارة
ط ـيــب ،لـنـلـ ِ
الداخلية في دولة الكويت أو على األقل بعض المهام المرتبطة
بالجمهور بشكل مباشر ومنها (الخطط المرورية– الجوازات–
مراكز خدمة المواطن– تنظيم السير في الطرقات– أمن المطار).
معظم تلك المهام متصل بشكل يومي مع الجمهور ،ويتطلب
إدارة وعقلية مرنة ودراس ــة متخصصة فــي جميع األحيان
لـلــوصــول إلــى أفـضــل النتائج وتلبية رضــا الجماهير التي
تتعامل مع ما تديره الداخلية.
وألن رجال الداخلية ممن شرحنا في بداية المقال طريقة
تدرجهم دراسيا ووظيفيا فإنهم هم من سيتولون إدارة كل
تلك المسائل على الرغم من عدم امتالكهم المعرفة الكافية ،أو
باألصح العناصر التي تمكنهم من إدارة هذه المرافق وغيرها
بشكل جيد.
هناك العديد مــن األدل ــة على هــذا األم ــر ،فجميعنا يتذكر
ً
أزمة تغيير الجوازات مؤخرا ،وكيف تسببت بعض القرارات
الساذجة في تزاحم الناس وتعطلهم لفترات طويلة بسبب
قــرارات إداريــة من وزارة الداخلية كان باإلمكان تفاديها بكل
يسر إن كان هناك حس إداري جيد يكتسب بالدراسة وخارج
الصندوق العسكري.
ك ـمــا ن ـشــاهــد ف ــي ه ــذه األي ـ ــام م ــدى س ـخــافــة ف ـكــرة عــربــات
التصوير في مراكز الخدمة ،وهو قرار يفتقر إلى أبسط مقومات
إدراك مشاكله وعدم جدواه ،وقرار السماح للمركبات باستخدام
حارة األمان ،وما سببه من مخالفات ال يمكن السيطرة عليها،
وق ــرار حجز المركبات على الــرغــم مــن عــدم وجــود مساحات
ومواقع كافية تتسع للحجز.
كــل هــذه ال ـقــرارات وغيرها أعتقد أن سببها ببساطة هو
أن من يتخذها من القيادات العسكرية يفتقرون للمقومات
اإلدارية المطلوبة والمعرفة الالزمة للتعاطي مع هذه الملفات،
والسبب هو طبيعة دراستهم وتعلمهم العسكري غير الخالق
أو المبتكر.
لهذا السبب نجد أن وزارة الداخلية تتفوق على مختلف
الوزارات المتخبطة بتخبطها تحديدا في القضايا ذات الطابع
غير الـعـسـكــري ،وهــو أمــر غير مقبول أو مستساغ ،فــإمــا أن
تمنح القطاعات الحيوية والمتصلة مع الجماهير لقيادات
متخصصة حتى إن لم تكن قيادات عسكرية بل مدنية ،وإما
أن يكون تولي هــذه القطاعات بالكامل لعسكريين من ذوي
االختصاص في مجال القطاع كي يتمكنوا من تقليل التخبط
والعشوائية والقرارات غير الموفقة.

زارا كياني*

مشكلة محو األمية في باكستان
على باكستان أن تجعل
محو األمية أولوية قصوى
وأن تنفذ برنامجا وطنيا
يراعي المجتمع المتعدد
األعراق واللغات في
البالد ،ويجب أن يوفر مثل
هذا البرنامج للمواطنين
الحديثي القدرة على
القراءة والكتابة فرصا
للتعلم المستمر لتحقيق
نتائج إيجابية.

متوسط
معدل محو
األمية في
باكستان
تراوح بين
 %57و%60
في العقد
الماضي

ُ
فــي جميع الـبـلــدان ،تـعــد ال ـقــدرة على
ال ـق ــراءة والـكـتــابــة مـســألــة ضــروريــة لدعم
مجموعة واسعة من األهداف االجتماعية
واإلنمائية ،بدءا من المشاركة السياسية
إلـ ــى ال ـن ـتــائــج ال ـص ـح ـيــة ال ـج ـي ــدة .تـعــرف
معدالت وفيات رضع األمهات المتعلمات
انـخـفــاضــا مـلـحــوظــا ،وعـلــى النقيض من
ذلــك ،فــإن األطفال المنتمين إلــى المناطق
الـتــي تنخفض فيها نسبة مـحــو األمـيــة،
ال يـ ـحـ ـصـ ـل ــون عـ ـل ــى نـ ـت ــائ ــج س ـي ـئ ــة فــي
المدرسة فحسب -وبالتالي تكون فرصهم
االقتصادية أقل -ولكن أيضا متوسط العمر
الـمـتــوقــع لــديـهــم أق ــل بكثير مــن نظرائهم
في المناطق التي يرتفع فيها معدل محو
األمية.
مع ذلك ،في باكستان ،عادة ما يتم إهمال
تعزيز معرفة القراءة والكتابة ،حتى مقارنة
باألهداف التعليمية األخرى مثل تحسين
االنتقال من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة
الثانوية .نتيجة لذلك ،تراوح متوسط معدل
محو األمية في البالد بين  57في المئة و60
في المئة في العقد الماضي ،أي أقل بكثير
من المتوسط اإلقليمي البالغ  67في المئة.
تحتل باكستان المرتبة الثانية من حيث
مـعــدل محو األمـيــة فــي جـنــوب آسـيــا بعد
أفغانستان ،وبالنسبة إلى محو األمية بين
البالغين تحتل المرتبة  150من بين 188
دولة حول العالم.
هناك أيضا تفاوت كبير بين الجنسين:
مـعــدل ال ـقــدرة على ال ـقــراءة والـكـتــابــة بين
الــذكــور الباكستانيين هــو  68فــي المئة،
مقارنة مع  45في المئة لإلناث ،وبالمثل،
هناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية
والقروية ،حيث تبلغ معدالت محو األمية
74فــي المئة و 46فــي المئة على التوالي.
ُ
واألكثر من ذلك ،تعد أفغانستان وباكستان
الدولتين الوحيدتين في المنطقة ،حيث
يستمر هذا التباين بين األجيال الشابة،
مـمــا يـشـيــر إل ــى أن ــه م ــن غـيــر ال ـمــرجــح أن
يتحسن معدل محو األمية بشكل كبير في
المستقبل القريب.
ليس من الصعب تحديد السبب :ال تعمل
الحكومة الباكستانية على االستثمار في
مجال محو األمية .وفقا ألحد التقديرات،
قدمت البالد نحو  15برنامجا رئيسا لمحو
األمية في الفترة من  1947إلى  ،2005ولكن
تم وقف معظمها قبل إتمامها ،بسبب تغير
القيود الحكومية أو المالية .بلغ اإلنفاق

ال ـعــام عـلــى تعليم مـحــو أم ـيــة الـكـبــار في
باكستان  0.4-0في المئة فقط من إجمالي
اإلنفاق التعليمي في .2014-2009
في الواقع ،خالل تلك الفترة -عندما كان
ينبغي لباكستان أن تعمل على تحقيق
هدف اليونسكو للتعليم للجميع ،الذي تم
تحديده في عام  ،2000والــذي يهدف إلى
خفض نسبة األمية بين البالغين بمقدار
النصف بحلول عام  2015-انخفض اإلنفاق
العام للبالد على تعليم محو أمية البالغين.
ليست باكستان الوحيدة في ذلــك :فشلت
معظم البلدان في تحقيق خطوات كبيرة في
محو أمية الكبار ،لكن فيما يتعلق ببعض
التدابير ،مثل التكافؤ بين الجنسين ،فقد
تـفــوقــت بــاكـسـتــان عـلــى ب ـل ــدان أخـ ــرى في
جنوب آسيا.
على سبيل الـمـثــال ،ارتـفــع معدل محو
األمية اإلجمالي في بنغالديش من  46في
المئة في عام  2007إلى  73في المئة في عام
 .2017كما أحــرزت البالد تقدما ملحوظا
فيما يتعلق بالتكافؤ بين الجنسين منذ
عام  ،2000مع مواصلة التقدم الذي أحرزته
ف ــي ال ـع ـقــد ال ـس ــاب ــق .ف ــي ال ـع ــام ال ـمــاضــي،
استوفت بنغالديش جميع معايير األهلية
الـثــاثــة -بما فــي ذلــك "األص ــول البشرية"،
وال ـت ــي تـشـمــل م ـحــو األمـ ـي ــة -ل ـت ـخــرج من
قائمة األمم المتحدة األقل نموا( .تم تحديد
ال ــوص ــول إل ــى م ـس ـتــوى ال ـب ـل ــدان الـنــامـيــة
بحلول عام .)2024
تدين بنغالديش بهذا التقدم إلــى حد
كبير إلى الشراكات الفعالة بين القطاعين
العام والـخــاص .على سبيل المثال ،ينفذ
مكتب التعليم غير الرسمي برنامجا لمحو
األمية بالتعاون مع أكثر من  300منظمة
غير حكومية وطنية ودولية متعاقد معها.
تجمع حملة التعليم الشعبي ،وهي شبكة
وط ـن ـيــة م ــن الـمـنـظـمــات غ ـيــر الـحـكــومـيــة،
ّ
والمهمشة
بـيــانــات عــن الـطـبـقــات األم ـ ّـي ــة
ال ـتــي تــؤث ــر ب ــدوره ــا ف ــي ال ـس ـيــاســة .تعد
بنغالديش واح ــدة مــن بين مجموعة من
ال ــدول التي أنشأت نظام معلومات إدارة
التعليم غير الرسمي ،والذي يوفر بيانات
مــوثــوقــة عــن خــدمــات مكتب التعليم غير
الرسمي ،ومقدمي الخدمات ،والمستفيدين
المستهدفين ،وغيرها مــن الموضوعات
ذات الصلة.
أح ــرزت الـهـنــد أيـضــا تـقــدمــا ملحوظا،
حيث ارتفع معدل محو األمية لدى البالغين

(فوق سن  )15من  61في المئة في عام 2001
إلى  69في المئة في عام  .2011كما تسير
البالد على الطريق الصحيح نحو تحسين
محو األمية كنتيجة لمبادرات مثل مهمة
"ساكشار بهارات" ،وهي عبارة عن مخطط
لمحو األمية على المستوى الوطني بدعم
الحكومة يركز على النساء ،تم إنشاؤه في
عام ( .2009في عام  ،2011كان يبلغ معدل
مـحــو األم ـيــة اإلج ـمــالــي فــي الـهـنــد  65في
المئة فقط ،مقارنة بنسبة  82في المئة بين
الرجال) .يجب منح المناطق القروية ،حيث
غالبا ما تكون نسبة محو األمية أقل من 50
في المئة ،أولوية قصوى.
لتعزيز نجاعة هذه المهمة ،يتم تطوير
المواد التعليمية بالتشاور مع المتعلمين
أنفسهم ،ثــم تتم دراسـتـهــا مــن قبل لجنة
ضمان الـجــودة فــي اجتماعات المراجعة
الوطنية ،واختبارها ميدانيا ،ومراجعتها
لتعكس الدروس المستفادة والموحدة .من
أجل تجنب التراجع نحو تحقيق الهدف،
تشمل المهمة أيضا إنشاء مكتبات وقاعات
للقراءة .بين عامي  2009و ،2012منحت
الـهـيـئــة الــوطـنـيــة لـمـحــو األم ـي ــة ش ـهــادات
ألكثر من  14مليونا من البالغين الهنود
لكفاءتهم في القراءة والكتابة والحساب.
وفي إيران ،على سبيل المثال ،تضاعف
م ـع ــدل م ـحــو األم ـي ــة ث ــاث مـ ــرات م ــن عــام
 1966إلى عام  .2006وهذا يعكس التزاما
رفيع المستوى :في عام  ،1979دعا آية الله
روح الله الخميني ،زعيم الثورة اإليرانية
ومؤسس الجمهورية اإلسالمية ،مواطنيه
إلى "محاربة األمية بطريقة حاسمة".
ب ـنــاء عـلــى أم ــر الـخـمـيـنــي ،تــم تأسيس
منظمة حركة محو األمية لقيادة التقدم.
ُيـعــزى نـجــاح منظمة حــركــة محو األمـيــة،
ال ـت ــي ح ـص ـلــت ع ـلــى ج ــائ ــزة "الـيــونـسـكــو
كونفوشيوس" لمحو األمية لعام  ،2018إلى
إنشاء اآلالف من مراكز التعليم المجتمعي
في جميع أنحاء إيران .وتشمل مبادراتها
األخـ ـ ــرى بــرنــام ـجــا يـشـجــع الـ ـط ــاب على
مـســاعــدة آبــائـهــم عـلــى أن يصبحوا أكثر
م ـعــرفــة ،ك ـمــا عـمـلــت م ــؤخ ــرا ع ـلــى إن ـشــاء
تطبيق الهاتف المحمول مــن أجــل عائلة
ص ـح ـيــة ،وال ـ ــذي ي ـق ــدم دروس ـ ــا تـفــاعـلـيــة
لإليرانيين األميين وذوي معرفة نسبية
حول الصحة والتغذية وتوفير المياه.
يـجــب عـلــى بــاكـسـتــان أن تـجـعــل محو
األمية أولوية قصوى وأن تنفذ برنامجا

وطنيا يراعي المجتمع المتعدد األعــراق
واللغات في البالد ،ويجب أن يوفر مثل هذا
البرنامج للمواطنين الحديثي القدرة على
الـقــراء ة والكتابة فرصا للتعلم المستمر
لتحقيق نتائج إيجابية.
فــي شـهــر يـنــايــر ال ـمــاضــي ،أع ـلــن وزيــر
التعليم شفقت محمود حملة لمحو األمية
في جميع أنحاء البالد ،بهدف تعزيز معرفة
القراءة والكتابة بنسبة  12في المئة على
األقل في أربع سنوات ،ولكن تم إحراز تقدم
بسيط منذ ذلــك الحين ،ولتحفيز التقدم
ينبغي دعوة مؤسسات البحث إلى تزويد
ص ـنــاع ال ـس ـيــاســات بــال ـب ـيــانــات الـشــامـلــة
والتحليل القائم على األدلة ،فضال عن الدعم
الفني لتطوير البرنامج.
لقد أظهر جيران باكستان أن تحسين
عملية مـحــو األم ـيــة لـيــس صـعــب الـمـنــال،
حتى في ظل ظروف صعبة ،وهذا يتطلب
االلتزام والتخطيط والموارد ،ولكن نظرا
إلى الفوائد الضخمة المتمثلة بمحو األمية
على مستوى العالم ،ليس هناك استثمارات
أكثر أهمية.
* زميلة سابقة في معهد العلوم
االجتماعية والسياسات ،وباحثة في
إسالم أباد ،باكستان.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

لتحفيز التقدم
ينبغي دعوة
مؤسسات البحث
إلى تزويد صناع
السياسات
بالبيانات الشاملة
والتحليل القائم
على األدلة
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تقرير اقتصادي

«الحد األدنى» ...معيار أداء خدمات الدولة ومشاريعها!
ً
• تشغيل المدارس ليس إنجازا واالنتقال إلى «الشدادية» ال يعفي من التحديات
• طرق الكويت تبحث عن «الخلطة» ومشاريع اإلسكان أقصى طموحاتها التسليم
محمد البغلي

القبول بالحد األدنى بات
ً
واقعا في الكويت عند النظر
إلى المشاريع أو الخدمات
التي تقدمها الدولة ،إذ
أصبح الحديث عن تشغيل
ً
المدارس مثال أهم من
جودة التعليم.

مشاريع «الصحة»
ال تضمن التخلي
عن العالج
بالخارج...
و«عافية» يؤمن
ً
أشخاصا عالجهم
ً
أصال مجاني!

ال ـم ـت ـت ـبــع ل ـم ـع ـظــم ال ـت ـصــري ـحــات
ً
والـسـيــاســات الحكومية ،فـضــا عن
البيانات الرسمية لمجلس الــوزراء
فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ــاض ـي ــة،
يـجــد أن ـهــا ت ـصــارع لتحقيق "الـحــد
األد ن ــى" مما يفترض تحقيقه على
أرض الــواقــع ،السيما فــي الخدمات
والمشاريع الخاصة بالدولة.
ً
ف ـ ـبـ ــات مـ ــن ال ـ ـمـ ــألـ ــوف ،م ـ ـثـ ــا ،أن
تستنفر وزارة التربية كامل طاقتها
فــي سبيل بــدء الـعــام الــدراســي دون
مشاكل خدماتية تتعلق بجاهزية
المدارس من التكييف أو النظافة أو
غيرهما مــن البديهيات ،مــع إهمال
م ـتــراكــم ل ـج ــودة الـتـعـلـيــم األســاســي
الـ ــذي تـحـتــل ال ـكــويــت فـيــه الـتــرتـيــب
ً
 104عالمياـ حسب تقرير التنافسية
العالمية لـعــام  ،2018أو أن تعتبر
أكـ ـب ــر م ــؤسـ ـس ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي،
وهـ ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ع ـم ـل ـيــات
االنـتـقــال الـجــزئــي لمبناها الجديد
ً
ً
فــي "الـشــداديــة" إنـجــازا كبيرا ،وهي
التي ال تبذل أي جهد مع غيرها من
ال ـم ــؤس ـس ــات ،ف ــي س ـب ـيــل تصحيح
انحراف مخرجاتها مع احتياجات
سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـ ــذي ي ـض ـغ ــط عـلــى
مـسـتـقـبــل ال ـك ــوي ــت خـ ــال ال ـس ـنــوات
المقبلة بنحو  400ألف خريج جديد،
ما يتجاوز بـ  60ألف شخص إجمالي

«نفط الخليج» تنفذ
مشاريع بيئية
•

أشرف عجمي

علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع ،أن
الشركة الكويتية لنفط الخليج على وشك االنتهاء
من تنفيذ المشاريع البيئية في عمليات الخفجي
الـمـشـتــركــة ،مـنــوهــا ب ــأن ذل ــك يحقق االسـتـغــال
األ مـثــل للغاز المصاحب وتحقيق المتطلبات
البيئية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط الشركة
بالحفاظ على األص ــول ،في ظل توقف اإلنتاج،
الفتا إلى أن الشركة قامت بفحص وصيانة 45
منشأة في عمليات الوفرة المشتركة ،كما ستقوم
أيضا بإنجاز المراحل  1و 2و 3من خطة تجهيز
المرافق لعودة اإلنـتــاج ،وتركيب خط نقل خام
الحوت الثاني في عمليات الخفجي المشتركة،
فـضــا عــن االن ـت ـهــاء مــن إع ــداد ال ــدراس ــات تحت
السطحية لتقدير كميات اإلنتاج ألقصى معدالت
إنتاج محتملة قابلة للتحقيق واالستدامة في
عمليات الخفجي المشتركة.
وأشار إلى أن تلك اإلعدادات تأتي متسقة مع
استراتيجية المؤسسة  ،2040للوصول إلى طاقة
إنتاجية َّ
تقدر بـ 4ماليين برميل يوميا إذا ما تم
التوصل إلى حلول على أرض الواقع لبدء إنتاج
المنطقة المقسومة.

وال تـقـتـصــر أزم ـ ــة م ـح ــاول ــة بـلــوغ
"الحد األدنى" بالطبع على المؤسسات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ف ـهــي ت ـم ـتــد إلـ ــى معظم
المؤسسات األخرى ،فمجلس الوزراء
ه ــذا األس ـب ــوع طــالــب وزارة األشـغــال
بــاتـخــاذ اإلجـ ــراءات الــوقــائـيــة لتالفي
ً
حــوادث األمـطــار والسيول مستقبال،
مع أن موسم األمطار على مقربة شهر
من اآلن ،ورغم أن آثار أمطار الموسم
الـمــاضــي ال ت ــزال مــاثـلــة عـلــى ش ــوارع
ً
الكويت وخطوطها الرئيسية ،فضال
عن مخاطر السيول البيئية على سكان
الـعــديــد مــن الـمـنــاطــق جـنــوب الـبــاد،
بات من المألوف في الكويت استخدام
الطرق التي شوهتها األمطار ،في حين
يستهدف أكبر الطموحات الرسمية
معرفة ما يسمى بـ "الخلطة" المناسبة
لسفلتة الشوارع في مشهد أقرب إلى
ً
الكوميديا من كونه حال لمشكلة فنية.

مختلف الـمـنــاطــق وال ـم ــدن الـجــديــدة
على مستحقيها ،وهو إجــراء بديهي
وال يتجاوز "الحد األدنــى" ،الذي بات
ً
وح ــده هــد فــا للسياسات الحكومية،
فال أحد يتطلع لمدن إسكانية جديدة
في العمق ال الشكل ،كأن تكون لدينا
مدينة بيئية بطاقة متجددة أو مدينة
اق ـت ـص ــادي ــة س ـكــان ـهــا م ــن ال ـعــام ـل ـيــن
فــي قـطــاعــاتـهــا ،وال فــي خـلــق نـمــوذج
مختلف للسكن يتجاوز عقلية التوسع
األف ـق ــي إل ــى ط ــرح خ ـي ــارات تنافسية
ً
لطالبي السكن ،خصوصا الحديثيين
مـنـهــم ،حـتــى الـحــد األدن ــى فــي تقديم
ً
الـخــدمــة االسـكــانـيــة ب ــات أم ــرا صعب
الـمـنــال ،فــا يــوجــد م ـشــروع إسكاني
في الكويت حاليا إال ويعاني التأخير
ً
أو سـ ــوء ال ـت ـن ـف ـيــذ ،أو كــاه ـمــا م ـعــا،
وكل الحديث عن وجود حل للقضية
اإلس ـك ــان ـي ــة ال ق ـي ـمــة ل ــه أم ـ ــام وج ــود
أكـثــر مــن  95ألــف طلب إسكاني قائم
ً
بـخــاف أن نصف هــذا الـعــدد تقريبا
حصلوا على "تخصيص" ورقي دون
تسلم فعلي.

العاملين الكويتيين في القطاع العام
ً
حاليا.

مدن بال عمق

مستشفيات وعالج بالخارج

وال ـحــديــث ع ــن الـ ـش ــوارع يـجــر إلــى
الـ ـم ــدن الـ ـج ــدي ــدة وم ـش ـكــات ـهــا عـلــى
ال ـق ـض ـيــة اإلس ـك ــان ـي ــة ،فــأك ـبــر أهـ ــداف
الدولة اليوم هو "توزيع" القسائم في

حتى المشاريع القائمة باتت تدار
بـعـقـلـيــة "ال ـح ــد األدن ـ ـ ــى" ،فمستشفى
جابر الــذي تأخر تسلمه عــن موعده
التعاقدي  3سنوات بكلفة  304ماليين

أمطار وشوارع

ديـنــار ال يـقــدم أكـثــر مــن  15فــي المئة
من طاقته التشغيلية المفترضة ،أما
مــديـنــة الـجـهــراء الطبية الـتــي نفذها
ال ــدي ــوان األم ـيــري بكلفة  364مليون
ديـنــار ف ــوزارة الصحة ال تــزال تــدرس
ً
عروضا من مؤسسات طبية عالمية
إلدارتـهــا وتشغيلها ،رغــم مــرور أكثر
من عام على االفتتاح الرسمي للمدينة.
وه ـ ــذان ال ـم ـشــروعــان م ــع مـشــاريــع
التوسعة الجديدة في القطاع الصحي
كلها ال تستهدف إجراء تصحيح في
هيكل ا لـخــد مــات الطبية بـمــا يضمن
التخلي عن مشاريع العالج بالخارج،
إل ــى ج ــان ــب م ـش ــروع "ع ــاف ـي ــة" بقيمة
تـتـجــاوز لعامين  300مليون ديـنــار،
ً
ً
الذي يقدم تأمينا صحيا للمتقاعدين
فــي مستشفيات القطاع الـخــاص في
ً
دولـ ــة أصـ ــا ت ـقــدم ال ـخــدمــات الطبية
ً
مجانا لمواطنيها ،وهو أمر ال يمكن
فهمه إال أنه تنفيع للشركات أو عجز
ً
لقطاع الصحة العامة أو كالهما معا.

رياضة وطيران
الحد األدن ــى يصل إلــى مستويات
عادية وال تحتاج ضخامة من العمل
ً
واإلنجاز أو اإلبداع ،ففي الرياضة مثال
نجد اقتصار االهتمام على منتخب
كرة القدم في آمال تجاوز مجموعته
للتأهل -مجرد التأهل -لبطولة كأس

صندوق  Blockwaterبال رخصة للتأسيس
• أعلن مشاركته في تمويل منصة «رين»
ّ
• هيئة األسواق حذرت من الدخول في استثمارات ال تحمل رخصة
•

عيسى عبدالسالم

علمت "الـجــريــدة" مــن مـصــادر مطلعة أن
هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال انـتـهــت م ــن تحقيقها
الـ ـخ ــاص م ــن عـ ــدم ص ـحــة وج ـ ــود ص ـنــدوق
تحت اسم  Blockwaterومقره الكويت ،تم
إعــان مشاركته فــي تمويل منصة لتداول
العمالت الرقمية في مملكة البحرين بقيمة
 2.5مليون دوالر.
وقالت المصادر إن "أسواق المال" تيقنت
من عدم حصول صندوق باسم Blockwater
عـ ـل ــى رخ ـ ـصـ ــة م ـ ــن هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ـ ـ ــواق ض ـمــن
الرخص الممنوحة للصناديق االستثمارية
المرخصة من قبلها ،سواء كان تم تأسيسه
في الكويت ،أو حصل على موافقة لتسويق
أي من وحداته داخل السوق المحلي.
وأك ـ ـ ــدت أن ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال تــدعــو
الـمـسـتـثـمــريــن إل ــى ضـ ــرورة تــوخــي أقـصــى
درج ـ ــات ال ـح ــذر م ــن االس ـت ـث ـمــار والـتـعــامــل
في األصــول الرقمية ،ومنها االستثمار في
العمالت الرقمية والمشفرة ،أو المشاركة

فــي اإلصـ ـ ــدارات األول ـي ــة لـلـعـمــات الرقمية
والـمـشـفــرة ،ومــا يرتبط بها مــن تعامالت،
مشيرة إلى أن هذه االستثمارات ال تخضع
ألي جهة تنظيمية أو رقابية تقوم بحماية
المستثمر ،وتتعرض بشكل كبير لمخاطر
تذبذب األسعار ومخاطر خسارة كل األموال
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرة ،ب ـس ـبــب احـ ـتـ ـم ــال االخ ـ ـتـ ــراق
اإللكتروني والتعرض لالحتيال ،من خالل
اسـتـخــدام األم ــوال المستثمرة فــي أغــراض
مختلفة ع ــن تـلــك ال ـتــي ت ــم تـحــديــدهــا عند
بداية االستثمار.
وب ـي ـنــت أن ال ـق ــان ــون رقـ ــم  7ل ـع ــام 2010
والئـحـتــه الـتـنـفـيــذيــة يـتـيــح تـقــديــم بــاغــات
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص أي ت ـ ـعـ ــا مـ ــات أو ع ـم ـل ـي ــات
ت ــروي ـج ـي ــة ق ــد ت ـشــوب ـهــا أي م ـخ ــال ـف ــات أو
إلـحــاق الـضــرر بالمستثمرين ،حيث تقوم
هيئة األسواق بخطوات جادة بشأن حماية
أموال المستثمرين من أي تعامالت تشوبها
ال ـم ـخ ــاط ــر ،وق ـ ــد تـ ـع ــرض رؤوس األمـ ـ ــوال
للتبديد ،علما بأنه تم إحالة بعض الحاالت
إلى نيابة سوق المال ،بعد التأكد من شبهة

وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة
 125من القانون  7لسنة  2010وتعديالته،
لقيام بعض الشركات للترويج لالستثمار
في منصات تداول إلكتروني دون حصولها
على رخص منها.
ي ــذك ــر أن "الـ ـع ــربـ ـي ــة" أع ـل ـن ــت ف ــي مـطـلــع
أغسطس الماضي عن تجميع "ريــن" ،وهي
أول مـنـصــة ل ـت ــداول ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة في
مملكة البحرين  2.5مليون دوالر ،في جولة
ً
من التمويل الرأسمالي التأسيسي ،وفقا لما
ذكرته الشركة في بيانها.
وقادت  BitMEX Venturesجولة التمويل،
وهي الــذراع االستثمارية لـ  ،BitMEXوهي
منصة لـتــداول مشتقات العمالت الرقمية،
ك ـمــا ش ـ ــارك ف ــي ج ــول ــة ال ـت ـمــويــل ص ـنــدوق
" "Blockwaterومقره الكويت ،إضافة إلى
صناديق أخرى هي  Vision Venturesو500
 Startupsو.Taibah Valley
وأش ـ ــارت "ريـ ــن" إل ــى أن ـهــا حـصـلــت على
ترخيص لتداول العمالت الرقمية من بنك
البحرين المركزي.

آسـيــا المقبلة فــي الـصـيــن  ،2023في
حين كــان منتخب الكويت في سابق
ً
ً
العهد عمالقا آسـيــويــا .أمــا رياضات
الكويت األخرى فنتائجها على األقل
الـقــاريــة مـبـهــرة .وعـلــى صعيد قطاع
الطيران نجد أن أقصى الطموح يتمثل
فــي تشغيل مبنى لـلــركــاب فــي مطار
الـكــويــت مــع انـتـظــام مــواعـيــد رحــات
الخطوط الكويتية ،وهــو أمــر بديهي
ويفترض أن يكون الهم في كيفية ربط
الكويت مع العالم ضمن مشروع شركة
طيران ومطار جديد يجري بناؤه مع
خطط لجذب المستثمرين والسياح
والركاب إلى البالد كمشروع دولة يدر
للبالد منافع تجارية.
ال ـحــديــث ع ــن واق ــع "ال ـح ــد األدن ــى"
ً
ليست تشاؤما وال مبالغة في الوصف،
ب ــل واقـ ــع ج ــدي ل ــدول ــة مـثــل الـكــويــت،
والـ ـم ــؤس ــف أن ال ـ ـحـ ــدود ال ــدن ـي ــا فــي
الـخــدمــات تــأتــي مــع مـيــزانـيــة سنوية
متضخمة ال تستطيع اإلدارة المالية
ل ـل ــدول ــة ض ـب ـط ـهــا م ـه ـمــا ح ــاول ــت أو
اد ع ــت ،فالحسابات الختامية تشير
إلـ ــى انـ ـف ــات الـ ـص ــرف وال ـت ـع ــام ــل مع
الخدمات يبين تراجعها ،والخوف أن
يأتي زمن يكون فيه "الحد األدنى" هو
معيار األداء والحياة رغم كل مقومات
ً
النجاح خصوصا المالية.

•

جراح الناصر

ب ــدأت وزارة الـتـجــارة والصناعة
ب ــرص ــد إع ــان ــات ج ــدي ــدة ل ـشــركــات
ً
تكييش ا لـقــروض ،تمهيدا لتطبيق
القوانين عليها ومحاسبتها ،خاصة
تلك المنتشرة على مواقع التواصل
االجتماعي ،أو التي يقوم بها عدد
من الشركات التسويقية اإلعالنية.
وبـيـنــت م ـصــادر لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" أن
ً
"الـتـجــارة" وضعت جــدوال لمحاربة
شركات تسديد القروض بالتنسيق
م ــع ع ــدة ج ـهــات أخ ـ ــرى ،إل ــى جــانــب
القيام بالبحث عن مقار تلك الشركات
واالستدالل على أصحابها وأرقامها.
ّ
وحــذر عدد من المحاميين وزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة مـ ــن أن تـلــك
االع ـ ــان ـ ــات ب ـم ـن ــزل ــة "ط ـ ـعـ ــم" ب ـطــرق
قانونية ،وأن على ال ــوزارة التحرك
بشكل جدي لمحاربتها ،موضحين
أن تـلــك ال ـشــركــات وقـعــت كمبياالت
على مــن يلجأ لها مــع الحجز على
مستندات عدة منها الجواز ووثيقة
المنزل.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
 76سنتا فــي ت ــداوالت أمــس األول،
ليبلغ  62.21دوالرا ،مقابل 61.45
دوالرا للبرميل فــي تـ ــداوالت أمــس
األول ،وفـ ـق ــا ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـل ــن مــن
مؤسسة البترول الكويتية.
وف ـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة،
انخفض برنت  21سنتا ،ليتحدد
سعر التسوية عند  62.38دوالرا
للبرميل ،في حين أغلقت العقود
اآلج ـ ـلـ ــة لـ ـلـ ـخ ــام األم ـ ـيـ ــركـ ــي غ ــرب
تـكـســاس الــوس ـيــط منخفضة 45
سنتا إلى  57.40دوالرا للبرميل.

قدمت شركة أركان الكويت
ً
ً
العقارية عرضا مبدئيا لشراء
مــا نسبته  51فــي الـمـئــة من
إح ـ ــدى ال ـش ــرك ــات ال ـع ـقــاريــة
ال ـ ُـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ال ـ ُـم ـق ـف ـل ــة غـيــر
المدرجة.
وقالت "أركان" ،إنه ال يمكن
ً
تـحــديــد األث ــر الـمــالــي حاليا
للعرض السابق  ،موضحة
ُ
أنها ستعلن عن أي تطورات
ُمستقبلية تخص الصفقة.

استقرار الدوالر
واليورو وارتفاع
اإلسترليني

«ريم» :استقالة الراشد

حصل بنك وربة على موافقة هيئة أسواق المال على ما
ورد في نشرة االكتتاب الخاص إلصدار البنك صكوك بقيمة
ال تتجاوز  500مليون دوالر.
و قــال البنك ،إنه حصل على موافقة هيئة األ ســواق على
نشرة االكتتاب بتاريخ  9سبتمبر الجاري.

وأفادت بأن "التجارة" خاطبت عدة
جـهــات ،وذل ــك لمنع وضــع إعــانــات
ألصـ ـح ــاب ت ـلــك ال ـم ـكــاتــب ك ـشــركــات
الـ ـتـ ـس ــوي ــق وال ـ ـص ـ ـحـ ــف اإلع ــانـ ـي ــة
وت ـط ـب ـي ـق ــات ال ـك ـت ــرون ـي ــة إع ــان ـي ــة،
حيث أزالت تلك الشركات اإلعالنات
الموجودة.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،اك ـت ـضــت
مواقع التواصل االجتماعي بإعالنات
تكييش الـقــروض مــع دخــول موسم
المدارس وانتهاء اإلجازة الصيفية،
ح ـي ــث ق ــدم ــت ال ـح ـس ــاب ــات خ ــدم ــات
تكييش القروض وقروضا للشركات
وجـمــع األق ـس ــاط بقسط واحـ ــد ،الــى
جـ ــانـ ــب تـ ـس ــدي ــد الـ ـ ـق ـ ــرض الـ ـق ــدي ــم،
واستخراج قرض جديد بسرعة.
وب ـي ـن ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ل ـ ــدى تـلــك
ال ـم ـك ــات ــب ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى اس ـت ـخ ــراج
ّ
ال ـ ـقـ ــروض وت ـس ــل ــم ال ـ ـقـ ــروض خ ــال
س ــاع ــة ،وت ـحــويــل م ــن بـنــك ال ــى بنك
وحـ ـ ــل ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـش ــاك ــل ال ـب ـن ـك ـيــة،
م ــوضـ ـح ــة فـ ــي إع ــان ــاتـ ـه ــا أن تـلــك
اإلجراءات تتم بطرق قانونية.

البرميل الكويتي
ً
يرتفع  76سنتا

عرض مبدئي من «أركان» لشراء  %51بشركة عقارية

هيئة األسواق توافق على نشرة اكتتاب «وربة»

في الرياضة أكبر
الطموح التأهل
لكأس آسيا
المقبلة بالصين
 ...2023وفي
«الطيران» انتظام
مواعيد الرحالت

«التجارة» تتابع إعالنات
«تكييش القروض»

أخبار الشركات

أف ـ ــادت ش ــرك ــة ري ــم ال ـع ـقــاريــة بــاس ـت ـقــالــة ن ــائ ــب الــرئ ـيــس
التنفيذي لقطاع العقاري والمشاريع محمد الراشد على أن
يكون آخر يوم عمل له في الشركة في .2018/12/12

albaghli74@gmail.com

«أهلي متحد» و«بيتك» يناقشان االستحواذ
يـجـتـمــع مـجـلــس إدارة ال ـب ـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد-
البحرين اليوم عقب انتهاء جلسة التداول ببورصة
البحرين.
وســوف يناقش المجلس أثناء االجتماع معدل
تبادل األسهم النهائي الخاص باالستحواذ المحتمل
اكتماله من شركة بيت التمويل الكويتي المعروفة
ً
باسم "بيتك" على البنك األهلي المتحد ،وفقا لبيان
لبورصة الكويت.

وأشار البنك إلى أنه سوف ُيعلن عن أي تطورات
خالل الفترة القادمة حال حدوثها.
كما أعلن مجلس إدارة "بيتك" أنه سيناقش اليوم،
تقارير المستشارين العالميين ُ
المعينين من البنك
للقيام بــأعـمــال الفحص الفني والـقــانــونــي النافي
للجهالة والخاص باالستحواذ ُ
المحتمل على البنك
األهلي المتحد (البحرين).
وأش ــار الـبـنــك إل ــى أن المجلس سيناقش أثـنــاء

االج ـت ـمــاع مـعــدل ت ـبــادل األس ـهــم الـنـهــائــي الـخــاص
باالستحواذ.
وأكد "بيتك" أن القرارات النهائية تخضع لموافقة
الجمعية العامة لمساهمي البنكين وبنك الكويت
المركزي ومصرف البحرين المركزي وغيرها من
الجهات الرقابية ُ
المختصة األخرى.
وقال البنك إنه سيقوم باإلفصاح في حينه عن أية
تطورات جديدة أو مؤثرة بهذا الشأن.

اس ـت ـق ــر س ـع ــر ص ـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر
مقابل الدينار ،أمس ،عند مستوى
 0.303ديـنــار ،كما استقر اليورو
عند  0.335دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وقـ ـ ــال ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي
فــي نـشــرتــه الـيــومـيــة عـلــى موقعه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه
اإلس ـتــرل ـي ـنــي ارتـ ـف ــع ع ـنــد 0.375
دينار.
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البحر تناقش تحديات الصناعة المصرفية الحديثة

 ...والناهض يستعرض نماذج بنوك
المستقبل وتميز «بيتك»

ّ
في مؤتمر صياغة المستقبل الذي ينظمه «المركزي» بمشاركة صناع السياسات
تناقش إحدى جلسات
المؤتمر االتجاهات
الرئيسية التي تؤثر على
الصناعة المصرفية ،وكذلك
المنافسة المتزايدة من
شركات  FinTechإضافة
إلى مدى حاجة البنوك
التقليدية إلى مواكبة
التطور.

يــرعــى بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي الـمــؤتـمــر
الـمـصــرفــي الـعــالـمــي "صـيــاغــة المستقبل"
الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـظ ـم ــه بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـم ــرك ــزي
وال ـمــزمــع عـقــده فــي  23سبتمبر الـجــاري
فورسيزونز في الكويت العاصمة
بفندق
ّ
بـحـضــور صــنــاع الـسـيــاســات ومسؤولين
تنفيذيين رفـيـعــي الـمـسـتــوى فــي القطاع
الـمـصــرفــي إضــافــة إل ــى خ ـبــراء مصرفيين
وممثلي شركات التقنيات المالية من شتى
أنحاء العالم.
وقال "الوطني" في بيان صحافي أمس،
إن نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك
شيخة الـبـحــر سـتـشــارك فــي الـمــؤتـمــر من
خــال الجلسة التي ستناقش االتجاهات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـت ــي ت ــؤث ــر ع ـل ــى ال ـص ـنــاعــة
المصرفية ،ومدى حاجة هذه الصناعة إلى
التطور لتظل مواكبة للمستقبل.
ك ـم ــا س ـت ـن ــاق ــش ال ـج ـل ـس ــة ال ـت ـغ ـي ــر فــي
ً
ال ـم ـش ـه ــد ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي عـ ـم ــوم ــا ،كــذلــك
المنافسة المتزايدة من شركات FinTech
إضافة إلى مدى حاجة البنوك التقليدية
ً
إلى مواكبة التطور لتبقى مركزا للصناعة
المصرفية.
ً
وتبحث الجلسة أيضا التحديات التي
تواجه الصناعة المصرفية الحديثة بما في
ذلك التهديدات االقتصادية العالمية ،كذلك
التغيير الذي يطرأ على التركيبة والفئات
العمرية للعمالء.
كما يـشــارك فــي الجلسة كــل مــن رشيد
المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي،
وعبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك

شيخة البحر

المشرق ،وكاثرين مان كبيرة االقتصاديين
في سيتى غلوبال ،وجيمس كليف المدير
اإلداري منطقة أوروب ــا وال ـشــرق األوســط
وإفريقيا ،ريفينيتيف.
ويهدف مؤتمر "صياغة المستقبل" إلى
تـقــديــم ال ــرؤى ح ــول أمـثــل الـسـبــل لتطوير
الصناعة المصرفية ومواجهة التحديات
الـمـخـتـلـفــة ال ـتــي تـحـيــط ب ـهــا ،إض ــاف ــة إلــى
تطوير رؤية جماعية لمستقبل الصناعة
المصرفية ،بما يمكنها من االستمرار في
النمو والمساهمة اإليجابية في التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
وسيناقش المؤتمر ضمن جدول أعماله

9

اقتصاد

ً
عرضا للتحديات االقتصادية واالجتماعية
التي يواجهها القطاع المصرفي والفرص
والمخاطر الناجمة عن االبتكارات التقنية،
مــع الـتــركـيــز عـلــى رؤي ــة تـطــويــر الصناعة
المصرفية ودعم التنمية المستدامة.
وسيتخلل المؤتمر أربع حلقات نقاشية
وع ـ ــروض تـقــديـمـيــة رئـيـسـيــة س ـي ـقــدم من
ً
ً
ً
خــالـهــا إطـ ــارا مـفـ َّـصــا ودقـيـقــا لتوقعات
القطاع المصرفي العالمي في العقد القادم،
كـمــا سـيـنــاقــش أهـمـيــة اسـتـجــابــة الـبـنــوك
ً
المستمرة لـتــوقـعــات الـعـمــاء ،خصوصا
أن ج ـيــل األل ـف ـي ــة ،الـ ــذي يـشـكــل الـشــريـحــة
ً
األكبر من عمالء البنوك ال يــرون اختالفا
ً
كـبـيــرا بـيــن ا لـبـنــوك بمفهومها التقليدي
ومنافسيها من المؤسسات الرقمية ،وهذا
بــدوره يزيل الخطوط الفاصلة بين قطاع
ال ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة وال ـق ـط ــاع ــات األخـ ــرى
ويفرض تحديات أمام الجهات التشريعية
ال ــرق ــاب ـي ــة لـتـحـقـيــق ال ـ ـتـ ــوازن ب ـيــن رعــايــة
االبتكار وتخفيف المخاطر.
كـ ـم ــا س ـي ـن ــاق ــش الـ ـم ــؤتـ ـم ــر آفـ ـ ـ ــاق نـمــو
االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي واألدوات الـمـتــاحــة
لمواجهة التهديدات التي تحيط بالنمو
م ـن ـهــا عـ ــدم ال ـي ـق ـيــن ال ـس ـيــاســي الـمـسـتـمــر
والتوترات التجارية وتقلب أسواق السلع
والعمالت كذلك تأثير تلك التهديدات على
الصناعة المصرفيةز
ويبحث المؤتمر كيفية تطوير القطاع
المصرفي وتقديم عوائد للمساهمين مع
دع ــم التنمية الـمـسـتــدامــة فــي وق ــت يتسم
بالتغير السريع داخل الصناعة نفسها.

أعلن بيت التمويل الكويتي مشاركة الرئيس
التنفيذي للمجموعة في "بيتك" مازن الناهض،
ف ــي ف ـعــال ـيــات "ال ـمــؤت ـمــر ال ـم ـصــرفــي الـعــالـمــي:
صياغة المستقبل" ،الــذي ينظمه بنك الكويت
المركزي  23سبتمبر الجاري ،تحت رعاية سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وقـ ــال "ب ـي ـتــك" ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن
ال ـنــاهــض سـيـتـطــرق خ ــال الـحـلـقــة الـنـقــاشـيــة
ال ـثــال ـثــة م ــن ال ـمــؤت ـمــر ب ـع ـن ــوان "نـ ـم ــاذج بـنــوك
المستقبل ،وتطورات الصيرفة" ،إلى التوجهات
العالمية التي ترسم قطاع الصيرفة العالمية،
والـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي ،وم ـ ــا ي ـش ـمــل مـ ــن تـطـبـيــق
ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي ،وخ ــدم ــات التكنولوجية
المالية  ،FinTechواالستفادة من تكنولوجيا
البلوكتشين.
ك ـم ــا س ـي ـنــاقــش أه ـم ـي ــة ت ـك ـ ّـي ــف ال ـب ـن ــوك مــع
التغيرات المتسارعة في بيئة عمل المصارف،
وت ــأث ـي ــر ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واالبـ ـتـ ـك ــار ال ـم ــزع ــزع
 ،Disruptive innovationعلى نـمــاذج اعمال
مـ ـص ــارف ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،والـ ـض ــواب ــط الــرقــاب ـيــة
المتعلقة بالخدمات المصرفية اإللكترونية،
والدور الذي ينبغي أن تلعبه الجهات الرقابية
لتسهيل اجـ ــراء ات وعمليات الـتـحــول الرقمي،
واإلجـ ـ ــراءات الــواجــب اتـخــاذهــا وتـعــزيــزهــا في
مجال األمن السيبراني ،وحماية البيانات.
ك ــذل ــك س ـي ـت ـن ــاول الـ ـن ــاه ــض خ ـ ــال الـحـلـقــة
ال ـن ـقــاش ـيــة ،دور ن ـم ــاذج ب ـنــوك الـمـسـتـقـبــل في
دعــم الـمـبــادرات االجتماعية وتحقيق التنمية
المجتمعية ،فـيـمــا يـسـلــط ال ـضــوء عـلــى ري ــادة
"بـيـتــك" فــي طــرح خــدمــات مصرفية رقمية هي
األولـ ــى م ــن نــوعـهــا فــي ال ـكــويــت ،وم ــدى نـجــاح
استراتيجية التحول الرقمي فــي "بيتك" التي

مازن الناهض

ً
قطع فيها أشواطا كبيرة عززت موقعه الريادي
فــي طــرح جيل جديد مــن الـخــدمــات المصرفية
العصرية التي تلبي تطلعات ورغبات العمالء
المتزايدة ضمن معايير الجودة والدقة والسرعة
واألمان.
ويستضيف المؤتمر كوكبة من الشخصيات
االقتصادية المرموقة من محافظي بنوك مركزية
ورؤساء هيئات رقابية وإشرافية ،ومسؤولين
تنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع المصرفي
ً
ووكــاالت تصنيف ائتماني عالمية ،فضال عن
عدد من المنظمات وهيئات المعايير الدولية،
وخ ـ ـبـ ــراء م ـصــرف ـي ـيــن وم ـم ـث ـل ـيــن مـ ــن ش ــرك ــات
التقنيات المالية من شتى دول العالم.

