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أﻧﻮر ﺣﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻓﻲ أزﻳﺎء
» «Burberryﺑﺤﻀﻮر دوا ﻟﻴﺒﺎ ص ١٣

»ﻫﺠﻮم أراﻣﻜﻮ« ﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

»اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« :ﺑـ  ١٨درون و ٧ﺻﻮارﻳﺦً »ﻳﺎ ﻋﻠﻲ« ...وإﻳﺮان ﻣﺘﻮرﻃﺔ ﺑﻼ ﺷﻚ
• ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺸﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ...وﻳﺪرس اﻟﺘﺤﺮك ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
• اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻳﻬﺪدون اﻹﻣﺎرات :ﺳﻨﻀﺮب ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ
ّ
أﻛ ـ ــﺪت اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،أﻣ ـ ــﺲ ،أن
ُ
اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻨﺸﺄﺗﻴﻦ
ﻧﻔﻄﻴﺘﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ
ﺷ ــﺮق اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﺴـﺒــﺖ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ
ﺟـ ــﺎء ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺎل ،أي ﻣــﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن،
ﻻ ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ اﻟـﻴـﻤــﻦ ،ﻣ ـﺸــﺪدة ﻋﻠﻰ
أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ّ
ﺗﻤﺖ »دون أدﻧﻰ ﺷﻚ«
ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣـ ــﻦ إﻳـ ـ ـ ــﺮان وﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
أﺳﻠﺤﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﺗﺘﻮاﺻﻞ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﺎدﺛﺔ اﺧﺘﺮاق اﻷﺟﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
● ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح
ﺗــﻮاﺻ ـﻠــﺖ ردود أﻓ ـﻌ ــﺎل اﻟ ـﻨ ــﻮاب إزاء ﺣ ــﺎدﺛ ــﺔ اﺧ ـﺘ ــﺮاق اﻷﺟـ ــﻮاء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺳﻂ ﺗﺄﻛﻴﺪات أن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام،
ﻣﺤﻤﻠﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك وﻧﺎﺋﺒﻪ
اﻷول وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ 02

وﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟ ــﻮزارة
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،ﻗﺎل
اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ
ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ إن »اﻟﻬﺠﻮم اﻧﻄﻠﻖ
ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ) (...وﺑﺪﻋﻢ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ
ً
ﻣــﻦ إﻳ ــﺮان« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق«.
وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻘ ــﺎﻳ ــﺎ
َ
ﺻ ـ ــﻮارﻳ ـ ــﺦ اﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺪﻓ ــﺖ ﻣ ـﻌ ـﻤــﻠــﻲ
»أراﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮ« ﻓـ ــﻲ اﻟـﺒـﻘـﻴــﻖ 02

اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﻘﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ رﻗﻢ ١
ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺖ »اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة« ،ﻣــﻦ
ﻣـﺼــﺎدرﻫــﺎ ،أن وزارة اﻟﺪﻓﺎع
رﻓ ـ ـﻌـ ــﺖ اﻟ ـ ــﺪرﺟ ـ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
واﻻﺳﺘﻌﺪاد إﻟﻰ رﻗﻢ  ،1ﻣﺒﻴﻨﺔ
أن ذﻟ ــﻚ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻮم وﺣﺪات اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺮﻳﺔ.

١٠
»ورﺑﺔ« ﻳﺼﺪر ﺻﻜﻮﻛﴼ
ﺑـ  ٥٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﻳﻌﺘﺰم
إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺘﻲ
ﻧﺎﺳﺪاك دﺑﻲ وأﻳﺮﻟﻨﺪا

اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻮارﻳﺦ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻫﺠﻮم أراﻣﻜﻮ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

ً
ﻧﻮاب ﻳﺘﺒﻨﻮن ﻣﻘﺘﺮح  .£ﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ
ً
ً
• ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﻗﺮوض اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
• أﺟﺎز ﱠ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺮف  ٪١٠ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش

ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺎز ﻣﻘﺘﺮح »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،اﻟﺨﺎص
ﺑــﺮﺑــﻂ »اﻻﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال« ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺼــﺎرف ،ﺗﺄﻳﻴﺪ
أﺳـﻤــﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﺗﺒﻨﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻨﻮاب ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺈﺷﺮاك اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻓ ــﻲ دﻋ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺿـﻤــﺎن
ﻗﺮوﺿﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻀــﻮاﺑــﻂ ﻳـﺼــﺪر ﺑﻬﺎ
ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي.

وﻗـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮاب ﺻـ ـ ـ ــﻼح ﺧـ ــﻮرﺷ ـ ـﻴـ ــﺪ،
ود.ﺧ ـﻠ ـﻴــﻞ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ،وﻋ ـﻤــﺮ اﻟـﻄـﺒـﻄـﺒــﺎﺋــﻲ،
ً
وﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري وﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎد ﺗﻌﺪﻳﻼ
ً
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪال ،ﺗﻀﻤﻦ،
ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻜﺮة »اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﻔﺔ
إﻟﻐﺎء اﻟﻨﻈﺎم ووﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
وﻳـﺘـﻴــﺢ ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ
وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ

٠٤

ﻫﻞ اﻗﺘﺮﺑﺖ
ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ؟
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘﺪس أﻣﺲ أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ إﻟﻐﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
)روﻳﺘﺮز(

وﺳ ــﻂ ﺗـﻨــﺎﻣــﻲ اﻟـﻘـﻠــﻖ ﻣــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،اﻧـ ـﻔ ــﺮدت ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ أﻣ ــﺲ ﺑ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺣ ــﺎد ﻓﻲ
ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮات ﺑﺎﻗﻲ أﺳﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وأﻗـﻔــﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻌــﺎم أﻣــﺲ ﻋﻠﻰ ﺧـﺴــﺎرة ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %1.9ﺗﻌﺎدل  106.6ﻧﻘﺎط ،ﻟﻴﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5503.28ﻧﻘﺎط،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ وﺻﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ إﻟﻰ  ،%3.3ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع
ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ إﻟﻰ  62.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺧﺴﺮ اﻟﺴﻮق 02

اﻟﺒﺪر ﻟـ دلبلا :.اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﺔ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻋـ ـﻠـ ـﻤ ــﺖ »اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺪة« ،ﻣــﻦ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ،أن وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء اﻧﺘﻬﺖ أﻣﺲ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟـﺘـﻴــﺎر اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك،
ا ﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻀ ــﻢ  5201ﻗ ـﺴ ـﻴ ـﻤــﺔ
ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺔ  400ﻣـﺘــﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻠﻮاﺣﺪة.
02

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« :ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
 ٪٢٠ﻓﻲ »اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ «٢٠٤٠

ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻹﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر إﻟﻴﻬﺎ
●

• ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ اﻧﺨﻔﺾ  ٪١.٩واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺻﻌﺪت إﻟﻰ  ٦٢.٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
• ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ وﻣﺴﻘﻂ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻹﻣﺎرات

ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺮف  %10ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﻪ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ً
 160ﺷﻬﺮا ﻣﻘﺪﻣﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺪاد
ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ  %10ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ،ﻣ ــﻊ ﺗـﺤـﻤــﻞ اﻟـﺨــﺰاﻧــﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ اﻷﻋـ ـﺒ ــﺎء اﻟـﻤـﺘــﺮﺗـﺒــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.

ّ
»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻤﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟـ »ﻏﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك«
»اﻟﺸﺆون« :وﻗﻒ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪﻳﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺤﻴﻦ
وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ
٠٣

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺜﻤﻦ
ﺟﻬﻮد »اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ«
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول
ً
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻟﻴﺪ اﻟﺒﺪر إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﺠﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
إﻟ ــﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ أﻫ ــﺪاﻓ ـﻬ ــﺎ ﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻧﺤﻮ
 %20ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 2040؛ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻄﺎﻗﺔ
ً ً
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ إﻟﻰ  1.6ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ.
ً
وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺼﻔﺎﺗﻴﻦ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ،
ﻫﻤﺎ ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء اﻷﺣﻤﺪي وﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل »اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ،وﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪرﺗﻬﻤﺎ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ
ً
 700أﻟ ــﻒ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ ،وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈــﺮ أن
ﺗــﺮﺗـﻔــﻊ إﻟ ــﻰ  800أﻟ ــﻒ ﻋـﻨــﺪ ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ ﻣـﺸــﺮوع
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ.
وذﻛ ــﺮ اﻟـﺒــﺪر ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣــﻊ »روﻳ ـﺘ ــﺮز« ،أن
ً
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ  2040ﻳ ـﺘــﻢ ﺗـﺤــﺪﻳـﺜـﻬــﺎ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ،
ً
ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أن »اﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺎت ﺳ ــﻮف ﺗ ـﻘــﻒ ﻋﻨﺪ
ً
ﻫﺪف  1.4ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك
ﻣﺼﻔﺎة ﺟﺪﻳﺪة ،ﻟﻜﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت

ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  200أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ..أي ﻧﺮﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ  1.4إﻟﻰ  ...1.6وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺨﻄﺔ«.
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ
وأﺿﺎف أن »اﻟﻄﺎﻗﺔ
َ
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺳﺘﻈﻞ ﻋﻨﺪ 1.4
ﻣﻠﻴﻮن ،ﻣﻊ رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ  1.6ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ً
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ  ،«2025ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻤﺼﻔﺎة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.
وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أﻛﺪ 02

ّ
اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻌﻠﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺘﻠﻔﺰﻳﻮن »اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«

اﻗﺘﺼﺎد

11

»اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ«
ﻳﻀﺦ  ٧٥ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻛﺘﺎب

07

»اﻟﺤﻠﻢ ﺑﻜﻮﻳﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ«
ﻗﺼﺔ ﻧﺸﺄة ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ )- ١٩٣٠
١٩٤٠م( )(٦-٥

دوﻟﻴﺎت

١٩
ﻣﺼﺮ :اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺗﻘﺘﻞ » ٩إرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ«
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة

وﻋﺪ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻼﺋﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﺳـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي
زﻋ ـﻴ ــﻢ ﺗ ـﻴ ــﺎر اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ أﻣــﺲ
ﺗـﻌـﻠـﻴــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن
»اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ 26
ً
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ،ﻣﻌﻠﻼ ﻗﺮاره
ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻣﺎدﻳﺔ.
وﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮة ﻳ ـﺨ ـﺴــﺮ
اﻟـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي ﻣ ـﻨ ـﺒ ــﺮه اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻠــﺪ ﺗـﻤـﻠــﻚ ﻓﻴﻪ
أﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮى اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺆﺛﺮة وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋــﻼم ﻧﺎﻃﻘﺔ
ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ أو ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺰاﻣﻦ
ﻣ ــﻊ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻋ ــﺪة
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن

ﺻـ ــﺪر ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﻪ اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ:
ّ ﱠ
ً
»ﻳﻌﺰ ﻋﻠﻲ أن أﻋﻠﻦ اﻟﻴﻮم ﻗﺮارا
ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮن
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ،وﺗـﺼـﻔـﻴــﺔ ﺣـﻘــﻮق
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻼت ﻓ ـﻴــﻪ،
ﻟـ ــﻸﺳ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ذاﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟ ـﺘــﻲ أدت اﻟ ــﻰ إﻏ ــﻼق ﺟــﺮﻳــﺪة
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ« ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻤـﻠـﻜـﻬــﺎ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﻫ ـ ــﺬا »اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار
ً
ﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻼ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ّـﻲ وﻋـ ـﻠ ــﻰ
ﺟـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر ﺗ ـ ـﻴـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ،
وﻻ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴ ـﻴــﻦ
واﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻼت ﻓــﻲ
اﻟﻤﺤﻄﺔ وﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮب02 ،

رﻳﺎﺿﺔ

٢٣
أرﺳﻨﺎل وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﺴﺘﻬﻼن
اﻟﻤﺸﻮار ﻓﻲ »ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ«

دلبلا
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اﻷﻣﻴﺮ :ﻧﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎرك واﻟﺨﺎﻟﺪ واﻟﺼﺎﻟﺢ
اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳـﻤــﻮ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻷﻣـﻴــﺮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
ً
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه أﻳﻀﺎ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
ﺛﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ
أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
ً
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻﺪور اﻟﻤﺮﺳﻮم
اﻷﻣﻴﺮي ﺑﻤﻨﺤﻪ درﺟﺔ وزﻳﺮ.

ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ اﻟﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ أﺷــﺮف ﻏﻨﻲّ ،
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋــﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ
وﺻﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮﻳﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ وﻗﻊ أﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛــﺎﺑــﻮل ،واﻵﺧ ــﺮ ﻓــﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﺑـ ــﺎروان ،وأﺳ ـﻔــﺮا ﻋــﻦ ﺳﻘﻮط
اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ.
وأﻋﺮب ﺳﻤﻮه ﻋﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ وإداﻧﺘﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﻦ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﺳﺘﻬﺪﻓﺎ أرواح اﻷﺑﺮﻳﺎء اﻵﻣﻨﻴﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻺرﻫﺎب ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﺻﻮره ،وﺳﺎﺋﻼ ﺳﻤﻮه اﻟﻤﻮﻟﻰ
ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺘﻐﻤﺪ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ ،وﻳﻠﻬﻢ أﺳﺮﻫﻢ ﺟﻤﻴﻞ
ّ
اﻟﺼﺒﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺰاء وﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﺗﺸﻴﻠﻲ ﺳﺒﺴﺘﻴﺎن ﺑﻨﻴﻴﺮا،
ّ
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼده،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ وﻟـﻠـﺒـﻠــﺪ اﻟـﺼــﺪﻳــﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم
واﻻزدﻫﺎر.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ورﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

ً
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﻣﺲ
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دﻋﻮة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ
ﺑﺴﻮرﻳﺔ
اﻟﺤﺮب
ﺑﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ
دﻋﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﻣﺲ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ وﻣـﻨـﻬــﺎ
اﻟﺴﻤﺎح اﻵﻣﻦ واﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﺧﻼء
اﻟـﻄـﺒــﻲ وﻣ ـﻨــﻊ ﺣ ـﺼــﺎر اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ
أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻣﻨﺪوﺑﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة واﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺟﻤﺎل
اﻟﻐﻨﻴﻢ أﻣﺎم اﻟﺪورة اﻟـ  42ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻓ ـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮار اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻋ ـﻠ ــﻲ
ﻣ ــﻊ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
ً
وﻃ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ
ﺑ ـ ـﻀـ ــﺮورة اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﻊ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮاﺋـ ــﻢ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻗـ ــﺪ ﺗ ــﺮﻗ ــﻰ إﻟ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺿــﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ.

وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻐـ ـﻨـ ـﻴ ــﻢ ،إن
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗ ــﺪﻳ ــﻦ ﺑـ ـﺸ ــﺪة ﻣـ ــﺎ ورد
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ
ﻟـﺘـﻘـﺼــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻘــﺎﺋــﻖ ﻓ ــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ
ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴﺮة وﻣﻤﻨﻬﺠﺔ
ﻟ ـﺤ ـﻘــﻮق اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن ﻳ ـﺘ ـﻌــﺮض ﻟﻬﺎ
أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ دﻋﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻﺳﺘﻤﺮار
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ واﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑـ ــﺪورﻫـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ ﺿـ ــﺮورة
دﻋــﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ.

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ وﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪة اﻟـ ـﻨ ــﺎزﺣـ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ
ً
ﻓــﺮ ﺻــﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑـﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ

ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻋﺒﺎء اﻟﺤﻴﺎة وﻳﻌﻴﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑ ــﻼدﻫ ــﻢ وﻳ ـﺤ ـﺼــﻦ ﻋـﻘــﻮﻟـﻬــﻢ ﻣﻦ
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻬﺪاﻣﺔ.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮ أن اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺗ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺄن ﻳــﻮﻟــﻲ
أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
واﻟــﻼﺟـﺌـﻴــﻦ اﻟـﺴــﻮرﻳـﻴــﻦ واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﻴﺐ ذﻟــﻚ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺸﻘﻴﻖ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻵﻻم واﻟـ ـﻤ ــﺂﺳ ــﻲ
واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ.
وأﻛ ـ ــﺪ ﻗ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﻌــﺪم
وﺟ ـ ـ ـ ــﻮد ﺣ ـ ــﻞ ﻋـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮي ﻟ ــﻸزﻣ ــﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ وأن اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
ﺗﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري
وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺟﻨﻴﻒ
ﻟ ـﻌ ــﺎم  2012واﺳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎدا اﻟـ ــﻰ ﻣﺎ
ﻧ ــﺺ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻗ ـ ــﺮار ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﻦ
رﻗﻢ .2254

ﺛ ـ ّـﻤ ــﻦ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧــﻲ
ﻣﻴﺸﺎل ﻋــﻮن ،أﻣــﺲ ،اﻟﺠﻬﻮد
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎﻧـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ واﻟـ ــﻼﺟ ـ ـﺌ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وأﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن ،وﻓ ـ ـ ــﻖ
ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻟ ـﻠ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻋــﻦ ﺗـﻘــﺪ ﻳــﺮه ﻟــﺪى
ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
ا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻳ ـﺘ ــﻲ د .ﻫ ـ ــﻼل اﻟ ـﺴــﺎﻳــﺮ
واﻟــﻮﻓــﺪ اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻟــﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎون
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﺼﻠﻴﺐ
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
وﺑـ ـﺤ ــﺚ ﻋ ـ ــﻮن ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺴــﺎﻳــﺮ
أوﺿــﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
داﺧـ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺧ ــﺎرﺟـ ـﻬ ــﺎ
إﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰ ﺳ ـﺒــﻞ
ﺗـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت
واﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن.

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﺪ »اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻫ ـﻨ ــﺄ اﻟ ـﺴــﺎﻳــﺮ
اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ
إﻗـ ــﺮار اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إﻧـﺸــﺎء
"أﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻟﻠﺘﻼﻗﻲ
ً
واﻟـ ـﺤ ــﻮار" ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻣـﺸـﻴــﺪا
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة.

وﺷ ـ ـ ـ ــﺮح اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻳـ ــﺮ أﻫ ـ ـ ــﺪاف
ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﻼل اﻷﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺬ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗـ ـﺼ ــﺐ ﻓ ـ ــﻲ ﺧـ ــﺎﻧـ ــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة
اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻋﻨﺪ اﻟـﺤــﺎﺟــﺔ أﻳﻨﻤﺎ
ً
ﻛﺎن ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ

ّ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ »اﻟﺬرﻳﺔ« ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻣﻌﺮﻓﻲ :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ »رؤﻳﺔ «٢٠٣٥
ّ
وﻗﻌﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟــﺬرﻳــﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون
ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل رﺻــﺪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ
أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة اﻟـ  63ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ.

وأﻛ ـ ـ ــﺪ ﺳ ـﻔ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟ ــﺪى
اﻟـﻨـﻤـﺴــﺎ وﻣـﻨــﺪوﺑـﻬــﺎ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ ﻟــﺪى
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺻﺎدق ﻣﻌﺮﻓﻲ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻛﻮرﺗﻴﻞ ﻓﻴﺮوﺗﺎ ،أﻫﻤﻴﺔ

اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟـ ـﻘ ــﺪرات
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة
).(2035
ً
وذﻛﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ أﻳﻀﺎ

ﺗ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰ
أﺑـ ـﺤ ــﺎث اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ وﻋـ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت
اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم

»اﻷﺑﺤﺎث« :إﻧﺠﺎزات ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
أﻛ ــﺪ ﻣ ـﺴ ــﺆول ﻛــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،أن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺠﻠﺖ إﻧﺠﺎزات ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺬرﻳﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أدﻟ ــﻰ ﺑــﻪ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ د .أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎﻳﻎ
ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ" ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﺪورة اﻟـ  63ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ.
ً
وﻗﺎل اﻟﺼﺎﻳﻎ ،اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻨﺼﺐ

ﺿﺎﺑﻂ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘﺐ
اﺟـﺘـﻤــﺎع ﻓﻨﻲ ﻣــﻊ إدارة ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ،
إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻪ دور ﻣﺸﻬﻮد
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
دﻋﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗ ـﺒــﺎدل اﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﺔ وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
وأﺿــﺎف أن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣـﺸــﺮوع ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

»ﻫﺠﻮم أراﻣﻜﻮ« ﺟﺎء ﻣﻦ...
وﻫـﺠــﺮة ﺧــﺮﻳــﺺ ،وأوﺿ ــﺢ أﻧــﻪ ﺗــﻢ اﺳـﺘـﺨــﺪام ﺻــﻮارﻳــﺦ »ﻛ ــﺮوز« دﻗﻴﻘﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮاز )ﻳﺎ ﻋﻠﻲ( ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم ،وأن اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻫﺎﺟﻤﺖ
ً
ً
اﻟﻤﻨﺸﺄﺗﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻤﻮﺿﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻨﻲ
اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام  18ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﻴﺮة و 7ﺻﻮارﻳﺦ ﻛﺮوز،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك  3ﺻﻮارﻳﺦ ﻟﻢ ﺗﺼﺐ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وأن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﻤﻌﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ وراء اﻟﻬﺠﻮم ،ﺷﺪد ﻋﻠﻰ
أن »ﻣﻦ أﻃﻠﻖ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة واﻟﺼﻮارﻳﺦ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ«،
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻳﺮة ﻹﻳﺮان ﺗﻬﺪد دول اﻟﺨﻠﻴﺞ«.
ّ
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ،وﺟ ــﻪ ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟـﺴـﻌــﻮدي اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﺼﺪﻳﻬﺎ ﻹﻳﺮان »ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ« ،ودﻓﺎﻋﻬﺎ
ﻋﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﺿﺪ ﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﺠﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة.
وﻗــﺎل اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :واﺟﻬﺖ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ
)دوﻧﺎﻟﺪ( ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﺪوان اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻢ
ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ .ﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﺸﻜﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ ،وﺳﻨﻈﻞ
واﻗﻔﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﺪ ﻗﻮى اﻟﺸﺮ واﻟﻌﺪوان اﻷﺧﺮق«.
وﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،أﻋﻠﻦ ﻣﺼﺪر ﺳﻌﻮدي اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ
ً
اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي أﺳﺴﺘﻪ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗــﺎل ﻣــﺮاﻗـﺒــﻮن إن ﻫــﺪف ﻃـﻬــﺮان اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻬـﺠــﻮم ﻫﻮ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،وإﻓﻬﺎم واﺷﻨﻄﻦ أن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ،أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ أﻧﻪ
أﻣﺮ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﺑﺸﻜﻞ »ﺟﻮﻫﺮي وﻣﻠﺤﻮظ«.
وﺗﺰاﻣﻨﺖ اﻟﺘﻄﻮرات ﻣﻊ ﺑﺪء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
ﺟﻮﻟﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات اﺳﺘﻬﻠﻬﺎ ﺑﻠﻘﺎء وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﻲ ﺟﺪة ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮد ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻌﺪوان اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وأﺟﺮى ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة
اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ،واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ
ﻣﺎﻛﺮون ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
وﻓﻲ وﻗﺖ أﻓــﺎدت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺄن إدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﺗــﺪرس ﻋﺪة ﺧﻴﺎرات ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
أو ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎت »ﺳﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« ،دﻋﺎ ﻣﺴﺆول أﻣﻴﺮﻛﻲ رﻓﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺪاءات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ

اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎج وﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻴﺎه ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻠﻔﻴﺔ وﻣﺸﺮوع
ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣــﺪاث اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻣـﺤـﺼــﻮل اﻟـﺸـﻌـﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟ ـﻈ ــﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ وﻣﺸﺮوع ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻄﺢ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
وأﺷـ ــﺎد ﺑﻨﺴﺐ اﻹﻧ ـﺠــﺎز اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ
ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ادارة اﻟ ـﻤ ــﻮارد اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻮوي
اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ
واﻟ ـﻌــﻼﺟــﻲ وﻣ ـﺸ ــﺮوع ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺮوع ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻘــﺪم ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣــﻦ ﻋ ــﺪة ﺟـﻬــﺎت ﻛـﻤــﺮﻛــﺰ ﻗـﻴــﺎس اﻟـﺠــﺮﻋــﺎت
اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ
إدارة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ
وﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﻄــﺐ اﻟ ـﻨــﻮوي واﻟـﻔـﻴــﺰﻳــﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﻳﺎض وواﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان رﻏﻢ اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺣﻠﻴﻔﺔ ﻃﻬﺮان ﻟﻠﺨﻄﻮة.
إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻗــﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺳــﺮﻳــﻊ ،ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ" :ﻧﻌﻠﻦ وﻷول ﻣﺮة أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﺸﺮات اﻷﻫﺪاف ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻚ
أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ودﺑﻲ ،وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻬﺪاف
ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ".
وأﺿﺎف ﺳﺮﻳﻊ أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة
ﺟﺪﻳﺪة "ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺤﺮﻛﺎت ﻧﻔﺎﺛﺔ وﻋﺎدﻳﺔ" ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻫﺪاف
ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
١٨

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت...
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﻟ ـﻤــﻮﻳــﺰري أن اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـﺸـﻠــﺖ ،إذ ﻟــﻢ ﺗﻌﻠﻢ
ً
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ  16ﺻﺎروﺧﺎ ﻣﺮت ﻋﺒﺮ أﺟﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻻ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ» ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن أﺟﻮاءﻧﺎ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺔ ،وﻣﺎ ﻧﺪري ﻋﻦ اﻷرض ﻫﻞ
ً
ﻫﻲ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺔ أم ﻻ؟ واﻟﺒﺤﺮ ﻫﻞ ﺳﻬﻞ اﺧﺘﺮاﻗﻪ أم ﻻ؟« ،ﻣﺆﻛﺪا أن »ﻫﺬه
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ«.
وﺗﺴﺎء ل اﻟﻤﻮﻳﺰري ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ أﻣــﺲ :أﻳﻦ
ً
ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻳﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع وﻳﺎ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن؟ ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻮزﻳﺮ
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﺧﺘﺮاق اﻷﺟﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وأﺿــﺎف :ﻛﻴﻒ ﻳﺄﺗﻲ اﻷخ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵن ﻟﻴﺼﺪر ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ
ﺑﺸﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ؟ أﻳــﻦ اﻟﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ؟ ﻣﺒﻴﻨﺎ أن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮك وﻟﻢ ﻳﺼﺪر أي ﺑﻴﺎن
أو ﻳﺮﺳﻞ رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ ﺳﻔﺮاء اﻟــﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ،وﻻ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ
ﺻﻮارﻳﺨﻬﺎ ﻋﺒﺮ أﺟﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ وﻗﺖ أﻛﺪ» :ﻧﺤﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ دﺳﺘﻮر،
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ
أﺻﻐﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻴﻬﺎ«.
ً
ً
ً
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ إن ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﻠﻘﻰ أﻣﻮاﻻ
ً
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺑﺎب ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻋﺎم  ،٢٠١٤وأﻧﻪ اﺳﺘﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻤﺴﻤﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ» ،ﻟﺬا ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء أن ﻳﺬﻛﺮ ﻣــﻦ أي ﺑــﺎب ﻣــﻦ أﺑ ــﻮاب اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗــﻢ ﺻــﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة وإﻻ ﻓﺴﻴﺘﻢ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺑﻌﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.

اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل إن اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ
ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ اﻟﻤﺜﻤﺮ ﻣــﻊ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻓﻲ
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫﺬا
ً
اﻟﻌﺎم ﻳﺼﺎدف ﻣﺮور  55ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ
اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ.
وﺣ ـ ـﻀـ ــﺮ ﺗ ــﻮﻗـ ـﻴ ــﻊ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ د .ﻋﺪﻧﺎن ﺷﻬﺎب
اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ،واﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻷﺑ ـﺤــﺎث د .ﺳﻤﻴﺮة ﻋﻤﺮ وﻧﺎﺋﺐ
ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟـ ـﺠ ــﺎراﻟـ ـﻠ ــﻪ وﺿـ ــﺎﺑـ ــﻂ اﻻرﺗ ـ ـﺒـ ــﺎط
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟـ ــﺪى اﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ د .أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎﻳﻎ.
ووﻗـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ اﻻﺛـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم واﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
اﻟـ ـﻨ ــﻮوﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ
واﻷﻣــﻦ اﻟﻨﻮوي واﻟﻐﺬاء واﻟﺰراﻋﺔ
واﻟﺼﺤﺔ.

ً
وأﻛﺪ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ،ﻣﺸﺪدا
ﻋﻠﻰ أن »رﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻟﻦ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻲ ،وﺳﻨﺘﺼﺪى
ﺑﻜﻞ ﺣﺰم ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت«.

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ...
اﻷول  ،%2.23ﺗﻌﺎدل  135.3ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻔﻘﺪ ﻣﺴﺘﻮى  6آﻻف ﻧﻘﻄﺔ
ً
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل  7أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أﻗﻞ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ  ،%1ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  47.82ﻧﻘﻄﺔ.
واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ أداء ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وزادت ﺣﺪة اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺘﻔﻘﺪ أرﺑــﺎح  6أﺷﻬﺮ
ﻣﺎﺿﻴﺔ ،وﺗﺮﻛﺰت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ  57.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺗﺴﻤﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار،
إذ ارﺗﻔﻊ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي  ،%0.65وﻛﺴﺒﺖ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ
 ،%0.66ﻛـﻤــﺎ ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﺑــﻮرﺻــﺔ ﻣـﺴـﻘــﻂ  ،%0.14ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺳﻮﻗﻲ اﻹﻣ ــﺎرات ،إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻮرﺻﺔ دﺑﻲ
 %0.92واﻧﺨﻔﻀﺖ أﺑﻮﻇﺒﻲ  ،%0.28ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﺤﺪودة اﻟﺘﺪاول ﺑـ .%1.6
٠٩

ّ
»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻤﺤﻄﺔ...

وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻮزارة أﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻣﺲ ﺑﺈﻳﺼﺎل
اﻟﺘﻴﺎر ﻷﻛﺒﺮ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻜﻴﺒﻞ ﺧﺎص ﺑﺠﻬﺪ  400ﻛﻴﻠﻮ
ﻓﻮﻟﺖ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﺗﻌﻤﻞ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﻣﺤﻮﻻت
ً
اﻟﻤﺤﻄﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺤﻄﺔ ﺳﺘﻐﺬي اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة
ً
ﻟـﻬــﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻞ اﻟـﺘـﻴــﺎر إﻟــﻰ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻷﺧ ــﺮى ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ
ﺑـﻌــﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ا ﻟـﻤـﺤـﻄــﺎت ا ﻟـﻔــﺮ ﻋـﻴــﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﺗـﻠــﻚ اﻟﻤﺤﻄﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ أوﻟﻰ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ  6ﻣﺤﻄﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﺠﻬﺪ
 132ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺼﺎدر أن »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« و»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« اﺟﺘﻤﻌﺘﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا
اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،واﺻﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.

ﺑـﻨــﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ "اﻟـﻤـﻨـﻴــﺔ" ﻓﻲ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن.

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
وأﺷ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـﺴ ــﺎﻳ ــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون

ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻬ ــﻼل اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
واﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ــﺐ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎﻧــﻲ
وﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﺷـ ـ ــﺮاء اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
اﻟـ ـ ــﺰراﻋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ وﺗـ ــﻮزﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـﻤـﺤـﺘــﺎﺟـﻴــﻦ ﺑ ـﻬ ــﺪف ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة
اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وأﻃ ـ ـﻠ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ أﺧــﺮى
ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻴﺎدات
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺐ
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻧ ــﻲ واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎء
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،وﻫـ ــﻲ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ إﻟﻰ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ.
وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﻳﺮ
واﻷﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
ﻣ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺒــﺮﺟــﺲ وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻹدارة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺷ ــﺆون اﻟﺸﺒﺎب د.
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻨﺰي وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻳﺪ.

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻴﺤﻴﺎ :وﻓﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﺑﻤﺮاﻛﺶ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻧﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ
أﻛ ـ ــﺪ ﺳ ـﻔ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ــﺪى
اﻟﻤﻐﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻴﺤﻴﺎ
أﻣﺲ ،أن وﻓﺎة ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﺑ ـ ـﻤـ ــﺪﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﺮاﻛ ـ ـ ــﺶ ﻓ ـ ـ ــﻲ 13
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـﻴ ـﺤ ـﻴ ــﺎ
ﻟ ــ"ﻛــﻮﻧــﺎ" ،إن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺬي أﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺰﺗ ـ ــﻪ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻐ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺗـﺤــﺖ
إﺷﺮاف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻠﺺ
إﻟﻰ أن اﻟﻮﻓﺎة ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻧﻮﺑﺔ
ﻗﻠﺒﻴﺔ.
وﺷـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن ﺳ ـ ـﻔـ ــﺎرة
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑ ــﺎدرت ﻣﻨﺬ اﺑﻼﻏﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺤﺎدث إﻟﻰ اﻧﺘﺪاب ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺤﺎدث اﻷﻟﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺗﻌﺎون اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻐـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﻼء
ﻣ ــﻼﺑـ ـﺴ ــﺎت وﻇـ ـ ـ ــﺮوف اﻟ ــﻮﻓ ــﺎة
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺮﻳـ ــﻊ ﺑـ ـﻨـ ـﻘ ــﻞ ﺟ ـﺜ ـﻤ ــﺎن
ً
اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻛﺎن ﻓﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻴﺤﻴﺎ

ً
زﻳﺎرة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋﻦ ﺗﻌﺎزﻳﻪ ﻷﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻻﻣـﻨـﻴــﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻐـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﺜ ـ ــﺮت ﻓـ ـ ــﻲ 13
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ـﺜــﺔ ﻣــﻮاﻃــﻦ
ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  1975داﺧﻞ
ﺷـﻘــﺔ ﺑــﻮﺳــﻂ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻣــﺮاﻛــﺶ
ً
وﻓﺘﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻣﻼﺑﺴﺎت وﻓﺎﺗﻪ.

»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« :ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻜﺮﻳﺮ...
اﻟﺒﺪر أن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﺟﺎءت ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
ً
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وذﻛﺮ أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ
ً
ً
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪول ﺗﺘﺠﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ
إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻧﺘﺎج
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،أوﺿﺢ اﻟﺒﺪر أن اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺷﺮﻛﺔ
ً
ً
ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.7ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  400و 500ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﺤﺮ ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮج ﻣﻊ اﻟﻨﻔﻂ.
)روﻳﺘﺮز(

ّ
اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻌﻠﻖ اﻟﻌﻤﻞ...

ً
ﻣﻤﻦ واﻛﺒﻮﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن« ،ﻣﺘﻌﻬﺪا »ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﺪة«
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ً
ّ
وأوﺿــﺢ أن »اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﻗــﺮارا ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻞ ﺗﻌﻠﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ،ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ،
وﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ) (...ﺑﺤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ وإﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ«.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،أﻓﺎدت
ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺘﻮﺟﻪ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻘﺮب
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺮي إﻟﻰ ﺷﺮاء ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن وإﻋﺎدة إﻃﻼﻗﻪ.
وﻳـﺸـﻬــﺪ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨــﺎن أزﻣ ــﺔ ﻣـﺘـﻤــﺎدﻳــﺔ ﺗــﺮﺗـﺒــﻂ ﺑﺸﻜﻞ
أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ازدﻫﺎر اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺎﺋﺪات اﻹﻋﻼﻧﺎت .وﻛﺎﻧﺖ
ﺻﺤﻒ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﺼﺪور ،أﺑﺮزﻫﺎ »اﻟﺴﻔﻴﺮ« ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2016
ً
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ  42ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ.
)ﺑﻴﺮوت ـ أ ف ب(
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﺸﺆون« :وﻗﻒ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺤﻴﻦ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ إﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﻬﺎ
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ
ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠ ــﺔ ﻹﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺠﻤﻊ اﻟـﺘـﺒــﺮﻋــﺎت ﻟ ـﺴــﺪاد اﻟــﺪﻳــﺔ
واﻟـﺘـﻌــﻮﻳـﻀــﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ،
اﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻣﺠﻠﺲ
ُﱢ
اﻟ ـ ـ ــﻮزراء رﻗ ــﻢ  ،607اﻟـ ــﺬي ﻛــﻠــﻒ
ﺑـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ اﺗـ ـﺨ ــﺎذ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻠــﺰم
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺰام ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟ ـﻀ ــﻮاﺑ ــﻂ واﻟ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻗــﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ رﻗﻢ
 ،876ﻋ ـﻘ ــﺪت أﻣـ ــﺲ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻬــﺎ
اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺸﺆون ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون،
ﻫﻨﺎء اﻟﻬﺎﺟﺮي.
ً
ووﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر »اﻟ ـﺸ ــﺆون«
ﻓ ـ ــﺈن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻀ ــﻢ ﻓــﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ وزارات
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ واﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ واﻟـﻌــﺪل
واﻷوﻗـ ـ ــﺎف ،ووﺣـ ــﺪة اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي،
واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ ،ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎوﻟـ ــﺖ ﻣ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ
ﺿ ـﺒ ــﻂ وإﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ

»اﻟﺼﺤﺔ« :إﻃﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻄﻌﻴﻤﺎت أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت »اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ« ﺑﻄﻬﺮان
● ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ
ﻛﺸﻒ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ د .ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻤﻼس
ﻋﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻮزارة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻹﻃﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻄﻌﻴﻤﺎت ﻓﻲ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح.
وﻗﺎل اﻟﻐﻤﻼس ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺪﺷﻴﻦ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
»اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻌﻮﻣﺎت ﻟﻌﺎم  ،«2019ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ
وﺣﻀﻮر ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،إن اﻟﻮرﺷﺔ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ وﺣﻴﻮي ،وﻫﻮ اﻟﺘﺮدد
ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻌﻮم ،وذﻟــﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺨـﺒــﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ أﻗـﺴــﺎم اﻷﻣ ــﺮاض
اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ واﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﺗ ـﺸــﺎرك وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻓــﻲ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟ ــﺪورة
اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺸﺮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﺰﻣﻊ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻃﻬﺮان
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  14ﺣﺘﻰ  17أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﻳﺘﺮأس وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة د .ﻓــﻮاز اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ وﻓــﺪ »اﻟﺼﺤﺔ« ﻓﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت.
وﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﻀﺮﻫﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ  22دوﻟﺔ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺻﺤﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻓﻴﺎت اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ واﻷﻃﻔﺎل
واﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ وﻗﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وإﻋﺪاد اﻟﻘﺪرات
ﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ُ
ُ
اﻟﻤ ّ
اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﻼن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ.
وﺳﺘﻘﺪم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة ﺟﺎﺋﺰﺗﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن
واﻷﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ و»اﻟﺴﻜﺮي« ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ د.
ﺳﻤﺮ اﻟﺤﻤﻮد ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ود .ﻋﺒﻠﺔ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن ود .ﻋﻠﻲ
اﺳﺘﻐﺎﻣﺎﺗﻲ ﻣﻦ إﻳﺮان ،ﻧﻈﺮا ﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻫﺬه اﻷﻣﺮاض.

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت ّ
اﻟﺪﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
وذﻟــﻚ ﻋﻘﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت وﻣﻈﺎﻫﺮ
اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت
اﻟﺠﻤﻊ ،ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر
أﻫ ــﺪاﻓ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺔ ،وﺗـﺠـﻨــﺐ
اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﺨﺪام.
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر إﻟـ ـ ــﻰ أن

ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ »اﻟﺒﺪون«
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻋﺘﺪاء ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ
•

اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﺗـ ـﺴـ ـﻌ ــﻰ إﻟـ ـ ـ ــﻰ وﺿـ ــﻊ
ﺗ ـ ـ ــﻮﺻـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺟـ ـﻤ ــﻊ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺎت ﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮض،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ،
ﺑـﻤــﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣــﻊ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن،
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮارات ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء،
واﻟ ـﻘ ــﺮارات ذات اﻟـﺼـﻠــﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة
اﺳﺘﻤﺮار اﻟــﻮزارة ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈدارة

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﻤﺒﺮات،
ﻓﻲ وﻗﻒ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت ﺟﻤﻊ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـ ّـﺪﻳــﺔ ،إﻟﻰ
ﺣﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ
ً
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟـﻠـﺠـﻤــﻊ ،ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬا ﻟـﻘــﺮار
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺼ ــﺎدر ﺑﻬﺬا
اﻟﺼﺪد.

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

اﻋﺘﻤﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ رﺳﻤﻴﺎ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻌﻬﺪ ﻣﺘﺮوك اﻟﻤﻄﻴﺮي إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ادارة اﻟﺘﻮرﻳﺪات واﻟﻤﺨﺎزن.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ،ﻓﺘﺤﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺪون
اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠـﻴــﻦ ﺑ ـﻤ ــﺪارس اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎم ،وذﻟ ــﻚ إﻟ ــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
واﻟﻤﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،أﺻﺪر اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم أﺳﺎﻣﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻧﺸﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮي ﻋﻤﻮم ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺣﻮﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺘﻴﻦ
ﺑﺸﺄن ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ »اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻨﺰل« ﻓﻲ ﻣﺪارس ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺣﻮﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺘﻴﻦ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ،
ً
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ إﻏﻼق ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻬﻠﻬﻞ اﻟﻤﻀﻒ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ.
ّ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺮ ،اﻋﺘﺪى ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮب اﻟﻤﺒﺮح ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ
ﻣﺪرﺳﺔ أﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺳﺠﺎل ﻧﺸﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ
إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻜﺪﻣﺎت ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر واﻟﻮﺟﻪ.
وﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر ﺗﺮﺑﻮي أن وﻟﻲ أﻣﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ّ
ﺗﻘﺪم ﺑﺒﻼغ اﻟﻰ اﻟﻤﺨﻔﺮ
ً
ﺿــﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺘﺪي ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ً
ﻣﻮﺳﻌﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳـﺒــﺎب اﻋـﺘــﺪاء اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ
واﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟـﻌـﻨــﻒ ﺿ ــﺪه ﺑـﻬــﺬا اﻟـﺸـﻜــﻞ .وأﺷ ــﺎر اﻟـﻤـﺼــﺪر إﻟ ــﻰ وﺟــﻮد
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ أﻋﺪﺗﻪ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎدﺛﺔ ،وﺗﻢ رﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻴﻠﻪ ﺑــﺪورﻫــﺎ اﻟــﻰ وﻛﻴﻞ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌــﺎم« أﺳﺎﻣﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻹدارة
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻻﺗـﺨــﺎذ اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إزاء اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺛﺒﻮت
ﺗﻌﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ.

ً
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﻬﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺼﺤﺔ« ﻗﺮﻳﺒﺎ

»اﻷﺷﻐﺎل« :ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﻷﻃﺒﺎء وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج
ﺗﺴﺘﻌﺪ وزارة اﻷﺷﻐﺎل
ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻄﺒﻴﺔ إﻟﻰ
ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ً
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ.

اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻘﻊ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺒﺎح
اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻳﻀﻢ 6
ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﺢ
وﻣﺨﺘﺒﺮﻳﻦ ﻟﻸﺳﻨﺎن

●

ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺔ ﻓــﻲ
وزارة اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل ﻋ ــﻦ ﻗـ ــﺮب إﻧ ـﻬــﺎء
أﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
وﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺖ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر »اﻷﺷـ ـ ـﻐ ـ ــﺎل«
ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة« إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻘﻊ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺎﺣــﺔ  15أﻟ ــﻒ ﻣـﺘــﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎء ﺗﺒﻠﻎ  73أﻟــﻒ ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ،وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺿــﻮء ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ
زﻳ ــﺎدة ﻋ ــﺪد اﻟـﺴـﻜــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
وﻛــﺬﻟــﻚ زﻳ ــﺎدة ﻋــﺪد اﻷﻃ ـﺒــﺎء ،وﻫﻮ
ﻣﺎ اﻗﺘﻀﻰ ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﺎدر
اﻟﻄﺒﻲ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮزت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ﺑﻨﺎء ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻌﻬﺪ ،اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ
ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺘﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ،
وﻧـﺸــﺎﻃــﺎﺗــﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣــﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗــﺪرﻳــﺐ وﻣــﺆﺗـﻤــﺮات وﻣـﺤــﺎﺿــﺮات
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وﺑـ ّـﻴـﻨــﺖ أن اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻳـﻘــﻊ ﻓﻲ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ،وﺗــﻢ
اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨ ــﻰ ﻋـﻠــﻰ
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ
واﻟ ـﻤ ـﻀ ـﻤ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻣ ــﻼء ﻣ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄــﺔ،
واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﺑـﻴــﻦ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ

»ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺸﺄن ﺷﻜﻮى اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ُﻳﻔﺴﺪ ﻟﻠﻮد ﻗﻀﻴﺔ«
●

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺮي

أﻛﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻼد ﻋﻼء اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮاق ﻣﺘﻤﻴﺰة ،وأن اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ً
ﻣﺎﺿﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »اﻻﺧﺘﻼف
ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﻟﻠﻮد ﻗﻀﻴﺔ« ،ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻮى
اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ـﻴ ــﺔ ﺿ ــﺪ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻫــﺎﻣــﺶ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻬــﺎﺷـﻤــﻲ ﻓ ــﻲ ﺣـﻔــﻞ ﺳـﻔــﺎرة
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن أﻣﺲ اﻷول ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼدﻫﺎ.
وﺣ ـ ــﻮل اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺆﻛ ــﺪ أن
اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻗﺎل اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ إن
»اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮ أدﻳــﺮت ﺑﻘﻴﺎدات ﺣﻜﻴﻤﺔ ورﺷﻴﺪة
ﺳﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ﺑﺮ اﻷﻣ ــﺎن ،أﻣــﺎ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺎت وﺑﻨﺎء
اﻷﻣ ـ ــﻮر ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﺠــﺮد إﺷ ــﺎﻋ ــﺎت وأﺧ ـﺒ ــﺎر ﺗﻔﺘﻘﺪ
اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻓﺴﻴﺠﺮان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ ﺷﻲء ﺧﻄﻴﺮ،
وﻋﻠﻰ اﻟــﺪول ﻛﻠﻬﺎ أن ﺗﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﻻ ﺗﺪﻋﻢ
ﻫﺬه اﻟﺤﺮوب ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺂس«.

ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎري
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ ﺑــﻮﺟــﻮد اﻟ ـﻔــﺮاغ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ.
وذﻛﺮت أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺑـﻨــﺎء ﺑـﻴـﻀــﺎوي اﻟﺸﻜﻞ ﻳﺘﻮﺳﻄﻪ
ﻓ ـ ــﺮاغ داﺧـ ـﻠ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﻧ ــﺎﻓ ــﻮرة ﻣــﺎﺋـﻴــﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ،أﺧﺬت ﺷﻜﻼ ﻳﺸﺎﺑﻪ ﺷﻌﺎر
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺐ ،وﻳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨــﻰ ﻣﻦ
ﺳﺮداﺑﻴﻦ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﻣﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟـﺴـﻴــﺎرات ،ودور أرﺿــﻲ
ﻳﻀﻢ ﻣــﻮاﻗــﻒ ﺳﻄﺤﻴﺔ وﻣﺴﺎﺣﺔ

ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ و 8أدوار ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاغ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ .وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أن ارﺗﻔﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨــﻰ ﻧ ـﺤ ــﻮ  52ﻣـ ـﺘ ــﺮا وﺳ ـﻌــﺔ
ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات  547ﺳ ـﻴــﺎرة،
واﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺮداب اﻷول ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع
ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﻮي ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺤ ـﻄ ــﺔ ﻛ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء
وﻏـ ــﺮﻓـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺪات ،وﺧـ ــﺰاﻧـ ــﺎت
اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ،
وﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات ،واﻟ ـﺴ ــﺮداب
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺮوع ﻳـﺤـﺘــﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺮف اﻟﻜﻬﺮوﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،وﺧﺰاﻧﺎت
اﻟﻤﻴﺎه وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن اﻟ ــﺪور اﻷرﺿــﻲ
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﻤﻜﺘﺒﺔ،
واﻟﺒﻬﻮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،واﻟﻤﺼﻠﻴﺎت،
وإدارة اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻤﻌﻲ واﻟﺒﺼﺮي،
واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ واﻟﺴﺠﻞ
اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي اﻟ ــﺪور
اﻷول ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮح وﻗ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات 11) ،ﻗﺎﻋﺔ( ،وﻳﺤﺘﻮي
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺮح وﻗـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ،وﻳﻀﻢ  6ﻣﺨﺘﺒﺮات
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﺢ ،وﻣﺨﺘﺒﺮﻳﻦ ﻟﻸﺳﻨﺎن.

ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮد اﻟﺼﺎﻟﺢ إﻟﻰ »اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻦ اﻹﺳﺎءة ﻟﻸﻣﻴﺮ

اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ »ﻷن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻷﻣﻮر ﻻ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻔﺎرة«.

ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،وﺻ ــﻒ ﺳﻔﻴﺮ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﺪى
اﻟﺒﻼد ﺳﻴﺪ ﺟﺎوﻳﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ
ـ ـ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،إذ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ
ً
ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن ﺑﻼده
ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ رواﺑ ــﻂ وأواﺻــﺮ
دﻳﻨﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وأﺷﺎر ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ،
إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﻣﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ،
ً
وأﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ
ﻋ ــﻦ أﻣ ـﻠــﻪ اﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد اﻟ ـ ــﺪورة اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟـ ــﻮزاري واﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ﻣﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎورات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ
اﻟﻌﺎﺟﻞ.

