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ﺳﺎﻳﺮس وﻏﺮاﻧﺪي ودﻳﻞ راي ﻳﺤﺼﺪن
 ٥ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻓﻲ  ٧ﺳﺎﻋﺎت ص ١٥

ﱢ
ﺳﺎﻋﺪوا اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وأﻣﻨﻮا »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت«

اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺮة ﻳﺪور ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺟﺪل ﻣﻮﺳﻊ ﺑﺸﺄن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ،وآﺧﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻟﺮاﺗﺐ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﻜﻠﻔﺔ
اﻟـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻋـﻨـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﺷـﺒـﻜــﺔ اﻷﻣ ــﺎن
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻈـﻠـﻠـﻬــﻢ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ أن ﻫـﻨــﺎك
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺪﻳﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺿﻴﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ
أﺣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻏﺮﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ،
ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ رواﺗﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ِﺳﻨﻴﺔ ﻳﺼﺒﺤﻮن
ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺣﻮج إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﺬﻳﻦ
ً
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﻤﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ً
ﻃــﻮال ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻬﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻐﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ.
ورﻏ ــﻢ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻠــﻒ ودﻗ ـﺘ ــﻪ ،ﻓ ــﺈن ﻧﻈﺎم
ـﺮاخ ﺣﻜﻮﻣﻲ إزاء ه،
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻧ ـ
ـﺮاه ﻣــﻦ ﺗ ـ ٍ
ً
ً
أﺿﺤﻰ ﺟﺴﺪا ﻫﺎﻣﺪا ﻟﻤﺒﺎﺿﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ واﻟﻌﺒﺚ
ﻧﻮاب ،اﻟﻬﺪف اﻷول ﻷﻏﻠﺒﻬﻢ ﺣﺼﺪ اﻷﺻﻮات
ﻣﻦ
ٍ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ ،دون أن ﻳـﻀـﻌــﻮا أي اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر ﻟﻤﺎ

أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ أرﻗﺎم ﻗﺪ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ وزراء ﻳـﺨـﻀـﻌــﻮن ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ،
وﻳﻀﺤﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ اﻟﻮزارﻳﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ.
وﻟ ـﻴــﺲ ﻫ ـﻨــﺎك أدل ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻧ ـﻘــﻮل ﻣ ــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ،اﻟﺬي أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﺬي اﻓﺘﻘﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ
ً
اﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻣﻤﺎ أﺧﺮﺟﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻬﺘﺮﺋﺔ ،ﻣﻠﺘﺒﺴﺎ
ً
ﻏﺎﻣﻀﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺟﻮاز أو ﻋﺪم ﺟﻮاز
ً
إﺣــﺎﻟــﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﺴﺮﻳﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻣﻤﺎ أدى
ﺑﻪ إﻟﻰ أن ﻳﺨﻠﻖ اﻟﻀﺮر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أراد اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ!
واﻟﻴﻮم ﻳﺘﻜﺮر اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺎرﺳﻪ
اﻟـﻨــﻮاب ﻣــﻦ ﻋﺒﺚ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﻧﻈﺎم اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال ،ﻋﺒﺮ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ذات ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻓﺎدﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﻟـ ـﻌ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﻫ ـﻨ ــﺎ أن ﻧ ــﺆﻛ ــﺪ أن ﻣـﻠــﻒ
ً
اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ واﺣـ ـ ــﺪا ﻣ ــﻦ أﻋ ـﻘــﺪ اﻷﻧـﻈـﻤــﺔ،

ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﻌﺒﺎت
وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ وﺗﺸﺎﺑﻜﺎت؛ ﻟﺬا ﻣﻦ اﻷﺟﺪر ﺑﻨﺎ اﻟﻴﻮم
ُ
أن ﻧـﺨـﻀــﻊ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال ﻟـﻔـﺤــﺺ ﻓﻨﻲ
ً
ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ
ً
ﻳﻜﻮن أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟـ »اﻻﺳﺘﺒﺪال« ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻷﻗﺼﻰ
ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
ً
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻌﺎ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟـﺼــﺪد أن ﻳ ــﺆول ﻣﻠﻒ اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال إﻟــﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ ،ﺑـﺤـﻴــﺚ ﻳ ـﻐ ــﺪو ﻋ ـﻠــﻰ ﺷ ـﻜــﻞ ﻗ ــﺮوض
ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ،وﻫﻨﺎ
ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ،وأوﻟﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟــﺬي ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﻼزم
ً
ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻘﺮرة ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻓﻀﻼ
ﻋ ــﻦ ﺣ ـﻘ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎر ﺷ ـﻜ ــﻞ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪال ﺑـﻴــﻦ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻹﺳــﻼﻣــﻲ ،ﻟﺘﺠﺎوز ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪال وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.

أﻣــﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺴﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻻﻗـﺘــﺮاح
ﻋـﺒــﺮ اﺣـﺘـﻔــﺎﻇـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻷﻣ ــﻮال اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﺗـﺠــﺎوزﻫــﺎ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﻣﻦ ﻏﻴﺮ أي ﺿﻐﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ أﺻﻮﻟﻬﺎ أو اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻤﺘﺪ
اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺘﺨﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻟﻴﻮﻇﻒ أﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻨﻮات ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ.
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻜ ــﺮة ُ ﺟ ــﺪﻳ ــﺮة ﺑ ــﺎﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ واﻟ ـﻔ ـﺤــﺺ،
ً
واﻷﻓ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻞ أن ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﺮح ﻧ ـ ـﻤـ ــﻮذﺟـ ــﺎ ﻟـ ـﺤ ــﻞ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ
اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ دون أن ﻳﻤﺲ
ﺑ ـ ــﺄﻣ ـ ــﻮال »اﻟـ ـﺘ ــﺄﻣـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت« ،وﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ أن ﻳ ـﺼــﻮﻏــﻪ
ﻣﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي واﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف ،وﺣﺘﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وإﻗﺮاره
ً
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺤﺴﺒﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﺮج ﺑﺤﻞ
ذﻛﻲ ﺧﺎرج ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

 ٦١٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻔﺔ إﻟﻐﺎء
ﻃﻬﺮان ﺗﺮﻓﺾ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬﺠﻮم »أراﻣﻜﻮ«
اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺸﺪد إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ً
• ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻋﺪه اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ أرﻗﺎم ﺧﻮرﺷﻴﺪ
• أﻛﺪ أن اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺤﻤﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« اﻟﻌﺮاق ﻳﻨﻔﻲ اﺳﺘﺨﺪام أراﺿﻴﻪ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم ﻣﺴﺘﻨﺪا اﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ روﺳﻲ
●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ً
ﺗ ـ ــﺄﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺪا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺣـ ـ ـ ـ ــﺬرت ﻣ ـﻨــﻪ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﺸﺄن اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال ،وﻓــﻲ ﻧﺴﻒ
ﻟـ ــﻸرﻗـ ــﺎم اﻟـ ـﺘ ــﻲ ذﻛـ ــﺮﻫـ ــﺎ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ا ﻟـﻨــﺎ ﺋــﺐ ﺻﻼح
ﺧ ــﻮرﺷ ـﻴ ــﺪ ﻓ ــﻲ  8اﻟـ ـﺠ ــﺎري ﺑــﺄن
ﻛﻠﻔﺔ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮح ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
 240ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻨﻪ  ٣٥أﻟﻒ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ،أﻋﺪ ﻣﻘﺮر

SMS
اﻷرﻗـ ــﺎم اﻟـﻨـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ ﺑـﺸــﺄن »اﻻﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال« ﻣـﺘـﻀــﺎرﺑــﺔ،
واﻟ ـﺸ ـﻔــﺎﻓ ـﻴــﺔ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻏــﺎﺋ ـﺒــﺔ وﺳ ــﻂ ﺻ ـﻤــﺖ وزﻳ ــﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ...و»اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت«.

●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻛﺸﻒ ﺳﻔﻴﺮ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻟﺪى اﻟﺒﻼد ﻫﻮﻧﻎ ﻳﻮﻧﻎ أن ﻫﻨﺎك
ً
ﺣـﻠــﻮﻻ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻹﻃـ ـ ــﺎرات اﻟـﺘــﺎﻟـﻔــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﻮق
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺑﺠﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ،
ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻻ ﻳـﻌـﻠــﻢ ﻫــﻞ ﺑ ــﺪأ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ
ً
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ أم ﻻ ،آﻣ ــﻼ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
»اﻟﺒﻮرﺻﺔ« ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ
اﻷﺳﻮاق ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
١١

12

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

08
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ...
ازدﺣﺎم ﻓﻲ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ«
وﻫﺪوء ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت

»اﻟﺤﻠﻢ ﺑﻜﻮﻳﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ«
ﻗﺼﺔ ﻧﺸﺄة ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ )- ١٩٣٠
١٩٤٠م( )(٦-٢

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

٢٠

ً
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﻤﺜﻼ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﺪة أﻣﺲ

اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ
ً
وﺳـ ـﻠ ــﺲ ،وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻔــﻖ ﻋـﻠـﻴــﻪ
ً
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧﻪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋ ـﻠ ــﻢ ﺑ ـﺴ ـﻌ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ إﻟــﻰ
إﻗ ــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟــﺮﻓـﻌــﻪ إﻟــﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷ ﻣ ــﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع» ،وﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻤﺮ
ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ«.

●

ﺑﻐﺪاد  -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺼﺮي

رﻓ ـﻀ ــﺖ وزارة اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻹﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ ،أﻣ ــﺲ،
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻹﻳﺮان ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺸﺄﺗﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ وز ﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟــﻮاد
ﻇــﺮﻳــﻒ أن واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻟ ـﺠــﺄت إﻟ ــﻰ ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ »اﻟـﺤــﺪ
اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﺪاع« ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ »ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﻐﻮط
اﻟﻘﺼﻮى« ،ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ
ً
ﺑﺤﻞ ﺧــﻼﻓــﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ اﻟ ـﺤــﻮار ،داﻋ ـﻴــﺎ إﻟﻰ
ﻫﺪﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺑــﺎﺷــﺮت اﻟـﻘـﻴــﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ

ﱠ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﻬﺎ وﺗﻨﺘﻈﺮ
ﺗﻮﻧﺲ ﺛﺒﺘﺖ ً
ً
ﺗﺤﻮﻻ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ

ﺟﻨﻮد ﺗﻮﻧﺴﻴﻮن ﻳﺤﺮﺳﻮن ﻣﻘﺮ اﻗﺘﺮاع ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺳﺔ أﻣﺲ )أ ف ب(

اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة
اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟـﺘــﻲ ُرﺻ ــﺪت ﻣﺤﻠﻘﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ دﻋﺎ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺣــﻮل اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ داﺧ ــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،واﺗـﺨــﺎذ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺒﻼد.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺧــﻼل ﻟﻘﺎء اﻟـﻤـﺒــﺎرك ،أﻣــﺲ ،ﺑﺤﻀﻮر
ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ــﻮزراء ،رﺋ ـﻴــﺲ ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻷرﻛ ـ ــﺎن اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ،ووﻛﻴﻞ وزارة
ً
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺼﺎم اﻟﻨﻬﺎم ،وﻋﺪدا ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات
اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ.
ـﻮزراء
ـ
ﻟ
ا
ﻣﺠﻠﺲ
ـﺲ
ـ
ﻴ
ـ
ﺋ
وأﻋـﻠــﻦ ﻧــﺎﺋــﺐ ر
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ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻔﻴﺪي :زﺧﻢ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻇﺎﻫﺮة
»ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ«

دوﻟﻴﺎت

23

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ

23

ً
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻳﺤﺪدون ﻣﺼﻴﺮه ﻏﺪا
واﻟﺼﻮت اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺎﺳﻢ
●

»اﻟﺸﺮاﻛﺔ« :اﻛﺘﺘﺎب
»ﺷﻤﺎل اﻟﺰور« ﻣﻦ
 ١أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ ٢٩
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
13

ً
»ﻛﺎﻣﻜﻮ« :اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﻠﻘﻰ دﻋﻤﺎ
ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج

»اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ««T٤» :
ﻳﺤﻘﻖ  ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
إﻳﺮادات إﺿﺎﻓﻴﺔ

٠٩

أﻛﺪ أن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺳﻠﺲ
اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮﻋﻮد ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺻﺮح اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮري أﻣﺲ
ﺑــﺄن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋــﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ
اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ ﻋ ــﺪة
ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه
ً
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﻳﻘﻴﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ
ﺳـﻴـﺘــﻢ إزاﻟـ ــﺔ ﺗـﻠــﻚ اﻹﻃ ـ ــﺎرات ﻓﻲ
اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮاﻛ ـ ــﺔ ﻣــﻊ

٠٧

ﻛﺘﺎب

ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺎت واﻟ ـﺤ ـﺴــﺎب
اﻟ ـﺨ ـﺘــﺎﻣــﻲ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
ً
رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮا أﻇﻬﺮ
ً
أن اﻟـﻤـﺘـﺒـﻘــﻲ ﻓـﻌـﻠـﻴــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣـﺒــﺎﻟــﻎ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺪال اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻓـ ــﻮﻋـ ــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ
ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻷﻗﺴﺎط
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ،ﻳ ـﺒ ـﻠ ــﻎ ﻧـ ـﺤ ــﻮ 612
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ودﻋﺎ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺪ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟـﺤـﺴــﺎب اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،2019/2018إﻟﻰ
ﺿﺮورة إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ »اﻻﺳﺘﺒﺪال« وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ
ﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻓـﻨـﻴــﺔ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺗﻀﻤﻦ
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟﻌﺎم
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اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮري :ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻫﻞ ﺑﺪأ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻠﻮل إزاﻟﺔ اﻹﻃﺎرات

ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -دلبلا

•

ﺑﻌﺪﻣﺎ ّ
ﺗﺮﺑﻊ ﺑﻘﻴﺎدﺗﻪ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ أﻃﻮل ﻓﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﻮﺋﻪ إﻟﻰ ﻓﻦ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺧﺼﻮﻣﻪ ﺑﻤﻨﺎوراﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
وﻗ ـﺒــﻞ ﻳ ــﻮم ﻣ ــﻦ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ ،ﻳـﻌـﻴــﺶ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء
ً
ً
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﺿﻌﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﺗﺨﻠﻲ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺰب »ﻟﻴﻜﻮد« ﻋﻨﻪ.
وﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ،أن ﻟﻘﺎء ﺗﻢ ﺑﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎل ﻣﻮﺷﻴﻪ
ﻛﺤﻠﻮن ووزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﺴﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺎﺗﺲ ﻣــﻦ ﺣــﺰب »ﻟﻴﻜﻮد« ﻣﻊ
ﻏﺎﺑﻲ اﺷﻜﻨﺎزي ،أﺣﺪ ﻗﺎدة ﺣﺰب »أزرق أﺑﻴﺾ« اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻬﺪف
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺑﻌﺪ اﻻﻗﺘﺮاع واﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴﺎرة ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎدة ﻏﺎﻧﺘﺲ ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺎوب ﻣﻊ
ً
ﻣﻦ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره زﻋﻴﻤﺎ ﻟـ »ﻟﻴﻜﻮد« ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺼﺪر أن زﻋﻴﻢ ﺣﺰب »إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺘﻨﺎ« اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ
أﻓﻴﻐﺪور ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن ،اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ »ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻤﻠﻮك« أو »ﻛﻔﺔ
اﻟﻤﻴﺰان«ّ ،أﻳﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
وﺗﺸﻴﺮ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺎرب ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ »ﻟﻴﻜﻮد«
واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﺳﻄﻲ »أزرق أﺑﻴﺾ« ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺣﺪوث
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﻤﺘﻜﺮر .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻮﺣﺪت
ﻓﻲ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ« أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن
ﺗﻜﺮر ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋــﺎم  2015ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ
ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
٢٢

ﺟﻮﻧﺴﻮن :ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻛـ » «Hulkﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻀﺐ
ﺗﺼﺒﺢ أﻗﻮى

رﻳﺎﺿﺔ

٢٧
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﺴﺤﻖ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ وﺗﺘﻮج
ﺑﻤﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﺴﻠﺔ
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اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎس وﻋﻼوي ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ
ﺳﻤﻮه ﻫﻨﺄ اﻟﺴﻠﻔﺎدور وﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا وﻫﻨﺪوراس وﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ ﺑﺄﻋﻴﺎدﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﻰ ﺻـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ
أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح
ً
ً
اﻷﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ ،اﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻ ﻫ ــﺎﺗ ـﻔ ـﻴ ــﺎ
ﻇـﻬــﺮ أ ﻣــﺲ اﻷول ،ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ
دوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻄـ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮد
ﻋ ـﺒ ــﺎس ،ﺣـﻴــﺚ اﻃ ـﻤ ــﺄن ﺧــﻼﻟــﻪ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻ ـﺤــﺔ ﺳ ـﻤ ــﻮه وﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ
ً
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ ودوام
اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﻃ ـ ـﻤـ ــﺄن ﺳـ ـﻤ ــﻮه اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺞ
ً
ا ﻟـﻔـﺤــﻮ ﺻــﺎت ا ﻟـﻄـﻴـﺒــﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋ ـ ــﻦ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻎ ﺷ ـ ـﻜـ ــﺮه وﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻨـ ــﻪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ،
ً
ﻣ ـﻘــﺪرا ﺳـﻤــﻮه ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎدرة
اﻷﺧ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺠ ـﺴــﺪ ﻋـﻤــﻖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ً
واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ

ﻟــﻪ ﻣــﻮ ﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
وﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴــﻦ وﺷـﻌـﺒـﻬــﺎ
اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻛﻞ اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻻزدﻫﺎر.
ً
ﻛـﻤــﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳـﻤــﻮه ،ا ﺗـﺼــﺎﻻ
ً
ﻫ ــﺎ ﺗـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ر ﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ وزراء
ﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق اﻷﺳ ـﺒ ــﻖ
اﻳـ ــﺎد ﻋ ـ ــﻼوي ،اﻃ ـﻤ ــﺄن ﺧــﻼﻟــﻪ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻ ـﺤــﺔ ﺳ ـﻤ ــﻮه وﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ
ً
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ ودوام
اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وأﻋﺮب ﺳﻤﻮه ،ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﺪاه
ﻣﻦ ﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ.

ﺑﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺑ ـﻌ ــﺚ
ﺳـﻤــﻮه ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ

ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ
ا ﻟـﺴـﻠـﻔــﺎدور ﻧــﺎ ﻳـﻴــﺐ ﺑﻮﻛﻴﻠﻲ،
ورﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا
ﺧــﻮﺳ ـﻴــﻪ ﺳ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺪرا ،ورﺋ ـﻴــﺲ
ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻫ ـﻨــﺪوراس ﺧــﻮان
ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻷﻋ ـﻴ ــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟـﺒـﻠــﺪاﻧـﻬــﻢ،
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻬﻢ ﻣــﻮ ﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﺒﻠﺪاﻧﻬﻢ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
وﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺚ ﺻـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ
ﺑ ـﺒ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ
ﺟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ــﺔ ﻏـ ـ ــﻮاﺗ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﻻ
أﻟﻴﺨﺎﻧﺪرو ﻳﺎﻣﺎﺗﻲ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻋـ ــﻦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺗ ـﻬــﺎﻧ ـﻴــﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼده
ً
ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺎ ﻟ ــﻪ ﻣ ــﻮﻓ ــﻮر اﻟـﺼـﺤــﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام
اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.

ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك واﻟﺼﺎﻟﺢ

وﺑ ـﻌ ــﺚ ﺳ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد
ﺑ ـﺒ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺔ اﻟ ـ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ﺗﺸﻴﺴﻴﻜﻴﺪ ي ﻋﺒﺮ
ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﻋـ ـ ــﻦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ
ﺗ ـﻌ ــﺎزﻳ ــﻪ وﺻـ ـ ــﺎدق ﻣ ــﻮاﺳ ــﺎﺗ ــﻪ
ﺑ ـ ـﻀ ـ ـﺤـ ــﺎﻳـ ــﺎ اﻧـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻼب ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎر
ﺷﺤﻦ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﺗﺎﻧﺠﺎﻧﻴﻜﮑﺎ
ﺟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮب ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺮق اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻧ ـ ـﻐـ ــﻮ
أﺳـ ـﻔ ــﺮ ﻋـ ــﻦ ﺳـ ـﻘ ــﻮط ﻋ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ
ً
راﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﻟ ـﻠ ـﻀ ـﺤ ــﺎﻳ ــﺎ
ا ﻟــﺮ ﺣـﻤــﺔ وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺔ
ً
ا ﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎء آ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻼ ﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮه أن
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز آﺛﺎر ﻫﺬا
اﻟﺤﺎدث.
وﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺚ ﺻ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ
ﺑ ـﺒ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ
ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ إﻧـ ــﺪوﻧ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎ

اﻟ ـﺼ ــﺪﻳ ـﻘ ــﺔ ﺟ ــﻮﻛ ــﻮ وﻳ ـ ـ ــﺪودو
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗ ـﻌ ــﺎزﻳ ــﻪ وﺻـ ـ ــﺎدق ﻣ ــﻮاﺳ ــﺎﺗ ــﻪ
ﺑـ ــﻮﻓـ ــﺎة رﺋـ ـﻴ ــﺲ إﻧ ــﺪوﻧ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺎ
اﻷﺳ ـﺒ ــﻖ ﺑـﺤــﺮ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ﻳــﻮﺳــﻒ
ً
ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﺳﺎﺋﻼ ﺳﻤﻮه اﻟﺒﺎري
ﺟﻞ وﻋﻼ أن ﻳﺘﻐﻤﺪه ﺑﻮاﺳﻊ
رﺣﻤﺘﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ وﻳﻠﻬﻢ ذوﻳﻪ
ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺼﺒﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺰاء.
وﺑـﻌــﺚ ﺳـﻤــﻮ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻷﻣـﻴــﺮ
ووﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻧ ــﻮاف
اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

اﻟﺠﺮاح ﻳﻨﻘﻞ ﺗﻌﺎزي اﻟﻘﻴﺎدة
ﺑﻮﻓﺎة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺒﻴﺒﻲ
زار وز ﻳ ـ ـ ـ ــﺮ ﺷ ـ ـ ـ ــﺆون ا ﻟـ ـ ــﺪ ﻳـ ـ ــﻮان
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮي اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻋ ـﻠ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺮاح،
أﻣ ـ ــﺲ ،ﺳـ ـﻔ ــﺎرة إﻧــﺪوﻧ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺎ ﻟــﺪى
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﺗـﻌــﺎزي ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
وﺳ ـﻤــﻮ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻷﻣ ـﻴــﺮ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ
اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﻧ ـ ـ ــﻮاف اﻷﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ ،وﺳ ـﻤ ــﻮ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
ﺟﺎﺑﺮ ا ﻟـﻤـﺒــﺎرك ،وﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺐ
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ،ﺑــﻮ ﻓــﺎة ا ﻟــﺮ ﺋـﻴــﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻹﻧــﺪوﻧ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺎ ﺑ ـﺤــﺮاﻟــﺪﻳــﻦ ﻳــﻮﺳــﻒ
ﺣﺒﻴﺒﻲ.

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ اﻟﺘﻘﻰ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪي
وﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

ﺷﺮار ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول
ﺑﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻬﺠﻦ
ً
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺒﺎرك واﻟﺼﺎﻟﺢ أﻣﺲ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻷﻣـﻴــﺮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ اﻟﺴﻴﻒ ،أﻣﺲ،
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،وﺳﻤﻮ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
واﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳـﻤــﻮه ،ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.

واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻔﺎﺿﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮره ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  12 - 9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 2019ﻓـ ــﻲ اﻻﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
)أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ( ﺗـﺤــﺖ ﺷ ـﻌــﺎر "اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ

اﻻزدﻫ ـ ــﺎر" ،ﺣﻴﺚ أﻃـﻠــﻊ ﺳـﻤــﻮه ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ووﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن

ﺷ ـ ـ ـ ــﺎرك ﻣـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ اﻷول
ﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ
اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎر ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮي
ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﻒ اﻟﻠﻪ ﺷﺮار ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ
اﻟـﺤـﻔــﻞ اﻟـﺨـﺘــﺎﻣــﻲ ﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن وﻟــﻲ
اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﻟـﻠـﻬـﺠــﻦ ،اﻟ ــﺬي
أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.

اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟ ـﺠــﺎراﻟ ـﻠــﻪ اﻣ ــﺲ ﻣــﻊ وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪي ﻓﻲ ﻣﻮراﻟﻲ دﻫــﺎران اﻟﺬي
ﻳﻘﻮم ﺑــﺰﻳــﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد وﺗــﻢ ﺑﺤﺚ ﻋﺪد
ﻣــﻦ أوﺟ ــﻪ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ
اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺣ ـﻀــﺮ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
ﻟـﺸــﺆون آﺳـﻴــﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻌﻴﺪ وﻧﺎﺋﺐ
ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻃﻼل اﻟﺸﻄﻲ وﺳﻔﻴﺮ اﻟﻬﻨﺪ

ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ك .ﺟﻴﻔﺎ ﺳﺎﻏﺎر واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ.
واﺟﺘﻤﻊ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟــﻮراﻧــﺲ ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن وﺗــﻢ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺚ
ﻋﺪد ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ
اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻷﻣﻴﺮﻛﺘﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺻﻼح اﻟﺤﺪاد
وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻃﻼل اﻟﺸﻄﻲ.

ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﺟﺘﻤﺎع »زﻛﺎة ﺳﻠﻮى« وزﻋﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«
»اﻟﺼﻨﺪوق
ً
اﻟﺒﻼد
داﺧﻞ
أﺳﺮة
٣١٣
ﻟـ
ﺗﻔﺘﺘﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻹﻋﺪاد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻏﺪا
• ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺗﺒﺤﺚ دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
•  ٧٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻮن ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٩٧٥
ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة
ﻣ ـ ــﻦ  19 – 17ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ـ ــﺎري اﻻﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎع
اﻟﺪوري اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻖ )ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ( واﻟﺬي ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﺪدا
ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮاﺿـﻴــﻊ واﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺤـﻴــﻮﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟ ــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺪول.
وﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﻞ ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﺑ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻋــﺪة
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﺑﺸﺄن
اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﺗﻬﺪف اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد
اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑ ـﻴــﻦ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون
ً
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟــﺪ ﻋــﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋ ــﻦ ﺗ ـﺒ ــﺎدل اﻵراء واﻷﻓـ ـﻜ ــﺎر ﺣ ــﻮل ﻣ ــﺎ ﺗ ـﻘــﻮم ﺑﻪ

 ٦١٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻠﻔﺔ إﻟﻐﺎء...

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ أﻧﺸﻄﺔ
ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة دﻋـ ــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ.
وﺗ ـ ـﻀـ ــﻢ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻲ ﻛ ــﻼ
ﻣ ــﻦ ﺻ ـﻨ ــﺪوق أﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ،
واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق
اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،
وﺻﻨﺪوق اﻻوﺑﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺼﻨﺪوق
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ،
واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )أﺟﻔﻨﺪ(.
وﺗ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪات وﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎت ﻫ ـ ــﺬه
اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت ﻣــﻦ أﻛـﺜــﺮ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎت اﻟـﻨــﺎﻣـﻴــﺔ ﻋـﺒــﺮ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪات وﻣـﻨــﺢ
وﻗ ــﺮوض واﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ،ووﻓ ــﺮت اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻓﺮص
اﻟـﻌـﻤــﻞ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
اﻟﻤﺪى ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
وﻗﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻌﻮﻧﺎت
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1975ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ  70ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ  147دوﻟﺔ ﻓﻲ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ.

ً
ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻋﺪم إرﻫﺎﻗﻬﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﺗﻮﺿﺢ أن ﻋﺪد
ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺪة ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ
ً
ً
 2017وﺻــﻞ إﻟــﻰ  70أﻟـﻔــﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺚ
ً
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﺘﻪ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﻛﺸﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ
ً
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻛﺘﻮارﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  ،2019إذ ﺗﻨﺎﻣﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %92ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  17ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
واﻗﺘﺮح اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ إﻧﺸﺎء إدارة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﺑـ »اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻴﺴﺮة« ﻣﻊ اﺳﺘﻐﻼل ﺟﺰء ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮدﻋﺔ
ً
ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻮك ،واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ  11ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻗﺮوﺿﺎ
ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣــﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض.
وأﻛ ــﺪ أن اﻗـﺘــﺮاﺣــﻪ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ ﻋــﺪم اﻟـﻤـﺴــﺎس ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،

ﺳﻠﺔ زﻛﺎة ﺳﻠﻮى
أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ زﻛـ ــﺎة ﺳ ـﻠــﻮى،
اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎة
اﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻬ ــﻮﻟ ــﻲ،
أﻧـ ـ ــﻪ ﺗ ـ ــﻢ ﺗ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﻊ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات
ﻟ ـ ـ ـ ـ  313أ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺮة ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻷ ﺳ ـ ـ ــﺮ
اﻟ ـﻔ ـﻘ ـﻴــﺮة واﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﺎﺟــﺔ داﺧ ــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺮوع رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة
اﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ.
ﱠ
وﺑﻴﻦ اﻟﻬﻮﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟ ــﻪ ،أﻣ ــﺲ ،أن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع
ﻳــﻼﻗــﻲ ﺗـﻔــﺎﻋــﻼ ﻗــﻮﻳــﺎ ﻣــﻦ أﻫــﻞ
اﻟـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮ واﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻨــﺪ
ﻃ ـ ـ ــﺮ ﺣ ـ ـ ــﻪ ،ﻣـ ـﻀـ ـﻴـ ـﻔ ــﺎ أن ﻫـ ــﺬه
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﺗﺘﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
و ﻓــﻖ ﺑﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎري ،ﻻ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰف أﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
٠٤

ﻃﻬﺮان ﺗﺮﻓﺾ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬﺠﻮم...
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ أﻧﺲ
ً
اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻠﻘﺎء ،أن اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺒﺎرك إﻳﺠﺎزا
ﻋﻦ اﻷوﺿــﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وآﺧﺮﻫﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ
ً
ﻟﻤﻨﺸﺄﺗﻴﻦ ﻧﻔﻄﻴﺘﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن أﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﺼﺎﻟﺢ أن اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﺷﺮت إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﺑـﺸــﺄن اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮة اﻟ ـﻤــﺮﺻــﻮدة ،وﺗ ــﻢ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺮاض اﻹﺟـ ــﺮاءات
اﻟﻤﺘﺨﺬة ،واﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إن روﺳﻴﺎ
ً
ً
أﻋﺪت ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺷﺎﻣﻼ وﺻﻒ ﺑـ »اﻟﺴﻠﻴﻢ« ﺣﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ
أﺟﻮاء اﻟﻌﺮاق ﻃﻮال اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻗﺪﻣﺘﻪ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﺪاد.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺪورة
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع،
دا ﻋـﻴــﺎ أ ﻫــﻞ اﻟﺨﻴﺮ وأ ﺻـﺤــﺎب
اﻷﻳﺎدي اﻟﺒﻴﻀﺎء إﻟﻰ ﺿﺮورة
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮع ﻟــﺪﻋــﻢ
ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ،اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺰز
ﻣـ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻓ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﻦ ،وﺗـﺠـﺴـﻴــﺪ
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪة اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎدرﻳ ـ ــﻦ ﻟ ـﻐ ـﻴــﺮ
اﻟﻘﺎدرﻳﻦ.

ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻣﺲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺪورة ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت إﻋ ــﺪاد وإﻟ ـﻘــﺎء اﻟـﻤـﺤــﺎﺿــﺮات ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ.
وﺻــﺮح اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر ﻋ ــﺎدل
اﻟﻌﻴﺴﻰ ﺑﺄﻧﻪ اﻧﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺪورة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ
ً
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪار ﻫ ــﺬا اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع  40ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻟﻜﻞ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﻟـﻘـﻀــﺎء ،وﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ،واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ.
وﺑـ ــﺪأ اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻓ ــﻲ ﻣـ ــﺎرس اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑ ـ ـ 150
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮات
ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺗــﻢ اﺧﺘﻴﺎر 70

وذﻛــﺮت اﻟﻤﺼﺎدر ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن ﺑﻴﺎن رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاق
ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،اﻟﺬي ﻧﻔﻰ ﺑﺸﺪة أن ﺗﻜﻮن ﺻﻮارﻳﺦ أو ﻃﺎﺋﺮات
ﻣﺴﻴﺮة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷي ﻃﺮف اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ
ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻓﺮﺗﻪ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻷﺣﺪ وﺗﻘﻮم ﺑﻐﺪاد ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻣﻊ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع وﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻛﻴﻠﻴﺎن ﻛﻮﻧﻮاي
إن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أي ﻫﺠﻮم إﻳﺮاﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﻬﺠﻮم اﻟــﺬي وﻗﻊ »ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ« ﻓﺮص
ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ وروﺣﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﺒﺎب
ً
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪه.
ً
وﺗﺒﺬل »أراﻣﻜﻮ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﻷﺳﻮاق ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻬﺠﻮم ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺼﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻛﻤﺎ أدى
إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%6ﻣﻤﺎ أﺛﺎر اﺣﺘﻤﺎل
ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق أﺑﻮاﺑﻬﺎ اﻟﻴﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ،
ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻣﺨﺰوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺺ اﻹﻧﺘﺎج.

ً
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ
ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ .2019
ً
وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  40ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻮر أن
ﻳﻨﺘﻬﻮا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪورة ،وﺳﻴﻨﺘﻈﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺰء
اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﻴﺮ واﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﻐﻴﺔ
اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وﺗــﻢ اﻻﺗـﻔــﺎق ﻣــﻊ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ إﻳﻔﺎد ﻣﻦ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء
اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻘﺎدم ،إﻟﻰ اﻟﺪورات
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ،2020
ﺑﻬﺪف اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﻢ ،وﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻛﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ .2020

وﻗــﺎل ﺧﺒﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ روﺑ ــﺮت راﺑﻴﻴﺮ إن »أﺳ ــﻮأ اﻻﺣـﺘـﻤــﺎﻻت ﻟﺮﻓﻊ
اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ إﻧﺘﺎج
ً
ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :إذا اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا إﻋﺎدة
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،أو اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻷﺳــﻮاق،
ً
ً
وﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ذﻟﻚ ،ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻻ ﻧﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر«.
وﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻷﺳﻮاق ،ﺻﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ »أراﻣﻜﻮ«
ﺟﺎر ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻲ
أﻣﻴﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ ٍ
وﻗــﺖ ذﻛــﺮت ﺷﺒﻜﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﻧـﻴــﻮز« اﻹﺧـﺒــﺎرﻳــﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ
اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت »ﺧﻼل أﻳﺎم«.
ّ
وﻋﺒﺮ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﻤﻌﻮا
أﻣﺲ ﻓﻲ ﺟﺪة ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﺳﺘﻔﺰازات رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ،
ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻳﺤﻴﻞ ﻗﻀﻴﺘﻲ وﻓﺎة  ٣أﻃﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« :إﻧﺠﺎزاﺗﻨﺎ ﻣﺼﺪر
ﻓﺨﺮ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ وﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻋـﻠـﻨــﺖ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ،أﻣــﺲ،
أن وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﻴﺦ د .ﺑﺎﺳﻞ
اﻟﺼﺒﺎح أﺻﺪر ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ
ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﺗﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻮﻓﺎة ﻃﻔﻞ ﻓﻲ
أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ،وﻃﻔﻠﻴﻦ
ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت إﻟــﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،وﻣ ـﻨــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﻋﻦ
اﻟـﻘـﻀـﻴـﺘـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟـﺴـﻔــﺮ وﻣ ــﺰاوﻟ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وأوﺿـﺤــﺖ اﻟ ــﻮزارة ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن،
أﻧﻪ »ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﻣــﻼﺑ ـﺴ ــﺎت وﻓـ ــﺎة ﻃ ـﻔــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ
ﻟﻄﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﺧﻼل ﺗﻠﻘﻴﻪ اﻟﻌﻼج
وإﺻ ــﺪار ﺷ ـﻬــﺎدات وﻓ ــﺎة ﻟﻄﻔﻠﻴﻦ
آﺧــﺮﻳــﻦ ﻋـﻘــﺐ ﺣــﺎﻟــﺔ إﺟ ـﻬــﺎض ﻓﻲ
أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
وﻓﺎﺗﻬﻤﺎ«.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ أن »اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ أﺣ ــﺎل

اﻟﺪم
اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮع ﺑﻨﻚ ً
ﻓﻲ »اﻷﺣﻤﺪي« ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻛﺸﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺼﺤﻴﺔ د .أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻄﻲ ﻋﻦ
ﻗﺮب اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮع ﺑﻨﻚ اﻟﺪم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﺳﻴﻀﻢ  20ﺳﺮﻳﺮا ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺋﺢ
اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،وﺳﻴﺠﻬﺰ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﻘﺪرات ﺑﻨﻚ اﻟﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وﻗﺎل اﻟﺸﻄﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم إن ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان ﻳﺨﺪم ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن و 200أﻟﻒ
ﻧﺴﻤﺔ ،وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪم ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻄﻮارئ واﻟﺠﺮاﺣﺔ
وأﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة وﻟﻤﺮﺿﻰ أﻣﺮاض اﻟﺪم /ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن ﺣــﻮادث اﻟﻄﺮق ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺪﺧﻮل ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻌﺪان ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ.

اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻻﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ،
ً
ﺗـ ـﻤ ــﺎﺷـ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــﺎ اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﻰ إﻟ ـﻴ ــﻪ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻛﻤﺎ أ ﺻ ــﺪر ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ
ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ
ﻓ ــﻲ وﺟـ ــﻮد ﻗ ـﺼ ــﻮر ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﻢ
وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣــﻦ ﻣــﺰاوﻟــﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو
اﻷﻫﻠﻲ ،وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ«.
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ،ﻛـ ـﺸ ــﻒ رﺋ ـﻴ ــﺲ
ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺮاﺣ ـﻴ ــﻦ د .ﺳـﻠـﻤــﺎن
اﻟ ـﺼ ـﺒ ــﺎح ،أن اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗ ـﺼــﺪرت
ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت اﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎر اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻨــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﻻﻧ ـ ــﺎث ) 18ﺳ ـﻨــﺔ ﻓ ــﺄﻛ ـﺜ ــﺮ( ،ﺣﻴﺚ
ﺣ ـﻠ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ دول ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﺘﻌﺎون.
وﻋﺮض اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻃﺒﻲ
ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ ﺧ ــﻼل ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ اﻷول ﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮأة
ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة واﻟ ـ ــﺬي ﻧـﻈـﻤــﻪ اﺗ ـﺤــﺎد
اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻌﺮب ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ
اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي د .ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻣ ــﺪﺑ ــﻮﻟ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺖ ﺷـ ـﻌ ــﺎر »ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ
ﺻ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮأة ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ أﻫـ ــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،«2030ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة
ﻣ ــﻦ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ وﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟـﺴـﻤـﻨــﺔ
وزﻳﺎدة اﻟﻮزن ﺑﺎﻟﺒﻼد واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ـﺼ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت
اﻟـﺠــﺮاﺣـﻴــﺔ ﻟـﻌــﻼج اﻟﺴﻤﻨﺔ ﺧــﻼل
ﻋ ــﺎم  2019ﺣ ـﻴــﺚ أﺟ ــﺮﻳ ــﺖ 1976
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺟــﺮاﺣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻌــﻼج اﻟﺴﻤﻨﺔ
ﻟﻺﻧﺎث.
وأﺷـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﺣﻤﻞ
ﻋ ـﻨ ــﻮان »اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻨــﺔ :ﺗ ـﺤـ ٍـﺪ رﺋـﻴـﺴــﻲ

اﻟﺴﺎﻳﺮ :اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ

اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ
وﺧ ـﻄــﻂ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ وﺣ ـﺸــﺪ اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام
اﻟ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺼــﺪي
ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﺼﺪي
ﻟــﻸﻣــﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
واﻷﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﺘﻰ .2030
وﺷ ـ ــﺪد اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺚ اﻟ ـﻄ ـﺒ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ
أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ وﺿ ـ ـ ــﻊ وﺗـ ـﺒـ ـﻨ ــﻲ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻊ
وﺿﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻨﺔ
ﺿﻤﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.
ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح

ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺮأة« ،ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻤﻨﺔ
ﻛ ــﺄﺣ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ
ﺻـﺤــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮأة ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ ﻋــﻮاﻣــﻞ
اﻟـﺨـﻄــﻮرة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻨﺔ
وﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ اﻟﺴﻤﻨﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮرة ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ أﻧـ ـ ــﻮاع
اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺎث.

ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻤﻨﺔ
وﻟﻔﺖ اﻟﺒﺤﺚ إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﺴﻤﻨﺔ ﺑﻴﻦ
اﻹﻧﺎث ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﻗﺪرات اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻹﻧـ ـﻤ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻷﻫـ ـ ـ ــﺪاف
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وأوﺻـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ ﺑ ـ ـﻀـ ــﺮورة
وﺿﻊ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺴﻤﻨﺔ ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ
رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻂ واﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ

أﻛ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﻼل اﻷﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ
د .ﻫ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺣـ ــﺮص
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻟﻠﻬﻼل
واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺐ اﻷﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ ﻋﺒﺮ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات ،وﻣــﺪ ﻳﺪ
ا ﻟـﻌــﻮن ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻤﺘﻀﺮرة
واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ
ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺗـ ـ ــﺮؤﺳـ ـ ــﻪ اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع
اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎوري اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀـ ـﻴ ــﺮي
ﻟ ــﻼﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺤــﺮﻛــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠــﺮؤﺳــﺎء
واﻷﻣ ـﻨ ــﺎء اﻟـﻌــﺎﻣـﻴــﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت
واﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻬــﻼل
اﻷﺣﻤﺮ واﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺴﺎﻳﺮ أن ﺣﺮص
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
ﻳـﻨـﺒــﻊ ﻣ ــﻦ إﻳ ـﻤــﺎﻧ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺮواﺑ ــﻂ
اﻷﺧﻮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ
ً
ﺑﺎﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻬـ ــﻼل اﻻﺣ ـ ـﻤـ ــﺮ
واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺐ اﻻﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﻗﻄﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺧﻄﻮات
ﻣ ـﻠ ـﻤ ــﻮﺳ ــﺔ وﻣ ـ ـﻘـ ــﺪرة ﻣـﺤـﻘـﻘــﺔ
اﻧﺠﺎزات ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪر
ﻓ ـ ـﺨـ ــﺮ واﻋ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺰاز ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻌ ــﻮب
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل إن »اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ

ﺗﺪوﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،أﺟ ــﺮت وزارة
اﻟﺼﺤﺔ أﻣــﺲ ﺗــﺪوﻳــﺮا ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻدارات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺗﻀﻤﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﺪﻳﺮا
ﻹدارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻧﻘﻞ
إﻟ ـﻬــﺎم أﻛـﺒــﺮ ﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﺔ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻘﻴﺎس ،وﺗﻜﻠﻴﻒ إﻳﻤﺎن
ﻗــﺎﻳــﻢ ﺑـﺸـﻐــﻞ وﻇـﻴـﻔــﺔ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻜﻠﻴﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻧ ــﺬر ﻟـﺸـﻐــﻞ وﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ وﻋﻴﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
ﻣﺪﻳﺮا ﻻدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ،وﻧﺪب
د .ﺳ ـﻌــﺪ اﻟ ــﺰﻧ ـﻜ ــﻲ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ ﻟـﻘـﺴــﻢ
اﻟ ـﺒــﺎﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ اﻻﻣ ـﻴ ــﺮي
ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ د .رﺟ ـ ــﺎء دﺷ ـﺘ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ
اﻋ ـﺘــﺬرت ﻋــﻦ اﻟﻤﻨﺼﺐ ،وﻧ ــﺪب د.
ﺣﺼﺔ اﻟـﻜـﻨــﺪري رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻗﺴﺎم اﻻﻃﻔﺎل ﺑﺪﻻ ﻣﻦ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﺪﻳﺮا ﻻدارة
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ.

اﻟﺴﺎﻳﺮ ﺧﻼل ﺗﺮؤﺳﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺸﺎوري
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺖ ﺧ ــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ إﻧـﺠــﺎز اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻻﻋ ـﻤــﺎل وﻣــﺎ زاﻟ ــﺖ ﺗﻮاﺻﻞ
ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﺎء
ﻗـ ـ ـ ــﺪرات اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ واﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ،
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ،ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻛﻤﺮﺷﺢ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻟـﻠـﺼـﻠـﻴــﺐ اﻻﺣ ـﻤ ــﺮ واﻟ ـﻬ ــﻼل اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﺘــﻲ ﺳﺘﺠﺮي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺑـﺤــﺚ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع آﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤــﺮك اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت
اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ وﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ ﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪورة اﻟـ  44وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم.

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻄﻠﺒﺔ »اﻟﺪاون« ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ

اﻟﺴﻴﻒ ﻳﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻌﻔﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻬﺎدة ﻣﻮﻇﻒ
ﺻﺮف »اﻟﻤﻤﺘﺎزة« ﻟـ  ٧٨أﻟﻒ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري
ً

اﻟﻮزﻳﺮ أﺻﺪر ﻗﺮارا ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻪ
ﻗ ـ ّـﺪم اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋـﻤــﺎد اﻟﺴﻴﻒ
ﻃﻠﺒﺎ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وزﻳﺮ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ،
د .ﻓ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻔ ــﺎﺳ ــﻲ ،ﻟــﻼﺳـﺘـﻤــﺎع
ﺷﻬﺎدﺗﻪ واﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺑﺸﺄن ﻗﺮار
أﺻﺪره ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ أﺣﺪ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻳـﺤـﻤــﻞ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ــﺪﻛـ ـﺘ ــﻮراه ،ﺛﻢ
أﺻ ــﺪر ﻻﺣـﻘــﺎ ﻗ ــﺮارا وزارﻳـ ــﺎ آﺧﺮ
ﻳـﺼـﺤــﺢ اﻷول ،وﻳـﻠـﻐــﻲ اﻟﺼﻔﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار.
وﻳﺄﺗﻲ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﻘﺪم
ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ
ﺗﻨﻈﺮﻫﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻨــﺎﺋـﻴــﺎت –
ﺣﺼﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻹﻋ ــﻼم ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻮى ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺿﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻐــﺮدﻳــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺗﺪاوﻟﻮا ﻗﺮاري اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﻒ ﻓـ ـ ــﻲ ﻃ ـﻠ ــﺐ
اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ» :ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن
ﺷـﻬــﺎدﺗــﻪ ﺗـﺤــﺖ ﺑـﺼــﺮ وﺑﺼﻴﺮة
اﻟـﻤ ـﺤـﻜـﻤــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ ﻧ ـﻈــﺮ اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ،
وﻟﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻦ إﻟﻴﻪ وزﻳﺮا ﻟﻠﻌﺪل،
واﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻌﺪل ،ﻓﻘﺪ

ﻋﻤﺎد اﻟﺴﻴﻒ

آﺛــﺮﻧــﺎ أن ﺗـﻜــﻮن ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻣﻮﺛﻘﺔ
أﻣﺎم ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﻨﺪ
ﻣ ــﻦ ﺻـ ــﺪور اﻟ ـﻘ ــﺮارﻳ ــﻦ ﻣــﻮﺿــﻮع
اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة
ﻫــﻲ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓــﻲ ﺻﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم
ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺪﻣ ــﻪ« .وﻗ ـ ــﺮرت اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺠﻠﺴﺔ  6ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم ﻟﻼﻃﻼع واﻟﺪﻓﺎع.

واﻓــﻖ ﻣﺠﻠﺲ وﻛــﻼء »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻋﻠﻰ
اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﻃـﻠـﺒــﺔ ﻓـﺌــﺔ ﻣـﺘــﻼزﻣــﺔ اﻟ ــﺪاون
اﻟ ــﺪارﺳـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
دراﺳﺘﻬﻢ ﺑﻤﺪارس اﻟﻮﻓﺎء )ﺑﻨﻴﻦ – ﺑﻨﺎت(
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻟﺬوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ وﻓﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ
أﻣــﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﻴﻞ اﻟ ــﻮزارة د .ﺳﻌﻮد
اﻟﺤﺮﺑﻲ وﺣﻀﻮر اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ آﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
وأﺑ ـ ــﺪى اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،وﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ
اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗ ـﻄ ــﺮق اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع إﻟ ــﻰ اﺳـﺘـﻌـﺠــﺎل
ﺻ ــﺮف ﻣـﻜــﺎﻓــﺄة اﻟـﻤــﺪﻳــﺮﻳــﻦ واﻟـﻤــﺪﻳــﺮﻳــﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ أو ﻣﻦ ﻧﺎب ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎم اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ
 ،2020 – 2019إ ﺿـ ــﺎ ﻓـ ــﺔ إ ﻟ ـ ــﻰ ﺻ ــﺮف
ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وﻓﻖ
اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺸﺮوط.

ً
اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ وﻛﻼء اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

ً
وﺗــﺄﻛـﻴــﺪا ﻟﺨﺒﺮ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ،ﻓــﻲ ﻋﺪد
ﺳــﺎﺑــﻖ ،أﻋـﻠــﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري ﻓﻬﺪ
اﻟﻐﻴﺺ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣــﻦ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻛﺸﻮﻓﺎت
اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻌﺎم ،2019 – 2018
ً
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
ً
أن ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﻠﻎ  78178ﻣﻮﻇﻔﺎ
وﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ـﺘ ـﻴــﻦ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
واﻹدارﻳﺔ.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻐـ ـﻴ ــﺺ ،ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ،أن
اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎزة ﺗ ــﻢ ﺗـﺤــﻮﻳـﻠـﻬــﺎ إﻟــﻰ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺎﻗﻲ إﺟﺮاءات

»ﺑﺮﻳﻖ« ﻳﺨﺘﺘﻢ دورﺗﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ  ١٠٠ﻣﻌﻠﻢ

ً
ﺣﺴﻴﻦ ٣٥٠ :ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻳﺨﻮﺿﻮن اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
اﺧﺘﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺑﺮﻳﻖ« ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻻﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ واﻟــﺮﻓــﺎﻫ ـﻴــﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أﻣــﺲ دورﺗ ــﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻣــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ وزارة
اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ 100
ﻣﻌﻠﻢ وﻣﻌﻠﻤﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ رﻗﻴﺔ
ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،إن اﻟــﺪورة اﻟﺘﻲ
اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ اﻷﺣـ ـ ــﺪ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
ﺷــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﻮن وﻣﻌﻠﻤﺎت
ﺧ ـ ــﺎﺿ ـ ــﻮا اﻟ ـ ــﺪورﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ
ً
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟـ ـﺨ ــﻮض اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻟـ ــﺮاﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻓــﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺖ ﺣـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ إﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ان
اﻟـﻤـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﺎت اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺧﺎﺿﻮا اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ واﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﻋﺪدﻫﻢ
ً
 350ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﻌﻠﻤﺔ ﺳﻴﺨﻮﺿﻮن
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ.
وأوﺿـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺖ أن اﻟـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
ﻳ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮ ﺧ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﻮات ﻣ ـ ـ ــﺪروﺳ ـ ـ ــﺔ
ً
وﻣـﺘـﻤـﻴــﺰة ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ
واﻟـﻤـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ وإدارات اﻟ ـﻤــﺪارس
ﻳﺮﺣﺒﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻫﻢ
أﺳﺎس ﻧﺠﺎح اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻬﺮ.
وأﻋ ــﺮﺑ ــﺖ ﻋــﻦ ﺷـﻜــﺮﻫــﺎ ﻟ ــﻮزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ »ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ«
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻘﺎه اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ
ﻗ ـﻴ ــﺎدات اﻟ ـ ــﻮزارة ﻣـﺜـﻤـﻨــﺔ ﺟـﻬــﻮد

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﺧﺘﺎم دورة »ﺑﺮﻳﻖ«
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب.

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ ،أﺷ ـ ــﺎدت ﻣــﺪﻳــﺮة
ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﻨﺎل اﻟﺮاﺷﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻤﺎﺛﻞ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨــﺔ أﻧ ـ ــﻪ ﻣـﻔـﻴــﺪ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﻬﺪف
اﻟ ــﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻔﻜﺮ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺮاﺷﺪ أن »ﺑﺮﻳﻖ«
ﻳـ ــﺪﺧـ ــﻞ ﺿـ ـﻤ ــﻦ ﺧـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وأن »اﻟﺘﻘﺪم

اﻟﻌﻠﻤﻲ« رأت ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻤﻮح ﻻﻓﺘﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ـﻜ ــﺮة ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗــﺎﻟــﺖ إن »ﺑــﺮﻳــﻖ« ﻳﺴﺘﻬﺪف
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﻮل وﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺑـ ـﻨ ــﺎء
ً
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﻳﺪا
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن
»اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ« ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻷﺳﺲ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ــﺮﺗ ـﻜ ــﺰ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺮﻳﻖ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وﻟﻤﺴﺖ
ﺣﺠﻢ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
و«ﺑــﺮﻳــﻖ« ﺑﻬﻮ رﻧــﺎﻣــﺞ ﺗﺮﺑﻮي
ﻳﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ وﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﺪرﻳﺐ
اﻟـﻤـﻌـﻠـﻤـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ

أﻧـ ـﺸـ ـﻄـ ـﺘ ــﻪ ﺑـ ــﺄﺳ ـ ـﻠـ ــﻮب إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣـﺸــﻮق داﺧ ــﻞ اﻟـﻘــﺎﻋــﺎت
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﺠﻨﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻮاﺋﺪ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.
وﻳﺴﺘﻠﻬﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﺸﻄﺘﻪ
ﻣ ــﻦ اﻷﺑ ـﺤ ــﺎث اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم
ﺑـﺘــﺪرﻳــﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻴــﺎت
ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺪارﺳ ـﻬ ــﻢ ﻟﺨﻠﻖ
اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴــﺮ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ واﻟــﺮﻓــﺎﻫ ـﻴــﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب.

ﺻ ــﺮﻓ ـﻬ ــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺤـﻘـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة،
ً
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
وأﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻋ ـ ـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﺌ ـ ـﺘـ ــﻪ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ
ً
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻣ ــﻦ دﻳ ـ ــﻮان اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ ووزارة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ ﻓ ـ ـﺘـ ــﺢ اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟ ــﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺗﻈﻠﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة ،وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ
ً
أي ﺗﻈﻠﻤﺎت ﻳﺪوﻳﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤﻴﻦ ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.

اﻗﺘﺮاح ﺑﻠﺪي
ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺷﻮاﻃﺊ
ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﺔ
●

»اﻟﺸﺆون« ﺗﻤﻨﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
●

ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧ ـ ــﺮى ،أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻻﻣـﻴـﻨــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻮزان،
اﻧﻄﻼق »اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
اﻹﺳــﻼﻣــﻲ« ،ﻣﻮﺿﺤﺔ اﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزان ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
ﺧ ـ ــﻼل ﺣـ ـﻀ ــﻮرﻫ ــﺎ ورﺷ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻞ ﺷـﺒــﻪ
اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌــﻲ ان »اﻟ ـﻴ ــﻮﻧ ـﺴ ـﻜ ــﻮ« ﺗـﻌـﻤــﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء أﺛ ـﻨــﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺗﺄﺳﻴﺲ »اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري
ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎﻟــﻢ
اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ« واﻟـ ــﺬي ﻳـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ
اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣــﻦ ﺧﺒﺮاء
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀ ــﺎء
ﺑﺎﻹﻳﺴﻴﺴﻜﻮ واﻟــﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﺑــﺪوره ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗـﻌـﺘــﺮض ﺧـﻄــﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﺻـ ـ ــﺪر وﻛ ـﻴ ــﻞ وزارة اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻴﺐ أﻣ ــﺲ ،اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻹداري رﻗﻢ
)/12أ( ﻟﺴﻨﺔ  ،2019اﻟﺬي أﻟﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪم
اﻹدﻻء ﺑﺄي ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻒ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ،اﻟــﺬي ﺣﺼﻠﺖ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة«
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ً
ً
رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ّ
ﻳﺨﻮل
اﻟــﻮزارة ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ
ﺑﻨﺸﺮ أﺧﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
واﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺧﺒﺎر
ً
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﻤﺲ اﻟﻮزارة وﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ورﺻــﺪ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻨـﺸــﺮ اﻟـ ـﻘ ــﺮارات اﻟ ــﻮزارﻳ ــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮار
اﻟ ـﻤ ــﺮاد ﻧ ـﺸــﺮه ﻋـﻠــﻰ »ﻓ ــﻼش ﻣ ـﻴ ـﻤــﻮري« أو »ﺳــﻲ.
دي« ﻛﺘﺎﺑﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﺪ
اﻟﺨﺮاز ،اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ )/84أ( ﻟﺴﻨﺔ  ،2019اﻟﺬي
ﻗﻀﻰ ﺑــﺄن ﻳﻌﻬﺪ إﻟــﻰ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي،
ﺑــﺎﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺨـ ّـﻮﻟــﺔ ﻟـﻠــﻮﻛـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ
ﻟﺸﺆون ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ اﻷﺻﻠﻲ.

»اﻷﺷﻐﺎل« ١٦ :وﻇﻴﻔﺔ إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺷﺎﻏﺮة
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻘﺪم ﻟـ  16وﻇﻴﻔﺔ إﺷﺮاﻓﻴﺔ
ً
ﺷﺎﻏﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻋﺘﺒﺎرا
ً
ﻣﻦ أﻣﺲ ،وﺧﻼل  10أﻳﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  50وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة،
ً
ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻗﺎل وﻛﻴﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ﺣﻤﺪ
اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ
 14وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺴﻤﻰ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ
ً
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻄﺎر ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻣﺮﺣﻠﺔ
ً
أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪم ﻧ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ــﺐ رﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟـﻤـﺤــﺮي واﻟـﻌـﻀــﻮ ﻣﺸﻌﻞ
ً
اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن اﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاﺣ ـ ـ ــﺎ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ ﺑ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺺ
ﺷﻮاﻃﺊ ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﺔ واﻟﻌﻤﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﺷ ـﺘــﺮاﻃــﺎت اﻻﻣــﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ.
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻻﻗ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﺮاح اﻧ ـ ــﻪ
ﻳﺼﺤﺐ ﻫ ــﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ
اﻟـﻤـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻣ ـﺜــﻞ اﻟـﻤـﻄــﺎﻋــﻢ
واﻟـﻜــﺎﻓـﺘـﻴــﺮﻳــﺎت وﺣـﻤــﺎﻣــﺎت
ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ اﻣ ــﺎﻛ ــﻦ
ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﺘـﺒــﺪﻳــﻞ اﻟـﻤــﻼﺑــﺲ
وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻛــﺮاﺳــﻲ وﻣـﻈــﻼت،
ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋ ـ ــﻦ ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﺳ ـﺒــﻞ
اﻟــﺮاﺣــﺔ وﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺰوار ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﻋﻠﻰ
ان ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻮل ﻟ ـﻬ ــﺬه
اﻻﻣﺎﻛﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣﺰﻳﺔ.
ﻛـﻤــﺎ ﻗــﺪﻣــﺎ اﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎ آﺧــﺮ
ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺣ ـ ـ ــﺮة ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻘـ ــﺮب ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﻄ ــﺎر
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻴــﻊ
وﺷـ ـ ـ ـ ــﺮاء وﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺪاول اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ
واﻟ ـﻤ ـﺠ ــﻮﻫ ــﺮات واﻻﺣ ـﺠ ــﺎر
اﻟـ ـﻜ ــﺮﻳـ ـﻤ ــﺔ واﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﻐ ــﻮﻻت
اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ.

وورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ«.
وﻳﺮاﻓﻖ اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻓﻲ زﻳﺎرﺗﻪ
ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﺷ ــﺆون اﻟﺸﺒﺎب د .ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي وﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻳﺪ.

ﻃﺮح ﺧﻄﻲ ﻣﻴﺎه إﻟﻰ اﻟﻔﻨﻴﻄﻴﺲ واﻟﺰور

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﱠ
ﺣﺼﻠﺖ  ١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻏﺮاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

واﻓــﻖ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺲ،
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻃﺮح ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء
وإﻧﺠﺎز وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺧﻄﻲ ﻣﻴﺎه ﻋﺬﺑﺔ ﻗﻄﺮ  1600ﻣﻢ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﻏﺮب اﻟﻔﻨﻴﻄﻴﺲ،
وﺧﻂ ﻣﻴﺎه ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻗﻄﺮ  1200ﻣﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ
ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ إﻟــﻰ ﻣﺠﻤﻊ اﻟ ــﺰور واﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻣــﺪادات اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟــﻮزارة
ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ،إن
ً
اﻟﺠﻬﺎز ﺣــﺪد ﻳــﻮم  22أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻹﻗﻔﺎل
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ وإﻳﺪاع اﻟﻌﻄﺎءات ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﺗﺄﻫﻴﻞ 17
ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺪرج
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2017/ 2016ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ً
ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ  55ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ  36ﺷﻬﺮا.

ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،أﻛ ــﺪت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺻ ــﺎدرة ﻋﻦ
اﻟﻮزارة أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬﺎ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء«
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﺑﻠﻐﺖ  6.918ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2018/2017وﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره  3ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ  2019/2018وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫــﺬه
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟــﻮزارة ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أﺿﺮار
ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟـ ــﻮزارة ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣـﻨـﺸــﺂﺗـﻬــﺎ وﻣـﻤـﺘـﻠـﻜــﺎﺗـﻬــﺎ وﻳـﻨـﺘــﺞ ﻋ ــﻦ ذﻟ ــﻚ أﺿ ــﺮار
وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
اﻷﺻﻠﻴﺔ.
وأﻇﻬﺮت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ُ
 5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .2020/2019

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

٤

دلبلا

•
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اﻟﺸﻄﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺧﺒﺮ  ²ﻋﻦ اﻟﺠﻮازات اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻳﺘﻮﺟﻪ
إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة

•

»واﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻷزواج وأوﻻد اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﻋﻀﻮات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ«
ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ أراد اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻄــﻲ ﻧ ـﻔــﻲ ﺧ ـﺒــﺮ "اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة"،
ﺑـ ـﺸ ــﺄن ﻣ ـﻨ ــﺢ اﻷزواج )اﻟـ ــﺬﻛـ ــﻮر(
واﻷوﻻد ا ﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﺮ ،ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮأة ﻣــﻦ
اﻋﻀﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻋﻀﺎء
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻻﻣـ ـ ـ ــﺔ ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻣـ ــﻦ ﺑ ــﺎب
ﻣﺴﺎواة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻋﻀﺎء ﻫﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ﺑــﺎ ﻟــﺮ ﺟــﺎل ،أ ﻛ ــﺪ اﻟﺸﻄﻲ
ﺧـﺒــﺮ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ،ﺑ ــﺄن اﻻﻣ ــﺮ أﺗــﻰ
ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
اﻟـ ـﻔـ ـﺌـ ـﺘـ ـﻴ ــﻦ ،ﺑ ـ ـ ــﺄن ﻳـ ـﻤـ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـ ـ ــﺰوج
واوﻻده ،ﺟﻮازات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
او ﻋﻀﻮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ.
وﺗــﺆﻛــﺪ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" دﻗـﺘـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻧ ـﻘــﻞ اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮ ،واﻧ ـﻬ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗــﺬﻛــﺮ ان
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﺟ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة
اﻟ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،اﻧ ـﻤــﺎ ذﻛ ــﺮت
ان اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻓـﻘــﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘــﺮاح
وﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺮت ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ،ﻟ ــﺬا
اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ.

وﻗـ ــﺎل اﻟـﺸـﻄــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﻪ:
ﻧﺸﺮت اﺣــﺪى اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺮا ﺑـ ـ ـﺸ ـ ــﺄن ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون
اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ" ،ﺑ ــﺄن
اﺟﺘﻤﻌﺖ وﻗﺮرت ﺟﻮازات ﺧﺎﺻﺔ
ﻻزواج واﺑ ـﻨــﺎء اﻻﺳ ــﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣــﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
"اﻟﺨﺒﺮ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ وﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ،
اﻧ ـﻤ ــﺎ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻛ ــﺎن ﻣ ـﻨــﺬ ﺷﻬﺮ
وﻧـﺼــﻒ او ﺷـﻬــﺮﻳــﻦ ،وﻛ ــﺎن ﻋﻠﻰ
ﻣــﻮﺿــﻮع اﺧ ــﺮ ،ﻣــﻦ ﺑ ــﺎب ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ،اي ان ﻣﻮﺿﻮع
زوﺟﺎت اﻋﻀﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
واﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻣـ ـ ــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن
ﺗـﻤـﺘـﻌـﻬــﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺠ ــﻮازات اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﻣــﻮﺟــﻮد ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  ،1962وﻟﻴﺲ
ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﺷـ ـ ـ ــﻲء ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ".
وأوﺿ ــﺢ اﻟﺸﻄﻲ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ،اﻣ ــﺲ" ،ان ﻫﻨﺎك
اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﺿﻞ
اﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ ،ﺑﺄن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻄﻲ

ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎواة ،وﻫﻲ ﺑﺄن
اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻀﻮة ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ،
او اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺪة دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ،
ﻫ ــﻞ زوﺟـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺤـﺼــﻞ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺧﺎص ام ﻻ ﻳﺤﺼﻞ؟"،
ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻧــﻪ "ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ارﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺄت اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻧ ـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــﻦ ﺑـ ــﺎب

اﻟـﻤـﺴــﺎواة أن ﺗﺘﺴﺎوى اﻟﻤﺮأة
ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻖ
اﻟﻤﺮأة".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ :واﻳـ ـﻀ ــﺎ اﺛ ـﻴ ــﺮ ﻫــﺬا
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﻮع ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ او
ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﺑﺸﺄن اﻻﺧﺖ ﻋﻀﻮة
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ،ﺣـﻴـﻨـﻤــﺎ
ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻤﻨﺤﻴﻦ اﻟﺠﻮاز
ا ﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص ،اﻻ ان ا ﻟ ـ ـ ـ ــﺰوج ﻻ
ﻳ ـﻤ ـﻨ ــﺢ ،ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﺪرﻛ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﻮل:
ﻗ ـﻠ ـﻨــﺎ درء ا ﻟ ـﻬ ــﺬه اﻟـﻤـﺸــﺎﻛــﻞ
واﻟﻄﻠﺒﺎت ﻻ ﻳﺠﻮز ان ﻳﻜﻮن
ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،،1962
ﻓ ـﻘــﻂ ﻣ ـﻴ ــﺰة ﻟ ـﻠــﺮﺟــﻞ وﻟـﻴــﺲ
ﻣﻴﺰة ﻟـﻠـﻤــﺮأة ،ﻫــﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ
اي ﻣـﻤـﻴــﺰات ﻻﺑ ـﻨــﺎء اﻻﺳ ــﺮة
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ او اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣ ــﺔ ،وﻫــﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ا ﺣــﺪى
اﻟ ـﺼ ـﺤــﻒ ،ﻓـﻠــﺬﻟــﻚ اﻗﺘﻀﻰ
اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ.

ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ

ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ
ﻣ ـ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ زﻳﺎرة
رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻳﻮﻣﻴﻦ.
وﺳﻴﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة
إﻟ ـ ـ ــﻰ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺟـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻣ ـﺼــﺮ
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘــﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ،
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻋـﻠــﻲ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺎل .وﻛ ــﺎن ﻓــﻲ وداع
اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟـﻤـﻄــﺎر ﻧﺎﺋﺐ
رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـﻴ ـﺴــﻰ
اﻟـ ـﻜـ ـﻨ ــﺪري ،ووزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺪل وزﻳ ــﺮ
اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ،
واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻼم
اﻟﻜﻨﺪري ،واﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺪى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻃﺎرق اﻟﻘﻮﻧﻲ.