 ...والغانم يتناول تجارب وخدمات بنك وربة الرقمية
أعلن بنك ور بــة رعايته لـ"المؤتمر المصرفي
ا لـعــا لـمــي :صياغة المستقبل" ،ا ل ــذي يقيمه بنك
الكويت المركزي في  23سبتمبر الـجــاري تحت
رعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وقـ ـ ــال "ورب ـ ـ ـ ــة" فـ ــي بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إن
ً
ً
المؤتمر يستضيف طيفا واسعا من الشخصيات
االقتصادية المرموقة من محافظي بنوك مركزية
ورؤس ــاء هيئات رقابية وإشــرافـيــة ،ومسؤولين
تنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع المصرفي
ً
ووكاالت تصنيف ائتماني عالمية ،فضال عن عدد
من المنظمات وهيئات المعايير الدولية ،وخبراء
مصرفيين وممثلين من شركات التقنيات المالية
من شتى دول العالم.

وم ــن الـمـقــرر أن يعقد ه ــذا الـمــؤتـمــر فــي فندق
فورسيزونز بمدينة الكويت ،وسيتناول ضمن
جـ ــدول أع ـمــالــه ع ــرض ــا لـلـتـحــديــات االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية ،التي يواجهها القطاع المصرفي
والـ ـف ــرص وال ـم ـخــاطــر ال ـنــاج ـمــة ع ــن االب ـت ـك ــارات
التقنية ،مع التركيز على رؤيــة تطوير الصناعة
المصرفية ودعم التنمية المستدامة.
ويقام على هامش المؤتمر معرض التقنيات
ً
ال ـمــال ـيــة ويـ ـش ــارك ف ـيــه أك ـثــر م ــن  40ع ــارض ــا من
القطاعات المصرفية المحلية والعالمية ،كذلك
كبرى شركات االتصاالت في المنطقة وعــدد من
الشركات المتخصصة في التقنيات المالية.
وح ــول رعــايـتــه للمؤتمر الـمـصــرفــي العالمي،

قال شاهين الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة:
"يسعدنا الوجود في هذا الحدث المهم ودعمه في
ً
نسخته األولى نظرا ألهمية المحاور المطروحة
من خالله والتي من شأنها أن تعود على القطاع
المصرفي والعاملين به ومستخدمي الخدمات
ً
المصرفية أيضا بالنفع والفائدة".
ً
وأضاف الغانم أن "بنك وربة كان ومازال سباقا
ف ــي تـطــويــر بـنـتـيــه الـتـكـنــولــوجـيــة ،م ــع احـتـســاب
ً
ال ـم ـخــاطــر اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ،س ـ ــواء ع ـبــر تـطـبـيـقــات
الهواتف الذكية أو عبر طرح خدمات وحلول بنكية
رقمية متميزة تتناسب مــع احتياجات العمالء
وتطلعاتهم.
ً
ً
ً
وذكر أن بنك وربة أطلق أخيرا مصنعا رقميا

ت ـحــت مـسـمــى "ال ــوت ـي ــن" ي ـتــم م ــن خ ــال ــه تـطــويــر
واب ـت ـك ــار خ ــدم ــات وم ـن ـت ـجــات م ـصــرف ـيــة رقـمـيــة
حصرية مميزة ،مما أسس قاعدة متينة النطالقة
عهد ثوري جديد في قطاع الخدمات المصرفية
الرقمية وينسجم في الوقت ذاته مع استراتيجية
البنك التطويرية التي تستند في أبرز بنودها إلى
ً
تكريس بنك وربة رائــدا في الخدمات المصرفية
الرقمية وزيــادة حصته السوقية في هــذا اإلطــار
السيما ضمن المنافسة العالية ا لــذي يشهدها
القطاع في هذا المجال.
شاهين الغانم

«الوطني» يحصد  ٣جوائز من «غلوبل فاينانس»
الخرافي :حريصون على مواصلة إطالق خدمات رقمية جديدة
استندت مجلة غلوبل فاينانس
في اختيار البنوك الفائزة إلى
مجموعة من المعايير الدقيقة
أبرزها :قوة استراتيجية البنك
في اجتذاب عمالء الخدمات
الرقمية وتقديم أفضل
المنتجات المصرفية لهم،
ومدى نجاح البنك في حث
العمالء على تجربة ما يقدمه
من خدمات مصرفية رقمية.

حـصــل بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي على
جـ ــائـ ــزتـ ــي "أف ـ ـض ـ ــل بـ ـن ــك ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة
ال ــرق ـم ـي ــة" ،و"أفـ ـض ــل ب ـن ــك ف ــي تـقــديــم
الخدمات المصرفية عبر الموبايل على
مستوى الكويت" لعام  2019وجائزة
االبتكار المصرفي في تتبع المدفوعات
الـمــالـيــة والـ ـح ــواالت الـمـصــرفـيــة على
مستوى العالم ،وذلك من مجلة "غلوبل
فاينانس" العالمية.
وقــال "الوطني" ،في بيان صحافي
أم ــس ،إن الـبـنــك تسلم الـجــوائــز خــال
حفل أقامته مجلة "غلوبل فاينانس" في
دبي لتوزيع الجوائز بحضور قيادات
م ــن ال ـب ـن ــك ت ـض ـم ـنــت ن ــائ ــب الــرئ ـيــس
التنفيذي مجموعة تقنية الملعومات
والعمليات فــي بنك الـكــويــت الوطني
ديـمـتــريــوس كــوكــوســولـيــس والـمــديــر
ا لـعــام لمجموعة العمليات فــي البنك
محمد الخرافي ونائب رئيس مجموعة
تقنية الـمـعـلــومــات فــي الـبـنــك ضــاري
القريشي.
ُ
وتـ ـع ــد م ـج ـلــة "غ ـل ــوب ــل فــاي ـنــانــس"
التي أسست عام  1987ومقرها مدينة
ن ـيــويــورك م ــن ال ـم ـجــات االقـتـصــاديــة
الرائدة في نشر التقارير والتحليالت
اال قـتـصــاد يــة المتخصصة إذ تتولى
ً
إصدار أكثر من  50ألف نسخة شهريا
يتم توزيعها في  188دولة حول العالم.
وي ـتــم اخ ـت ـيــار ال ـب ـنــوك ال ـفــائــزة عن

ط ــري ــق ل ـج ـنــة تـحـكـيــم م ــن خـ ـب ــراء في
القطاعين المالي والتكنولوجي تحت
إشراف شركة  Infosysالعالمية الرائدة
في مجال االستشارات والتكنولوجيا
والتحول الرقمي بالتعاون مع فريق
عمل المجلة.
واستندت المجلة في اختيار البنوك
ال ـفــائــزة إل ــى مـجـمــوعــة م ــن الـمـعــايـيــر
الــدق ـي ـقــة أبـ ــرزهـ ــا :قـ ــوة اسـتــراتـيـجـيــة
ال ـب ـنــك ف ــي اجـ ـت ــذاب ع ـم ــاء ال ـخــدمــات
الــرق ـم ـيــة وت ـق ــدي ــم أف ـض ــل الـمـنـتـجــات
الـمـصــرفـيــة ل ـهــم ،وم ــدى ن ـجــاح البنك
في حث العمالء على تجربة ما يقدمه
مــن خــدمــات مصرفية رقـمـيــة ،ومعدل
نمو أعداد العمالء الذين يستخدمون
ال ـخ ــدم ــات ال ــرق ـم ـي ــة ،واتـ ـس ــاع قــاعــدة
المنتجات المصرفية للبنك ،وتقديم
دالئـ ـ ــل ق ــاب ـل ــة ل ـل ـق ـيــاس لـ ـم ــدى تـلـبـيــة
منتجات البنك المصرفية الحتياجات
العمالء ومــدى تفوق البنك في تقديم
الخدمات المصرفية عن طريق الموقع
اإللكتروني وعبر الموبايل.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال ال ـخــرافــي،
"يحرص البنك الوطني على االحتفاظ
بمكانة ريادية على صعيد الخدمات
المصرفية الرقمية عــن طــريــق إطــاق
خ ـ ــدم ـ ــات رقـ ـمـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة وت ـط ـب ـيــق
معايير التحول الرقمي في فروع البنك
التقليدية".
وأض ـ ـ ــاف الـ ـخ ــراف ــي أن "ال ـخ ــدم ــات

المصرفية عبر اإلنـتــرنــت والموبايل
م ــن أه ــم ال ـخ ــدم ــات الــرئ ـي ـس ـيــة للبنك
لما تتميز بــه الكويت مــن ارتـفــاع فئة
ال ـش ـبــاب ض ـمــن الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة،
إذ ت ـم ـث ــل ال ـف ـئ ــة ال ـع ـم ــري ــة األق ـ ـ ــل مــن
ً
 30ع ــام ــا أك ـث ــر م ــن  63ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي السكان ،إضافة إلى ما تتمتع
بــه ال ـكــويــت مــن مـسـتــويــات اسـتـخــدام
اإلنترنت والموبايل والتي تعد من بين
األكبر على مستوى العالم".
وأكـ ــد أن ال ـت ـحــول الــرق ـمــي م ــن أهــم
الركائز األساسية الستراتيجية بنك
الـكــويــت الــوطـنــي والـتــي تــدعــم الهدف
الرئيسي للمجموعة وتساهم في تلبية
متطلبات واحتياجات عمالء البنك على
اختالف شرائحهم.
وأش ــار إلــى أن حـصــول الـبـنــك على
ثــاث جــوائــز ،إحــداهــا عالمية "جائزة
االبتكار المصرفي في تتبع المدفوعات
المالية وال ـحــواالت المصرفية" يمثل
ً
ان ـع ـكــاســا ل ـج ـهــود ت ـطــويــر ال ـخــدمــات
ً
المتعلقة بالحواالت المصرفية وتأكيدا
ع ـلــى وض ــع الــوط ـنــي ت ـقــديــم األف ـضــل
لعمالئنا من حيث السرعة والشفافيه
على رأس أولوياته.
ً
ً
وح ـقــق "ال ــوط ـن ــي" ن ـم ــوا ه ــائ ــا في
المعامالت المصرفية عبر الموبايل
خــال عــام  ،2018بنمو بلغت نسبته
 40في المئة على أســاس سنوي مما
يؤكد نجاح جهود البنك التي تهدف

الخرافي يتسلم الجوائز ويبدو ديمتريوس كوكوسوليس
إل ــى تشجيع الـعـمــاء عـلــى اسـتـخــدام
القنوات المصرفية الرقمية.
ويـ ـ ــوفـ ـ ــر بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ــوط ـ ـنـ ــي ع ـبــر
الـمــوبــايــل فــرصــة آمـنــة إلدارة األم ــوال
بكل سهولة وفــي أي وق ــت ،إذ يسمح
للعمالء القيام بالمعامالت المصرفية
المختلفة ومنها فتح حساب جديد،
واالط ــاع على الـمـعــامــات الـتــي تمت
على الحساب والبطاقات االئتمانية،
واالط ـ ــاع عـلــى مـجـمــوع ن ـقــاط مايلز
الــوط ـنــي وم ـكــافــآت الــوط ـنــي ،وس ــداد
م ـس ـت ـح ـق ــات الـ ـبـ ـط ــاق ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة

وال ـف ــوات ـي ــر اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة الـمـخـتـلـفــة،
وتحديد مواقع فروع الوطني ومواقع
أجهزة الوطني للسحب اآللي وأجهزة
ً
اإلي ـ ــداع ال ـن ـقــدي ف ــي ال ـك ــوي ــت ،فـضــا
عــن تقديم طلب كشف حـســاب ودفتر
شيكات وغيرها من الخدمات.
ويـ ـشـ ـه ــد بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ــوط ـ ـنـ ــي ع ـبــر
ً
ً
الـمــوبــايــل تـطــويــرا مستمرا مــن خالل
إضـ ــافـ ــة خـ ــدمـ ــات جـ ــديـ ــدة وت ـح ـس ـيــن
الـخــدمــات القائمة ،ومــن أبــرز مــا تمت
ً
إضافته للبرنامج أخيرا خدمة إدارة
الـبـطــاقــات أث ـنــاء الـسـفــر وزيـ ــادة الحد

«بوبيان» ينظم بطولة « BOUBYAN E- CUPالخليج» يقدم فعالية Escape
 Roomفي «األفنيوز»
للعبة  19 FIFAللجميع
ينظم بنك بوبيان للعام الثاني على
التوالي يومي  20و 21سبتمبر الجاري
بطولة  BOUBYAN E- CUPللعبة FIFA
 19والـمـتــوقــع أن تستقطب مشاركة
باعتبارها
اآلالف من الشباب في البالد
ً
البطولة األكبر واألضخم مشاركة وفي
ً
قيمة جوائزها محليا ،ومن المزمع أن
تستضيف فعالياتها جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا في مشرف.
وق ــال المدير فــي إدارة االتـصــاالت
والعالقات المؤسسية في البنك وليد
الصقعبي في بيان صحافي أمس ،إن
أبرز ما يميز هذه البطولة أنها الوحيدة
الـمـعـتـمــدة فــي الـكــويــت مــن المنظمة
المعتمدة لهذه النوعية من البطوالت.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـص ـق ـع ـب ــي ،أن ال ـب ـنــك
خصص جــوائــز ّ
قيمة لـهــذه البطولة
لتصبح األكبر على مستوى الكويت
إذ سيحصل الفائز األول على 1500

وليد الصقعبي

دينار ،والثاني  1000دينار ،والثالث
ً
 500ديـنــار ،والــرابــع  250دي ـنــارا ،الى
جانب الجوائز والهدايا المخصصة
للجمهور.

وأوض ــح أن صــاحــب الـمــركــز األول
سيحظى بفرصة المشاركة في إحدى
الفعاليات العالمية المتخصصة إلى
جــانــب أن البطولة ستشهد حضور
عــدد من أبطال منتخب الكويت لكرة
ال ـقــدم وال ــذي سـيـشــاركــون فــي تكريم
األبطال الفائزين.
وحول شروط المشاركة في البطولة
ذكر أنها مفتوحة لجميع الشباب من
ً
الــذكــور من سن  16عاما ســواء كانوا
عمالء للبنك أو غيرهم دون وجود حد
أقصى لعدد المشاركين.
ويمكن للجميع المشاركة من خالل
زيارة موقع البنك على اإلنترنت www.
 bankboubyan.comأو م ــن خــال
متابعة حسابات البنك على مختلف
وسائل التواصل االجتماعي.

يقدم بنك الخليج خــال عطلة نهاية هذا
األسبوع مسابقة غرفة التجوري (الخزنة) في
مجمع األفنيوز -المرحلة الثالثة.
وتعتمد المسابقة على قدرة الفريق على
اإلجــابــة عــن ثــاثــة أل ـغــاز خ ــال م ــدة ال تزيد
على ثالث دقائق ،ليتمكنوا من فتح التجوري
والتأهل للفوز بمبلغ  300دينار.
تجري المسابقة من الخميس إلى السبت
ف ــي غ ــرف ــة مـغـلـقــة يــدخ ـل ـهــا أعـ ـض ــاء الـفــريــق
المشارك ويتعاونون على حل ألغاز تساعدهم
فــي ال ـخــروج مــن الـغــرفــة ،ويتطلب ذلــك ذكــاء
استراتيجيا ومـهــارة في التواصل ،ليتمكن
الفريق من الفوز .وتتكون األلغاز من معلومات
عامة وأسئلة متعلقة ببنك الخليج كذلك.
وت ـت ــاح ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـمـســابـقــة مجانا
لعمالء "الخليج" وغيرهم ،على أن يتراوح عمر
المشارك بين  13و 25عاما .ويمكن المشاركة
فرديا أو ضمن فريق ال يزيد على  3أشخاص،
لحل جميع األلـغــاز وفتح التجوري فيما ال

يــزيــد ع ـلــى خ ـمــس دق ــائ ــق .وس ـي ـتــوج فــريــق
واح ــد عــن كــل ي ــوم ،وهــو الفريق األس ــرع في
فتح التجوري ،حيث ستكون جائزة الفائزين
 300دينار للفريق.
وت ـت ــواج ــد غــرفــة ال ـت ـج ــوري ف ــي الـمــرحـلــة
الثالثة من مجمع األفنيوز ،وسيتم استقبال
المشاركين يــوم الخميس مــن  3عـصــرا إلى
ً
مساء ،والجمعة والسبت من  10صباحا
10
إلى  10مساء.

الـ ـشـ ـه ــري ل ـل ـتـ ـح ــوي ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
وتحديث بيانات االتصال ،مما يجعل
خ ــدم ــة الــوط ـنــي ع ـبــر ال ـمــوبــايــل خير
صديق أثناء السفر.
وللعام الثاني على التوالي ،يحصد
بنك الكويت الوطني جائزتي أفضل
بـنــك فــي تـقــديــم ال ـخــدمــات المصرفية
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة وأف ـ ـضـ ــل بـنــك
فــي تـقــديــم ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة عبر
الموبايل على مستوى الكويت للعام
 2019م ــن مـجـلــة "غ ـلــوبــل فــايـنــانــس"
العالمية.
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خسائر مؤشرات البورصة تتجاوز  ...%2والسيولة  40.8مليون دينار
عمليات بيع كبيرة على األسهم القيادية انطلقت خالل الساعة األخيرة من التداول
علي العنزي

السلبية طغت على
أداء القطاعات
أمس إذ انخفضت
مؤشرات ثمانية
منها

س ـج ـل ــت ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ـث ــاث ــة
لبورصة الكويت خسائر في تعامالت جلسة
أمس ،إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة
 2فــي المئة تـعــادل  120.16نقطة ليقفل على
مستوى  5747.86نقطة وســط سيولة بلغت
 40.8م ـل ـيــون دي ـن ــار بـكـمـيــة أس ـه ــم م ـتــداولــة
بـلـغــت  165.1م ـل ـيــون س ـهــم ن ـفــذت م ــن خــال
 6942صفقة.
كذلك خسر مؤشر السوق األول بنسبة 2.54
ً
فــي المئة تـســاوي  163.17نقطة مقفال على
مـسـتــوى  6260.9نقطة بسيولة بلغت 34.9
مليون دينار ،بكمية أسهم متداولة بلغت 66.7
مليون سهم نفذت عبر  3814صفقة.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.66
في المئة هي  31.35نقطة ليقفل على مستوى
 4748.31نقطة بسيولة بلغت  5.9ماليين دينار
بكمية أسهم متداولة بلغت  98.3مليون سهم
نفذت من خالل  3128صفقة.

الساعة األخيرة

ولــم تكن الـبــدايــة خ ـضــراء بــل على تراجع
بـنـســب مـ ـح ــدودة وك ــان ــت ع ـم ـل ـيــات الـبـيــع
ً
ناعمة وغير مالحظة كثيرا على األسهم
ً
القيادية خصوصا في قطاع البنوك مثل
«بيتك» و«الوطني» و«أجيليتي» ،لكن بعد
ً
مرور ساعتين تقريبا وقبل انتهاء الجلسة
بساعة تقريبا انطلقت عمليات بيع كبيرة
ً
جدا تركزت على األسهم القيادية وبيع على
المطلوب أي ان البيع مباشر دون عروض،
ً
لتخسر األسهم القيادية بنسب كبيرة جدا
كان أكبرها المباني بأكثر من  4في المئة.
كــذلــك خـســر الــوط ـنــي بـنـسـبــة  3ف ــي المئة
و«بيتك» و«أهلي متحد» وبقية األسهم ،ولم
ينج من البيع إال سهما القرين ومشاريع
فقط في السوق االول ،ليتكبد مؤشر السوق
األول أكبر خسارة له خــال جلسة واحــدة
منذ اطالقه قبل حوالي عام ونصف العام.
وكانت هناك خسائر على الطرف اآلخر
لكن محدودة على السوق الرئيسي بنسبة
 0.6ف ــي ال ـم ـئــة فـبـعــض األس ـه ــم م ـح ــدودة
ال ـ ـ ـ ــدوران أو ال ـص ـغ ـي ــرة س ـج ـلــت مـكــاســب
ً
قلصت كثيرا حجم الخسائر على مستوى

الـ ـس ــوق ،ك ــذل ــك ك ــان ــت األسـ ـه ــم الـنـشـيـطــة
الصغيرة تتراجع ولكن بنسب محدودة
بينما تـمــاســك أداء األس ـهــم الـقـيــاديــة في
هذا السوق ،لتنتهي الجلسة على خسارة
كبيرة للمؤشر العام ومؤشر السوق األول
ً
وم ـح ــدودة نــوعــا مــا عـلــى مــؤشــر الـســوق
الرئيسي.
ً
خـلـيـجـيــا ،م ــال أداء ال ـس ــوق الـسـعــودي
إ لــى أداء السوق الكويتي إذ انطلق كذلك
ً
ع ـلــى خ ـس ــارة ك ـب ـيــرة جـ ــدا اق ـتــربــت م ــن 3
فــي المئة ،و تــرك مستويات  8آالف نقطة
وانـحــدر بشكل حــاد مــع بــدايــة تعامالته،
بينما تـمــاسـكــت بـقـيــة األسـ ــواق وشـهــدت
ً
ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أسـ ـ ــواق
اإلمارات وقطر والبحرين ،وكان ذلك رغم
ارت ـف ــاع ــات أس ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـم ـتــواص ـلــة إذ
استمر بــرنــت بــاالرتـفــاع والمــس مستوى
ً
 63دوالرا للبرميل.

أداء القطاعات

إذ انـخـفـضــت م ــؤش ــرات ثـمــانـيــة قـطــاعــات
ه ــي ب ـن ــوك ب ـ ـ  34.8ن ـق ـطــة ،وع ـق ــار ب ـ ـ 19.5
نقطة ،وات ـصــاالت ب ـ  18.7نقطة ،وخدمات
اس ـت ـه ــاك ـي ــة ب ـ ـ  12.1ن ـق ـط ــة ،وصـ ـن ــاع ــة ب ـ
 11.9نقطة ،وخــدمــات مالية بـ  11.5نقطة،
وتكنولوجيا بـ  7.2نقاط ،وسلع استهالكية
بـ  7.2نقاط ،بينما ارتفعت مؤشرات ثالثة
ق ـطــاعــات ه ــي تــأم ـيــن ب ـ ـ  2.9نـقـطــة وم ــواد
أساسية بـ  1.7نقطة ،والنفط والغاز بـ 0.38
نقطة ،واستقر مــؤ شــرا قطاعين فقط هما
رعاية صحية ومنافع وبقيا دون تغير.
وتصدر سهم بيتك قائمة األسهم األكثر
قيمة إذ بلغت تداوالته  10.4ماليين دينار
وبانخفاض بنسبة  2.8في المئة تاله سهم
وطني بتداول  9.3ماليين دينار وبخسارة
بنسبة  3.3في المئة ثم سهم أهلي متحد
ً
بتداول  3.1ماليين دينار ومنخفضا بنسبة
ً
 2.8في المئة ورابعا سهم زين بتداول 1.5
مليون دينار وبتراجع بنسبة  1.9في المئة
ً
وأخـيــرا سهم أجيليتي بتداول  1.4مليون
دينار وبانخفاض بنسبة  2.4في المئة.
وم ــن حـيــث قــائـمــة األس ـهــم األك ـثــر كمية

ً
جــاء أوال سهم بيتك ب ـتــداول  14.7مليون
سهم وبتراجع بنسبة  2.8في المئة وجاء
ً
ث ــان ـي ــا س ـهــم أعـ ـي ــان بـ ـت ــداول  12.5مـلـيــون
سـهــم وبـتــراجــع بنسبة  2فــي الـمـئــة وجــاء
ً
ثالثا سهم أهلي متحد بتداول  11مليون
ً
س ـهــم وم ـن ـخ ـف ـضــا بـنـسـبــة  2.8ف ــي الـمـئــة
ً
وجاء رابعا سهم كفيك بتداول  9.9ماليين
سهم وبارتفاع بنسبة  1.2في المئة وجاء
ً
خامسا سهم وطني بتداول  9.8ماليين سهم
وبخسارة بنسبة  3.3في المئة.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا سهم
وربة ت إذ ارتفع بنسبة  7.6في المئة تاله
سهم وربة كبيتل بنسبة  5في المئة ثم سهم
ً
م األعمال بنسبة  4.6في المئة ورابعا سهم
ً
الرابطة بنسبة  3.8في المئة وأخيرا سهم
التخصيص بنسبة  3.7في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم كميفك
إذ انخفض بنسبة  9.2في المئة تاله سهم
أمــوال بنسبة  9في المئة ثم سهم اكتتاب
ً
بنسبة  8.8فــي الـمـئــة وراب ـع ــا سـهــم العيد
ً
بنسبة  8.5فــي المئة وأخ ـيــرا سهم مراكز
بنسبة  8في المئة.

ً
ً
«شمول القابضة»« :نسما وشركاهم» مقاوال معتمدا للمرحلة األولى
من «األڤنيوز – الرياض» بقيمة  6.150مليارات ريال سعودي
أعـلـنــت شــركــة مـجـمــع شمول
الـ ـتـ ـج ــاري ــة «إح ـ ـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات
التابعة لشركة شمول القابضة»
تــرس ـيــة أعـ ـم ــال تـصـمـيــم وب ـنــاء
ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى م ــن األڤ ـن ـيــوز
– ال ــري ــاض ع ـلــى ش ــرك ــة «نـسـمــا
وش ــرك ــاه ــم» ل ـل ـم ـقــاوالت بقيمة
 6.150مليارات ريال سعودي.
وقـ ــالـ ــت «شـ ـ ـم ـ ــول» فـ ــي ب ـي ــان
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،إن ال ـم ــرح ـل ــة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع تـشـمــل
بـنــاء المجمع الـتـجــاري بأكمله
وم ــواق ــف ال ـس ـي ــارات وال ـحــدائــق
والطرق الداخلية.
وتـ ــم تــوق ـيــع خ ـط ــاب ال ـنــوايــا
بمبلغ  68مليون ريــال من وليد
ال ـشــري ـعــان الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
ل ـ ـش ـ ــرك ـ ــة شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــول ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة،
وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ب ــن ع ـلــي ال ـتــركــي
رئيس مجلس إدارة شركة «نسما
وشركاهم» للمقاوالت بحضور
ع ــدد م ــن الـمـســؤولـيــن وممثلي
ً
الشركتين تمهيدا لتوقيع العقد
ال ـن ـه ــائ ــي لـ ـب ــدء أع ـ ـمـ ــال ال ـب ـن ــاء
المشروع.
وسيشكل مشروع األڤنيوز –
الــريــاض عالمة فــارقــة فــي سوق
ال ـت ـج ــزئ ــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
الـسـعــوديــة وف ــي المنطقة ككل،
بما سيقدمه مــن تجربة تسوق
وترفيه وإقامة فريدة ،تتماشى
مع رؤيــة المملكة  ،2030ليكون
ً
ً
ً
ن ـم ــوذج ــا رائ ـ ـ ــدا ون ــاج ـح ــا على

تـ ـف ــاوت أداء ج ـل ـســة أمـ ــس ب ـش ـكــل كـبـيــر،

طغت السلبية على أداء القطاعات ،أمس،

وليد الشريعان وعبدالعزيز بن علي التركي خالل التوقيع
مستوى العالم وعلى كل الصعد.
ويـعـتـبــر م ـشــروع األڤ ـن ـيــوز –
ال ــري ــاض أك ـبــر م ـشــروع تـجــاري
ف ــي الـ ـع ــال ــم م ــن ح ـي ــث م ـســاحــة
البناء اإلجمالية التي تصل إلى
ً
 1.9مليون م ،2ويتضمن مجمعا
ً
تجاريا تبلغ مساحته التأجيرية
نحو  400ألــف م ،2ويـضــم أكثر
من  1300متجر ،ليجسد النجاح
الذي حققه األڤنيوز في الكويت
بما يتضمنه من مناطق متنوعة
لكل منها تصميمها الفريد.
ويــواكــب تصميم «األڤنيوز
– الرياض» نمط الحياة والثقافة
المعاصرة في العاصمة ،إضافة

إلـ ـ ـ ــى خـ ـمـ ـس ــة أبـ ـ ـ ـ ـ ــراج تـ ـج ــاري ــة
وسكنية وفندقية ،التي تتضمن
أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادق وهـ ـ ـ ـ ــي فـ ـن ــدق
وم ـن ـت ـجــع وال ـ ـ ـ ــدورف اس ـت ــوري ــا
بـ ـ  350غــرفــة ،وف ـنــدق ومنتجع
كونراد الــذي سيضم  400غرفة
وفندق هيلتون غــاردن إن الذي
سيحتوي على  500غرفة ،إضافة
إلى فندق كانوبي باي هيلتون ب ـ
150غرفة ،وهو أول فندق لعالمة
كانوبي باي هيلتون في الشرق
األوسط.
وصـمــم المكتب االسـتـشــاري
العالمي « كاليسون .آر.تــي .كي.
ال» “ ”CRTKLالمجمع والـبــرج

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

األول على طــراز حديث ،وصمم
المكتب االسـتـشــاري العالمي «
أس.أو .ام «  SOMاألبراج األخرى،
إلى جانب الدعم الفني والمحلي
م ــن مـكـتــب ال ــزي ــد لــاس ـت ـشــارات
ال ـه ـنــدس ـيــة الـ ـ ــذي يـ ـش ــرف عـلــى
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـه ـن ــدس ـي ــة
ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـش ــروع األڤ ـن ـي ــوز -
الرياض.
وبـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة قـ ـ ــال
الشريعان :نحن فخورون بتوقيع
ه ــذه االت ـفــاق ـيــة م ــع إحـ ــدى أكـبــر
شركات المقاوالت في السعودية،
فاألڤنيوز  -الرياض ،سيعد أحد
أكبر مــراكــز التسوق فــي العالم،

وشركة نسما وشركاهم تعتبر
رائ ـ ـ ـ ــدة فـ ــي إن ـ ـجـ ــاز ال ـم ـش ــاري ــع
الـكـبــرى عـلــى مـسـتــوى المملكة
ً
وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ع ـ ـم ـ ــوم ـ ــا السـ ـيـ ـم ــا
ل ـم ـش ــاري ــع م ـت ـم ـي ــزة بـحـجـمـهــا
الـ ـه ــائ ــل وم ـك ــون ــات ـه ــا ال ـف ــري ــدة
كمشروع األڤنيوز -الرياض.
وأضاف الشريعان« :يسعدنا
أن ت ـكــون ال ـس ـعــوديــة م ــن ضمن
خ ـط ــة ت ــوس ــع ش ــرك ــة ال ـم ـبــانــي
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،إذ ي ـت ـم ـيــز ه ــذا
ال ـم ـش ــروع ب ـمــوق ـعــه ال ـفــري ــد في
مدينة الرياض وبواجهة مطلة
على تقاطع طريق الملك سلمان
وطريق الملك فهد ،الذي سيكون

ُ
«زين» تطلق سحوبات يومية
ضمن عرض «»Play eeZee
أعـلـنــت شــركــة «زيـ ــن» إطــاقـهــا
سحوبات جديدة ضمن عرضها
المميز « »Play eeZeeلعمالء الدفع
السابق ،وتتيح لهم فرصة الفوز
بـضـعــف الـمـبـلــغ الـ ُـم ـعــاد تعبئته
ً
يوميا مع فرصة لدخول السحب
النهائي على جائزة نقدية بقيمة
 2000دوالر في نهاية الحملة.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي أم ــس ،إن ع ــرض «Play
ً
 »eeZeeالجديد الذي أطلقته أخيرا
خالل موسم الصيف يتيح لعمالء
ُ
الــدفــع السابق االستمتاع بلعبة
إلكترونية شائقة على أجهزتهم
الذكية مع فرصة لربح واحدة من
ً
أربــع جــوائــز فــوريــة قيمة مجانا،
إذ تــولــت «زي ــن» تصميم العرض
بما يلبي تطلعات واحتياجات
ً
عمالئها ويفتح لهم آفاقا جديدة
ف ــي اسـتـخــدامــاتـهــم ،مبينة أنها
ُ
تأمل أن ت ّقدم تجربة رائعة ومميزة
ُ
لقاعدة عمالئها التي تعتبر األكبر
في الكويت.
وأوض ـ ـحـ ــت «زي ـ ـ ــن» أن ـ ــه وف ــور
إع ـ ــادة تـعـبـئــة الــرص ـيــد بـقـيـمــة 5
دنانير أو أكثر سيتسلم العميل
رسـ ـ ــالـ ـ ــة نـ ـصـ ـي ــة قـ ـصـ ـي ــرة SMS
ُ
تحتوي على رابط ينقله إلى لعبة
إلكترونية ّ
شيقة على جهازه الذكي
(ال تحتاج إلــى اتـصــال إنـتــرنــت)،
بحيث تظهر أمامه أربع بطاقات
تحتوي على أربــع جــوائــز فورية
ُم ـخ ـت ـل ـفــة ،ومـ ــا ع ـلــى ال ـع ـم ـ ّيــل إال
اخـتـيــار ال ـجــائــزة ال ـتــي ُيفضلها
وب ـ ـ ــدء ال ـل ـع ـب ــة ،وبـ ـع ــده ــا سـيـتــم
إخفاء الجوائز وخلط البطاقات
ً
ع ـشــوائ ـيــا ،وي ـجــب ع ـلــى العميل
ُ
ت ـتـ ّـبــع جــائــزتــه الــمـفـضـلــة بشكل
دقيق للحصول عليها ،وفي حال
اختار العميل البطاقة الصحيحة
ً
سـيــربــح جــائــزتــه المفضلة ف ــورا
بشكل مجاني ،أما في حال أخطأ
االخـتـيــار فسيربح جــائــزة أخــرى
ً
مجانا.

ُ
وأضافت الشركة أن كل عميل
يـ ـق ــوم بـ ــإعـ ــادة ت ـع ـب ـئــة الــرص ـيــد
ب ـق ـي ـم ــة  5دن ــانـ ـي ــر أو أكـ ـث ــر ثــم
يقوم ُ
بالمشاركة في لعبة «Play
 »eeZeeسـيـحـصــل ع ـلــى إح ــدى
الجوائز الفورية المجانية التي
تـ ــأتـ ــي م ـ ــع الـ ـلـ ـعـ ـب ــة ،وس ـي ــدخ ــل
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـحـ ــب الـ ـي ــوم ــي
خـ ـ ــال شـ ـه ــر س ـب ـت ـم ـبــر ل ـفــرصــة
الفوز بضعف المبلغ الــذي أعاد
ً
تعبئته (بإجمالي  30فائزا) ،هذا
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى دخ ـ ــول الـسـحــب
النهائي لفرصة ربح جائزة نقدية
ل ـع ـم ـيــل م ـح ـظــوظ ب ـق ـي ـمــة 2000
دوالر فــي نهاية الحملة ،والــذي
سيقام في  3أكتوبر .2019
وذكـ ـ ـ ــرت «زيـ ـ ـ ــن» أن ال ـج ــوائ ــز
ُ
ال ـف ــوري ــة ال ـت ــي ت ـق ـ ّـدم ـه ــا الـلـعـبــة
ّ
تتضمن سعات إنترنت ،ودقائق
ّ
وصالحية
دولية،
ودقائق
ية،
محل
ً
ً
ً
ُ
للرصيد ،ورصيدا إضافيا ،مبينة
أنــه كل ما على العميل فعله هو
إعـ ـ ــادة ت ـع ـب ـئــة ال ــرص ـي ــد بـقـيـمــة
 5دنــان ـيــر أو أك ـثــر لــربــح إح ــدى
ً
الجوائز مجانا في المرة األولى،
ُ
ُ
وكلما زادت قيمة الرصيد المعاد
تعبئته كلما زادت قيمة الجائزة،
ويـ ـمـ ـك ــن ل ـل ـع ـم ـي ــل الـ ـ ـ ــذي ي ــرغ ــب
بــال ـفــوز ب ـجــائــزة أخـ ــرة ُم ـع ــاودة
اللعب لمرة ثانية وثالثة بقيمة
 1دي ـنــار فـقــط لـكــل م ــرة ،وتتوفر
ال ـل ـع ـب ــة ب ـس ــت لـ ـغ ــات ُم ـخ ـت ـل ـفــة:
العربية ،واإلنكليزية ،والفارسية،
واألوردو ،والهندية ،والفلبينية
(التغالوغ).

مــن المعالم المميزة للباحثين
ع ــن تـجــربــة مـخـتـلـفــة ال تتوقف
عند التسوق فقط لتجعله المعلم
األول من نوعه في المملكة».
ومــن جهته ،قــال الـتــركــي ،إنه
«م ــن دواعـ ــي س ــرورن ــا ال ـي ــوم أن
ن ـش ـهــد انـ ـضـ ـم ــام ش ــرك ــة نـسـمــا
وشـ ــركـ ــاهـ ــم مـ ــع ش ــرك ــة ش ـم ــول
لتنفيذ المشروع األبرز األڤنيوز
– الـ ــريـ ــاض ،ون ـح ــن ع ـلــى يقين
مــن أن ـهــا سـتـكــون فــرصــة رائـعــة
لكل مــن شركة نسما وشركاهم
وشمول للعمل كفريق واحد في
ً
ه ــذا ال ـم ـش ــروع ،إذ نـتـطـلــع مـعــا
نحو متابعة تعاوننا المستقبلي

ف ــي تـنـفـيــذ م ـش ــاري ــع بـ ـ ــارزة في
ال ـم ـم ـل ـكــة ».وأض ـ ــاف ال ـتــركــي أن
م ـ ـشـ ــروع األڤـ ـنـ ـي ــوز  -ال ــري ــاض
س ـيــدعــم ق ـط ــاع ــات ع ــدة مـبــاشــر
وبشكل غير مباشر ،إذ سيعزز
ق ـطــاع الـبـيــع بــالـتـجــزئــة وقـطــاع
الخدمات والسياحة والضيافة
والنقل ومواد البناء والتصنيع
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ال ـ ـلـ ــوج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــة.
وس ـي ــؤث ــر م ـب ــاش ــرة ع ـلــى ســوق
ال ـع ـم ــل م ــن خ ـ ــال ت ــوف ـي ــر آالف
الفرص الوظيفية ،إلى جانب أنه
سيجذب المتسوقين من جميع
أنحاء المملكة والخليج والعالم،
لتلبية احتياجاتهم.

«التركية» تطلق
ً
عروضا إلى أوروبا
وأميركا وكندا
ت ـت ـيــح الـ ـخـ ـط ــوط ال ـجــويــة
الـتــركـيــة لـلـمــزيــد م ــن الـعـمــاء
االستفادة من شبكتها العالمية
األك ـ ـب ـ ــر م ـ ــع أجـ ـ ـ ــور مـخـفـضــة
ل ـلــرحــات المتجهة إل ــى عــدة
وجهات في أوروبــا والواليات
المتحدة وكندا .ويمكن للركاب
المسافرين إلى خارج الكويت
مع الخطوط الجوية الحائزة
الـ ـج ــوائ ــز أن ي ـس ـت ـف ـيــدوا من
خصومات خاصة بالرحالت
الـمـتـجـهــة إلـ ــى مـ ــدن مـخـتــارة
ض ـمــن ش ـب ـكــة «ال ـت ــرك ـي ــة» في
أميركا الشمالية وأوروبا.
ويمكن للركاب االستفادة
من الخصومات على الرحالت
المتجة إلى أتالنتا ،بوسطن،
ش ـي ـك ــاغ ــو ،ه ـي ــوس ـت ــن ،ل ــوس
أنـجـلــس ،مـيــامــي ،مــونـتــريــال،
نيويورك ،ســان فرانسيسكو،
تــورن ـتــو ،وواش ـن ـط ــن .وكــذلــك
ال ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـج ـ ـهـ ــة إل ـ ــى
أم ـس ـت ــردام ،أثـيـنــا ،بــرشـلــونــة،
برلين ،بروكسل ،بوخارست،
بــودابـســت ،كوبنهاغن ،دبلن،
دوسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدورف ،ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت،
جينيف ،هــامـبــورغ ،لشبونة،
لندن ،مدريد ،ملقا ،مانشستر،
مـ ـ ـي ـ ــان ،مـ ـي ــونـ ـي ــخ ،أوس ـ ـلـ ــو،
باريس ،براغ ،روما ،سراييفو،
سـ ـ ـت ـ ــوكـ ـ ـه ـ ــول ـ ــم ،ال ـ ـب ـ ـنـ ــدق ـ ـيـ ــة،
فيينا ،وزي ـ ـ ــورخ .كـمــا تشمل
الخصومات الرحالت المتجهة
إلى الدار البيضاء وتونس في
شمال إفريقيا.

 VIVAتطلق برنامج تنمية المواهب
لموظفيها بالتعاون مع «هواوي»

الحربي يتوسط العتيقي ولين
أطلقت شركة اال تـصــاالت الكويتية ،VIVA
برنامج تنمية المواهب لموظفيها بالتعاون
مع شركة هواوي تكنولوجيز ،وذلك خالل حفل
أقيم في المبنى الرئيسي لـ  ،VIVAبحضور
الرئيس التنفيذي لـها مزيد الحربي ،والرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـق ـط ــاع الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة أن ــس
العتيقي ،و نــا ئــب ا لــر ئـيــس التنفيذي لشركة
هواوي ريكو لين.
ويأتي هذا التعاون بين  VIVAو«هــواوي»
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة م ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــة وراسـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــة ب ـي ــن
ً
الشركتين ،حيث ستقدم « ه ــواوي» برنامجا
ً
مـ ـكـ ـثـ ـف ــا لـ ـم ــو ظـ ـف ــي  VIVAعـ ـب ــر «أ ك ــاد يـ ـمـ ـي ــة
هـ ــواوي ل ـل ـتــدريــب» ،وذل ــك لـلـتـعــريــف بــأحــدث
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـق ــدم ــة م ــن ش ـب ـكــة ال ـج ـيــل
ال ـخ ــام ــس  5Gوك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ــام ــل م ــع جـمـيــع
م ـع ـط ـيــات ـهــا واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن م ـم ـيــزات ـهــا فــي
صـنــاعــة ح ـلــول ومـنـتـجــات وخ ــدم ــات جــديــدة
ومـبـتـكــرة ت ـخــدم مـخـتـلــف شــرائــح المجتمع،
وت ـل ـبــي ط ـم ــوح ــات ــه ،وت ـت ـمــاشــى م ــع ال ـت ـحــول
الرقمي الذي يشهده سوق االتصاالت ،فضال
عن تثقيف الموظفين وإعدادهم بشكل محترف
والحصول فــي نهاية البرنامج على اعتماد
دولي من «أكاديمية هواوي للتدريب».

وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ص ــرح الـعـتـيـقــي قــائــا:
«شـ ـ ــركـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــواوي ك ـ ــان ـ ــت وال تـ ـ ـ ـ ــزال ش ــري ــك
اسـتــراتـيـجــي وعــاقـتـنــا مـسـتـمــرة مـعـهــا منذ
تأسيس  ،VIVAو قــد حققنا معا ا لـعــد يــد من
ال ـن ـجــاحــات واإلنـ ـج ــازات عـلــى م ــدى عـقــد من
الزمن ،لذا ،فإن ثقتنا كبيرة بخبراء هواوي في
تقديم كل الدعم المطلوب لتثقيف موظفينا
وإعدادهم بشكل يتناسب مع حجم متطلبات
شبكة الجيل الخامس  5Gالتي تشكل الحدث
األب ــرز فــي ســوق االت ـص ــاالت ،مـمــا سينعكس
إيجابا على أداء الشركة وتحسين مستوى
خدمة العمالء».
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـت ـي ـقــي« :ن ـح ــن ك ـشــركــة رائـ ــدة
فــي مجال االت ـصــاالت ،نؤمن بــأن استثمارنا
ف ــي مــوظـفـيـنــا وص ـق ــل مــواه ـب ـهــم م ــن أس ــاس
ً
أولوياتنا التي نحرص دائما على تنفيذها من
خالل أنشطة ودورات تثقيفية بشكل دوري،
إليـمــانـنــا ب ــأن الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة هــي الـعــامــل
الرئيس في استراتيجيتنا التي نتبعها في
تعزيز مكانة  VIVAالريادية في المنطقة ،نحو
النمو المستدام وتحسين األداء التشغيلي،
وكذلك بناء قــدرات لتقديم الخدمات الرقمية
( )ICTالجديدة لعمالئنا».
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الهاشل :ترسيخ مبدأ االستقاللية من أسس ممارسات الحوكمة السليمة
ذكر الهاشل أن إضافة أعضاء
مجالس اإلدارة المستقلين في
تشكيل مجالس اإلدارة في
البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ
استقاللية األعضاء ،الذي يعد
من أسس ممارسات الحوكمة
السليمة.