●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﷲ

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻧﺼﺮ ﺳﺎﻟﻢ آل ﻫﻴﺪ ،ﺑﺤﺒﺲ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ )واﻓﺪ( 7
ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻨﻔﺎذ ،وﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺗﻐﺮﻳﻤﻪ
ﺑﻤﻠﻴﻮن و 800أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﻛﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻞ ﻣﺮض رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻗﺒﻞ
وﻓﺎﺗﻪ ،واﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮن و 800أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر،
ﻣﺴﺘﻐﻼ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﺛﻘﺔ ورﺛﺔ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻪ
ﻃﻮال ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻪ ،وﻗﺎم ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،ﻋﺒﺮ
اﻟﺘﺰوﻳﺮ ،ﺗــﺎرة ﻓﻲ أوراق رﺳﻤﻴﺔ وﻋﺮﻓﻴﺔ ،وﺗــﺎرة
أﺧﺮى ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ وﺗﺤﻮﻳﻼت ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر.
وﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻗـﻀــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻨــﺎﻳــﺎت ﺑﺤﺒﺲ
اﻟﻤﺘﻬﻢ  10ﺳﻨﻮات وﺗﻐﺮﻳﻤﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و 800أﻟﻒ
دﻳـﻨــﺎر ،ﻗﻀﺖ "اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف" ،أﻣــﺲ ،ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ،وﻋﺪﻟﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺠﻦ إﻟﻰ  7ﺳﻨﻮات ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ .10
وﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﻋـﺼــﺎﺑــﺔ ﻣــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ وواﻓ ــﺪﻳ ــﻦ،
واﻟﻤﺪاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﻀﻮرﻳﺎ وﻏﻴﺎﺑﻴﺎ  7ﺳﻨﻮات

واﻟﻐﺮاﻣﺔ  300أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻋﺒﺮ ﺗﺰوﻳﺮ ﺷﻴﻜﺎت ﻣﻦ
ّ
ﺷﺮﻛﺎت ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ،وﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت إدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻗﻀﺖ اﻟــﺪاﺋــﺮة ذاﺗﻬﺎ
ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ  7ﺳﻨﻮات،
وﺗﻐﺮﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  150أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ،ووﻗــﻒ ﻧﻈﺮ
اﻟــﺪﻋــﻮى ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ واﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ واﻟـﺨــﺎﻣــﺲ
إﻟ ــﻰ ﺣـﻴــﻦ ﻣـﻌــﺎرﺿـﺘـﻬــﻢ ﻋـﻠــﻰ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟـﻐـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺤﻘﻬﻢ ،وإﻟﻐﺎء ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﺴﺎدس
واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  3ﺳﻨﻮات ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻣﺠﺪدا
ﺑﺎﻟﺒﺮاء ة ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال واﻻﻣﺘﻨﺎع
ﻋ ــﻦ ﺗـﻬـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺮ ،وإﻟ ــﺰاﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﺑـﺤـﺴــﻦ اﻟـﺴـﻴــﺮ
واﻟ ـﺴ ـﻠــﻮك ﻣ ــﺪة ﺳـﻨــﺔ ﺑـﻜـﻔــﺎﻟــﺔ  3000دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﺑﻌﺪ
ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ّ
ﺑﺮد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ.
وﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻻﻓﺖ ﻟﻠﺪاﺋﺮة ذاﺗﻬﺎ ،ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
إﻋــﺎدة ﻗﻀﻴﺔ أﻣﻦ دوﻟــﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺼﺎﻟﺢ
إﻟ ــﻰ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﻳــﺎت ،ﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ ﺟـﻠـﺴــﺔ ﻟﻨﻈﺮ
اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺠﺪدا ،وإﻟﻐﺎء ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻗ ــﺪ اﺗ ـﻬ ـﻤــﺖ اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ
ﺑﺎﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ واﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

 ٢٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻹﻧﺸﺎء ﺧﻂ ﻣﻴﺎه ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺮة إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎدس
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻗ ــﺮر اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺎت
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﺗــﺄﺟ ـﻴــﻞ ﻣــﻮﻋــﺪ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻋ ـﻄــﺎءات
ﻣـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ اﻧ ـﺸ ــﺎء ﺧ ــﻂ ﻣ ـﻴــﺎه ﻋــﺬﺑــﺔ ﻗﻄﺮ
 1200ﻣﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎدس
اﻟﻰ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  10ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع اﻟـ ــﺬي ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺿ ـﻤــﻦ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ
ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﺣﻤﺪي ﺑﺤﺚ ﻣﻊ
ﺳﻔﻴﺮ إﻳﺮان ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﺣﻤﺪي
اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻮاز اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﺪﻳﻮان ﻋﺎم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
أﻣﺲ ،ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ إﻳﺮاﻧﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺎرف وﺗﺒﺎدل
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ ﺣﻮل
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ُ
وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وﺗﻨﺎول اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺴﻴﺮة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎدﺗﻲ وﺷﻌﺒﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﺑﺤﺚ ﻓﺮص ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺗﺒﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.

»اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ« :ﻣﻌﺮض
اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  ٢٤اﻟﺠﺎري

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮاق :اﻟﻤﺠﺎزﻓﺎت ﱡ
ﺳﺘﺠﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﺒﺲ ﻣﺨﺘﻠﺴﻲ أﻣﻮال إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
وﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ وﻋــﻮد ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ،ذﻛﺮ أن اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﻬﺎ
ً
إﻻ اﻟﺸﻲء اﻟﺒﺴﻴﻂ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺮاق ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻊ
اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﻌﻬﺪات.
وﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ
دول اﻟﺠﻮار ،أﻛﺪ أن ﺑﻼده ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ً
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ،ﻣﺸﻴﺮا
ً
إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻟﺠﺎﻧﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮاق
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وأﺿﺎف :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻬﻴﺄ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ ﺳ ـ ــﻮف ﺗ ـﻌ ـﻘــﺪ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت
ﻟﻬﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺮار وﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن
ً
ً
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻄﺎ
ﻻﻧـﻌـﻘــﺎد اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟـﻠـﺠــﺎن اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ أﺟﻠﺖ إﻟﻰ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل إن اﻻﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺠــﺎﻧ ـﺒ ـﻴــﻦ
ً
ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أ ﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
دﻗـﻴـﻘــﺔ ﻋ ــﻦ وﺟـ ــﻮد اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت أﻣـﻨـﻴــﺔ ﺑﻴﻦ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻟﻠﻮزارة واﻟﺬي ادرﺟﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ  2017/2016ﺑﻜﻠﻔﺔ
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮﻳــﺔ  26ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﺧﺼﺼﺖ
ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ  3.15ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وأﺷ ـ ـ ــﺎرت ﻣـ ـﺼ ــﺎدر اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑ ــﺎء اﻟـ ــﻰ ان
اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﺣ ـ ــﺪدت  36ﺷ ـﻬ ــﺮا ﻣـ ــﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻣ ـﻨــﺬ ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ واﻟ ـﺒ ــﺪء
ﻓﻲ اﻷﻋـﻤــﺎل ،ﻣﺒﻴﻨﺔ ان اﻟﻌﻄﺎء ات ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟ ــﻰ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻟﻴﺤﻴﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻮزارة ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺎﻋﺪاد ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﺗـﺨــﺎذ ﻗــﺮار اﻟﺘﺮﺳﻴﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺻــﺎﺣـﺒــﺔ اﻟـﻌـﻄــﺎء اﻻﻓـﻀــﻞ
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻮاﺋﺤﻪ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻨـﻈــﻢ ﻃ ــﺮح ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺼــﺎت اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ ان اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻮف ﻳﻌﺰز ﺷﺒﻜﺔ
اﻟـﻤـﻴــﺎه ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳـﺘـﺤــﺪاث ﺧــﻂ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﺳﻌﺎت اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ ﻋﺪد
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺴـﻴــﺮ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟـﺨــﻂ

اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑــﺎﻟـﻤـﻴــﺎه اﻻﺿــﺎﻓ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ
ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻣ ـﻌــﺪﻻت اﻻﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮد واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪ زﻳـ ـ ــﺎدة ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة،
اﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ــﻰ رﻓـ ــﻊ ﻛـ ـﻔ ــﺎءة ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺎه وﺿﻤﺎن ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﻧﻘﺎوﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ
ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻟـﺘــﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﺨﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
وﻣﻌﺮض اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ
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وﻣﺮﻛﺰ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﻠﻴﻨﻴﻮم،
اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﺤﻀﻮر
وﻣﺸﺎرﻛﺔ راﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى
وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻌﻘﻴﻞ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،م.
ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺘﻞ ،إن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ
إﺣﻼل اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ »اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮن
ﻗﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«.

اﻟﻔﻠﻜﻲ اﻟﺴﻌﺪون :ﺑﺪء ﻣﻮﺳﻢ
»اﻟﺼﻔﺮي«  ٢٠اﻟﺠﺎري
ﻗﺎل اﻟﻔﻠﻜﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺎدل
اﻟﺴﻌﺪون إن ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻔﺮي
ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ  20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر أﻣﺮاض
اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم وﻫﻲ
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﺑﺄﻳﺎم »اﻟﺼﻔﺮي« اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ
دﺧﻮل »ﻧﺠﻢ ﺳﻬﻴﻞ« إﻟﻰ أن
ﻳﺒﺪأ اﻟﺸﺘﺎء.
وأﺿﺎف اﻟﺴﻌﺪون ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ«
أﻣﺲ ،أﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة »اﻟﺼﻔﺮي«
ﺗﻨﺘﺸﺮ أﻣﺮاض اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﺣﺘﻘﺎن اﻷﻧﻒ
واﻟﻌﻄﺲ واﻟﺮﺷﺢ وﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة
ﺣﺘﻰ ﻣﻮﺳﻢ ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر
واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻪ
ﻋﺪة أﻳﺎم وﻗﺪ ﺗﻬﺪأ ﺛﻢ ﺗﻌﻮد
ﻣﺮة أﺧﺮى.
وأوﺿﺢ أن اﻷﻃﺒﺎء ﻳﻘﻮﻟﻮن
إﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻨﺘﺸﺮ
أﻣﺮاض ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﻰ
اﻟﺮوﻣﺎﺗﺰﻣﻴﺔ واﻟﺤﻤﻰ
اﻟﻘﺮﻣﺰﻳﺔ واﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺎ واﻟﺤﻤﻰ
اﻟﻘﺮﻣﺰﻳﺔ وﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻴﻜﺮوب
ﺳﺒﺤﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼط
ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس
واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ.

٤
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ﺳﻤﻮه ّ
ﺣﻤﻠﻨﻲ إﻳﺼﺎل ﺗﺤﻴﺎﺗﻪ واﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ذﻛﺮ اﻟﻐﺎﻧﻢ أﻧﻪ ﺗﺸﺮف ﺑﻠﻘﺎء
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ وﻧﻘﻞ إﻟﻰ ﺳﻤﻮه
ﺗﺤﻴﺎت ﻛﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ودﻋﻮاﺗﻬﻢ ﺑﺄن ﻳﻤﻦ
اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه
ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ.

ﻗـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ
ﻣ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ إن ﺳ ـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ
ﺳﻴﻌﻮد إﻟــﻰ اﻟـﺒــﻼد ﻓــﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﺟ ــﻞ ﺳ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻰ ﺑـﻌــﺪ
ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻃﺒﻴﺔ أﺟﺮاﻫﺎ ﺳﻤﻮه
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح.
ﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻠﻐﺎﻧﻢ ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺮ إﻗــﺎﻣــﺔ
ﺳﻤﻮه ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﻧـ ــﻢ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﺗ ـﺸ ــﺮف
ﺑ ـﻠ ـﻘــﺎء ﺳ ـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ وﻧ ـﻘ ــﻞ إﻟــﻰ
ﺳﻤﻮه ﺗﺤﻴﺎت ﻛﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ودﻋــﻮاﺗ ـﻬــﻢ ﺑ ــﺄن ﻳﻤﻦ
اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻰ ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳـﻤــﻮه
ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ.
وأوﺿ ــﺢ أن ﺳـﻤــﻮه "ﺣﻤﻠﻨﻲ
أﻣﺎﻧﺔ إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ

اﻟﺪﻻل ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ إﺣﺪى اﻟﻤﺪارس
ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺸﺎري اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺑـ "ﺗﺴﻤﻴﺔ إﺣﺪى ﻣﺪارس
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﺳﺘﺎذ واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺸﺎري ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ".
وﻗــﺎل اﻟــﺪﻻل ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﻪ :ﺗﺰﺧﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑــﺮﺟــﺎﻻت ﻟﻬﻢ ﺑﺼﻤﺎت
راﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓــﻲ دﻋــﻢ اﻹﺻــﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻨﻤﻮي
ﺑﺼﻮره اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺆﻻء اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻬﻢ ذﻛﺮ ﺟﻤﻴﻞ وﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ
ﻗﻠﻮب أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻤﻮاﻗﻔﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن
ﻧـﻤــﻮذﺟــﺎ ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃــﻦ اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ وﻗ ــﺪوة ﻟــﻶﺧــﺮﻳــﻦ وﺑــﺎﻷﺧــﺺ اﻷﺟـﻴــﺎل
اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ ،وﻣــﻦ ﻫ ــﺆﻻء اﻟــﺮﺟــﺎل اﻷﺳـﺘــﺎذ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ واﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ً
ﻣﺸﺎري ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ إﻟﻰ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻣﺆﺧﺮا.
وأﺿﺎف :ﺗﻌﺪ ﺣﻴﺎة وﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎري
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﺮات اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء وﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺪور
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ وﻛﻴﻼ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺛﻢ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ أﺧــﺮى ،وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ
ﻓﺼﻮﻟﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،وﻛﺎن رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ وﻓﻲ دﻋﻢ
اﻹﺻﻼح وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء.
وأﻛــﺪ أن "اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﻗﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎﻻت
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗــﺪﻣــﻮا ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻠﻬﺎ وﻣــﻦ ﻫــﺆﻻء اﻷﺳـﺘــﺎذ ﻣـﺸــﺎري ﻣﺤﻤﺪ
ً
اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وأﻛــﺮم ﻧﺰﻟﻪ وأدﺧـﻠــﻪ ﺟﻨﺎﺗﻪ ،وﺗـﻘــﺪﻳــﺮا ﻟﻠﺪور
ً
ً
ً
واﻟﻌﻄﺎء اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
وأﻫﻠﻬﺎ ،ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺬا اﻻﻗﺘﺮاح".

اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﻣ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ـﻨــﺔ ﺗ ـﺤ ـﻴــﺎت
وﺗـﻘــﺪﻳــﺮ وﺷـﻜــﺮ ﺳـﻤــﻮه اﻟﺠﺰﻳﻞ
واﻣـﺘـﻨــﺎﻧــﻪ ﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ ﻛــﺎﻓــﺔ أﺑـﻨــﺎء
اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺳﻤﻮه اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑ ـﻌ ــﻮدﺗ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺐ اﻟ ـﻌــﺎﺟــﻞ
ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ".
ﻳﺬﻛﺮ أن وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻮان
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮي اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻋ ـﻠــﻲ اﻟ ـﺠــﺮاح
ﺻ ـ ـ ـ ــﺮح اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ
ﺑــﺄﻧــﻪ ﺑـﻔـﻀــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻠــﻪ  -ﺗـﻌــﺎﻟــﻰ
 ﻏ ــﺎدر ﺳـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد أﺣــﺪاﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻴــﺎت ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ
اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل اﻟـﻔـﺤــﻮﺻــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ
 ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎحوﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ.

ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :اﻋﺘﺪاءات إﻳﺮان ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧــﺎ ﻟــﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻷ ﻗـﻤــﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ أن اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺪره إﻳﺮان ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻋﻼن ﺣﺮب ودﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ وﺟﺮاﺋﻤﻪ ﺗﺠﺎه
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
وأﺷ ــﺎر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ اﻟــﻰ أن اﻻﺳـﺘـﻔــﺰازات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ
إﻳــﺮان ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺣﺮق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺟﺮﻫﺎ إﻟﻰ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وزاد اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻘﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ وﺗﻘﻒ
إﻳﺮان ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ وﺗﻌﺘﻘﺪ اﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ،
وﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪارك اﺧﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﻣﻊ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺧﺎﺻﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
أن اﻻﻋﺘﺪاءات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف أﻣﻨﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻗﺎﺋﻼ :ﻧﺜﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ
اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻧﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ وﻧﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻬﺎ
ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ َﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻒ اﻟﻬﺠﻮم ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت أو دوﻻ
راﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب أو ﺟﻤﺎﻋﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ.

اﻟﻤﻮﻳﺰري :أﺟﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺔ ...ﻓﺄﻳﻦ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ؟

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻜﻨﺪري ﻳﺴﺄل اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﻦ
ﻗﺮض ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻏﺎﻧﺎ

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻜﻨﺪري ﺳﺆاﻻ اﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﻗﺮوض اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ :ﻫﻞ اﻟﺘﺰم ﺻﻨﺪوق
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺟﺎءت ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮض ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻏﺎﻧﺎ؟.

اﻟﻔﻀﻞ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈرﺟﺎع
ﻗﻴﺎدي »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﻟﻌﻤﻠﻪ

»ﻧﺤﻤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ«
•

ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ﻗ ــﺎل اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﺷـﻌـﻴــﺐ اﻟ ـﻤ ــﻮﻳ ــﺰري إﻧ ــﻪ ﺑﻌﺪ
ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣــﻦ ﺗــﺪﻣـﻴــﺮ ﻣـﻨـﻄــﺎد اﻟـﺠـﻴــﺶ )رادار(،
"اﻛ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻨــﺎ اﻧ ـﻨ ــﺎ دوﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـﻜ ـﺸــﻮﻓــﺔ وأﺟ ــﻮاؤﻫ ــﺎ
ً
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :أن " 16ﺻﺎروﺧﺎ ﻣﺮت ﻋﺒﺮ
اﺟ ــﻮاء اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﻟ ــﻢ ﻳـﺘــﻢ رﺻــﺪﻫــﺎ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺳﻘﻂ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﺤــﺮاء ،وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧــﺮ أﺻــﺎب
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ".
وأوﺿـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ــﻮﻳ ــﺰري ،ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻋﻘﺪه ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻣﺲ" :ﻧﻘﻒ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وأي دوﻟ ــﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗـﺘـﻌــﺮض ﻷي ﺧـﻄــﺮ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻐﺮﻳﺐ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺸﻒ ﻟﻨﺎ ان اﺟﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺔ" ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ" :أﻳﻦ اﻟﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ؟ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ
ﺗﻮﺻﻞ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﻴﺶ ﺑﻀﺮورة اﻻﺳﺘﻌﺪاد،
ﻓﺄﻳﻦ ﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة؟".
وأﺿ ــﺎف" :اﻧﺘﻢ ﻓــﻮق اﻟﺨﻤﺎل اﻟﻠﻲ ﺳﻮﻳﺘﻮه،
واﻷذﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄذى ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻛﻞ
ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ ،ﺗﺴﺎﻫﻠﺘﻢ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ
ً
وﺳﻼﻣﺔ وأﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻟـ  16ﺻﺎروﺧﺎ أن ﺗﻤﺮ
وﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ؟ اﻳﻦ اﻟﻤﻠﻴﺎرات

ً
ﻳﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع وﻳﺎ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن؟" ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ "دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزارة
اﻟﺪﻓﺎع ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ رﺻﺪ اي اﺧﺘﺮاق".
وﻟ ـ ـﻔـ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ أن "وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﻳ ـﺘ ـﺤ ـﻤــﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻛ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ﻋـ ــﻦ اﺧـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاق اﻷﺟ ـ ـ ــﻮاء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣــﻦ أﺿــﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ
اﻟ ـﻘــﻮﻣــﻲ ،واﻟ ـ ــﺬي ﺗـﺴـﺒــﺐ ﻓ ــﻲ اﺳ ـﻘ ــﺎط ﻣـﻨـﻄــﺎد
اﻟﺠﻴﺶ" ،ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ" :ﻛﻴﻒ ﻳﺄﺗﻲ اﻷخ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻵن ﻟ ـﻴ ـﺼــﺪر ﺗــﻮﺟ ـﻴ ـﻬــﺎﺗــﻪ ﺑ ـﺸــﺮاء
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ! أﻳﻦ اﻟﻤﻠﻴﺎرات
اﻟـﺘــﻲ ﺻــﺮﻓــﺖ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠـﻴــﺶ؟ ﻓـﺤــﺎدﺛــﺔ ﻃــﺎﺋــﺮة
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻛﻠﻪ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺎ".
وﺑـ ﱠـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﻮﻳــﺰري أن "وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻟﻢ
ﻳﺘﺤﺮك وﻟﻢ ﻳﺼﺪر أي ﺑﻴﺎن وﻟﻢ ﻳﺮﺳﻞ رﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻰ ﺳﻔﺮاء اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺮﺳﻞ رﺳﺎﺋﻞ
اﻟ ــﻰ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ أرﺳ ـﻠ ــﺖ ﺻــﻮارﻳ ـﺨ ـﻬــﺎ ﻋﺒﺮ
اﻷﺟ ـ ــﻮاء أﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ" ،ﻣـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋ ــﻦ اﻋ ـﺘ ـﻘــﺎده ﺑــﺄن
"اﻹﺧﻮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻨﺘﻈﺮون ﺗﻄﻤﻴﻨﺎت
اﻻﺧﻮة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،1990وﺳﺎﻟﻔﺔ ﻻزم اﺑﻠﻎ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﻔﺔ،
او ﻳﻨﺘﻈﺮون )واﻟﻠﻪ اﻟﺸﻴﻮخ اﺑﺨﺺ(".
وأﻛﺪ" :ﻧﺤﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ دﺳﺘﻮر ،وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ

وواﺟ ـﺒــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺗ ـﻘــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ،ﻣ ــﻦ رﺋـﻴــﺲ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ــﻰ اﺻ ـﻐــﺮ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ،ﻓﻴﺠﺐ
اﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮام ﺣ ـ ـﻘـ ــﻮق اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌ ــﺎ،
ﻧـﺤــﻦ ﻛـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ ،ﻟﻜﻨﻜﻢ،
ﻛﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،ﻣﺘﺨﺬو ا ﻟ ـﻘــﺮار وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻓﺸﻠﺘﻢ ،وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻻ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
وﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗ ــﺪاوﻟ ــﺖ اﻻﺧ ـﺒ ــﺎر ذﻟ ــﻚ ،ﻳـﻌـﻨــﻲ ﻧﺤﻦ
ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﻮن ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ! وأﺟﻮاؤﻧﺎ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺔ،
وﻣــﺎ ﻧــﺪري ﻋــﻦ اﻻرض ﺑﻌﺪ ﻫــﻞ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣﺔ أم
ﻻ؟ وﻻ ﻧــﺪري ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﻫﻞ ﺳﻬﻞ اﺧﺘﺮاﻗﻪ أم
ﻻ؟ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻤﺮ ﻣ ــﺮور اﻟـﻜــﺮام،
ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع إﻟﻰ وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ".
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ورأى اﻟ ـﻤــﻮﻳــﺰري أن ﻋـﻠــﻰ "ﻫ ــﺬه
ّ
واﺟﺒﺎت وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﺮﻣﻬﺎ ،وﺗﺮى ﻣﺎ ﻓﻲ ِﻣﻨﺔ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻜﻢ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع أو اﻟــﻮزراء اﻻﺧﺮﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،ﺑﻌﺪ اﺷﺤﻘﻪ
ﻳ ـﻜ ـﻤ ـﻠــﻮن ،ﻳ ـﻘ ـﻌــﺪون ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﻮﺗ ـﻬــﻢ ،ﻫ ــﺬه دوﻟ ــﺔ
وﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ".

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ
"ﺣﻴﻨﻤﺎ اﺛﺮﻧﺎ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ او
اﻻﺧﺒﺎرﻳﺔ اﳌﻀﺮوﺑﺔ ﻛﺎن
ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺴﺎﺣﺔ
ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻤﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ان
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا وزراء او
ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﺒﺘﺪﺋﲔ دون أن
ﻧﺤﺪد ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ".
وﺗﺎﺑﻊ :اﻵن وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻻﺳﻢ ذﻟﻚ اﳌﺴﺆول
ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ اﳌﺴﻴﺌﺔ وﺑﺮاءة
ﺳﺎﺣﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎرﺟﺎﻋﻪ
اﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺗﻤﺴﻜﺎ
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ واﻻﻧﺼﺎف
وﺣﻔﻈﺎ ﻟﻜﺮاﻣﺔ وﺳﻤﻌﺔ ﻣﻦ
ﺗﻤﺖ ﺗﺒﺮﺋﺘﻪ.

ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻤﻮﻳﺰري

ً
 5ﻧﻮاب» :اﻻﺳﺘﺒﺪال«  %10ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز  160ﺷﻬﺮا

•

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﻗ ــﺪم اﻟـ ـﻨ ــﻮاب ﺻ ــﻼح ﺧ ــﻮرﺷ ـﻴ ــﺪ ،وﺧـﻠـﻴــﻞ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ،وﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري،
وﺳ ـﻌــﺪون ﺣـﻤــﺎد اﻗـﺘــﺮاﺣــﺎ ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻻﻣﺮ اﻻﻣﻴﺮي رﻗﻢ  61ﻟﺴﻨﺔ .1976
وﻧﺺ اﻻﻗﺘﺮاح ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﺑﺴﺪاد اﺻــﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﻄﻠﻮب ردﻫــﺎ ﻻﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪال،
وﻳﺠﻮز ﻻﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﺻﺮف
 10ﺑــﺎﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎش اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪي ﺑـﻤــﺎ ﻻ
ﻳﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ  160ﺷﻬﺮا ﻣﻘﺪﻣﺎ
وﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـﺴـ ــﺪاد  10ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎش
اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪي واﻟـ ـﺼ ــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ دﻓـﻌـﺘـﻴــﻦ ﻃ ــﻮال
اﻟﺤﻴﺎة.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ اﻻﻗﺘﺮاح:

اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ
ﻳﻠﻐﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﻟﺒﺎب

ً
اﻟﺴﺎدس ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ) (77و) (78و) 78ﻣﻜﺮرا(
و) (79ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻻﻣﻴﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )(61
ﻟـﺴـﻨــﺔ  1976اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎر اﻟ ـﻴــﻪ وﻻ ﻳ ـﺴــﺮي ﻫــﺬا
اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳ ــﻮﻗ ــﻒ ﺧ ـﺼ ــﻢ اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺒــﺪل ﻣــﻦ
اﻟﻤﻌﺎش ﺑـﺴــﺪاد اﺻــﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش ،ﻓﺎذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗــﺪ اﻛﺘﻤﻞ ﺳــﺪادﻫــﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻮﻗﻒ اﻟﺨﺼﻢ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ردﻫﺎ ﻻﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪال وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺠﺪاول اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪد ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻃﺒﻘﺎ
ﻻﺣـﻜــﺎم اﻻﻣ ــﺮ اﻻﻣـﻴــﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ )(61
ﻟﺴﻨﺔ  1976اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺒــﺪل ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان اﻟ ـﺒ ــﺎب اﻟـ ـﺴ ــﺎدس ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
"ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟـﻤــﺆﻣــﻦ ﻋـﻠـﻴــﻪ او
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش".

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ً
ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﻟـﻤــﺎدة ) 112ﻣـﻜــﺮرا( ﻣﻦ
اﻻﻣﺮ اﻻﻣﻴﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (61ﻟﺴﻨﺔ 1976
اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﻻﺗﻲ:
ً
ﻣــﺎدة ) 12ﻣـﻜــﺮرا( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ
واﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ان ﻳﻄﻠﺒﻮا
ﺻﺮف ) (10%ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺌﺔ وﺳﺘﻴﻦ
ﺷﻬﺮا ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن اﻟـﺴــﺪاد ﺑﻮاﻗﻊ
) (10%ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش.
وﻳـ ـﺠ ــﻮز ان ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻃ ـﻠ ــﺐ اﻟـ ـﺼ ــﺮف ﻋـﻠــﻰ
دﻓﻌﺘﻴﻦ ﻃــﻮال اﻟـﺤـﻴــﺎة .واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣــﻦ ذﻟﻚ
ﻳﺠﻮز ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺮف ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣــﺮة اﺧــﺮى ﻓﻲ
ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ
اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.
وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺣـﻜــﺎم ﻫــﺬه اﻟـﻤــﺎدة
وﺗــﺆدﻳ ـﻬــﺎ اﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳ ـﺼــﺪر ﺑـﻬــﺎ ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ﺑـﻌــﺪ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻳ ـﺠــﻮز ﻟ ـﺼــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎش اﻟـ ــﺬي ﺻــﺮف
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) 112ﻣﻜﺮرا( ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻻﻣﻴﺮي
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (61ﻟﺴﻨﺔ  1976اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ
ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ
اﻋﺎدة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﺗـﻜـﻔــﻞ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﺻ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﺷــﺎت
اﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺮوض اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮن
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ
واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ان اﻻﻗﺘﺮاح
ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن ﺟ ــﺎء ﻟﻴﺴﺪ اﻟـﺜـﻐــﺮات اﻟـﺘــﻲ وﺟــﺪت

ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (10ﻟﺴﻨﺔ 2019
ﺑـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ﺑـﻌــﺾ اﺣ ـﻜــﺎم ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺘــﺄﻣـﻨـﻴــﺎت
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﺑـ ــﺎﻻﻣـ ــﺮ اﻻﻣـ ـﻴ ــﺮي
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ ) (61ﻟﺴﻨﺔ  1976واﻟﻘﺎﻧﻮن
ر ﻗ ـ ــﻢ ) (10ﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ  2014ﺑ ـﺘ ـﻘ ــﺮ ﻳ ــﺮ ﻣ ـﻜ ــﺎ ﻓ ــﺄة
ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺨــﺎﺿ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ وﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﻣـﻌــﺎﺷــﺎت وﻣـﻜــﺎﻓــﺂت
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺷﺘﺮاك
وﻳ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬا اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻐــﺎء
ﻧ ـﻈ ــﺎم اﻻﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال اﻟـﻤـﻄـﺒــﻖ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ واﻟ ــﺬي
اﺛﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ
ﻻﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ اﻻﺳــﻼﻣـﻴــﺔ وﻓـﻘــﺎ ﻟﻔﺘﻮى
وزارة اﻻوﻗ ــﺎف ﺳﻨﺔ  2010واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
وﺟــﺎء اﻻﻗـﺘــﺮاح ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻻوﻟــﻰ ﺑﺎﻟﻐﺎء
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس اﻟﺨﺎص
ﺑ ـﻤــﻮاد اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال وﻫ ــﻲ ) (77و) (78و)78
ً
ﻣﻜﺮرا( و) (79ﻣﻦ اﻻﻣﺮ اﻻﻣﻴﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
) (61ﻟﺴﻨﺔ  1976ﺑﺎﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واوﻗﻒ ﺧﺼﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎش ﺑﺴﺪاد اﺻﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش ﻓــﺎذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗــﺪ اﻛﺘﻤﻞ ﺳــﺪادﻫــﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻮﻗﻒ اﻟﺨﺼﻢ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ وﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ذﻟﻚ.
وﺟﺎءت اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺎب
اﻟـﺴــﺎدس ﻣــﻦ اﻻﻣــﺮ اﻻﻣـﻴــﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
) (61ﻟﺴﻨﺔ  1976اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ او ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش.
وﺟ ــﺎء ت اﻟـﻤــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﻧﺺ
اﻟ ـﻤ ــﺎدة ) 12ﻣ ـﻜ ــﺮرا( ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣــﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻪ او ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺎش  10%ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷﻪ
ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ رﺑــﻊ اﻟــﺮاﺗــﺐ وﻳـﻜــﻮن ﻟﻤﺌﺔ وﺳﺘﻴﻦ
ﺷﻬﺮا وﻳﺠﻮز ان ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ
دﻓﻌﺘﻴﻦ ﻃﻮال اﻟﺤﻴﺎة.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري ﻳﺴﺄل اﻟﺤﺠﺮف ﻋﻦ ﺗﺠﺎوزات »اﻟﺪرة«
ً
وﺟــﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري ﺳــﺆاﻻ
ً
ﺑــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ إﻟـ ــﻰ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ د .ﻧــﺎﻳــﻒ
اﻟﺤﺠﺮف ﻋــﻦ ﺗـﺠــﺎوزت ﻓــﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟــﺪرة
ﻻﺳﺘﻘﺪام وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،ﺗﻘﺪر
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ  800أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻧـﺸــﺮت إﺣ ــﺪى اﻟﺼﺤﻒ
ً
ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ  2019-8-3ﺧ ـﺒ ــﺮا ﺗـﺤــﺖ ﻋـﻨــﻮان
)ﺗ ـﺠــﺎوزات ﺑ ـ  800أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ﻓــﻲ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺪرة( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزارة أو اﻟﺸﺮﻛﺔ
أي ﺗﺄﻛﻴﺪ أو ﻧﻔﻲ.
واﺳﺘﻔﺴﺮ اﻟﻜﻨﺪري ﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ ﻫﺬه
اﻟﺘﺠﺎوزات ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب

ﻳــﺮﺟــﻰ ﺗــﺰوﻳــﺪي ﺑ ــﺎﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺗﺠﺎه ﻫــﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات )إذا
ً
وﺟﺪت( ﺧﺼﻮﺻﺎ أن وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ
ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة )اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت – و ﺷــﺮ ﻛــﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ(.
وﺗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎءل ﻋ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﺪى ﺻـ ـﺤ ــﺔ اﻧ ـﻌ ـﻘ ــﺎد
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ 2019
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻋﺘﻤﺎد ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﺒﻌﺾ أﻋﻀﺎء
ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣﻦ

وﺟﻮد ﻛﺘﺎب ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺑﺒﻄﻼن ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ؟
وأﺻﺎف :ﻫﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
)ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر( اﻷﻋﻀﺎء
اﻟـﺒــﺎﻃـﻠــﺔ ﻋـﻀــﻮﻳـﺘـﻬــﻢ ﺑ ــﺮد اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ اﻟﺘﻲ
ﺻﺮﻓﺖ ﻟﻬﻢ ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ رد إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺒﻄﻼن
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب
ﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻹرﺟﺎع
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة؟

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري

ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﺗﺪﻋﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ »اﻟﺸﻨﻐﻦ«
اﻟﺘﻘﻰ وﻓﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟ ـﺴــﺎدﺳــﺔ أﻣ ــﺲ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﺤـﻤـﻴــﺪي
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﺣﻤﻮد اﻟﺨﻀﻴﺮ
ر ﺋ ـﻴــﺲ وزراء دو ﻗ ـﻴــﺔ ﻟــﻮ ﻛـﺴـﻤـﺒــﻮرغ ﺧﺎﻓﻴﻴﺮ
ﺑﻴﺘﻞ.
وﺟﺮى ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ
اﻟ ـﺼــﺪﻳ ـﻘ ـﻴــﻦ ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع دﻋــﻢ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠﻮﻛﺴﻤﺒﻮرﻏﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﻔﺎء
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺸﻨﻐﻦ.
وأﺑﺪى اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠﻮﻛﺴﻤﺒﻮرﻏﻲ اﺳﺘﻌﺪاد
ﺑـ ــﻼده ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺈﻋ ـﻔــﺎء
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺸﻨﻐﻦ.

وﻓﺪ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ
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»اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« :دﻋﻢ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ّ
وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻴﻨﻜﺪ إن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﻗﻌﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ّ
اﻷﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
وﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻟـﻴـﻨـﻜــﺪ إن اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ،
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ،
ﺑﺤﻀﻮر اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ،
د .ﺧــﺎﻟــﺪ ﻣـﻬــﺪي ،ورﺋـﻴــﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻤﺎل اﻟﻨﺼﺮاﻟﻠﻪ،
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ "ﻟﻴﻨﻜﺪ إن" ﻓﻲ
اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ وﺷـﻤــﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻋﻠﻲ ﻣﻄﺮ.
وأﻛ ــﺪ ﻣ ـﻬــﺪي ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ،أن
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ودﻋﻢ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻت ﺗــﺪرﻳــﺐ اﻟ ـﻜ ــﻮادر ﻣﻦ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة،
ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ

أول ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﻗﻤﻴﺔ
ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻴﻨﻜﺪ إن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻻوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻋﻠﻲ ﻣﻄﺮ ،إن »ﻟﻴﻨﻜﺪ إن« ﺗﻬﺪف اﻟﻰ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﻞ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻓﺮص اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل إﻧﺸﺎء أول ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺿــﺎف أن ﻫــﺬه اﻟــﺮؤﻳــﺔ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ رؤﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،2035
ﻣ ـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋ ــﻦ أﻣ ـﻠ ــﻪ ﻓ ــﻲ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺷ ــﺮاﻛ ــﺎت ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.

رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻣﺼﺮ
اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎﻟﻴﻴﺮ واﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪاﻟﺠﺎﺑﺮ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﻋ ـﻠــﻰ ﺷـﺒـﻜــﺔ اﻹﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ أن أﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ وزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ
واﻹدارة اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ﻟ ــﻺﺣ ـﺼ ــﺎء
وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ
اﻷﺧ ـ ــﺮى ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ أﻋ ـﻀــﺎء ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺑﻬﺪف
رﺻ ـ ــﺪ وﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ أﻫ ـ ــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟ ـ  ،17وإﺻﺪار
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻘﺎ
ﻟﻬﺬه اﻷﻫﺪاف.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬــﺔ أﺧ ـ ـ ــﺮى ،أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ
ادارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ان اﻻﻣﺎﻧﺔ
اﺳـﺘــﻮﻓــﺖ ﻛــﺎﻓــﺔ ﺷ ــﺮوط وﺿــﻮاﺑــﻂ
ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺮ اﻻﺧﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ادارة ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ان اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻻﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﻣـﻬــﺪي
اوﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ ﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ادارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺒﻞ
اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ

وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﻟﺘﻲ ﺣﺪدت آﻟﻴﺔ ادارة ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﻋـﺒــﺮ ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
واﺷـ ــﺎر اﻟ ــﻰ ان اﻻﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻻﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ
واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑ ـ ــﺪأت ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟـ ـﻀ ــﻮاﺑ ــﻂ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑﻨﺸﺮ اﻻﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ ان ﻣﻦ اﺑﺮز ﻫﺬه
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻋــﺪاد ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﺤﺪدة
ﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬه اﻻﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر وﺿ ـ ـ ــﺮورة
اﺷـﺘـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻗﻴﻤﺔ
ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻃ ـ ـﻨـ ــﻮن
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ رﺋ ـﻴــﺲ اﻷرﻛـ ــﺎن
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـﺨـ ـﻀ ــﺮ ،ﺑـﻤـﻜـﺘـﺒــﻪ
ﺻـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎح أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
رﺋـﻴــﺲ أرﻛ ــﺎن ﺣــﺮب اﻟـﻘــﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟ ـﻠ ــﻮاء أرﻛ ـ ــﺎن ﺣ ــﺮب ﻣﺤﻤﺪ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﺠــﺎﺑــﺮ ﻳــﺮاﻓ ـﻘــﻪ رﺋﻴﺲ
ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﻤﻴﺪ
أرﻛﺎن ﺣﺮب ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺼﻤﺪي.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ
ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻷرﻛ ــﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
إﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
أﻫ ــﻢ اﻷﻣـ ــﻮر واﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت
ذات اﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ،ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﺨـ ـﻀ ــﺮ ﺑـﻌـﻤــﻖ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ وﺣﺮص
اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰﻫ ــﺎ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻌﻤﻴﺪ رﻛﻦ أﺣﻤﺪ
اﻟﺨﻠﻒ.
ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ

»ﺟﻬﺮاء اﻟﺒﻠﺪي« ﺗﺆﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﺪارس ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
»ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺒﺎرك« واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻨﺎدي رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪﺗﻪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﻀﻮ
أﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺎن ،أﺣ ــﺎﻟ ــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﻣـﺤــﺎﻓــﻆ
ً
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي ﻛ ــﻼ ﻣﻦ
اﻗ ـﺘــﺮاح ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﺤﺮي ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻈﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺮاب
واﻗ ـﺘ ــﺮاح اﻟـﻌـﻀــﻮ أﺣـﻤــﺪ اﻟـﻬــﺪﻳــﺎن ﺑﺸﺄن
ﺗـﺤــﻮﻳــﻞ اﻻﺷ ـ ــﺎرات اﻟ ـﻤــﺮورﻳــﺔ ﺑــﺎﻟـﺠـﻬــﺮاء
ﻟ ــﺪوارات ،إﻟــﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وواﻓ ـ ـﻘـ ــﺖ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ـﻠ ــﺐ وزارة
اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺠﺪ وﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻛ ـﺒ ــﺪ ﺧ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻗ ـﻄ ـﻌــﺔ  ،2ﺿـﻤــﻦ
ﻣﺸﺮوع ﻛﺒﺪ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻏـﻨــﺎم واﻟﻤﺎﺷﻴﺔ،
وﻃ ـﻠ ــﺐ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑــﺰﺣــﺰﺣــﺔ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ،وﻃﻠﺐ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎر اﻟﻜﻴﺒﻼت اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ واﻟـﺸــﺪادﻳــﺔ ،واﻗـﺘــﺮاح
اﻟﻌﻀﻮ أﺣﻤﺪ اﻟﻬﺪﻳﺎن ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻞ دوار

ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﻨﺴﻴﻢ وﺗﻴﻤﺎء.
وأﺟ ـﻠــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح اﻟـﻤـﻘــﺪم ﻣﻦ
ﺑـﻌــﺾ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﺑ ـﺸــﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﺒــﺪ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ،
واﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح ﺑـﺸــﺄن ﻋـﻤــﻞ ﻣــﻮاﻗــﻒ ﺳـﻴــﺎرات
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﺴﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮاء ،واﻻﻗﺘﺮاح
ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻣﺪارس ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ أﺣــﺎﻟــﺖ
ﺳ ـ ــﺆال اﻟ ـﻌ ـﻀ ــﻮ أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟـ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺎن ﺑ ـﺸــﺄن
ﻣـﺠـﻤــﻊ ﻛـﻠـﻴــﺎت وﻣـﻌــﺎﻫــﺪ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﺠﻬﺮاء،
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎدس ﺑﺠﻮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،واﻓﻘﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺸﺄن
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﻟـﻨــﺎدي رﺟــﺎل اﻹﻃـﻔــﺎء،
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻗﻄﻌﺔ .7
ورﻓﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣﺲ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻳﺮ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪم
ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﻤﺪ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣﺲ
اﻟــﺮﺟـﻴــﺐ ﺑـﺸــﺄن ﺗﺨﺼﻴﺺ أرض ﺑﺪﻳﻠﺔ
ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ واﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻮﺳﻌﺔ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺻﺒﺎح
اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ ،وﻃـﻠــﺐ وزارة اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟـﻤــﺎء
ﺑﺈﻧﺸﺎء وإﻧـﺠــﺎز وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏــﺮب اﻟﻔﻨﻴﻄﻴﺲ ،ﺑــﺪﻻ

ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺸﺮف ،وﻃﻠﺐ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺮﻛﺰي 3
ﻟﻀﻢ اﻟﻠﻴﻮان اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﺑﻘﻄﻌﺔ .4
ورﻓ ـﻀــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪم ﻣﻦ
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﻴﻔﻲ
وﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮي ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺮوﺿﺔ

إﺻﺎﺑﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺘﺒﺎدل إﻃﻼق ﻧﺎر ﻣﻊ ﺗﺠﺎر
ﻣﺨﺪرات ﻓﻲ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ

ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ  ٦ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت ﺷﺒﻮ وﺣﺸﻴﺶ و ٤أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ وذﺧﻴﺮة

ُ
أﺻﻴﺐ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺑﺮﺗﺒﺔ
ﻧﻘﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﺨﺪرات ـ ـ إدارة اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺑﻄﻠﻖ
ﻧﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ أﺛﻨﺎء ﻣﺪاﻫﻤﺔ ﻣﻨﺰل ﻋﺼﺎﺑﺔ
ﺗ ــﺮوﻳ ــﺞ ﻣـ ـﺨ ــﺪرات ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟـﺼـﻠـﻴـﺒـﻴــﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول.
وﻋ ـﺜ ــﺮ رﺟـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺚ ﺑـ ـﺤ ــﻮزة أﻓـ ــﺮاد
اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ،وﻫﻢ ﻣﻮاﻃﻦ وﺧﻠﻴﺠﻲ وآﺧﺮ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ  4أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ
و 5ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺸﺒﻮ اﻟﻤﺨﺪرة،
وﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺤﺸﻴﺶ ،وﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﺨﺪرة.
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ رواﻫﺎ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ،
ﻟـ ـ "اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ،أن ﻗ ــﻮة ﻣ ــﻦ رﺟـ ــﺎل ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ

٥

ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺪرات ﺗ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺖ ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ـ ــﺲ اﻷول
ﻟﻤﺪاﻫﻤﺔ ﻣﻨﺰل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ّ
ﺣﻮﻟﻪ
أﻓـ ــﺮاد ﻋـﺼــﺎﺑــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺨــﺰن ووﻛـ ــﺮ ﻟــﻼﺗـﺠــﺎر
ً
وﺗـﻌــﺎﻃــﻲ اﻟـﻤـﺨــﺪرات ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﻘﻮة
ﺗــﻮﺟـﻬــﺖ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰل ﺑـﻌــﺪ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج إذن
ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺆﻛﺪة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن أﻓﺮاد
اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺟﻠﺒﻮا ﻗﺒﻞ ﻋﺪة أﻳﺎم ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺸﺒﻮ اﻟﻤﺨﺪرة ،وﻫﻢ ﺑﺼﺪد اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر أن اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﺳﺘﺸﻌﺮوا
وﺟــﻮد رﺟــﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻓــﻮر وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ
اﻟﻤﻨﺰل ،وأﻃﻠﻘﻮا اﻟﻨﺎر ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
إﺻﺎﺑﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻧﻘﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ

ً
ً
ﺑﻄﻠﻖ ﻧﺎري اﺧﺘﺮق ﺑﻄﻨﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻋﺪدا
ّ
ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﺟﻼء زﻣﻴﻠﻬﻢ
اﻟﻤﺼﺎب وﻧﻘﻠﻪ إﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ واﺻــﻞ ﺑﺎﻗﻲ أﻓــﺮاد اﻟﻘﻮة
اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻨﻬﻢ
وﺳـﻴـﻄــﺮوا ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋ ـﺜــﺮوا ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑـﻌــﺾ اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ اﻟ ـﻨــﺎرﻳــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺪرات إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ذﺧﻴﺮة ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ.
وﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ ُاﻟﻤﺼﺎب،
ﻗﺎل اﻟﻤﺼﺪر إﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻪ
ّ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷ ﻃـﺒــﺎء ﻣﻦ
ً
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻈﻴﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﺸﺎﺋﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ أن رﺟ ــﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ أﺣــﺎﻟــﻮا اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
واﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻨﻴﻄﻴﺲ ﻗﻄﻌﺔ  ،3ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
أﺟﻠﺖ اﻗـﺘــﺮاح اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺸﺄن
اﺳ ـﺘ ـﺤــﺪاث ﻣـﻄـﺒــﺎت ﺻـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ وﻟــﻮﺣــﺎت
ارﺷ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﻒ اﻟـ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ اﻟـ ــﺰاﺋـ ــﺪة
ﺑﺎﻟﺸﺎرع اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﻘﺮﻳﻦ
وﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ.

ً
اﻟﺨﻀﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻀﻴﻒ اﻟﻤﺼﺮي
اﻷرﻛﺎن ،ﻣﺪﻳﺮ ادارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ــﺪى اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺗﻴﻴﺮي ﻛﺎﻟﻴﻴﺮ ﻳﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻤﻠﺤﻖ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻼد اﻟﻌﻘﻴﺪ
اﻟﺮﻛﻦ ﻃﻴﺎر ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﻴﻜﻴﻴﻪ.
وﺗــﻢ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
أﻫ ــﻢ اﻷﻣـ ــﻮر واﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت
ذات اﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ،ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﺨـ ـﻀ ــﺮ ﺑـﻌـﻤــﻖ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ

اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ وﺣﺮص
اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰﻫ ــﺎ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻷرﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﻨ ــﻮاف ،وآﻣ ــﺮ اﻟ ـﻘــﻮة اﻟﺒﺮﻳﺔ
اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺒﺎح،
وآﻣ ــﺮ اﻟ ـﻘــﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟـﻠــﻮاء
اﻟﺮﻛﻦ ﺑﺤﺮي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﻨﺪري،
وآﻣـ ــﺮ اﻟ ـﻘ ــﻮة اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻠــﻮاء
اﻟﺮﻛﻦ ﻃﻴﺎر ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻔﻀﻠﻲ.

ً
ً
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :ﺿﺒﻂ  ٢١ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻣﺘﺠﻮﻻ
ﺗﺤﺮﻳﺮ  ١٥ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻧﻔﺬ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮارئ ﺑﻔﺮع
ﺑـﻠــﺪ ﻳــﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺣﻤﻼت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم
ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻟﺮﺻﺪ
اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎوزات ﻓـ ـ ــﻲ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء واﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺎت ﻋـﻠــﻰ
ً
أﻣ ـ ــﻼك اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ،ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻼت ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﻤـﺜــﻞ ﻓﻲ
اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
زﻳ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن اﻟﺤﻤﻼت
أﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﻪ
إﻧـ ـ ـ ــﺬارﻳـ ـ ـ ــﻦ داﺧـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر
ﻟﻌﻘﺎرﻳﻦ ﻹﻏﻼق اﻟﺒﻠﻜﻮﻧﺎت
واﻟـﻤـﻌـﻠـﻘــﺎت ﺑ ـﻤــﻮاد ﺧﻔﻴﻔﺔ
ً
ﺧــﻼﻓــﺎ ﻟﻠﻘﺮار اﻟ ــﻮزاري رﻗﻢ
 206ﻟﺴﻨﺔ  2009ووﺟــﻮد
أﻋ ـﻤــﺎل ﺑ ـﻨــﺎء ﻏـﻴــﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ
ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻛﺴﻜﻦ ﺧــﺎص إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ وﺿــﻊ ﻣﻠﺼﻖ إﻧــﺬار
ﻷ ﺣــﺪ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ

أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼك اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ــﻮﺿـ ــﻊ
ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴ ـ ــﺮات ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮاد
اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ.
وأﺷـ ــﺎر اﻟـﻌـﻨـ َـﺰي إﻟ ــﻰ أﻧــﻪ
ﺗــﻢ وﺿ ــﻊ ﻣﻠﺼﻘﻲ إﺧـﻄــﺎر
ﺑ ـﻤــﻮﻋــﺪ اﻹزاﻟ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋﻠﻰ
ورود ﺷـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮى ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ
ﺑــﻮﺟــﻮد ﻣﻈﻼت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر
ً
ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻷوﻗﺎف ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻠﺘﻴﻦ ﺑﺮﻓﻘﺔ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ
ً
ً
ﺿ ـﺒــﻂ  21ﺑــﺎﺋ ـﻌــﺎ ﻣـﺘـﺠــﻮﻻ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـﺎر اﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات
وﺟ ـ ـ ـ ٍ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ
ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت ﻣ ـ ــﺰاوﻟ ـ ــﺔ ﺣــﺮﻓــﺔ
دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ً
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ
 15ﻣ ـﺤ ـﻀ ــﺮ ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

وﻛﻼء »اﻟﺰراﻋﺔ« اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻮن ﻳﺒﺤﺜﻮن اﻟﺘﻌﺎون
وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﻋﻘﺪ وﻛﻼء اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟــﻮزارات
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺰراﻋــﺔ ﺑ ــﺪول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ أﻣﺲ،
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ وﻓ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺑــﺎﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﺨﺘﻼن ﻟـ"ﻛﻮﻧﺎ" ،إن اﻟﻠﻘﺎء
ﻳﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎت وأﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ وﻗ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ
اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء وإﻗــﺮار اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ــﺰراﻋـ ــﺔ
واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻧــﺎﻗــﺶ

وﻛﻼء اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ً
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮك
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـ ــﺰراﻋ ـ ــﺔ واﻟـ ـﺜ ــﺮوة
اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻜ ـﻴ ــﺔ وﻣـﻨـﻬــﺎ

اﻟﺸﺮاء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻸدوﻳﺔ
واﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎﺣ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻄــﺮﻳــﺔ وإﻳ ـﺠ ــﺎد
آﻟـﻴــﺔ ﻣــﻮﺣــﺪة ﻹﺟ ـ ــﺮاءات اﺳـﺘـﻴــﺮاد
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺤﻴﺔ وآﻟﻴﺔ ﻓﺮض ورﻓﻊ

ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺤﻴﺔ
واﻟـﻄـﻴــﻮر ﻣــﻦ ﺧ ــﺎرج دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

»اﻟﺠﻤﺎرك« :ﺑﻴﻊ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٥أﻟﻒ دﻳﻨﺎر »اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« :ﻓﻚ
ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة أﺻﺪر دﻟﻴﻞ زﻛﺎة
اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﻴﻦ اﻹدارات ﻣﺜﻤﺮ وﻧﺎﺟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﺟﺮت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻣﺰادﻳﻦ ﻋﻠﻨﻴﻴﻦ
ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺑﻴﻊ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 55800
ً
دﻳ ـﻨــﺎرا ،وإﻟ ـﻐــﺎء ﺑﻴﻊ ﺑﻀﺎﺋﻊ أﻋـﻠــﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﺴﻌﺮ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻹدارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ ،إن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ــﻢ ﺑـﻴـﻌـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺎل ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ  4417ﻛﺮز ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻣﻨﻮﻋﺔ ،و 203ﺑﻀﺎﻋﺔ
ً
ﻣـﻨــﻮﻋــﺔ ،وﺣــﺎوﻳــﺔ  40ﻗــﺪﻣــﺎ "إﺿـ ــﺎء ة  "LEDو3
ً
ﺣﺎوﻳﺎت  40ﻗﺪﻣﺎ "ورق".