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ :ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت«
●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻘﺮر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
واﻟـﺤـﺴــﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ رﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎض اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﺳـ ــﺎﻧـ ــﻲ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ
ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ
ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻓ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ ﻻ ﺗــﺆﺛــﺮ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
واﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ ﻣﻊ
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻋﺪم ارﻫﺎﻗﻬﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ
أﻋ ــﺪه ﻋــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال ان ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت
اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺨ ـﺘــﺎﻣــﻲ ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ــﺔ
اﻷﺧـﻴــﺮة  2019/2018ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ـﻘ ــﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻌـ ـﻠ ــﻲ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ
اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ

ﻧﺤﻮ  612ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن
ﻋــﺪد ﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺤﺪدة
اﻟﻤﺪة ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺣﺘﻰ
ﺳﻨﺔ  2017ﺑﻠﻐﺖ  70أﻟــﻒ ﺣﺎﻟﺔ،
ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻨﺬ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ :ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣـ ــﺮاﻗـ ــﺐ اﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘــﻞ
اﻟ ـ ُـﻤ ـﻌ ـ ّـﻴ ــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ اﻛـﺘــﻮراﻳــﺎ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  ،2019ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻣﻰ
اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري ﺑﻨﺴﺒﺔ  %92ﻋﻦ
اﻟـﻔـﺤــﺺ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟﻴﺼﻞ إﻟ ــﻰ 17
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﺗﺎﺑﻊ :وﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أن ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري
اﻷﺧﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﺻﺪر
ﻓــﻲ ﻣ ــﺎرس  ،2019ﺣـﻴــﺚ أﺳـﻔــﺮت

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ اﻻﻛﺘﻮاري اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋ ـﺸ ــﺮ ﻋـ ــﻦ وﺟ ـ ـ ــﻮد ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ ﻋـﺠــﺰ
ﻳـﺒـﻠــﻎ ) 17,406,000,000ﺳﺒﻌﺔ
ﻋ ـﺸــﺮ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرا وأرﺑ ـﻌ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وﺳـﺘــﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳ ـﻨــﺎر( وﻳــﺄﺗــﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻛﺘﻮارﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﻪ
ﻳﻀﻴﻒ ﺑﻌﺪا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ
وﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ اﻟ ــﻮﻓ ــﺎء ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﺎﺗـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻷﺟﻴﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل :ﻻ ﺗـ ـﺘـ ـﻔ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ
اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ  IFRSﻣــﻊ ﻣﺎ
ﺗ ـﻘــﻮم ﺑ ــﻪ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻣ ـﻨــﺬ ﻋـ ــﺎم  ،2004و ﻳ ــﺮى
دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿــﺮورة إﻋــﺎدة
دراﺳـ ــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑ ــﺪورﻫ ــﺎ ﺳــﻮف

ﺗﺆﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر أﺻﻮل
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﻣ ـﻌ ـﺒــﺮة ﻋﻦ
اﻟـ ــﻮاﻗـ ــﻊ واﻟـ ـ ــﺬي ﺳ ـ ــﻮف ﻳـﻨـﻌـﻜــﺲ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ وﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ
أﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ،واﻟ ــﺬي ﺳــﻮف
ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺠﺰ
اﻻﻛﺘﻮاري.
واﺳـﺘـﻄــﺮد اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ :ﻟﻘﺪ ﺗﻢ
اﻟـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ ﻓــﻲ ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ  2019ﺧــﻼل
اﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮاب وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﺿــﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﻟ ــﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
دور ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري،
وأﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻛﺄﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻏﻄﺎء
ﻷي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺪرج
ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن ﻣ ــﻦ أﻫـ ــﻢ أﺳ ـﺒــﺎب
اﻟـ ـﻌـ ـﺠ ــﺰ اﻻﻛ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻮاري اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض
ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ،
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺑ ـﻠ ــﻎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ

رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة  %3.97ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛـ ـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ  ،%5.68ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب
اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟ ـ  29اﻟـﺼــﺎدر ﻓــﻲ دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرات اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ــﺪﻳ ــﺮﻫ ــﺎ

اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ ﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻘ ــﺎرب 33
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وأﻛ ــﺪ أن ﻏــﺎﻟـﺒـﻴــﺔ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وداﺋﻊ ﻣﺤﻠﻴﺔ
وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺠﺎوزت اﻟ ـ 11
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ
دراﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري
ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻠﻪ واﻧﺨﻔﺎﺿﻪ،
وﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد
ﻟ ـﺘ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟـﻤـﻀـﻤــﻮﻧــﺔ واﻵﻣ ـﻨــﺔ
واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻷﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ــﻮر اﻟ ـﻘــﺮﻳــﺐ
واﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻼﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟـﻌـﺠــﺰ اﻻﻛ ـﺘ ــﻮاري اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ
اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻪ.
واﻛ ـ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ــﺮورة ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

• سرعة تفعيل إدارة التدقيق
اﻟﺪاﺧﻠﻲ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺳﺮﻋﺔ
اﻟ ـﺒــﺪء ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧـﻈــﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ــﺬي
ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻮال
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫــﺬه اﻹدارات
ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﻮادر واﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ.
• اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـم ــؤسـ ـس ــة فــي
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓـﻴـﻬــﺎ وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
اﻧﺨﻔﺎض ﺷﺪﻳﺪ وﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻷداء
وإﺟــﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺪى اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ أﻣﻮال اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺰﻳﺪا
ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
• إعداد دراسات جدوى شاملة
ﻗﺒﻞ اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ أي اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة واﻻﺧ ـ ــﺬ ﺑـﻌـﻴــﻦ اﻻﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر
دراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮد
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ــﻮف ﺗـ ــﻮﻗـ ــﻊ ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـ ـ ــﺪراء

اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻆ واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ ﻟـﺘــﻼﻓــﻲ
ﻣــﺎ رﺻ ــﺪ ﻣــﻦ ﻣــﻼﺣ ـﻈــﺎت ﻟـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﻠـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﻣ ــﻮال
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ.
واﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮح اﻟـ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ إﻧ ـﺸ ــﺎء
إدارة ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑـ )اﻟﻘﺮوض
اﻟﻤﻴﺴﺮة( واﺳﺘﻐﻼل ﺟﺰء ﺑﺴﻴﻂ
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
اﻟ ـﺒــﺎﻟ ـﻐــﺔ ﻧ ـﺤــﻮ  11ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر
وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻛﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
ﺣـﺘــﻰ ﻟ ــﻮ ﺗـﻄـﻠــﺐ اﻷﻣـ ــﺮ ﺗـﻌــﺪﻳــﻼت
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ،ﺣﻴﺚ ان ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﺎﻣـ ـﻴـ ـﻨ ــﺄت اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻷن
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘــﺮوض ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪ
اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎري وﻟـﻴـﺴــﺖ ﻣـﺜــﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰف أﺻﻮل
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

ﻧﻮاب ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ ﻧﻔﻲ أو ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺧﺒﺮ اﻟـ »درون«
• اﻟﻜﻨﺪري :اﻷﺧﺒﺎر ﺗﻨﺸﺮ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺎﻣﺘﺔ • اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ :ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻳﻀﺎح ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
دﻋ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺗﺄﻛﻴﺪ أو ﻧﻔﻲ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﻋﻦ
اﺧ ـﺘــﺮاق ﻃــﺎﺋــﺮة "درون" اﻷﺟ ــﻮاء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺗﺤﻠﻴﻘﻬﺎ ﻗﺮب ﻗﺼﺮ
ﺳﻤﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟـﺒــﻼد وﺗﺠﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﺎ
أﺳﻤﻮه ﺑـ "ﺗﺒﺎﻛﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﺎﻗﻞ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت وﻫﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ
ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﻘﻮﻳﻬﺎ ،داﻋﻴﻦ إﻳﺎﻫﺎ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺪري" ،ﻣـ ـﻨ ــﺬ أﻣ ـ ــﺲ )اﻷول(

واﻷﺧـ ـﺒ ــﺎر ﺗـﻨـﺘـﺸــﺮ وﺗـ ـﺘ ــﺪاول ﻋﻦ
اﺧ ـﺘ ــﺮاﻗ ــﺎت ﻟ ــﻸﺟ ــﻮاء اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ واﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻟﻢ
ﺗﻨﻒ أو ﺗﻮﺿﺢ رﻏــﻢ ﺧﻄﻮرة ﻣﺎ
ً
أﺛﻴﺮ" ،ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل :ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ وﺗ ـﺘ ـﺒــﺎﻛــﻰ ﻣ ــﻦ ﺗـﻨــﺎﻗــﻞ
اﻷﺧ ـﺒ ــﺎر واﻟ ـﺸــﺎﺋ ـﻌــﺎت ،وﻫ ــﻲ ﻣﻦ
ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺛﺎﻣﺮ
اﻟـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻂ ،إن "اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ

اﻧﺘﻔﻀﺖ وأرﻋﺪت وﻫﺪدت ﺑﻘﻀﻴﺔ
اﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟــﻮﻫـﻤـﻴــﺔ وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪ وأزﻣﺘﻪ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻫﻲ
ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺼﻤﺖ
ﺻ ـﻤــﺖ اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﻮر أﻣ ـ ــﺎم "ﺧ ـﺒ ــﺮ" ﻋﻦ
ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة "درون" ﺑـﺤـﺠــﻢ  3أﻣ ـﺘــﺎر
ﺗ ـﺨ ـﺘــﺮق اﻷﺟـ ـ ــﻮاء وﺗ ـﺤ ـﻠــﻖ ﻓــﻮق
ً
ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع  250ﻣﺘﺮا
ﺛــﻢ ﺗﺘﺠﻮل ﻓــﻲ ﺳـﻤــﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ!"،
ً
ﻣـﺴـﺘــﺪرﻛــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮل :أي اﻧـﻔـﺼــﺎم
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺼﺎم!؟"
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض

ﻫﺎﻳﻒ واﻟﺪﻣﺨﻲ ﻳﺴﺄﻻن اﻟﺠﺮاح ﻋﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ ﺳﺆاﻻ اﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح
ﺑﺸﺄن ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺣﻮل
ﺗﻠﻘﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻼﻏﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﻃﺎﺋﺮة
ﻣﺴﻴﺮة ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر ﻣﻦ ﻧﻮع )درون( اﺧﺘﺮﻗﺖ أﺟﻮاء
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺠﺮ اﻟﺴﺒﺖ  14ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﻗﺎل ﻫﺎﻳﻒ :ﻫﻞ ﺗﻠﻘﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ أي ﺑﻼغ
ﺑﺸﺄن ﻫــﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟــﺬﻛــﺮ؟ وﻫــﻞ رﺻــﺪت
ﺟﻬﺔ ﻗﺪوﻣﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺘﻬﺎ
ﺑــﺎﻷﺟــﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ؟ وﻣــﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ
اﻟﻴﻬﺎ؟ وﻣــﺎ اﻹﺟـ ــﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه
اﻟﻮاﻗﻌﺔ؟
وﺗــﺎﺑــﻊ :ﻫــﻞ ﻫـﻨــﺎك ﺣ ــﺎﻻت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣــﻦ اﺧـﺘــﺮاق

ﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة ﺑﺪون ﻃﻴﺎر ﻟﻸﺟﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ؟ اذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ اﻃﻠﺐ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻌﺪد اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻊ
ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻗ ــﺪم اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻋ ــﺎدل اﻟــﺪﻣـﺨــﻲ ﺳ ــﺆاﻻ اﻟــﻰ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺠﺮاح ﻋﻤﺎ اﺛﻴﺮ ﺑﺸﺄن ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﻴﺮة وﺻﻠﺖ اﻟﻰ
ﻣﺤﻴﻂ دار ﺳﻠﻮى.
وﺗﺴﺎءل اﻟﺪﻣﺨﻲ :ﻣﺎ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﺨﺒﺮ؟ وإذا
ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻤﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻜﺸﻒ ﻫﺬا
اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع؟ ﻣــﻊ ﺗــﺰوﻳــﺪي ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،وﻣﺎ
اﻹﺟــﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺮاق
اﻻﻣ ـﻨــﻲ؟ وﻟ ـﻤــﺎذا ﻟــﻢ ﻳـﺘــﻢ اﺻـ ــﺪار ﺑـﻴــﺎن رﺳـﻤــﻲ ﻣﻦ
اﻟﻮزارة ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺎدﺛﺔ؟

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ" :ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
إﺻﺪار ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺣﻮل ﻣﺎ
ً
أﺛﻴﺮ ،وﻋﻠﻴﻬﺎ أوﻻ ﺗﺄﻛﻴﺪ "ﺻﺤﺘﻪ
ً
ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ" ،وﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺣﻴﺎل ذﻟــﻚ ،وأؤﻛــﺪ ﺑﺄن
ﺻﻤﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺪﻳﻨﻬﺎ
ً
ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أن اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴ ــﺔ أﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ
وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻗﺪ ﻣﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮ ذاﺗﻪ ﺳﺎﻋﺎت دون أي
ﺗﺼﺮﻳﺢ رﺳﻤﻲ".
ﺑـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ أﺳ ــﺎﻣ ــﺔ
اﻟ ـﺸ ــﺎﻫ ـﻴ ــﻦ إﻧ ـ ــﻪ "ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻳﻀﺎح ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑ ـﺸ ــﺄن ﻫ ــﺬا اﻻﺧـ ـﺘ ــﺮاق اﻟـﺨـﻄـﻴــﺮ،
واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
اﻟ ـ ــﻼزﻣ ـ ــﺔ ﺑـ ـﺸ ــﺄﻧ ــﻪ ،وﺣ ـ ـﻔـ ــﻆ اﻟ ـﻠ ــﻪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺮوه".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ
اﻟــﺪﻗ ـﺒــﺎﺳــﻲ" :اﻷﺣ ـ ـ ــﺪاث ﺗـﺘـﺴــﺎرع
واﻟـﻌـﺒــﺚ ﺑــﺄﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳـﺘــﺰاﻳــﺪ
وأﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﻷدوات اﻹرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺠ ــﻲء ﻋ ـﻠــﻰ ﺷ ـﻜــﻞ أﺣ ــﺰاب
واﺿ ــﺢ ،وإﻧـﻨــﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ً
ﺑ ــﺄﺟ ـﻬ ــﺰﺗ ـﻨ ــﺎ اﻷﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ" ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ
"واﻷ ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻢ أﻻ ﻧ ـﺴ ـﻤ ــﻊ وﻻ ﻧـﻨـﻘــﻞ
وﻻ ﻧ ـﻘــﺮأ إﻻ ﺗ ـﻠــﻚ اﻷﺧـ ـﺒ ــﺎر اﻟـﺘــﻲ
ﺗـﻜــﻮن ﻣـﺼــﺎدرﻫــﺎ رﺳـﻤـﻴــﺔ ،وﻫــﺬا
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ وﻳﺴﻬﻢ
ﺑ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ أﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد واﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺎد
ﺑﺠﺪﻳﺔ".

ً
 ٥ﻧﻮاب ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻋﻰ ﻣﺴﻨﺎ
ﻗـ ــﺪم اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب أﺳ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺎﻫ ـﻴ ــﻦ ،وﺧ ــﺎﻟ ــﺪ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ود .ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟـﻜـﻨــﺪري ،وﻣﺤﻤﺪ
اﻟـ ــﺪﻻل ،وﻣــﺎﺟــﺪ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي ،اﻗـﺘــﺮاﺣــﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣــﺎدة ﺟﺪﻳﺪة إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ )(18
ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  2016ﺑـ ـﺸ ــﺄن اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ،ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
ُ
وﻧﺺ اﻻﻗﺘﺮاح ﻋﻠﻰ ان ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎدة
رﻗــﻢ ) (17ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ) (18ﻟﺴﻨﺔ 2016
ً
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ) 17ﻣﻜﺮرا(

ﻧﺼﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﻤﺎ – ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻣﻤﻦ
ﻳــﺮﻋــﻰ اﻟـﺸـﺨــﺺ اﻟـﻤـﺴــﻦ ﺗـﺨـﻔـﻴــﺾ ﺳــﺎﻋــﺎت
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮاﻗﻊ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺘﻲ اﻷﺟﺮ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار
وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ".
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ان
اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (18ﻟﺴﻨﺔ 2016

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﺒﺎء اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا ان ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ً
ﻟـﻴـﺴــﺖ ﻣ ـﺤــﻼ ﻟـﻠـﻌـﺒــﺚ .ودﻋ ــﺎ اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺼـﺤــﺔ ووﻛﻴﻠﻬﺎ
وﻃﺎﻗﻤﻬﺎ اﻹداري اﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﺒﺎء
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ وﻋــﺪم ﻗﺒﻮل أﻃﺒﺎء ﻣﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ،واﻟـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻊ أﻃﺒﺎء أﻛﻔﺎء ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺟﺎءت ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ،
ﻛﻮن أن اﻟﻤﺴﻦ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ
أو اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو أي ﺟـﻬــﺔ أﺧ ــﺮى ،وﻣﻨﺢ
ً
اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﺴﺎﻫﻤﺎن
ﺑﻌﺪم اﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺄي ﺣﺮج ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﺎﻋﺘﻴﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺘﻲ
ً
اﻷ ﺟ ــﺮ ﺗﻤﻨﺤﺎن اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻦ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٦

ً
»اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ« ٧١ :ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ
ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٢٠١٨/٢٠١٧

أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﺸﺮ
اﻟﻌﻠﻤﻲ د .ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻜﻨﺪري ،إﺻــﺪار اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻋــﺪاد ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  65ﻋــﺪدا و 6ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ واﻟﻨﺸﺮ ﺑﻮاﻗﻊ  74980ﻧﺴﺨﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2017ﺣﺘﻰ  31أﻏﺴﻄﺲ .2018
وﻗﺎل اﻟﻜﻨﺪري ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ﻫﺬه اﻹﺻــﺪارات
اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ وﻓﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻓﻜﺮي ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎء رؤﻳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وذﻛﺮ "أن اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ واﻟﻨﺸﺮ
ً
ً
اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑـ  1953ﻣﺤﻜﻤﺎ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت وﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺮدﻫﺎ".

دلبلا

•
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»اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ« :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ
أﻛــﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴ ـﻴــﻦ ،رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
واﻹدارﻳــﺔ ،رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ﺑﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ،ﻗﺼﻲ اﻟﺪروﻳﺶ،
أن اﻟـﺠـﻬــﺎز ﺑــﺎﺷــﺮ أﻣ ــﺲ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺎﻟﻲ ج ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷﺧﻴﺮة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺠﻬﺎز ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺘﺎزي اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟ ـﺘــﺄﻫ ـﻴ ـﻠــﻲ ﺑ ـﻨ ـﺠــﺎح ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز ﺿ ـﻤــﻦ ﻗــﺎﻋــﺪة
اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎء ات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ.

وأﻛﺪ اﻟﺪروﻳﺶ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ دور
اﻟـﺠـﻬــﺎز ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫ ـ ــﺪاف اﻟـﻤــﺄﻣــﻮﻟــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 23ﻟـﺴـﻨــﺔ  2015ﺑــﺈﻧـﺸــﺎء ﺟ ـﻬــﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴ ـﻴــﻦ ،وﻻﺋ ـﺤ ـﺘــﻪ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎدرة
ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  333ﻟﺴﻨﺔ  2015واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ
واﻟ ـﻘــﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ
.2016
وﻟـﻔــﺖ إﻟــﻰ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻳﻌﻘﺪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﻤـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻣ ــﻦ 8
اﻟﺠﺎري وﺣﺘﻰ  4دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـ ــﺞ ،ﻣـ ــﻦ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ أﻫ ــﻢ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟـﻘــﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ

ﻋـﻤــﻞ اﻟ ـﻤــﺮاﻗــﺐ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ ﻗــﻮاﻋــﺪ
إﻋ ـ ــﺪاد وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ :ﻛ ـﻤ ــﺎ اﻫـ ـﺘ ــﻢ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز ﺑـﺘـﻀـﻤـﻴــﻦ
اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ دﻟـﻴــﻞ أﺧــﻼﻗـﻴــﺎت ﻣﻬﻨﺔ
اﻟـﻤــﺮاﻗــﺐ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ،اﻟ ـﺼــﺎدر ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺠﻬﺎز
رﻗ ــﻢ  4ﻟـﺴـﻨــﺔ  ،2016وﺳـﻴـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ ﻛــﻮﻛـﺒــﺔ ﻣــﻦ أﺑ ـﻨــﺎء اﻟـﺠـﻬــﺎز ﻣﻦ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ واﻟﻜﻔﺎء ة وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
أﻳﻀﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

زﻟﺰال ﻳﻘﻊ ﺷﻤﺎل ﻛﺒﺪ وﺟﻨﻮب
اﻟﺠﻬﺮاء ﺑﻘﻮة  ٣.١درﺟﺎت
أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ــﺮﺻـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ــﺰﻻزل
ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟــﻸﺑ ـﺤــﺎث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أن اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺳﺠﻠﺖ
ً
أﻣﺲ ،زﻟﺰاﻻ ﺑﻘﻮة  3.1درﺟﺎت
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻘـﻴــﺎس رﻳـﺨـﺘــﺮ ﺷﻤﺎل
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺒﺪ وﺟﻨﻮب اﻟﺠﻬﺮاء.
وﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ دﻋــﻢ
ﻣ ـﺘ ـﺨــﺬي اﻟـ ـﻘ ــﺮار واﻟ ـﻤ ـﺸــﺮف

ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ د .ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ
اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي ﻟـ ـ ـ "ﻛ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎ" إن ﻫ ــﺬا
اﻟـ ـ ـ ــﺰﻟـ ـ ـ ــﺰال ﺣـ ـ ـ ــﺪث ﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻤ ــﺎم
اﻟﺴﺎﻋﺔ  6و 34دﻗﻴﻘﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ
ﺳـﺘــﺔ ﻛـﻴـﻠــﻮﻣـﺘــﺮات ﻓــﻲ ﺑﺎﻃﻦ
اﻷرض و ﺷـ ـ ـﻌ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﻪ ﺑ ـﻌــﺾ
ا ﻟـﻤــﻮا ﻃـﻨـﻴــﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻬﺮاء.

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ« «T٤» :ﻳﺤﻘﻖ  ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر إﻳﺮادات إﺿﺎﻓﻴﺔ
• اﻟﺤﻤﻮد :ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻹدارة إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ • اﻟﺠﺎﺳﻢ :ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﺤﻮ  ٢٨أﻟﻒ رﺣﻠﺔ ﺟﻮﻳﺔ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﻋﻠﻨﺖ »اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ« أن
ﻣﺒﻨﻰ » «T٤ﻳﺤﻘﻖ إﻳﺮادات
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﺗﺘﺠﺎوز ١٠٠
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻤﺎن
ً
اﻟﺤﻤﻮد ،أن اﻹدارة ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،أﺳــﻮة ﺑــﺪول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ذﻟﻚ ﺳﻴﻤﻨﺢ "اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ"،
ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ،اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻋﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ،
ﻟﺘﻤﺎرس ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﺴﻠﻄﺔ
رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي،
ﻋ ـﻠ ــﻰ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺷ ــﺮاﻛ ــﺔ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﺘــﻮﻟــﻰ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗـﺠــﺎري وﻓﻨﻲ
ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻻت ،ﺳ ـ ــﻮاء ﻓﻲ
إدارة اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎرات أو اﻟ ـﻤــﻼﺣــﺔ
اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ
واﻟﺸﺤﻦ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﻮد ،ﻓـ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ
أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ أﻣــﺲ ﺧــﻼل اﻟﺤﻔﻞ اﻟــﺬي
ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻹدارة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣــﺮور
ﻋــﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب
" ،T4أن ﻧ ـﻘــﻮم ﺣــﺎ ﻟ ـﻴــﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟـ ـﺒـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎت
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮان ،ﻓ ـﻘــﺪ ﺑــﺪأﻧــﺎ
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮاﺋـ ـ ــﺢ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي

اﻟﺤﻤﻮد واﻟﺠﺎﺳﻢ :ﺟﻬﻮد ﻓﺎﺋﻘﺔ
ﻟﺒﻮﺷﻬﺮي ﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺧﺺ رﺋﻴﺲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻤﺎن
اﻟـﺤـﻤــﻮد ،ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺠﺎﺳﻢ ،وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد
ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺒﻨﻰ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي ﺗـﺸـﻐــﻞ ﺣـﻘـﻴـﺒــﺔ وزارة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻗﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺒﻨﻰ .T4

ﻟﻨﻘﻞ رﻛ ــﺎب اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ،
و 10ﺣﺎﻓﻼت ﻓﺎﺧﺮة ﻟﻨﻘﻞ رﻛﺎب
درﺟـ ـ ـ ـ ــﺔ رﺟـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻷﻋ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎل ،و10
ﺳ ـﻴ ــﺎرات ﻟـﻴ ـﻤــﻮزﻳــﻦ ﻟـﻨـﻘــﻞ رﻛ ــﺎب
درﺟ ــﺔ اﻟ ــﺮوﻳ ــﺎل ورﻛـ ــﺎب اﻟــﺪرﺟــﺔ
اﻷوﻟــﻰ ،و 10آﻟﻴﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وّ 21
ﻣﻌﺪة
ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ.

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ

ﺧﻼل ﻗﻄﻊ ﻛﻌﻜﺔ ﺣﻔﻞ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ) T4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻓﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ(
وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
وأﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻤــﻮد أن اﻟـﻤـﺸـﻐــﻞ
اﻟ ـﻜ ــﻮري "إﻧ ـﺸ ــﻦ" ﺣـﻘــﻖ إﻳـ ــﺮادات
إﺿـ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒ ــﻼد ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻬــﺎ
إﻳـ ـ ـ ــﺮادات ﺗ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز  100ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ رﻓﻌﺖ ﻛﻔﺎء ة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻣــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻳ ـﻴــﺲ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ إدارة
اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎرات وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺮﻳ ــﻦ ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوز ﻣ ـﻌ ــﺪل
اﻹﻗﻼع ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ  ،%90وﻧﻘﻞ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮﻓــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ،
ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻜﺜﻘﺔ
داﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ وﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰﻳــﻦ ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺺ إدارة اﻟﻤﻄﺎرات.

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﻮد أن اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
ﺣﺮﻳﺼﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺳـ ـﻤ ــﻮ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺚ اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ

اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻨـﻘــﻞ اﻟـﺠــﻮي
ً
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣــﺮﻛــﺰا ﻣــﺎﻟـﻴــﺎ وﺗ ـﺠــﺎرﻳــﺎ ،اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎ
ﺑــﺮؤﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،2030ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻧ ـﺠ ـﺤــﺖ ﻓ ــﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺒﻨﻰ اﻟــﺮﻛــﺎب اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ وﻗﺖ
ﻗـﻴــﺎﺳــﻲ ﻳـﺴـﺘــﻮﻋــﺐ  4.5ﻣﻼﻳﻴﻦ
راﻛ ـ ــﺐ ﺳ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ أن ﻓـﺘــﺮة
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ــﻢ واﻹﻧ ـ ـﺠ ـ ــﺎز ﻟـﻠـﻤـﺒـﻨــﻰ
ً
ﻟ ــﻢ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﺮق ﺳـ ــﻮى  21ﺷ ـﻬ ــﺮا،
ﺑ ــﺪأت ﺑـﻌــﺪﻫــﺎ ﻣــﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪي ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟـﻤـﺸـﻐــﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ "ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﻣـﻄــﺎر إﻧﺸﻦ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ" ،ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺑــﺪأت ﻓﻲ  15أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﺘﻰ اﻛﺘﻤﻠﺖ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻻ ﻳﺘﻌﺪي  4أﺷﻬﺮ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮد" :ﻧـﺤـﺘـﻔــﻞ
ً
اﻟ ـﻴــﻮم ﺗــﺰاﻣـﻨــﺎ ﻣــﻊ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ ﻣﻮﺳﻢ
اﻟﺼﻴﻒ واﻟـﺴـﻔــﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻋﺖ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻛﺎب ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺧ ـﻔ ــﻒ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺐء ﻋــﻦ
اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ،اﻟــﺬي ﺗﺠﺎوزت
ﻓ ـﻴ ــﻪ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ــﺮﻛـ ــﺎب  6ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ

ﻣﺴﺎﻓﺮ" ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن "اﻟﻄﻴﺮان
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻧـ ــﻲ" ﺗ ـﻘ ـﻄ ــﻒ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﺛ ـﻤ ــﺎر
اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻟـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ
ﻣــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ
إﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟــﺮﻛــﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ  T4اﻟــﻰ "إﻧﺸﻦ"،
إﺣــﺪى ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻄﺎرات.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،ﻛـ ـﺸ ــﻒ رﺋ ـﻴ ــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ،ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟـ ـﺠ ــﺎﺳ ــﻢ،
أن ﻣ ـﺒ ـﻨ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻛـ ــﺎب اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟــﻢ
ﻳﺘﺠﺎوز  24ﺷﻬﺮا ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
واﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ ،إﻻ أﻧ ـ ــﻪ ﻳـﺤـﺘـﻀــﻦ
اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﻴﻮن راﻛــﺐ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
اﻻﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح ،وﺑـ ـﻤـ ـﻌ ــﺪل  91رﺣ ـﻠــﺔ
ً
ً
ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ذﻫــﺎﺑــﺎ وﻋ ــﻮدة ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗــﺪره ﺣﻮاﻟﻲ  33.215رﺣﻠﺔ دون
اﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ــﺮﺣـ ــﻼت اﻹﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ
أﻟ ـﻘــﺎﻫــﺎ أﻣ ــﺲ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺤ ـﻔــﻞ ،إﻧــﻪ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻣ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ
أﻏ ـﺴ ـﻄ ــﺲ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
وﺣ ـﺘ ــﻰ ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ ﻣ ــﻦ أﻏـﺴـﻄــﺲ
ﻟ ـﻠ ـﻌــﺎم اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﺗ ــﻢ ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ  27.800رﺣﻠﺔ ﺟﻮﻳﺔ،
و ﻧـ ـﻘ ــﻞ ﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﻘـ ــﺎرب 4.060.000

ً
اﻟﺠﺎﺳﻢ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ أﻣﺲ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ،وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﻛﺎب
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،وﻧـﺘــﻮﻗــﻊ ﺑ ــﺈذن اﻟ ـﻠــﻪ أن
ﻳﻜﻮن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﻨﻰ ذاﺗﻪ وإﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا
اﻟـﻌــﺎم  4.700.000راﻛ ــﺐ ﻣﻘﺎرﻧﻪ
ﻣﻊ  4.500.000ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم
.2018
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
"اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ" أﻧ ـﺠ ــﺰت ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺘــﺮات
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،واﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2018 /8 /2وﺗﺸﻐﻴﻞ أول
رﺣﻠﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت  VIPاﻟﻰ
ﻣـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ /8 /8

 ،2018وﺗﺸﻐﻴﻞ أول رﺣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
إﻟﻰ دﺑﻲ ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ  ،2018 /8 /15وﺗﺠﻬﻴﺰ
واﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح ﻗ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑـ ـﻴ ــﺎن ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ
 ،2018 /12/ 16وا ﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻗــﺎ ﻋــﺔ
اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2019 /02 /21
وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻟـ ــﺮﻛـ ــﺎب اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،ذﻛ ــﺮ
اﻟـﺠــﺎﺳــﻢ أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ ﺗـﺤــﺪﻳــﺚ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪات اﻷرﺿـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘـﺼــﻞ إﻟــﻰ
ّ 500
ﻣﻌﺪة ذات ﻣﺤﺮك ﻣﻦ أﺣﺪث
اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮازات ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﻢ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻤــﻞ
 40ﺳ ـﻠ ـﻤ ــﺎ 28 ،ﺣ ــﺎﻓ ـﻠ ــﺔ ﻓ ــﺎﺧ ــﺮة

ّ
اﻟﻔﻮزان :ﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟـ T٢

أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ،م .ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻮزان،
أن اﻹدارة ﺗﺠﻬﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻹﻋﺪاد ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺒﻨﻰ
 T2ﻗﺒﻞ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻜﻮري ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ
 ،T4ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ أول ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻄﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ.
ووﻋﺪ اﻟﻔﻮزان ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.

وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
"اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ" رﻓﻌﺖ ﻧﺴﺐ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ) ،(OTPﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ
اﻟﻨﺴﺒﺔ  59ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ
 ،2018وﺗ ـﻨ ــﺎﻣ ــﺖ ﺣ ـﺘــﻰ وﺻـﻠــﺖ
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﺣـ ــﻼت ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺒ ـﻨ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻛـ ــﺎب
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ــﻰ  92.9ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻓــﻲ
أﻏﺴﻄﺲ  ،2019ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ إﻧﺠﺎزا
راﺋ ـﻌــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻟـﺼـﻌـ ــﺪ رﺻــﺪت
وﻛﺎﻟﺔ  OAGاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺘﻞ
ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﻴﻦ  175ﺷﺮﻛﺔ
ﻓ ــﻲ أوروﺑـ ـ ــﺎ وإﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ واﻟ ـﺸــﺮق
اﻷوﺳــﻂ اﻟــﺬي ﺣﺰﻧﺎ ﻓﻴﻪ ،ﺑﺤﻤﺪ
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول.
وأﻓﺎد اﻟﺠﺎﺳﻢ ﺑﺄﻧﻪ ،ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
دﻋ ـ ــﻢ ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰا
ً
ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ ،واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮارا
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ ،ﻓـﻘــﺪ ﺗﻢ
اﺳﺘﺤﺪاث ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة واﻓﺘﺘﺎح
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺒﻨﻰ
 ،T4ﻛ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﺗـ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣــﻊ
ﺗﺠﺮﺑﺔ إﺛــﺮاء اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺴﺎن
اﻵﻟﻲ ) (ROBOTﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟــﺮﻛــﺎب ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟــﻰ أﻧــﻪ وﺑﺎﻷﻣﺲ
اﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﻟﻲ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ،ﺑﺤﻤﺪ
اﻟ ـﻠ ــﻪ ﺗ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻰ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة "اﻟ ـ ــ5
ً
ﻧﺠﻮم" ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ " ،"APEXوﻓﻘﺎ
ﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أﺟﺮي ﺑﻴﻦ  600ﺷﺮﻛﺔ
ﻃـﻴــﺮان ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻄﻴﺮان ﻟﺮﻛﺎﺑﻬﺎ.

»اﻷوﻗﺎف«» :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ« ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻮاﺻﻞ »اﻟﺒﻴﺌﺔ« :إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
أﻛ ـ ــﺪت وزارة اﻷوﻗـ ـ ـ ــﺎف ،أن ﻣ ـﻜـﺘــﺐ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ ﻳ ـﻘ ــﻮم ﺑـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻮزارة وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،إذ ﺷﻬﺪت اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻧـﻄــﻼق اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﺎوى واﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاﺣـ ــﺎت وﻣـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت ﻧـﻈــﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﻗ ــﺎل اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻹدارﻳ ــﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ "اﻷوﻗ ــﺎف" ،م .ﺑــﺪر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻓﻲ

ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،إن "اﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ ﻳﻘﺪم
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد ،وﻧﻤﺎذج ﻣﺪى اﻟﺤﺎﺟﺔ
وﻣﺮاﺳﻼت اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ،واﻟﺒﺼﻤﺎت واﺳﺘﻼم
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ وإﺟﺮاءات ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﺸﺎﺷﺔ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺼﻤﺔ اﻟﺤﻀﻮر واﻻﻧﺼﺮاف
وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻵﻟﻴﺔ".
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒ ــﻲ أن "اﻟـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ ﻳ ـﻘ ــﻮم
ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻜﺎوى واﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻗﺘﺮاﺣﺎت
اﻟـﻤــﺮاﺟـﻌـﻴــﻦ ،ﻋﻠﻰ اﺧ ـﺘــﻼف أﻧــﻮاﻋ ـﻬــﺎ ،وﺗﻠﻘﻲ

اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﻤﻬﻮر ،إذ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺨﻂ
اﻟـﺴــﺎﺧــﻦ ،واﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل اﻟـﻤــﻼﺣـﻈــﺎت ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار
اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ ﻋـﻠــﻰ واﺗ ــﺲ آب ﺧ ــﺎص ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟــﺮد
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻟﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺪوام
اﻟﺮﺳﻤﻲ واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻫﻨﺎك ﺧﺪﻣﺎت ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﺗﻴﺴﻴﺮ
اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻜﺮاﺳﻲ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ".

أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻷﺣﻤﺪ ،أﻣﺲ ،ﺳﻌﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ إﺷﺮاك ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻷﺣﻤﺪ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ،إن اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﻮن
ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ودﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
ً
وأﺿ ــﺎف أن ﻣــﺬﻛــﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺗﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
»اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﺗﺮﺟﺊ »ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«
إﻟﻰ  ٢٩اﻟﺠﺎري ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻊ »اﻟﻮﻗﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ«
●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

واﺻ ـﻠ ــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﻳــﺎت أﻣ ــﺲ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺘﻌﺐ اﻟﻌﺎرﺿﻲ ﻧﻈﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺿﻴﺎﻓﺔ
ً
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﻬﺎ  23ﺷﺨﺼﺎ،
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮزارة وﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻮن
ﺳــﺎﺑـﻘــﻮن ﻓـﻴـﻬــﺎ ،وﻋ ــﺪد ﻣــﻦ ﻣ ــﻼك اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎدق ،إﻟــﻰ
ﺟﻠﺴﺔ  29اﻟﺠﺎري ،ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ
ﺑﺈدارة اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
وﺷﻬﺪت ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻣﺲ ﻋﺮض أﺻﻮل
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻨــﺪات اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺘـﻬــﻢ اﻟ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺮ ،واﻟـﺘــﻲ
ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ ﻣ ــﺮاﺳ ــﻼت ﺻـ ــﺎدرة ﻣــﻦ اﻟ ـ ــﻮزارة ،وﻣــﻦ

اﻟﻔﻨﺎدق إﻟــﻰ إدارة اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ وأﺻــﻮل اﻟﺸﻴﻜﺎت
اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ
اﻷول اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗ ـﻤ ـﺴ ــﻚ دﻓ ـ ــﺎع ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ـﻴــﻦ ﺑـﺨـﻠــﻮ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوﺿــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘــﻮاﻗ ـﻴــﻊ وﺑ ــﺄن
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻳــﺮ ﻣــﺰ ﻷن ﻳـﻜــﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺻﻠﻴﺔ،
وﻃﻌﻨﻮا ﺑﺘﺰوﻳﺮﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺗﻤﺴﻜﻮا ﺑﻌﺪم
ﻋﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗ ـ ــﺮرت اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺧ ـﺘــﺎم اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ﺑﻌﺪ
ﺗــﺄﺟـﻴـﻠـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﺟـﻠـﺴــﺔ  29اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،إﻟ ــﻰ رﻓــﺾ
ﻃﻠﺒﺎت إ ﺧ ــﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ،وﻃﻠﺒﺎت رﻓﻊ
ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ.

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻃــﻼل اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
ﺑﺪﻳﻮان ﻋﺎم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،وﻓﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
واﺳﺘﻌﺮض اﻟــﻮﻓــﺪ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء دور اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺸﺠﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺸﻮاﻃﺊ
واﻟـﺠــﺰر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ دور اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أﻛ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ م .ﻧـﺼــﺎر
اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ،أن "دور اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي واﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻳﻮاﺻﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺘﻲ ُﺟﺒﻞ
ً
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻷ ﺻ ـﻴــﻞ" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن "اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹﻃــﻼﻗـﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ ﻳﺪﺷﻦ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻓﺮح وﺳﺮور ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ...واﻷﻫﺎﻟﻲ اﻃﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارﻳﺔ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ وﻣﺪرﺳﺔ  Reachﻃﻠﺒﺘﻪ
ﻣــﻊ ﺑــﺪء اﻟـﻌــﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
) (2020/2019ﺑـﺒــﺮاﻣــﺞ وأﻧﺸﻄﺔ
ﺗ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﺪ.
وو ﻓـ ـ ـ ـ ــﺮت إدارة ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺮ ﻛـ ــﺰ ﻛــﻞ
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟـ ــﻼزﻣـ ــﺔ ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ
اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادا ﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اول ﻳــﻮم
دراﺳ ــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻣــﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ
وﻣﺆﻫﻞ.
وﺻـ ــﺮﺣـ ــﺖ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
د .ﺳـﻤـﻴــﺮة اﻟـﺴـﻌــﺪ ﺑ ــﺄن اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
ﻳـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﻦ
واﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ دوام
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻷ ﻗــﻞ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﻮل
وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺧـ ـﻄ ــﻂ ﻓ ـ ــﺮدﻳ ـ ــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻷوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر
وﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ ﺳ ـﻨــﻮي ﻟ ـﻠــﻮﻗــﻮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎرة
اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ واﻟـﺘــﺄﻫـﻴــﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻣ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟـ ـ ــﻮرش اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ

ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺒﻨﻰ وا ﻟـﻔـﺼــﻮل ﻣﻦ
ﺻﺒﻎ وﻧﻈﺎﻓﺔ وﺗﻌﻘﻴﻢ وﺗﺠﻬﻴﺰ
أدوات ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻃ ـ ــﻮال ﻋﻄﻠﺔ
اﻟﺼﻴﻒ.
و ﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ دوام ا ﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ ،ﻋ ـﻘــﺪ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻷول ﻷوﻟ ـﻴ ــﺎء اﻷﻣ ــﻮر

ﺳـ ـ ــﻮاء اﻟـ ـﺠ ــﺪد أو اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮون
ﻟﺸﺮح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻷﺳﺮة
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷدوات

اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄــﺎﻟــﺐ واﻷوراق
اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹدارﻳﺔ.
وﻛ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم اﻷول ﻟ ــﺪﺧ ــﻮل
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻮم ﻓﺮح وﺳﺮور ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،
وﺗــﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻒ ﻟ ـﻴ ـﺒ ــﺪأ ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
ﻣـ ـﺸ ــﻮارا ﺗــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴــﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﻳﻘﻒ
ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮة ﻟﺪﻳﻬﻢ
وزﻳـ ـ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟــﻮاﻧــﺐ
اﻟﻀﻌﻒ واﻟـﺘــﻲ ﺗـﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺧﻼل
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﺷﺮاﻓﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻃ ــﻮال اﻟ ـﻴــﻮم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻄﻮر.
وأﻋﻠﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ
اﻋــﻼن ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻠﻘﺎء ات اﻻﺳﺮﻳﺔ
واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﻳ ـ ـﺘـ ــﻢ ﺷـ ـ ـ ــﺮح ﻣ ــﻮاﺿـ ـﻴ ــﻊ
ﺗ ـﺤ ـﺘــﺎﺟ ـﻬــﺎ اﻷﺳ ـ ــﺮة وﺗــﻮاﺟ ـﻬ ـﻬــﺎ
ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮاﺣــﻞ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﻜﻮن ﺳﻨﺔ دراﺳﻴﺔ ﺗﻌﻮد
ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وأﺳﺮﻫﻢ
واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ.

واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،
ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒﻴﺌﺔّ .
وﺑﻴﻦ أن اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ
ً
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ  10ﻣﻮاد ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

٨
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ...ازدﺣﺎم ﻓﻲ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ« وﻫﺪوء ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت
ً
دلبلا
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ً
ﺷﻬﺪت ﺣﻀﻮرا ﻃﻼﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ إﻏﻼق ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع
أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي
وﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
وﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﻂ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺮي

ﺷﻌﺎرﻧﺎ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
»ﻻ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴﺔ
وﻻ ﻟﻠﻘﺒﻠﻴﺔ وﻻ
ﻟﻠﻔﺌﻮﻳﺔ«
اﻟﻘﺸﻌﺎن

ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗـﻨــﺎﻓــﺲ أرﺑ ــﻊ ﻗــﻮاﺋــﻢ ﻃــﻼﺑـﻴــﺔ وﻫــﻲ
ﺗ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ اﻻﺋـ ـﺘ ــﻼﻓـ ـﻴ ــﺔ واﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد اﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ،
واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،واﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﺷ ـﻬــﺪت اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ – ﻓﺮع اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،أﺟﻮاء
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻫﺎدﺋﺔ أﻣﺲ ،رﻏﻢ ازدﺣﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ أﻣﺎم
اﻟـﻘــﺎﻋــﺎت اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺸــﺪادﻳــﺔ اﻟــﺬي
ﺿﻢ ﻛﻠﻴﺎت" :اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻵداب" ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻀﻮرا ﺧﺠﻮﻻ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺢ ﺑــﺎب اﻻﻗـﺘــﺮاع ﻓــﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ.
وﺗﺄﺧﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺪارﻛﻮا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ،
ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻠﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﺣﻀﻮرا
ﻃﻼﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻻﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاع.
وﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺼ ــﺪد ،ﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
م .ﻓﻼح اﻟﺴﻮﻳﺮي "إﻧﻨﺎ اﺗﺨﺬﻧﺎ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات
واﻹﺟﺮاءات ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﺮس اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻻﻓﻀﻞ،
وﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻓﺮز ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻫﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ".
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺮي أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك  ٢٢ﻟـﺠـﻨــﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺮاع ،ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﻠﻴﺎت
ً
ﻛﻠﻬﺎ ،وﺗﻢ ﻓﺘﺢ اﻻﻗﺘﺮاع ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٩ﺻﺒﺎﺣﺎ
ً
وﺣﺘﻰ  ٣ﻋﺼﺮا ،وﻫﻨﺎك ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ً
اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أن "اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة اﻵن
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻷوﺳ ــﺎط اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،اﻟﻠﻬﻢ إﻻ
ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﻻ ﺗﺬﻛﺮ وﻋﺎﻟﺠﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺸﺆون اﻟﻔﺮوع
ﻣﺼﻌﺐ اﻟﻤﻼ" ،إﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ
دون أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺬﻛﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ــﺄﺧ ــﺮت رﺑ ــﻊ ﺳــﺎﻋــﺔ ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻹﺟـ ـ ــﺮاءات
اﻹدارﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺪادﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﻻ أن اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺸﻜﻮرة
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إزاﻟــﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻣﻮر.
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل أﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ورﺋـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻵداب ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﻮﻟـﻴــﺪ إن "ﺑــﺎب
اﻻﻗـﺘــﺮاع ﻓﺘﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﺑﻠﻎ ﻋﺪد
اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮﻋـﻴــﻦ ﺣ ـﺘــﻰ اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ  10ﺻ ـﺒــﺎﺣــﺎ 120
ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺎ" ،ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ ان اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻟــﻢ ﺗــﻮاﺟــﻪ أي

ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺗﺪﻟﻲ ﺑﺼﻮﺗﻬﺎ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗــﺬﻛــﺮ ﺧــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗ ـﺘــﺮاع ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ
ازدﻳﺎد اﻋﺪاد اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻰ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي إن ﻫﻨﺎك اﻗﺒﺎﻻ
ﻛﺒﻴﺮا ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﺠﺎن اﻻﻗـﺘــﺮاع ﻣﻨﺬ
اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ.
وذﻛﺮ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﻘﻲ" ،ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻗﺘﺮاع  30ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ."700

اﻟﺠﺎﺑﺮﻳﺔ
وﻓـ ــﻲ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺮﻳ ــﺔ ،أﻛ ــﺪت
ﻋﻤﻴﺪة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة د .ﺳﻌﺎد
اﻟﻔﻀﻠﻲ ،أن اﻷﺟﻮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮﺣﺔ وﺗﺠﻌﻞ
اﻟﻄﻼب ﻳﺨﺘﺎرون زﻣﻼءﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻤﺜﻠﻮﻧﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ،
واﻷﺟ ــﻮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ
وﺟﻤﻴﻠﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ أي ﺗﺤﻴﺰ ﻃﺎﺋﻔﻲ ﺣﻴﺚ ﻛﻞ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ،وﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺣﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎر
وﺗﺮﺷﻴﺢ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
وذﻛـ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻹداري ﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻄــﺐ ﻋ ــﺎدل
اﻟﺮﺑﺎب أن "اﻹﻗﺒﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ،وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،ورﺑﻤﺎ ﻷن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮواﺑﻂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻛﺒﺮ ﻷﻧﻪ
ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ ﻋﻤﺎدة
ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻹدارة".
وﻟ ـ ـﻔـ ــﺖ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ

ازدﺣﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ أﻣﺎم أﺣﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ اﻟﺸﺪادﻳﺔ »ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻒ«

اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺐ واﻟـ ـﻄـ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ
واﻷﺳﻨﺎن ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻤﺮي ،إﻟﻰ أن اﻹﻗﺒﺎل ﻛﺎن
ً
ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ووﺻــﻞ إﻟﻰ
ً
 ٥٤ﺻــﻮﺗــﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣــﻦ اﺻــﻞ  ٩٠٠ﺻــﻮت ،وﻓﻲ
اﻟﻈﻬﻴﺮة ﺗﺤﺴﻦ اﻹﻗﺒﺎل واﻟﺴﺒﺐ دوام اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.
وﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻜﻴﻔﺎن اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺷﻬﺪت ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ اﻗﺒﺎﻻ
ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻦ أو
اﻟﺒﻨﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ.

اﻟﺸﻮﻳﺦ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺸﻮف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

وأﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،رﻏﻢ اﻻرﺗﺒﺎك
اﻟــﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺘﺢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺮت ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻟﻠﺒﺪء.
وأوﺿـ ــﺢ رﺋ ـﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺒـﻨـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻠــﻮم
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻏ ــﺎزي اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ أن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺤﻖ
ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻦ  ٧٩٠ﻃﺎﻟﺒﺎ واﻹﻗﺒﺎل
ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻻوﻟﻰ ،واﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺘﺴﺎﻫﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻫﻲ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ.
وﺗﻤﻴﺰت ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﻣﻤﺎ
زاد دﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻫ ــﻮ اﻟــﺪﻋــﺎﻳــﺎت
اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق

ذﻳــﺎب اﻟﻤﻄﻴﺮي" ،إن ﺗﺄﺧﺮ ﺑﺪء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻫﻮ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺒﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺧﺘﺎم ،ﻣﻤﺎ اﻗﺘﻀﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﺿﻊ وﺑــﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ وﻣﻴﺴﺮ ،وﺑــﺪأﻧــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٠ﺻﺒﺎﺣﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
 ٩٠٠ﻃﺎﻟﺐ".
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق آﻣﻨﺔ اﻟﻜﻨﺪري "ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﻄﻞ
ﻓﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،وﻓ ــﻮر وﺻ ــﻮل اﻟـﻤـﻨــﺪوﺑــﺎت ﺗــﻢ ﺣﻞ
اﻟﻌﻄﻞ واﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ،٩:٤٥وﻛﺎن اﻻﻗﺒﺎل ﻛﺒﻴﺮا وﻫﻨﺎك ازدﺣﺎم ﻛﺒﻴﺮ
أﻣﺎم ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ".
وﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل ﻋ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﻮق

ﻓ ــﻲ ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ د .ﻓ ــﺎﻳ ــﺰ اﻟ ـﻈ ـﻔ ـﻴ ــﺮي إن
ﻋـﻤــﺎدة اﻟ ـﺸــﺆون اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻫــﻲ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
ﺟﻴﺪة ،واﻟﻜﻠﻴﺎت ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ.
وﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،أﻛ ـ ـ ــﺪ ﻋ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ د .ﺣـﻤــﻮد
اﻟﻘﺸﻌﺎن أن ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺮس اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻫــﻮ أﺣﺪ
ﻣ ــﺪارس اﻟـﺤـﻴــﺎة اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ
اﺑﻨﺎؤﻧﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﺤﺎور واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ،وﺷﻌﺎرﻧﺎ
ﻧﺤﻦ ﺧﺪام ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ،واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻮم واﺣﺪ،
ً
وﺣ ــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ دوم ،وﺷ ـﻌــﺎرﻧــﺎ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻻ
ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴﺔ وﻻ ﻟﻠﻘﺒﻠﻴﺔ وﻻ ﻟﻠﻔﺌﻮﻳﺔ وﻻ ﻟﻠﻜﺮاﻫﻴﺔ
واﻻﻗ ـﺼــﺎء ،واﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﺗﺠﺴﺪ ﻛﻴﻒ ﻧﺠﻌﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻧﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ اﻻﺣﺘﺮام.

ﺣﻀﻮر ﻧﺴﺎﺋﻲ ...ﺑﺎﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

ﻣﻨﺪوﺑﺎت إﺣﺪى اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻳﺪﻗﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺪوﺑﺎت »اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ«

اﻟﻬﺪوء اﻟﻄﻼﺑﻲ اﻷﺟﻮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺳﺎد
ُ
أﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ،وﺗﻢ إﻏﻼﻗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮا،
دون أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪي اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ.
وﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ أن اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼــﺪد ،ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻗـﺘــﺮاع اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ "اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول"،
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻃﺎرق ،إن "إﻗﺒﺎل ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ُﻳﻌﺪ ﺟﻴﺪا ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ،ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﻤﺤﺎﺿﺮاﺗﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ" .ﱠ
وﺑﻴﻦ أن "ﻋﺪد اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻇﻬﺮا
ﺑﻠﻎ  400ﻃﺎﻟﺐ ،وﻟﻢ ﻧﻠﻤﺲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ أو ﺗﺠﺎوز ،ﻟﻤﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﻬﻮاﺗﻒ ﻣﻊ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺮاع".

إﻗﺒﺎل ﺧﺠﻮل ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم
ً
وﻓﻲ أﺟﻮاء ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ،ﺷﻬﺪت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻗﺒﺎﻻ ﺧﺠﻮﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ وﺗﺮﻏﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮس اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ،ﺑﺘﻮاﺟﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ ،ﻟﺤﻴﻦ إﻏﻼق ﺑﺎب اﻻﻗﺘﺮاع.
وﺷـﻬــﺪت ﻣــﻮاﻗــﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ ازدﺣــﺎﻣــﺎ ﻣــﺮورﻳــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﺎﻋــﺎت اﻟﻨﻬﺎر
اﻷوﻟﻰ ،ﻗﺒﻞ دﺧﻮل وﻗﺖ اﻟﻈﻬﻴﺮة ،إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻻزدﺣﺎﻣﺎت ﻟﻢ ﺗﺸﺎﺑﻪ
ازدﺣﺎم ﻗﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺪر ﺑﻮرﻣﻴﺔ" ،إن اﻹﻗﺒﺎل
ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  8ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﻛﻤﺎ ان ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻐﺶ أو ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻋﺪد اﻻﺻﻮات ﺑﻠﻎ ﻟﺤﻴﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 12
ﻇﻬﺮا  200ﺻﻮت ﻓﻘﻂ ،وان اﻹﻗﺒﺎل ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻗﺘﺮاع ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﻨﺎدﻳﺐ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.
واﺗﺴﻤﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻗﺘﺮاع اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻬﺪوء اﻟﻨﺴﺒﻲ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﺻﻮات اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح اﻻوﻟﻰ
اﻟـ  ٣٠٠ﺻﻮت ،ورﺑﻤﺎ ﺗﺰاﻳﺪ وﻟﻜﻦ ﺑﺒﻂء ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎء اﻻﺧﻴﺮة،
وﻗﺒﻞ اﻏﻼق ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺎت.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »اﻹدارﻳﺔ«
و»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«
و»اﻟﺤﻘﻮق«
أﻋﻠﻨﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت ﺟ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟـﻠـﻌــﺎم
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  2020/ 2019ﻧﻮرة اﻟﻐﻨﺎم
ﻓ ـﺘ ــﺢ ﺑ ـ ــﺎب اﻟـ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ ﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ
واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟـﺤـﻘــﻮق ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟــﻰ أن
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘﺠﺮى  24اﻟﺠﺎري.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻐﻨﺎم ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ،
أن ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪأت اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺒـﻨــﻰ ﻋ ـﻤ ــﺎدة ﺷ ــﺆون
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ،
وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـ
ً
ً
 8ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟـ  2ﻇﻬﺮا ،ﻣﺆﻛﺪة أن
ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ إﻧﺠﺎز
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ.
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ﻛﺘﺎب

»اﻟﺤﻠﻢ ﺑﻜﻮﻳﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ«

٦-٢

١٩٤٠م(
)١٩٣٠
اﻟﻨﻔﻂ
ﻗﺒﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻧﺸﺄة
ﻗﺼﺔ
ً

 ٥٠ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎرزة ﻣﻦ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد اﺧﺘﺎرت أول ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪي ﻣﻦ  ١٢ﻋﻀﻮا ﻣﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ
ّ
ﻟﻨﺸﺄة ّ
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ْﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻼﺑﺴﺎت ودواع ﺗﻄﻠﺒﺖ
وﺟﻮدﻫﺎ ،ﻳﺮﺻﺪﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻣﺨﻄﻮﻃﺘﻪ اﻟﺮاﺣﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻘﺮ اﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺒﻖ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻃﻮال
ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
ً
ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ووزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف ﻣﻦ  ١٩٩١إﻟﻰ ١٩٩٢م ،ﻣﺴﺠﻼ
ﻣﺸﺎﻫﺪات رﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮﺗﻪ ﻟﺤﻘﺒﺘﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﻌﺪه.
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ ،رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻋﺜﺮت أﺳﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﻫﺬا
رواﻳﺘﻪ ﻟﻘﺼﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻓﺴﻌﺖ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي أودع ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ً
إﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻣﺎدﺗﻪ وﻧﺸﺮﻫﺎ ،إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ّ
ﺗﻘﺪم وازدﻫﺎر ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻨﻮاة اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ.

أي أﻣﺎﻧﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻛﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺼﺪر
إﻋﻼﻧﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻮر أﺣﺪ
ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻮﻏﺎت
ً
ذﻫﺒﻴﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؟!

اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن
ً
ﻣﻨﺘﺸﺮا ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت وﻃﻮال
اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت رأت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻓﺴﻌﺖ
إﻟﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء

ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ّ
ﺗﻢ
ﻓــﻲ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟ ــﺬي ُﻋ ـﻘــﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ -ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ
ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ
اﻟـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺒـ ــﺎح -ﻟ ـﻠ ــﺪﻋ ــﻮة
ﻟـ ـﺘ ــﺄﺳـ ـﻴ ــﺲ ﺑـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ  14ﻣ ــﻦ ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة
1348ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻓـ ــﻖ  9أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ
1930م اﻧـﺘـﺨــﺎب أول ﻣﺠﻠﺲ
ﺑـ ـﻠ ــﺪي ﻓـ ــﻲ ﺗـ ــﺎرﻳـ ــﺦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ.
وﺣـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻻﺟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎع
ﺧ ـﻤ ـﺴ ــﻮن ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺎت
اﻟ ـ ّﺒ ــﺎرزة ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻣ ـ ــﺜـ ـ ـﻠ ـ ــﻮا ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺧـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ
واﻧـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺒ ــﻮا ﻣ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺎ ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺎ
ﻣ ـﻜــﻮﻧــﺎ ﻣ ــﻦ  12ﻋـ ـﻀ ــﻮا .وﻗــﺪ
ﺗـ ّـﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ﻓ ــﻲ دورﺗ ـ ــﻪ اﻷوﻟ ـ ــﻰ -وﻣــﺪﺗ ـﻬــﺎ
ﻋﺎﻣﺎن ﻫﺠﺮﻳﺎن 1350--1349
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة :ﻳﻮﺳﻒ
ﺑــﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ،ﻣﺸﻌﺎن
اﻟ ـﺨ ـﻀ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ،ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎن
ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ ،ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ
اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ،ﻧ ـﺼ ــﻒ ﺑـ ــﻦ ﻳــﻮﺳــﻒ
اﻟﻨﺼﻒ ،أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻬﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ،
ﻋـﺒــﺪ اﻟــﺮﺣـﻤــﻦ اﻟـﺒـﺤــﺮ ،ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑــﻦ ﺷــﺎﻫـﻴــﻦ اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ،ﻣـﺸــﺎري
اﻟـﺤـﺴــﻦ اﻟ ـﺒ ــﺪر ،أﺣـﻤــﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ.
وﺗـ ّـﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻣــﻦ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟــﺮاﺣــﻞ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
ً
رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ،واﻧ ـﺘ ـﺨــﺐ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
ً
ّ
وﻋﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ
ﻣــﺪﻳــﺮا ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ،
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
ً
ﻛﺎﺗﺒﺎ.
وﻟــﻢ ﺗﻤﺾ ﺛﻼﺛﺔ أﻳــﺎم ﻋﻠﻰ
اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎب أول ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ ﺑـﻠــﺪي
ﺣـ ـﺘ ــﻰ أﺻ ـ ـ ــﺪر إﻋ ـ ــﻼﻧ ـ ــﻪ اﻷول
ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ  17ﻣ ــﻦ ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة
1348ﻫـ ـ ــ ،وﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ إﻋــﻼﻧــﺎت
اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎت ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة،
ﺗـ ـﻜ ـ ّـﺪﺳ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـﻨـﻬــﺎ
أواﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺗـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎج اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم إﻟ ــﻰ
ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ .ورﻏــﻢ ﻫﺬا
اﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻓـ ـ ـ ــﺈن اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎس ﻗــﺪ
ّ
ﺗﻘﺒﻠﻮﻫﺎ وﺷﺮﻋﻮا ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
دون ﻣ ـﺠ ــﺎدﻟ ــﺔ إدراﻛ ـ ـ ــﺎ ﻟـﻤــﺪى
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
وﺗﺘﺎﺑﻊ إﺻــﺪار اﻹﻋــﻼﻧــﺎت،
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻧﺜﺒﺖ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ
ﻣﻊ ﺷﺮح ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ
وردت ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن
واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.

إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺎم  1348ﻫـ

ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ أﺻﺪر
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ً
اﻷول إﻋﻼﻧﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺪﻳﺪة
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ

إﻋﻼن رﻗﻢ ) 17 (1ذو اﻟﻘﻌﺪة
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻹﻋــﻼن وﻛــﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ
ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺠﺰاء-:
أوﻻ :اﻟﺰﺑﻞ واﻟﻘﻤﺎم وﻛﻨﺎﺳﺔ
ُ
اﻟﺒﻴﻮت ﻻ ﺗﺮﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع
ُ
وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎﺋﺪ ﺑﻞ ﺗﺮﻣﻰ ﻓﻲ
ُ
اﻷﺑﻴﺎب اﻟﺘﻰ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ أو ﺗﺮﻣﻰ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻮت ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﺣﻴﻮان
ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﻣﻴﻪ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ أو
داﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ أن ﻳﺸﻐﻞ
اﻟـ ـﺸ ــﻮارع ﺑــﺎﻟـﺼـﺨــﺮ واﻟـﻄـﻴــﻦ
ﻣــﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣــﻦ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﻓ ـﻠــﻪ ذﻟ ــﻚ ﻣ ــﺪة اﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء.
راﺑﻌﺎ :ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ دﻓﻖ ﻣﻴﺎه
أوﺳﺎخ اﻟﺒﻴﻮت ﻓﻲ اﻟﻄﺮق وﻻ
ّ
ﻳﺘﻐﻮط ﻓﻴﻬﺎ أي ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﺧ ــﺎ ﻣـ ـﺴ ــﺎ :ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ أراد أن
ً
ﻳ ـﺒ ـﻨــﻲ ﺟ ـ ـ ـ ــﺪارا ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺎرع

ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪه ﻟﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺮه »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺣﻠﻘﺎت
ﺑﺘﺼﺮف ﻳﺴﻴﺮ ،واﻟﺬي ﺣﺮره ووﺛﻘﻪ ﺑﺪر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺘﻴﺘﻴﺔ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻳﺤﺪد
اﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ ﻣﻨﻬﺠﻪ ،ﻓﻴﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٣٠و١٩٤٠م ،ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ
أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﺂراﺋﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻳﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ دار ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﻂ  -اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺳﻨﺔ  ً ٢٠١٩ﺑﺈﻟﻘﺎء
ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺄة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺎم  ،١٩٣٠ﻣﺘﻄﺮﻗﺎ إﻟﻰ
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ،واﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،واﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ ،ﺛﻢ
ﻳﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﺻﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ،
وﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺎت ،ﻣﺆرﺧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺠﺮي ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻫﻮ ﺑﺪر ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺘﻴﺘﺔ اﻟﻤﻄﻴﺮي
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .١٩٦٠وإﻟﻰ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻘﺮ اﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ

إﻳﺮادات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻷول ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ )اﻟﻜﺸﻚ(
ﻓ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻣـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ.
ﺳ ـ ـ ــﺎدﺳ ـ ـ ــﺎ :اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ـ ّـﻢ واﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻚ
واﻟ ـﺨ ـﻀــﺮ اﻟـﻤـﺘـﻌــﻔـﻨــﺔ ﻣﻤﻨﻮع
ﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ ،أﻣـ ــﺎ اﻟ ـﺠ ــﺖ اﻟ ـ ــﺬي ﺑﻪ
راﺋ ـﺤــﺔ ﻓــﻼ ﻳــﺪﺧــﻞ اﻟ ـﺴــﻮق ﺑﻞ
ﻳ ـﺒــﺎع ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـ ﱢـﺴ ـﻴ ــﻒ .ﺳــﺎﺑـﻌــﺎ:
اﻟﺴﻴﺎرات ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻣﻴﺎل
وﻓ ـ ــﻲ داﺧـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ﺧـﻤـﺴــﺔ
أﻣﻴﺎل.
ﺛ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺎ :اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮاﻧ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ّ
ﺗـﺸـﻴــﻞ اﻟـﺤـﻤــﻞ ﻻ ﺗـﻜــﻠــﻒ ﻓــﻮق
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ – ﻓﺎﻟﺤﺼﺎن واﻟﺤﻤﺎر
اﻟـﻘــﻮﻳــﺎن ﻻ ﻳﺤﻤﻼن أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﻛﻴﺴﻲ ﺳﻜﺮ و 3ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻋﻴﺶ
ً
وﺛﻼﺛﺔ أﻣﻨﺎن ﺗﻤﺮا واﻟﻀﻌﻴﻒ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺘﻪ.
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻖ :اﻟـ ّـﺴ ـﻤــﺎﺋــﺪ :ﺟﻤﻊ
ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ــﺪة )أو ﺳـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدة ﻣ ــﻦ
اﻟـ ّـﺴ ـﻤــﺎد( وﻫ ــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻊ ﻳﻀﻊ
اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺎزل
وﻏﻴﺮﻫﺎ.
اﻷﺑـﻴــﺎب :ﺑﺮاﻣﻴﻞ وﺿﻌﺘﻬﺎ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ...ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﻬﺎ
ﺑﺪل اﻟﺴﻤﺎﺋﺪ .اﻟﺠﺖ :اﻟﺒﺮﺳﻴﻢ.
إﻋﻼن ) (2ـ  12ذو اﻟﺤﺠﺔ
ً
أوﻻ :ﻳ ـﺠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ــﻮاﺧ ــﺬة
اﻟﻐﻮص وﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
أن ﻳﻘﻄﻌﻮا ﻣﻦ ﻛﻞ ّ
ﺑﺤﺎر ﻳﺴﻜﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟــﻮ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر روﺑﻴﺔ
واﺣـ ــﺪة ،وذﻟ ــﻚ رﺳ ــﻢ ﺑﻴﺘﻪ ﻋﻦ
أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﺷ ـ ـﻬـ ــﻮر ،أوﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺷـﻬــﺮ
ذي اﻟﺤﺠﺔ 1348ﻫـ ــ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﺷﻬﺮ أرﺑــﻊ آﻧــﺎت ﻓﻘﻂ.
ﺛــﺎﻧـﻴــﺎ :ﻳـﺠــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻧــﻮﺧــﺬا
أن ﻳﻘﺪم ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻮض ﻣﻨﻬﻢ اﻟـ ّـﺮﺳــﻢ وأن
ّ
ﻳــﻮﺿــﺢ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ذﻛــﺮ اﻟﻤﺤﻠﺔ
ّ
اﻟﺒﺤﺎر.
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﻮﺧﺬا
َ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ﱠـﺴ ــﻠ ــﻒ ﻳ ـﺠ ــﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ أن
ﻳﻘﺪم ﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻣ ــﻊ اﻟ ــﺪراﻫ ــﻢ اﻟـﺘــﻲ
ﻗ ـﻄ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﺤ ــﺮﻳ ـﺘ ــﻪ ﻃـﺒــﻖ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .راﺑﻌﺎ :ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ
ﺑ ـﻬــﺬا اﻹﻋ ـ ــﻼن ﻳ ـﻌ ـ ّـﺮض ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.

واﻟﺴﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻤﺎم.
 - 2ﻳﻤﻨﻊ وﺿــﻊ اﻟـﻄـﻴــﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﺑﺘﺎﺗﺎ.
 - 3وﻳـﺠــﺐ أﻻ ﻳــﻮﺿــﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﺎذورات )اﻟﻮﺳﻮﺧﺔ(
ً
وﻣﻦ ﻳﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا
ّ
ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﺠﺰاء.
إ ﻋـ ـ ـ ــﻼن )  (6ـ  26ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻷوﻟﻰ
 - 1ﻻ ﻳﺠﻮز وﺿﻊ اﻟﺼﺨﺮ
ّ
ﻓــﻲ اﻟ ــﻄ ـ ُـﺮق ﻷﺟ ــﻞ اﻟـﺒـﻨــﺎء ﻗﺒﻞ
أﺧﺬ اﻷذن ﻣﻦ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
 - 2وﻻ ﻳ ـﺠــﻮز وﺿ ـﻌــﻪ ﻓﻲ
ّ
اﻟﻄ ُﺮق اﻟﻌﺎدﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ
ً
ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
ً
 - 3وﻳﻤﻨﻊ وﺿﻌﻪ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻓﻲ
ُ
ّ
ﻃ ُﺮق اﻟﺴﻴﺎرات أو اﻟﻄ ُﺮق اﻟﺘﻲ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﺎرة.
ﺗﺰدﺣﻢ
ّ
 - 4ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻄﻴﻦ
ّ
ﻓﻲ اﻟﻄ ُﺮق ﺑﻌﺪ ﺧﻼص اﻟﺒﻨﺎء
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  24ﺳﺎﻋﺔ.
ً
 - 5وﻳ ـﻤ ـﻨــﻊ وﺿ ـﻌ ــﻪ ﺑـﺘــﺎﺗــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺴﺎن اﻟـﻤـﺠــﺎورة أو
ّ
ﻓﺮﺷﻪ ﻓﻲ اﻟﻄ ُﺮق.
ّ
 - 6إذا ﺗ ـﺨ ــﻠ ــﻒ ﺷ ـ ــﻲء ﻣــﻦ
ّ
ا ﻟــﻄ ـﻴــﻦ أو ا ﻟـﺼـﺨــﺮ ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ّ
ﺗـ ــﺆﺟـ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ـﻴ ـﻠ ــﻪ وﺗ ـﻄ ـﻠــﺐ
اﻷﺟـ ـ ـ ــﺮة ﻣـ ــﻦ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ.
إ ﻋـ ـ ـ ــﻼن )  (7ـ  30ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻷوﻟﻰ
إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺮاه ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻫﺎﻟﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺰع اﻟﺒﺸﺖ
أو ﻟﺒﺴﻪ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
ّ
وﻟﻴﺴﺖ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ
ّ
اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ ،ﻓــﺎﻟ ـﻜــﻞ ﻟ ــﻪ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎره
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ .وﻗﺪ ّ
ﺣﺮرﻧﺎ ﻫﺬا
ً
إزاﻟــﺔ ﻟﻺﺷﻜﺎل وﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﻟﻤﻦ
ً
ﻳﺠﺪون ﻓﻲ ﺧﻠﻊ اﻟﺒﺸﺖ ﺣﺮﺟﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢ.

إﻋﻼن ) (3ـ  5ﺻﻔﺮ
ّ
ﻟ ـﻴ ـﻌ ـﻠ ــﻢ ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺰازﻳـ ــﻦ
وﺑـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺔ اﻷﻗـ ـ ـﻤـ ـ ـ ّﺸ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻵن
ﻓ ـﺼــﺎﻋــﺪا أن اﻟـ ـ ــﺬرع ﻳ ـﺠــﺐ أن
ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮار ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﺴــﺐ اﻟ ـ ـ ــﻮار ،وﻟ ـﻴ ـﺤــﺬر
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟــﻮارات
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻌــﺪوﻧـﻬــﺎ ﻧــﺎﻗـﺼــﺔ وﻛــﻞ
ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ ،ﻛﻴﻼ ﻳﺨﻔﻰ.

إﻋﻼن ) 27 (9ﺷﻮال
ﻟـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻠ ــﻢ ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ــﺪﻻﻟ ـ ـﻴـ ــﻦ
واﻟ ـ ـ ـ ــﺪﻻﻻت أﻧ ـ ــﻪ ﻣ ـﻤ ـﻨ ــﻮع ﺑـﻴــﻊ
اﻟﻤﺼﺎﻏﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ
ً
ﺑــﺎﻟـﻤــﺪة ﺑـﺘــﺎﺗــﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﻳﺠﺐ
ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺘـﻌــﺎﻃــﻮن اﻟﺒﻴﻊ
واﻟﺸﺮاء ﺑﺬﻟﻚ أﻻ ﻳﺸﺘﺮوا وﻻ
ً
ﻳﺒﻴﻌﻮا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا إﻻ ﺑﺪﻓﻊ
ً
اﻟﻘﻴﻤﺔ واﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻧﻘﺪا.
وﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫــﺬا ﻳﻌﺮض
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ وأن
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺳﺘﻘﻮم ّ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻜﻞ ِدﻗﺔ.
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻖ :اﻹﻋ ـ ـ ــﻼن ﻣ ـ ّ
ـﻮﺟ ــﻪ
إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺪﻻﻟ ـﻴ ــﻦ ووﺳـ ـﻄ ــﺎء ﺑﻴﻊ
ﻣـ ـﺼ ــﺎﻏ ــﺎت اﻟـ ــﺬﻫـ ــﺐ واﻟ ـﻔ ـﻀــﺔ
ً
رﺟــﺎﻻ وﻧﺴﺎء ﺑﻤﻨﻊ ﺑﻴﻊ ﻫﺬه
ّ
ُ
اﻟﻤﺼﺎﻏﺎت ﺑــﺎﻟــﻤــﺪة أي اﻟﺒﻴﻊ
اﻵﺟﻞ.

إ ﻋـ ـ ـ ــﻼن )  (5ـ  26ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻷوﻟﻰ
 - 1ﻻ ﻳ ـ ـﺠـ ــﻮز أن ﻳ ــﻮ ﺿ ــﻊ
ﻓــﻲ اﻷﺑ ـﻴ ــﺎب اﻟ ـﺘــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻄــﺮق

إﻋﻼن ) 17 (10ذو اﻟﻘﻌﺪة
ﻋـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻰ أﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ
)اﻟ ـﺴ ـﻘــﺎﻳ ـﻴــﻦ( اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺒـﻴـﻌــﻮن
ّ
اﻟـ ـﻤ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻜ ــﺔ اﻟ ـ ِـﻤ ـ ِـﺴ ـﻴ ــﻞ أن
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ﻟـ ــﻢ ﺗ ـﻜ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻮارد ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ
أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺳﻮى اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ،
وﻗﺪ ﺑﺎدر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح وﺿﻊ رﺳﻢ
ﺟﻤﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻴﻜﻮن أﺣــﺪ اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﻹﻗــﺮار ذﻟﻚ اﻻﻗﺘﺮاح ّ
وﺟﻪ
أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻓــﻲ  20ذو اﻟـﻘـﻌــﺪة 1349ﻫ ـ ـ
رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،ﺟﺎء ﻓﻲ ﱡ
ﻧﺼﻬﺎ:
»ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺸﻴﺦ
أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ أداﻣﻪ اﻟﻠﻪ...
ً
 ...ﻻ ﻧــﺮى ﺑـ ّـﺪا ﻣﻦ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﻤﻮﻛﻢ إﻟــﻰ أن

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﻴﺶ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺮر ﻟﻬﺎ
رﺳـ ــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻣـ ـ ــﻮال ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮاردات ،وأﺣ ـﺴــﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﺼﻒ ﻷن
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ راﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ واﻟﻤﺤﺼﻞ،
وأﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻳﺮى
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻼت ﺣﺴﺐ أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ،
ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل إﻟﻴﻜﻢ ،وإﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ
ﻳﻘﺮره ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص ،ﻣﻊ ﺣﺼﻮل
ً
اﻷﻣﺮ ﺑﺄن ﻧﺨﺘﺎر رﺟﻼ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ
ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم .واﻟﻠﻪ ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻼﻛﻢ«.