إضافة محور بشأن
حوكمة االلتزام في
إطار إدارة المخاطر
الكلية للبنك

اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في جلسته،
أمس األول ،إدخــال تعديالت على تعليمات قواعد ونظم
الحوكمة في البنوك الكويتية وتتمثل في إضافة األعضاء
المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان
المنبثقة عن المجلس ،والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة
المخاطر والدور المنوط بمجالس اإلدارة ،وإضافة محور
بشأن حوكمة االلتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.
وقال محافظ «المركزي» د .محمد الهاشل ،في تصريح
صحافي أمس ،إن تلك التعديالت تأتي في إطار الجهود
المستمرة للبنك الـمــركــزي فــي مجال مراجعة وتحديث
ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية ،بما يتماشى
مــع تبني وتطبيق أفـضــل الـمـمــارســات فــي مـجــال العمل
المصرفي والماليز
ً
وأضــاف د .الهاشل أنها تأتي أيضا في إطار مراجعة
تعليمات قــواعــد ونـظــم الـحــوكـمــة فــي الـبـنــوك الكويتية
الصادرة في يونيو  2012بغرض تحديثها في ضوء آخر
مــا صــدر مــن معايير رقــابـيــة دولـيــة فــي مـجــال الحوكمة
السليمة ،ومنها الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة
المصرفية بشأن مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك.
وأوضـ ــح أن ـهــا ت ـنــدرج كــذلــك ف ــي ض ــوء ص ــدور قــانــون
الشركات رقم « »1لسنة  2016بما تضمنه من أحكام بشأن
الحوكمة والتي تجيز للجهات الرقابية اشتراط وجود
أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارات الشركات
الخاضعة لرقابتها.
وذكر أن إضافة أعضاء مجالس اإلدارة المستقلين في

تشكيل مجالس اإلدارة في البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ
استقاللية أعـضــاء مجالس اإلدارة ،الــذي يعد مــن أسس
م ـمــارســات الـحــوكـمــة الـسـلـيـمــة ،إذ تضمنت التعليمات
ً
ال ـم ـحــدثــة ت ـعــري ـفــا لـلـعـضــو الـمـسـتـقــل وت ـحــديــد ش ــروط
ً
االستقاللية تأكيدا التخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما
هو في مصلحة البنك وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة
على الثقة العامة في البنك وتعزيز االستقرار المالي.
ً
ولفت إلــى أن هــذا التعديل تضمن أيـضــا أال يقل عدد
األعضاء المستقلين عن أربعة أعضاء وبما ال يزيد على
نصف عدد أعضاء المجلس ،وهو الحد األعلى المسموح
بــه بموجب قــانــون الـشــركــات ،هــذا ويـجــوز بموجب هذه
التعديالت أال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضوين
اثنين بداية من تاريخ  30يونيو  ،2020وعن أربعة أعضاء
ً
بداية من تاريخ  30يونيو  2022من أجل عدم إحداث طلب
مفاجئ على األعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج
في تطبيق هذا التعديل.
وأشــار محافظ «المركزي» إلــى أن تحديث التعليمات
ً
قــد تضمن أي ـضــا الـتــأكـيــد عـلــى حــوكـمــة إدارة المخاطر
وبشكل مـحــدد مــا يتعلق بــاإلطــار الـعــام لـهــذه الحوكمة
من خالل تحديد مسؤوليات تنظيمية معرفة بشكل جيد
بالنسبة إلدارة المخاطر ،إضافة إلى التأكيد على أهمية
مواجهة مخاطر نظم أمن المعلومات واألمن السيبراني
في ظل المخاطر المقترنة بالتطور المتسارع للتقنيات
المستخدمة في مجال العمل المصرفي.
وذك ـ ــر أنـ ــه ف ــي إط ـ ــار إدارة ال ـم ـخــاطــر ال ـك ـل ـيــة ،شملت

التعديالت إضافة وظيفة االلتزام وهي من المبادئ المهمة
ضمن أطر الحوكمة السليمة في ضوء طبيعة وحساسية
المخاطر الناجمة عن عدم التزام البنوك بالقوانين والنظم
والتعليمات ا لـتــي تشمل مـخــا طــر ا لـعـقــو بــات القانونية
والمخاطر المالية ومخاطر السمعة.
وأك ــد د .ال ـهــاشــل األه ـم ـيــة ال ـخــاصــة لـحــوكـمــة الـبـنــوك
بالنسبة لكل بنك وللقطاع المصرفي إذ تشكل الحوكمة
ّ
الفعالة إحدى الركائز األساسية لسالمة ممارسات العمل
ً
الـمـصــرفــي ،مبينا فــي ه ــذا ال ـشــأن أن الـقـطــاع المصرفي
في الكويت يشكل عصب النظام المالي ،مما يجعل من
تطبيق الحوكمة الفعالة أحد المتطلبات الداعمة لتعزيز
االستقرار المالي.
ولفت إلى أن البنوك الكويتية ستبادر باتخاذ الخطوات
ً
ال ــازم ــة الس ـت ـي ـفــاء مـتـطـلـبــات ه ــذه الـتـعـلـيـمــات تـمـهـيــدا
ً
ً
لتطبيقها رسميا اعتبارا من تاريخ  ،2020/6/30وأنه يمكن
االطالع على التعليمات المحدثة على الموقع اإللكتروني
.www.cbk.gov.kw
مــن جــانــب آخ ــر ،أف ــاد الـمـحــافــظ أن ــه فــي ض ــوء صــدور
ا لــا ئـحــة التنفيذية للقانون ر قــم « »9لسنة  2019بشأن
تنظيم تبادل المعلومات االئتمانية ،فقد أصــدر مجلس
ً
إدارة بنك الكويت المركزي قرارا بشأن ضوابط قيد شركات
ُ
تبادل المعلومات االئتمانية التي يرخص لها بمزاولة
نـشــاط تقديم خــدمــات اإلب ــاغ عــن االئـتـمــان والتصنيف
ً
االئتماني وفقا للقانون المشار إليه.
ً
ك ــذل ــك أصـ ـ ــدر م ـج ـلــس اإلدارة قـ ـ ـ ــرارا ب ـش ــأن ال ـق ــواع ــد

محمد الهاشل
والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المرشحين
لعضوية مجالس إدارة شــركــات المعلومات االئتمانية
ومــن يفوضهم مجلس إدارة الشركة من أعضائه أو من
الغير للقيام بعمل ّ
معين أو اإلشراف على وجه من وجوه
ً
ّ
نشاط الشركة ،كما تضمن القرار أيضا الشروط الواجب
ً
توافرها فيمن َّ
يعين رئيسا للجهاز التنفيذي في الشركة
أو نوابه أو مساعديه.

«التجاري» يرعى فعاليات توزيع الهدايا
على طلبة مدارس الجهراء

أماني الورع ومحافظ الجهراء في لقطة جماعية مع الطلبة
ق ــدم الـبـنــك الـتـجــاري الـكــويـتــي ،الــرعــايــة
ل ـف ـعــال ـيــات ت ــوزي ــع ال ـه ــداي ــا وال ـقــرطــاس ـيــة
على طــالـبــات وط ــاب المرحلة االبتدائية
بالمدارس في منطقة الجهراء التعليمية،
ض ـم ــن الـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـت ــواص ـل ــة والـ ـش ــراك ــة
الـمـجـتـمـعـيــة الـ ـبـ ـن ــاءة ب ـي ـنــه وم ـحــاف ـظــات
الكويت.
وقـ ــال ال ـب ـنــك ،ف ــي ب ـيــان صـحــافــي أم ــس،
إن ه ـ ــذه ال ــرع ــاي ــة جـ ـ ــاء ت ب ـم ـنــاس ـبــة ب ــدء
العام الدراسي الجديد ،وحظيت بحضور
محافظ الـجـهــراء نــاصــر الـحـجــرف ،إذ قام
بـتــوزيــع ال ـهــدايــا وال ـل ــوازم الــدراس ـيــة على
الطالب والطالبات بمشاركة نائبة المدير
العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك

أماني الورع.
وفي إطار هذه الفعاليات ،التقى المحافظ
ً
ً
عددا من أبنائه الطالب والطالبات مباركا
ً
لهم بالعام الدراسي الجديد ،ومتمنيا لهم
ً
ً
ً
عاما دراسيا مكلال بالنجاح والتوفيق.
وأش ــاد ب ــدور البنك الـتـجــاري وجـهــوده
المتميزة في العديد من األنشطة التربوية
والصحية واالجتماعية التي تخدم شرائح
ً
المجتمع كافة ،متمنيا إلدارة البنك دوام
التقدم واالزدهار.
من ناحيتها ،قالت الورع ،إن هذه الرعاية
«ج ـ ـ ــاءت ل ـت ــواك ــب ف ــرح ــة أب ـن ــائ ـن ــا ال ـط ــاب
والطالبات في المرحلة االبتدائية ببدء العام
الــدراســي ولتؤكد من جديد اهتمام البنك

بالفعاليات والـبــرامــج التربوية وااللتقاء
بالطلبةفي مستهل العام الدراسي الجديد».
وأض ــاف ــت أن ال ـشــراكــة بـيــن «ال ـت ـجــاري»
وال ـعــديــد مــن الـجـهــات الــرسـمـيــة واألهـلـيــة
ومؤسسات المجتمع المدني تأتي لتأصيل
أوجه المسؤولية المجتمعية للبنك ،مؤكدة
استمراره في دعم كل ما من شأنه أن يعود
ب ــال ـف ــائ ــدة وال ـن ـف ــع ع ـل ــى مـخـتـلــف ش ــرائ ــح
المجتمع.
وأشادت في الوقت ذاته بجهود القائمين
على إع ــداد وتنظيم الـبــرامــج االجتماعية
ال ـ ـتـ ــي ت ـغ ـط ــي الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة
والتربوية والرياضية والثقافية وغيرها
من الفعاليات األخرى لمحافظة الجهراء.

اقتصاد
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التمويل العقاري يرتفع  %5.4والتسهيالت الشخصية %1.5
●

محمد اإلتربي

س ـجــل إج ـم ــالــي ال ــودائ ــع ل ــدى الـقـطــاع
المصرفي زي ــادة منذ بــدايــة الـعــام بقيمة
 135مليون دينار بنسبة نمو  0.3في المئة،
وبلغ بنهاية يوليو الماضي  43.619مليار
ً
دينار ،مقارنة مع  43.484مليارا كما في
نهاية ديسمبر .2018
ً
في حين سجل إجمالي الودائع تراجعا

عـلــى أس ــاس شـهــري بـيــن يــونـيــو ويوليو
بقيمة  404ماليين دينار ،وهو مبلغ كبير
كمتغير خ ــال شـهــر ،مـمــا قــد يـكــون وراء
توصية الجهات الرقابية للقطاع بتحسين
الـ ـع ــائ ــد ع ـل ــى ال ــديـ ـن ــار م ـق ــاب ــل ال ـع ـم ــات
األجنبية األخرى.
وارتفعت إيداعات الحكومة بين يونيو
ويوليو الماضيين بنحو  160مليون دينار
بنسبة بنمو  2.3في المئة ،إذ سجلت في

يــونـيــو  6.909مـلـيــارات دي ـنــار ،وارتـفـعــت
بنهاية يوليو إلى  7.069مليارات دينار.
ويمكن اإلشــارة إلى أن ودائع الحكومة
ارتفعت من بداية العام  436مليون دينار،
أي بما نسبته  6.5في المئة ،إذ بلغت في
ديسمبر  6.633مليارات ديـنــار ،فــي حين
سجلت في أواخــر يوليو الماضي 7.069
مليارات.
ً
و شـهــدت التسهيالت الشخصية نموا

إذ بلغ إجمالي التسهيالت الشخصية من
بداية العام حتى نهاية يوليو  1.5في المئة
ً
بزيادة قدرها  249مليون دينار ارتفاعا من
ً
 15.820مليار دينار إلى  16.069مليارا.

ً
العقار األعلى نموا

وكـ ــان ح ـجــم ال ـن ـمــو األك ـب ــر م ــن نصيب
القطاع العقاري بزيادة قدرها  446مليار

دينار ونمو نسبته  5.4في المئة إذ ارتفع
حجم التمويل للقطاع العقاري من 8.157
مليارات دينار إلى  8.603مليارات.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة
ً
"المقسطة" نموا قدره  1.1في المئة بزيادة
 137مـلـيــون دي ـن ــار ،وه ــو ن ـتــاج التشديد
والتأكيد على ض ــرورة تــزويــد المصارف
بــال ـفــوات ـيــر م ـمــا ض ـبــط تــوج ـيــه الـسـيــولــة
للقطاع المعني إذ بلغ إجمالي التسهيالت

اإلسكانية  11.860مليار دينار مقارنة مع
ً
أواخر ديسمبر الماضي  11.723مليارا.
وتحسن تمويل القطاع الصناعي بنسبة
 1.3في المئة إذ زادت تسهيالت القطاع 27
مليون دينار من  1.981مليار في ديسمبر
الماضي إلى  2.008مليار.
وب ـلــغ رص ـيــد تـسـهـيــات ش ــراء األوراق
ال ـمــال ـيــة بـنـهــايــة يــول ـيــو ال ـمــاضــي 2.559
مليار دينار.

ثقافات
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شدد الروائي سعود
السنعوسي على أن كل
ما يشغله هو الكتابة
عن فضاء جديد يمنح
جديدا للقارئ.
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تستضيف رابطة األدباء
كشف مدير البرنامج
الثاني اإلذاعي د .يوسف الشاعر بدر بورسلي في
لقاء يحمل عنوان «نهر من
السريع عن الدورة
العطاء في وطن النهار».
البرامجية الجديدة.

مسك
وعنبر

18

يستعد الفنان طارق العلي
لعمل تلفزيوني جديد تقع
احداثه في حلقات منفصلة
ذي طابع كوميدي ساخر.

وصاية بريتني سبيرز الحياتية
والطبية تتسلمها جودي مونتغمري

ً
بعد تخلي والد المغنية «المضطربة» عنها رسميا
بعد الضجة التي أثيرت بسبب اتهامجامي سبيرز والد المغنية
باعتدائه بالضرب على ابنها من زوجها
العالميةبريتني سبيرز
ّ
ً
الـســابــق كيفين ف ـيــدراليــن ،تـخــلــى الـجــد رسـمـيــا عــن سيطرته على
الوصاية على ابنته.
وذكرت تقارير إعالمية ،أن جامي عمل على تسليم كامل الوصاية
طويلة،

إ لــى مساعدة ابنته بريتني فــي حياتها اليومية منذ مــدة
واسمها جودي مونتغمري ،في مستندات قضائية مقدمة في لوس
أنجلس.
ووفــق هــذه المستندات ،تــم منح جــودي الصالحيات ذاتـهــا التي
كان يتمتع بها جامي بعد فرض الوصاية عام  ،2008وسط ما كانت
الشخصي والمهني.
تعانيه بريتني من مشكالت على الصعيدين
ّ
وأضافت التقارير ،أن ّجودي ُمنحت صالحيات تمكنها من االطالع
على كل السجالت المتعلقة بعالج بريتني ،وتشخيصها واختبارها
النفسي ،والتواصل مع أطبائها.
وأفادت بأن زوج النجمة العالمية السابق كيفين فيدرالين ،تقدم
ببالغ لدى الشرطة بهدف مقاضاة والد سبيرز بعد اعتدائه بالضرب

روبرت فرانك

ً
على طفلهما شون ،البالغ من العمر  13عاما ،إذ حدثت الواقعة خالل
زيارة بريتني لوالدها جامي ،بمنزله في كاليفورنيا ،حيث اصطحبت
معها طفلها شون وشقيقها األصغر جايدن.
وهذه ليست المرة األولى التي يفتعل فيها والد بريتني األزمات
عندما تزوره ابنته في منزله ،بعد مرورها بنوبات اكتئاب ومحاولتها
االنتحار.
وكانتبريتني وقعت في ورطة إثر وفاة طبيبها النفسي والمسؤول
عن عالجها ويدعىتيموثي بينسون قبل أسابيع من تلقي القاضي
ً
الذي ينظر في قضية وصايتها تقريرا عما إذا كانت تتلقى العالج
المناسب أم ال.
إعالمية ،إن الوفاة جاءت في توقيت حساس ومهم
تقارير
وقالت
ُ
ً
بالنسبة لبريتني ،التي نقل عنها قولها ،إن القاضي سيتلقى تقريرا
خالل األيام الـ  10المقبلة من المحكمة حيث أمضى أكثر من  3أشهر
في تحديد ما إذا كانت رعايتها الطبية مناسبة أم ال.
يــذكــر أن بينسون تــوفــي فــي ســانـتــا مونيكا كاليفورنيا فــي 24
أغسطس الماضي ،دون الكشف عن سبب الوفاة.

ميريل ستريب

أنجلينا جولي

وفاة المصور األميركي
روبرت فرانك

أنجلينا جولي تعيد
اكتشاف نفسها

تــوفــي الـمـصــور األم ـيــركــي مــن أص ــل ســويـســري
روبرت فرانك عن  94عاما في كندا ،وفق ما ذكره
وكيل أعماله بنيويورك بيتر ماكغيل.
وا شـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــر فـ ـ ــرا نـ ـ ــك ب ـ ــأ لـ ـ ـب ـ ــوم "ذي أ مـ ـي ــر يـ ـكـ ـن ــز"
(األمـيــركـيــون) ،الــذي صــدر فــي الــواليــات المتحدة
سنة  ،1958وهو يتضمن صورا باألبيض واألسود
ج ـم ـع ـهــا ال ـم ـص ــور خـ ــال ت ـن ـق ــات ــه ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة كسرت القوالب النمطية وتركت أثرا بالغا
في األجيال التالية.
(أ ف ب)

أك ـ ـ ــدت ال ـن ـج ـم ــةأن ـج ـل ـي ـن ــا جـ ــولـ ــي ،أنـ ـه ــا تـعـيــد
اكتشاف نفسها مع تقدم أطفالها في السن ،وفق
ما قالت خالل مقابلة أجرتها معها مجلة ""HELLO
البريطانية.
وأشارت جولي إلى أن نظرتها لنفسها َّ
تغيرت،
بعدما كبر أبناؤها ،قائلة" :شعور األمومة كان أقوى
لدي حين كان أطفالي صغارا ،لكن عندما أصبحوا
مــراه ـق ـيــن ،ب ــدأت أت ــذك ــر نـفـســي ك ـمــراه ـقــة ،فـتــراهــم
يــذهـبــون إلــى األنــديــة ،فتتساء ل لـمــاذا ال يمكنني
الذهاب معهم؟".

ميريل ستريب حضرت
فيلمها في تورنتو
حضرت الممثلة العالميةميريل ستريبمهرجان
ي في كندا بهدف مشاهدة العرض
تورونتو السينمائ 
األول لفيلم " ،"The Laundromatللمخرج ستيفن
سودربيرغ.
ً
وارتــدت ميريل في إطاللتها فستانا أسود بقصة
عــريـضــة أسـفـلــه ،ذات أك ـمــام طــويـلــة بـقـصــة الـجــرس،
ً
طبعت عليه زهورا بيضاء.
وإلتمام إطاللتها األنيقة ّ
نسقت مع الفستان حذاء
باألبيض واألســود باإلضافة الى حقيبة يد ســوداء،
كما وضعت نظارات شمسية وأقراط هوب صغيرة.

العالم يحتفي بالذكرى الـ  250لباحث الحضارة هومبولت

يعد المكتشف الثاني ألميركا بعد كريستوف كولومبوس
تحتفل الكثير من المؤسسات العلمية المرموقة
بالذكرى الـ  250لميالد ألكسندر هومبولت ،والتي
تحل في  14الجاري.
ورغ ــم م ــرور  250عــامــا على مـيــاد هــذا العالم
العبقري ،فإن المعلومات التي توصل إليها ال تزال
حاضرة اآلن عن أي وقت مضى" ،حيث إن تفكيره
المتشابك يناسب عصرنا" وفــق ما يــرى أوتمار
اي ـتــه ،الـخـبـيــر فــي ح ـيــاة هــومـبــولــت ،مــن جامعة
بوتسدام األلمانية ،مبررا ذلك بأن هومبولت جمع
بين األمرين؛ باحث الطبيعة والباحث الحضاري،
وال يــزال حتى اليوم شخصية رئيسة في العلم،
بدءا من أبحاث المناخ ،وصوال إلى علم السالالت
واألجناس .كما ُيعد هومبولت "المكتشف الثاني
ألميركا" ،بعد كريستوف كولومبوس.
و كــان هومبولت يقوم برحالته البحثية عبر
الـقــارة األميركية ،في ظل متاعب ال تصدق ،فقد
كان يسير على قدميه ،أو يمتطي ظهر البغال أو
فــي قــارب بسيط ،قاطعا آالف الكيلومترات بين
الـكــاريـبــي واألن ــدي ــز .وق ــام مــع رفـيــق دربـ ــه ،عالم
النبات الفرنسي إميه جاك بونبالند (،)1858-1773
ُبالتجول في ثنايا الغابات المدارية بالمنطقة التي
تعرف اليوم بفنزويال وكولومبيا.
ُ
وص ـعــد هــومـبــولــت ف ــي الـمـنـطـقــة ال ـتــي تـعــرف
الـيــوم ب ــاإلك ــوادور بــركــان تـشـيـمـبــوارازو ،ووصــل
مع رفيقه بونبالند في يونيو  1802إلى أعلى قمة
وطأتها قدما إنسان آنذاك ،وهي على ارتفاع 5917
مترا ،وكان ذلك في ظل قلة األوكسجين والبرودة
الشديدة.
واسـ ـتـ ـم ــر ه ــومـ ـب ــول ــت فـ ــي تـ ـط ــوي ــر اه ـت ـم ــام ــه
بالطبيعة أثناء دراسته اقتصاد الدولة في مدينة
فرانكفورت أودر ،شمال شرق ألمانيا ،ثم دراسته
فيما بعد بمدينة فــرايـبــرغ .وعـنــدمــا كــان يعمل

 1799إلى كومانا ،فنزويال ،على ساحل الكاريبي،
حامال معه حمال ثقيال كــان يضم أجهزة قياس
وآلــة السدس التي كانت تقيس الــزوايــا ،ومقرابا
وت ـل ـس ـك ــوب ــا وسـ ــاعـ ــة ل ـق ـي ــاس األط ـ ـ ـ ــوال وج ـه ــاز
باروميتر وترمومترا.
وظل هومبولت وبونبالند يتجوالن على مدى
خـمــس س ـنــوات بـيــن الـكــاريـبــي واألن ــدي ــز" ،أشـعــر
بأني هنا ،وأن هذه االنطباعات ستظل تروح عن
نفسي مستقبال".

سحر الطبيعة

ألكسندر هومبولت
مساعدا في التعدين ،كان يقدم اقتراحات لتطوير
التعدين ،رغــم أن عمره لم يكن يتجاوز  22عاما
آنذاك ،وكان من بين هذه االقتراحات أيضا مصباح
جديد من نوعه لإلضاءة في المناجم .لكن الفضول
العلمي وحب المغامرة دفعا هومبولد لالنطالق
في العالم الفسيح.
وحاول هذا العبقري في لندن وباريس الحصول
على فرصة للوصول للغابات المدارية على متن
إحدى السفن ،لكن دون جدوى ،نظرا للمخاطر التي
كانت تمثلها حروب نابليون والقراصنة.
إسبانيا تصريحا بالسفر
وفي النهاية أعطته
ُ
إلى األندلس الجديدة ،التي تعرف اليوم بفنزويال.
وصل عالمنا على متن الفرقاطة "بيزارو" عام

لقد سحرت الطبيعة وغزارتها العالمين ،السيما
جنة عدن والــدورادو ،وسلك طريقه ،وكأنه تحت
تأثير السحر ،من جران سابانا في فنزويال حتى
المحيط الهادي ،واكتشف هومبولت وبونبالند
العالقة بين التيارين ،أورينوكو وأمازوناس.
كما و صــف المستكشفان كيفية تحضير سم
السهم كورار ،وحددا خط االستواء المغناطيسي،
وحددا زرقة السماء.
وق ــام هــومـبــولــت بخمس رح ــات استكشافية
إجماال أثناء إقامته في أميركا ،والتي استمرت
خمس سنوات.
وسافر إلى كوبا والمكسيك ،وبحث التيار البارد
عند الساحل الغربي ألميركا الشمالية ،وا لــذي
أصبح اليوم يحمل اسمه ،وأمر بشحن اكتشافاته
إل ــى أوروب ـ ــا ،وكــانــت تـمــأ صـنــاديــق تـتـكــون من
عينات صخرية ،من نباتات وحيوانات ومشاريع
ثـقــافـيــة ،ونـشــر الـحـقــائــق الـتــي تــوصــل إلـيـهــا من
خالل حملته االستكشافية في أكثر من  30مجلدا،
وأصبح كتابه (الكون) من أفضل الكتب مبيعا.
(د ب أ)

بريتني سبيرز

ثقافات 14

توابل ةديرجلا

•

العدد  / 4217الخميس  12سبتمبر 2019م  13 /املحرم 1441هـ

tawabil@aljarida●com

السنعوسي لـ ةديرجلا  :الجيل الجديد يبلي
سعود
ً
ً
بالء حسنا إلعادة كويت التنوير
•

َّ
«أردت لنص رواية ناقة صالحة أن يكون حمال أوجه بصرف النظر عن الحكاية»

مسفر الدوسري

الروائي سعود السنعوسي على أن كل ما يشغله هو الكتابة عن فضاء جديد يمنح جديدا
شدد ً
ٍّ
ً
للقارئ ،مبينا أنه لو جاء الجديد بهم يالمس اإلنسان ،فذلك يمنحنه فضاء يشاكس فيه بعض
القضايا.
وقال عن روايته الجديدة (ناقة صالحة) ،إنها رحلة صحراوية ،حيث تعبر صالحة الصحراء ،وتتبع
الشمس ،وجهة الكويت ،تربط رضيعها إلى ظهرها وهي تمتطي ناقتها ،تقطع الصحراء من
بادية الكويت إلى قلب اإلمارة في الحاضرة البحرية للقاء حبيبها.
"الجريدة" التقت السنعوسي للحديث عن إصداره الجديد وقضايا أخرى ،وفيما يلي التفاصيل:
الفي الشمري

شغلتني فكرة
أغنية «الخلوج»
وجاءت مثل
ومضة أربكتني
وأبت أن تخرج من
رأسي إال بكتابتها

عناويني ال تقابل
باستحسان فور
إعالن صدور
العمل

ً
ً
● تتوغل جغرافيا وزمنيا
من خالل أحدث رواياتك (ناقة
صالحة) ،لماذا ركبت سفينة
الصحراء عقب تجربة كتابة
الـ ـن ــص ال ـ ــدرام ـ ــي لـمـســرحـيــة
"م ــذك ــرات ب ـح ــار" ،فـهــل هـنــاك
رابـ ــط م ـعـ َّـيــن ،أم أن ـهــا ج ــاء ت
مصادفة؟

ص ــال ـح ــة الـ ـصـ ـح ــراء ،وت ـت ـبــع
ال ـ ـش ـ ـمـ ــس ،وج ـ ـهـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
تــربــط رضـيـعـهــا إل ــى ظهرها
و هــي تمتطي ناقتها ،تقطع
الـصـحــراء مــن بــاديــة الكويت
إلى قلب اإلمارة في الحاضرة
البحرية للقاء حبيبها.
أردت لـ ـلـ ـن ــص أن يـ ـك ــون
حـ َّـمــال أوجـ ــه ،ب ـصــرف النظر
عــن الحكاية التي قــد يقرأها
القارئ على السطحَ ،مــن هي
صــالـحــة؟ َ
وم ــن هــو الرضيع؟
َ
وم ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ــو ال ـ ـح ـ ـب ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ــذي
يـعـيــش بـعـيــدا عــن الـصـحــراء
عـ ـل ــى ت ـ ـخـ ــوم ال ـ ـب ـ ـحـ ــر؟ رب ـم ــا
أن ــا ال أم ـل ــك إج ــاب ــات جــازمــة
ل ـه ــذه األس ـئ ـل ــة ،لـكـنــي أع ــرف
أن ل ـل ـب ـع ــض أ ح ـ ــا م ـ ــا ت ـب ــدو
مستحيلة اإلدراك ،و ه ــذا ما
يدفعني للكتابة.

 م ــاحـ ـظ ــة ذكـ ـ ـي ـ ــة ،وأن ـ ــتَمـ ــن ن ـب ـه ـنــي إلـ ــى هـ ــذا األمـ ــر،
فخالل كتابة النص الدرامي
لـمـســرحـيــة "م ــذك ــرات ب ـحــار"،
كـ ـن ـ ُـت وم ـ ــا زلـ ـ ـ ُـت أكـ ـت ــب عـمــا
روائيا "في الحاضرة البحرية
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة" مـ ـن ــذ ف ـ ــراغ ـ ــي مــن
كتابة "فئران أمي حصة" في
 ،2015عمال ال أريد أن أنتهي
مـ ــن كـ ـت ــابـ ـت ــه ،لـ ـش ــدة تـعـلـقــي
بـعــوالـمــه وش ـخــوصــه وزمـنــه
ومكانه .وخالل فترة الكتابة
الـ ـط ــويـ ـل ــة كـ ــانـ ــت ت ـب ــاغ ـت ـن ــي
ب ـعــض األ فـ ـك ــار م ــن دون نية
مني بكتابتها ،كما حدث في
 2017حـيـنـمــا أوق ـف ــت الـعـمــل
عـلــى ال ــرواي ــة ال ـتــي شغلتني
وأصدرت "حمام الدار" ،بسبب
حمامة أطالت البقاء على دكة
نــا فــذ تــي ،ألهمتني لكتابتها
ف ــي ن ـ ٍّـص إب ــداع ــي ،وم ــا كــدت
أعود لكتابة روايتي الكبيرة
وأق ـط ــع ش ــوط ــا ف ــي كـتــابـتـهــا
ح ـ ـتـ ــى اس ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ـ ُـت مـ ـص ــادف ــة
ألغـ ـنـ ـي ــة "الـ ـ ـخ ـ ـل ـ ــوج" ب ـص ــوت
ال ــراح ــل ع ـبــدال ـلــه ف ـضــالــة من
كلمات الشاعر محمد العوني،
شغلتني الفكرة ،وجاء ت مثل
ومـ ـض ــة أرب ـك ـت ـن ــي ،وأبـ ـ ــت أن
تخرج من رأسي إال بكتابتها،
وهـ ــذا م ــا عـكـفــت عـلـيــه خــال
الشهور الماضية ،حيث كان
م ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـكــون ع ـنــوان
الــروايــة القصيرة "الـخـلــوج"،
لكني استبدلته ليصير "ناقة
صـ ــال ـ ـحـ ــة" .ربـ ـم ــا أص ــاب ـت ـن ــي
تـخـمــة "ال ـح ــاض ــرة الـبـحــريــة"
بـيــن ال ــرواي ــة ال ـتــي ط ــال زمــن
كتابتها ومسرحية "مذكرات
بـ ـ َّـحـ ــار" ،ف ـه ــرب ـ ُـت مـنـهـمــا إلــى
الفضاء الصحراوي من دون
قـ ـص ــد ،ألع ـ ـ ــود إلـ ـ ــى روايـ ـت ــي
ُ
الحلم أواصل كتابتها.

 ر بـمــا مشكلتي فــي أننيأخـ ـ ـت ـ ــار الـ ـ ـغ ـ ــاف وال ـ ـع ـ ـنـ ــوان
وفــق ذائـقــة شخصية ،دونما
م ـ ــراع ـ ــاة ل ـت ـل ـقــي الـ ـ ـق ـ ــارئ ،أو
ال ـت ـف ـك ـيــر ف ـي ـمــا ي ـج ــذب ــه ،ومــا
يساعد الـكـتــاب على ال ــرواج.
أخ ـتــار الـعـنــوان وفـقـمــا أؤمــن
به في بداية العمل ،ووفق ما
يــا مــس ذا ئـقـتــي ،لكن حينما
أق ـ ـطـ ــع شـ ــوطـ ــا ف ـ ــي ال ـك ـت ــاب ــة
ي ـخ ـتــار ال ـع ـمــل اس ـم ــه بـيـســر،
اسما قد ال يعجبني "ككاتب"
قبل الشروع بكتابة الرواية،
وهو ما يحدث غالبا حينما
ي ـ ـفـ ــرغ ال ـ ـ ـقـ ـ ــارئ م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل،
حـيــث إن عـنــاو يـنــي ال تقابل
باستحسان فور إعالن صدور
ال ـع ـم ــل ،ث ــم ي ـص ـيــر ل ـل ـع ـنــوان
معنى بعد الـقــراء ة ،وللقارئ
ُ
بسبب اختياري
حرية التفكير ِّ
للعنوان الذي أفضل أن يكون
عتبة غير كاشفة لما يريد أن
يقوله النص صراحة ،واألمر
كذلك مع لوحة الغالف.

إجابات جازمة

الحراك الثقافي العربي

● لـلـكــاتــب وظـيـفــة ســامـيــة
فـ ـ ــي تـ ـسـ ـلـ ـي ــط ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء ع ـلــى
بعض القضايا االجتماعية،
فهل الجمع بين البحر والبر
–الصحراء -في األدب ينم عن
قلق ذاتي؟

● هل تعتقد أن رقابة وزارة
اإلعـ ـ ــام س ـي ـكــون ل ـهــا مــوقــف
ص ــادم مــن رواي ـتــك الـجــديــدة،
السـ ـيـ ـم ــا أنـ ـ ــك ح ـص ـل ــت ع ـلــى
إجـ ــازة لــرواي ـتــك "ف ـئ ــران أمــي
حصة" عن طريق المحكمة؟

 ل ــم أفـ ـك ــر ف ــي األمـ ـ ــر عـلــىه ــذا الـنـحــو ،كــل مــا يشغلني
هــو الكتابة عــن فضاء جديد
ي ـم ـنــح ج ــدي ــدا لـ ـلـ ـق ــارئ ،وي ــا
ح ـب ــذا ل ــو جـ ــاء ال ـج ــدي ــد ب ـهـ ٍّـم
ي ــام ــس اإلن ـ ـسـ ــان ،يـمـنـحـنــي
ف ـ ـضـ ـ ً
ـاء أشـ ــاكـ ــس ف ـي ــه بـعــض
القضايا ،وإن بالرمز بشكل
غ ـيــر م ـب ــاش ــر .ه ـن ــاك ف ـئــة من
الـبـشــر تحلم بـ ــإدراك الــوطــن،
رغـ ــم ع ـي ـش ـهــا ف ـي ــه ،وه ـ ــذا مــا
صور لي الرحلة الصحراوية
في "ناقة صالحة" ،حيث تعبر

 لـ ــم تـ ـع ــد قـ ـ ـ ـ ــرارات وزارةاإلعالم صادمة بعد مجازرها
الـ ـس ــابـ ـق ــة ف ـ ــي ح ـ ــق اإلبـ ـ ـ ــداع
ب ـم ـع ــارض ال ـك ـت ــب ،وقـ ـ ــرارات
م ـ ـن ـ ـع ـ ـهـ ــا ألسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ع ــالـ ـمـ ـي ــة
ُ
وم ـح ـل ـيــة ت ـق ــرأ ف ــي ك ــل مـكــان
خ ــارج ه ــذا الــوطــن الـمـنـكــوب
ب ـ ـقـ ــرارات ب ـع ــض م ـســؤول ـيــه،
الذين يخشون على مناصبهم
أك ـث ــر م ــن ع ـنــاي ـت ـهــم ب ـص ــورة
بـلــد مـثــل الـكــويــت ك ــان شعلة
ت ـن ــوي ــر وعـ ـنـ ـص ــرا ف ــاع ــا فــي
الـ ـ ـح ـ ــراك الـ ـثـ ـق ــاف ــي الـ ـع ــرب ــي.

سعود السنعوسي
األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات ب ـب ـع ـض ـه ــا ،ل ـكــي
تجيء الحوارات منطقية تقدم
لألغنيات وفق التسلسل الذي
ارت ــآه فــريــق الـعـمــل فــي مركز
جابر ،بمشاركة الفنان شادي
الـخـلـيــج وال ـم ـخــرج الـعــالـمــي
تاما ماثيسون.

ذائقة شخصية
ِّ
● ه ــل ي ـشــكــل ل ــك ال ـع ـنــوان
عـتـبــة ال ـن ــص ،أم أن ــك تـخـتــار
ً
عناوينك تماشيا مع فلسفة
أخرى؟

● ع ـم ـلــك مـ ــع م ــرك ــز جــابــر
األحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـثـ ـق ــاف ــي البـ ـ ــد أن ــه
سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي إع ـ ـطـ ــائـ ــك دف ـع ــة
مـ ـعـ ـن ــوي ــة كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،الس ـي ـم ــا
أنـ ــه ت ـكــريــم ش ـخ ـصــي لـمـبــدع
وروائي شاب ،أليس كذلك؟

غالف «ناقة صالحة»

هناك فئة من
البشر تحلم
بإدراك الوطن رغم
عيشها فيه

أصدرت «حمام
الدار» بسبب
حمامة أطالت
البقاء على دكة
نافذتي

ساق البامبو

استمرار مركز
جابر الثقافي في
إعطاء المبدع
الكويتي الثقة
المفقودة يضمن
استعادة اإلبداع
المحلي لبريقه

ح ـس ـب ــي أن ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد
يبلي بالء حسنا إلعادة كويت
التنوير إلى سابق صورتها،
دو نـمــا اعتماد أو حاجة إلى
دول ــة مشغولة بـكــل شــيء إال
صورتها.
● ق ـ ـمـ ــت بـ ـتـ ـق ــد ي ــم ص ـي ـغــة
جديدة للعمل الخالد (مذكرات
بحار) للشاعر محمد الفايز
فــي الـمــوســم الـمــاضــي لمركز
ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ال ـث ـق ــاف ــي ،هل
ك ــان ــت فـ ـت ــرة اإلع ـ ـ ـ ــداد كــاف ـيــة
لـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ب ـ ـهـ ــذه
الطريقة؟
 ش ـ ــرع ـ ــت ب ــالـ ـكـ ـت ــاب ــة فــيمــايــو ُ ،2018
وعـ ــرض الـعـمــل
على المسرح الوطني بمركز
ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد ال ـث ـق ــاف ــي فــي
أبــريــل  ،2019أي بعد حوالي
ع ـ ـ ــام م ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــدء ب ــالـ ـكـ ـت ــاب ــة.
ـذاتـ ـ ــه،
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ك ـ ـتـ ــب ذات ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ِ
ألنني كنت أكتب في إطار ما
وضعه الشاعر الراحل محمد
الفايز و" ش ــادي الخليج" في
اثنتي عشرة أغنية تعد هي
قـ ــوام ال ـع ـمــل بـتـحــديــد مـســار
األحـ ـ ـ ــداث .ك ــل م ــا ف ـع ـل ـتــه هــو
كتابة خــط درا مــي مستوحى
م ــن ق ـصــص ال ـم ــاض ــي يــربــط

 أن ــت تـضـعـنــي ف ــي مــوقــفمحرج ،ال أود اإلشادة بجهود
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز وأنـ ـ ـ ـ ــا ض ـ ـمـ ــن ف ــري ــق
ال ـع ـم ــل ،ل ـك ــن دعـ ـن ــي أقـ ـ ــول لــك
إنـ ــه بــاس ـت ـق ـطــاب م ــرك ــز جــابــر
األحمد الثقافي ،ممثال بمديره
فـ ـيـ ـص ــل خ ـ ــاج ـ ــة وفـ ــري ـ ـقـ ــه فــي
اإلدارة العليا ،قــد اتـخــذ قــرارا
غير مسبوق في الكويت ،وهو
االستعانة بالشباب الكويتي،
كل في مجاله ،من أجــل تقديم
محتوى بسواعد وطنية ال يقل
عــن التصميم الـمـعـمــاري الفذ
للمركز ،وهو ٌ
أمر في صعب جدا
أن يطابق المحتوى الشكل.
تـ ــؤ مـ ــن إدارة ا لـ ـم ــر ك ــز ب ــأن
صرحا مثل مركز جابر البد أن
يـقــدم محتوى يليق بالكويت
وإرث ـه ــا الـثـقــافــي ،كـيــا يصير
المبنى جـســدا بــا روح .لهذا
السبب تجد ا لـيــوم أن أنشطة
الـمــركــز ،وإن تصدت لبعضها
ع ـ ـنـ ــاصـ ــر أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة مـ ـ ــن أجـ ــل
مواكبة اإلبــداع العالمي ،تقوم
في أغلبها على سواعد وطنية
متميزة في مجاالتها بالكتابة
وإدارة ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوات ا ل ـث ـق ــا ف ـي ــة
واالس ـت ـشــارات الفنية ،كما أن
أهم ما يمنحه المركز للعنصر
الوطني هو فرصة االستفادة
وتطوير المهارات من الخبرات
األجنبية في اإلخراج والكتابة
اإلب ــداعـ ـي ــة وصـ ـن ــوف اإلبـ ـ ــداع
األخرى.
إذا ا س ـ ـت ـ ـمـ ــر ا لـ ـ ـم ـ ــر ك ـ ــز ف ــي
سياسته هذه ،بإعطاء المبدع
الكويتي الثقة المفقودة بمرافق
الدولة في غالبها ،فإننا نضمن
أن مستقبل اإلبداع في الكويت
لـ ــن يـ ـع ــود إلـ ـ ــى س ــاب ــق ع ـه ــده
وحسب ،بل يتجاوز ما أسسه
الـ ـ ــرواد م ــن أج ــل ي ــوم تـتـصــدر
فـيــه الـكــويــت ال ـحــركــة الـثـقــافــة
العربية.

«ساق البامبو» ترجمت إلى  10لغات
تــرجـمــت بـعــض أعـمــال الـسـنـعــوســي إلــى لـغــات أخــرى،
فرواية "فئران أمي حصة" ترجمت إلى اللغة اإلنكليزية،
ف ــي ح ـيــن تــرج ـمــت "سـ ــاق ال ـبــام ـبــو" إل ــى  10ل ـغ ــات ،هــي:
اإلنكليزية ،اإليطالية ،ا لــرو مــا نـيــة ،المقدونية ،التركية،
الفارسية ،الكردية ،الصينية ،الكورية والفلبينية.