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

أﻛ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ وﻋ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﻘ ــﺮآن اﻟـﻜــﺮﻳــﻢ
ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺣﻮﻟﻲ واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ،أن "اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻟﻔﻚ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﻴﻦ إدارات ﻗﻄﺎع اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،اﻟﺬي ُﻋﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ،ﻛﺎن ﻣﺜﻤﺮا وﻧﺎﺟﺤﺎ".
وﻗﺎل اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،إن "ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﻮﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ"،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "أﺑــﺮز ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻃﺒﺎﻋﺔ
ﱢ
اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ وزﻳــﺮ اﻷوﻗ ــﺎف ،ﺗﻌﻨﻰ
ﺑﺈدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ".
وأﺿ ــﺎف" :ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ اﻻﺗـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗـﻜــﻮن اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺤﻠﻘﺎت ﺗﺤﻔﻴﻆ ﺷﺆون اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة،
وﻓــﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺧــﺎص ﺑﺎﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓــﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻴﻦ ،ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻓﻘﻂ".
وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺼﻞ ،أﻋﻠﻨﺖ إدارة اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ واﻟﺠﻬﺮاء ،ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺗﻼوﺗﻪ وﺗﺠﻮﻳﺪه ﻟﻠﺪورة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
 77ﻟﺴﻨﺔ ) 2019ﺑـﻨـﻴــﻦ( ،إذ ﺣ ــﺪدت اﻹدارة ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻬــﺮاء،
وﺛــﻼﺛــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ﻷداء اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓــﻲ  22وﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺣﺘﻰ  26اﻟﺠﺎري.

أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد
ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺖ اﻟ ــﺰﻛ ــﺎة ﻧــﺎﻳــﻒ اﻟـﺠـﻴـﻤــﺎز
اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣ ــﻦ إﺻـ ــﺪار دﻟ ـﻴــﻞ زﻛ ــﺎة
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺳ ــﻮق
اﻷوراق اﻟﻤــﺎﻟﻴﺔ  -اﻟﺒﻮرﺻﺔ .2018
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺠ ـﻴ ـﻤ ــﺎز ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺒﺮع
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﻣــﻦ أﻗــﺮب
ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻹﻳﺮادﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة
ﻗـ ــﺮب اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺔ أو
ﺻ ــﺎﻻت اﻟـﻤـﺘـﺒــﺮﻋـﻴــﻦ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﺗـ ـﺼـ ـﻔ ــﺢ اﻟ ـ ــﺪﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ
ً
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻴﺖ وذﻟــﻚ ﺗﺴﻬﻴﻼ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧـﺴـﺨـﺘــﻪ
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ زﻛــﺎة اﻷﺳﻬﻢ
وﺷ ـﻤ ـﻠــﺖ اﻷدﻟ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻨــﺔ 2010
ﺣـﺘــﻰ  ،2018إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺧﺪﻣﺔ اﺣﺘﺴﺎب زﻛﺎة اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻨﻴﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻋ ـﺒــﺮ ﻋ ـﻨ ــﻮان اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ
https://www.zakathouse.org.
.kw/calculat.aspx

ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺠﻴﻤﺎز

ً
وذﻛــﺮ أن اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﻘﺴﻢ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻳـ ـﻘ ــﺪم ﺧــﺪﻣــﺔ
اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت واﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ،
ً
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ا ﻟـﻘـﺴــﻢ ﻣــﺆ ﻫــﻞ ﻋﻠﻤﻴﺎ

ً
وﺷﺮﻋﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب
زﻛ ـ ــﺎة ﻋ ـ ــﺮوض اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة )ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ
ـ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ـ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ(.
وﺑﻴﻦ أن ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻷوراق اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ
ﻫﻴﺌﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ
زﻛ ــﺎة ﺳـﻬــﻢ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻹدراﺟـ ــﻪ ﻓﻲ
دﻟ ـﻴــﻞ زﻛ ــﺎة اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ
ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ،وﺗﻤﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ واﻷﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ
اﻵﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣﻊ
ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻹدراج زﻛـ ــﺎة اﻷﺳـﻬـﻤــﻦ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎب
ﻋﻤﻠﻴﺎت  138ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﺪرﺟــﺔ ﻓﻲ
ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

٦

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

دلبلا
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»اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ« ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻮزﻫﺎ اﻟـ  ١٧ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »«GUST

ﱠ
ً
اﻟﻔﺎرق ﺗﻘﻠﺺ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ »اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« إﻟﻰ  ١١٤ﺻﻮﺗﺎ

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ إﻏﻼق اﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ
أﻣﺎم ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺪادﻳﺔ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻟـ §  :إدارة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ً
ﺑﻔﺎرق  ١١٤ﺻﻮﺗﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت راﺑﻄﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓﻮزﻫﺎ اﻟـ  ١٧ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

academia@aljarida●com
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ﺣـﻘـﻘــﺖ ا ﻟـﻘــﺎ ﺋـﻤــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺑـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻠــﻮم
وا ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮ ﻟـ ــﻮ ﺟ ـ ـﻴـ ــﺎ » «GUST
ﻓ ــﻮزﻫ ــﺎ اﻟ ـ ـ  17ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ إﻟﻰ 114
ﺻﻮﺗﺎ ،إذ ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ«
ً
ﻋـ ـﻠ ــﻰ  1137ﺻ ـ ــﻮ ﺗ ـ ــﺎ ﻣ ـﻘ ــﺎ ﺑ ــﻞ
.1023
وﻳـ ــﺮى ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﻮن أن زﻳ ــﺎدة
أﺻﻮات »اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«
ﺗـ ـﻌ ــﻮد اﻟـ ــﻰ اﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎب ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ
 1962ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﺎم،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ،
ﻓ ــﻲ ﺗـ ـﻘ ــﺎرب أﻋـ ـ ــﺪاد اﻻﺻ ـ ــﻮات
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﻴﻦ ،وزﻳــﺎدة ﺣﺪة
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﺑ ـ ـ ـ ــﺪت اﻷﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاء اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﺣ ـﻤــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻣﻨﺬ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺒـ ــﺎح اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﻛـ ــﺮ ،وﻓ ـﺘ ـﺤ ــﺖ
ﺻ ـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاع ﻓ ــﻲ ﺗـﻤــﺎم
اﻟ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺎﺳ ـﻌ ــﺔ ﺻ ـﺒــﺎﺣــﺎ،
ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ ﺗ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺲ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﺑـﻴــﻦ
»اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ« و»اﻟـ ـ ـ ــﻮﺳـ ـ ـ ــﻂ
اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ« ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻘــﺎﻋــﺪ
اﻟﺮاﺑﻄﺔ.

اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
واﺗﺨﺬت اﻻدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

»اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﺎﻋﺎت
دراﺳﻴﺔ ﻟﻤﻘﺮرات ﺑـ »اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«

●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أﻣﺲ اﻷول
ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻻﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ات ﺗـ ـﻔ ــﺎدﻳ ــﺎ
ﻷي ﻃ ـ ــﺎرئ ،وذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
زﻳﺎدة أﻋﺪاد رﺟﺎل اﻷﻣﻦ أﻣﺎم
اﻟﺒﻮاﺑﺎت وﻗﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺮاع.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣ ــﺎول اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
ﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤ ـﺘ ـﻴــﻦ اﻟـﺘــﺄﺛـﻴــﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺮاع ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣ ـﺜ ـﻬــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻣـﻨــﺬ
اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح اﻟـ ـﺒ ــﺎﻛ ــﺮ ،وﺗ ــﻮﺟ ـﻴ ــﻪ
اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟــﻰ ﻗــﺎﻋــﺎت اﻻﻗـﺘــﺮاع،
اﺗ ـﻀ ــﺢ أن ﻣ ــﻦ أﺑ ـ ــﺮز ﻣ ــﺎ ﻣـﻴــﺰ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﻷﺟﻮاء
اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮر
واﻹﻗ ـﺒ ــﺎل اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز اﻟ ــﺬي ﻳﻨﻢ
ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪد ،ﻗـ ــﺎل
ﻣ ـﻨ ـﺴ ــﻖ اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري ،إن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
راﺑﻄﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ
ﺗ ـﺘ ـﺴــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﺳــﺔ ،ﻣـﺘـﻘــﺪﻣــﺎ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﺮ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰﻳـ ــﻞ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟ ـ ــﺬي ﺟـ ـ ــﺪدوا اﻟـﺜـﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ» ،وﺟﻤﻴﻊ

اﻟـ ـﻘ ــﻮاﺋ ــﻢ إﺧـ ـ ــﻮة وﺗ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻬــﻢ
ﺗـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺲ ﺷ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﻒ ﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ«.

ﺛﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻜـﻨــﺪري ان »ﺛﻘﺔ
اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺪﻋﺎة
ﻟﻠﻔﺨﺮ ،وأﻣﺎﻧﺔ ﺣﻤﻠﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟ ـﻨــﺎ ﻃـ ــﻮال  17ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ« ،واﻋ ــﺪا
إﻳﺎﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ.

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

اﺳﺘﻨﻜﺮ رﺋـﻴــﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أﺣﻤﺪ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،اﻹﻏﻼق اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ دون ﺳﺎﺑﻖ إﻧــﺬار ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ اﻧﻪ »ﺑﻌﺪ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺈدارة
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻼﺑﺴﺎت ﻫﺬا اﻹﻏﻼق ،اﺗﻀﺢ أﻧﻪ ﺗﻢ
ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ ﺑﻜﻞ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺪادﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺬﻣﺮ اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ«.
وأﺿﺎف اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أﻣﺲ ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن ﻫﻨﺎك ﻧﺤﻮ
 5000ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻀﺮروا ﻣﻦ إﻏﻼق اﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
ادارة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺘﺮﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺪادﻳﺔ،
ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ وﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﺗﻐﺬﻳﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت »اﻟـﺤــﻮاﻣــﻞ« ،اﻟﻼﺗﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﻦ.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻰ اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرج اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓــﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت ،وﻛــﺎﻓـﻴـﻬــﺎت وﻣـﻄــﺎﻋــﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣـﺴــﺎﻓــﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻨﺎء واﻟﺸﻘﺎء اﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺮ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻻزدﺣﺎﻣﺎت
اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻘﻬﻮة واﻟﻤﺎء أﺻﺒﺤﺖ
ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،وﻻ ﺗﺠﺪي ﻧﻔﻌﺎ اﻣﺎم اﻻﻋﺪاد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻛﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﻓﻲ ﻛﻴﻔﺎن ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
وﻳﺬﻫﺐ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻲ ﻧﻈﺮا
ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﺘﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻵداب ،وﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺮارة اﻟﻄﻘﺲ وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺤﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺑﻀﺮورة اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑــﺄﺳــﺮع وﻗــﺖ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
داﻋﻴﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر او اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ
ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪارﺳﻴﻦ.

ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ«
و»اﻟﻌﻠﻮم« ﺷﺒﻪ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ

اﻟﻨﺎﻣﻲ :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
●

ﺻـ ــﻮ
رﺳـ ـﻤـ ـرة ﺿــﻮ ﱠﺋ ـﻴــﺔ ﻟـﻜـﺘــﺎب
ﻲ
ﻣ
ـ
ـ
ـﻮ
ﺟ
ـ
ـ
ـﻪ
ﻟ
ـ
ﻌـﻤـﻴــﺪ
»ا
ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«

●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﺎﻋﺎت دراﺳﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻘﺮر ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻣﻘﺮر ﻧﺤﻮ وﺻﺮف  ٢ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
ً
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻨﺎﺷﺪا ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ د .ﻓﺮﻳﺢ اﻟﻌﻨﺰي ﺣﻞ
ً
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺎﺋﻌﺔ أﺧـﻴــﺮا ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ .وأﺿ ــﺎف اﻻﺗ ـﺤــﺎد ،ﻓــﻲ ﻛﺘﺎب رﺳﻤﻲ
ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺰي ،أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ً
ﺣﻞ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻻﺗﺤﺎد ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﺟ ــﺎء ﺗـﻔــﺎﻋــﻞ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ﺑـﻌــﺪ أن ﻏ ــﺮد أﺣ ــﺪ اﻷﺳ ــﺎﺗ ــﺬة ،ﻋﺒﺮ
»ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ« ﻓـﻘــﺎل» :إﻋ ــﻼن ﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛
ﻳﺆﺳﻔﻨﻲ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﺎﻋﺔ دراﺳﻴﺔ ﻟﻤﻘﺮر ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻣﻘﺮر
ً
ﻧﺤﻮ وﺻﺮف  ،٢وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻌﺘﺬر ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺪرﻳﺲ )ﺟﺒﺮﻳﺎ(،
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ«.

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـ ــﻼق اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎر
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ــﺪﻳـ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ
ا ﻧـﺘـﺨــﺎ ﺑــﺎت ﻛﻠﻴﺘﻲ »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟـﺒـﺘــﺮول« و»اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم« ،ﻳﺘﺠﻪ
 7414ﻃ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﻖ ﻟ ـﻬ ــﻢ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻘﺪ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻨﺢ
اﻟﺜﻘﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ
اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺘﻴﻦ
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ.
وﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ــﺎن
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻠ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ ،وﺳ ـ ــﻂ أﺟ ـ ــﻮاء
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣــﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟــﻰ أﺧــﺮى،
ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺒﺎح
اﻟﺒﺎﻛﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وأﻛﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻊ ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ
واﻟـﺒـﺘــﺮول ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﺒﻪ
ﻣـﺤـﺴــﻮﻣــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم،
ﻻﻓ ـﺘ ـﻴ ــﻦ إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎد
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﻓﻲ
ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ ﺗ ـﺠــﺪ ﻗــﻮاﻋــﺪ
ّ
ﺗﺼﻮت
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻟـﻠـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻻﺋ ـﺘــﻼﻓ ـﻴــﺔ ﺣﺼﻠﺖ

ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎﻣﻲ

ﻋـﻠــﻰ  1052ﺻــﻮﺗــﺎ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗـ ـﻔ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﺑــﺎﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ،ﻋـﺒــﺮ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  1138ﺻﻮﺗﺎ ،ﺑﻔﺎرق ﻳﻌﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺎ.
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﻮن» :أﻣـ ــﺎ
ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم ﻓـ ـﻘ ــﺪ ﺣـﺼـﻠــﺖ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
إﺣــﺪى ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺣ ـﺼ ـﻠ ــﺖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ  475ﺻ ــﻮ ﺗ ــﺎ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﺪت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 105
أﺻﻮات.

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،ﺷـ ـ ــﺪد ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪ
ﺷـ ـ ــﺆون اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،د .ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ

ﺻﻮرة أرﺷﻴﻔﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ« أﻣﺎم ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻗﺘﺮاع
ﺿﺮورة اﻟﺘﺰام ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻣـ ــﻊ ﺑـ ــﺪاﻳـ ــﺔ ﻓـ ـﺘ ــﺮة اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ ،وﻋ ــﺪم
ﺗﻌﻜﻴﺮ ﺻﻔﻮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﻬ ــﺪف إﻟـ ــﻰ ﺻ ـﻘــﻞ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ،وﻣـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ــﻲ ﺑـ ــﺄﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﺻـ ـ ـ ــﻮره،
واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ أن ﺗـﺼــﺎﺣــﺐ ﻫــﺬا
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﺑﻲ.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﻨــﺎﻣــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻼﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﻼﺑﻲ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ ﺟــﻮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
واﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺔ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋ ـ ــﺎم ،وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ

اﻟﻤﻨﺪﻳﻞ ﺗﻔﻮز ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
أﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻋ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪة ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
ا ﻟـﻌـﻠــﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺳﻌﺎد
ا ﻟـ ـﻔـ ـﻀـ ـﻠ ــﻲ ،أن ﻓـ ـ ــﻮز ﻋـﻀــﻮ
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﻗـﺴــﻢ
ا ﻟ ـﻌــﻼج ا ﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ
د .ﻣــﺮ ﻳــﻢ ا ﻟ ـﻤ ـﻨــﺪ ﻳــﻞ ،ﺑﻤﻘﻌﺪ
ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺨﺼﺺ electro
ُ physical agentsﻳ ـﻌ ــﺪ
ﻣـ ـﻜـ ـﺴـ ـﺒ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ
ﺧـ ـ ــﺎص وﻟـ ـﻠـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ
ﻋ ـ ــﺎم ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أن ﻫ ـﻨــﺎك
دوﻻ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ،ﻣﺜﻞ:
ﺑ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ،ﺳـ ـﻨـ ـﻐ ــﺎﻓ ــﻮرة،
اﻟ ـ ـﻴـ ــﺎﺑـ ــﺎن ،اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ ،ﻫــﻮﻧــﻎ
ﻛﻮﻧﻎ ،اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ،أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
واﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻀـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ،
ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ،
أﻣـ ـ ــﺲ ،أن ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ
ﻳ ـ ـﻀـ ــﻢ اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ
اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﻴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼج
ا ﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻌ ـ ــﻲ ) ، (W C O T
ُ
ﺣـﻴــﺚ ﺗ ـﻌــﺪ ﻫ ــﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺼﻮت
اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
 4 5 0 0 0 0ا ﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎ ﺻـ ــﻲ
ﻋ ـ ـ ــﻼج ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﻮن

ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻤﻨﺪﻳﻞ

 121دوﻟـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ــﻮل اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ.
وأ ﻛ ـ ـ ــﺪت أن إدارة ا ﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ وﺳـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻘ ــﻰ داﺋ ـ ـﻤـ ــﺎ
داﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺤ ــﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ
وأﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
واﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻧ ـﺤــﻮ ﻣ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺘﻘﺪم واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.

ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻤـ ــﺎرﺳـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻨ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ
واﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ،
واﻻﺑ ـﺘ ـﻌــﺎد ﻋــﻦ ﻛــﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ اﻟﺤﺮم
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﻲ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻨــﻒ
اﻟﻄﻼﺑﻲ.

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺠﻤﻌﻨﺎ
ودﻋ ــﺎ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺎت إﻟ ـ ــﻰ اﻻﺑـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎد ﻋــﻦ
اﻟﻤﺸﺎﺣﻨﺎت وا ﻟـﺘـﻨــﺎ ﻓــﺮ ،وﻧﺒﺬ
اﻟ ـﻌ ـﺼ ـﺒ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﺣـﺘــﻰ
ﺗـ ـﻜ ــﻮن »اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻓــﺮﺻــﺔ
ﺗﺠﻤﻌﻨﺎ ﻻ ﺗـﻔــﺮ ﻗـﻨــﺎ« ،ﻣـﺸــﺪدا
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻓ ــﻲ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ــﺮول ﻟ ـﻌ ــﺎم
 2019/2018ﻓﺎزت ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ  1695ﺻ ــﻮﺗ ــﺎ ،وﺗـﻠـﺘـﻬــﺎ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑـ  1584ﺻﻮﺗﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻓــﺎزت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ  761ﺻﻮﺗﺎ،
وﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑـ  68ﺻﻮﺗﺎ.

أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﻧﺤﻮ 5000
ﻃﺎﻟﺐ
ﺗﻀﺮروا
ﻣﻦ إﻏﻼق
اﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ

أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

اﻟﺸﻤﺮي ﻟـ »ﻣﺴﺘﺠﺪي
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ«:
اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ
ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻣـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻹدارﻳـ ـ ــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮي ،ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺿ ـ ـ ـ ــﺮورة
اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻌ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪ ،وﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ــﺮورة
اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ واﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺟ ـ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء
اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺮي اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪه
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻹدارﻳﺔ )ﺑﻨﻴﻦ( ﺑـ«اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
ﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺪرﺑـ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠ ــﺪﻳ ــﻦ،
ﺑـ ـ ـﺤـ ـ ـﻀ ـ ــﻮر ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ،أوﺿـ ـﺤ ــﺖ
رﺋ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻢ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺆون
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺪرﺑ ـﻴــﻦ ﻓــﺎﻃ ـﻤــﺔ ﺻ ــﺎدق،
ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﻐـ ـﻴ ــﺎب واﻹﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺬارات
اﻟﻤﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ
اﻻﺧـﺘـﺼــﺎﺻـﻴــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺼﻌﻴﻠﻴﻚ إﻟــﻰ ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺨﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮ ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﺑﻀﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ
ﺑ ــﺮﻳ ــﺪ إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ــﻲ ﺷـﺨـﺼــﻲ،
ﻟـ ـﻴـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻨ ــﻰ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮﻓـ ــﺔ ﻛ ـ ـ ــﻞ ﻣ ــﺎ
ﻳﺨﺺ ﺗﺨﺼﺼﻪ ودرﺟــﺎﺗــﻪ
وﻏﻴﺎﺑﺎﺗﻪ.

ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻨﻈﻢ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺞ
أﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ دراﺳ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺞ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
وﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻟــﻶﺛــﺎر واﻟـﻌـﻠــﻮم
اﻻﺟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ــﻢ
ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎﺿـ ــﺮة ﺗـ ـﺤ ــﺖ ﻋـ ـﻨ ــﻮان
»ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة...
اﻟ ــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ
د .أوﻛ ـﻴــﻦ ﺳـﻴـﻠــﻲ ،ﻣﺮﺷﺤﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﻘﺴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻹﻋﻼم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮرﺑﻮن
ﻧﻮﻓﻴﻞ اﻟﺜﻼﺛﺎء  24اﻟﺠﺎري
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.

اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺗﺎرﻳﺨﻲ
وذﻛـ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ أن د .أو ﻛ ـ ـﻴـ ــﻦ
ﺗـﻘــﺪم ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة
اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺎ ﺗـ ــﺎرﻳ ـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺎ
ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﻣـﺘـﻨــﺎوﻟــﺔ دور
اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن أوﻛـ ـﻴ ــﻦ ﺳـﻴـﻠــﻲ
ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه

ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻢ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮرﺑـ ـ ــﻮن ﻧ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ .ﺑ ـﻌ ــﺪ
ﺗ ـﺨ ــﺮﺟ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ وﻧ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ
ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﻋ ـﻤ ـﻠــﺖ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ ﺛ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
»اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  -اﻟﺤﻮار ﻣﻊ ﻣﺘﺤﻒ
اﻟـ ـﻠ ــﻮﻓ ــﺮ أﺑـ ــﻮﻇ ـ ـﺒـ ــﻲ« .وﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ
ً
ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أﻃـ ــﺮوﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ
ﺣــﻮل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ا ﻟ ـﻔــﺮ ﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ دول ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ــﻲ .ﺧ ــﻼل
اﻟﺴﻨﻮات  ،2020-2018ﺣﺼﻠﺖ

ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺳﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﻟــﻶﺛــﺎر واﻟـﻌـﻠــﻮم
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ا ﻟـﻌـﻤــﻞ ا ﻟـﻤـﻴــﺪا ﻧــﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ .وﻓـ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗــﻮا ﺻــﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎف
ا ﻟ ـﺘــﺎر ﻳــﺦ ا ﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺳ ـ ــﻊ ﻓـ ـ ـ ــﻲ أﺑ ـ ـﺤـ ــﺎﺛ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

دلبلا
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ﻛﺘﺎب

»اﻟﺤﻠﻢ ﺑﻜﻮﻳﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ«

٦-٥

ﻗﺼﺔ ﻧﺸﺄة ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ )١٩٤٠ - ١٩٣٠م(

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺸﻬﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ  ٥أﻋﻀﺎء واﻣﺘﻨﺎع اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ
ّ
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.

ﻋﺎم  1936ﺧﺎﻃﺐ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﺦ
أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺳﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ
اﻟﻴﺴﺎر إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ

ﺗﻢ ﺣﻈﺮ إﻋﻄﺎء
َ
ُرﺧﺺ ﻗﻴﺎدة
ﺳﻴﺎرات ﻟﻌﻤﻮم
اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺮار »اﻟﺒﻠﺪي« ﻋﺎم
1936

اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻟﺒﻠــﺪي اﻟﺮاﺑﻊ
) ١٣٥٦-١٣٥٥ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ -١٩٣٦
١٩٣٨م(
ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣـ ّـﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ وﻫ ــﻲ ﻋــﺎﻣــﺎن
ﻫ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺎنّ ،
وﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻮة ﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎب
أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻟـﻠ ُـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻓ ــﻲ دورﺗ ــﻪ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،وأﺟﺮﻳﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻣ ــﻦ  ٨ﺣ ـﺘــﻰ ١٩
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮم ١٣٥٥ﻫ ـ ـ ــ .وﻗ ــﺪ ﺧــﺎض
ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎﺑـ ــﺎت ﻋـ ـﺸ ــﺮون
ً
ﻣـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــﺎ؛ ﻓـ ـ ــﺎز ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﺣـﺴــﺐ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋــﺪد اﻷﺻ ــﻮات ﻛﻞ ﻣﻦ:
ﻧـ ـﺼ ــﻒ ﺑـ ــﻦ ﻳـ ــﻮﺳـ ــﻒ اﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ
ً
) ١٥٣ﺻــﻮﺗــﺎ( ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﻮد
ً
اﻟﺸﺎﻳﻊ ) ١٤٠ﺻــﻮﺗــﺎ( ،ﻳﻮﺳﻒ
ً
ﺑـ ـ ــﻦ ﻋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻰ ) ١٣٧ﺻـ ـ ــﻮ ﺗـ ـ ــﺎ (،
ﻣـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎري اﻟ ـ ـ ـ ــﺮوﺿ ـ ـ ـ ــﺎن )١٣٧
ً
ﺻــﻮﺗــﺎ( ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ
ً
) ١٣٦ﺻــﻮﺗــﺎ( ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ً
اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ) ١١٩ﺻﻮﺗﺎ(،
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﺤـﺴــﻦ اﻟ ـﺨــﺮاﻓــﻲ )١١٩
ً
ﺻــﻮﺗــﺎ( ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺑﺤﺮ
ً
) ١٠٢ﺻﻮﺗﺎ( ،ﻣﺸﻌﺎن اﻟﺨﻀﻴﺮ
ً
) ٩٩ﺻ ــﻮﺗ ــﺎ( ،ﻣ ـﺸــﺎري اﻟﺤﺴﻦ
ً
) ٨٥ﺻـ ــﻮﺗـ ــﺎ( ،ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻷﺣ ـﻤــﺪ
ً
اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ) ٧٠ﺻ ــﻮﺗ ــﺎ( ،ﺳﻠﻴﻤﺎن
ً
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ) ٦٢ﺻﻮﺗﺎ( ،ﺧﻠﻴﻔﺔ
ً
ﺑﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟﻐﺎﻧﻢ ) ٤٦ﺻﻮﺗﺎ(.
وﻗــﺪ ﻋــﺎد ﻣﺸﻌﺎن اﻟﺨﻀﻴﺮ
ُﻟ ـﻌ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ
أﻋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺼﻒ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻨﺼﻒ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،
ّ
ّ
وﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻟﻬﺬه
اﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ ﺑ ــﻦ ﺷــﺎﻫـﻴــﻦ
اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ﺣ ـﺴ ــﺐ ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻞ ﻋ ــﺪد
اﻷﺻـ ـ ــﻮات ،وﺑ ــﺎﺷ ــﺮت اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد وأﺻﺪرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ّ
ﻣﺠﺴﺪة ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮارات
اﻹﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ
ﻗـ ـ ـ ّـﺮر اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺘــﻪ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٧ﺻﻔﺮ ١٣٥٥ﻫـ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺸﻴﺦ أ ﺣـﻤــﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
اﻟﺼﺒﺎح ﺑﺈﺑﺪال ﺳﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات
ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ.

اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي
ﻗ ـ ـ ـ ّـﺮر اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ﻓــﻲ
ﺟ ـﻠ ـﺴ ـﺘــﻪ اﻟـ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ ٥
رﺑ ـﻴ ــﻊ اﻷول  ١٣٥٥ﻫ ـ ـ اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح
ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻜﻠﻴﺐ ﺑﻘﺮاء ة اﻟﻤﻮﻟﺪ
ً
ـﻼ ُ
وﻳ ـﻌ ـﻄــﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ
اﻟ ـﻨ ـﺒــﻮي ﻟ ـﻴـ
ُ
روﺑﻴﺔ ﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻮﻟﺪ.

ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﺮوﺑﻴﺔ »أم ﺑﻨﺖ«
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ
ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺰﻳﻒ ﻣﻨﻬﺎ
وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ

ﺣﻈﺮ رﺧﺺ اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ
ﻗ ـ ـ ـ ّـﺮر اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ﻓــﻲ
ﺟـﻠـﺴـﺘــﻪ اﻟ ـﺘــﺎﺳ ـﻌــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ ١٧
رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ  ١٣٥٥ﻫـ ﺣﻈﺮ إﻋﻄﺎء
َ
ُرﺧ ــﺺ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺳـﻴــﺎرات ﻟﻌﻤﻮم
اﻷﺟﺎﻧﺐ.
إﻋــﻼن ) ٢٨ (٦٨ﺟﻤﺎدى ﺛﺎﻧﻲ
ً
 ١٣٥٥ﻫ ـ ــ :ﻟ ـﻴ ـﻜــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎ ﻟــﺪى
ّ
ﻋ ـﻤــﻮم اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎر واﻟـﻤـﻘــﻄـﻌـﻴــﻦ أن

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 اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:
ﻳـ ــﺮاﻋـ ــﻮا ﻓ ــﻲ أوزان اﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺶ ﻣــﺎ
ﻫﻮ آت:
ً
أوﻻ :اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺮﻧﻘﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ
أﺑﻮﻏﻼﻓﻴﻦ  ٣٦أوﻗﻴﺔ وأﺑﻮ ﻏﻼف
ً
واﺣــﺪ  ٣٥أوﻗﻴﺔ وﻧﺼﻔﺎ .ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ّ
اﻟـ ــﻮارد ﻣــﻦ ﻛـﻠـﻜــﺘــﺔ وﻛ ــﺮاﭼ ــﻲ ٣٥
ً
أوﻗـﻴــﺔ وﻧـﺼـﻔــﺎ .ﺛــﺎﻟـﺜــﺎ :اﻟﺮﻧﻘﻮن
ّ
ً
اﻟﻌﺘﻴﻖ  ٣٥أوﻗﻴﺔ .راﺑﻌﺎ :ﻛﻠﻜﺘﺔ
وﻛﺮاﭼﻲ  ٣٤أوﻗﻴﺔ وﻧﺼﻔﺎ.
ً
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ـ ــﺮور ﺛ ــﻼﺛ ـﻴ ــﻦ ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ
ﻣـ ــﻦ ﺗ ــﺎرﻳـ ـﺨ ــﻪ ﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺘ ـﻴ ــﺶ واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ وﻣ ــﻦ
ﻳـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﻒ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻳ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.
إﻋﻼن ) ٢ (٦٩ذو ّاﻟﻘﻌﺪة
ﻧ ـﻌ ـﻠــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻮم أﻧ ـ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻵن
ً
ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ أن
ُﻳـﺠـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮي إذا أراد وزن
ً
اﻟﻤﺎل )اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ( ّأﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ،
وﻛــﺬﻟــﻚ إذا ﺗـ ّـﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﺑ ــﺪون ذﻛﺮ
اﻟﻮزن وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻤﺎل
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺎر وﺟــﺎء ﻻﺳﺘﻼﻣﻪ
ـﺪه
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ أو ﻣ ــﺎ ﺑـﻌـ ّ
وﻃـﻠــﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟ ــﻮزن ﻓــﻼ ﻳﺤﻖ
ّ
ﺑﺤﺠﺔ
ّﻟﻠﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﻪ
أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ذﻟﻚ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ ،أي
اﻟﻤﺸﺘﺮي وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ
أن ﺳﻜﻮت ّ
ﻻ ُﻳـﻔـﻘــﺪه ﺣــﻘــﻪ ﻓــﻲ ﻃـﻠــﺐ اﻟ ــﻮزن
ﻋﻨﺪ اﻻﺳـﺘــﻼم ،أﻣــﺎ إذا ﺗـ ّـﻢ اﻟﺒﻴﻊ
واﺳﺘﻠﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻤﺎل ﺑﺪون أن
ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻮزن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻠﻴﺲ
ّ
ﻟﻪ ﺣﻖ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ
اﻟﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻮزن أو ّ
ﻳﺪﻋﻲ
أن وزن اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﻧ ــﺎﻗ ــﺺ وﻟ ـﻴــﺲ
ﻟﺪﻋﻮاه ﻫﺬه أي ﻗﻴﻤﺔ.
إﻋ ـ ـ ــﻼن اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ رﻗـ ـ ــﻢ )-(٧٠
 ٦ذو اﻟﻘﻌﺪة:
ُ ﻟﻴﻌﻠﻢ ّﻋﻤﻮم ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺳﻴﺎرات
اﻷﺟ ـ ــﺮة أﻧـ ــﻪ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺴ ـﻤــﻮح ﻟﻬﻢ
ً
ّ
ﻳﺘﻌﺪوا ﻋﺮﻳﻔﺠﺎن أو
ﻗﻄﻌﻴﺎ أن
ّ
اﻟﺼﺒﻴﺤﻴﺔ أو اﻟﺠﻬﺮاء إﻻ ﺑﻌﺪ
ﻣ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺔ إدارة اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ وأﺧ ــﺬ
ّ
ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ،وﻛـ ــﻞ ﻣﻦ
ﻳﺨﺘﺎر أﺣﺪ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ّ
ﻷي
ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﺪون أﺧﺬ إذن
ً
ﺑﺬﻟﻚ ُﻳ ّ
ﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ وﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ
ّ
ﻟﻠﺠﺰاء اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻟﻠﺒﻴﺎن ﺣﺮر.

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻧ ـﻈ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﻓــﻲ
ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ  ٢٥ذو اﻟﺤﺠﺔ
١٣٥٥ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ َ
وﺣ ْﺼﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،وﺑﻌﺪ أن ﺗﺪاول
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮع ﺗـﻘـ ّـﺮر
ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ
ﺟﻠﺴﺔ أﺧﺮى.
إﻋﻼن ) ١٦ - (٧١ﺻﻔﺮ  ١٣٥٦ﻫـ:
ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن
ّ
اﻟﺪراﺟﺎت أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻟﺴﻴﺮ
ً
ﻟﻴﻼ ﺑــﺪون ﺳــﺮاج ،وﻣــﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ذﻟﻚ ّ
ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺠﺰاء.
إﻋﻼن )(٧٢
ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻌﻤﻮم أﻫــﺎﻟــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أن اﻷوزان اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺎرج ﻗــﺪ وردت
ّ
ّ
وﺳﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻷوزان اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎ إﻟــﻰ اﻵن ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻓﻤﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻘﺮ اﻟﻤﻌﻮﺷﺮﺟﻲ

ﻧﺼﻒ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻨﺼﻒ

ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻫ ــﺬا اﻹﻋ ــﻼن إﻟ ــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ً
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﺒــﺎﻋــﺔ أن ﻳـﺴـﺘـﺒــﺪﻟــﻮا أوزاﻧ ـﻬ ــﻢ
اﻟـﻘــﺪﻳـﻤــﺔ ﺑ ـ ــﺄوزان ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة وﻫــﻲ
ُ
ﺗ َﺒﺎع ﻓﻲ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ...
واﻷوزان ا ﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺪ ﻳـ ـ ــﺪة ﻫ ــﻲ
ا ُﻟ ــﺮﻃ ــﻞ وﻫ ـ ــﻮ ﻳـ ـﻌ ــﺎدل أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
ﺧـ ْـﻤــﺲ اﻷوﻗـﻴــﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ،
ً
واﻟﻬﻨﺪر وﻫﻮ ﻳﻌﺎدل  ١١٢رﻃﻼ،
ُ
أﻣ ــﺎ اﻷوﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﺘـ َـﺒــﺮ ﻣﻨﺬ
اﻵن ﻓﻬﻲ أرﺑـﻌــﺔ أرﻃ ــﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻷﺻـﻨــﺎف ،واﻟﺴﻤﻚ ﻓــﺈن أوﻗﻴﺘﻪ
ّ
 ٨أرﻃـ ــﺎل .إن ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻬـﻠــﺔ اﻟﺘﻲ
أﻋﻄﺘﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻌﻴﻦ وﻫﻲ
ً
ﻋﺸﺮون ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال
وزﻳـ ــﺎدة ،ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ أﺣﺪ
ّﻋﻦ اﺳﺘﺒﺪال أوزاﻧﻪ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،إذ
اﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ّ
اﻟﻤﺪة ﺑﻴﻮم واﺣﺪ
َُ
ﺳﺘﻔﺤﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻮزن وإذا وﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﻻﻳــﺰال ﻳﺒﻴﻊ ﺑــﺎﻟــﻮزن اﻟﻘﺪﻳﻢ
ً
ُﻳـ ـﻌ ـ ّـﺪ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎ ﻟ ــﻸﻣ ــﺮ وﻳ ـ ّﻌــﺮض
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺠﺰاء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ.
إﻋﻼن ) ٩ (٧٣رﺑﻴﻊ اﻷول
ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ أﻫــﺎﻟــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
أﻧــﻪ ﻣﻨﺬ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
أوزان ﻓـ ـ ــﻲ ا ﻟ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻳـ ــﺖ ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮى اﻟﻬﻨﺪر واﻟﺮﻃﻞ،
ً
أﻣﺎ اﻷوﻗﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﺗﺬﻛﺮ أﺻﻼ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ واﻟـﺸــﺮاء ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻮم أﺻﺤﺎب اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد
ذﻟ ـ ــﻚ وأن ﻳ ـﺠ ـﻌ ـﻠ ــﻮا أﺳ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﻢ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻃ ــﻞ واﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪر ﻓ ـﻘ ــﻂ وﻣ ــﻦ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺠﺰاء.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ:
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷوزان اﻟ ـﺴــﺎﺋــﺪة ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫــﻲ اﻷوﻗـﻴــﺔ وﺗﺴﺎوي
ّ
ّ
 ٢٫٢٦٨ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام أو اﻟﻤﻦ ،وﻟﻜﻞ
ﺑﻠﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮرد
اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أوزان ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك
ّ
اﻷوﻗـ ـ ـ ـ ّﻴ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪ واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ
ّ
واﻟـﺤــﻘــﺔ واﻟـ ّـﺮﻃــﻞ واﻟـﻄــﻦ وﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ .وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ
ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أوزان
اﻟﻤ ﱢ
اﻟﺒﻠﺪ ُ
ﺼﺪر .وﻳﻔﻴﺪ اﻹﻋــﻼن
ﺑﻮﺻﻮل اﻷوزان ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺮﻃﻞ
ّ
اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ،
وﻫﻮ اﻟﻮزن
وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷوزان
ً
ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷوزان ﺣﻔﺎﻇﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس.
وﻫـ ـ ــﺬا اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ﻫـ ــﻮ ﺧ ـﻄــﻮة
ﺟﻴﺪة أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻓــﻖ أوزان دﻗﻴﻘﺔ
ّ
ّ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﻊ ﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻞ ﻣ ـﺤ ــﻞ اﻷوزان
اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ اﻷﻧـ ـ ــﻮاع ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗﺪ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﺣﺪ ﺑﻴﻮت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

ّ
رﻏﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻌﺎم
اﻟﺬي ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﺈﻧﻪ زاول
ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﻘﺪ
ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد
واﺗﺨﺬ ﻗﺮارات ذات
أﻫﻤﻴﺔ واﺳﺘﻜﻤﻞ
دورﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم
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ﻳـ ـﻀـ ـﻴ ــﻊ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻨ ــﺎس
ﺑـﺴـﺒـﺒـﻬــﺎ ﺷـ ــﻲء ﻣ ــﻦ ﺣـﻘــﻮﻗـﻬــﻢ.
وﺑ ـ ـﻘـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺮﻃ ـ ــﻞ وﻣ ـﻀ ــﺎﻋ ـﻔ ــﺎﺗ ــﻪ
وأﺟﺰاؤه ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎس ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﺗـ ــﻢ اﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪال
اﻟــﺮﻃــﻞ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮزن اﻟـﻌـﺸــﺮي اﻟــﺬي
ﻫـ ـ ــﻮ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻮﻏـ ــﺮام وأﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺰاؤه
وﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻪ واﻟﻤﺘﺮ وأﺟــﺰاؤه،
أﻣ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ
اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت ﺑــﺎﻟـﻤـﺘــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺴﺎﺣﺎت
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ١٩٦٤/٤/١م.
إﻋﻼن ) :(٧٤ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل
ﻋـﻴــﺪ اﻟـﻤــﻮﻟــﺪ اﻟـﻨـﺒــﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ
ً
ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮ إﻋﻼن ﻋﺪد  ٦٥ﺣﺮﻓﻴﺎ.
إﻋﻼن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ) ١٤ (٧٥رﺑﻴﻊ
اﻷول  ١٣٥٦ﻫـ:
ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻌﻤﻮم أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أن ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت ﺗ ـﻜــﻮن
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪر واﻷوﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻫــﻲ ﺧﻤﺴﺔ أرﻃـ ــﺎل ،أﻣ ــﺎ أوﻗـﻴــﺔ
اﻟـﺴـﻤــﻚ ﻓـﺘـﻜــﻮن ﻋ ـﺸــﺮة أرﻃ ــﺎل،
وﻋﻠﻰ اﻷوﻗﻴﺔ ﺗﺠﺮي اﻷﺳﻌﺎر.
ً
أﻣـ ــﺎ اﻟ ــﺮﻃ ــﻞ ﻓ ـﻴ ـﻜــﻮن ﺟـ ـ ــﺰءا ﻣﻦ
اﻷوﻗ ـﻴ ــﺔ ﻓـﻘــﻂ وﻻ ﻳـﻘـﻄــﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻌﺮ ﻓﻲ أي ﺷﻲء ﻛﺎن ،وﻳﺠﺐ
ً
اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﻫـ ــﺬا اﻹﻋـ ـ ــﻼن ﻧــﺎﺳ ـﺨــﺎ
ً
ﻟ ــﻺﻋ ــﻼن اﻟـ ــﺬي ﺗ ـﻘـ ّـﺪﻣــﻪ ﺧــﺎﺻــﺎ
ﺑ ــﺎﻷوزان ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻴﻪ اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻏﺪ اﻟﺜﻼﺛﺎء.

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺟﺎءت
ً
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ

إ ﻋـ ـ ــﻼن ) ٢٨ (٧٦ر ﺑـ ـﻴ ــﻊ أول
١٣٥٦ﻫـ:
ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻌﻤﻮم أﻫــﺎﻟــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﻧﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد ﺟﻼﻟﺔ
ّ
اﻟﻤﻠﻚ ﺟﻮرج اﻟﺴﺎدس ﺳﺘﻌﻄﻞ
ً
ﻏ ـ ـ ــﺪا اﻻرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎء  ٢٩رﺑـ ـﻴ ــﻊ أول
١٣٥٦ﻫـ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪواﺋﺮ واﻟﻤﺪارس
واﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق وﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻷﻋـ ـﻤـ ــﺎل
ﻃـﻴـﻠــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎر ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺪا أﺻـﺤــﺎب
اﻟﺤﺮف اﻵﺗـﻴــﺔ :اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺴﻤﻚ،
واﻟ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮوات ،واﻟ ـ ـﺨـ ـ ّـﺒـ ــﺎزﻳـ ــﻦ
وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ.
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻼﺣﻈﺔ
ذﻟـ ـ ــﻚ وﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬه وﻣـ ـ ــﻦ ﻳ ـﺨــﺎﻟــﻒ
ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.

إﻋـ ــﻼن اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ رﻗ ــﻢ )٤ (٧٧
رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ:
ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻌﻤﻮم أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﺮوﺑﻴﺔ أم ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف
أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣــﺎ ﻋــﺪا اﻟﻤﺰﻳﻒ ﻣﻨﻬﺎ
وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ.
إﻋﻼن ) ٤ (٧٨رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ
ـﻮم اﻟ ـﺤ ـ ّـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﻦ
ﻧ ـﻌ ـﻠ ــﻦ ﻟـ ـﻌـ ـﻤ ـ ّ
أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻨﺪر أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ
أن ﻳﻀﻌﻮا أﻏﻄﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻃﻴﻬﻢ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
أن ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻨﻜﺎت ﻣــﺎء ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺸ ــﻮارع ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳـﺨــﻪ إﻟــﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ
إﺟ ــﺮاء ﻣــﺎ ذﻛــﺮ ،وﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳﻮﺟﺪ
ﻟــﺪﻳــﻪ ﺑـﻌــﺪ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﺗﻨﻜﺔ
ّ
ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﻐ ــﻄ ــﺎة ﻳ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻧـﻔـﺴــﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺠﺰاء.
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻖ :ﻳ ـﻄ ـﻠ ــﺐ اﻹﻋـ ـ ــﻼن
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ـ ّـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ْﻨـﻘــﻞ
ُ
اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوﻓ ـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟــﻜــﻨـ ُـﺪر
)وﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻨ ـ ــﺎدره( وﻫ ــﻢ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗـﺨـ ّـﺼـﺼــﻮا ﺑﻨﻘﻞ اﻟـﻤــﺎء
ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺷﻂ
اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة وﻳﻮﺻﻠﻮﻧﻪ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﻔﺎﺋﺢ
إﻟــﻰ َ اﻟﺒﻴﻮت
ّ َ
ّ
اﻟــﺘــﻨــﻚ .وﺗﺴﻊ اﻟﺘﻨﻜﺔ اﻟــﻮاﺣــﺪة
أرﺑﻌﺔ ﻏﺎﻟﻮﻧﺎت ،وﻳﺤﻤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺻ ـﻔ ـﻴ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﻦ ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ
ﺧﺸﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻳﻀﻌﻬﺎ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ وﻳﻌﻠﻖ اﻟﺼﻔﻴﺤﺘﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﻃ ــﺮﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﺸ ـﺒــﺔ .وﻳـﻄـﻠــﺐ
اﻹﻋﻼن ﻣﻦ ﻫﺆﻻء وﺿﻊ أﻏﻄﻴﺔ
ّ َ
ﻟـﻠــﺘــﻨـﻜــﺎت ا ﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻬﺎ
ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻴﺎه وأﻋﻄﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة
أﻳﺎم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ.

اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻗـ ـ ـ ـ ـ ّـﺪم ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪي اﺳـﺘـﻘــﺎﻻﺗـﻬــﻢ
ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ  ٥رﺑـﻴــﻊ اﻵﺧ ــﺮ ١٣٥٦ﻫ ـ ـ
ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﻮا ﻓـ ــﻖ  ١٤ﻳ ــﻮ ﻧـ ـﻴ ــﻮ ١٩٣٧م
ّ
ً
اﺣ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـ ــﻞ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ،
ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ ﺑــﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ
اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ اﻟـ ـ ــﺬي ﻗـ ـ ـ ّـﺪم اﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﺘــﻪ

ً
ﺗ ـﻀ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺎ ﻣ ـﻌ ـﻬــﻢ وإن ﻟ ــﻢ ﻳـﻜــﻦ
ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮا ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎرف.
واﻷﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻠــﻮن ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﻫـ ــﻢ :ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑــﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﻣﺸﻌﺎن اﻟﺨﻀﻴﺮ،
ﻣﺸﺎري اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺪر ،ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ
ﺳﻠﻴﻤﺎن .وﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷﻋﻀﺎء
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎط وﻫ ـ ــﻢ :ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ــﺰﻳ ــﺪ،
ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ـﻀ ــﻲ ،ﻳــﻮﺳــﻒ
اﻟ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﺳ ـﻠ ـﻄــﺎن اﻟـﻜـﻠـﻴــﺐ،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻤﻴﺪي؛ وﻳﺒﺪو أن
ﺑـﻌــﺾ اﻷﻋ ـﻀــﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ
رﻓ ـ ـﻀـ ــﻮا اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﺗــﻢ
اﺳـﺘــﺪﻋــﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ وﻫﻢ ﺑـ ّـﺮاك اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺛﻢ
ﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ .ورﻏﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻓ ـﻘــﺪ زاول ﺻــﻼﺣـﻴــﺎﺗــﻪ،
وﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد واﺗﺨﺬ
ﺑـﻌــﺾ اﻟـ ـﻘ ــﺮارات ذات اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ،
واﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ دورﺗﻪ ﻃﻮال
اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻬﺠﺮﻳﻴﻦ  ١٣٥٥و.١٣٥٦
إﻋـ ــﻼن اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ) ١٠ (٨٠ذو
اﻟﻘﻌﺪة
ﻧ ـﻌ ـﻠــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻮم أن اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ
ﺗ ـﻀ ــﻊ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺰام
ّ
ﺗـ ــﻮرﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮب ﻣـ ــﻦ ﺷ ــﻂ
اﻟﺒﺼﺮة إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻞ
ّ
ﻳﺘﻮﺳﻢ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻜﻔﺎء ة
ﻣــﻦ
ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﻌﺐء اﻟﻤﺸﺮوع أن
ً
ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﻪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ إﻟــﻰ إدارة
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓــﻲ ﻇــﺮف ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ً
ﻳﻮﻣﺎ.
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻖ :ﻳ ــﺪل ﻫ ــﺬا اﻹﻋ ــﻼن
دﻻﻟ ـ ـ ــﺔ واﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ أن آﻣـ ــﺎل
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﻟ ــﻢ ﺗـﺘــﻮﻗــﻒ
ﻋـﻨــﺪ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺎﺗــﻪ ﺑــﻞ ﺗﺠﺎوزﺗﻬﺎ
ً
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ
وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب،
ﻟــﺬا ﻓــﺈن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟــﻢ ﻳـﺘــﻮان ﻋﻦ
اﻟﺒﺤﺚ ﻓــﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد
اﻟـﻤــﺎء ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻔﻦ ﻣــﻦ ﺷﻂ
اﻟـﻌــﺮب ،وﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻗﺪ
ﺑ ــﺪأت ﻣﻨﺬ  ١٣٢٧ﻫﺠﺮﻳﺔ ١٩٠٩
ﻣﻴﻼدﻳﺔ وأول ﻣﻦ اﺳﺘﻮرد اﻟﻤﻴﺎه
ﻣﻦ ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻔﻦ
ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻌﻘﻮب.