اﻟــﺬي وﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎغ ،ﻓﺄي
أﻣﺎﻧﺔ ﻫﺬه؟!

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺎﺑﺮ

ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

رﻏﻢ ﻛﺜﺮة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ
ﺻﺪرت ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻓﺈن اﻟﻨﺎس ّ
ﺗﻘﺒﻠﻮﻫﺎ
وﺷﺮﻋﻮا ﻳﻨﻔﺬوﻧﻬﺎ
ً
دون ﺟﺪال إدراﻛﺎ
ﻟﻤﺪى اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم

ﻳ ـ ـﻨـ ــﺰﻟـ ــﻮا اﻟ ـ ـ ـ ِـﻘ ـ ـ ـ َـﺮب ﻋ ـ ــﻦ ﻇ ـﻬ ــﻮر
اﻟﺤﻤﻴﺮ ُﻣ ـ ّـﺪة وﻗــﻮﻓـﻬــﻢ اﻟــﻰ أن
ﻳـﺒــﺎع اﻟ ـﻤ ــﺎء ،ﻓـﻴــﺮﺟـﻌــﻮﻫــﺎ إﻟــﻰ
ﻇﻬﻮر اﻟﺤﻤﻴﺮ وﻳــﺬﻫـﺒــﻮا ﺑﻬﺎ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮي ،وﻣ ــﻦ ﻳـﺨــﺎﻟــﻒ
ذﻟ ــﻚ ﻳـﻌــﺎﻗــﺐ وﻳــﺆﺧــﺬ ﺣـﻤــﺎره،
ﻛﻴﻼ ﻳﺨﻔﻰ.
اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻖ :اﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﻼن ﺣ ــﻮل
اﻟـ ــﺮﻓـ ــﻖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮان ،وﻳ ـﻄ ـﻠــﺐ
ﻣـ ــﻦ ﺑ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟﻤﺴﻴﻞ ،وﻫﻲ ﺗﻘﻊ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق
ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺼﻔﺎة ،وﻛﺎن ﺑﺎﻋﺔ
اﻟ ـﻤــﺎء )اﻟـﺴـﻘــﺎﻳـﻴــﻦ( ﻳﻨﺘﻈﺮون
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
إﻋﻼن ) 19 (12ذو اﻟﺤﺠﺔ
ﻳــﻮﺟــﺪ ﻟ ــﺪى ادارة اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ
ﺻﻴﻐﺔ ذﻫﺐ وﺟﺪﻫﺎ أﺣﺪ ﻋﻤﺎل
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ أﺑ ـﻴــﺎب اﻟﻜﻨﺎﺳﺔ،
ﻓ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺬي ﻟ ـ ــﻪ ﺻ ـﻴ ـﻐ ــﺔ ﻣ ـﻔ ـﻘ ــﻮدة
ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
إﻋﻼن ) 26 (13ذو اﻟﺤﺠﺔ
ﺗﺎﺑﻊ اﻻﻋﻼن رﻗﻢ  ،12زﻳﺎدة
اﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎح :إن اﻟ ـ ﱢـﺼ ـﻴ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
وﺟ ــﺪﻫ ــﺎ أﺣـ ــﺪ ﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ
ﻗ ـﺒــﻞ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ أﻳ ـ ــﺎم ﻫ ــﻲ ﻓ ــﺮدة
ﺣ ـ ـ ـ ــﺮى ﻣ ـ ـﻘ ـ ـﻤـ ــﺲ وﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻓ ــﻲ
ّ
ﺑ ـﻴــﺐ )اﻟـ ـﺨـ ـﻤ ــﺎم( اﻟ ـ ــﺬي ﺑـﺴــﻜــﺔ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻟ ـ ــﺮزاق وﻧـ ـﺨـ ـﺸ ــﻰ أن
ﺻــﺎﺣـﺒـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﻵن ﻻ ﻳ ــﺪري
أﻧـﻬــﺎ ﻣـﻔـﻘــﻮدة ،ﻓـﻜــﻞ ﻣــﻦ ﻋﻨﺪه
ﺻ ـ ـﻴ ـ ـﻐـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ـﺒـ ـﻴ ــﻞ
ﻓﻠﻴﺮاﺟﻌﻬﺎ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ:
اﻹﻋــﻼﻧــﺎن  12و 13ﻳﻌﻠﻨﺎن
ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﺼﺎغ ذﻫﺐ وﺟﺪه
أﺣ ــﺪ ﻋ ـ ّـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓ ــﻲ أﺣــﺪ
ﺑ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺎت ،وﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟﻢ
ﻳـﺘـﻘــﺪم أﺣ ــﺪ أﺻـ ــﺪرت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
إﻋـ ــﻼﻧـ ــﺎ آﺧـ ـ ــﺮ ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺎن

إﻋﻼن ) 29 (14ذو اﻟﺤﺠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟـﺴـﻴــﺎرات أن
ﻳﺤﻀﺮوا إﻟﻰ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ
 1ﻣﺤﺮم 1350ﻫـ وﻣﻌﻬﻢ رﺧﺺ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﻮﻧ ـﻬــﺎ
ﻟﺘﺒﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺮﺧﺺ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻛﻞ
ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ وﻳﺄﺧﺬ رﺧﺼﺔ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓـﻠـﻴــﺲ ﻟ ــﻪ أن ﻳـﺴــﻮق
ﺳ ـﻴ ــﺎرة ﻣ ــﺎ ،وﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ذﻟ ــﻚ ﻳ ـﻌــﺮض ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ
واﻟـ ـﺠ ــﺰاء ﻣــﻊ ﺣـﺒــﺲ اﻟـﺴـﻴــﺎرة
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ.

إﻋﻼﻧﺎت ﻋﺎم 1350ﻫـ
إﻋﻼن ) 4 (20رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺴﻴﺎرات أن
ّ
ﻳﺴﺪدوا رﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮي
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ،
ّ
واﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺘـﺨــﻠـﻔــﻮن ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻋﻦ
ذﻟـ ـ ــﻚ ﺗ ــﻮﻗ ــﻒ ﺳـ ـﻴ ــﺎراﺗـ ـﻬ ــﻢ ﻋــﻦ
ً
ـﺎﻻ ،وﻻ ُﺗ ـﺴ ـﻤــﻊ ّ
أي
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺮ ﺣـ ـ ـ
ّ
ّ
دﻋﻮى أن اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻋﻦ
ّ
اﻟـﺴـﻴــﺮ ﻟـﻠـﺘـﺨــﻠـ ُـﺺ ﻣ ــﻦ اﻟــﺮﺳــﻢ
اﻟﺸﻬﺮي إﻻ إذا أﻋﻠﻤﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ّ
ﺑــﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻳ ــﻮم ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ وإﻻ
َ
ّ
ﻓ ــﺈن ﺻــﺎﺣـﺒـﻬــﺎ ُﻣ ـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺪﻓﻊ
ُ
اﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳــﺮاد
إﺷ ـﻐ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ وإﺷ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ
ً
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺪﻣﺎ.
إﻋﻼن ) 4 (21ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
ّ
ﻋـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ ﺳــﺎﺋــﻖ ﺳ ـﻴــﺎرة أن
ُﻳﺸﻌﻞ ﺳﺮاج ﺳﻴﺎرﺗﻪ )اﻟﻠﻴﺖ(
ّ
ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮوب ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﺎون

ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬا اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ ﻳـ ـ ـﻌ ـ ـ ّـﺮض ﻧـﻔـﺴــﻪ
ﻟﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﺧﻤﺲ روﺑﻴﺎت
وﺗﺰداد ﻫﺬه اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻜﺮر
ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ :اﻹﻋــﻼﻧــﺎن اﻟـﻠــﺬان
ﻳـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﻼن ر ﻗ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻲ  20و 21
ّ
ﻳ ـ ـﻨـ ــﻈ ـ ـﻤـ ــﺎن أﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل ﺳ ــﺎﺋـ ـﻘ ــﻲ
اﻟﺴﻴﺎرات.

دور اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ
ً
ﻛـ ـ ــﺎن اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮ ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮا ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ وﻣـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻄـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻨــﺬ
أواﺧـ ـ ـ ــﺮ ﻋ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮﻳ ـﻨ ـﻴــﺎت
وﻃـ ـ ـ ـ ــﻮال ﻋـ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ـﻴ ـﻨ ــﺎت
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮن اﻟـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ،وﻗ ــﺪ
ﺳـ ـﻌ ــﺖ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻔـﻴــﻒ
ﻣﻦ ّ
ﺣﺪﺗﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺷﺘﻰ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻹﻋﺎﻧﺔ
اﻟﻔﻘﺮاء ،وﻗــﺪ ّ
وﺟﻬﺖ رﺳﺎﺋﻞ
ﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻷﻏـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎء ﺗــﺪﻋــﻮﻫــﻢ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻴـﻬــﺎ ،وﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟ ـﺼــﺪد أرﺳ ـﻠــﺖ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓﻲ
 21ﺷﻌﺒﺎن 1350ﻫـ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺜﻨﻴﺎن ،ﻛﻤﺎ أرﺳﻠﺖ
رﺳــﺎﺋــﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ إﻟــﻰ ﻛــﻞ ﻣﻦ
ﻳــﻮﺳــﻒ ﺑــﻦ ﺻـﻘــﺮ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
 ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻴ ـﻜ ــﻮت ،وﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺑــﻦﺧﻤﻴﺲ ﻓــﻲ ﺑـﻤـﺒــﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ
اﻟـﻤــﺮزوق ﻓﻲ ﻛﺮاﭼﻲ ،وﺣﻤﺪ
اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺼﻘﺮ ﻓــﻲ اﻟﺒﺼﺮة،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت أﺧﺮى،
ﻛـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺐ ﻓ ــﻲ
اﻟـﺒـﺼــﺮة ،واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ.

ﺳﻨﺔ اﻟﺒﺸﻮت
ّ
اﻟﻀﺠﺔ اﻟﺘﻲ
أﺻﺪرت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﻋﻼﻧﻬﺎ رﻗﻢ  7ﻋﺎم 1930م إﺛﺮ
وﻗﺘﺌﺬ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ﺑﺠﻌﻞ ﻟﺒﺲ
أﺣﺪﺛﻬﺎ أﻣﺮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
ٍ
اﻟﺒﺸﺖ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ،ﻓﺠﺎء ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻟﻴﻄﻤﺌﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻲ ﻧﺰﻋﻪ
ً
إﻟﻰ أن اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ إﺟﺒﺎرﻳﺎ.
ُ ً
ً
وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻟﺒﺲ اﻟﺒﺸﺖ إﻟــﺰاﻣـﻴــﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻋــﺮﻓــﺎ ،وﻛ ــﺎن ﺳﻌﺮ
ً
اﻟﺒﺸﻮت ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ،ﻓﺠﺎء اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮي
اﻟﺘﻘﺸﻔﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﺎس ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻣﻮﺳﻢ
اﻟﻐﻮص وﻛﺴﺎد ﺳﻮﻗﻪ ،واﺳﺘﻤﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﺎرة )اﻟﻤﺴﺎﺑﻠﺔ(
ﻣﻊ ﻧﺠﺪ ،وﻗﺪ ّ
ﺳﻤﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﺳﻨﺔ 1930م »ﺳﻨﺔ اﻟﺒﺸﻮت«
ﺟﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدﺗﻬﻢ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮات ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
أﺣﺪاث ﻟﻬﺎ ﺻﺪاﻫﺎ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم ١٩٣٢م
ّ
ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻓــﻲ  9ﺷــﻮال 1350ﻫ ـ ـ )١٩٣٢م( ،وﻃﺒﻊ ﻓﻲ
ّ
اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻋﺸﺮة
ّ
ﻓـﺼــﻮل ﺗـﺤــﻮي  34ﻣـ ــﺎدة .وﻳ ـﻨــﺺ ﻓﺼﻠﻪ
اﻷول ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ  12ﻋﻀﻮا
ورﺋﻴﺲ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ آل اﻟﺼﺒﺎح
وﻳـﺨـﺘــﺎره اﻟـﺤــﺎﻛــﻢ ،واﻷﻋ ـﻀ ــﺎء ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ
ْ ُ
وﺟﻬﺎء اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ِﻋﻠﻢ وﺗ ّﺠﺎر وﻛﻞ ﻣﻦ
ﻟﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﺮﺟﺎل.

وﺧـ ّـﺼــﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺒﻴﺎن ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺻﻔﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺎول
اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺸﻤﻞ
ً
اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ،واﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻛﺎﺗﺒﻬﺎ اﻟــﺬي ﻫﻮ
أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق وواﺟﺒﺎﺗﻬﻤﺎ ،واﻟﺴﺎدس
ﻳﺘﻨﺎول واردات )إﻳﺮادات( اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﺼﺎدر
ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ.
أﻣ ــﺎ اﻟـﻔـﺼــﻞ اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ ﻓـﻴـﺤـ ّـﺪد واﺟ ـﺒــﺎت

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ووﻇــﺎﺋـﻔـﻬــﺎ ،واﻟـﺜــﺎﻣــﻦ ﻳـﺤــﻮي 23
ً
ّ
اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ
ﺑﻤﻨﻌﻬﺎ ،واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻳﺘﻨﺎول ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﺔ
اﻟـﺸــﻮارع ،واﻟﻌﺎﺷﺮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،ﻣﻊ ﻧﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة
ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺸــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ـﻤ ــﻮم أﻫــﺎﻟــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺤﺎﻛﻢ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ إﺑﻞ اﻟﻤﺴﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﺠﺪ

زواﻳﺎ ورؤى

١٠

رﻳﺎح وأوﺗﺎد :اﻟﺰﻛﺎة ﺗﺸﺮﻳﻊ
رﺑﺎﻧﻲ ﻟﺤﻞ اﻟﻘﺮوض
أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2006ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  46ﺑﺸﺄن اﻟﺰﻛﺎة وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻻت ﻋﺪﻳﺪة اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻨﺬ
ﻣﺠﻠﺲ  ،1985ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺼﻄﺪم اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻌﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت أﻫﻤﻬﺎ
اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ واﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ وﺿﻠﻮع ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻏﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﻓﻲ إﺧﺮاج زﻛﺎﺗﻬﻢ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻷﻗﺎرﺑﻬﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ.
ً
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ وزﻳﺮا ﻟﻸوﻗﺎف ﺟﻤﻌﺖ اﻹﺧﻮة اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
اﻟﺰﻛﺎة ،وﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
ً
ً
زﻳﺎدﺗﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻖ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺻــﺪرت ﺑﺄن ﺗــﻮرد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ﻣﺒﻠﻎ
 %1ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺤﺴﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﻛﺎة وﺗﺨﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﻣﻦ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ،وإذا رأت اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
ﻓـﻠـﻬــﺎ أن ﺗـﻄـﻠــﺐ ﺻ ــﺮف اﻟـﻤـﺒـﻠــﻎ ﻓــﻲ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
وﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﺼﻞ ﻧﺤﻮ  30ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ
ورد ﻓﻲ ﺟﻮاب ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻤﻮد
اﻟﺤﻤﺪان ،وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﻻ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﻓﻀﺖ ﻛﻞ اﻟﻄﻌﻮن
وأﻓﺘﺖ ﺑﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ.
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـﺘـﻤـﻨــﺎه ﻛ ــﻞ اﻟـﻤـﺘــﺪﻳـﻨـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪول
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ دوﻟﻬﻢ وﻳﺨﺮﺟﻮن ﻓﻮﻗﻬﺎ
ا ﻟــﺰ ﻛــﺎة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻤﻨﻮن أن ُﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻬﺎ
ﻋـﻠــﻰ أن ﺗ ـﺼــﺮف ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ـﺼــﺎرف اﻟ ــﺰﻛ ــﺎة ﻟـﻜــﻲ ﻻ
ﻳﻀﻄﺮوا إﻟﻰ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى.
وﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻵن ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺰﻛﺎة أﺣﺪﻫﺎ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻷول ،وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ
ﺳﻴﺼﻄﺪم ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻨﺎﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺠﻠﺲ ،1985
ً
ً
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﻤﺮﻳﺮه ﺻﻌﺒﺎ أو ﻣﺘﻌﺬرا ،أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﻓﺘﺪور ﺣﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗ ّ
ﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وأﻋـﺘـﻘــﺪ أن اﻻﺗ ـﺠــﺎه اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻫــﻮ اﻷﺳ ـﻠــﻢ واﻷﺳ ـﻬ ــﻞ ،وﻫ ــﻮ أن
ﺗـﺘــﻮﺳــﻊ ﺷــﺮﻳـﺤــﺔ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ
أﻧ ــﻮاع اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ،ﻣﺜﻞ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟـﻤـﺤــﺪودة،
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﺰداد
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻟﺘﻜﻮن  %2.5ﻣﻊ إﺑﻘﺎء اﻟﺘﻮﺟﻪ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺄن ﺗﺤﺴﺐ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺪار زﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ،وﺗﺨﺮج ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ دون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
ً
ﺗﻔﺼﻴﻞ وﻋﺎء اﻟﺰﻛﺎة ،ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ واﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﻄﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ.
وﻟـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣـﺼــﺮف اﻟـﻐــﺎرﻣـﻴــﻦ ﻫــﻮ أﺣــﺪ ﻣـﺼــﺎرف اﻟــﺰﻛــﺎة ﻓﻲ
اﻹﺳﻼم ،ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺤﺎﻟﻲ
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﺘﻪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺳــﺪاد
ﻓﻮاﺋﺪ وﻗﺮوض اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﻬﺒﺎت ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺰﻛﺎة
وﻟﻴﺲ ﺑﻘﺮوض ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ أﺟﻤﻞ ﺻﻮر اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ً
ً
ً
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺠﺰا ﻛﺒﻴﺮا ودون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺎل اﻟﺠﻤﻴﻊ ،إﻟﻰ أﻧﺎس دون آﺧﺮﻳﻦ.
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ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ )(٤

رﻳﺘﺸﺎرد ﻓﻮﻧﺘﻴﻦ*

ﻫﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ أوﻟﻮﻳﺎت واﺷﻨﻄﻦ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
رﻏﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ
اﻟـﻴــﻮم ،ﻳـﺴــﻮد إﺟـﻤــﺎع ﻧــﺎدر ﻓــﻲ أوﺳــﺎط
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـ َ
ـﺰﺑ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻮل دﺧﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟـ ـﻘ ــﻮى اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻤ ــﻰ .وﻓـ ــﻖ ﻫـ ــﺬا اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎع
اﻟﻨﺎﺷﺊ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺳﻢ اﻟﺼﺮاع
ﺑـﻴــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة وﻗ ــﻮى ﻋﻈﻤﻰ
أﺧـ ــﺮى اﻟ ـﺨــﺮﻳ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻴــﻮﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﺔ ،ﻧ ـﺤ ــﻮ اﻷﻓـ ـﻀ ــﻞ أو
اﻷﺳﻮأ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان
أو ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺳﻴﻨﺸﻐﻞ ﺻﺎﻧﻌﻮ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ً
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻷﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ.
ﻛــﺎ ﻧــﺖ إدارة دو ﻧــﺎ ﻟــﺪ ﺗــﺮا ﻣــﺐ اﻟﻤﺤﺮك
اﻷﺳﺎﺳﻲ وراء ﻫﺬه اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻓــﺎ ﻋـﺘـﺒــﺮت ا ﺳـﺘــﺮا ﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻷ ﻣ ــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ا ﻟ ـﺘ ــﻲ ﻧ ـﺸــﺮ ﺗ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ د ﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ  2017أن
اﻟﺼﻴﻦ ورو ﺳـﻴــﺎ ﺗﺴﻌﻴﺎن إ ﻟــﻰ "إ ﻧـﺸــﺎء
ﻋ ــﺎﻟ ـ ٍـﻢ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺎرض ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻴــﻢ واﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ" ،ﻓـﺘـﺼـﺒــﺢ ﺑـﻜـﻴــﻦ ﺑــﺪﻳـﻠــﺔ ﻋﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ اﻟﻬﻨﺪي وﺗﻔﺮض روﺳﻴﺎ ﻧﻄﺎق
ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺣﺪودﻫﺎ.
ﺣ ـﻴ ــﻦ ﻃـ ــﺮح وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ
ﺟـﻴـﻤــﺲ ﻣــﺎﺗـﻴــﺲ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2018أﻋﻠﻦ
أن "اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻘــﻮى اﻟـﻌـﻈـﻤــﻰ ،ﻻ
اﻹرﻫ ـ ـ ــﺎب ،أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ اﻵن ﻣ ـﺤ ــﻮر اﻷﻣ ــﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ"ّ .
ﻋﺒﺮ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣــﺎﻳــﻚ ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ ﻋــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ،ﺣﻴﻦ أﺧﺒﺮ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺗﻮ ﺑــﺄن اﻟﻌﺎﻟﻢ د ﺧــﻞ "ﺣﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮى اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻤــﻰ"،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻨﻔﺼﻞ أن "اﻟﺼﻴﻦ
ﺗ ــﺮ ﻳ ــﺪ أن ﺗ ـﺼ ـﺒــﺢ ا ﻟـ ـﻘ ــﻮة اﻻ ﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎد ﻳ ــﺔ
واﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻏـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ،
ﺣـﻴــﺚ ﺗـﻨـﺸــﺮ رؤﻳـﺘـﻬــﺎ اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪادﻳــﺔ ﻓﻲ

اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌــﺎت وﻣ ـﻤــﺎرﺳــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻔــﺎﺳــﺪة
ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ" .ﻫ ـﻜ ــﺬا أﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﻋ ـﺒــﺎرة
"ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ" أﺣﺪث ﻣﻔﻬﻮم
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن.
أﻣﺎم اﻹﺟﻤﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺄﻟﻮف ﺑﻴﻦ ﻧﺨﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ أن ّ
ﻳﻌﺒﺮ
اﻟـ ـ ــﺮأي اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻋ ــﻦ ﺗــﻮﺟ ـﻬــﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .ﻓــﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻧﺸﺮه
" ﻣـﺠـﻠــﺲ ّﺷـﻴـﻜــﺎ ﻏــﻮ ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ"
ً
ﻣ ـﺜ ــﻼ ،ﺻــﻨــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﻮن روﺳ ـﻴ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤــﺮﺗ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺳ ـﻌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻻﺋ ـﺤ ــﺔ أﺧـﻄــﺮ
ا ﻟـﺘـﻬــﺪ ﻳــﺪات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ )ﺑ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺐ ﻣ ـ ـﻠـ ــﻒ اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﺮة
واﻟ ــﻼﺟـ ـﺌـ ـﻴ ــﻦ( واﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺗ ـﺒ ــﺔ
)ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻨﺰﻋﺔ
ا ﻟـﺤــﺎد ﻳــﺔ ﻋﺸﺮة ّ
اﻻ ﺳـﺘـﺒــﺪاد ﻳــﺔ( .ﻓــﻀــﻞ ﺛﻠﺜﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﺗـ ّ
ـﻮﺳــﻊ ﻧـﻔــﻮذ اﻟﺼﻴﻦ ﻋﺒﺮ
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ دﻋﺎ %30
ﻣﻨﻬﻢ ﻓـﻘــﻂ إ ﻟــﻰ ا ﻟـﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻗــﻮ ﺗـﻬــﺎ .و ﻓــﻲ
أو ﺳــﺎط اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ
ً
ﻣﻌﺎ ،اﻋﺘﺒﺮ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻨﻔﻮذ
َ
اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ ﻣ ـﺼــﺪر ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﻣـﻴــﻦ
 1998و 2002أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم.
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻨﺤﺴﺮ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻣﺮور
اﻟﻮﻗﺖ ،ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎوف اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻬـ ّـﻢ اﻟـﺸـﻌــﺐ .ﻗﺪ
ﻳـﺒــﺪأ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن و ﺻــﺎ ﻧـﻌــﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ــﻢ ﻋـ ــﻦ اﻹرﻫ ـ ـ ـ ــﺎب واﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪات
اﻹ ﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳـﺘـﺨــﺬون ﺧـﻄــﻮات
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ إﻻ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ
اﻷﺧﺮى .ﻟﻢ ﻳﺸﺪد ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ أول ﺧﻄﺎب
"ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد" ،ﻏﺪاة ﻧﺸﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ً
اﻷ ﻣــﻦ ا ﻟـﻘــﻮ ﻣــﻲ ﻣـﺒــﺎ ﺷــﺮة  ،ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮى اﻟـ ـﻌـ ـﻈـ ـﻤ ــﻰ ﺑ ـ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻹرﻫـ ــﺎب وﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﻬـﺠــﺮة
ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﺗ ـﺤ ــﻮﻟ ــﺖ ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﻮى اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻤــﻰ
إﻟـ ــﻰ واﻗ ـ ــﻊ ﻣ ـﻠ ـﻤ ــﻮس ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﺼــﺮ،
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗ ــﺪوم ﻟـﻔـﺘــﺮة ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ
ً
ً
ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻼ .ﺗ ـ ـﻄـ ــﺮح روﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﺗـ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪا

د .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري*

ً
ﻗــﻮﻳــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺪى اﻟ ـﻘــﺮﻳــﺐ ،ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋــﺎم
وﻏـ ـﻴ ــﺮ ﺣ ـ ـﺼـ ــﺮي ،ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﺗ ــﺪﺧ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ .ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ،أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ واﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
َ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة ﻋـ ــﺎﻟ ـ ـﻘـ ــﺘ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷ ﻣــﺪ ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺠــﺎﻻت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻻﻗ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ﻟ ـﻜــﻦ ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﺗ ـﺤ ـﺼــﺮ ا ﻟ ــﻮﻻ ﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻷن
اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺪﻳﻪ أوﻟﻮﻳﺎت أﺧﺮى.
ُ َ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﺧﺮى )ﻫﺠﻮم
ً
ً
إرﻫﺎﺑﻲ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻷراﺿـ ـ ــﻲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،أو ﺳـﻘــﻮط
ﺻ ـ ـ ــﺎروخ ﻛـ ـ ــﻮري ﺷ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﺮب ﻣــﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،(...ﻳﺴﻬﻞ أن ﺗﺘﺰﻋﺰع
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ
إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ روﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻟﻦ ﻳﻘﺎوم أﺣﺪ اﻟﻨﺰﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ
ﺧﻄﻂ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب أو اﺣﺘﻮاء اﻟﺪول
اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎت
اﻷﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺠ ـﻌــﻞ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات روﺳﻴﺎ
واﻟﺼﻴﻦ.
ّ
ﻟ ـﻘ ــﺪ اﺗـ ـﻀ ــﺢ ﻓ ــﻲ أوﺳ ـ ـ ــﺎط اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ
ا ﻟـ ـﺨ ــﺎر ﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻷ ﻣـ ـﻴ ــﺮ ﻛـ ـﻴ ــﺔ أن ا ﻟـ ــﻮﻻ ﻳـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻌ ــﺪ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺮك
و ﺣ ــﺪ ﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣـ ـﻜ ــﺎن ،إذا ا ﻓ ـﺘــﺮ ﺿ ـﻨــﺎ
ً
أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻮﻣﺎ  .ﺗﺒﺪو
ً
اﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪات ﻣـﺘـﺸـﻌـﺒــﺔ ﺟ ـ ــﺪا واﻟـ ـﻤ ــﻮارد
ﺷﺤﻴﺤﺔ .ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺻﻌﺒﺔ
ً
ﺣﻮل اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻃﺒﻌﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ا ﻟــﻮﻻ ﻳــﺎت ا ﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة أن ﺗـﻨــﺎ ﻓــﺲ اﻟﺼﻴﻦ
ً
ورو ﺳـﻴــﺎ ﺗــﺰا ﻣـﻨــﺎ ﻣــﻊ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪات
ﺧﻄﻴﺮة أ ﺧــﺮى ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻬﻢ
اﻟ ـ ـ ــﺮأي اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻣـ ـﺴ ــﺎر اﻟ ـﻘ ــﻮى
ا ﻟـﻌـﻈـﻤــﻰ .ﻣــﻦ ا ﻟـﻤـﺘــﻮ ﻗــﻊ أن ﻳﺘﻌﻠﻖ أ ﺑــﺮز
ﺗﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ً
إذا ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺗــﻮازن ﺑﻴﻦ ﻫــﺬه اﻷو ﻟــﻮ ﻳــﺎت
اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺪروﺳﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
* »ﻓﻮرﻳﻦ أﻓﻴﺮز«

ﺑﻮﻧﻲ ﻏﻼﺳﺮ وﺗﺎﻧﻴﺸﺎ ﻓﺎزال*

ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﻬﻴﺎر
ـﺮن ،اﺗﻜﻞ اﻟﻨﻔﻮذ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ
ﺧــﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗـ َ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي َﺑﻨﺘﻪ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .اﻟﻴﻮم ،ﻳﺠﺎزف اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
َ
أﻫﻢ رﻛﻴﺰﺗﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم ،ﺑﻨﺴﻒ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ّ
َ
ﺑﺪل أداء دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻴﻔﻴﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻀﻠﺖ
واﺷﻨﻄﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣــﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋــﻦ ُﺑـﻌــﺪ ،ﻓﺘﺮﻛﺖ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ
أﻣﺎم اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﺎرﻋﺖ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
َ
وزﻳﺮي ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ َاﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺧﻼل ﻗﻤﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻊ
ً
ﻣﺜﻼّ ،
ﺷﺠﻌﺖ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ
ً
وﺿــﻊ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻤﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻟﻤﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﺑــﺈﺑــﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﻃــﺮافُ .ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺮاﺟﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎم
ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ،ﻓﺈذا اﻧﻬﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ
ﺑﻜﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﺗﻘﻮﻳﺘﻪ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺤﺎﺋﺮة.
ّ
ﻟﻜﻦ ﻫﺪف اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن
ً
وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ واﺿﺤﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ .ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻜﻴﻦ
ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﺿﻌﺎف ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ
آﺳﻴﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺌﻮل وﻃﻮﻛﻴﻮ
ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻳﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ
ً
إﻟﻰ رﺑﻂ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺒﻜﻴﻦ ﺑﺪل واﺷﻨﻄﻦ ،وﺑﺪء ا ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ
ً
اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺮة وﺻــﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ
ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ ،ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺼﺒﺢ أﻫﻢ ﺟﻬﺔ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﺪول
اﻟﻤﺠﺎورة ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .ﻗﺪ ﻳﺆدي ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗــﻮازن اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت واﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ ﺷــﺮق آﺳﻴﺎ إﻟــﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻟﻜﻦ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺼﻴﻦ ذﻛـﻴــﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻛــﻲ ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓــﻲ
ً
ﻗــﻮﺗ ـﻬــﺎ .ﺣـﺘــﻰ اﻵن ،ﻟــﻢ ﺗـﺘـﻘــﺮب ﻣــﻦ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ﺻــﺮاﺣــﺔ
ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻ ﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻟﻢ
ﺗﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﺆﺟﺞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺿﻌﻒ اﻟﻘﻴﺎدة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ أداء دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ً
ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻧﻔﻌﻬﺎ إذا؟( ،ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺣﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺼﺎﻧﻌﺔ ﺳﻼم
اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ وﺷﺮﻳﻜﺔ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ ،دﻋــﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ
ﻓــﻲ وﻗـ ٍ
ً
َ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﺎ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺗﺸﻴﻮ ﻗﻮه ﻫﻮﻧﻎ،
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺨﻄﻂ أ ﺣــﺎد ﻳــﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ ،ﻓﻲ
إﺷ ــﺎر ٍة ﺿﻤﻨﻴﺔ إﻟــﻰ ﺳـﻴــﺎﺳــﺎت ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ واﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ.
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ أن ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺳﺘﺜﺒﺖ ﻟﺤﻠﻔﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎء
ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﻔﺮط ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﺿﻤﻨﺖ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ اﻟﺴﻼم
واﻷﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ،وﺣﺘﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ
ّ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ ﻃﻮﻛﻴﻮ وﺳﻴﺌﻮل ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺟﺮأة ﺑﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ .ﻳﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ أن إدارة ﺗﺮاﻣﺐ
ﺧﺴﺮت ﻓﺮﺻﺔ إﺻﻼح اﻟﻮﺿﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺑﻜﺮ.
ﻫﺬا ﻣﻤﻜﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
* »ﻓﻮرﻳﻦ أﻓﻴﺮز«
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اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻤﺨﺘﻄﻒ
ً
اﻟﺠﻬﺎد ،ﻓــﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺷــﺮع دﻓــﺎﻋــﺎ ﻋــﻦ اﻟﻨﻔﺲ
ً
ً
واﻟﻮﻃﻦ واﻟﺪﻳﻦ ،وردا ﻟﻌﺪوان ،ورﻓﻌﺎ ﻟﻠﻈﻠﻢ واﻻﺿﻄﻬﺎد،
ً
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد إﻻ ﻷن َ ﻇﻠﻤﺎ وﻗـَ ﱠـﻊ ،ﻻ داﻓــﻊ ﻟــﻪ إﻻ
وﻣــﺎ ﺟــﺎء اﻹذن
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ُ
ﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ وﻻ ﺗﻌﺘﺪوا ِإن اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳ ِﺤﺐ اﻟﻤﻌﺘ ِﺪﻳﻦ"،
اﻟ ِﺬﻳﻦ ﻳﻘ ِ
ً
ً
آﻳﺔ واﺿﺤﺔ وﺿﻮﺣﺎ ﺑﻴﻨﺎ ،ﻓﺎﻟﻘﺘﺎل ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﺗﻠﻨﺎ،
دون ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻨﺎ ،آﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ،واﻟﻤﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ،أﻋﻼه
ً
ً
وﺿﻮﺣﺎ ،ﻓﻬﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﺄوﻳﻼ وﻻ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎ
ً
ً
وﻻ ﻧﺴﺨﺎ ،وﻣﻦ زﻋﻢ ﻧﺴﺦ اﻵﻳﺔ ،ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﺼﻮاب ،ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺑﻦ
ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﻷن اﻵﻳﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺑـ":إن اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ" ،ﺗﻌﻠﻴﻞ
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﺴﺦ ،ﻷﻧــﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟـﻌــﺪوان،
ً
واﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﺴﺦ أﺑﺪا ،ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻮم ﻳﻘﺒﻞ
ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪوان ،وﻫﺬا ﻳﻌﺰز ﻣﻨﻄﻮق اﻵﻳﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪا َﻓﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ
َ
اﻟﻌﺪوان وﻻ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻓﻲ أي زﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن ،ﻓﻠﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻨﺴﺦ
ً
ً
اﻵﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ،اﻧﻘﻠﺐ ﺧﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺬﺑﺎ ،وذﻟﻚ
ً
ً
ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻘﻼ وﺷﺮﻋﺎ ،ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ.
ﻟـﻜــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻔـﻬــﻮم اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ اﻟ ــﺮاﻗ ــﻲ ﻟـﻠـﺠـﻬــﺎد ﺗـﻌــﺮض
ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﻪ واﻻﻧﺤﺮاف ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺼﻴﺮورة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﺗﻘﻠﺒﺎت
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ واﻟـ ـﻨ ــﻮازع اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ ،وﻣ ـﺼــﺎﻟــﺢ دوﻟـ ــﺔ اﻟـﺨــﻼﻓــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ذات اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ،وﺗﺄﺛﺮ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻬﺠﺮي وﻣﺎ ﺗــﻼه ،ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،
وا ﻟــﻮا ﻗــﻊ اﻟﻤﻌﻴﺶ ،وﺑﻤﻨﻄﻖ ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮة
)دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ( واﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻣﻬﻤﺎ اﺟﺘﻬﺪوا ،ﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،
أﺑﻨﺎء ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ،ﻓﻘﺴﻤﻮا اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ :دار إﺳﻼم ،ودار ﺣﺮب،
ودار ﻋﻬﺪ ،وﺗﻤﺖ ﺷﺮﻋﻨﺔ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ "ﺟﻬﺎد اﻟﻄﻠﺐ" أو "ﺣﺮب
اﻻﺑ ـﺘــﺪاء" ،أي اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﺣﺘﻰ ﻟــﻮ ﻟــﻢ ﻳﻌﺘﺪوا،
ً
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﺑﺘﺪﻋﻮﻫﺎ ،ﺣﻜﻤﺖ أﻓﻖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻫﻲ أن "اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ" ﻫﻲ )اﻟﺤﺮب( ﻻ )اﻟﺴﻼم(
وأن )اﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻢ( اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎء ﻻ ﻳ ـﺼــﺎر إﻟ ـﻴــﻪ إﻻ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻃ ــﺎرئ،
ً
وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ.
اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
واﻣﺘﺪ ﻫــﺬا اﻹرث اﻟﻤﺸﻮه ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد إﻟــﻰ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ،ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻫــﺞ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،واﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺑــﺮ اﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ
واﻹﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ،واﻟـﻔـﺘــﺎوى ،واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﺣــﻮل اﻟﺠﻬﺎد ،واﻟــﺬي
ﻳـﻌـﻨـﻴـﻨــﻲ ﻫ ـﻨ ــﺎ ،اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻫــﺞ اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻠ ـﻘــﻦ اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ
ً
ً
ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎد ،ﺗﺠﻌﻠﻪ )ﻓﺮض ﻋﻴﻦ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ
ً
اﻻﺳﺘﻨﻔﺎر ،دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ أي دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وإﻻ
أﺛــﻢ ﺑﺎﻟﻘﻌﻮد! ﻣﺎ ﺷــﺄن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل؟ ﻟﻤﺎذا ﻧﺤﺮﺿﻬﻢ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﺎل دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ،دون اﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ؟ ﻫﻞ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم ،وﻳﺬﻫﺐ ﻣﺘﺴﻠﻼ وﻳﻘﻊ ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺤﻈﻮر؟! ﻛﻞ ﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ،ﻛﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻲ
أزﻣ ــﺎن اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ دوﻟــﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﺣــﺪة
وﺧﻠﻴﻔﺘﻬﻢ واﺣــﺪا ،ﻟﻜﻦ ذﻟــﻚ ﻋﻬﺪ ﻣﻀﻰ ،وﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
ﻋـﺼــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ اﺳﺘﻘﻠﺖ اﻟـ ــﺪول ،واﻧﻀﻤﺖ
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟـﺘــﺰﻣــﺖ ﺑﻤﻮاﺛﻴﻖ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
دوﻟﻴﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ،وﺳﻠﻄﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻓﻜﺎن اﻷﺟﺪى ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ أن ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻫﻮ
ﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدﺗﻪ ،واﻟﻤﻬﻨﺪس
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ،واﻟﻔﻼح ﻓﻲ ﺣﻘﻠﻪ ،واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻌﻪ ،واﻟﻌﺎﻟﻢ
ُ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮه ،وﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﺜﻤﺮ أو ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ ،اﺑﺘﻐﻲ ﺑﻪ وﺟﻪ
اﻟﻠﻪ ،ﻫﻮ ﺟﻬﺎد.
ﻻ ﺷﺄن ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﺔ واﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮب واﻟﻘﺘﺎل ،ﻫﺬا
ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ.
ً
أﺧﻴﺮا:
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﺮر ﺑﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ أن ﺟﻬﺎدﻫﻢ،
ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺒﻨﺎء
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﻛﺘﺸﺎف واﻹﺑﺪاع واﻻﺧﺘﺮاع ،وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ
واﻟﻌﺪل وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻧﺎﺷﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻟﻜﻦ أﻛﺒﺮ وأﺧﻄﺮ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺠﻬﺎد ،ﺗﻢ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ادﻋﺖ اﻟﺠﻬﺎد" :اﻟﻘﺎﻋﺪة"" ،داﻋﺶ"،
"ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮام"" ،ﻃﺎﻟﺒﺎن"" ،اﻟﻨﺼﺮة" .وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻗﻄﺮي

إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ درو*

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪة
اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري رﺑﻂ
ﻣﺼﻴﺮه ﺑﺰﻋﻴﻢ ﻣﻌﺘﻮه ،وﻣﻊ
أن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠
ﻳﻘﻔﻮن اﻵن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺮاﻣﺐ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻷﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻬﺰﻣﻪ،
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﺤﻘﻮا
اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ
ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻹﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ،
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري
ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة
أﺻﺒﺤﺖ
ﺗﻌﻜﺲ
ﻧﺰوات ﺗﺮاﻣﺐ
وإﻳﻤﺎﻧﻪ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻘﺪرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع
اﻵﺧﺮﻳﻦ

ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟ ــﻼﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻣـ ـﺠ ــﺪدا ﻫ ـ ــﺬا اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع ،ﺑـﻌــﺪ
اﺳﺘﺮاﺣﺔ داﻣﺖ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﺗﺨﻮض اﻹدارة
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺟ ــﺪال ﺟـﻠــﻪ ﺗـﻘــﺮﻳـﺒــﺎ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،إذ ﻛﺎن ﺳﻠﻮك ﺗﺮاﻣﺐ
ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﻏﺮاﺑﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ،
وﻫﺬا راﺟﻊ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ،وإﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،إﻟﻰ
اﻟﺬﻋﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋــﺎم  ،2020وﻟﺪﻳﻪ
أﺳﺒﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ
ﺗﻔﺴﺮ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال
ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻟﻌﻞ أﻛﺒﺮ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﻐﻞ
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻴﺤﻘﻖ اﻟﺜﺮاء ،وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ أﺳﻼﻓﻪ،
رﻓ ــﺾ ﺗــﺮاﻣــﺐ وﺿ ــﻊ أﺻــﻮﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺻـﻨــﺪوق
اﻟـﺜـﻘــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻴــﺎء ،وﺗ ـﺠــﺮي ﻣـﻘــﺎﺿــﺎﺗــﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻟـﻘـﺒــﻮل "اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﻓــﺂت" اﻟـﻤـﺤـﻈــﻮرة دﺳـﺘــﻮرﻳــﺎ
)ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ُ
اﻟﻨﻈﺎم
ﻣــﺎ( .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﺳﺘﺨﺪم
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي وﻏ ـﻴ ــﺮه ،ﻓ ـﻨــﺎدﻗــﻪ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻓﻴﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻓﻨﺪق ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ،ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺘﻲ
ﻋﻘﺪت اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ إﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﻊ
ﻣﻀﻄﺮب ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻣﻲ.
ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﻗﺪ اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ
رﻋــﺎﻳــﺔ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﻔﻨﺎدﻗﻪ ،وﻣــﺮاﻓــﻖ
اﻟ ـﻐــﻮﻟــﻒ اﻟـﻤـﻤـﻠــﻮﻛــﺔ ﻟــﻪ )إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ وﻣﺮاﻓﻘﻴﻦ آﺧــﺮﻳــﻦ( .ووﻓﻘﺎ
ﻹﺣﺪى اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ،ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ،
ﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺪ أﻣﻀﻰ  194ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﻋﺐ
اﻟﻐﻮﻟﻒ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ ،وﺣﺼﻠﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ  109ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ،ﻛﻤﺎ أﻧﺠﺰت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺤــﺰب اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮري داﺧــﻞ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ.
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ،ﻛﺎن ﻃﻤﻊ ﺗﺮاﻣﺐ
ً
اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ارﺗ ـﻴ ــﺎح ﺷ ــﺪﻳ ــﺪ :أوﻻ،
ﺑﻘﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑــﺎﻧــﺲ ،ﻓــﻲ وﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟـﺘــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ إﻳــﺮﻟ ـﻨــﺪا ،ﻗﺎﻃﻌﺎ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ً
ً
 181ﻣﻴﻼ ) 291ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا( ﺟــﻮا ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،واﻋﺘﺮف
رﺋـﻴــﺲ اﻷرﻛـ ــﺎن ﻟـﺒــﺎﻧــﺲ ،أﺧ ـﻴــﺮا ،أن ﺗــﺮاﻣــﺐ
"اﻗﺘﺮح" أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ.

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ،ذﻛﺮت ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ
ُ
أﻧــﻪ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ،زودت
ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي ﻓ ــﻲ رﺣ ـﻠــﺔ إﻣ ــﺪاد
روﺗ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮد
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻛـﻠـﻔــﺔ اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺘــﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدة
ﺧﻼل اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،
وأﻣـﻀــﻰ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻤﻜﻮن ﻣــﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻓــﺮاد
اﻟـﻠـﻴـﻠــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺠــﻊ ﺗـﻴــﺮﻧـﺒـﻴــﺮي
ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ .وﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻴﺮﻧﺒﻴﺮي ،أﻣﺮت اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﺑ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣــﻪ ﻟـﻤـﻨـﺸــﺂت اﻟـﺘــﻮﻗــﻒ
ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧـﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻘﺪ ﺣــﻮل ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺮب.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺴﺎد ﺗﺮاﻣﺐ،
أﺻﺒﺢ ﺷﻌﻮره ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺮﺿﻲ ﺑﺎﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ
ﻓﺎﺿﺤﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ،ﻓﻤﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻣﺐ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﻟﺰﻣﻼء ،اﻋﺘﺮاف ﺷﺨﺺ ﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻫﻮ أن ﻳﺒﺪو ﺿﻌﻴﻔﺎ ،واﻟﻤﺜﺎل اﻷﻛﺜﺮ
وﺿﻮﺣﺎ ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻫﻮ ﻳﺄﺳﻪ ﻣﻦ
إﻗـﻨــﺎع اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑــﺄﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺨﻄﺌﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄن إﻋﺼﺎر دورﻳﺎن ﺳﻴﻀﺮب أﻻﺑﺎﻣﺎ،
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻪ ،ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟ ـﻀــﺮوري ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
اﺳـﺘـﺨــﺪام ﻋــﻼﻣــﺔ ﺳ ــﻮداء ،ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ.
ﺛﻢ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ،أﺻﺪرت
اﻹدارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت واﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي،
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺸــﺮف ﻋﻠﻰ
ﱠ
ﺑﺎﻟﻄﻘﺲ ،ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺪﻋﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺮاﻣﺐ،
وﺗــﺮﻓــﺾ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟــﻪ أﺻ ــﺪره ﺧﺒﺮاء
ﺧــﺪﻣــﺔ اﻷرﺻـ ـ ــﺎد اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻣـﻨـﻐـﻬــﺎم،
أﻻﺑــﺎﻣــﺎ ،وﻫـﻜــﺬا ،ﻓــﺈن وﻛــﺎﻟــﺔ ﻓــﺪراﻟـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓــﺎﺳــﺪة ،وﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻻ
ً
ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻷﺣ ــﺪ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻣ ـﺘــﺄﻛــﺪا ﻣــﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺗﺤﺬﻳﺮات ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
وﻓ ــﻲ ﺟ ــﺪل آﺧ ــﺮ ،أﺛ ــﺎر ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣـﺸــﺎﺟــﺮة
ﻓ ــﻲ أواﺋـ ــﻞ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻃـﻠــﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ
 3.6ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دوﻻر ﻣــﻦ أﻣـ ــﻮال اﻟـﺒـﻨــﺎء ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن إﻟﻰ ﺟﺪاره اﻟﻮﻫﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ .وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
اﻟ ـﺸ ـﻜــﻮك ﺣ ــﻮل دﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ،اﻟ ــﺬي
ﻳﺤﻮل اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ واﺣ ــﺪ ،ﻓــﺈن  127ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎ– ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ،وﻣﺮاﻓﻖ أﺧﺮى
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ وﻻﻳﺎت
ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻹﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ -ﻓﻘﺪت ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ .وﻗﺎم ﺗﺮاﻣﺐ أﻳﻀﺎ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣ ــﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﻮارث ﻋﺸﻴﺔ ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ.
وﺗﺒﺮز ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻳــﺄس ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ
أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪار اﻟﻤﺒﻨﻲ،
أو اﻟﺬي ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻔﻀﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ً
إﻧــﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺟــﺪا ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ،إذ ﻣــﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ
ﺣﺎﺟﺰ ﺧﺮﺳﺎﻧﻲ ﻃﻮﻟﻪ أﻟــﻒ ﻣﻴﻞ ،ﻫــﻮ اﻵن
ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﻄﻮل ،وﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻛﻞ ﻣﺎ
ﺑﻨﻲ ﻫﻮ  64ﻣﻴﻼ ﻣﻦ اﻷﺳﻮار اﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ ﻟﺘﺤﻞ
ﻣﺤﻞ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ رﻛﺒﺖ ﺧﻼل إدارة أوﺑﺎﻣﺎ،
وﻣﻊ ﺷﻌﻮر ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
إﺣﺮاز ﻷي ﺗﻘﺪم ،ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ
اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أراض ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ،
وأﻧﻪ ﺳﻴﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﻢ إذا اﻧﺘﻬﻜﻮا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻣــﻊ أن ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﻌﺘﻘﺪ أن
ﺟﺪار ﺗﺮاﻣﺐ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ،إﻻ أن إﺷﺎراﺗﻪ
إﻟﻴﻪ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺎم  2016أﺛــﺎرت ﻫﺘﺎﻓﺎت
ﻛـﺒـﻴــﺮة )ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ،أﻛ ــﺪ ﻟـﻠـﺤـﺸــﻮد أن
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ( .وﻻ ﻳﺰال اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻬﺘﺎﻓﺎت ،إذا ،ﻓﻘﺪ وﺿﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺠﺒﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
وﻣﻦ اﻷرﺟــﺢ أن ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
اﻷﺧ ــﺮى اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻫﺬا
اﻟﺨﺮﻳﻒ -ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼح،
وﻗ ــﺮار اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨــﻮاب
ﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ إﻃــﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺰل
رﺳﻤﻴﺔ– ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ .وﺗﺴﺒﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﺘﺮاﻣﺐ
وﻟـ ـﻠـ ـﺒ ــﻼد ،ﻛ ـﻤ ــﺎ أن ﺣ ــﺮﺑ ــﻪ ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟـﺘـﻌــﺮﻓــﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻤــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ﺗ ــﺪﻣ ــﺮ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ،
ﺑـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻣﻊ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﺑﺪأت ﺗﺬﻫﺐ أدراج
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎح ،وﻗ ــﺪ أدى اﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﻣــﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ
اﻟـﻨــﻮوﻳــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ،إﻟﻰ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ.
وﻛﺎن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟ ـﺠــﻮن ﺑــﻮﻟ ـﺘــﻮن ،ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎر اﻷﻣـ ــﻦ اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ

اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻟ ـﺘــﺮاﻣــﺐ -ﺑــﻮﻟ ـﺘــﻮن ﻳـﺼــﺮ ﻋـﻠــﻰ أﻧــﻪ
اﺳﺘﻘﺎل -ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ وﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﺣﻮل ﻣﻌﻈﻢ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .إذ ﻛﺎن ﺑﻮﻟﺘﻮن
ﺻﻘﺮا ﻳﻮاﺟﻪ ﺣﻤﺎﻣﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ،وإن أﺣﺪ أﻛﺜﺮ
ﻣﺎ أﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ إﺛﺎرة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺣﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ
ً
ﻫــﻮ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻌﻼ اﻟــﺬﻫــﺎب إﻟــﻰ اﻟﺤﺮب،
وﻳ ـﺒ ــﺪو أن اﻻﻧ ـﺸ ـﻘــﺎق اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﺟ ــﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﻋﻠﻦ ﺑﻮﻟﺘﻮن ،أﻧﻪ ﻳﻌﺎرض ﺗﻔﺎوض ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣــﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻟﺴﺤﺐ اﻟ ـﻘــﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻣــﻦ اﻟــﻮاﺿــﺢ أن ﺗــﺮاﻣــﺐ أراد
أﻳﻀﺎ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻛﺎﻣﺐ
دﻳﻔﻴﺪ ﻟﻠﺴﻼم.
ﻟﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻟﻦ ﻳﺤﺪث ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﻴﺮا،
إذ إن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻫﺪاف ﺗﺮاﻣﺐ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ،
ﻓ ـﻬــﻮ ﻣ ـﻔ ــﺎوض ﺳ ـﻴ ــﺊ ،وﻟ ـﻴ ــﺲ ﻟ ــﺪى اﻟـﺒـﻴــﺖ
اﻷﺑ ـﻴــﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟ ـﻘــﺮار،
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﻜﺲ ﻧ ــﺰوات ﺗــﺮاﻣــﺐ ،وإﻳﻤﺎﻧﻪ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع اﻵﺧﺮﻳﻦ.
إن اﻟـ ـﺤ ــﺰب اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮري رﺑـ ــﻂ ﻣـﺼـﻴــﺮه
ﺑﺰﻋﻴﻢ ﻣﻌﺘﻮه ،وﻣﻊ أن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻌﺎم  2020ﻳﻘﻔﻮن اﻵن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺮاﻣﺐ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻬﺰﻣﻪ،
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﺤﻘﻮا اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺒــﺬﻟـﻬــﺎ ﻹﻋـ ــﺎدة اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﻪ ،وﻫ ــﺬا ﻫﻮ
اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺑﺈﻟﻐﺎء
ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ
ﻏﺮوره اﻟﻬﺶ ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
* ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،وﻣﺆﻟﻔﺔ
ﻛﺘﺎب "ﻳﻮﻣﻴﺎت واﺷﻨﻄﻦ :ﺗﻘﺮﻳﺮ ووﺗﺮﻏﻴﺖ
وﺳﻘﻮط رﻳﺘﺸﺎرد ﻧﻴﻜﺴﻮن"
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

5.725

باقي
عرض استحواذ إلزامي على ً
أسهم «كميفك» بـ  58.1فلسا

ً
التدشين الفعلي قد يتطلب عاما أو أكثر لتوفيق األوضاع
عيسى عبدالسالم

بعد إجراء استطالع
اآلراء في لقاء عقد
ً
أخيرا بمشاركة
شركات االستثمار
والوساطة

كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن شــركــة
بــورصــة الـكــويــت ل ــأوراق المالية رفـعــت إلــى هيئة
أسواق المال ملف "المشتقات المالية" بما يتضمن
من األطر التنفيذية وآليات تطبيق المشتقات المالية
التي سيتم تطبيقها في السوق خالل الفترة المقبلة.
وأضافت أن شركة بورصة الكويت رفعت دراستها
بشأن تدشين عمل نظام المشتقات المالية بآلياته
الـجــديــدة ،بعد االنـتـهــاء مــن إج ــراء استطالع اآلراء،
فــي لـقــاء عـقــد أخ ـيــرا بـمـشــاركــة شــركــات االستثمار
وا لــو ســا طــة ،بـشــأن مناقشة المقترحات المطلوبة
بـ ـش ــأن إع ـ ـ ــداد وت ـن ـظ ـيــم س ـ ــوق ال ـم ـش ـت ـق ــات (ب ـي ــوع
مستقبلية ،أوبشن ،آجل) ،بعدما تم إيقاف العمل به
في السابق بعد عدة سنوات كانت فيها بمنزلة العب
رئيسي في التعامالت اليومية على األسهم ُ
المدرجة،
والتعامالت اليومية على األسهم ُ
المدرجة ،خصوصا
لـمـصـلـحــة األف ـ ـ ــراد وب ـع ــض ال ـم ـحــافــظ وال ـش ــرك ــات
الصغيرة الحجم.
وق ـ ـ ــدرت الـ ـمـ ـص ــادر ال ـف ـت ــرة ال ــزم ـن ـي ــة ال ـم ـطـلــوبــة
لالنتقال الى مرحلة التدشين الفعلي لدخول سوق
ال ـم ـش ـت ـقــات ال ـمــال ـيــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت ال ــى مــرحـلــة
التطبيق الفعلي بفترة ال تقل عــن سنة ،نظرا إلى
أهمية وحيوية المرحلة المقبلة مــن خطة تطوير
السوق التي أطلقتها البورصة في  ،2017حيث سيتم
طرح المشتقات المالية بالتعاون مع هيئة أسواق
المال والشركة الكويتية للمقاصة ،وذلك بعد دراسة
متكاملة قدمتها البورصة حول منتجات المشتقات

6.234

4.733

2.633 2.947 3.283

«البورصة» ترفع إلى «األسواق» مشروع المشتقات النهائي

●

المالية مع شركات االستثمار واألط ــراف المعنية،
مشيرة الى أنه من شأن هذه الخطوة أن تسهم في
تنويع المنتجات وزيادة السيولة التي تعد أحد أهم
العوامل الجاذبة للمستثمرين إلى بورصة الكويت.
وأرج ـ ـعـ ــت ال ـس ـب ــب وراء ذل ـ ــك ف ــي اح ـت ـي ــاج ه ــذه
المشتقات الــى كــل هــذه الـفـتــرة ،نظرا إلــى حاجتها
الى تطبيق الوسيط الطرف المقابل المركزي ،ccp
ومشاركة بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية
بــدورهــا المحوري في هــذه العمليات ،وقــد تحتاج
الشركة الكويتية للمقاصة الــى فـتــرة عــام لتوفيق
أوضاعها لتطبيق هــذه المشتقات ،مشيرة الــى أن
الهيئة تطمح الى إطالق مشتقات بالنظم العالمية
التي تتناسب مع الشركات والمؤسسات ،حيث إن
الـمـشـتـقــات الـمـعـمــول بـهــا فــي س ــوق الـكــويــت محل
ت ـعــامــل أف ـ ــراد بـنـسـبــة ت ـصــل ال ــى  98ف ــي ال ـم ـئــة ،إال
أن التوجه الجديد هــو إتــاحــة الفرصة للصناديق
والمحافظ والشركات والكيانات المؤسسية لتتعامل
في المشتقات المالية ،وهو ما يعزز تدفق السيولة
الى السوق.
وبينت أن االخـتـبــارات الخاصة بــإطــاق الطرف
المقابل المركزي  CCPستبدأ خالل األشهر المقبلة
بين شركات الوساطة والبنوك والشركة الكويتية
للمقاصة ،الفتة الى أن كال من بنك الكويت المركزي
وال ـشــركــة الـكــويـتـيــة لـلـمـقــاصــة انـتـهـيــا م ــن تجهيز
جميع المتطلبات الفنية الخاصة بتشغيل الدفعة
الثانية من المرحلة الثالثة لمرحلة تطوير بورصة

السوق األول السوق الرئيسي

الكويت لألوراق المالية ،على مستوى توفير األنظمة
التشغيلية والبديلة لضمان االستمرارية وسالمة
التشغيل.
وأض ــاف ــت أن الـ ـخـ ـي ــارات ال ـم ـتــاحــة لـلـمـتــداولـيــن
والمستثمرين فــي ســوق الـكــويــت ل ــأوراق المالية
س ـت ـك ــون ع ـب ــر ت ــوف ـي ــر رصـ ـي ــد س ــاب ــق ت ـت ــواف ــر فـيــه
الـسـيــولــة الـنـقــديــة ،إلت ـمــام ال ـت ــداول فــي الـحـســابــات
البنكية الخاصة بهم ،أو توفير ضمان من البنوك
التجارية من خالل العالقات المصرفية واالئتمانية
من الودائع ،وغيرها من الضمانات األخرى ،إضافة
الى الوصول الى مرحلة تطبيق تولي الوسطاء ملف
تداوالت عمالئها.
وذكرت المصادر أن إطالق عمل الوسيط المركزي
س ـيــؤدي إل ــى إحـ ــداث نـقـلــة نــوعـيــة فــي الـعـمــل بهذا
النظام ،وستكون السوق الكويتية أولى األسواق في
ً
المنطقة تطبيقا لذلك النهج الجديد ،ألنــه سيوفر
مستويات حماية جديدة ضمن مستويات ضمانات
جديدة ،تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية،
ً
وفقا للمعايير الدولية العالمية.

محمد اإلتربي

ذكـ ــرت م ـص ــادر مــال ـيــة ،أن
شركة الذكير للتجارة العامة
والمقاوالت ،التي نفذت عملية
ش ـ ــراء لـحـصــة اسـتــراتـيـجـيــة
م ــن رأس ـم ــال شــركــة األوس ــط
لالستثمار ا لـمــا لــي (كميفك)
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  74.3فـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة،
سـ ـتـ ـق ــدم ع ـ ـ ــرض اسـ ـتـ ـح ــواذ
إلــزام ـيــا لـبــاقــي المساهمين
خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،حيث
سيتم تحضير العرض وأخذ
ال ـمــواف ـقــة ال ــازم ــة م ــن هيئة
أسواق المال في غضون شهر
تقريبا.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر ،أن
س ـع ــر االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ س ـي ـكــون
نـفــس سـعــر الـصـفـقــة ،الـبــالــغ
 0.0581فلسا للسهم ،حيث
ُيـ ـع ــد ذلـ ــك ال ـس ـع ــر أعـ ـل ــى مــن
متوسط آخر  6أشهر للسهم،
ووفقا لالئحة التنفيذية ،فإن
س ـعــر االسـ ـتـ ـح ــواذ اإلل ــزام ــي
يتم وفقا لمتوسط سعر آخر
 6أش ـه ــر ،أو س ـعــر الـصـفـقــة،
أيهما أعلى.

ويتبقى من األسهم القائمة
ن ـحــو  66.637م ـل ـيــون سهم
بقيمة  3.88ماليين دينار.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ال ــذكـ ـي ــر
تمكنت من حسم شراء حصة
نسبتها  74.3في المئة ،بواقع
كمية أسهم تبلغ  192مليون
دينار.
وس ـي ـت ــم ت ـش ـك ـيــل مـجـلــس
إدارة الشركة في االنتخابات
المقبلة ،بـمــا يعكس ا لـ ُـمــاك
الـ ـ ـج ـ ــدد ل ـ ـهـ ــا ،بـ ـع ــد أن تـمــت
السيطرة على الشركة.
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن
ال ـع ــرض اإلل ــزام ــي يـبـقــى من
التعليمات التي تتنافى مع
مـ ـب ــدأ إدراج ال ـ ـشـ ــركـ ــات فــي
البورصة ،فإذا تمت السيطرة
عـلــى الـشــركــة بنسبة  99في
ال ـم ـئــة ،ف ـمــا ف ــائ ــدة وجــودهــا
فــي مقصورة اإلدراج؟ ،علما
بــأن مـبــدأ اإلدراج يـقــوم على
ال ـم ـشــاركــة وســائـلـيــة السهم
وتبادله من مستثمر إلى آخر.

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة  33.4مليون دينار
ضغط على «السوق األول» ...وأسهم محدودة الدوران تطيح «الرئيسي»
●

علي العنزي

بـ ـ ـ ــدأت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ت ـ ـعـ ــامـ ــات ـ ـهـ ــا ه ـ ــذا
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ع ـ ـلـ ــى تـ ــراج ـ ـعـ ــات
واضـحــة واصـلــت بها خسائر
األسبوع الماضي التي بلغت
 3.5ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى ب ـعــض
مؤشراتها ،وخسر أمس مؤشر
السوق العام ثلث نقطة مئوية
ت ـعــادل  20.29نقطة ليتراجع
ا ل ــى مـسـتــوى  5725.31نقطة
وســط استقرار السيولة حول
مـعــدالت األسـبــوع الماضي إذ
بلغت أمس  33.4مليون دينار
تداولت  111.8مليون سهم من
خالل  5337صفقة.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت خ ـ ـسـ ــائـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
األول أق ــل وبنسبة رب ــع نقطة
مئوية أي  16.54نقطة ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  6234.5نقطة
وبسيولة كبيرة تـجــاوزت 30
مليون دينار متداولة حوالي
 65مليون سهم تم تنفيذها من
خالل  3484صفقة.
وج ـ ـ ــاء الـ ـضـ ـغ ــط مـ ــن خ ــال

مـ ـ ــؤشـ ـ ــر الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
ال ــذي كــان األق ــل خـســارة خالل
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي لـيـخـســر
أمـ ــس 0.6 ،ف ــي ال ـم ـئــة ت ـســاوى
 28.46ن ـق ـط ــة ل ـي ـت ــرا ج ــع إ ل ــى
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى  4733.53ن ـق ـط ــة
بـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداوالت م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ب ـل ـغــت
سـيــولـتـهــا  2.6م ـل ـيــون دي ـنــار
ً
ف ـق ــط ،ت ــداول ــت أس ـه ـمــا قــريـبــة
مــن  47مليون سهم مــن خالل
 1853صفقة.
وأبرز محطات جلسة ،أمس،
األول ـ ــى خـ ــال هـ ــذا األسـ ـب ــوع،
ه ــي ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـيــع الـمـكـثــف
الـ ـت ــي ت ـم ــت ع ـل ــى س ـه ــم بـيـتــك
بعد إعالن البنك موافقته على
قيمة التبادل بين سهم بيتك
و 2.3من األهلي المتحد ،التي
س ـت ـط ــوي ص ـف ـحــة اس ـت ـح ــواذ
ب ـ ـي ـ ـتـ ــك عـ ـ ـل ـ ــى أهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي م ـت ـح ــد
ً
البحريني ا لــذي شهد نشاطا
ً
ً
إيـجــابـيــا ،وحـقــق ن ـمــوا وأقـفــل
على اللون األخضر.
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن ه ـ ـنـ ــاك ع ـم ـل ـيــة
إعـ ـ ـ ــادة ل ـت ـق ـي ـيــم س ـع ــر ال ـس ـهــم
ال ـســوقــي وال ـ ــذي ش ـهــد مــوجــة

« :»OTCتداول  4.5ماليين
سهم بقيمة  105.3آالف دينار
شهدت منصة تداوالت نظام خارج المنصة المعروف بـ ""OTC
ً
خالل جلسات األسبوع المنتهي الخميس الماضي انخفاضا في
قيمة التداوالت بتداول  4.5ماليين سهم بقيمة  105.3آالف دينار
كويتي "نحو  358ألف دوالر" تمت عبر  32صفقة.
وقالت شركة "الموازي دوت كوم" في تقرير لها أمس ،إن شاشة
الصفقات الفورية سجلت أداء سلبيا إذ بلغ حجم التداوالت 700.6
ألف سهم بقيمة  25.2ألف دينار "نحو  85.6ألف دوالر" تمت عبر
 20صفقة.
ً
وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء سلبيا خالل
األسبوع إذ بلغت الـتــداوالت نحو  3.8ماليين سهم بقيمة نحو
 80.12ألف دينار "نحو  272.4ألف دوالر" تمت عبر  12صفقة.
بيع كبيرة استحوذ على ثلث
سيولة الجلسة أم ــس ،ورافــق
بيتك سهم زين باللون األحمر
وبـعــض أسـهــم الـبـنــوك ،بينما
اسـتـطــاع سهم الــوطـنــي وبعد
ارتفاعه أن يخفف من الضغط
على مؤشر السوق األول الذي

أخبار الشركات
«المشتركة» :أمر تغييري بـ  1.8مليون
دينار لمناقصة تابعة لـ «األشغال»
تسلمت المجموعة المشتركة للمقاوالت أمرا
تغييريا في مناقصة تتبع وزارة األشغال بقيمة
 1.80مليون ديـنــار ،ما يعادل  30في المئة على
قيمة العقد.
ووفق بيان الشركة لبورصة الكويت ،أمس ،فإن
المناقصة تتعلق بصيانة عامة للطرق والساحات
فــي محافظة مـبــارك الكبير (صـبـحــان ،والقرين،
ومبارك الكبير).
وبينت المجموعة أ نــه سيتم تحقيق نتائج
جيدة خالل فترة تنفيذ األمر التغييري.

ّ
«عقار» توقع عقد تسهيالت
بـ  4.1ماليين دينار

أعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار
لــاس ـت ـث ـمــارات ال ـع ـقــاريــة توقيع
عـقــد تسهيالت مــع أح ــد البنوك
الخارجية بمبلغ  50مليون درهم
إم ــارات ــي( ،مــا يـعــادل  4.1ماليين
دينار).
وق ـ ــال ـ ــت «ع ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار» ،ف ـ ــي ب ـي ــان
للبورصة ،إن التسهيالت سيتم
استخدامها في تمويل مشاريع
الشركة ودعم أنشطتها التشغيلية.

ّ
«المتحدة» توقع عقد زيادة
تسهيالت مصرفية مع «برقان»
أعلنت شركة العقارات المتحدة توقيعها
عقد تعديل وزي ــادة تسهيالت مصرفية مع
بـنــك ب ــرق ــان ،وذلـ ــك ب ـغــرض تـمــويــل أنشطة
الشركة.
وقالت "المتحدة" ،في بيان للبورصة أمس،
إن إجمالي قيمة التسهيالت بعد التعديل
والزيادة يبلغ  66.5مليون دينار.
وأوضحت الشركة أن التسهيالت سيظهر
أثرها على البيانات المالية المجمعة ،بدءا
من الربع الثالث للعام الحالي.

«صناعات» تحصل على موافقة «أسواق
المال» إلصدار سندات
حصلت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة على
موافقة هيئة أســواق المال بإصدار سندات بقيمة ال تتجاوز
 30مليون دينار.
وقالت «صناعات» ،إن السندات لمدة ال تتجاوز  5سنوات
من تاريخ اإلصدار ،وذلك بشرط التقيد بأحكام الكتاب الحادي
عشر (التعامل في األوراق المالية) من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة .2010
وأوضحت الشركة أن المجموعة ترغب في طرح وتسويق
هذه األوراق المالية في دولة الكويت.
ً
وذكرت «صناعات» أنه سيتم إعداد نشرة اكتتاب وفقا ألحكام
القانون رقم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية وتعديالتها.

ّ
ً
«سفن» توقع عقدا بـ  4ماليين دينار لمصلحة «البترول الوطنية»
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة
وبناء السفن توقيع عقد بـ  4.017ماليين دينار
لمصلحة شركة البترول الوطنية الكويتية،
ً
لمدة  62شهرا.
وقالت «سفن» في بيان للبورصة ،إن العقد
يتعلق بتنظيف وإزالـ ــة تــرسـبــات الـفـحــم من

سخانات متعددة باستخدام طريقة الكشط
في مصافي «البترول الوطنية».
وأوض ـحــت الـشــركــة أن العقد سينتج عنه
تحقيق أرباح تشغيلية سيتم إدراجها ضمن
البيانات المالية لـ «سفن» للعام الحالي حتى
.2024

انتهى بخسارة هي األقل بين
المؤشرات الثالثة ،وكان مؤشر
الــرئـيـســي تـحــت ضـغــط أسهم
م ـح ــدودة ال ـ ــدوران إذ فـقــدت 4
أسهم حوالي  10في المئة وهي
منشآت وإيفا فنادق ووطنية
د ق بينما حقق سهم كميفك

ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ،ك ــان ــت م ــؤش ــرات
أس ــواق دول مجلس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي أقـ ـفـ ـل ــت جـلـسـتـهــا
األولـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ع ـلــى
خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر م ـ ـت ـ ـف ـ ــاوت ـ ــة ،وك ـ ـ ــان
االستثناء منها مــؤ شــر سوق
ً
مـ ـسـ ـق ــط الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـجـ ــل ن ـ ـمـ ــوا

ً
ً
ن ـم ــوا ك ـب ـيــرا وبـنـسـبــة  20في
المئة وسهما مساكن وأرجان
حــوالــي  10فــي الـمـئــة ،ومــالــت
كفة األسهم الخاسرة لتضغط
على مــؤشــر الـســوق الرئيسي
وسيولته ليقفل على خسارة
واضحة.

ً
محدودا ،وكان مؤشر "تاسي"
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي األك ـ ـثـ ــر
خسارة على وقع حادث السبت
واالع ـتــداء على معامل نفطية
تــاب ـعــة ألرامـ ـك ــو ف ــي منطقتي
بقيق وخــريــص مـمــا أث ــر على
إنـتــاج النفط الـسـعــودي ،وهو

ما قد يدفع باألسعار بمجرد
افتتاحها األسبوعي منتصف
ليل األمــس ،وكــان سعر النفط
ً
قد أقفل على مستوى  60دوالرا
لمزيج برنت بنهاية تعامالت
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع خ ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــاء ي ــوم
الجمعة الماضي.