أول كويتي يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية «بوكر»
استطاع السنعوسي تقديم أعمال أدبية كان
َّ
لها صدى طيب لدى القارئ ،وتمكن من تسليط
ً
ا ل ـضــوء عـلــى مــو ضــو عــات مـهـمــة ج ــدا يعانيها
ا لـمـجـتـمــع ا لـخـلـيـجــي أو ا ل ـعــر بــي فــي أي مـكــان،
وجاء ت أعماله كالتالي:
● رواية "سجين المرايا" .2010
● رواية "ساق البامبو" .2012
● رواية "فئران أمي ِح َّصة" .2015
● رواية "حمام َّ
الدار :أحجية ابن أزرق" .2017
● "ناقة صالحة" -رواية قصيرة .2019
ونال السنعوسي العديد من الجوائز األدبية

المهمة ،فهو حائز جائزة الروائية ليلى العثمان
إلب ــداع الـشـبــاب فــي الـقـصــة وال ــرواي ــة بــدورتـهــا
الرابعة عن رواية سجين المرايا  ،2010وحصل
ع ـلــى ا ل ـمــر كــز األول ف ــي م ـســا ب ـقــة " ق ـصــص على
ا لـهــواء" التي تنظمها مجلة العربي بالتعاون
م ـ ــع إذاع ـ ـ ـ ــة ب ـ ــي ب ـ ــي س ـ ــي ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ع ـ ــن ق ـصــة
"البونساي والرجل العجوز" ،في يوليو .2011
وح ـصــد جــائــزة ال ــدول ــة الـتـشـجـيـعـيــة فــي مـجــال
اآلداب عن روا يــة " ســاق البامبو" عام  .2012في
حين حصدت "ساق البامبو" الجائزة العالمية
لـلــروا يــة العربية ( بــو كــر) عــام  ،2013و هــو بذلك

لن يجرؤ
النسيان

ً
حقق إنجازا لبلده ،فكان أول كويتي يفوز بهذه
الجائزة.
وعقب ذلك ،حاز لقب شخصية العام الثقافية -
جائزة محمد البنكي ،في مملكة البحرين ،2016
ون ــال ــت "سـ ــاق ال ـبــام ـبــو" بـنـسـخـتـهــا اإلنـكـلـيــزيــة
جائزة سيف غباش /بانيبال ألفضل ترجمة في
حفل أقيم بالمكتبة البريطانية الوطنية .2017
واخ ـت ـي ــرت "فـ ـئ ــران أمـ ــي ح ـص ــة" ض ـمــن ال ـقــائ ـمــة
الطويلة لجائزة الشيخ زا يــد  ،2017-2016فيما
وصلت "حمام الدار" إلى القائمة القصيرة لجائزة
الشيخ .2019-2018

النسيان لن يمسح كل شيء ،سيبقى شيء ما لنا ،غبار
حنين ،موسيقى ستبقى رائحتها على حافة تنور القلب،
شذى يشعل مواقد نار لم تنطفئ في أقاصي الروح ،سريان
الريح ليال بين األثل الموغل في الصمت الموحش ،بحة
كـلـمــات ال ت ــزال عــالـقــة فــي حــريــر ال ـشــراشــف عـلــى األس ـ ّـرة
الموشاة بالياسمين والــزعـفــران ،في الطرق التي تظنها
كانت مـســدودة قبل ذلــك ،فــإذ بــك تصادفها وجها لوجه
كمرايا لم تغلق أبوابها بعد ،ولم تنطفئ الغموض فيها،
ً
في بقايا الصهد الذي تراكم عليه الثلج ونتجاهله عمدا
حتى نكاد نوشك أن نصدق أنه قد هدأ ،في سفر المراكب
التي أودعناها أمانة في ذمة البحار ،وقد جزمنا أنها رحلت
لها أن تعود ،لن يجرؤ النسيان على
بغير رجعة ،وال سبيل ُ
أال يترك أثرا يدل على خطاه ،ولن يستطيع بأي حال من
األحوال أن يمحو كل األدلة خلفه.
سيرتكب النسيان خطأ ما ،غلطة فادحة هنا أو هناك،
وسيعرف أننا نالحقه ّ
سرا حتى لو بدا أننا نتشاغل عنها،
سنبحث عنه في الدهاليز المعتمة في داخل أرواحنا ،وفي
بشائر الضحى ،تحت ضوء القمر ،وفي رابعة النهار ،ولن
يهدأ لنا بال حتى نعرف حتى لو من باب الفضول كيف
أصبح وكيف أمسى ،وسنجرب أن ننكزه بعصا الذكريات،
لنتأكد أنه ما زال على قيد الحياة ،سنتربص له ّ
سرا من
خلف ظالل النخيل ونتتبعه ،وسنشم أثره أينما حط رحاله
من دون أن ُيــدري ،وسنقتفي آثــار ُعشبه وما تقصف من
ّ
جفافه ،وسنلصق آذاننا في األرض لعلنا نستمع لهسيس
ماء في جوف األرض ،ونصغي لنشيجه القادم من بعيد،
ال بــد مــن خطأ مــا سيرتكبه النسيان ،فــا جريمة كاملة
ّ
عصي على العثور،
سيتركها دون أن يخبئها في مكان
لــن يتركنا فــارغـيــن إال مــن تفاهتنا وذك ــري ــات مصلوبة
على أقبية المساجد والكنائس ،ومن ثم يطلقنا في فضاء
نـتــوه ب ــه ،ال يـشــدنــا إل ــى أرض ــه ج ــذر ،وال تمتد لـنــا أذرع
السماء ،سيبقى لنا رغم أنف النسيان ما نتذكره ويتذكرنا
ويغرسنا سنابل في قاع لم تحرث بعد ،هل ُ
سيبقي من
ريشنا جناح بعوضة؟! نعم سيفعل ،هل سيقابلنا على
الرصيف في الضفة األخرى؟! هل سيختبئ تحت أنسجة
جلودنا؟! نعم سيفعل ،سيطل بوجهه المليح أو القبيح،
ولو بعد حين.
سواء هربنا منه أو هرب منا ،سيكون النسيان حاضرا
موجودا إلى أبعد مما نتخيل ،ملتصق بنا مهما اختبرنا
ََ
وجلدنا ،لن يتمكن ،ومهما فعل لن يجرؤ أن يترك
صبرنا
لنا مــاء م ـهــدورا فــي الـمـمــرات اليابسة الـتــي ال تطل على
مـشــارف فجر أو إكليل ن ــدى ،لــن نـكــون ع ــراة بــدونــه ،ولن
يكون متلحفا إال بقلوبنا ،حتى وإن أصبحنا تحت األرض
سيبقى لنا أثر ما على وجه األرض يشاغب ذكرياتنا التي
ستبقى أجنحة تنبش سعال الريح.

حصاد

«قصور الثقافة» تكرم  7من رموز الفن
كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية سبعة من
رموز الفن المسرحي بمختلف أجيالها ،الذين أعطوا المسرح
المصري الكثير من إبداعهم المتميز ،وهم الفنانون :رجاء
حسين ،ونادية رشــاد ،وأحمد فــؤاد سليم ،وعثمان محمد
علي ،وآمــال رمــزي ،إل جانب اثنين من فناني اإلسكندرية
عارفة عبدالرسول ،ومحمد مرسي.
جــاء ذلــك خــال ال ــدورة السابعة عشرة لمهرجان مسرح
الـ ـه ــواة بــالـجـمـعـيــات الـثـقــافـيــة "دورة ف ـنــان ال ـش ـعــب سيد
درويش" ،والمقام بقصر ثقافة األنفوشي والتي تستمر إلى
 17سبتمبر الجاري ،برئاسة د.عمر دوارة.
ويشارك نخبة من النقاد المتخصصين في المهرجان وهم
 :د.حسام أبوالعال ،وأحمد عبدالرازق أبوالعال ،وجرجس
شكري ،ومحمد بهجت في الندوات التطبيقية التي تعقد
بعد كل عرض ،كما تتكون لجنة التحكيم من الفنانين مديحة
حمدي ،وخالد الذهبي ،وياسر صادق.

انطالق الدورة الثالثة من بينالي
مصوري العرب في باريس
افتتحت الدورة الثالثة من بينالي مصوري العالم العربي
ّ
تستمر فعالياتها حتى
المعاصر ،أمس ،في باريس ،على أن
الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل.
ُ
وينظم معهد العالم العربي وبيت التصوير األوروبــي
النسخة الثالثة من هذا الحدث بعد نسختين سابقتين في
 2015و.2017
ويزخر المعرض على عادته بكوكبة من المواهب العربية
ويكرس ّ
ّ
حصة كبيرة للنساء.
الشابة،
ً
ً
ويشارك في هذهّ النسخة  47فنانا معاصرا ،أغلبهم في
أول مشوارهم ،تسنى لهم عرض أعمالهم في تسعة مواقع
مختلفة من باريس.
ومــن بين المشاركين ،الفنان المغربي اإلنكليزي حسن
حجاج الذي يعيش في لندن منذ عام  1973والــذي تمتزج
في أعماله التقاليد المغربية بالثقافة الغربية.
والمعرض المخصص ألعمال حجاج في بيت التصوير
ً
األوروبـ ـ ــي يـتـضـ ّـمــن أي ـض ــا مـنـشــآت وأش ــرط ــة فـيــديــو فيها
تـلـمـيـحــات ســاخــرة إل ــى الـنــزعــة االسـتـهــاكـيــة ال ـفــارهــة في
المجتمع المغربي.
أما معرض "حكاوي ،حكايات مصرية معاصرة" ،المقام
ّ
في المدينة الدولية للفنون ،فهو يركز على الفقر المستشري
في شوارع مصر.
ً
وتعرض أيضا سلسلة من الصور المؤثرة لفاطمة فهمي
تظهر وجوها أرهقها التعب من خلف واجهات تحت عنوان
"رقصة فالس مع الترام".
ً
ّ ً
حيزا وافرا للبنان مع 18
وخصص معهد العالم العربي
ً
ً
امرأة ،في معرض يحمل اسم
مصورا لبنانيا ،من بينهم ّ 11
"واقع وخيال" يعكس الطابع المعقد للمدينة اللبنانية "حيث
ال تــزال ذكريات الحرب األهلية ماثلة في أذهــان الكثير من
الفنانين ،حتى هؤالء الشباب الذين لم يعرفوها".
وتعرب نساء يرتدين سراويل عسكرية عن رغبتهن في
االنعتاق من السيطرة الذكورية في صور الميا ماريا أبي
اللمع.
كما تحضر مسألة الالجئين السوريين والمفقودين بقوة
في المعرض ،في حين تنضح سلسلة فرانسوا سارغولوغو
"صندوق العجائب" بالحنين إلى الماضي.
(أ ف ب)
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مركز عبدالله السالم ينظم «راودني حلم» بالبندقية
المعرض يشجع الفنانين على سرد الهوية الوطنية والثقافية

15

مزاج

أخبار النجوم

محمد رمضان وقصي خولي
يجتمعان في عمل فني

قصي خولي

يقيم مركز عبدالله السالم
الثقافي معرض «راودني
حلم» بالبندقية ،الذي
يعكس في أعمالة الهوية
الوطنية والثقافية للفنانين
الذين أبدعوا هذه األعمال.

ً
مؤخرا
أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي
ً
ً
إقامته معرضا جديدا لثالثة من الفنانين المعاصرين
في «سكوليتا دي باتيورو» بمدينة البندقية االيطالية
بدأ أمس األول وينتهي  24نوفمبر المقبل ،وذلك بعد
النجاح الباهر الذي القاه معرض «قلب الثقافة» الذي
عقد في يونيو الفائت.
وبينما تعود األعمال االبداعية المعروضة لمبدعي
برنامج «الفنان المقيم» التابع لمركز الفنون الجميلة،
يهدف معرض «راودني حلم أني كنت في الكويت» إلى
ترسيخ مكانة الكويت كمركز إقليمي وفني رائد.
يعد هذا المعرض منصة رفيعة المستوى للفنانين
يشجعهم على ســرد الـهــويــة الوطنية والثقافية عن
طريق الجمع بين التعبير عن النفس والتقنيات والمواد
واألحاسيس الفنية المختلفة ،باإلضافة إلى ذلك ،يوفر
المعرض للفنانين الكويتيين فرصة لحضور سلسلة
مــن ورش العمل مــع نقاد فنيين وفنانين محترفين
معاصرين.
وف ــي الـحــديــث عــن الـمـعــرض فــي نسخته الـثــانـيــة،
صرح القائمان عليه لوكا بيرتا فرانسيسكا جيوبيلي

بأن «المجموعة الثانية تضم الفنانين خالد النجدي
ً
ونـصـيــر بـهـبـهــانــي وأح ـم ــد م ـق ـيــم» ،مـبـيـنــا أن ه ــؤالء
الـفـنــانـيــن س ـي ـعــرضــون أع ـمــال ـهــم ف ــي «سـكــولـيـتــا دي
بــاتـيــورو» فــي البندقية حتى  24نوفمبر ،حيث يتم
ال ـت ـعــرف عـلــى أسـلــوبـهــم الـ ــذي ي ـمــزج بـيــن خلفيتهم
ال ـث ـق ــاف ـي ــة األصـ ـلـ ـي ــة وط ـ ـ ــرق ال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن أن ـف ـس ـهــم،
واستخدامهم لممارسات فنية محددة ،كما سيقدمون
ً
أعماال مصورة توضح تطور بالدهم من زوايا مختلفة.

عمدة فينيسيا
حضر حفل افتتاح المعرض القنصل العام لدولة
الكويت في مدينة ميالن عبدالناصر بوخضور ،وممثلة
عمدة فينيسيا ومسؤولة السياحة والسفر باوال مار.
وتم استيحاء عنوان المعرض من إحدى رسومات
الفنانة زهرة مروان «راودني حلم أني كنت في الكويت»،
وشارك في المعرض كل من الفنانين :أماني الثويني،
ومحمود شاكر ،وزهرة مروان ،حيث تم عرض أعمالهم
الفنية من يونيو حتى أغسطس ،بينما سيتم عرض

أعمال الفنانين أحمد مقيم ،وخالد النجدي ونصير
بهبهاني ،من سبتمبر حتى نوفمبر.

عوالم إبداعية
وقــد وضــع برنامج «الـفـنــان المقيم» التابع لمركز
الفنون الجميلة قواعد مشتركة للفنانين الموهوبين
ً
للمضي قدما في أعمالهم الستكشاف عوالم إبداعية
جــديــدة ،وتتضمن مهمة البرنامج تعزيز اإلحساس
الـمـحـلــي بــالـمـبــدعـيــن م ــن ال ـكــويــت ،وجـ ــذب االهـتـمــام
ال ـعــال ـمــي بــأع ـمــال ـهــم ،م ــع تـفـعـيــل الـ ـح ــوار م ــع الـنـقــاد
والفنانين العالميين عبر المنصات الفنية المحلية
والدولية.
يعتبر مــر كــز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أحد
بشكل حثيث
مـشــاريــع الــديــوان األم ـيــري الـتــي تعمل
ٍ
عـلــى تـسـهـيــل ال ـت ـبــادل الـمـعــرفــي وتـحـفـيــز ال ـم ـهــارات
الفكرية والتحليلية واإلبداعية بين صفوف المجتمع
الكويتي من خالل المعارض والمحاضرات والبرامج
ذات المعايير العالمية.

السريع« :اإلذاعة» تشهد تجديد البرامج وتطويرها
كشف مدير ًإذاعة البرنامج الثاني والمحطات المحلية د .يوسف السريع عن جديد الدورة البرامجية المرتقبة مطلع أكتوبر
المقبل ،مبينا أن كل ما يحدث من تطوير يأتي بتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون اإلذاعة الشيخ فهد المبارك ،الذي يؤكد
ضرورة التجديد والتنويع في كل دورة مع اعتماد أنجح البرامج والتركيز على الجانب الفني والثقافي الذي تقدمه اإلذاعة لترقية
الذوق العام باعتبار الفنون والثقافة مرآة الشعوب وانعكاس حضارتها اإلنسانية.
عزة إبراهيم

ق ـ ــال م ــدي ــر إذاعـ ـ ـ ــة ال ـبــرن ــام ــج
ال ـث ــان ــي (وهـ ـ ــي ال ـك ــوي ــت إف إم،
ومـحـطــة الـغـنــاء الـعــربــي الـقــديــم
والـمـحـطــة الـشـعـبـيــة) د .يوسف
ال ـســريــع ،إن «الـبــرنــامــج الـثــانــي»
يعتبر أه ــم الـمـحـطــات المنوعة
الذي يتضمن برامج حية وأخرى
تسجيلية على مدار الـ  24ساعة،
فـ ـ ــي ش ـ ـتـ ــى م ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة،
الفنية والثقافية واالقـتـصــاديــة
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واألسرية.
وق ـ ـ ـ ــال د .ال ـ ـسـ ــريـ ــع ،إن ت ـلــك
ال ـم ـح ـطــات تـشـهــد خ ــال الـفـتــرة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ح ـم ـل ــة م ـ ــن ال ـت ـج ــدي ــد
والتطوير بالبرامج ،بما تقدمه
م ـ ــن مـ ـضـ ـم ــون وم ـ ـح ـ ـتـ ــوى ي ـهــم
المستمعين ويحقق لهم المتعة
واإلفادة ،سواء من خالل مجموعة
البرامج الثابتة في كل دورة التي
ً
يرتبط بها المستمعون نظرا إلى
اعتبارها من أهم مالمح اإلذاعــة
إلــى جانب مجموعة جــديــدة من
ال ـبــرامــج ال ـتــي تـتــم إذاع ـت ـهــا من
جــديــد أو إضــاف ـت ـهــا إل ــى قــائـمــة
ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـب ــرام ـج ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ك ــل م ــا يـ ـح ــدث مــن
ت ـطــويــر واس ـتــرات ـي ـج ـيــة اإلذاعـ ــة
للفترة المقبلة يأتي بتوجيهات
م ــن ال ــوك ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـش ــؤون
اإلذاعة الشيخ فهد المبارك».

برامج ثابتة

المرحلة
المقبلة
ستشهد
التركيز على
برامج األسرة
والمجتمع
والتربية

وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن أهـ ــم ال ـبــرامــج
الثابتة برنامج «نصبح عليكم»
ً
مــن  7-6صـبــاحــا ،و«نـســايــم» من
ً
 9-8صباحا ،و«ضحاوي الثاني»
ً
مــن  11-10صـبــاحــا ،إضــافــة إلى
«عالخط» ،و«هاتف المساء» ،و«من
هذا الوطن» ،إلى جانب مجموعة
من البرامج الجديدة المنوعة التي
ً
تختلف و ف ـقــا لطبيعة الموسم
والفترة التي تذاع فيها.
وق ــال إن ــه تــوقـفــت ع ــدة بــرامــج
في فترة الصيف لتعود من جديد
فــي مــوســم ب ــدء ال ــدراس ــة وع ــودة
المسافرين من الخارجن بالتالي
ستشهد المرحلة المقبلة التركيز
على األسرة والمجتمع والتربية،
وكل ما يتعلق بالفترة القادمة من
أحــداث فنية رياضية اجتماعية

إبراهيم ماتقي

فهد المبارك

أس ـ ــري ـ ــة لـ ـم ــزي ــد م ـ ــن االرت ـ ـب ـ ــاط
والتقارب مع المستمعين الذين
يجدون في اإلذاعة كل ما يهمهم
ويشغلهم ويواكب أحداث حياتهم
اليومية.

ع ـل ـي ـهــم ح ـ ـ ــاالت واسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات
المستمعين الطبية مــن الساعة
 8-7مساء ،كل يوم أربعاء.

عدم الرتابة
من جانبه ،أكد مراقب شؤون
البرامج إبراهيم ماتقي ،ضرورة
تقديم شــيء جديد فــي كــل دورة
برامجية على أساس البرامج أو
الموضوعات ،من حيث اإلضافة
أو اإللـ ـ ـغ ـ ــاء ل ـي ـش ـعــر ال ـم ـس ـت ـمــع
بــالـتـجــديــد وعـ ــدم ال ــرت ــاب ــة وهــو
شـ ــيء ضـ ـ ــروري ن ـل ـتــزم ب ــه ك ــل 3
شهور.
وقال ماتقي ،إن الدورة الجديدة
تـتـضـمــن عـ ــودة ب ـعــض ال ـبــرامــج
الجماهيرية الـتــي توقفت دورة
الـصـيــف واإلج ـ ــازات لـتـعــود اآلن
بـحـلــة جــديــدة ومـنـهــا الـبــرنــامــج
الرياضي الشهير «عالمكشوف»،
مــع تغيير وق ــت إذاع ـتــه مــن 8-7
م ـســاء ل ـيــذاع الـشـهــر الـمـقـبــل من
ال ـســاعــة  10-9م ـس ــاء م ــن األح ــد
إلـ ــى ال ـخ ـم ـيــس ،وي ـق ــدم ــه مطلق
نصار وعلي حسن وعبداللطيف
الرشدان.
وأش ـ ــار إل ــى عـ ــودة الـبــرنــامــج
الطبي المباشر «عـيــادة الثاني»
م ــن إع ـ ــداد وت ـق ــدي ــم د .ان ـت ـصــار
ال ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدال ،وهـ ـ ـ ــو يـ ـ ـق ـ ــدم خ ــدم ــة
االستشارات الطبية على الهواء
ف ــي ك ــل الـتـخـصـصــات م ــن خــال
التواصل مع أطباء واستشاريين
بكل المجاالت الصحية وعرض

التكنولوجيا الرقمية
وأفاد بأنه ستتم إذاعة برنامج
«نوتة رقمية» من إعــداد وتقديم
د .ص ـف ــاء زم ـ ـ ــان ،الـمـتـخـصـصــة
بالتكنولوجيا الرقمية ،إذ يهتم
الـبــرنــامــج بتلقي االسـتـفـســارات
من المستمعين حول المشكالت
التقنية والرقمية ،الخاصة بجميع
أجهزة االتصال مع تقديم نصائح
ي ــوم ـي ــة ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـعــرض
اآلمن لمواقع التواصل والتعامل
مــع الـهــاكــرز ،وهــي قضية مهمة
ً
جـ ــدا ف ــي ع ـصــرنــا ال ـح ــال ــي ،مما
ي ـت ـط ـل ــب ت ـخ ـص ـي ــص ب ــرن ــام ــج
كامل لمتابعتها مع المستمعين
ومحبي اإلذاعة.
وأوض ــح أن مــن الـبــرامــج التي
ً
ستعود لــإذاعــة نـظــرا إلــى طلب
وإقبال المستمعين على متابعته،
هو برنامج «واحة المستمعين»،
ف ــي ب ــث ح ــي خ ـ ــال أيـ ـ ــام األح ــد
واالثـنـيــن وال ـثــاثــاء مــن الساعة
 3-2م ـ ـس ـ ــاء ،لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج س ـم ـيــر
ب ــوح ـم ــد ،وهـ ــو ب ــرن ــام ــج شعبي
تـ ــراثـ ــي ي ـن ــاق ــش كـ ــل مـ ــا يـخــص
الـفــن الـتــراثــي الـقــديــم والقصص
ال ـش ـع ـب ـيــة وال ـل ـه ـج ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
والمخطوطات الفنية ،من إعداد
وتـقــديــم صــالــح الـمـسـبــاح وفهد
العبدالجليل ،وأحـمــد البرجس،
وه ـ ـ ــم م ـت ـخ ـص ـص ــون ب ــالـ ـت ــراث
الكويتي.

اهتمام بالفنون
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــراق ـ ــب
المحطات المحلية جاسم الفرس،
أن محطة الغناء العربي الحديث
«كويت إف إم  »103.7ستتضمن
ً
ع ــددا مــن الـبــرامــج المهمة خالل
ال ـ ـ ــدورة ال ـق ــادم ــة مـنـهــا بــرنــامــج
«أحلى صباح» من األحد للخميس
مباشرة في الساعة  9 7:25-ص
ويختص بتقديم خدمات وإجابة
استفسارات المستمعين ويقدمه
المذيعان خالد السويدان ومها
حميد.
وأضـ ـ ــاف ال ـف ــرس أن ــه س ـيــذاع
بــرنــامــج «أب ــدي ــت» مــن األح ــد إلى
ً
ال ـخ ـم ـي ــس م ـ ــن  3-1عـ ـ ـص ـ ــرا إذ
يلتقي مباشرة مع متخصصين
وفـ ـنـ ـيـ ـي ــن فـ ـ ــي كـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت،

مصطفى قمر يستعد
لطرح كليب «ضحكت ليا»

مصطفى قمر
يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح كليب من ألبومه
الجديد ،وهي أغنية «ضحكت ليا» ،من كلمات تامر حسين،
وألـحــان محمد يحيى ،وتــوزيــع وســام عبدالمنعم ،ومن
المقرر أن يتم طرحها خالل األيام المقبلة.
وتلقى قمر أخيرا العديد من اإلشادات اإليجابية ،بعدما
طرح ألبومه الغنائي الجديد ،الذي يحمل اسم «ضحكت
ل ـيــا» ،حـيــث لـقــي اسـتـحـســان ع ــدد كبير مــن متابعيه من
مختلف أنحاء الوطن العربي وداخل مصر.
ويضم األلبوم أغاني عاطفية ،منها« :س من الناس»
كلمات تامر حسين وألـحــان رامــي جمال وتــوزيــع توما،
«معجب» كلمات أسامة مصطفى وألـحــان محمد يحيى
وتوزيع توما« ،ضحكت ليا» كلمات تامر حسين وألحان
محمد يحيى وتــوزيــع وســام عبدالمنعم« ،حبيبك اللي
تحبه» كلمات حسن عطية ألحان وتــوزيــع توما« ،نفس
السيناريو» كلمات نورالدين محمد وألحان أحمد العدل
وتوزيع عادل حقي« ،عارف» كلمات عصام حسني وألحان
شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم ،و«ناوي» كلمات محمد
عاطف وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

سامي أبوحمدان يبدأ تصوير
مشاهده بمسلسل «السر»

يوسف السريع
واسـ ـتـ ـط ــرد م ــات ـق ــي« :س ــأق ــوم
بتقديم برنامجي الخاص بعنوان
«من هذا الوطن» من الساعة 7-6
ً
مساء يوميا من األحد للخميس،
وهو يختص بإلقاء الضوء على
الـمـشــاريــع الشبابية وإن ـجــازات
الشباب التي تستحق اإلبراز حتى
تلهم غيرهم من المستمعين ،كما
يهتم البرنامج بالتغطية الحية
لــأحــداث الـتــي تشهدها الــديــرة
سواء ثقافية أو فنية أو اقتصادية
أو اجتماعية أو غيره ،إذ يخرج
فريق العمل في تغطية خارجية
لكل الفعاليات واألحداث المهمة،
التي تنعقد خالل الفترة المقبلة
إلحاطة المستمعين بكل ما يدور
حولهم من أحداث وفعاليات.

شارك الفنان السوري قصي خولي ،جمهوره بفيديو
يجمعه بالفنان محمد رمـضــان فــي دبــي .وش ـ َّـوق قصي
مـتــابـعـيــه ،ول ــم يـكـشــف عــن تـفــاصـيــل الـعـمــل الـفـنــي الــذي
يجمعه برمضان ،واكتفى بالقول« :انتظروا لنا مفاجأة».
وذكر قصي في الفيديو« :لما تجتمع باألسطورة محمد
رمضان ،كل تحية من جمهوري لإلمبراطور» ،ورد عليه
رمضان« :ممثل عبقري ،واستنونا قريبا».
كـمــا نـشــرت الـفـنــانــة نـســريــن طــافــش ص ــورة تجمعها
بـمـحـمــد رمـ ـض ــان وق ـص ــي خ ــول ــي ودالـ ـي ــا مـ ـب ــارك وروز
َّ
عربجي ونادين طرباي ،وعلقت عليها قائلة« :ليلة جميلة،
وانتظروا المفاجآت قريبا».
ُيــذكــر أن محمد رمـضــان ش ــارك فــي رمـضــان الماضي
بــأحــدث مسلسالته (زلـ ـ ــزال) ،تــألـيــف عـبــدالــرحـيــم كـمــال،
وإخراج إبراهيم فخر ،وإنتاج شركة سينرجي ،وشارك في
بطولته :حال شيحة ،ماجد المصري ،هنادي مهنى ،منى
عبدالغني ،أحمد صيام ،محمود حجازي ،حسام داغــر،
تامر ضيائي ،محمد سليمان ،يوسف عثمان ،مصطفى
منصور ،ولمياء كرم.

وي ـقــدمــه ال ـمــذي ـعــان إي ـم ــان نجم
وعبدالله دشتي ،ومن السبت إلى
الخميس يأتي برنامج «قوالسو»
الــريــاضــي م ـبــاشــرة م ــن الـســاعــة
 6-5م من تقديم المذيعين محمد
أكـبــر ومــاهــر الـعـنــزي إلــى جانب
المحللين الــريــاضـيـيــن ضيوف
الحلقات.
وأوضــح أن برنامج «مينشن»
ال ـف ـن ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـت ـقــي ال ـش ـع ــراء
والفنانين والممثلين ي ــذاع من
األح ــد إل ــى األرب ـع ــاء فــي الساعة
 9-8م مباشرة مع المذيعين غادة
الرزوقي ومحمد خليفة ،كما يذاع
برنامج المسابقات الشهير «تدلل»
خ ــال ي ــوم ــي الـجـمـعــة والـسـبــت
مباشرة من  7-6م وهــو برنامج
وطني ثقافي يقدم جوائز نقدية
م ــن وزارة اإلعـ ــام للمستمعين
ال ـفــائــزيــن ف ــي الـمـســابـقــات الـتــي
ً
يطلقها البرنامج أسبوعيا ،من
تـقــديــم نــاديــة م ــال ال ـلــه وعـثـمــان
سليمان.
ومن برامج الحفالت الغنائية
ال ـم ـبــاشــرة «عـ ــود وم ـ ـ ــرواس» كل
ي ـ ـ ــوم أح ـ ـ ــد م ـ ــن  ،12-10ت ـقــديــم
عبدالمحسن المطوع ،والثالثاء
يذاع «ليالي السعود» من 12-10
م ،تقديم خــالــد ال ـســويــدان ،ومن
المسجالت «ديجي  »fmمن 10-8
م ـســاء الـخـمـيــس ،تـقــديــم عثمان
سليمان وسوفانا الشواف ،وفي
يوم الجمعة يذاع «ديجي مكس»
لـمحمد نجم وأمــانــي البلوشي،
إل ــى جــانــب ال ـبــرنــامــج العاطفي
«من القلب» كل يوم سبت من 9-8
م للمذيع بدر العنزي.

سامي أبو حمدان
كـشــف الـمـمـثــل الـلـبـنــانــي ســامــي أب ــوح ـم ــدان ،أن ــه بــدأ
تصوير مشاهده بمسلسله الجديد (ال ـســر) ،مــن إخــراج
م ــروان بــركــات ،موضحا أنــه يستمر فــي التصوير حتى
ديسمبر المقبل.
أما بالنسبة لمسلسل «عروس بيروت» ،فقال أبوحمدان
ف ــي ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة« :أت ــوق ــع ل ــه ن ـجــاحــا ب ــاه ــرا،
ومـتـحـمــس ج ــدا ألن تـبــدأ مـشــاهــدي بــال ـعــرض ،إذ ألعب
شخصية عماد محامي تراندي لديه أكثر من خط ،وأحد
الخطوط هي الشخصية التي ستقف بوجه فارس ،الذي
يجسده الفنان التونسي ظافر العابدين ،ولدي أكثر من
خــط أيـضــا مــع كــارمــن بصيبص وم ــاري تيريز معلوف
بسياق األحداث ،فهي شخصية جديدة ،وأتمنى أن يحبها
الناس ،وفيها قصص مبطنة عديدة».
«عروس بيروت» ،الذي بدأ عرض حلقاته األولى ،بطولة
ظافر العابدين ،تقال شمعون ،سامي أبوحمدان محمد
األح ـم ــد ،ضـحــى ال ــدب ــس ،ج ــو طـ ــراد ،ف ــارس ي ــاغ ــي ،جــاد
أبوعلي ،مرام علي ،مارى تيريز معلوف ،رانيا سلوان ،نور
علي ،عالء عالء الدين ،أيمن عبدالسالم ،فايق عرقسوسي،
لينا حوارنة ،ومي صايغ.

١٦
« »iPhone 11بـ  3أشكال مبهرة و 3كاميرات خلفية
ةديرجلا
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تتميز بنفس التصميم الخارجي لهواتف  iPhoneمع بعض التغييرات الطفيفة
 Apple watch 5توفر  18ساعة من االستخدام قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن

أزالت شركة «آبل» من
هواتف  iPhoneالثالثة
الجديدة ميزة 3D Touch
واستبدلتها بميزة Haptic
 Touchالتي رأيناها ألول
مرة في الهاتف iPhone
 XRوهي الميزة التي تعطيك
اختصارات لألشياء التي تقوم
بها في كثير من األحيان.

عـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــدت «آبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل» عـ ـ ـم ـ ــاق
التكنولوجيا األميركي مؤتمرها
في مقر الشركة الجديد «Apple
 »Parkبمدينة كوبرتينو  -والية
ً
كاليفورنيا ،وتحديدا في مسرح
ستيف جوبز ،حيث اعتادت عقد
مــؤتـمــراتـهــا فــي اآلون ــة األخ ـيــرة،
أزاح ــت خــالــه الـسـتــار عــن ثالثة
هواتف آيفون بمواصفات ومزايا
جديدة للتفوق على المنافسين.
وإل ــى جــانــب ذل ــك ،كشفت عن
نسخة جديدة من ساعتها الذكية
«  ،»Apple watch 5وا ل ـج ـي ــل
السابع من جهاز األيباد ،إضافة
إل ــى الـكـشــف عــن خــدمــة األل ـعــاب
« ،»Apple Arcadeواإلع ــان عن
موعد إطالق خدمة البث «Apple
.»+Tv
وبـ ــدأ مــؤت ـمــر «آب ـ ــل» كــال ـعــادة
بفيديو دعــائــي استعرضت فيه
ال ـش ــرك ــة أج ـهــزت ـهــا وك ـ ــان تـحــت
شعار «امنح الناس أدوات رائعة
وسوف يبهرونك بما سيقدموه».

«»Apple Arcade

نظام  iPadOSيدعم
Smart Keyboard
ومحركات أقراص
 USBالخارجية
وسيرفرات الملفات

خ ــدم ــة ب ــث األلـ ـع ــاب «Apple
 »Arcadeتأتي بمجموعة ألعاب
ً
ت ـت ــوف ــر حـ ـص ــرا ف ـق ــط ع ـل ــى ه ــذه
ً
الخدمة ،التي تنطلق رسميا في
 19سـبـتـمـبــر ال ـج ــاري بــاشـتــراك
ش ـهــري  4.99دوالرات مــع شهر
مجاني للتجربة.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت «آب ـ ـ ـ ـ ــل» أن الـ ـخ ــدم ــة
تختلف عن الخدمات المنافسة
ً
ً
في األسواق ،وتقدم أيضا ألعابا
حصرية للمستخدمين ال تتوفر
عـلــى الـمـنـصــات األخ ـ ــرى ،وأنـهــا
ت ــأت ــي لـلـم ـسـتـخــدمـيــن بـتـجــربــة
سلسة إذ يمكن الوصول السريع
إل ــى ال ـخــدمــة ع ـبــر زر مخصص
في متجر «آبل» للتطبيقات ،ومن
المقرر أن تتوفر الخدمة في 150
دولـ ــة ك ـمــا ت ــدع ــم ال ـخ ــدم ــة مـيــزة
مشاركة العائلة من «آبل».
ً
ً
وقـ ــدمـ ــت «آبـ ـ ـ ــل» عـ ــرضـ ــا ح ـيــا
لـ ـمـ ـمـ ـي ــزات « »Apple Arcade
الـتــي تــأتــي بأكثر مــن  100لعبة
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،إذ ك ـشــف ال ـعــرض
الحي عن تجربة صوتية غامرة
فــي بـعــض األل ـعــاب الـمـقــدمــة في
الخدمة ،وتأتي بعناوين حصرية
ع ـلــى خــدمــة ب ــث األلـ ـع ــاب ،منها
إص ــدارات جــديــدة مــن ،Rayman
و ،Pac-Manو،ChuChu Rocket
ً
وأيضا لعبة البازل .Dreamcast

«»Apple TV+
ه ــي أول خ ــدم ــة اش ـ ـتـ ــراك فــي

ال ـف ـي ــدي ــو لـلـمـحـتــوى
األصـ ـ ـل ـ ــي ،ال ـت ــي
ت ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــل أقـ ـ ـ ـ ــوى
ال ـع ـق ــول ال ـم ـبــدعــة حـ ــول ال ـعــالــم
وتـنـطـلــق فــي األول مــن نوفمبر
المقبل في أكثر من  100بلد.
و س ـ ـت ـ ـق ـ ــدم «»Apple TV +
م ـج ـم ــوع ــة ق ــوي ــة وم ـب ـت ـك ــرة مــن
ال ـبــرامــج واألفـ ــام والــوثــائـقـيــات
األصلية ،بما فيها The Morning
 ،Showو ،Dickinsonو ،SeeوFor
 ،All MankindوThe Elephant
.Queen
وابـ ـت ــداء م ــن ال ـي ــوم يستطيع
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـش ـ ـتـ ــرون أي
 iPhoneأو  iPadأو  Apple TVأو
 iPod touchأو  Macاالستمتاع
ب ـ ـ ـعـ ـ ــام م ـ ـجـ ــانـ ــي م ـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة
وم ــن خ ــال الـمـشــاركــة العائلية
ويـسـتـطـيــع م ــا ي ـصــل إلـ ــى ستة
أفراد من العائلة نفسها مشاركة
اشتراك واحد.

iPad 7
إصدار  iPadالجديد من الجيل
ا لـســا بــع يضيف مساحة شاشة
أك ـبــر ودع ــم Smart Keyboard
كــامـلــة الـحـجــم إل ــى ج ـهــاز iPad
ً
األكثر رواجا واألقل كلفة ويتميز
بـشــاشــة  Retinaمــذهـلــة مـقــاس
 10.2إنشات وأحدث االبتكارات،
بما في ذلك دعم Apple Pencil2
وشريحة  A10 Fusionالسريعة
وكاميرات ومستشعرات متطورة،
كـ ـم ــا يـ ـضـ ـم ــن سـ ـه ــول ــة ال ـح ـم ــل
واالتـصــال وبساطة االستخدام،
ويضم بطارية تدوم طوال اليوم.
ويتوفر  iPadالجديد للطلب
اب ـت ــداء مــن ال ـيــوم وف ــي المتاجر
ابـتــداء من  30سبتمبر الجاري،
ويتميز اآل ي ـبــاد بتصميم فائق
الخفة والمتانة ،إذ يقل وزنه عن
نصف كـيـلــوغــرام ،ويــأتــي للمرة

األولى بإطار مصنوع من ألمنيوم
م ـع ــاد ت ــدوي ــره بـنـسـبــة  100في
المئة ويتمتع بالقوة والمتانة
وجمالية الطالء الخارجي نفسها
ال ـمــوجــودة فــي جـمـيــع منتجات
.Apple
ومن السهل البقاء على اتصال
ع ـلــى ج ـهــاز  iPadبـفـضــل األداء
الــاسـلـكــي فــائــق ال ـســرعــة ودع ــم
االت ـ ـصـ ــال ع ـب ــر ش ـب ـكــة  LTEمــن
فئة  Gigabitالتي توفر اتصال
ب ـ ـيـ ــانـ ــات خـ ـل ــوي ــة أس ـ ـ ـ ــرع ث ــاث
م ــرات وتـسـمــح لــك مـيــزة Touch
 IDبفتح قفل  iPadبكل سهولة
وأم ــان بــاسـتـخــدام إصبعك فقط
م ـم ــا ي ـح ـمــي ب ـي ــان ــات ــك ال ـم ـه ـمــة،
كما أصبحت إدارة المستندات
أك ـث ــر ق ــوة ف ــي تـطـبـيــق الـمـلـفــات
عـلــى نـظــام  iPadOSال ــذي يدعم
محركات أقراص  USBالخارجية
وسيرفرات الملفات.

«»Apple Watch Series
ت ـع ـت ـبــر  Apple Watchمــن
الـجـيــل ال ـخــامــس ،وه ــي الـســاعــة
الذكية التي حصلت على شاشة
 Always On Displayوالبوصلة
والكثير من األشياء األخرى.
بفضل شــاشــة LTPO Retina
وبعض العناصر األخــرى داخل
الـ ـس ــاع ــة ال ــذكـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا مـثــل
مستشعر الضوء المحيط ورقاقة
إدارة الطاقة فقد أصبحت الساعة
الجديدة قادرة على عرض بعض
المعلومات مثل الوقت بشكل دائم
على الشاشة.
وم ــن أج ــل الـحـفــاظ عـلــى أكبر
قـ ـ ــدر م ـم ـك ــن مـ ــن الـ ـط ــاق ــة تـعـمــل
الـ ـس ــاع ــة ب ــال ـط ــري ـق ــة ال ـم ــأل ــوف ــة،
فعندما ال تكون قيد االستخدام
بـنـشــاط تصبح واجـهــة
ال ـس ــاع ــة بــاه ـتــة وأق ــل
ً
تـ ـ ـفـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــا ،وتـ ـ ـق ـ ــوم
بتحديث المعلومات
مـ ـ ـ ــرات أقـ ـ ــل وع ـن ــدم ــا
ي ـت ـع ـلــق األم ـ ـ ــر بـعـمــر
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــاريـ ـ ــة ف ــإنـ ـه ــا
ت ــوف ــر  18س ــاع ــة مــن
االس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدام قـ ـب ــل
أن ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلعـ ـ ـ ــادة
الشحن.
وعمر البطارية هذا
يأخذ بعين االعتبار
تفعيل وضع Always
On Display
بالتالي،
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ا لمحتمل
أن يــر ت ـفــع
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا

ال ـ ـعـ ــدد إذا قـ ـم ــت بـتـعـطـيــل
و ض ــع Always On Display
ونظام تحديد المواقع العالمي
ً
ً
 GPSليس شيئا جديدا فيها لكن
ال يمكننا قــول الشيء نفسه عن
البوصلة .وبفضل رقاقة تحديد
ال ـم ــوق ــع س ـت ـكــون هـ ــذه األخ ـي ــرة
قادرة على توفير معلومات حول
الــوج ـهــة وكــذلــك خ ـطــوط الـطــول
والعرض واالرتفاع الحالي.
ولـ ـ ـ ـ ــإشـ ـ ـ ـ ــارة ،تـ ـعـ ـم ــل ش ــرك ــة
«آبــل» مع تطبيق Watch Maps
الـ ـج ــدي ــد الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـي ــح ل ـ ــك اآلن
ً
معرفة المزيد عن وجهتك أيضا
سـ ـتـ ـك ــون الـ ـب ــوصـ ـل ــة م ـف ـت ــوح ــة
لـتـطـبـيـقــات ال ـط ــرف ال ـث ــال ــث كي
يـتـمـكــن ال ـم ـط ــورون م ــن دمـجـهــا
فــي تطبيقاتهم األخ ــرى ومـيــزة
االتصال بالطوارئ أثناء اكتشاف
الـسـقــوط أو أثـنــاء اكـتـشــاف عدم
انـتـظــام حــاد فــي ضــربــات القلب
ح ـص ـل ــت ع ـل ــى ت ــرق ـي ــة ج ــدي ــدة،
فالساعة الذكية Apple Watch
 Series 5وجميع ساعات Apple
 Watchالمتوافقة األخرى ستكون
ق ـ ــادرة ع ـلــى االتـ ـص ــال بـخــدمــات
الطوارئ في أي مكان حول العالم.
ك ـم ــا ت ــأت ــي ب ـن ـس ـخــة ج ــدي ــدة
مصنوعة من التيتانيوم ستكون
متوفرة باللون الفضي الطبيعي
ل ـم ـع ــدن ال ـت ـي ـت ــان ـي ــوم وب ــال ـل ــون
األس ــود ،وس ــوف تصبح متاحة
للطلب السابق ،وسيتم شحنها
للعمالء اب ـتــداء مــن  20سبتمبر
 2019مع العلم أن النسخة التي
تدعم  GPSفقط ستكون متوفرة
ف ــي  38دول ـ ــة حـ ــول ال ـع ــال ــم في
البداية بينما ستصل النسخة
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــدعـ ــم GPS
والشبكات الخلوية إلى  20دولة
فقط على األقل في البداية.

iPhone 11
هواتف  iPhone 11الجديدة
ت ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ب ـ ـن ـ ـفـ ــس الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم
الـ ـخ ــارج ــي ل ـه ــوات ــف iPhone
الثالثة التي تم إطالقها العام
الـ ـم ــاض ــي مـ ــع وجـ ـ ـ ــود بـعــض
التغييرات الطفيفة مثل
ت ــزوي ــد ه ــذه الـهــواتــف
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ـ ـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة

ب ـك ــام ـي ــرا إض ــاف ـي ــة ف ــي ال ـخ ـلــف،
وم ــع ذل ــك ت ــم ت ــزوي ــده ــا ببعض
التقنيات الـجــديــدة الـتــي تشمل
ال ـم ـعــالــج ال ـج ــدي ــد وال ـك ــام ـي ــرات
ً
ال ـجــديــدة ،عـلـمــا أن شــركــة «آب ــل»
واصلت استخدام بعض التقنيات
القديمة مثل كاميرا TrueDepth
التي تستند عليها ميزات Face
.Animoji
 IDو
ّ
وت ـ ـ ـكـ ـ ــش ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــريـ ـ ـب ـ ــات
ً
وال ـشــائ ـعــات الـســابـقــة ت ـمــامــا إذ
إزال ـ ــت شــركــة «آب ـ ــل» ف ــي هــواتــف
 iPhoneالـثــاثــة الـجــديــدة ميزة
 3D Touchواستبدلتها بميزة
 Haptic Touchالتي رأيناها ألول
مرة في الهاتف  iPhone XRوهي
الميزة التي تعطيك اختصارات
لألشياء التي تقوم بها في كثير
ً
من األحيان ،وتوفر أيضا رد فعل
واض ــح عـلــى شـكــل اه ـت ــزاز كلما
قمت بالضغط على الشاشة.
ت ـحــت ال ـش ــاش ــة ه ـن ــاك مـحــرك
اه ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزازي مـ ـ ـم ـ ــاث ـ ــل لـ ـلـ ـمـ ـح ــرك
االهـ ـت ــزازي ال ـمــوجــود فــي لــوحــة
ال ـت ـت ـب ــع الـ ـخ ــاص ــة ب ـح ــواس ـي ــب
 MacBookوعلى الساعة الذكية
 Apple Watchكـمــا يــأتـيــان مع
ش ــاش ــات  OLEDت ــدع ــم HDR10
بأحجام  5.8إنشات و 6.5إنشات
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ف ــي ح ـي ــن يــأتــي
ال ـهــاتــف  Phone 11م ــع شــاشــة
ً
 LCDبحجم  6.1إنشات علما أن
ش ــاش ــات الـهــاتـفـيــن iPhone 11

 Proو iPhone 11 Pro Max
ً
ً
تــوفــر س ـطــوعــا عــال ـيــا يصل
إلى  1200شمعة كما أنها
تعتبر أكثر كفاءة في
اس ـت ـه ــاك ال ـطــاقــة
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  15ف ــي
المئة كما يمكنك
أن ت ـ ـ ـتـ ـ ــو قـ ـ ــع ،إذ
قامت شركة «آبل»
ب ـت ــزوي ــد ه ــوات ــف
 iPhoneالجديدة
بـ ـمـ ـع ــال ــج ج ــدي ــد
ي ـ ـ ــد ع ـ ـ ــى Apple
 A13 Bionicوهو
أح ــدث مـعــالــج من
شركة «آبل».
وتقول الشركة ،إن
هذا المعالج يضم ست
أنــويــة وسـيـضــم بالضبط
ن ــوات ـي ــن عــال ـي ـتــي األداء من
أجل المهام المعقدة أسرع بنسبة
 20في المئة وأربــع أنوية أخرى
ً
لـلـمـهــام األق ــل تـعـقـيــدا تـعــد أكثر
كفاءة في استهالك الطاقة بنسبة
 30في المئة مقارنة مع المعالج
 A12 Bionicوجميع هذه النوى
الست ستكون قابلة للعمل بشكل
م ـس ـت ـقــل ك ـم ــا أنـ ـه ــا ق ـ ـ ــادرة عـلــى
العمل كلها في نفس الوقت.
وإضافة إلى ذلك ،قامت «آبل»
كذلك بتزويد  A13 Bionicبمعالج
رسوميات مصمم من شركة «آبل»
نفسها يمتاز بسرعة أكبر بنسبة
 20في المئة ،وكفاءة أكثر بنسبة
 40ف ــي ال ـم ـئــة ،وب ـم ـحــرك جــديــد
للشبكة العصبية يضم ثمانية
أنوية قادر على إجراء  1تريليون
عملية في الثانية ،وتــم تصنيع
المعالج  A13الجديد باستخدام
تكنولوجيا  7نانومتر ويأتيان
مــع ثــاث كــامـيــرات فــي الــواجـهــة
الخلفية بدقة  12ميغابكسل لكل
ً
مـنـهــا ،عـلـمــا أن الـكــامـيــرا األولــى
ستعمل ككاميرا أساسية تدعم
تقنية تثبيت ا ل ـصــورة  OISفي
حـيــن ستعمل ا لـكــا مـيــرا الثانية
ً
ك ـك ــام ـي ــرا م ـق ــرب ــة ت ــوف ــر ت ـقــري ـبــا
ً
ب ـص ــري ــا أثـ ـن ــاء ال ـت ـق ــاط ال ـص ــور
والكاميرا الثالثة ككاميرا واسعة
الزاوية تدعم بدورها تقنية .OIS
وعـ ـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـ ـلـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـهـ ــذه
الـ ـك ــامـ ـي ــرات ال ـخ ـل ـف ـيــة ال ـثــاث ـيــة
قادرة على تصوير الفيديوهات
البطيئة بدقة  Full HDوبسرعة