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﺳﺘﻤﺮ  ٤أﺷﻬﺮ
ﺻــﺪر إﻋــﻼن ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22اﻟﻤﺤﺮم
 1357ﻫـ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء دورﺗــﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ّ
وﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎن،
وأرﺳﻠﺖ رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﻻﻧﺘﺨﺎب
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﺬا ﻧﺼﻬﺎ:
»ﺣﻀﺮة اﻟﻤﻜﺮم ..ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻴﺔ ..ﺑﻤﺎ أن ﻣﺪة
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻨﺮﺟﻮ أن
ﺗﻨﺘﺨﺒﻮا ﺳﺘﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮﺳﻤﻮن ﻓﻴﻬﻢ
اﻟﺨﻴﺮ واﻹﺻﻼح ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻜﻢ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳـﺒــﻖ ﻟـﻬــﻢ أن اﺳـﺘـﻘــﺎﻟــﻮا ﻣــﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وأرﺳﻠﻮا ﻛﺘﺎﺑﻜﻢ
إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ
اﺳﻤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﻈﺮف ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد«.
وﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ  4ﺻﻔﺮ
1357ﻫ ـ ـ اﻟـﻤــﻮاﻓــﻖ  4أﺑــﺮﻳــﻞ 1938م ،واﺳﺘﻤﺮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪة ﺗﻘﺮب ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،ﺣﺘﻰ 23
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة  1357ﻫـ ،وﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻲ
أﺻﺪرﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ.

إﻋﻼن ) (81ـ  18ﺻﻔﺮ  1357ﻫـ
ﻧﻌﻠﻦ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﺪ
ً
ً
ً
ﻃﻔﻼ ﺿــﺎﻻ ﻓــﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ أن ﻳﺬﻫﺐ ﺣــﺎﻻ إﻟﻰ
ّ
إدارة اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻴﺴﻠﻤﻪ ﻫﻨﺎك.

ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت واﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺎع ﻟﻸﻃﻔﺎل ،وﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻟﺮﺳﻮم ﻣﺨﻔﻀﺔ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺿــﺂ ﻟــﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻼت.

إﻋﻼن ) 14 -(84ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1357ﻫـ
ﻧـﻌـﻠــﻦ ﻟ ـﻠـﻌـﻤــﻮم أﻧ ــﻪ ﻗ ــﺪ ﺗ ـﻘ ــﺮر ﺟ ـﻌــﻞ رﺳــﻢ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮي ﻋﻠﻰ دﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻤﻮم دﻛﺎﻛﻴﻦ
ﱡ
اﻟﻄ ُﺮق  4آﻧﺎت ﻓﻘﻂ اﺑﺘﺪء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
ّ
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻖ :اﻹﻋ ــﻼن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻮﺿــﻊ رﺳــﻮم
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﻼت أو اﻟ ـﺒ ـﺴ ـ ُﻄ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻘــﻊ
ﱡ
ﺧـ ــﺎرج اﻷﺳ ـ ــﻮاق ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻄ ــﺮﻗ ــﺎت اﻟـﻘــﺮﻳـﺒــﺔ ﻣﻦ
ﺑ ـﻴــﻮت اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ،وﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺤــﻼت ﺗـﻜــﻮن
ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻮازم اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳــﻮﻣــﻲ ﻣـﺜــﻞ ﺑـﻌــﺾ َاﻟ ـﻤــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ،
واﻟﻜﻴﺮوﺳﻴﻦ ،واﻟﻔﺤﻢ واﻟﻘ ْﺮم )ﻓﺮوع أﺷﺠﺎر
ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﻦ ُﻋﻤﺎن وإﻳﺮان( وﻫﺬه ﺗﺒﺎع ﻣﺠﺰأة
ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ

إﻋﻼن ) (85ـ  20ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1357ﻫـ
ﻧـﻌـﻠــﻦ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻮم أﻧ ــﻪ ﻻ ﻳ ـﺠــﻮز ﻟـﺸـﺨــﺺ أن
ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ دﻛﺎﻛﻴﻦ اﻟﻄﺮق ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺔ وﻣﻦ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺠﺰاء.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ :ﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻹﻋ ــﻼن ﻟﻤﻨﻊ ﺟﻠﻮس
اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺤﻞ أو اﻟﺒﺴﻄﺔ
ً
ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻺﺣﺮاج وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ً
ﻋـﻠــﻰ اﻵداب اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﻧ ـﻈ ــﺮا ﻷن زﺑ ــﺎﺋ ــﻦ ﻫــﺬه
ﻄ ــﺮﻗ ــﺎت أﻛ ـﺜــﺮﻫــﻢ ﻣﻦ
اﻟ ـﺒ ـﺴ ـﻄــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ُ
اﻟـﻨـ ّﺴــﺎء واﻟـﺒـﻨــﺎت ﺑﺤﻜﻢ ﻗــﺮﺑـﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ
وﻷﻧ ــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻐــﺎﻟــﺐ ﻳـﻜــﻮن ّ
رب اﻷﺳ ــﺮة ﺧــﺎرج
اﻟﻤﻨﺰل ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺮزق.

ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺮﻛﺐ دراﺟﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﺮاج
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خليل علي حيدر

«خالص عاد»

من يدير التنمية ...في الكويت؟
هل تعثر الكويت التنموي والسياسي واإلداري مسؤولية الدولة أم
القطاع الخاص؟ وإن كانت مسؤولية أحدهما أو الطرفين ،فما مسؤولية
مجلس األمة وعامة الناس من أهل الواسطة والمصالح والفساد وغير
ذلك؟ وهل تستطيع الدولة والمجتمع ،من ناحية أخرى ،االعتماد حقا
على القطاع الخاص والثقة بمالك الشركات والعقارات والمستثمرين
وحملة األسهم في إدارة الخدمات وتحقيق التنمية بما تعجز عنه الدولة؟
ً
هل الكويت بعد سبعين عاما من االقتصاد الحديث وأكثر من ذلك من
"االقتصاد القديم" المتصل" ،دولة رأسمالية" و"نظام اقتصاد حر" و"سوق
حديثة مفتوحة" ،أم أن الغموض وتضارب المصالح واإلهمال والفساد
وغير ذلك ،ال تزال قوى موجهة في المسيرة؟
وهل ستسمح الدولة مثال ،حتى لو حسنت النوايا والتزمت الكفاءات،
لغير وزاراتها ورجاالتها وأجهزتها ،بإدارة الخدمات ،وتغيير التعليم،
ومواجهة الفساد والتخبط ،وتشكيل اللجان وتعيين المسؤولين خارج
أطر المصالح والتوازنات الحالية؟ ثم إن الناس تريد أشياء كثيرة ،ولكنها
ً
غير راغبة أو حتى قادرة -مثل الحكومة تماما وربما كذلك القطاع الخاص-
في التخلي عن أشياء.
الدراسة والسفر والشهادة والتخصص الرفيع واالحتكاك بالـ"نموذج
الرأسمالي المتقدم" كالواليات المتحدة مثال ال تغير مواقف الكثير
من الكويتيين ،ومن أكثر المجاالت والوظائف "حداثة" في هذا المجال
مثال شركات النفط أو مجال العمل بالبترول ،بما يحفل به من رواتب
وتسهيالت وميزات ،ولكن جريدة "القبس" نشرت في  30يونيو 2019
تحت عنوان "قياديون نفطيون يكسرون قواعد التعيين في القطاع"،
وقالت الصحيفة إن هؤالء القيادات "عينوا أقاربهم بالعقود االستشارية
رغم أن تخصصاتهم ال تتماشى مع طبيعة الوظيفة".
وجاء في التقرير نفسه الذي أعده سعد الشيتي ما يلي:
َّ
"فجر تقرير لديوان المحاسبة العديد من المفاجآت بخصوص تعيين
قياديين بشركة نفط الكويت وأعـضــاء فــي لجان مناقصات مؤسسة
البترول أقاربهم من الدرجة االولى والثانية في عقود الشركة االستشارية
من دون إعالنات وأسس اختيار سليمة ،وتعيين عدد منهم ال تتماشى
تخصصاتهم مع طبيعة عمل الوظيفة ،اضافة الى عدم إثبات الموظفين
الكويتيين في العقود االستشارية على رأس عملهم".
وذكر التقرير مجموعة من أوجه الفساد منها" :قيام عدد من رؤساء
الفرق ومديري المجاميع في مديرية المشاريع الكبيرة ومديريات اخرى
ونــواب الرئيس التنفيذي داخــل الشركة وأعضاء في لجان مناقصات
مؤسسة البترول بتعيين أقارب لهم من الدرجة االولى والثانية في عقود
الشركة االستشارية المبرمة مع الشركة من دون إعالنات توظيف حسب
النظم واللوائح المعمول بها في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.
تبين قصور في توصيف اختصاصات الشهادات العلمية للوظائف
المطلوبة للعقود االستشارية التي تخدم المشاريع الكبيرة للشركة .إذ
اتضح بعد الفحص والمراجعة تعيين العديد من الموظفين ال تتماشى
تخصصات شهاداتهم العلمية وعدم وفاء تلك الشهادات بمتطلبات طبيعة
عمل الوظيفة .وعلى سبيل المثال جرى تعيين حامل شهادة ثانوية كبير
مراقبين ،وفني اتصاالت مشرف إنشاءات ،وحامل شهادة إدارة اعمال
مهندسا" .وال شك أن نماذج من هذا الفساد واالستغالل الوظيفي والتنفيع
منتشر في شركات ووزارات وهيئات أخرى ،في حين تجد هذه القيادات
والشخصيات نفسها تنتقد "التوارث" و"استغالل المناصب القيادية" في
العالم العربي ،وال تكف ربما عن الحديث داخل الديوانيات عن "مشكلة
الفساد في الكويت"! وظاهرة "التخليف" في المناصب النفطية واإلدارية
ّ
"المدرة" واسعة االنتشار ،وما من أحد إال ولديه نموذج معروف.
وفي  19يونيو  2019نشرت الصحيفة نفسها أن " 430مليون دينار
فواتير كهرباء غير مدفوعة" ،وأن " 23مليون دينار صرفت لمتوفين
ومتقاعدين ومفصولين من العمل".
قيل الكثير عن "دور التعليم في النهوض باألمم" ،وعن أهمية التجارب
ً
ً
اآلسيوية التي أدى فيها التعليم دورا أساسيا.
وتصرف الدولة الماليين والمليارات في هذا المجال الذي يعمل فيه
ً
ً
 85ألفا من الكويتيين والكويتيات ،ويعمل في الصحة  27ألفا والكهرباء
ً
ً
 20ألفا وما يقاربهم في الداخلية وأكثر من  15ألفا في األوقــاف ونحو
تسعة آالف في النفط.
وقد حذر تقرير تربوي في  2019 /7 /9في (القبس) من أن " 17ألف طالب
ً
متعثرون تعليميا" في المرحلة الثانوية .وتعكس أرقام التقرير تأثير
الواقع السكاني ،حيث أشار إلى "أن أكثر المناطق عددا في المشكالت
الدراسية كانت منطقة الفروانية التعليمية 3281 ،مشكلة ،تليها منطقتا
الجهراء واألحمدي.
(في البالد  140مدرسة ثانوية وأقل من  74ألف طالب وطالبة).
ورغــم "حمالت التشجيع" للعمل في القطاع الخاص بدل الحكومي
شكل الكويتيون ما نسبته نحو  %4من إجمالي قوة العمل في القطاع
الخاص ،وجاء في تقرير (القبس) نفسه ،2019 /7 /10 ،أن" :وفي القطاع
الخاص ،بلغ إجمالي عدد الكويتيين  73ألف مواطن ،موزعين على 20
اختصاصا واضحا أكثرهم في اختصاص "تجارة الجملة والتجزئة
وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 18.9ألف مواطن

جورج فريدمان *

كينير*
ديفيد

الخيارات العسكرية األميركية في إيران
ً
اتهمت الواليات المتحدة إيران صراحة بإطالق االعتداءات بطائرات
بال طيار وصواريخ «كروز» على أكبر مصفاة نفط في المملكة العربية
السعودية ،وأهم مسألة في هذا الشأن اآلن تتعلق بمعرفة الرد األميركي
على ما حصل.
إذا امتنع األميركيون عن التحرك فسيشكك الجميع في التحالف
ُ
الذي تقوده الواليات المتحدة ،إذ تعتبر السعودية العبة أساسية
ً
في العالم العربي ُّ
السني ،ومن المعروف أن هذا العالم يطرح تهديدا
ً
بارزا على خطط التوسع اإليراني ،وقد قام ترامب بالمناورات الالزمة
لتقليص العمليات الميدانية أو وقفها بالكامل ،لذا يؤدي أي تحرك
عسكري ضد إيران اآلن إلى تهديد بنية التحالفات القائمة ويتعارض
مع االستراتيجية األميركية .يستطيع خيار عسكري محدد إحداث
صدمة اقتصادية قوية ،لكنه ّ
يحد في الوقت نفسه المخاطر المطروحة
على الواليات المتحدة ويقضي بفرض حصار على الموانئ اإليرانية،
ً
تزامنا مع إغالق مضيق هرمز ،ويقضي رد محتمل آخر بضرب مواقع
إيرانية ،حيث تقع أنسب األهداف في المصانع التي تنتج طائرات بال
طيار وصواريخ «كــروز» ،وحتى منشآت التخزين وأمثالها .تواجه
ً
ً
الواليات المتحدة اليوم خيارا صعبا يقضي بإطالق تحرك صارم
ّ
يضمن أن تمتنع إيران عن أي عمليات أخرى ،وإذا لم يدمر الحصار
اقتصاد إيران ،فثمة حاجة إلى التصعيد للقضاء على قدراتها الجوية
الهجومية ،وفيما يخص الحمالت الجوية تثبت التجارب التاريخية
ً
أنها تطول بما يفوق التوقعات األولية وتفشل بالكامل أحيانا وتعطي
الخصوم فرصة تنفيذ تحرك هجومي مضاد.
قد تكون أي محاولة أميركية للقضاء على اإلمكانات الهجومية
اإليرانية مكلفة ،إذ تستطيع الصواريخ اإليرانية الخفية مهاجمة
مواقع إقليمية ،وبعد فرض الحصار تستمر الحملة الجوية إلى ما ال
نهاية في بعض الحاالت ،حيث تفتح الضربات االنتقامية المحدودة
ً
المجال أمام تحركات إيرانية مضادة ،حتى أنها قد تتحول أحيانا
ً
إلى عمليات ّ
موسعة .عدا الهجوم الجوي الذي يهدف فعليا إلى زيادة
ثقة السعوديين بالواليات المتحدة بدل تحقيق هدف بــارز ،تبقى
خيارات االعتداءات المباشرة غير واعدة ،لكن التفكير بهذه المشكلة
ممكن بطريقة مختلفة ،إذ تشعر الواليات المتحدة بالقلق من توسع
النفوذ اإليراني السياسي منذ فترة ،لكن هذا الوضع يكشف عن أهداف
محتملة لها قيمة كبيرة بنظر إيران ،وسيكون ضرب تلك األهداف أقل
ً
خطورة من مهاجمة طهران مباشرة.
تتكل إيران على قواتها الخاصة أو عمالئها في العراق وسورية
ً
ً
ولبنان واليمن ،كما أنها خصصت وقتا طويال وموارد كثيرة وأخذت
المجازفات الالزمة إلنشاء القوى التي تسيطر اآلن على تلك البلدان،
ويدرك اإليرانيون المعضلة التي فرضوها على الواليات المتحدة،
ويراهنون على ارتفاع المخاطر المطروحة لدرجة أن يمتنع األميركيون
عن الرد .واالمتناع عن التحرك قد يقضي على الكتلة المعادية إليران
التي عملت الواليات المتحدة بكل قواها على إنشائها ،ويقضي حل
ّ
محتمل لكن غير مؤكد بإطالق رد رمزي ،لكن جميع أنواع الردود تخرج
ً
* «جي بي إف»
عن السيطرة دوما!

علي محمود خاجه

تشكل منهم النساء العدد األكبر بنسبة  .%30وجاء نشاط الكويتيين في
مجال األنشطة العقارية في المرتبة الثانية من ناحية توزيعات العمالة
الوطنية بــ 14.3ألف مواطن يشكل منهم الذكور النسبة األعلى بـ،%8.3
يليهم ثالثا األنشطة المالية والتأمين بـ 9.9آالف شخص ومن ثم  7.4آالف
في الصناعات التحويلية و 5.2آالف في التشييد والبناء".
ال توجد جهة رسمية كديوان المحاسبة تعد تقارير عن أوجه قصور أو
مشاكل شركات القطاع الخاص ،وهكذا يمكن االستشهاد بما ال نهاية له
عن جوانب تقصير األداء الحكومي وفشله من واقع تقارير هذا الديوان عن
وزارات الدولة والجهات الرسمية ،ولكن ماذا عن شركات القطاع الخاص
المعروفة ،كالتي تتعاقد معها الحكومة مثال أو التي حجم رأسمالها أو
عمالتها كبير؟
كما أن القطاع الخاص كالبنوك والشركات ،في مأمن من االنتقادات،
وحتى من المقاالت الصحافية ،حيث تحميها القوانين وتحرص على
سمعتها ،كما أن هذه الشركات بدورها تعاقب بالحرمان من اإلعالن أي
وسيلة إعالمية وبخاصة الصحف إن انتقدتها أو فضحت بعض أوجه
اإلهمال في أدائها .ومن أشكال سوء اإلدارة الحكومية التي لم يعد للحديث
فيه أي تأثير أو جدوى أحوال البريد! فإلى جانب شهرة الكويت العالمية
بـ"الثراء الفاحش" وإنتاج النفط ،باتت معروفة في دول العالم بتردي أحوال
البريد ،وضياع الرسائل والرزم والطرود ،وكل ما يتم إرساله من أي دولة
ومكان! وفي الواليات المتحدة ،كما لمست شخصيا ،استياء بالغ وتجنب
علني للتعامل مع البريد الكويتي ،وكنت أعتقد أن ثمة بعض المبالغة في
موقف األميركيين حتى فقدت رزمة كتب مرسلة في كرتون إلى الكويت،
وصرت أتنقل بين كيفان وبريد المطار وحطين ،بال فائدة!
ً
ً
وقد نشرت الصحف قبل عامين خبرا عن إضراب نفذه  15عامال في
مركز بريد المطار لعدة ساعات" ،وكشفت مصادر للقبس أن اإلضراب جاء
بسبب عدم تسلم الرواتب من قبل الشركة المتعاقد معها".)2017 /12 /4( .
واشتكى مواطنون متضررون من فتح الطرود لإلعالم وعبر المنصات
ومواقع التواصل قائلين إن عملية فتح الطرود من قبل الجمارك تعد غير
قانونية ،إذ البد من وجود لجنة من البريد والجمارك والداخلية والعدل
لفتح كل طرد!
وكانت الصحيفة نفسها قد أشــارت قبل شهر من ذلك إلى أن وزارة
المواصالت ستتسلم خــال شهر "مركز تبادل ومعالجة اإلرساليات
البريدية في مدينة صباح األحمد السكنية ،والــذي سيكون مخصصا
لتسليم الطرود البريدية والبريد الممتاز" ،حيث سيتوافر في المبنى
الجديد نقطة جمركية وأخرى لوزارتي الداخلية والصحة واإلعالم"/8( .
.)2017 /11
وتحدثت الصحيفة أيضا عن شكاوى موظفي البريد" ،واإلهمال الذي
استمر طيلة السنوات الماضية" ،وبينت الصحيفة ناقلة شكوى العاملين
ً
في البريد" :الموظفون المتهمون بالتقصير يرون أن هناك تهميشا بحقهم
من المسؤولين عبر حرمانهم من المميزات واالهتمام المطلوب" .وقالت
(القبس) "إن مختصين قد ذكروا لها إهمال البريد طوال السنوات الماضية
من قبل المسؤولين ،وثمة نقص شديد في موظفي بعض االقسام والمراكز
وتكدس في أخرى ،رغم "عدم وجود عدد كاف من الموزعين وعدم توافر
أجهزة ومالبس وستيكرات للسيارات".
وأكدت الصحيفة في تلك السنة أن مصادر رفيعة قد كشفت للصحيفة
"أن ملف البريد سيتم إغالقه من خالل إقرار قانون الخصخصة الذي دخل
مرحلته األخيرة ،بوضع آخر التوصيات قبل رفعه إلى مجلسي الوزراء
ً
واألمــة إلقــراره ،وبينت المصادر نفسها "أن الــوزارة أنهت جانبا كبيرا
من ملف الخصخصة" .وبينما يجمع الكويتيون أو يكادون على ضعف
أداء الحكومة وإخفاقاتها وانتشار الفساد ،ال نــرى مثل هــذا اإلجماع
والموافقة على الخصخصة وتسليم الخدمات والمؤسسات الحكومية
للقطاع الخاص .وتكمن بعض األسباب في هيمنة شرائح معينة على
أغلب البنوك والشركات ،وكذلك في عدم قدرة القطاع الخاص على تقديم
البدائل ،فال المستشفيات الخاصة وال التعليم والجامعات الخاصة ،وال
ً
الخدمات الطبية الخاصة ،بديل حقيقي تكلفة وشموال ،للتعليم العام
والجامعي والخدمات الصحية إال في بعض الجوانب ،وال نرى في الكويت
حتى اآلن جامعات خاصة تنافس مثال تلك الموجودة في البلدان الغربية،
كما تقف بعض مؤسسات المجتمع المدني الكويتي ضد الخصخصة،
وتعتبرها ضمن توجهات التنفيع والفساد ،وفي مقدمة هذه المؤسسات
نقابات العمال.
ففي  2019 /7 /10مثال ،كما جاء في (القبس) "أطلق االتحاد العام لعمال
الكويت ،تحذيرات من «تطبيق سياسة الخصخصة وما تنطوي عليه
من مخاطر التوسع في بيع وهدم مؤسسات القطاع العام» ،وشدد على
ضرورة تبني سبل أخرى لـ«تنويع مصادر الدخل الوطني وإعادة بناء
اقتصادنا على أسس سليمة ،من خالل خلق مشاريع جديدة تدعم النمو
وتزيد من قوة االقتصاد الوطني وتنوع انشطته ،وتطرح فرص االستثمار
ً
الحقيقي أمام القطاع الخاص بعيدا عن بيع مرافق القطاع العام».
وقال رئيس االتحاد أحمد الديحاني ،إن االتحاد «يتابع باهتمام كبير
وقلق بالغ توجهات السياسة االقتصادية الجديدة التي استعرضها
مجلس الـ ـ ــوزراء فــي جلسته األخ ـي ــرة ،وال ـتــي تـسـتـهــدف الـتــوســع في
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خصخصة مرافق ومؤسسات القطاع العام» ،مشيرا الى ان تلك القرارات
«جــاءت تحت ذرائــع وحجج أثبتت التجارب المحلية فشلها ،بل إنها
مجرد آلية تسويق لمشاريع فاشلة لم تنوع مصادر الدخل القومي ولم
تخلق فرص عمل".
ومــن الفضائح الـمــدويــة الـتــي شهدتها الكويت فــي مـجــال التعليم
الـخــاص "الـجــامـعــات االفـتــراضـيــة" و"ال ـش ـهــادات الــوهـمـيــة" و"الـبـحــوث
العلمية المسلوقة"! والتي تتحمل الحكومة بعض إثمها بسبب سكوتها
الطويل وعجزها عن فضح الظاهرة ومنعها ،فيما يتحمل قطاع عريض
من الجمهور ومن المستفيدين بل أولياء أمور الطلبة بقية المسؤولية.
وقد خرجت صحيفة "الجريدة" يوم  2019 /6 /30وعلى صفحتها األولى
العناوين المحذرة والمنذرة التالية:
"الجهاز القيادي والفني للدولة في خطر! مهندسو جامعات "الويك إند"
بدؤوا يتسللون إلى المناصب اإلشرافية! عجز تام عن إجادة اإلنكليزية
محادثة وكتابة وال امتالك ألي علوم حقيقية! يرسبون في االختبارات
ويعودون بواسطة النواب وبحجة "األقدمية"!
وقالت الصحيفة "بدأت نتائج التالعب الحكومي والنيابي بالجهاز
ً
اإلداري تظهر تدريجيا بعد العبث بمسارات التعليم العالي ،وفتح أبواب
الشهادات الوهمية ،فالحكومة رعت عملية التسجيل في جامعات «الويك
إند» وشجعت عليها ،بعد فشلها في إنشاء جامعات جديدة ،والنواب حموا
ً
ودافعوا عن طلبة تلك الجامعات طمعا في أصواتهم وأصوات أسرهم
االنتخابية ،حتى تكونت طبقة من المهندسين والفنيين واإلداريين غير
ً
فاعلة أو منتجة ،وال عالقة لها بما حصلت عليه ورقيا من علم".
وأضافت "الجريدة" قائلة" :تكشفت أوجه خلل عديدة من شأنها أن
تضع مستقبل الكويت في خطر غير مسبوق ،السيما في وزارتي الكهرباء
والماء واألشغال العامة.
ّ
وعدد المسؤولون بعض األمثلة التي يواجهونها خالل اللقاءات مع
تلك الفئة من المهندسين في الوزارتين السابق ذكرهما ،فبعضهم ال يعرف
اسم تخصصه باإلنكليزية ،وبعضهم ال يتذكر اسم رسالته للماجستير
أو الدكتوراه ،الفتين إلى أن النقاش مع هؤالء في األمور الهندسية ينتهي
ً
مع أول سؤال ليغادروا المقابلة ،لكنهم يعودون الحقا بواسطات نيابية
ً
وأحيانا حكومية".
وتوجه للقطاع الخاص وشركاته ومالكه اتهامات يعتبرها المدافعون
عنه متحاملة وظالمة ،وكان عبدالكريم تقي مدير عام هيئة الصناعة
قد أشار في تقرير لـ«القبس» في  2017 /12 /11إلى أن معظم الصناعات
الكويتية ال تخرج من البالد ،وقال "إن نسبة الصناعيين الذين ال يصدرون
بضائعهم خارج الكويت تصل الى  %87وهي نسبة مستغربة خاصة أن
ً
السوق الكويتية تعبتر صغيرة ،وال يمكن التعويل عليها منفردة ،مطالبا
الصناعيين بالبحث عن أسواق جديدة على الصعيد الدولي".
وط ــال ــب ت ـقــي الـصـنــاعـيـيــن الـكــويـتـيـيــن ب ـع ــدم ال ـخ ــوف م ــن دخ ــول
الى الكويت واالستفادة من وجودهم في الصناعات
المستثمرين األجانب ُ
الكبيرة" .وفــي تحليل نشر مــؤخــرا فــي الصحيفة نفسها ،أفــاد تقرير
عن الفايننشال تايمز "أن نقطة الضعف الرئيسة في برنامج الحكومة
التنموي -الكويت الجددة  2035-تتمثل في نقص األراضي المخصصة
للمشاريع الصناعة" .وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي
أنها "خصصت  700قطعة أرض أخــرى في منطقتين صناعيتين في
الشدادية والسالمي بهدف توفير  2000وظيفة وجذب  27مليار دوالر
من االستثمارات" .وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي
وصف عملية توزيع القسائم بأنها "األكبر في تاريخ الكويت" ستساعد
في زيادة المنافسة في البالد وتشجيع المستثمرين .ويرى بعض الخبراء
"ان المعروض من القسائم الصناعية ليس هو المشكلة الكبيرة التي
تواجه المستثمرين الصناعيين ،بل ارتفاع التكاليف بسبب تخفيض
الدعم في منطقة الخليج والقيود على العمالة األجنبية .وكان أعضاء
من مجلس األمة طالبوا الحكومة في وقت سابق من هذا العام بترحيل
نصف العمالة الوافدة البالغ عددهم  3.3ماليين عامل على مدار السنوات
الخمس المقبلة".
"وكما تقول ايمان السالمة ،مديرة المشاريع في بنك الكويت الصناعي
«الخالفات السياسية بين الحكومة والبرلمان تؤثر في نمو القطاع
الصناعي» .وعلى الرغم من ذلك ،يتمتع المستثمرون بالكثير من الدعم
والتشجيع للمشاريع الجديدة .فبنك الكويت الصناعي ،الذي تأسس عام
 1973كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ،يركز على تمويل القطاع
الصناعي الكويتي بأسعار فائدة مدعومة وشروط وأحكام ميسرة ،بما
في ذلك فترات السماح للدفع .وفي المتوسط ،يقدم بنك الكويت الصناعي
ما بين  150مليون دوالر و 200مليون دوالر قروضا سنويا لحوالي 30
الى  40عميال مختلفا .وتقول ايمان ان الكويت لديها المكونات الصحيحة
لجذب االستثمار الصناعي حتى لو بقيت األسئلة حول ما اذا كانت أهداف
التطوير المحددة في خطة الكويت الجديدة  2035واقعية".
(القبس)2019 /9 /11 ،
هل ثمة أهداف مدروسة للتنمية في الكويت؟ وهل ثمة فهم مشترك
وإجماع بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس األمة والجمهور على
هذه األهداف؟
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ً
ً
«االختالط» في الجامعة لم يصبح أمرا مستهجنا أو
ً
مرفوضا أو مدعاة استنفار إال بسبب رئيس ،وهو أن
تيارات اإلسالم السياسي استخدمت هذا الموضوع
لالستهالك االنتخابي ولحشد الرأي العام باسم
الدين ضده ،وهي قضية ال ترقى أصال إلى أن تأخذ
هذا الحيز من النقاش.
إن كنت تعتقد أن مــوضــوع مــا يسمونه "االخـتــاط"
ّ ً
تعديا على العادات أو
في الجامعة مشكلة أو أزمة أو
ً
حتى تعديا على الدين فأنت باختصار شخص مخدوع
ومضحوك عليك ،أو قد تكون أنت من تخدع نفسك بعلم
أو من دون علم.
ً
تـ ـفـ ـك ــروا ق ـل ـي ــا وس ـت ـس ـت ــوع ـب ــون مـ ــا أعـ ـن ــي جـ ـي ــدا،
وستدركون أن المسألة من التفاهة بمكان ،وال تستحق
أن تستغرق ثواني من أوقاتكم حتى إن لم تكن أوقاتكم
غير ثمينة.
فمن غير المعقول أو المقبول أن يكون وجود الذكور
واإلن ــاث فــي مـكــان واح ــد سببا ألزم ــة عمرها أكـثــر من
ً
خمسين عاما في الكويت ،وهي البلد نفسه الذي يوجد
فيه مــا يسمى "االخ ـتــاط" فــي كــل مــرافـقــه ومؤسساته
وأماكنه العامة ،و مــن غير المفهوم أن يستنفر بعض
الـنــاس مــن أن يـكــون الـطــاب والـطــالـبــات ممن تتجاوز
أعمارهم الـ 18عاما في قاعة دراسية واحدة أو في ساحة
انتظار جامعية ،في حين أن هؤالء المستنفرين نفسهم
هم من يذهبون لألسواق والمقاهي والمطاعم والمسارح
وقاعات السينما في قاعات وأماكن "مختلطة" دون أي
مشكلة أو تذمر أو حتى تعليق طفيف!!
ً
ً
"االختالط" في الجامعة لم يصبح أمرا مستهجنا أو
ً
مرفوضا أو مدعاة استنفار إال بسبب رئيس ،وهو أن
تـيــارات اإل س ــام السياسي استخدمت هــذا الموضوع
لالستهالك االنتخابي ولحشد الرأي العام باسم الدين
ضده ،وهي قضية ال ترقى أصال إلى أن تأخذ هذا الحيز
من النقاش.
وبالطبع فإن هناك من سيدعي أن الموضوع مرتبط
بالدين والـحــال والـحــرام عن جهل أو الستغالل جهل
الناس بأمور دينهم ،وأؤكدها بأنه ال يوجد أي مانع
ديني يدعونه ّ
يحرم ما يسمونه "االختالط" ،بل إن أدلة
االشتراك بين الجنسين في جميع األماكن دينيا تصب
في مصلحة "اال خـتــاط" ال الفصل بينهما ،وباإلمكان
االطالع على كل هذه األدلة بمجرد كتابة االختالط في
اإل س ــام لتكتشفوا كــم كنتم مخدوعين بحجة واهية
غير صحيحة.
وإن افترضنا أن حجة استنفار المستنفرين على هذا
الموضوع هي حجة اجتماعية خوفا على هؤالء الشباب
من التجاوزات األخالقية ،وإن كنت أرفض هذا الطرح،
إال أنــه وإن سلمنا بــه ،فــإن وجــودهــم فــي حــرم جامعي
وقــاعــات دراسـيــة هــو أقــل احتماال لـحــدوث مشاكل من
وجــودهــم فــي الـســوق أو مـســرح أو غيرهما مــن أماكن
عامة أخرى.
فــان ـصــرفــوا ع ــن ه ــذا األمـ ــر ال ـتــافــه الـ ــذي خــدع ـتــم به
طوال السنين ،وما زلتم على هذه الحال ألمور تستحق
المناقشة والتداول.
خارج نطاق التغطية:
وزير التربية وجه القائمين على وضع خطط القبول
في الجامعة و"التطبيقي" إلى ضرورة االهتمام بتوفير
عدد مقاعد أكبر للطلبة الكويتيين الراغبين في دراسة
تخصصات تعليمية ضمن االحتياجات التي حددتها
وزارة التربية لألعوام المقبلة.
خـبــر ك ـهــذا ال يـفـتــرض أن يـسـتــدعــي تــوج ـي ـهــات ،بل
ً
هو أمر يفترض بأن يكون طبيعيا ومنذ سنين ،ولكن
أن يوجه الوزير لذلك فإن هذا يعني أن هذا األمر غير
مطبق أو موضوع بعين اعتبار الوزارة قبل توجيهات
معالي الوزير!!

داني رودريك*

هل ينبغي لنا أن نقلق بشأن فجوات الدخل بين الدول أو داخلها؟
ال ينبغي لسياسات
االقتصاد المتقدم أن تكون
ضارة بالفقراء على مستوى
العالم ،حتى في التجارة
الدولية ،علما أن السياسات
االقتصادية التي ترفع
الدخول عند أدنى
مستويات سوق العمل
وتعمل على التقليل من
انعدام األمن االقتصادي
مفيدة في تعزيز العدالة
المحلية وصيانة اقتصاد
عالمي موفور الصحة يعمل
على تزويد االقتصادات
الفقيرة بفرص التطور
والنمو.

عند بداية الدراسة كل خريف ،أفاجئ
طالبي بسؤال مزعج" :هل من األفضل أن
تكون فقيرا في بلد غني أو غنيا في بلد
فقير؟" .يستفز هذا السؤال عادة مناقشة
محتدمة وغير محسومة ،ولكن يمكننا
ابتكار نسخة محدودة وأكثر انتظاما من
السؤال ،فيصبح من الممكن اإلجابة عنه
بشكل حاسم.
اس ـم ـحــوا لــي بتضييق الـتــركـيــز على
الــدخــل ،ولنفترض أن الـنــاس ال يهتمون
إال بـمـسـتــويــات اسـتـهــاكـهــم الشخصية
(بصرف النظر عن أوجــه التفاوت بينهم
وغ ـي ــر ذلـ ــك م ــن الـ ـظ ــروف االج ـت ـمــاع ـيــة).
"األغ ـن ـي ــاء" و"الـ ـفـ ـق ــراء" ه ــم أول ـئ ــك الــذيــن
يمثلون أعلى وأدنى  5في المئة من توزيع
الدخول .في بلد غني نمطي ،يتلقى أفقر
 5في المئة من السكان نحو  1في المئة
مــن الــدخــل الــوطـنــي ،والبيانات الخاصة
بالبلدان الفقيرة شحيحة للغاية ،ولكن لن
يكون من قبيل المبالغة كثيرا أن نفترض
أن أغنى  5في المئة هناك يتلقون  25في
المئة من الدخل الوطني.
على نحو مماثل ،لنفترض أن البلدان
الغنية والفقيرة هي تلك التي تمثل أعلى
وأدنــى  5في المئة دخال بين كل البلدان،
مرتبة تبعا لنصيب الفرد في الدخل .في
بلد فقير نمطي (مثل ليبيريا أو النيجر)،
يبلغ نصيب الفرد في الدخل نحو 1000
دوالر ،مقارنة بنحو  65ألف دوالر في بلد
غني نمطي (ولنقل سويسرا أو النرويج).
(يجري تعديل هذه الدخول تبعا لتكلفة
المعيشة ،أو الفوارق في القوة الشرائية،
حتى يمكن مقارنتها مباشرة).
اآلن ،نستطيع أن نحسب أن الشخص
الغني في بلد فقير يبلغ دخله نحو 5000
دوالر ( 1000دوالر مضروبة في  0.25ثم
في  )20في حين يكسب الشخص الفقير
ف ــي ب ـلــد غ ـنــي ن ـحــو  13ألـ ــف دوالر (65
ألف دوالر مضروبة في  0.01ثم في .)20
وقياسا بمستويات المعيشة المادية ،نجد
أن الـشـخــص الفقير فــي بـلــد غـنــي أفضل
حــاال بأكثر مــن مرتين مــن شخص غني
في بلد فقير.
تــأتــي هــذه النتيجة مفاجئة لطالبي؛

فأغلبهم يتوقعون أن يكون العكس هو
الصحيح ،فهم عندما يفكرون في األفراد
األث ــري ــاء فــي الـبـلــدان الـفـقـيــرة ،يتخيلون
أش ـخــاصــا فــاحـشــي ال ـث ــراء يـعـيـشــون في
قـصــور مــع حــاشـيــة مــن ال ـخــدم وأسـطــول
من السيارات الباهظة الثمن ،ولكن على
الــرغــم مــن وجــود مثل هــؤالء األف ــراد بكل
تأكيد ،فإن من يمثل أعلى  5في المئة دخال
في البلدان الشديدة الفقر من المرجح أن
يكون موظفا بيروقراطيا حكوميا متوسط
المستوى.
تتمثل النقطة األكبر في هذه المقارنة
بالتأكيد على أهمية الـفــوارق في الدخل
بين الـبـلــدان ،نسبة إلــى أشـكــال التفاوت
داخل البلدان .عند فجر النمو االقتصادي
ال ـح ــدي ــث ،ق ـبــل الـ ـث ــورة ال ـص ـنــاع ـيــة ،كــان
ال ـت ـفــاوت الـعــالـمــي مـسـتـمــدا بـشـكــل شبه
كامل من التفاوت داخــل البلدان ،وكانت
فجوات الدخل بين أوروبا واألجزاء األكثر
فقرا من العالم صغيرة ،ولكن مع تطور
ال ـغ ــرب ف ــي ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر ،خضع
اقتصاد العالم لعملية "تباعد كبرى" بين
النواة الصناعية والمحيط المنتج للسلع
األساسية .وخالل قسم كبير من فترة ما
بعد الحرب ،كانت الفجوات في الدخل بين
البلدان الغنية والفقيرة تمثل القسم األكبر
من التفاوت العالمي.
منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين
فصاعدا ،عمل اتجاهان على تغيير هذه
ال ـص ــورة ،ف ــأوال ،ب ــدأت أج ــزاء عــديــدة من
المناطق المتأخرة ،بقيادة الصين ،تشهد
ن ـمــوا اق ـت ـصــاديــا أس ــرع بـشـكــل كـبـيــر من
بـلــدان الـعــالــم الغنية ،ولـلـمــرة األول ــى في
التاريخ ،بدأ المواطن العادي المقيم في
دولــة نامية يكتسب الثراء بوتيرة أسرع
من نظيره في أوروبا وأميركا الشمالية.
ثــانـيــا ،ب ــدأت أش ـكــال ال ـت ـفــاوت تـتــزايــد
اتـ ـس ــاع ــا فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن االقـ ـتـ ـص ــادات
ال ـم ـت ـقــدمــة ،وخ ــاص ــة ت ـلــك ح ـيــث أسـ ــواق
العمل أقل تنظيما وحيث تدابير الحماية
االجـتـمــاعـيــة أك ـثــر ضـعـفــا .وكـ ــان اتـســاع
ف ـجــوة ال ـت ـف ــاوت ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
حادا حتى لم يعد من الواضح ما إذا كان
مستوى معيشة "فقراء" أميركا أعلى من

نظيره بين "األثــريــاء" فــي الـبـلــدان األكثر
فقرا (مع تعريف الغني والفقير على النحو
الوارد أعاله).
سـ ـل ــك هـ ـ ـ ـ ــذان االتـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــان مـ ـس ــاري ــن
م ـتــوازن ـيــن م ــن ح ـيــث ال ـت ـف ــاوت الـعــالـمــي
اإلجمالي ،عمل أحدهما على زيادته في
حين عمل اآل خ ــر على تقليصه ،لكن كال
منهما عـمــل عـلــى زي ــادة حـصــة الـتـفــاوت
داخ ــل ال ـب ـلــدان ف ــي اإلجـ ـم ــال ،مـمــا ســاهــم
ف ــي ع ـكــس ات ـج ــاه ل ــم يـنـقـطــع م ـنــذ ال ـقــرن
التاسع عشر.
نظرا للبيانات غير الدقيقة ،ال يمكننا
أن نتأكد من حصة كل من التفاوت داخل
البلدان وبين البلدان في االقتصاد العالمي
اليوم ،ولكن في بحث غير منشور استند
إلــى بيانات مستمدة مــن قــاعــدة بيانات
التفاوت العالمية ،تشير تقديرات لوكاس
شانسيل من كلية باريس لالقتصاد إلى
أن مــا يـقــدر بنحو ثــاثــة أرب ــاع الـتـفــاوت
العالمي الحالي ربـمــا تـكــون راجـعــة إلى
التفاوت داخــل البلدان .وتشير تقديرات
تاريخية صادرة عن خبيرين اقتصاديين
فرنسيين آخــريــن ،فرانسوا بورجينيون
وكريستيان مــوريـســون ،إلــى أنَ فجوات
الـتـفــاوت داخ ــل الـبـلــدان لــم تكن قــط بهذا
القدر من االتساع منذ أواخر القرن التاسع
عشر.
إذا صحت هذه التقديرات فإنها تشير
إلى أن اقتصاد العالم تجاوز عتبة مهمة،
مـمــا يلزمنا بــإعــادة الـنـظــر فــي أولــويــات
الـ ـسـ ـي ــاس ــة .ل ـف ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ،ظـ ــل خ ـب ــراء
االقتصاد من أمثالي يخبرون العالم أن
الطريقة األكثر فعالية للحد من الفوارق
في الدخل العالمي تتمثل بتسريع عجلة
النمو االقتصادي في البلدان المنخفضة
ال ــدخ ــل .وق ــد َي ـ َّـدع ــي أن ـصــار الـعــولـمــة في
ال ـب ـل ــدان ال ـغ ـن ـيــة -األثـ ــريـ ــاء وال ـم ـه ـن ـيــون
الـبــارعــون ع ــادة -أنـهــم يقفون على أرض
أخالقية عالية عندما يستخفون بمخاوف
أول ـئــك الــذيــن يـشـكــون مــن ال ـت ـفــاوت على
المستوى المحلي.
ل ـكــن ص ـعــود ال ـقــوم ـيــة الـشـعـبــويــة في
مختلف أنحاء الغرب تغذى جزئيا على
التوتر بين أهداف العدالة في الدول الغية

ومستويات المعيشة األعلى في البلدان
الفقيرة ،وقد ساهمت زيــادة التجارة من
جانب االقتصادات المتقدمة مع البلدان
ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة ال ــدخ ــل ف ــي اتـ ـس ــاع ف ـجــوة
التفاوت في األجور المحلية .ولعل أفضل
طريقة على اإلطالق لزيادة الدخل في بقية
العالم تتلخص في السماح بتدفقات هائلة
من العمال من البلدان الفقيرة إلى أسواق
العمل في البلدان الغنية .وهذا ليس خبرا
طيبا للعمال األقــل تعليما واألدنــى أجرا
في البلدان الغنية.
ومع ذلك ،ال ينبغي لسياسات االقتصاد
المتقدم التي تؤكد على العدالة المحلية أن
تكون ضارة بالفقراء على مستوى العالم،
حـتــى فــي ال ـت ـجــارة الــدول ـيــة ،وال ــواق ــع أن
السياسات االقتصادية التي ترفع الدخول
عند أدنى مستويات سوق العمل وتعمل
على التقليل من انعدام األمن االقتصادي
مفيدة في تعزيز العدالة المحلية وصيانة
اق ـت ـصــاد عــال ـمــي م ــوف ــور ال ـص ـحــة يعمل
على تزويد االقـتـصــادات الفقيرة بفرص
التطور والنمو.
* أستاذ االقتصاد السياسي الدولي
في كلية كينيدي في جامعة هارفارد،
وهو مؤلف كتاب «حديث صريح حول
التجارة :أفكار من أجل اقتصاد عالمي
عاقل».
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

دخل الشخص
الغني في بلد
فقير نحو 5000
دوالر في حين
يكسب الفقير في
بلد غني نحو 13
ً
ألفا

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.502

مرونة في عقود التسهيالت
بالدينار بعوائد أقل من الدوالر
 % 3.95للكويتي مقابل  %4.28لألميركي
الـمـصــرفــي عـمــومــا ب ـشــأن نظر
● محمد اإلتربي

التراجعات تركزت على معظم أسهم السوق األول
علي العنزي

ظل الوضع السلبي لدى
معظم مؤشرات أسواق المال
في دول مجلس التعاون
كما هو ،لكن بصورة أقل من
وضعه في بورصة الكويت.

استمرت الحالة السلبية في أداء
بــورصــة الـكــويــت ،أم ــس ،للجلسة
الرابعة على التوالي ،وزادت حدة
ال ـت ــراج ــع لـتـفـقــد أرب ـ ــاح  6أشـهــر
ماضية ،وأقفل مؤشر السوق العام
على خـســارة كبيرة بلغت نسبة
 1.9في المئة تعادل  106.6نقاط،
ليقفل على مستوى  5503.28نقاط،
وسط ارتفاع سيولته البيعية ،إذ
بلغت أم ــس  62.3مـلـيــون دي ـنــار،
وه ــي ضـعــف سـيــولــة أم ــس األول
تقريبا ،وارتـفــع النشاط ليقترب
مــن  200مليون سهم بعدد كبير
مــن الـصـفـقــات بـلــغ  9263صفقة،
وك ــان الضغط وبــآلـيــة كــل جلسة
خ ــال ه ــذا األسـ ـب ــوع م ــن ال ـســوق
األول ال ــذي خسر نسبة  2.23في
المئة تـعــادل  135.3نقطة ،ليفقد
مستوى  6آالف نقطة للمرة األولى
خالل  7أشهر تقريبا ،ويقفل على
مـسـتــوى  5934.59نـقـطــة وتــركــز
معظم السيولة في السوق األول،
حيث بلغت سيولته  57.5مليون
دينار وهي األكبر خالل شهرين،
تداولت  127مليون سهم عن طريق
 6498صفقة ،بينما كانت خسائر
السوق الرئيسي أقل بكثير وبالكاد
بلغت  1فــي الـمـئــة ت ـعــادل 47.82
نقطة ،ليقفل على مستوى 4669.08
نقطة وبسيولة حول معدالت هذا
الشهر بـ  4.8ماليين دينار ،تداولت
 71.8مليون سهم نفذت من خالل
 2765صفقة.

ضغط مضاعف
تـ ـتـ ـع ــدد الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل الـ ـم ــؤث ــرة

ساعة لتنقذ السوق من تسجيل
خـ ـس ــارة ت ــاري ـخ ـي ــة ك ـب ـي ــرة ،وق ــد
يكون لمحافظ سيادية دور ،حيث
تـقـلـصــت ال ـخ ـســائــر بـشـكــل كبير
وسريع.
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا ،اسـ ـتـ ـم ــر ال ــوض ــع
ال ـس ـل ـبــي ع ـل ــى م ـع ـظــم م ــؤش ــرات
أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ف ــي دول مجلس
التعاون الخليجي ،لكن بصورة
أقل من وضعه في بورصة الكويت،
وب ـقــي ال ـهــاجــس األم ـنــي مرتفعا
فــي معظمها ،وعـ ــاوة المخاطر
مستمرة حتى بعد تأكيدات وزير
الـنـفــط الـسـعــودي ســرعــة إصــاح
الخلل في منشآت "أرامكو" ،لكن من
ناحية أخرى كان للتصريح سلبية

يصعد  3.34دوالرات
الكويتي
البرميل
ً
ليبلغ  68.47دوالرا
توترات المنطقة ترفع أسعار النفط رغم تعهد السعودية باستئناف اإلنتاج

قـفــز سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط الـكــويـتــي 3.34
دوالرات فــي ت ـ ــداوالت ،أم ــس األول ،ليبلغ
ً
ً
 68.47دوالرا مقابل  65.13دوالرا للبرميل
ً
ف ــي تـ ـ ــداوالت ي ــوم االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي وف ـقــا
ل ـل ـس ـع ــر ال ـم ـع ـل ــن مـ ــن م ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفع سعر خام
برنت بفعل التوترات في الشرق األوســط،
الـتــي أبـقــت على حــذر المستثمرين ليغير
ات ـج ــاه ــه الـ ـن ــزول ــي ال ـ ــذي ش ـه ــده ف ــي وق ــت
سابق من التعامالت في استمرار لخسائر
تكبدها في الجلسة السابقة ،بعد أن قالت
السعودية ،إنها ستستعيد إنتاجها بحلول
نهاية سبتمبر.
ونزلت األسعار  6في المئة بعدما صرح
وزير الطاقة السعودي أن المملكة استطاعت
الـعــودة بــإمــدادات الخام إلــى مستويات ما
قبل هجمات مطلع األسبوع على منشأتين
لها مما أدى إلى توقف خمسة في المئة من
اإلنتاج العالمي للنفط.
لكن الخسائر توقفت أمس ،بعد أن قالت
الــواليــات المتحدة إنها تعتقد أن الهجوم
على منشأتي النفط السعوديتين انطلق
من جنوب غرب إيران .ونفت طهران تورطها
في الهجوم.
وص ـعــدت الـعـقــود اآلج ـلــة لـخــام القياس
ً
العالمي مــزيــج بــرنــت  41سنتا أو  0.6في
ً
المئة إلى  64.61دوالرا للبرميل بعدما هوت
 6.5في المئة في الجلسة السابقة.
وزادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الــوس ـيــط األم ـي ــرك ــي سـبـعــة س ـن ـتــات أو ما
يـ ـع ــادل  0.1ف ــي ال ـم ـئ ــة إلـ ــى  59.41دوالر
للبرميل بعدما خسرت  5.7في المئة أمس
األول.
وقــال وزيــر الطاقة األمير عبدالعزيز بن
سلمان أمس األول ،إن إنتاج النفط سيبلغ
ً
 9.89ماليين برميل يوميا في المتوسط في
سبتمبر وفي أكتوبر وإن أكبر بلد ُمصدر

للخام في العالم سيعمل على ضمان تزويد
العمالء بــإمــدادات نفطية كاملة في الشهر
الجاري.
ً
وأب ـل ـغــت "أرامـ ـك ــو" ع ـ ــددا م ــن الـمـصــافــي
اآلسيوية أنها ستمدها بالكميات الكاملة
لمخصصات أكتوبر من النفط الخام ولكن
مع بعض التغييرات.

كومرتس بنك
من ناحيته ،قال كومرتس بنك أمس ،إن
االتجاه الصعودي لسعر النفط الناجم عن
هجمات على منشأتين في السعودية ليس
ً
مستداما وخفض توقعاته لألسعار في عام
ً
 2020مشيرا إلى تدهور العوامل األساسية
بما في ذلك تباطؤ نمو الطلب.
وخفض البنك توقعاته لسعر خام برنت
في العام المقبل بواقع خمسة دوالرات إلى
ً
 60دوالرا للبرميل بينما أبقى على توقعاته
لسعر الخام للعام الحالي دون تغيير عند
ً
 65دوالرا ،كما خفض التوقعات لسعر خام
ً
غرب تكساس الوسيط إلى  57دوالرا من 62
ً
دوالرا .وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر
ً
الخام األميركي هذا العام  58دوالرا.