«بيتك» :استقرار التضخم عند  %1.1في يوليو
ب ـقــي م ـس ـتــوى ال ـت ـض ـخــم عند
حــدود  1.1في المئة على أساس
سنوي بنهاية يوليو دون تغير
عن مستواه في الشهر السابق له،
ً
وطبقا لبيانات اإلدارة المركزية
لإلحصاء تجاوز الرقم القياسي
ألسعار المستهلك حاجز 114.4
ن ـق ـط ــة ب ـن ـه ــاي ــة ي ــولـ ـي ــو ب ــزي ــادة
م ـقــدارهــا  1.3نـقـطــة عـلــى أســاس
سنوي .ومازالت معدالت التضخم
ع ـلــى أس ـ ــاس س ـن ــوي ف ــي ات ـجــاه
تصاعدي منذ أواخــر  ،2018لكن
مستويات األسعار تسجل معدالت
تضخم طفيفة وصلت أعالها في
يوليو والشهر السابق بحدود 1
في المئة.
وح ـســب الـتـقــريــر ال ـص ــادر عن
بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (بـيـتــك)،
ي ــاح ــظ زيـ ـ ـ ــادة ش ـه ــري ــة طـفـيـفــة
لـمـسـتــويــات األس ـع ــار فــي يوليو
لمعظم مـكــونــات الــرقــم القياسي
مع استقرار في باقي المكونات،
وسجلت مستويات األسعار معدل
ً
تضخم شهري طفيفا تراجع إلى
أق ــل مــن نصف فــي المئة بنهاية
يوليو مقابل تضخم شهري أعلى
ً
قـلـيــا ب ـحــدود  0.5فــي الـمـئــة في
يــونـيــو ،وق ــد ارتـفـعــت مستويات
األس ـ ـعـ ــار ب ـش ـكــل ش ـه ــري طفيف
ل ـ ـ  5م ـك ــون ــات رئ ـي ـس ـيــة ب ـي ــن 12
ً
ً
مكونا فيما لــم تشهد تغيرا في
بــاقــي ال ـم ـكــونــات ،ووصـ ــل مـعــدل
التضخم أعاله في مكون األغذية
ً
والمشروبات مسجال  1.2في المئة
عن مستويات أسعاره في يونيو.

معدل التضخم السنوي في
مكونات الرقم القياسي العام:
مازال االتجاه التصاعدي للرقم
ال ـق ـيــاســي ف ــي ب ـعــض الـمـكــونــات

ً
األساسية متواصال بشكل واضح،
ً
مـثــل مـكــون الـنـقــل ،مـسـجــا ثاني
أعلى رقــم قياسي بين المكونات
الرئيسية بمعدل تضخم سنوي
ً
ارتفع قليال إلى  4.7في المئة في
يــولـيــو مـقــابــل  4.5ف ــي الـمـئــة في
يونيو ،كــان األعـلــى لهذا المكون
م ـن ــذ م ـس ـتــويــاتــه ال ـمــرت ـف ـعــة فــي
ع ــام  ،2017وف ــي مـكــون المطاعم
وال ـ ـف ـ ـنـ ــادق مـ ــع ت ـس ـج ـي ـلــه م ـعــدل
تـ ـضـ ـخ ــم س ـ ـنـ ــوي تـ ـض ــاع ــف فــي
يوليو إل ــى  1.3فــي المئة بعدما
سجل معدل تضخم بـحــدود 0.7
ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي يــون ـيــو ،ويستمر
الرقم القياسي لمكون المفروشات
الـمـنــزلـيــة وم ـع ــدات الـصـيــانــة في
م ـســاره الـتـصــاعــدي الــواضــح مع
تـسـجـيـلــه م ـعــدل تـضـخــم سـنــوي
للشهر الثاني على التوالي إلى أقل
من  2في المئة في يوليو ،ويواصل
مؤشر الــرقــم القياسي فــي مكون
األن ـش ـطــة الـتــرفـيـهـيــة والـثـقــافـيــة

ً
ً
ً
اتجاها تصاعديا مسجال معدل
ً
تضخم سـنــوي ارت ـفــع قـلـيــا إلــى
 3.9في المئة بنهاية يوليو مقابل
تضخم أقــل نسبته  3.8في المئة
في الشهر السابق له.
وتـقــدم الــرقــم القياسي لمكون
ً
األغــذيــة وال ـم ـشــروبــات مـتـجــاوزا
ً
ً
حاجز  109نقاط مواصال اتجاها
ً
ت ـص ــاع ــدي ــا م ــع تـسـجـيـلــه مـعــدل
تضخم تضاعف إلى  1في المئة
في يوليو مقابل  0.7في المئة في
يونيو ،كما يواصل الرقم القياسي
لــأس ـعــار ف ــي م ـكــون االت ـص ــاالت
مساره التصاعدي ويسجل أعلى
م ـع ــدل ت ـض ـخــم ب ـيــن ال ـم ـكــونــات،
ً
لـكـنــه ه ــدأ ق ـل ـيــا ف ــي يــول ـيــو إلــى
 4.8في المئة مقابل  5.4في المئة
في الشهر السابق لــه ،يليه الرقم
ال ـق ـيــاســي ل ـم ـكــون ال ـص ـحــة ال ــذي
ً
يسير أيضا في اتجاه تصاعدي
مع تسجيله معدل تضخم سنوي
ً
تــراجــع قليال بنهاية يوليو إلى

 2.2فــي الـمـئــة مـقــابــل ح ــدود 2.4
في المئة في يونيو ،بالتالي هدأ
ال ـم ـس ــار ال ـت ـص ــاع ــدي لـمـسـتــوى
الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم ف ـ ــي م ـ ـكـ ــون األغـ ــذيـ ــة
والمشروبات.

سعر صرف الدوالر واليورو
أغـ ـل ــق س ـع ــر ال ـ ـ ـ ــدوالر بـنـهــايــة
ً
يوليو  2019متخطيا حاجز 304
فلوس وفــق بيانات بنك الكويت
المركزي وهو أعلى مستوى وصله
ً
خــال الشهر ذاتــه ،مسجال زيــادة
شهرية بحدود نصف في المئة،
وبــال ـتــالــي أغ ـل ــق ع ـنــد واح ـ ــد من
أعلى مستوياته منذ منتصف عام
 ،2016ومازال يشهد معدالت تغير
شـهــريــة مـتــذبــذبــة ،وعـلــى أســاس
سـنــوي يــواصــل التغير السنوي
ً
لسعر الـ ــدوالر بــالــديـنــار اتجاها
ً
ً
تصاعديا مستمرا منذ منتصف
 2018مــع زيــادتــه بـحــدود نصف

سعر صرف الدوالر األميركي بالدينار الكويتي

فلس

٣٠٥
304.1
303.2

٣٠٤
302.9

302.5

302.3

٣٠٣
٣٠٢
٣٠١

يلويو ٢٠١٩
إغالغ

يونيو ٢٠١٩
متوسط السعر

يوليو ٢٠١٨
أعلى

أدنى

٣٠٠

في المئة على إغالق يوليو .2018
أما اليورو ،فقد أغلق عند واحد
مــن أدن ــى مـسـتــويــاتــه فــي عامين
ً
ً
ونصف العام مسجال  338.8فلسا
ً
بـنـهــايــة يــولـيــو  2019منخفضا
 1.6في المئة على أساس شهري،
أي أعلى تراجع شهري في العام
ً
الحالي ،معاودا تسجيل معدالت
ان ـخ ـفــاض ش ـهــريــة ب ـعــدمــا حقق
فــي يــونـيــو زيـ ــادة شـهــريــة للمرة
الثانية في العام .ويالحظ مسار
تـصــاعــدي لـسـعــر ال ـي ــورو بعدما
ســار فــي اتـجــاه تـنــازلــي قبل ذلك
ً
م ـص ـح ــوب ــا ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ت ــذب ــذب
ت ـحــركــاتــه ال ـش ـه ــري ــة ،أمـ ــا مـعــدل
الـتـغـيــر ال ـس ـنــوي لـسـعــر ال ـي ــورو
بالدينار فإنه يواصل تراجعه منذ
ً
منتصف العام الماضي مسجال
ً
انخفاضا تزايد في يوليو إلى 4.2
في المئة مقابل تراجع سنوي أقل
بلغ  1.6في المئة في يونيو.

استقرار الدوالر
وارتفاع اليورو
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر
مقابل الدينار ،أمس ،عند مستوى
 0.303ديـ ـن ــار ،ف ــي ح ـيــن ارت ـفــع
اليورو إلى  0.336دينار ،مقارنة
بأسعار صرف الخميس الماضي.
وق ــال بنك الـكــويــت الـمــركــزي،
في نشرته اليومية على موقعه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إن س ـع ــر ص ــرف
الجنيه اإلسترليني ارتـفــع إلى
 0.379ديـنــار ،كما ارتفع الفرنك
الـســويـســري إل ــى  0.306دي ـنــار،
وظل الين الياباني عند مستوى
 0.002دون تغير.
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اقتصاد
ً
ً
«كامكو» :النفط يتلقى دعما مؤقتا على خلفية خفض اإلنتاج
ةديرجلا
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تعرض لمزيد من الضغوط على مدار األسابيع الماضية في ضوء الخالفات التجارية
ً
جاء قرار خفض اإلنتاج مجددا
على خلفية استمرار تعرض
النفط للمزيد من الضغوط
على مدار األسابيع الماضية
في ضوء الخالفات التجارية
بين الواليات المتحدة والصين
والتي تستمر في التأثير على
األسواق العالمية.

ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ع ــن
ش ــرك ــة «ك ــام ـك ــو» لــاس ـت ـث ـمــار أن
المحادثات التي أجراها أعضاء
مـنـظـمــة «أوب ـ ـ ــك» ل ـخ ـفــض إن ـتــاج
النفط ،األسبوع الماضي ،دفعت
األسعار إلى االرتفاع وسط تزايد
التكهنات قبل اجتماع المنظمة
وحلفائها لمناقشة السياسات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة فــي
ديسمبر  .2019وو ف ــق التقرير،
وافـ ـق ــت ال ـم ـج ـمــوعــة ع ـلــى وضــع
ق ـي ــود ع ـلــى اإلنـ ـت ــاج الـ ـق ــادم مــن
الـعــراق ونيجيريا بما يتماشى
م ـ ــع األه ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــددة ،وم ــن
المتوقع ،أن تقوم هاتان الدولتان
بـكـبــح اإلنـ ـت ــاج ب ــواق ــع  232ألــف
ً
بــرم ـيــل يــوم ـيــا ب ـمــا س ـي ـعــزز من
مستوى التزام «أوبك» وحلفائها
بصفة عامة.
وم ــن الـمـقــرر أن تـقــوم «أوب ــك»
وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤهـ ــا بـ ــات ـ ـخـ ــاذ قـ ــرارهـ ــا
بـمــراجـعــة الـسـيــاســة ال ـعــامــة في
اجـ ـتـ ـم ــاع دي ـس ـم ـب ــر  2019وف ــي
الوقت ذاته ،من المتوقع أن تظهر
أسـعــار النفط ردة فعل ح ــادة ،ال
سيما عقب الهجمات التي وقعت
ع ـل ــى اث ـن ـي ــن م ــن م ــراف ــق ال ـن ـفــط
التابعة ألرامكو والتي أثرت على
إمدادات الخام بنحو  5.7ماليين
ً
برميل  /يوميا.
وج ـ ـ ــاء ق ـ ـ ــرار خ ـف ــض اإلنـ ـت ــاج
ً
م ـ ـجـ ــددا ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة اس ـت ـم ــرار
ت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ل ـ ـل ـ ـمـ ــزيـ ــد م ــن
ال ـض ـغــوط ع ـلــى مـ ــدار األســاب ـيــع
ال ـم ــاض ـي ــة ف ــي ضـ ــوء ال ـخ ــاف ــات
التجارية بين الواليات المتحدة

والصين التي تستمر في التأثير
على األسواق العالمية.
وس ـ ــاه ـ ــم ع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـع ــوام ــل
األخرى في تسجيل هذا التراجع
م ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ــدوالر
األميركي مقابل معظم العمالت
الرئيسية وتباطؤ معدالت النمو
االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي ج ـم ـيــع أن ـح ــاء
ال ـعــالــم .وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن يــؤثــر
ذ لــك على الطلب على النفط في
المدى القريب بما يحد من حفاظ
أسعار النفط على اتجاه إيجابي
مستدام.
وأظهرت العديد من التطورات
األخـيــرة اسـتـمــرار ضعف الطلب
على النفط على المدى القريب.
ومن ضمن اإلشارات الواضحة
الدالة على التباطؤ االقتصادي،
ق ـيــام الـبـنــك ال ـمــركــزي األوروبـ ــي
األسبوع الماضي بخفض سعر
الفائدة على الودائع للمرة األولى
مـنــذ م ــارس  2016إل ــى مستوى
قياسي جديد بلغ  -0.5في المئة.
وأعلن البنك المركزي األوروبي
ً
أيـضــا تطبيق جــولــة جــديــدة من
برنامج التيسير الكمي وصــرح
ب ــأن ــه س ـي ـس ـتــأنــف عـمـلـيــة ش ــراء
ً
السندات بــدء ا من نوفمبر 2019
لتوفير عوامل تحفيزية جديدة
لـتـعــزيــز ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي في
المنطقة.
من جهة أخرى ،سجلت الهند
أدنى معدل استهالك للنفط في 9
أشهر على خلفية تراجع مبيعات
السيارات والتباطؤ االقتصادي
ً
عموما.

كما أدى تباطؤ الطلب المحلي
ف ــي ال ـص ـيــن إل ــى دف ــع الـحـكــومــة
إلــى الحد من القيود المفروضة
عـلــى الـبـنــوك وخـفــض متطلبات
االح ـت ـيــاطــي .وانـعـكــس التباطؤ
ف ــي ال ـت ـقــاريــر الـشـهــريــة األخ ـيــرة
الصادرة عن كل من األوبك وإدارة
معلومات الطاقة األميركية التي
عكست تراجع الطلب على النفط
على المدى القريب.
أمـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ج ـ ــان ـ ــب الـ ـ ـع ـ ــرض،
ف ـف ــي ظـ ــل أن ـ ـبـ ــاء ب ـ ــأن الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ج ـ ــاءت ف ــي الـ ـص ــدارة
م ـت ـخ ـط ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ك ــأك ـب ــر
مـصــدر للنفط فــي الـعــالــم لفترة
ق ـص ـي ــرة ،ظـ ـه ــرت أخـ ـب ــار أح ــدث
تشير إلــى أن الــواليــات المتحدة
قــد تـغــض ال ـطــرف بـعــض الـشــيء
ع ــن ال ـع ـقــوبــات ال ـم ـفــروضــة على
صـ ـ ــادرات ال ـن ـفــط ل ـكــل م ــن إي ــران
وفنزويال.
وفـ ـ ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات
السياسية األخيرة في الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ،ص ـ ــرح وزي ـ ــر ال ـن ـفــط
الفنزويلي بأنه على ثقة بقدرة
بــاده على العودة إلنتاج النفط
بحلول نهاية عام .2019
ً
ل ـك ــن وفـ ـق ــا ل ـت ــوق ـع ــات شــركــة
المعلومات المالية ،IHS Markit
فــإن إنـتــاج النفط الفنزويلي قد
ينخفض إلــى  0.5مليون برميل
ً
يوميا خالل العام المقبل في ظل
األزم ــة السياسية واالقـتـصــاديــة
الـ ـت ــي ت ـم ــر ب ـه ــا ال ـ ـبـ ــاد وسـ ــوف
يتطلب األمــر بعض الوقت حتى
يتعافى اإلنتاج النفطي.

وأدى ص ــدور بعض التقارير
غير المؤكدة عن بحث الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ع ــن إم ـكــان ـيــة تخفيف
العقوبات على إيــران إلى تراجع
أسعار النفط األسـبــوع الماضي
ً
بنسبة  2في المئة تقريبا.
وف ــي ذات ال ــوق ــت ،يـشـيــر عــدد
مــن التحليالت إلــى أن تقديرات
نمو إنـتــاج النفط الـصـخــري في
الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة قـ ــد ت ـكــون
أعلى مــن المعدالت الفعلية وأن
ً
ً
تسجيله نموا إضافيا قد يكون
أقل من المتوقع.
وأظهرت البيانات الصادرة عن

إدارة معلومات الطاقة األميركية
ت ــراج ــع اإلنـ ـت ــاج ب ــواق ــع  33ألــف
ً
برميل يوميا على أساس شهري
في يونيو  .2019إضافة إلى ذلك،
ه ـنــاك دع ــم م ـتــزايــد م ــن الـســاســة
األميركيين لحظر التنقيب على
الــرغــم مــن أنـنــا نستبعد حــدوث
ذلك على المدى القريب.

االتجاهات الشهرية ألسعار
النفط
ً
س ـج ـلــت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ن ـمــوا
ً
متواصال بعد انخفاضها في أول

جلستي تداول في شهر سبتمبر
 .2019وج ـ ــاء ت ال ـم ـكــاســب على
خلفية الـتــوقـعــات بـقـيــام «أوب ــك»
ً
ب ـخ ـفــض اإلن ـ ـتـ ــاج مـ ـ ـج ـ ــددا ،ه ــذا
إضافة إلــى انخفاض مخزونات
النفط األميركية.
ل ـك ــن ال ـب ـي ــان ــات االق ـت ـص ــادي ــة
الضعيفة التي صدرت في بداية
الـشـهــر كـبـحــت ج ـمــاح أي زي ــادة
ك ـب ـي ــرة ف ــي األس ـ ـع ـ ــار .وأظـ ـه ــرت
بيانات أغسطس  2019أن نشاط
قطاع الصناعات التحويلية في
الواليات المتحدة قد تباطأ إلى
أدنى مستوياته منذ عدة سنوات،

في حين استمر تراجع األنشطة
ال ـص ـنــاع ـيــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـي ــورو
للشهر السابع على التوالي.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن
إدارة معلومات الطاقة األميركية
تراجع مخزونات النفط األميركي
لــأس ـبــوع ال ــراب ــع ع ـلــى ال ـتــوالــي
بإجمالي تــراجــع بلغ  24مليون
ً
بــرمـيــل وص ــوال إل ــى  416مليون
برميل.

«الوطني» :ترامب مطالب بتعزيز شعبيته مع اقتراب سباق االنتخابات
عبر نجاح مساعيه في التوصل إلى حل للحروب التجارية
ق ــال تـقــريــر أس ــواق الـنـقــد ال ـصــادر عــن بـنــك الكويت
الــوط ـنــي ،إن الــرئـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب وافــق
األرب ـعــاء الـمــاضــي على تأجيل فــرض رس ــوم جمركية
إضافية على البضائع الصينية مــدة أسبوعين بناء
على طلب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو.
ووف ــق الـتـقــريــر ،ســاهــم ه ــذا ال ـق ــرار فــي دف ــع أس ــواق
األسهم على مستوى العالم إلى االرتفاع ،كما أدى إلى
تراجع عمالت المالذ اآلمن (الين الياباني) بأكثر من 1
في المئة خالل األسبوع الماضي.
في التفاصيل ،تشير بادرة إبداء حسن النية من جهة
الرئيس تــرامــب إلــى تحول فــي نبرة الـحــرب التجارية
وإمكانة التوصل إلى تسوية بالمستقبل القريب.
ف ـف ــي ظ ــل األوضـ ـ ـ ــاع ال ـح ــال ـي ــة م ــن ان ـك ـم ــاش ق ـطــاع
ال ـص ـن ــاع ــات ال ـت ـحــوي ـل ـيــة األم ـي ــرك ــي واق ـ ـتـ ــراب س ـبــاق
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة الـ ــذي أص ـبــح على
األب ــواب ،يتطلب األمــر نجاح مساعي الرئيس ترامب
لـتـعــزيــز شـعـبـيـتــه ،وق ــد ي ـكــون تــوصـلــه لـحــل لـلـحــروب
التجارية هو ما يتطلبه األمر.

وعلى صعيد تأثر أدوات الدخل الثابت ،فقد تحسن
أداء عائدات سندات الخزانة األميركية ألجل  10سنوات
ليصل إلــى أعلى مستوياته المسجلة في شهر واحد
ً
ً
مسجال نموا بنسبة  1.90في المئة يوم الجمعة ،إذ تزايد
اإلقبال على المخاطر بين جموع المستثمرين وسط
تراجع وتيرة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين
عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،مـمــا أدى إل ــى ص ـعــود األص ــول
مرتفعة المخاطر إلى مستويات أعلى.

البيانات األميركية واالجتماع المقبل لـ«الفدرالي»
ارت ـف ــع مــؤشــر أس ـع ــار الـمـسـتـهـلـكـيــن األس ــاس ــي في
الــواليــات المتحدة بنسبة  0.3فــي المئة على أســاس
ً
شهري في أغسطس ،متخطيا توقعات السوق للشهر
الثالث على التوالي.
أما على أساس سنوي ،فقد ارتفع المؤشر من  2.2في
المئة إلى  2.4في المئة بما يضع االحتياطي الفدرالي
في مأزق .إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

في أغسطس على خلفية اإلنفاق االستهالكي القوي الذي
يدعم باستمرار وتيرة النمو االقتصادي في الواليات
المتحدة .كما ارتفع المؤشر بنسبة  0.4في المئة الشهر
ً
الماضي مقابل التوقعات بتسجليه نموا بنسبة  0.2في
المئة ،األمر الذي يعزى في األساس إلى تزايد اإلنفاق
على السيارات ومواد البناء والرعاية الصحية.
وارتفع مؤشر مبيعات التجزئة األساسي بنسبة 0.3
ً
في المئة خالل الشهر الماضي في أعقاب تسجيله نموا
ً
قويا بنسبة  0.9في المئة في الشهر السابق.
كذلك ارتفع اإلنفاق االستهالكي  -الذي يمثل أكثر من
ثلثي النشاط االقتصادي  -بمعدل نمو بلغت نسبته 4.7
في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام
 ،2019بما يمثل أقوى أداء له على مدى أكثر من أربعة
أعوام .وقد يؤدي ذلك النمو المتواصل إلى دفع صناع
السياسات النقدية إلى إعادة النظر في خفض أسعار
ً
الفائدة مجددا خــال العام الحالي ،على الرغم من أن
الشريحة الكبرى من التوقعات ما زالت تشير إلى قيام
ً
االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي بخفض أسـعــار الـفــائــدة مـجــددا

األسبوع القادم في ظل توقعات تباطؤ النمو العالمي.
وت ـقــوم أس ــواق الـعـقــود اآلج ـلــة فــي الــوقــت الحاضر
بتسعير إمكانية إقدام االحتياطي الفدرالي على خفض
أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل والمقرر انعقاده بعد
غد بنسبة  98.5في المئة.
لكن في ظل ارتفاع معدالت التضخم وهدوء وتيرة
ال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـصـيــن،
سيكون من الصعب دافع نحو اإلقدام على خطوة خفض
أسعار الفائدة في هذا التوقيت.
من جهة أخرى ،يأتي هذا في حين استغل ترامب قرار
البنك المركزي األوروب ــي خفض أسعار الفائدة وقام
بممارسة المزيد من الضغوط على االحتياطي الفدرالي
التخاذ خطوة مماثلة.

ً
ً
 -0.5في المئة كما كان متوقعا على نطاق واسع ،مسجال
بذلك أول تغيير ألسعار الفائدة منذ مارس .2016
كما قام بتعزيز توجهاته المستقبلية بشأن أسعار
الـفــائــدة مــع تــوقــع البنك الـمــركــزي األوروبـ ــي أن «تظل
معدالت الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أدنى من
ذل ــك حـتــى ن ــرى تــوق ـعــات الـتـضـخــم ت ـت ـقــارب ب ـقــوة من
المستويات المستهدفة ،قرب  2في المئة ولكنها أقل
منها في الوقت الحالي».
باإلضافة إلى ذلــك ،سوف يستأنف البنك المركزي
األوروبي برنامج التيسير الكمي الذي يبدأ في  1نوفمبر
بمعدل شهري قدره  20مليار يورو ،وسيستمر «طالما
ً
كان ذلك ضروريا لتعزيز اآلثار المترتبة على سياسته
تجاه أسعار الفائدة».

«المركزي» األوروبي يخفض أسعار الفائدة
خفض البنك المركزي األوروبــي سعر الفائدة على
الودائع الرئيسية بمقدار  10نقاط أســاس ليصل إلى

«فالي دبي» 7 :وجهات
«التجاري» يعلن فائزي «النجمة»
إضافية من مبنى  3بمطار دبي
األسبوعي و«راتبك وفوقه كاش»

أعلنت «فالي» دبي انتقال رحالت إلى سبع وجهات إضافية من
المبنى رقم  2إلى المبنى رقم  3بمطار دبي الدولي.
ً
وقــالــت الـشــركــة ،فــي بـيــان صحافي أم ــس ،إنــه اعـتـبــارا مــن 27
أكتوبر المقبل سيتم تشغيل رحالت كل من الماتي ونور سلطان
والبصرة ودار السالم وكليمنجارو وصوفيا وزنجبار من المبنى
رقم  3بمطار دبي الدولي ،ويأتي اختيار هذه الوجهات لتوفير
خيارات مرنة وسهل للمسافرين عبر رحــات الربط بين طيران
اإلمارات وفالي دبي.
وتضاف هذه المحطات السبع إلى قائمة المحطات التي تشغل
ً
حاليا من المبنى رقم  3بمطار دبي الدولي لتصل إلى  22وجهة
ً
وتـشـكــل ه ــذه الـخـطــوة ج ــزءا مــن الـشــراكــة المبتكرة بـيــن طـيــران
اإلم ــارات وفــاي دبــي .وتتجاوز الشراكة حــدود الــرمــز المشترك
ً
لتشمل عـ ــددا مــن ال ـم ـب ــادرات ال ـتــي تـغـطــي الـعـمـلـيــات الـتـجــاريــة
والتخطيط والشبكة إضافة إلى توحيد برنامج مكافآت السفر
وتعزيز تجربة المسافرين.
وقال أليكس ماكنزي نائب الرئيس لخدمات المطار في فالي
دبــي« :مع تنامي شراكتنا مع طيران اإلمــارات تأتي إضافة هذه
المحطات السبع الجديدة لتعمل من المبنى رقم  3بمطار دبي
الدولي ،والتي تبنى على النجاحات التي حققناها خالل العام
ً
الماضي وتعطينا فرصا أكبر لتوفير تجربة سفر فريدة لعمالئنا».
وأضاف أنه «من خالل العمل المشترك والوثيق استطاعت فالي
دبي وطيران اإلمارات توفير خيارات واسعة للسفر عبر واحد من
ً
أكثر مطارات العالم إشغاال».
ويمكن للمسافرين إلى هذه الوجهات القيام بإنجاز إجراءات
سفرهم من خالل كاونترات الدرجتين السياحية واألعمال في صالة
المغادرين بالمبنى  3بمطار دبي الدولي كما تتيح لهم الدخول
للصاالت الخاصة وخــدمــات المسار السريع لمكاتب الـجــوازات
واألمن إضافة إلى مرونة في أوقات االنتظار لرحالت الربط.
وستتولى فــاي دبــي التواصل مع المسافرين الذين حجزوا
ً
رحالت إلى هذه الوجهات اعتبارا من  27أكتوبر وقبل مدة كافية
من تاريخ سفرهم وتزويدهم بآخر المستجدات حول سفرهم.

أجرى البنك التجاري السحب
األسبوعي على «حساب النجمة»
و حـمـلــة «رات ـب ــك وف ــوق ــه ك ــاش»
بحضور ممثلة وزارة التجارة
والصناعة لطيفة الجيعان.
وقال البنك في بيان صحافي
أمــس ،إن نتائج السحب جاء ت
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـح ــو ال ـ ـتـ ــالـ ــي :س ـحــب
ح ـ ـسـ ــاب الـ ـنـ ـجـ ـم ــة األسـ ـب ــوع ــي
ج ـ ــائ ـ ــزة ب ـق ـي ـم ــة  5000ديـ ـن ــار
لمسعود عبدالرحمن الرشيدي،
وال ـس ـح ــب األسـ ـب ــوع ــي لـحـمـلــة
«رات ـ ـبـ ــك وف ــوق ــه ك ـ ــاش» ج ــائ ــزة
بقيمة  1000دينار لنادر فاضل
العجمي.
وأوض ـ ــح أن ج ــوائ ــز حـســاب
النجمة أصبحت مميزة بحجم
مبالغ الجوائز المقدمة ،إضافة
إل ـ ـ ــى تـ ـن ــوعـ ـه ــا ط ـ ـ ـ ــوال ال ـس ـن ــة،
وتـتـضـمــن ال ـس ـحــوبــات جــائــزة
أسـبــوعـيــة بقيمة  5000ديـنــار،
وشهرية بقيمة  20000ديـنــار،
وجائزة نصف سنوية وقدرها
نصف مليون دينار ،إضافة إلى
أكبر جائزة في العالم مرتبطة
بحساب مصرفي والتي حصــل
الـبـنــك بـمــوجـبـهــا عـلــى شـهــادة
غ ـي ـن ـي ــس لـ ـ ــأرقـ ـ ــام ال ـق ـي ــاس ـي ــة
والبالغـة مليـون ونصف المليون
دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة
وال ـت ــأه ــل ل ــدخ ــول ال ـس ـحــوبــات
والفوز بالجوائز القيمة ،كشف
ال ـب ـنــك أنـ ــه ي ـم ـكــن ف ـتــح حـســاب
النجمة فقط بإيداع  100دينار،
وي ـجــب أن ي ـكــون ف ــي الـحـســاب
م ـب ـلــغ ال ي ـق ــل عـ ــن  500دي ـن ــار
لدخول جميع السحوبات على
ك ــاف ــة الـ ـج ــوائ ــز الـ ـت ــي يـقــدمـهــا
الـ ـحـ ـس ــاب .وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـفــرص
الفوز ،كلما زاد المبلغ المحتفظ
ف ــي ال ـح ـســاب زادت ف ــرص فــوز
ً
الـعـمـيــل وك ــل  25ديـ ـن ــارا تــوفــر

ف ــرص ــة واح ـ ـ ــدة ل ـل ـفــوز،
ً
ف ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــا
اإلضافية التي يوفرها
ا ل ـح ـس ــاب ،إذ يحصل
ال ـع ـم ـي ــل ع ـل ــى ب ـطــاقــة
سحب آلــي ويستطيع
الحصول على بطاقة
ائ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــان ب ـ ـض ـ ـمـ ــان
الحساب
وك ــذل ــك ال ـح ـصــول
عـلــى كــافــة الـخــدمــات
المصرفية من البنك
التجاري.
وبالنسبة لحملة
«راتـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــك وف ـ ــوق ـ ــه
ك ـ ــاش» وال ـم ــوج ـه ــة
للموظفين الكويتيين والوافدين
في القطاع الحكومي والخاص
وكذلك المتقاعدين والمستمرة
حـتــى  31ديسمبر  ،2019وعــن
آلية االنضمام إلى هذه الحملة
واالس ـت ـف ــادة م ــن ال ـم ــزاي ــا الـتــي
تـ ــوفـ ــرهـ ــا ،أوضـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـن ــك ب ــأن
باستطاعة أي مــو ظــف كويتي
راتـ ـب ــه ي ــزي ــد ع ـل ــى  500دي ـن ــار
ً
سـ ـ ــواء ت ــم ت ـع ـي ـي ـنــه ح ــدي ـث ــا أو
فــي الـخــدمــة الفعلية مــن سنين
القيام بتحويل راتبه إلى البنك
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ــن مـ ــزايـ ــا ه ــذه
الحملة والـحـصــول عـلــى هدية
نـقــديــة فــوريــة مضمونة بقيمة
ً
 250دينارا أو قرض بدون فائدة
بقيمة خمسة أض ـعــاف الــراتــب
وب ـح ــد أق ـص ــى  10000دي ـن ــار،
ً
إضافة إلى الدخول تلقائيا في
السحب األسبوعي على جائزة
مقدارها  1000دينار.
أما بالنسبة للعمالء الوافدين
والذين يندرجون تحت حساب
الخدمات المصرفية الشخصية
 Premier Bankingوالمخصص
لـلــرواتــب مــن  1700دي ـنــار ،وما
فـ ـ ــوق ف ـ ـسـ ــوف يـ ـتـ ـمـ ـكـ ـن ــون مــن

الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ه ــدي ــة ن ـقــديــة
فورية ،إضافة إلى المتقاعدين
ال ــذي ــن يـحـصـلــون ع ـلــى مـعــاش
تقاعدي قــدره  1000دينار وما
فوق.
فـبـمـجــرد ت ـحــويــل مـعــاشـهــم
التقاعدي على البنك التجاري
سـيـحـصــل ه ـ ــؤالء ع ـلــى هــديــة
ً
ف ـ ــوري ـ ــة ب ـق ـي ـم ــة  150دي ـ ـن ـ ــارا
ً
والــدخــول تلقائيا فــي السحب
األسبوعي على جائزة مقدارها
 1000دي ـن ــار ،واالس ـت ـف ــادة من
مـ ــزايـ ــا ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة الـ ـت ــي تــم
ً
تصميمها خـصــوصــا بـصــورة
تناسب الموظفين الكويتيين
والـ ـ ــوافـ ـ ــديـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ــي
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وال ـح ـكــومــي
ً
والمتقاعدين ،ألنها أيضا توفر
لهم فرصة الحصول على العديد
من المميزات اإلضافية والتمتع
بالعديد من الخدمات المتطورة
والمنتجات الفريدة والمتميزة
التي يوفرها التجاري لعمالئه
لـتـلـبــي اح ـت ـيــاجــات ـهــم وتــرتـقــي
لمستوى تطلعاتهم.
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اقتصاد

انتهاء فترة حصر المواطنين المسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية
دعت هيئة مشروعات
الشراكة المواطنين الكويتيين
ّ
المسجلين للمشاركة في
االكتتاب العام بنسبة %50
من أسهم شركة شمال
الزور األولى للطاقة والمياه
ش.م.ك.ع .خالل الفترة التي
تبدأ في  1أكتوبر وتنتهي في
 29نوفمبر المقبلين.

أعـلـنــت هـيـئــة م ـشــروعــات الـشــراكــة
بين القطاعين العام والخاص االنتهاء
أم ــس ،م ــن حـصــر أس ـم ــاء الـمــواطـنـيــن
الكويتيين المسجلة لدى الهيئة العامة
للمعلومات المدنية ،الحتساب الحد
األدنــى لعدد األسهم المخصصة لكل
مواطن وفق اآللية التي سيعلن عنها
قبل األول من أكتوبر المقبل ،مضيفة
أن ج ـم ـي ــع ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
الـمـسـجـلـيــن لـ ــدى هـيـئــة الـمـعـلــومــات
ال ـم ــدن ـي ــة ح ـت ــى  15س ـب ـت ـم ـبــر 2019
مدعوون للمشاركة في االكتتاب.
وبناء عليه ،دعــت الهيئة في بيان
صحافي أمس ،المواطنين الكويتيين
الـمـسـ ّـجـلـيــن لـلـمـشــاركــة فــي االكـتـتــاب
الـعــام بنسبة  50فــي المئة مــن أسهم
ش ــرك ــة ش ـم ــال الـ ـ ــزور األولـ ـ ــى لـلـطــاقــة
والـمـيــاه ش.م.ك.ع .خــال الفترة التي
تبدأ في  1أكتوبر  2019وتنتهي في
ً
 29نوفمبر  ،2019حرصا منها على
ح ـص ــول ال ـمــواط ـن ـيــن ع ـلــى حصتهم
االستثمارية فــي أول مـشــروع شراكة
بين القطاعين العام والخاص طويل
األجل وأول اكتتاب عام لشركة تعمل

في قطاعي الطاقة والمياه في الكويت.
وأك ــدت أن أحـكــام قــوانـيــن الشراكة
بين القطاعين العام والخاص تشكل
ً
جـ ً
ـزء أســاس ـيــا م ــن سـيــاســة حكومية
شـ ــام ـ ـلـ ــة إلشـ ـ ـ ـ ـ ــراك ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن فــي
ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح
لـلـمـسـتـثـمــريــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
ل ـت ــوف ـي ــر ف ـ ــرص اس ـت ـث ـم ــاري ــة ج ــاذب ــة
للمواطنين من جهة ،ومن جهة أخرى
ه ــي أداة م ــن أدوات تـمـكـيــن الـقـطــاع
الـخــاص مــن تولي زمــام الـمـبــادرة في
تنمية وتنويع االقتصاد الوطني غير
النفطي وزيادة مساهمة األنشطة غير
النفطية.
وأوضحت أنه بمجرد إتمام عملية
ّ
االك ـت ـت ــاب ،ف ــإن نـسـبــة ال ت ـت ـجــاوز 50
فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن أسـ ـه ــم ش ــرك ــة ش ـمــال
ال ـ ــزور األول ـ ــى س ــوف ت ـك ــون مـمـلــوكــة
من المواطنين ،أمــا النسبة المتبقية
والـ ـب ــالـ ـغ ــة  50فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن أس ـهــم
ال ـشــركــة ف ـهــي م ــوزع ــة ب ـيــن الـحـكــومــة
الكويتية والقطاع الخاص ،إذ تمتلك
الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة مـمـثـلــة بالهيئة
العامة لالستثمار والمؤسسة العامة

للتأمينات االجتماعية حصة قدرها
 10في المئة من أسهم رأسمال الشركة
م ــوزع ــة بـيـنـهـمــا ب ــال ـت ـس ــاوي ،بينما
ً
يمتلك ا لـشــر يــك االستراتيجي ممثال
ف ــي ش ــرك ــة ال ـ ـ ــزور ال ـش ـمــال ـيــة األولـ ــى
المملوكة من التحالف المكون من كل
من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي
ً
إف سويز سابقا) ،وشركة «سوميتومو
ك ــورب ــوريـ ـش ــن» الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ،وش ــرك ــة
عبدالله حمد الصقر وإخــوانــه نسبة
 40في المئة من أسهم رأسمال الشركة.
وتعد شركة شمال الزور األولى أول
شركة أسست بموجب أحكام القانون
رقم  39لسنة  2010بتأسيس شركات
كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ
محطات ا لـقــوى الكهربائية وتحلية
ال ـم ـيــاه ف ــي ال ـكــويــت ب ـن ـظــام ال ـشــراكــة
بين القطاعين العام ّ والخاص ()PPP
وهــي المالك والمشغل لمحطة الــزور
الشمالية األولى ،كما تعد أول محطة
خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه
في الكويت.
وبدأت الشركة عملياتها التشغيلية
في نوفمبر  2016بقدرة إنتاجية تعادل

نحو  10في المئة من إجمالي القدرة
اإلنتاجية الحالية للطاقة في الكويت
ونحو  20في المئة من إجمالي القدرة
اإلنتاجية الحالية لتحلية المياه في
البالد.
وي ـت ــم تــوف ـيــر ك ــل ال ـم ـي ــاه الـمـحــاة
والكهرباء للمواطنين والمقيمين في
الكويت من خالل شـبكة الطاقة والمياه
الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء
والـ ـم ــاء وف ـ ــق ات ـفــاق ـيــة ش ـ ــراء ال ـطــاقــة
ً
والمياه ولمدة  40عاما.
ويشكل المشروع المرحلة األولــى
من مشروع المياه والكهرباء المستقل
ف ــي ال ـكــويــت الـ ــذي ت ـه ــدف م ــن خــالــه
وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء إل ـ ــى تلبية
الزيادة المتوقعة في الطلب من خالل
رفع القدرة اإلنتاجية للطاقة في دولة
الكويت في السنوات المقبلة.

أبرز مؤشرات الصفقة:
• الـحـصــة %50 :مــن أسـهــم شركة
شـمــال ال ــزور األول ــى للطاقة والـمـيــاه
ش.م.ك.ع( .وهـ ــي تـمـثــل كــامــل حصة

«الراية»« :ميداف» تستحوذ على  %26من «الثريا»
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ــراي ـ ــة
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة ،أبـ ـ ــرز
المساهمين في مجموعة ميداف
لالستثمارات القابضة في مصر
استحواذ «ميداف» على حصة
 26فــي الـمـئــة مــن أسـهــم شركة
الثريا لتكرير الــزيــوت ،وبلغت
قيمة الصفقة أكثر من  30مليون
جنيه مصري ،وهي أكبر صفقة
ت ـب ــرم ـه ــا ال ـم ـج ـم ــوع ــة فـ ــي ع ــام
 2019نتيجة سعيها الحثيث
إلـ ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع حـ ـج ــم أع ـم ــال ـه ــا
ف ــي ال ـس ــوق ال ـم ـص ــري والـ ــدول
ً
اإلفريقية إ ثــر نجاحها سابقا
فــي االسـتـحــواذ على مجموعة
«ماتركس كابيتال» لالستثمار
المصرية.
وبـ ـه ــذا اإلط ـ ـ ــار ،قـ ــال عــدنــان
ال ـس ــال ــم رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
مجموعة ميداف لالستثمارات

الـقــابـضــة والــرئ ـيــس التنفيذي
ل ـش ــرك ــة الـ ــرايـ ــة ال ـق ــاب ـض ــة ،فــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،إن
«استراتيجية الــرايــة المتميزة
أث ـب ـت ــت جـ ــدواهـ ــا فـ ــي تــوس ـيــع
استثماراتها بالسوق المصري
عـبــر ام ـتــاك حـصــة فــي مـيــداف
لــاسـتـثـمــارات الـقــابـضــة ،التي
ت ـع ـكــف ب ـكــل دأب ع ـلــى تـنــويــع
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــا ف ـ ــي ق ـط ــاع ــات
اقتصادية حيوية لضمان جودة
االسـتـثـمــار والــربـحـيــة وتقليل
المخاطر».
وأض ـ ـ ــاف الـ ـس ــال ــم« :أن ه ــذه
الصفقة مؤشر دامــغ على نمو
ً
أعمال المجموعة إذ نقوم حاليا
بدراسة عدة فرص استثمارية
استراتيجية متنوعة في أسواق
واعــدة تشمل السوق المصري
ً
وع ــددا من األس ــواق في منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
إضافة الــى األســواق األوروبية
وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن هـ ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـط ــاع ــات
أن ـ ـش ـ ـطـ ــة بـ ـ ـن ـ ــوك االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار،
والتأجير التمويلي ،والتأمين،
والــوســاطــة التأمينية ،إضــافــة
إل ــى الـسـمـســرة ،واالس ـت ـشــارات
المالية ،كذلك القطاع الصناعي
العقاري والمالي والتعدين إلى
جــانــب الـمـشــاريــع الـتــي تعتمد
ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام الـتـكـنــولــوجـيــا
الـمــالـيــة لـمــواكـبــة روح العصر
الـتـكـنــولــوجـيــة وت ـقــديــم أفـضــل
عوائد مستدامة للمستثمرين،
لغاية تشكيل منصة متكاملة
مـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة فـ ـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل
القريب».
وأوضح السالم أن مجموعة
الراية المتميزة القابضة تسعى

إلــى لعب دور محوري في دفع
عجلة االقـتـصــاد الــوطـنــي عبر
تعزيز قطاع االستثمار المجدي
ذي العوائد المستدامة لقطاع
األعمال ومنح الكوادر الكويتية
فــرصــة االلـتـحــاق بـهــذا القطاع
ً
ً
الذي يعتبر عمادا أساسيا من
أعمدة االقتصاد.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال «إنـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــورون
ب ــال ـت ــوس ـع ــات الـ ـت ــي أن ـجــزت ـهــا
المجموعة في السوق المصري،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤتـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم ثـ ـم ــاره ــا
وي ـ ـتـ ــوقـ ــع أن تـ ـشـ ـه ــد الـ ـم ــزي ــد
م ــن اإلنـ ـج ــازات ف ــي المستقبل
القريب».
وك ـ ــان ـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ــرايـ ــة
المتميزة القابضة استحوذت
عام  2018على  26في المئة من
مجموعة ميداف لالستثمارات
ال ـقــاب ـضــة ل ـتــرفــع حـصـتـهــا في

عدنان السالم

وق ــت الح ــق ال ــى  35ف ــي الـمـئــة
ن ـت ـي ـج ــة س ـع ـي ـه ــا إلـ ـ ــى ت ـنــويــع
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر الـ ـ ــدخـ ـ ــل وت ـخ ـف ـي ــض
معدالت المخاطر.

الهيئة في أسهم رأس مال الشركة).
• تـ ــاريـ ــخ ب ـ ــدء االك ـ ـت ـ ـتـ ــاب1 :
أكتوبر 2019
• تاريخ انتهاء االكتتاب29 :
نوفمبر 2019
• ال ـ ـ ـف ـ ـ ـئـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــوح لـ ـه ــا
باالكتتاب :المواطنون الكويتيون
المسجلون لدى الهيئة العامة
لـلـمـعـلــومــات ال ـمــدن ـيــة حتى
تاريخ  15سبتمبر 2019

تواريخ مهمة للمشروع:

•  12د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر :2013
ترسية المناقصة على المستثمر
االستراتيجي ،وتوقيع االتفاقية مع
وزارة الكهرباء والماء والبدء بعملية
اإلنشاء.
•  26نوفمبر  :2016االنـتـهــاء من
األع ـمــال اإلنـشــائـيــة وال ـبــدء بــاألعـمــال
التجارية (في الموعد المحدد في عقد
ً
الشراكة ووفقا للميزانية).
•  11سبتمبر  :2017تعيين شركة
الــوطـنــي لالستثمار ()NBK Capital
ً
مديرا لعملية نقل ملكية أسهم شمال

الزور األولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع.
للمواطنين.
•  29م ــارس  :2018ال ــوص ــول إلــى
تاريخ اإلنجاز (هو التاريخ الذي يقوم
فيه ممولو المشروع بإخطار شركة
المشروع باستيفاء جميع المعايير
ال ـم ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ات ـف ــاق ـي ــات
التمويل).

«المالية» :ربط اسم الكويت بمنتجات
وهمية للعملة الرقمية ...احتيال
ن ـف ــت وزارة ال ـم ــال ـي ــة صـحــة
م ــا ي ـت ــم ت ـســوي ـقــه ع ـل ــى مـنـصــة
«فيسبوك» من جهة مجهولة عن
إنـشــاء الكويت منصة للتداول
بالعمالت الرقمية واالستثمار
بها ،وتم عرضه على أنه تصريح
داع ــم لـهــذه العملة الرقمية من
وزير المالية د .نايف الحجرف
باللغة اإلنـكـلـيــزيــة ،مــؤكــدة أنــه
تـ ـص ــري ــح مـ ـفـ ـب ــرك عـ ـل ــى م ــوق ــع
إخباري وهمي الهدف منه جذب
القارئ إلى رابط ليتم من خالله
االحتيال على القارئ والتمكن
م ــن ال ـج ـه ــاز الـ ـ ــذي يـسـتـخــدمــه
لقراءة الخبر.
وق ــال ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان

ـار
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ـ ـ ـ ــه ج ـ ـ ـ ٍ
ال ـت ــواص ــل م ــع إدارة مـكــافـحــة
ّ
للتحري
الـجــرائــم اإللكترونية
وات ـخــاذ اإلج ـ ــراء ات القانونية
بهذا الشأن ،ألنه يضر بسمعة
الكويت.
ود عـ ـ ـ ـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة
الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن والـ ـمـ ـهـ ـتـ ـمـ ـي ــن
بــأخ ـبــارهــا إل ــى ع ــدم الـتـعــامــل
مع مثل هذه الروابط ،بل أخذ
األخ ـب ــار مــن م ـصــادر مــوثــوقــة
مـثــل وك ــال ــة األن ـب ــاء الكويتية
(كــونــا) والـحـســابــات الرسمية
لـلــوزارة على قنوات التواصل
االجتماعي تويتر وإنستغرام
.@MOFKW
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َّ
«بوبيان» يفتتح فرعه رقم  43في «شؤون القصر»

نافذة المعرفة النفطية

البحث عن رديف لإليرادات

الدكتور عباس المجرن
أحمد راشد العربيد
Twitter @aarbeed

الماجد والشيتان يتوسطان مسؤولي «بوبيان» وهيئة شؤون َّ
القصر

أكد الشيتان أن فرع بنك
بوبيان يمثل قيمة مضافة
لخدمة جمهور المتعاملين،
خصوصا المشمولين برعاية
هيئة القصر ،من خالل
الخدمات المصرفية التي
يقدمها البنك.

البنك مستمر
في التوسع
باالستثمار
في المزيد
من الخدمات
المصرفية
اإللكترونية
الدوب

ً
افتتح بنك بوبيان ،رسميا ،
ف ــرع ــه ال ـج ــدي ــد ورقـ ـم ــه  ٤٣فــي
الهيئة العامة لـشــؤون َّ
القصر،
لـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــزز ب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك مـ ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــوده
واالنتشار محليا ضمن خططه
التوسعية بــا لـكــو يــت ،ولخدمة
ع ـ ـمـ ــائـ ــه ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ،م ــن
خــال توفير الــراحــة والسهولة
والسرعة في إنجاز معامالتهم
خــال ســاعــات الـعـمــل الرسمية
للفرع.
وش ـ ــارك ف ــي ح ـفــل االف ـت ـتــاح
المدير العام ل ـ «شــؤون َّ
القصر»
بـ ــراك ال ـش ـي ـتــان ،ون ــائ ــب رئـيــس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
لــ«بــوبـيــان» ع ــادل الـمــاجــد ،إلــى
جــانــب عــدد مــن كـبــار مسؤولي
البنك والهيئة.
وهـ ـن ــأ ال ـش ـي ـت ــان «ب ــوبـ ـي ــان»
عـلــى افـتـتــاح فــرعــه الـجــديــد في
مـقــر الـهـيـئــة الــرئ ـي ـســي ،مشيرا
إل ـ ـ ـ ــى أن افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح الـ ـ ـف ـ ــرع هــو
ن ـتــاج ال ـشــراكــة وال ـت ـع ــاون بين
القطاعين الـعــام وال ـخــاص ،من
خــال فــوز «بوبيان» بالمزايدة
التي طرحتها الهيئة الستغالل
مبنى الفرع.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـشـ ـيـ ـت ــان أن الـ ـف ــرع
ي ـم ـث ــل ق ـي ـم ــة مـ ـض ــاف ــة ل ـخــدمــة
جمهور المتعاملين ،خصوصا

المشمولين برعاية الهيئة ،من
خالل الخدمات المصرفية التي
يقدمها البنك ،السيما أن الفرع
يقع بمنطقة حيوية وتجارية.

تصميم «بوبيان» يحافظ على
هويته
من جانبه ،قال مساعد المدير
العام في «بوبيان» ،بشار الدوب،
إن الـفــرع الجديد يمثل إضافة
لفروع البنك ،كونه يخدم واحدة
مـ ــن أه ـ ــم الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
ال ـتــي ي ـتــردد عليها الـكـثـيــر من
المراجعين بصورة يومية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ت ـ ـم ـ ــت م ـ ــراع ـ ــاة
تـصـمـيـمــه ال ــداخ ـل ــي ف ــي تـقــديــم
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ل ـل ـع ـمــاء
ب ـس ـه ــول ــة ُ
وي ـ ـس ـ ــر ،مـ ــع تــوف ـيــر
مساحات كافية لحركة وانتظار
الـ ـعـ ـم ــاء داخ ـ ـ ــل الـ ـ ـف ـ ــرع ،حـيــث
ت ــم تـخـصـيــص مـنـطـقــة لـخــدمــة
الرجال ،وأخرى لخدمة السيدات،
ليبقى (بوبيان) متميزا وقادرا
على تطوير هذه الفروع ،مواكبة
للتطور المستمر في الصناعة
المصرفية محليا وعالميا».
وأوضـ ــح الـ ــدوب أن تصميم
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرع ال ـ ـجـ ــديـ ــد يـ ـجـ ـم ــع ب ـيــن
الطابع التكنولوجي والتقني،

مـ ــع ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى ال ـط ــاب ــع
الحديث الذي تميز به «بوبيان»،
للتأكيد على هويته ،والتعرف
عليه بشكل فــوري أينما ُوجــد،
م ــن خـ ــال تـصـمـيـمــه بــواس ـطــة
أ ش ـهــر ا لـمـصـمـمـيــن العالميين
الـمـخـتـصـيــن بتصميم ال ـفــروع
ب ـش ـكــل ع ـص ــري ح ــدي ــث يــراعــي
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـ ـتـ ــي حـ ــدثـ ــت فــي
الصناعة المصرفية.
وإلــى جانب ذلــكُ ،يعد الفرع
صـ ــدي ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،ل ـت ـج ـه ـي ــزه
بـ ــاآلي ـ ـبـ ــاد وش ـ ــاش ـ ــات ال ـع ــرض
الخاصة بمنتجات البنك ،والتي
تغني عن استخدام البروشورات
واألوراق المطبوعة.

التوسع التكنولوجي
من ناحية أخــرى ،قال الدوب
إن الـبـنــك مـسـتـمــر ف ــي الـتــوســع
ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي الـ ـم ــزي ــد مــن
الخدمات المصرفية اإللكترونية،
جنبا إلــى جنب مع توسعه في
افـتـتــاح الـمــزيــد مــن ال ـفــروع ،في
إط ــار خططه لــاسـتـحــواذ على
ح ـص ــص س ــوق ـي ــة ف ــي مـخـتـلــف
المجاالت.
وأض ــاف« :ت ـ ِّـوج بنك بوبيان
العام الحالي بجائزة أفضل بنك

إســامــي فــي الـكــويــت فــي مجال
الخدمات المصرفية اإللكترونية
(ا ل ــر قـ ـمـ ـي ــة) DIGITAL BANK
م ــن مــؤسـســة غـلــوبــل فــايـنــانــس
العالمية للمرة الخامسة على
الـتــوالــي ،بجانب حصوله على
ا ل ـجــا ئــزة نفسها عـلــى مستوى
الشرق األوسط ،حيث تأتي هذه
الجائزة لتتوج عاما مميزا على
مـسـتــوى ال ـخــدمــات المصرفية
اإللـكـتــرونـيــة ،كـمــا أن ـهــا إضــافــة
لسلسلة الجوائز التي حصدها
ال ـب ـنــك ،وجـمـيـعـهــا م ــن (غـلــوبــل
فاينانس)».
وأوض ــح الـ ــدوب« :المؤسسة
أشارت في تقريرها حول معايير
االخـتـيــار الـتــي قــامــت بوضعها
لجنة من المحكمين العالميين
إلـ ــى قـ ــوة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
يـضـعـهــا الـبـنــك ل ـجــذب وخــدمــة
العمالء الراغبين في الحصول
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى خ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة
إل ـك ـتــرون ـيــة ،وتـحـفـيــز وتــرغـيــب
العمالء في التحول إلى استخدام
الخدمات المصرفية اإللكترونية،
إلــى جــانــب نمو قــاعــدة العمالء
ال ــذي ــن ي ـس ـت ـخــدمــون ال ـخــدمــات
المصرفية اإللكترونية ،بجميع
قنواتها ،سواء عبر اإلنترنت أو
الهواتف الذكية».

أغرق الفكر الغربي العالم أجمع بنظريات
وب ـحــوث ودراسـ ــات إلث ـبــات أن م ــورد النفط
ً
سـيــواجــه حــربــا ش ـعــواء تحيل ذل ــك الـمــورد
إ لــى التقاعد المبكر ،تحت مسمى "نضوب
ً
ً
ً
النفط" ،سواء كان نضوبا عضويا أو تقنيا
في مواجهة موارد الطاقات األخرى .وينسى
أو يـتـنــاســى ه ــذا الـفـكــر الـغــربــي أن الـتـعــداد
الـسـكــانــي الـبـشــري ينمو بــوتـيــرة أع ـلــى من
قدرة البشر على إيجاد طاقات جديدة تفي
ب ـحــاجــات ـهــم ع ـلــى هـ ــذا ال ـك ــوك ــب وت ـح ــد من
نــزاعــات ـهــم وحــروب ـهــم عـلـيــه ،ه ــذه الـحـقــائــق
تـقــود إلــى نتيجة واح ــدة ال ثانية لـهــا ،هي
أنه ال حرب بين موارد الطاقة إذا تم توجيه
جهود "الحروب المزعومة" ،التي ال توجد إال
في أدمغة المفكرين الغربيين ،إلى حيث يتم
الكشف عن مزيد من االستكشافات النفطية
في كل أنحاء األرض ،بل إن الواقع يفرض على
البشر العمل الدؤوب لزيادة تطوير وإنتاج
كل ما يمكن من الطاقات لتيسير سبل حياة
البشر ،وها هي أميركا اليوم تعود لتقود دفة
اإلنتاج النفطي العالمي حتى أصبحت أكبر
ً
الدول المنتجة للنفط يوميا في العالم ،وغدت
تنكر نظرياتها النفطية ،مثل نظرية نضوب
النفط الفاشلة التي خدعت بها العالم أجمع،
وأصبحت تكرر أنه ال غنى عن النفط ،وتسعى
للمحافظة على مرتبتها األول ــى فــي العالم
مدى الدهر ما دام هناك نفط تحت األرض.
علينا ،نحن منتجي النفط ،أال ننجرف وراء
الفكر الغربي دون التفحص والتدقيق فيما
يقولون ،فهم يسعون لتحقيق مصالحهم،
ونحن من حقنا أن نسعى لمصالحنا ،فعلينا
التبصر والبحث عن البصيرة.
أث ـنــاء عـمـلــي فــي دول ــة اإلمـ ـ ــارات العربية
المتحدة عــام  2010كنت أزور مجالس أهل
اإلمـ ــارات بين فـتــرة وأخ ــرى ،والمجلس هو
ما نطلق عليه في الكويت اسم "الديوانية"،
ودعاني إلى مجلسه في يوم من األيام رجل
األعـ ـم ــال اإلمـ ــاراتـ ــي ال ـع ــم ع ـبــدال ـلــه ال ـغــريــر،
وكنيته أبومحمد ـ ـ أطال الله في عمره ـ ـ وهو

مــن أثــريــاء اإلمـ ــارات ،وقــد بنى لنفسه ثــروة
ً
كبيرة ،وكــان قــد دعــا أيـضــا فــي ذلــك المساء
ً
ً
ً
وف ـ ــدا أج ـن ـب ـيــا يـمـثــل ب ـي ـتــا م ــن أعـ ــرق بـيــوت
الخبرة العالمية المتميزة في مجاالت المال
واألعمال .كان أبومحمد استدعى ذلك الوفد
ً
طلبا لــاسـتـشــارة فــي مـجــال إدارة األصــول
وتجاوز األزمات المالية ،وكانت إجابة رئيس
الوفد في كلمتين ،فاندهش الحضور ،فقد قال
ً
مخاطبا العم عبدالله ،إن االجابة التي تبحث
عنها ستجدها فقط في قرآنكم ،ثم سكت عن
الكالم ...سأله أبومحمد :أتقصد قصة يوسف
وملك مصر؟ قال الرئيس :نعم.
قرأ أبومحمد الجزء الذي يقصده الرئيس،
يوسف
وهو اآليات من  46إلى  49من سورة
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فــاآليــة الكريمة تقول "ف ــذروه فــي سنبله إال
ً
قليال مما تأكلون" ،أي أن يكون لديكم رديف
لمصدر رزقكم.
في ستينيات القرن الماضي ،بدأ المجلس
األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة ف ــي ال ـكــويــت
مـطــالـبــة الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة بــالـعـمــل على
إيجاد مصدر دخــل آخــر ،وتــم البدء بتنفيذ
هــذا الطلب ،ولــم تتمكن الكويت من تحقيق
ذلك الهدف ،وباءت كل الجهود بالفشل حتى
اآلن ،ويبدو أن أسباب الفشل تدور حول عدم
جدية السلطة التنفيذية ،أو انـعــدام مــا هو
مطلوب عمله ،لهذا أقترح أن تقوم السلطة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة بـتـنـظـيــم مــؤت ـمــر وط ـن ــي يــدعــى
إليه كل المعنيين باألمر من وزراء وأعضاء
مجلس أمة وأصحاب مبادرات ومتخصصين
في الدولة من جهات رسمية وغيرها للخروج
بــوثـيـقــة تــرشــح اخـتـيــار  3مـقـتــرحــات تكون
رديفة لتحقيق ذلك الهدف.
وللحديث بقية...

«الوطني» يشارك في الحلقة النقاشية «تسارع االعتماد على الروبوتات»
كوكوسوليس :البنك يعتمد على الروبوت المصرفي اآلن في  8عمليات مصرفية
ش ــارك بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي فــي الحلقة النقاشية
«ت ـس ــارع االع ـت ـمــاد عـلــى ال ــروب ــوت ــات» خ ــال الـمــؤتـمــر
ال ـس ـن ــوي لـمـجـلــة غ ـلــوبــل ف ــاي ـن ــان ــس« :الـتـكـنــولــوجـيــا
الـمـصــرفـيــة وال ـم ـب ـت ـكــرون  »2019الـ ــذي ع ـقــد ف ــي دبــي
بـحـضــور نــائــب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي مـجـمــوعــة تقنية
الـ ـمـ ـلـ ـع ــوم ــات والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات فـ ــي الـ ـبـ ـن ــك دي ـم ـت ــري ــوس
كوكوسوليس ،الذي شارك الحضور خبراته الواسعة
فــي هــذا الـمـجــال ،واسـتـعــرض اإلن ـجــازات الـتــي حققها
البنك في مجال التكنولوجيا المصرفية.
وقــال كوكوسوليس خــال المشاركة ،إن «االعتماد
على األتمتة وتكنولوجيا الروبوتات أصبحت ركيزة
أساسية في برامج البنوك نحو التحول الرقمي كذلك
في كل أنشطة الصناعة المصرفية».
وأك ــد أن «الــوطـنــي» كــانــت لــه الــريــادة بــاعـتـبــاره أول
بنك يدشن خدمة االسـتـشــارات اآللية من خــال ذراعــه
االستثمارية «الوطني لالستثمار» وبالتعاون مع شركة
«نـيــو تكنولوجيز» ال ــرائ ــدة فــي مـجــال تـقــديــم الحلول
االستثمارية الرقمية.
ً
ولفت إلى أن االعتماد على الروبوتات أصبح أساسيا
ً
فــي بــرامــج الـتـحــول الــرقـمــي وخ ـصــوصــا عـلــى صعيد
ً
العمليات التشغيلية مبينا أنه مع تسارع المبادرات
الرقمية تأتي ضرورة األخذ بعين االعتبار العائد على
االستثمار في التكنولوجيا المصرفية وانعكاس ذلك
على الخدمات والمنتجات التي يتم توفيرها للعمالء.
وذكر «أننا في البنك أدخلنا الروبوتات في العديد
من الخدمات المصرفية الرقمية إذ نستهدف الوصول
إلى  16عملية مصرفية خالل المرحلة األولى من برنامج
ً
ً
الروبوت المصرفي ،وحققنا نجاحا مبهرا إذ أصبحت
عملية االسترداد المتعلقة ببطاقات الوطني االئتمانية
ً
تستغرق أقل من  8ثوان مع إتمامها بدقة عالية بدال من

 7إلى  8ساعات كانت تستغرقها نفس العملية قبل ذلك».
وأوضــح كوكوسوليس ،أن البنك الوطني نجح في
إدخــال الــروبــوت فــي  8عمليات مصرفية فــي المرحلة
األولى من برنامج الروبوت المصرفي حتى اآلن ،وجاءت
ً
النتائج إيجابية ومحفزة جدا إذ لم تقتصر االستفادة
من إدخال الروبوت على خفض التكلفة فقط بل ساهمت
في زيادة اإليرادات وتراجع معدل الخطأ وخفض الوقت
الالزم إلتمام تلك العمليات المصرفية ،مما ساهم في
إثراء التجربة المصرفية للعمالء.
وعن تأثير استخدام الروبوتات على خفض أعداد
فريق العمل ،قال كوكوسوليس ،إن االستغناء عن بعض
الموظفين المسؤولين عــن المهام االعتيادية نتيجة
استخدام الروبوتات في العمليات المصرفية من أبرز
التحديات التي تتم مواجهتها لذا نعمل في بنك الكويت
الوطني على إيجاد طريقة مناسبة تعتمد على إعادة
تــدر يــب الموظفين وتطوير مهاراتهم للحصول على
فرص في شغل وظائف أخرى.
وأكـ ــد أن ــه ال يـمـكــن اق ـت ـصــار االس ـت ـف ــادة م ــن إدخ ــال
الــروبــوت فــي إتـمــام العمليات المصرفية على خفض
الـتـكـلـفــة فـقــط ب ــل يـمـتــد لـلـمـســاهـمــة ف ــي تـحـسـيــن أداء
الـخــدمــات وإتـمــامـهــا بـســرعــة أكـبــر وبـمـعــدل خـطــأ أقــل
ّ
مــا يمكننا مــن إتـمــام الـعــديــد مــن العمليات الضخمة
والمعقدة بتكلفة أقل ومستوى جودة أعلى.
ً
وأوضح أن «الوطني» يعمل حاليا بالتعاون مع جهة
استشارية رائدة على تطوير منظومة العمل الداخلية
ً
بهدف تدشين مركز التميز الذي سيكون مسؤوال عن
صيانة الروبوتات وتطوير عمليات اإلنتاج وتحديد
األس ـلــوب األن ـســب للعمل مــع كــل اإلدارات المختصة،
وس ـ ــوف ي ـضــم م ــرك ــز ال ـت ـم ـيــز م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـخ ـبــراء
والـمـتـخـصـصـيــن ال ــذي ــن سـيـصـبـحــون م ـســؤول ـيــن عن

جانب من الحلقة النقاشية
ال ـتــواصــل مــع كــل اإلدارات داخ ــل الـبـنــك بـشــأن إدخ ــال
الروبوت في عملياتهم التشغيلية والوقوف على مدى
ال ـت ـطــور فــي رح ـلــة ال ـت ـحــول نـحــو اس ـت ـخــدام الــروبــوت
وال ـ ـفـ ــرص ال ـت ــي سـ ــوف ي ـس ــاه ــم ف ــي خ ـل ـق ـهــا ع ـل ــى كــل
المستويات.
واس ـت ـعــرض كــوكــوســولـيــس ال ـفــرص ال ـتــي وصفها
بــالــذهـبـيــة نـتـيـجــة إدخ ـ ــال ال ــروب ــوت ــات ف ــي الـعـمـلـيــات
المصرفية وتتمثل في إمكانية إعادة هيكلة مجموعة
من العمليات المصرفية التي تحتاج إلى التعديل نتيجة
التحول الرقمي الــذي يتم إدخاله عليها مما يزيد من

كفاءة تلك العمليات بشكل ملحوظ.
وتابع أن «إدخال الروبوتات في العمليات المصرفية
ً
يـمـثــل جـ ــزءا م ــن اسـتــراتـيـجـيــة بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
للتحول الرقمي ،وتتضمن العديد من المبادرات األخرى
التي يستثمر فيها البنك بشكل مكثف ،وفي مقدمتها
برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل ،الذي يأتي ضمن
ً
ّ
استراتيجية «الموبايل أوال» ما مكن عمالءنا من إتمام
معظم تعامالتهم المصرفية دون الحاجة إلــى زيــارة
األف ــرع ،إذ نـحــرص على إضــافــة الـمــزيــد مــن الخدمات
والتحديثات الجديدة للبرنامج باستمرار.

ً
وقال إننا خالل عام  2018أضفنا  14خدمة وتحديثا
ً
ً
جــديــدا للبرنامج مما القــى تـقــديــرا على المستويين
اإلقليمي والدولي إذ قامت مؤسسة مورغان ستانلي
بتصنيف البرنامج كأفضل برنامج خدمات مصرفية
ً
عبر الموبايل في الكويت والثالث خليجيا.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ،أشـ ـ ــار
كوكوسوليس إلــى أن بنك الكويت الوطني يعد األول
ً
فــي الكويت والـثــانــي عالميا فــي إط ــاق خــدمــة Selfie
 Payالتي ّ
تمكن حامل البطاقة من إجراء معاملته عبر
اإلنترنت باستخدام بصمة الهاتف أو الوجه بالتعاون
مع ماستركارد العالمية.
وعن المدفوعات ،أشار كوكوسوليس إلى ضخ بنك
الكويت الوطني استثمارات كبيرة مــن أجــل تحسين
ّ
خــدمــات التحويالت المالية مــا مكن عمالء البنك من
تحويل أموالهم ألي مكان في العالم خالل ساعات قليلة
من خالل استخدام خدمة سويفت للمدفوعات العالمية
( )gpiالتي توفر إمكانية تتبع الحواالت بطريقة سهلة
مـمــا يــؤكــد ال ـتــزام «الــوطـنــي» بتقديم أفـضــل الـخــدمــات
المتميزة لعمالئه.
ً
وعن المدفوعات ،قال كوكوسوليس« :يسعدنا أيضا
اإلعالن عن فوز البنك الوطني بجائزة االبتكار المصرفي
فــي تتبع الـمــدفــوعــات الـمــالـيــة وال ـح ــواالت المصرفية
ً
عالميا من مجلة غلوبل فاينانس».
وأكد أن البنك «الوطني» أول بنك أطلق خدمة الوطني
للتحويل المباشر ( )NBK Direct Remitعبر الحدود
باستخدام حلول شركة «ريبل نت» التي تمكن العمالء
مــن إرسـ ــال مــدفــوعــاتـهــم عـبــر ال ـح ــدود ال ـتــي تـصــل في
الوقت نفسه ،ونجح البنك في إطالق الخدمة من خالل
بنك الكويت الوطني – األردن على أن تشمل غيرها من
ً
البلدان قريبا.

«وربة» يعلن الرابحين الـ  5بسحوبات «برقان» 5 :فائزين في «يومي» «الخليج» 300 :دينار لكل فريق فاز
في  Escape Roomباألفنيوز
«السنبلة» األسبوعية
أع ـلــن ب ـنــك وربـ ــة الـفــائــزيــن
الخمسة فــي سـحــب السنبلة
األسبوعي الخامس والثالثين،
الخميس الـمــاضــي ،بحضور
م ـم ـث ــل ع ـ ــن وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة وموظفي البنك.
ِّ
وتوج  5رابحين من عمالء
«ورب ــة» حصل كــل منهم على
 1000دي ـ ـنـ ــار ،وه ـ ــم :حـمـيــدة
خ ـظ ـي ــر كـ ـ ـ ــرم ،أح ـ ـمـ ــد ج ــاس ــم
السنافي ،نواف عادل بورحمه،
سكينة حسن الصايغ ،وعلي
رحمه راشد.
وي ـم ـث ــل حـ ـس ــاب الـسـنـبـلــة
الخيار األمثل لكل الراغبين في
توفير األموال وتحقيق عوائد
مــالـيــة ثــابـتــة عـلــى أرصــدتـهــم
فــي الــوقــت نفسه ،إضــافــة إلى
ف ــرص لـلـفــوز ب ـجــوائــز نقدية
طوال العام.
ً
وت ـم ــاش ـي ــا م ــع رغ ـب ـت ــه فــي
ت ـط ــوي ــر وتـ ـح ــدي ــث خ ــدم ــات ــه
وحلوله المصرفية بما يتوافق
مع تحقيق المصلحة والفائدة
األكبر لعمالئه ،ونظرا لتنامي

قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير
الذي لقاه الحساب ،يعيد «وربة»
إطـ ــاق ح ـســاب الـسـنـبـلــة بحلة
جديدة ومتطورة في عام 2019
تطوي في ثناياها جوائز نقدية
وعينية أكبر ،حيث َّ
عدل وتيرة
السحوبات والقيمة اإلجمالية
للجوائز النقدية والعينية التي
يحصل عليها الـعـمــاء ،لتصل
إلى أكثر من مليون دينار.
ويستمر البنك بالسحوبات
األسبوعية على خمسة رابحين

 1000د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ل ـ ـكـ ــل م ـن ـه ــم،
ويتميز «السنبلة» فــي 2019
بالسحوبات الكبرى (Mega
 ،)Drawsال ـتــي ت ـقــام ك ــل ربــع
س ـ ـنـ ــة ،ل ـت ـك ـش ــف ع ـ ــن خ ـم ـســة
رابحين ،نصيب الرابح األول
 100أل ـ ـ ــف ديـ ـ ـن ـ ــار ،وأرب ـ ـعـ ــة
راب ـ ـح ـ ـيـ ــن لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات Land
.Cruiser VXR
ولمنح العمالء المزيد من
الـ ـف ــرص ل ـل ــرب ــح ،زاد «ورب ـ ــة»
الـ ـج ــوائ ــز ب ـس ـحــب ال ـ ـ ـ Mega
 Drawاأل خ ـ ـيـ ــر لـ ـع ــام ،2019
بــإضــافــة سـيــارتــي الن ــد كــروز
من نفس الفئة.
وفيما يتعلق بفرص الربح،
يحق لكل عميل فرصة دخول
السحب مقابل كل  10دنانير
في الحسابَّ .
وقدم «وربة» حال
استثماريا آخــر باسم وديعة
السنبلة ،التي تعد المودعين
ب ـع ــوائ ــد م ـتــوق ـعــة ت ـص ــل إلــى
 3.5في المئة ،وفرص ربح في
سحوبات السنبلة طوال فترة
االستثمار.