ً
ً
 240إطــارا في الثانية فضال عن
ً
فيديوهات  4Kبسرعة  60إطــارا
في الثانية.
أما بخصوص الهاتف iPhone
 11فهو يــأتــي مــع كاميرتين في
الخلف واحــدة أساسية بدقة 12
ميغابكسل وأخرى واسعة الزاوية
تمتاز بنفس الدقة.
ً
وجدير بالذكر أن هناك تطبيقا
ً
جــديــدا يــدعــى  Filmicق ــادر على
التصوير باستخدام الكاميرات
األربعة في آن واحد بما في ذلك
الـكــامـيــرا األمــام ـيــة بــالـتــالــي هــذا
يتيح لك رؤية نفس المشهد من
زواي ــا مختلفة إضــافــة إلــى لقطة
ً
لنفسك أيـضــا ،وعــاوة على ذلك
قــامــت شــركــة «آب ــل» فــي هواتفها
ال ـث ــاث ــة ال ـج ــدي ــدة ب ـج ـلــب م ـيــزة
 Night Modeا لـ ـت ــي ت ـت ـيــح لــك
التقاط صور واضحة في البيئات
المظلمة.
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا وب ـع ــد طـ ــول انـتـظــار
ق ــام ــت ش ــرك ــة «آبـ ـ ـ ــل» بـتـضـمـيــن
تـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـش ـ ـحـ ــن الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع فــي
هواتف  iPhoneالثالثة الجديدة،
فـهــذه ال ـهــواتــف سـتــأتــي اآلن مع
شاحن بقوة  18Wفي العلبة وأن
ال ـهــاتــف  iPhone 11 Proيــوفــر
أربع ساعات أكثر من االستخدام
مقارنة مع  iPhone XSفي حين
يــوفــر ال ـهــاتــف iPhone 11 Pro
 Maxخ ـم ــس س ــاع ــات أك ـث ــر مــن
االسـتـخــدام مـقــارنــة مــع iPhone
 XS Maxوأن ال ـه ــوات ــف الــذكـيــة
ال ـثــاثــة ال ـج ــدي ــدة ال تـ ــزال تــأتــي
مع  64GBمن الذاكرة التخزينية
في النسخ األساسية بالتالي إذا
كنت تستغل الكثير مــن الــذاكــرة
الـ ـتـ ـخ ــزيـ ـنـ ـي ــة ف ـ ـسـ ــوف ي ـت ــوج ــب
عليك الذهاب مع نسخة 256GB
أو  512GBف ــي ح ــال ــة الـهــاتـفـيــن
 iPhone 11 Proو iPhone 11 Pro
 Maxأو مــع النسختين 128GB
أو  256GBفـ ــي ح ــا ل ــة ا ل ـه ــا ت ــف
.iPhone 11
وب ـص ــرف ال ـن ـظــر ع ــن ال ــذاك ــرة
التخزينية ،فقد أوضحت شركة
«آب ــل» كــذلــك أن هــواتـفـهــا الذكية
ً
ال ـثــاثــة ال ـج ــدي ــدة تـعـتـبــر أي ـضــا
مـقــاومــة لـلـمـيــاه وال ـغ ـبــار بحيث
يستطيع الـهــاتـفــان iPhone 11
 Proو iPhone 11 Pro Max
م ـقــاومــة ال ـم ـيــاه ف ــي ع ـمــق يصل
إلى  4أمتار ،وأن جميع الهواتف
الــذكـيــة الـثــاثــة الـجــديــدة تتبنى
تصميم الزجاج الــذي رأيناه في
الـجـيــل الـســابــق ،كـمــا أنـهــا تدعم
تقنية الشحن الالسلكي ،ومعيار
 WiFi 6الجديد ،وعندما يتعلق
األمر باأللوان فالهاتفان iPhone
 11 ProوiPhone 11 Pro Max
سـ ـيـ ـك ــون ــان مـ ـت ــوف ــري ــن ب ــأرب ـع ــة
ألـ ـ ــوان مـخـتـلـفــة ت ـش ـمــل الــذه ـبــي
وال ــرم ــادي واألب ـيــض واألخـضــر،
في حين سيكون الهاتف iPhone
ً
 XRم ـ ـت ـ ــوف ـ ــرا بـ ـخـ ـمـ ـس ــة ألـ ـ ـ ــوان
مختلفة تشمل األبيض واألحمر
واألرجواني واألصفر واألخضر.
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من  4أحرف و هي اسم دولة تقع في غرب آسيا.
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 - 9خاصتك باألجنبية -
 يرقب.عطف  -ذريعة.
 - 5ن ـ ـعـ ــم ب ــاأل جـ ـنـ ـبـ ـي ــة  - 7 -أ جـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاد  -مـ ـبـ ـت ــل حصلوا على.
 - 10رجائي  -عثر عليه.
عــاص ـمــة والي ـ ــة واشـنـطــن باألجنبية.
األميركية.
 - 8مخادع ومخاتل  -شاب  - 11عاصمة دولة أميركية
 عظم دقيق من السمك. - 6يستمسك و يـنـشــب بـ من كل شيء.
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 - 1م ـم ـثــل أم ـي ــرك ــي وال ــد
الممثلة أنجلينا جولي -
ّ
ضل الطريق.
2
 - 2من األحجار الكريمة -
تقال للوالدة.
 - 3من يتولى إدارة عامة 3
أو خاصة  -عيب ونقيصة
 ّ4
صر.
 - 4ح ـ ــرف هـ ـج ــاء  -دول ــة
أوروبية.
5
 - 5إسم موصول  -أشعلوا
وألهبوا النار.
6
 - 6م ــدي ـن ــة ب ــري ـط ــان ـي ــة -
ً
أنتجوا ربحا.
 - 7أحرف متشابهة  -والية 7
أميركية  -سرعة.
 - 8تـ ـع ــوم وت ـن ـب ـســط فــي 8
الـ ـ ـم ـ ــاء  -ع ـظ ـي ــم وش ــدي ــد
الوطأة.
9
 - 9ضعف  -عاصمة دولة
عربية  -حدث نفسه.
10
 - 10س ـج ــن فـ ــي ب ــاري ــس
اقتحمه الثوار في  14تموز
 - 2ممثل ومخرج أميركي
.1789
 ضمير متصل.ً
عموديا:
 - 3ت ـس ـعــة ب ــاألج ـن ـب ـي ــة -
أحدت وشحذت السكين.
 - 1رئيس أميركي راحل - 4 .ع ــوز وح ــاج ــة  -حــرف
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كلمة السر:
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تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ــواص ــل جـ ـه ــودك ب ـع ــزم كبير
ّ
ّ
والمادية.
وتتحدى كل المعوقات المهنية
ً
عــاطـفـيــا :يـطـلــب الـفـلــك مـنــك ال ـحــذر في
عالقاتك العاكفية ألنها تزداد.
ّ
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :يـ ـع ــزز ب ــرج ــك هـ ــذا الــوقــت
باللقاءات والصداقات واألعمال الفنية.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال شيء يثنيك عن متابعة طريقك
وقد تتوصل الى نجاحات مذهلة.
ً
عاطفيا :تسعى الى مغازلة لكنها تبقى
سطحية وال تؤثر عليك.
ً
اجتماعيا :خفف من الصخب والضجيج
وتحرر من بعض القيود االجتماعية.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :ي ــوم مــن األحـ ــام ال ـتــي بــدأت مهنيا :قد تغير اتجاهات العمل وتبدو
ً
شجاعا باتخاذ القرارات.
تتحقق بمشروع خالق ستقوم به.
ً
ً
ً
ً
وحريصا مع شريك
عاطفيا :تأكد من نفسك قبل استعادة عاطفيا :كن صادقا
عمرك وال تتالعب بعواطفه.
عالقة عاطفية قطعتها.
ً
ً
ّ
تتسرع في ّردة فعلك اذا اجتماعيا :األخبار العائلية مطمئنة مما
اجتماعيا :ال
يدفعك الى العمل بجدية أكثر.
واجهت خطأ في منزلك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :قد تجذبك األبحاث والــدراســات مهنيا :قد تتاح لك فرصة مهنية مميزة
ّ
قال تدعها تفوت وتخسرها.
وتنكب على تجربة فكرية جديدة.
ً
ً
عاطفيا :ال بأس في التعبير عن أفكارك عاطفيا :تهدف الى االستقرار والثبات
ّ
وتقرر عدم االلتفات العاطفي الى الغير.
بصراحة أمام الحبيب.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :يسلط الـضــوء عليك وتبرز اجتماعيا :ابتعد عن الناس المغلقين
ً
مجد.
اجتماعيا بشكل الفت.
والمتعنتين ألن الحوار معهم غير ٍ
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
نجاحا في عملك فتحظى
مهنيا :تحقق
بترقية وبزيادة على راتبك.
ً
عاطفيا :تلعب العالقات االجتماعية ً
دورا
في لقائك بشخص يدخل الى قلبك.
ً
اجتماعيا :يجذبك الناس المتزنون وتشعر
بغربة مع المتطرفين والمهووسين.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
ً
ً
ً
مهنيا :تتحرر من أفكار مسبقة وتتعاطى مهنيا :يتجلى مجهودك المهني الكبير مهنيا :يحمل الفلك إليك بشرى خاصة
ً
وقد تكون نجاحا ً
مثمرا.
في نجاحات قريبة ومتتالية.
مع الزمالء بأسلوب مختلف.
ً
ً
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ثـمــة ش ــيء جــديــد يـتـطــور في عاطفيا :يتجاوب رفيق عمرك مع جميع عاطفيا :تبدو خالقا على الصعيد العاطفي
ً
ً
حياتك الشخصية قد يكون ً
متطلباتك ألنه يحبك ً
ومغرما به.
ومنفتحا على الحبيب
كثيرا.
حبا.
ً
ً
ً
اجتماعيا :يسهل التواصل مع اآلخرين اجتماعيا :ال أفضل من التروي والهدوء اجتماعيا :قد تصطدم بأحد األهــل أو
المعارف فال تقطع حبل الود بينكما.
وتنطلق في موضوع اجتماعي جديد .في التعاطي مع أفراد العائلة.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تتحقق بعض أحالمك لكنك
عازم على خوض مشاريع أضخم.
ً
عاطفيا :عالقتك العاطفية أو الزوجية
في أوج نجاحها بفضل حنانك.
ً
اجتماعيا :قد يعاني األوالد أو بعض
من حولك من تجربة ّ
يمرون بها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تنجز بعض المشاريع المالية وتفكر
باستثمارات خارج عملك.
ً
عاطفيا :تحقق مــع شــريــك عـمــرك مكاسب
ملموسة تشاركتما بها.
ً
اجتماعيا :تواجه بعض التقصير في المنزل
بروح إيجابية ويتجاوب الجميع معك.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر

١٨

توابل ةديرجلا
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ّ
طارق العلي :أحضر لمسلسل كوميدي قريب من «قرمش»

ً
كشف عن قرب عودة مسرحية «عنتر المفلتر» مثمنا نجاحها
محمد جمعة

يستعد الفنان طارق العلي
لعمل تلفزيوني جديد تقع
أحداثه في حلقات منفصلة،
وهو ذو طابع كوميدي ساخر.

العلي ِّ
يثمن تجارب
الفنانين الشباب
الذين خرجوا
من عباءة مسرحه

يجد الفنان د .ط ــارق العلي
فـ ــي ال ـع ـط ـل ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ف ــرص ــة
اللتقاط األنفاس بعد ماراثون
م ـس ــرح ــي ط ــوي ــل ت ـن ـقــل خــالــه
بين العديد من المناطق لعرض
مسرحية «عنتر المفلتر» على
ً
أن يعود بها مجددا في الفترة
المقبلة.
الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم اسـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــارب كـ ـفـ ـن ــان فـ ـ ــإن دوره
ً
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــي واض ـ ـ ـ ـ ــح جـ ـلـ ـي ــا
للعيان عبر حساباته الرسمية
فــي مــواقــع الـتــواصــل ،ويوضح
وينتقد ويعقب بهدف إنساني
فــي الـمـقــام األول وم ــن منطلق
مسؤوليته االجتماعية.
«بومحمد» تحدث لـ«الجريدة»
ع ــن ن ـش ــاط ــه ال ـم ـق ـبــل ال ــدرام ــي
والمسرحي ،وكشف في البداية
ع ـ ــن عـ ـ ـ ــودة مـ ـس ــرحـ ـي ــة «ع ـن ـت ــر
المفلتر» عقب العطلة الحالية
إذ «نستأنف عرض المسرحية
ً
قــري ـبــا ،وأن ــا سـعـيــد ب ــاألص ــداء
الـ ـطـ ـيـ ـب ــة ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ـت ـه ــا ب ـيــن

الكويت والسعودية وبالتعاون
مـ ـ ـ ــع م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة م ــن
الفنانين مــن مختلف األ جـيــال
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب وال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــار السـ ـيـ ـم ــا
ال ـف ـن ــان جـ ـم ــال الـ ــردهـ ــان وه ــو
ق ــام ــة ف ـن ـيــة وأعـ ـت ــز بــال ـت ـعــاون
معه ،ونتطلع لترك بصمة هذا
ال ـعــام والـمـســرحـيــة مــن تأليف
عيسى عبدالله وإخراج مشاري
ال ـم ـج ـي ـب ـيــل واإلشـ ـ ـ ـ ــراف ال ـع ــام
لعيسى ال ـع ـلــوي ،وم ــن بطولة
طــارق العلي ،وجمال الردهان،
وأحمد الفرج ،وهند البلوشي،
وم ـي ــس ك ـم ــر ،وش ـي ـم ــاء قـمـبــر،
وم ـص ـط ـفــى م ـح ـم ــود ،وفـيـصــل
السعد ،ومحمد الوزير وعبدالله
البصيري.

مواطن بسيط
وع ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـم ـس ــرح ـي ــة
أوضح العلي أن «عنتر» مواطن
ب ـس ـي ــط يـ ـق ــع ض ـح ـي ــة ال ـف ـس ــاد
اإلداري في الدولة ،نتيجة طمع

طارق في مشهد من «عنتر المفلتر»

ب ـعــض ال ـم ـســؤول ـيــن وت ـتــوالــى
األح ـ ـ ـ ــداث فـ ــي إط ـ ـ ــار ك ــوم ـي ــدي
سـ ــاخـ ــر ،ورس ـ ــال ـ ــة ال ـع ـم ــل هــي
مكافحة الفساد وإعــاء أهمية
ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون وم ـج ــاب ـه ــة
الخارجين عليه.
وكـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ـ ـ ــان
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ع ـ ـ ــن ال ـت ـح ـض ـي ــر
لـ ـعـ ـم ــل تـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ك ــومـ ـي ــدي
قريب من أجــواء «قرمش» الذي
سبق وقــدمــه عــام  ،2013خالل
ً
م ــوس ــم رمـ ـ ـض ـ ــان ،م ـس ـت ـط ــردا:
قدمنا العمل الجديد لتلفزيون
الكويت وننتظر قرارهم ،السيما
أن ال ـم ـس ـل ـســل ق ــري ــب م ــن روح
«قرمش» إذ تقع أحداثه في إطار
كوميدي ساخر ،حول مجموعة
من المواقف المنفصلة كل حلقة
حكاية مختلفة ،ومن المتوقع أن
نكشف كــل تفاصيل العمل في
وقت الحق».

رغبة الجمهور
وع ــن ال ـت ـعــاون الـمــرتـقــب مع
الـ ـفـ ـن ــان ف ــاي ــز الـ ـم ــالـ ـك ــي الـ ــذي
كشف عنه فــي وقــت ســابــق من
ً
خ ــال فـيــد يــو يجمعهما مـعــا ،
قال العلي« :عالقتي مع الفنان
السعودي فايز المالكي تعود
ً
إل ـ ــى  25عـ ــامـ ــا ،وال ـت ـق ـي ـت ــه فــي
ال ـس ـعــوديــة ق ـبــل أيـ ــام واتـفـقـنــا
أن ن ـت ـع ــاون ب ـع ـمــل ج ــدي ــد مــن
العام
المتوقع أن يبصر النور
ّ
المقبل ،إذ التقت رغبة كل منا
ً
على هذا القرار نزوال عند مطلب
الجمهور الذي طالما تمنى أن
ً
ً
ن ـت ـعــاون م ـع ــا ،وح ــال ـي ــا نجهز
ً
للعمل الذي قد يكون تلفزيونيا
ً
أو م ـس ــرح ـي ــا س ـن ـعــرضــه بـيــن
الـ ـك ــوي ــت والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،واآلن
يـخـطــط ل ـهــذا ال ـت ـع ــاون عيسى
العلوي ،وفــي الوقت المناسب
س ـ ـن ـ ـك ـ ـشـ ــف كـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل
للجمهور.

سعاد علي :سعيدة باألصداء الطيبة
لمسرحية «أشباح هونولولو»
محمد جمعة

ثـمـنــت الـفـنــانــة الـبـحــريـنـيــة س ـعــاد علي
نجاح مسرحية «أشباح هونولولو» ،التي
ق ــدم ــت عــروض ـهــا خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة
بالسعودية.
وقــالــت سعاد فــي تصريح لـ «الجريدة»،
إن «المسرحية اجتماعية تدور أحداثها في
إطار كوميدي ،وتحكي قصة أفراد عائلتين
يسافرون لقضاء إجــازة في إحــدى ُ
الجزر،
وي ـت ـع ــرض ــون لـبـعــض ال ـم ــواق ــف ف ــي إط ــار
كــوم ـيــدي خـفـيــف ،وش ـهــد الـعـمــل حـضــورا
كبيرا ،وأنا سعيدة باألصداء الطيبة التي
حققتها المسرحية».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـش ـف ــت س ـ ـعـ ــاد عــن
إطاللتها خالل الشهر الجاري في برنامج
«عالسيف» ،عبر شاشة قناة  ،atvفي ثالث
حلقات الموسم الجديد،
وقـ ـ ــالـ ـ ــت« :أحـ ـ ـ ــل ض ـي ـف ــة عـ ـل ــى ب ــرن ــام ــج
عالسيف ،للقاء الجمهور الكويتي في حوار
من القلب .مشتاقة للقاء األحبة في الكويت».
ُيــذكــر أن مسرحية «أشـبــاح هونولولو»
بطولة نخبة من نجوم الخليج ،هم :سعاد
علي ،ليلى السلمان ،علي السبع ،عبدالناصر
الزاير ،والنجم الكويتي محمد صفر ،ومن
إخراج مالك.
وكـ ــانـ ــت سـ ـع ــاد أطـ ـل ــت خـ ـ ــال رمـ ـض ــان
الماضي في عملين دراميين ،هما :مسلسل

سعاد علي في مشهد من «أشباح هونولولو»
«عذراء» ،واآلخر كوميدي بطابع اجتماعي
إنساني في «جديمك نديمك».
وأع ــرب ــت عــن سـعــادتـهــا بـ ــردود األف ـعــال
الطيبة تجاه مسلسل «عذراء» ،الذي تشارك
فــي بطولته إلــى جانب نخبة مــن النجوم،
منهم شجون الـهــاجــري ،وب ــإدارة المخرج

على صعيد آخر ،ثمن العلي
تجارب الفنانين الشباب ،الذين
خـ ــرجـ ــوا مـ ــن ع ـ ـبـ ــاءة م ـســرحــه
ً
ً
وسـلــك كــل منهم درب ــا مختلفا
في الحياة ،وقال« :أسعد عندما
أشـ ــاهـ ــد ن ـج ــاح ــات ـه ــم وأت ـم ـنــى
لهم التوفيق ،هناك من استقل
م ـن ـه ــم وأخ ـ ـ ــذ م ـن ـح ــى اإلنـ ـت ــاج
وهذا حقهم وال شك أن حديثهم
عن تجربتهم في مسرح طارق
ت ـ ـس ـ ـعـ ــدنـ ــي ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
الشخصي».

خيارات فنية
ً
وأكـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ـ ــدرس ح ــالـ ـي ــا
مجموعة من الخيارات الفنية،
لالستقرار على المناسب منها،
لتقديمه خــال الفترة المقبلة،
خصوصا أنه غاب عن الشاشة
الصغيرة خــال شهر رمضان
الـ ـم ــاض ــي  ،واكـ ـتـ ـف ــى ب ــإط ــال ــة

مـحـمــد ال ـق ـفــاص ،قــائـلــة ع ـنــه« :ه ــو مـخــرج
محترف يهتم بأدق تفاصيل العمل ،وتلك
ً
تجربتنا األولــى معا ،واستمتعت بالعمل
واع وم ـ ـ ــدرك ،وأعـ ـط ــى جميع
م ـع ــه ،وهـ ــو ٍ
الشخصيات حقها ،ونشيط في اللوكيشن،
ولماح ودقيق».

ً
تنجز «ليلة شعر» قريبا وتستعد لنص تلفزيوني جديد
●

في الشرقاوي

عزة إبراهيم

أعربت الفنانة والمذيعة
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــاوي ع ــن
سـ ـ ـع ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــا ،ب ـت ـق ــدي ــم
ب ــرن ــام ــج «ل ـي ـلــة شـعــر»
خ ــال دورة الصيف
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـن ـت ـه ــي
م ـط ـل ــع أك ـت ــوب ــر
ا ل ـم ـق ـبــل ،معلنة
توقف البرنامج،
م ـ ـ ـ ـ ــع اح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــال
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ــي
دورات مقبلة.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــاوي
ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة»،
أنها استمتعت بالتجربة
ال ـتــي أفـسـحــت لـهــا الـمـجــال
لقراءة قصائد الشعر الجديدة
وال ـتــراث ـيــة ،م ــع م ـشــاركــة متألقة
للشعراء والموهوبين ،من خالل
ضيوف الحلقات يوميا عبر إذاعة
الـكــويــت ،وأثـيــر محطة البرنامج

مشاركات إذاعية
وأشــارت الشرقاوي إلى مشاركتها
فـ ــي م ـس ـل ـســل «عـ ـل ــى ف ـ ـكـ ــرة» اإلذاع ـ ـ ــي
ل ـل ـم ـخــرج م ـح ـمــد ال ـش ـط ــي ،وال ـمــؤل ـفــة
ابتسام السيار ،بالتعاون مع مجموعة
ك ـب ـيــرة م ــن ال ـف ـنــان ـيــن ،م ـن ـهــم :أســامــة
المزيعل ،علي بهمن ،فهد العامر ،إيمان
فـيـصــل ،وض ـحــة ال ـس ـنــي ،ول ـيــد الــدلــح
وغيرهم من الفنانين.
ك ـم ــا ش ــارك ــت ف ــي ت ـق ــدي ــم بــرنــامــج

تربطني بفايز
المالكي عالقة
قوية تعود
ً
إلى  25عاما
وعمل جديد
ً
يجمعنا قريبا

شاركت الفنانة نداء شرارة،
متابعيها بمقطع فيديو
ً
لها وهي تغني مقطعا
ً
جديدا من تأليفها ألغنية
«بعدو عطرك».
ونشرت شرارة ،الفيديو
عبر حسابها الشخصي
على موقع «إنستغرام»
 ،وطلبت رأي الجمهور
حول هذه األغنية ،حيث
علقت« :حلو تكون قاعد
وتكتب كوبليه جديد
إلحدى أغانيك أنا اخترت
بعدو عطرك ،وكتبت هاد
الكوبليه الجديد بتمنى
يعجبكم».
وتابعت« :قاسي وياريتني
ما عرفتو ،يوم الكانت
أحالمي انت ،طلعت وهم
وريتني ما حلمت ،شو يلي
تغير وحسيتو ،بتسألني
معقوله ما عرفت ،انت ما
فيك تكون منيح ،مفكر
حالك طبيعي وصريح ،لو
على الفرقة قلبي بيبقى،
لحالو وال كل هالتجريح،
للعلم وبس تقلك شي ،ما
ّ
بدي اتزكرلك شي ،حتى
عطرك بيجرح متلك ،صعب
الغلط يبقى صحيح».
وأردفت« :تقييمكم رأيكم
بهمني حبايبي ،بعدو
عطرك ...أغنية من كلماتي،
ألحان غارو كليكيان،
توزيع جان ماري رياشي».

إيمي سمير غانم
«ال تشاهد أعمالها»

أكدت الفنانة إيمي سمير
غانم أنها ال تشاهد أي
عمل من أعمالها ،وهي
بذلك تشبه والدها الفنان
سمير غانم على عكس
شقيقتها دنيا ووالدتها
دالل عبدالعزيز.
وقالت إيمي ،إنها تتوتر
ً
كثيرا قبل تصوير أي
عمل ،وتظل تقرأ دورها
طوال الوقت وتقرأ القرآن
الكريم.
وأضافت ،أنها ال تحب
مشاهدة أعمالها بعد
عرضها قائلة «مستحيل»
إذ تخاف وتفضل أن
تسمع ردود فعل الجمهور.
وأوضحت أن أهم شيء
عندها أن يعجب الجمهور
بالمسلسل ،ال تهتم
بنجاحه الكبير أو أن
يصبح األول ،ووصفت
نفسها أنها تحب السير
بجانب الحيط وأال ينزعج
منها الجمهور أو ينتقدها
بشكل سيئ.

يـحــل ال ـشــاعــر ب ــدر بــورس ـلــي ضـيـفــا عـلــى رابـطــة
األدباء الكويتيين ،مساء اليوم ،في لقاء استثنائي
ب ـع ـن ــوان «ن ـه ــر م ــن ال ـع ـط ــاء ف ــي وطـ ــن ال ـن ـه ــار»،
يتحدث خالله عن مسيرته مع األ شـعــار التي
أثـ ــرى ب ـهــا الـمـكـتـبــة ال ـغ ـنــائ ـيــة ف ــي الـخـلـيــج
والـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي ،وس ـت ـق ــام األم ـس ـي ــة فــي
السابعة مساء بمقر رابطة األدباء بمنطقة
العديلية.
وتـحــرص الــرابـطــة على إقــامــة اللقاء
األسبوعي لعمالقة الفنون والثقافة
بــال ـكــويــت ،لـتـسـلـيــط ال ـضــوء على
أهـ ـ ــم الـ ـمـ ـحـ ـط ــات فـ ــي مـ ـش ــواره ــم
اإلبداعي الذي يمتد لسنوات ،في
محاولة لتوثيق سيرة ومسيرة
قــا مــات ا لـفــن واألدب بالكويت،
حيث سبق أن حل الموسيقار
غ ـ ـنـ ــام الـ ــدي ـ ـكـ ــان َّضـ ـيـ ـف ــا إل ــى
جانب الملحن أ نــور عبدالله
وغيرهما.
ُيذكر أن الشاعر بورسلي
قدم خالل رمضان الماضي
َّ
الموسم الثاني من برنامج
«مـ ــرنـ ــي» ع ـب ــر ش ــاش ــة ق ـنــاة
الـ ـ ـ ـ ــراي ،واس ـ ـت ـ ـضـ ــاف خ ــال ــه
أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء مـ ـهـ ـم ــة فـ ـ ــي ال ـم ـش ـه ــد
ال ـم ـح ـل ــي ،ل ـي ـغ ــوص فـ ــي أع ـم ــاق
ال ـمــاضــي الـجـمـيــل عـبــر اسـتـنـبــاط
الـمـخـتـلــف ،وم ــا لــم يـعـلــن مــن قبل
مع ضيوف يخبئون في أفئدتهم
ذكريات آن األوان إلعالنها.

في الشرقاوي :استمتعت بتجربتي اإلذاعية
الـعــام ،وبالتعاون مــع زميلها المذيع
م ـم ــدوح الـمـحـســن ،وال ـم ـخــرج مشعل
العميرةُ ،
والمعد خالد المحسن ،وفايز
الزعل.
وقالت إنها تتطلع إلى تكرار تجربة
الـعـمــل اإلذاع ـ ــي م ــرة أخـ ــرى ،لـكــن بعد
فترة راحة ،حيث كان الموسم الصيفي
مرهقا بالنسبة لها ،من خالل انشغالها
ب ــال ـب ــرن ــام ــج ،وت ـس ـج ـي ــل الـ ـع ــدي ــد مــن
السهرات اإلذاعـيــة ،ما دفعها إلى عدم
الحصول على إجازة أو السفر للخارج
خــال العطلة ،لــذلــك فهي تحتاج إلى
فترة انقطاع قصيرة ،ومن ثم العودة.

إذاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ـس ـل ـســل
«أزواج ول ـكــن» ،مــن تــألـيــف أمــل
عـبــدالـلــه ،إخ ــراج غ ــادة السني،
وب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة :ه ـ ـنـ ــد ال ـ ـب ـ ـلـ ــوشـ ــي،
وانـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراح ،وخ ــال ــد
المظفر ومجموعة من الممثلين
اإلذاعيين ،وهــو عمل ذو طابع
ً
ك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ،ي ـ ـطـ ــرح ع ـ ـ ـ ـ ــددا مــن
القضايا والرسائل االجتماعية.
يــذكــر أن آخ ــر أع ـم ــال الـعـلــي
السينمائية ك ــان فيلم « ســا عــة
زمـ ــان» وه ــو م ــن إن ـت ــاج ورؤي ــة
ال ـش ـي ـخ ــة انـ ـتـ ـص ــار الـ ـصـ ـب ــاح،
وفكرة وإخراج رمضان خسروه،
وسيناريو وحوار محمد عواد
الشمري ،واإلشراف العام ألحمد
األم ـ ـ ـيـ ـ ــري ،وم ـ ــدي ـ ــر ال ـت ـص ــوي ــر
ج ــون الـ ـش ــرق ــاوي ،ومــوسـيـقــى
ع ـمــرو راض ـ ــي ،وم ـك ـيــاج س ــارة
ف ــاض ــل وش ـه ــد ال ـع ـلــي ،إضــافــة
إلى مجموعة واعدة من الفريق
ال ـف ـن ــي ،الـ ـمـ ـك ـ َّـون م ــن مـمـثـلـيــن

ومـســاعــدي مـخــرج ومصورين
تخرجوا في الفرقة السينمائية
األولى.
وال ـف ـي ـلــم م ــن ب ـطــولــة الـفـنــان
طارق العلي ،إلى جانب محمد
جــابــر «ال ـع ـي ــدروس ــي» ،وجـمــال
الردهان ومحمد الحملي وهبة
الدري.

ً
شرارة تستحدث مقطعا
من «بعدو عطرك»

بدر بورسلي «نهر من العطاء»
في رابطة األدباء الليلة

تطل على الجمهور الكويتي من خالل برنامج «عالسيف»

●

طارق العلي

خبريات

«الـ ـس ــالـ ـف ــة» ب ـ ــدال م ــن ال ـم ــذي ــع مـحـمــد
الوسمي في فترة إجازته ،كما شاركت
في تقديم برنامج «سوالف العيد» خالل
أيام عيد األضحى الماضي ،مؤكدة أن
عودتها لإلذاعة جاءت بعد  10سنوات
انـ ـقـ ـط ــاع م ـن ــذ آخ ـ ــر أع ـم ــال ـه ــا ب ــإذاع ــة
الفجيرة ،وكانت عودة موفقة ومكثفة،
وأتاحت لها المشاركة في العديد من
البرامج واألعمال الدرامية.
وعن مشاركاتها التلفزيونية ،قالت
إنها ستتفرغ بمجرد توقف برنامجها
اإلذاعـ ـ ـ ـ ــي ،الخ ـت ـي ــار ن ــص ت ـل ـفــزيــونــي
تعلنه خــال الفترة المقبلة ،موضحة
أنـهــا تلقت ع ــددا مــن ال ـن ـصــوص ،لكن
انشغالها بأعمالها اإلذاعية لم يترك لها
مجاال الختيار النص القادم.
وذك ــرت الـشــرقــاوي أن تــأخــرهــا في
اتـ ـخ ــاذ قـ ـ ــرار بـ ـش ــأن أحـ ـ ــدث أع ـمــال ـهــا
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ي ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى ص ـعــوبــة
االخ ـت ـيــار بـعــد مسلسل «ال موسيقى
في األحمدي» ،الذي وضع على كاهلها
م ـســؤول ـيــة عـ ــدم ال ـت ــراج ــع ع ـمــا حققه
المسلسل من نجاح ،مع ضرورة اختيار
عمل ال يقل عــن مستوى وج ــودة آخر
مسلسالتها.

ً
ناصيف زيتون يحيي حفال
ً
غنائيا في سورية
بدر بورسلي

«مدخل إلى الثورات العربية
في السينما» بـ «االسكندرية»
ض ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ـ ـ ــات
م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان االس ـ ـك ـ ـن ـ ــدري ـ ــة
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ل ـ ـل ـ ــدورة ،35
يـصــدر قريبا كـتــاب «مدخل
إلـ ــى ال ـ ـثـ ــورات ال ـع ــرب ـي ــة فــي
السينما» ،مــن إع ــداد الناقد
السينمائي عماد النويري،
ويـ ــأتـ ــي إصـ ـ ـ ـ ــداره م ـتــزام ـنــا
مـ ــع اح ـت ـف ــال ـي ــة ال ـم ـه ــرج ــان
بمناسبة مرور  100عام على
ثورة .1919
ويـتـضـمــن ال ـك ـتــاب ثــاثــة
أبواب ،تلقي الضوء على أهم
الثورات العربية وتاريخها
ب ــداي ــة م ــن الـ ـث ــورة الـعــربـيــة
ال ـك ـبــرى ع ــام  ،1916وحـتــى
ث ـ ــورات م ــا يـسـمــى بــالــربـيــع
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،ويـ ـ ــوضـ ـ ــح ك ـيــف
انـعـكـســت ه ــذه ال ـث ــورات في
السينما الـعــربـيــة وغـيــرهــا،
مــع االش ــارة إلــى أهــم األفــام
ال ـع ــرب ـي ــة واألج ـن ـب ـي ــة ال ـتــي
تعاملت مع هذا الموضوع.
ويـشـهــد الـمـهــرجــان عــددا

عماد النويري

مـ ـ ــن األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة
م ــن ضـمـنـهــا إق ــام ــة مـعــرض
ت ـش ـك ـي ـل ــي بـ ـم ــرك ــز اإلبـ ـ ـ ــداع
ب ــاالس ـك ـن ــدري ــة واالحـ ـتـ ـف ــال
ب ـ ـ ـمـ ـ ــرور ن ـ ـصـ ــف قـ ـ ـ ــرن ع ـلــى
جـمــاعــة السينما الـجــديــدة،
اضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى االحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة
الرئيسية.

يستعد المطرب السوري
ناصيف زيتون إلحياء
حفل غنائي مساء اليوم،
في محافظة حمص وسط
سورية ،يقدم من خاللها
مجموعة من أغنياته
المميزة ،والتي يتفاعل
معها الجمهور السوري
بشكل كبير ،منها أغنية
«تكة» وأغنية «كرمال الله».
وكان ناصيف قد طرح
أغنية «تكة» ،وهي من
كلمات ضياء عشا ،وألحان
عمر الخير وتوزيع عمر
صباغ ،وإخراج ريشا
سركيس.
يذكر أن آخر أعمال
ناصيف كان كليب «كل
يوم بحبك» وقدم على
طريقة الرسوم المتحركة
لتوصيل الرسالة بشكل
مختلف ،وتقول كلمات
األغنية «الباء بعشق
عينيكي والحاء حياتي
ليكي والباء بغار عليكي
والكاف كل يوم بحبك».
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دوليات
إيران تحتفي بإبعاد بولتون ...وأسهم «لقاء نيويورك» ترتفع
• ظريف :العالم تنفس الصعداء • منوتشين وبومبيو :متفقون على مواصلة أقصى الضغوط
احتفت إيران ،أمس ،بإقالة
مستشار األمن القومي
األميركي جون بولتون ،بوصفه
أحد «أمراء الحرب» ،في وقت
اعتبر مسؤولون أميركيون
رحيل
سابقون وحاليون أن ّ
صقر اإلدارة األميركية مثل
إزاحة عقبة في طريق عقد
لقاء قمة بين الرئيس ترامب
ونظيره اإليراني حسن
روحاني ،رغم صعوبة عقد
صفقة بين الطرفين.

نأمل أن تسهم
إقالة بولتون
في إنجاح
الجهود
المبذولة لحل
أزمة إيران
هايكو ماس

رحــب الـعــديــد مــن المسؤولين
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ـي ـ ــن ،وفـ ـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــم
الــرئـيــس حـســن روح ــان ــي ،بإقالة
الرئيس األميركي دونالد ترامب
مـسـتـشــاره لــأمــن ال ـقــومــي جــون
بولتون ،وفسروا ذلك بأنه «فشل
في سياساته الحربية».
ً
وأشـ ــار روح ــان ــي ضـمـنـیــا إلــی
إق ــال ــة ب ــولـ ـت ــون ،وق ـ ـ ــال« :ي ـح ـتــاج
األم ـيــرك ـيــون إل ــى فـهــم أن الـحــرب
وأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرب لـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا ف ــي
م ـص ـل ـح ـت ـهــم .ي ـج ــب ع ـل ــى أم ـ ــراء
ً
ال ـح ــرب الـتـنـحــي جــان ـبــا ،ويـجــب
التخلي عــن سياسة المتشددين
والضغط األقصى».
وأضــاف الرئيس اإليراني ،في
تـصــريـحــات أم ــس ،أن «ال ــوالي ــات
المتحدة ستفشل في سياساتها
القائمة على التهديد بشن الحرب
على إيران».
وتابع« :لقد فرض العدو علينا
أقصى قدر من الضغوط .وردنا هو
مقاومة ذلك والتصدي له» ،مشيرا
إلى الحملة التي تشنها الواليات
المتحدة ضد إيران لحملها على
إب ـ ـ ــرام م ـع ــاه ــدة ش ــام ـل ــة وبــدي ـلــة
لالتفاق ّ النووي الموقع عام .2015
وح ــذر روحــانــي مــن أن طهران
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدة لـ ـخـ ـف ــض م ـ ــزي ـ ــد مــن
التزاماتها الـنــوويــة المنصوص
عليها فــي االت ـفــاق ال ـنــووي الــذي
انـسـحـبــت مـنــه واش ـن ـطــن ،إال أنــه
جدد استعداده لالمتثال لالتفاق
«فقط إذا قام األميركيون بالمثل».
وتــابــع« :لـقــد اتـخــذنــا الخطوة
الثالثة بخفض االلـتــزامــات ،وإذا
ً
ً
كان الزما وضروريا في المستقبل،
فسنتخذ خطوات أخرى».
من جهته ،انتقد وزير الخارجية
م ـح ـمــد جـ ـ ــواد ظ ــري ــف ال ــوالي ــات
المتحدة ،لفرضها عقوبات جديدة
عـلــى إيـ ــران عـشـيــة ذك ــرى أح ــداث

●

دانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية،
التي تضم السعودية واإلمارات والبحرين
ومصر« ،التدخالت اإليرانية في الشؤون
ال ـعــرب ـيــة ،ودع ـم ـهــا لــأع ـمــال اإلرهــاب ـيــة
والتخريبية في الدول العربية ،واستمرار
تهديداتها المباشرة للمالحة الدولية في
الخليج ومضيق هرمز ،والبحر األحمر
عبر وكالئها في المنطقة».
وأكدت اللجنة ،في بيان شديد اللهجة
أمس« ،أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد
أي محاوالت إيرانية لتهديد أمن الطاقة
وحــريــة وســامــة المنشآت البحرية في

ً
روحاني مترئسا اجتماع الحكومة في طهران أمس (إرنا)
 11سـبـتـمـبــر  ،2001رغ ــم رحـيــل
بــولـتــون ال ــذي وصـفــه بــأنــه «أكبر
داعية للحرب».
وك ـت ــب ظ ــري ــف ع ـلــى «تــوي ـتــر»
أمــس« :بينما كــان العالم يتنفس
الصعداء لإلطاحة برجل الفريق
ب ــاء ف ــي ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،أعـلـنــت
واشنطن فرض المزيد من عقوبات
اإلرهاب االقتصادي على طهران».
وأضـ ـ ـ ــاف« :ال ـت ـع ـطــش لـلـحــرب
وال ـض ـغــوط الـقـصــوى ينبغي أن
يزول مع غياب أكبر داعية للحرب».
ودأب ظريف على القول إن «الفريق
باء» ،الذي يضم بولتون ،قد يدفع
ترامب للدخول في صــراع مسلح
مع طهران.

عقبة انزاحت
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أعـ ــرب وزي ــر

الخارجية األلماني ،هايكو ماس،
عن أمله بأن تسهم إقالة بولتون،
في إنجاح الجهود المبذولة لحل
األزمة حول إيران.
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،اعـ ـتـ ـب ــر
م ـس ــؤول ــون أم ـيــرك ـيــون حــالـيــون
وس ــاب ـق ــون أن ع ــزل بــول ـتــون من
البيت األبيض «يزيح عقبة أمام
إم ـك ــان إج ـ ــراء م ـح ــادث ــات نــوويــة
بين الــواليــات المتحدة وإي ــران»،
لكن احتماالت أن يؤدي مثل هذا
الحوار إلى نتيجة إيجابية ال تزال
محدودة.
ف ـق ــد ع ـ ــزل ت ــرام ــب م ـس ـت ـشــاره
لألمن القومي ،وهو أحد الصقور
فيما يتعلق بإيران ،إذ كان يطالب،
وهو مواطن عادي ،بعمل عسكري
لتدمير برنامجها النووي.
وكان بولتون ،ثالث مستشاري
ت ــرام ــب ل ــأم ــن الـ ـق ــوم ــي ،ي ـن ــادي

بالعمل على وقف صادرات النفط
اإلي ــران ـي ــة بــال ـكــامــل ،كـمــا ع ــارض
رغبة ترامب في لقاء روحاني.

دكتور ال
وكـ ـ ـت ـ ــب ك ـ ـل ـ ـيـ ــف كـ ــاب ـ ـت ـ ـشـ ــان،
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل اآلن
ف ـ ــي «ش ـ ــرك ـ ــة ي ـ ــوراسـ ـ ـي ـ ــا غ ـ ــروب
الستشارات المخاطر السياسية»،
تحليال يـقــول فـيــه« :ك ــان بولتون
هــو الدكتور ال ،عندما كــان األمــر
يتعلق بــالـمـحــادثــات مــع إي ــران».
وكان كابتشان يشير إلى شخصية
شديدة العدوانية ميالة للتدمير
في أحد أفالم جيمس بوند تعرف
بـ «دكتور نو».
ورغم أن المرشد اإليراني علي
خامنئي لــن يسمح على األرجــح

الخليج والممرات البحرية األخرى ،سواء
قــامــت بــه إي ــران أو أذرع ـهــا فــي المنطقة،
ً
ً
ً
مـمــا يـشـكــل ت ـهــديــدا واض ـح ــا وصــريـحــا
لألمن والسلم في المنطقة والعالم ،ويهدد
استقرار االقتصاد العالمي».
وشددت اللجنة على إدانتها «استمرار
عمليات إط ــاق الـصــواريــخ الباليستية
اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـص ـنــع م ــن داخ ـ ـ ــل األراض ـ ــي
الـيـمـنـيــة ع ـلــى ال ـس ـعــوديــة ب ـمــا ف ــي ذلــك
األماكن المقدسة .وأكدت دعمها لإلجراءات
التي تتخذها الرياض والمنامة من أجل
التصدي لهذه األعمال العدوانية».
ونـ ـ ـ ــددت ب ـق ـي ــام م ـي ـل ـش ـيــات ال ـحــوثــي
المدعومة من إيران بالهجوم بالطائرات

ال ـم ـس ـيــرة ع ـلــى مـحـطـتـيــن ل ـضــخ الـنـفــط
واالعتداء على السفن التجارية في المياه
اإلقليمية لدولة اإلمارات وفي بحر عمان،
واسـتـنـكــرت مــا وصفته بـ»التصريحات
االسـ ـتـ ـف ــزازي ــة ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـم ـســؤول ـيــن
إيرانيين ضد الدول العربية».
كما دانت اللجنة ،ما وصفته بـ»الكلمة
العدائية والتحريضية ألمين عام حزب
الـ ـل ــه ال ـل ـب ـن ــان ــي ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه» وم ــا
تضمنته من «إساءات مرفوضة للسعودية
واإلمـ ـ ـ ــارات وال ـب ـحــريــن وال ـي ـم ــن .وكــذلــك
اس ـت ـمــرار إي ـ ــران ف ــي تـطــويــر برنامجها

للصواريخ الباليـستية وتزويد ميليشيا
الحوثي اإلرهابية بها» .وأعربت اللجنة
عن قلقها إزاء ما تقوم به إيران من «تأجيج
مذهبي وطائفي في الــدول العربية ،بما
في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات
اإلرهابية وما ينتج عن ذلك من فوضى
وعدم استقرار ،األمر الذي يعيق الجهود
اإلقليمية والدولية لحل قضايا وأزمــات
الـمـنـطـقــة بــال ـطــرق الـسـلـمـيــة وطــالـبـتـهــا
بالكف عن ذلك».
وأعـ ــربـ ــت ال ـل ـج ـنــة ع ــن ال ـت ـضــامــن مع
«ق ــرار المملكة المغربية قطع عالقاتها
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــع إيـ ـ ــران لـتــدخـلـهــا في
الشؤون الداخلية للمغرب».