واردات اليابان
وعلى صعيد العمليات التجارية ،قالت
وزارة المالية اليابانية إن واردات البالد من
النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها
انخفضت  11في المئة في أغسطس مقارنة
مع مستواها في نفس الشهر قبل عام.
وأظ ـه ــرت الـبـيــانــات األول ـي ــة أن الـيــابــان،
راب ــع أكـبــر مشتر للنفط الـخــام فــي العالم،
ً
اسـتــوردت ثالثة ماليين برميل يوميا من
النفط الخام الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز
الطبيعي الـمـســال  6.1مــايـيــن طــن الشهر

الـمــاضــي بــانـخـفــاض  19.4فــي الـمـئــة على
أساس سنوي.
وأفادت البيانات بانخفاض واردات الفحم
الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 20.5
في المئة في أغسطس إلى  8.93ماليين طن.
وق ــال محللون فــي البنك فــي مــذكــرة ،إن
الهجمات أظهرت على نحو مؤلم "المخاطر
بالنسبة إلمدادات النفط" وزادت من إمكانية
ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـعـ ــار ع ـل ــي ال ـ ـمـ ــدى ال ـق ـص ـيــر،
مضيفين أن األسعار ينبغي أن تنخفض من
جديد في األسابيع القادمة طالما ال يوجد
"تصعيد في المجمل للوضع".
وتابع البنك أن الخالف التجاري الصيني
األم ـيــركــي وم ــا نـجــم عـنــه م ــن م ـخ ــاوف من
حدوث ركود وتباطؤ نمو الطلب علي النفط
وصعود الــدوالر أكثر مما هو متوقع كلها
عوامل من المرجح أن تضغط على أسعار
النفط.

خام الشاهين
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ق ــال ــت ث ــاث ــة م ـص ــادر
تجارية أمس ،إن قطر للبترول باعت ثالث
شحنات من خام الشاهين تحميل نوفمبر
ب ـ ـعـ ــاوة ن ـح ــو  2.80دوالر ل ـل ـبــر م ـيــل فــي
المتوسط عن األسعار المعروضة لخام دبي.
ُ
وع ــرض ــت الـشـحـنــات وك ــل مـنـهــا بحجم
 500ألف برميل للتحميل في الفترة من 2-1
و 13-12و 28-27نوفمبر.
وتزيد العالوة أكثر من دوالر للبرميل عن
سعر شحنات لقطر للبترول تحميل أكتوبر
بيعت بعالوة  1.71دوالر في المتوسط.
وقال تجار لـ"رويترز" الشهر الماضي ،إنه
في التعامالت الفورية ،جرى تحديد سعر
خ ــام الـشــاهـيــن للتحميل فــي أكـتــوبــر عند
عالوات تتراوح بين  1.9دوالر ودوالرين إلى
األسعار المعروضة لخام دبي.

بخفض كبير ألسعار النفط قد
يكون مؤقتا ،ولكنه مؤثرا خالل
الفترة الحالية ،اجـمــاال استفاد
مؤشر قطر من مراجعة فوتسي
راسـ ــل غ ــدا واث ــره ــا عـلــى بعض
شركاته ليسجل نموا جيدا كذلك
ارتـفــع مؤشر الـســوق السعودي
بعد تردد وترقب لدخول سيولة
م ــؤش ــر س ـت ــان ــدرد انـ ــد بـ ــور داو
جونز خالل هذا الشهر ،ورافقهما
مؤشر ســوق مسقط بنمو جيد
بـثـلــث نـقـطــة مـئــويــة بينما كــان
ال ـلــون االح ـمــر حليفا لمؤشري
س ــوق ــي االمـ ـ ـ ـ ــارات وخـ ـس ــر دب ــي
حوالي نقطة مئوية وتأثر مؤشر
س ــوق الـبـحــريــن ب ـخ ـســارة سهم

5.934

4.669

2.638 2.974 3.288

مؤشرات البورصة تواصل خسائرها الكبيرة
والسيولة  62.3مليون دينار
ع ـل ــى تـ ـ ـ ــداوالت الـ ـب ــورص ــة خ ــال
جلسة أمــس ،وتتنوع بين أجــواء
ج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة م ـق ـل ـقــة مـتـصـلــة
ب ـحــادث ض ــرب معملي "أرام ـك ــو"
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ب ـ ــداي ـ ــة األس ـ ـب ـ ــوع
وت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات وات ـ ـ ـهـ ـ ــام ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة إلي ـ ــران بــالـقـيــام بــذلــك،
وتهديدها مجددا ،وال شك في ان
هذا العامل مؤثر على المستثمرين
الذين ّ
يقيمون المخاطر ويزيدون
عليها ،ع ــاوة جــديــدة تستوجب
خفض استثماراتهم ،وال شك كذلك
أن لسهمي "بيتك" و"أهلي متحد"
تأثيرا واضحا ،خصوصا بعد أن
اقتربت عملية استحواذ األول على
الثاني من نهايتها ،وكما لعمليات
االستحواذ فائدة كبيرة.
ك ــذل ــك ي ـت ـخ ــوف ال ـب ـع ــض مــن
ع ـم ـل ـيــات دم ـ ــج ك ـي ــان ــات ك ـب ـيــرة،
ويـ ـبـ ـحـ ـث ــون مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــوائ ــد
ال ـس ـنــويــة خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـقــادمــة
ل ـ ـ ـ "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" وم ـ ـ ـ ــدى ن ـ ـجـ ــاح دم ــج
االستثمارات الكبيرة للمصرفين
بعد عملية االس ـت ـحــواذ ،ووســط
ه ــذه الـعــوامــل الـضــاغـطــة اختفت
إيـجــابـيــة دخ ــول سـيــولــة جــديــدة
على األسهم المدرجة في مؤشر
فوتسي راســل لألسهم الصغيرة
والمتناهية الصغر خــال جلسة
الخميس وإع ــان فوتسي راســل
عـ ــن م ــراج ـع ـت ــه ال ـ ــدوري ـ ــة الـ ـي ــوم،
وانحدر مؤشر السوق األول بشدة
وحقق اكبر خسارة يومية له منذ
اط ــاق ــه ،بـعــد ان بـلـغــت خـســارتــه
حوالي  3.7في المئة قبل أن تبدأ
ع ـم ـل ـيــات شـ ـ ــراء مـ ـض ــادة دع ـمــت
الـمــؤشــرات واألس ـعــار خــال آخر

السوق األول السوق الرئيسي

أهلي متحد بالكويت.
ك ـم ــا خ ـس ــر ال ـس ـه ــم ح ــوال ــي 5
ف ــي الـمـئــة لـيـخـســر مــؤشــر ســوق
البحرين بنسبة كبيرة بلغت 1.6
في المئة وهي الخسارة األكبر له
خالل هذا العام ،وكحال مؤشرات
ب ــورص ــة ال ـكــويــت ال ـتــي ذكــرنــاهــا
سـلـفــا ،واس ـت ـقــرت أس ـع ــار النفط
حـ ـ ــول مـ ـسـ ـت ــوي ــات أمـ ـ ــس األول،
وتــداول برنت على اللون األحمر
وعلى مستوى  64دوالرا للبرميل،
فــي حـيــن سـجــل "نــايـمـكــس" 58.5
دوالرا للبرميل بخسارة بحوالي 1
في المئة ،بعد خسارته أمس األول
بنسب تجاوزت  5في المئة ،بعد
تصريح وزير النفط السعودي.

ّ
حسنت بعض البنوك أسعار
ال ـت ـمــويــل ل ـل ـشــركــات ال ـمــدرجــة
ب ــالـ ـب ــورص ــة ،فـ ــي ض ـ ــوء وفـ ــرة
ال ـس ـيــولــة ل ــدى ال ـق ـطــاع ون ــدرة
العميل الجيد قليل المخاطر،
ح ـيــث ع ـلــم أن ش ــرك ــات تـمــويــل
حـصـلــت ت ـس ـه ـيــات بـمـتــوســط
معدل فائدة على الدينار يبلغ
 3.95في المئة ،وهو أفضل من
أس ـع ــار ال ـفــائــدة ال ـســائــدة على
الدوالر التي بلغت مستوياتها
لـعـقــود ســابـقــة وقــائ ـمــة حاليا
نحو  4.28في المئة على أساس
سنوي ،أي بفارق أقل لمصلحة
الدينار يبلغ  0.33في المئة.
وت ـش ـهــد ت ـس ـه ـيــات الـعــديــد
مــن الـشــركــات الـمــدرجــة مــرونــة
وان ـس ـيــاب ـيــة وعـ ـ ــروض تـمــويــل
ب ـ ـم ـ ـبـ ــالـ ــغ ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ب ـع ـض ـه ــا
م ـتــاح ت ـحــت ال ـط ـلــب وبــأس ـعــار
تـ ـشـ ـجـ ـيـ ـعـ ـي ــة ،ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل وف ـ ـ ــرة
سيولة و"ك ــاش" لــدى الشركات
التشغيلية الجيدة.
وبالرغم من بعض التحديات
الجيوسياسية ،فإنه ال يوجد
ّ
ت ـ ـحـ ــفـ ــظ مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب الـ ـقـ ـط ــاع

طلبات التمويل القائمة لديها
من عدد من الشركات.
ووف ـق ــا ل ـم ـص ــادر مـصــرفـيــة،
بــاتــت الـشــركــات تـعــرف طلبات
ال ـب ـن ــوك وت ـح ـف ـظــات ـهــا ون ـق ــاط
المخاطر التي تهتم بها ،وحتى
نــوعـيــة الـضـمــانــات المطلوبة،
أو ن ـق ــاط الـ ـق ــوة الـمـتـمـثـلــة في
التدفق النقدي الذي يعتبر أهم
ال ـب ـنــود ال ـتــي تـعـلــو حـتــى على
الضمانات.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ه ـ ــام ـ ــش الـ ـع ــائ ــد
المحتسب فوق سعر "المركزي"
البالغ أقل من  1في المئة تقريبا
مـشـجـعــا ف ــي ضـ ــوء الـمـنــافـســة
الشديدة في السوق على جذب
الـ ـش ــرك ــات ال ـن ـظ ـي ـفــة وال ـق ــوي ــة،
على أمل تقديم بعض الخدمات
الـمــالـيــة واالس ـت ـشــاريــة وإدارة
وت ـقــديــم ال ـعــديــد مــن الـخــدمــات
المصرفية ،مما يعوض هامش
الفائدة المنخفض.

استقرار الدوالر وارتفاع
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي
أمــس ،عند مستوى  0.303ديـنــار ،في حين ارتفع الـيــورو إلى
 0.336دينار مقارنة بأسعار صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى 0.379
دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى  0.305دينار
وظل الين الياباني عند مستوى  0.002دون تغير.
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ً
بيع حصة «المتحد» في «كميفك» لشركة «وربة» يصدر صكوكا بـ  500مليون دوالر ويعتزم
إدراجها في بورصتي ناسداك دبي وأيرلندا
الذكير للتجارة العامة والمقاوالت
بسعر  135نقطة أساس زيادة على  5سنوات

المضف والذكير مع هشام زغلول وعادل الحميضي
أعلن البنك األهلي المتحد
"الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت" وال ـ ـب ـ ـنـ ــك األهـ ـل ــي
ال ـم ـت ـحــد "الـ ـبـ ـح ــري ــن" إت ـم ــام
بـ ـي ــع ح ـص ـت ـه ـم ــا ف ـ ــي ش ــرك ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ــط
لالستثمار ا لـمــا لــي (كميفك)،
وا ل ـب ــا ل ـغ ــة (، )130.715.275
ً
و( )65.380.875سـهـمــا على
ً
الـ ـت ــوال ــي ب ـس ـعــر  58.1فـلـســا
ل ـل ـس ـه ــم الـ ـ ــواحـ ـ ــد وذلـ ـ ـ ــك إل ــى
شركة الذكير للتجارة العامة
والمقاوالت المملوكة بالكامل
لحمد صالح الذكير بعد أن تم
استيفاء كل موافقات الجهات

الرقابية الالزمة إلتمام عملية
البيع.
وقـ ـ ـ ـ ــال د .أنـ ـ ـ ـ ــور ال ـم ـض ــف
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـبـنــك
األهلي المتحد ،إن إنجاز هذه
ال ـص ـف ـقــة ل ـب ـيــع ح ـص ــة الـبـنــك
األه ـلــي الـمـتـحــد -الـكــويــت في
ً
شــر كــة كميفك يــأ تــي تماشيا
م ــع األهـ ـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة
المستقبلية للبنك وا لــرا مـيــة
إلــى دعــم جهوده الهادفة إلى
تــرك ـيــز ال ـب ـنــك ع ـلــى أنـشـطـتــه
الـمـصــرفـيــة األســاس ـيــة ،كذلك
س ـ ــوف يـ ـك ــون لـ ـه ــذه الـصـفـقــة

تــأثـيــر إيـجــابــي عـلــى مـعــدالت
ً
ال ـك ـف ــاءة الـتـشـغـيـلـيــة ت ـعــزيــزا
لمصلحة المساهمين.
وعبر د .المضف عن خالص
تمنياته للمالك الجديد وإدارة
كـمـيـفــك بــال ـن ـجــاح والـتــوفـيــق
وت ـح ـق ـيــق وال ـن ـم ــو الـمـسـتـمــر
بأداء األعمال.
و"كميفك" هي شركة كويتية
م ـســاه ـمــة ع ــام ــة م ــدرج ــة فــي
بــورصــة الـكــويــت مـنــذ يوليو
 ،1997وت ـع ـمــل ض ـمــن قـطــاع
االسـتـثـمــار مــع الـتــركـيــز على
إدارة األصول.

أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة إصـ ـ ـ ـ ــدار ص ـ ـكـ ــوك غـيــر
م ـض ـمــونــة بـقـيـمــة  500م ـل ـيــون دوالر لـمــدة
ً
 5س ـن ــوات مـصـنـفــة ،وف ـق ــا ألح ـك ــام الـشــريـعــة
اإلســام ـيــة ،فــي الــوكــالــة مــن بــرنــامــج إص ــدار
شـ ـه ــادات االئ ـت ـم ــان بـقـيـمــة م ـل ـي ــاري دوالر،
وتعد أول صكوك غير مضمونة صــادرة عن
ً
مؤسسة مالية كويتية وهــذا يعتبر مؤشرا
ً
جديدا لمصدري الصكوك في أسواق الصكوك
الـمـسـتـقـبـلـيــة ،وي ـع ـتــزم ال ـب ـنــك إدراجـ ـه ــا في
بورصتي ناسداك في دبي وأيرلندا.
وقال الرئيس التنفيذي في البنك شاهين
الـغــانــم ،فــي بـيــان صحافي ص ــادر عــن البنك
أمــس ،إن هــذه الصكوك تــم تسعيرها بسعر
 135نقطة أســاس زيــادة على خمس سنوات
« ،»mid- swap rateمـمــا أدى إ ل ــى تسعير
ً
ال ـك ــل ف ــي ( 2.982ف ــي ال ـم ـئــة) م ــؤك ــدا أن ــه تم
ت ـج ــاوز حـجــم اإلص ـ ــدار بـنـسـبــة  6.31م ــرات،
وبلغ إجمالي الطلبات  3.154مليارات دوالر،
ما يعكس االستجابة اإليجابية ألداء البنك
ونشاطه ،التي تتضمن دفعة قوية في مجال
الـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ،كـمــا ك ــان ذل ــك بمنزلة
تأكيد على ثقتهم في سالمة النظام المصرفي
اإلســامــي الـكــويـتــي ،ال ــذي يـشــرف عليه بنك
الكويت المركزي.
ً
وأك ـ ـ ــد ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،ال ـ ـ ــذي الـ ـتـ ـق ــى وفـ ـ ـ ـ ــدا مــن
المستثمرين فــي هــونــغ كــونــغ وسـنـغــافــورة
ً
وأبــوظـبــي ودب ــي ولـنــدن أخ ـيــرا ،أن الصكوك
ن ــال ــت ث ـق ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن ق ـب ــل ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
المحليين والـعــالـمـيـيــن ،األم ــر ال ــذي جعلهم
يـقـبـلــون عـلــى الـصـكــوك بـمـسـتــويــات سعرية
ً
ت ـنــاف ـس ـيــة ،م ــوض ـح ــا أن األقـ ـب ــال ع ـلــى هــذه

الصكوك دليل على ثقة المستثمرين المحليين
والعالميين ،في أداء ونشاط ومستقبل بنك
وربة بناء على ما حققه البنك خالل السنوات
ً
األخ ـيــرة مــن نـجــاحــات جعلته هــدفــا لـهــؤالء
المستثمرين.
وتابع الغانم »:فخورون بما تحقق ألنه ال
ً
يشكل نجاحا لبنك وربة فحسب بل للصناعة
ً
ال ـم ــال ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة ،وت ــأكـ ـي ــدا ع ـل ــى م ـنــاخ
ً
االستثمار في الكويت عموما ،باعتبارها من
الدول التي تتمتع بعوامل تجذب المستثمرين
العالميين ،في ظل توافر فــرص جيدة كتلك
التي توافرت في صكوك بنك وربة.
من ناحية أخــرى ذكــر الغانم أن االكتتاب
ف ــي ص ـكــوك بـنــك ورب ــة يـعـتـبــر فــرصــة جـيــدة
ً
لالستثمار ،إ نـطــا قــا بما حققه البنك خالل
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث األخ ـي ــرة ،وم ـعــدالت النمو
ال ـج ـي ــدة ،سـ ــواء م ــن ح ـيــث ن ـمــو األصـ ـ ــول ،أو
الودائع إلى جانب ارتفاع األرباح التشغيلية
وحـ ـصـ ـص ــه الـ ـس ــوقـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى األداء
ً
التكنولوجي الــذي القــى إقـبــاال غير مسبوق
من العمالء.
وأشـ ــار إل ــى أن الـتـقـيـيـمــات والتصنيفات
ال ـ ـتـ ــي حـ ـص ــده ــا وحـ ـ ـ ــاز ع ـل ـي ـه ــا الـ ـبـ ـن ــك مــن
مؤسسات مالية عالمية ،إلى جانب التقارير
االيـجــابـيــة ،الـتــي تنشر مــن فـتــرة إل ــى أخــرى
حــول البنك ،إضــافــة إلــى حصول البنك على
العديد من الجوائز العالمية المميزة أبرزها
جــائــزة النخبة لتميز ال ـجــودة مــن جــي .بــي.
مورغان تشايس لعام Elite Quality« :2018
 ،»Recognition 2018لـجــودة العمليات في
ً
كلتا الفئتين بعد تحقيقه نسبا عالية في

«التجاري» يستعرض أحدث خدماته اإللكترونية
والرقمية في مؤتمر «صياغة المستقبل»
أعلن البنك التجاري الكويتي مشاركته في «المؤتمر
المصرفي العالمي :صياغة المستقبل» الذي ينظمه بنك
الكويت المركزي  23سبتمبر الجاري برعاية سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ويحظى بحضور مؤسسات
مــال ـيــة عــالـمـيــة إل ــى جــانــب ال ـعــديــد م ــن الـشـخـصـيــات
االقتصادية والمسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي
والمصرفي.
وقــالــت رئـيـســة الـجـهــاز التنفيذي فــي الـبـنــك إلـهــام
مـحـفــوظ فــي تـصــريــح صـحــافــي أم ــس ،إن الـتـحــديــات
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي يــواج ـه ـهــا الـقـطــاع
المصرفي تتطلب من البنوك استحداث وتقديم العديد
مــن الـخــدمــات المصرفية اإللكترونية والــرقـمـيــة ،بما
يساهم فــي تطوير بيئة العمل المصرفي مــن ناحية
واالسـتـجــابــة لمتطلبات فـئــات العمالء المختلفة من
ناحية أخرى.
وأوضحت محفوظ أن البنك التجاري الكويتي أدرك
منذ وقت مضى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة
فــي الـقـطــاع الـمــالــي والـمـصــرفــي لـخــدمــة عـمــاء هذين
القطاعين المهمين.

ولفتت إلــى أهــم الخدمات المصرفية الرقمية التي
يقدمها التجاري لعمالئه سواء عبر موقعه اإللكتروني
أو عبر تطبيقه على الـهــواتــف واأللـ ــواح الــذكـيــة CBK
ً
 ،Mobileكاشفة أن التجاري كان سباقا في طرح خدمات
رقمية تحاكي أرقى الخدمات المصرفية التي تقدمها
البنوك العالمية ومنها خدمة  T-Payللدفع بواسطة رمز
ُ
االستجابة السريعة  ،QR Codeالتي تعد خدمة فريدة
ومبتكرة توفر مجموعة متنوعة من الخيارات المرتبطة
بعمليات الدفع والتحصيل فيما بين مستخدمي خدمة
ً
« »Tijari Payحرصا من التجاري على مواكبة وتيرة
ُ
الحياة السريعة باستحداث طريقة تمكن العميل من
إج ــراء معامالته المالية اليومية بشكل آمــن وسريع،
كذلك خدمة الدفع الفوري « »Insta Payالتي تتيح لعمالء
التجاري تحصيل أي مبالغ من أي شخص يحمل بطاقة
سحب آلي صادرة من أي بنك محلي.
ً
وأش ــارت أيضا إلــى نظام الكيوسك الذكي (Smart
 )Kioskالذي تم العمل به بنجاح في جميع فروع البنك إذ
يشمل هذا النظام معظم المعامالت المصرفية المتعددة
وغ ـيــر الـنـقــديــة ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا الـعـمـيــل كعملية فتح

الحسابات وإصــدار بطاقات السحب اآللي والبطاقات
االئتمانية المسبقة الــدفــع وطلب بطاقات ائتمانية،
إضافة إلى تحديث البيانات المصرفية واالستفسار عن
الحساب والقيام بإصدار كشف الحساب وتمرير شيكات
البنوك األخرى والعديد من العمليات المصرفية التي
يقوم العميل بإجرائها بنفسه بالتنسيق مع موظفي
مركز االتصال عبر تقنية الفيديو.
وأكــدت محفوظ أن التعامل المصرفي عبر منصة
التجاري اإللكترونية وتطبيقات التجاري على الهواتف
َّ
واأللــواح الذكية أتاح ومكن عمالء التجاري من إجراء
الـعــديــد مــن الـمـعــامــات الـمـصــرفـيــة اآلن ـيــة بلمسة زر
وبصورة سهلة وآمنة ،مبينة في هذا الصدد أن البنك
مستمر في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير
كل الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء بما ينسجم
مع التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في هذا
المجال على األصعدة المحلية واإلقليمية والعالمية
بما يحقق لــه التميز فــي طــرح المنتجات والخدمات
المصرفية المبتكرة التي تتماشى مع سرعة الحياة
العصرية وتلبي احتياجات عمالئه.

إلهام محفوظ

شاهين الغانم
العمليات المباشرة (( STPلتحويل األمــوال
بلغت  99.0في المئة ضمن التصنيف MT103
و  99.7في المئة ضمن تصنيف  .MT202؛
وعلى جائزتين مرموقتين من مجلة أخبار
التمويل اإلســامــي  IFNهما« :جــائــزة صفقة
الـعــام فــي التمويل المهيكل» والـتــي فــاز بها
البنك الستكمال أول عملية إ ص ــدار صكوك
متصلة بقطاع تمويل الطيران والمتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية المستحقة خالل  12عام
ٍ( )Shaheen SPVو«جائزة صفقة العام العابرة
للحدود» لقيادة بنك وربة في ترتيب التمويل
المجمع لشركة Byrne Equipment Rental
 LLCبقيمة  91مليون دوالر.
ولفت إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى
اس ـت ـمــرار نـمــو الـطـلــب عـلــى األدوات المالية
ً
واالستثمارية اإلسالمية ،استنادا إلى معدالت
ال ـن ـمــو ف ــي ال ـع ـقــديــن األخـ ـي ــري ــن ،وتــوق ـعــات
استمرارها بالوتيرة اإليجابية نفسها.

 ...ويجري تحديثات
على نظمه التكنولوجية
فـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار
اسـتــراتـيـجـيــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاري
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي
ال ــرامـ ـي ــة إل ــى
تطبيق نظم تكنولوجيا
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـط ـ ــورة،
ب ـم ــا ي ـم ـك ـنــه م ــن ت ـق ــدي ــم أع ـلــى
م ـس ـتــويــات ال ـخــدمــة لـعـمــائــه،
قرر البنك القيام ببعض أعمال
الصيانة والتطوير والتحديث
لنظم وتطبيقات تكنولوجيا
الـمـعـلــومــات ،وم ــا يــرتـبــط بها
من اختبارات ،صباح الجمعة
( 20الجاري).
ول ـفــت الـبـنــك إل ــى أن أعـمــال
التحديث والصيانة والتطوير
المشار إليها قد يترتب عليها
حـ ــدوث إي ـق ــاف مــؤقــت لبعض
الخدمات التي يقدمها لعمالئه.

وأضـ ـ ـ ـ ــاف «الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري»:
«إذ نعتذر سلفا لعمالئنا
ع ــن أي إزعـ ــاج ق ــد يتسبب
لهم من جراء إيقاف بعض
ا ل ـخ ــد م ــات ا ل ـت ــي تتطلبها
االخ ـت ـبــارات الـمـنــوه عنها،
فإننا نتوجه إليهم بخالص
ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر ع ـ ـلـ ــى ت ـف ـه ـم ـهــم
ل ـم ـت ـط ـل ـبــات ت ـط ــوي ــر نـظــم
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات
فـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ،وال ـ ـتـ ــي تـصــب
ب ــالـ ـنـ ـه ــاي ــة فـ ـ ــي م ـص ـل ـحــة
ال ـع ـم ـي ــل ،وت ـس ــاع ــد الـبـنــك
على تقديم أفضل الخدمات
للعمالء في جميع األوقات».

 ...و«األهلي» يعلن مشاركته في رعاية المؤتمر «بوبيان» يوفر أجهزة Boubyan Direct
والسحب اآللي في «الشدادية»

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي
الكويتي ،أمس ،مشاركته في
رع ــاي ــة ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـم ـصــرفــي
العالمي – صياغة المستقبل،
الذي يعقد تحت رعاية سمو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد ،في فندق فور سيزنز
يوم االثنين ( 23الجاري).
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ص ـ َّـرح
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـس ـ ـم ـ ـيـ ــط ،ن ــائ ــب
رئيس المديرين العامين في
«األهلي» ،بأن «القطاع المالي
والـ ـمـ ـص ــرف ــي يـ ــواجـ ــه الـ ـي ــوم
ت ـح ــدي ــات غ ـيــر م ـس ـبــوقــة فــي
م ـجــال ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
اإللـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث إن
االب ـ ـت ـ ـكـ ــارات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة غ ـ َّـي ــرت كـثـيــرا
م ــن ق ــواع ــد ال ـع ـمــل بــال ـب ـنــوك.
وفي الوقت الذي يتم تحويل
الخدمات المصرفية التقليدية
إلى خدمات رقمية ،مع تزايد
الـطـلــب بــاس ـت ـمــرار عـلــى مثل
تـ ـل ــك ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة

مـ ـ ـ ــن شـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــة ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ــن
الـ ـعـ ـم ــاء ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا ال ـت ـحــول
يـ ــوفـ ــر أي ـ ـضـ ــا فـ ــرصـ ــا هــائ ـلــة
لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
السـ ـتـ ـخ ــدام ت ـل ــك الـ ـتـ ـط ــورات
التكنولوجية» .وتابع« :يدعم
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي مـ ـ ـث ـ ــل ه ـ ــذه
المبادرات التي ينظمها بنك
الكويت المركزي ،كما يلتزم
بالقيام بدوره في المساهمة
بالتغيير والتطور المنشود
في القطاع المصرفي».
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـيـ ــف ال ـ ـمـ ــؤتـ ـم ــر
شـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ــن
ال ـش ـخ ـص ـي ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــوق ـ ــة م ـ ـ ــن مـ ـح ــافـ ـظ ــي
ال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة ورؤس ـ ــاء
الهيئات الرقابية واإلشرافية،
وم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــن تـ ـنـ ـفـ ـي ــذيـ ـي ــن
رفيعي المستوى من القطاع
المصرفي ووكاالت التصنيف
االئتماني العالمية ،فضال عن
عــدد مــن المنظمات وهيئات
الـمـعــايـيــر ال ــدول ـي ــة ،وخ ـبــراء
مـ ـص ــرفـ ـيـ ـي ــن ومـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن مــن

شركات التقنيات المالية من
شتى دول العالم .وسيتناول
المؤتمر ضمن جدول أعماله
عرضا للتحديات االقتصادية
واالجتماعية التي يواجهها
الـقـطــاع الـمـصــرفــي ،والـفــرص
والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر ال ـ ـنـ ــاج ـ ـمـ ــة عــن
االب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــارات الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ،مــع
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى رؤي ـ ــة تـطــويــر
ال ـص ـنــاعــة ال ـم ـصــرف ـيــة ودع ــم
التنمية المستدامة.
ك ـ ـمـ ــا يـ ـ ـق ـ ــام ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
ال ـمــؤت ـمــر م ـع ــرض الـتـقـنـيــات
ال ـمــال ـيــة ،ويـ ـش ــارك ف ـيــه أكـثــر
من  40عارضا من القطاعات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
وال ـعــال ـم ـيــة ،وك ـب ــرى شــركــات
االتـصــاالت بالمنطقة ،وعــدد
من الشركات المتخصصة في
التقنيات المالية.
وسـ ــوف ي ـكــون لـ ـ «األه ـل ــي»
ج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاح خ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص فـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ،لـ ـ ـع ـ ــرض أحـ ـ ــدث
منتجاته وخدماته الرقمية.

عبدالله السميط

أعلن بنك بوبيان بدء خدماته
لجميع طالب وهيئة التدريس
في جامعة الكويت التي انتقلت
ك ـل ـي ــات ـه ــا إل ـ ــى ال ـم ـق ــر ال ـج ــدي ــد
بـ ــال ـ ـشـ ــداديـ ــة ،مـ ــن خـ ـ ــال ق ـي ــام
البنك بتوفير أجهزة Boubyan
 Directوأج ـهــزة السحب اآللــي
ف ــي مـخـتـلــف أرجـ ـ ــاء ال ـجــام ـعــة،
بما يــو فــر لعمالئه مــن الطالب
وغيرهم أقصى درجــات الراحة
والسهولة في الوصول للخدمات
والمنتجات التي يريدونها.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للقنوات المصرفية المباشرة
فــي «ب ــوب ـي ــان» ،خــالــد الـشـمــري،
إن «وجــودنــا المبكر بالجامعة
فـ ــي مـ ـق ــره ــا ب ــالـ ـش ــدادي ــة ُي ـع ــد
اس ـت ـمــرارا للبحث ال ــدائ ــم الــذي
يـتـمـيــز ب ــه ال ـب ـنــك ،ل ـمــواك ـبــة كل
الـتـطــورات الـتــي تتعلق بقطاع
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـك ــوي ـت ــي ،وم ـحــاولــة

دعمه وتزويده بكل ما نتمتع به
من خدمات ومنتجات مصرفية
حديثة ،وهذا كان تفكيرنا منذ
البداية ،أن نكون بالفعل قريبين
دائما من العمالء».
وأوضح الشمري أن «بوبيان»
ن ـج ــح خـ ــال ف ـت ــرة وجـ ـي ــزة فــي
االن ـت ـهــاء مــن تـجـهـيــز  3أجـهــزة
 Boubyan Directو 3أ ج ـهــزة
للسحب اآللــي الموجودة في 6
كليات (العلوم اإلدارية ،التربية
األس ــاس ـي ــة ،ال ـه ـنــدســة ،الـعـلــوم
الحياتية ،العلوم ،واآلداب) ،كما
سـيـتــم تــوفـيــر أج ـه ــزة للكليات
ً
ال ـتــي سـيـتــم افـتـتــاحـهــا تـبــاعــا،
ً
دعما للطلبة والكادر التعليمي
في جعل حياتهم اليومية أكثر
سهولة وراحة ،من خالل إمكانية
الحصول على خدمات مصرفية
رقمية على مدار الساعة وطوال
أيام األسبوع.

وعـ ــن ال ـخ ــدم ــات ال ـم ــوج ــودة
حـ ــا ل ـ ـيـ ــا بـ ــأ ج ـ ـهـ ــزة Boubyan
 ،Directأشار الشمري إلى توافر
خدمات السحب واإليداع النقدي
حتى  5000ديـنــار ،إضــافــة إلى
خدمة إيــداع وصــرف الشيكات،
وخ ــدم ــة إي ـ ــداع ن ـقــدي بـحـســاب
طرف ثالث ،بجانب التحويالت
النقدية.
وأضاف« :سيتم الحقا توفير
خــدمــات إص ــدار بـطــاقــة صــراف
آلي ،طباعة شهادة تحويل راتب،
وطباعة كشف حساب ،بجانب
خـ ــدمـ ــة طـ ـب ــاع ــة رق ـ ــم اآليـ ـ ـب ـ ــان،
وخدمة صرف العيادي».
و ح ـ ـ ـ ــول ت ـق ـن ـي ــة Boubyan
 ،Directقال الشمري إنه عبارة
عن تطبيق للتقنيات البصرية
يـمـنــح ال ـع ـمــاء إمـكــانـيــة إج ــراء
الكثير من المعامالت المصرفية
ع ـ ـبـ ــر أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـ ـس ـ ـحـ ــب اآللـ ـ ــي

خالد الشمري

م ـت ـع ــددة ال ــوظ ــائ ــف ،م ــن خــال
ال ـت ـحــدث م ـبــاشــرة م ــع موظفي
الـبـنــك عـبــر ال ـشــاشــات ال ـمــزودة
ب ـهــا ه ــذه األج ـه ــزة بــاسـتـخــدام
تقنية الـتــواصــل الـمـبــاشــر عبر
الفيديو.

ً
«بيتك» 43.6 :مليار دينار إجمالي الودائع محليا بنمو سنوي %1.2

ق ـ ــال ت ـق ــري ــر صـ ـ ــادر ع ــن ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الـكــويـتــي «بـيـتــك» إن إجـمــالــي ال ــودائ ــع في
البنوك المحلية ارتفع في يوليو  2019وفق
بيانات بنك الكويت المركزي على أساس
سنوي بنسبة  1.2في المئة إلى  43.6مليار
دينار ،فيما ارتفع النشاط االئتماني للبنوك
بنسبة  4.2فــي المئة على أ س ــاس سنوي
حين سجلت أرصدة التسهيالت االئتمانية
في يوليو  2019نحو  37.8مليار دينار.
وحـ ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ،ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة الـنـمــو
السنوي للودائع نحو  530.5مليون دينار،
ً
مدفوعا بارتفاع ودائــع القطاع الحكومي
بنسبة  4.5في المئة ( 306.4ماليين) ،وودائع
القطاع الخاص بنحو  0.6في المئة (224.1
ً
مليونا) على أساس سنوي.
وعند المقارنة على أساس شهري تراجع
إجمالي الودائع بنحو  0.9في المئة ،بسبب
تراجع ودائع القطاع الخاص بنسبة  1.5في

المئة في يوليو أي ما يعادل  564.9مليون
ً
دينار ،وبواقع  37.1مليارا كما في يونيو
 ،2019فـيـمــا ارت ـف ـعــت ال ــودائ ــع الحكومية
بنحو  2.3فــي الـمـئــة أي مــا ي ـعــادل 160.1
مليون دينار مقارنة مع  6.9ماليين دينار
في يونيو .2019
وتراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص
لتمثل  83.8في المئة من إجمالي الودائع في
يوليو  2019مقارنة مع  84.3في المئة في
يوليو  ،2018بينما ارتفعت حصة ودائــع
الـقـطــاع الحكومي إلــى  16.2فــي المئة من
إجمالي الودائع مقارنة مع  15.7في المئة
في يوليو .2018

إجمالي ودائع القطاع الخاص
ارتفعت ودائع القطاع الخاص في يوليو
على أساس سنوي بنسبة  0.6في المئة أي

 224.1مليون دينار إلى  36.6مليار دينار
ً
مـقــارنــة مــع  36.3مـلـيــارا فــي يوليو ،2018
في حين تراجعت بنسبة  1.5في المئة عند
المقارنة على أس ــاس شـهــري مــع حجمها
في يونيو  2019البالغ  37.1مليار دينار.
تـ ـتـ ـك ــون ودائ ـ ـ ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص مــن
مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع
بالعمالت األجنبية ،تشكل الودائع بالعملة
المحلية  93.1في المئة ً من إجمالي ودائع
ً
القطاع الخاص ،مرتفعة قليال عن نسبتها
من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يوليو
 2018البالغة نحو  92.7في المئة.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية
ً
وفـقــا آلجــالـهــا إلــى أن الــودائــع ألجــل تمثل
الجانب األكـبــر مــن ودائ ــع القطاع الخاص
بالعملة المحلية ،وقــد بلغت حصتها في
يــولـيــو  58.2فــي الـمـئــة مــن ودائـ ــع العملة
المحلية مقابل  58.1فــي المئة فــي يوليو

 ،2018بينما ارتفعت حصة الودائع تحت
الطلب بنحو طفيف وتبلغ نحو  26.8في
المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية
مقارنة مع  26.7في المئة في يوليو ،2018
وتراجعت حصة ودائع االدخار إلى  15في
المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية
مقارنة مع  15.3في المئة في يوليو .2018

النمو السنوي لودائع القطاع الخاص
بـلـغــت ال ــودائ ــع ت ـحــت ال ـط ـلــب ن ـحــو 9.1
مـلـيــارات ديـنــار فــي يوليو بــزيــادة  1.5في
المئة على أســاس سنوي ،بينما تراجعت
ودائع االدخار ألول مرة خالل  3سنوات وإن
كان بنسبة طفيفة بلغت  0.7في المئة حين
سجلت  5.1مليارات دينار بنهاية يوليو،
أي بتراجع  34.5مليون دينار مقارنة مع
قيمتها فــي يــو لـيــو  ،2018بينما ارتفعت

ودائع القطاع الخاص ألجل الى  19.8مليار
دينار بنحو  1.4في المئة مقارنة مع قيمتها
في يوليو .2018
وعلى ذلــك زادت ودائــع القطاع الخاص
بالعملة المحلية فــي يــولـيــو عـلــى أســاس
سنوي بنسبة  1.1في المئة أي بأدنى زيادة
في  3سنوات إلى  34مليار دينار.
على الجانب اآلخر تراجعت ودائع القطاع
الخاص بالعمالت األجنبية بنسبة  5.7في
المئة لتبلغ  2.5مليار دينار مقارنة مع 2.7
مليار دينار في يوليو  ،2018بسبب تراجع
الجنيه اإلسترليني بنحو  6.9فــي المئة
مقابل الدينار ،وتراجع اليورو بنحو 4.2
في المئة مقابل الدينار بسبب أزمة خروج
بــري ـطــان ـيــا م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي وع ــدم
التوصل التفاق إلى اآلن ،فيما ارتفع الدوالر
األميركي بنحو  0.5في المئة مقابل الدينار
لنفس الفترة.

وارتـفـعــت ودائ ــع الـقـطــاع الـخــاص تحت
الـطـلــب بنحو طفيف عـلــى أس ــاس شهري
بـنـسـبــة  0.01ف ــي ال ـم ـئــة ،بـيـنـمــا تــراجـعــت
ودائع االدخــار  3.7في المئة ويالحظ أنها
أعلى نسبة تراجع خالل أكثر من  5سنوات،
ً
وتراجعت أيضا ودائع ألجل بنحو  1.8في
المئة على أساس شهري.
وعـ ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ت ــراج ـع ــت ودائ ـ ـ ــع ال ـق ـطــاع
الخاص بالعملة المحلية في يوليو على
أساس شهري بنسبة  1.6في المئة إلى 34
مليار دينار مقارنة مع  34.6مليار دينار
في يونيو .2019
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت ودائـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
بالعمالت األجنبية بنسبة  0.3فــي المئة
ً
وص ــوال إلــى  2.52مليار ديـنــار مقارنة مع
 2.53مليار في يونيو .2019
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 S&P 500أعلى  3000نقطة ...وتراجع مؤشر نيكي وارتفاع األسهم الصينية
ارتفعت أغلبية مؤشرات
األسهم األميركية خالل
تداوالت أمس األول مع تحول
أنظار المستثمرين نحو قرار
االحتياطي الفدرالي ،رغم
الضغوط على قطاع الطاقة
نتيجة هبوط أسعار النفط.

يـعـتــزم االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي
فـ ــي نـ ـي ــوي ــورك ضـ ــخ  75م ـل ـيــار
دوالر إضافية في النظام المالي
األميركي مع استئناف تــداوالت
أمــس ،عقب تدخله للمرة األولــى
«أم ــس» فــي عشر سـنــوات بهدف
ت ـخ ـف ـيــف ض ـغ ــوط ال ـت ـم ــوي ــل فــي
أسواق اإلقراض قصيرة األجل.
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ض ــخ
االحتياطي الفدرالي في نيويورك
أم ــس األول  53مـلـيــار دوالر في
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـمـ ـص ــرف ــي م ـ ــن خ ــال
معامالت تعرف باتفاقيات إعادة
الشراء أو «الريبو» ،من أجل الحد
م ــن ارتـ ـف ــاع ت ـكــال ـيــف االق ـت ــراض
قصيرة األجل.
وارت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـعـ ـ ــدل األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
الـفــدرالـيــة – وهــو مـعــدل رئيسي
يــؤثــر فــي تكاليف االق ـتــراض من
خــال النظام المالي – إلــى 2.25
فــي المئة يــوم االثنين الماضي،
مـقــارنــة مــع  2.14فــي الـمـئــة يــوم
الجمعة الـمــاضــي ،ه ــذا ويسعى
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي لــإب ـقــاء
على المعدل في مــدى مستهدف
يـتــراوح بين  2فــي المئة و 2.25
في المئة.
وبشكل منفصل ،ب ــدأت لجنة
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـف ــدرالـ ـي ــة ال ـم ـف ـتــوحــة
باالحتياطي الفدرالي اجتماعها
أم ــس ،ومــن المتوقع على نطاق
واسع أن يقرر المسؤولون خالله
خفض الفائدة ربع نقطة مئوية.
وارتـ ـفـ ـع ــت أغ ـل ـب ـيــة م ــؤش ــرات
األسـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة خـ ـ ــال
ت ـ ــداوالت أم ــس األول م ــع تـحــول
أن ـظ ــار الـمـسـتـثـمــريــن نـحــو ق ــرار
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي ،رغـ ــم
الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـل ــى قـ ـط ــاع ال ـط ــاق ــة

ن ـت ـي ـجــة هـ ـب ــوط أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط.
وارت ـف ــع «داو جــونــز» الـصـنــاعــي
بنسبة  0.1في المئة أو  34نقطة
إلـ ــى  27111ن ـق ـط ــة ،ك ـم ــا ارت ـف ــع
«ن ــاس ــداك» بنسبة  0.4فــي المئة
أو  32نقطة إلى  8186نقطة ،في
حـيــن ارت ـفــع « »S&P 500بنسبة
 0.3فــي المئة أو سبع نقاط إلى
 3005نقاط.
وفي األسواق األوروبية ،استقر
مــؤشــر «سـتــوكــس يـ ــوروب »600
عند  389نقطة .وتــراجــع مؤشر
«فوتسي» البريطاني نقطة واحدة
إل ــى  7320نـقـطــة ،وه ـبــط مؤشر
«داكس» األلماني بنحو  8 -نقاط
إلى  12372نقطة ،وارتفع المؤشر
الفرنسي «كاك» بنحو  13 +نقطة
إلى  5615نقطة.
وفــي آسيا ،انخفضت األسهم
ال ـي ــاب ــان ـي ــة أم ـ ـ ــس ،ب ـع ــد ت ــراج ــع
صـ ــادرات ثــالــث أكـبــر اقـتـصــادات
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ـل ـش ـه ــر ال ـ ـتـ ــاسـ ــع ع ـلــى
ال ـت ــوال ــي ،ف ــي ظ ــل تـبــاطــؤ الـنـمــو
العالمي والتوترات التجارية.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ب ـ ـيـ ــانـ ــات رس ـم ـي ــة
تــراجــع ص ــادرات الـيــابــان بنسبة
 8.2في المئة خالل أغسطس على
أساس سنوي ،مسجلة أسوأ أداء
ً
منذ يناير ،لتسجل البالد عجزا
ً
تـجــاريــا بقيمة  136.3مـلـيــار ين
( 1.26مليار دوالر).
وعـنــد اإلغ ــاق ،تــراجــع مؤشر
«نيكي»  0.2في المئة عند 21960
ن ـق ـط ــة ،ك ـم ــا ان ـخ ـف ــض ال ـم ــؤش ــر
ً
األوســع نطاقا «توبكس»  0.5في
المئة إلى  1606نقاط.
واس ـت ـقــرت الـعـمـلــة الـيــابــانـيــة
عند  108.22ينات مقابل الدوالر
األميركي ،مع ترقب األسواق حول

العالم لقرار االحتياطي الفدرالي.
فــي الـمـقــابــل ،ارتـفـعــت األسهم
الصينية في ختام تداوالت أمس،
مع استقرار اليوان ،في ظل ترقب
قــرار االحتياطي الفدرالي بشأن
الفائدة ،والتطورات التجارية بين
واشنطن وبكين.
وب ـعــد تــذبــذبــه بـيــن مكاسب
وخ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــر ،ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــع مـ ــؤشـ ــر
«شـنـغـهــاي ال ـمــركــب» فــي خـتــام
ال ـت ــداوالت  0.25فــي المئة عند
ً
 2985نـ ـقـ ـط ــة ،وارتـ ـ ـف ـ ــع أيـ ـض ــا
«شنتشن المركب»  0.26في المئة
إلى  1655نقطة.
وا سـتـقــرت العملة الصينية
عند  7.0919يوان مقابل الدوالر
األميركي.
واق ـ ـتـ ــرب الـ ـ ـ ــدوالر م ــن أع ـلــى
مـسـتــويــاتــه فــي سبعة أسابيع
مـ ـق ــاب ــل الـ ـي ــن خـ ـ ــال ت ـع ــام ــات
ـاف ب ـط ــيء
أمـ ـ ـ ــس ،فـ ــي ظـ ــل ت ـ ـعـ ـ ٍ
ألسـ ــواق الـنـفــط م ــن صــدمــة في
اإلمـ ـ ــدادات ،لـكــن ال ـحــذر يكتنف
األسواق قبيل اجتماع لمجلس
االح ـت ـيــاطــي االتـ ـح ــادي (الـبـنــك
الـ ـم ــرك ــزي األم ـ ـيـ ــركـ ــي) .وج ــرى
تداول الجنيه االسترليني قرب
أعلى مستوى في ستة أسابيع
مقابل ال ــدوالر ،إذ قلص بعض
ال ـم ـض ــارب ـي ــن ره ــان ــات ـه ــم عـلــى
هبوط العملة البريطانية ،لكن
المعنويات ظلت ضعيفة بسبب
الضبابية التي تحيط بالطريقة
التي ستخرج بها بريطانيا من
االتحاد األوروبي.
وجـ ـ ــرى تـ ـ ــداول ال ـ ـ ـ ــدوالر عـنــد
 108.20يـ ــن ،أمـ ـ ــس ،قـ ــرب أع ـلــى
مستوى في سبعة أسابيع عند
 108.37ين.

وبـ ـل ــغ اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي 1.2487
دوالر ،م ـت ـم ـس ـكــا ب ــارتـ ـف ــاع 0.6
ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ح ـق ـق ــه أم ـ ـ ــس األول
حـيــن الم ــس ف ـتــرة وج ـي ــزة أعـلــى
مستوياته منذ  19يوليو.
ومـ ـ ــن الـ ـعـ ـم ــات األخ ـ ـ ـ ــرى فــي
ال ـ ـس ـ ــوق ،اسـ ـتـ ـق ــر ال ـ ـي ـ ــورو عـنــد
 1.1065دوالر دون تغير يذكر في
التعامالت اآلسيوية .وبلغ الدوالر
األسترالي مستوى  0.68485دوالر
ً
أميركي متراجعا  0.27في المئة.
ون ـ ــزل م ــؤش ــر ال ـ ـ ـ ــدوالر ،ال ــذي
ي ـق ـيــس قـ ــوة ال ـع ـم ـلــة األم ـيــرك ـيــة
مـ ـق ــاب ــل سـ ـل ــة م ـ ــن س ـ ــت ع ـم ــات

رئ ـي ـس ـي ــة 0.03 ،ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
.98.288
واستقر الذهب دون تغير يذكر
أم ــس م ــع ان ـت ـظــار الـمـسـتـثـمــريــن
لـ ـ ــدالئـ ـ ــل بـ ـ ـش ـ ــأن م ـ ــوق ـ ــف ال ـب ـن ــك
المركزي األميركي إزاء التيسير
ال ـن ـق ــدي ،بـيـنـمــا أدى ان ـخ ـفــاض
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام لتقليص
الطلب على المعدن األصفر الذي
ً ً
ُيعتبر مالذا آمنا.
وس ـع ــت ال ـس ـع ــودي ــة لـطـمــأنــة
األسواق بعدما أدى هجوم السبت
ال ـم ــاض ــي إلـ ــى ت ــراج ــع إنـتــاجـهــا
النفطي إلــى الـنـصــف ،وقــالــت إن

ترامب :اتفاق التجارة مع الصين قد يبرم قبل االنتخابات
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب،
ً
أم ــس األول ،إن إدارت ـ ــه قــد ت ـبــرم اتـفــاقــا
بشأن التجارة مع الصين قبل انتخابات
الرئاسة األميركية ،أو أنه يمكن التوصل
إلى اتفاق بعد يوم من توجه الناخبين
األميركيين إلى مراكز االقتراع.
ً
وم ـت ـح ــدث ــا لـلـصـحــافـيـيــن ع ـلــى متن
ط ــائ ــرة ال ــرئ ــاس ــة ف ــي ط ــري ـق ــه م ــن نـيــو
مكسيكو إلــى كاليفورنيا ،قــال تــرامــب،
إن بكين تعتقد أنه سيعاد انتخابه ،لكن
المسؤولين الصينيين يفضلون التعامل
مع شخص آخر.
وقـ ــال إن ــه أب ـلــغ ال ـص ـيــن أن ــه إذا جــاء
االتفاق بعد انتخابات الثالث من نوفمبر
 ،2020ف ــإن ــه س ـي ـك ــون بـ ـش ــروط «أسـ ــوأ
بـكـثـيــر» لبكين مــن تـلــك ال ـتــي تستطيع
تحقيقها اآلن.
وقـ ـ ــال تـ ــرامـ ــب« :أع ـت ـق ــد أنـ ــه سـيـكــون
هناك اتفاق وربما عما قريب ،ربما قبل
االنتخابات ،أو بعدها بيوم واحد .وإذا
ح ــدث ذل ــك بـعــد االن ـت ـخــابــات ،فسيكون

ً
اتفاقا غير مسبوق ،سيكون األعظم على
اإلطالق والصين تعي ذلك».
وأض ـ ـ ــاف «ي ـع ـت ـق ــدون أن ـن ــي س ــأف ــوز.
الـصـيــن تـعـتـقــد أن ـنــي س ــأف ــوز بسهولة
بالغة وهــم قلقون ألنني قلت لهم« :إذا
ك ــان بـعــد االن ـت ـخــابــات ،فـسـيـكــون أســوأ
بكثير مما هو عليه اآلن .أبلغتهم بذلك.
ً
هل يرغبون في فوز شخص آخر؟ قطعا».
تــأ تــي تصريحات الرئيس األميركي

ق ـب ــل ي ــوم ـي ــن مـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع مـ ـق ــرر بـيــن
نـ ــواب م ـفــاوضــي ال ـت ـج ــارة األمـيــركـيـيــن
والصينيين في واشنطن في أول لقاءات
ً
تجري وجها لوجه في نحو شهرين.
تستهدف النقاشات تمهيد الطريق
لمفاوضات رفيعة المستوى متوقعة في
أوائل أكتوبر من أجل إيجاد مخرج من
ً
حرب تجارية مريرة تدور منذ  14شهرا
بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسـتــأتــي الـمـحــادثــات عـقــب انحسار
للتوترات التجارية األسبوع الماضي،
ً
عندما أرجــأ ترامب ألسبوعين رسوما
كــان من المقرر فرضها من أول أكتوبر
عـ ـل ــى واردات ص ـي ـن ـي ــة ق ـي ـم ـت ـهــا 250
م ـل ـيــار دوالر ،ف ــي ح ـيــن أج ـل ــت الـصـيــن
ً
رس ــوم ــا انـتـقــامـيــة عـلــى بـعــض عقاقير
عــاج السرطان المصنعة في الواليات
الـمـتـحــدة ومـكــونــات لعلف الـحـيــوانــات
ومواد تشحيم.
ل ـكــن خ ـب ــراء ال ـت ـج ــارة وال ـم ـســؤول ـيــن
التنفيذيين والحكوميين فــي البلدين
ي ـقــولــون إن ح ــرب ال ـت ـج ــارة األمـيــركـيــة
الصينية تـطــورت إلــى معركة سياسية
وأيديولوجية أعمق بكثير من الرسوم
الجمركية وإن حلها قد يستغرق سنوات.
وأبـلـغــوا روي ـتــرز أن أي اتـفــاق تفرزه
ال ـم ـحــادثــات فــي األســاب ـيــع ال ـقــادمــة من
ً
ً
المرجح أن يكون حال شكليا.