أعلن بنك برقان أسماء
ال ـفــائــزيــن فــي الـسـحــوبــات
الـ ـ ـي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـس ــاب
ي ـ ــوم ـ ــي ،وفـ ـ ـ ــاز ك ـ ــل واح ـ ــد
مـ ـنـ ـه ــم بـ ـ ـ ـ  5000د يـ ـ ـن ـ ــار،
والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــزون هـ ـ ـ ــم :سـ ـن ــاء
عبدالعزيز بن ناصر ،نجم
ع ـبــدال ـلــه ب ــودس ـت ــور ،هـيــا
مـ ـ ــرزوق ا لـ ـخـ ـت ــان ،رؤوف
أع ـ ـ ـظـ ـ ــم سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،ومـ ـحـ ـم ــد
عبدالله ازاد.
وإض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـس ـ ـحـ ــب
الـ ـي ــوم ــي ،ي ــوف ــر «بـ ــرقـ ــان»
سـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوي
ل ـح ـس ــاب «ي ـ ــوم ـ ــي» ل ـل ـفــوز
بـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ن ـ ـقـ ــديـ ــة ب ـق ـي ـم ــة

 125.000د يـنــار .وللتأهل
للسحوبات ر بــع السنوية
يتعين على العمالء أال يقل
ر ص ـيــد هــم عــن  500د يـنــار
لـ ـ ـم ـ ــدة ش ـ ـهـ ــريـ ــن ك ــام ـل ـي ــن
ق ـبــل ت ــار ي ــخ ا ل ـس ـحــب ،كما
أن كـ ــل  10د ن ــا نـ ـي ــر تـمـثــل
ف ـ ــرص ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة لـ ــدخـ ــول
ا لـسـحــب .وإذا كــان رصيد
ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاب  500د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار
ومـ ــا ف ـ ــوق ،فـ ـس ــوف ي ـكــون
صاحبه مؤهال لدخول كل
السحوبات اليومية وربع
السنوية.

اختتم بنك الخليج مسابقة
غ ــرف ــة ال ـت ـج ــوري (ال ـخ ــزن ــة)،
الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـم ــرت ث ــاث ــة أيـ ــام
خــال عطلة نهاية األسبوع
في مجمع األفنيوز -المرحلة
الثالثة.
وق ـ ـ ـ َّـدم ال ـب ـن ــك  300دي ـن ــار
كجائزة نقدية يومية حصل
عليها الفريق األسرع في كل
يوم من أيام الفعالية.
اع ـت ـم ــدت ال ـم ـســاب ـقــة على
ق ـ ــدرة ال ـف ــري ــق ع ـلــى اإلج ــاب ــة
ع ــن ث ــاث ــة ألـ ـغ ــاز خـ ــال مــدة
ال تــزيــد عـلــى خـمــس دقــائــق،
ليتمكنوا من فتح التجوري
وال ـتــأهــل لـلـفــوز بمبلغ 300
دينار ،وتمت في غرفة مغلقة
ي ــدخـ ـلـ ـه ــا أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـف ــري ــق
ال ـم ـشــارك ،ويـتـعــاونــون على
ح ـ ــل ألـ ـ ـغ ـ ــاز تـ ـس ــاع ــده ــم فــي
الخروج .وتطلب حل األلغاز
ذكاء استراتيجيا ومهارة في
التواصل ،حتى يتمكن الفريق
من الفوز.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى

فـ ـع ــا لـ ـي ــة ،Escape Room
ق ـ ــال م ـس ــاع ــد ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
ل ــات ـص ــاالت ال ـخ ــارج ـي ــة في
«ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج» ،أح ـ ـمـ ــد األم ـ ـيـ ــر:
«أطـلـقـنــا األس ـب ــوع الـمــاضــي
أول فـعــا لـيــة ترفيهية ضمن
مـبــادرة الفعاليات الشهرية
ا ل ـت ــي نـعـمــل ع ـلــى تنظيمها
فـ ــي ال ـم ـج ـم ـع ــات ال ـت ـج ــاري ــة
وأم ــاك ــن ال ـتــرف ـيــه ف ــي أن ـحــاء
البالد .تندرج هذه المبادرة
تـحــت بــرنــامــج بـنــك الخليج
ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
ال ــذي نـسـعــى مــن خــالــه إلــى
التواصل اإليجابي مع أكبر
عدد ممكن من أفراد المجتمع،
ب ـح ـيــث ن ـخ ـلــق جـ ــوا عــائـلـيــا
ممتعا قــد تنتج عنه جوائز
م ــادي ــة ك ــذل ــك! ن ـب ــارك لـلـفــرق
الفائزة في مسابقة Escape
 Roomغ ـ ــر ف ـ ــة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــوري،
ون ـ ـت ـ ـط ـ ـلـ ــع ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــرف ع ـل ــى
المزيد مــن الـفــرق القوية في
المبادرات المقبلة».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال رش ـ ـ ـيـ ـ ــد الـ ــرش ـ ـيـ ــد

أحمد األمير

وفيصل الرفاعي من الفريق
ال ـفــائــز ي ــوم الـخـمـيــس»:كـنــا
في مجمع األفنيوز ،ومررنا
عـلــى غــرفــة ال ـت ـجــوري التي
أقــام ـهــا (ال ـخ ـل ـيــج) ،فـقــررنــا
ال ــدخ ــول وت ـج ــرب ــة الـلـعـبــة.
كانت اللعبة مشوقة ،وكان
ع ـ ــام ـ ــل الـ ـ ــوقـ ـ ــت فـ ـيـ ـه ــا هــو
التحدي الوحيد .استمتعنا
ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة وب ــالـ ـج ــائ ــزة
القيمة من بنك الخليج».
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أغنى الناقد األدبي
السوري د .عادل الفريجات
المقيم في باريس
بتجربته المكتبة العربية
بعدد من اإلصدارات.

17

20
مسك وعنبر

٢٠

حذر الفنان خالد المفيدي ترى الفنانة ليلى عبدالله أن
يشارك الفنان هاني
من استمرار هذا الزخم من شخصية هاجر في مسلسل
عادل في الجزء الثالث
ً
«أجندة» تعتبر نموذجا
اإلنتاج المسرحي الذي
من مسلسل «نصيبي
للفتاة المكافحة.
وقسمتك» من خالل بطولة تجاوز الموسم الماضي
حكاية «براد شاي».
فقط الـ  ٢٠مسرحية.

سايرس و غراندي وديل راي يحصدن  ٥ماليين
مشاهدة في  ٧ساعات
طرحت النجمةأريــانــا غــرانــدي فيديو كليب أغنية
" ،"Don’t Call Me Angelعبر قناتها الرسمية على
"يوتيوب" ،ويشاركها فيه النجمتانمايلي سايرس
والنا ديل راي.
وظ ـهــر ال ـثــاثــي بـشـكــل مـخـتـلــف ف ــي الـكـلـيــب ،ال ــذي
حصد أكثر من  5ماليين مشاهدة بعد  7ساعات فقط
على طرحه.
وبــدت مايلي ســايــرس فــي الكليب ،وهــي تنتقم من
رجل مقيد داخل حلبة مصارعة ،وتلكم جثمان التدريب
بشدة ،في إشارة إلى حالتها العاطفية وانفصالها عن
زوجها النجم ليام هيمسوورث منذ أسابيع ،بعد زواج
دام أكثر من  6أشهر.
ً
وبـسـبــب االن ـف ـصــال أي ـضــا ،اتـجـهــت مــايـلــي للعيش
مــع كايتلين كــارتــر حيث تمضيان الكثير مــن الوقت
مــع بعضهما حتى أنهما انتقلتا األ سـبــوع الماضي
للسكن في بيت واحد وفق ما ذكرت التقارير اإلعالمية
في هوليوود.
وأضافت التقارير أنهما أصبحتا تعيشان إلى جانب
عائلة كارداشيان ،ذا ويكند ودريــك في الهايدن هيلز
بلوس أنجلس.
ً
واليائسة ،تلقت مايلي
التعيسة
حالتها
ونظرا إلى
ّ
ً
دعما من المغنية العالميةمادونا ،وعلقت مواسيه لها
ـت إنسانة وامــرأة عاشت حياتها ،وال حاجة
قائلة" :أنـ ِ
لالعتذار".
وكانت سايرس صرحت سابقا أن الخيانة ليست
سبب انفصالها عن زوجها هيمسورث.
وأكدت أنها لم تخن ليام ،وتابعت ":ال أملك ما أخبئه"،
وترفض مايلي اتهامها بجريمة لم ترتكبها.
وقالت مايلي :إنها في صغرها جربت المخدرات
وخــانــت فــي عالقاتها العاطفية وط ــردت مــن فندق
ترانسيلفانيا ألنها ا شـتــرت لـزوجها السابق ليام
قــالــب ح ـل ــوى ،وت ـصــرفــت بـطــريـقــة غ ـيــر الئ ـق ــة ،كما
أن لديها الكثير مــن الـصــور أكـثــر مــن أي ام ــرأة في
التاريخ على اإلنترنت ،ولكن منذ أن عادت المياه إلى

مجاريها بينها وبين ليام لم تكذب ،وقد نضجت.
ً
ً
وذكرت التقارير أن مايلي قررت أن تأخذ قرارا صحيا
لها ،وهي أكثر صحة وسعادة اآلن منذ أي وقت مضى.
وختمت" :أنا فخورة بالقول إنني في مكان مختلف
ً
عن الذي كنت فيه حين كنت أصغر سنا".
من جهة أخرى ،عمدت العالمة التجارية "Forever
 ،"21إلــى اسـتـخــدام عــارضــة أزي ــاء تشبه مالمح
ي في حملتها
النجمة العالميةأريانا غراند 
الدعائية األخيرة ،إضافة إلى استخدام
بعض من كلمات أغنياتها.
بدورها ،رفعت غراندي دعوى
ق ـضــائ ـيــة ض ــد ش ــرك ــة الـمــابــس
والعالمة التجارية "،"Riley Rose
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة،
وات ـه ـم ـت ـهــا بــاس ـت ـغــال اسـمـهــا
فــي خـطــوة لـتــرويــج عالماتهما
ً
التجارية مجانا.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ع ـيـ ـن ــه ،بـ ـ ــرز فــي
الدعوى التي حصل عليها موقع
" ،"CNNأن شــركــة الـمــابــس سعت
ً
إلى االتفاق مع غراندي سابقا أواخر
عام  ،2018لكن ُرفض الطلب بسبب
دف ـ ـ ـ ــع
ا م ـت ـن ــاع ش ــر ك ــة " ،"Forever 21عن
المبلغ الذي طلبته غراندي.
واستخدمت العالمتان التجاريتان
عــارضــة أزيـ ــاء ُسـ ـ ِّـرح شـعــرهــا الـطــويــل
على شكل ذيــل حـصــان ،بينما ارتــدت
مالبس ُمثيرة تتطابق مــع المالبس
الـتــي ارتــدتـهــا غــرانــدي فــي أغنيتها
"."Rings 7
وتسعى غــرانــدي للحصول على
تـعــويـضــات تـصــل قيمتها إل ــى 10
ماليين دوالر.
مايلي سايرس وأريانا غراندي

أديل وابنها أنجيلو

بريانكا تشوبرا

سونغول أودان

بريانكا تشوبرا تحضر « »The Sky Is Pinkأديل تطلب رعاية مشتركة البنها أنجيلو أودان تهاجم الصحافة بسبب تاتليتوغ
تألقت النجمة الهنديةبريانكا تشوبرا في عرض فيلم " ،"The Sky Is Pinkضمن
فعالياتمهرجان تورنتو السينمائي الدولي ،المقام في كندا ،وكان بصحبتها النجم
فرحان أختار ،والمخرج شونالي بوز.
وظهرت بريانكا على السجادة الحمراء مرتدية فستانا بتصميم أنيق ،باللونين
األبيض واألسود ،من تصميم دار أزياء "."Marchesa
ُيذكر أن تشوبرا وزوجـهــا النجم نيك جوناس حصال على لقب األكثر أناقة في
عام  2019من مجلة بيبول ،وهذه المرة األولى في تاريخ المجلة التي يتقاسم فيها
زوجان هذا اللقب.

السابق

طلبتالنجمة أديل رعاية مشتركة البنها أنجيلو ( 6سنوات) ،مع زوجها
سيمون كونيكي ،بعد  6أ شـهــر مــن إ ع ــان انفصالهما ،و فــق مــا نشرته التقارير
اإلعالمية.
وكانت أديل تقدمت بأوراق طالقها رسميا من كونيكيُ ،
ويقال إن عالقتهما تحولت
إلى عالقة صداقة وثيقة ،لوجود طفل يجمعهما ،وأدركا بأن شغف الحب تالشى،
ما أشعرهما بخيبة األمل.
وكان الثنائي تزوجا عام  ،2016بعد خمس سنوات من الصداقة بينهما ،والتي
بدأت في عام .2011

دافعت النجمة التركيةسونغول أودان عن زميلها النجمكيفانش تاتليتوغ ،الذي دائما
ما تثير أخباره جدال كبيرا.
وبعد قول أحد الصحافيين إن تاتليتوغ انفصل عن زوجته ويعيش فترة كآبة ،بسبب
فشل مسلسله األخير (اصطدام) ،ورد كيفانش عليه ،هاجمت سونغول الصحافة التركية،
معربة عن انزعاجها للمستوى الذي وصلت إليه الصحافة في وطنها ،داعية إياهم أال
يتدخلوا في الحياة الشخصية لكيفانش ،واصفة ذلك التدخل بالتطفل ،ونافية بدورها
كل هذه األخبار.
جــديــر بالذكر أن سونغول ُيـعــرض لها حاليا مسلسل "حكاية عــائـلــة" ،ال ــذي يالقي
جماهيرية كبيرة.

ناعومي كامبل في عرض أزياء خيري بالمتحف البريطاني
شــاركــت عــارضــة األزي ــاء البريطانية نــاعــومــي كامبل بمسقط
رأسها لندن في عرض أزياء خيري نظم بالمتحف البريطاني لجمع
األموال للشباب والفقراء.
وضمت السهرة عرض أزياء ومزادا علنيا ،ونظمت على هامش
أسبوع لندن للموضة في إطار الجمعية التي أسستها كامبل عام
 ،2005وتحمل اسم "فاشن فور ريليف".
وسـبــق لكامبل أن نظمت عــروضــا كـهــذه فــي نـيــويــورك ولندن
وكان وموسكو ومومباي ودار السالم ،وجمعت تبرعات لضحايا
إعصار كاترينا ،وتسونامي اليابان ،وزلزال في هايتي ،وغيرها
من الكوارث.
واختارت كامبل ،التي ترعرعت في جنوب العاصمة البريطانية،
منظمة يونيسف وصندوق رئيس بلدية لندن المخصص لتشجيع
الحراك االجتماعي لسكان لندن الشباب الفقراء ،كمنظمات شريكة.

وشــاركــت ناعومي ( 49عاما) شخصيا في عــرض األزي ــاء ،أوال
بفستان طويل ضيق مع فتحة خلفية وبأكمام من الريش متعدد
األلوان ،ومن ثم في بزة مرجانية اللون مع قورة صدر كبيرة ارتدت
فوقها مشلحا فيه ثقوب.
وكان مجلس الموضة البريطاني ،الذي يمثل أوساط الموضة
في بريطانيا ،أعلن في يونيو الماضي منح كامبل جائزة "أيقونة
الموضة".
وستتسلم كامبل الجائزة في  2ديسمبر المقبل خالل حفل توزيع
جوائز الموضة بقاعة رويال ألبرت هال في لندن.
وتكافئ هذه الجائزة كامبل على مساهمتها في قطاع الموضة،
ومسيرتها العالمية كعارضة أزياء ،وعملها الخيري مع منظمات،
وجهودها لتعزيز التنوع والمساواة.
(أ ف ب)

ناعومي كامبل
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عادل الفريجات :األدب طائر جناحاه اإلبداع والنقد

ً
صدر له أخيرا كتاب «في نقد السرد العربي»
بين متابعة الحركة اإلبداعية العربية ،والبحث والتنقيب في التراث ،وكتابة القصة والرواية،
تمضي تجربة الناقد األدبي السوري د .عادل الفريجات المقيم فى باريس ،حيث أغنى المكتبة
األدبي" عام  ،1985لتتوالى
اإلصدارات ،استهلها بكتابة "إضاءات في النقد
العربية بعدد من
ً
ً
مسيرته ويصدر له ،أخيرا ،كتاب "في نقد السرد العربي" ،كما يعكف راهنا على كتابة رواية
جديدة بعد مجموعتين قصصيتين.
تواصلت معه "الجريدة " للحديث عن كتابه ،وأحوال النقد واإلبداع في سورية والعالم العربي،
وكان الحوار التالي.
القاهرة  -محمد الصادق

الجهل بالتراث
يوقع الناقد في
مزالق وعثرات

المبدعون
يتطلعون إلى
النقاد ليعترفوا
بإبداعهم ويزكوه

● في البداية ما طبيعة عالقتك
بــالـتــراث؟ وهــل مــن ال ـضــروري أن
ً
يكون الناقد ملما بــالـتــراث ،غثه
وسمينه؟

أشعار جبري ووصلتها بالتراث
ال ـش ـعــري ال ـعــربــي األق ـ ــدم ،وبـهــذا
ت ـس ـلــط أض ـ ـ ــواء وأنـ ـ ـ ــوار ع ـل ــى ما
نعاينه من ابداع شعرنا المعاصر.

هذا سؤاالن متكامالن وجوابي
عليهما :نـعــم ض ــروري أن يكون
ً
ً
الناقد ملما بالتراث ،بل متضلعا
في مسائله وقضاياه ،ألن كثيرا
مما جاء فيه شكل جذرا أو جذورا
ل ـمــا طـ ــوره ن ــاق ــدون م ـعــاصــرون،
خــذ مثال نظرية ابــن قتيبة (276
هـ ـج ــري ــة) فـ ــي م ـق ــدم ـت ــه ل ـك ـتــابــه
"ال ـش ـعــر وال ـش ـع ــراء" ف ــي الـجــديــد
والقديم ،وضرورة النظر إلى األثر
الفني بمعزل عن قدمه أو جدته؛
تـجــدهــا جـ ــذرا لـلـنـظــريــة النقدية
الـمـتـحــورة حــول الـنــص ،والنص
وحده .والشيء ذاته يمكن أن يقال
عن مسألة جدة التناول أو بكارة
اإلبداع ،فكثير من النقاد قد يرون
في بعض اآلثار الفنية أو الصور
الشعرية ابتكارا غير مسبوق.
وحقيقة األمر ،قد ال يرى الناقد
المتصل بالتراث اتصاال وثيقا ما
يــرى أولـئــك ،ألن في وعيه نماذج
هي األسبق ،وهي النموذج.
وع ـل ـيــه ،فــالـجـهــل ب ــال ـت ــراث قد
يــوقــع الـنــاقــد فــي مــزالــق وعـثــرات
وأح ـك ــام مـغـلــوطــة ،ك ــان يمكن أن
ي ـكــون ف ــي غ ـنــى عـنـهــا ل ــو تسلح
بثقافة تراثية عميقة وجادة.
أما عالقتي بالتراث فهي عالقة
مختص ومهتم ومعجب بكثير
مــن كـنــوزه ،تلك التي أف ــدت منها
فــي كثير مــن دراســاتــي وبحوثي
ً
ً
المعاصرة .وأضرب لك مثاال واحدا
فقط ،فأنا عندي دراســة عنوانها
ً
ً
"شفيق جـبــري شــاعــرا إحيائيا"
نشرتها فــي كتابي محطات في
اللغة والنقد وتاريخ األدب (دمشق
 ،)2015وفيها رص ــدت كثيرا من

● تنقية التراث ...مهمة من؟
 هذه التنقية تتحدد بمعرفة مايالئم عصرنا وما ال يالئمه ،وعلى
ك ــل حـ ــال غــال ـبــا م ــا ي ـص ــدق على
ال ـتــراث مقولة "الـبـقــاء لألصلح"،
وم ــن الـبــديـهــي أال يــؤخــذ تــراثـنــا
بغثه وسمينه ...ثم إن كلمة "تراث"
واسعة ومعقدة وذات أوجه ،وإذا
ك ــان ه ـنــاك مــن ي ـقــول "ال اجتهاد
م ــع ال ـن ــص" فــأنــا أع ـلــن أن ـنــي مع
"االج ـت ـهــاد مــع ال ـنــص" ،بــل هناك
نصوص ينبغي أن يقذف بها الى
الظلمة .وأعـنــي بها كــل مــا يعيق
التطور ويقف حائال دون التحرر،
وم ـ ــا يـ ـك ــرس ال ـت ـخ ـل ــف وال ـع ـن ــف
والظالمية.

مجموعات شعرية
* دائـمــا يـ َ
ـواجــه النقد بتخلفه
عن مواكبة الحركة اإلبداعية ،هل
ً
ترى ذلك فعال؟
 نـ ـع ــم إل ـ ــى ح ـ ــد م ـ ــا .وهـ ـن ــاكاستحالة أن يتابع ناقد بعينه كل
ما يصدر من مجموعات شعرية أو
مسرحيات أو قصص أو روايات،
ولكن مــن بــاب آخــر ،فالنقد ليس
ً
تابعا فحسب ،بل هو موجه وفاتح
آف ـ ــاق ،وهـ ــو م ــن ي ـب ـشــر بـمــوهـبــة
صــاعــدة ويشجعها ،وأث ــر نجاح
العطار في حنا مينة
ال ي ـن ـكــر ،وأثـ ــر ال ـنــاقــد م ــارون
ع ـب ــود ف ــي ن ـ ــزار ق ـبــانــي وال ـنــاقــد
ي ــوس ــف الـ ـي ــوس ــف فـ ــي ال ـش ــاع ــر
ع ـب ــدال ـق ــادر ال ـح ـص ـنــي ،وال ـش ــأن

ذاتــه يصدق على سالمة موسى
ونجيب محفوظ ،والسلسلة تطول،
وف ــي كــل ال ـح ــاالت كــل المبدعين
يتطلعون إل ــى الـنـقــاد ليعترفوا
بــإبــداع ـهــم وي ــزك ــوه ،وك ــل أول ـئــك
ي ــؤس ــس ل ـت ــاري ــخ األدب ويــرســم
ً
تــوجـهــاتــه .وأخ ـي ــرا يصح الـقــول:
األدب ي ـش ـبــه ط ــائ ــرا بـجـنــاحـيــن
هما :اإلبداع والنقد ،وال يحلق إال
بهما معا.
● إننا لسنا في عصر الشعر"...
مقولة ذكرتها ،لماذا تجزم بذلك،
وما شواهدك؟
هذا رأي ال أتفرد به ،وكثيرونغـيــري الح ـظــوا ذل ــك ،والــدل ـيــل أن
المجموعات الشعرية المطبوعة
عـنــدنــا فــي ات ـحــاد الـكـتــاب الـعــرب
بدمشق يعلوها الغبار وتعاني
تكدسا وكسادا ال رحمة فيه ،طبعا
خــا مـجـمــوعــات بـعــض الـشـعــراء
الكبار ،في حين نالحظ أن بعض
الـ ــروايـ ــات ال ـم ـش ـهــورة تـظـهــر في
األس ـ ــواق فــي طبعتها الخامسة
أو السادسة .وقد أبلغتني روائية
سـ ــوريـ ــة ن ــاش ـئ ــة أنـ ـه ــا سـتـطـبــع
روايتها للمرة الثالثة في غضون
ً
سنتين ،طبعا الساحة السورية
ث ــري ــة إب ــداعـ ـي ــا ،وهـ ـن ــاك ع ــوام ــل
لـل ـسـيــرورة وع ــوام ــل المـتـنــاعـهــا،
ولسنا هنا في معرض بسط كل
سبب.
● في جل كتبك ،وخاصة كتاب
"في نقد السرد العربي" ،ابتعدت
عن المناهج الغربية فى تناولك
لمجموعة مــن الروائيين العرب،
ً
هل يعد هــذا موقفا من المناهج
الغربية؟
ال يـعــد اب ـت ـعــادا ع ــن الـمـنــاهــج

عادل الفريجات
ال ـغ ــرب ـي ــة .ل ـكــن ل ــم ال ن ــؤص ــل لنا
طــرائــق فــي دراس ــة إب ــداع كتابنا؟
أنا لست من أنصار االنغالق أبدا،
وق ــد أف ــدت مــن المناهج الغربية
فــي بعض دراس ــات ــي ،لكني أزعــم
أن ــي لــم أسـتـلــب لـهــا ،بــل جعلتها
تشكل خلفية لي كما يشكل جهود
نقادنا الكبار خلفية أخرى ،ورغم
كــل ذل ــك الب ــد لـلـنــاقــد مــن أن يــري
وجهه الخاص للناس ،ويتحمل
عبء ذلك ،سواء وفق في ذلك أم لم
يوفق ،وال مناص من اإلشارة إلى
خلخلة المركزية الغربية في النقد
واإلبداع على حد سواء.
● لك تجارب إبداعية في كتابة
القصة ...حدثنا عنها؟
 نعم ،أنــا نشرت مجموعتينق ـص ـص ـي ـت ـيــن وك ـت ـب ـت ـه ـم ــا وأن ـ ــا
بالمغترب في باريس ،هما :سحر
الكلمات ،واللحظة الحارقة ،وقد

صــدفـتــا اسـتـحـســانــا ،وطـبـعــا أنــا
قدمت نفسي ناقدا للسرد العربي،
ولكني جربت قلمي في هذا النوع
األدبــي ،وهي تجربة ال أخشى أن
يتعرض لها النقاد بأقالمهم سلبا
وإيجابا ،ومن يكتب يصبح بعد
نشر كتابته ال عالقة له بها ،ومن
ذا الذي يرضي إبداعه كل الناس؟
● ماذا عن أحدث مشاريعك؟
 أرجو أن يتاح لي فرصة إتمامكتاب عن الرواية من زوايا متعددة،
وقــد كتبت عــددا مــن فصوله ولم
أتمه .ومن زاويــة أخــرى ،أحن اآلن
لنشر إحدى المخطوطات األدبية
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــة األس ـ ــد
الوطنية مما عاينته قبل خروجي
م ــن أرض ال ــوط ــن إل ــى الـمـغـتــرب،
وقــد طالعت عــددا من صفحاتها
فأعجبتني كثيرا مثلها مثل الكثير
من كنوزنا األدبية التي تحتاج إلى
تحقيق علمي ونشر.

حصاد

 3جوائز لفيلم «بول» في مهرجان
دوفيل للسينما األميركية
منح مهرجان دوفيل للسينما األميركية  3جوائز لفيلم
"بول" ،من إخراج آني سيلفرشتاين ،الذي يرسم صورة عن
الواليات المتحدة مهملة من سياسييها في عهد ترامب ،وفق
ما أعلنت رئيسة لجنة التحكيم كاترين دونوف.
وقــالــت آن ــا مــوغــالـيــس ،رئـيـســة لـجـنــة تحكيم الـمــواهــب
الناشئة ،التي اختارت "بول" أيضا للفوز بجائزتها ،إن هذا
الفيلم األول "يرسم صورة صحيحة جدا ومزعجة عن أميركا
دونالد ترامب ،التي أهملها سياسيوها؛ أكان على صعيد
المدرسة أو الصحة".
وأكدت أن "الفيلم سياسي من دون أن يكون عقائديا" ،ونال
العمل أيضا جائزة النقاد .وكان العمل شارك أيضا في فئة
"نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي األخير.
ويـتـمـحــور الـفـيـلــم ح ــول قـصــة كــريــس ،وه ــي مــراهـقــة في
ا لــرا بـعــة عشرة تعيش بضاحية فقيرة فــي هيوستن تبدو
وكأنها تسير على خطى والدتها ،التي تقضي عقوبة في
السجن .وخــربــت منزل جــارهــا ،وهــو بطل سباقات روديــو
تكفر عن ذنبها ،من
سابق من دون أي مبرر ،لكنها قررت أن ِّ
خالل مساعدته على إزالة األضــرار .وتكتشف عندها شغفا
في امتطاء الثيران.
وقد تنافس في المسابقة الرسمية  14فيلما ،من بينها
تسعة أفالم أولى من توقيع نساء ،على ما قالت دونوف.
ومـنـحــت اللجنة جــائــزتـهــا الـثــانـيــة إل ــى فيلمين آخــريــن؛
أحــدهـمــا كــومـيــدي بـعـنــوان "ذي كــايـمــب" (مــايـكــل أنجيلو
كــوف ـي ـنــو) ،ح ــول ص ــداق ــة بـيــن رجـلـيــن أربـعـيـنـيـيــن ،واآلخ ــر
قــاتــم "ذي اليــت ه ــاوس" لروبير إيـغــر حــول حــارســي منارة
فــي مــواجـهــة .ومنحت دون ــوف أيضا الـجــائــزة الخاصة في
الدورة الخامسة واألربعين للمهرجان إلى "سوالو" لكارلو
ِّ
يجسد النجاح
ميرابيال -ديفيس حول شابة متزوجة من رجل
االجتماعي وتعاني أعراضا تدفعها إلى أكل قطع.
أمــا جــائــزة الجمهور لمدينة دوفـيــل ،فكانت مــن نصيب
"ذي بينات باتر فالكون" ،لتايلر نيلسون ومايكل شفارتس.
ويروي هذا الفيلم الممتع ،الذي صمم لممثل يعاني أعراض
داون ،قصة شاب ذي إعاقة َّ
فر من مأوى للعجز محتجز فيه،
رغم أنه في الثانية والعشرين فقط.
(أ ف ب)

سطور وإصدارات

غالف « الدعوات والفصول»

ُولــد د .عــادل الفريجات في بلدة "خبب" في درعــا ،وهــو عضو
اتحاد الكتاب العرب ،وتلقى تعليمه في خبب وتخرج في جامعة
دمشق ،وهو حاصل على دكتوراه في اللغة العربية ،وعمل فترة
مدرسا في محافظة الحسكة،
ومن مؤلفاته" :إضــاءات في النقد األدبــي"" ،األوائــل للجراعي"،
"خـمـســة إش ـكــاالت نـقــديــة"" ،بـشــر بــن أب ــي خ ــازم األسـ ــدي -حياته
وش ـعــره"" ،الـشـعــراء الجاهليون األوائـ ــل -أخـبــارهــم وأشـعــارهــم"،
و"دراسات في المكتبة العربية التراثية".

عدد من الفائزين بجوائز المهرجان

ُ
ُ
كمال الرياحي يتجنب المستهلك ويعري الواقع من قشوره المزيفة
يعتمد على إيقاع تصعيدي لمكونات السرد ضمن مكان متمدد
حمد
كه يالن ُم َ

ُ
يتتبع الروائي التونسي كمال
األدبي
الرياحي المشهد
ً
بإطاره األوسع مستوعبا
لخصوصيات المنجز الروائي
العربي وتمثالت الوقائع
السياسية واالجتماعية في
مضمونه وما ُي ُ
صاحب ذلك
شكل
من التحوالت في ً
النص وصياغته رافدا ذلك
بمتابعته لموجة جديدة في ً
الغربي عموما
التناول الروائي ً
واألميركي خصوصا.

أرجـ ــع ال ــروائ ــي الـتــونـســي كـمــال
الرياحي تكوين المشهد األدبي إلى
تأثره بما حدث من سنين طويلة من
ال ـنــواحــي الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أخ ـ ــذه م ــن ال ـجــانــب
الغربي واألميركي أيضا.
وق ــال ،إن كــل مــا سـبــق ،م ــرده إلى
مختبره الـســردي من حيث صناعة
ِ
األدوات وال ـت ـفــاعــل م ــع الـ ُـمـعـطـيــات
البصرية والوسائط ُ
المتعددة وما
ُ
ُ
الواقع من مظاهر التوحش
يمور به
الـ ـن ــاج ــم مـ ــن ان ـ ـفـ ــات الـ ـعـ ـن ــف وم ــن
َّ
الــواضــح أن التلذذ بمشاهد مغرقة
ً
َ
في القسوة والوحشية أصبح لونا
مــن الـتــرفـيــه يـكــرســه االع ــام بشقيه
التقليدي والبديل.
َّ
وال ـحــال هــذه ف ــإن كـمــال الرياحي
يــريـ ُـد تغطية ه ــذا الـ ُـم ـنــاخ الـمــوبــوء
بــالـفـحــش والــام ـع ـقــول ف ــي رواي ـتــه
ال ـجــديــدة (الـبـيــريـتــا يـكـسـ ُـب دائ ـمــا)،
مـ ـنـ ـش ــورات ال ـم ـت ــوس ــط م ـي ــان ــو إذ
أدرك ص ــاح ــب (ع ـش ـي ـق ــات ال ـ ـنـ ــذل)،
َّ
مـنــذ نـصــوصــه األولـ ــى أن الـثـيـمــات
ُ
ً
ً
ُ
ُ
المستهلكة لــم تـعـ ْـد خـيــارا مناسبا
ُ
شــوره المزيفة
ـ
ق
ـن
ـ
م
ـع
ـ
ق
ـوا
ـ
ل
ا
لتعرية
َ
ُ
كما ال يمكن الـمــراهـنــة على مفهوم
ً
ُ
الثنائية الضدية باعتباره محركا
ً
ً
ســاسـيــا للسرد أو م ـصــدرا لتوليد
أ ُ
الشحنات الدرامية.

شخصيات ُمتناقضة

للرياحي ثالث
روايات إضافة إلى
يوميات بعنوان
"واحد صفر
للقتيل"

ُ
تغيب تقنية التقابل في تشكيلة
وحـ ـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـن ـ ــص وبـ ـ ــذلـ ـ ــك ي ـ ـضـ ـ ُ
ـرب
الكاتب بأفق انتظار ُ
ُ
المتلقي عرض
ُ
الـحــائــط عـنــدمــا يـضـعــه أم ــام شبكة
من شخصيات متورطة في مجاهل
ُ
اليستدر
والخيانة
اإلجــرام والعنف
َ
ـدر ما
ـ
ق
ـ
ب
ـف
ـ
ط
ـوا
ـ
ع
ـ
ل
ا
ن ــص الـبـيــريـتــا
ِ
ُ
ً
يجعل القارئ ُمتسمرا حين تتوالى
ُ
َ
عـلـيــه الــم ـقــاطــع الـنــابـضــة بــالـحــركــة
َّ
والتوتر والتقلب فــي المواقف لعل
م ــن أه ـم ـه ــا ه ــو ح ـي ـث ـيــات ال ــواق ـع ــة
ال ـت ــي يـسـتـعـيــدهــا ض ــاب ــط الـشــرطــة
(عـلــي ك ــاب) عـبــر ف ــاش ب ــاك بينما
ي ـقـ ُ
ـود األخ ـيــر س ـيــارتــه ال ـف ــورد عند
ً
الحدود التونسية والجزائرية عائدا
ً
يصادف شابا
عبر البر إلــى تونس
ُ
ً
نـحـيـفــا يـبـيــع ال ـخ ـبــز ي ـع ــرض عليه
ً
ً
مسدسا مقابل أربعمئة دينار ملوحا
َّ
بــإيـمــاء ات عــدوانـيــة غير أن الوضع

ُ
يـتـبــدل حـيــن يــدفــع ا ُلـضــابــط غريمه
بباب السيارة ويأخذ زمام المبادرة
ومـ ـ ــن ثـ ـ ـ َّـم ي ــرغ ــم خ ـص ـم ــه ع ـل ــى أك ــل
الثعبان الميت ملفوفا بالخبز الذي
يعرضه للبيع حتي يتسمم ويموت
وفي طريق عودته ال يصحبه سوى
ُ
يظهر شبح
مسدس البيريتا ا لــذي
نظرات صاحبه الميت بين ماسحات
الزجاج.
على هذا اإليقاع التصعيدي ُي ُ
دير
ُ
ال ــري ــاح ــي م ـكــونــات ســردي ـتــه حـيــث
تتشابك الوقائع وترى الشخصيات
ً
ُمتلبسة أدوارا ُمتناقضة ُمتأرجحة
بـيــن االح ـت ـمــاالت المجهولة ويــزيــدُ
انـشـطــار الــزمــن مــن غ ـمــوض الـمــادة
الـ ـم ــروي ــة ويـ ـتـ ـم ـ ُ
ـدد الـ ـمـ ـك ــان خـ ــارج
ً
البيئة الـمــؤطــرة لـلـحــوادث ُمنفتحا
على الفضاءات االفتراضية ما يعني
تــداخــل ال ـنــص مــع أش ـكــال تعبيرية
وتــواص ـل ـيــة غـيــر تـقـلـيــديــة وه ــذا ما
ُ
ُ
لخطابات متنوعة
ـات
يصبح مـثــا بـ ٍ
ٍ ُ
مــع انـطــاق آلــة الـســرد الـتــي تدخلك
ُ
ُ
يقتحم
إلى أجواء درامية عنيفة حيث
أفـ ـ ـ ُ
ـراد م ــن ال ـشــرطــة مــرتــديــن ب ــدالت
سـ ــوداء وقـمـص ُــانــا بـيـ ُضــاء يتبعهم
ُ
ـط ومــن ثـ َّـم يـبــدأ االسـتـجـ ُ
ـواب
الـضــابـ
وت ــدل ــي م ــدي ـم ــوازل ب ـيــه بـشـهــادتـهــا
أمـ ــام عـلــي ك ــاب وال ـم ــوض ــوع ال ــذي
ُ
ُ
يدور حوله الحديث هو كومة العظام
المدفونة في أحواض شرفة الجيران،
وال ُ
يتم خرق شفرة هذا اللغز إال مع
تعاقب الحلقات السردية.
َّ
ُيــذكــر أن بــذور الــروايــة دفينة في
الصفحات األولى على غرار ما يعمله
ساراماغو في أعماله خصوصا في
(الـكـهــف) و(مـسـيــرة الـفـيــل)ـ إذ ان ما
ُ
تابعه القارئ في الفقرات الالحقة
ُي
ُ
ُ
عبارة عن التفصيل الذي يمكنه من
تفكيك الـطــاســم الـكــامـنــة فــي بــدايــة
النص .والالفت في هذا السياق هو
ال ـص ـخــب ف ــي األص ـ ـ ــوات ال ـم ـتــوزعــة
بين الصيغة الحوارية والمولونوج
والكالم ُ
المسجل على الهاتف الجوال
واليوميات المكتوبة ،إذ تلقي هذه
ُ
المواد بثقلها على الحيز السردي.

التفاعل النصي
ال يأتي هذا التنوع في الصياغات
اعـ ـتـ ـب ــاط ـ ًـا ،ف ــالـ ـح ـ ُ
ـوار ي ــوف ـ ُـر فـسـحــة
ل ـم ــراق ـب ــة تـ ـط ــور األح ـ ـ ـ ــداث وإدراك

ُ
وال ي ـ ـ ـجـ ـ ــوز أن يـ ـتـ ـغ ــا ف ــل ع ـن ـهــا
ُ
الــروائــي إذا أراد معالجة الواقع من
َّ
زاويـ ــة أخـ ــرى ،زيـ ــادة عـلــى ذل ــك ف ــإن
ا لـعــا قــات الحسية المستهترة بين
ي ــوس ــف غ ــرب ــال ال ـم ــؤل ــف وصــدي ـقــة
زوج ـتــه م ــاري مــن جـهــة وال ـتــواصــل
الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــدي ب ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ــاك الـ ـمـ ـس ــاك ــن
ليوسف مع زوجــة األخير ،من جهة
أخرى ،وما يتناثر على جسد النص
م ــن ال ـع ـب ــارات ال ـطــاف ـحــة ب ـمــدلــوالت
جـنـسـيــة وه ــي تــأتــي ُم ـت ـج ــاورة مع
ُ
الغريزة العدوانية تذكرك بمرويات
لبوكوفسكي السـيـمــا "أج ـمــل نساء
المدينة" وأجــواء متشبعة بالفحش
والعدوانية لسرديات "بوريس فيان"
وسادية مجونة لماركيز دوساد الذي
َ
ُ
الكاتب بعض َعباراته اإلباحية
مرر
في نصه كما أن طيف ُبوروز وأعمال
مــارك ـيــز دوس ـ ــاد ي ـط ــوف ف ــي فـضــاء
الـ ــروايـ ــة إذ ي ـس ـتــدعــي م ــا يـ ـق ـ ُ
ـوم به
ضابط الشرطة من تصويب ماسورة
مسدسه إلــى التفاح الموجود على
رأس زوجـ ـت ــه ل ـح ـظــة م ـق ـتــل مــؤلــف
(الـ ـ ـم ـ ــد ُم ـ ــن) لـ ـش ــريـ ـك ــة حـ ـي ــات ــه وم ــا
يضاعف من النزعة السوريالية هو
صرف كاميرا الراوي لرصد العملية
الجنسية بنسختها الحيوانية.

غالف أحد أعمال كمال الرياحي
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـش ـخ ـص ـي ــات مـ ــن خ ــال
ً
ُ
ُ
لفضح
ملفوظاتها كما يـكــون أداة
ُ
تستر في العالقات القائمة
ما هو ُم
بـيــن شـخـصـيــات عــائـمــة فــي الـعـمــل.
َّ
ُ
يبدو في الظاهر أن متعاوني
بينما
َّ
فإن
خطه
عن
يحيدون
ال
كالب)
(علي
ُ
الحوار ُ
المتبادل بين هــؤالء يكشف
ُ
واألهم
كراهيتهم لصاحب (البيريتا)
ُ
يرشح من الحديث
من ذلك يفهم مما
أن سـيــدهــم قــد ع ــاد إل ــى مهنته من
ج ــدي ــد .وه ـن ــا ي ــوم ــئ ال ــري ــاح ــي إلــى
واقع الثورة التونسية مع استدعاء
إره ــاص ــاتـ ـه ــا ال ـ ُـم ـت ـم ـث ـل ــة ب ـص ـعــود
رج ــل إل ــى الـســاعــة الـقــائـمــة فــي قلب
ُ
تتبلور مؤشرات
العاصمة .وهـكــذا
تناصية بين (البيريتا يكسب دائما)
ُ
ُ
و(الغوريال) حيث يكتمل فصل آخر
من مالبسات واقعة الساعة ومصير
الرجل الذي تعلق ببرجها.
فــال ُـشـخـصـيــة ال ـت ــي ُي ـع ـهــد إلـيـهــا
المؤلف وظيفة توضيحية في نصه

ُ
الجديد هي المرأة التي تبلغ الشرطة
عــن كــومــة الـعـظــام المريبة فــي شقة
ُ
يتذكر
م ـجــاورة لـمـكــان إقــامـتـهــا .إذ
ُ
األعوان الخدمة التي قدمتها لـ (علي
كالب) وتهمتها المفبركة ضد الشاب
ُ
الملقب بالمالكم األسـتــرالــي مقابل
َّ
َ
ان سرها ألن
وكتم
سراحها
ـاق
ـ
ط
إ
ً
بـيــة قــد ضبطت متلبسة فــي عالقة
ُ
حميمية مع عشيقها وبذلك تحطم
م ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـسـ ـجـ ـي ــن ،وال ي ـن ـت ـهــي
ال ـت ـن ـ ُ
ـاص ع ـنــد ح ـ ــدود ال ـت ـفــاعــل مع
َّ
األعمال األخرى للكاتب بل إن إطالق
عملية قتل الكالب التي تفوق فيها
ُ
ُ
رواه
ضــابــط الشرطة ُيحيل إلــى مــا
ُ
مـيــان كــونــديــرا عــن مـجــازر منظمة
للكالب في تشيكوسلوفاكيا قبل شن
َّ
حملة إرهابية ضد الجماهير .كأن
كمال الرياحي يوافق صاحب (حفلة
َّ
التفاهة) بأن هذا الحدث الذي يهمله
ُ
ُ
المؤرخ والمحلل السياسي له داللة
أنثروبولوجية.

لعبة قرين
ُ
تحضر الخلفية المعرفية لكمال
الرياحي في تضاعيف عمله الروائي،
ً
ُ
ديفيد
إذ يضمن نتفا من سيرة كاتبه
ُ
واالس فــي تـيــاره ال ـســردي وال يفتأ
ً
يوسف غربال الذي يعمل صحافيا
ُ
يتحاور
في إحدى الصحف األجنبية
مع شبح الكاتب ُ
المنتحر وعشيقته
كــاثــريــن بــل تـتـبــدى حـيــاة شخصية
ً
غ ــرب ــال امـ ـت ــدادا لـمــا ع ــاش ـ ُـه صــاحــب
(مداعبة ال ُمتناهية) من الكوابيس
الخانقة ناهيك عن معاناة االثنين
على المستوى العاطفي والشك الذي
يحوم حول كل من جوناثان ومالك،
الثاني فهو
فاألول صديق لواالس أما ُ
َ
األخير
مساكن ليوسف حيث يؤرق
بتلصصه على عالقته الغريزية مع
ماري.
وجـ ـ ـ ــه آخـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـقـ ــاطـ ــع ب ـيــن
شخصيتين هو رغبة االنتحار التي
تـــ ُ
ـراود ي ــوس ــف ب ـ ـ (ال ـب ـيــري ـتــا) ال ــذي
تسلل إلى أكــداس الصحف وهي ما

ً
احتفظ به نظرا لمحتوياتها الخبرية
الـمـتـعـلـقــة بـ ـح ــادث ان ـت ـح ــار واالس
واألغــرب في هذا اإلطــار أن البيريتا
كان وراء اغتيال السياسي اليساري
التونسي شكري بلعيد الــذي دارت
الشبهات منذ اغتياله حــول تــورط
االسالميين واليساريين والمخابرات
وحتى زوجته.
الدولية ُ
وتصطف شخصيات أخرى راحت
ض ـح ـيــة لـعـمـلـيــة االغ ـت ـي ــال بـجــانــب
ب ـل ـع ـيــد والي ـ ـف ـ ـقـ ـ ُـد الـ ــريـ ــاحـ ــي وس ــط
ه ــذه الـقـتــامــة حـسـ ُـه الـســاخــر عندما
ُ
ُ
يـتـنــاول أمــر الـجــوائــز األدب ـيــة حيث
يقنع الفلسطينى المقيم بالسويد
صــدي ـقــه ال ـس ــودان ــي بـتــألـيــف كـتــاب
بعنوان (يوميات نجل الجانجاويد)
إذا أراد ح ـي ــازة نــوبــل والـمـعـنــى أن
الضحية أصبحت عالمة تسويقية
ً
َّ
عـطـفــا عـلــى ك ــل م ــا سـلــف ذك ــره ف ــإن
طريقة كتابة هذا العمل ُمتفاعلة مع
المواد الفيلمية خصوصا فيلم الطير
َ
لهيتشكوك ولـكــن الـبـطــل فــي رواي ــة
كـمــال الــريــاحــي إضــافــة إلــى الطيور
النافقة وحمائم الرجل ُ
المقعد أمام
ب ـ ــاب الـ ـج ــام ــع ه ــو ال ـب ـي ــري ـت ــا .إن ـهــا
سيرة مسدس ملعون وصــل صدفة
إلى يد علي كالب لينفذ العديد من
أيد
الجرائم واالغتيال ويتداول بين ٍ
مطيحا برؤوس شتى في موقع شتى
راسمة روايــة ســوداء تجعل الجنس
أدوات ل ـق ــول ال ـس ـيــاســي وال ـث ـقــافــي
وتـسـجــل ع ــودة الـسـيـسـتــام /الـنـظــام
القديم إلى تونس الثائرة ،فهل هي
إن ــذار فــي صيغة إبــداعـيــة أم وصف
لواقع حقيقي قــوض مبادئ الثورة
بــاس ـت ـعــادة أك ـثــر رم ــوزه ــا شــراســة:
علي كالب؟
َّ
ق ـص ــارى الـ ـق ــول ،فـ ــإن م ــا يـحــوكــه
ال ــري ــاح ــي ه ــو م ــن ط ـي ـنــة ن ـصــوص
ه ــؤالء الــذيــن يـعـتـقــدون أن مــا يلهم
ِب ُمغامرة الكتابة هو عالم مغموس
ُ
تتحرك شخصياته إال بدافع
بالشر ال
شبقي ،ما تتأكد منه وأنت تنتهي من
قراءة هذا العمل هو أن كل شيء وأي
شيء يصلح أن يكون مادة مناسبة
للرواية على حد قول فرجينيا وولف.
وص ـ ــدر ل ـلــريــاحــي ثـ ــاث رواي ـ ــات
المشرط ،والغوريال ،وعشيقات النذل
إضــافــة إلــى يــومـيــات بـعـنــوان واحــد
صفر للقتيل ،ونال على عمله األخير
جائزة ابن بطوطة.

توابل ةديرجلا
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هاني عادل :بطل حكاية «براد الشاي» مضطرب

ً
«مليئة بالتفاصيل وتتسم بإيقاع سريع لشخص يعاني نفسيا»
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مزاج

أخبار النجوم

نادين نجيم تؤكد أنباء
انفصالها عن زوجها

يشارك الفنان هاني عادل في الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» من خالل بطولة حكاية «براد شاي» وظهور خاص
فيه.
في حواره مع «الجريدة» يتحدث عادل عن العمل وكواليسه ،إضافة إلى مشاركته األخيرة في فيلم «الكنز  »2وتفاصيل مشاريعه
الجديدة ...وفيما يلي التفاصيل:
القاهرة – هيثم عسران

ثمة صعوبات
ارتبطت
بطبيعة العمل
من الناحية
التاريخية

• حـ ــدث ـ ـنـ ــا عـ ـ ــن مـ ـش ــاركـ ـت ــك
فــي ال ـجــزء الـثــالــث مــن مسلسل
«نصيبي وقسمتك»؟
 أش ـ ــارك ف ــي ح ـكــايــة تحملاســم «بــراد شــاي» ،وهــي حكاية
م ـل ـي ـئ ــة ب ــال ـت ـف ــاص ـي ــل وت ـت ـســم
بــإي ـقــاع ســريــع ج ــدا عـبــر قصة
شخص يعاني مشكالت نفسية
واضطرابات تؤثر على عالقته
بالمحيطين بــه ،وانتهيت من
تصويرها بالفعل وستعرض
ً
ً
ق ــريـ ـب ــا جـ ـ ــدا ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــات،
كما شاركت كضيف شــرف في
حكاية «اتفضلوا في الصالون»
مع هنا شيحة.
• مــا سبب تسمية الحكاية
«براد شاي»؟
 االس ـ ــم مــرت ـبــط بـمـضـمــونا لـقـصــة ا لـتــي يتناولها العمل،
ف ــال ـم ـش ـك ــات الـ ـت ــي يــواج ـه ـهــا
بطل الحكاية تجعله يظهر في

حــالــة اضـ ـط ــراب تـشـبــه الـحــالــة
ال ـم ــوج ــودة ف ــي «ب ـ ــراد ال ـشــاي»
عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـكـ ــون الـ ـمـ ـي ــاه تـغـلــي
بداخله ،وعندما تشاهد القصة
ستجد انها بالفعل قريبة جدا
من االسم الذي يعتبره البعض
غير مألوف.

األعمال الناجحة
• كيف ترى عرض المسلسل
خارج الموسم الرمضاني؟
 ال ـم ـس ـل ـس ــل م ـ ــن األع ـ ـمـ ــالً
الناجحة جدا مع الجمهور من
جزئه األول ،والحكايات السابقة
التي تناولها العمل ،حققت رد
ً
ً
فعل جـيــدا جـمــاهـيــريــا ،كما أن
طبيعته مـنــاسـبــة لـلـعــرض في
أي وق ــت خ ــال ال ـع ــام ،وبــرأيــي
ً
هـ ــذه ال ـت ـجــربــة ت ـح ــدي ــدا كــانــت
واحـ ـ ــدة م ــن االعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة
التي رسخت المواسم الدرامية

بـ ــال ـ ـس ـ ـنـ ــوات االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة خ ـ ــارج
رمضان.
• حــدث ـنــا ع ــن ت ـجــرب ـتــك في
الـجــزء الثاني مــن فيلم «الكنز»
ً
الذي عرض أخيرا؟
ً
 سعدت جدا بالتجربة التيأعتبرها واحدة من أهم األعمال
السينمائية التي قدمتها حتى
ً
اآلن ،خصوصا أن الفيلم مهم،
ويـ ـحـ ـم ــل تـ ـف ــاصـ ـي ــل وق ـص ــص
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،ورغـ ـ ـ ـ ــم الـ ـصـ ـع ــوب ــات
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر
والـتـصــويــر ف ــإن مــا لمسته من
رد فـعــل الـجـمـهــور بـعــد عــرض
العمل سواء في الجزء األول أو
الثاني جعلني أشعر بسعادة
ك ـب ـي ــرة ،ف ـخ ـلــف ال ـك ــام ـي ــرا ك ــان
هـنــاك مجهود جـبــار مــن فريق
العمل لكي يخرج بالصورة التي
شاهدها الجمهور في الصاالت،
فالفيلم أعتبره من االعمال التي
ً
تنتمي للمعادلة الصعبة فنيا
م ــا ب ـيــن ت ـقــديــم ت ـجــربــة مـمـيــزة
وج ـي ــدة وتـحـقـيــق إيـ ـ ــرادات في
شباك التذاكر.

الناحية التاريخية
• م ـ ـ ــا الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات الـ ـت ــي
واجهتك؟
 ث ـم ــة صـ ـع ــوب ــات ارت ـب ـط ــتبـطـبـيـعــة ال ـع ـم ــل م ــن ال ـنــاح ـيــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وال ـت ــي اسـتـلــزمــت
بتأن عن تلك
االطــاع والـقــراء ة ً ٍ
الفترة ليكون مقنعا للمشاهد،

نادين نجيم وزوجها

هاني عادل
إضافة إلى مشاهد األكشن التي
قمت بتصويرها ،لكني لم أشعر
بالقلق في ظل وجــود المخرج
شريف عرفة الــذي أعتبره أحد
أهم المخرجين المصريين على
اإلطـ ــاق وحــرصــه عـلــى إظـهــار
العمل بأفضل صورة ممكنة.
• كيف وجدت التنافس بين
«الكنز  »2وأفالم عيد األضحى؟
 ال أن ـظــر إل ــى اإليـ ـ ــرادات والتـشـغـلـنــي بـشـكــل رئ ـي ـســي ،ومــا
يهمني هو انطباعات الجمهور
ورد الفعل على العمل ،وبرأيي أن
هذا األمر هو األهم ،وموسم عيد
األضحى شهد منافسة قوية بين
مجموعة أ ف ــام متميزة وتضم
ك ــوك ـب ــة مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم ،وأت ــوق ــع
أن ي ـش ـك ــل ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم نـقـلــة
سينمائية حقيقة تفتح الباب
أمام مواسم أخرى بنفس القوة.

المواقع مهمة
• كـ ـ ـي ـ ــف تـ ـ ـت ـ ــا ب ـ ــع رد ف ـع ــل
الجمهور؟
 أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ةالتعليقات على مواقع التواصل

االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار،
وأع ـت ـب ــره ــا م ـه ـمــة ألن ـه ــا تــزيــد
التفاعل بين الفنان والجمهور
وأه ـ ـ ـتـ ـ ــم بـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة مـ ـ ــا ي ـك ـتــب
ع ـل ــى ص ـف ـح ـتــي م ــن تـعـلـيـقــات
باستمرار ،وأفكر فيها وأضعها
في عين االعتبار.
ً
• ت ـت ـن ـقــل ف ـن ـي ــا ب ـي ــن أدوار
البطولة المطلقة وأدوار البطولة
الجماعية ،أال تشعر بالقلق من
هذا األمر؟
 ال أف ـ ـكـ ــر ب ـ ـهـ ــذه ال ـط ــري ـق ــةع ـنــدمــا أوافـ ـ ــق ع ـلــى االشـ ـت ــراك
في عمل جديد سواء بالسينما
أو الـتـلـفــزيــون ،م ــا يـهـمـنــي هو
ط ـب ـي ـعــة الـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــذي س ــأق ــوم
بتقديمه وتأثيره في األحــداث،
فــالــدور الجيد ال يمكن قياسه
والـحـكــم عليه بـعــدد مـشــاهــده،
وهذا المعيار هو األهم بالنسبة
إل ــي ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،سـ ــواء كــان
العمل بطولة مطلقة أو بطولة
جماعية أو حتى سأظهر فيه
ض ـي ــف ش ـ ـ ــرف ،ف ـط ــال ـم ــا أن ـنــي
س ــأط ــل ع ـلــى ال ـج ـم ـهــور بشكل
ً
مختلف ستجدني مــوا فـقــا من
دون تردد.

أكدت الفنانة اللبنانية نادين نجيم األنباء التي انتشرت
بشأن انفصالها عن زوجها هادي األسمر ،عبر حسابها
بموقع «تويتر».
وكـتـبــت نـجـيــم« :ال ـق ــرار مــا ك ــان سـهــل علينا ،وال ـفــراق
صعب ،لو شو ما كانت األسباب بس العشرة واالحترام
والمعزة بضلوا واألهم الثمرة الحلوة والدنا ،ما في كلمة
تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا
ً
وأنا وهادي أصدقاء متحدين لألبد شكرا لكل رسائلكم
وبقدر محبتكم إلنا».
مــن جـهـتـهــا ،حــرصــت الـفـنــانــة الـتــونـسـيــة لطيفة على
أن تعلق على هــذا الخبر قائلة« :ربـنــا يكتب لكم الخير
ويخليلكم أوالدك ــم حبيبتي ،والـصــداقــة أهــم مــن الــزواج
ً
وأبقى أحيانا».
وتزوجت الفنانة نادين نجيم من زوجها هادي أسمر
عــام  ،2012وأنـجـبــت منه «هيفن وجــوفــانــي» ،وانتشرت
أنباء عن انفصالهما منذ عام ،وأنهما كانا يمهدان القرار
ألبنائهما.
ُ
يــذكــر أن نــاديــن نسيب نجيم كــرمــت قبل يــومـيــن ،في
مهرجان الفضائيات العربية في مصر ،بجائزة أفضل
ممثلة عربية عن دورها في مسلسل «خمسة ونص».

راشد الماجد يحصد مليون
مشاهدة بأغنية «صباحي إنت»

ألبوم جديد لـ «وسط البلد»
قال هاني عادل إن فريق وسط البلد ،الذي
ً
يـشــارك فـيــه ،يعمل حــالـيــا على تقديم ألبوم
جــديــد مــن خ ــال ورش ــة عـمــل دوري ــة يعقدها
ً
ً
شهريا وتستمر أسبوعا تقريبا ،كي يتمكن
من اختيار األغنيات الجديدة التي يمكن أن
ً
يقدمها ،مشيرا إلى أن الفريق لم يستقر على

ملصق «اتفضلوا عالصالون»

موعد طرح األلبوم .وأضاف هاني أن أعضاء
الفريق حريصون على اختيار أغنيات مختلفة
وم ـت ـن ــوع ــة ،وه ـ ــو م ــا ي ـج ـع ـل ـهــم ي ـس ـت ـغــرقــون
ً
بعض الوقت في التحضيرات ،مؤكدا أنهم ال
يتعجلون طرح األلبوم في ظل سعيهم لتقديم
اختيارات غنائية مميزة.

تغيير أسماء األعمال الفنية بين الغرض الفني والنقد
ألفالم «خالد بن الوليد» و«كيرة والجن» و«يوم مصري»
القاهرة  -محمد قدري

سادت حالة من الجدل
بسبب أسماء عدد من
األعمال الفنية التي دخلت
مرحلة اإلعداد أو التنفيذ،
أو حتى التي قاربت على
ّ
العرض ،مما دعا صناع
العمل إلى التدخل في
األمر ،وتغيير االسم أو تبرير
اسم العمل.

دأب صناع ومنتجو األعمال
الفنية ،أخيرا ،على تغيير اسم
عـمــل مــا أو تـحــويــره ،والـبــدايــة
كــانــت م ــع ال ـن ـقــد ال ـ ــاذع لفيلم
«خــالــد بــن الــولـيــد» ،ال ــذي يقوم
الـ ـمـ ـخ ــرج س ــام ــح ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
وال ـم ــؤل ــف أم ـي ــن ج ـم ــال حــالـيــا
بـ ــاإلعـ ــداد ل ــه ل ـت ـصــويــره خــال
األ سـبــو عـيــن المقبلين بمدينة
اإلسكندرية شمال مصر.
وجاءت األزمة مع إعالن اسم
الـفـيـلــم بــأنــه خــالــد ب ــن الــولـيــد،
وبدأت األخبار تنتشر بأن هذا
االسم سببه وجود شخصيات
تحمل نفس األسماء ،حيث عمد
أحد العاملين فيه إلى تسريب
أخبار تفيد بأن العمل سيصور
فــي اإلس ـك ـنــدريــة ،ويـنــاقــش في
قضيته ا ل ـشــارع المسمى على
اس ــم الـصـحــابــي الـجـلـيــل خالد
بــن الــول ـيــد ،فــي إط ــار كوميدي
ســاخــر ال يـتـنــاســب م ــع االس ــم،
السيما بعد أن سخر عدد كبير
م ــن رواد م ــواق ــع ال ـتــواصــل من
االس ــم ،ألنـهــم أرادوا ع ــدم ربــط
اسم الفيلم بالصحابي.

طاقم العمل
وعلمت «الـجــريــدة» أن طاقم
الـ ـعـ ـم ــل اسـ ـتـ ـق ــر عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر

اس ــم الـفـيـلــم ،وي ـت ـشــاور حــالـ ًـيــا
بـيــن «ب ـحــر ال ـغــابــة» و«س ـيــدي
ب ـ ـشـ ــر» ،وأن الـ ـمـ ـخ ــرج س ــام ــح
عبدالعزيز بــاالتـفــاق مــع طاقم
العمل وضعوا خالد بن الوليد،
اسما مبدئيا فقط ،وأنهم كانوا
ي ـن ــوون ع ــدم تـقــديـمــه ،وأرادوا
ج ـ ـ ــذب االنـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه إل ـ ـي ـ ــه ،ح ـيــث
يناقش الفيلم المصايف الفقيرة
والتفاوت الرهيب في اإلمكانات
بـ ـي ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـجـ ـع ــات ال ـم ـم ـي ــزة
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـمــي ل ــأغ ـن ـي ــاء فـقــط
وسـلــوكـيــات الفئتين ،وتـصــدر
ال ـك ــوم ـي ــدي ــا م ــن خ ـ ــال ت ـبــديــل
وج ــوده ـم ــا ،ح ـيــث ي ـش ــارك في
البطولة علي ربيع ومصطفى
خ ــاط ــر وم ـح ـم ــد ع ـبــدالــرح ـمــن
وكــريــم عـفـيـفــي ،وم ــن المتوقع
طــرح الفيلم خــال موسم رأس
السنة وإج ــازة منتصف العام
الدراسي.

أبطال الرواية
وفــاجــأ صناع فيلم «،»1919
م ـ ــن بـ ـط ــول ــة ال ـن ـج ـم ـي ــن ك ــري ــم
عبدالعزيز وأحمد عز المستند
على رواي ــة تحمل نفس االســم
للروائي والسيناريست أحمد
مراد ،بتغيير االسم بعد إصدار
عدة بوسترات تشويقية ،وقرر

صناع
فيلم 1919
بطولة كريم
عبدالعزيز
وأحمد عز
فاجأوا
المتابعين
بتغيير االسم
من كواليس تصوير «يوم مصري»

الصناع تسمية الفيلم بأسماء
أبطال الرواية الرئيسيين وهم
«كيرة والجن» ،مما دعا البعض
إل ـ ــى االع ـ ـ ـتـ ـ ــراض ،ب ــاع ـت ـب ــار أن
االسم المناسب هو اسم الرواية
التي حققت توزيعا هائال بعد
ن ـشــرهــا ،وب ــاع ــت ع ــدة طـبـعــات
مـتـتــالـيــة ،وقـ ــال ص ـن ــاع الـعـمــل
إن الفيلم ستكون به تغييرات
ك ـث ـيــرة ع ــن ال ــرواي ــة م ــع وج ــود
ال ـش ـخ ـص ـيــات ب ـش ـكــل مـخـتـلــف
وحـ ــذف وإض ــاف ــة ع ــدة أحـ ــداث،
وي ـ ـ ـكـ ـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك تـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـلــى
الشخصيتين «ك ـيــرة وال ـجــن»،
م ـمــا دع ــاه ــم إلـ ــى الـ ـخ ــروج من
ع ـبــاء ة ال ــرواي ــة ،حـتــى ال تكون

العرض الخارجي
ورأى ص ـ ـنـ ــاع ف ـي ـل ــم « ي ـ ــوم
مـصــري» أن االســم ال يتناسب
م ــع الـ ـع ــرض الـ ـخ ــارج ــي ،بـعــد
أن قـ ــرروا عــرضــه ف ــي ع ــدد من
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات ،وب ــالـ ـفـ ـع ــل تــم
إرسال الفيلم لعدة مهرجانات
ح ـتــى ت ـمــت ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى أن
يـ ـش ــارك ف ــي م ـه ــرج ــان مــالـمــو
لـلـسـيـنـمــا ال ـعــرب ـيــة بــالـســويــد،
وتم تغيير االسم ليصبح «يوم
وليلة» بشكل نهائي ،ويشارك
في بطولته كل من خالد النبوي
وأح ـم ــد ال ـف ـي ـشــاوي ،والـفـنــانــة
درة وحنان مطاوع ،ويتحدث
ع ــن ش ـخ ـص ـيــات مـخـتـلـفــة فــي
إط ـ ـ ــار يـ ـ ــوم واح ـ ـ ــد فـ ــي رحـ ــاب
م ــول ــد ال ـس ـي ــدة زي ـن ــب بــوســط
القاهرة ،وينتمي الفيلم إلى فئة
أفالم البطولة الجماعية ،ومن
المقرر عرضه في السينيمات

تـجــاوزت أغنية «صباحي إنــت» للفنان راشــد الماجد
أكثر من مليون مشاهدة في خالل  72ساعة من طرحها
على القناة الرسمية للشركة المنتجة بموقع يوتيوب.
األغنية من كلمات الشاعرة اإلماراتية جموح ،وألحان
سفير األلحان فايز السعيد ،وغناء الفنان راشد الماجد،
وتوزيع مهند خضر ومكساج مهندس الصوت حسين
بركات ،ووتريات أحمد فرحات وغيتارات شريف فهمي
وإيقاعات عبدالله البلوشي وإشراف الشاعر علي الحوار
ومنتج منفذ شركة الخوار لإلنتاج الفني بــإدارة إنتاج
من عالء فياض.
إنت»:
«صباحي
كلمات
وتقول
ّ
«صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــك غـ ـ ـي ـ ــر
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــق رب ـ ـ ـ ـ ـ ــي
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أح ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر
و يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رو حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ..و يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــي»..

ريهام حجاج تنافس بعمل
درامي في رمضان المقبل

كريم عبدالعزيز وأحمد عز في «كيرة والجن»
األح ـ ـ ـ ــداث ك ـل ـه ــا مـ ـع ــروف ــة قـبــل
دخول الفيلم.
وب ـ ـ ـ ــدأت ش ــرك ــة «س ـي ـن ــرج ــي
ف ـ ـي ـ ـل ـ ـمـ ــز» ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــة ل ـل ـف ـي ـل ــم
التحضير الفعلي له ،حيث يبدأ
المخرج م ــروان حامد تصوير
الفيلم فــي ديسمبر ال ـقــادم من
أج ــل ب ــدء عــرضــه خ ــال مــوســم
عيد الفطر القادم ،ومن المتوقع
أن تـ ـك ــون مـ ــوازنـ ــة ال ـف ـي ـل ــم 70
مليون جنيه ،ومرشح للمشاركة
به الفنانة شيرين رضا وسيد
رجب ونيللي كريم.

راشد الماجد

الـ ـمـ ـص ــري ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـقـ ــادم
باسمه الجديد.

رأي النقد
عن ذلك ،قال الناقد حسين
إس ـمــاع ـيــل ،إن ف ـكــرة تغيير
األس ـم ــاء أصـبـحــت مـتــداولــة
ف ـ ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا والـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا
ال ـتـل ـفــزيــونـيــة خـ ــال الـفـتــرة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة بـ ـشـ ـك ــل م ـك ـث ــف،
م ــؤك ــدا أن ال ـب ـع ــض يـتـعـمــد
نشر اسم مبدئي مثير كنوع
م ــن الــدعــايــة أو اس ــم ال ينم
عـ ــن ق ـص ــة الـ ـعـ ـم ــل ،ح ـت ــى ال
تتعرض للحرق ،وبعد ذلك
يتم التغيير لالسم النهائي
الذي يعرض بها العمل.
وأوضـ ـ ــح أن عـ ــدة عــوامــل
أص ـب ـحــت ت ــؤث ــر ع ـلــى طــاقــم
العمل ،وتجبره على تغيير
االس ـ ـ ـ ـ ـ ــم كـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع مـ ـ ـ ــن أنـ ـ ـ ــوع
المعارضة ،أو الدور الرقابي
م ـثــل اعـ ـت ــراض األزهـ ـ ــر على
اسـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل «مـ ــاي ـ ـكـ ــة
إ ب ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــس» ،وأن اال س ـ ـ ـ ـ ــم ال
يجوز ،مما دعا األبطال إلى
تغيير االســم ،وكذلك بعض
ال ـض ـج ـي ــج م ـ ــن ال ـج ـم ـه ــور،
م ـث ـل ـم ــا ي ـ ـحـ ــدث ح ــالـ ـي ــا مــع
فيلم خالد بن الوليد ،مؤكدا
أن االس ــم حــالـيــا أص ـبــح من
أهم أدوات الدعاية لألعمال
الفنية ،وأن ذكاء أطقم العمل
يعمل على الـتــرويــج مجانا
ألعمالهم.

ريهام حجاج
تعاقدت الفنانة ريهام حجاج على بطولة مسلسل
رمضاني بتوقيع شركة «سينرجي» ولم تستقر على
سيناريو أو مخرج حتى اآلن ،إذ رشح المطرب أحمد
فهمي ليشاركها في بطولة العمل ولم يتم التوقيع
ً
معه رسميا حتى اآلن.
وكانت آخر أعمال حجاج مسلسل «كارمن» ،الذي
ُعرض خارج السباق الرمضاني الماضي ،وشاركها
الـبـطــولــة كــل مــن مـحـمــد كـيــانــي وش ـيــريــن وأحـمــد
ح ــاوة ووالء الشريف ويــاســر علي مــاهــر وكوكبة
من النجوم ،من تأليف سامح مجدي ،ويعد مسلسل
«كارمن» البطولة األولى لريهام حجاج في الدراما،
وينتمي لنوعية أعمال الـ  60حلقة ،إخــراج حسين
شوكت ،ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.
ي ـشــار إل ــى أن أح ـمــد فـهـمــي ،شـ ــارك ف ــي رمـضــان
ً
الـعــام الماضي بمسلسل «بــروفــا» ،الــذي ضــم عــددا
م ــن ال ـن ـج ــوم أبـ ــرزهـ ــم ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــاغ ــي بــوغ ـصــن،
وريـتــا حــرب ،وفيفيان أنطونيوس ،ونهال داوود،
تأليف وسيناريو وحوار ّ
يم مشهدي ،وإخراج رشا
شربتجي ،وإنتاج شركة «إيغل فيلم» لمالكها جمال
سنان.