أفغانستان
وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر حـ ــول
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ش ـك ــل ال ـق ـش ــة الـ ـت ــي قـسـمــت
ظهر البعير ،حيث تناقلت وسائل إعالم
أم ـيــرك ـيــة أخـ ـب ــار ن ـق ــاش حـ ــاد جـ ــرى بين
الرجلين ،عارض فيه بولتون خطة ترامب
للتوصل إلى اتفاق سالم مع حركة طالبان،
واسـتـضــافــة زعـمــائـهــا فــي كــامــب ديـفـيــد،
ً
معتبرا أن بإمكان تــرامــب االنسحاب من
أفغانستان من دون اتفاق.

روسيا
كما اختلفت مــواقــف تــرامــب وبولتون
بـ ـش ــأن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ــع روس ـ ـيـ ــا وال ـم ـل ــف
األوك ــران ــي ،حـيــث تـعـ ّـهــد بــول ـتــون الشهر
الماضي بمواصلة دعم حكومة كييف في
ن ــزاع دون ـب ــاس ،لـكــن الـبـيــت األب ـيــض قــرر
أخيرا إرجاء تسليم دفعة من المساعدات
العسكرية إلى السلطات األوكرانية.
كـمــا أعـلــن بــولـتــون أن ــه ي ـعــارض إع ــادة
ان ـض ـم ــام روسـ ـي ــا إلـ ــى م ـج ـمــوعــة الـ ــدول
الصناعية الكبرى.

كوريا الشمالية
ً
وب ــولـ ـت ــون م ـ ـعـ ــروف أي ـ ـضـ ــا ب ـمــواق ـفــه

الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــددة حـ ـي ــال
كـ ـ ــوريـ ـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــاربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الصاروخية ،على
عكس ترامب ،الذي
أظ ـه ــر ل ـيــونــة في
التعامل مــع هذا
الملف.
وأش ــار كثير مــن المحللين إلــى غياب
بولتون عن قمة ترامب الثانية مع زعيم
كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ك ـي ــم ج ــون ــغ أون فــي
المنطقة منزوعة السالح في شبه الجزيرة
الكورية أواخر يونيو الماضي.

فنزويال
وشـ ـج ــع ب ــولـ ـت ــون إح ـ ـ ــدى ال ـت ـح ــرك ــات
الدبلوماسية األهم لترامب إلخراج الرئيس
الفنزويلي نيكوالس مادورو من السلطة
في بلد يشهد أزمة اقتصادية مستفحلة.
لكن المستشار األمـيــركــي وجــد نفسه
في نهاية المطاف مبعدا عن السلطة قبل
الرئيس الفنزويلي الــذي ال يــزال يحظى
بــدعــم الجيش ،بعد أكـثــر مــن ستة أشهر
من إعالنه غير شرعي من قبل الواليات
المتحدة وعدة دول أخرى.
ويتحدث ترامب أقل وأقل عن فنزويال،
وحسب معلومات صحافية عدة ،قد يكون
ألقى باللوم فــي الكواليس على بولتون
لمبالغته في تقدير سهولة فــرض زعيم
المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو نفسه
في السلطة.

أجندة خاصة
وأفــادت صحيفة واشنطن بوست بأن
ت ــرام ــب ب ــدأ ف ــي األش ـه ــر األخـ ـي ــرة يشعر

بعقد اجتماع على هامش دورة
الجمعية العامة لألمم المتحدة
ف ــي سـبـتـمـبــر ال ـ ـجـ ــاري ،ف ـقــد قــال
كابتشان« :ثمة ضغوط متزايدة
فيما يتعلق بفرصة عقد االجتماع.
وإذا تحقق ذلك بالفعل ،فسنشهد
م ــزي ــدا م ــن ال ـحــركــة الـنــزولـيــة في
سعر النفط».

ً
متفقون تماما

وخـ ـ ــال إفـ ـ ـ ــادة إع ــامـ ـي ــة ،ق ــال
وزي ــر الـخــزانــة األمـيــركــي ستيفن
مـنــوتـشـيــن إنـ ــه وت ــرام ــب ووزيـ ــر
الخارجية مايك بومبيو «متفقون
ً
ت ـ ـمـ ــامـ ــا عـ ـل ــى ح ـم ـل ــة ال ـض ـغ ــوط
القصوى».
وسـ ـئ ــل ب ــوم ـب ـي ــو فـ ــي اإلف ـ ــادة
نفسها عما إذا كان يرى إمكان عقد
اجتماع بين ترامب وروحاني هذا
الشهر فقال« :بالتأكيد» .وأضاف:
«أوضح الرئيس أنه على استعداد
للقاء من دون أي شروط مسبقة».
ووص ــف مـســؤول ســابــق رفيع
المستوى بــإدارة ترامب ،بومبيو
ً
ومنوتشين بأنهما «أقــل تشددا»
فيما يتعلق بــإيــران مــن بولتون،
وقال إن هذا معناه أن ثمة فرصة
لـعـقــد اج ـت ـمــاع م ــع روح ــان ــي إذا
أس ـقــط اإلي ــران ـي ــون شــرطـهــم رفــع
العقوبات بالكامل أوال.
ورأى م ـس ــؤول ــون أم ـيــرك ـيــون
آخـ ــرون حــال ـيــون وســاب ـقــون ،أنــه
لــم يكن هـنــاك شــك قــط فــي إمكان
ع ـقــد االجـ ـتـ ـم ــاع ،ع ـلــى األقـ ـ ــل من
وجهة نظر ترامب ،لكن احتماالت
أن ي ـكــون أي مــن الـجــانـبـيــن على
استعداد لتقديم تنازالت محدودة.
واعتبر فيل غوردون ،المسؤول
السابق بوزارة الخارجية والبيت
األبيض ،أن ترامب برهن من خالل

محادثاته مع كوريا الشمالية على
أن ــه «ي ـحــب أن ي ـكــون ف ــي ص ــدارة
األحداث».
ول ـف ــت إلـ ــى أن «ال ـم ـش ـك ـلــة في
تصور عقد صفقة يمكن أن يوافق
ع ـل ـي ـهــا الـ ـج ــانـ ـب ــان ف ـع ـل ـي ــا .فـمــن
الصعب تصور قبول اإليرانيين
لـ ـلـ ـش ــروط األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة
ال ـت ــي تـتـضـمــن إنـ ـه ــاء تخصيب
ال ـيــوران ـيــوم إل ــى األب ــد وعمليات
ً
ً
تفتيش أكثر تدقيقا وقيودا على
ً
الـصــواريــخ الباليستية وتغييرا
ً
شامال في السياسة اإلقليمية».
ّ
وبــيــن غ ــوردون أنــه «سيتعين
ع ـلــى ت ــرام ــب م ــن أجـ ــل ال ـتــوصــل
إلـ ــى ص ـف ـقــة أن ي ـق ـلــص شــروطــه
بــدرجــة كـبـيــرة ،وه ــو مــا سيكون
ً
أمرا من الصعب تسويقه داخليا
وفــي المنطقة .ربما يزيح رحيل
بولتون عقبة في هــذا المضمار،
لكن ال ت ــزال هناك عقبات كثيرة
في الطريق».

مؤامرة واعتقال
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ذك ــر السفير
اإليراني في فيينا كاظم عبادي أن
التساؤالت األميركية واإلسرائيلية
بشأن أج ــزاء مــن المحتمل أنــه لم
يـتــم الـكـشــف عنها فــي البرنامج
الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ه ــي م ـحــاولــة
لممارسة ضغط زائد عن الحد على
عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقـ ـ ــال خـ ــال اج ـت ـم ــاع للمنظمة
ال ــدولـ ـي ــة« :ن ـح ــن ن ـش ـهــد م ــؤام ــرة
أميركية  -إسرائيلية».
عـلــى صعيد مـنـفـصــل ،أعلنت
الحكومة األسترالية أمس أن إيران
تعتقل ثالثة من رعاياها.
(طهران  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

لبنان :شينكر متشائم من اإلصالحات
و«سيدر» نجم لقاء الحريري  -ماكرون

خالفات ...من «صواريخ كيم»
إلى «شوارب جون»
ل ــم ت ـكــن ال ـع ــاق ــة س ـه ـلــة ب ـيــن الــرئ ـيــس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب وم ـس ـت ـشــاره
السابق لألمن القومي جون بولتون ،الذي
يعد أحد أقوى صقور السياسة الخارجية،
إذ اختلفت مواقفهما إزاء عدد من الملفات
ً
الدولية األكثر إلحاحا .فإلى جانب ملف
إيـ ــران ،اف ـتــرق الــرجــان ح ــول أفغانستان
وكوريا الشمالية وروسيا وغيرها.

سلة أخبار
ً
قطر تصدر قانونا
لمكافحة تمويل اإلرهاب

أصدر أمير قطر الشيخ
ً
تميم بن حمد ،أمس ،قانونا
ً
جديدا لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب يحل محل
قانون مماثل صدر عام .2010
وأعلن مصرف قطر المركزي
في بيان أن القانون الجديد
جاء لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب بكل أشكاله
ً
وفقا ألحدث المعايير الدولية
المعتمدة من المنظمات
الدولية الرئيسية بما فيها
مجموعة العمل المالي
«فاتف».

«الرباعية» تدين «عدائية إيران ووكالئها»
القاهرة  -رامي إبراهيم
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المشنوق يدعو إلى رد واضح من عون والحريري على نصرالله
●
بـ ــإزعـ ــاج إزاء ت ــروي ــج ب ــول ـت ــون أج ـنــدتــه
الخاصة بدال عن األجندة الرئاسية أمام
أعضاء «الكونغرس».
وتفاقمت العالقات بين ترامب وبولتون
بشكل ملحوظ ،إثــر رفــض األخـيــر أواخــر
أغسطس المشاركة في برنامج تلفزيوني
لـلــدفــاع عــن بعض مـشــاريــع اإلدارة ،وفق
«أسوشيتد برس».

 4حروب
وال شك في أن ولع بولتون بالحروب،
الــذي كان محط مــزاح في البيت األبيض،
ً
ّ
شــكــل بـ ــدوره عــامــا إضــافـيــا وراء تفاقم
ً
الخالفات ،خصوصا أن ترامب مناهض
تاريخي لفكرة التدخل العسكري األميركي
في الخارج.
وكان ترامب قال سابقا ،وفق «نيويورك
تاميز» قبل أسابيع« :لو ترك األمر لبولتون
ّ
لكنا نخوض اليوم  4حروب».

شارب
غير أن الخالفات بين ترامب وبولتون
لم تقتصر على الصعيد السياسي فقط،
إذ أف ــادت «أســوشـيـتــد ب ــرس» ب ــأن تــرامــب
الذي يعير اهتماما كبيرا لمظهر أعضاء
إدارته أعرب للمقربين منه عن عدم إعجابه
بشوارب بولتون.

بيروت  -ةديرجلا

•

واصل مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون
الشرق األدن ــى ،ديفيد شينكر ،الــذي يــزور بيروت
راهنا لمتابعة ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية
ً
بـيــن لـبـنــان وإس ــرائ ـي ــل ،خـلـفــا لــديـفـيــد ساترفيلد
فــي ه ــذه الـمـهـمــة ،جــوالتــه عـلــى كـبــار المسؤولين
ً
اللبنانيين ،مستأنفا الوساطة مــن حيث توقفت
للتوصل الــى اتفاق على النقاط العالقة في بنود
ال ـت ـف ــاوض ب ـيــن ال ـب ـلــديــن .فـ ــزار ف ــي ال ـي ــوم الـثــالــث
على التوالي برفقة نائبه جويل رايبرن والسفيرة
األميركية فــي لبنان إليزابيث ريـتـشــارد ،مـعــراب،
حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع.
وأك ــدت مـصــادر متابعة أن «زي ــارة شينكر إلى
ل ـب ـن ــان ك ــان ــت م ــن ض ـم ــن ج ــول ــة اس ـت ـطــاع ـيــة فــي
المنطقة ،وأن لـقــاء اتــه مــع الــرؤســاء والمسؤولين
اللبنانيين اقتصرت على التعارف ،حيث تم التطرق
ً
ل ـم ــام ــا الـ ــى ع ـن ــاوي ــن مـهـمـتــه ووجـ ـ ــوب تسهيلها
لتحقيق ما يتطلع اليه لبنان على صعيد ترسيم
حدوده البرية والبحرية».
ونفت المصادر حقيقة مــا قيل عــن «مقترحات
حملها الوسيط األميركي الجديد الى بيروت» ،إال
أنـهــا أش ــارت إلــى أن «شينكر متشائم مما سمعه
ً
من المسؤولين اللبنانيين ،وتحديدا في ما خص
اإلصالحات االقتصادية المنوي اتخاذها».
ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،م ــن الـ ُـم ـقــرر أن يـلـتـقــي رئـيــس
الحكومة سعد الحريري الرئيس الفرنسي إيمانويل
مــاكــرون فــي بــاريــس فــي  20ال ـجــاري ،عشية سفر
األخير الى نيويورك لترؤس وفد بالده الجتماعات
الجمعية العمومية لألمم المتحدة من  22إلى 24
منه.
ّ
سيتصدر المحادثات مؤتمر
الملف ّالذي
ولعل
«سـيــدر» ومــا ُنــفــذ مــن إصــاحــات ّ
تعهد بها لبنان
للمانحين في مقابل الحصول على مساعدات ،في
ُ ّ
المكلف تنفيذ
ضوء نتائج زيارة المبعوث الفرنسي

«سيدر» السفير بيار دوكان األسبوع الفائت و«عدم
رضـ ــاه» عــن االسـتـخـفــاف الـلـبـنــانــي بــاإلصــاحــات
المطلوبة ،وهــو مــا ّ
عبر عنه صــراحــة فــي مؤتمره
الصحافي عقب زيارته األخيرة ولقائه المسؤولين.
وق ــال ــت م ـص ــادر مـتــابـعــة إن «ال ـم ـح ــادث ــات بين
ُ
مــاكــرون والحريري ستستكمل بشكل اوســع على
طــاولــة اللقاء الــذي سيجمعها فــي  20الـجــاري ،إذ
سيحاول الرئيس الفرنسي االطــاع من الحريري
ّ
الجدية واالصــاحــات التي أقدمت
على الخطوات
عليها الحكومة لتنفيذ «سيدر» ،وما هو مطلوب من
خطوات ضرورية في المرحلة المقبلة بالتزامن مع
مناقشة موازنة  2020وإمكانية االستعانة بفريق
من االختصاصيين والخبراء لتطبيق اإلصالحات».
فــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،وب ـعــد أك ـثــر مــن  24ســاعــة
عـلــى خ ـطــاب األم ـيــن ال ـعــام لـ ـ «ح ــزب ال ـل ــه» ،السيد
حسن نصرالله ،أمــس األول ،فــي ذكــرى عــاشــوراء،
لم يصدر أي رد رسمي على ما جاء في كلمته من
مواقف عالية السقف .وخرق الصمت الرسمي كالم
كتلة «المستقبل» النائب نهاد المشنوق الذي
عضو ّ
السيد حسن نصرالله
نطالب
أننا
نظن
ا
«كن
قــال:
ً
باالستراتيجية الدفاعية ،حماية للبنان ولوحدة
ّ
العدو اإلسرائيليّ ،
فتبين
ّاللبنانيين في مواجهة ّ
أننا يجب أن نطالبه بحق تقرير المصير ،بعد أن
حسم مصائرنا في حروب وأزمات المنطقة ،بما ال
ً
ّ
بالحد األدنــى» .وأضــاف في
يترك مجاال للتمايز،
يمر مــن دون ردّ
بيان أمــس« :هــذا الـكــام يجب أال ّ
ّ
ومحدد من قبل رئيس الجمهورية ورئيس
واضح
الحكومة اللبنانيةّ ،ال سيما أن لبنان الرسمي،
باعتراف نصرالله ،وفــر الغطاء الشرعي لمقاومة
االعتداء ات اإلسرائيلية ،ضمن مشروع حزب الله،
دون غيره من المؤسسات العسكرية الشرعية».
وخ ـت ــم« :لـيـسـمــح ل ـنــا ال ـس ـيــد ن ـصــرال ـلــه ،لـبـنــان
ليس ساحة للسياسة اإليرانية وال لغيرها .لبنان
وطن نهائي لجميع أبنائه ،دفعنا ألجل استقالله
وسيادته أرواح أشرف الناس ،وعلى رأسهم الرئيس
الشهيد رفيق الحريري».

العراق« :الحشد» يتصدى
لـ«درون» مجهولة

أعلن «الحشد الشعبي»
العراقي ،أمس ،أنه تصدى
بالمضادات األرضية لطائرات
مسيرة «درون» مجهولة حلقت
فوق مقاره بمحافظة صالح
الدين.
وقال بيان لمديرية إعالم
«الحشد»« :عالجت المضادات
ً
ً
األرضية طيرانا مسيرا حلق
فوق اللواء  35ومقار عمليات
ً
صالح الدين» ،مبينا أن
«المضادات األرضية أجبرت
الطائرات المسيرة على
الهروب لجهة مجهولة».
وأضاف أنه «لم يتسن
الستخبارات قيادة عمليات
صالح الدين للحشد معرفة
الجهة التي أرسلت الطائرات،
كما نفت العمليات المشتركة
علمها بتحليق الدرون».

القضاء التونسي يرفض
السماح بمقابلة القروي

رفض القضاء التونسي،
أمس ،السماح لنبيل القروي،
المرشح لالنتخابات
الرئاسية والموقوف بتهمة
تبييض أموال ،بإجراء مقابلة
تلفزيونية من داخل السجن.
وأفاد صحافي في قناة
الحوار التونسية وحزب
ّ
المرشح «قلب تونس» بأن
مساعد الوكيل العام لدى
محكمة االستئناف إبراهيم
بوصالح رفض طلب القناة
إجراء مقابلة مع القروي من
ّ
داخل السجن .وعلل بوصالح
قراره رفض الطلب «لتعارضه
مع مقتضيات قانون نظام
السجون» وبخاصة لتعارضه
مع المادتين  30و 35منه.
ويأتي ذلك غداة الدعوة
التي ّ
وجهتها بعثة االتحاد
األوروبي لمراقبة االنتخابات
الرئاسية في تونس لتمكين
القروي من القيام بحملته
االنتخابية أسوة بسائر
المرشحين.

اتفاق جديد
بين كير ومشار

اتفق رئيس جنوب السودان
سلفا كير ،وزعيم المتمردين
ريك مشار ،على تشكيل
حكومة انتقالية بحلول 12
نوفمبر المقبل.
وقال وزير اإلعالم في جنوب
السودان مايكل مكوي لويث،
أمس« :ناقش الجانبان قضايا
بسيطة والمبادئ المتفق
عليها لتشكيل الحكومة».
وكان سلفا كير قال ،األربعاء
الماضي ،إنه ينبغي تأجيل
ً
تشكيل حكومة الوحدة عاما
على األقل.
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رفض عربي ودولي لتعهد نتنياهو بضم «ثلث الضفة»

خصوم زعيم «ليكود» يسخرون من فراره بعد صافرة إنذار قرب غزة واالنتقادات ضده تتصاعد
لقي تعهد رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
بضم أكثر منً ثلث ًالضفة
الغربية رفضا دوليا ،بينما
تصاعدت االنتقادات الداخلية
لزعيم حزب ليكود مع اقتراب
موعد االنتخابات ،وتعرض
لسخرية من خصومه بعد
إجالئه من أشدود حين ّدوت
صافرات التحذير من قصف
صاروخي.

اجتماع طارئ
لـ «التعاون اإلسالمي»
األحد بطلب من
الرياض

بعد دوي صفارات اإلنذار للتحذير
مـ ــن هـ ـج ــوم ص ـ ــاروخ ـ ــي م ـح ـت ـمــل مــن
غـ ـ ــزة ،ان ــدف ــع حـ ـ ــراس رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو ليل
الـثــاثــاء -األرب ـعــاء إلبـعــاده عــن تجمع
انتخابي لحزبه "ليكود" أعلن خالله
عزمه ضم غور األردن بالضفة الغربية
المحتلة وشـمــال البحر الميت وعــدد
كبير من المستوطنات إذا فــاز بفترة
جــديــدة فــي االنـتـخــابــات الـمـقــررة يــوم
الثالثاء المقبل.
ول ــم ُي ـص ــب نـتـنـيــاهــو ب ـ ــأذى وع ــاد
بعدها بــد قــا ئــق لمواصلة كلمة بثها
حزبه اليميني على الهواء عبر مواقع
ً ّ
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،مـعـتـبــرا أن ما
ّ
جرى يثبت أن حركة "حماس" تخشى
فوزه في االنتخابات.
وق ــال" :إذا كــانــت حـمــاس تهاجمنا
التلفزيون،
مباشرة على هواء شاشات
ّ
ّ
فــأنـتــم تــدركــون أن ه ــذا يعني أن ـهــا ال
تريدنا هنا".
غـيــر أن ه ــذه الــواق ـعــة ،الـتــي جــاءت
ق ـب ــل أس ـ ـبـ ــوع واح ـ ـ ــد مـ ــن ان ـت ـخ ــاب ــات
ً
يـ ــواجـ ــه ف ـي ـه ــا تـ ـح ــدي ــا أمـ ـ ـ ــام رئ ـي ــس
هيئة األرك ــان الـســابــق بيني غانتس
وت ـح ــال ـف ــه ال ــوس ـط ــي ال ـم ـم ـثــل ب ـحــزب
"أزرق أبـ ـي ــض" ،أثـ ـ ــارت ات ـه ــام ــات من
خصومه بأنه لم يفعل ما يكفي لوقف
الـهـجـمــات الـصــاروخـيــة عـبــر الـحــدود
على إسرائيل ،مؤكدين أن تعهده بضم
منطقة غور األردن االستراتيجية ،التي
تمثل نحو ثلث الضفة ،محاولة يائسة
لكسب أصوات اليمين القومي للبقاء
في السلطة.
وأك ـ ـ ـ ــد غـ ــان ـ ـتـ ــس ،أق ـ ـ ـ ــوى م ـن ــاف ـس ــي
نتنياهو في االنتخابات المقبلة ،أنه لو
ً
تعرض شخصيا لموقف مماثل لكانت
ً
ردة فعله مـغــايــرة تـمــامــا ،ولـمــا غــادر
قاعة التجمع االنتخابي حتى يضمن
ً
ً
الحماية لجميع الحضور أوال .والحقا
ً
رد نتيناهو قائال ،إن غانتس ال يفقه
ً
ً
شيئا في السياسة الخارجية مشككا
بقدرته على تحقيق أي إنجاز إلسرائيل
في حال وصل إلى رئاسة الحكومة.
ً
وف ــي أشـ ـ ــدود أيـ ـض ــا ،ك ــان مـنــافــس
نتنياهو وزير الدفاع السابق أفيغدور
ليبرمان يشارك في مهرجان انتخابي
لحزبه القومي "إسرائيل بيتنا" حين
ّ
دوت صفارات اإلنــذار .وقــال في بيان،
ّ
ّ
إن "ما ّ حدث يثبت أن سياسة نتنياهو
المتمثلة في االستسالم لإلرهاب هي
سياسة مفلسة".
ووفق الجيش اإلسرائيلي ،فإن نظام
ُالقبة الـحــديــديــة تـصــدى لصاروخين
أطـلـقــا مــن غــزة بــاتـجــاه أس ــدود ،حيث

رئيس القائمة المشتركة النائب العربي في الكنيست أيمن عودة يعترض نتنياهو اللتقاط صورة له عن قرب بعد صدام نادر قبل التصويت
(أ ف ب)
على مشروع «الليكود» للسماح بمراقبة صناديق االقتراع بالكاميرات
كــان مقر التجمع االنتخابي ،ومدينة
ً
عسقالن الساحلية جنوبها ،مؤكدا أنه
ً
فــي وقــت الحــق قصف  15هــدفــا منها
م ـن ـشــأة لـتـصـنـيــع األس ـل ـح ــة ومـجـمــع
بحري يستخدمه نشطاء وأنفاق تابعة
لحركة "حماس".

تنديد واسع
وبـ ـ ـع ـ ــد وقـ ـ ـ ــت قـ ـصـ ـي ــر مـ ـ ــن ت ـع ـهــد
نتنياهو في حال فوزه في االنتخابات
المقبلة بفرض السيادة اإلسرائيلية
عـ ـل ــى غـ ـ ــور األردن وشـ ـ ـم ـ ــال ال ـب ـحــر
الميت وعــدد كبير من المستوطنات
بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
توالت ردود الفعل المنددة بمشروع
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــواص ـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
واألوروبية.
وفــي حين حــذر االتـحــاد األوروبــي
من تقويض فرص السالم ،دان وزراء
ال ـخــارج ـيــة ال ـع ــرب ف ــي خ ـتــام الـ ــدورة
الـ ـع ــادي ــة ال ـ ـ ـ ــ 152ل ـم ـج ـلــس ال ـجــام ـعــة
ال ـعــرب ـيــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ب ـش ــدة إع ــان
ً
نتنياهو ،معتبرين أنه" يشكل تطورا

ً
ً
ً
ً
خـطـيــرا وع ــدوان ــا إســرائـيـلـيــا جــديــدا
ً
وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق األمم
المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".
وحذر الرئيس الفلسطيني محمود
ع ـب ــاس ،أمـ ــس ،م ــن أن ف ــرض س ـيــادة
إسرائيل على أجزاء من الضفة "بمنزلة
إنهاء لكل فرص تحقيق السالم وإنهاء
ً
ال ـصــراع" ،مـجــددا تهديده بإلغاء كل
االتفاقات في حال نفذ نتنياهو وعده.
واتهم رئيس الوزراء محمد أشتية
ن ـت ـن ـيــاهــو ب ــأن ــه "الـ ـم ــدم ــر الــرئ ـي ـســي
ً
لـعـمـلـيــة ال ـ ـسـ ــام" ،مـ ــؤكـ ــدا أن "أرض
ً
فـلـسـطـيــن ل ـي ـســت ج ـ ـ ــزءا م ــن حـمـلـتــه
االنتخابية".
وأشار الناطق باسم "حماس" فوزي
برهوم إلى أن خطة نتنياهو "لن تغير
ً
ً
مــن الحقائق شـيـئــا " ،معتبرا إعالنه
"استمرار في سياسة عدوانية شجعت
عليها واشنطن".
ّ
ونبه وزير الخارجية األردني أيمن
الصفدي إلى أن تنفيذ نتيناهو لوعده
"ينسف أسس العملية السلمية ويدفع
المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج
الصراع" ،وقالت عمان ،إن اتفاق السالم

بينها وبين تل ابيب بات على المحك.
واعتبر الديوان الملكي السعودي
ً
مـ ــا أع ـل ـن ــه ن ـت ـن ـيــاهــو "بـ ــاطـ ــا جـمـلــة
ً
وتـ ـفـ ـصـ ـي ــا" .وأع ـ ـلـ ــن أمـ ـي ــن مـنـظـمــة
التعاون اإلسالمي يوسف العثيمين
عقد اجتماع استثنائي على مستوى
وزراء الخارجية بطلب من السعودية
لبحث "التصعيد االستفزازي واتخاذ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـقــانــون ـيــة
الـ ـ ـع ـ ــاجـ ـ ـل ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـ ـل ـ ـعـ ــدوانـ ــي
اإلسرائيلي بكل الطرق الممكنة".
وكتبت منظمة التعاون في حسابها
بـ "تويتر" ،أمس" :بطلب من السعودية،
ستعقد المنظمة في جــدة األحــد ()...
ً
ً
اج ـت ـمــاعــا اسـتـثـنــائـيــا عـلــى مستوى
وزراء ال ـخــارج ـيــة لـبـحــث الـتـصـعـيــد
اإلسرائيلي الخطير".
ووصـ ـ ــف أمـ ـي ــن م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف ال ــزي ــان ــي
تصريحات نتنياهو بأنها "عدوانية"،
ً
مشددا على أن الضفة المحتلة أرض
فـلـسـطـيـنـيــة بــال ـح ـقــائــق ال ـج ـغــراف ـيــة
والتاريخ والقانون الدولي".
وأكد المتحدث باسم األمم المتحدة

ستيفان دوجــاريــك أن "موقف األمين
ً
ً
العام كان دائما واضحا وهو أن اتخاذ
خ ـط ــوات أح ــادي ــة ل ــن ي ـســاعــد عملية
ً
ال ـس ــام" ،مـبـيـنــا أن "أي ق ــرار تتخذه
إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها
وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة
لن يكون له أساس قانوني".
وشــدد االتـحــاد األوروب ــي على أنه
"لــن يعترف بــأي تغييرات لحدود ما
ً
قبل  ،"1967مــؤكــدا أن "سـيــاســة بناء
ال ـم ـس ـتــوط ـنــات وتــوسـيـعـهــا ب ـمــا في
ذلك في القدس الشرقية غير قانونية
واس ـت ـم ــراره ــا ي ـق ــوض إم ـك ــان ــات حل
الدولتين وفرص السالم الدائم".
وات ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاتـ ــور األم ـ ـيـ ــركـ ــي
ال ـي ـه ــودي االشـ ـت ــراك ــي الــدي ـم ـقــراطــي
بيرني ســا نــدرز نتنياهو ب ـ "انتهاك
القانون الدولي وجعل حل الدولتين
ً
مستحيال".
وقال ساندرز ،الذي يسعى للترشح
لــرئــاســة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة" :ك ــل من
يدعمون عملية ا لـســام اإلسرائيلية
الفلسطينية يتعين عليهم رفض ذلك".
(عواصم -وكاالت)

مصر« :مؤبد» جديد لبديع وبالغ ضد وائل غنيم محكمة أسكتلندية تصفع جونسون

حبس  16بتهمة التخطيط لعمليات عدائية
●

القاهرة  -رامي ابراهيم

ق ـضــت مـحـكـمــة ج ـنــايــات ال ـق ــاه ــرة ،أم ــس،
ً
بالسجن المؤبد لـ  11متهما ،هم مرشد جماعة
اإلخــوان محمد بديع ،ونائبه خيرت الشاطر،
وس ـعــد الـكـتــاتـنــي وع ـصــام ال ـعــريــان ومحمد
البلتاجي وسعد الحسيني وحازم عبدالخالق
ومـحـيــي حــامــد وخــالــد سـعــد وخـلـيــل أســامــة
العقيد وأحمد عبدالعاطي.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10
سنوات لـ  3متهمين و 7سنوات لمتهمين اثنين
مــن عناصر الـجـمــاعــة ،فــي حين حصل  6من
أعضاء الجماعة على البراءة من التهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ،ارتكاب
جــرائــم التخابر مــع منظمات أجنبية خــارج
الـ ـب ــاد ،وه ــي حــركــة "حـ ـم ــاس" و"ح ـ ــزب الـلــه"
اللبناني و"ال ـحــرس ال ـثــورى" اإلي ــران ــي ،بغية
ارتـكــاب أعـمــال إرهابية داخــل الـبــاد ،وإفشاء
أس ــرار الــدفــاع عــن الـبــاد لــدولــة أجنبية ومن
يعملون لمصلحتها ،وتمويل اإلرهاب ،وتلقى
بعض المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة

لتحقيق أغ ــراض التنظيم الــدولــي لــإخــوان،
وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقالل
البالد ووحدتها وسالمة أراضيها.
كانت محكمة النقض ألغت في وقت سابق
ً
أحـكــام اإلعـ ــدام والـمــؤبــد بحق  24متهما من
ق ـي ــادات الـجـمــاعــة ،وقـ ــررت إعـ ــادة المحاكمة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت السبت
الماضي بالسجن المؤبد لبديع والبلتاجي
وال ـع ــري ــان و 8متهمين آخ ــري ــن ف ــي القضية
المعروفة إعالميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".
فــي سـيــاق قــريــب ،أم ــرت نيابة أم ــن الــدولــة
ً
العليا أمس بحبس  16شخصا  15يوما على
ذمة التحقيقات في قضية "مخطط يستهدف
اإلضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية".
وكــانــت وزارة الداخلية أعلنت أمــس األول
ً
ال ـق ـبــض ع ـلــى  16ع ـن ـص ــرا م ــن اإلخـ ـ ـ ــوان ،من
القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب
النقد األجنبي ،وتهريب العناصر المطلوبة
أمنيا إلى بعض الدولة األوروبية عبر تركيا،
وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل،
الرتكاب سلسلة من األعمال العدائية بالدولة.

وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،تـ ـق ــدم مـ ـح ــام م ـصــري
ببالغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا،
ضــد الـنــاشــط الـسـيــاســي وائ ــل غـنـيــم ،بسبب
الفيديوهات التي نشرها األخير ،أمس األول،
عبر "فيسبوك" .واتهم المحامي ،في بالغه ،غنيم
بـ "العمالة لجهات خارجية وعــدم استحقاقه
الجنسية المصرية وإهانة الشعب المصري
وقيادته السياسية".
وت ــاب ــع" :غـنـيــم وج ــه الـعــديــد مــن الـعـبــارات
واأللفاظ التي يعف اللسان عن ترديدها ،وكلها
تقع تحت طائلة العقاب بمواد قانون العقوبات،
والـتــي ال يسع المبلغ إال التقدم بهذا البالغ،
ً
تمهيدا
ملتمسا إصــدار األمــر بالتحقيق فيه؛
إلحالة غنيم للمحاكمة الجنائية العاجلة".
على صعيد منفصل ،لقى ستة مصريين
حتفهم وأص ـيــب خمسة آخـ ــرون إث ــر سقوط
حافلة لنقل الركاب من أعلى محور صفط اللبن
بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.
وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات
وم ـحــاولــة إعـ ــادة تسيير حــركــة ال ـم ــرور بعد
ً
توقفها تماما.

اعتبرت قراره تعليق البرلمان «غير قانوني» ...ولندن تستأنف
تـلـقــى رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي بــوريــس
جونسون ،أمس ،صفعة جديدة بعد أن اعتبر
الـقـضــاء االسكتلندي ق ــراره تعليق البرلمان
ح ـت ــى  14أكـ ـت ــوب ــر "غـ ـي ــر قـ ــانـ ــونـ ــي" أي قـبــل
أسبوعين فقط من موعد "بريكست" ،في حين
أعلنت الحكومة استئناف الحكم أمام المحكمة
العليا في لندن.
ً
وب ـع ــدم ــا رفـ ــع ن ـحــو  80بــرل ـمــان ـيــا شـكــوى
أمامها ،اعتبرت محكمة االستئناف في أدنبره
أن قـ ــرار جــون ـســون يــرمــي إل ــى "تـعـطـيــل عمل
البرلمان" ووصفت التعليق بأنه "غير شرعي
والغ وباطل".
وقالت الحكومة في بيان" :نشعر بخيبة أمل
لقرار اليوم وسنستأنف الحكم أمام المحكمة
العليا".
وطـ ـل ــب ح ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال ،ح ـ ــزب ال ـم ـع ــارض ــة
الرئيسي ،كما رئيسة وزراء اسكتلندا نيكوال
ً
ستورجون باستئناف أعمال البرلمان فورا.
وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي تعليق
أعمال البرلمان المثير للجدل .واعتبر معارضو
جــون ـســون ه ــذه ال ـخ ـطــوة م ـن ــاورة لـجــأ إليها
رئيس حكومة المحافظين لمنعهم من عرقلة

خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي
دون اتفاق.
وكانت محكمة البداية االسكتلندية رفضت
دع ــوى نـحــو  80مــن الـبــرلـمــانـيـيــن الـمــؤيــديــن
ألوروبا لمنع تعليق البرلمان.
واعتبر القاضي ريموند دوهرتي حينها أن
التعليق مسألة سياسية ال يمكن تقييمها وفق
المعايير القانونية" ،وإنما فقط على أساس
ً
األحكام السياسية" ،مضيفا في حكمه أنه يعود
إلى البرلمان أو الناخبين اتخاذ القرار.
وقــال كير ستارمر المتحدث باسم الحزب
ً
الـ ـعـ ـم ــال ــي" :ال أح ـ ــد ي ـف ـك ــر م ـن ـط ـق ـيــا واق ـت ـن ــع
باألسباب التي تــذرع بها جونسون لتعليق
ً
أعمال البرلمان" معتبرا أن البرلمان يجب أن
ً
يستأنف أعماله "فورا".
ووجهت رئيسة الوزراء االسكتلندية النداء
نفسه كي يتمكن البرلمان من مواصلة "عمل
الرقابة المناط به أساسا".
وعلقت أعمال البرلمان ليل االثنين-الثالثاء،
خمسة أسابيع وسط أجواء سياسية مشحونة.
(ادنبره ،لندن ـ ـ أ ف ب)

ترامب في « 11سبتمبر» :هجومنا على «طالبان» سيكون أقوى

سلة أخبار
الهند تمنع ّ
التجول
في كشمير يوم عاشوراء

أعلنت السلطات الهندية
فرض حظر التجوال في
بعض أجزاء إقليم جامو
وكشمير ،مبررة ذلك باحتمال
وقوع أحداث عنف على خلفية
تنظيم بعض الجماعات
الدينية مواكب لمناسبة
ذكرى عاشوراء .كما قتلت
الشرطة الهندية ،أمس،
ً
ً
مسلحا مشتبها فيه بالشطر
الهندي من كشمير ،تعتقد
أنه مسؤول عن هجوم على
مدنيين األسبوع الماضي.
إلى ذلك ،دعت أكثر من 50
دولة بينها تركيا ،أمس األول،
الهند إلى وقف انتهاكاتها
لحقوق اإلنسان في إقليم
"جامو وكشمير" .وتصدرت
مسألة كشمير محادثات اليوم
الثاني من الدورة الثانية
واألربعين لمجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة
في جنيف.

اليابان :تعديل حكومي
يشمل الدفاع والخارجية

أجرى رئيس الوزراء الياباني
شينزو آبي ،أمس ،تعديالت
على حكومته شملت انتقال
وزير االقتصاد إلى الخارجية
ووزير الخارجية إلى الدفاع،
مع ضم سياسي شاب واسع
الشعبية إلى الفريق .ويبقى
شعار هذا التعديل الحكومي
الجديد "االستقرار والتحدي".
واالستقرار قضى بالحفاظ
على ركني الحكومة مع بقاء
ً
تارو آسو وزيرا للمالية
ً
ويوشيهيدي سوغا أمينا
ً
ً
ً
عاما للحكومة متوليا أيضا
مهام المتحدث باسم السلطة
التنفيذية.

كوريا الشمالية تختبر
راجمة صواريخ عمالقة

أعلنت كوريا الشمالية ،أمس،
ّ
أن زعيمها كيم جونغ أون
ً
أشرف شخصيا على اختبار
"راجمة صواريخ فائقة
ّ
الضخامة" ،مؤكدة بذلك ما
أعلنته سيول أمس األول ،من
ّ
أن بيونغ يانغ أجرت تجربة
صاروخية بعيد اقتراحها
على واشنطن استئناف
المفاوضات الثنائية في
أواخر سبتمبر الجاري.
وأكدت وكالة األنباء الكورية
ّ
الشمالية إن كيم أشرف
ً
شخصيا على التجربة
الصاروخية التي هدفت إلى
"قياس الوقت الالزم لنشر"
راجمة الصواريخ.

الحكومة اإليطالية الجديدة
تفوز بثقة «الشيوخ»

مناظرة الديمقراطيين الثالثة اليوم ...واحتمال مواجهة حامية بين بايدن ووارن

ترامب وميالنيا خالل مراسم ذكرى  11سبتمبر في البيت األبيض أمس (أ ف ب)

ّ
حــذر الرئيس دونــالــد تــرامــب ،أمــس ،من أن ما
يـصـفــه بــأنــه ه ـجــوم عـسـكــري أمـيــركــي لــم يسبق
ل ــه م ـث ـيــل ع ـلــى ح ــرك ــة ط ــال ـب ــان ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان
"س ـي ـس ـت ـمــر" ،وذلـ ــك ب ـعــد  5أيـ ــام ف ـقــط م ــن إل ـغــاء
محادثات السالم مع هذه الحركة.
وقال في حفل بمناسبة الذكرى الـ  18لهجمات
 11سبتمبر ،إن القوات األميركية "ضربت خالل
األيام األربعة الماضية عدونا بصورة أقوى مما
ّ
تعرضوا له من قبل ،وستستمر في ذلك".
وأض ــاف أن األمــر بشن الهجوم صــدر بعد أن
ألغى محادثات السالم السرية مع "طالبان" في
ً
نهاية األسـبــوع ،ردا على هجوم أسفر عن مقتل
جندي أميركي األسبوع الماضي.
وقال" :ال نسعى إلى الدخول في نزاعات ،لكننا
سنرد بقوة فــي حــال تـعـ ّـرض الــواليــات المتحدة
ألي هجوم" ،مشيرا الى رفع الميزانية العسكرية
للدفاع.
وك ــان تــرامــب قــد أمــر بتنكيس األع ــام ،أمــس،
ً
حدادا على ضحايا هجمات  11سبتمبر.
ً
وقــال في بيان" :أعلن  11سبتمبر  2019يوما
ً
وطنيا ،وأدعو كل اإلدارات والوكاالت والــوزارات
األميركية إلى تنكيس األعــام في اليوم الوطني
لذكرى الناس الذين قتلوا يوم  11سبتمبر ."2001
ويصادف هذا اليوم الذكرى  18للهجمات التي
تبناها تنظيم "القاعدة" ،وتمثلت في االستيالء
ّ
على  4طائرات نقل مدنية ،وتمكن اثنتين منها

مــن االص ـط ــدام بـبــرجــي مــركــز ال ـت ـجــارة العالمي
في مانهاتن ،مما تسبب في مقتل  2974شخصا
وفقدان  ،24إضافة إلى آالف الجرحى والمصابين.
ً
ّ
وتم ،أمس ،أيضا بسط علم أميركي على الحائط
الغربي لمبنى وزارة الدفاع (البنتاغون).
مــن ناحية أخ ــرى ،قــرر الرئيس األمـيــركــي ،في
رسالة بعث بها إلى "الكونغرس" ،تمديد العمل
بحال الطوارئ الوطنية بشأن التهديد المتعلق
"بــال ـتــدخــل األج ـن ـبــي أو تـقــويــض ثـقــة الـجـمـهــور
بانتخابات الواليات المتحدة" لمدة عام إضافي
تنتهي في سبتمبر .2020
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،م ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـشــارك
اليوم ،المرشحون الديمقراطيون في االنتخابات
التمهيدية بالمناظرة الثالثة لحزبهم ،ويعتلي
نائب الرئيس السابق جو بايدن المنصة للمرة
األولـ ـ ـ ــى ،م ــع ال ـم ـنــاف ـســة الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـس ـي ـنــاتــور
اليزابيث وارن.
وستكون هذه المواجهة التلفزيونية األطول
حتى اآلن فــي االنـتـخــابــات التمهيدية الـجــاريــة،
وسيمنح ال ـمــاراثــون ال ــذي سيستمر  3ســاعــات
الـنــاخـبـيــن فــرصـتـهــم األولـ ــى لــرؤيــة المرشحين
ً
الرئيسين العشرة على المنصة معا.
وش ـهــدت الـمـنــاظــرتــان الـســابـقـتــان فــي يونيو
ً
ويوليو مشاركة  20مرشحا  ،لكن على ليلتين،
مما ترك المشاهدين في حيرة قبل  7أشهر كاملة
من أول إدالء بآرائهم في آيوا خالل فبراير المقبل

لـتـحــديــد مــرشــح ال ـحــزب ال ــذي سـيـنــازل الرئيس
ترامب.
الديمقراطيين
المرشحين
معظم
يزال
ال
وفيما
ّ
ّ
في السباق ،فإن المناظرة ،التي سيتم بثها على
ّ
محطة  ،ABCتسهم بشكل فعال في تخفيض عدد
المرشحين إلى النصف.
والـمــرشـحــون العشرة يتنوعون بين البيض
والسود ومن أصول إسبانية وأميركيين آسيويين.
فهم  7رج ــال و 3نـســاء 3 ،منهم سبعينيون و7
مرشحين تتراوح أعمارهم بين  30و 40عاما و3
أقل من  30عاما ،وهم يتنوعون بين الوسطيين
والتقدميين والليبراليين.
وسيقف بايدن في وسط المنصة بين التقدمية
الـبــارزة وارن والسيناتور بيرني ســانــدرز الــذي
يصف نفسه بأنه ديمقراطي اشتراكي.
وسـتـكــون األن ـظ ــار مسلطة عـلــى بــايــدن الــذي
ح ـصــل ع ـلــى دعـ ــم  29ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـنــاخـبـيــن
الديمقراطيين المحتملين مقابل  18فــي المئة
لـ ـ ــوارن ،ح ـســب االس ـت ـط ــاع ال ـ ــذي أعـ ــد لـحـســاب
"واشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت" وش ـب ـك ــة  ABCونـ ـش ــر ه ــذا
األس ـبــوع .ورغ ــم بلوغه الـســادســة والسبعين ،ال
ّيبدو أن النقاش حول سنه وقدرته على الحكم قد
أثر كثيرا على شعبيته.
وهـنــاك احتمال الن ــدالع مواجهة حامية بين
بايدن ووارن.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

فازت الحكومة اإليطالية
الجديدة باقتراع على الثقة
في مجلس الشيوخ ،في
أعقاب نقاش عاصف اتهم
خالله اليمين المتطرف
رئيس الوزراء جوزيبي
كونتي بخيانة الناخبين
بتجنب إجراء انتخابات
مبكرة .وفاز كونتي،
المدعوم من "حركة  5نجوم"
المناهضة للمؤسسات
و"الحزب الديمقراطي" لتيار
يسار الوسط ،باقتراع أولي
على الثقة في مجلس النواب
أمس األول ،ما يعني أن
تحالفه يمكنه اآلن المضي
قدما في تنفيذ جدول أعماله
المؤيد لالتحاد األوروبي.
كما فازت الحكومة باقتراع
مجلس الشيوخ بواقع
 169مقابل  133في الغرفة
ً
المكونة من  321مقعدا.
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رياضة
جوزاك ًيناقض نفسه لتبرير فشله الذريع مع األزرق
• بعد  13شهرا تذكر أن المنتخب ليس لديه ملعب ...وأن الالعبين هواة
• انتقد الجميع بعد تفريطه في فرصة ذهبية للتحول من محاضر إلى مدرب!