 180.8مليار دوالر حيازة السعودية
من سندات الخزانة األميركية في يوليو
ارتـفـعــت حـيــازة السعودية
من سندات الخزانة األميركية
إ لـ ــى  180.8م ـل ـيــار دوالر في
يــولـيــو  ،2019بــارت ـفــاع قــدره
 1.2مليار دوالر مقارنة بشهر
يونيو .2019
وحــافـظــت الـسـعــوديــة على
المركز الـ 11ضمن كبار حاملي
السندات األميركية خالل شهر
يوليو  2019للشهر السادس
على التوالي.
وفيما يخص اإلمارات فقد
خفضت حيازتها من السندات
األم ـيــرك ـيــة بـنـحــو  2.2مـلـيــار
ً
دوالر لتصل إلى  49.3مليارا
بنهاية يوليو .2019

الترتيب

الدولة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

اليابان
الصين
المملكة المتحدة
البرازيل
أيرلندا
لوكسمبورغ
سويسرا
جزر الكايمان
هونغ كونغ

تركيا تطالب البنوك بشطب قروض
متعثرة بـ  8.1مليارات دوالر
طالبت هيئة الرقابة واإلشراف على البنوك
التركية المصارف ،للمرة األولى ،بشطب ديون
متعثرة بقيمة  46مليار لـيــرة ( 8.1مليارات
دوالر) بنهاية ا ل ـعــام ،وتجنيب مخصصات
كافية لتغطيتها.
ويـسـتـهــدف ذل ــك فــي األغ ـلــب ال ـق ــروض إلــى
قطاعي الطاقة والبناء ،ومن المتوقع أن يعزز
نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك إلى 6.3
في المئة من  4.6في المئة.
وأوضحت الهيئة أنها تقدم المشورة للبنوك
بانتظام حول كيفية تعزيز رأسمالها ،وأنها
أضافت  49مليار ليرة إلى قاعدتها الرأسمالية،
باستثناء المساهمات من األرباح المحتجزة،
خالل العام الماضي.
من جانب آخر ،قال اتحاد مشغلي محطات
إمداد الطاقة والبنزين والغاز التركي في بيان،
إن تركيا رفعت أسعار البنزين بواقع  0.36ليرة

( 0.06دوالر) للتر ،ورفعت سعر وقود الديزل
 0.34ليرة للتر اعتبارا من أمس.
لكن الــزيــادة الفعلية لألسعار في محطات
ال ــوق ــود سـتـكــون  0.35ل ـيــرة لـلـبـنــزيــن و0.12
ليرة لوقود الديزل ،بسبب إعادة تطبيق نظام
مقياس متحرك لدعم أسعار النفط.
والجزء من الزيادة الذي لن تتأثر به األسعار
بالمحطات ُ
سيقابل بمساهمات من ضريبة
استهالك خاصة ،مما يشكل إعادة تفعيل لنظام
المقياس المتحرك.
وبدءا من تطبيق تعريفة المقياس المتحرك
لـلــوقــود فــي مــايــو مــن الـعــام الـمــاضــي ،وحتى
نوفمبر تـشــريــن الـثــانــي تــم مــن خ ــال النظام
جمع  8.3مليارات ليرة كــإيــرادات من ضريبة
االستهالك الخاصة.

«جيه بي مورغان» أكبر البنوك
قيمة سوقية في العالم

قائمة حائزي السندات األميركية بنهاية شهر يوليو 2019
القيمة
(مليار دوالر)
1130.8
1110.3
334.7
309.9
258.2
229.6
228.5
218.4
210.4

اإلن ـتــاج الـكــامــل ســوف ُيستأنف
بحلول نهاية الشهر الجاري.
ويؤثر األقبال على المخاطرة
ع ـل ــى ال ــذه ــب الـ ـ ــذي ُي ـن ـظ ــر إل ـيــه
عادة كاستثمار بديل في أوقات
الضبابية السياسية والمالية.
واستقر الذهب في التعامالت
ً
ال ـف ــوري ــة ت ـقــري ـبــا ع ـنــد 1502.62
دوالر لألوقية (األونصة) بحلول
الساعة  0529بتوقيت غرينتش.
ون ــزل الــذهــب فــي الـعـقــود اآلجلة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة  0.2فـ ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
 1510.40دوالرات لألوقية.
وت ـت ــرك ــز األنـ ـظ ــار ك ــذل ــك على

اج ـت ـمــاع بـنــك ال ـيــابــان الـمــركــزي
بـشــأن السياسة الـنـقــديــة ،إذ من
المتوقع أن يقوم البنك بتيسير
سياسته هذا العام.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـعـ ــادن
النفيسة األخ ــرى ،نــزل البالتين
ً
 0.2في المئة إلى  941.08دوالرا
لألوقية في حين تراجعت الفضة
ً
 0.4فــي المئة إلــى  17.94دوالرا
لألوقية.
وفقد البالديوم  0.3في المئة
ً
إ لـ ــى  1593.74دوالرا ،مـتـجـهــا
لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة
(أرقام)
على التوالي.

الترتيب

الدولة

10
11
12
13

بلجيكا
السعودية
تايوان
الهند

القيمة
(مليار دوالر)
206.1
180.8
178.7
159.9

14

سنغافورة

137.9

15

فرنسا

136.2

آخرون

1600.1

إجمالي ما يملكه األجانب

6630.5

تصدر المصرف األميركي «جيه
بي مورغان تشيس آند كو» قائمة
أكـبــر الـبـنــوك فــي الـعــالــم مــن حيث
القيمة السوقية في أغسطس ،2019
ً
وفقا للترتيب الذي نشره موقع «إيه
دي في ريتنجز».
وهـيـمـنــت ال ـم ـصــارف الصينية
عـلــى قــائـمــة الـعـشــرة بـنــوك األول ــى
بخمسة مراكز ،بينما احتلت البنوك
األميركية أربعة مراكز فقط.
وضـ ـ ـم ـ ــت ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة م ـص ــرف ـي ــن
سـعــوديـيــن هـمــا« :ب ـنــك الــراجـحــي»
(في المرتبة  38على مستوى العالم
ً
واألول عربيا) بقيمة سوقية قدرها
 44.76مليار دوالر ،و«البنك األهلي
التجاري» (في الترتيب  )41وبقيمة
 41.172مليار دوالر.

أكبر  10بنوك في العالم من حيث القيمة السوقية
الترتيب
الحالي البنك
جيه بي مورغان تشيس آند كو
1
البنك الصناعي والتجاري الصيني
2
بنك أوف أميركا
3
ويلز فارجو آند كو
4
بنك التعمير الصيني
5
البنك الزراعي الصيني
6
إتش إس بي سي هولدينغز
7
بنك أوف تشاينا
8
سيتي غروب
9
الدولة

10

بنك الصين التجاري

القيمة السوقية في
أغسطس 2019
الواليات المتحدة
الصين
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الصين
الصين
المملكة المتحدة
الصين
الواليات المتحدة

336.37
264.95
244.34
191.13
182.86
166.81
144.36
138.68
138.52

الصين

124.39

(مليار دوالر)

كيف يدفع نقص العمالة عائدات الديون إلى النطاق السالب؟
يبلغ حجم ا لــد يــون العالمية ذات
الـعــائــدات السالبة نحو  17تريليون
ً
دوالر حاليا ،وهو أمر لم يكن يتخيل
ً
خبراء االقتصاد حدوثه أبــدا ،إذ كان
مــن الـمـتــوقــع أن يـصـبــح مــن األسـهــل
إيجاد عائدات أعلى على رأس المال
بـفـضــل ال ـتــرابــط ال ـم ـتــزايــد ب ـيــن دول
العالم ،بحسب تقرير لـ»بلومبرغ».
هناك العديد من الفرضيات التي
ت ـحــاول ش ــرح ت ـطــور أس ـعــار الـفــائــدة
ال ـســال ـبــة ،وتــرج ـع ـهــا إل ــى أمـ ــور مثل
الـ ــركـ ــود وتـ ـب ــاط ــؤ ال ـن ـم ــو ال ـع ــال ـم ــي،
والبحث المتزايد عن المالذات اآلمنة،
وفـ ـك ــرة أن ال ـك ـث ـيــر م ــن اس ـت ـث ـم ــارات
الشركات أصبحت في صورة رأسمال
مـ ـ ــادي أق ـ ــل م ــن ال ـس ــاب ــق «اس ـت ـث ـم ــار
الـشــركــات مثل فيسبوك فــي تقنيات

افتراضية» .ومع ذلك ،ودون استبعاد
هــذه االحـتـمــاالت كـمـحـفــزات للفائدة
السالبة ،يرى البعض أن من الضروري
ً
األخذ بعين االعتبار عامال آخر محرك
لهذا االتجاه ،وهو صعوبة بدء نشاط
تجاري جديد بسبب نقص العمالة.

الخوف من مخاطر األسهم
 يقول المستثمرون المغامرون ،إنهناك الكثير من األفكار الرائعة لبناء
نشاط تجاري حولها ،لكن ما ينقصهم
هو التنفيذ ،أو ببساطة ،هم يرون اآلن
أنه ال يوجد ما يكفي من المؤسسين
الموهوبين لالنطالق بهذه األفكار.
 ف ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ت ـظ ـه ــر األب ـ ـحـ ــاثاالق ـت ـصــاديــة أن نـمــو ع ــدد الـشــركــات

ال ـج ــدي ــدة آخـ ــذ ف ــي ال ـت ـب ــاط ــؤ ،وه ــذه
إشــارة مقلقة لالقتصادات ،وتساعد
في تفسير أسباب العائدات السالبة،
وعــاوة على ذلــك ،فإن عدد الشركات
المتداولة في أكبر سوق أسهم حول
العالم (األميركي) انخفض بشكل كبير.
 بعض المستثمرين على سبيلالـ ـمـ ـث ــال قـ ــد ي ـض ـخ ــون أم ــوالـ ـه ــم فــي
السندات األلمانية سالبة العائد ،في
ن ـفــس ال ــوق ــت الـ ــذي يـسـتـثـمــرون فيه
ً
أم ـ ــوال أخـ ــرى ف ــي األس ـه ــم األلـمــانـيــة
واألميركية ،لعدم قبولهم بالمزيد من
المخاطرة ،فبفضل العولمة أصبحت
ً
أسواق األسهم أكثر ارتباطا وتتحرك
ً
معا.
 ل ـ ــذل ـ ــك ،ق ـ ــد يـ ـبـ ـح ــث ه ـ ـ ـ ــؤالء عــنً
اس ـت ـث ـم ــارات أق ــل ارت ـب ــاط ــا بــاألسـهــم

والتي يمكنها تحقيق عائدات أعلى،
وربما يدفعهم ذلك إلى االستثمار في
أعمال رأس المال المغامر ،وهي إحدى
طرق االستثمار في الشركات الناشئة.

العالم بحاجة إلى التغيير
 في حين أن الشركات الجديدة قدً
تصبح رابحة جدا في نهاية المطاف،
لكن يفشل معظمها في تحقيق ذلك،
ً
ووفقا لبعض التقديرات حول العائد
على رأس الـمــال المغامر ،فــإن نسبة
نجاح المشروعات الممولة به تبلغ 20
في المئة فقط ،وذلك في محافظ كبرى
شركات االستثمار المغامر.
 بالنظر إلــى سيناريو بــديــل ،إذاكــانــت ال ـفــرص أك ـبــر وأص ـبــح التنقل

بين الــدول أيسر وتمت معالجة عدم
المساواة في التعليم وتراجع التمييز
ضد النساء واألقليات ،وباتت سياسة
الـهـجــرة فــي الــواليــات المتحدة أكثر
ً
اتزانا وانخفضت األسعار في المدن
الرئيسية ،كل هــذا يجعل من السهل
جذب المواهب.
 ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو سـيـتــوافــرلـ ـلـ ـش ــرك ــات الـ ـن ــاشـ ـئ ــة م ـ ــا ت ـح ـتــاجــه
م ــن م ــواه ــب ،وع ـن ــدم ــا يـتـعـلــق األم ــر
ً
بــاالسـتـثـمــار ال ـم ـغــامــر ،ف ـب ــدال م ــن أن
تـكــون هـنــاك شــركـتــان نــاجـحـتــان من
أصل  10شركات ناشئة ،ربما يرتفع
هــذا الــرقــم إلــى  3شــركــات ناجحة ،ما
قد يزيد العائدات بنحو  50في المئة.
 ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،سـيـتــدفــقرأس ال ـمــال مــن األوراق الـمــالـيــة ذات

الـعــائــد الـســالــب إل ــى قـلــب االستثمار
ال ـم ـغ ــام ــر ،أو ح ـتــى ف ــي طـ ــرق أخ ــرى
لبدء المشروعات وتمويل الشركات
الناشئة ،وحينها ستتحول عائدات
الـ ـسـ ـن ــدات ال ـح ـك ــوم ـي ــة إل ـ ــى ال ـن ـطــاق
ً
الموجب لجذب المستثمرين مجددا.

عالقة ال يمكن غض الطرف عنها
 رغ ــم ال ـجــدل ال ــدائ ــر ح ــول تبديدالعالم لإلمكانات البشرية ،والنقاش
ً
بشأن أسباب العائدات السالبة ،نادرا
م ــا يـلـتـفــت أ ح ــد إ ل ــى أن المشكلتين
مرتبطتان ،والحقيقة أنهما تعكسان
الـخـلــل بـيــن م ــدى اس ـت ـغــال ال ـم ــوارد
البشرية وغير البشرية.
 -ليس المقصود أن نقص العمالة

ال ـم ــوه ــوب ــة ف ــي ب ـع ــض الـ ـبـ ـل ــدان هــو
الـسـبــب الــوحـيــد لـلـعــائــدات الـســالـبــة،
لكن األخـيــرة أصبحت منتشرة على
ً
نطاق واسع حاليا لدرجة أنه لم يعد
باإلمكان تجاهلها باعتبارها مجرد
انحراف محدود في األداء.
 ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لــديـهــا أكـثــرً
أسواق رأس المال المغامر تطورا في
ال ـعــالــم ،ول ــم تنتقل بـعــد إل ــى منطقة
ال ــدي ــون ســال ـبــة ال ـع ــائ ــد ،وال ش ــك أن
شهرة هذه المنطقة اآلن ترجع لقوى
هيكلية كبيرة.
 هذا هو بالضبط ما يدفع البعضللقول ،إنه ال ينبغي التفكير فيها من
ناحية مالية بحتة فـقــط ،واعتبرها
أح ــد أع ـ ــراض ص ـعــوبــة ال ـع ـثــور على
المواهب.

١٢

اقتصاد
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عمومية «غلوبل» توافق على االندماج مع «كامكو»
قال «غلوبل» في بيان صحافي
أمس ،إن المساهمين وافقوا
على جميع بنود جدول
األعمال ،التي تتضمن إلغاء
أسهم الخزينة البالغة حوالي
 13مليون سهم.

عقد بيت االستثمار العالمي
«غـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب ـ ـ ــل» ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ج ـم ـع ـي ـت ــه
العمومية غير العادية لمناقشة
ع ـم ـل ـي ــة االن ـ ـ ــدم ـ ـ ــاج م ـ ــع ش ــرك ــة
ك ــام ـك ــو ل ــاس ـت ـث ـم ــار «ك ــام ـك ــو»
ع ــن طــريــق ال ـضــم بـحـيــث تـكــون
كامكو الشركة الدامجة وغلوبل
الشركة المندمجة ،بهدف خلق
كيان أكبر وأكثر تنافسية على
ً
مستوى المنطقة «رهنا بموافقة
هيئة أسواق المال».
وق ـ ـ ـ ــال «غـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــل» ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي أمــس ،إن المساهمين
وافقوا على جميع بنود جدول
األع ـ ـمـ ــال ،ال ـت ــي تـتـضـمــن إل ـغــاء
أسهم الخزينة البالغة حوالي 13
مليون سهم ،وعلى مشروع عقد
االنــدمــاج بطريق الضم الموقع
بـتــاريــخ  4يــولـيــو  2019بحيث
تكون كامكو هي الشركة الدامجة
وغلوبل هي الشركة المندمجة،
وج ـم ـيــع مــاح ـقــه ب ـمــا ف ــي ذلــك

اإلخالل بعقود الدولة

الدكتور عباس المجرن
عبدالعزيز سلطان العيسى

جانب من عمومية «غلوبل»
– عـ ـل ــى األخـ ـ ـ ــص – اسـ ـتـ ـش ــارة
مـسـتـشــار االسـتـثـمــار المستقل
المتضمنة معدل تبادل األسهم
الـبــالــغ ( )0.75522821وتـقــريــر

تقييم أصول الشركتين الصادر
عن مقوم األصول المستقل.
كـ ـم ــا تـ ـم ــت ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـلــى
ت ـ ـ ــو صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ـج ـ ـل ـ ــس اإلدارة

بـ ــاالنـ ــدمـ ــاج مـ ــع ك ــامـ ـك ــو وح ــل
ال ـش ــرك ــة ون ـق ــل ذم ـت ـهــا الـمــالـيــة
ل ـ ـشـ ــركـ ــة كـ ــام ـ ـكـ ــو ل ــاس ـت ـث ـم ــار
(الشركة الدامجة).

«التركية» :رحالت مباشرة إلى هانوي وهو تشي منه
تابعت الخطوط الجوية التركية تعزيز شبكة رحالتها
األوسع في العالم والتي تصل إلى  315وجهة دولية في
ً
 126ب ـلــدا ،حيث ب ــدأت رحــاتـهــا الـمـبــاشــرة إلــى مدينتي
هــانــوي وه ــو تـشــي مـنــه فــي فـيـتـنــام ،وال ـتــي كــانــت تصل
إلـيـهـمــا عـبــر رح ــات ات ـصــال قـبــل ذل ــك ،وبـ ــدأت الــرحــات
منذ  11سبتمبر على كل من مسار إسطنبول –هو تشي
منه – إسطنبول ومسار إسطنبول – هانوي – إسطنبول.
وبعد أن قررت تسيير رحالت مباشرة ً
بناء على تطلعات
الركاب المسافرين إلى هو تشي منه وهانوي ،ستنطلق
رحالت الخطوط التركية اليومية إلى المدينتين لستة أيام
في األسبوع (عدا يوم األحد) ،كما ستزيد رحالت العاصمة
هانوي إلى سبعة أيام في األسبوع في أبريل .2020
وكانت مدينة هو تشي منه ،المحاطة بنهر سايغون،
قد أضيفت إلى شبكة رحالت الناقل الوطني في ديسمبر
 ،2010وتعتبر هذه المدينة في جنوب فيتنام العاصمة
الـمــالـيــة لـلـبــاد ،وتـحـتــوي أكـبــر ع ــدد مــن الـسـكــان وأكـبــر
كمركز سياحي بفضل ناطحات
عدد من الزوار ،وتشتهر
ٍ

قضايا هندسية ()2-2

الـسـحــاب والـمـعــابــد الـخــابــة فـيـهــا .كـمــا ب ــدأت الخطوط
الجوية التركية بالطيران إلى هانوي ،إحدى أقدم العواصم
في العالم ،في يونيو  ،2016وتوفر المدينة تجربة سفر ال
مثيل لها بفضل عمارتها التاريخية المتأثرة بالمجتمعات

ً
المتنوعة والـثـقــافــات الغنية ،وتـجــاريــا ،تعتبر المدينة
ً
ً
ً
مركزا ثقافيا وتعليميا في شمال فيتنام ،كما انها قريبة
ً
جــدا من خليج ها لونغ ،المدرج على قائمة اليونيسكو
للتراث اإلنساني.

لكي تكون العقود بين الدولة وشركات
اإلنشاء ،وبينها وبين المكاتب االستشارية
الهندسية منصفة للطرفين ،البد أن تتصف
بثالثة أمور ،األول :الحيادية ()Neutrality
لحفظ حـقــوق ا لـطــر فـيــن ،وأال يطغى طــرف
على حساب الطرف اآلخر ،والثاني :تحديد
المسؤوليات بشكل واضح ودقيق لتحاشي
ف ــوض ــى ت ــداخ ــل ال ـم ـســؤول ـيــات وتـبـعــاتـهــا
الفنية وا لـمــا لـيــة وا لـقــا نــو نـيــة ،وا لـثــا لــث :أن
ت ـكــون م ـتــزنــة بـحـيــث تـعـطــي طــرفــي الـعـقــد
ً
حـقــوقــا مـتـســاويــة .اإلخ ــال بـعـقــود الــدولــة
له أوجه كثيرة ومتشعبة ،وفي هذا المقال
سنتعرض لإلشكاليات الثالث آنفة الذكر.
ً
وعقود الدولة مستوحاة أصال من عقود
ا ل ـف ـي ــد ي ــك ( )Fidicا ل ـ ـصـ ــادرة ع ــن اال تـ ـح ــاد
ا لــدو لــي للمهندسين اال سـتـشــار يـيــن ،وهي
م ــن أقـ ــدم ال ـع ـق ــود وت ــزي ــد ع ـلــى م ـئــة س ـنــة،
ّ
وتتطو ر بصورة دائمة كنتيجة لحوارات
فـ ـنـ ـي ــة مـ ـت ــواصـ ـل ــة ف ـ ــي لـ ـجـ ـن ــةٍ أعـ ـض ــاؤه ــا
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء فـ ـ ــي ج ـم ـيــع
ً
حـ ـق ــول ال ـه ـن ــدس ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا
الـمـتـخـصـصـيــن ف ــي ال ـص ـنــاعــة اإلن ـشــائ ـيــة،
ول ـكــن أدخ ـلــت عـلـيـهــا تـعــديــات وإضــافــات
م ــن ق ـبــل ج ـهــات قــانــون ـيــة ل ـيــس ل ـهــا إل ـمــام
ألـبـتــة بــالـقـضــايــا الـهـنــدسـيــة وتــداخــاتـهــا،
ّ
وليسوا مطلعين على قوانين اإل نـشــاء ات
ّ
( )Construction Lawsا ل ـت ــي ت ـ ــدر س فــي
الـ ـج ــامـ ـع ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،فـ ــأدت
تـعــديــاتـهــم وإضــافــاتـهــم إل ــى خـلــط جميع
األوراق ،وأ نـ ـتـ ـج ــت فـ ــي نـ ـه ــا ي ــة ا ل ـم ـط ــاف
ً
عـ ـق ــودا مـ ـح ــورة غ ـيــر ح ـي ــادي ــة ،وال ت ـحــدد
المسؤوليات بشكل وا ضــح ود قـيــق ،وغير
م ـتــز نــة .و ل ــذ ل ــك س ــوف ن ـت ـعــرض ل ـمــا يميز
عقود "الفيديك" ومقارنتها بعقود الدولة.
عقود الفيديك تتميز بالحيادية والدقة
في تحديد المسؤوليات ومتزنة من ناحية
ا لـحـقــوق ،و ه ــذه صـفــات ا لـعـقــود المنصفة

والـ ـع ــادل ــة ،ف ـع ـقــود ال ـف ـيــديــك ال ت ـم ـيــل إلــى
طــرف على حساب اآل خــر ،أي أنها حيادية
بمعنى الكلمة ومسؤولية الطرفين محددة
ً
بشكل وا ضــح ودقيق ،فمثال مسؤولية أي
خطأ في التصميم تقع على عاتق المكتب
االستشاري ا لــذي قــام بتصميم المشروع،
ومسؤولية أي خطأ في التنفيذ تقع على
عــاتــق م ـق ــاول اإلنـ ـش ــاء .ك ـمــا تـتـمـيــز عـقــود
الفيديك باالتزان وذلك بإعطاء طرفي العقد
ً
نـفــس الـحـقــوق واالل ـتــزامــات ،فـمـثــا أعطي
ل ـل ـمــالــك ال ـح ــق ف ــي ف ـســخ ال ـع ـقــد أو سـحــب
األع ـمــال والـتـنـفـيــذ عـلــى الـحـســاب إذا أخــل
ال ـم ـقــاول ب ــأي مــن االل ـت ــزام ــات ال ـ ــواردة في
العقد ،كما أعطى للمقاول الحق في فسخ
العقد إذا أخفق المالك بالتزاماته المالية
كالتأخير في دفع مستحقاته حسب العقد.
ً
وع ـق ــود ال ــدول ــة ال ـحــال ـيــة أع ـطــت حـقــوقــا
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ش ـ ــرك ـ ــات اإلن ـ ـشـ ــاء
والمكاتب اال سـتـشــار يــة الهندسية ففقدت
حـيــاد يـتـهــا ،وأد خ ـلــت المكتب اال سـتـشــاري
المشرف فــي المسؤولية ،فسببت فوضى
في تحديد المسؤولية في حالة أي خطأ في
تنفيذ المشروع ،ففقدت وضوح المسؤولية
ً
وأع ـط ــت ال ــدول ــة نـفـسـهــا ح ـق ــوق ــا ،وغـضــت
ً
الـنـظــر عــن إعـطــائـهــا لـلـطــرف اآلخ ــر ،فمثال
بــاسـتـطــاعــة ال ــدول ــة فـســخ الـعـقــد فــي حــالــة
إخفاق المقاول بشروط العقد ،ولكنها لم
ـط ال ـم ـقــاول ح ــق ف ـســخ ال ـع ـقــد ف ــي حــالــة
ت ـعـ ِ
إخفاق الدولة في دفع مستحقات المقاول
ال ـم ــال ـي ــة ف ــي ال ـف ـت ــرة الـ ـمـ ـح ــددة ف ــي ال ـع ـقــد
ففقدت اتزانها.
وحــل هــذه اإلشـكــالـيــات هــو ال ـعــودة إلــى
عقود الفيديك (الشروط العامة والخاصة)،
و ه ــذا مــن شــأ نــه أن يخفض عــدد القضايا
ويحفظ المال العام ويحقق العدالة لجميع
األطراف.

مؤسسة البترول توقع سياسة االستدامة الخاصة بها وشركاتها التابعة
فــي خـطــوة رائ ــدة عـلــى مـسـتــوى القطاع
الـنـفـطــي وال ـب ــاد ،وق ــع الــرئـيــس التنفيذي
لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم،
يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة البترول
الــوط ـن ـيــة الـكــويـتـيــة ول ـي ــد الـ ـب ــدر ،سـيــاســة
االستدامة الخاصة بالمؤسسة وشركاتها
التابعة ،على هامش االحتفالية التي أقيمت
بهذه المناسبة ،وشهدت حضور عــدد من
أبرز قياديي القطاع النفطي.
وتـبــرز هــذه الـسـيــاســة ال ـتــزام المؤسسة
وشركاتها التابعة بالشفافية واألداء األمثل
فــي ال ـجــوانــب االق ـت ـصــاديــة ،واالجـتـمــاعـيــة
والبيئية المرتبطة بعملياتها ،وحرصها
على الـتــواصــل الـفـعــال مــع جميع أصحاب
ً
ً
ال ـم ـص ـل ـحــة ،ك ـمــا تــرت ـبــط ارتـ ـب ــاط ــا وث ـي ـقــا
باستراتيجية المؤسسة لعام  2040والقيم
المنبثقة عنها.
وأثنى هاشم خالل التوقيع على جهود

ش ــرك ــة ال ـب ـت ــرول الــوط ـن ـيــة الـكــويـتـيــة الـتــي
أسـنــدت إلـيـهــا مهمة وضــع هــذه السياسة
نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية ،ألنها
ً
ً
تمتلك باعا طويال وخبرة تمتد أكثر من عقد
من الزمان في مجال االستدامة.
وأشاد في الوقت ذاته باإلسهامات التي
قدمتها اللجان األخرى المشاركة من القطاع،
ً
مــؤكــدا أن هــذه السياسة ُملزمة للمؤسسة
وشركاتها التابعة في جميع قطاعاتها.
م ــن ج ـه ـتــه ،ع ـبــر ال ـب ــدر ع ــن ف ـخ ــره بـهــذا
اإلنـ ـ ـج ـ ــاز ال ـ ـ ــذي ت ـح ـق ــق ب ـف ـض ــل ال ـم ـث ــاب ــرة
وال ـج ـه ــود الـمـتـمـيــزة ال ـت ــي بــذل ـهــا أع ـضــاء
ً
ال ـفــريــق ،مـضـيـفــا أن ه ــذه الـسـيــاســة تشكل
حجر األســاس إلصــدار أول تقرير استدامة
موحد للقطاع النفطي.
مـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لـلـخــدمــات الـمـســانــدة بالبترول
الــوط ـن ـيــة ع ـبــدال ـعــزيــز ال ــدع ـي ــج ،إن إس ـنــاد

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مسؤولية هذه المبادرة المهمة إلى البترول
الــوطـنـيــة م ــن مــؤسـســة ال ـب ـتــرول الكويتية
يثبت مدى الثقة التي تحظى بها الشركة،
ً
خصوصا أنها الشركة النفطية األولى التي
ً
ً
ً
تصدر تقريرا مدققا لالستدامة ،ومستوفيا
لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (.)GRI
ً
وقامت مؤسسة البترول الكويتية أخيرا
ب ـت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ع ـل ـيــا ل ــاسـ ـت ــدام ــة ،تـضــم
فــي عضويتها ممثلين عــن كــل القطاعات
المعنية ،وتتولى رصد ومتابعة مؤشرات
األداء ا ل ــر ئ ـي ـس ـي ــة ذات ا لـ ـصـ ـل ــة ب ـت ـقــار يــر
االس ـتــدامــة ،كـمــا يـقــع عـلــى عــاتـقـهــا إص ــدار
تـقــريــر االس ـت ــدام ــة األول ال ـمــوحــد للقطاع
النفطي.
ي ــذك ــر أن س ـيــاســة االس ـت ــدام ــة الـخــاصــة
بـمــؤسـســة ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة وشــركــاتـهــا
التابعة تعد الوثيقة األولى من نوعها على
مستوى الكويت.

جانب من اجتماع مؤسسة البترول

ّ
«زين» :شراكة مع «مايكروسوفت» لدفع عجلة التحول
الرقمي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة «زي ـ ـ ـ ــن» أم ـ ـ ــس ،ش ــراك ــة
تجمعها مــع شــركــة «مــايـكــروســوفــت» في
إط ــار ج ـهــودهــا لـتـســريــع عـمـلـيــة الـتـحــول
الرقمي بين عمالئها من الشركات الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ع ــن طــريــق تــوف ـيــر خــدمــات
سحابية تتميز بالثقة والجودة العالية.
وقالت «زين» في بيان صحافي أمس ،إن
هذه الشراكة ستتيح لعمالئها الحاليين
فرصة استكشاف واسـتـخــدام العديد من
الـمــزايــا المختلفة ،إضــافــة إلــى ربــط رواد
األع ـمــال فــي الـكــويــت بـ ــاألدوات المناسبة
وال ـم ـنـ ّـصــات الـتـقـنـيــة ال ـم ـت ـطــورة الــازمــة
للنمو واالزده ــار في ظل عصر االقتصاد
الرقمي العالمي.
ً
ّ
وس ـ ـت ـ ـمـ ــكـ ــن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة كـ ـ ـ ــا مــن
ال ـمــؤس ـســات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة من
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن حـ ـل ــول م ــاي ـك ــروس ــوف ــت
المتنوعة مـثــل  Office 365وغـيــرهــا من
أدوات ذك ــاء األع ـمــال الـتــي مــن شــأنـهــا أن
تعمل على تمكين موظفيهم؛ وزيادة تفاعل
عمالئهم؛ وتعزيز عملياتهم وإعادة ابتكار
منتجاتهم وخدماتهم.
وب ـهــذا ال ـصــدد ،قــالــت إي ـمــان الــروضــان
الرئيسة التنفيذية لشركة ز يــن الكويت:
«إن ت ـع ــاون ـن ــا م ــع م ــاي ـك ــروس ــوف ــت يــأتــي
تحت مظلة رؤية زين الهادفة إلى توسيع
نـظــام شــراكــاتـنــا االسـتــراتـيـجـيــة مــع رواد
التكنولوجيا العالميين حول العالم ،من
أجل تقديم أحدث حلول األعمال وأكثرها
ً
تطورا لمجتمع األعمال الكويتي ،مؤكدة
«ح ــرص ـن ــا ع ـلــى دع ــم ال ـم ــواه ــب الـمـحـلـيــة
فــي مساعيها لخلق فــرص عمل حقيقية
تؤهلها مــن و ضــع بصمتها على صعيد
المستويين اإلقليمي والعالمي».
وي ـ ـعـ ــد ق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والمتوسطة فــي الكويت أحــد المحركات
الرئيسية للتنوع االقتصادي داخل الدولة،
ً
ً
عـلـمــا أن دع ــم ك ــا مــن ال ـشــركــات الـكـبـيــرة
والمتوسطة والـصـغـيــرة الـتــي تــركــز على
ً
القطاع التكنولوجي بات أمرا بالغ األهمية
مــن أج ــل تـعــزيــز ق ــدرات االبـتـكــار الوطني
في الكويت.

ً
وعـ ـم ــدت ال ـح ـك ــوم ــة ت ـم ــاش ـي ــا م ــع ه ــذا
الهدف إلى إنشاء صناديق وطنية تساعد
على خلق فرص العمل ،وزيادة الشراكات
الخاصة وتنويع مصادر الدخل في جميع
الشركات وعلى مختلف أحجامها.
من جانبه ،قــال تشارلز نحاس المدير
العام اإلقليمي لدى مايكروسوفت الشرق
ً
األوس ـ ـ ــط ،إن ال ـك ــوي ــت س ـعــت أخـ ـي ــرا إلــى
توسيع نـطــاق قـطــاع الـشــركــات الصغيرة
والمتوسطة بهدف دعم البرامج الوطنية
الطامحة إلى تحقيق التنوع االقتصادي،
ً
وأك ــد مــن جانبه أيـضــا أن مايكروسوفت
ً
ً
ت ـم ـت ـلــك الـ ـت ــزام ــا راسـ ـخ ــا ن ـح ــو م ـســاعــدة
الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت
عـلــى تـحـقـيــق أق ـصــى طــاقــاتـهــا م ــن خــال
تسخير قوة التحول الرقمي.
وأش ــار إلــى أن سـحــابــة مايكروسوفت
الموثوقة ستعمل من خــال شراكتنا مع
زي ــن عـلــى دع ــم الـمــؤسـســات ،كــذلــك تقديم
إمـكــانــات هائلة ق ــادرة على زي ــادة تفاعل
الـ ـعـ ـم ــاء وت ـم ـك ـي ــن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن وت ـع ــزي ــز
ال ـع ـم ـل ـي ــات وإع ـ ـ ـ ــادة ابـ ـتـ ـك ــار ال ـم ـن ـت ـجــات
والخدمات المقدمة.
وعـ ـل ــى نـ ـف ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،سـ ـتـ ـق ــدم زي ــن
لعمالئها من خــال حزمة مايكروسوفت
 Office 365مجموعة من المزايا اإلضافية
التي تشتمل على Microsoft Exchange
 ، Onlineوالتي من شأنها أن تضيف قيمة
ُمضافة إلى تجربتهم الخاصة بـاستخدام
.Office 365
كما سيحصل ا لـعـمــاء على مجموعة
مـتـنــوعــة م ــن ال ـخ ــدم ــات الـتـكـمـيـلـيــة ،مثل
خدمات الدعم واالستشارة المقدمة من فرق
عمل كل من زين ومايكروسوفت على حد
سواء ،والمتاحة طيلة أيام األسبوع وعلى
ً
ً
مدار الساعة ،كما أن هناك أيضا عددا من
الخدمات اإلضافية للعمالء التي تضمن
حصولهم على أقصى استفادة من تجربة
خدمتهم ،بما في ذلك حصولهم على تقنية
ً
الجيل الخامس  5Gالثورية والجديدة كليا.
ولـ ــإشـ ــارة وخ ـ ــال ش ـهــر أك ـت ــوب ــر عــام
 2018وقعت زين اتفاقية تعاون مع شركة

مايكروسوفت لتقديم مجموعة متنوعة
من الخدمات السحابية للشركات الكبيرة
والمتوسطة والصغيرة في الكويت ،وتم
توقيع االتفاقية خــال فعاليات النسخة
ال ـ ـ ـ  38م ـ ــن أسـ ـ ـب ـ ــوع ج ـي ـت ـك ــس لـلـتـقـنـيــة
( ،)GITEX 2018وهو الحدث العالمي الذي
اسـتـضــافـتــه اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة
ّ
ون ــظ ـم ــه م ــرك ــز دبـ ــي الـ ـتـ ـج ــاري ال ـعــال ـمــي
ُ
بمشاركة كبريات الشركات والمؤسسات
والهيئات العالمية في مجاالت تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
وطـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــت زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذه
ال ـشــراكــة حــزمـتـهــا ال ـخــاصــة م ــن األدوات
والمنتجات والخدمات ومزجها مع حلول
مايكروسوفت السحابية وتقديمها كعرض
واحد لعمالئها من الهيئات والشركات في
الكويت ،وبالتالي تحقيق أقصى منفعة من
السحابة الذكية.
وتــأتــي هــذه الـخـطــوة فــي حين تمضي

ال ـك ــوي ــت وم ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج ن ـح ــو تـبـنــي
توسعات اقتصادية قائمة على التقنيات
ال ـت ـحــوي ـل ـيــة م ـث ــل ال ـح ــوس ـب ــة الـسـحــابـيــة
والذكاء االصطناعي.
وكـشـفــت دراسـ ــة اسـتـقـصــائـيــة أجــريــت
من قبل مايكروسوفت على أكثر من 1300
م ــن ص ـنــاع ال ـق ــرار اإلقـلـيـمـيـيــن ف ــي مـجــال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العديد
من األرقام التي تشير إلى هذا التوجه الذي
تمضي فيه المنطقة ،حيث أكد  48في المئة
من المشاركين في االستبيان أن منظماتهم
ً
لم تنقل بعد عملياتها التقنية عموما إلى
الحوسبة السحابية ،بينما أكــدت  73في
المئة من تلك المنظمات أنها بصدد اعتماد
هذه الخطوة في عام .2019
ً
وهذه النتائج الحالية تعكس تسارعا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ت ـب ـن ــي ال ـح ــوس ـب ــة
السحابية والتقنيات ذات الصلة كالذكاء
االصطناعي.

ثقافات
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مسك وعنبر

مزاج
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ً
بمشاركة واسعة من
يشهد اليوم حضورا
نجح الشاعر العراقي
ً
الفنانين تنطلق الليلة
مؤثرا لنجوم األغنية
الشاب إياد الخياط في
فعاليات النسخة الثالثة
الكويتية في احتفاالت
لفت األنظار إلى إبداعه
بحديقة أشعاره المتناثرة المملكة العربية السعودية من مهرجان الجونة
باليوم الوطني الـ .89
عبر شبكة اإلنترنت.
السينمائي.
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مسك
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تعتز الفنانة منى شداد
بتجربتها في تقديم
البرامج لكنها ال تعتبر
نفسها مذيعة.

أنور حديد يستعرض في أزياء
« »Burberryبحضور دوا ليبا
في تصاعد مثير ،ونجومية منتظرة،
سيحكى عنها الكثير في سماء هوليوود
وعـ ــالـ ــم الـ ـم ــوض ــة واألزيـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،بـ ـ ــات أنـ ــور
حــديــد ودوا لـيـبــا ،مـحــط اه ـت ـمــام الـنـقــاد
والمصورين ،حيث حضر العارض أنور
حديد ( 20عاما) عرض أزياء "،"Burberry
لموسم ربيع /صيف  ،2020ضمن فعاليات
أسبوع الموضة في لندن ،برفقة المغنية
دوا ليبا ( 24عاما).
وتــزامــن حضور أنــور وجــود شقيقتيه
أيضا ،في المناسبة نفسها؛ جيجي وبيال
حديد ،اللتين شاركتا في عرض األزياء.
ُيذكر أن األشقاء حديد هم فلسطينيو
األصل وأبناء رجل األعمال الشهير محمد
حديد وطليقته نجمة التلفزيون يوالندا
حديد.
ويـبــدو أن عالقة المغنية البريطانية-
األلـ ـب ــانـ ـي ــة دوا ل ـي ـب ــا وع ـ ـ ـ ــارض األزي ـ ـ ــاء
األمـيــركــيأنــور حديد تسير على أحسن
ً
وجه ،فقد شوهدا معا في أوقات مختلفة
من األسبوع الماضي.
كما رصدت عدسات البابارتزي الثنائي
ي ـت ـج ــوالن ف ــي ش ـ ـ ــوارع ه ــولـ ـي ــوود ،بـعــد
تناولهما ا لـعـشــاء فــي مطعم صيني ،إذ
بدا الثنائي الشاب منسجمين ويمضيان
أوقاتا جميلة.
وارت ـ ـ ـ ـ ــدت ل ـي ـب ــا كـ ـ ـ ــروب ت ـ ـ ــوب ب ــال ـل ــون

األصفر مرقطا باألسود وبنطاال عريضا
أسود ،وأكملت إطاللتها بتسريحة شعر
منخفضة على شكل كعكة.
مــن جهة أخ ــرى ،اسـتـعــار أن ــور ،شقيق
عــارضــة األزي ــاء الشهيرةجيجي حديد،
جاكيت ليبا الــريــاضــي ،الــذي ارتــدتــه في
مهرجان "Barclaycard British Summer
 "Time Hyde Parkالغنائي ،واعتمر قبعة

أنور حديد

على رأسه باللون الرمادي وبنطال أسود.
ومن النجاحات األخيرة التي حققتها
ليبا ،استطاعت النجمة أن تضع بصمة
بين أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم،
حيث ار تـبــط اسمها بتحقيق الكثير من
النجاحات فــي عالم صناعة الموسيقى
والغناء.
ومن أبرز ما قدمت ليبا كليب "،"IDGAF
الــذي طرحته في يناير  ،2018وبعد عام
ونـصــف ال ـعــام مــن إط ــاق الـكـلـيــب ،م ــازال
يـحـصــد ال ـن ـجــاحــات ،فـقــد وص ـلــت نسبة
مشاهدته عبر القناة الرسمية لــدوا ليبا
على "يوتيوب" إلــى أكثر من  500مليون
مشاهدة.
ُيذكر أن ليبا صرحت بأنها تستوحي
مواضيع أغنياتها من خبراتها مع الشباب
الذين قابلتهم ،والمشاكل التي عانتها ،من
خالل العالقات واالستمرار فيها معهم.
وكـ ــانـ ــت ال ـم ـغ ـن ـيــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة زارت
األط ـفــال الــاجـئـيــن الـســوريـيــن فــي لبنان
داخل المخيمات ،ووصفت زيارتها ،التي
استمرت ثالثة أيام ،بأنها تجربة فتحت
عينيها عـلــى أم ــور كـثـيــرة ،مـتـحــدثــة عن
األوضــاع الصعبة التي يعيشها األطفال
فـ ــي ال ـم ـخ ـي ـم ــات وإصـ ـ ــرارهـ ـ ــم ع ـل ــى قـهــر
الظروف.
دوا ليبا

تكريم منى فتو وأومو سي في انطالق
المهرجان الدولي لفيلم المرأة

المكرمة منى فتو تتحدث

احتفلت مدينة سال الساحلية ،الواقعة شمال
الـعــاصـمــة المغربية (ال ــرب ــاط) ،بــإطــاق ال ــدورة
الثالثة عشرة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة،
بحضور عدد من نجوم وصناع ونقاد السينما.
والمهرجان ،الذي تأسس عام  ،2004وتنظمه
جمعية أبي رقراق في سال ،من أبرز المهرجانات
العربية واإلفريقية المعنية باإلنتاج السينمائي،
الذي يعرض قضايا ومشكالت المرأة المعاصرة.
َّ
وكرم المهرجان في االفتتاح ،الذي أقيم بقاعة
سينما هوليوود ،الممثلة المغربية منى فتو،
ومصممة األزياء السنغالية أومو سي.
وق ــال رئـيــس الـمـهــرجــان نــورالــديــن شماعو،
فــي كـلـمــة االف ـت ـتــاح ،إن "ال ـ ــدورة الـثــالـثــة عشرة
تجمع ،كالعادة ،فسيفساء متناغما من ثقافات
إنسانية وجدت في السينما القدرة على التواصل
والتفاعل اإليجابيين".
وأضاف" :السينما هي منبر يعلو فيه صوت

إبداعات بيكاسو وشاغال وقسطنطين
في معرض «اللوفر أبوظبي»

المرأة كقضية أوال ،وكصانعة للفن الراقي؛ تأليفا
وإخراجا وتمثيال وتدبيرا وإنتاجا ونقدا".
وي ـش ـم ــل ب ــرن ــام ــج الـ ـمـ ـه ــرج ــان م ـســاب ـق ـت ـيــن
رئيسيتين ،إحــداهـمــا لــأفــام الطويلة وتضم
 12فيلما ،واألخ ــرى لــأفــام الوثائقية وتضم
خمسة أفالم ،حيث تستمر العروض واألنشطة
المصاحبة لها حتى  21الجاري.
وتـ ـح ــل ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـت ــون ـس ـي ــة ض ـي ــف ش ــرف
الـمـهــرجــان ،ال ــذي يـعــرض خمسة أف ــام روائـيــة
ووثائقية لمخرجات تونسيات.
كـمــا يـنـظــم ال ـم ـهــرجــان ورش عـمــل وحـلـقــات
نقاش ،إضافة إلى نــدوة إقليمية بالتعاون مع
مكتب منظمة األ م ــم ا لـمـتـحــدة للتربية والعلم
والثقافة (يونسكو) في المغرب بعنوان "من أجل
المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية
البصرية السينمائية".
(رويترز)

متحف اللوفر أبوظبي
ينظم متحف اللوفر أبوظبي معرضه األول
في موسمه الثقافي الجديد بعنوان "لقاء في
باريس :بيكاسو وشاغال وموديلياني وفنانو
عصرهم (.")1939 - 1900
وفـتــح الـمـعــرض أبــوابــه أم ــام الـ ــزوار ،أمــس،
وهو األول من نوعه في اإلمــارات ،ويجمع 85
عمال فنيا ألبرز الفنانين من القرن العشرين،
مـثــل :بــابـلــو بـيـكــاســو ،م ــارك شــاغــال ،أميديو
مــودي ـل ـيــانــي خ ـ ــوان غ ــري ــس ،ش ــاي ــم ســوت ـيــن،
قسطنطين برانكوزي ،وتمارا دوليمبيكا.

إسهام الفنانين

نيكوالس كيج

نيكوالس كيج يفاجئ
الجمهور بإطاللته
فاجأ الممثل األميركينيكوالس كيج الجمهور
بإطاللته على السجادة الحمراء خالل إطالق فيلمه
ا ل ـج ــد ي ــد ( .)Running With The Devilوار ت ـ ــدى
نيكوالس بنطاال أسود ،وتيشرت أسود فوقه جاكيت
جينز ،إال أن ما صدم محبيه أكثر هو لحيته التي
كانت مبعثرة ،وكأنه لم يذهب إلى الحالق منذ فترة
طويلة ،وو ضــع قبعة كبيرة شبيهة بقبعات ر عــاة
البقر.
هذه اإلطاللة َّ
سببت لكيج انتقادات كثيرة ،ألنها
ال تليق بــالـسـجــادة الـحـمــراء ،خصوصا أن حياته
متخبطة في الفترة األخيرة ،بعد أن تزوج قبل أشهر
من خبيرة تجميل.

فهرية أفجين

ماندي مور

فهرية أفجي ن ال تغار ماندي مورتعود بفيديو
كليب بعد  10أعوام
على زوجها بوراك
تحدثت النجمة التركيةفهرية أفجين عن عالقتها
بزوجها النجم التركيبوراك أوزجيفيت ،قائلة إنها
ال تـغــار عليه مــن ممثلة يمثل معها ،بــل مــن فتاة
تمدحه بشكل مبالغ فيه.
وكشفت فهرية أنها لم تلتق أقاربها منذ أشهر،
إذ إنها ال تخرج من المنزل ،بسبب رعايتها البنها
أراكان ،مشيرة إلى أنه ال يبكي كثيرا ،وعندما يرى
أباه يعرفه جيدا.
وأضــافــت أنـهــا تـشــاهــد بـعــض األف ــام لتمضية
وقتها في المنزل.
جدير بالذكر ،أن فهرية خاضت دور البطولة في
مسلسل "طائر النمنم" إلى جانب زوجها.

أطلقت النجمةمــانــدي مــور ( 35عــامــا) فيديو
كليب أغنيتها "،"When I Wasn’t Watching
حيث تعود بهذه األغنية بعد غياب  10سنوات،
وكان آخر ألبوم لها عام  2009بعنوان "Amanda
."Leigh
أغان نالت
ومؤلفة
ومغنية
ممثلة
هي
وماندي
ٍ
شـهــرتـهــا فــي أواخـ ــر التسعينيات حـيــن أطلقت
أغنيتها األول ــى كــانــدي ،وأتبعتها بـطــرح ألبوم
البوب سو ريل .كما انطلقت في عالم التمثيل عام
 ،2001وبدأت بأداء أدوار صوتية ،بطولتها األولى
كانت في الفيلم الرومانسي "مشية للذكرى" إلى
جانب شين ويست.