١٨

تسالي

َ
من  4أحرف وهي اسم مبلغ من المال أو أ ّي ممتلكات أخرى ،عادة ما
يقدم من الزوج إلى زوجته.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
صداق

كلمة السر

ً
ً
 - 3أرشد  -ثبت ورسخ  - 6 -مقر الرهبان ّ -
 - 11مدينة في فلسطين
مس  - -جلس متمكنا.
عموديا:
 - 9م ـطــر ش ــدي ــد  -إلـهــة  -يوم باألجنبية.
أخرج تراب البئر.
قبل اليوم.
 - 4ضرب بقبضة اليد  - 7 -شحذه (السيف)  -إله الزواج عند اليونان.
 - 1فنان سوري.
 - 10واليـ ـ ــة أم ـي ــرك ـي ــة -
الحرب عند اليونان.
نقسم بالله.
 - 2فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان س ـ ـ ـ ـ ـ ــوري -
 - 8اتصل بقرابة  -أقعد صوت الطفل إذا بكى.
 - 5دولة أميركية.
متشابهان.

و س ف

10

ا

9

ل س ب

ا

8

ع

ي

 - 1فـنــان مـصــري راحــل
 سعل. - 2ر ئ ـ ـ ـيـ ـ ــس أ م ـ ـيـ ــر كـ ــي
سابق.
 - 3أحــد الــوالــديــن  -أداة
يـ ـسـ ـح ــل ب ـ ـهـ ــا الـ ـح ــدي ــد
وال ـخ ـش ــب ون ـحــوه ـمــا -
نهر إيطالي.
 - 4دعم لئال يميل  -أول
قتيل في التاريخ.
 - 5فـ ـ ــر يـ ـ ــق كـ ـ ـ ـ ــرة ق ـ ــدم
إنكليزي  -عظمة فائقة.
 - 6حذق بالداللة  -رفيق
في العمل  -شبيه.
 - 7ضـ ـمـ ـي ــر مـ ـتـ ـص ــل -
مدينة فرنسية  -غفل عن
ونسي.
 - 8أنزل في.
 - 9قائد ألماني راحــل -
أكثروا من الكالم.
 - 10روا ئـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـص ــري
راحل.

2
9

9
5

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

3
5

9
7

1
7

5

ثقافة
مجتمع
تقليد
منحة

شرق
زواج
تصرف
هدية

خطاب
شيخ
مدينة
تعويض

نطاق
حسب
إتفاق
تقرير
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تنقلب األم ــور لمصلحتك بعد م ـه ـن ـيــا :ت ـن ـخــرط ف ــي ن ـش ــاط ــات تـجــاريــة
ً
تحصد منها أرباحا كثيرة.
فترة من المشاكل والعقبات.
ً
ً
عاطفيا :إقبل المتغيرات الحاصلة مع عاطفيا :عالقتك العاطفية مميزة وتبدو
ً ً
منسجما جدا مع الحبيب.
الحبيب من دون تذمر فهو محق.
ً
ً
ً
ً
ّ
قضية عائلية أو خالف بين اجتماعيا :تحسم خــافــا عائليا بسرعة
اجتماعيا:
وقبل أن يتطور الموضوع.
أصحاب لك فكن من المصلحين.
رقم الحظ12. :
رقم الحظ.10 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنياّ :
متحمس لمشروع جديد مع أحد
األق ــارب ،انتبه من التفاصيل فالشيطان
فيها.
ً
عــاط ـف ـيــا :عـصـبـيـتــك ال ــزائ ــدة ع ــن حــدهــا
ً
تغضب الحبيب خفف منها قليال.
ً
اجتماعيا :حاذر عدائية بعض المحيطين
بك الذين يسعون لتشويه صورتك.
رقم الحظ.16 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنياّ :
يخيب أملك في زميل خلته صديقا
فبرهن أنه عدو لدود.
ً
عاطفيا :ارتباط عاطفي قريب أو اشتداد
ً
أواصر العالقة إن كنت مرتبطا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـتـسـ ّـرع فــي اتـخــاذ مواقف
مصيرية من دون االستماع إلى وجهات
النظر المختلفة.
رقم الحظ.7 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ال تفرض وجهة نظرك على اآلخرين
ً
خصوصا بطريقة متعالية.
ً
عــاطـفـيــا :خ ــاف مــع الـشــريــك بسبب حبك
ً
للحرية بدال من االستقرار.
ً
اجتماعيا :تقدم بعض التنازالت كي تعود
المياه إلى مجاريها مع أقاربك.
رقم الحظ.5 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تستفيد من فرصة سانحة ّ
تحسن
بشكل كبير.
بها ظروف عملك
ٍ
ً
ّ
عاطفيا :تندم على تصرف خاطئ بدر منك
أمام الشريك ،حاول إصالح األمور.
ً
اجتماعيا :تعيد النظر بعالقة صداقة بعدما
اكتشفت خيانة فعلية لك.
رقم الحظ.8 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :تراجع ذاتك وأولوياتك المهنية كي مهنيا :تحتار في قرار عليك اتخاذه لكنك
ال تعرف كيفية تحقيقه.
تحقق أحالمك الكثيرة.
ً
ً
ّ
تتطور مع
عاطفيا :ال تنفعل ألسباب بسيطة فذلك عاطفيا :عالقة عاطفية ناشئة
ً
الوقت إلى حب عاصف.
يحزن شريكك كثيرا.
ً
ً
اجتماعيا :تثير غيرة المحيطين بك ألنك اجتماعيا :تبحث عن صديق لكنك ال تجده
حين تحتاج إلى كتف تبكي عليه.
أينما حللت تثير اإلعجاب.
رقم الحظ.9 :
رقم الحظ.16 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :تجربة مهنية ّ
جيدة يواكبك الحظ مهنيا :ال تحرق المراحل فأنت بحاجة إلى
ً
ً
التروي والمشي باألمور خطوة خطوة.
فيها وتربحك نفوذا كبيرا.
ً
ً
ً
ً
عاطفيا :عالقتك الغرامية بخير إن أبعدتها عاطفيا :ال توجه كالما قاسيا إلى الحبيب
فهو بحاجة إلى دعمك ومساندتك.
عن الثرثارين.
ً
ً
اجتماعيا :ال ّ
تصدق الكالم المعسول الذي
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـشـعــر بــال ـت ـعــب ف ــي ال ـف ـتــرة
ً
تسمعه من اآلخرين ألن البعض خداع.
األخيرة عليك أن ترتاح قليال.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.18 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :ت ـط ــورات ك ـث ـيــرة ل ــم تـحـســب لها
ً
حسابا تؤرق بالك وتشوشك.
ً
عاطفيا :شريكك يقف إلى جانبك في ظروفك
الصعبة فال تتركه في ظروفه الصعبة.
ً
ً
اجتماعيا :اهتم بوالديك جيدا قد يعانيان
مـ ـص ــاع ــب ص ـح ـي ــة تـ ـضـ ـط ـ ّـر م ـع ـه ــا إل ــى
مساندتهما.
رقم الحظ.13 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تواجه التأجيل والتمييع بالصبر
وستنجح من دون شك.
ً
عــاطـفـيــا :يـعــود الـصـفــاء إل ــى عالقتكما
العاطفية بعد فترة من الجفاء.
ً
اجـتـمــاعـيــا :صحتك مهمة ل ــذا عليك أن
تهتم بنظامك الغذائي كي ال تمرض.
رقم الحظ.3 :
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«الفيصل» أقام ديوان ذوي اإلعاقة
أقام مركز الفيصل يونيفرسال االجتماعي ،الديوان االجتماعي لخدمة
ذوي اإلعاقة ،بحضور المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن
المطيري ،ورئيس مجلس أمناء مركز اسمك لالستشارات والتدريب
الشيخة سهيلة الصباح والرئيس التنفيذي للمركز فيصل الموسوي
والمدير العام ياسمين القالف ،وبحضور شخصيات اجتماعية.
وجــرى خــال اللقاء حــوار مفتوح مــع ذوي اإلعــاقــة وجمعيات النفع
الـعــام والـفــرق التطوعية المختصة بــذوي اإلعــاقــة واألنــديــة وأولـيــاء
أمور ذوي اإلعاقة ،والتطرق إلى العديد من المحاور منها دور الهيئة
العامة لذوي اإلعاقة في دمج المعاقين في المجتمع ،وما سيتم توفيره
لهم من األنشطة.
كما تحدث المطيري عن تطلعات الهيئة من خالل هذا الدمج ودور ذوي
االعاقة في هيئة الشباب ودور الهيئة تجاههم والقضايا التي تخدمهم.

فيصل الموسوي

أفراح الكيتي

القالف متحدثة في الحوار المفتوح

تعقيب من أحد المشاركين

المطيري خالل حديثه عن قضايا ذوي اإلعاقة

«الرعاية االجتماعية» نظمت دورة فن إدارة العمل التطوعي
ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت فـ ـ ـ ــي دور ا ل ـ ــر ع ـ ــا ي ـ ــة
االجـتـمــاعـيــة دورة ت ــدري ــب في
فـ ــن إدارة ا لـ ـعـ ـم ــل ا ل ـت ـط ــو ع ــي،
ّ
قدمها مدرب التنمية والتطوير
عـبــدالـمـجـيــد ال ـع ـنــزي ،وش ــارك
ف ـي ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـش ـب ــاب
وال ـشــابــات الـمـتـطــوعـيــن وعــدد
كبير من الحضور والمدعوين،
وت ـح ــدث ال ـع ـنــزي ع ــن م ـه ــارات
وأسس العمل التطوعي ،وأهمية
شـعــور المتطوع بالمسؤولية
تجاه عمله.

العنزي يكرم إحدى المشاركات في الدورة

تكريم متطوع

صورة جماعية

تكريم المشاركين

انطالق معرض
سبشل كولكشن
بـمـشــاركــة ع ــدد كبير مــن أصـحــاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
أقيم معرض "سبشل كولكشن".
وق ــال ــت ل ـي ـلــى ال ـف ـض ـلــي ،م ـســؤولــة
ال ـ ّم ـع ــرض ،إن "س ـب ـشــل كــولـكـشــن"
وفر لألسرة والطفل كل التجهيزات
بمناسبة بــدايــة الـمــوســم الـجــديــد
ل ـلــدوامــات والـ ـم ــدارس ،إل ــى جانب
توفيره خدمات كثيرة للمناسبات
االجتماعية.
ياسمين

جانب من المعرض

أماني العلي وشيماء الشطي

أسماء العنزي

بريهان كرم

نوف وأنفال بوصلحة

مجتمع

مسك وعنبر

20

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4220االثنين  16سبتمبر 2019م  17 /المحرم 1441هـ

tawabil@aljarida●com

ليلى عبدالله :هاجر في «أجندة» تعبر عن حال الفتاة المكافحة
حققت المعادلة الصعبة بالمشاركة الدرامية وتقديم «انزل بوشنكي»
محمد جمعة

ترى الفنانة ليلى عبدالله ،أن
مسلسل
شخصية هاجر في ً
«أجندة» تعتبر نموذجا للفتاة
المكافحة.

حـ ـقـ ـق ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة لـ ـيـ ـل ــى ع ـب ــدال ـل ــه
الـمـعــادلــة الصعبة هــذا ال ـعــام عندما
أط ـل ــت ف ــي ش ـه ــر رمـ ـض ــان بـمـسـلـســل
"أج ـ ـ ـنـ ـ ــدة" ب ـش ـخ ـص ـيــة مـ ـمـ ـي ــزة الق ــت
اسـ ـتـ ـحـ ـس ــان الـ ـجـ ـمـ ـه ــور إلـ ـ ــى ج ــان ــب
ً
مسلسل "حـضــن ال ـش ــوك" ،فـضــا عن
تصديها لتقديم برنامج المسابقات
"انزل بوشنكي" عبر شاشة قناة atv
ً
على مدار  30يوما.
وأع ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــت ل ـ ـي ـ ـلـ ــى فـ ـ ـ ــي ح ــديـ ـثـ ـه ــا
ل ــ"ال ـجــريــدة" عــن سـعــادتـهــا بالنجاح
الكبير للمسلسل والبرنامج ،وكشفت
عــن عزمها دراس ــة عــدد مــن العروض
الختيار المناسب منها الفترة المقبلة.
بداية ،ثمنت ليلى إطاللتها الدرامية
خـ ـ ــال شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان ف ـ ــي مـسـلـســل
"أجـنــدة" ،وقــالــت" :ردود األفـعــال أكثر
من رائعة وكنت حريصة على مواكبة
اآلراء عـبــر مختلف مــواقــع الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي رغ ـ ــم انـ ـشـ ـغ ــال بـتـقــديــم
ً
البرنامج يوميا.
وفيما يخص تفاعل الجمهور مع
شخصية "هــاجــر" ،أوضحت أن "خط

ً
هاجر كان مميزا ،الدور كتب بحرفية
ً
ومـ ـ ــا إن قـ ــرأتـ ــه حـ ـت ــى المـ ـ ــس ش ـي ـئــا
بداخلي ،وسعدت بأن الجمهور أشاد
بـ ــدوري السـيـمــا ف ــي مـشـهــد فـقــدانـهــا
لجنينها وكيفي تغيرت حياتها بعد
رحيل زوجها ،شخصية هاجر كانت
تمثل كل فتاة مكافحة وما تعانيه من
ضغوط في الحياة".
وحـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ــدى تـ ــوق ـ ـع ـ ـهـ ــا لـ ـنـ ـج ــاح
المسلسل ،قــا لــت " نـعــم كنت متفائلة
ب ـن ـج ــاح ال ـع ـم ــل وبـ ـ ــأن ي ـح ـظــى ب ـهــذا
االهتمام الجماهيري ،وأن يتفاعلوا
م ـ ــع الـ ـقـ ـص ــة والـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة ،الـ ـعـ ـم ــل ك ــان
ً
ً
م ـت ـنــاغ ـمــا إلـ ــى أبـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــدود ن ـصــا
ً
ً
وإخ ــراج ــا وتـمـثـيــا فــي ظــل األح ــداث
ا لـتــي صاغتها بحرفية مــر يــم نصير
واإلخراج تحت قيادة هيا عبدالسالم
وب ـم ـع ـي ــة ن ـخ ـبــة مـ ــن نـ ـج ــوم الـ ــدرامـ ــا
الخليجية في التمثيل.

هيا عبدالسالم
أم ـ ــا ع ــن ت ـع ــاون ـه ــا م ــع ال ـم ـخــرجــة

والفنانة هيا عبدالسالم ،قالت ليلى:
ً
"أح ـ ــب ال ـت ـع ــاون م ــع ه ـيــا خـصــوصــا
عـنــدمــا تـتــولــى مهمة اإلخ ـ ــراج ،أحــب
نصائحها وتوجيهاتها ،خطواتها
مـحـســوبــة وم ــدروس ــة وت ـع ــرف كيف
توجه الفنان وتستفز ملكاته لتخرج
أفضل ما لديه من أداء".
وأكدت ليلى حرصها على التنوع
فيما تقدم من أعـمــال" ،والدليل على
ذلـ ــك أن م ـنــايــر ف ــي (ح ـض ــن ال ـش ــوك)
م ـخ ـت ـل ـف ــة تـ ـم ــام ــا ع ـ ــن ه ـ ــاج ـ ــر ،ل ـكــل
شخصية خط درامي يميزها كما أن
ً
اإلطار العام لألحداث مختلف أيضا
مناير صبية لم تعرف أمها الحقيقية
ألن أباها مساعد طلق أمها فاطمة،
وأقـ ـ ــدم ب ـعــد والدتـ ـه ــا ب ـيــوم ـيــن على
خـطـفـهــا م ــن الـمـسـتـشـفــى بـمـســاعــدة
زوجـتــه الـجــديــدة "مــريــم" الـتــي تولت
تربية مناير كابنتها ،إلــى أن رزقــت
بــاب ـنــة م ــن م ـســاعــد سـمـتـهــا ه ـي ـفــاء،
وهـ ـك ــذا األحـ ـ ـ ــداث سـ ـ ــارت ف ــي ات ـج ــاه
مغاير عن "أجندة".
وم ـس ـل ـس ــل "حـ ـض ــن الـ ـ ـش ـ ــوك" ،مــن
تأليف عبدالله السعد وإخــراج حمد
ال ـب ــدري وشـ ــارك فــي بـطــولـتــه كوكبة
من نجوم الخليج من بينهم إبراهيم
ال ـح ــرب ــي ،وإلـ ـه ــام ال ـف ـض ــال ــة ،ولـيـلــى
ع ـب ــدال ـل ــه ،وم ـح ـمــد ال ـع ـل ــوي ،وعـبـيــر
أحمد ،ونور الغندور ،وأحمد مساعد،
وانتصار الشراح.

التواصل مع المشاهدين
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أش ـ ـ ـ ــادت لـيـلــى
بتجربة تقديم برامج المسابقات عبر
شاشة  ، atvخــال شهر رمضان من
خالل "انزل بوشنكي" ،وقالت "ما ميز
التجربة أنها خلقت حالة من التواصل
مــع الـمـشــاهــديــن عـلــى م ــدار  30يوما
استمتعت بتلك الخطوة التي أضافت
إلى رصيدي وأشكر كل من تفاعل مع
البرنامج وحرص على مشاهدته.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح ،أشـ ـ ـ ــادت
الفنانة الشابة بتفاعل الجمهور مع

ليلى مع عبدالله الخضر وخالد البريكي في فيلم «ودي اتكلم»

م ـســرح ـيــة " أص ــدق ــاء ال ـغ ـي ــوم" الـتــي
عرضت خالل عيدي الفطر واألضحى
الماضيين ،موضحة أن العمل يتناول
قـصــة مـجـمــوعــة مــن الـمـكــافـحـيــن في
الخمسينيات في فرنسا ،وأنــه عمل
عائلي لطيف وخفيف.
والـمـســرحـيــة م ــن إن ـت ــاج مؤسسة
"نبراس "الخليج لإلنتاج الفني
وال ـ ـم ـ ـسـ ــرحـ ــي ،وح ـم ـل ــت
ً
قـصـصــا مـحـبـبــة للطفل
عـبــر طــابــع مــن ال ـحــوار
واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
وال ـت ـش ــوي ــق ،تــألـيــف
مريم نصير ،إخراج
ل ــول ــوة ع ـبــدال ـســام
وعـ ـيـ ـس ــى الـ ـحـ ـم ــر،
مدير إدارة اإلنتاج
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـبـ ــري ـ ـكـ ــي،
ويشارك في بطولتها
إل ـ ـ ــى ج ــانـ ـبـ ـه ــا :ف ـ ــؤاد
علي ،وهيا عبدالسالم،
ومحمد الوادي ،وليلى
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ،وم ـ ـح ـ ـمـ ــد
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوي ،وش ـ ـي ـ ـخـ ــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـسـ ـ ــاوي ،ونـ ـ ــوف
السلطان ،وزينب كرم.
وح ـ ـ ـ ــول ن ـش ــاط ـه ــا
المقبل ،أشارت ليلى
إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ت ـمــر
ب ـم ــرح ـل ــة ان ـت ـقــال ـيــة
م ــا ب ـيــن م ــا قــدمـتــه
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة
وم ـ ــا ت ـت ـط ـلــع إل ـيــه
ً
مستقبال إذ تدرس
م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن
العروض الختيار
ا ل ـم ـنــا ســب منها
مــع ع ــودة عجلة
الــدرامــا للدوران
ً
مجددا.

محمد الحملي طرح برومو
فيلم «النهاية»
ليلى عبدالله

محمد جمعة

رغم شائعات اعتزالها ،بدأت النجمة
اللبنانية إليسا ا لـتــرو يــج لحفلها على
مسرح أوليمبيا هــول (،)Olympia hall
في باريس بفرنسا.
ون ـش ــرت إلـيـســا بــوسـتــر الـحـفــل على
صفحتها الرسمية بــ"إنـسـتـغــرام" ،وهو
الحفل الضخم المقرر إقامته  1نوفمبر
المقبل.
وت ـقــدم إلـيـســا خ ــال الـحـفــل ع ــددا من
أغ ـن ـيــات ـهــا ال ـش ـه ـي ــرة ،أبـ ــرزهـ ــا" :أس ـع ــد
واحدة"" ،يا مرايتي"" ،حالة حب" ،وغيرها
الكثير.
"أول ـي ـم ـب ـيــا ه ـ ــول" ُي ـع ــد أق ـ ــدم مـســرح
ع ــروض مـغـطــى ف ــي ب ــاري ــس ،ويـحـتــوي
على  2000مقعد ،وقام بتأسيسه برينو
كوكتركس سنة  ،1893حيث أحيا الكثير
من المشاهير به حفالت غنائية ضخمة،
مثل :داليدا وجيلبار بيكو وشارل ترينت
وبجورك والرار فابيان وبربرا وميرالي
ماثيو وإميليا رودريغز.

علي نجم

إيما تشارك في مهرجان
«كابو» لألفالم

كشفت الفنانة إيما شاه عن
مشاركتها في مهرجان «كابو»
لألفالم املقام بالواليات
املتحدة األميركية .وقالت
إيما ،إنها حضرت مساء أمس
األول ملتابعة الترشيحات
النهائية والتقت املمثل
األميركي باسل هوفمان
إذ تم اإلعالن عن ترشيح
كليب «مشيني عالختيارة»
للمنافسات الرسمية على
أن يعرض يومي  17و 19
الجاري  .يذكر أن إيما
حصدت املركز األول في
مسابقة الرومبا الذهبية
التي أقيمت الفترة املاضية
بالواليات املتحدة .وقالت
إنها فازت باملركز األول «مع
شريكي فوريست في بطولة
الرومبا الذهبية (كلوس) ،في
بطولة ذا إمباسي لرياضة
رقص البالروم في فندق
أرفاين كاليفورنيا ،وحصلنا
على املركزين الثاني والثالث
في الرومبا الفضية والذهبية
(أوبن)» .وذكرت أنه «إنجاز
جديد أضيفه إلى رصيدي
املتواضع في مجاالت الفن
املختلفة ،منذ طرقت أبواب
الساحة الفنية».

علي نجم :عودة «ريفريش» لألثير بشكل جديد إليسا تبدأ الترويج لحفلها على مسرح
« »Olympia hallنوفمبر المقبل
●
كـشــف الـمــذيــع عـلــي نـجــم عــن ع ــودة بــرنــامــج "ري ـف ــرش" ،عبر
أثير إذاعة المارينا إف.إم بشكل جديد خالل الدورة البرامجية
الجديدة.
وقــال نجم ل ـ "الـجــريــدة" :عدنا لألثير بـشكل جــديــد ،بعد 10
مواسم ناجحة من برنامج "ريفرش" حان الوقت أن نطل بحلة
مختلفة عن السابقة ،كالعادة كل يوم من الساعة  6حتى  8مساء
ومن األحد للخميس هذا التوقيت الذي اعتدتم أن تستمعوا إلينا
خالله لن يتغير ،لكن هذه المرة بشكل مختلف ،مع طرح مغاير
وأسلوب نتمنى أن ينال رضاكم ،شعارنا هذا العام "راجعين
بشي ثاني".
واستطرد نجم" :البرنامج يشاركني تقديمه طلوب ومن إعداد:
عمر العليان وشذى العثيمين وهنادي الهاشميش".
وحرص نجم على طرح "بوستر" للبرنامج يجمعه وطلوب
بالتزامن مع إعــان المارينا إف .إم عن باقة من البرامج التي
ً
تعود مجددا عقب عطلة الصيف ومع الــدورة الجديدة ومنها
"الديوانية" و"نغم الصباح" و
"توب  "20التي يشارك في تقديمها مجموعة مميزة من وجوه
المارينا الذين اعتاد الجمهور التواصل معهم عبر األثير على
مدار اليوم.

خبريات

إليسا

خالد المفيدي :زخم اإلنتاج المسرحي ظاهرة «غير صحية»

أكد لـ ةديرجلا ّ
تكبد عدد من المسرحيات خسائر فادحة

طرح الفنان محمد الحملي،
مساء أمس األول ،البرومو
األول لباكورة أعماله
السينمائية فيلم «النهاية»
املتوقع عرضه قريبًا.
وقال الحملي ،إنه سيقوم
بدور بطولة الفيلم وإخراجه،
إلى جانب عدد من املمثلني
والفنانني الشباب ،وهم
عبدالله الخضر ،وغدير
زايد ،وإبراهيم الشيخلي،
وعبدالعزيز السعدون،
ومشعل الفرحان ،ومشعل
املجيبل ،وعبدالله العوضي،
وعبداللطيف الرجيب،
وغيرهم .وأوضح أن الفيلم
سيتم عرضه في أكتوبر
املقبل بجميع دور العرض
املحلية والخليجية ،مضيفًا
أن الفيلم يخضع حاليًا
لعمليات الترجمة واملونتاج
والغرافيكس وتركيب
املوسيقى واألغاني.
وأعرب عن سعادته بالتجربة
التي ستغير شكل السينما
الكويتية ،إذ يعتاد دائمًا
على تقديم الجديد واملختلف
ودخول تحديات جديدة.

يعقوب شاهين ُيطلق
أغنية «دلل»

•

حذر الفنان خالد المفيدي
من استمرار الزخم الحالي من
اإلنتاج المسرحي ،الذي تجاوز
الموسم الماضيً فقط 20
مسرحية ،مؤكدا أنها ظاهرة
"غير صحية" كما يدعي
البعض ،بدليل ّ
تكبد عدد من
األعمال خسائر فادحة.

●

عزة إبراهيم

كـشــف الـفـنــان خــالــد المفيدي
أن مـســرحـيـتــه األخ ـي ــرة "يـنــانــوة
الجليعة" التي شــاركــه بطولتها
الفنانة فيفي عبده والفنان محمد
العجيمي وغيرهما مــن النجوم
لــم تحقق النجاح المطلوب رغم
نجاحها خالل السنوات الماضية.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـف ـي ــدي ،ف ــي لـقــاء
مـ ــع "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن ال ـم ـســرح ـيــة
لـ ــم تـ ـتـ ـج ــاوز ن ـس ـب ــة ال ـم ـش ــاه ــدة
والحضور فيها ال ـ  50في المئة،
ً
مــرجـعــا ذلــك إلــى ضعف الدعاية
وع ـ ـ ـ ــدم جـ ــاهـ ــزيـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــارح إذ
ت ــم عــرض ـهــا ع ــل م ـس ــرح األوب ـ ــرا
بــال ـســال ـم ـيــة نـتـيـجــة عـ ــدم تــوافــر
مسارح كافية ومجهزة لهذا الكم
ال ـك ـب ـيــر م ــن ال ـم ـســرح ـيــات خــال
الموسم الواحد.
وأوضح أن بعض المسرحيات
خسرت ما بين  20-30ألف دينار
الموسم الماضي نتيجة الزحام
في العروض المسرحية وضعف
ً
اإلق ـب ــال عـلــى بـعـضـهــا ،مــوضـحــا
أن إيجار اليوم الواحد بالمسرح
 1500دينار إضافة إلى التجهيزات
واألجـ ـ ـ ـ ــور ،ومـ ــع ض ـع ــف اإلقـ ـب ــال
يتحمل الـمـنـتــج خـســائــر فــادحــة
وهو ما يهدد الصناعة إذ استمر
الوضع دون تقنين يحفظ حقوق
كــا فــة عناصر المجموعة الفنية
وخاصة المنتج.
وأشار إلى أن بعض المخرجين
ي ـق ــدم ــون أك ـث ــر م ــن ع ـم ــل بنفس
ً
الموسم ،مطالبا المجلس الوطني

طـ ـلـ ـب ــة األكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
لــإعــام مــادتــي التقديم اإلذاع ــي
والـتـلـفــزيــونــي ،وال ـل ـغــة الـعــربـيــة،
ً
مؤكدا أهمية الجانب األكاديمي
للفنان إذ اهـتــم منذ تخرجه من
المعهد العالي للفنون المسرحية
بتدريب غيره مــن الشباب ونقل
خبراته لهم وصقل الجانب العلمي
وال ـف ـنــي لــدي ـهــم م ــن خ ــال ورش
اإلخــراج والعرائس بالتعاون مع
هيئة الشباب.

اكتشاف النجوم

خالد المفيدي في مسرحية «الشاليه»
للثقافة والفنون واآلداب إلى جانب
وزارة اإلعـ ـ ــام بــال ـت ـصــدي لـهــذه
الظاهرة وعــدم السماح للمخرج
ب ــال ــوج ــود ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ــواح ــد
بأكثر من عمل أو عملين أحدهما
ً
لـلـكـبــار واآلخـ ـ ــر ل ـل ـص ـغــار ،ن ـظــرا
إلى عدم وجود الكثافة السكانية
للجمهور الــذي يتحمل هــذا الكم
من اإلنتاج المسرحي.
وط ـ ــال ـ ــب الـ ـمـ ـفـ ـي ــدي ب ــات ـخ ــاذ
إجراءات تنظيمية لتقنين ممارسة
الفنان الواحد أكثر من نشاط بأن
ً
ً
ً
يـكــون مـمـثــا ومـخــرجــا ومنتجا
ً
ومــؤلـفــا وغـيــرهــا مــن األدوار في
عمل واحــد أو في أعمال متفرقة،
ً
مــؤكــدا أن هــذه الـظــاهــرة تنم عن
عـ ـش ــوائـ ـي ــة فـ ــي مـ ـم ــارس ــة الـ ـف ــن،

وه ــو مــا يتطلب تــدخــل الجهات
المسؤولة لتقنين أوضاع الفنانين
وال ـ ـتـ ــأكـ ــد مـ ــن قـ ــدرات ـ ـهـ ــم ال ـف ـن ـيــة
للحفاظ على جودة المنتج الفني،
مع ضرورة توافر الخبرة الكافية
والدراسة األكاديمية والشهادات
الـمــوثـقــة لـمـمــارســة ه ــذه المهنة
المهمة.

أعمال جديدة
وذك ـ ــر أن ـ ــه ال ي ـس ـت ـعــد حــالـيــا
ل ــدخ ــول ع ـمــل ت ـل ـفــزيــونــي جــديــد
بعد آخر أعمال "عطر الروح" الذي
خاضه العام الماضي إلــى جوار
ال ـف ـن ــان ــة هـ ــدى ح ـس ـيــن وال ـف ـن ــان
حسين المنصور وعبدالمحسن

النمر وأحمد السلمان ومجموعة
ً
كبيرة من النجوم وحقق نجاحا
ً
كبيرا.
وك ـش ــف ع ــن ان ـش ـغــالــه الـفـتــرة
الـمـقـبـلــة بـعـمــل م ـســرحــي جــديــد
لألطفال يقوم ببطولته وإخراجه
ومــن المقرر عرضه موسم يناير
 ،2020إذ اطلع على النص وأبدى
موافقته عليه وتمت إضافة بعض
التعديالت ،ومن المقرر االستعداد
للبروفات خالل الفترة الشتوية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــر ح ـ ـيـ ــة
الـجــديــدة سـتـكــون ثــانــي تجاربه
اإلخ ــراجـ ـي ــة ف ــي مـ ـس ــرح ال ـط ـفــل،
لـكــن عـلــى مـسـتــوى التمثيل فقد
شارك بثماني مسرحيات للطفل،
ً
وخـ ـص ــوص ــا مـ ــع ال ـف ـن ــان ــة ه ــدى

حسين التي جمعتهما شراكة فنية
في العديد من األعمال المسرحية.

اإلذاعة
إلى جانب ذلك ،الفنان المفيدي
ً
هــو مخرج إذاع ــي يقدم ع ــددا من
األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة ال ـثــاب ـتــة منذ
س ـنــوات وتعتبر مــن أه ــم مالمح
اإلذاعـ ــة الكويتية ومـنـهــا "نــافــذة
على الكويت" ،و"الكويت والعمل
اإلنساني" بمشاركة صوتية لعدد
من الفنانين منهم جاسم النبهان
وعبير الـجـنــدي وسـمــاح وأحمد
مساعد وحسين الرفاعي ووضحة
السني ،وغيرهم.
كما ينشغل المفيدي بتدريس

وأك ـ ــد ال ـم ـف ـيــدي أنـ ــه اسـتـطــاع
مــن خــال هــذه ال ــدورات اكتشاف
عدد من الوجوه الجديدة ونجوم
المستقبل بالفن واإلعالم ،ومنهم
المذيع عبدالله النوري والمذيعة
ح ـص ــة الـ ـبـ ـن ــاي ال ـ ـلـ ــذان ي ـع ـمــان
ً
حاليا بالتلفزيون ويقدمان برامج
خاصة بهم بعد حصولهما على
التدريب الكافي وصقل موهبتهما
اإلعالمية.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
فرصة بالتقديم أو التمثيل يجب
أال ي ــدف ــع اإلع ـ ــام ـ ــي أو ال ـف ـن ــان
لـلـتــوقــف ع ــن ال ـت ــدري ــب وتـطــويــر
ً
نفسه ،مشيرا إلى أن أمل المال رغم
كونها مذيعة فقد حصلت على
دورة تدريبية لتطور مهاراتها
وبالفعل فقد حصلت على فرصة
أفضل ومن المالحظ تطور أدائها
اإلعـ ــامـ ــي ب ـش ـكــل واض ـ ـ ــح ،وه ــي
ضرورة لكل إنسان يسعى لالرتقاء
في مهنته.

أطلق الفنان يعقوب شاهني
أغنية جديدة تحمل عنوان
«دلل» من كلمات وألحان
عزيز بهنان ،توزيع عمر
صباغ ،ورؤية موسيقية
للؤي حنا .واألغنية املنتظرة
من إنتاج بالتينوم ريكوردز
بالتعاون مع أنغامي،
وبإمكان الجمهور اآلن
االستماع لـ «دلل» عبر تطبيق
أنغامي وأيضًا عبر إذاعة
«بانوراما إف إم» ،وفي جميع
املتاجر واملنصات واإلذاعات
ّ
األخرى ،مع اإلشارة إلى أن
فيديو كليب «دلل» تحت
إشراف املخرج جاد شويري.
على صعيد آخر ،وإلى
جانب تكريمه في املهرجان
العربي لإلذاعة والتلفزيون
في دورته العشرين في
تونس ،شارك يعقوب شاهني
في رحلة سفينة النجوم
«ستارز أون بورد STARS
 »ON BOARDالتي أبحرت
من برشلونة في إسبانيا
إلى عدد من املدن والجزر
األوروبية ،وعلى متنها أكثر
من  3200شخص حضروا من
مختلف دول العالم ملشاهدة
حفالت نجومهم املفضلني.

ةديرجلا

•
العدد  / 4220االثنين  16سبتمبر 2019م  17 /المحرم 1441هـ

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

ُ
«هجوم أرامكو» :طهران تتنصل ...وبغداد تحقق

ً
• بن سلمان يؤكد قدرة السعودية على المواجهة ...وتعطل  %50من اإلنتاج النفطي مؤقتا
• عبدالمهدي ملتزم بمنع استخدام العراق ألي عدوان • ظريف :واشنطن بدأت «الخداع األقصى»

رفضت إيران اتهام واشنطن
لها بالوقوف وراء هجمات
بـ«درون» استهدفت منشأتين
نفطيتين لشركة «أرامكو»
السعودية في محافظة بقيق
بالمنطقة الشرقية ،في حين
نفت بغداد استخدام أراضيها
في الهجوم الذي تبنته جماعة
الحوثية ،وذكرت
«أنصار الله»
ُ
تقارير أميركية أنه شن من
الشمال ،في إشارة إلى العراق
أو إيران.

عالقون باليمن

حرب شاملة

في موازاة ذلك ،اعتبر وزير الخارجية
اإليــرانــي محمد جــواد ظريف أن أميركا
وحـلـفــاء هــا "عــال ـقــون فــي ال ـي ـمــن" ،وقــال
ظريف على "تويتر" :بعد فشل بومبيو
في ممارسة أكبر ضغط ممكن ،يلجأ اآلن
إلى أكبر خداع ممكن .أميركا وعمالؤها
عالقون في اليمن بسبب وهم أن التفوق
في التسلح سيقود إلــى نصر عسكري.
وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة،
إال أن القبول بمقترحنا يمكن أن يؤدي
إلى إنهاء الكارثة.

بومبيو

تقارير أميركية
تتحدث عن
استهداف بقيق
وخريص بـ«درون»
أو صواريخ كروز

وتابع" :وسط كل تلك الدعوات لوقف
ً
التصعيد تشن إيران اآلن هجوما غير
مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية"،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن "ال ـ ــوالي ـ ــات الـمـتـحــدة
ستعمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان
أن تبقى أســواق الطاقة مـ ّ
ـزودة بشكل
جـ ّـيــد ،وأن تتحمل إي ــران مسؤوليتها
عن العدوان".
ودعـ ــا بــومـبـيــو "ج ـم ـيــع ال ـ ــدول إلــى
اإلدان ـ ــة الـعـلـنـيــة وال ـقــاط ـعــة لهجمات
ً
إي ـ ــران" ،م ـح ــذرا مــن أن إدارة الــرئـيــس
دونــالــد تــرامــب ستعمل مــع حلفائها
ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن "مـ ـح ــاسـ ـب ــة إي ـ ـ ـ ــران عـلــى
عدوانها".
ً
وأج ــرى الــرئـيــس األمـيــركــي اتـصــاال
ً
هاتفيا مع ولي العهد السعودي األمير
محمد بن سلمان ،مساء أمس األول ،أكد
خــا لــه تضامن واشنطن مــع المملكة
واستعدادها للمساهمة في دعــم "كل
ما يضمن أمنها".
من جهته ،أكد ولي العهد السعودي
أن لدى بالده القدرة واإلرادة للرد على
االعتداء اإلرهابي.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ه ــدد قــائــد ق ــوات
"الجو فضاء" التابعة لـ"الحرس الثوري"
اإليراني العميد أمير علي حاجي زادة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وق ــال إن "جميع
الـقــواعــد األميركية وسفنها البحرية
المستقرة على بعد ألفي كيلومتر هي
في مرمى صواريخنا".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف زادة" :ال ن ـ ـ ـحـ ـ ــن وال
األمـيــركـيــون نـنــوي الـقـيــام بــأي حــرب.
بالطبع بعض القوات التي تتواجه في
الميدان يمكن أن تقوم بشيء ما ،وهو
ما يجعل امكانية اندالع الحرب قائمة".
ً
وأكدّ :
"نعد أنفسنا دائما لحرب شاملة".

وكــان وزيــر الخارجية األمـيــركــي دان
إيران عقب الهجوم الذي استهدف أكبر
مصنع لمعالجة النفط في العالم ،وثاني
أكبر حقل نفطي في المملكة ،وقــال إنه
ال تــوجــد أدل ــة على أن الـطــائــرات جــاءت
من مواقع سيطرة جماعة "أنصار الله"
الحوثية في اليمن.
وأضاف بومبيو أن "طهران وراء نحو
 100هجوم تعرضت لها السعودية ،في
حـيــن يتظاهر الــرئـيــس اإلي ــران ــي حسن
روحـ ــانـ ــي وظـ ــريـ ــف ب ــان ـخ ــراط ـه ـم ــا فــي
الدبلوماسية".

«كروز» ونفي

وف ـ ــي وق ـ ــت ُي ـ ـجـ ــري "تـ ـح ــال ــف دع ــم
ال ـش ــرع ـي ــة فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن" ال ـ ـ ــذي ت ـق ــوده
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ت ـح ـق ـي ـق ــا لـ ـتـ ـح ــدي ــد ج ـهــة
انطالق الهجوم وطبيعته بعد تبني
"أن ـص ــار ال ـل ــه" الـمـتـحــالـفــة م ــع طـهــران
ل ــه ،تـحــدثــت تـقــاريــر أمـيــركـيــة رصينة
ع ــن وج ـ ــود م ـع ـلــومــات ت ـف ـيــد بتنفيذ
االعتداء بطائرات مسيرة أو صواريخ
طــراز "كــروز" أطلقت من الشمال ال من
الجنوب ،في إشارة إلى العراق أو إيران.

وســارع العراق ،أمس ،إلى نفي أي
عالقة له بالهجوم .وقال مكتب رئيس
الـ ــوزراء الـعــراقــي ع ــادل عبدالمهدي،
ف ــي بـ ـي ــان أمـ ـ ــس ،إن "الـ ـ ـع ـ ــراق يـنـفــي
م ــا ت ــداول ـت ــه ب ـعــض وس ــائ ــل اإلعـ ــام
والتواصل االجتماعي عن استخدام
أراضـ ـي ــه لـمـهــاجـمــة م ـن ـشــآت نـفـطـ ّـيــة
ّ
سعودية بالطائرات".
وأض ــاف أن الـعــراق "يــؤكــد التزامه
الــدسـتــوري بمنع اسـتـخــدام أراضـيــه
لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــدوان عـ ـل ــى جـ ـ ـ ـ ــواره وأشـ ـق ــائ ــه
ً
وأصـ ــدقـ ــائـ ــه" ،مـ ــؤكـ ــدا أن "ال ـح ـكــومــة
العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من
يحاول انتهاك الدستور".
ودعــا البيان "جميع األط ــراف إلى
ال ـت ــوق ــف ع ــن ال ـه ـج ـمــات الـ ُـم ـت ـبـ َ
ـادلــة،
وال ـت ـس ـبــب ب ــوق ــوع خ ـســائــر عظيمة
فــي األرواح والـمـنـشــآت" .وأش ــار إلى
تشكيل لجنة مــن األ ط ــراف العراقية

ذات ال ـع ــاق ــة لـمـتــابـعــة الـمـعـلــومــات
والمستجدات.

ال إصابات
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس "أرام ـ ـكـ ــو"
أمين الناصر ،بعد تفقده للمواقع عقب
الهجوم اإلرهابي الذي تعرض له معمال
بقيق وخريص" :ال توجد إصابات بين
ً
العاملين" ،معبرا عن شكره للفرق التي
شاركت في السيطرة على الحادث.
وأشار الناصر ،مساء أمس األول ،إلى
ً
أنه يجري حاليا العمل على إعادة كميات
اإلنتاج إلى طبيعتها.

استعادة اإلنتاج
من جهته ،قال وزير الطاقة السعودي
األم ـ ـي ـ ــر عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان بــن
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،أمـ ــس األول ،إن ال ـه ـجــوم
اإلرهـ ــابـ ــي ت ـس ـبــب ف ــي ت ــوق ــف عـمـلـيــات

ً
• مخزون السعودية يكفي  33يوما • واشنطن مستعدة الستخدام االحتياطي
فــي حـيــن لــم يـعــرف عـلــى وج ــه الــدقــة حـجــم الـضــرر
جــراء االعـتــداء الــذي استهدف أكبر مصنع لمعالجة
النفط في العالم وثاني أكبر حقل نفطي بالسعودية،
تباينت التوقعات حول احتمال ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع متعاملون ومحللون أن تشهد سوق النفط
ً
ارت ـف ــاع ــا ف ــي األسـ ـع ــار يـ ـت ــراوح ب ـيــن خـمـســة وع ـشــرة
دوالرات للبرميل عندما تستأنف نشاطها اليوم وربما
تقفز األسعار إلى  100دوالر للبرميل إذا لم تستأنف
ً
الرياض سريعا اإلمدادات التي تعطلت بنسبة  50في
المئة بسبب الهجوم.
وقالت مصادر بالصناعة ،إن إعادة اإلنتاج لمستواه
بالكامل قد يستغرق أسابيع.
ورأى الخبير النفطي الكويتي رئيس مكتب األفق
لالستشارات اإلداري ــة خالد بــودي أن تأثير الحادث
ً
سيبقى محدودا على األسواق العالمية.
وقــال بــودي لـ"كونا" ،أمــس ،إن آثــار الـحــادث سيتم
ً
تجاوزها سريعا السيما في ظل ما تمتلكه السعودية
من قدرات فنية وتكنولوجية عالية تساعد على إصالح
أي اضرار في زمن قياسي.
وتوقع أن ينعكس "الحادث المنعزل" على أسعار النفط
بشكل محدود ومؤقت مع ردة فعل األسواق على حوادث من
ً
هذا النوع ،الفتا إلى تعهد السعودية بتعويض الفاقد من
مخزونها إلى حين عودة عمليات اإلنتاج لوضعها الطبيعي.
واعتبر متعامل بسوق النفط أن أسعار الخام سترتفع
ً
بما ال يقل عــن  15إلــى  20دوالرا للبرميل فــي سيناريو

«األوروبي» :مهاجمة
«أرامكو» تقوض التهدئة

الحريري :لبنان
متضامن مع المملكة

هل يصل سعر برميل النفط إلى  100دوالر؟
اضطراب يستمر سبعة أيام وسترتفع ألكثر من  100دوالر
ً
في سيناريو يستمر  30يوما.
وتوقعت شركة أونيكس للسلع األولية ارتفاع أسعار
مزيج برنت ،في المعامالت اآلجلة دوالريــن للبرميل وأن
تغلق األسعار في نهاية معامالت اليوم على ارتفاع بين
سبعة وعشرة دوالرات للبرميل.
وأكدت أن من المحتمل أن تشهد السوق عودة إلى سعر
 100دوالر للبرميل إذا لــم يمكن حــل المشكلة فــي األجــل
القريب ،لكن ستظهر عالوة صغيرة للبرميل بين دوالرين
وثالثة دوالرات للبرميل إذا بــدا أن الضرر مشكلة يمكن
حلها بسرعة.
من جهته ،وصف صامويل سيزوك الشريك المؤسس
في "إي.إل.إس أناليسيس" تعطل نصف اإلنتاج السعودي
الحالي وحوالي  5ف المئة من اإلمدادات العالمية بـ"الكبير
ً
ً
جــدا بالمعايير التاريخية" .مشيرا إلــى أن الـحــادث يمثل
جرس إنذار غير مريح لفرض عالوات مخاطر أعلى كثيرا
على إنتاج الخليج.
واعتبر تيالك دوشي من "ميوز آند ستانسيل" أن االعتداء
"يعادل هجمات  11سبتمبر في عالم النفط".
إلى ذلك ،ذكرت المتحدثة باسم وزارة الطاقة األميركية
شايلين هاينز ،أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة
الستخدام االحتياطي النفطي األميركي الطارئ إذ لزم األمر
بعد تأثر إنتاج السعودية عقب هجمات بطائرات مسيرة
على منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" العمالقة في
المنطقة الشرقية بالمملكة.

سلة أخبار

أكد االتحاد األوروبي أن
الهجوم الذي استهدف
منشأتين تابعتين
لشركة أرامكو السعودية
ً
أمس يشكل تهديدا
ً
حقيقيا ألمن المنطقة،
ويقوض الجهود الرامية
لتهدئة التوترات ،مشددا
في الوقت نفسه على
ضرورة الكشف بوضوح
عمن يقف وراء االعتداء.
وأعرب متحدث باسم
السياسة الخارجية
لالتحاد ،في بيان ،عن
تعاطفه مع السلطات
والشعب في المملكة.
وقال المتحدث في بيان
أمس" :في وقت تتصاعد
التوترات بالمنطقة،
يقوض الهجوم العمل
المتواصل لخفض
التصعيد وإجراء حوار"،
ً
مطالبا بـ "أقصى درجات
ضبط النفس وخفض
التصعيد".

صورة لمنشأة الخرج النفطية قرب الرياض أمس (أ ف ب)
غداة تضامن دولي وعربي واسع مع
الـسـعــوديــة ،وات ـهــام ال ــوالي ــات المتحدة
إليران بالتورط في االعتداء ،أعلنت إيران،
أمس ،رفضها تصريحات وزير الخارجية
األميركية مايك بومبيو ،التي رجح فيها
وق ــوف ط ـهــران وراء الـهـجــوم ال ــذي شن
بطائرات مسيرة "درون" على منشأتين
نفطيتين سعوديتين بالمنطقة الشرقية.
وقــال الناطق باسم وزارة الخارجية
اإليــرانـيــة عباس مــوســوي ،فــي بـيــان ،إن
"االت ـهــامــات ووج ـهــات النظر األميركية
الـبــاطـلــة وغـيــر الــائـقــة تــأتــي فــي سياق
دبلوماسي غير مفهوم وال معنى له".
ورأى موسوي أن الهدف من االتهامات
ً
تـبــريــر أي خ ـطــوات ضــد ب ــاده ،مضيفا
أن "ت ـص ــري ـح ــات م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع أشـبــه
بالتخطيط من قبل منظمات المخابرات
الـســريــة لتدمير ص ــورة بلد مــا مــن أجل
تمهيد الطريق إلجراءات في المستقبل".
وتابع المتحدث أن "األميركيين اتبعوا
سـيــاســة الـضـغــوط ال ـق ـصــوى ،وعـلــى ما
ي ـبــدو ت ـحــولــوا بـسـبــب إخـفــاقــاتـهــم إلــى
اعتماد أقصى قدر من األكاذيب".
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وقالت هاينز إن وزير الطاقة ريك بيري "مستعد الستخدام
الموارد من االحتياطي النفطي االستراتيجي إذا لزم األمر
لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
وكــان البيت األبيض أكد أن الواليات المتحدة ملتزمة
بالحفاظ على وفــرة المعروض بأسواق النفط في أعقاب
الهجوم الذي تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية المتحالفة
مع إيران.
وقال المتحدث باسم البيت األبيض غود دير في بيان:
"الــواليــات المتحدة تندد بقوة بهجوم اليوم على البنية
التحتية الحيوية للطاقة .العنف ضــد المناطق المدنية
والبنية التحتية الحيوية لالقتصاد العالمي تعمق فقط
الصراع وانعدام الثقة".
في غضون ذلك ،أظهرت أرقام مبادرة البيانات المشتركة
لـلــدول المنتجة للنفط "ج ــودي" أن المخزونات النفطية
السعودية في الداخل والخارج وصلت إلى  188مليون برميل
بنهاية يونيو الماضي.
وباحتساب النقص في اإلنتاج نتيجة الهجوم ،والبالغ
ً
 5.7ماليين برميل يوميا ،تكون المخزونات كافية لتعويض
ً
هذا الرقم لمدة  33يوما.
وتتوزع المخزونات السعودية االحتياطية بين مواقع
داخل المملكة ،وأخرى في مصر واليابان وهولندا.
يشار إلى أن السعودية عمدت إلى خفض المخزونات في
السنوات الماضية ،بعدما وصلت إلى  330مليون برميل
أواخر عام .2015
(عواصم ـ وكاالت)

اإلنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل
مــؤقــت ،وحسب التقديرات األولـيــة ،فقد
أدت ه ــذه االن ـف ـجــارات إل ــى تــوقــف كمية
من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7
ماليين برميل ،أو حوالي  %50من إنتاج
الشركة ،إال أنه سيتم تعويض جزء من
االنخفاض للعمالء من خالل المخزونات.
وأوضح الوزير أن االنفجارات أدت إلى
توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب
تقدر بنحو  2مليار قدم مكعبة في اليوم،
تـسـتـخــدم إلن ـت ــاج  700أل ــف بــرمـيــل من
سوائل الغاز الطبيعي ،ما سيؤدي إلى
تخفيض إم ــدادات غــاز اإليثان وسوائل
الـغــاز الطبيعي بنسبة تصل إلــى نحو
 .%50وأم ـ ـ ــا ع ـل ــى ص ـع ـي ــد اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات
المحلية فأكد أنــه لم ينتج عن االعتداء
أي أثر داخلي.
(طهران ،واشنطن -سي إن إن ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

غراهام يدعو لضرب مصافي إيران
دعــا السيناتور الـجـمـهــوري الـنــافــذ ليندسي غــراهــام إدارة
الرئيس األميركي دونــالــد ترامب إلــى توجيه ضربة لمصافي
إيران النفطية.
وفــي تـغــريــدة بصفحته فــي "تــويـتــر" ،قــال غــراهــام" :اآلن هو
الوقت لتضع الواليات المتحدة على الطاولة خيار هجوم على
مصافي إيران النفطية ،إذا استمروا في استفزازاتهم أو زيادة
تخصيب اليورانيوم".
وتابع غراهام في تغريدة منفصلة" :إيران لن توقف تصرفاتها
الـسـيـئــة حـتــى تـصـبــح ال ـعــواقــب حقيقية أك ـث ــر ،مـثــل مهاجمة
مصافيهم النفطية ،األمر الذي سيقصم ظهر النظام".

سيناتوران برأيين
ً
تعليقا على الهجوم المزدوج على "أرامكو" السعودية ،أكد
السيناتور الجمهوري تــوم كــوتــون ،تعهد الــواليــات المتحدة
بـ"الوقوف إلــى جانب الشركاء السعوديين في مواجهة حملة
إيران اإلرهابية عبر الشرق األوسط".
وأضاف كوتون" :جهود آية الله اليائسة لشل أسواق النفط
العالمية ستجدد فقط التزامنا بالضغط األقصى (الحملة التي
تقودها اإلدارة ضد إيران) .النظام اإليراني وأذرعه سيواجهون
تداعيات هذه الهجمات".
َّ
أمــا السيناتور الديمقراطي ،كــريــس مــورفــي ،فقد عــلــق على
الهجوم واتهام وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو إليران
بــالــوقــوف خـلـفــه ،قــائــا" :ال ـس ـعــوديــون وال ـحــوث ـيــون فــي حــرب،
السعوديون يهاجمون الحوثيين ،والحوثيون يردون الهجوم،
إيران تدعم الحوثيين ،لكن األمر ليس ببساطة أن تقول إيران=
الحوثي".

أعرب رئيس الوزراء
اللبناني سعد الحريري،
أمس ،عن "تضامن لبنان
مع السعودية ،ونعتبر
العدوان عليها حلقة
من مسلسل يستهدف
الخليج العربي واألمن
اإلقليمي والدولي،
ونهيب بكل األشقاء
العرب التضامن لدرء
المخاطر التي تهدد
بلداننا وتنذر بأوخم
العواقب على أكثر من
صعيد".
بدوره ،اعتبر رئيس
الحكومة السابقفؤاد
ّ
السنيورة ،في بيان ،أن
ّ
"إيران التي تقف خلف
في
الحوثيين ماضية ّ
إحالل التوتر والتشنج
ّ
العصبيات
وتصاعد
ّ
الطائفية
والفتن
ّ
والمذهبية مكان حسن
الجوار والمصالح
المشتركة والعالقات
ّ
المبنية على الصداقة
تجاه الدول العربية
 ،إن فيالخليج أو في
المشرق العربي ،وذلك
بدافع السيطرة والهيمنة
ّ
ومد النفوذ".

اإلمارات تنتظر
التحقيقات السعودية

أفادت المسؤولة بوزارة
الخارجية اإلماراتية،
هند العتيبة ،بأن بالدها
تنتظر نتائج تحقيق
السعودية في هجمات
بطائرات مسيرة على
منشأتين لشركة أرامكو
في المملكة أمس األول.
وأضافت العتيبة،
أمس ،أن اإلمارات
ستواصل دعم الجهود
الدبلوماسية لمبعوث
األمم المتحدة الخاص
باليمن مارتن غريفيث
مع استمرار تقليص
وجودها العسكري.
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نتنياهو لعب كل أوراقه ...ومصيره يتحدد اليوم
ةديرجلا
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َّ
َ
تقدم في االستطالعات لكن فرصه لتشكيل ائتالف تتضاءل ...والصوت العربي حاسم
عشية ّ
توجه نحو 6.4
ماليين ناخب إسرائيلي إلى
صناديق االقتراع النتخاب
نواب الكنيست (البرلمان)،
في عملية ستحدد من هو
رئيس وزرائهم المقبل ،أعلن
مكتب رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو ،اعتراف الحكومة
خالل جلستها األسبوعية
التي عقدت في غور األردن،
بمستوطنة عشوائية في
الضفة الغربية المحتلة.

بنيامين
يتنازل
عن الضفة
للفلسطينيين
في حال
موافقته على
صفقة القرن

بينيت

للمرة الثانية خــال خمسة
ً
أشـ ـه ــر ،ت ـن ـظــم اس ــرائـ ـي ــل غ ـ ــدا،
انتخابات تبدو أشبه باستفتاء
عـلــى رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء بنيامين
نتنياهو ،الــذي لعب كل أوراقــه
السياسية واالنتخابية لضمان
بقائه في السلطة.
وواجـ ـ ـ ـ ـ ــه نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،الـ ـ ــذي
يلقب ب ـ «بيبي» ،الــذي بقي في
منصبه أط ــول م ــدة فــي تــاريــخ
رؤس ــاء ال ــوزراء اإلسرائيليين،
أك ـب ــر ال ـه ــزائ ــم ف ــي ح ـيــاتــه بعد
انتخابات أبريل عندما فشل في
تشكيل ائتالف حكومي رغم فوز
وحلفائه
حزبه اليميني «ليكود» ّ
بــأغـلـبـيــة ال ـم ـقــاعــد ،وف ــض ــل أن
يــذهــب إل ــى انـتـخــابــات جــديــدة
وعـ ـ ـ ــدم الـ ـم ـ ـجـ ــازفـ ــة ب ــال ـس ـم ــاح
لـلــرئـيــس اإلســرائـيـلــي رؤوفـيــن
ريفلين باختيار شخص آخر
لتشكيل الحكومة.
وتتعلق التحديات الرئيسية
بــإقـبــال الـنــاخـبـيــن الــذيــن يبلغ
عددهم نحو  6.4ماليين ناخب،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ق ـ ـضـ ــايـ ــا الـ ــديـ ــن
والدولة.
ويـ ـب ــدو أنـ ــه ل ـل ـم ــرة ال ـثــان ـيــة
تـصــب اس ـت ـطــاعــات ال ـ ــرأي في
مصلحة نتنياهو ا ل ــذي تعهد
لحزبه «ليكود» بتشكيل حكومة
«قوية يمينية» ،وليس حكومة
وحدة ،لكن تبقى فرصه لتشكيل
ائتالف تتضاءل.
وف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع صـحـيـفــة
«ي ــدي ـع ــوت أح ـ ــرون ـ ــوت» ،أم ــس،
صرح نتنياهو ،بأنه ال يستبعد
تعيين وزراء عرب في حكومته،
لكنه أكد أنه لن يضم القياديين
بـ ـ «ال ـقــائ ـمــة الـمـشـتــركــة» أحـمــد
الطيبي وأيمن عودة.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر نـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاه ـ ــو،
الـ ـ ــذي اس ـت ـف ــز ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
والفلسطينيين بــإ عــا نــه نيته
ض ـ ـ ــم غ ـ ـ ـ ــور األردن ف ـ ـ ــي حـ ــال
ف ــوزه ،اسـتـعــداد تحالف «أزرق
أبيض» الوسطي الذي ينافسه
بــزعــامــة رئ ـي ــس هـيـئــة األركـ ــان
السابق بيني غانتس لضمهما
لحكومته في حال فوزه.
ول ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــط قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــه
الجماهيرية ،استخدم نتنياهو

ّ
نتنياهو يصفق بعد تلقيه هدية من أطفال خالل ترؤسه مجلس الوزراء في غور األردن أمس (أ ف ب)
مجموعة مــن التكتيكات التي
يقول النقاد إنها تصل إلى حد
العنصرية.
ف ـ ـقـ ــد أطـ ـ ـل ـ ــق ح ـ ــزب ـ ــه ل ـي ـك ــود
تحذيرات ال أســاس لها أشارت
إلى أن االنتخابات قد تسرق من
خالل عمليات تزوير في القرى
والمدن العربية.
وسعى نتنياهو في الساعات
األخيرة إلى إقرار قانون يسمح
لـمـســؤولــي ال ـح ــزب بــاسـتـخــدام
كاميرات في مراكز االقتراع.
لكن البرلمان أسقط القانون
الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـن ـظــر لـ ــه ع ـل ــى أن ــه
محاولة لخفض نسبة تصويت
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن الـ ـ ـع ـ ــرب م ـ ــن خ ــال
تخويفهم كأقلية.
وسـعــى نتنياهو إلــى تقديم
نفسه كزعيم أساسي إلسرائيل.
وركـ ــز عـلــى عــاقــاتــه بــالــرئـيــس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب الــذي
ّ
غير سياسة الواليات المتحدة
لمصلحة إســرائـيــل ،إلــى جانب
إبراز عالقته بالرئيس الروسي

فالديمير بوتين الذي زاره يوم
الخميس الماضي.

غانتس
أما غانتس ،فواجه انتقادات
م ــن ب ـعــض ال ــذي ــن ي ـق ــول ــون ،إن
ً
ح ـم ـل ـت ــه كـ ــانـ ــت ض ـع ـي ـف ــة ج ـ ــدا
ً
وعانى أيضا زالت أثناء حديثه
ً
علنا.
لكن استطالعات الرأي تظهر
أنه حافظ على دعم المستعدين
للتخلي عن نتنياهو.
وي ـم ـك ــن لـ ــأحـ ــزاب ال ـعــرب ـيــة
التي توحدت في قائمة واحــدة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة أن ت ـ ـكـ ــون ح ــاس ـم ــة
ف ــي حـ ــال اس ـت ـط ــاع ــت أن ت ـكــرر
سيناريو انتخابات عــام 2015
عندما أصبحت ثالث أكبر قوة
في البرلمان.
وإذا تحقق ذلك ،يمكنهم منع
ً
نتنياهو من االستمرار رئيسا
لـ ـ ـل ـ ــوزراء مـ ــن خ ـ ــال ال ـتــوص ـيــة
بغانتس لتولي المنصب.

و فـ ـ ـ ــي ذات ا ل ـ ـ ــو ق ـ ـ ــت ،ت ـظ ـهــر
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي أن ح ــزب
«القوة اليهودية» المتشدد الذي
ً
يعتبره الكثيرون عنصريا قد
يـتـجــاوز نسبة الحسم البالغة
 3.25في المئة لدخول البرلمان.

ليبرمان
وربـ ـم ــا ي ـك ــون وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الـ ـس ــاب ــق أفـ ـيـ ـغ ــدور ل ـي ـب ــرم ــان،
ً
«صـ ــان ـ ـعـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـل ــوك» .يـ ـح ــارب
ليبرمان وحزبه «إسرائيل بيتنا»
الـ ـق ــوم ــي ال ـع ـل ـم ــان ــي ،األحـ ـ ــزاب
اليهودية المتشددة ،وهي جزء
مؤثر من ائتالف نتنياهو.
ّ
وي ـ ـ ــتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ل ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــرمـ ـ ــان هـ ـ ــذه
األحـ ـ ـ ــزاب بــال ـس ـعــي إلـ ــى ف ــرض
الشريعة اليهودية على السكان
الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـيـ ـي ــن فـ ـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
وي ــري ــد ان ـ ـتـ ــزاع ت ـش ــري ــع يـنـهــي
إعـفــاء المتشددين مــن الخدمة
العسكرية اإللزامية.
وت ـش ـيــر اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي

إل ــى أن ه ــذه ال ـع ــوام ــل أكسبته
شعبية كبيرة.

بينيت
إل ــى ذلـ ــك ،نـشــر رئ ـيــس حــزب
«اليمين الجديد» وزيــر التعليم
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـس ــاب ــق ،نـفـتــالــي
ب ـي ـن ـيــت ،أم ـ ــس ،ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر»،
خريطة للخطة األميركية للسالم،
المعروفة باسم «صفقة القرن»
باللونين األسود واألبيض ،حذر
من خاللها من خطورة الصفقة
التي من المتوقع أن يعلن عنها
بعد انتخابات الكنيست.
وق ـ ــال ب ـي ـن ـيــت ،إن الـخــريـطــة
بــال ـلــون األسـ ـ ــود ،تـمـثــل  90في
الـ ـمـ ـئ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـض ـ ـفـ ــة ،س ـت ـك ــون
للفلسطينيين وفق رؤية «صفقة
ال ـ ـقـ ــرن» ،بـيـنـمــا ت ـظ ـهــر بــال ـلــون
األبـ ـي ــض ال ـم ـس ـتــوط ـنــات داخ ــل
الضفة الغربية نفسها .وذكر أن
«هذه الخريطة ،في حال صحتها
ت ـعــد ك ــارث ــة ل ــدول ــة إس ــرائ ـي ــل»،

ً
معتبرا «أن نتنياهو تنازل عن
الضفة للفلسطينيين ،في حال
موافقته على صفقة القرن».

ميفوت يريحو
إلـ ــى ذل ـ ــك ،وافـ ـق ــت ال ـح ـكــومــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة خ ـ ــال جـلـسـتـهــا
األسبوعية التي عقدت في غور
األردن ب ــرئ ــاس ــة ن ـت ـن ـيــاهــو فــي
غور األردن ،أمس ،على «تحويل
المستوطنة العشوائية ميفوت
ي ــري ـح ــو فـ ــي غـ ـ ــور األردن إل ــى
مستوطنة رسمية».
ون ـق ـلــت صـحـيـفــة «ه ــآرت ــس»
ع ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاه ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــول ف ــي
االجتماع ،إن «الموافقة النهائية
ستصدر بالطبع عندما تتشكل
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة» .ون ـ ـ ّـددت
وزارة ا لـخــار جـيــة والمغتربين
فــي السلطة الفلسطينية بعقد
ال ـح ـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أم ــس،
اجتماعها في غور األردن.
(القدس  -وكاالت)

«التعاون اإلسالمي» :إجراءات
إسرائيل باطلة
ع ـقــد وزراء خ ــارج ـي ــة دول مـنـظـمــة ال ـت ـعــاون
اإلسالمي ،أمس ،اجتماعا طارئا في مقر المنظمة
في جدة بناء على طلب السعودية ،لبحث تداعيات
تصريحات رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نـتـنـيــاهــو األخـ ـي ــرة ،ال ـتــي أع ـلــن فـيـهــا عــزمــه ضم
غور األردن وشمال البحر الميت والمستوطنات
في الضفة الغربية ،إلــى إسرائيل ،في حــال فوزه
بانتخابات اليوم.
وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـع ــودي ،إبــراه ـيــم
العساف ،في افتتاح أعمال االجتماع الطارئ ،أن
ّ
«أي جهود ال تضمن تمتع الشعب الفلسطيني
بحقوقه ،ناقصة ،ولن تؤدي إلى السالم» ،مشيرا
إلى أن «اإلجراءات اإلسرائيلية باطلة وكل ما ينتج
َ
عنها باطل ومــرفــوض» .وقــال« :المملكة مطالبة
أم ــام الشعوب اإلســامـيــة باتخاذ كــل اإلج ــراءات
ل ـل ـت ـصــدي لـلـتـصـعـيــد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي» ،م ــؤك ــدا أن
«اإلجراءات اإلسرائيلية باطلة ،وكل ما ينتج عنها

بــاطــل وم ــرف ــوض» .وأض ـ ــاف« :نـطــالــب المجتمع
الدولي ُبرفض االعتراف بأي وضع خارج حدود
 ،1967وندين التصعيد الخطير من جانب رئيس
ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي ،ونــدعــو المجتمع الــدولــي
ّ
لتحمل مسؤولياته أمام االنتهاكات اإلسرائيلية
ضد الشعب الفلسطيني ،والقضية الفلسطينية
ستبقى القضية المركزية للعرب ،رغم التحديات».
من جهته ،قــال األمين العام لمنظمة التعاون
اإلسالمي يوسف العثيمين« :نؤكد رفضنا المطلق
لهذا ال ـعــدوان اإلسرائيلي على الضفة الغربية،
ُ
ونطالب المجتمع الدولي بوضع حد لسياسات
إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني».
ب ـ ــدوره ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود
جاويش أوغلو ،أمس ،إن تصريحات نتنياهو حول
أراض من الضفة المحتلة« ،محاولة دنيئة
ضم
ٍ
لكسب بضعة أصوات إضافية في االنتخابات».
(الرياض  -وكاالت)

لبنان« :حزب الله» غاضب من «راماج» مبعوث بوتين يلتقي األسد عشية «قمة أنقرة»

ويدخل على خط قضية الفاخوري
●

بيروت  -ةديرجلا

•

ّ
المدمرة األميركية «راماج» القادرة على
توقفت
ً
اعتراض صواريخ باليستية ،وقتا قصير في لبنان،
أمــس األول ،على هامش مشاركتها فــي الجهود
المبذولة لضمان حرية المالحة والتبادل ّ
الحر في
البحر المتوسط ،ما اثار غضب حزب الله.
وش ـ ـ ــارك مـ ـس ــؤول ــون أم ـي ــرك ـي ــون ول ـب ـنــان ـيــون
وإعالميون في حفل استقبال على متن السفينة،
في حين أطلق أنصار حزب الله على السفينة اسم
«خيمة يــزيــد» فــي هــاشـتــاغ على تويتر متهمين
الذين لبوا الدعوة بالعمالة ألميركا.
وكانت السفيرة األميركية إليزابيث ريتشارد
قــالــت فــي بـيــان عـنـهــا« :ه ــذه السفينة األمـيــركـيــة
االستثنائية ،الراسية في هذه المدينة اللبنانية
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ت ـق ــول ال ـك ـث ـيــر ع ــن ال ـش ــراك ــة بين
الجيشين األميركي واللبناني».
ً
ً
وتـخــوض الــواليــات المتحدة تجاذبا إقليميا
اللبناني حزب الله الذي يواجه
مع إيران وحليفها
ّ
ع ـق ــوب ــات أم ـيــرك ـيــة وت ـصــن ـفــه واش ـن ـط ــن منظمة
«إرهابية».
إلى ذلك ،دخل حزب الله على خط قضية عودة
الـمــواطــن اللبناني عــامــر الـفــاخــوري ال ــذي يحمل
ً
جنسية أميركية وشغل سابقا منصب آمر معتقل
ً
الخيام الذي كان تابعا السرائيل خالل احتاللها
جنوب لبنان ،لى بيروت.
وش ـ ّـدد رئـيــس المجلس التنفيذي فــي الحزب
ّ
هــاشــم صـفــي ال ــدي ــن عـلــى أن «اإلج ـ ــرام وارت ـك ــاب
المجازر وتعذيب األسرى من المقاومين والرجال
والنساء ،ال يمكن أن يمحى بتقادم السنين كما ّ
يتم
الحديث على المستوى القانوني اليوم ،أو يتم محو

ّ
كل هذا اإلجرام بأساليب مغطاة بنفوذ من هنا أو
بمواد قانونية من هناك ،بالتالي ،إذا فتح الباب
ّ
سيؤدي إلى مخاطر كبيرة ال
لهذا السلوك ،فإنه
يمكن للبلد أن يتحملها بحسب ما نعتقد».
وقال صفي الدين خالل احتفال تكريمي أمس:
«لو أصبح بإمكان كل عميل إسرائيلي أن يحصل
على جنسية أميركية أو غيرها ،ويأتي إلى لبنان
ً
ويكون مرحبا به في بلدنا ،فسيكون البلد بعد فترة
أمام عدد كبير من العمالء الذين يحظون بجنسيات
أميركية وغير أميركية ،وهم في الواقع إسرائيليون
وعمالء إلسرائيل وعليه ،فهل يمكن أن نترك هذا
الباب دون انتباه والتفات ومعالجة؟»
ّ
وأضـ ــاف أن «أح ــد أه ــم ع ــوام ــل تـحــريــك بعض
المشاكل التي حصلت فــي لبنان والـتــي تحصل
على مستوى تحريك الفتن ،هو أمثال هؤالء العمالء
الذين جاءوا بجوازات سفر أميركية وغيرها ،وهم
ّ
في الحقيقة إسرائيليون .من يقول إن هؤالء ليسوا
مــوجــوديــن فــي كثير مــن المناطق اللبنانية وال
يقومون بأدوار مشبوهة ،ومن يقول إن هؤالء الذين
يرسلون اليوم إلى لبنان ليسوا تابعين لمخطط
خبيث يراد منه تخريب لبنان؟».
ً
وطالب بـ»محاكمة هؤالء المجرمين خصوصا
مـمــن ال ي ــزال ــون مــرتـبـطـيــن بــال ـعــدو اإلســرائـيـلــي،
وإنزال أشد العقوبات بهم ،ومن يباشر بهذا الملف،
أيــا كــان ،عليه أن يتعاطى معه على أنــه حساس
ً
وخطير ،وأن يتذكر دائما أن هناك أسرى وشهداء
وجــرحــى مــن المقاومين تـعــذب بعضهم وقضى
بعضهم اآلخــر على يد هــذا المجرم العميل ،وأن
ً
هناك سؤاال سيجيب عنه أمام أولئك الذين تحملوا
من هذا العميل وغيره كل هذه التضحيات سواء
في سجن الخيام أو في غيره».