حازم ماهر

مما ال شك فيه أن جوزاك
خسر «الجلد والسقط»
في المؤتمر الصحافي
الذي أعقب لقاء األزرق
مع أستراليا ،بعد تناقض
تصريحاته ،قبل وبعد
المباراة التي خسرها الفريق
هجومه
بالثالثة ،ليوجه ً
إلى الجميع ،منتقدا العديد
من األوضاع ،رغم توليه
المسؤولية منذ 13
ً
شهرا!

مـ ـ ــن أبـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــات لـ ـعـ ـب ــة كـ ــرة
ال ـق ــدم بـصـفــة خ ــاص ــة ،وجميع
اللعبات الجماعية بصفة عامة،
الــوصــول إل ــى التشكيل األمـثــل
الـ ـ ــذي يـ ـخ ــدم أهـ ـ ـ ــداف ال ـف ــري ــق،
وبالتالي العمل على تثبيت هذا
التشكيل في جميع المباريات،
وإجـ ــراء تـغـيـيــرات فــي حالتين
ف ـقــط ،اإلص ــاب ــات أو انـخـفــاض
مـسـتــوى الــاعـبـيــن ،وه ــو األمــر
الذي ضرب به المدرب الكرواتي
روميو جــوزاك عرض الحائط،
ح ـيــث واص ـ ــل "ال ـت ــأل ـي ــف" في
مـ ـب ــاراة مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
األول أمام ضيفه األسترالي،
التي أقيمت مساء أمس األول
الثالثاء ،في الجولة الثانية من
منافسات المجموعة الثانية
ضمن التصفيات المشتركة
الـمــؤهـلــة لنهائيات كــأس
العالم  2022بقطر ،وكأس
آسيا  2023بالصين ،والتي
خسرها األزرق بثالثة أهداف
دون رد.
ومـ ــن خـ ــال هـ ــذا الـتــألـيــف
الـ ـخ ــارج ع ــن حـ ــدود المنطق
ً
ً
تماما ،أكــد بما ال يــدع مجاال
ً
للشك أنه أقل كثيرا من أن يقود
ً
منتخبا بحجم وتاريخ األزرق،
ف ـ ــالـ ـ ـم ـ ــدرب تـ ـفـ ـت ــق ذه ـن ــه
عــن خـطــة "جهنمية"
مفادها اإلبقاء
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى

ب ــدر ال ـم ـطــوع ،وي ــوس ــف نــاصــر
وم ـب ــارك الـفـنـيـنــي عـلــى مـقــاعــد
ال ـ ـب ـ ــدالء ف ـ ــي ل ـ ـقـ ــاء أسـ ـت ــرالـ ـي ــا،
وه ـ ــم ال ــذي ــن ت ــألـ ـق ــوا وأجـ ـ ـ ــادوا
ً
أ مــام المنتخب النيبالي ،علما
بأنه وصــف الفنيني بأنه "بدر
المطوع" الجديد ،الذي سيكون
ل ــه شـ ــأن ك ـب ـيــر ف ــي الـمـسـتـقـبــل
القريب.
وأصـ ـ ـ ـ ــاب جـ ـ ـ ـ ــوزاك ال ـج ـم ـي ــع

ب ــالـ ـص ــدم ــة ح ـي ـن ـم ــا تـ ــم كـشــف
النقاب عــن التشكيل األساسي
الــذي خال من المطوع وناصر،
اللذين يمتلكان مقومات الالعب
الدولي القادر على صنع الفارق
م ــع الـمـنــافـسـيــن ،وال ـغــريــب في
األم ـ ــر أنـ ــه أكـ ــد خـ ــال الـمــؤتـمــر
الصحافي الذي عقد عقب انتهاء
اللقاء أن اإلبقاء على الالعبين
ع ـل ــى م ـق ــاع ــد ال ـ ـبـ ــدالء جـ ــاء مــن
أج ــل تـهــدئــة الـلـعــب فــي الـشــوط
األول بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى طــريـقــة
 ،4-5-1ثم الدفع بهما في الشوط
الثاني للضغط على المنافس
والهجوم على مرماه ،ويبدو
أن هــذه هــي المفاجأة التي
تحدث عنها خالل المؤتمر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي س ـبــق
الـلـقــاء ،ويـبــدو أنــه نسى أو
تناسى أنه يواجه أحد أقوى
الـمـنـتـخـبــات ،الـ ــذي ي ـقــوده
ال ـم ــدرب غ ــراه ــام أرنــولــد،
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث

المدرب يتذكر
بعد الخسارة
من أستراليا عدم
تطبيق االحتراف
وعدم وجود ملعب
خاص لألزرق

ّ
فرط في فرصة
ذهبية بإعداد
منتخب قوي على
مدار عام كامل...
ومبرراته غير
مقنعة وبعيدة
عن المنطق

جوزاك تسلم
المسؤولية وتحدث
عن بناء منتخب
جديد لألزرق قادر
على المنافسة على
التأهل لمونديال
 ...2022ولكن!

العودة ألرض الواقع
الغريب في األمــر ،أن جــوزاك
أك ـ ــد فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي
ال ـ ــذي س ـبــق ال ـل ـق ــاء ،أن األزرق
ج ــاه ــز ل ـل ـق ــاء ،وأن ـ ــه ق ـ ــادر على
م ـجــاراة العـبــي اسـتــرالـيــا ،وأنــه
يـهــدف إل ــى تحقيق ال ـفــوز ،ولـ َـم
ال وهـ ــو م ــن قـ ــال إن الـمـنـتـخــب
يـسـيــر عـلــى ال ـطــريــق الصحيح
والسليم وإنه أرسل رسالة إلى
العالم بعودة األزرق بفوزه على
المنتخب النيبالي "المتواضع"
بـسـبــاعـيــة ،لـكـنــه ع ــاد ليناقض
نفسه بـقــوة فــي مؤتمر مــا بعد
اللقاء ،مؤكدا ان المباراة أعادت
ال ـف ــري ــق إلـ ــى أرض الـ ــواقـ ــع ،ثم
بــرر الـخـســارة بــأن سببها عدم
إعداد الالعبين ذهنيا ،وال نعلم
مـســؤولـيــة مــن ه ــذه؟ ثــم واصــل

تناقض غريب
والالفت في األمر هو الهجوم
الذي شنه جوزاك خالل المؤتمر
الصحافي األخـيــر على اطــراف
عـ ــديـ ــدة ،ك ـم ــا تـ ـح ــدث ع ــن ع ــدم
تطبيق االحتراف ،وعدم وجود
ملعب خــاص بالمنتخب ،وهو
األمـ ــر الـ ــذي ت ـحــدث ع ـنــه لـلـمــرة
األو ل ــى منذ توليه المسؤولية
ً
قـبــل  13ش ـه ــرا ،حـصــل خاللها
ع ـلــى  286ألـ ــف دي ـن ــار (روات ـ ــب
شـهــريــة) ،وذل ــك عـلــى الــرغــم من
أنـ ــه أت ـي ـح ــت ل ــه ف ــرص ــة ذهـبـيــة
ل ـ ــم تـ ـت ــح لـ ـ ـم ـ ــدرب قـ ـبـ ـل ــه ،وم ــن
الـ ـصـ ـع ــوب ــة بـ ـمـ ـك ــان أن ت ـت ــاح
ل ـمــدرب آخ ــر ،وال ـتــي تتمثل في
وج ـ ــود م ـت ـســع م ــن ال ــوق ــت بلغ
عاما ميالديا إلعداد فريق قادر
على مقارعة المنتخبات القوية،
وهو ما لم ينجح في استغالله
واسـتـثـمــاره على اإلط ــاق ،كما
أنــه الـمــدرب الوحيد فــي تاريخ
الـ ـك ــرة ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـ ــذي مـنـحــه
االتـحــاد الحرية في جلب أطقم

من المتسبب في تقديم موعد اللقاء؟!

«الفنية» تتمسك برحيل المدرب
وسيناريوهان الختيار خلفه
علمت "الجريدة" أن عضو مجلس إدارة اتحاد
الكرة  -رئيس اللجنة الفنية خالد الشمري عقد
ً
اجتماعا مع المدرب الكرواتي جوزاك قبل اجتماع
اللجنة ،ابلغه خالله برغبة اللجنة في انهاء عقده،
ســواء من خالل تقديم استقالته أو حتى إقالته،
وذلــك بعد فشله فــي صناعة منتخب قــوي قــادر
على المنافسة في التأهل لمونديال  ،2022مثلما
وعد قبل توليه المهمة.
وش ـهــد اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة مـنــاقـشــة قـ ــرار إنـهــاء
المهمة ،وج ــاء ت الموافقة عليه بــاإلجـمــاع ،بعد
المستوى الهزيل الذي ظهر عليه المنتخب ،إضافة
إلى حالة الغضب التي اجتاحت الشارع الرياضي،
والتي تسببت في غضب الجماهير التي حضرت
الـلـقــاء ،إل ــى جــانــب تـنــاقــض تـصــريـحــات الـمــدرب
بشكل غير مـســؤول ،ال سيما أنــه وعــد بتحقيق
نتيجة إيجابية أمام المنتخب االسترالي.
ورفـ ـع ــت ال ـل ـج ـنــة تــوص ـيــة إلـ ــى م ـج ـلــس إدارة
االت ـحــاد تفيد بــإنـهــاء مهمة جـ ــوزاك ،س ــواء قــدم

أوص ـ ـلـ ــه خ ـي ــال ــه ال ـخ ـص ــب إل ــى
أنــه سيفرض طريقة لعبه على
المنافس! رغــم أنــه من المعلوم
أن ال ـت ـغ ـي ـيــر ط ــري ـق ــة ال ـل ـع ــب ال
تـعـنــي عـلــى اإلط ـ ــاق اسـتـبـعــاد
عناصر القوة واألوراق الرابحة
من التشكيل األساسي.
و مـ ــن ا ل ـم ــؤ ك ــد أن األزرق لــم
يـ ــذهـ ــب إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ــاد الـ ـك ــوي ــت
لمواجهة المنتخب األسترالي،
فالمستوى ال ــذي قــدمــه الفريق
جاء سيئا للغاية ،ولم يحمل أي
فكر للمدرب الذي وقف "يندب"
في المنطقة الفنية دون التدخل
بشكل فعال في محاولة إلنقاذ
م ــا ي ـم ـك ـنــه إن ـ ـقـ ــاذه ،خـصــوصــا
أن الـفــريــق افـتـقــد تـمــامــا جميع
المقومات ،فال تمرير صحيحا،
ً
وال ال ـت ـحــام قــويــا أم ــام العبين
ً
يمتلكون أجساما فارعة قوية،
ويمتلكون لياقة بدنية عالية،
وال ه ـج ــوم م ـن ـظ ـمــا ،وال دف ــاع
ً
قادرا على إفساد الهجمات.

سيناريو التبرير متسائال" :كم
ً
يــومــا ت ــدرب الـمـنـتـخــب مكتمل
الـصـفــوف اس ـت ـعــدادا لمباراتي
نيبال وأسـتــرالـيــا عقب الـعــودة
م ــن ب ـط ــول ــة غـ ــرب آس ـ ـيـ ــا؟" ،فــي
إشارة إلى أن األندية المشاركة
ف ــي ال ـب ـطــولــة ال ـعــرب ـيــة حــرمـتــه
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ،وي ـ ـبـ ــدو أنـ ـ ــه نـســي
أو تـ ـن ــا س ــى أن ا س ـ ـت ـ ـعـ ــدادا تـ ــه
ل ـل ـم ـبــارات ـيــن ج ـ ــاءت م ــن خ ــال
م ـع ـس ـك ــر طـ ــويـ ــل ف ـ ــي ان ـك ـل ـت ــرا
لعب خالله الفريق  4مباريات
ت ـج ــري ـب ـي ــة ،ثـ ــم الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
ب ـطــولــة غـ ــرب آس ـي ــا ومــواج ـهــة
منتخبات ا لـسـعــود يــة واألردن
والبحرين ،ثم اكتمال الصفوف
يــوم  31أغسطس والــدخــول في
معسكر تدريبي للمباراتين.

فنية كــا مـلــة للمنتخبات األول
واألول ـم ـبــي وال ـش ـبــاب ،ومنحه
فرصة تشكيلها كما يريد ،وهو
ما فشل فيه أيضا ،بعد أن قام
ب ـع ـم ـل ـيــة تـ ــدويـ ــر ،ح ـي ــث أس ـنــد
إل ـ ــى م ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب ال ـش ـب ــاب
دي ـ ـن ـ ـكـ ــو م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة تـ ــدريـ ــب
الـمـنـتـخــب األول ـم ـب ــي ،ب ــدال من
راجيك ماجيكو ،ليتولى األخير
مهمة تدريب منتخب الشباب،
وحـيـنـمــا ف ـشــل "األول ـم ـب ــي" في
التأهل لبطولة كأس آسيا رغم
إقــامــة الـتـصـفـيــات فــي الـكــويــت،
قــرر إع ــادة دينكو إلــى منتخب
ً
الشباب مجددا واالستغناء عن
خدمات ماجيكو!
ول ـ ـعـ ــل الـ ـجـ ـمـ ـي ــع يـ ـت ــذك ــرون
تصريحاته لتلفزيون الكويت
ح ـي ـن ـمــا أكـ ـ ــد أنـ ـ ــه جـ ـ ــاء إلعـ ـ ــداد
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ــوي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـل ــى
المنافسة على التأهل لمونديال
 ،2022ل ـك ـنــه م ــع أول خ ـس ــارة
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوار  ،2022ن ــا ق ــض
نـ ـفـ ـس ــه ب ـ ـقـ ــوة ح ـي ـن ـم ــا ت ـح ــدث
عـ ــن االح ـ ـ ـتـ ـ ــراف وعـ ـ ـ ــدم وجـ ــود
ملعب خــاص بالمنتخب ،فهل
الخسارة من استراليا هي التي
دفـعـتــه لـلـحــديــث ع ــن مـثــل هــذه
األم ــور؟ وهــل لــم يكن يعلم قبل
توليه المسؤولية عــدم تطبيق
االح ـت ــراف وع ــدم وج ــود ملعب
خاص لألزرق؟!
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـم ـص ــدر مـ ـق ــرب مــن
المنتخب ،ف ــإن ج ــوزاك أك ــد في
المحاضرة الفنية التي ألقاها
عـ ـل ــى ال ــاعـ ـبـ ـي ــن قـ ـب ــل الـ ـلـ ـق ــاء،
ضرورة استمرار الخطة ،4-5-1
طــوال الشوط األول دون تغيير
عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ــاق ،ل ـك ـن ــه أب ـل ـغ ـهــم
بتغييرها عقب الهدف الثاني،
ليصيبهم بــاالرت ـبــاك الـشــديــد،
وف ـقــدان الـتــركـيــز ...فــي "منتهى
التناقض"!

بعيدا عن تناقض جوزاك ،وفشله الذريع
مـ ــع "األزرق" ،ث ـم ــة أ س ـئ ـل ــة تـ ـط ــرح نـفـسـهــا
بقوة ،منها :من المسؤول عن تقديم موعد
الـمـبــاراة إلــى الـســادســة والـنـصــف فــي هــذه
األجواء الحارة؟ وما الهدف من هذا التقديم
غير المبرر؟
وإذا كان الشخص الذي اتخذ القرار بناء
على تجربة سابقة ،فهذه التجربة نجحت
مــرة واح ــدة فـقــط ،لــذلــك فــالـقــرار جــاء دون

استقالته أو تمسك بعدم تقديمها من أجل
الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة،
على أن يدرس االتحاد التوصية قبل الموافقة
عليها بالتمرير.
وهناك انقسام داخل االتحاد بشأن المدرب
ا ل ــذي سيتولى المسؤولية خلفا لـجــوزاك،
فهناك من يــرى أن اإلدارة لديها متسع من
ال ــوق ــت ق ـبــل ل ـق ــاء األردن (ش ـه ــر) م ــن أجــل
التعاقد مع مدرب أجنبي ،بشرط عمله من
قبل في المنطقة ،بينما يرى آخرون اسناد
المهمة بشكل مــؤقــت إل ــى م ــدرب الكويت
حسام السيد ،فيما يبقى المدرب الوطني
محمد إبراهيم ضمن الخيارات المطروحة
لخبرته العريضة مع الالعب الكويتي.

درا ســة أو تفكير ،فقد تأثر العبو منتخبنا
الــوطـنــي الــذيــن م ــازال ــوا فــي بــدايــة الـمــوســم
بــالـطـقــس شــديــد ال ـح ــرارة ،السـيـمــا أنـهــم لم
يـصـلــوا إل ــى م ـعــدل الـلـيــاقــة ال ـمــأمــول ،فيما
لــم يـتــأ ثــر ال عـبــو المنتخب األ سـتــرا لــي بهذا
الطقس ،كونهم يلعبون في دوريات كبرى،
كما أنهم قادرون على التعامل مع أي ظروف
خارجة يتعرضون لها.

َ
من تعاقد مع المدرب؟
للجميع ،أن مجلس إدارة
مــن المعلوم
ّ
االت ـحــاد هــو مــن وق ــع عـلــى عـقــد ج ــوزاك،
لكن الموقف الحالي يحتاج إلى شخص
يمتلك الـشـجــاعــة إلع ــان أن ــه هــو الــذي
اخ ـت ــار ال ـم ــدرب لـتــولــي مـهـمــة تــدريــب
األزرق ،ال سيما أنه لو حقق النجاح
المأمول لتحدث مرارا وتكرارا ودون
ملل أو كلل عن أنه من اختاره.

جوزاك

ك ـمــا ي ـت ـع ـيــن ع ـلــى هـ ــذا ال ـش ـخــص تــوضـيــح
أس ـبــاب اخ ـت ـيــاره ل ـج ــوزاك ،وم ــا هــي مـبــرراتــه
ودواف ـعــه لـهــذا االخـتـيــار ،إذ إن ج ــوزاك يعمل
فــي األس ــاس مـحــاضــرا فــي االت ـحــاد الـكــرواتــي
لكرة القدم ،أي أن عمله نظري فقط ،ولم يعمل
في مجال التدريب إال مدة  7أشهر فقط ،وتمت
إقالته لفشله في مهمته.
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عزز منتخب إنكلترا صدارته
للمجموعة األولى من تصفيات
"يورو  ،"2020عبر فوزه
المثير على ضيفه منتخب
كوسوفو  ،3-5أمس األول،
في الجولة الخامسة من
التصفيات.

واصلت إنكلترا انطالقتها القوية،
بـفــوز مثير على ضيفتها كوسوفو
 ،3-5فيما تابعت فرنسا صحوتها
بالفوز على أندورا -3صفر ،في الجولة
السادسة من تصفيات كــأس أوروبــا
 2020لكرة القدم.
في المباراة األولى بساوثمبتون،
أع ـ ــادت إنـكـلـتــرا ضـيـفـتـهــا كــوســوفــو
إلى أرض الواقع عندما تغلبت عليها
 3-5في مباراة مثيرة ،محققة فوزها
الرابع تواليا من أصل أربع مباريات،
وملحقة الخسارة األولــى بضيفتها
في التصفيات واألولى في  15مباراة.
وهي المرة األولى التي تتلقى فيها
الشباك اإلنكليزية ثالثة أه ــداف في
م ـبــاراة على أرضـهــا منذ أن سقطت
أمام هولندا  3-2على ملعب ويمبلي
ف ــي ف ـبــرايــر  2012وف ــق مــوقــع أوبـتــا
لإلحصائيات.
وأتـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ح ـم ــاس ـي ــة بـيــن
الطرفين ،حيث انتهى الشوط األول
بتقدم أصـحــاب ال ــدار  1-5بعد هدف
مبكر للضيوف َّ
مهد لسيناريو مثير.
وف ـ ــاج ـ ــأت ك ــوس ــوف ــو مـضـيـفـتـهــا
عندما افتتحت التسجيل بعد مرور
 34ث ــان ـي ــة ،إثـ ــر خ ـط ــأ دف ــاع ــي ف ــادح
لمايكل كين ،بعد تمريرة خاطئة إلى
زميله هاري ماغواير خطفها فيدات
موريكي ،ومررها إلى فالون بيريشا،
ليضع الضيوف في المقدمة.
ول ــم يـتــأخــر "األسـ ــود ال ـثــاثــة" في
الرد ،بعد أن رفع روس باركلي الكرة
من ركنية وصلت إلى رأس كين مررها
إلى رحيم ستيرلينغ أسكنها رأسية
في الشباك ،رافعا رصيده إلى أربعة
أهداف في التصفيات (.)8
ومنح هــاري كين التقدم إلنكلترا،
ب ـعــد أن وص ـل ـتــه الـ ـك ــرة ع ـلــى الـجـهــة
الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــرى ،ع ـ ـقـ ــب ان ـ ـطـ ــاقـ ــة م ـم ـي ــزة

لستيرلينغ من وسط الملعب ،مررها
إلـ ــى م ـهــاجــم س ـب ـي ــرز ،ال ـ ــذي ســددهــا
أرضـيــة فــي مــرمــى ال ـحــارس أريانيت
موريتش ،مسجال هدفه السادس في
التصفيات (.)19
وأ ظـهــر منتخب كوسوفو نية في
مقارعة مضيفه ،وكاد مرغيم فويفودا
يــدرك التعادل عندما ســدد كــرة قوية
من خارج المنطقة مرت بجانب مرمى
الحارس غوردان بيكفورد (.)37

هدف عكسي
لكن فويفودا سرعان ما تحول إلى
الجهة األخ ــرى مــن الملعب ،وسجل
هدفا عكسيا في مرمى فريقه عندما
م ــرر ســانـشــو ك ــرة عــرضـيــة وضعها
الظهير األيمن في مرمى فريقه (،)38
وسط احتجاج المدرب السويسري
برنارد شاالنديس ،لوجود مدافعه
فيدان أليتي على أرض الملعب ،بعد
التحام مع أرنولد.
وس ــرع ــان م ــا رف ـع ــت إن ـك ـل ـتــرا من
غلتها بهدفين لسانشو في غضون
دقيقتين مــن تمريرتين حاسمتين
لستيرلينغ ،ليسجل ابــن ال ــ 19عاما
أول أهــدا فــه فــي التصفيات وينهي
الشوط األول بتقدم أصحاب األرض
 44( 1-5و.)1+45
وفاجأت كوسوفو إنكلترا بهدف
مـبـكــر ،بـعــدمــا خـســر دي ـك ــان راي ــس
الـكــرة فــي منتصف الملعب وصلت
إلـ ــى فـ ـي ــدات م ــوري ـك ــي ع ـل ــى الـجـهــة
ال ـي ـم ـنــى رف ـع ـهــا خ ـلــف ال ـمــداف ـع ـيــن،
لتصل إلى بيريشا ،الذي راوغ غوردن
ه ـن ــدرس ــون وأس ـك ـن ـهــا ف ــي ال ــزاوي ــة
اليسرى (.)49
وأدخ ــل منتخب كــوســوفــو ،الــذي
انضم إلــى عائلة االتـحــاد األوروب ــي

سانشو نجم منتخب إنكلترا يحرز الهدف الرابع
عام  ،2015القلق في نفوس الجماهير
الحاضرة بملعب سانت ميري عندما
ت ـح ـص ــل م ـه ــاج ـم ــه م ــوريـ ـك ــي عـلــى
ركلة جــزاء بعد عرقلة من ماغواير،
ترجمها األول بنجاح ليقلص الفارق
(.)55
ومنع الحارس موريتش إنكلترا
مــن إك ـمــال "ن ـصــف الــدزي ـنــة" عندما
تصدى لركلة جزاء سددها كين ،بعد
تعرض باركلي لعرقلة مــن المدافع
أمير رحماني داخــل المنطقة (،)65
قبل أن يعترض القائم األيمن تسديدة

من مسافة قريبة لستيرلينغ (.)73
وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ذاتـ ـه ــا ،تـفــوقــت
تشيكيا على مضيفتها مونتينيغرو
-3صفر سجلها توماس سوتشيك ()54
ولوكاس ماسوبوست ( )57وفالديمير
داريدا (.)5+90

فرنسا تكتسح أندورا
وبـ ــدوره ،أكــد المنتخب الفرنسي
صحوته عندما أكــرم وف ــادة ضيفته
أنـ ـ ــدورا -3ص ـف ــر سـجـلـهــا كينغسلي

قال مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت إنه يجب اللعب بقوة
دفاعية أكبر ،والتخلص من "األخطاء السخيفة" التي وقعت
خالل الفوز  3 -5على كوسوفو بتصفيات بطولة أوروبا 2020
لكرة القدم ،أمس األول.
وتقدمت كوسوفو بهدف بعد  35ثانية من البداية بعد
خطأ من المدافع مايكل كين ،ورغم أن إنكلترا ردت بتسجيل
خمسة أهداف في الشوط األول فإنها عانت نهاية متوترة
بعد استقبال هدفين في الشوط الثاني.
وأوضحت أهداف رحيم سترلينغ وهاري كين وثنائية
جيدون سانشو ،القوة الهجومية للمنتخب اإلنكليزي،
ً
لكن ساوثغيت لم يكن راضيا عن أداء الخط الخلفي.
ً
وأبلغ ساوثغيت الصحافيين أن "األمــر كان غريبا.
نقاط القوة ونقاط الضعف كانت واضحة أمام الجميع.
ارتكبنا أخطاء فردية سيئة وبدأنا بشكل سيئ .لقد
أعجبني كيفية التعافي بعد الخطأ المبكر .كــان من
الرائع استغالل االستحواذ على الكرة في الشوط األول".
وأضاف" :شهدت الفترة القصيرة بعد االستراحة أخطاء
سخيفة وق ــرارات سيئة واالفتقار للتغطية في الخط
الخلفي .جعلنا المباراة غير مريحة بالنسبة إلينا .كانت
هناك أخطاء مثيرة للقلق ..لقد ارتكبنا أخطاء بدائية..
يجب التعلم منها".

فرحة العبي المنتخب البرتغالي بالهدف الثاني

مداهمات بسبب قضايا فساد رياضي
أفادت النيابة العامة البلجيكية ،أمس،
بأن الشرطة التي تحقق في قضية فساد
مرتبطة بصفقة انتقال المهاجم الصربي
أل ـك ـس ـنــدر مـيـتــروفـيـتــش م ــن أنــدرل ـخــت
ال ـب ـج ـي ـك ــي إلـ ـ ــى نـ ـي ــوك ــاس ــل ي ــون ــاي ـت ــد
اإلن ـك ـل ـي ــزي داه ـ ـمـ ــت ،أم ـ ــس ،مـمـتـلـكــات
فــي بلجيكا ولـنــدن ومــونــاكــو ،وأوقـفــت
شخصين ،منهما وكيل العبين.
وتحقق الشرطة ،التي داهمت أيضا
مقر االتـحــاد البلجيكي لكرة الـقــدم في
وق ــت ســابــق مــن ه ــذا ال ـعــام ،فــي مسألة
تـبـيـيــض أم ـ ــوال مـشـتـبــه فـيـهــا متعلقة
بـ ـصـ ـفـ ـق ــات ان ـ ـت ـ ـق ـ ــال ،بـ ـيـ ـنـ ـه ــا وصـ ـ ــول
ميتروفيتش إلــى نيوكاسل عــام 2015
بصفقة بلغت  18.5مليون يورو.
وتحت إشراف قاضي مكافحة الفساد
فــي بلجيكا ،قــامــت الـشــرطــة وسـلـطــات
الـ ـض ــرائ ــب ب ـع ـم ـل ـيــات ت ـف ـت ـيــش يــومــي
الثالثاء واالربعاء ،وأوقفت وكيل العبين
فــي مــونــاكــو وشــريـكــه فــي مــديـنــة لييج
البلجيكية.
وجـ ـ ــاء ف ــي بـ ـي ــان صـ ـ ــادر ع ــن مـكـتــب
المدعي العام أن "الوقائع تتضمن بشكل

ألكسندر ميتروفيتش
خاص عمليات تبييض أموال وفساد في
صفقات انتقال العبي كرة قدم".
ً
ويعتبر هــذا التحقيق منفصال عما
يـطـلــق عـلـيــه فضيحة "فــوت ـبــول غــايــت"
الـبـلـجـيـكـيــة ،ال ـتــي أس ـف ــرت ع ــن توجيه
ً
تهم لعشرين مشتبها فيهم منذ أكتوبر

كــومــان ( )18وكـلـيـمــان النغليه ()52
ووسام بن يدر ( ،)1+90وأهدر أنطوان
غريزمان ركلة جزاء (.)28
ول ــم يـجــد المنتخب الـفــرنـســي أي
ص ـعــوبــة ف ــي تـحـقـيــق ف ـ ــوزه ال ـثــالــث
تــوالـيــا مـنــذ خـســارتــه أم ــام مضيفته
ت ــرك ـي ــا ص ـ ـفـ ــر 2-ب ــال ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة،
والـخــامــس لــه فــي الـتـصـفـيــات ،فعزز
صدارته للمجموعة بـ 15نقطة ،بفارق
األه ـ ــداف أم ــام تــركـيــا ،ال ـتــي انـتــزعــت
فــوزا ثمينا مــن مضيفتها مولدافيا
 -4صفر.

واس ـ ـت ـ ـغـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــان خـ ـس ــارة
شــريـكـتـهـمــا ال ـســاب ـقــة اي ـس ـل ـنــدا أم ــام
مضيفتها ألبانيا .4-2
وفي المباراة الثانية ،فرض مهاجم
إيـفــرتــون اإلنـكـلـيــزي جينك طــوســون
نفسه نـجـمــا ،بتسجيله ثـنــا ئـيــة (37
و ،)79وأض ـ ــاف دي ـن ـيــز ت ـ ــوروك ()57
وي ـ ــوس ـ ــف ي ــزيـ ـس ــي ( )88ال ـه ــدف ـي ــن
اآلخرين.
وفــي مـبــاراة ثالثة ،حققت ألبانيا
فوزها الثالث في التصفيات عندما
تغلبت على ايسلندا .2-4

رباعية رونالدو تقود البرتغال الكتساح ليتوانيا

ساوثغيت :ارتكبنا
أخطاء سخيفة

ساوثغيت

sports@aljarida●com

 ،2018بمن فيهم وكالء العبين ،وحكام
نواد مختلفة ،في تحقيق
ومسؤولون في ٍ
واس ــع الـنـطــاق يشمل عمليات احتيال
وفساد وتالعب بنتائج المباريات.
وكـ ـ ــان م ـي ـتــروف ـي ـتــش أمـ ـض ــى ثــاثــة
مواسم في ملعب "سانت جايمس بارك"

ّ
سجل المهاجم البرتغالي الشهير
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو أرب ـعــة أه ــداف
(سوبر هاتريك) ليقود منتخب بالده
إلـ ــى فـ ــوز ك ــاس ــح  1 -5ع ـلــى مضيفه
الـلـيـتــوانــي ،أم ــس األول ،فــي الـجــولــة
ال ـس ــادس ــة م ــن م ـب ــاري ــات الـمـجـمــوعــة
الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة
كــأس األمــم األوروبـيــة القادمة (يــورو
 )2020والتي شهدت أيضا فوز صربيا
على مضيفتها لوكسمبورغ .1 -3
وعزز المنتخب البرتغالي فرصته
في التأهل للنهائيات بفوزه ،حيث رفع
رصيده إلــى ثماني نقاط في المركز
الثاني بفارق خمس نقاط خلف نظيره
األوكراني متصدر المجموعة والذي
خ ــاض خـمــس م ـبــاريــات مـقــابــل أربــع
مباريات للبرتغال.
وك ـش ــر الـمـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي عن
أن ـي ــاب ــه ف ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،وخ ــاص ــة فــي
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ل ـي ـح ـقــق االن ـت ـص ــار
الثاني له على التوالي في المجموعة
بـعــدمــا ب ــدأ مـسـيــرتــه ف ــي التصفيات
بتعادلين متتاليين.

وانتهى الشوط األول من المباراة
بالتعادل  ،1-1إذ تقدم رونالدو بهدف
في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء
وتعادل فيتوتاس أندريسكفيتسوس
لمنتخب ليتوانيا في الدقيقة .28
وفي الشوط الثاني ،أمطر رونالدو
شباك ليتوانيا بثالثة أهداف أخرى
فــي الــدقــائــق  62و 65و 76ثــم سجل
ول ـ ـيـ ــام ك ــارف ــال ــو ال ـ ـهـ ــدف ال ـخــامــس
لـلـبــرتـغــال فــي الــدقـيـقــة األخ ـي ــرة من
المباراة.
وفي المباراة الثانية بالمجموعة
تغلب المنتخب الصربي على مضيفه
لوكسمبورغ بثالثة أهــداف سجلها
ألكسندر متروفيتش في الدقيقتين
 36و 78ونـيـمــانـيــا رادون ـج ـيــش في
الدقيقة  55مقابل هدف سجله ديفيد
توربيل في الدقيقة .66
ورفــع المنتخب الصربي رصيده
إلـ ــى س ـب ــع نـ ـق ــاط ل ـي ـن ـفــرد بــال ـمــركــز
الـ ـث ــال ــث بـ ـ ـف ـ ــارق ثـ ـ ــاث ن ـ ـقـ ــاط أم ـ ــام
لوكسمبورغ.
(د ب أ)

بروزينيتشكي يتراجع عن االستقالة

قبل االنـتـقــال إلــى فولهام اللندني عام
.2018
وأفادت مجلة "ديرنيار أور" في أبريل
ال ـمــاضــي أن الــوكـيـلـيــن بـيـنــي زاه ــاف ــي
وفـ ــالـ ــي رمـ ـض ــان ــي شـ ــاركـ ــا فـ ــي صـفـقــة
انتقال ابن الـ  24عاما من أندرلخت إلى
نيوكاسل.
ول ـ ــم ي ــذك ــر ال ـم ــدع ــي الـ ـع ــام أي اس ــم
ً
ً
مرتبط بالتحقيق ،لكن مصدرا قضائيا
أكد لوكالة فرانس برس في أبريل الفائت
أن صفقة ميتروفيتش كانت جـ ً
ـزء ا من
التحقيق.
وشملت عمليات التفتيش السابقة
مقر االتحاد البلجيكي لكرة القدم ومركز
تــدريــب أنــدرلـخــت ومـكــاتــب شــركــة "وان
غول مانجمينت" المتخصصة بصفقات
االنتقال.
وتــأتــي هــذه األن ـبــاء فــي وقــت يعاني
النادي المتوج بلقب الدوري البلجيكي
في  34مناسبة (رقم قياسي) من انطالقة
سيئة للموسم ،إذ يحتل المركز الثالث
عشر في الترتيب بعد فوز واحد من أول
ست مباريات.

عاد النجم الدولي الكرواتي
السابق روبرت بروزينيتشكي
عــن ال ـقــرار ال ــذي ات ـخــذه األحــد
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي بـ ــاالس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة مــن
م ـن ـص ـب ــه مـ ـ ــدربـ ـ ــا ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
البوسني ،بعد أن حظي بدعم
ك ــام ــل م ــن االتـ ـح ــاد الـبــوسـنــي
لكرة القدم.
وات ـ ـ ـخـ ـ ــذ ب ــروزيـ ـنـ ـيـ ـتـ ـشـ ـك ــي
ق ــرار االس ـت ـقــالــة م ــن المنصب
ال ــذي تسلمه فــي يناير ،2018
عـقــب ال ـخ ـســارة أمـ ــام أرمـيـنـيــا
 4-2األ ح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــا ضـ ـ ــي ف ــي
يريفان بالجولة السادسة من
منافسات المجموعة العاشرة
فـ ــي ت ـص ـف ـي ــات كـ ـ ــأس أوروب ـ ـ ــا
.2020
وق ـ ــال بــروزي ـن ـي ـت ـش ـكــي (50
عـ ــامـ ــا) ع ـق ــب الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة" :ل ـقــد
تحدثت مع الجميع ،وأستقيل
من منصبي .عندما توليت هذا
المنصب اعتقدت أننا سنتأهل
لنهائيات كأس االمم االوروبية.
لقد فشلنا".

بروزينيتشكي

ل ـكــن ال ـن ـجــم ال ـســابــق لــريــال
مدريد وبرشلونة اإلسبانيين
وري ــد س ـتــار بـلـغــراد ال ــذي فــاز
معه بدوري أبطال أوروبا عام
 ،1991عاد أمس األول عن قراره
"بـعــد م ـفــاوضــات مستفيضة"
م ــع االت ـ ـحـ ــاد ال ـب ــوس ـن ــي ل ـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم "ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــدم لـ ــي دع ـم ــه
الكامل ،قررت أال أخيب ظن كل

ه ــؤالء ال ـن ــاس ،ســأبـقــى مــدربــا
للبوسنة".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع "ك ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـس ـه ــل
المغادرة ،والقول إن كل شيء
انـ ـتـ ـه ــى ،ق ـ ـ ــررت الـ ـبـ ـق ــاء حـتــى
النهاية" ،مشيرا الى أن البوسنة
"م ــا زال ــت أم ــام فــرصــة الـتــأهــل
لكأس أوروبا".
وس ـب ــق االتـ ـح ــاد الـبــوسـنــي
بيان المدرب الكرواتي بالقول
عـبــر مــوقـعــه الــرسـمــي ان ــه قــدم
"الدعم الكامل" لبروزينيتشيكي
ل ـمــواص ـلــة عـمـلــه ح ـتــى نـهــايــة
عقده في ختام تصفيات التأهل
لكأس أوروبا .2020
ويحتل المنتخب البوسني
الـمــركــز الــرابــع فــي المجموعة
العاشرة برصيد  7نقاط خلف
إي ـطــال ـيــا ( 15ن ـق ـطــة) وفـنـلـنــدا
( 12نقطة) وأرمينيا ( 9نقاط)
ق ـب ــل أربـ ـ ــع جـ ـ ــوالت مـ ــن خ ـتــام
التصفيات.

ُ
ّ
قطر تخضع عمال مونديال  2022لنظام طبي إلكتروني حديث
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،الجهة
المسؤولة عن تنفيذ مشاريع االستادات والبنية
التحتية وبــرامــج اإلرث الخاصة ببطولة كأس
العالم  2022في قطر االنتهاء من تسجيل جميع
عـ ّـمــال مشاريعها فــي نـظــام متكامل للسجالت
الطبية اإللكترونية ،في خطوة تعد األول ــى من
نوعها في مجال الرعاية الصحية في قطر.
ويعمل النظام وفق برنامج "سيستم وان" الذي
توفره شركة "ذا فينيكس بارتنرشيب" الرائدة في
مجال السجالت الصحية اإللكترونية بالمملكة
المتحدة.
ُ
وي ـخ ـص ــص ل ـكــل م ــري ــض س ـجــل ط ـب ــي ،مما
يـتـيــح لــأط ـبــاء ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ــواق ــع االطـ ــاع
على السجالت الطبية للعمال ،ومراقبة حالتهم
الصحية ،والتعامل معها بشكل أكـثــر فعالية.

ُ
ويستخدم هــذا البرنامج في المملكة المتحدة
لتعزيز منظومة الخدمة الصحية الوطنية في
البالد.
ويضم النظام ،الــذي أطلق في فبراير ،2018
سجالت صحية ألكثر من  29ألف عامل في خمسة
من اسـتــادات المونديال ،ويكشف عن المخاطر
الصحية التي تواجه العمال ،ويحدد اإلجــراءات
الصحية الالزمة بشكل فوري ،إضافة إلى توفير
البيانات الهامة إلط ــاق حـمــات صحية تعزز
صحة العمال وسالمتهم.
كما يستطيع المرضى الوصول إلى سجالتهم
الطبية فــي قطر وخــارجـهــا مــن خــال التطبيق
الخاص بكل عامل ،ما يضمن استمرارية الرعاية
ّ
الصحية ،مــع تمكين الـعـمــال مــن اإلطـ ــاع على
وضعهم الصحي والتعامل معه بشكل أفضل.

ويخضع جميع عمال مشاريع اللجنة العليا
للمشاريع واإلرث المسجلين فــي ه ــذا النظام
لفحص طبي شامل ينفذه الهالل األحمر القطري
بتمويل من اللجنة العليا.
ً
وتشكل نتائج الفحص ج ــزءا مــن السجالت
الطبية المركزية التي يمكن الوصول إليها من
خــال الـعـيــادات الطبية فــي االس ـتــادات ،وأماكن
اإلقامة ،والمراكز الصحية التابعة للهالل األحمر
القطري.

االلتزام برعاية العمال
وفي تصريح له حول هذه المبادرة ،قال السيد
حسن الذوادي األمين العام للجنة العليا" :تؤكد
هذه المبادرة التزامنا الكامل برفع مستوى رعاية

ً
العمال ،ونتطلع دائما لالستفادة من االبتكارات
وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـج ــدي ــدة ف ــي ج ـه ــودن ــا لتحسين
رعاية عمالنا ،ونرى أن نجاح اللجنة العليا في
ً
تنفيذ هذه المنظومة التقنية يمثل إرثا ألفضل
الممارسات الصحية في هذا المجال".
من جانبه ،قال آشلي بروك ،مدير "ذا فينيكس
بارتنرشيب" الشرق األوسط" :نفخر بالعمل مع
اللجنة العليا لتقديم خدمات رعاية صحية عالية
الـجــودة للعمال ك ــأول نظام متكامل للسجالت
الصحية في قطاع البناء في قطر والمنطقة.
وأضــاف بروك أن "شراكتنا تهدف إلى تقديم
أفضل مزايا الرعاية الصحية ،وإتاحة معلومات
شاملة عن صحة العمال مع سهولة الوصول إليها،
من أجل تحسين صحة ومستوى رعاية العمال".
(د ب أ)

ةديرجلا
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رياضة

البيرو تثأر من البرازيل ...وفوز كاسح للتانغو على المكسيك
البرازيل في فخ
سقطت ً
الهزيمة وديا ،بهدف نظيف
أمام بيرو على ملعب ميموريال
كوليسيوم في لوس أنجلس
األميركية ،في لقاء شهد أول
مشاركة دولية لجناح ريال
مدريد ،فينيسيوس جونيور.