وق ــال منظمون لـلـحــدث إن الـمـعــرض يبرز
مدى إسهام الفنانين الذين هاجروا إلى فرنسا
بمطلع القرن العشرين في رسم المشهد الثقافي
بالعاصمة الفرنسية في ذلك الوقت.
ويـ ـض ــم ال ـ ـحـ ــدث م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـل ــوح ــات
وال ـم ـن ـح ــوت ــات ،ب ـمــا ف ـي ـهــا ل ــوح ــة "غــوس ـتــاف
كوكيو" لبيكاسو ( ،)1901و"صــورة شخصية
لــديــدي" ألمــاديــو موديلياني ( ،)1918و"األب"
لـمــارك شــاغــال ( ،)1911و"فـتــاة بثوب أخضر"
لتمارا دوليمبيكا (.)30-1927

مسيرتهم الفنية
وستتيح هذه األعمال للزوار االطــاع على
حـيــاة ه ــؤالء الفنانين ومسيرتهم الفنية في
ب ــاري ــس ،م ــن خـ ــال إعـ ـ ــادة ت ـصــويــر الـمـشـهــد
االجتماعي والثقافي الذي كان سائدا في ذلك
الوقت.
وي ـس ـل ــط ال ـم ـع ــرض الـ ـض ــوء ع ـل ــى األج ـ ــواء
ال ـب ــاري ـس ـي ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت سـ ــائـ ــدة فـ ــي ال ـق ــرن
الـعـشــريــن ،حـيــن شـهــدت الـعــاصـمــة الفرنسية
نهضة فنية استثنائية ،نظرا لتدفق الفنانين
مــن رســامـيــن ونحاتين ومـصــوريــن إليها من
مختلف أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا.
وخ ــال رحـلـتــه فــي الـمـعــرض ،يطلع الــزائــر

َّ
على مختلف المناطق الفرنسية التي شكلت
مــركــزا للفنانين ،منها حــي مــونـمــارتــر ،وحي
َّ
مونبارناس ،الذي شكل نقطة التقاء للفنانين
ُ
والكتاب والشعراء.
وال يغيب فــن التصوير الـفــوتــوغــرافــي عن
المعرض ،إذ يشمل أعماال ،بارزة مثل" :واجهات
المحالت" لفلورانس هنري ( ،)1930و"جسر
نوف في الليل" لبراساي (.)1932

تاريخ الفن
وقــال مانويل راباتيه ،مدير متحف اللوفر
أبوظبي" :نفتتح موسم  2020 - 2019بإطالق
المعرض ،الذي يسلط الضوء على حقبة بارزة
في تاريخ الفن".
وأض ــاف" :يـبــرز المعرض النتاج اإلبــداعــي
ال ــذي رأى الـنــور فــي فـتــرة شـهــدت الـعــديــد من
االضطرابات السياسية واالجتماعية ،ويبين
كيفية تأثير التبادل الفكري على نتاج جيل
كامل من الفنانين".
َّ
من جهتها ،علقت د .ثريا نجيم ،مديرة إدارة
المقتنيات الفنية وأ م ـنــاء المتحف والبحث
ال ـع ـل ـم ــي ف ــي م ـت ـحــف الـ ـل ــوف ــر أب ــوظـ ـب ــي ،ب ــأن
"المعرض ال يقدم للزوار أعماال فنية فقط ،بل
يأخذهم في رحلة عبر الزمن ،ليعيشوا لحظات
تاريخية هي األبــرز في تاريخ الفن الحديث،
حين اجتمع الفنانون والنحاتون والمصورون
ُ
مع الكتاب والموسيقيين والشعراء في مشهد
ثقافي استثنائي".
وأض ــاف ــت نـجـيــم" :إل ــى جــانــب أع ـم ــال كـبــار
الفنانين ،يتمحور هذا المعرض حول مدينة
باريس ،مسلطا الضوء على الدور الذي لعبته
ك ـمــركــز لــاب ـت ـكــار وال ـت ـب ــادل ال ـث ـقــافــي ،وعـلــى
الفنانين الذين هاجروا إليها من جميع أنحاء
أوروبا وآسيا وأميركا ،والذين باتوا ُيعرفون
اليوم باسم الفنانين الطليعيين".
(د ب أ)
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ِّ
إياد الخياط :الشعر ريشتي التي أرسم بها عاطفتي
أسس دار نشر إلكترونية لمنع احتكار األدب
نجح الشاعر العراقي الشاب إياد الخياط في لفت األنظار إلى إبداعه بحديقة أشعاره المتناثرة
عبر شبكة اإلنترنت ،فقد تجاوز أزمة النشر الورقي ،وأراد أن يواكب العصر ،فأنشأ دار نشر
ومجالت إلكترونية ،كما أطلق ثالث قنوات لنشر الشعر على موقع "يوتيوب".
وفي حوار أجرته معه "الجريدة" من القاهرة ،قال الخياط إن تأسيسه للدار اإللكترونية هدفه
منع احتكار األدب من جانب دور النشر الورقي ،كما تحدث عن عالقته بالشعر ومنطلقه في
الكتابة ..وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

● إ ل ـ ــى أي م ـ ــدى أ س ـه ـمــت
نشأتك وسط عائلة تحب الشعر
وتكتبه ،فــي اتجاهك بالمسار
األدبي ذاته؟
 سـ ــاه ـ ـمـ ــت ن ـ ـشـ ــأتـ ــي ب ـي ــنع ــائـ ـلـ ـت ــي فـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــاء ث ـق ــاف ـت ــي
وهيكلي ،لــوال عائلتي ما كنت
ً
اآلن شــاعــرا وطــالــب ماجستير
ف ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـيـ ــة اآلداب ب ـج ــا م ـع ــة
ال ـ ـق ـ ــادس ـ ـي ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث أسـ ـهـ ـم ــت
نشأتي بين عائلتي فــي غرس
الـ ـقـ ـي ــم األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وفـ ـ ــي تـنـمـيــة
هـ ـ ــذه الـ ـقـ ـي ــم ،وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
الـنـقــاشــات الكثيرة الـتــي تــدور
بيني وبـيــن أبــي الـشــاعــر كريم
محسن الخياط وعمي الشاعر
س ـع ــدون ال ـخ ـي ــاط ،ف ـقــد عملت
هذه النقاشات على تنمية حبي
للشعر وصقلت موهبتي.
● ماذا يعني الشعر بالنسبة
إليك؟

عالقتي مع الشعر
ّ
تمثل قصة حب
طويلة األمد ال
يمكن أن أستغني
عنه

ّ
 عــاق ـتــي م ــع ال ـش ـعــر تـمــثــلق ـ ـصـ ــة حـ ـ ــب طـ ــوي ـ ـلـ ــة األمـ ـ ـ ـ ــد ال
أستغني عنه وال ّهو
يمكن أن
ّ
يـسـتـغـنــي ع ــن ــي؛ ف ـن ـحــن نـمــثــل
أخ ــوي ــن أو صــدي ـق ـيــن مـقــربـيــن
فــي مسرحية الـحـيــاة ،فالشعر

ريشتي التي أرسم بها عاطفتي
الجياشة ،وأزمتي التي تحكي
ل ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل ح ـ ـيـ ــاتـ ــي؛ ف ـهــو
المعادل الموضوعي لما يعتمل
فــي داخـلــي ويـخــرجــه إلــى ّ
حيز
الوجود ،وبذلك يمنحني وجودا
مختلفا أ جــد فيه حريتي التي
تـتـعــاضــد مـقـيــدات كـثـيــرة على
تغييبها.

مقولة الخيال
● من أين تنطلق حين تشرع
في كتابة قصيدة؟
 لعل سؤالك هذا يثير قضيةمــدى صحة مقولة الـخـيــال في
ال ـش ـع ــر ،ف ـهــل ال ـش ــاع ــر يتخيل
مثل الروائي على سبيل المثال؟
ً
وأرى أن ال ـخ ـيــال يــأتــي الحـقــا
لــانـطــاق بــالـكـتــابــة الـشـعــريــة،
فأنا أرى أن االنطالقة في كتابة
الـ ـشـ ـع ــر تـ ــأتـ ــي دون تـخـطـيــط
م ـس ـب ــق ،ب ـع ــد ذل ـ ــك ي ــأت ــي دور
الـ ـخـ ـي ــال ل ـي ـت ــدخ ــل فـ ــي تـنـمـيــة
الفكرة.
كما أرى أن الـفـكــرة يجب أن
تكون غير مسورة بمنفعة وغير
مــؤطــرة بـقـضـيــة ،إنـهــا الجمال
ليس إال ،وباختصار يمكنني

المشروع األدبي
ق ــال الـخـيــاط إن ــه ب ـصــدد إن ـجــاز مـجـمــوعــة شـعــريــة جــديــدة لم
يتحدد عنوانها حتى هذه اللحظة ،وأضف إلى ذلك مسألة تسجيل
قصائدي صوتيا ،كما أنني بصدد إكمال رواية مازالت حوادثها
ّ
عالقة في ذهني ،ولدي الكثير من األفكار المزدحمة لجعلها أدبا
وعمال فنيا مميزا.

ال ـق ــول إن مـنـطـلـقــي ف ــي كـتــابــة
الشعر هو منطلق جمالي ينأي
عــن كــل مــا يعكر صفو الجمال
الخالص.

● مــا القصيدة التي تحاول
كتابتها ،لكنها تستعصي عليك
وتأبى الخروج إلى النور؟

● هل نال إنتاجك األدبي من
ً
ً
الشعر اهتماما كافيا من جانب
النقاد؟
 ل ـع ـلــي ل ــم أن ـض ــج ب ـمــا فيهال ـك ـف ــاي ــة ل ـك ــي أسـ ـتـ ـح ــوذ عـلــى
اهتمام كاف من النقاد ،ومع ذلك
ّ
اهتم شعراء نقاد محترمون
فقد
ب ــأدب ال ـش ـبــاب ،وح ـظــي بعض
ن ـصــوصــي بــاه ـت ـمــام ـهــم ،أذك ــر
م ـن ـه ــم الـ ـش ــاع ــر ص ـ ـ ــدام غـ ــازي
محسن ،والشاعر قاسم حسين،
والشاعر غزوان البسنو.

روح العصر
● أسست دار نشر ومجالت
إلكترونية ...هل قصدت مواكبة
روح ال ـع ـصــر ،أم أردت تـجــاوز
أزمة النشر الورقي؟
 ك ــا األمـ ــريـ ــن ص ـح ـي ــح ،إذجــاء ت هذه الــدار لمواكبة روح
ال ـع ـصــر أوال ،ث ــم ت ـج ــاوز أزم ــة
ال ـن ـش ــر الـ ــورقـ ــي ال ـت ــي عــانــاهــا
أدب ــاؤن ــا ،ونـعــانـيـهــا اآلن ،على
الرغم من أنها أخف وطأة اآلن.

إياد الخياط
وعملت هذه الدار ومثيالتها
على منع احتكار األدب من قبل
المتمكنين مــن النشر الــورقــي،
ً
أسماء لهم شأن أدبي
وأظهرت
ً
سيصبح كبيرا في المستقبل،
أمــا عــن الـمـجــات األدب ـيــة التي
أعددتها فهي ال تخرج عن إطار
أزمـ ــة الـنـشــر ال ــورق ــي ومــواكـبــة
روح العصر.

الصوت والصورة
* حدثني عن تجربة القصائد
ال ـم ـس ـم ــوع ــة ع ـل ــى "ي ــوتـ ـي ــوب"
وك ـيــف كــانــت أص ـ ــداء الـتـجــربــة
ف ــي ضـ ــوء تــأس ـي ـســك  3ق ـنــوات
لهذا الغرض؟
 جاءت هذه القنوات انطالقامن فكرة أننا في زمــن الصوت
والصورة ،فإذا أصبحت الصورة
ً
وكذلك الصوت أكثر تأثيرا في
المتلقي؛ فلماذا ال ننشر الشعر
بهذه الطريقة؟ ومــن المعروف
أن الـصــوت وال ـصــورة يشغالن
حــاس ـتــي ال ـن ـظــر وال ـس ـمــع بكل
طاقتيهما ،مما يجعل من الشعر
ًّ
شدا لالنتباه.
تلقيا أكثر
وم ـث ـل ـم ــا ه ـ ـنـ ــاك فـ ـ ـ ــارق بـيــن

األغ ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـمـ ــوعـ ــة ف ـق ــط
ُ
واألغـنـيــة التي تـصــور بطريقة
ال ـف ـي ــدي ــو ك ـل ـي ــب ،هـ ـن ــاك فـ ــارق
بـيــن الـقـصـيــدة الـمـكـتــوبــة على
الـ ــورق والـقـصـيــدة المسموعة
ً
وال ـق ـص ـيــدة ال ـم ـص ــورة  ،عـلـمــا
َ
قصائد بصوتي
بأنني لم أنشر
أنا حتى اآلن ،فالقنوات موظفة
لنشر شعر غيري ،وكانت هذه
ال ـت ـج ــرب ــة ن ــاف ـع ــة إل ـ ــى ح ــد م ــا،
بــالـنـظــر إل ــى ع ــدد الـمـشــاهــدات
التي حققتها القنوات.

القصيدة التي
تنقل عواطفي
وأفكاري مثلما
هي تأبى الخروج
للنور

قصة بيل كامبل في كتاب «تريليون دوالر»
ّ
ّ
مدرب أعظم القادة الماليين في العالم

ّ ّ
مدرب النخبة من قادة "سليكون فالي" الذين
بيل كامبل هو
بلغوا َ
قمم النجاح بفضله ،وتعادل مسيرته قيمة "تريليون
دوالر".
َّ
ّ
والدور االقتصادية إلى ترجمة كتابه
وقد ِ
سعت المؤسسات ُّ
"تريليون دوالر" بمختلف اللغات ،كما أصدرته في بيروت "الدار
َّ
العربية للعلوم ناشرون" ،ترجمة :نهى حسن.
بيروت -سليمى شاهين

حرص على نجاح
العبيه في الحياة
ال على أرض
الملعب

يحكي كتاب "تريليون دوالر"
ل ـب ـي ــل ك ــامـ ـب ــل قـ ـص ــة ع ـ ــن رف ـ ــاق
ثــاثــة ســاعــدهــم كــامـبــل فــي بناء
أكبر شركاتهم ،مــن أمـثــال "أبــل"،
ّ
و"غ ــوغ ــل" ،و"إن ـت ــوي ــت" .واتـفـقــوا
بعد وفــاة كامبل على وضع هذا
مقابالت
ُالكتاب معتمدين على
ٍ
أج ـ ــري ـ ــت مـ ــع أكـ ـث ــر مـ ــن ث ـمــان ـيــن
ّ
شخصا َ
ً
وأحبوه.
ممن عرفوه
هؤالء الثالثة الكبار هم :أريك
ش ـم ـي ــدت رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
غوغل ومديرها التنفيذي ّ
لمدة
 15س ـن ــة ،وج ــون ــاث ــان روزن ـب ــرغ
نائب رئيس شركة الفابت ،وآالن
إيغل مدير برامج المبيعات في
"غ ــوغ ــل" ،وه ــم الــذيــن َّأل ـف ــوا ً
معا
ً
مبيعا:
في السابق الكتاب األكثر
"كيف تعمل غوغل؟".

َمن هو بيل كامبل؟

كان من أفضل
َّ
اللعبين في
فريق كرة القدم
بمدرسته

ك ـ ــان ب ـي ــل ك ــام ـب ــل مـ ــن أف ـضــل
َّ
اللعبين في فريق كرة القدم في
مدرستهّ ،رغم قصر قامته ووزنه
َّ
الجامعية
الخفيف .وأثناء دراسته
في كولومبيا ،تسلم قيادة الفريق
ّ
المدرب الرئيسي،
إلى أن أصبح
ً
وكان حريصا على نجاح العبيه
في الحياة ،ال على أرض الملعب
فقط.
وعـ ـن ــدم ــا انـ ـتـ ـق ــل إلـ ـ ــى م ـ َّج ــال
األعـمــال بــدأت موهبته تتكشف،
فــوثــق الجميع بــه إلــى أن أصبح
ًّ
إداريـ ـ ـ ـ ــا ف ــي ش ــرك ــة أبـ ــل وم ــدي ـ ًـرا
ّ
ً
تنفيذيا لشركة "إنتويت".
ّ
الحاليون
ويقول المسؤولون
ّ
ع ـنــه إنـ ــه ه ــو َم ــن ألـهـمـهــم وغـ َّـيــر
َ
َّ
ح ـيــات ـهــم نـ ـح ــو األف ـ ـضـ ــل .وث ــم ــة
قـ ــوالن ش ـه ـي ــران اع ـت ـمــده ـمــا في
ح ـيــاتــه ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ال ـن ـجــاح.
ّ
ً
مدربا
األول" :أن عليك أن تكون
َ
ً
ً
ً
عظيما لتصبح مــد يــر ا عظيما"،

َّ
َ
صعدت َ
نحو
والقول الثاني" :كلما
األع ـل ــى ،أص ـبـ َـح نـجــاحــك يعتمد
أكثر على اآلخرين".
ل ـق ـ ِـد اب ـت ـك ــر ب ـي ــل ن ـظ ــري ــات لــم
ُ
ي ــك ــن ال ـ ُـع ـل ـم ــاء ق ــد ط ــوروه ــا فــي
ّ
الثمانينيات ،ناهيك عن تطبيقها،
ّ
متميزة في إدارة
ووضع أساليب
الناس وتدريب الفرق ومؤاتاتها
َّ
المنهجية.
للدراسة

ستيف جوبز َّ
الصديق

ُ
عندما أجبر ستيف جوبز على
ترك منصبه في "أبل" عام ،1985
كان بيل كامبل أحد القادة القالئل
الذين وقفوا في وجه هذه الحملة،
إذ ق ــال" :علينا إبـقــاء ستيف في
ً
الـشــركــة ،فـهــو مــوهــوب ج ــدا ،وال
يمكن ّ
السماح بمغادرته أبل".
ل ــم ي ـنــس سـتـيــف ه ــذا الـ ــوالء،
وعندما عاد وأصبح مدير "أبل"
الـتـنـفـيـ ّ
ـذي سـنــة  ،1997وتـنـ ّـحــى
معظم أعـضــاء المجلس حينها،
َّ
َ
رش ـ ـ ـ َـح ج ــوب ــز ب ـي ــل ل ـي ـك ــون أح ــد
المسؤولين الجدد.
َ
وم ـ ــن ث ـ ـ ّـم أص ـب ـح ــا صــديــق ـيــن
ّ
م ـق ـ َّـر َب ـي ــن ،ي ـت ـكــل ـمــان بــاس ـت ـمــرار
وي ـ ـت ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــان ح ـ ـ ـ ــول م ـخ ـت ـل ــف
ّ
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ،حـ ــتـ ــى أص ـب ــح
ّ
ب ـي ــل مـ ـح ــط ث ـق ــة س ـت ـيــف جــوبــز
ّ
ومستشاره الخاص ،وكان يتبادل
َّ
التطويري ًة،
معه مختلف األفكار
ً
فقد كان َّ
ومعلما ،وصديقا
مدر ًبا،
ً
مخلصا.

المساهمة في نجاح «غوغل»
ً
ك ـ ــان إريـ ـ ـ ــك ًشـ ـمـ ـي ــدت مـ ــديـ ــرا
ًّ
تنفيذيا محترفا لشركة ناشئة
َّ ُ
محلية تــدعــى "غــوغــل" ،فنصحه
ج ــون دوي ــر ،وه ــو أح ــد أصـحــاب
ال ـشــركــة ،أن يستعين بــال ـمـ ّ
ـدرب
بـيــل ،فاعتبر اري ــك هــذا االقـتــراح

ب ـم ـث ــاب ــة إهـ ــانـ ــة ل ـ ــه ،ف ـه ــو مــديــر
ب ـ ــارز وح ــائ ــز دك ـ ـتـ ــوراه ف ــي علم
الحاسوب من جامعة كاليفورنيا،
وبـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال ـ ـ ــوري ـ ـ ــوس م ـ ـ ــن ج ــامـ ـع ــة
بريستون ،فماذا يمكن لمدرب كرة
ّ
قدم سابق أن يعلمه؟
َّ
وتبين بعد ذلك أن لديه الكثير
َّ
ل ـي ـت ـع ــل ـم ــه ،ف ـف ــي أق ـ ــل مـ ــن س ـنــة،
أظـ ـه ــرت م ــراج ـع ــة إري ـ ــك الــذات ـيــة
مقدار ّ
تغيره بفضل بيل كامبل،
ً
جميعا
وكتب حينها" :استفدنا
ُ
وأدركت
تدريب بيل كامبل لنا،
من ّ
ـأخـ ًـرا ّأن ـنــي كـنـ ُـت أح ـتـ ُ
ـاج إليه
م ـتـ
منذ البداية ،وكــان َّ
علي تشجيع
ّ
تأسيسي
ذلك في وقت أبكر ،منذ
لغوغل".
لقد أصبح بيل ّ
مدر ًبا للعديد
مــن ق ــادة شــركــة غــوغــل ،وحــرص
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل م ـ ــع الـ ـف ــري ــق
واإلس ـ ـهـ ــام ع ـلــى ن ـحــو ك ـب ـيــر في
ن ـجــاح شــركــة غ ــوغ ــل ،ف ـل ــواله ما
َ
ك ــان ــت "غـ ــوغـ ــل" لـ ـتـ ـك ــون م ــا هــي
عليه َ
اليوم.

مدرب التريليون دوالر
كــان بيل مـ َّ
ـدر ًبــا تـعــادل قيمته
ّ
تريليون دوالر .وفي الحقيقة إن
ّ
ه ــذا ال ـقــول يـقــلــل مــن الـقـ َـيــم التي
ابتكرها .فهو عمل ً
جنبا إلى جنب
م ــع سـتـيــف ج ــوب ــز ل ـب ـنــاء شــركـ َـة
ـاس لتبلغ
أبل وإنقاذها من َّ اإلفـ ً
مئات
ا
الحق
قيمتها التسويقية
ً
مليارات ال ــدوالرات .وعمل أيضا
مــع الري بــايــج ،وسـيــرغــي برين،
وإي ــري ــك ش ـم ـي ــدت ،ل ـب ـنــاء شــركــة
غوغل المعروفة اآلن بـ "الفابت"
وتحويلها من شركة ناشئة إلى
ش ــرك ــة تـبـلــغ قـيـمـتـهــا ال ـت ـجـ َّ
ـاريــة
م ـئ ــات م ـل ـي ــارات ال ـ ـ ـ ــدوالرات .لــذا
ت ـت ـع ـ ّـدى إنـ ـج ــازات ــه هـ ــذه ح ــدود
ال ـتــري ـل ـيــون دوالر بــال ـف ـعــل .وال
ي ـش ـت ـم ــل ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر الـ ـش ــرك ــات

تنوير

شاهدت لك:
الملك لير
د .أيمن بكر

قضايا شتى

 أج ـ ــد أن أس ـئ ـل ـت ــك عـمـيـقــةوتثير قضايا شـتــى ،فقد أ ثــار
فـ ّـي هــذا الـســؤال لحظة سماعه
قضية إمكانية اللغة في التعبير
ع ــن ال ـع ــواط ــف واألف ـ ـكـ ــار ،فهي
بــال ـتــأك ـيــد ال تـتـمـكــن م ــن ذل ــك،
وبناء عليه تكون القصيدة التي
تأبى الخروج هي تلك القصيدة
ال ـتــي تـنـقــل عــواطـفــي وأف ـكــاري
مثلما هيّ ،
مفجرة طاقة اللغة،
وبما أن ذلك ضرب من المحال،
ف ــإنـ ـن ــي أحـ ـ ـ ـ ــاول م ـ ـقـ ــاربـ ــة ت ـلــك
ال ـم ـش ــاع ــر واألف ـ ـكـ ــار م ــن خ ــال
ترجمتها إلى كلمات.

tawabil@aljarida●com

كــذب مــن قــال إن الشعوب العربية ال ترحب بالفن
الجاد العميق الــذي يكشف خفايا النفس ،ويجعلك
تعيد النظر في أفكارك ومشاعرك .المسألة ببساطة
هي غياب هذا النوع من األعمال الفنية ،التي ترهق
ً
صانعيها بدءا من عمال اإلضاءة وانتهاء بالمخرج،
مرورا بالممثلين والمطربين والملحنين والمصورين...
إلــخ .األسـهــل أن تقدم التافه الـســاذج الركيك بدعوى
االستجابة لذوق الجماهير؛ تلك الدعوى الزائفة التي
تتجاهل أن الفن الحقيقي يصنع ال ــذوق الـعــام أكثر
مما يستجيب له.
ينطبق هذا الكالم عن العمل الفني الجاد المعمق
المتقن عـلــى النسخة ا لـعــر بـيــة لمسرحية شكسبير
ال ـش ـه ـيــرة "ال ـم ـل ــك ل ـي ــر" ،ال ـت ــي يـلـعــب ال ـب ـطــولــة فيها
الفنان الكبير يحيى الفخراني وكوكبة من الفنانين
المصريين المجيدين.
لير ملك إنكليزي قرر أن يستريح من أعباء الحكم
بالتنازل عن سلطاته لبناته الـثــاث ،ووضــع شرطا
طريفا وهــو أن تعبر كــل واح ــدة مــن بناته عــن حبها
ل ــه حـتــى يمنحها نـصـيـبـهــا .ت ـقــوم الـبـنـتــان الـكـبــرى
والــوس ـطــى بــالـمـبــالـغــة ال ـشــديــدة فــي إظ ـهــار حبهما
بصورة ترضي غرور الملك .ثم تأتي البنت الصغرى
لتصدمه بكالمها البسيط ال ـصــادق ال ــذي يعلن عن
الحب ،لكن دون مبالغة تصل إلى حدود النفاق مثلما
فـعـلــت أخ ـتــاهــا .يـغـضــب األب وي ـق ــرر ح ــرم ــان االبـنــة
الصغرى مــن الـمـيــراث ،ويتركها تذهب مــع خاطبها
الفرنسي بال صداق أو هدايا.
يشترط الملك للتنازل عن ملكه أن يحتفظ بمائة
رج ــل مــن حــاشـيـتــه ،يتنقل بـهــم بـيــن ق ـصــري ابنتيه
اللتين ورثتا ملكه .تمر األيــام وتستقر كل ابنة على
عرشها ،ثم يظهر الضجر والتبرم باألب المسن الذي
يمثل عبئا عليهما ،فتبدأ كل واحــدة في التخلي عن
التزامها نحوه ،ليكتشف تدريجيا أن ابنته الصغرى
وتابعه المخلص اللذين رفضا أن ينافقاه كانا على
صواب ،وأنه وقع ضحية استسالمه المتعالي لكلمات
الحب الزائفة .تنتهي المسرحية بموت الجميع بصورة
مأساوية ،مثل الكثير من أعمال شكسبير .لكن المهم
هنا ليس القصة التي يمكن أن تكون بسيطة ،بل المهم
هو عناصر العمل المسرحي الصعبة التي اجتمعت
لتخرج عرضا ممتعا وصعبا وجماهيريا في الوقت
نفسه.
الـحــوار قــوي ومكتوب بلغة فصحى ذات شحنات
جمالية كبيرة ،وقد أداه الممثلون بال أخطاء تقريبا.
اإلضاءة والموسيقى تم استخدامهما بإبداع كبير ،كما
أنهما يتناسبان بشدة مع األحداث .ديكورات المسرحية
ذكرتني بالعروض التي شاهدتها في باريس ولندن
من حيث الدقة في محاكاة الفترة التاريخية ،والقدرة
على تغيير المشاهد بسرعة وإتقان ،وخــروج بعض
الديكورات عن حدود خشبة المسرح بما يعطي شعورا
للمتفرجين بأنهم داخل األحداث .أما عن األداء التمثيلي
فقد جــاء عميقا من داخــل الشخصية ،ليشعر بعدها
الـمـتـفــرج بشبع فـنــي كبير مــن األداء الــرفـيــع ليحيى
الفخراني ورانيا فريد شوقي ونضال الشافعي وأيمن
الشيوي وباقي األبطال.
لقد شاهدت لير في القاهرة على مسرح خاص ،أي
إن الـتــذاكــر لــم تكن رخـيـصــة ،ومــع هــذا كــانــت الصالة
ممتلئة عن آخرها من كل الجنسيات العربية ،ما يثبت
أن تعطش الجمهور العربي للفن الحقيقي الجاد كبير،
وأن حجة "الجمهور عاوز كده" ما هي إال ستار يخفي
وراءه تجار فن وال يخفي فنانين.

إصدار
غالف الكتاب
ُ
األخ ــرى التي ساعدها بيل على
م ــدى الـسـنـيــن .وبــذلــك المقياس
ّ
فإن بيل هو أعظم ّ
تنفيذي
مدرب
شهده العالم على اإلطالق ،وبعد
وفاته بدأت شركة غوغل تدريس
َّ
داخلية للقادة
مبادئه عبر ندوات
الناشئين.

ّقوة ُ
الح ّب

يفصل بيل كامبل بين ذاته
لم ِ
ال ـب ـشـ َّ
ـريــة وذات ـ ــه الـ َـعـ َـم ـلـ َّـيــة وك ــان
يتعامل كإنسان ببساطة وعفوية
ُمع الجميع ،وإن كنت واحـ ًـدا من
ّ
بصدق
يهتم بشأنك
أناسه ،كان
ٍ
وتـ ـ ـف ـ ــان ،قـ ـي ــل عـ ـن ــه" :حـ ـي ــن ك ــان
ب ـيــل ي ــدخ ــل ال ـم ـك ـتــب ،ك ــان األم ــر
يبدو أشبه بوصول حافلة ،فقد
كــان ّ
يحيي العاملين ويناديهم
بــأسـمــائـهــم ويـعــانـقـهــم" ،ويـســأل
عن العائلة والرحلة واألصدقاء،
ّ
ول ـقــد تـعــلــم اآلخ ـ ــرون مـنــه أن ــه ال

ما يلفت االنتباه
كلما قرأت عنه وجدت أمامك
قصة بيل كامبل ،هو ّأنه ّ
أكثر ما يلفت االنتباه في َ ّ
ّ
يكن بحاجة لتمجيده في كتاب ،وقد
لم
ا
أيض
وهو
مثله.
يومي لتصبح
فرصا بشكل
ً
ً
ُ
ّ
ً
أظهر ذلك مرارا ،ولكن بالنسبة إلى رجل أمضى حياته وهو يزود الناس بخبراته،
للعلن هي مقدمة مناسبة له وللقراء.
يبدو أن أسراره املتاحة َ

ً
أحــد يستطيع أن يـكــون كامل
ّ
مــن دون اآلخ ــر ،وأن الـ ُـحـ ّـب أمـ ٌـر
ّ
ضروري لنجاح الحياة العملية.

من نصائح بيل كامبل
ً
ً
● قــد ت ـكــون م ــدي ــرا عظيما،
لكن موظفيك هم الذين يجعلون
ً
ً
منك قائدا ناجحا.
ّ
● ي ـ ـ ـ ـ ــدل دف ـ ـ ـ ــع الـ ـتـ ـع ــوي ــض
ّ
للموظفين على ُ
الح ّب
المناسب
واالح ـ ـتـ ــرام ،ويــرب ـط ـهــم ب ـعــروة
وثيقة مع أهداف الشركة.
● االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ه ـ ــو ال ـم ـن ـصــة
الـ ـت ــي يـ ـب ــرز ف ـي ـهــا األشـ ـخ ــاص
المجانين.
● ال تضع فجوة بين أقوالك
والحقيقة.
● ِثق بالناس أكثر من ثقتهم
بأنفسهم ،وادفعهم إلــى األمــام
ليصبحوا أكثر شجاعة.
ً
أولّ ،
ثم
● اعمل على الفريق
ّ
المشكلة.
اعمل على حل
ُ ْ
َ
● ال تفرض آراء ك ،ال تخبر
الـ ـن ــاس ب ـمــا عـلـيـهــم ف ـع ـلــه ،بل
ّ
س ــاع ــده ــم ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ أفـضــل
القررات الممكنة.
● لـتـهـتـ ّـم بــال ـنــاس عـلـيــك أن
ّ
تهتم بأمرهم ،اسأل عن حياتهم
خ ـ ــارج ال ـع ـم ــل ،اف ـه ــم وضـعـهــم
ّ
العائلي ،وحين تسوء األمــور،
ُ
ً
موجودا إلى جانبهم.
كن

«إنسانية القصيدة» ...قراءات في
أوجاع الشاعر العربي
ً
ص ـ ــدر ح ــديـ ـث ــا عـ ــن ال ـه ـي ـئــة
المصرية العامة للكتاب ،كتاب
بعنوان "إنسانية القصيدة"...
قـ ـ ـ ـ ــراءات فـ ــي أوج ـ ـ ـ ــاع ال ـش ــاع ــر
العربي ،للدكتور عادل نيل.
يـ ـ ــرصـ ـ ــد ال ـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ــاب مـ ـك ــام ــن
اإلنسانية في القصيدة العربية
بوصفها مرآة للذات التي نرى
في صفاتها ما يجمع بين بني
البشر من أوجاع الحياة ،ليغدو
ً
ً
أدب بيئة ما أدبــا كونيا يعمق
مأساة اإلنسان ويهذبها حين
ّ
يحولها األدب من الذاتية إلى
اإلنسانية.
وت ــأخ ــذ ب ـي ــد ال ـب ـش ــري ــة إل ــى
االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ــإن ـس ــان ـي ـت ـه ــا دون
تـ ـع ـ ّـص ــب ل ـج ـن ــس أو عـ ـ ــرق أو
م ـع ـت ـقــد ،وت ـط ـهــرهــا م ــن أدران
الحضارة وانعكاساتها المادية
التي أوجدت في وجهها القبيح
ت ــأزم ــا عـمـيـقــا أحــدث ـتــه أط ـمــاع
اإلنسان وتصدعات هويته في
سـقــوطــه ال ـح ـضــاري واغ ـتــرابــه
ّ
ال ـح ــاد بـيــن واقـ ــع جــديــد تـنــكــر
لقيم وثــوابــت أســاسـيــة تشكل
قـيـمــة وج ـ ــوده ،وه ــو م ــا يمنح
تلك النصوص قيمة وجودها
وخلودها.
واخ ـت ــار ال ـمــؤلــف مجموعة
مـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــر فــي
مجمل التجربة لرصد بواعث

غالف اإلصدار
ّ
تلك األوجاع ومدى تمكنها في
الـ ــذات ،حـتــى ال يـكــون المعنى
شعورا عارضا خضع له الشاعر
في إحدى تجاربه ،ليكون النص
أك ـثــر صــدقــا ف ــي ه ــذا التعبير
اإلنساني.
ك ـمــا جـ ــاء اخ ـت ـي ــار ال ـمــؤلــف
ه ـ ــؤالء الـ ـشـ ـع ــراء م ــوزع ــا عـلــى
ال ـب ـي ـئــات األدبـ ـي ــة ال ـك ـب ــرى في
مصر والشام والخليج العربي
وال ـ ـم ـ ـغـ ــرب ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وهـ ـ ــؤالء
الشعراء هم فؤاد بليبل ،وصالح
الـ ـش ــرن ــوب ــي ،وك ــري ــم م ـع ـتــوق،
وعـبــدالـكــريــم ال ـكــرمــي ،وسـعــاد
الصباح ،وأحمد المجاطي.

توابل ةديرجلا
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نجوم األغنية الكويتية يشاركون السعودية
في االحتفاء باليوم الوطني الـ  ٨٩اليوم

ً
ً
حفالت للرويشد ونبيل ونوال ...والبلوشي يهدي إلى الجمهور عمال وطنيا

١٥

مزاج

أخبار النجوم

سميرة سعيد تروج برنامج
« »The voiceبالكاجوال

محمد جمعة

ً ً
يشهد اليوم حضورا مؤثرا
لنجوم األغنية الكويتية في
احتفاالت المملكة العربية
السعودية باليوم الوطني
الـ .89

سميرة سعيد

نبيل شعيل
يـ ـسـ ـج ــل نـ ـ ـج ـ ــوم األغـ ـنـ ـي ــة
ً
ً
الكويتية حضورا مؤثرا في
اح ـت ـفــاالت الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
ال ـس ـعــوديــة بــال ـيــوم الــوطـنــي
الـ  89المقرر انطالقها اليوم،
إذ ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك مـ ـثـ ـل ــث ا ل ـ ـطـ ــرب

عبد الله الرويشد
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي سـ ـفـ ـي ــر األغـ ـنـ ـي ــة
الخليجية عبدالله الرويشد
و بـلـبــل الخليج نبيل شعيل
والقيثارة نوال في مجموعة
ح ـفــات ،بينما يـتــرك الفنان
ال ـ ـقـ ــديـ ــر مـ ـحـ ـم ــد الـ ـبـ ـل ــوش ــي

بـ ـصـ ـمـ ـت ــه مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال أغ ـن ـي ــة
وط ـن ـي ــة مـ ـه ــداة إلـ ــى الـشـعــب
السعودي بتكليف من وزارة
اإلعالم الكويتية.

البداية مع شعيل
تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأ أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أعـ ـ ـلـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
الـعــامــة لـلـتــرفـيــه  19ال ـجــاري
بإطاللة مميزة للفنان نبيل
شـعـيــل بـمـعـيــة ال ـف ـنــان خــالــد
عبدالرحمن ،في مركز األمير
عبد اإلله الحضاري بالجوف،
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن يـ ـلـ ـتـ ـق ــي ج ـم ـه ــور
الـ ـفـ ـن ــان عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ــرويـ ـش ــد
نجمهم المحبوب بحفل 20
ال ـجــاري الـمـقــررة إقــامـتــه في
إمـ ـ ــارة ت ـب ــوك ب ـم ــرك ــز األم ـي ــر
سـ ـلـ ـط ــان الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــاري ح ـيــث
يـ ـش ــارك ب ــوخ ــال ــد ف ــي الـحـفــل
الفنان أصيل أبوبكر سالم.
وت ـح ـي ــي ق ـي ـث ــارة الـخـلـيــج
ً
ً
نوال حفال مميزا  23الجاري
في الدمام بالصالة الخضراء
ويـشــارك إلــى جــوار القيثارة
ف ــي ال ـح ـف ــل ال ـف ـن ــان ع ــائ ــض،
ورغـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـضـ ــي أيـ ـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة
عـ ـل ــى فـ ـت ــح ش ـ ـبـ ــاك الـ ـت ــذاك ــر
أ مــام الجمهور غير أن اغلب
ال ـح ـفــات رف ـعــت الف ـتــة كــامــل

الحفالت تقام
بين مناطق
عدة وأغلبها
رفعت الفتة
كامل العدد
محمد البلوشي وحمد الخضر في االستديو

نوال
ال ـعــدد السـيـمــا حـفــل الفنانة
نـ ـ ـ ـ ــوال ل ـ ـمـ ــا تـ ـحـ ـظ ــى بـ ـ ــه م ــن
شعبية كبيرة في المملكةز
على الجانب اآلخر يشارك
ف ــي حـ ـف ــات الـ ـي ــوم الــوط ـنــي
نـ ـخـ ـب ــة م ـ ــن ن ـ ـجـ ــوم األغـ ـنـ ـي ــة
الخليجية على رأسهم فنان
ا لـعــرب محمد عـبــده والفنان
ً
راش ــد الـمــاجــد الـعــائــد أخـيــرا
ل ـ ـع ـ ـبـ ــاء ة روتـ ـ ــانـ ـ ــا وح ـس ـي ــن
الـجـسـمــي وع ـب ــادي الـجــوهــر
وغيرهم.

مــن األص ـ ــوات ال ـمــؤثــرة لكنه
مبتعد عن المشهد الفني منذ
فترة ويقتصر حضوره على
المناسبات.

وزارة اإلعالم
ويـ ـ ـش ـ ــارك الـ ـفـ ـن ــان ال ـق ــدي ــر
محمد البلوشي أهل المملكة
فــرحـتـهــم م ــن خ ــال «سـنـغــل»
وطـ ـن ــي ي ـع ـمــل ع ـل ــى تـنـفـيــذه
ً
حاليا بالتعاون مع الملحن
ح ـم ــد ال ـخ ـض ــر ب ـت ـك ـل ـيــف مــن
وزارة اإل ع ـ ـ ـ ـ ــام ا لـ ـك ــو يـ ـتـ ـي ــة
واألغنية الجديدة من كلمات
الشاعر سداح العتيبي ،ومن
ألـحــان الـخـضــر ،ومــن المقرر
أن ترى النور خالل الساعات
القليلة المقبلة.
واستقبل محبو البلوشي
خـ ـب ــر ت ـ ـعـ ــاونـ ــه م ـ ــع ال ـخ ـض ــر
فـ ــي هـ ـ ــذه األغـ ـنـ ـي ــة ب ـس ـع ــادة
وترحاب السيما أن البلوشي

محمد رجب يبدأ التحضيرات
لمسلسل «األخ الكبير»
الخضر
يلحن أغنية
البلوشي
وكتب كلماتها
الشاعر سداح
العتيبي

أزمة النصوص تواجه نجوم التلفزيون والسينما المصرية
رمضان وجالل وياسمين في انتظار السيناريو الجيد لبدء التصوير
القاهرة  -محمد قدري

يواجه عدد كبير من نجوم
السينما والتلفزيون في
مصر أزمة كبيرة باختيار
النصوص لتقديم أعمال
تلفزيونية وسينمائية
جديدة ،في محاولة منهم
لتقديم مستويات أفضل
من األعمال الماضية ،أو
تعويض اإلخفاق السابق
وتقديم عمل يزيل هذا
اإلخفاق.

مازال الفنان
أمير كرارة
ً
مترددا في
اختيار الدور
بالعمل
الرمضاني

خـضـعــت الـفـنــانــة سـمـيــرة سـعـيــد لـجـلـســة تصوير
جديدة لمصلحة برنامج « ،»The voiceإذ تشارك للمرة
األولى عضوة لجنة تحكيم ،إلى جانب أحالم وراغب
عالمة ومحمد حماقي.
وظهرت سميرة سعيد بإطاللة كاجول ،في الصور
التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على «إنستغرام»،
ً
إذ ارتدت بليزر أسود ،وبنطلون جينز ممزقا ،وأجمع
ً
متابعوها على أن الجلسة منحتها شبابا  ،وكأنها
فتاة في العشرينيات.
وعلقت على الصور بقولها« :انتظروني في الموسم
الخامس من ذا فويس ،بعد غد على شاشة كل العرب
.»mbc
جدير بالذكر ،أ نــه ستنطلق أو لــى حلقات الموسم
الخامس من برنامج المواهب الغنائية «ذا فويس»،
السبت المقبل ،وستعرض على شاشات MBC1 و،BC
والمنصات الرقمية التابعة لمجموعة . MBC
و فــي مؤتمر صحافي ،قالت النجمة المغربية ،إن
مشاركتها عــا لــم جــد يــد بالنسبة لـهــا ،موضحة أنها
شعرت بمتعة كبيرة بعد استماعها لكثير من األصوات
القوية والرائعة ،وأعربت عن شعورها بصعوبة بالغة
في اتخاذ القرارات الخاصة باستبعاد المتسابقين.

محمد رجب
يبدأ الفنان محمد رجب تصوير مسلسله الجديد
«األخ الكبير» ،خالل األيام المقبلة ،الذي ينتمى لنوعية
مسلسالت ا ل ـ  45حلقة ،من تأليف أحمد عبدالفتاح،
ومـ ــن إخـ ـ ــراج إس ـمــاع ـيــل ف ـ ـ ــاروق ،ومـ ــن إنـ ـت ــاج شــركــة
سينرجي لالنتاج الــدرامــي ،وانتهى فريق العمل من
التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل انطالق التصوير.
ويعقد حسام شوقي مدير عام سينرجي ومخرج
ً
الـعـمــل والـمــؤلــف ورج ــب جـلـســات عـمــل مكثفة حاليا
ل ــاس ـت ـق ــرار ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة ال ـف ـنــان ـيــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن فــي
المسلسل ،وهناك عدة أسماء مرشحة للتعاقد معهم،
رغبة من الشركة في بدء التصوير مباشرة.
يـ ـش ــار إلـ ـ ــى أن رجـ ـ ــب قـ ـ ــدم آخـ ـ ــر أعـ ـم ــال ــه مـسـلـســل
«عــامــة اسـتـفـهــام» ،فــي رمـضــان الـمــاضــي ،مــن تأليف
إسالم حافظ ،وإخــراج سميح النقاش ،وإنتاج شركة
س ـي ـنــرجــي ،وه ــو م ــن ب ـطــولــة مـحـمــد رجـ ــب ،مـيــرهــان
حسين ،هيثم أحمد زكي ،جيهان خليل ،إدوارد ،محمود
البزاوي ،عبدالرحمن أبو زهرة وآخرين.

يزن السعيد يطرح أغنية
«بانوا» حول غدر األصدقاء
ياسمين صبري
ب ــال ــرغ ــم م ــن ت ـع ــاق ــد ال ـف ـنــان
محمد رمضان على عمل درامي
ج ــدي ــد ي ـقــدمــه خـ ــال ال ـمــوســم
الــدرامــي الرمضاني  2020مع
شركة سينرجي لإلنتاج الفني؛
فإنه لم يتعاقد ،حتى اآلن ،على
نص درامي نهائي ليقدمه في
ت ـعــاقــده ف ـقــط ع ـلــى ع ـمــل فـنــي،
وبالرغم من عرض الشركة عدة
سيناريوهات وأفكار مسلسالت
عـلـيــه ،فــإنــه لــم يـجــد حـتــى اآلن
ضـ ــال ـ ـتـ ــه بـ ـ ـع ـ ــد ،خ ـ ــاص ـ ــة ب ـعــد
المشكالت التي حدثت له العام
الماضي من خــال السيناريو
الضعيف لمسلسل «زلزال» من
تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،اعـ ـت ــذر
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ب ـع ــض
سـيـنــاريــوهــات الـسـيـنـمــا ،مثل
«رجـ ـ ــالـ ـ ــة ح ـ ـ ـمـ ـ ــزة» ،ال ـ ـتـ ــي ك ــان
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن يـ ـق ــدمـ ـه ــا مــع
ش ــرك ــة الـ ـع ــدل غ ـ ـ ــروب ،وط ـلــب
س ـي ـنــاريــوهــات أخـ ــرى ي ـحــاول
بـهــا الـتـغـلــب عـلــى إخ ـفــاقــه في
أفـ ــامـ ــه الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وت ـح ـق ـيــق
مراكز متأخرة في شباك التذاكر
المصري.

المنصات اإللكترونية
وب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم مـ ـ ــن ت ـح ـق ـي ـق ـهــا

محمد رمضان
نـجــاحــا كـبـيــرا خ ــال األج ــزاء
الثالثة من مسلسل «كلبش»،
عاد النجم أمير كرارة للتردد
مرة أخرى في اختياره للدور
الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـقـ ــدمـ ــه مـ ـ ــن خـ ــال
مسلسله الدرامي الرمضاني
الـقــادم ،فكان خــال األسابيع
الـمــاضـيــة ق ــرر أن ي ـقــدم عمال
ج ــدي ــدا ب ـع ـيــدا عـ ــن مسلسل
«ك ـل ـبــش» ،بـعــد اق ـت ــراح تقديم
جزء رابع منه ،وبالفعل حدثت
الـ ـم ــداوالت م ــع ال ـكــاتــب بــاهــر
دويدار والمخرج بيتر ميمي،
لكن في النهاية قــرروا تقديم
الـمـسـلـســل الـجــديــد مــن خــال
 12ح ـل ـق ــة ف ـق ــط ع ـل ــى إحـ ــدى
المنصات اإللكترونية ،ويبدأ
الـ ـتـ ـص ــوي ــر خـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
القادمة ،على أن يعرض خالل
ال ـمــوســم ال ـش ـتــوي ف ــي ال ـمــرة
األولـ ــى ل ـك ــرارة عـلــى المنصة
اإللكترونية الشهيرة.
وي ـب ـح ــث ك ـ ـ ــرارة مـ ــع طــاقــم
ع ـم ـلــه خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـقــادمــة
الفكرة الجديدة التي ستقدم
خــال رم ـضــان ،وهــل سيعود
التفكير إلى فكرة «كلبش» مرة
أخ ــرى ،أم سيتم الـتــوجــه إلى
المسلسل الملحمي المؤجل
منذ سنوات من تأليف باهر
دويـ ـ ـ ـ ــدار ،ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار ال ـف ـي ـلــم

ياسر جالل

العالمي «بــريــف هــارت» الــذي
سيقدم في العصور القديمة.

شخصية شعبية مختلفة عما
قدمه خالل الفترة السابقة.

شخصية شعبية

لياقة ياسمين

وأغـلــق الـفـنــان يــاســر جالل
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـحــال ـيــة فـكــرة
ت ـق ــدي ــم ف ـي ـلــم س ـي ـن ـمــائــي هــو
األول من بطولته ،لعدم وجود
السيناريو المميز ّ الذي يعيده
إلى السينما ،وفضل التركيز
ف ــي الـمـسـلـســل ال ـجــديــد ال ــذي
سـيـقــدمــه خ ــال رم ـضــان بعد
تحقيقه نجاحا كبيرا خالل
م ـس ـل ـس ـل ــه ال ـ ـمـ ــاضـ ــي «ل ـم ــس
أكتاف».
وبالرغم من انتشار األخبار
حــول اخـتـيــار جــال مسلسله
ال ـجــديــد ،ف ــإن أح ــد الـمـصــادر
الـمـقــربــة مـنــه أك ــد أن ــه م ــا زال
ي ـف ــاض ــل ح ــال ـي ــا ب ـي ــن عـمـلـيــن
دخل في حيرة بينهما؛ األول
هو من األعمال القديمة التي
تـعــد مــن األع ـمــال التاريخية،
والـتــي يميل إليها جــال إلى
حد كبير ،لكن ينتظر رد شركة
سينرجي المنتجة للمسلسل،
خ ــاص ــة أن س ـي ـت ـك ـلــف تـكـلـفــة
كبيرة للغاية ،والعمل الجديد
هـ ــو عـ ـم ــل أكـ ـشـ ــن عـ ـل ــى غـ ــرار
أع ـمــالــه ال ـمــاض ـيــة ،لـكــن يـقــدم

وخرجت الفنانة ياسمين
صبري من السباق الرمضاني
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادم ،وق ـ ـ ـ ـ ــررت الـ ـت ــركـ ـي ــز
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـس ـي ـن ـمــا ل ـت ـقــدم
عملها السينمائي األول في
م ـس ـيــرت ـهــا ،ب ـعــد أن عــرضــت
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا شـ ـ ــركـ ـ ــة سـ ـيـ ـن ــرج ــي
البطولة الـجــديــدة ،وتفاضل
ياسمين حاليا بين عدد من
ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات ال ـج ــدي ــدة،
حيث تريد تقديم عمل يجمع
ب ـيــن ال ـتــراج ـيــديــا واألكـ ـش ــن،
لـ ـتـ ـظـ ـه ــر ف ـ ـيـ ــه بـ ـشـ ـك ــل م ـم ـيــز
وتستغل تكوينها الجسماني
ولـيــاقـتـهــا ال ـبــدن ـيــة الـعــالـيــة،
ح ـت ــى ت ـت ـم ـيــز ع ــن ال ـف ـنــانــات
الـ ـم ــوج ــودات ع ـلــى ال ـســاحــة،
خاصة في ظل عدم امتالك أي
منهن للياقة التي تتمتع بها
ياسمين ،وفي حالة االستقرار
عـلــى الـفـيـلــم ال ـجــديــد ستبدأ
التصوير نهاية العام الحالي.
ونـ ـ ـج ـ ــح الـ ـمـ ـنـ ـت ــج م ـح ـمــد
الـسـبـكــي فــي ال ـح ـصــول على
ت ــوقـ ـي ــع الـ ـنـ ـجـ ـم ــة يــاس ـم ـيــن
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز لـ ـتـ ـق ــدي ــم ف ـي ـلــم

سينمائي جــديــد ،بـعــد أن
قررت االبتعاد عن الدراما
التلفزيونية العام القادم،
ورصـ ـ ــد ال ـس ـب ـكــي م ــوازن ــة
كبيرة لياسمين وفيلمها،
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد جـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات
ع ـ ـ ـمـ ـ ــل مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا الخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو الـ ـمـ ـن ــاس ــب،
حـ ـي ــث ك ـ ـ ــان الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــن
دون أي سيناريو محدد،
مـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـنـ ـ ـحـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــة
فـ ـ ــي االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار مـ ـ ــن ب ـيــن
السيناريوهات المعروضة
م ـ ــن ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـم ــؤل ـف ـي ــن
المختلفين ،لكن المداوالت
ال ـم ـبــدئ ـيــة سـ ــارت بـنـجــوم
األف ـ ـ ــام الـ ـت ــي تـ ـم ــزج بـيــن
ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــا واألكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــن،
وال ـ ـتـ ــي ت ـم ـي ــزت وت ـفــوقــت
فيها ياسمين خالل الفترة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،عـ ـل ــى أن يـتــم
اإلعداد للعمل خالل الفترة
ال ـم ـق ـب ـلــة ل ـت ـقــدي ـمــه خ ــال
موسم إجــازة نصف العام
الدراسي ورأس السنة ،أو
تأجيله لموسم عيد الفطر
ال ـم ـبــارك الـ ـق ــادم ،ويــراهــن
ال ـس ـب ـك ــي عـ ـل ــى يــاس ـم ـيــن
باعتبارها النجمة صاحبة
أعلى إي ــرادات نسائية في
السينما المصرية.