سلة أخبار
ّ
تركيا تتسلم المنظومة
الثانية من S400

أعلنت وزارة الدفاع التركية،
ّ
أمس ،إنها استكملت تسلم
البطارية الثانية من منظومة
الدفاع الصاروخي الروسية
 S400وإن تشغيل المنظومة
سيبدأ في أبريل  .2020ونشب
خالف بين أنقرة وواشنطن
بسبب شراء تركيا لتلك
المنظومة التي تقول الواليات
المتحدة ،إنها ال تتناسب مع
دفاعات حلف شمال األطلسي
ً
وتشكل خطرا على طائرات
الشبح  F35التي تصنعها
«لوكهيد مارتن» .وجرى
تسليم األجزاء األولى من
المنظومة ألنقرة في يوليو،
رغم تحذيرات من عقوبات
أميركية محتملة .كما
أخرجت الواليات المتحدة
تركيا من برنامج  ،F35لكن
أنقرة لم تأبه حتى اآلن
بتلك التحذيرات .وقال وزير
الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو ،أمس األول،
إن تشغيل المنظومة سيتم
رغم التحذيرات األميركية
المتكررة .وأضاف« :قال لنا
المسؤولون األميركيون ،ال
تشغلوها ويمكننا أن نسوي
ذلك ،لكننا أجبناهم ،أننا لم
نشتر تلك األنظمة لتكون
كماليات» .وكان الرئيس
رجب طيب إردوغان قال في
وقت سابق ،إنه سيناقش
شراء صواريخ «باتريوت»
مع الرئيس دونالد ترامب
ً
هذا الشهر ،مشيرا إلى أن
عالقته الشخصية بترامب
ستمكنهما من تخطي أزمة
.S400

«طالبان» تسمح للصليب
األحمر بالعمل في أفغانستان

سمحت حركة «طالبان»
ً
مجددا ،أمس ،للجنة الدولية
للصليب األحمر بالعمل في
أفغانستان بعدما «منعتها»
من ممارسة مهامها في
أبريل الماضي .وأعلنت
ً
«طالبان» ،التي تسيطر فعليا
على مناطق واسعة في
البالد أن «اإلمارة اإلسالمية
تعيد العمل بالضمانات
األمنية الممنوحة للجنة
الدولية للصليب األحمر
وتأمر كل المجاهدين
باالهتمام بأمن موظفي
وتجهيزات» المنظمة .وكانت
هذه الهيئة غير الحكومية
علقت عملياتها في أبريل
وخصوصا زيارات السجناء
والعناية بالجرحى،
عندما سحب المتمردون
ضماناتهم لها وكذلك تلك
الممنوحة لمنظمة الصحة
العالمية.

غرب إفريقيا تتعهد
بمكافحة التشدد اإلسالمي

آالف النازحين يعودون إلى مناطق سيطرة الحكومة في حماة
أطلع المبعوث الخاص للرئيس
ال ــروس ــي إل ــى س ــوري ــة ألـكـسـنــدر
الف ــرن ـت ـي ـي ــف ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــوري
ب ـش ــار األس ـ ــد أم ـ ــس ،ف ــي دم ـشــق،
على جدول أعمال اجتماع رؤساء
الدول الضامنة المزمع عقده اليوم
في تركيا.
وذكرت صفحات تابعة للرئاسة
ال ـســوريــة عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي أن «الفرنتييف وضع
ال ــرئ ـي ــس األس ـ ــد بـ ـص ــورة ج ــدول
أعـ ـم ــال اجـ ـتـ ـم ــاع رؤسـ ـ ـ ــاء ال ـ ــدول
الـضــامـنــة الـمــزمــع ع ـقــده االثنين
في إطار مسار أستانة ،والجهود
الروسية المتواصلة من أجل تذليل
العقبات التي تضعها بعض الدول
فــي المنطقة وخــارجـهــا ،لتأخير
ال ـتــوصــل إل ــى ح ــل يـنـهــي الـحــرب
في سورية».
ً
وأكد الوفد الروسي أنه «انطالقا
مــن الـشــراكــة االستراتيجية التي
تربط سورية وروسيا فإن موسكو
ع ــازم ــة عـلــى االس ـت ـم ــرار بالعمل
م ــع دم ـشــق للتخفيف م ــن اآلث ــار
ال ـنــاج ـمــة ع ــن ال ـح ــرب اإلرهــاب ـيــة
المستمرة على الشعب السوري،
وذلـ ـ ـ ــك ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع م ــواص ـل ــة
العمل لمكافحة اإلرهاب وتطهير
األراضي السورية كافة .كما تطرق
الحديث إلى تطورات األوضاع في
سورية والمنطقة».
وتـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة ال ـ ـيـ ــوم
ً
اجتماعا يضم الرئيس الروسي

جنود أميركيون يصافحون عناصر مجلس تل أبيض العسكري أمس
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوتـ ـي ــن واإليـ ـ ــرانـ ـ ــي
حسن روحاني والرئيس التركي
رجــب طيب إردوغ ــان لبحث ملف
األزم ــة السورية قبل عقد اللجنة
ال ــدس ـت ــوري ــة وم ـن ــاق ـش ــة مـنــاطــق
خ ـفــض الـتـصـعـيــد ب ـعــد سـيـطــرة
الـقــوات الحكومية السورية على
ريف إدلب.
وبينما أصدر الرئيس السوري
ً
ً
بـشــار األس ــد مــرســومــا تشريعيا
يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم
المرتكبة قبل تاريخ  14الجاري عن
كامل العقوبة أو جزء منها ،وذلك
حسب نوعها كــاإلعــدام واألعـمــال
الشاقة المؤبدة واالعتقال المؤبد،

ع ــاد آالف ال ـس ـكــان إل ــى بـلــداتـهــم
التي استعادت القوات الحكومية
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا ب ـع ــدم ــا كــانــت
خ ــاض ـع ــة ل ـل ـف ـصــائــل ال ـج ـه ــادي ــة
والمقاتلة في شمال غرب سورية،
حسبما أورد اإلعالم الرسمي أمس.
وأشـ ــارت وكــالــة األن ـبــاء الرسمية
(ســانــا) إلــى أن «آالف المواطنين
ي ـعــودون إلــى قــرى وب ـلــدات ريفي
حـمــاة الشمالي وإدل ــب الجنوبي
ال ـم ـح ــررة م ــن اإلرهـ ـ ــاب عـبــر ممر
صــوران» .وتأتي عودة هؤالء «في
إط ــار الـجـهــود الحكومية إلع ــادة
المهجرين إلى بلداتهم وقراهم».
وتــؤوي إدلــب ومحيطها نحو

(أ ف ب)

ث ــاث ــة م ــاي ـي ــن ن ـس ـم ــة ،نـصـفـهــم
ً
تقريبا مــن الـنــازحـيــن ،وتسيطر
عليها هـيـئــة تـحــريــر ال ـش ــام كما
تنتشر فيها فصائل معارضة.
وأفـ ـ ـ ــاد عـ ـم ــال إن ـ ـقـ ــاذ وس ـك ــان
ب ــأن ال ـقــوات الحكومية السورية
ق ـص ـف ــت ريـ ـ ــف إدلـ ـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي
ً
أمـ ــس ،إذ أوق ـف ــت هــدنــة هـجــومــا
ً
عـنـيـفــا لـلـجـيــش قـبــل أسـبــوعـيــن.
واستهدفت نيران المدفعية مدينة
معرة النعمان والقرى القريبة في
ري ــف إدل ــب الـجـنــوبــي عـلــى م ــدار
اليومين الماضيين بعد أن قصفت
طائرات حربية المنطقة الخميس
الماضي.

ّ
تعهد زعماء غرب إفريقيا
بإعالن خطة بمليار دوالر
لمكافحة التهديد المتصاعد
للتشدد اإلسالمي في
المنطقة .وعززت جماعات
لها صالت بتنظيمي
«القاعدة» و«داعش» موطئ
قدمها عبر منطقة الساحل
القاحلة هذا العام ،ما جعل
مساحات شاسعة من
األراضي خارج السيطرة
وآثار أعمال العنف العرقية
ال سيما في مالي وبوركينا
فاسو .واجتمع أعضاء
«المجموعة االقتصادية
لدول غرب إفريقيا»
(إيكواس) ،وعددهم  15مع
رئيسي موريتانيا وتشاد
في قمة استثنائية في
واغادوغو ،عاصمة بوركينا
فاسو لبحث التصدي
النعدام األمن المتزايد .وقال
رئيس مفوضية «إيكواس»
جان كلود كاسي برو ،إن
المفوضية ّقررت «المساهمة
المالية والعاجلة في الجهود
المشتركة لمكافحة اإلرهاب
من خالل التعهد بتقديم
مليار دوالر».

ةديرجلا
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دوليات

«رئاسية» تونس :نجاح «سياسي» وآمال في نقلة اقتصادية
• نسبة إقبال متوسطة إلى جيدة •  100ألف جندي شاركوا في تأمين االنتخابات
في امتحان جديد
للديمقراطية الوليدة في
مهد الربيع العربيّ ،
صوت
التونسيون ،أمس ،في الدورة
األولى من االنتخابات الرئاسية
ً
الختيار قائد جديد لهم أمال
اقتصادية
في تحقيق ّنقلة
ً
ُ
توازي ما حققوه سياسيا بثورة
سلمية خلصتهم من الحكم
االستبدادي قبل ثمانية أعوام.

استثناء القصرين
وقفصة والكاف
وسيدي بوزيد
من المواعيد
لدواع ّ
أمنية

فــي اسـتـحـقــاق شـهــد منافسة غير
م ـس ـبــوقــة ،أدلـ ــى ال ـتــون ـس ـيــون ،أم ــس،
بأصواتهم الختيار رئيسهم السادس
في تاريخ الجمهورية ،والثاني منذ
ً
ث ـ ــورة  ،2011م ــن ب ـي ــن  26م ــرش ـح ــا،
أب ــرزه ــم رئ ـيــس الـحـكــومــة الـلـيـبــرالــي
يوسف الشاهد ورجل األعمال وقطب
ُ
أموال
اإلعالم الموقوف بتهم ً تبييض ّ
نـبـيــل ال ـق ــروي ،إض ــاف ــة إل ــى الـمــرشــح
ّ
اإلسالمية
التاريخي لحركة "النهضة"
ّ
ع ـب ــدال ـف ــت ــاح م ـ ـ ــورو ،ووزي ـ ـ ــر ال ـ ّـدف ــاع
ّ
عبدالكريم الــزبـيــدي ،الــذي
المستقل
ّ
انـسـحــب الـمــرشـحــان محسن م ــرزوق
وسليم الرياحي لمصلحته.
وفتحت مراكز االقتراع من العاصمة
الـمـطـلــة ع ـلــى ال ـب ـحــر ال ـم ـتــوســط إلــى
غ ــاب ــات أش ـج ــار ال ـب ـلــوط ف ــي الـشـمــال
الغربي وبـلــدات التعدين فــي الداخل
ً
و قــرى المنطقة الصحراوية جنوبا ،
أمام أكثر من سبعة ماليين ناخب عند
ا لـســا عــة الثامنة بالتوقيت المحلي،
قبل أن تغلق أبوبها في السادسة في
ّ
كل الواليات ،باستثناء بعض اللجان
ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة بــالـقـصــريــن
وقفصة والكاف وسيدي بوزيد ،فتحت
متأخرة ساعتين (10ص) وأغلقت قبل
موعدها بساعتين (4م) لــدواع ّ
أمنية
ولوجستية.
وخ ـ ـ ـص ـ ـ ـصـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا
لــان ـت ـخــابــات أك ـث ــر م ــن  4500مــركــز
اقتراع في جميع أنحاء تونس ،بينما
دفـعــت السلطات بأكثر مــن  100ألف
عنصر أمني وعسكري لتأمينها.
وق ـب ــل أن تـفـتــح أب ــواب ـه ــا ،اصـطــف
عشرات الناخبين ،أغلبيتهم من كبار
السن والكهول ،خارج مراكز االقتراع،
للتصويت في الدورة األولى من ثاني
انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها
تــونــس ،والــراب ـعــة مـنــذ ب ــدء االنـتـقــال
الـسـيــاســي بـعــد ال ـث ــورة ،بـمــا فــي ذلــك
انتخابات المجلس التأسيسي عام
 2011والــرئــاس ـيــة والـتـشــريـعـيــة في
 2014والبلدية في .2018
وم ــع إغ ــاق م ــراك ــز االقـ ـت ــراع وب ــدء
ّ
عمليات فرز األصوات بداخلها ،نشرت
ّ
ّ
مات غير حكومية ومــراكــز سبر
منظ ّ
ُ
ّ
ّ
آراء توقعاتها األولـيــة ،على أن تقدم

تونسيون في انتظار اإلدالء بأصواتهم أمس
هـيـئــة االن ـت ـخــابــات ال ـن ـتــائــج ّ
األول ـي ــة
ً
غدا الثالثاء عن هوية الرئيس ،الذي
تنحصر صالحياته في األمن والدفاع
والسياسات الخارجية فقط ،أو اسمي
ً
ال ـفــائــزيــن بــأع ـلــى األصـ ـ ــوات تـمـهـيــدا
لخوضهما جــولــة اإلع ــادة الحاسمة
المقررة بحلول  13أكتوبر.
وقبل الــدخــول في مرحلة الطعون
والتقاضي ،التي تتواصل إلى يوم 21
أكتوبر وهو تاريخ التصريح بالنتائج
النهائية بالنسبة إلى الدورة األولى،
ّ
تشريعية في
تشهد تونس انتخابات
السادس من أكتوبر المقبل ،وبالتالي
ً
ستتأثر النتائج حتما بها.

نسبة اإلقبال
وف ـ ــي أول م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ل ــه،

بالخارج منذ مدة للضرورة ،لن أتــرك تونس العزيزة
للخونة والغدارة ...كلفني ما كلفني حتى لو كانت حياتي
ثمن ذلك" .وفي تصريح نادر لها لمجلة "ليديرز" (الخاصة)
فــي  ،2014قــالــت شــدلـيــة ،ال ـم ــرأة ال ـتــي تــوصــف باألنيقة
والكتومة ،إنها كانت "تتناقش مع الباجي في كل شيء،
وكان يطلب رأيها" .وللسبسي ،الذي توفي يوم  25يوليو
ً
عن  92عاما ،ابنتان وابنان بينهم حافظ ،الذي تولى إدارة
حزب "نداء تونس" ودخل في صراعات سياسية محتدمة
مع رئيس الحكومة والمرشح للرئاسة يوسف الشاهد.

روسيا تراقب سفينة
أميركية بالبحر األسود

(رويترز)

أ كــد رئيس هيئة االنتخابات نبيل
بفون فتح مكاتب االقـتــراع بجميع
الواليات ،باستثناء بعض المناطق
ذات التضاريس الوعرة والعسكرية،
ً
مشيرا إلى إقبال ضعيف مع بداية
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـص ــوي ــت ،ق ـب ــل ارت ـف ــاع ــه
ً
تدريجيا وبلوغه  %7.3في الساعات
األولـ ــى ث ــم إل ــى  %16ف ــي منتصف
النهار ،مقابل  %12في التوقيت ذاته
بالدورة األولى من انتخابات 2014
قبل أن تصل إلى أكثر من  %60في
نهاية اليوم.
وعلى غرار الشاهد ،أدلى الرئيس
المؤقت محمد الناصر بصوته في
ً
سيدي بوسعيد ،مــؤكــدا أن تونس
دولـ ــة مــدنـيــة ت ـقــوم عـلــى الـمــواطـنــة
وإرادة الشعب وعلوية القانون مما
ً
ً
يجعل االنتخاب حقا وواجبا.
ودعا الناصر التونسيين للتوجه
ً
بكثافة الخـتـيــار مــن يــرونــه جــديــرا
ً
بثقتهم ،مشددا على أن ارتفاع نسبة
ً
التصويت سيمثل تعزيزا للوحدة
ً
ودعما للثقة في المستقبل ،وسيؤكد
مضي تونس قدما نحو المزيد من
ترسيخ مسارها الديمقراطي.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ط ـ ــال ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ح ــرك ــة
النهضةراشد الغنوشي "التونسيين
بالفخر واالعتزاز بما حققته ثورتهم
وأن يـ ـت ــرحـ ـم ــوا عـ ـل ــى شـ ـه ــدائـ ـه ــا،
الذين مكنوهم من بلوغ هذا اليوم،
ً
ويحافظوا على هذه الحرية" ،داعيا
إلى "اختيار األقدر واألكفأ واألنظف
ً
واألكثر أخالقا".

وأشار إلى أن "اليوم هو عز تونس
وحريتها وتاريخ تخرجها بشهادة
ديمقراطية ال مثيل لها في أي بلد
ً
عربي آخــر" ،الفتا إلــى أنها "تخطو
خطوات هامة إلى اإلمام".
االنتخابات في مهد الربيع
وتبدو
ً
ّ
العربي مفتوحة على كل االحتماالت،
ّ
ضبابية المشهد بين
و هــو مــا زاد
كبير منهم
جزء
يحسم
ناخبين لم
ّ
قراره ،ومراقبين اختلفت توقعاتهم،
ً ّ
علما أن القانون يحظر نشر نتائج
ع ـم ـلـ ّـيــات س ـبــر اآلراء خ ــال الـفـتــرة
ّ
االنتخابية.
ّ
واتسمت االنتخابات في تونس
ّ
بعد الثورة باالختالف في توجهات
ّ
اإلسالميون،
التصويت ،فقد فاز بها
الـ ــذيـ ــن ح ـم ـل ــوا شـ ـع ــار ال ـ ـ ّـدف ـ ــاع عــن
ّ
يتغير
مكاسب ثــورة  ،2011قبل أن
ّ
ّ
قطبية بين
ثنائية
المشهد وتظهر
داع ـم ـي ـه ــم وال ـم ـنــاه ـض ـيــن ل ـه ــم فــي
انتخابات  ،2014التي فاز بها حزب
"نداء تونس" العلماني.
وط ـ ــرح الـ ـص ــراع االن ـت ـخ ــاب ــي في
ـوم على
 2019م ـع ــادل ــة ج ــدي ــدة ت ـق ـ ّ
معطى جديد هــو ظهور مرشحين
م ـن ــاه ـض ـي ــن ل ـل ـن ـظ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،مــا
ً
أف ــرز وجــوهــا جــديــدة اسـتـفــادت من
ّ
التجاذبات السياسية.
ّ
ول ــم تـتـمــكــن تــونــس مـنــذ ال ـثــورة
ّ ُ
اقتصادية تــوازي
تحقيق نقلة
مــن ّ
ّ
ً
ما تحقق سياسيا ،فملف األزمــات
االق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ال يـ ــزال مـشـكـلــة أم ــام
ّ
ال ـح ـكــومــات الـمـتـعــاقـبــة ،وبـخــاصــة

ّ
ّ
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ـن ـس ـبــة ال ـت ـضــخــم
والـبـطــالــة الـمـتــواصـلــة ال ـتــي دفعت
ً
شـبــابــا كثيرين إل ــى ك ــره السياسة
والنفور منها.
ُّ
وب ـلــغ تـ ــأزم ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي
ذروت ــه فــي حكومة الشاهد األطــول
ب ـق ـ ً
ـاء م ـقــارنــة بـســابـقــاتـهــا ،م ــا دفــع
الـتــونـسـ ّـيـيــن إل ــى االحـتـجــاج بشكل
مـتــواصــل طيلة الـسـنــوات األخـيــرة،
م ـط ــال ـب ـي ــن ب ـم ــراج ـع ــة ال ـس ـي ــاس ــات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّ
ـادي ـ ــة وتـ ـحـ ـسـ ـي ــن ال ـ ـقـ ــدرة
ّ
الشرائية التي تدهورت .في الوقت
ّ
نـفـســه ،لــوحــظ تـحــســن ف ــي الــوضــع
األمني.
وف ـ ّـي ظــل اش ـت ــداد الـتـنــافــس بين
ً
المرشحين ،خصوصا مــن العائلة
ّ
ّ
السياسية ا لــو سـطـ ّـيــة والليبرالية،
ّأدى الفراغ ،الذي تركته السلطة في
ّ
االجتماعية،
مسألة معالجة األزمات
إلى ظهور َمن يطرح البديل والحلول
ويعتمد في ذلك على االقتراب أكثر
من الطبقات الفقيرة.
وم ـ ــن خ ـ ــال َس ـع ـي ــه إل ـ ــى ت ــوزي ــع
ّ
الداخلية،
وزيارته المناطق
إعانات ّ
ّ
س
ومؤس
اإلعالم
ورجل
ح
المرش
بنى
ً
ق ـنــاة "نـسـمــة" نـبـيــل ال ـق ــروي مـكــانــة
لدى هذه الفئة ،سرعان ما ّ
تدعمت
ّ
ّ
انتخابية الفتة ،قبل
وكونت له قاعدة
ّ
ُ
ّ
أن يقرر القضاء توقيفه بتهم تتعلق
بتبييض أمـ ــوال وت ـه ـ ّـرب ضــريـبــي،
ّ
بشكوى رفعتها ضـ ّـده منظمة "أنــا
ّ
الحكومية في .2017
يقظ" غير
(عواصم -وكاالت)

مصر :مقتل مجموعة إرهابية وإصابة ضابطين بسيناء
●

القاهرة  -رامي ابراهيم

أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة الـمـصــريــة مقتل
مجموعة إرهابية فــي تـبــادل إلطــاق النار
مع قوات الشرطة بمنطقة جلبانة في شمال
سيناء ،وإصابة ضابطين وعنصر شرطة.
ووف ــق بـيــان "الــداخ ـل ـيــة" ،أم ــس ،تــوافــرت
مـعـلــومــات لـقـطــاع األمـ ــن الــوط ـنــي بــوجــود
مجموعة مــن العناصر اإلرهــابـيــة بمنطقة
جلبانة بـشـمــال سـيـنــاء ،وقـيــامـهــم بتنفيذ
سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات
القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.
وأض ــاف البيان أنــه تــم التعامل مــع تلك

المعلومات وتحديد مكان وجود المجموعة
اإلره ــابـ ـي ــة ،وأس ـ ـفـ ــرت ال ـن ـت ــائ ــج ع ــن رص ــد
العناصر اإلرهابية داخل إحدى السيارات
مــاركــة "ايـ ـس ــوزو" ،وذل ــك ح ــال اسـتـعــدادهــم
لتنفيذ إحــدى العمليات اإلرهــابـيــة ،إال أنه
ف ــور ش ـعــورهــم بــإح ـكــام ال ـح ـصــار عـلـيـهــم،
قاموا بإطالق النار بكثافة تجاه القوات ،فتم
ً
التعامل معهم ،مما أسفر عن مقتلهم جميعا
والعثور بحوزتهم على عــدد من األسلحة
اآللية ،وكمية من الذخيرة وعدد من األدوات
التي تستخدم في تصنيع العبوات.
إلــى ذلــك ،أكــد وزيــر الخارجية المصري
سامح شكري ،أمس ،أنه ال مجال لمحاولة أي

طرف فرض إرادته على الطرف اآلخر في سد
النهضة اإلثيوبي بخلق واقع مادي ال يتم
التعامل معه في إطار االتفاقيات السابقة.
وقـ ــال ش ـك ــري ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي مع
نظيرته الكينية مونيكا جوما ،إنه على مدى
السنوات األربع الماضية لم يتم تحقيق تقدم
ملموس في إطار التوصل التفاق ينفذ ما تم
ً
التعهد به وفقا التفاق المبادئ وموضوع
الملء والتشغيل للسد.
وأضـ ــاف أن مـصــر تــراعــي وت ـح ـتــرم حق
اثـيــوبـيــا ف ــي الـتـنـمـيــة وإق ــام ــة ال ـســد م ــادام
ً
ذلك ال يؤثر على مصر ،مشيرا إلى ما ذكره
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس

األول من أن مصر ستتحمل األض ــرار وفي
حدود ما تستطيع تحمله لمصلحة الشعب
المصري ،ولكن إذا تـجــاوزت األض ــرار ذلك
فإنه أمر يخرج عن القانون والعرف الدولي
بالنسبة لألنهار.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك دراسـ ـ ـ ـ ــة ل ـف ــري ــق
استشاري دولي توافقت عليها الدول الثالث،
ً
معربا عن أمله أن يتم تجاوز الخالف خالل
االجتماع المقرر والعودة إلى المفاوضات
وفــق جــدول زمني يتم التوصل خالله إلى
اتفاق.
ً
وردا ع ـلــى سـ ــؤال ح ــول إق ــام ــة إثـيــوبـيــا
لسدود على نهر أورومو ،وتأثير ذلك على

ب ـح ـيــرة ت ــورك ــان ــا ف ــي ش ـم ــال كـيـنـيــا ،قــالــت
وزي ــرة خــارجـيــة كينيا إن بحيرة توركانا
فــي كينيا مــن الـنــاحـيــة الـجـغــرافـيــة األكـثــر
حساسية وهشاشة وتتأثر بالتغيرات في
الظروف المناخية مما يؤثر كذلك على نهر
أورومو ،مضيفة أنه "في هذا اإلطار شاركنا
ً
مع إثيوبيا اجتماعا لتقييم مــدى الضرر،
ولتخفيف ذلك".
وأش ــارت إلــى أن بحيرة تــوركــانــا األكبر
في العالم ويجب المحافظة عليها من أجل
العالم.

جونسون :بريطانيا كـ « »Hulkعندما تغضب تصبح أقوى
قبل ساعات على محادثات
مقررة اليوم ،في لوكسمبورغ
مـ ـ ـ ـ ــع رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــوضـ ـ ـي ـ ــة
األوروب ـيــة ،جــان كلود يونكر،
وم ـفــاوض االت ـحــاد األوروب ــي
الـ ـمـ ـكـ ـل ــف مـ ـل ــف "ب ــريـ ـكـ ـس ــت"،
ميشال بارنييه ،أ عـلــن رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي بــوريــس
جـ ـ ــون ـ ـ ـسـ ـ ــون ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ـ ّـرض
النـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ّجـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة ه ــي
ال ـســادســة ،تـمــثـلــت باستقالة
نـ ــائـ ــب آخ ـ ـ ــر م ـ ــن ح ـ ــزب ـ ــه ،أن ــه
يحمل رسالة جديدة لالتحاد
األوروبي مفادها" :لن تعجبكم
بريطانيا عندما تغضب".
وفـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة لـلـشـخـصـيــة
الخيالية الـخــارقــة "هــالــك" في
سلسلة كتب وأف ــام "مــارفــل"،
ق ــارن جــونـســون خ ــروج بــاده
المقرر مــن االتـحــاد األوروب ــي
الشهر المقبل بقدرة الشخصية
الخارقة على تحطيم القيود.
وقـ ــال جــون ـســون لصحيفة
"مـ ـي ــل أون ص ـ ـ ـنـ ـ ــداي" ،أمـ ــس،
"كلما ازداد غضب هالك ،أصبح
أقوى".

عـ ـل ــى ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،وأنـ ـ ـ ــا م ـت ـفــائــل
ً
جــدا" ،مؤكدا في الوقت نفسه
أنــه "فــي حــال لــم نتوصل الى
اتفاق ،فسنخرج في  31أكتوبر
وسننجز بريكست ،صدقوني".
ل ـكــن ح ـجــم ال ـم ـعــارضــة في
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ل ـن ـه ــج ج ــون ـس ــون
اتـ ـض ــح ،أمـ ــس األول ،عـنــدمــا
انـشــق أح ــد ال ـنــواب مــن حزبه
الـ ـمـ ـح ــاف ــظ ل ــانـ ـضـ ـم ــام إل ــى
"الحزب الليبرالي الديمقراطي"
المؤيد لالتحاد األوروبي.
وك ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـج ــامـ ـع ــات
السابق سام جيماه قد انتقد
بـ ـش ــدة تـ ـه ــدي ــدات ج ــون ـس ــون
ب ـ ــاالنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب م ـ ـ ــن الـ ـتـ ـكـ ـت ــل
مـ ــن دون اتـ ـ ـف ـ ــاق ،ودع ـ ـ ــا إل ــى
إجـ ـ ــراء اس ـت ـف ـتــاء ج ــدي ــد على
"ب ــري ـك ـس ــت" ،ب ـعــد الـتـصــويــت
الذي جرى في .2016
ً
وتحدى ً 21
نائبا محافظا
جــون ـســون ،ودع ـم ــوا تشريعا
ي ـم ـن ــع "ب ــريـ ـكـ ـس ــت" مـ ــن دون
ات ـ ـفـ ــاق ،ف ــأق ــال ـه ــم م ــن ال ـح ــزب
الحاكم.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــاه بـ ـيـ ـنـ ـه ــم،

ليصبح اليوم  18عدد النواب
"الليبراليين الديمقراطيين"
في مجلس العموم الذي يضم
ً
 650مقعدا.
وق ـ ــال ج ـي ـمــاه أم ــس األول،
إن "ج ــونـ ـس ــون ت ـ ــرك الـ ـن ــواب
المعتدلين في الحزب المحافظ
أمام خيار صعب ،إما الموافقة
على بريكست من دون اتفاق
أو مغادرة الحياة السياسية".
وهـ ــو االنـ ـشـ ـق ــاق ال ـس ــادس
عن حزب جونسون لاللتحاق
ب ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوف "الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرال ـ ـ ــي
الديمقراطي" هذا العام ،ويأتي
بعد أيام من ّ
تحرك مشابه قام
به النائب المحافظ فيليب لي.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ه ــاج ــم رئ ـيــس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي الـســابــق
ديفيد كاميرون في مقتطفات
م ـ ـ ــن م ـ ـ ــذك ـ ـ ــرات ـ ـ ــه ،جـ ــون ـ ـسـ ــون
واتهمه بـ "الشعبوية وتأييد
بريكست من أجل دعم مسيرته
السياسية ليس إال".
وقـ ـ ــال إن ج ــون ـس ــون ال ــذي
ّ
تولى منصبه في يوليو ،اعتقد
أن ت ــأي ـي ــد خـ ـ ــروج بــريـطــانـيــا

بريطانيون يحتفلون مساء أمس األول في «هايد بارك» بلندن
م ــن االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي خــال
استفتاء  2016سيزيد شعبيته
في الحزب المحافظ.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرون (52
ً
عــامــا) الــذي ينتمي إلــى حزب
المحافظين كــذلــك ،أنــه حــاول

منع جونسون مــن االنضمام
إلـ ــى مـعـسـكــر "ب ــري ـك ـس ــت" من
خـ ـ ــال عـ ـ ــرض م ـن ـص ــب وزيـ ــر
الدفاع عليه.
وق ـ ـ ــال فـ ــي مـ ــذكـ ــراتـ ــه ال ـت ــي
تنشر كاملة الخميس المقبل،

أعلنت هيئة األركان العامة
الروسية أنها بدأت مراقبة
تحركات السفينة العسكرية
األميركية "يوما" بعد
دخولها مياه البحر األسود
مساء أمس األول.
وأعلن المركز الوطني
الروسي إلدارة الدفاع ،أمس،
أن "قوات ووسائط تابعة
ألسطول البحر األسود
ّ
تتتبع بشكل مستمر
السفينة األميركية".

ّ CIA
دربت حيوانات
على الجاسوسية

احتلت الطيور فترة طويلة
ً
ً
موقعا أساسيا في برنامج
االستخبارات المركزية
األميركية  CIAالهادف إلى
تدريب حيوانات لمساعدة
واشنطن على التغلب على
االتحاد السوفياتي في
الحرب الباردة.
ففي مطلع عام ،1974
كان "دودا" االول في صف
التجسس ومستعدا ليصبح
عميال كبيرا لـ  ،CIAوكان
أداؤه يتحسن عندما يكون
تحت الضغط ويقدر على
حمل ثقل أكبر من اآلخرين
واإلفالت من مطارديه.
لكن خالل االختبار األقسى
في تدريبه اختفى هذا
الغراب بعدما هزمه اثنان
من نوعه.
ونشرت  CIAالخميس
الماضي عشرات الملفات
حول هذه االختبارات التي
ً
امتدت عقدا من الزمن
وشملت القطط والكالب
والدالفين وشتى أنواع
الطيور.

قتيل و 5جرحى بإطالق
نار في أونتاريو

ّ
تكبد سادس انتكاسة بانشقاق نائب محافظ والتحاقه بـ «الليبراليين»
وأض ــاف" :ربـمــا يكون بانر
مكبال بالقيود ،لكن عندما يتم
اس ـت ـفــزازه يفجر ه ــذه القيود
ليخرج منها".
وب ـ ــروس ب ــان ــر ،ه ــو الـعــالــم
ال ـخ ـي ــال ــي ال ـ ــذي ي ـت ـح ــول إل ــى
الـ ـ ــرجـ ـ ــل الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارق األخـ ـ ـض ـ ــر،
"ه ـ ــال ـ ــك" ،ف ــي س ـل ـس ـلــة الـكـتــب
واألفالم.
وتابع جونسون" :كان هالك
يتمكن دائما من الهروب ،مهما
كانت القيود المفروضة عليه،
وه ــذه هــي ال ـحــال لـهــذا البلد،
سنخرج في  31أكتوبر المقبل،
وسنحقق ذلك".
وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،ب ـ ــدا جــون ـســون
ف ــي حــدي ـثــه واث ـق ــا بــالـتــوصــل
إلــى اتـفــاق فــي آخــر لحظة مع
ب ــريـ ـكـ ـس ــت ،قـ ــائـ ــا" :س ـي ـك ــون
هناك الكثير مــن العمل حتى
 17أك ـتــوبــر" ،مــوعــد آخ ــر ّ
قمة
ّ
لالتحاد األوروبــي قبل تنفيذ
"ب ــريـ ـكـ ـس ــت" ال ـ ـم ـ ـقـ ـ ّـرر فـ ــي 31
أكتوبر.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :ل ـك ـن ـن ــي ذاهـ ــب
إلـ ــى هـ ــذه ال ـق ـ ّـم ــة ،وســأح ـصــل

هونغ كونغ :عشرات
اآلالف وسط المدينة

شارك ،أمس ،عشرات اآلالف
من مواطني هونغ كونغ
في مسيرة وسط المدينة،
في ٍّ
تحد لحظر الشرطة
مسيرة كانت مقررة مساء
أمس األول .واحتشد المئات
خارج القنصلية البريطانية،
ورددوا "ليحفظ الله الملكة"،
وطالبوا بريطانيا بضمان
احترام الصين اللتزاماتها
مع هونغ كونغ.
وكانت "جبهة حقوق
اإلنسان المدنية" ،وهي
ائتالف واسع النطاق يطالب
بالديمقراطية ،حاولت
وأخفقت في الحصول على
موافقة الشرطة لتنظيم
مسيرة هذا األسبوع.

وفاة أرملة السبسي
توفيت أمس شدلية أرملة الرئيس التونسي الباجي
ً
قائد السبسي عن عمر ناهز  83عاما في المستشفى
العسكري بالعاصمة إثــر أزمــة صحية ألمت بها منذ
أمس األول.
وكتب نجل الراحلة حافظ السبسي ،على صفحته
الرسمية في موقع فيسبوك" :انتقلت إلــى جــوار ربها
ً
المغفور لها بإذن الله والدتي" ،مضيفا" :الله يرحمكم،
ً
كما وعدت أبي سابقا أجدد وعدي يا أمي وأنت غادرت
ً
ً
الحياة بعدما تكلمت معي مطوال البارحة ليال وأنا

سلة أخبار

(رويترز)

إن "جونسون واصــل مــع ذلك
حـمـلـتــه ال ـم ــؤي ــدة لـبــريـكـســت،
وخاطر بنتيجة لم يكن يؤمن
بها لمجرد أنــه اعتقد أن ذلك
سيدعم مسيرته السياسية".
(لندن ـ ـ وكاالت)

أفادت السلطات الكندية
بمقتل شخص ،وإصابة 5
آخرين في حادث إطالق نار،
وقع مساء أمس األول في
مدينة ميسيسوغا بمقاطعة
أونتاريو جنوب شرقي
البالد .وقالت متحدثة باسم
الشرط ة المحلية ،إن القتيل
هو شاب في الـ  17من العمر،
وإن من بين الجرحى فتى
ً
عمره  13عاما ،وشابين في
الـ  16من العمر ،وشابا آخر
ً
عمره  17عاما ،إضافة إلى
امرأة خمسينية.
وأكدت أن هناك العديد من
المشتبه فيهم ،ولكن لم يتم
تحديد أوصافهم حتى اآلن
وال يزالون طلقاء ،في حين
ذكر شهود عيان أن مطلقي
النار استهدفوا ضحاياهم
بأسلحة نصف آلية.

ةديرجلا
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رياضة

«الناشئين» تخطى سريالنكا ويواجه نيبال اليوم
في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

حازم ماهر

يلتقي أزرق الناشئين لكرة
القدم مع نيبال اليوم ،في
الجولة الثانية من التصفيات
المؤهلة لكأس آسيا ،وذلك
بعد فوزه على منتخب
سريالنكا في الجولة األولى
أمس األول بنتيجة  -2صفر.

sports@aljarida●com

يواجه منتخبنا للناشئين لكرة القدم تحت  16سنة المنتخب
النيبالي عند الساعة  8.00من مساء اليوم على استاد األمير محمد،
ضمن منافسات المجموعة األولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا.
ويدخل منتخبنا لقاء اليوم تحت شعار "ال بديل عن الفوز" ،من
أجل استمرار صراعه مع المنتحب المضيف (األردني) على قمة
المجموعة ،للتأهل مباشرة إلى البطولة القارية ،وعدم الدخول
في حسابات المنتخبات الحاصلة على أفضل مركز ثان ،إذ جاء
األزرق في المركز الثاني برصيد  3نقاط جمعها من الجولة األولى
التي أقيمت أمس األول بفوزه على منتخب سريالنكا بهدفين
مقابل ال شيء ،أحرزهما ثامر الصليلي وسيد يوسف إبراهيم،
وذلك بعد أن رجحت األهداف كفة المنتخب األردني الذي اكتسح
في المباراة االفتتاحية المنتخب النيبالي بنتيجة ثقيلة قوامها
 7أهداف من دون رد.
وشــاهــد عبيد ومـســاعــدوه م ـبــاراة منتخبي األردن ونـيـبــال من
المدرجات ،من أجل الوقوف على إيجابيات الفريقين وسلبياتهما،
وجاءت تعليمات عبيد لالعبين بضرورة احترام المنتخب النيبالي،
وعدم الوضع في االعتبار خسارته من المنتخب األردنــي سباعية
نظيفة ،ال سيما أن لكل مباراة ظروفها الخاصة.

فيريرا وسوكوب ضمن المرشحين
لقيادة األزرق ...وجس نبض معلول
دخ ــل ال ـمــدرب الـبــرتـغــالــي جــوزافــالــد فيريرا
ومــدرب منتخب البحرين السابق ميروسالف
س ــوك ــوب ض ـم ــن دائ ـ ـ ــرة ال ـمــرش ـح ـيــن ل ـتــدريــب
ً
منتخبنا الوطني األول خلفا للمدرب الكرواتي
جــوزاك ،الــذي تمت إقالته بتوصية من اللجنة
الـفـنـيــة ،ال ـتــي اعـتـمــدهــا مـجـلــس إدارة االت ـحــاد
ف ــي أعـ ـق ــاب ال ـخ ـس ــارة أم ـ ــام أس ـت ــرال ـي ــا بـثــاثــة
أهداف مقابل ال شيء في الجولة الثانية ضمن
التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس
العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا  2023في الصين.
وجاءت إنجازات فيريرا ،الملقب بالثعلب ،مع
الزمالك والسد ،ونجاحه في قيادتهما لتحقيق
ال ـفــوز بـلـقــب ال ـ ــدوري فــي بـلــديـهـمــا بـعــد غـيــاب
طويل ،لتضعه في قائمة الترشيحات ،إذ عرض
سـيــرتــه الــذات ـيــة أح ــد الـمـتـعـهــديــن بــالـفـعــل ،وال
تمانع اللجنة الفنية التي استهلت اجتماعاتها
مساء أمــس األحــد لــدراســة السير الذاتية التي
تلقتها ،التعاقد معه فــي حالة قبوله بشروط
اللجنة إذا وصلت
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات
إلـ ـ ـ ــى م ــرح ـل ــة
مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــة،
وذل ـ ـ ـ ــك رغ ــم
عمره البالغ
ً
 73عاما.
جوزافالد

إلى ذلــك ،كشف مصدر مقرب من المدرب
التونسي نبيل معلول عن عدم ممانعة األخير
في خوض تجربة ثانية مع منتخبنا الوطني،
ً
وخصوصا أن التجربة السابقة لم يكتب لها
ً
النجاح ،نظرا لتعليق النشاط الرياضي على
المستوى الخارجي يــوم  12أكتوبر ،2015
ً
علما بأن المنتخب في هذا الوقت حقق نتائج
ً
جيدة في التصفيات المشتركة ،وكان مؤهال
للتأهل لنهائيات كأس آسيا.
وت ــردد أن مـعـلــول دخ ــل قــائـمــة الترشيحات
ل ـقــائ ـمــة ت ــدري ــب ال ـم ـن ـت ـخــب ،وت ـل ـقــى ات ـص ــاالت
هاتفية مساء أمس األول ،فيما يمثل جس نبض
له ال أكثر.
مــن جانب آخــر ،عقد األمـيــن الـعــام التحاد
الـكــرة بالتكليف صــاح الـقـنــاعــي ،نيابة عن
رئـيــس مجلس إدارة االت ـح ــاد الـشـيــخ أحمد
ً
اليوسف ،اجتماعا أمس مع مدرب المنتخب
ال ــوط ـن ــي األول ال ـس ــاب ــق ال ـك ــروات ــي روميو
جــوزاك ،من أجل فسخ العقد ،على
ً
أن يعقد اليوسف اجتماعا آخر
ً
مع المدرب غدا الثالثاء.

فيريرا

وخضع الالعبون لتدريب استشفائي صباح أمس ،إلزالة اإلرهاق
واإلجهاد عنهم ،مع النزال بالحمل التدريبي للتدريب المسائي ،علما
بأن الجهاز الفني سيجري بعض التغييرات في التشكيل األساسي
لمنح الالعبين قسطا من الراحة.

الحريص :لم نقدم المستوى المأمول
أك ــد مــديــر الـمـنـتـخــب ،مـحـمــد ال ـحــريــص ،أن ال ـفــريــق ل ــم يـقــدم
ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـع ــروف ع ـنــه ف ــي مــواج ـه ـتــه األولـ ـ ــى م ــع منتخب
سريالنكا ،مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه "الجريدة" أن
السبب في ذلك يرجع إلى إحراز هدفين مبكرين ،إلى جانب تقهقر
المنتخب السريالنكي إلى الدفاع طوال زمن اللقاء ،دون مبرر.
األهم في الجولة األولى ،بتحقيق
وأشار إلى أن المنتخب حقق ّ
الفوز وحصد النقاط الثالث بغض النظر عن المستوى ،الذي
سيرتفع ابتداء من لقاء اليوم ،موضحا أن المباريات االفتتاحية
غالبا ما تشهد الظهور بمستوى مختلف.
واخ ـت ـتــم ال ـحــريــص تـصــريـحــه م ــؤك ــدا جــاهــزيــة األزرق للقاء
المنتخب النيبالي الـيــوم ،ومـشــددا على أن الالعبين على قدر
المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

نبيل معلول

السالمية يطمئن على الصيفي
ويدخل في أجواء «القوة الجوية»

الكويت يستهل حملة الدفاع عن لقب
دوري ڤيڤا بمواجهة كاظمة

الخالدي :فرطنا في نقاط الفوز أمام العربي

الساحل يستضيف النصر في ختام الجولة األولى اليوم

●

أحمد حامد

ً
دخل فريق السالمية لكرة القدم ،بدء ا
من أمس ،في أجواء مباراة العودة أمام
ال ـقــوة ال ـجــويــة ،وال ـم ـقــررة  24ال ـجــاري
في إياب دور الـ  32من منافسات كأس
محمد السادس لألندية األبطال.
وك ــان ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ف ــي الـســالـمـيــة
رفـ ـ ــض إعـ ـ ـط ـ ــاء ال ــاعـ ـبـ ـي ــن راحـ ـ ـ ــة ب ـعــد
ال ـت ـعــادل اإلي ـجــابــي أم ــام ال ـعــربــي ،3-3
في مستهل مشوار السماوي بالدوري
ال ـم ـم ـتــاز ،إذ ب ــاش ــر ال ـفــريــق تــدري ـبــاتــه
ع ـن ــد ال ـخ ــام ـس ــة م ــن م ـس ــاء أمـ ــس عـلــى
استاد ثامر.
وطلب الجهاز الفني بقيادة الفرنسي
ً
ً
م ـي ـل ــود ح ـم ــدي م ـع ـس ـك ــرا مـ ـط ــوال م ــدة
أس ـبــوع اع ـت ـبــارا مــن بـعــد غ ــد ،مــن أجــل
التجهيز لـلـمـبــاراة ،على أ مــل تعويض
ال ـهــزي ـمــة ال ـتــي ت ـعــرض ل ـهــا ال ـس ـمــاوي
فــي كــر بــاء  ،1-3إذ إن ا لـفــر يــق مطالب
بالفوز بهدفين من دون رد ،أو بفارق 3
أهداف.

وسادت حالة من الرضا أرجاء نادي
ال ـســال ـم ـيــة ب ـع ــد الـ ـع ــرض الـ ـق ــوي أم ــام
ا لـعــر بــي فــي ا فـتـتــاح دوري فيفا ،إال أن
النتيجة لم تكن مقنعة للجهاز الفني،
السيما أن التقدم صاحب الفريق في 3
مناسبات خالل المباراة.
و قـ ـ ــال مدير الف ــر ي ــق بــدر الخا لـ ــدي،
لـ "الجريدة" ،إن السالمية ّ
فرط في نقاط
الـفــوز أم ــام الـعــربــي ،عطفا على الفرص
ال ـم ـهــدرة عـلــى مـ ــدار ال ـشــوط ـيــن ،وكــذلــك
التقدم المستمر في النتيجة حتى قبل
نهاية المباراة بدقائق معدودة.
وأ ض ــاف ا لـخــا لــدي أن ا لـجـهــاز الفني
ي ـس ـعــى خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ل ـعــاج
األ خـ ـط ــاء ا ل ـم ـت ـكــررة ،وا ل ـت ــي ي ـقــع فيها
السماوي منذ بداية الموسم ،سواء على
صعيد المباريات الودية ،أو الرسمية
أمام القوة الجوية ،وكذلك أمام العربي.
وذكر أن تلقى شباك السماوي العديد
مــن األه ــداف خــال الـمـبــاريــات
الماضية أ مــر يجب الوقوف
أم ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــه ،ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول إل ـ ـ ــى
المستوى ا لـمــأ مــول والتقدم
في المسابقات المحلية
والخارجية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــا لـ ـ ــدي أن

●
محاولة
االستحواذ
على الكرة

ً
الـتــركـيــز مـنـصــب حــالـيــا عـلــى مــواجـهــة
القوة الجوية ،في حين سيتم التجهيز
لمواجهة الشباب المقررة فــي الجولة
ا ل ـثــا ن ـيــة م ــن دوري ف ـي ـفــا ا ل ـم ـم ـتــاز 28
ال ـجــاري ،فــور انـتـهــاء مــواجـهــة الـفــريــق
العراقي.

حالة المصابين
وف ـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،اط ـ ـمـ ــأن ال ـج ـه ــاز
الطبي في السالمية على حالة مهاجم
ال ـفــريــق األردنـ ــي ع ــدي الـصـيـفــي ،الــذي
ً
اشتكى بعد مواجهة العربي آال مــا في
الركبة.
و ق ـ ـ ــال ا ل ـ ـخـ ــا لـ ــدي إن حـ ــا لـ ــة ا ل ــا ع ــب
ً
مـطـمـئـنــة ب ـعــد إج ـ ــراء األشـ ـع ــة ،م ـش ـيــرا
إل ــى أن دخ ــول ــه ف ــي ح ـس ــاب ــات ال ـفــريــق
ً
ا س ـت ـعــدادا لـمــوا جـهــة ا لـبـطــو لــة العربية
سيتأكد خالل تدريب اليوم.
وبـ ّـيــن أن حــالــة الـمـحـتــرف اآلخ ــر في
ال ـف ــري ــق ع ــدي ال ــدب ــاغ ت ـب ــدو م ـق ـل ـقــة ،ال
ً
س ـي ـمــا أن ا ل ــا ع ــب ي ـع ــا ن ــي ت ـم ــز ق ــا مــن
الدرجة األولى ،األمر الذي لم يتأكد معه
قدرة الالعب على اللحاق بالفريق خالل
المباراة المقبلة أمام القوة الجوية.

النجار :راضون عن األخضر...
والـ «فار» أنصفتنا
عبدالرحمن فوزان

قال نائب مدير جهاز الكرة بالنادي العربي أحمد النجار "راضون عن
األداء في الظهور األول للفريق ،رغم التعادل أمام السالمية ،وبشكل عام،
كانت المباراة بمستوى عال وشهدت تسجيل  6أهداف".
وأضــاف" :دائما ما تكون المبارايات االفتتاحية صعبة ،ووقعنا في
ّ
بعض األخطاء ،لكن ّقدمنا أداء جيدا ،وكنا نسعى للفوز ،وتمكنا من العودة
إلى أجواء المباراة وتعديل النتيجة في  3مناسبات".
وأردف" :كنا الطرف األفضل واألحق بالفوز قياسا إلى امتالك الكرة وروح
الالعبين واللعب الهجومي ،لكن في نهاية المطاف خسرنا نقطتين
بالتعادل ،وعلينا تطوير أدائنا في المباراة القادمة وتفادي األخطاء
للظهور بشكل أفضل".
وحول تدخل الـ "فار" في الدقائق األخير وإنقاذ العربي من الهزيمة
باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ،أفاد النجار بأن ضربة
الـجــزاء كانت صحيحة ومستحقة ،والـ ـ "ف ــار" أنصفت األخضر،
مشيدا بهذه التقنية التي تستخدم ألول مرة في الدوري الكويتي.

الكويت
يـســدل ال ـيــوم الـسـتــار على
مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـج ــول ــة األولـ ـ ــى
لبطولة دوري ڤيڤا الممتاز،
حيث يستهل الكويت حملته
لـلــدفــاع عــن لقبه ال ــذي حققه
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــرم،
ح ـي ـن ـمــا ي ـس ـت ـض ـيــف كــاظ ـمــة
عند ا لـســا عــة  8:35مــن مساء
اليوم ،وتسبق هذه المواجهة
لقاء الساحل مع النصر عند
ا لـ ـس ــا ع ــة  6:35ع ـل ــى ا س ـت ــاد
الشباب.
ي ــذك ــر أن ال ـج ــول ــة دش ـنــت
م ـ ـنـ ــا ف ـ ـسـ ــا ت ـ ـهـ ــا أ م ـ ـ ـ ــس األول
ب ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـسـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة مــع
ا لـعــر بــي ،بينما أقيمت أمس
م ـب ــارات ــان جـمـعـتــا ال ـيــرمــوك
مــع الـشـبــاب ،والـقــادسـيــة مع
التضامن ،وذلك على مالعب
األندية المذكورة أوال.

الكويت وكاظمة
ي ــدخ ــل الـ ـك ــوي ــت م ـب ــارات ــه
مــع كاظمة ،باحثا عــن الفوز
األول فـ ــي ا لـ ـبـ ـط ــو ل ــة ،وذ لـ ــك
لتوجيه إنــذار شديد اللهجة
للمنافسين ،بأن األبيض قادم
مــن أ جــل تحقيق لقبه الرابع
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،وذلـ ـ ــك تـحــت
قيادة مدربه الجديد ،السوري
حـ ـس ــام ال ـس ـي ــد ،الـ ـ ــذي تــولــى
المهمة خلفا للمدرب محمد
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـ ــذي ع ـم ــل بـشـكــل
مؤقت في الموسم الماضي.

كاظمة
ودعـ ـ ـ ــم ال ـ ـكـ ــويـ ــت ص ـف ــوف ــه
بـصـفـقــات مـتـمـيــزة كــال ـعــادة،
بـتـعــا قــده مــع نـجــم المنتخب
الوطني األول يوسف ناصر
الـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم ق ـ ـيـ ــده ك ـم ـح ـت ــرف،
حيث إن انتقاله من القادسية
ج ــاء مــن دون مــواف ـقــة نــاديــه
األس ـبــق كــاظـمــة ،إضــافــة إلــى
السوري عمر الميداني القادم
م ـ ــن "ب ـ ـيـ ــرام ـ ـيـ ــدز" ال ـم ـص ــري
والفرنسي عبدول سيسكول
وال ـ ـكـ ــولـ ــوم ـ ـبـ ــي كـ ــالـ ــديـ ــرون،
فــي وق ــت يــواصــل اإلي ـف ــواري
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــألـ ـ ــق جـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة سـ ـعـ ـي ــد
استمراره مع الفريق.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادات
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد
مـ ــن خـ ـ ــال م ـع ـس ـك ــر ت ــدري ــب
أقيم في التشيك ،تخلله عدد
م ــن ال ـم ـبــاريــات ال ـق ــوي ــة ،إلــى
ج ــان ــب م ـ ـبـ ــاراتـ ــه فـ ــي ذهـ ــاب
ا لـ ـ ـ ــدور األول ل ـ ـكـ ــأس ا ل ـم ـلــك
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس ل ــأن ــدي ــة
األب ـطــال (الـبـطــولــة الـعــربـيــة)،
م ــع ال ـشــرطــة ال ـع ــراق ــي ،الـتــي

حـسـمـهــا لـمـصـلـحـتــه بـثــاثــة
أهداف مقابل هدف.
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر ،فــإن
ك ــاظ ـم ــة ي ـ ــدل الـ ـلـ ـق ــاء بـنـفــس
الــرغـبــة ،باحثا عــن فــوز على
ال ـب ـط ــل الـ ـ ـ ـ ــدوري ،ب ـح ـث ــا عــن
ان ـط ــاق ــة ق ــوي ــة ف ــي ال ـمــوســم
ال ـجــاري ،ال ــذي يـقــوده خالله
الـ ـ ـم ـ ــدرب الـ ـص ــرب ــي ب ــوري ــس
بونياك ا لــذي سبق له قيادة
العربي والجهراء.
وخ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن
ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ف ــي
ا لـ ـ ـب ـ ــر تـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ــي ،ق ـ ـبـ ــل أن ي ـت ــم
ال ـ ـتـ ـعـ ــاقـ ــد م ـ ــع ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ان ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــه
لـ ــوكـ ــاس وأنـ ـت ــويـ ـن ــو فـيـلـبــي
وبـ ـ ــرونـ ـ ــوبـ ـ ــاولـ ـ ــو ،وال ـ ـمـ ــالـ ــي
حامد ماريوس ،والتوغولي
الالويلي اتاكروا.

الساحل والنصر
بـ ـ ـ ــدوره ،يـ ــواجـ ــه ال ـس ــاح ــل
ضغوطا هائلة قبل مواجهته

مباريات اليوم
المباراة

الوقت

االستاد

الساحل × النصر

6.35

الشباب

الكويت × كاظمة

8.35

الكويت

م ــع ال ـن ـصــر الـ ـي ــوم ،فــالـفــريــق
يطمح بقوة إلى التأكيد على
أن تــأهـلــه ل ـلــدور الـمـمـتــاز لم
يأت مصادفة أو بضربة حظ،
وأن البقاء بين الكبار تحت
قيادة عبدالرحمن العتيبي
ه ــو ا لـ ـه ــدف األول لـلـجـمـيــع،
ال س ـي ـم ــا أن م ـج ـل ــس إدارة
الـنــادي دعــم صـفــوف الفريق
ب ــال ــاع ـب ـي ــن ب ــال ـب ــرازي ـل ـي ـي ــن
لـيـنــادرو سيلفا وكوتينيو،
وال ـس ـن ـغــال ـي ـيــن جـ ــوي ن ــداي
واوسينو نــداي ،وااليـفــواري
تياتي ديسري.
األمـ ـ ــر ذاتـ ـ ــه ي ـن ـط ـبــق عـلــى
ف ــري ــق الـ ـنـ ـص ــر ،الـ ـ ــذي تــولــى
مـ ـهـ ـم ــة تـ ــدري ـ ـبـ ــه الـ ـت ــونـ ـس ــي
ل ـط ـفــي رحـ ـي ــم ،خ ـل ـفــا لـظــاهــر
العدواني الــذي قــاد العنابي
في السنوات األربع الماضية،
محققا نـجــاحــا الف ـتــا ،ســواء
من خــال بناء فريق قــوي أو
تحقيق نتائج جيدة للغاية،
منها ا لـحـصــول على المركز
الثالث.
ووا صـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـجـ ـل ــس إدارة
النادي بقيادة خالد الشريدة
تــدع ـيــم ال ـص ـفــوف بــالـتـعــاقــد
مــع نـجــم األ ه ـلــي والمنتخب
ال ـس ـع ــودي تـيـسـيــر ال ـجــاســم
والوالغيني سوما والبرازيلي
أندرسون جوسي.

ةديرجلا

•
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أزرق الطائرة ّودع «اآلسيوية»

ختام الجولة الثانية لسباق الكويت للدراجات المائية
استكملت الجولة الثانية من
سباق الكويت للدراجات المائية
(سـبــاق ال ـقــدرة والـتـحـ ّـمــل )2019
مـنــافـســاتـهــا ي ــوم ال ـس ـبــت ،الـتــي
تنظمها لجنة الدراجات المائية
بــالـنــادي الـبـحــري ،وأس ـفــرت عن
ظهور متسابقين واعدين.
وق ــال أمـيــن ســر ال ـنــادي خالد
ال ـف ــودري ،عـلــى هــامــش الـجــولــة،
إن ال ـم ـنــاف ـســات ش ـه ــدت ظـهــور
م ـت ـس ــاب ـق ـي ــن جـ ـ ــدد اس ـت ـط ــاع ــوا
الصعود على منصات التتويج
بتفوقهم على أقرانهم ،خصوصا
أن ال ـم ـنــاف ـســة اش ـت ــدت ف ــي هــذه
الجولة عن سابقتها.
وأضاف الفودري أن منافسات
الجولة الثانية شهدت مشاركة
 24مـتـســابـقــا ،واس ـت ـمــرت يــومــا
واحدا أسفرت عن فوز المتسابق
جاسم الرجيب بالمركز األول في
فئة "الـجــالــس للمبتدئين" ،تاله
محمود عيناتي ثانيا وعبدالله
الشمالي ثالثا.
وذكـ ـ ــر أن ـ ــه ف ــي ف ـئ ــة "ال ــواق ــف
لـلـبــراعــم" ،حــل المتسابق ناصر
الــرجـيــب فــي الـمــركــز األول ،تــاه
فـ ـ ــارس رمـ ـض ــان ث ــان ـي ــا ،وح ـمــد
الحساوي ثالثا.
وأشــار إلــى أن الجولة الثالثة

●

والـخـتــامـيــة م ــن س ـبــاق الـكــويــت
للدراجات المائية (سباق القدرة
والتحمل  )2019ستكون في 27
الجاري لفئة "الجالس للمبتدئين"
وفـئــة "الــواقــف لـلـبــراعــم" .وكانت
الجولة األولــى من سباق القدرة

محمد عبدالعزيز

ّ
ودع منتخبنا الوطني األول
للكرة الطائرة منافسات البطولة
اآلسـيــويــة لمنتخبات الــرجــال
التي تستضيفها طهران حتى
 21الجاري ،بعدما تلقى الهزيمة
الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي عـلــى يد
المنتخب الباكستاني بنتيجة
ث ــاث ــة أش ـ ـ ـ ــواط م ـق ــاب ــل ش ــوط
واح ــد أم ــس فــي ال ـم ـبــاراة التي
جمعتهما في ختام منافسات
المجموعة الــراب ـعــة مــن ال ــدور
األول "ال ـم ـج ـم ــوع ــات" ،ج ــاءت
نتائج األشواط كالتالي (،25-19
.)25-16 ،25-23 ،20-25
وفي مباراة أخرى أمس ،فاز
منتخب كوريا الجنوبية على
ن ـظ ـيــره االن ــدون ـي ـس ــي بـثــاثــة
أشـ ــواط مـقــابــل الشـ ــيء ،بــواقــع
أشواط (.)20-25 ،٢٥-٢٩ ،22-25
بهذه النتائج حققت كوريا
الجنوبية العالمة الكاملة بـ9
نـ ـق ــاط ع ـل ــى ق ـم ــة ال ـم ـج ـمــوعــة
الرابعة ،يليه منتخب باكستان
ً
ً
ثــان ـيــا بـ ــ 5ن ـق ــاط ،وت ــأه ــا معا
للدور الثاني "الثمانية" ،بينما
احتل منتخب إندونيسيا المركز
الثالث بــ 4نقاط والكويت حل

الفهد والفودري يتوجان أبطال السباق
والـتـحـمــل  2019قــد انطلقت 30
أغسطس الماضي بمشاركة 21
متسابقا ،واستمرت يوما واحدا،
في حين تعنى البطولة باكتشاف
مواهب جديدة وإعطاء الفرصة
للشباب الواعد لتطعيم المنتخب

25

الكويتي للدراجات المائية الذي
يستعد لخوض منافسات بطولة
العالم للدراجات المائية في والية
أري ــزون ــا األمـيــركـيــة ال ـم ـقــررة في
الفترة بين  5و 13أكتوبر المقبل.
(كونا)

رابـعــا ب ــدون رصـيــد ،وسيلعب
المنتخبان فــي دور الترضية
لتحديد المراكز من .16-9
وتقام منافسات الدور الثاني
للبطولة بـنـظــام المجموعات
سواء في ربع النهائي أو تحديد
المراكز ،بحيث يلعب منتخبا
انــدون ـي ـس ـيــا وال ـك ــوي ــت ضمن
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ف ــي دور
الترضية بجانب المنتخبين
الثالث والــرابــع في المجموعة
ال ـث ــان ـي ــة ،وتـ ـض ــم الـمـجـمــوعــة
األول ـ ـ ـ ــى  4م ـن ـت ـخ ـبــات أي ـض ــا،
وتقام المباريات بنظام الدوري
من دور واحــد ،بحيث يتنافس
المنتخبان األول والـثــانــي من
المجموعتين على المراكز من
 ،12-9بينما تلعب المنتخبات
الباقية على المراكز من .16-13
وب ـن ـف ــس الـ ـنـ ـظ ــام فـ ــي رب ــع
ال ـن ـهــائــي ،تـقـســم الـمـنـتـخـبــات
الثمانية إل ــى مجموعتين كل
منها أربعة منتخبات ،تتنافس
ف ـي ـمــا بـيـنـهــا ب ـن ـظ ــام الـ ـ ــدوري
مــن دور واحـ ــد ،ويـتــأهــل األول
وال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن ك ـ ــل م ـج ـمــوعــة
مباشرة لنصف نهائي البطولة،
بينما تلعب باقي المنتخبات
لتحديد المراكز من .8-5

السد يلتقي النصر بشعار «ال مستحيل» في دوري األبطال
ي ـس ـت ـض ـيــف الـ ـس ــد ال ـق ـط ــري
منافسه النصر السعودي اليوم
ف ــي إي ـ ــاب الـ ـ ــدور ربـ ــع الـنـهــائــي
لـمـســابـقــة دوري أب ـط ــال آس ـيــا،
ً
رافعا شعار "ال مستحيل في كرة
ال ـقــدم" فــي مسعاه لقلب تأخره
ً
ذهابا ،والتأهل إلى نصف نهائي
المسابقة القارية.
وفــي لـقــاء على سـتــاد جاسم
بن حمد في الدوحة بين بطلين
م ـح ـل ـي ـيــن ت ـ ـعـ ــززت ص ـفــوف ـه ـمــا
بعودة العبين غابوا عن الذهاب
ل ــإص ــاب ــة ،ي ـس ـعــى ال ـن ـصــر إلــى
الـبـنــاء عـلــى تـقــدمــه عـلــى أرض ــه،
وب ـل ــوغ ن ـصــف ال ـن ـهــائــي لـلـمــرة
األولى.
وف ــاز النصر ال ــذي يبلغ ربع
ن ـه ــائ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة بـصـيـغـتـهــا
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
تاريخه ،بنتيجة  2-1في الرياض
في أغسطس الماضي ،في مباراة
تأخر خاللها بهدف دون رد ،قبل
أن يحقق الفوز ويعزز سلسلته
في دوري األبطال بمباراة سابعة
ً
تواليا دون خسارة.

بلوغ نصف النهائي
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،يـ ـبـ ـح ــث الـ ـس ــد
ً
ال ـم ـت ــوج قـ ــاريـ ــا م ــرت ـي ــن (2011
و )1989عــن بـلــوغ ه ــدف حــدده
مدربه النجم اإلسباني السابق
تشافي ،ببلوغ نصف النهائي
للقاء الفائز من المواجهة الثاني

ف ــي ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ب ـي ــن ال ـه ــال
واالتـحــاد السعوديين ،واللذين
ً
ي ـل ـت ـق ـيــان ال ـث ــاث ــاء إيـ ــابـ ــا ،بـعــد
ً
تعادلهما سلبا في الذهاب.
وي ـش ـهــد إيـ ــاب رب ــع الـنـهــائــي
"نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي م ـن ـط ـق ــة غ ــرب
آسـيــا" ،عــودة عــدد مــن الالعبين
افتقدهما السد والنصر ،أبرزهم
الـكــوري الجنوبي نــام تــاي-هــي
العائد إلى التمارين بعد غيابه
بسبب إصابة عضلية مع الفريق
الـ ـقـ ـط ــري ،والـ ـ ـه ـ ــداف ال ـم ـغــربــي
عبدالرزاق حمد الله في هجوم
النصر.
ويـ ـع ــول ال ـس ــد ب ـطــل ال ـ ــدوري
ا لـقـطــري على العبين يتقدمهم
ال ـ ـهـ ــداف الـ ـج ــزائ ــري بـ ـغ ــداد بــو
نـ ـ ـج ـ ــاح ،وال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــي ال ـم ـح ـل ــي
أك ــرم عـفـيــف وح ـســن الـهـيــدوس
وال ـظ ـه ـي ــر األيـ ـس ــر ع ـبــدال ـكــريــم
حـ ـس ــن ،ل ـم ـح ــاول ــة ق ـل ــب ت ــأخ ــره
ً
ذهابا.

ثقة كبيرة
وقـ ـ ـ ــال م ــدي ــر الـ ـف ــري ــق األول
عبدالله البريك ،في تصريحات
نقلها الموقع اإللكتروني للنادي:
"ثقتنا كبيرة في (عيال الذيب)
وقــدرت ـهــم عـلــى تـقــديــم مستوى
مميز ،وهــي مـبــاراة صعبة لكن
ال مستحيل في عالم كرة القدم".
وتابع "نعم خسرنا في جولة
الذهاب ( )...لكن عندنا أمل وثقة

 ...ومن تدريبات النصر

جانب من تدريبات السد
كبيرة في العودة والتأهل للدور
ً
قبل الـنـهــائــي" ،مضيفا "مـبــاراة
االثـنـيــن سـتـكــون أك ـثــر صعوبة
من مباراة الذهاب فهي المباراة
الحاسمة وكال الفريقين سيسعى
لتقديم أفـضــل مــا لــديــه مــن أجل
حصد بطاقة التأهل".

مهمتان للنصر
ويدخل النصر مـبــاراة اليوم
عـلــى خـلـفـيــة خ ـســارتــه نقطتين

جانب من تتويج الشارقة
بالفوز للمرة الخامسة بعد أعوام
 2009و 2014و 2015و.2017
ولـ ــم يـسـتـغــل ش ـب ــاب األه ـلــي
سيطرته التي وصلت إلى  63في

مـ ـهـ ـمـ ـتـ ـي ــن ف ـ ـ ــي س ـ ـبـ ــاقـ ــه ن ـح ــو
االح ـت ـف ــاظ ب ـل ـقــب ال ـ ـ ــدوري بعد
ً
تعادله سلبا مع ضيفه الشباب
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة الـجـمـعــة،
وه ــو األول ف ــي إش ـ ــراف مــدربــه
الـبــرتـغــالــي روي فـيـتــوريــا الــذي
ً
حقق  14فوزا وخسارتين في 16
مباراة سابقة.
كما فشل النصر في التسجيل
للمرة األولــى منذ  17مباراة ،إذ
تعود مباراته السلبية األخيرة
إلـ ــى لـ ـق ــاء ال ـف ـت ــح ف ــي ال ـمــرح ـلــة

المئة لصنع الخطر على مرمى
حارس الشارقة عادل الحوسني.
وك ــان ــت ت ـســديــدة مـحـمــد جمعة
التي أبعدها ببراعة إلــى ركنية

أخـطــر كــرة فــي الـمـبــاراة ،بسبب
الطريقة الدفاعية المحكمة التي
اعتمدها بطل الدوري.
وق ــال الـعـنـبــري ،ال ــذي أصبح
أول مدرب إماراتي يفوز باللقب
منذ اعتماد المسابقة بشكلها
ال ـج ــدي ــد ف ــي " :2009ب ـع ــد طــرد
الـحـســن صــالــح ل ــم يـكــن أمــامـنــا
ســوى محاولة جر المباراة إلى
ركالت الترجيح".
أضاف "في ظل الطقس الحار
وال ــرط ــوب ــة وال ـن ـق ــص الـ ـع ــددي،
تصعب مجاراة المنافس في مثل
ً
هــذه ال ـظ ــروف" ،متابعا "شباب
األهلي قدم مباراة كبيرة ،وهذا
يؤكد أن حملة الدفاع عن لقبنا
في الدوري لن تكون سهلة".

ال ـخــام ـس ــة ع ـش ــرة م ــن ال ـمــوســم
الماضي في الدوري السعودي.
وس ـت ـت ـع ــزز صـ ـف ــوف الـنـصــر
ً
إيابا بعودة المغربي حمد الله
ً
الذي سجل  34هدفا في الدوري
ال ـس ـع ــودي ال ـم ــوس ــم ال ـمــاضــي،
إضافة الــى عبدالرحمن العبيد
ويـحـيــى ال ـش ـهــري وعـبــدالـعــزيــز
ال ـج ـب ــري ــن ،ب ـع ــد غـ ـي ــاب بـسـبــب
اإلصابة.
وش ـهــدت م ـبــاراة الــذهــاب في
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ـع ــودي ــة ،افـتـتــاح

السد التسجيل عبر علي أسد في
الدقيقة  21للسد ،قبل أن يعادل
النصر عــن طــريــق عبد الرحمن
ال ــدوس ــري ( ،)44ويـحـقــق الـفــوز
بهدف البرازيلي جوليانو (.)72
وقـ ــال األخ ـي ــر ب ـعــد اخ ـت ـيــاره
أفضل العب في المباراة" :سعيد
ً
جدا ليس فقط من أجل النتيجة
ب ـ ــل م ـ ــن أ ج ـ ـ ــل األداء ،أ ظ ـه ــر ن ــا
شخصيتنا ولم نغير من طريقة
لـعـبـنــا رغ ــم ال ـت ــأخ ــر بــالـنـتـيـجــة
وتمكنا من العودة بشكل مثالي".

بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،™2022
أجرت اللجنة العليا حوارا مع سفيرها
نجم كــرة الـقــدم الكاميروني السابق
إيتو ،بمناسبة إعالن الشعار الرسمي
للبطولة ،وا ل ــذي يمثل محطة هامة
على طريق استضافة المونديال.
وس ــأل ــت ال ـل ـج ـنــة إيـ ـت ــو :ف ــي ضــوء
خبرتك ،ماذا ُيمكن للمشجعين توقعه
ف ــي ن ـس ـخــة  2022م ــن ال ـم ــون ــدي ــال؟،
فـ ـ ـ ــأجـ ـ ـ ــاب ب ـ ـ ــأن ـ ـ ــه ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا يـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه
المشجعون من أنحاء العالم إلى قطر
لـحـضــور مـنــافـســات مــونــديــال ،2022
سيستقبلهم بلد رائع وثري بتقاليده
وثقافته وتراثه ،ويمثل وجهة فريدة
الستضافة البطولة.
وتابع :في ظل خبرتي في عالم كرة
ال ـق ــدم ،أؤك ــد أن درج ــة ال ـح ــرارة وقــت
اسـتـضــافــة مـنــافـســات الـمــونــديــال في
شهري نوفمبر وديسمبر تكون مثالية
للعب ومشاهدة مباريات كــرة القدم،
وكذلك االستمتاع بالشواطئ الجميلة،
ليستمتع المشجعون بقضاء أوقات

خطف الفيحاء نقطة ثمينة من مضيفه الهالل
ع ـنــدمــا ف ــرض عـلـيــه ال ـت ـع ــادل  1-1ف ــي ال ـثــوانــي
األخ ـي ــرة لـمـبــاراتـهـمــا ،أم ــس األول ،عـلــى ملعب
جامعة الملك سعود في الرياض ضمن المرحلة
الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وتقدم الهالل عن طريق نواف العابد ( ،)50قبل
أن يحقق الفيحاء التعادل بواسطة البرتغالي
أرسينيو مارتينيز (.)4+90
ورف ـ ــع الـ ـه ــال رصـ ـي ــده إلـ ــى س ـب ــع ن ـق ــاط فــي
الصدارة بفارق األهداف عن النصر حامل اللقب،
ً
يليهما الفيحاء ثالثا مع خمس نقاط.
وأراح مدرب الهالل الروماني رازفان لوشيسكو
ً
ً
عددا من العبيه األساسيين تحضيرا للمواجهة
المرتقبة ضد االتحاد في إياب الدور ربع النهائي
لمسابقة دوري أبطال آسيا األسبوع المقبل.
لـكــن بـطــل الـسـعــوديــة لـمــوسـمــي 2017-2016
و 2018-2017كان الطرف األفضل في الشوط األول،
وصاحب المبادرة الهجومية بتسديدة الفرنسي

بافيتيمبي غوميس التي تصدى لها الحارس
األردني عامر شفيع (.)4
ّ
ورد مــارت ـي ـن ـيــز ب ـك ــرة ق ــوي ــة أوق ـف ـه ــا ح ــارس
الهالل عبدالله المعيوف على دفعتين ( ،)33قبل
ً
أن ينقذ شفيع مرماه مجددا وهــذه المرة بكرة
للسوري عمر خريبين ،حولها بأطراف أصابعه
للركنية (.)38
وب ـع ــد خ ـم ــس دق ــائ ــق ع ـل ــى انـ ـط ــاق ال ـشــوط
الثاني ،أخذ الهالل األسبقية بواسطة العائد من
اإلصابة نواف العابد الذي استغل كرة عرضية
ولعبها قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس
شفيع (.)50
وف ــي الــوقــت المحتسب ب ــدل الـضــائــع خطف
الـفـيـحــاء ال ـت ـعــادل عـنــدمــا تـلـقــى مــارتـيـنـيــز كــرة
عــرض ـيــة لـعـبـهــا م ـب ــاش ــرة ع ـلــى يـمـيــن عـبــدالـلــه
المعيوف.

ً
رائـعــة بعيدا عــن االس ـتــادات ،فــي بلد
يزخر بالكثير من المعالم التي تتيح
لهم قضاء عطلة ال تنسى.

حدث خاص
وب ـس ــؤال ــه عـمــا يـجـعــل بـطــولــة كــأس
ً
العالم  ™ FIFAحدثا خاصا بالنسبة إليه،
وفي ضوء مشاركته في أول نسخة من
البطولة في إفريقيا ،وكيف يمكن لدولة
قطر أن تترك بصمتها في المونديال األول
في العالم العربي ،قال :كنت أحد الالعبين
سعداء الحظ الذين شاركوا في أول بطولة
كــأس العالم تستضيفها قــارة إفريقيا.
ورغ ــم أن التوفيق لــم يحالف منتخبنا
ال ــوط ـن ــي ك ـمــا تـمـنـيـنــا ،إال أن ـه ــا كــانــت
تجربة ال تنسى ،ليس بالنسبة لمنتخب
الكاميرون وحده ،والبلد المضيف جنوب
إفريقيا فقط ،بل لشعوب القارة كلها.
وأضاف :لطالما ّ
ترسخ لدي إيمان بأن
كرة القدم لعبة للجميع ،ولذلك من المهم
أن تنتقل استضافة المونديال الكروي

أض ـ ـ ـ ــاف "م ـ ـس ـ ـتـ ــوانـ ــا الـ ـي ــوم
يمنحنا الثقة في لقاء اإلياب".
أما المدرب فيتوريا ،فقال "لم
ً
نـسـجــل أه ــداف ــا كـثـيــرة لــأســف،
ك ـ ــان مـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن ت ـكــون
ال ـن ـت ـي ـجــة أكـ ـب ــر ،ل ـك ــن ي ـج ــب أن
ً
نستعد ج ـيــدا و نـجـهــز أنفسنا
ً
قبل الذهاب إلى قطر" ،معتبرا أن
فريقه يتمتع بـ"شخصية وهوية
وطــابــع مـخـتـلــف ،ال نـهـتــم أمــام
من نلعب ألننا نملك شخصية
مختلفة".

الفيحاء يخطف نقطة من الهالل

إيتو :قطر ستنظم نسخة استثنائية من كأس العالم
يـ ـع ــد نـ ـج ــم ال ـ ـك ـ ــرة الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي
صامويل إيتو ،الفائز بجائزة أفضل
العــب إفــريـقــي أرب ــع م ــرات ،مــن أفضل
الع ـبــي الـعــالــم فــي ك ــرة ال ـق ــدم ،إذ فــاز
بلقب دوري أبطال أوروبا ثالث مرات،
ُ
كـمــا ت ـ ّـوج بلقب الـ ــدوري أرب ــع م ــرات،
وذل ــك خ ــال دفــاعــه عــن أل ــوان فريقي
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي وإنـ ـت ــر م ـيــان
اإلي ـطــالــي .وش ــارك إيـتــو مــع منتخب
بــاده في أربــع نسخ من بطولة كأس
العالم  ،™ FIFAقبل أن يعلن في وقت
سابق من الشهر الجاري اعتزاله كرة
القدم ،بعد مسيرة كروية حافلة امتدت
ً
ألكثر من عشرين عاما.
وكــانــت الـلـجـنــة الـعـلـيــا للمشاريع
واإلرث ،الجهة المسؤولة عــن تنفيذ
مشاريع البنية التحتية وبرامج اإلرث
لبطولة كأس العالم  FIFAقطر ،™2022
ق ــد أع ـل ـن ــت ف ــي إب ــري ــل ال ـم ــاض ــي عــن
ً
اختيار النجم صامويل إيتو سفيرا
ً
عالميا لها.
ً
وفي ضوء اإلعالن مؤخرا عن شعار

سلة أخبار
اليوسف يشارك في
انتخابات االتحاد العربي

غادر رئيس مجلس إدارة
اتحاد الكرة الشيخ أحمد
اليوسف ،إلى المملكة
العربية السعودية أمس،
لحضور اجتماع الجمعية
العمومية لالتحاد العربي
لكرة القدم ،التي ستعقد
في العاصمة الرياض
اليوم ،وتشهد انتخاب
رئيس االتحاد صاحب
السمو الملكي األمير
عبدالعزيز تركي الفيصل.

 6مباريات اليوم
في افتتاح موسم اليد
ينطلق الموسم المحلي لكرة
اليد اليوم بإقامة  6مباريات
في افتتاح دوري الناشئين
تحت  17سنة للعبة ،حيث
يلتقي في الرابعة والنصف
ً
عصرا القادسية مع السالمية
والقرين مع الجهراء ،وفي
السادسة مساء يلعب
الشباب مع العربي وكاظمة
مع الصليبيخات ،على أن
تختتم مباريات اليوم في
السابعة والنصف مساء
بمباراتي الفحيحيل مع
اليرموك وبرقان مع خيطان،
وتجري جميع المباريات
على مالعب االتحاد بالدعية.

سلطان يفوز بفضية
اآليبيه في مبارزة آسيا

الشارقة يتوج بلقب كأس السوبر اإلماراتية
ت ــوج ال ـش ــارق ــة ب ـطــل الـ ــدوري
اإلم ــارات ــي ل ـكــرة ال ـقــدم بــالـكــأس
السوبر للمرة األولى في تاريخه
بـفــوزه على شباب األهـلــي بطل
ال ـك ــأس ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح 3-4
(الـ ـش ــوط األص ـل ــي صـفــر-صـفــر)
أم ـ ــس األول ف ـ ــي س ـ ـتـ ــاد ن ـ ــادي
النصر بدبي.
وتابع الشارقة الذي كان توج
ً
بلقب الدوري بعد غياب  23عاما،
تــأل ـقــه ب ـق ـي ــادة م ــدرب ــه الــوط ـنــي
عبدالعزيز العنبري ،رغم أنه لعب
بعشرة العبين منذ الدقيقة 22
بعد طرد مدافعه الحسن صالح
إثر ضربه لالعب شباب األهلي
عبدالعزيز هيكل.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،فـ ـش ــل ش ـب ــاب
األهلي في تعزيز رقمه القياسي

رياضة

سلفي إليتو مع آخر االستعدادات
بين مختلف مناطق العالم .لذا ،سعدت
بــإتــاحــة ال ـفــرصــة أمـ ــام منطقة الـشــرق
األوسـ ــط السـتـضــافــة مــونــديــال ،2022
ُ
وأنــا على يقين بأن المنطقة ستحسن
االستفادة من هذه الفرصة القيمة.
وتابع إيتو :قطر بلد صغير المساحة

لكنه متميز عن غيره ،ومن الرائع العيش
فيه أو زيارته ،ففي قطر تشعر باألمان،
وتستمتع بشواطئها الرائعة ،ما يتيح
أمام ضيوف قطر االستمتاع بعطلة غير
عادية ،إلى جانب متعة حضور مباريات
المونديال.

فوت العب منتخب الكويت
للمبارزة سلطان حسن
فرصة اقتناص ذهبية
مسابقة اآليبيه ،فسقط
بصعوبة أمام السعودي
عبدالكريم العتيبي 15-14
في المباراة النهائية أمس
األول ،ليكتفي بفضية الجولة
الثامنة من دوري األشبال
اآلسيوي تحت  17سنة،
والمقامة على صالة اتحاد
اللعبة في الدعية ،بمشاركة
 8منتخبات وهي البحرين
واإلمارات وهونغ كونغ
واألردن والسعودية وعمان
وقطر والكويت المضيفة.
ونال السعودي أحمد
الفيحاني واألردني إياد
عودة البرونزية في المسابقة
ً
التي شارك بها  40العبا.
وظفر الفائز بالذهبية بمبلغ
 1500دوالر ،والفضية ألف
دوالر ،وكل من صاحبي
البرونزية بمبلغ 750
ً
دوالرا وكل من الخامس
والسادس والسابع والثامن
بـ  500دوالر .وكانت الكويت
نالت برونزيتين عن طريق
عبدالعزيز العوض وأحمد
عوض في مسابقة الفلوريه،
التي أقيمت منافساتها
الجمعة الماضي.

منتخب المعاقين يشارك
في دورة غرب آسيا باألردن
يشارك منتخب الكويت
للمعاقين في دورة غرب
آسيا الثانية (البارالمبية)
أللعاب المعاقين ،التي
انطلقت في األردن ،أمس،
على أن تبدأ منافساتها
اليوم وتستمر حتى 22
الجاري ،بمشاركة نحو
 500رياضي من  12دولة،
وتتضمن  6ألعاب.
وقال رئيس النادي الكويتي
الرياضي للمعاقين ،شافي
الهاجري ،قبيل مغادرة
الوفد ،إن "أزرق المعاقين"
سيشارك في  3ألعاب ،هي:
كرة السلة على الكراسي
المتحركة ،وكرة الطاولة،
وألعاب القوى.
وأضاف الهاجري ،الذي
يرأس الوفد المشارك في
الدورة ،أن منتخب الكويت
استعد جيدا للدورة بفرقه
الثالثة ،إذ أقام في الفترة
الماضية معسكرات داخلية
لفريقي كرة الطاولة وألعاب
القوى تخللتها تدريبات
مكثفة ،لضمان تحقيق
أفضل النتائج ،معربا عن
ثقته بإحراز العبيه ميداليات
متنوعة في الدورة.
(كونا)

26
رياضة
برشلونة يقسو على فالنسيا بخماسية ...وإشبيلية يتصدر
ةديرجلا

•
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ً
تغلب برشلونة مجددا على
غياب نجمه الكبير ليونيل ً
ميسي ً لإلصابة وحقق فوزا
ساحقا  2-5على ضيفه
فالنسيا ،أمس األول ،في
المرحلة الرابعة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

جوردان يقود
إشبيلية
إلى انتصار
يضعه في القمة

أكرم برشلونة وفادة فالنسيا
وخرج بفوز صريح عليه  2-5أمس
األول ،فــي الـمــرحـلــة الــرابـعــة من
الدوري اإلسباني لكرة القدم ،التي
شهدت تلقي المتصدر أتلتيكو
مدريد خسارته األولى.
ورفع أتلتيكو رصيده الى تسع
ن ـق ــاط ،ب ـف ــارق نـقـطــة واح ـ ــدة عن
ري ــال وأتـلـتـيــك بـلـبــاو ،ونقطتين
عن برشلونة الذي ال يزال يفتقد
قائده النجم األرجنتيني ليونيل
ميسي لـعــدم تعافيه مــن إصــابــة
في ربلة الساق تعرض لها مطلع
الموسم الحالي ،وأبعدته عن كل
مباريات فريقه.
أم ــا الـمـهــاجــم األوروغ ــوي ــان ــي
ل ــوي ــس س ــواري ــز ف ـت ـعــافــى ،وب ــدأ
ال ـم ـب ــاراة ع ـلــى م ـقــاعــد الــاعـبـيــن
االحتياطيين قبل أن يشارك في
الشوط الثاني ويسجل هدفين.
وشارك الشاب أنسو فاتي (16
ً
عــامــا) الــذي تألق في آخــر مباراة
ً
ً
خاضها احتياطيا وسجل هدفا،
ً
أس ــاسـ ـي ــا ض ــد فــال ـن ـس ـيــا ،وك ــان
ع ـنــد ح ـســن ظ ــن م ــدرب ــه إرنـسـتــو
فالفيردي وافتتح التسجيل بعد
م ــرور دقيقتين فقط إثــر تمريرة
مــن الهولندي فرنكي دي يونغ،
تركها الفرنسي أنطوان غريزمان
مموها بجسمه.
وبعدها بخمس دقائق رد فاتي
الجميل لصانع األلعاب الهولندي
بـ ـك ــرة ح ــاس ـم ــة داخ ـ ــل الـمـنـطـقــة
تابعها دي يونغ من مسافة قريبة
في شباك حارس مرمى برشلونة
السابق ياسبر سيلسن وزميله
الحالي في منتخب هولندا.
ون ـ ـ ـجـ ـ ــح م ـ ـهـ ــاجـ ــم ف ــال ـن ـس ـي ــا
الفرنسي كيفن غاميرو بتقليص
ال ـ ـف ـ ــارق عـ ـن ــدم ــا كـ ـس ــر م ـص ـيــدة

الـ ـتـ ـسـ ـل ــل بـ ـتـ ـم ــري ــرة ب ـي ـن ـي ــة مــن
رودري ـ ـ ـغـ ـ ــو وان ـ ـف ـ ــرد ب ــالـ ـح ــارس
األلماني مارك أندريه تير شتيغن،
وسدد كرة ارتدت من القائم األيمن
الى الشباك (.)27
وتدخل تير شتيغن في اللحظة
ً
األخيرة أمام غاميرو منقذا فريقه
(.)37
وف ـ ــي م ـط ـلــع الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
أض ــاف برشلونة الـهــدف الثالث
عندما سدد غريزمان كرة بيسراه
م ــن م ـش ــارف الـمـنـطـقــة ف ـشــل في
ال ـت ـص ــدي ل ـهــا سـيـلـيـســن فـمــرت
مـ ــن تـ ـح ــت جـ ـس ــده واصـ ـط ــدم ــت
بالقائم لتتهيأ أمام جيرار بيكيه
المتربص أمــام المرمى فتابعها
داخل الشباك (.)51
وشارك سواريز في الدقيقة 60
ً
بدال من فاتي ،ليسجل بعد دقيقة
الـ ـه ــدف ال ــراب ــع ب ـك ــرة م ــن خ ــارج
المنطقة ارتدت من القائم األيمن
وسكنت الشباك.
وأضاف سواريز نفسه الهدف
الخامس بعد تمريرة من غريزمان
( ،)81ق ـب ــل أن ي ـس ـجــل مــوا ط ـنــه
ماكسي غوميز هــدف التقليص
في الدقيقة .2+90
وأتى العرض الكبير لبرشلونة
ً
ً
قـ ـب ــل حـ ـل ــول ــه غـ ـ ـ ــدا ضـ ـيـ ـف ــا عـلــى
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد األلـمــانــي
في انطالق المجموعة الخامسة
لدوري أبطال أوروبا.

سوسييداد يفرمل أتلتيكو
وأوق ـ ـ ـ ـ ــف ري ـ ـ ـ ــال س ــوسـ ـيـ ـي ــداد
االنطالقة القوية ألتلتيكو مدريد
عندما ألحق به الخسارة األولى
هذا الموسم بالفوز عليه  - 2صفر.
ويـ ـ ــديـ ـ ــن ريـ ـ ـ ـ ــال س ــوسـ ـيـ ـي ــداد

ً
فاتي نجم برشلونة يحتفل بعد إحرازه هدفا في مرمى فالنسيا
ب ـفــوزه الـثــانــي ه ــذا الـمــوســم إلــى
الع ــب وس ـطــه ال ــدول ــي الـنــروجــي
مارتن أوديغارد المعار من ريال
مدريد والمدافع ناتشو مونريال
ً
المنضم إلى صفوفه حديثا بعد
ستة أعوام مع أرسنال اإلنكليزي،
ك ــون ـه ـم ــا سـ ـج ــا الـ ـه ــدفـ ـي ــن فــي
الدقيقتين  58و 61على التوالي.
وكــان أتلتيكو الفريق الوحيد

ف ــي ال ـل ـي ـغــا ال ـ ــذي ح ـقــق الـعــامــة
الكاملة منذ بداية الموسم ،وبات
ً
اآلن مهددا بالتنازل عن الصدارة
لمصلحة إشبيلية فــي حــال فوز
األخير على مضيفه أالفيس األحد
في ختام المرحلة.
وعانى أتلتيكو ّ
األمرين وفشل
فــي تسديد أي كــرة على المرمى
ف ــي ال ـش ــوط األول ،وذلـ ــك لـلـمــرة

فالفيردي :فاتي يفعل أشياء عظيمة بالكرة

فالفيردي

أثنى إرنستو فالفيردي ،المدير الفني لبرشلونة،
عـ ـل ــى أداء الـنـجــم الـغـيـنــي ال ــواع ــد أن ـســو فــاتــي
أمـ ــام فــالـنـسـيــا ،أم ــس األول،
والتي انتهت بفوز «البرسا»
بنتيجة كبيرة ( ،)2-5ضمن
الجولة الرابعة لليغا ،حيث
أقر بأن فاتي «يفعل أشياء
عظيمة والكرة بين قدميه»،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن مـهـمـتــه
ستكون «حماية الالعب».
وكــان صاحب ال ــ 16عاما
أحد نجوم اللقاء الذي احتضنه
ملعب الكامب نــو ،بعد أن سجل
ه ـ ــدف االفـ ـتـ ـت ــاح وصـ ـن ــع ال ـثــانــي
للهولندي فرينكي دي يــونــغ في
غضون سبع دقائق من بداية اللقاء.
وذك ــر فالفيردي فــي تصريحات
أثـ ـن ــاء ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـح ــاف ــي« :فــاتــي
يفعل أشياء عظيمة بالكرة ،لكن علينا
أن نتعامل مــع األم ــر بــواقـعـيــة وه ــدوء.
مسؤوليتنا هي حماية الالعب».

إال أن هذا لم يمنع المدرب الباسكي من الثناء
على األداء الــذي قدمه الالعب األسمر« :أراه يلعب
بتركيز كبير ،لكن ليس من الطبيعي أن تتحول أول
كرة من قدمه لهدف ،والثاني كان من صناعته ،وكاد
يسجل هدفا رائعا في الهدف الثالث .لقد عانى حمال
بدنيا خالل االستراحة».
كما أشاد المدرب الباسكي بأداء النجم الهولندي
فرينكي دي يونغ ،صاحب الهدف الثاني وتمريرة
الهدف األول ،حيث قال عنه« :يمكن أن يكون أكثر
حسما عندما يـحــاول التسديد مــن بعيد ،وأثناء
التواجد في المساحات الخالية».
وحول اللقاء ،أكد أن الفريق دخل اللقاء بـ»تصميم
كبير» ،وهو ما ساعد على تسجيل هدفين في أول
 7دقائق ،لكنه أيضا أشــاد بعدم استسالم العبي
فالنسيا.
وقال في هذا الصدد« :بدأنا المباراة بقوة ،لكن
األمور لم تكن واضحة ،ألن فالنسيا يمتلك العبين
رائعين في األمام .لعبنا بإصرار كبير ،وفي الشوط
الثاني سجلنا هدفا ثالثا ،لكن المنافسين يسجلون
أيضا في شباكنا من الفرص التي تتاح لهم أمامنا».
(إفي)

دي يونغ :كانت أفضل مباراة لي
منذ انضمامي لـ «البلوغرانا»
َّ
أقر الهولندي فرينكي دي يونغ ،عقب فوز
فريقه برشلونة على فالنسيا  2-5في رابع
ج ــوالت الـ ــدوري اإلس ـبــانــي لـكــرة ال ـق ــدم ،في
لقاء هز فيه العب أياكس أمستردام السابق
الشباك للمرة األولى بقميص «البرسا» ،بأن
هــذه هــي «أفـضــل م ـبــاراة» لــه منذ انضمامه
لصفوف «البالوغرانا» هذا الصيف.
وخــال أحــداث الشوط األول في المباراة
ال ـت ــي أق ـي ـمــت أمـ ــس األول ،خ ـطــف الـثـنــائــي
ال ـغ ـي ـنــي الـ ــواعـ ــد أن ـس ــو ف ــات ــي وال ـه ــول ـن ــدي
فرينكي دي يونغ األضواء من الجميع ،بعد
أن تـبــادال صناعة وتسجيل الهدفين األول
والثاني.

sports@aljarida●com

األولــى منذ مــارس الماضي ضد
أتلتيك بلباو.
وجاءت خسارة فريق المدرب
األرجـنـتـيـنــي ديـيـغــو سيميوني
قبل أربـعــة أيــام على استضافته
يوفنتوس اإليـطــالــي فــي الجولة
األولــى من منافسات المجموعة
الرابعة ضمن دوري األبطال.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ارتـ ـق ــى إشـبـيـلـيــة

إل ــى صـ ــدارة ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي،
عقب فوزه الصعب  - 1صفر على
مضيفه ديبورتيفو أالفيسامس،
كما فــاز إسبانيول على مضيفه
إيبار  ،1 - 2وغرناطة على مضيفه
سيلتا فيغو  - 2صفر.
وارت ـف ــع رص ـيــد إشـبـيـلـيــة إلــى
عشر نـقــاط فــي ال ـص ــدارة ،بفارق
نقطة أمام أقرب مالحقيه أتلتيكو

م ــدري ــد ،وتـجـمــد رص ـيــد أالفـيــس
ع ـن ــد خ ـم ــس نـ ـق ــاط فـ ــي ال ـم ــرك ــز
العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي
مباريات المرحلة.
وي ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـفـ ــريـ ــق األن ــدلـ ـس ــي
بــالـفـضــل فــي تحقيق ه ــذا الـفــوز
إلــى العـبــه خ ــوان جـ ــوردان ،الــذي
أحـ ــرز ه ــدف ال ـل ـق ــاء الــوح ـي ــد في
الدقيقة .37

سيالديس :سننهض بالعمل الجاد
قال المدرب الجديد لفالنسيا
اإلسباني ألبرت سيالديس بعد
الهزيمة الكبيرة أمام برشلونة
على ملعب «كامب نو» بنتيجة
« ،»2-5إن ــه مـقـتـنــع ب ــأن فــريـقــه
ً
سيكون قادرا على النهوض من
صدمة إقالة سابقه مارسيلينو
غارسيا تورال من خالل العمل
الجاد.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــس ،ف ــي
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـقــب ق ـيــادة
«الخفافيش» للمرة األولى مساء
أمس األول ،إن فريقه قاتل حتى
النهاية ،على الرغم من استقباله
ل ـهــدف ـيــن ف ــي ال ــدق ــائ ــق الـسـبــع
األولى من عمر اللقاء.
وتابع« :حين بدأنا المباراة،
ً
استقبلنا هدفين سريعين جدا،
ومن الصعب تعويض ذلك في
كــامــب ن ــو ،لـكــن الـفــريــق تعافى
ً
ج ـي ــدا وس ـجــل ه ــدف ــا .مـمــا تــرك
ً
لــديـنــا ش ـع ــورا أف ـض ــل ،وبــدايــة
الشوط الثاني أضرت بنا أكثر،

ألبرت سيالديس
لـكـنـنــا قــاتـلـنــا حـتــى الـنـهــايــة».
وأق ـ ـ ــر سـ ـي ــادي ــس ب ـ ــأن ال ـ ــروح
المعنوية لالعبين تأثرت بعد
اإلقالة غير المتوقعة لتورال.
وأضـ ــاف« :ال يمكننا إخـفــاء
كــل مــا حــدث هــذه األي ــام وكيف
ً
كـ ــان األم ـ ــر عــاط ـف ـيــا بــالـنـسـبــة
للبعض ،فقط يمكننا التفكير
ً
ً
حاليا في المضي قدما إلى
األم ــام ،تؤلمنا الخسارة،

لكن علينا أن نستريح ونستعد
ً
جـ ـي ــدا ل ـخ ــوض مـ ـب ــاراة دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا» المرتقبة أمــام
ت ـش ـي ـل ـســي يـ ـ ــوم  17سـبـتـمـبــر
الجاري.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـجـ ــديـ ــد،
إن «هـ ـ ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة تـنـهــض
بالعمل ،سنحاول العمل بجد
وتغيير هذا الوضع».
(إفي)

هازارد سعيد بمشاركته األولى

و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دي يـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ــغ« :ز م ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــي
س ــاع ــدون ــي ك ـث ـيــرا م ـنــذ انـضـمــامــي
للبرسا ،كان يتعين َّ
علي التأقلم على
الوضع الجديد واالنــدمــاج مع الفريق.
هذه أفضل مباراة قدمتها».
وأغدق العب الوسط الهولندي الثناء على
زميله الغيني فاتي ،الذي وصفه بأنه «العب
مــوهــوب» ،مضيفا أنــه «عندما ُيظهر العب
هذه المهارات على ملعب كامب نو ،فهذا
يـعـنــي أن ــه واث ــق ج ــدا بـنـفـســه .أعـتـقــد أنــه
سيكون له مستقبل عظيم».
(إفي)

دي يونغ

شارك الالعب البلجيكي إدين هازارد ،أمس
األول ،مع ريال مدريد في أول مباراة رسمية
لــه ،بعد غياب لمدة  29يوما ،بسبب إصابة
عضلية في الساق اليسرى.
وقـ ــال ال ــاع ــب لــوســائــل اإلع ـ ــام الــرسـمـيــة
ل ـ «الـمـيــريـنـغــي»« :لـقــد أردت الـلـعــب هـنــا منذ
الوهلة األول ــى ،وأتمنى أن تـكــون مشاركتي
بـ ــدايـ ــة ألمـ ـ ــر ج ـ ـيـ ــد .أرغـ ـ ـ ــب فـ ــي االس ـت ـم ـت ــاع
بـكــرة الـقــدم برفقة زمــائــي ولـعــب الكثير من
المباريات .هذا الملعب ثمين جدا ،والجماهير
دائما ما تساند الفريق .فهم يستمتعون بتلك
اللحظة ،كما هو الحال بالنسبة لالعبين».
وأظ ـه ــر ه ـ ــازارد ،الـ ــذي دخ ــل ال ـل ـقــاء في
الدقيقة  ،60سعادته فور عودته للمالعب
مــن جــديــد ،قــائــا« :أن ــا سعيد لعودتي
للمالعب من جديد ،والتمكن من جلب
الفوز للفريق .فعند العودة من إصابة

تكون استعادة إيـقــاع اللعب
صـ ـعـ ـب ــة ،وتـ ـ ـك ـ ــون ب ـح ــاج ــة
للمزيد مــن الــوقــت .وكــان
أف ـض ــل ش ــيء ه ــو ال ـفــوز
وتقديم أداء جيد».
وأخ ـ ـيـ ــرا ،أش ـ ــار العــب
الـ ــوسـ ــط ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي إل ــى
أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق الـ ـ ـف ـ ــوز
فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة أمـ ـ ـ ــس األول
ع ـ ـقـ ــب ال ـ ـت ـ ـع ـ ــادل فـ ـ ــي آخـ ــر
مــواجـهـتـيــن ،لـكـســب الثقة
قبل المواجهتين المهمتين
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـمـ ـقـ ـب ــل أم ـ ــام
بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان
ف ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال ،ثــم
إشبيلية في «الليغا».
(إفي)

هازارد

قمة اليبزيغ وبايرن تنتهي بالتعادل اإليجابي

جانب من مباراة اليبزيغ وبايرن

انـ ـتـ ـه ــت م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـقـ ـم ــة ب ـيــن
اليـ ـ ـبـ ـ ــزيـ ـ ــغ وب ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ
ب ـت ـعــادل ـه ـمــا  1-1ف ــي ح ـي ــن لـقــن
بوروسيا دورتموند ضيفه باير
ً
ليفركوزن درسا بسحقه برباعية
نظيفة فــي المرحلة الــرابـعــة من
بطولة ألمانيا لكرة الـقــدم أمس
األول.
وب ـق ــي الي ـبــزيــغ ف ــي ال ـص ــدارة
ً
برصيد  10نقاط متقدما بفارق
ن ـق ـط ــة واح ـ ـ ـ ــدة عـ ــن دورتـ ـم ــون ــد
ونقطتين عن بايرن ميونيخ.
وأصيب الظهير األيسر للنادي
الـبــافــاري النمساوي دافـيــد االبــا
خالل فترة التحمية قبل انطالق
المباراة فاضطر المدرب الكرواتي
نيكو كوفاتش إلى إشراك جيروم
بــواتـنــغ ونـقــل الـفــرنـســي لــوكــاس
ه ــرن ــان ــدي ــز إل ـ ــى م ــرك ــز ال ـظ ـه ـيــر
األيسر.
وفـ ــاجـ ــأ الـ ـضـ ـي ــوف أصـ ـح ــاب
األرض بـهــدف مبكر عندما مرر
توماس مولر كرة بينية لينفرد

البولندي روبرت ليفاندوفسكي
بالحارس المجري بيتر غوالشي
ويسدد عن يساره (.)3
وال ـ ـ ـهـ ـ ــدف ه ـ ــو ال ـ ـسـ ــابـ ــع ه ــذا
ال ـمــوســم لـلـيـفــانــدوفـسـكــي فـعــزز
صدارته لترتيب الهدافين .كما أنه
الهدف السابع عشر الذي يدخل
مرمى غــوالشــي فــي  9مواجهات
ضد الفريق البافاري.
وكاد ليفاندوفسكي يضاعف
الـ ـغـ ـل ــة ل ـف ــري ـق ــه لـ ـك ــن ت ـس ــدي ــدت ــه
الضعيفة سيطر عليها حــارس
اليبزيغ بسهولة ( ،)9ثــم رأسية
أخرى له مرت فوق العارضة (.)14
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـبـ ــافـ ــاري
أف ـض ـل ـي ـتــه واح ـت ـس ــب ل ــه الـحـكــم
ركلة جزاء لكنه تراجع عن قراره
ب ـع ــد م ــراجـ ـع ــة ت ـق ـن ـيــة ال ـف ـيــديــو
( ،)39قـ ـب ــل أن ي ـح ـت ـس ــب ر ك ـل ــة
ج ـ ــزاء لــاي ـبــزيــغ ب ـعــد مـخــاشـنــة
هــرنــانــديــز ل ـلــدن ـمــاركــي يــوســف
بــولـســن ،فــانـبــرى لـهــا الـســويــدي
ً
إمـيــل فــورسـبــرغ مــدركــا التعادل

في الوقت بدل الضائع من الشوط
األول.
وظـهــر اليـبــزيــغ بشكل مغاير
ً
تماما فــي الـشــوط الثاني وهــدد
مرمى بايرن ميونيخ أكثر من مرة
لكن تألق الحارس مانويل نوير
حال دون إضافة الهدف الثاني،
ف ــي حـيــن ك ــان ال ـفــريــق ال ـبــافــاري
ً
ً
قــري ـبــا جـ ــدا م ــن ح ـســم الـنـتـيـجــة
ل ـم ـص ـل ـح ـتــه فـ ــي الـ ــرمـ ــق األخ ـي ــر
عندما رفع جوشوا كيميش كرة
داخـ ــل الـمـنـطـقــة م ــن رك ـلــة ثــابـتــة
تطاول لها نيكالس سوله برأسه
المست أصابع الحارس وارتطمت
بالقائم قبل أن يعلن الحكم نهاية
المباراة.
وع ـ ــاد ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد
إلــى سكة االنـتـصــارات قبل قمته
الـمــرتـقـبــة ضــد ضيفه برشلونة
اإلسباني الثالثاء المقبل ،عندما
تغلب على ضيفه باير ليفركوزن
 - 4صفر.
واسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ــوروس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا

مــون ـش ـن ـغــادبــاخ خـ ـس ــارة بــايــر
ل ـي ـفــركــوزن وص ـع ــد إل ــى الـمــركــز
ال ـخ ــام ــس بـ ـف ــوزه ال ـث ـم ـي ــن عـلــى
م ـض ـي ـف ــه كـ ــولـ ــن ب ـ ـهـ ــدف وح ـي ــد
سجله الفرنسي الحسن بليا في
الدقيقة .14
ً
وحـ ـق ــق فـ ـي ــردر ب ــري ـم ــن ف ـ ــوزا
ً
ثـ ـمـ ـيـ ـن ــا عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب م ـض ـي ـفــه
أونـ ـي ــون بــرل ـيــن  1-2ف ــي م ـب ــاراة
ش ـه ــدت اح ـت ـس ــاب ثـ ــاث رك ــات
جزاء.
وحقق أوغسبورغ فوزه األول
هذا الموسم بتغلبه على ضيفه
إيـنـتــراخــت فــرانـكـفــورت بهدفين
مقابل هدف.
وتخلص ماينتس من المركز
األخـيــر بـفــوزه على ضيفه هرتا
برلين بهدفين مقابل هدف.
وأوقف ماينتس مسلسل ثالث
هزائم متتالية ليكسب ثالث نقاط
مكنته من االرتقاء إلى المركز ،16
ً
تاركا المركز األخير لهرتا برلين
برصيد نقطة واحدة.
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رياضة

نوريتش يذيق حامل اللقب
السيتي طعم الخسارة األولى
حقق نوريتش سيتي العائد
هذا الموسم إلى الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
مفاجأة كبرى في المرحلة
الخامسة ،أمس األول ،بتغلبه
على ضيفه مانشستر سيتي
بطل الموسمين الماضيين
 ،2-3مما سمح لليفربول
باالبتعاد في الصدارة.

تغلب نوريتش سيتي ،الذي
يعج بالكثير من اإلصابات ،على
مانشستر سيتي حامل اللقب
بنتيجة  2-3فــي الـمـبــاراة التي
جـ ــرت بـيـنـهـمــا ض ـمــن ال ـ ــدوري
االنكليزي الممتاز لكرة القدم،
أ م ـ ـ ــس األول ،ف ـ ــي ل ـ ـقـ ــاء ش ـهــد
تسجيل المهاجم تيمو بوكي
ً
هدفا وتهيئة آخــر في انتصار
ال ينسى على ملعب كارو رود.
ً
وغــاب  11العبا عن تشكيلة
ن ـ ــوريـ ـ ـت ـ ــش ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل مـ ـع ــان ــاة
ال ـك ـث ـيــريــن م ــن إص ــاب ــات خــال
الـعـطـلــة ال ــدول ـي ــة ،ل ـكــن ه ــذا لم
يوقف الفريق الصاعد لــدوري
األض ــواء عــن إن ــزال أول هزيمة
بالعبي المدرب بيب غوارديوال
ه ــذا ال ـمــوســم ،وه ــذه الـخـســارة
ه ـ ــي األول ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز مـ ـن ــذ يـ ـن ــاي ــر ،2019
واألول ـ ـ ـ ـ ــى أمـ ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق ص ــاع ــد
ح ــديـ ـث ــا إلـ ـ ــى دوري األض ـ ـ ــواء

فـ ــي عـ ـه ــد مـ ــدربـ ــه غ ـ ــواردي ـ ــوال
الذي يتولى منصبه منذ .2016
وب ــال ـخ ـس ــارة األولـ ـ ــى ل ــه في
الـ ـ ـ ـ ــدوري مـ ـن ــذ الـ ـسـ ـق ــوط أمـ ــام
نيوكاسل في الموسم الماضي
 ،2-1بقي مانشستر سيتي ثانيا
لكن الفارق اتسع مع ليفربول.
وعانى سيتي دفاعيا ،وبدا
متأثرا بغياب العبه الفرنسي
إي ـمــريــك الب ـ ــورت الـ ــذي يـتــوقــع
غ ـيــابــه ن ـحــو س ـتــة أش ـه ــر بعد
ع ـم ـل ـي ــة ج ــراحـ ـي ــة فـ ــي ال ــرك ـب ــة
اليمنى.
وتقدم نوريتش بكرة رأسية
م ــن مــاكـلـيــن بـعــد رك ـلــة ركـنـيــة،
وعــزز تقدمه اثــر هجمة مرتدة
سـ ــري ـ ـعـ ــة كـ ـشـ ـف ــت ث ـ ـ ـغـ ـ ــرات فــي
الخط الخلفي السيما مع قلبي
الــد فــاع األرجنتيني نيكوالس
أوت ــام ـن ــدي واإلن ـك ـل ـي ــزي جــون
سـ ـت ــون ــز ،ف ــوص ـل ــت الـ ـك ــرة ال ــى
كــانـتــويــل مــن بــوكــي ،ليحولها

س ـه ـلــة ال ـ ــى شـ ـب ــاك ال ـب ــرازي ـل ــي
ّ
إي ـ ـ ــدرس ـ ـ ــون .وقـ ــلـ ــص أغـ ــويـ ــرو
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارق الـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ــدف واحـ ـ ـ ـ ــد،
بتسجيله من كرة رأسية.

خطأ دفاعي قاتل
ورد ب ــوك ــي مـ ـب ــاش ــرة عـلــى
ضغط سيتي في الشوط الثاني،
إذ سجل بعد خطأ دفاعي قاتل
م ــن أوت ــامـ ـن ــدي ،ش ـه ــد ان ـت ــزاع
م ــواط ـن ــه إيـمـيـلـيــانــو بــويـنــديــا
الكرة منه على مشارف المنطقة،
قبل تمريرها الــى بــوكــي الــذي
سجلها بسهولة.
ورفــع الفنلندي رصيده الى
ستة أهداف هذا الموسم ،بفارق
هـ ــدف خ ـل ــف أغـ ــويـ ــرو ال ـث ــان ــي،
وهدفين خلف مهاجم تشلسي
أبراهام.
ودف ــع غ ــواردي ــوال ب ـعــدد من
مفاتيح الهجوم مثل البلجيكي
ك ـي ـف ــن دي ب ـ ــروي ـ ــن (بـ ـ ـ ــدال مــن

فرحة العبي نوريتش بعد إحراز الهدف الثالث في مرمى مانشستر سيتي
األل ـمــانــي إيـلـكــاي غــونــدوغــان)
والـبــرازيـلــي غــابــريــال جيزوس
(بدال من اإلسباني دافيد سيلفا)
والجزائري رياض محرز (بدال
من برناردو سيلفا).
واكـ ـتـ ـف ــى س ـي ـت ــي بـتـسـجـيــل
هــدف عبر رودري فــي الدقيقة

نافاس :ال أحمل مشاعر
روبرتسون :هدف
نيوكاسل المبكر أيقظنا انتقامية تجاه ريال مدريد
اعترف آندي روبرتسون نجم فريق ليفربول
اإلنكليزي لكرة القدم بأن فريقه لم يبدأ المباراة
أمام ضيفه نيوكاسل بشكل جيد ،وأن نيوكاسل
كان األفضل في بداية اللقاء ،لكن الهدف المبكر
لنيوكاسل أيقظ ليفربول.
ً
وت ـق ــدم ن ـيــوكــاســل ب ـهــدف مـبـكــر جـ ــدا في
ال ـم ـب ــاراة ق ـبــل أن يـقـلــب ل ـي ـفــربــول النتيجة
لـمـصـلـحـتــه  3-1ل ـي ـكــون ال ـف ــوز ال ـخــامــس له
على التوالي في الدوري إذ عزز الفريق صدارته
لجدول المسابقة.
وقـ ــال روب ــرتـ ـس ــون ،ف ــي ت ـصــري ـحــات إل ــى هـيـئــة اإلذاعـ ــة
البريطانية "بــي.بــي.ســي"" :لــم نبدأ المباراة بالشكل الذي
أردنـ ــاه ،والحقيقة أن نيوكاسل بــدأ الـمـبــاراة بشكل رائــع
ً
وسجل هدفا أشعل المباراة".
وأض ـ ـ ــاف" :ه ـ ــذا الـ ـه ــدف أي ـق ـظ ـنــا بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي كنا
نحتاجه ،وأعتقد أ نـنــا لعبنا بعد ذ لــك بشكل أ ســرع
وكنا أفضل منهم".
(د ب أ)

روبرتسون

سيميوني :نحتاج إلى التطور
استقبل األرجنتيني دييغو
س ـي ـم ـيــونــي ،مـ ــدرب أتـلـتـيـكــو
مدريد ،خسارة فريقه السبت
" "2-0ب ــروح ريــاضـيــة عالية،
وقال إن ريال سوسيداد لعب
بشكل أفضل من فريقه الذي
استعاد ذاكرة اللعب في "آخر
 20دقيقة" من اللقاء.
وأضـ ــاف سـيـمـيــونــي" :لقد
كــانــوا أفـضــل منا فــي الشوط
األول وفي الشوط الثاني بدأت
ت ـت ـســاوى ال ـك ـفــة ،ث ــم أحـ ــرزوا
الهدفين وحينها شعرت بأننا
استعدنا طريقة لعبنا التي
نعرف بها خالل الدقائق الـ20
األخيرة".
واعتبر المدرب األرجنتيني
أن العبيه افتقدوا "الحيوية"
وعــانــوا اإلره ــاق ولــم يقوموا
بــا لـهـجــوم فــي المنطقة التي
كانت من شأنها إلحاق الضرر
بالمنافس ،وأشار إلى أنه ما
زال هناك هامش من "النمو".
وأكــد "نحتاج إلــى التطور
ً
ونـعـلــم ج ـيــدا مــن نـحــن وإلــى
أي ــن نــريــد أن نــذهــب .ال ــدوري

سيميوني

ُ ّ
ومـ ـع ــق ــد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي صـ ـع ــب
وإذا لـ ــم ت ــدخ ــل الـ ـلـ ـق ــاء كـمــا
يجب فالمنافس الــذي يتميز
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة سـ ـيـ ـتـ ـمـ ـك ــن م ــن
هزيمتك".
(إفي)

بورنموث يهزم إيفرتون
من جانبه ،فاز فريق بورنموث

نوير يرد على تصريحات شتيغن

أكد الكوستاريكي كيلور نافاس ،حــارس باريس سان جرمان
الـ ــذي يـسـتـضـيــف ريـ ــال م ــدري ــد األربـ ـع ــاء ف ــي أولـ ــى جـ ــوالت دور
المجموعات بدوري أبطال أوروبــا ،أنه ال يحمل مشاعر انتقامية
تجاه فريقه السابق الذي رحل عن صفوفه هذا الصيف لالنتقال
لنادي العاصمة الفرنسية.
وعقب أول مـبــاراة خاضها أساسيا بقميص بي إس جــي ،في
لقاء انتهى بفوز الفريق الباريسي على ستراسبورج بهدف دون
رد فــي ال ــدوري الفرنسي ،أكــد حــارس الــريــال السابق أنــه مطمئن
وال يشعر بالقلق ،وذلك ردا على سؤاله عما إذا كان لديه رغبة في
الثأر من النادي الملكي حين يحل ضيفا على ملعب حديقة األمراء
األربعاء المقبل.
وقــال نافاس ،الــذي تألق في مباراة الليغ آ ،أمس األول" :عشت
لحظات رائعة مع الريال تشكل جزءا من مسيرتي ،لكنني اآلن في
باريس وأريد أن أقدم هنا أفضل ما عندي لمشجعين استقبلوني
بحب كبير".
وداف ــع نــافــاس عــن عــريــن الميرينغي على م ــدار  5أع ــوام دخل
خاللها التاريخ ،كونه كان الحارس األساسي وصاحب فضل كبير
في حصد لقب دوري األبطال  3مرات متتالية.
ومنذ انضمامه من صفوف ليفانتي في  ،2014شارك نافاس مع
الريال في  162مباراة في جميع البطوالت.
(إفي)

رد مانويل نوير ،حارس وقائد المنتخب األلماني
لكرة القدم ،على تصريحات بديله مارك أندريه تير
شتيغن ،الذي اشتكى وضعه بـ"المانشافت" ،مطالبا
إياه بالتفكير في مصلحة الفريق.
وقــال نوير" :أنــا العب في فريق ،ودائما ما أفكر
في مصلحة هذا الفريق .ال أعلم ما إذا كان هذا أمرا
جـيــدا بالنسبة للمجموعة ،ال سـيـمــا حـيــن يتعلق
األمر بوضعنا".
وك ـشــف حـ ــارس ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ ع ــن أن ــه خــال
مـعـسـكــر الـمـنـتـخــب ل ـم ـب ــارات ــي ه ــول ـن ــدا وأي ــرل ـن ــدا
يبد حارس برشلونة استياءه.
الشمالية ،لم ِ
وأش ــار قــائــد المنتخب األلـمــانــي إلــى أنــه يتفهم
شعور من ال يلعبون بعدم الرضا ،لكنه لفت إلى أنه
بجانب تير شتيغن هناك حراس آخرون ينتظرون
ال ـح ـصــول عـلــى فــرصـتـهــم أي ـضــا مـثــل كـيـفــن ت ــراب
وبيرند لينو.
وأوض ــح" :هـنــاك الكثير مــن ال ـحــراس الجيدين.
هــذا النقاش ليس عــادال بحق بيرند لينو وكيفن
تراب .أتفهم جيدا شعور من ال يلعبون ،لكن األهم
هو نجاح الفريق ،ويجب أن ندعم بعضنا بعضا".
وشدد نوير" :هذا ما يتعين َّ
علي قوله ،وال أريد
التحدث في هذا األمر أكثر من ذلك .هذه ليست المرة
األولى التي يدلي فيها بهذا النوع من التصريحات".

إنتر يتخطى أودينيزي وينفرد بالصدارة
ان ـ ـف ـ ــرد إن ـ ـتـ ــر م ـ ـيـ ــان ب ـ ـصـ ــدارة
الدوري اإليطالي لكرة القدم ،بفوزه
على ضيفه أودينيزي بنتيجة 0-1
ضمن منافسات المرحلة الثالثة،
أم ــس األول ،فيما فـقــد يوفنتوس،
بطل األعوام الثمانية الماضية ،أول
نقطتين له هــذا الموسم ،بسقوطه
في فخ التعادل السلبي مع مضيفه
فيورنتينا ،في مباراة شهدت عودة
مدربه ماوريتسيو ساري ،وتبديل
ثالثة العبين لإلصابة.
ورفــع اإلنتر رصيده إلــى  9نقاط
مقابل  7ليوفنتوس ،الذي قد يتنازل
عن المركز الثاني لجاره تورينو ،الذي
يملك  6نقاط ،ويخوض مباراته اليوم
ضد ليتشي.
ُ
وطرد العب أودينيزي األرجنتيني
رودريغو دي بول ،بعد تلقيه بطاقة
ح ـمــراء مـبــاشــرة ،لصفعه أنطونيو
كاندريفا على رأسه من الخلف بعد
مشادة كالمية بين الالعبين (.)35
واستفاد أصحاب الــدار سريعا
من النقص العددي للضيوف عندما
رفــع األوروغــويــانــي دييغو غودين
ك ــرة ُمحكمة مــن خلف المدافعين
وصلت إلى سينسي داخل المنطقة
أسكنها رأسية في مرمى الحارس

فيوري يهزم والين بصعوبة كبيرة

جانب من نزال فيوري ووالين
تغلب المالكم البريطاني تايسون فيوري
على إصابته بجرح قطعي أعلى عينه اليمنى،
وكافح بقوة ،ليفوز على منافسه السويدي أوتو
والين بالنقاط ،في المباراة التي أقيمت بينهما
أمس األول في الس فيغاس.
وحافظ فيوري ( 31عاما) ،نجم منافسات المالكمة
للوزن الثقيل ،على سجله خاليا من الهزائم ،ليضرب
موعدا مع األميركي دونتاي وايلدر.
وأصيب فيوري بجرح قطعي أعلى العين خالل
الجولة الثالثة من المباراة ،لكنه َّقدم أداء رائعا على

 88بتسديدة قوية ،بينما تكفل
حـ ـ ــارس ن ــوريـ ـت ــش ال ـه ــول ـن ــدي
تيم ك ــرول بـمـحــاوالت الدقائق
األخيرة.

عـلــى ضيفه إيـفــرتــون  3-1خــال
المباراة التي جمعتهما امس.
وسـ ـج ــل أه ـ ـ ــداف ب ــورن ـم ــوث
كـ ــال ـ ـيـ ــوم وي ـ ـل ـ ـسـ ــون (ه ــدفـ ـي ــن)
فــي الدقيقتين  23و 72وري ــان
فراسير في الدقيقة  ،67بينما
سجل هدف إيفرتون دومينيك

مدار  12جولة ،ليفوز على منافسه السويدي بالنقاط
وبصعوبة كبيرة.
وك ــان ف ـيــوري تغلب على األوك ــران ــي فالديمير
كليتشكو في  ،2015لينتزع ألقاب العالم للوزن الثقيل،
لكن تم تجريده من األحزمة المختلفة التي استحوذ
عليها ،بسبب مشاكل منها ما يتعلق بالمنشطات.
ويستحوذ وايلدر على اللقب العالمي في تصنيف
المجلس العالمي للمالكمة ،فيما يستحوذ آندي
جونيور على اللقب في تصنيف الرابطة العالمية
والمنظمة العالمية واالتحاد الدولي للمالكمة.

لوكاكو والوتارو نجما اإلنتر
األرجنتني خوان موسو (.)44
وبــات في رصيد إنتر تسع نقاط
مـ ــن ث ـ ــاث م ـ ـبـ ــاريـ ــات ،ف ـي ـمــا تـجـمــد
رصيد أودينيزي عند ثالث نقاط في
المركز الـ .14
وقـ ــاد البلجيكي دراي ـ ــس مرتنز
نابولي للفوز على ضيفه سمبدوريا
بنتيجة  ،0-2بتسجيله هدفي اللقاء
على ملعب سان باولو ،ليرفع فريق
المدرب كارلو أنشيلوتي رصيده إلى
 6نـقــاط مــن ث ــاث مـبــاريــات ويحتل
المركز الرابع مؤقتا.
من جهته ،تحضر أتالنتا بأفضل

كالفيرت ليوين في الدقيقة .44
ورفع بورنموث رصيده إلى
سبع نقاط فــي المركز الثامن،
بفارق األه ــداف أمــام ويستهام
وس ــاوث ـه ــام ـب ـت ــون وإيـ ـف ــرت ــون
أص ـح ــاب ال ـم ــراك ــز م ــن الـتــاســع
للحادي عشر على الترتيب.

طريقة لبدء مشاركته األولى في دوري
أبطال أوروب ــا ،وذلــك بتحقيقه فوزه
الـثــانــي فــي الـ ــدوري اإلي ـطــالــي ،على
مضيفه جنوى بهدف قاتل  1-2امس.
واعتقد أتالنتا الذي أنهى الموسم
الماضي فــي المركز الثالث وضمن
مشاركته فــي دوري األب ـطــال للمرة
األولى في تاريخه ،أنه ضمن النقاط
الثالث حين وصل الى الدقيقة األخيرة
مــن الــوقــت األصـلــي وهــو متقدم من
ركلة جزاء نفذها الكولومبي لويس
مــوري ـيــل المنتقل ه ــذا الـصـيــف من
إشبيلية اإلسباني (.)64

ل ـك ــن جـ ـن ــوى أدرك الـ ـتـ ـع ــادل في
الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع
من ركلة جزاء أيضا نفذها دومينيكو
كريشيتو ،إال أن الكولومبي اآلخــر
دوفان زاباتا الذي حل ثانيا الموسم
الـمــاضــي على الئـحــة أفـضــل هدافي
ال ـ ــدوري بـ ــ 23هــدفــا ،ق ــال كلمته في
الوقت القاتل ،بتسديدة بعيدة عجز
الحارس الروماني إيونوت رادو عن
صدها (.)5+90
وخــافــا ألتــان ـتــا ،ف ــرط التسيو
ب ـ ـفـ ــوزه الـ ـث ــان ــي ومـ ـن ــي ب ـهــزي ـم ـتــه
األول ــى هــذا الـمــوســم ،وج ــاءت على
يد مضيفه سبال بهدف قاتل .2-1
وخسر التسيو بعد أن تقدم بهدف
لتشيرو إيموبيلي ( 17من ركلة جزاء)،
قـبــل أن ي ـع ــادل صــاحــب األرض في
الـشــوط الثاني عبر أنــدريــا بيتانيا
( )63ثــم يخطف ال ـفــوز فــي الدقيقة
الثانية من الوقت بدل الضائع بفضل
السلوفيني ياسمين كورتيتش.
وم ـن ــي بــري ـش ـيــا ،ب ـن ـفــس مصير
التسيو وخسر أمام ضيفه بولونيا
.4-3
وع ــاد كــال ـيــاري مــن ملعب بــارمــا
بفوزه األول وجاء بنتيجة .1-3

نوير وشتيغن

نيمار :رغبتي كانت
واضحة في الرحيل
َّ
أقر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ،الذي منح فريقه
باريس سان جرمان انتصارا صعبا على ستراسبورغ
( )0-1في أول ظهور رسمي له هذا الموسم ،أمس األول،
بأنه كان يريد مغادرة النادي الباريسي ،لكنهم رفضوا.
ولــم يعر صاحب ال ــ 27عاما ،الــذي شــدد على أنه
لــن يتحدث مـجــددا عما دار خــال اآلون ــة األخـيــرة،
أي اهتمام بـصــافــرات االستهجان والــافـتــات التي
رفعتها جماهير "بي إس جي" ضده خالل المباراة
التي احتضنها ملعب "حديقة األمراء".
وذكر في تصريحات بعد المباراة" :الجميع كان
يعلم رغبتي في الرحيل .لقد أعلنتها .اآلن أنا العب
في سان جرمان ،وأريد أن أكون سعيدا داخل الملعب
وخارجه".
ونفى نيمار ،الذي رفض الدخول في تفاصيل حول
ما دار خالل الميركاتو الصيفي ،وجود أي مشاكل
بينه وبين إدارة بطل "الليغ آ" ،وقال في هذا الصدد:
"ليست لدي أي مشاكل مع النادي".
وتابع" :فعلت كل ما بوسعي للرحيل ،لكن لألسف
لم يتركوني ،كل هذا بات جزءا من الماضي ،وأنا أفكر
اآلن في سان جرمان .اآلن أنا مستمر هنا ،وسأبذل
قصارى جهدي لمساعدة الفريق .اللعب على ملعبنا
سيكون مثل اللعب خارجه بالنسبة لي ،اعتدت على
صافرات االستهجان طيلة مسيرتي .نفس األشخاص
الذين انتقدوني هم أنفسهم من احتفلوا بهدفي".

إسبانيا تسحق األرجنتين وتتوج بمونديال السلة
توج المنتخب اإلسباني لكرة السلة بلقبه العالمي
الثاني بالفوز على نظيره األرجنتيني  75-95أمس
في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في بكين.
واستكمل المنتخب اإلسباني مسيرته الناجحة في
البطولة بالفوز الثامن على التوالي ،وأسقط المنتخب
األرجنتيني في النهائي ،ليتوج باللقب العالمي للمرة
الثانية عن جدارة.
وكان المنتخب اإلسباني توج بلقبه الوحيد السابق
في النسخة التي استضافتها اليابان عام  2006قبل
أن يتوج امس بلقبه الثاني أيضا على أرض آسيوية.
وفي المقابل ،خسر المنتخب األرجنتيني النهائي
للمرة الثانية حيث سقط في نهائي  2002بالواليات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،عـلـمــا ب ــأن ال ـفــريــق ت ــوج بلقبه
الوحيد السابق خالل النسخة األولى من البطولة والتي
استضافتها بالده عام .1950
ومني المنتخب األرجنتيني بالهزيمة األولى له في
البطولة الحالية بعدما حقق سبعة انتصارات متتالية
على مدار األدوار المختلفة للبطولة.
وجــددت مباراة امــس صراعا قديما بين الفريقين،
كانت أبــرز مالمحه في المربع الذهبي لنسخة 2006
عندما فاز المنتخب اإلسباني على نظيره األرجنتيني
أ يـضــا ،ليتقدم بعد ذ لــك إ لــى منصة التتويج باللقب
بالفوز على اليونان في النهائي.
وباغت المنتخب اإلسباني منافسه ببداية مثيرة
وقوية للغاية حيث سجل سبع نقاط متتالية في أول
دقيقتين فيما بدأ المنتخب األرجنتيني التسجيل في
الدقيقة الثالثة من اللقاء.

جانب من مراسم تتويج المنتخب االسباني
وخـ ـ ــال ال ــدق ــائ ــق األرب ـ ـ ــع األول ـ ـ ــى ت ـق ــدم الـمـنـتـخــب
اإلسباني  2-14قبل أن يدخل نظيره األرجنتيني في
أجواء اللقاء ليقلص الفارق بشكل سريع رغم استمرار
تقدم المنتخب اإلسباني  10-14ثم .12 -14
ورغم هذا ،عاد المنتخب اإلسباني إلحكام قبضته
على مـجــر يــات اللعب مستفيدا مــن ميل منافسه إلى
الناحية الفريدة في األداء لينهي الماتادور اإلسباني
الربع األول لصالحه .14-23
وواصل المنتخب اإلسباني تفوقه في الربع الثاني
مــن ال ـم ـبــاراة ووس ــع ال ـفــارق تــدريـجـيــا رغ ــم مـحــاوالت

الفريق األرجنتيني للعودة في المباراة لينهي المنتخب
اإلسباني الشوط األول متقدما .31-43
ولم يختلف الحال كثيرا في الربع الثالث حيث واصل
الماتادور اإلسباني توسيع الفارق تدريجيا حتى أنهى
الربع الثالث متقدما بفارق  19نقطة (.)47-66
وشهد الربع األخير انتفاضة قوية من قبل المنتخب
األرجنتيني الذي قلص الفارق بشكل كبير لكن منافسه
اإلسباني استعاد قبضته على مجريات اللعب في نهاية
المباراة وحسم اللقاء لصالحه بفارق  20نقطة.
(د ب أ)
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أ .د .غانم النجار

كان أمس هو اليوم العالمي للديمقراطية ،وصادف أن حلت
فيه االنتخابات الرئاسية التونسية.
بــدأت تونس مرحلة "الصمت االنتخابي" ،قبل يومين ،وهي
المرحلة التي تسبق التصويت ،ويمنع خاللها على المرشحين
وأحزابهم اإلعــان عن برامجهم أو الترويج ألنفسهم أو دعوة
الـنــاس للتصويت ،ويــرصــد تلك ال ـت ـجــاوزات الهيئة المستقلة
لالنتخابات.
ً
ً
وفي حين أن هناك صمتا انتخابيا أليــام قليلة في تونس،
هناك صمت مطلق في بقية الدول العربية ،والتي تضبط حركة
المجتمع فيها السلطة والنخب الحاكمة وتحالفات مجتمعية
نحيفة.
ً
يتنافس على الرئاسة  ٢٦مرشحا يمثلون أغلبية ألوان الطيف
الـسـيــاســي ،إال أنــه ال يـبــدو أنـهــا قــد استطاعت تحفيز الناخب
التونسي ،مما قد ينعكس على نسبة المشاركة ،غير أن من المؤكد
ً
أنه لن يفوز أحد من المرشحين بنسبة  ٪٩٠المعروفة عربيا.
وعلى الرغم من كل مفارقات االنتخابات في تونس ،كونها هي
التي أطلقت جذوة الحراكات الشعبية العربية في  ،٢٠١١فمازالت،
رغم الترنح ،تحاول الخروج من مأزق "الثورة المضادة" ،وحالة
الترهل السياسي والتركة الثقيلة من الفساد والوضع االقتصادي
ً
الراكد ،والعنف السياسي ،والتدهور اإلقليمي الذي يلقي دوما
ً
ً
بظالله على الحالة العامة مضيفا إحباطا على إحباط.
االنتخابات الرئاسية التونسية ،التي قد تعلن نتائجها بأي
لحظة ،جــاء ت دون توقيت مقرر ،حيث فرضتها وفــاة الرئيس
ً
ً
الباجي قائد السبسي ،وأشعلت حراكا سياسيا قد يخبو بعد
إعالن النتائج .يخوض االنتخابات شخصيات جربت السلطة،
فهناك رئيس الوزراء وزير الدفاع ،وهناك رئيس برلمان ،ورئيس
حكومة سابق ورئيس جمهورية سابق .فكيف ستتصرف تلك
الشخصيات النافذة ،والتي ذاقت طعم السلطة ،بعد النتائج؟ هل
ستقبلها بروح رياضية ،أم أنها سترفض النتائج ،ليس باتباع
الــوســائــل الـقــانــونـيــة المتبعة ،ولـكــن عــن طــريــق إرب ــاك العملية
السياسية برمتها وإدخالها في نفق مظلم؟ العملية السياسية
االنتخابية تحتاج إلى تمرين وثقافة وزمن ،وهو ما نرجوه في
هذه الحالة ،خاصة أن لدينا تجربة في طور التكوين في السودان
ً
أسقطت نـظــامــا جثم على صــدر المجتمع ثــاثــة عـقــود ،وعلى
الرغم من حالة االنكسار التي خلفها النظام السابق ،فإنها حتى
اللحظة تسير بهدوء ونضج ،كان آخر معالمها استعدادهم لضم
كل القوى المسلحة التي لم تدخل ضمن الوثيقة الدستورية ،في
سبيل خلق السالم واالستقرار.
الــديـمـقــراطـيــة ليست انـتـخــابــات فـحـســب ،بــل إدم ــاج كــل قــوى
المجتمع في التحول السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،وهي
ً
ً
ً
مسألة أسهل في تونس ذات التباينات القليلة إثنيا ودينيا وعرقيا
ً
ولغويا ،منها في السودان ذي التباينات الحادة في كل جانب.
فــي ظــل الـظــام الــدامــس ،والـتــراجــع العربي الملحوظ فــي كل
الجبهات ،والحروب المشتعلة ،وماليين الالجئين ،واستالب القرار
ً
ً
الخارجي جزئيا أو كليا ،تستحق التجربة التونسية المراقبة
والتأمل ،عساها تخرج من عنق الزجاجة إلى رحابة االستقرار
ً
واإلنجاز ،وعساها تكون نموذجا ألنظمة أخرى ،فقد هرمنا.

درايش

أصبحنا ندور في حلقة مفرغة
ما الفائدة من اإلحاالت للنيابة؟!
وم ــا ال ـفــائــدة م ــن وقـ ــوف الــوزيــر
وحتى سمو رئيس ال ــوزراء بأكثر
من موقع ضد الشهادات الوهمية
والمزورة؟!
هــذا الـكــام بعد أن تبين أن بين
حــام ـلــي ه ــذه ال ـش ـه ــادات الــوهـمـيــة
المزورة َمن تم تعيينهم بمناصب
بحجة أنه تم تعيينهم بالشهادات
األصلية ...وهي أدنى شهادة بسجله
حتى لو كانت تافهة ومتدنية.
التعيينات الباراشوتية لهؤالء
أهانت الوسط العلمي واألكاديمي،
ووجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت إه ـ ـ ــان ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ح ــامـ ـل ــي

د .ناجي سعود الزيد

الشهادات الحقيقية ،الذين حصلوا
عليها بالدراسة والجد والمثابرة.
ثـ ــم يـ ـتـ ـس ــاء ل ــون :ل ـ ـمـ ــاذا ي ـصــاب
الشباب باإلحباط؟
إنـهــم كــذلــك ألن شـهــاداتـهــم التي
حصلوا عليها بطريقة سليمة ال
تسوى الورق المطبوع عليها اسمه
وشـ ـه ــادت ــه ...وأن م ــا يـحـتــاجــه هو
ّ
الواسطة والتزلف والنفاق وحتى
اللجوء للتزوير ،ألنــه ثبت أن هذه
الحكومة ترعى المزورين ،وتعتني
بهم أكثر من حرصها على األمناء
من الشباب.
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـك ـ ـلـ ــم الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض ع ــن

ّ
رداء ة التعليم فهو محق فــي ذلــك،
ول ـك ــن ب ــوج ــود ح ـكــومــة م ـثــل هــذه
غ ـيــر مـهـتـمــة ،وال ت ـك ـتــرث بـمـصــدر
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ــوهـ ـمـ ـي ــة والـ ـ ـم ـ ــزورة
بتعيين حــامـلـيـهــا فــي الـمـنــاصــب،
نجد أنفسنا كمواطنين في حيرة
ويأس وقنوط ،بأن األحوال ستبقى
ً
ك ـمــا هـ ــي ،ب ــل سـ ـت ــزداد سـ ـ ــوء ا ،ألن
ً
ً
األم ــان ــة ان ـعــدمــت ت ـمــامــا حـكــومـيــا،
ّ
يشجع على عــدم األمــانــة على
مما
مستوى الشعب!

قوم مكاري

nashmi22@hotmail.com

م ــا تـغـ َّـيــر ش ــي ف ــي أص ــل الـكـتــابــه
لـ ـك ــن الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـبـ ـش ــر م ـت ـغ ـي ــري ــن!
ّ
ِع ْدت وإال ِز ْدت ما تلقى استجابه
من "مكاري وقومه" اللي صامتين
وإن َح َچوا عن دارهم تسمع غرابه
چنها "لـقـمــه" بـعـيــون الجايعين
ّ
مــا يهم قــا نــون وإال تصير غابه
دام م ــن ك ــل ال ـق ـضــايــا ســالـمـيــن!
وما يهم محبوس في ليل الكآبه
وما يهم مخنوق مو القي عوين!
و مــا يهم متهوم والتهمه كتابه
والعقوبه تطول حتى الناشرين!
ّ
وما يهم من باق وتضخم حسابه
ال ـغ ـنــايــم م ــن نـصـيــب الـغــانـمـيــن!
وما يهم طير انحبس ّ
محد درى به
تـهـمـتــه "يـ ـغ ـ ِّـرد" بـلـيــل الـنــايـمـيــن!
راحــوا اللي للبلد حصن ومهابه
وفي كالم الحق كانوا حاضرين
وما بقى إال "عوير وزوير" وعصابه
ّ
وم ــا دري ـن ــا وي ــن حــنــا راي ـح ـيــن؟!

ً
«المخطوف» يلتقي والديه بعد  20عاما «نقرة كوع» طردتهما من الطائرة
لم تستطع سيفاغامي رفع
عينيها الممتلئتين بالدموع
عــن أفـيـنــاش ،أصـغــر أبنائها،
بعد أن اجتمع شمله بعائلته
م ـ ــرة أخـ ـ ــرى م ـن ــذ أن ت ـعــرض
لـ ــاخ ـ ـت ـ ـطـ ــاف وه ـ ـ ــو ط ـ ـفـ ــل لــم
يتجاوز الثالثة من عمره.
فـ ـق ــد ك ــان ــت تـ ـل ــك أول م ــرة
ت ــرى فـيـهــا األم أف ـي ـنــاش منذ
ُ
ً
 20عـ ــا مـ ــا  ،ب ـع ــد أن ا خــت ـطــف
فــي فـبــرايــر ع ــام  ،1999وبيع

ّ
وضاح

لـمـلـجــأ ل ــأي ـت ــام كـ ــان يـعــرض
األطفال فيه للتبني بشكل غير
قانوني ،لتتبناه أسرة أميركية
وينتقل للعيش في الواليات
المتحدة.
ّ
وتجمع األق ــارب والجيران
فـ ــي م ـ ـنـ ــزل الـ ـع ــائـ ـل ــة ال ـض ـيــق
بمدينة تشيناي ،ليلقوا أول
ن ـ ـظـ ــرة عـ ـل ــى ال ـص ـغ ـي ــر ال ـ ــذي
ً
ً
أصبح شابا يافعا اآلن.

قال زوجان مسنان متقاعدان
ُ
في مجال الصيدلة إنهما طــردا
من إحدى رحالت شركة يونايتد
األميركية ،بعد أن حاولت الزوجة
لفت انتباه مضيفة بشأن المقاعد
بـ"نقرة خفيفة" على كوعها.
وذكر موقع سكاي نيوز ،أمس،
ً
أن جيسي أوو ( 68عاما) وزوجها
ً
م .ج ويتجيس ( 66عــامــا) كانا
متجهين من واشنطن إلى لوس
أن ـج ـل ــس ف ــي ي ــون ـي ــو ال ـم ــاض ــي،

ع ـ ـنـ ــدمـ ــا جـ ـلـ ـس ــا فـ ـ ــي م ـق ـع ــدي ــن
بالخطأ ،حيث اقترب أحد الركاب
وأوضح أنه يجلس في أحد هذين
المقعدين.
وأوض ـح ــت أوو أن المضيفة
أخذت بطاقتي المرور الخاصتين
بـ ـه ــا وزوج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن ـه ــا
فقدتهما في مكان ما ،ثم زعمت
ف ـي ـمــا ب ـعــد أن ـه ـمــا ل ــم يـسـلـمــاهــا
البطاقتين.
(سكاي نيوز عربية)

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

م ـع ــرض ص ــا ل ــون
بوشهري العاشر.
ً
مساء.
الوقت :السابعة والنصف
ال ـم ـكــان :قــاعــة بــوش ـهــري لـلـفـنــون-
السالمية.

وفيات
محمد ناصر محمد المنيخ

 80عاما ،شيع ،الرجال :الخالدية ،ق ،4ش ،40م 60ديوان المنيخ،
النساء :بيان ،ق ،13ش ،7م ،67ت99045928 ،99032209 :

جسر جابر ...رسوخ
وانسيابية وتناغم

فلحه غزال عبد الله

أرملة سميح خلف الطريف السعيدي
 94عاما ،شيعت ،الرجال :سعد العبد الله ،ق ،1ش ،109م،301
ال ـن ـســاء :سـعــد الـعـبــد ال ـلــه ،ق ،4ش ،423م ،50أزرق ،113ت:
66588989

إبراهيم غلوم عبد الله

 86عاما ،شيع ،الرجال :مسجد اإلمام الحسن ،بيان ،النساء:
عبد الله المبارك ،ق ،3ش ،301م ،42ت66720332 ،99240062 :

فؤاد محمد أحمد السند

 54عاما ،شيع ،الــرجــال :بالمقبرة فقط ،النساء :كيفان ،ق،5
ش ،56م ،6ت24848520 ،60313900 :

عباس كاظم طاهر الخياط

 82عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :الــدعـيــة ،مسجد الـبـحــارنــة ،النساء:
مشرف ،ق ،1ش ،4م ،1ت94000913 ،65111803 :

مع مطلع النور ،وفي بواكير الصباح األولى ،حيث يعم الهدوء ،التقطت
ً
عدسة عبدالمجيد الشطي صورة لجسر جابر يبدو فيها متناغما مع ما
ً
حوله من سماء وبحر وضوء ،مستلقيا بانسيابيته وهندسته ورسوخه
في أحضان المياه.

هاجر عبد الرضا مال علي

زوجة علي حسين بولند
 47عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الــدسـمــة ،مسجد الـنـقــي ،النساء:
حسينية سيد علي ،بنيد القار ،ت66086266 ،99966280 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:13

العظمى 42

الشروق

05:33

الصغرى 25

الظهر

11:43

ً
أعلى مد  01:18صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:13

ً
 01:05ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

05:53

ً
أدنى جزر  07:17صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:10

 07:46م 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 :