ثـ ـ ــأر ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـب ـي ــروف ــي
مــن نظيره الـبــرازيـلــي ،وألحق
ب ــه ال ـهــزي ـمــة األول ـ ــى م ـنــذ ربــع
مــونــديــال روسـيــا  ،2018وذلــك
ب ــالـ ـف ــوز ع ـل ـي ــه  1-ص ـ ـفـ ــر ،فــي
مـ ـب ــاراة دولـ ـي ــة ودي ـ ــة ف ــي كــرة
القدم أقيمت في لوس أنجلس
األميركية.
وبدا فريق المدرب تيتي في
طريقه للتعادل الثاني تواليا،
بعد الذي حققه قبل ثالثة أيام
في ميامي ضد كولومبيا ،2-2
بفضل نجمه العائد نيمار الذي
س ـجــل ه ــدف ــا ومـ ــرر ك ــرة هــدف
االفتتاح لكاسيميرو ،في أول
مشاركة له منذ تعرضه إلصابة
فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــاحـ ــل مـ ـطـ ـل ــع ي ــون ـي ــو
ال ـم ــاض ــي خـ ــال مـ ـب ــاراة ودي ــة
ضد المنتخب القطري ،مما أدى
ال ــى إب ـعــاده عــن المنتخب في
بطولة كوبا أميركا التي انتهت
بتتويجه باللقب على أرضه.
ل ـك ــن ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـب ـيــروفــي
الذي خسر نهائي كوبا أميركا
أمام البرازيل  3-1في  7يوليو
الماضي ،خطف الفوز الثأري
بهدف في الدقيقة  85من اللقاء
ال ــذي ب ــدأه نـيـمــار عـلــى مقاعد
ال ـبــدالء ،على غ ــرار المدافعين
تـيــاغــو سيلفا ودان ــي ألفيش،
قـبــل أن يــدخــل فــي الــدقـيـقــة 63
بدال من روبرتو فيرمينو.
وتـ ـ ــديـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــرو بـ ـف ــوزه ــا
المعنوي الهام الى لويس أبرام
ا ل ــذي افتتح سجله التهديفي
م ـ ــع م ـن ـت ـخ ــب بـ ـ ـ ــاده بــأف ـضــل
طــري ـقــة م ــن خ ــال ك ــرة رأس ـيــة
إثر ركلة حرة نفذها يوشيمار
يوتون ( ،)85ملحقا بمنتخب
«س ـي ـل ـي ـســاو» هــزيـمـتــه األول ــى

ف ــي م ـبــاريــاتــه ال ـ ـ ــ 18األخ ـي ــرة،
وت ـ ـحـ ــديـ ــدا مـ ـن ــذ ربـ ـ ــع ن ـهــائــي
مــونــديــال روس ـي ــا حـيــن خسر
أمــام بلجيكا  2-1في  6يوليو
.2018
وكـ ـ ــان ف ـ ــوز الـ ـث ــاث ــاء األول
للبيرو على البرازيل منذ دور
المجموعات للنسخة المئوية
مــن «كــوبــا أم ـيــركــا» ع ــام 2016
( - 1ص ـ ـفـ ــر) ،قـ ـب ــل أن تـخـســر
بعدها في تصفيات مونديال
روس ـي ــا ص ـفــر ،2 -ث ــم ف ــي دور
المجموعات ل ـ «كــوبــا أميركا»
 2019بخماسية نظيفة ،وصوال
الى نهائي البطولة القارية على
ملعب «ماراكانا» األسطوري.
ورأى م ــداف ــع «س ـي ـل ـي ـســاو»
وباريس سان جرمان الفرنسي
م ـ ــاركـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــوس فـ ـ ـ ــي حـ ــديـ ــث
لشبكة «غلوبو» البرازيلية أن
الع َبر
المنتخب البيروفي أخذ ِ
مـ ــن الـ ـمـ ـب ــاراتـ ـي ــن األخ ـي ــرت ـي ــن
اللتين جمعتا المنتخبين في
كــوبــا أم ـيــركــا  ،2019مضيفا:
«أعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ـهـ ــا كـ ــانـ ــت م ـ ـبـ ــاراة
متقاربة .كنت مدركا أن األمور
سـتـكــون صـعـبــة اس ـت ـنــادا الــى
ا لـمـبــارا تـيــن الجديتين اللتين
خضناهما ضدهم .كنت أعلم
ب ــأنـ ـه ــم س ـي ـس ـع ــون ج ــاه ــدي ــن
لتحقيق نتيجة إيجابية (بعد
الخسارتين األخيرتين) ،وقاموا
بما يجب القيام به».
وت ـ ــذم ـ ــر م ــاركـ ـيـ ـنـ ـي ــوس مــن
«أرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـمـ ـلـ ـع ــب الـ ـ ـت ـ ــي لــم
تساعدنا» ،في حين رأى زميله
المدافع فاغنر أن هذه الخسارة
ت ـش ـك ــل «درس ـ ـ ـ ـ ــا» ل ـل ـم ـن ـت ـخــب،
مــوضـحــا أن «ه ــذه الـمـبــاريــات
تجعلنا ننضج كفريق .نــدرك

نيمار نجم المنتخب البرازيلي خالل مواجهة بيرو
أهمية الفوز ...لكننا نعلم أيضا
بأن الهزيمة قد تحصل .يجب
أن يساعدنا ذلك على التطور».

فوز كاسح لألرجنتين
وخــافــا لـلـغــريــم الـبــرازيـلــي،
حقق المنتخب األرجنتيني فوزا
كاسحا على نظيره المكسيكي
 - 4ص ـف ــر فـ ــي س ـ ــان أن ـتــون ـيــو
(تكساس) ،بفضل ثالثية مهاجم
إنـتــر مـيــان اإليـطــالــي الوت ــارو
مارتينيز.

ً
الوتارو :تسجيل «هاتريك» ليس سهال
أعــرب المهاجم األرجنتيني
الوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارو مـ ــارت ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــز ،الـ ـ ــذي
أصبح نجم منتخب بالده بعد
ت ـس ـج ـي ـلــه ه ــات ــري ــك فـ ــي ال ـف ــوز
الـ ـ ــودي بــربــاع ـيــة نـظـيـفــة على
المكسيك بـســان أنـطــونـيــو في
الــواليــات المتحدة عن شعوره
بـ»السعادة» ،نظرا ألن «تسجيل
ثالثة أهداف ال يحدث دائما».
وص ــرح مـهــاجــم إنـتــر ميالن
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،الـ ـب ــال ــغ مـ ــن ال ـع ـمــر
 22ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا« :أشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــديـ ــر
الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب والـ ـجـ ـه ــاز
ال ـف ـن ــي وال ـ ــزم ـ ــاء ع ـل ــى ثـقـتـهــم
ومساعدتهم لي».
وعــن تحقيقه لمعدل أهــداف
أف ـض ــل م ــن ه ـ ــداف األرج ـن ـت ـيــن
التاريخي ليونيل ميسي ،قال:
«ه ــذا أم ــر ث ــان ــوي» ،مـشـيــرا إلــى
أنه يرغب في استغالل الفرص
لـ ـتـ ـق ــد ي ــم أداء جـ ـي ــد ب ـق ـم ـيــص
منتخب بالده.
وحـ ـ ــول رغ ـب ـت ــه فـ ــي ت ـســديــد
ركـلــة ال ـجــزاء الـتــي سـجــل منها

الوتارو مارتينيز
زميله لياندرو باريديس الهدف
الرابع للفريق ،قال« :كنت أحب
ً
تسديدها ،لكن حسنا فعل هو

(ب ــاري ــدي ــس) ألن ــه س ـجــل هــدفــا
وســاهــم فــي زي ــادة الـفــارق ،لكن
األهــم هو أن كل األمــور خرجت

لحسن الحظ بشكل جيد ،وأننا
حققنا انتصارا جيدا».
(إفي)

وح ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــت األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــن،
الـقــادمــة مــن تـعــادل سلبي قبل
 5أيـ ـ ــام م ــع ت ـش ـي ـلــي ف ــي ل ــوس
أن ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــس ب ـ ـغ ـ ـيـ ــاب ق ــائ ــده ــا
ليونيل ميسي ،ا ل ــذي يتعافى
م ــن إص ــاب ــة ف ــي ســاقــه اليمنى
أبـعــدتــه عــن الـمـبــاريــات الثالث
األول ــى لبرشلونة فــي ال ــدوري
اإلسباني ،عن اللقاء في الشوط
األول الذي سجلت فيه أهدافها
األربعة.
ومهد مارتينيز طريق الفوز
أمـ ـ ــام ف ــري ــق ال ـ ـمـ ــدرب لـيــونـيــل

مارتينو :يجب التعلم
من أخطائنا

سواريز يعود للمران الجماعي

قال األرجنتيني تاتا مارتينو مدرب
مـنـتـخــب الـمـكـسـيــك األول ل ـكــرة ال ـقــدم،
إن الـخـســارة الـتــي مني بــه فريقه أمــام
األرجنتين برباعية نظيفة في الودية
التي أقيمت على ملعب سان أنطونيو
في تكساس األميركية ،تساعد للكشف
عـ ــن ح ـق ـي ـقــة م ـس ـت ــوى «ال ـ ـ ـتـ ـ ــري» ،وم ــا
يتوجب فعله في المستقبل.
وصرح مارتينو عقب اللقاء« :المباراة
بال شك تكشف أين نقف نحن ...ونتيجة
لــذلــك ،يـتــوجــب علينا الـعـمــل مــن أجــل
مواجهة تحديات المستقبل».
وتـ ــابـ ــع «ه ـ ــم م ـن ــاف ـس ــون م ـن ـظ ـمــون
ويـجـعـلــونــك تــدفــع ثـمــن أق ــل األخ ـط ــاء،
ونحن ارتكبنا العديد من األخطاء خالل
اللقاء ،لكن دون شك ،سنواصل العمل
في نفس المسار ،وسنحاول االستفادة
من األخطاء ،ألن الفرق الجيدة تجعلك
تعاني».
وأضاف «قدمنا أداء ليس جيدا خالل
الـشــوط األول ،لكن فــي الـثــانــي تحسن
أداؤنا وأظهرنا مزيدا من النضج».

عاد المهاجم األوروغوياني لويس سواريز ،الذي
تعرض إلصابة عضلية قبل حوالي شهر ،ليشارك
في جزء من المران الجماعي لفريقه برشلونة ،فيما
يواصل نجم الفريق األرجنتيني ليونيل ميسي
العمل منفردا ،بعيدا عن زمالئه ،وقد يغيب عن
موقعة فالنسيا بـ«الليغا» السبت المقبل.
وأص ـ ـيـ ــب م ـي ـس ــي بــال ـع ـض ـلــة ال ـن ـع ـل ـيــة خ ــال
أول مــران لــه فــي فترة اإلع ــداد مــع «الـبــرســا» فــي 5
أغـسـطــس الـمــاضــي ،ولــم يـشــارك فــي أي م ـبــاراة مع
الفريق منذ ذلك الوقت.
وقــد يحصل ســواريــز على اإلذن الطبي بالعودة
للمشاركة فــي مــواجـهــة فالنسيا ،بعد إصــابـتــه في
أول مباراة للفريق الكتالوني بـ«الليغا» أمام أثلتيك
بلباو فــي ملعب ســان ماميس فــي  16مــن الشهر
الماضي.
وانـضــم لـمــران أمــس كــل مــن ال ـحــارس األلماني
تـيــر شتيغن والع ـبــي الــوســط فرينكي دي يونغ
وكارليس ألينيا.
وينتظر أن يعود الفريق ،بقيادة المدرب إرنستو
ً
غد لإلعداد لمواجهة
فالفيردي ،للتدرب غدا وبعد ٍ
«الخفافيش» على ملعب كامب نو السبت.
(إفي)

برشلونة ما زال يحاول استعادة نيمار
لم يلق برشلونة اإلسباني سالحه
وما زال يفاوض باريس سان جرمان
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـن ـج ــم ال ـب ــرازي ـل ــي
نيمار من نــادي العاصمة الفرنسية
باريس سان جرمان ،رغم إقفال فترة
االن ـت ـقــاالت الصيفية فــي الـثــانــي من
الشهر الحالي ،وذلك بحسب ما أفاد
والد الالعب ووكيل أعماله.
وس ـ ـعـ ــى ب ــرشـ ـل ــون ــة جـ ــاهـ ــدا ه ــذا
الـصـيــف لـتـلـبـيــة رغ ـبــة ن ـي ـمــار ،أغـلــى
العب كرة قدم في العالم ،بالعودة إلى
ملعب «كامب نو» الذي تركه عام 2017
لالنتقال الى سان جرمان في صفقة
قياسية بلغت  222مليون يــورو ،إال
أنــه عجز عــن التوصل الــى اتـفــاق مع
إدارة النادي الباريسي.
وال يـبــدو أن المستقبل قــد حسم،

رغ ـ ـ ـ ــم إقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال فـ ـت ــرة
االنتقاالت الصيفية،
إذ أ ك ـ ــد نـ ـيـ ـم ــار األب
ال ـ ـ ــذي ي ـت ــول ــى مـهـمــة
إدارة أعمال نجمه،
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح
أم ــس األول ،لشبكة
«س ـكــاي سـبــورتــس»
ال ـ ـب ـ ــري ـ ـط ـ ــان ـ ـي ـ ــة م ــن
العاصمة االسكتلندية،
حيث كان مشاركا في مؤتمر
إدن ـبــره الــريــاضــي ،أن «الـمـفــاوضــات
بين الناديين لم تنته .أي برازيلي ال
يريد أن يكون سوى في المكان حيث
يشعر بــالـسـعــادة ،وهــو كــان سعيدا
في برشلونة».
وتابع «عندما يسأله أصدقاؤه إذا

ما كــان يريد العودة
(ال ـ ـ ـ ـ ــى بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة)،
يـشـعــر بــال ـحــزن» ألنــه
لم يحصل على رغبته
هذا الصيف.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت
ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة ل ـي ـك ـي ــب
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ال ـ ـ ــى أن
ن ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــار كـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى
استعداد لدفع  20مليون
ي ـ ـ ـ ــورو م ـ ــن جـ ـيـ ـب ــه الـ ـخ ــاص
للمساعدة في اتمام الصفقة ،لكن سان
جرمان حال دون حصول االنتقال.
وهذا األمر تسبب بإحباط الالعب
ووال ــده نيمار األب الــذي قــال لشبكة
«سكاي سبورتس» إنه «كوكيل ،تشعر
بالعجز عندما ال يكون هناك هيكل

سكالوني بتسجيله الهدفين
األولين في الدقيقتين  17و،22
ث ــم أض ـ ــاف ال ــراب ــع لـ ـب ــاده في
الدقيقة  ،39حين كانت متقدمة
بثالثية بعد ركلة جــزاء نفذها
العـ ـ ــب بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي لـيــونــادرو باريديس
(.)33
ووض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــب
األرجـنـتـيـنــي ب ـهــذا ال ـف ــوز حــدا
ل ـل ـم ـب ــاري ــات ال ـ ـ ـ ــ 12ال ـم ـت ـتــال ـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي خ ــاضـ ـتـ ـه ــا ال ـم ـك ـس ـي ــك
دون ه ــزيـ ـم ــة بـ ـقـ ـي ــادة م ـ ــدرب

«ال أل ـب ـي ـس ـي ـل ـي ـس ـتــي» ال ـســابــق
خيراردو «تاتا» مارتينو الذي
أشرف على منتخب بالده بين
 2014و.2016
كما أنها الـمــرة األولــى التي
تتلقى فيها المكسيك ،القادمة
م ــن فـ ــوز كـبـيــر ع ـلــى ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة  3-صـفــر الـجـمـعــة4 ،
أه ـ ـ ــداف م ـن ــذ خ ـس ــارت ـه ــا أم ــام
ألمانيا  4-1فــي نصف نهائي
كـ ــأس ال ـ ـقـ ــارات عـ ــام  2017في
روسيا.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــس،

كاليفورنيا ،وبغياب نجميها
ل ــوي ــس س ـ ــواري ـ ــز وإديـ ـنـ ـس ــون
كــافــانــي ال ـم ـصــاب ـيــن ،تـعــادلــت
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي مـ ـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ل ـ ـبـ ــرايـ ــن
رودري ـغ ـيــز ( ،)50مـقــابــل هــدف
لجوردن موريس (.)79
كـمــا تـعــادلــت كولومبيا مع
فـنــزويــا دون أه ــداف فــي أبــرز
الـ ـمـ ـب ــاري ــات ال ـ ــودي ـ ــة األخـ ـ ــرى
الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت أم ـ ــس األول فــي
األميركيتين ،في حين خسرت
تشيلي أمام الهندوراس .2-1

سواريز

مرسيليا يفتقد خدمات توفان حتى نهاية العام

يتيح لك التحرك (االنتقال) .ليس هناك
أي بـنــد ج ــزائ ــي ف ــي ع ـقــده (م ــع ســان
جرمان) وهذا األمر يصعب األمور».
وكـشــف «قاتلنا مــن أجــل التوصل
إلى اتفاق .لقد قدمنا أفضل ما لدينا
(من إمكانيات وحلول) من أجله».
وتـنــاقـلــت وســائــل إع ــام إسبانية
ً
وفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة ،األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،ت ـص ــري ـح ــا
لـ ـعـ ـض ــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة ب ــر ش ـل ــو ن ــة
خــاف ـي ـيــر بـ ـ ـ ــورداس ت ــأك ـي ــده لــوكــالــة
األنباء اإلسبانية «إيفي» بأن النادي
الكاتالوني لم يتخل بتاتا عن فكرة
استعادة نيمار ،موضحا« :طالما أنه
يــرغــب بــالـعــودة ،سنقوم بكل مــا هو
ممكن لكي يتمكن من العودة» ،قبل أن
يضيف بــأن الصفقة «قابلة للتحقق
اقتصاديا».

سيفتقد مرسيليا الفرنسي خدمات مهاجمه فلوريان
توفان حتى العطلة الشتوية التقليدية خالل فترة عيدي
الميالد ورأس السنة ،بسبب اضطراره إلجــراء عملية
جــرا حـيــة فــي األ ي ــام القليلة المقبلة بحسب مــا أعلن
النادي المتوسطي أمس األول.
وتعرض توفان إلصابة في كاحله قبل قرابة أربعة
أشـهــر ونـصــف الشهر وع ــاد للتمارين الجماعية مع
ً
الفريق قبل عطلة المباريات الدولية التي أقيمت أخيرا
(معظمها في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا ،)2020
وحتى أن شــارك لدقائق في المباراة األخـيــرة لفريقه
في الــدوري ضد سانت اتيان ( - 1صفر) لكنه «ما زال
ً
منزعجا» مــن األوج ــاع بحسب مــا أشــار مرسيليا في
بيانه .وقال مرسيليا ،إن توفان سيستعيد «عافيته 100
في المئة» بعد الخضوع للعملية الجراحية.
ويحتل مرسيليا المركز الثامن بعد أر بــع مراحل
على انـطــاق الموسم الجديد مــن ال ــدوري لكن بفارق
نقطتين فقط عــن غريمه بــاريــس ســان جــرمــان حامل
اللقب والمتصدر.

توفان

األرجنتين وإسبانيا إلى نصف نهائي مونديال السلة

سكوال نجم منتخب األرجنتين يسجل في سلة صربيا

حـجــزت األرجـنـتـيــن بطاقتها
إل ــى ال ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي في
ك ــأس الـعــالــم ل ـكــرة الـسـلــة للمرة
األول ــى منذ عــام  ،2006بفوزها
الثالثاء على صربيا التي كانت
ضمن أبرز المرشحين للمنافسة
على اللقب ،بينما بلغت إسبانيا
ب ــدوره ــا الـمــربــع الــذهـبــي للمرة
ً
األول ـ ــى م ـنــذ  13ع ــام ــا بتغلبها
على بولندا.
وفرض المنتخب األرجنتيني
المتوج بذهبية أولمبياد أثينا
 2004إيقاعه على وصيف بطل
العالم  2014والذي كان مرشحا
إلنـ ـ ــزال الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة عن
عـ ــرش الـنـسـخـتـيــن األخ ـيــرت ـيــن،
وأن ـهــى ال ـم ـبــاراة فــائــزا بنتيجة
.87-97
ولم تتمكن صربيا ونجماها
ن ـي ـك ــوال ي ــوك ـي ـت ــش الع ـ ــب دن ـفــر
ن ــاغ ـت ــس األمـ ـي ــرك ــي وس ـت ـي ـفــان
يــوفـيـتــش ،مــن ضـبــط المنتخب

األرجنتيني ،الــذي أنهى الشوط
األول مـتـقــدمــا  ،49-54وتـخـلــف
مرات قليلة ،قبل أن يحسم اللقاء
لمصلحته فــي الدقائق األخيرة
من الربع األخير بفضل الرميات
الثالثية.
وبـ ـ ـ ـ ــرز فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف الـ ـف ــائ ــز
ال ـم ـخ ـضــرم ل ــوي ــس س ـك ــوال (39
عاما) ،ثاني أفضل الهدافين في
ت ــاري ــخ ال ـب ـطــولــة ،م ــع  20نـقـطــة،
وأضـ ـ ــاف ف ــاك ــون ــدو كــامـبــاتـســو
 18ن ـق ـط ــة إل ـ ــى سـ ــت م ـتــاب ـعــات
و 12تمريرة حاسمة ،بينما كان
ب ــوغ ــدان بــوغــدانــوفـيـتــش أفضل
مسجل فــي الـفــريــق الـخــاســر مع
 21نقطة ،وساهم يوكيتش بـ16
ن ـق ـطــة و 10م ـت ــاب ـع ــات وخ ـمــس
تمريرات حاسمة.
وبـ ـع ــدم ــا افـ ـتـ ـت ــح ال ـم ـن ـت ـخــب
الـصــربــي الــربــع األخ ـيــر بثالثية
م ـن ـح ـتــه ا لـ ـتـ ـق ــدم  ،68-70أ ث ـبــت
سكوال الــذي اختير أفضل العب

أمام بولندا ( 21نقطة) ونيجيريا
( 23ن ـق ـطــة وعـ ـش ــر م ـت ــاب ـع ــات)،
ً
معدنه مجددا وساهم في قيادة
األرج ـن ـت ـيــن لـتـسـجـيــل  21نقطة
مقابل ست نقاط فقط لصربيا،
ليقضي على آمالها بالعودة.
وت ـس ـع ــى األرج ـن ـت ـي ــن لـبـلــوغ
النهائي للمرة األولى منذ ،2002
وسـ ـت ــاق ــي ف ـ ــي نـ ـص ــف ن ـهــائــي
ال ـم ــون ــدي ــال ال ـم ـق ــام ف ــي الـصـيــن
ح ـتــى  15س ـب ـت ـم ـبــر ،ال ـف ــائ ــز من
مباراة الواليات المتحدة وفرنسا
ال ـل ـت ـيــن ت ـل ـت ـق ـيــان األربـ ـ ـع ـ ــاء فــي
دونغوان.

إسبانيا تتخطى بولندا
إلـ ــى ذل ـ ــك ،واصـ ـل ــت إسـبــانـيــا
مسعاها نحو لقب ثان بعد عام
 2006بـ ـنـ ـج ــاح ،ب ـع ــد تـخـطـيـهــا
المنتخب البولندي في الدور ربع
النهائي بنتيجة .78-90

وف ــرض الـمـنـتـخــب اإلسـبــانــي
إيقاعه أمــام منافسه العائد الى
ال ـب ـطــولــة ب ـعــد غ ـي ــاب  52عــامــا،
ب ـق ـي ــادة مـ ــارك غ ــاس ــول الـمـتــوج
هذا العام بلقب الدوري األميركي
للمحترفين مع تورونتو رابتورز
ال ـك ـن ــدي ،ول ــم يـسـمــح لـمـنــافـســه
بالتقدم عليه بعد الدقيقة الثالثة
مـ ــن الـ ــربـ ــع األول ،وص ـ ـ ــوال ال ــى
صافرة النهاية.
وق ـ ــدم ال ـم ـن ـت ـخــب اإلس ـب ــان ــي
ً
ً
أداء ج ـم ــاع ـي ــا مـ ـمـ ـي ــزا واجـ ـت ــاز
خمسة مــن العبيه عتبة العشر
ن ـقــاط ــ ،يـتـقــدمـهــم ري ـك ــي روب ـيــو
الع ــب فـيـنـكــس ص ـنــز األم ـيــركــي
مــع  19نقطة وخـمــس متابعات
وتسع تمريرات حاسمة ،وويلي
هــرنــان ـغــوم ـيــز الع ــب ت ـشــارلــوت
هورنتس  18نقطة أضاف اليها
ش ـق ـي ـقــه خ ــوانـ ـش ــو الع ـ ــب دن ـفــر
ناغتس  14نقطة ،بينما سجل
رودي فرنانديز العب ريال مدريد

 16ن ـق ـطــة .وبـ ــات روب ـي ــو أفـضــل
ممرر في تاريخ المونديال ،رافعا
رصيده الــى  115تمريرة في 22
ً
مـ ـب ــاراة م ـت ـخ ـط ـيــا األرج ـن ـت ـي ـنــي
بابلو بيرجيوني ( 106تمريرة
في  24مباراة) بعدما كان عادله
في لقاء الدور الثاني أمام صربيا.
بهذا الفوز ،وضعت إسبانيا
ً
قدما في أولمبياد طوكيو 2020
بـعــدمــا بـلـغـتــه ك ــل م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة ،واألرجنتين ،وأستراليا،
وإي ـ ـ ـ ــران ،ون ـي ـج ـيــريــا وال ـي ــاب ــان
(بحكم كونها البلد المضيف).
وسـيـحـجــز أف ـضــل منتخبين
م ـ ــن أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال،
مقعديهما ا لـصـيــف ا لـمـقـبــل في
اليابان ،ففي حال خسارة تشيكيا
أمـ ــام أس ـتــرال ـيــا أو فــرن ـســا أم ــام
الواليات المتحدة في المباراتين
األخ ـي ــرت ـي ــن ف ــي ربـ ــع ال ـن ـهــائــي،
ستتأهل إسـبــانـيــا مـبــاشــرة الــى
األولمبياد.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

األخيرة  -المطلوبون الحقيقيون

األهلي والزمالك...
والعرب!

عبدالمحسن جمعة

ً
يتغنى العرب ،ويرددون دائما على المستوى الشعبي أنهم
يريدون الوحدة والتكامل ،بعضهم مع بعض ،والعمل المشترك،
ولـكــن األنـظـمــة الـعــربـيــة ال تــريــد ذل ــك ،وتـمـنــع الـتــواصــل بينهم
ً
ّ
وتصعب اللقاءات بين شباب العرب ،وذلك ربما يكون صحيحا
ً
بشكل جــزئــي ،ولـكــن غالبا مــا يـكــون تعصبنا كشعوب عربية
النتماءاتنا المختلفة هو ما يمنع ذلك.
بعد بطولة كأس العالم األخيرة لكرة القدم في روسيا واألداء
العربية رغم السنوات الطويلة التي شاركت
المخيب للمنتخبات ُ
فيها في تلك البطولة ،قدمت مقترحات إلنشاء بطولة عربية
كـبـيــرة لــزيــادة االحـتـكــاك وتـطــويــر مـسـتــويــات لعبة ك ــرة الـقــدم
العربية ،وربما إنشاء دوري عربي على مستوى الوطن العربي
ً
يطور اللعبة ،وأخيرا تم التوافق على بطولة األندية العربية التي
انطلقت العام الماضي بشكل جديد وجوائز أكبر.
ناديا األهلي والزمالك المصريان شاركا العام الماضي في
بطولة األندية العربية (بطولة الشيخ زايد) ولم يحصال على أي
مركز متقدم في هذه البطولة ،وقررا بعد ذلك عدم المشاركة في
تلك البطولة ،والمشاركة في البطوالت اإلفريقية رغم أنها ربما
تكون أضعف البطوالت على مستوى العالم ،إذ تـشــارك فيها
ً
ـواد إفريقية ذات إمكانيات مــاديــة ضعيفة جــدا والعبين من
نـ ٍ
ً
الصف الرابع ،فجميع الالعبين األفارقة الجيدين ينتقلون فورا
إلى دوريات أوروبا وآسيا وحتى أستراليا وأميركا الالتينية.
الناديان المصريان المذكوران يحصالن على بطوالت إفريقية
بعد فوزهما على أندية ضعيفة من مجاهل إفريقيا السوداء،
وبعد منافسات متوسطة مع أندية دول المغرب العربي ،وإذا
قورنت تلك األندية مع أندية اليابان وكوريا الجنوبية واإلمارات
العربية والمملكة السعودية وحتى الصين من ناحية اإلمكانيات
ً
والالعبين ،فلن نجد وجها للمقارنة ،وحتى على مستوى بطولة
ً
كأس أمم إفريقيا فإنها أيضا بطولة متواضعة ،إذ يكون الالعب
ً
اإلفريقي غالبا ذا عقلية احترافية ،فيقدم أفضل ما لديه إلى ناديه
الذي يقدم له المردود المادي ال إلى منتخب بالده ،ولذلك فهي
بطولة متذبذبة األداء ومناسبة لمكتشفي المواهب اإلفريقية
لنقلهم إلى أوروبا.
ورغم حصول األندية المصرية على كم هائل من البطوالت
اإلفــري ـق ـيــة ،ف ــإن ظـهــورهــا والـمـنـتـخــب الـمـصــري فــي الـبـطــوالت
ً
العالمية ضعيف ج ــدا ،وهــذا مــا حــدث للمصريين فــي روسيا
 ،2018ووصول بعض األندية العربية إلى بطولة أندية العالم
ً
ا لـتــي تعتبر بمثابة بطولة ود ي ــة لــم يغير شيئا فــي مستوى
اللعبة بالدول العربية ،فيما عدا منتخبات الجزائر والمغرب،
التي تستفيد من الالعبين مــزدوجــي الجنسية الذين يلعبون
األوروبية.
في الدوريات ُّ
ولذلك فإن ترفع األهلي والزمالك عن المشاركة في البطوالت
ً
العربية لن يغير في مستوى اللعبة شيئا لديهما ،ولن يطورها،
وسيبقيها على نفس المستوى ،وب ــدون ت ــزاوج االستثمارات
الرياضية العربية مع البطوالت العربية لن تتطور الكرة المصرية
والعربية ،وستظل فرحتكم بالفوز على أندية مثل "اطلع بره"
و"الـقـطــن الـنــامـيـبــي" هــي أقـصــى أمــانـيـكــم ،وسـتـتـكــرر خيباتنا
ً
على المستوى الدولي ،ولذلك علينا جميعا أن نتواضع ونعمل
مع أشقائنا العرب ،ولكم مثال في تجربة االستثمار الرياضي
ً
الصغيرة في نادي بيراميدز ،وكيف كان أثرها كبيرا في تطوير
بطولة الدوري العام المصري المحتكرة بين ناديين فقط.

ُّ
توحش البيروقراطية
ُصـ ِـعـقــت حـيــن تــم إبــاغــي بــإنــذار مــن بعض
الهيئة التمريضية بأحد المستشفيات العامة،
فحواه أننا لن نزود مريضتك بالدم الذي تحتاج
ً
إليه إال بعد أن تتبرعوا بالدم أوال ،ويتكرر اإلنذار
مع تكرار الحاجة إلى نقل الدم ...وغني عن القول
ً
أن إنذارا كهذا ليس بمبادرة من هيئة التمريض
وال الهيئة الطبية.
وح ـيــن يـصـبــح األم ــر قـضـيــة ح ـيــاة أو مــوت
ي ـص ـبــح ال ـخ ـض ــوع ل ــأم ــر ال ــواق ــع ه ــو ال ـخ ـيــار
الـمـنـطـقــي الــوح ـيــد أله ــل ال ـم ــري ــض ،وف ــي مثل
ً
خصوصا ،مع تعطيل مفعول َ
قسم
هذه الحالة
الطبيب الذي يقضي بأن يصون حياة المريض؛
ً
فقد تم عمليا استبعاد دور الطبيب من المعادلة،
فيمكنه أن يعلن أن حــالــة الـمــريــض طــارئــة أو
حرجة ويحتاج إلى نقل دم ،لكنه ليس صاحب
الكلمة النهائية والنافذة في هذه المسألة ،بل
بنك الدم ،وأصبحت القضية بيروقراطية ،ومتى
دخلت البيروقراطية من الباب خرجت المشاعر
اإلنسانية من الشباك.
الوضع مدعاة للعجب واالستغراب؛ السيما
في دولة بغاية السخاء في اإلنفاق على الصحة
العامة وخدماتها ،كما ال يبدو أن التكلفة المالية
عنصر في مكونات المشكلة .لقد تمت مراجعة
المعنيين في وزارة الصحة وبنك الدم ،فأنكروا
أن ذلك التهديد من سياستهم ،واستنكروه ،لكن
لـمــاذا كــل هــذا الـعـنــت؟ ولـقــد تجاهلت الجهات

الكالب العمياء تشم بأسنانها
يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـ ـت ـ ـحـ ــرك ال ـك ـل ــب
األع ـ ـمـ ــى بـ ــأمـ ــان وسـ ـ ـع ـ ــادة فــي
الـبـيـئــة ال ـمــألــوفــة ،لـكــن ينبغي
عـ ـل ــى أص ـ ـح ـ ــاب ه ـ ـ ــذه الـ ـك ــاب
ً
تـجـنــب ت ـحــريــك األث ـ ــاث ك ـث ـيــرا،
أو تـ ــرك أح ــذي ــة أو غ ـيــرهــا من
األشـ ـ ـي ـ ــاء ب ـط ــري ـق ــة قـ ــد تـسـمــح
بـتـعـثــر ال ـك ـلــب فـيـهــا وتـعــرضــه
ً
لإلصابة .وينصح أيضا بوضع
حواجز أمان أمام بعض األبواب
والساللم.
وعند الخروج في جولة ،فإن

ً
الكلب األعمى أكثر اعتمادا على
حاسة الشم لديه أكثر مــن ذي
قبل ،وبالتالي من المهم التأكد
من أن أسنانه صحية.
ولــدى الكالب عضو إضافي
ذو عالقة بالشم فــي أسنانها،
وهــو ال يعمل إذا ما كــان هناك
تسوس أو قرحة في المعدة.
وإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـك ـ ـلـ ــب األع ـ ـمـ ــى
بصورة أفضل ،ينصح الخبراء
ً
باستخدام طوق بدال من الحزام.
(د ب أ)

علي موسى
الـمـعـنـيــة مـضــامـيــن ال ـخ ـطــاب الـ ـص ــادم ،ومنها
احتماالت نشوء إشكال سياسي في حالة وفاة
ً
مريض ،ال سمح الله ،يعتقد أهله خطأ أو صوابا
أن الوفاة نجمت عن عدم تزويد مريضهم بالدم
في الوقت المناسب.
يبدو أن السبب الرئيسي للمشكلة هو توقف
بنك ال ــدم عــن تقديم مـكــافــأة مالية للمتبرعين
الذين يطلبونها ،وهي السياسة التي اتبعها بنك
الدم مند إنشائه ،وبطبيعة الحال ،فقد جف هذا
الرافد اآلن ،ويبدو أن نسبته من بين مصادر بنك
الدم مؤثرة ،والبد من تعويضها بأي شكل من
األشكال .إن االمتناع عن شراء الدم في األساس
موقف دولة ،وهو تأييد لموقف منظمة الصحة
العالمية المعلن منذ فترة بأن تجميع الدم البد
ً
أن يكون حصيلة التبرع تطوعا وبال مقابل.
وموقف المنظمة من تحريم شراء الدم يستند
إلى اعتبارها أن الدم في مقام عضو من أعضاء
الجسم البشري ،والمتاجرة باألعضاء محرمة،
غير أن تقرير المنظمة الصادر في يونيو 2019
يذكر أن  58دولة ما زالت تعتمد على شراء الدم
لتعزيز احتياطياتها منه.
وتـصـنــف مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ال ــدول
ً
الملتزمة بسياساتها في تجميع الــدم أساسا
بأنها من الدول المرتفعة الدخل ،ويرى البعض
أن ــه ال يليق بــدولــة كــالـكــويــت أن تـشـتــري ال ــدم،
ً
وهي في مصاف الدول عالية الدخل ،فضال عن

الـتـحــالــف الطبيعي بـيــن دول ــة الـكــويــت واألم ــم
المتحدة ومنظماتها ،وهذا موقف سياسي.
إن موقف سكان العالم من التبرع بالدم جزء
من الثقافة المجتمعية ،لكن التركيبة السكانية
فــي الكويت مكونة مــن  %30مواطنين و%70
وافدين من دول ومجتمعات متنوعة ،أغلبيتهم
ال ـع ـظ ـمــى م ــن م ـج ـت ـم ـعــات م ـت ــواض ـع ــة ال ــدخ ــل،
وبالتالي فتبرعهم بالدم بشكل تلقائي في غير
ً
ً
الحاالت الخاصة المشحونة عاطفيا ليس جزءا
من ثقافتهم االجتماعية ،ويصطبغ تصرف جملة
السكان بلون األغلبية في هذا المقام.
ربـمــا ســاعــد األس ـلــوب الـحــالــي الـقـســري في
تجميع الدم على سد الثغرة الكمية ،أو بعضها،
الناتجة عن توقف بنك الدم عن شراء الدم .نعم
تستحق كل الثناء المجتمعات التي توفر الدم
لبنوك الدم فيها دون شرائه ودون وضع حياة
المريض رهينة في سبيل تجميعه ،وبالتالي
اإلس ـ ــاءة إل ــى إنـســانـيــة الـطـبـيــب .رب ـمــا لــم يعد
من الممكن العودة عن قــرار االمتناع عن شراء
الدم ،لكن ينبغي التوقف عن استخدام الخطاب
ال ـت ـه ــدي ــدي ع ـلــى األق ـ ــل ،وي ـم ـكــن ال ـت ـع ــاون مــع
جمعيات النفع العام مثل الهالل األحمر الكويتي
لتطوير برامج مستمرة الستقطاب المتبرعين
بــالــدم ،مستفيدين مــن تـجــارب ال ــدول األخ ــرى،
ً
وخـصــوصــا تلك الـتــي تتشابه مــع الـكــويــت في
التركيبة السكانية.

ُ
«مونوبولي» الجديدة تشجع النساء
فـ ــي ال ـن ـس ـخ ــة الـ ـج ــدي ــدة مــن
لعبة "مونوبولي" الشهيرة التي
ُ
كشف عنها الليلة قبل الماضية،
استبدل قطب العقارات التقليدي
ب ـقــري ـب ـتــه وه ـ ــي سـ ـي ــدة أع ـم ــال
تشجع المشاريع النسائية.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـس ـ ـخ ـ ــة "الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة
مونوبولي" ،ال يشتري الالعبون
المنازل والمباني ،بل اختراعات
من ابتكار نساء مثل الواي فاي،
أو التدفئة على الطاقة الشمسية.
وتبدأ المشاركات في اللعبة

جنيه
100
على
اعترض
ً
إسترليني فخسر  30ألفا

أحمد محمد المنصور

 93ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال:
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف ،ق  ،5ش  ،7ج ،1
م ،8ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء :م ـ ـشـ ــرف ،ق،6
ش  ،6م  ،55ت،99785663 :
99099016

محمد حسين علي سالم

 57ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال:
ال ــدع ـي ــة ،مـسـجــد ال ـب ـحــارنــة،
النساء :القرين ،ق ،1ش ،2م،21
ت97678203 ،94128286 :

عبدالرحمن عنيزان صالح
الرشيدي

 48ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال:
إ شـبـيـلـيــة ،ق ،1ش ،128م،5
النساء :اشبيلية ،ق ،1ش،128
م ،7ت99889020 :

كلثم حسن محمد الفيلي

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

وفيات

طيبة خالد الزيد الخالد

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

اإلعالنات:

حسن العيسى

مازالت الحكومة مهمومة بحكاية التغريدات الموهومة
أو ال ـم ـس ـي ـئــة ،وت ـف ـ ّـك ــر وت ـ ِّ
ـدب ــر ل ـل ـمــزيــد م ــن الـتـشــريـعــات
وال ـن ـص ــوص ال ـجــزائ ـيــة ال ـخــان ـقــة ،ه ــذه الـسـلـطــة بــدولــة
الـمـتـنـفــذيــن "األول ـي ـغــارش ـيــة" (دولـ ــة االح ـت ـكــار والـفـســاد
الـعـمـيـقــة) ،تــريــد أن تـظـهــر ذات ـه ــا بــال ـصــورة المالئكية
الطاهرة العادلة التي تريد القضاء على هذه "التغريدات"
المسيئة ،كأننا ال ندري من يقف وراءها ويمول أصحابها
بآالف الدنانير ،وأضحى عدد من المغردين من أصحاب
األسماء المستعارة األراجوزية هم في حقيقتهم مخالب
القط لشخصيات رسمية كبيرة في السلطة ،تأمر وتنهى
ً
وتـعـيــث فــي ال ــدول ــة ف ـس ــادا ،ووجـ ــدت تـلــك الشخصيات
الكبيرة في هؤالء "الوهميين" المرتزقة ضالتها لتصفية
حسابات وصراعات سياسية في جوف السلطة.
المطلوب في ثقافة المزايدة السلطوية حقيقة ليس
الحسابات الوهمية أو أصحابها ،كما يقول ويروج إعالم
السلطة ،بل رؤوس العديد من المغردين من دعاة الحرية
الذين هم في دائــرة المضايقات والتهديد بالمالحقات
القانونية ،المطلوب قمع هؤالء األحرار ال تقليم مخالب
القط السلطوية ،المطلوب أن يكون "تويتر" و"فيسبوك"
وغيرهما من وسائل التواصل االجتماعي صورة كربونية
لصحافتنا المطبوعة تجامل وتداهن السلطة وأربــاب
الــدولــة العميقة ،فيصبح فضاء اإلنترنت هنا دنيا من
الظالم ،وخواء يسبح فيه فقط بوسطجية أهل النفوذ في
السلطة بكل صورها ،المطلوب إذن أن تكون التغريدات
مجرد إعادة صياغة لجريدة "الكويت اليوم".
هيومن رايـتــس ووت ــش نـشــرت قبل فـتــرة رأيـهــا في
واقعنا حول حريات الضمير بالكويت ،والتي تم وأدها
ً
تماما في السنوات األخيرة ،بتوافق وتناسق تامين بين
الحكومة ومجلس بؤسها التشريعي ،تقول نشرة هيومن
ً
رايتس" :تعتبر الكويت فيما مضى البلد األكثر تسامحا،
لكن منذ تسببت أزمــة سياسية فــي مـظــاهــرات حاشدة
وأدت في النهاية إلى استقالة الحكومة في  ،2011تكرر
تذرع مسؤولي الكويت ببنود غامضة الصياغة من قانون
العقوبات ،وقانون األمن الوطني لقمع حرية التعبير".
هــل انـتـهـيـنــا إل ــى مـثــل مــا وص ــف بــه حــالــه األس ـتــاذ
ً
صــاغـيــة ،حـيــن ص ــرح م ــرة ..." :أعـمــل مـنــذ أربـعـيــن عــامــا
لمصلحة صحف عربية ،ولم أعد أشعر بالقيود ،بعدما
ً
أصـبـحــت ج ــزء ا مـنــي .نشعر بــألــم وتـفــاهــة ه ــذه الــرقــابــة
ا لــذا تـيــة التي كرست فينا لسنوات ممتدة ،نشعر بهذا
اإلره ــاب الفكري الـصــامــت ،نشعر بعجزنا حين نطالع
ً
أحكاما وصلت مدد السجن فيها لمغردين إلى عشرات
ً
السنين ،وال نستطيع أن نفعل لهم شيئا.
زميلنا فهد راشد المطيري قال بحرقة في تغريدة..." :
خبر طازج للصحافة البائسة والالمبالين :هناك شباب
يقبعون فــي السجن ألكـثــر مــن شـهــريــن! لــم يـســرقــوا ،لم
يقتلوا ،لم يعتدوا على أحد ،بل طالبوا فقط بحقوقهم."...
مثل فهد المطيري وغيره من األحرار هم المطلوب قمعهم،
وليس بوسطجية الرؤوس الكبيرة بـ "تويتر" ...فكفى رياء.

أرم ـل ــة ف ـهــد م ـش ـعــان خضير
المشعان

أنفق بريطاني  30ألف جنيه إسترليني من
مدخراته في معركة قضائية "من أجل العدالة"،
لالعتراض على دفع غرامة بقيمة  100جنيه.
وقال ريتشارد كيدويل البالغ من العمر 71
ً
عــامــا ،إن "الـنـظــام القضائي المعيب اضطره
لخوض معركة استمرت ثالث سنوات ،وإنفاق
جزء كبير من مدخراته".
ويقول كيدويل إن كاميرات مراقبة المرور
أخطأت في تقدير سرعة سيارته فسجلت 35
ً
ميال في الساعة بمنطقة السرعة المسموح بها
ً
فيها هي  30ميال في الساعة.
وقالت النيابة ،إن القضية "تضمنت إشكاالت
أدت الستغراق البت فيها فترة طويلة".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت "بـ ـ ـ ــي بـ ـ ــي سـ ـ ـ ــي" ع ـ ـلـ ــى م ــوق ـع ـه ــا
االلكتروني أمــس ،أن كيدويل ،وهــو مهندس
ً
مـتـقــاعــد ،واث ــق بــأنــه لــم يـتـجــاوز  30مـيــا في
الساعة ،وأنه دهش حين وصل إليه إنذار بعد
الرحلة بعدة أيام.
وي ـق ــول ك ـي ــدوي ــل ،إنـ ــه ل ــم ي ـخ ــرق ال ـق ــان ــون،
وحاول إثبات ذلك بمساعدة خبير إلكترونيات
أخ ـبــر الـمـحـكـمــة أن ال ـخ ـطــأ ق ــد ي ـكــون بسبب
تسجيل الـكــامـيــرا ســرعــة مركبة م ـجــاورة ،أو
أن الكاميرا أصابها عطل .لكنه خسر القضية
واالستئناف.

www.aljarida.com

ً
ب ــام ـت ــاك ـه ــن أمـ ـ ـ ـ ــواال أكـ ـث ــر مــن
الذكور ،كما يحصلن على 240
ً
دوالرا في كل مــرة يمررن فيها
فوق خانة "اذهب" ،مقارنة بـ 200
دوالر يحصل عليها الالعبون
الذكور.
وهـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ي ـت ـن ــاق ــض مــع
ال ـح ـي ــاة ال ــواق ـع ـي ــة ،إذ تحصل
ال ـن ـســاء عـلــى  81ف ــي الـمـئــة من
األجـ ـ ـ ــور الـ ـت ــي ي ـح ـصــل عـلـيـهــا
ً
الـ ــذكـ ــور ،وفـ ـق ــا لـ ـ ـ ــوزارة الـعـمــل
(أ ف ب)
		
األميركية.

المطلوبون
الحقيقيون

 87ع ــام ــا ،ت ـش ـيــع ال ـتــاس ـعــة
م ــن ص ـب ــاح الـ ـي ــوم ،ال ــرج ــال:
ال ـقــادس ـيــة ،ق ،2ش ــارع حمد
الخالد ،دي ــوان الخالد ،م،35
النساء :السالمية ،ق ،11شارع
خــالــد الــزيــد ال ـخــالــد ،م ،4ت:
25615205 ،22527511
 82ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،ال ــرج ــال:
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـص ـ ــوري ـ ــة ،ح ـس ـي ـن ـي ــة
الياسين ،النساء :الرميثية،
ق ،8شـ ــارع أس ــام ــة ب ــن زي ــد،
م( ،5مـ ـجـ ـل ــس الـ ـفـ ـيـ ـل ــي) ،ت:
97899978

الطقس والبحر

الفجر

04:11

العظمى 43

الشروق

05:31

الصغرى 26

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  10:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:15

المغرب

05:58

ً
أدنى جزر  04:52صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:15

 05:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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 :