يزن السعيد
كـشــف الـمـطــرب األردن ـ ــي ي ــزن الـسـعـيــد أن ــه يستعد
لـطــرح أغنية جــديــدة اسمها «بــانــوا» بلهجة مصرية
وإيقاع سريع.
وأض ــاف فــي تصريح صحافي ،أن األغنية تناقش
مــوضــوع ثقيل وهــو حــول غــدر األصــدقــاء ،إذ تتناول
األصدقاء ليتضح للمرء أنهم عكس ذلك وال يعرفون
ً
معنى الوفاء ،مضيفا أنه عاش هذه التجربة وأحب أن
يترجمها في عمل فني.
وأوضح أن األغنية من ألحان سامر أبوطالب وتوزيع
عمر إسماعيل ،أما الفيديو كليب فسوف يتم تصويره
في بيروت بالتعاون مع مخرج لبناني.
وقال« :أغلب أغنياتي باللهجة المصرية ألنني أحب
ً
هذه اللهجة كثيرا وأرى نفسي فيها وبطريقة التعبير،
ً
وأحب كثيرا أن أغني باللبناني لكنني لم أوفق حتى
ً
اآلن بعمل مختلف ألنني ال أريد أن أشبه أحدا وأريد
أن يليق العمل بالشعب اللبناني واألغنيات التي يحب
أن يسمعها».
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تسالي

sudoku

من  7أحرف وهي اسم جزيرة ومقاطعة في الفلبين.
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 – 10ممثلة أميركية.
أسرة الملوك.
 – 7س ــرب – اض ـط ــرم –  – 11إم ـ ـ ـ ــارة ع ــربـ ـي ــة –
صات الضفدع – يحمله
عام.
كل انسان.
 – 8سكت – غاضب.
ّ
 – 9س ـ ـ ــن ا ل ـ ـقـ ــوا ن ـ ـيـ ــن –
طليق.

5

 – 1دولة عربية – حيوان
من السباع.
 – 2ش ـج ــر م ـث ـم ــر – مــا
ي ـ ّـرك ــب ف ــي ال ـخ ــات ــم مــن 2
الحجارة الكريمة – أحد
الوالدين.طرب – حمل إلى 3
 – 3آلة
أعلى – دولة أفريقية.
 – 4أعـلــن بـشــدة حقيقة 4
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء – م ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــأ فـ ــي
باكستان.
 – 5طائر مائي – سرعة 5
– م ــا ق ـط ــع م ــن س ـنــابــل
ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـمـ ـ ــح أو ا لـ ـشـ ـعـ ـي ــر 6
وسيقانه بعد الدرس.
 – 6لمس – رافعة – نار
ـرة تنتشر وتـحــدث 7
كـبـيـ
ً
أضرارا.
 – 7أحد
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 – 9صـ ـغـ ـي ــر ا ل ـ ـك ـ ـلـ ــب –
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احترم.
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عموديا:
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 – 1دولة أوروبية.
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كلمات متقاطعة
باالوان

كلمة السر

فلك
الحمل

الثور

 20أبريل  20 -مايو
 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
ّ
تتسوى النزاعات السابقة في إطار
مهنيا :يزول جو الالمباالة أو التحدي مهنيا:
العمل فتشعر بارتياح وانفراج.
في مركز العمل ويعود الوئام إليه.
ً
ً
عاطفيا  :ينتظر الحبيب منك التفاتة ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يـ ـق ــف األهـ ـ ـ ــل ال ـ ــى جــان ـب ـك ـمــا
ويدعمونكما حتى تحققا أحالمكما.
حلوة تعيد إليه روحه المرحة.
ً
ً
ً
اجتماعيا :إذا كنت تفكر بتغيير المنزل اجتماعيا :حــاول أن تجد حلول لبعض
العالقات الشخصية التي ال تناسبك.
او بتحديثه فالظروف غير مؤاتية.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً ّ
ً
مهنيا :توجد فرصة للرجوع عن قرار مـهـنـيــا :خــفــف مــن مـســؤولـيــاتــك المهنية
ً
قليل واخلد الى الراحة.
اتخذته أو إلغاء بعض االرتباطات.
ً
ً
ً
ً
عاطفيا :تعمالن معا من أجل تجسيد عاطفيا :تنظران دائـمــا فــي اتـجــاه واحــد
وهذا ما يساعدكما على تحقيق أهدافكما.
فكرة تسهم في بناء مستقبلكما.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تعالج مسألة شخصية في اجتماعيا :كن موضوعيا في أحكامك على
ّ
الغير وال تتبع مشاعرك الخاصة.
جو من المواجهات والمنازعات.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ً
ً
مهنيا :تبحث في شــؤون مالية لتحسين مهنيا :يحمل هذا اليوم خبرا طيبا ،ربما مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـح ـم ــل األف ـ ـ ــاك إلـ ـي ــك وعـ ـ ـ ــودا
بانفراجات ومساعدة ودعم.
يطرأ مشروع سفر على برنامج عملك.
وضعك المهني وتطويره.
ً
ً
ً
عاطفيا :توقع لقاء مع شخص من الطرف عاطفيا :تـتــاح لــك فــرصــة خــوض تجربة عاطفيا :إيــاك واالنـفـعــال فــي وجــه شريك
ً
ً
حياتك عند أي أمر بسيط.
عاطفية جديدة إن كنت خاليا.
اآلخر ستتأثر به كثيرا.
ً
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـنــاقــش بـعــض الـمـسـتـجــدات اجتماعيا :حاول أن تصغي الى اآلخرين اجـتـمــاعـيــا :تنطلق فــي أج ــواء مجتمعك
ّ
المتعلقة لممتلكات أو عائدات لك.
بتفاؤل ورغبة في التواصل.
وتصرف بليونة وتفهم معهم.
رقم الحظ.53 :
رقم الحظ.27 :
رقم الحظ.4 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
مهنيا :أطلق العنان لمخيلتك كي تعطيك مهنيا :ينبغي عليك توفير الوقت للتنفس مهنيا :تحمل هذه الفترة تطورات إيجابية
ً
على صعيد العمل وثقة أكبر بالنفس.
وتقويم األوضاع المهنية.
أفكارا مهنية جديدة.
ً
ً
ً
عاطفيا :انظر الى الحب كأنه شيء ثمين عــاط ـف ـيــا :ق ــد يـعـيــد الـفـلــك تــرتـيــب بعض عاطفيا :الغيرة شعور جيد متى وقف عند
ً
حده وابتعد عن المبالغة.
األمور وتعود مياهكما الى مجاريها.
جدا ينبغي ان تحافظ عليه.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تــوقــع ف ــي ه ــذا ال ـي ــوم فــرصــة اجتماعيا :تتابع هدفا اجتماعيا مشتركا اجـتـمــاعـيــا :ت ـشــارك األص ـحــاب فــي رغبة
ً
اجتماعية وفتحا لبعض األبواب.
ج ـم ــاع ـي ــة لـ ـحـ ـض ــور م ــؤتـ ـم ــر قـ ــد ي ـك ــون
مع بعض الجماعات أو األفرقاء.
ً
رقم الحظ.28 :
سياسيا.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تسعى إلــى قــرض مصرفي او
استدانة من أحد المتمولين الكبار.
ً
عاطفيا :ينظر الجميع إليكما بإعجاب
ً
تقديرا للتفاهم القائم بينكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتحرر مــن بعض القيود
ً
االجـتـمــاعـيــة وت ـجــد ح ـلــول لمشاكلك
المنزلية.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ان ـت ـظــر ب ـعــض الـ ـع ــائ ــدات غـيــر
المتوقعة والتي ستدعمك في عملك.
ً
ً ّ
عاطفيا :فكر جـيــدا قبل إعـطــاء الوعود
لمن ّ
تحب ومن ثم ال تحققها.
ً
اجتماعيا :تقود مسيرتك العائلية بكل
محبة وتبحث عما يسعد الجميع.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

شداد لـ ةديرجلا  :لست مذيعة وأقدم البرامج على سجيتي
•

تؤثر توظيف موهبة الغناء بالتمثيل وشغفها بالموسيقى التصويرية الحدود له
رغم أنها تركت بصمة مهمة خالل شهر رمضان الماضي في التقديم التلفزيوني فإن الفنانة منى شداد ال ترى نفسها مذيعة،
وشددت لـ»الجريدة» على أنها تتعامل في البرامج على سجيتها إذ تنتهز الفرصة للتواصل مع الجمهور بعفوية.
شداد ال تفكر في احتراف الغناء وتؤثر توظيف موهبتها في التمثيل كاشفة أن عالقتها مع الفنانة القديرة حياة الفهد جيدة،
وأن ما يثار حول وجود خالفات شائعات ال أساس لها من الصحة.
حول مشاركتها في «هلي وناسي» وتقديم «حال منى» وما تستعد له خالل الفترة المقبلة كان لنا معها هذا اللقاء:
محمد جمعة

تجربة
«غرابيب سود»
محببة لنفسي
رغم أن العمل
ً
كان مرهقا

• ت ــرك ــت ب ـص ـمــة م ـم ـي ــزة فــي
رمضان من خــال برنامج "حال
منى"؟
 فـ ـك ــرة الـ ـب ــرن ــام ــج بـسـيـطــةوخـ ـفـ ـيـ ـف ــة والق ـ ـ ـ ــت اس ـت ـح ـس ــان
الجمهور وأغتنم الفرصة ألشكر
م ــن خــال ـكــم ق ـن ــاة  atvع ـلــى ما
قــدمـتــه م ــن دع ــم ل ـهــذه الـتـجــربــة
ً
ال ــواع ــدة خ ـصــوصــا أن ـنــي كنت
أن ـظ ــر إلـ ــى ال ـب ــرن ــام ــج ع ـل ــى أن ــه
مساحة من الوقت للتواصل مع
الجمهور دون حواجز أو حدود
وبمنتهى العفوية.
• هــل لديك النية لالستمرار
فـ ــي تـ ـق ــدي ــم تـ ـل ــك الـ ـن ــوعـ ـي ــة مــن
البرامج؟
 ال أرى ن ـف ـســي م ــذ ي ـع ــة بــلمـمـثـلــة ف ــي األسـ ـ ــاس وه ـ ــذا هو
ال ـطــريــق ال ــذي اخ ـتــرتــه واتـطـلــع
ً
ل ـل ـم ـضــي قـ ــدمـ ــا ف ـي ــه وتـ ـج ــارب
الـ ـتـ ـق ــدي ــم ال تـ ـع ــدو أنـ ـه ــا ف ـتــرة
م ــن ال ــزم ــن أك ـ ــون خــال ـهــا عـلــى
سجيتي مع الجمهور ،أنا ممثلة
أ ق ــدم البرنامج بطريقة محببة
للجمهور.

المقالب

ما يثار عن
خالفي مع
حياة الفهد
ال أساس له
وعالقتي بها
جيدة

• كنت ضحية رامز جالل هل
أنت مع هذه النوعية من برامج
المقالب؟
 رغ ــم أن ـنــي وق ـعــت ضحيتلرامز قبل عامين عندما شارك
م ـ ـعـ ــه اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ن ـ ـي ـ ـشـ ــان ف ــي
ال ـخ ــدع ــة وبــال ـم ـنــاس ـبــة ه ــو من
ّ
مهد لي عندما هاتفني ودعاني
ل ـل ـب ــرن ــام ــج ع ـل ــى أس ـ ــاس أن ـنــي

سأكون ضيفته في حلقة حوارية
لكنني عرفت طبيعة المقلب لدى
ً
وصــولــي الـمـطــار خـصــوصــا أن
اإلع ــام ــي طــونــي خـلـيـفــة فضح
األمر قبلها بيوم لذلك تأكدت أن
أغلب من يذهب لهذه النوعية من
ً
البرامج يعرف بها سابقا.

ظرف طارئ
• ما حقيقة أن مشاركتك في
"غ ــراب ـي ــب س ـ ــود" ك ــان ــت محض
مصادفة؟
 بالفعل كنت بديلة لزميلةع ــزي ــزة ح ــدث ل ـهــا ظ ــرف ط ــارئ
واع ـ ـ ـتـ ـ ــذرت وتـ ـم ــت االس ـت ـع ــان ــة
بــي للمشاركة فــي الـعـمــل ورغــم
ذلـ ـ ــك ح ــرص ــت عـ ـل ــى الـ ـت ــواص ــل
م ـع ـه ــا السـ ـتـ ـط ــاع رأي ـ ـهـ ــا ول ــم
أجــد لديها ثمة مشكلة ،وتبقى
تـجــربــة "غــرابـيــب س ــود" محببة
لنفسي رغم أن العمل كان مرهقا
خصوصا وأن التصوير استغرق
ً
عــامــا ونـصــف الـعــام فــي بيروت
ً
وبأجواء عصيبة إذ نصور يوما
ً
أو اثنين ثم نعود للكويت مجددا
وهكذا.

طابع كوميدي
• ل ـن ـت ــوق ــف عـ ـن ــد حـ ـض ــورك
الـ ــدرامـ ــي هـ ــذا الـ ـع ــام ف ــي "هـلــي
وناسي" حدثينا عنه؟
 عـ ــرض ال ـع ـمــل خـ ــال شـهــررمـضــان عبر شــاشــة بين درامــا
من تأليف وداد الكواري وإخراج
ســامــر جـبــر وم ــن إن ـتــاج الـفـنــان

شيماء قمبر :أستعد لبرنامج «حواء
فيتنس» على تلفزيون الكويت

●

عزة إبراهيم

تستعد الفنانة والـمــذيـعــة شيماء قمبر لتصوير أول ــى حلقات
برنامجها الجديد "ح ــواء فيتنس" حــول الـمــرأة والجمال والصحة
واللياقة البدنية وغيرها من القضايا التي تهم المرأة الكويتية.
ً
جار التجهيز له حاليا
وكشفت قمبر لـ"الجريدة" أن البرنامج الجديد ٍ
لبدء عرضه في الدورة البرامجية المرتقبة خالل أكتوبر المقبل على
شاشة تلفزيون الكويت.
ً
ً
من جهة أخرى ،تؤدي قمبر دورا جديدا في مسلسل "عافك الخاطر"
للمخرج مناف عبدال والمؤلف عبدالله الــرومــي ،كما يضم العمل
كوكبة من الفنانين الكبار والشباب ،ومنهم الفنانة أسمهان توفيق،
والفنان سليمان الياسين ،وعبير أحمد ،وميس كمر ،وأحمد إيراج،
وهبة الدري.
وأضافت أنها تجسد في المسلسل دور فتاة تدعى "شيخة"
وتقع في حب رجل شرطة ،موضحة أنها ستكون ضيفة
شرف لكنها سعيدة بالدور الذي جمعها مع كوكبة من
نجوم المسلسل.
وأعربت قمبر عن سعادتها بنجاح آخــر أعمالها
الـفـنـيــة ع ـلــى ال ـم ـســرح م ــن خ ــال مـســرحـيــة "عـنـتــر
المفلتر" مع الفنان طارق العلي وجمال الردهان
وميس كمر وهند البلوشي وأحمد الفرج،
وم ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن الـفـنــانـيــن،
م ــؤك ــدة رغ ـب ـت ـهــا فــي
ت ـ ـكـ ــرار الـ ـتـ ـع ــاون
مع الفنان طارق
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي
استمتعت بالعمل معه ومع فريقه الفني الكبير.
كما تستعد قمبر لطرح ثالث أعمالها األدبية في معرض
الكتاب وهي روايــة بعنوان "ما تبقى من عمري" ،متوقعة أن
ً
تحقق صدى جيدا بعدما حققته من خالل إصداريها األول
والثاني.

ً
بلقيس تحيي حفال في الكويت
مساء السبت

مشاري الطراروة

●

محمد جمعة

تحيي الفنانة بلقيس أحمد
ً
ً
ً
فتحي حفال غنائيا جماهيريا
مـســاء السبت المقبل فــي مقر
كلية العلوم اإلدارية ومخصص
لطالب الكلية ومرافقيهم ،ومن
ً
المقرر أن يكون الدخول مجانا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــج مـ ـ ـش ـ ــاري
الطراروة لـ "الجريدة" ،إن الحفل
س ــوف ي ـبــدأ فــي ت ـمــام الثامنة

بلقيس

والنصف وينتهي في الحادية
عشرة مساء  ،والدخول سيكون
ً
مجانا لطلبة الكلية فقط .وأشار
إلــى أن بلقيس ستقدم بمعية
فرقتها الموسيقية مجموعة
مـ ـمـ ـي ــزة م ـ ــن األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـت ــي
اشـتـهــرت بـهــا الـفـتــرة األخـيــرة
السيما السنغل المغربي الذي
طرحته قبل "تعالى تشوف" ،من
كلمات سمير المجاري ،وألحان
مروان أصيل.

شيماء قمبر

ح ـمــد ع ـبــدالــرضــا وض ــم الـعـمــل
ن ـخ ـب ــة مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم والـ ــزمـ ــاء
ً
الــذيــن اعـتــز بهم كثيرا مــن قطر
وال ـك ــوي ــت ،وم ــا م ـيــز المسلسل
الثنائيات بين الفنانين وتنوع
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة وق ــدم ــت
شخصية مختلفة يغلفها الطابع
ال ـك ــوم ـي ــدي ل ـش ـخ ـص ـيــة ت ـهــوى
الطبخ وتتصدى لتقديم برنامج
عبر إحدى الفضائيات.
• رغم تمكنك من العزف على
أك ـثــر مــن آل ــة فـضــا عــن صــوتــك
المميز لكنك لم تحترفي الغناء؟
 نـ ـع ــم أج ـ ـيـ ــد الـ ـ ـع ـ ــزف ع ـلــىً
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــو وأم ـ ـ ـلـ ـ ــك واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدا فــي
ال ـم ـن ــزل ول ـك ــن أؤث ـ ــر أن أوظ ــف
موهبة الغناء في نطاق األسرة
واألصـ ـ ـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ـ ـ ــاء أو فـ ـ ـ ــي ب ـع ــض
المشاهد باألعمال الدرامية التي
أشارك بها ولكن احتراف الغناء
تشوبه مخاطر عــدة قد ال أوفق
وأخـســر بــذلــك رصـيــدي كممثلة
ً
أيضا ويبقى أن شغفي األساسي
بــال ـمــوس ـي ـقــى ال ـت ـصــويــريــة فــي
الدراما العربية.

الفنانات العربيات
• مـ ــا رأي ـ ــك فـ ــي زيـ ـ ـ ــادة ع ــدد
ال ـف ـنــانــات ال ـعــرب ـيــات بــالـســاحــة
الفنية الكويتية؟
 ع ــدد الـفـنــانــات الـكــويـتـيــاتوأنـ ـ ـ ـ ــا مـ ـنـ ـه ــن قـ ـلـ ـي ــل ل ـ ــذل ـ ــك مــن
ً
ً
المنطقي جــدا أن نجد عــددا من
الممثالت العربيات يشاركن في
أعمالنا الــدرامـيــة وأغلبهن من
مواليد الكويت لذلك ال أجد ثمة

منى شداد
مانع من مشاركتهن في األعمال
التلفزيونية أو المسرحية ،الفن
ليس له هوية.
• لكن هناك أخطاء في اللهجة
ال ـب ـعــض يـ ــرى أن ـه ــا ت ــؤث ــر على
جودة األعمال؟
 بسبب عدم االهتمام ببروفةالـ ـ ـط ـ ــاول ـ ــة ومـ ـصـ ـح ــح ال ـل ـه ـج ــة
والمصحح اللغوي ،مع األسف
افـتـقــدنــا كــل ه ــذه الـعــوامــل التي
كانت تنعكس على جودة العمل.

حياة الفهد
• كيف هي عالقتك حاليا مع
الفنانة القديرة حياة الفهد؟
 طيبة وما يثار حول وجودخــافــات بيننا أمــر ال أســاس له

مــن الـصـحــة لـقــد ذهـبــت إل ــى "أم
سـ ـ ــوزان" ،قـبــل أش ـهــر واع ـت ــذرت
ً
لها وتحدثنا معا ،لكنني لست
مــن ه ــواة الـشــو ويـبـقــى أنـنــي ال
أنكر أن للفنانة حياة الفهد فضل
ف ــي أن أح ـظ ــى ب ـه ــذا ال ـح ـضــور
ب ــال ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـي ــة ووج ـه ـت ـنــي
وأدين لها بالفضل.
• حدثينا عــن مشاركتك مع
الفنانة هدى حسين في مسرحية
"سحيلة أم الخالجين"؟
 ع ـمــل مـمـيــز خ ــاط ــب الـطـفــلبصورة جيدة وكلمة قيمة وحمل
بين طياته رسائل مهمة وأغتنم
الفرصة ألشكر الفنانة الجميلة
هـ ــدى ح ـس ـيــن ع ـلــى دع ـم ـهــا لــي
ً
خـ ـص ــوص ــا أن لـ ـه ــا مـ ــواقـ ــف ال
تنسى والمسرحية عرضت خالل

الفترة الماضية وهي من تأليف
ن ـجــاة حـسـيــن ع ــن قـصــة لطيفة
بطي ،ومن إخراج نجاة حسين،
وبـطــولــة الـفـنــانــة ه ــدى حسين،
وسـحــر حـسـيــن ،وسـعـيــد الـمــا،
وعـبــدالـمـحـســن الـعـمــر ،وش ــوق،
وبدر البناي ،وليال األيوبي.
• ما جديدك الفترة المقبلة؟
 أتابع مجموعة من العروضالــدرام ـيــة والـبــرامـجـيــة الختيار
المناسب منها الفترة المقبلة في
ظل حرصي على التنويع.

مهرجان الجونة السينمائي ينطلق اليوم
●

القاهرة  -هيثم عسران

ب ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة واسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة م ــن
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ،تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـل ـي ـل ــة
فـعــالـيــات الـنـسـخــة الـثــالـثــة من
مـهــرجــان الـجــونــة السينمائي،
ليال
الــذي يعرض على مــدار ٍ 9
أ كـثــر مــن  80فيلما سينمائيا،
وسـ ـ ـ ــط دعـ ـ ـ ـ ـ ــوات لـ ـ ـع ـ ــدد ك ـب ـيــر
م ــن نـ ـج ــوم وصـ ـن ــاع الـسـيـنـمــا
المصرية والعربية للمشاركة
فــي الفعاليات المختلفة التي
تـشـهــدهــا الـمــديـنــة الـســاحـلـيــة.
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـش ـ ـهـ ــد قـ ـ ـص ـ ــر ثـ ـق ــاف ــة
الغردقة للمرة األولــى عروضا
ألف ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرج ـ ـ ــان ،الـ ـ ـ ــذي
يـسـعــى لـلــوصــول إل ــى شريحة
جماهيرية أكبر.
وس ـي ـش ـهــد ال ـم ـه ــرج ــان أول
ظهور لنجم السجادة الحمراء
ال ـم ـم ـث ــل األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ــن أص ــل
م ـصــري مـيـنــا مـسـعــود بمصر
خالل الفترة األخيرة ،في وقت
أعدت إدارة المهرجان برنامجا
حافال لمشاركته في الفعاليات
ا لـمـخـتـلـفــة ،عـلــى أن يختتمها
بـتـسـجـيــل ل ـقــاء تـلـفــزيــونــي مع
اإلع ــام ـي ــة م ـنــى ال ـش ــاذل ــي في
ب ــرن ــام ــج "م ـع ـك ــم" الـ ـم ــذاع على
شاشة قناة "سي بي سي".
وس ـي ـش ــارك روزال ـ ـيـ ــن الـبـيــه
وك ــري ــم قــاســم ف ــي ت ـقــديــم حفل
االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ،ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــام ل ـل ـمــرة
األخيرة بمسرح المارينا ،بعدما
ق ــررت إدارة الـمـهــرجــان انتقال

مينا مسعود
الـفـعــالـيــات الــرئـيـســة مــن الـعــام
المقبل إلى المبنى الجديد الذي
يتم تشييده كقصر للمؤتمرات.
وت ـ ـقـ ــوم ال ـف ـن ــان ــة ف ــاي ــا ي ــون ــان
بـتـقــديــم أغ ـن ـيــة ح ـفــل االف ـت ـتــاح
على المسرح.

وس ـي ـش ـه ــد حـ ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح
استعراضا غنائيا على خشبة
ال ـم ـس ــرح ق ـب ـيــل ت ـكــريــم ال ـف ـنــان
محمد هنيدي والمخرجة مي
ال ـم ـصــري ب ـجــوائــز الـمـهــرجــان
عن مسيرتهما الفنية ،على أن

يـعـقــب ال ـح ـفــل ع ــرض فـيـلــم "اد
ستار" لبراد بيت ،فيما سينتقل
ضيوف المهرجان بعد الفيلم
إلى حفل مغلق سيقام بالمدينة.
ويتكون برنامج المهرجان
م ــن ثـ ــاث م ـس ــاب ـق ــات رس ـم ـيــة،
ه ــي :مـســابـقــة األف ــام الــروائـيــة
ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة ،مـ ـس ــابـ ـق ــة األفـ ـ ـ ــام
الوثائقية ا لـطــو يـلــة ،ومسابقة
األفـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة ،ب ـج ــان ــب
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ــرس ـ ـمـ ــي خـ ـ ــارج
المسابقة ،والبرنامج الخاص،
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـص ــل قـ ـيـ ـم ــة الـ ـج ــوائ ــز
الـمـقــدمــة إل ــى  224أل ــف دوالر،
إضافة إلى الجوائز العينية.
وبـيـنـمــا تـصــل الـفـنــانــة هند
صـ ـب ــري ل ـل ـم ـه ــرج ــان ال ـث ــاث ــاء
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ل ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ـ ـعـ ــرض
األول لـفـيـلـمـهــا "ن ـ ـ ــورا تـحـلــم"
المشارك في المسابقة الرسمية
للمهرجان ،أكــدت الفنانة كندة
عـلــوش وزوج ـهــا الـفـنــان عمرو
ي ــوس ــف حـ ـض ــور ال ـم ـه ــرج ــان،
ً
ليكون الظهور األول لهما معا
بعد إنـجــاب كـنــدة مولودتهما
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا سـ ـيـ ـنـ ـقـ ـس ــم
حـ ـض ــور ب ـع ــض ال ـف ـن ــان ـي ــن مــا
بين مشاركين ط ــوال فعاليات
المهرجان ،وآخرين سيحضرون
لعدة أيام فقط.

الخرجي :سنغل «مو معقول» يرى النور أكتوبر المقبل

ً
أكد أن السوق الفني بالكويت األفضل خليجيا
استطاع المطرب الشاب
فيصل الخرجي منذ عودته
إلى ًالساحة الغنائية قبل عام
تقريبا ،أن يسترجع جمهوره
الذي رحب به على طريقته
الخاصة من خالل األغنيات،
التي حققت نسبة مشاهدة
مرتفعة عبر «اليوتيوب».
حول جديده خالل الفترة
المقبلة وآرائه حول عدد من
القضايا كان لـ«الجريدة» معه
هذا الحوار:

●

عزة إبراهيم

• م ــا ال ـجــديــد الـ ــذي تستعد
ً
له حاليا؟
ً
 أت ـم ـم ــت اتـ ـف ــاق ــا م ــع شــركــة"ص ــول ــو  "fmل ـت ــوزي ــع أغـنـيـتــي
ً
الجديدة التي أعمل حاليا على
ً
تنفيذها استعدادا إلطالقها في
أكتوبر المقبل ،كما أصور خالل
أيام بوستر األغنية التي تحمل
ً
مبدئيا عنوان "مو معقول" ،وهي
"س ـن ـغ ــل" م ــن أل ـح ــان ــي وك ـل ـمــات
أحــد الشعراء الغنائيين الجدد
وســأت ـعــاون مـعــه فــي  3أغنيات
ج ــدي ــدة ،وســأك ـشــف ع ـنــه خــال
أيام.
• وهل ستيم تصوير األغنية
بطريقة الفيديو كليب؟
ً
 ال أعـتـقــد ذل ــك ،وخـصــوصــاأن ــي أط ـل ـقــت ق ـبــل ش ـهــريــن فقط
ً
ً
كليبا جــديــدا بـعـنــوان "ان ــت مو
بروحك" من ألحاني وتوزيع بيتر
ً
ً
عادل وحقق نجاحا كبيرا.

فيصل الخرجي

• م ــا األغ ـن ـيــات ال ـتــي تسعى
ً
لتسجيلها حاليا؟
قـ ـ ــدمـ ـ ــت م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ف ـ ـ ــي أحـ ــد
اللقاء ات التلفزيونية  6أغنيات
ج ــدي ــدة ،لـكـنــي ســأع ـمــل الـفـتــرة
القادمة على تسجيلها وطرحها
على "اليوتيوب" بعدما الحظت
مـ ــن س ـ ـ ــؤال ال ـ ـنـ ــاس ع ـن ـه ــا عـلــى

م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ومـنـهــا أغـنـيــة بـعـنــوان "حـيــاتــي
م ـعــك" وأخـ ــرى ب ـع ـنــوان "مـلـيــون
حلم" ،وثالثة بعنوان "كل الناس".
• ومع من تعاونت من نجوم
األغنية الكويتية؟
 األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات ج ـم ـي ـع ـه ــا مــنألـ ـح ــان ــي ولـ ـك ــن ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الـ ـكـ ـلـ ـم ــات تـ ـع ــاون ــت مـ ــع ن ــاي ــف
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـشـ ـ ــايـ ـ ــرة وإن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان ،وم ـ ــن
الموزعين مهاب عطالله وشام.
• ول ـم ــاذا تــركــز فــي أغنياتك
على الطابع الرومانسي فقط؟
 بالفعل فــأ نــا أرى أن الحبضــرورة للحياة لذلك أعــزف عن
أغاني الفراق والهجر والقسوة،
وأرى أن ا ل ـ ـنـ ــاس ت ـح ـت ــاج إ ل ــى
التفاؤل وسماع الكلمة الحلوة
التي تطمئنهم وتدعوهم للتفاؤل
حول المستقبل ،لذلك فإلى جانب
األغاني العاطفية ،قدمت أغنية
مهداة ألصحاب القدرات الخاصة
من مرضى التوحد بمناسبة يوم

التوحد العالمي ،وحملت عنوان
"التوحد ده إنسان" والحمد لله
ً
ً
فقد حققت نجاحا كبيرا ،والقت
ً
صدى طيبا ،وهو ما أبحث عنه
ً
دائما أن تتسبب أعمال في بهجة
وسعادة الجمهور.
• إل ــى أي م ــدى ي ــدع ــم ســوق
الغناء بالكويت المطربين؟
 ال ـ ـسـ ــوق ال ـف ـن ــي بــال ـكــويــتً
ً
ع ـمــومــا ه ــو األف ـض ــل خـلـيـجـيــا،
وعلى مستوى الدراما والمسرح
ً
ً
تشهد الكويت عصرا ذهبيا ،كما
أنها تعد نقطة انطالق لعدد من
الفنانين الخليجيين ،لكن على
مـسـتــوى ال ـغ ـنــاء ،فـغـيــاب ســوق
الكاسيت منذ سنوات عن العالم
واستبداله باليوتيوب ومواقع
التواصل أصبح ظاهرة عالمية،
وبات المطربون يعتمدون على
الحفالت والــرعــايــة وغيرها من
أســال ـيــب ال ـت ـســويــق وال ـت ــروي ــج،
وتشاركهم الكويت.

سلة أخبار
ُّ
تحسن الحالة الصحية
لعاصي الحالني

كشف الفنان اللبناني عاصي
الحالني عن آخر تطورات
حالته الصحية ،بعد سقوطه
من فوق حصانه أثناء
ممارسته رياضة الفروسية،
قائال" :الحمد لله حالتي اآلن
أصبحت مستقرة مع العالج،
َّ
وتتحسن بشكل مستمر".
وأكد الحالني ،في تصريحات
صحافية ،أنه يرتبط بإحياء
أكثر من حفل غنائي بمصر
خالل الفترة املقبلة ،منها
حفل بمهرجان املوسيقى
العربية التي تقام فعالياته
بدار األوبرا املصرية ،كما
ُيحيي حفال في موسم رأس
السنة بأحد الفنادق املطلة
على النيل.
ونجا الحالني ،أخيرا ،من
موت محقق ،وكان في شبه
غيبوبة ،بعد وقوع الحصان
فوق جسمهَّ ،
وتعرض لعدد
من اإلصابات والكدمات
وتركيب شريحتني في
إصبعه ،حيث مكث عدة أيام
باملستشفى الذي كان يرقد
فيه الراحل املخرج سيمون
أسمر ،الذي اكتشف عاصي
في بداية مشواره.

«الطيب والشرس واللعوب»
ُيعرض في أكتوبر

بعد عدة تأجيالت ،قررت
الشركة املنتجة لفيلم "الطيب
والشرس واللعوب" طرحه في
 2أكتوبر املقبل ،بطولة أحمد
فتحي وبيومي فؤاد ومي
كساب ومحمد سالم.
ِّ
ويجسد الفنان أحمد فتحي
في أحداث الفيلم شخصية
خلدون ،وشهرته "الشرس"،
ويمتاز بالشهامة والكرم
والطيبة ،لكنه شرس في
الوقت نفسه .وتدور أحداث
الفيلم حول ثالثة ممثلني
كانوا نجوم شباك ولديهم
جمهور ومتابعون خالل فترة
التسعينيات ،لكن أحوالهم
تغيرت ،وأصبحوا بعيدا عن
األضواء ،لعدم طلبهم من
املنتجني واملخرجني ،فقرروا
العودة من خالل إنتاجهم
على نفقتهم الشخصية.
ويضم فيلم "الطيب والشرس
واللعوب" ،مجموعة من
النجوم ،هم :أحمد فتحي،
مي كساب ،محمد سالم،
بيومي فؤاد ،وطارق اإلبياري،
وسيناريو وحوار رأفت رضا،
وإخراج رامي رزق الله.

«آيرث برودكش» تحذر
من التعاقد مع الشرنوبي

حذرت شركة آيرث برودكش،
ممثلي الشركات العاملة
في املجال الفني والدعائي
واإلعالمي من مغبة التعاقد
املباشر مع الفنان محمد
الشرنوبي ،دون الرجوع إلى
الشركة والتعاقد املباشر
معها .وأضافت ،في بيان
تحذيري لها ،أنها الوكيل
الحصري إلدارة أعمال الفنان
في جميع املجاالت الفنية،
وفقا للتعاقد املبرم بني
الشركة والفنان في  1سبتمبر
 ،2019بعد أن نمى إلى علمها
وجود مفاوضات مباشرة
بني الشرنوبي وبعض جهات
اإلنتاج الفني ،وهو األمر الذي
ُيعد مخالفة قانونية جسيمة
وفقا للتعاقد املبرم بينهما.
َّ
وبي البيان نفسه "أنه وجب
تنبيه الجميع من مغبة
التفاوض أو التعاقد أو
االتفاق املباشر مع الفنان
محمد الشرنوبي ،وما
سيترتب على ذلك من آثار
ومسؤوليات قانونية حال
مخالفة ذلك".

ةديرجلا
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دوليات

ّ
السعودية تعرض أدلة على تورط إيران في «هجوم أرامكو»
ّ
• الرياض تنضم لـ «تحالف المالحة» ...وطهران تلوح بالرد على أي ضربة بحرب شاملة
• ترامب يشدد العقوبات «بشكل جوهري» ويدرس رفع الحادث إلى مجلس األمن
عرضت وزارة الدفاع
ّ
السعودية "أدلة" على تورط
إيران في الهجوم الذي
استهدف منشأتي نفط
بالمنطقة الشرقية ،وتبنته
جماعة "أنصار الله" الحوثية،
في حين أكد ولي العهد األمير
محمد بن سلمان أن االعتداء
إمدادات الطاقة العالمية
على
ّ
ً
يمثل اختبارا الستعداد العالم
لمواجهة األعمال التخريبية
التي تستهدف استقراره.

وســط اهتمام إقليمي ودولــي
وت ـ ـحـ ــركـ ــات غ ــربـ ـي ــة ل ـل ـم ـشــاركــة
بالتحقيقات حول االعتداء الذي
استهدف مواقع نفطية سعودية،
وت ـس ـبــب ف ــي ت ـع ـطــل م ــؤق ــت ل ـ ـ 5
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إمـ ـ ـ ــدادات ال ـطــاقــة
العالمية ،عــرضــت وزارة الــدفــاع
ال ـس ـع ــودي ــة ،أمـ ــس" ،أدل ـ ــة ت ــورط
النظام اإليــرانــي" بالهجوم على
منشأتين تابعتين لشركة أرامكو
شرق المملكة السبت الماضي.
وعــرضــت ال ـ ــوزارة فــي مؤتمر
ص ـح ــاف ــي "األسـ ـلـ ـح ــة اإلي ــرانـ ـي ــة
المستخدمة بالهجوم اإلرهابي
على أرامكو" في بقيق وخريص.
وتزامن ذلك مع إعــان مصدر
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ف ـ ـ ــي وزارة ا لـ ـ ــد فـ ـ ــاع
ال ـس ـعــوديــة ان ـض ـمــام ال ــري ــاض لـ
"التحالف الدولي" ألمن وحماية

ترامب يسمي أوبراين
لخالفة بولتون
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب ترشيح مبعوثه الخاص
لشؤون تحرير الرهائن روبرت أوبراين لمنصب مستشار األمن
القومي ،بعد إقالة المتشدد جون بولتون.
وكتب ترامب على «تويتر»« :يسعدني اإلعالن عن ترشيح روبرت
أوبــرايــن الــذي حقق الكثير من النجاحات في منصب المبعوث
الرئاسي الخاص بشؤون تحرير الرهائن في وزارة الخارجية،
كمستشار جديد لألمن القومي».
وأضاف« :لقد عملت مع روبرت ّ
بجد ولوقت طويل ،سوف يقوم
بعمل رائع!» .ويحظى اوبراين بدعم وزير الخارجية مايك بومبيو
وعدد من كبار الجمهوريين في الكونغرس.
وفي حال تعيينه ،سيصبح أوبراين رابع مستشار أمن قومي
في فترة ترامب الرئاسية األولى.

الـمــاحــة الـبـحــريــة عـبــر الـمـمــرات
المائية بقيادة الواليات المتحدة.
وت ـ ـغ ـ ـطـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ع ـم ـل ـي ــات
ال ـت ـحــالــف م ـض ـيــق ه ــرم ــز وب ــاب
ال ـم ـنــدب وب ـحــر ع ـمــان والـخـلـيــج
الـعــربــي ،بـعــد سلسلة اع ـتــداءات
ت ـخــري ـب ـيــة ط ــال ــت نـ ــاقـ ــات نـفــط
وسـفــن تـجــاريــة قـبــالــة الـســواحــل
اإليرانية ،عقب تشديد واشنطن
الـ ـعـ ـق ــوب ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة عـلــى
طهران.
وج ــاء ذل ــك غ ــداة تــأكـيــد وزيــر
ال ـط ــاق ــة األمـ ـي ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز بــن
س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،أن ال ـم ـم ـل ـك ــة "ت ـع ـم ــل
عـلــى مـعــرفــة الـعـقــل الـمــدبــر وراء
الهجمات" ،الفتا إلى أنه سيكون
ه ـن ــاك ف ــري ــق دول ـ ــي م ــدع ــوم مــن
األم ــم الـمـتـحــدة للتحقيق .وقــال
ال ــوزي ــر إن "إمـ ـ ــدادات الـسـعــوديــة
من النفط عادت إلى مستوياتها
قبل الهجوم".

اختبار عالمي
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،شـ ــدد ول ــي
العهد األمـيــر محمد بــن سلمان،
أمـ ـ ــس ،عـ ـل ــى أن االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء عـلــى
منشأتي "أرامكو" ،يعد "اختبارا
ح ـق ـي ـق ـيــا لـ ـ ـ ـ ــإرادة ال ــدولـ ـي ــة فــي
م ــواجـ ـه ــة األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـخــري ـب ـيــة
ال ـ ـم ـ ـهـ ــددة لـ ــأمـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
الدوليين".
ودع ـ ــا ب ــن س ـل ـم ــان الـمـجـتـمــع
الدولي ،خالل اتصال هاتفي مع
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه
إن ،إلــى "اتـخــاذ إج ــراءات حازمة
وم ــوق ــف ص ــارم ت ـجــاه مـثــل هــذه
الهجمات" .
من جهته ،ذكر مكتب الرئاسة

مقاتلة أميركية تحط على متن الحاملة «إبراهام لنكولن» في بحر العرب قبل أيام (البحرية األميركية)
في كوريا الجنوبية أن ولي العهد
السعودي طلب من سيول خالل
الـمـكــالـمــة الـمـســاعــدة فــي تعزيز
نظام الدفاع الجوي للمملكة.
كما تلقى ولي العهد السعودي
ات ـ ـصـ ــاال ه ــات ـف ـي ــا مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ّ
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتـيــن رك ــز
على بحث هجمات السبتّ .
وعبر
بــوتـيــن عــن قـلـقــه إزاء الـهـجـمــات
ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـش ــأتـ ـي ــن فـ ـ ــي ب ـق ـيــق
وخريص.

رد وزيارة
وبينما تبحث إدارة الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب كيفية

الــرد على االع ـتــداء ،دعــا مسؤول
أمـ ـي ــرك ــي رفـ ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوى إل ــى
رد مـ ــن م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ــدول ــي
على االع ـتــداء ات غير المسبوقة
ال ـتــي تـلـقــي ال ــري ــاض وواشـنـطــن
بــالـمـســؤولـيــة فـيـهــا عـلــى إي ــران،
رغ ــم احـتـمــال مـعــارضــة موسكو
حـلـيـفــة ط ـه ــران لـلـخـطــوة ،وصــل
وزيــر الخارجية األميركي مايك
بــومـبـيــو إل ــى ج ــدة ،حـيــث التقى
ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي لتنسيق
جهود مواجهة األعمال العدوانية
إليران.
وقـ ـ ــال بـ ـي ــان لـ ـ ـ "الـ ـخ ــارجـ ـي ــة"
األمـيــركـيــة ،قـبــل وص ــول الــوزيــر،
إن بومبيو سينتقل ال حـقــا إ لــى
أبوظبي للقاء ولي العهد الشيخ
محمد بن زايد.
وكان نائب الرئيس األميركي،
مـ ــايـ ــك ب ـ ـنـ ــس ،أع ـ ـلـ ــن اسـ ـتـ ـع ــداد
واشنطن للرد على الهجوم.
والحقا ،أعلن الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب عبر "تــويـتــر" أنه
أصــدر توجهيات لوزير الخزانة
بـتـشــديــد ال ـع ـقــوبــات ع ـلــى إي ــران
"بشكل جوهري".

ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أف ـ ــادت م ـصــادر
أمس ،نقال عن مسؤول في وزارة
الدفاع األميركية بأن "البنتاغون"
ت ـض ــع ال ـل ـم ـس ــات األخ ـ ـيـ ــرة عـلــى
تقييمها ،حول الهجمات لنشرها
في األيام المقبلة.

وذكــرت وكالة "بلومبرغ" ،عن
م ـس ــؤول ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ،أن نتائج
ُ
الـتـقـيـيــم ق ــد ت ـع ـلــن ف ــي الـيــومـيــن
ً
ّ
المقبلين ،لكن مسؤول آخــر قال
إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن موعد
ن ـشــرهــا وك ـي ـف ـيــة ت ـقــديــم نـتــائــج
التقييم.
ورفض المسؤول تأكيد أو نفي
التقارير المنشورة على وسائل
اإلع ــام االمـيــركـيــة بينها شبكة
"س ـ ــي ب ــي إس ن ـ ـيـ ــوز" ،ح ـ ــول أن
الواليات المتحدة حددت مناطق
فــي جنوب إي ــران تــم إطــاق أكثر
من  20طائرة ّ
مسيرة بصواريخ
كروز منها.
ووفـقــا لـلـمـســؤول ،فــإن خبراء
أم ـيــرك ـي ـيــن م ـش ـغــولــون ب ــدراس ــة
األحداث في المملكة والمعلومات
الـ ـت ــي تـ ــم الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ـهــا مــن
أجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادار الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة
بالمنطقة.

خبراء فرنسا
ووسط تردد أوروبي ودعوات
إل ـ ــى رد ف ـع ــل ج ـم ــاع ــي مـ ــن قـبــل
بريطانيا وألمانيا بعد التحقق
م ــن ج ـهــة ان ـط ــاق ال ـه ـج ــوم ،قــال
ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل
ماكرون ،أمس ،إن فرنسا سترسل
خبراء للمشاركة في التحقيقات،
بـ ـه ــدف ك ـش ــف م ـص ــدر وطـبـيـعــة
االعتداء.
وشدد الرئيس الفرنسي على
ض ــرورة أال يظهر الـعــالــم ضعفا

اختبار صافرات اإلنذار
في الرياض و 3محافظات
تعتزم ُّ
السلطات السعودية اختبار أنظمة صافرات اإلنذار،
اليوم ،في العاصمة (الرياض) ومناطق أخرى من البالد.
وأف ــادت وكالة األنـبــاء السعودية الرسمية (واس) ،أمس،
بأن المديرية العامة للدفاع المدني تعتزم اليوم في الساعة
الواحدة ظهرا ،تجربة إطالق صافرات اإلنــذار في العاصمة
وثالث محافظات ،هي :الدرعية ،الخرج والدلم.
وصـ َّـرح المتحدث الرسمي باسم مديرية الــدفــاع المدني
بمنطقة الرياض ،المقدم محمد الحمادي ،بأن هذه التجربة
"مجدولة مسبقا ،وتهدف إلى التأكد من كفاءة أنظمة صافرات
اإلنذار وجاهزيتها".

وصف السيناتور الجمهوري النافذ
ليندسي غ ــراه ــام ،الـقــريــب مــن الرئيس
دونــالــد تــرامــب ،الهجوم الــذي استهدف
مـ ـنـ ـش ــآت ن ـف ـط ـي ــة سـ ـع ــودي ــة ب ــ"ال ـع ـم ــل
الحربي" ،مؤكدا أنه يستدعي ردا حاسما
ب ـهــدف "إع ـ ــادة الـ ــردع الـ ــذي ف ـقــدنــاه في
مواجهة العدوان اإليراني".
وبينما دعا ِّ
مشرعون أميركيون إلى
تــوخــي الـحــذر فــي ال ــرد ،قــال غــراهــام في
بيان ،بعد لقاء ألعضاء مجلس الشيوخ
الجمهوريين مع نائب الرئيس األميركي
مايك بنس ،إن الهجوم "عمل حربي".
وأشــار إلــى أنــه "مــن الــواضــح" أن مثل
ه ــذا الـهـجــوم المعقد بـطــائــرات َّ
مسيرة
أطـ ـلـ ـق ــت ص ـ ــواري ـ ــخ عـ ـل ــى حـ ـق ــل نـفـطــي
سعودي ،إضافة إلى أكبر منشأة لتكرير
الـنـفــط فــي الـعــالــم ،ال يمكن أن ينفذ إال
بتوجيه ومـشــاركــة "الـنـظــام الشرير في
إيران".
وغ ـ ــراه ـ ــام ،الـ ـ ــذي ُي ـع ــد م ــن ال ـص ـقــور

فــي الكونغرس ،أشــار إلــى أن "رد الفعل
ال ـمــدروس" لترامب على إسـقــاط طائرة
أميركية َّ
مسيرة في يونيو "اعتبره النظام
اإليراني بشكل واضح دليل ضعف".
َّ
ورد الــرئـيــس األمـيــركــي فــي تغريدة،
أم ــس األول ،قــائــا" :ال يــا غ ــراه ــام ،إنها
إشارة قوة ال يفهمها بعض األشخاص
بكل بساطة".
وك ــان غــراهــام دعــا منذ عطلة نهاية
األس ـ ـبـ ــوع إلـ ــى ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي "م ـهــاج ـمــة
م ـصــاف إي ــران ـي ــة" ،فــي خ ـطــوة "ستنهي
النظام" اإليراني ،على حد قوله.
وحذر جيم ريش ،الرئيس الجمهوري
للجنة الـعــاقــات الخارجية فــي مجلس
الشيوخ ،من شن هجوم عسكري سريع
فــي رد على إي ــران ،وق ــال" :لسنا فــي أي
مـكــان قريبين مــن هــذه النقطة ،مــا زلنا
في مرحلة التحليل" ،مضيفا أنه شجع
الـمـشـ ِّـرعـيــن عـلــى دراسـ ــة األدلـ ــة السرية
المتعلقة بالهجوم.

روحاني يدرس مقاطعة
«الجمعية العامة»

أفادت تقارير إيرانية
بإمكانية عدم حضور
الرئيس اإليراني حسن
روحاني ووزير خارجيته
محمد جواد ظريف
اجتماعات الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،إذا لم تصدر
واشنطن تأشيرات دخول
للوفد اإليراني في الساعات
القليلة املقبلة.
وافتتحت الدورة الـ 74
من الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،أمس األول ،وسيكون
اليوم األول من املناقشة
العامة رفيعة املستوى في 24
سبتمبر الجاري.

تقرير «البنتاغون»

غراهام :يجب إعادة الردع
بمواجهة إيران

سلة أخبار

تجاه هذه االعتداءاتّ ،
معبرا عن
تـقــديــره لـقـيــادة الـسـعــوديــة على
حرصها على استقرار المنطقة.
ولـفـتــت متحدثة بــاســم وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة إل ـ ــى إن
بــاريــس لــن تـتـســرع فــي التعليق
ع ـل ــى مـ ــن ي ـق ــف وراء ال ـه ـج ــوم،
و"ستنتظر إثبات الحقائق بعناية
فعل".
قبل اتخاذ أي رد ّ
وفي موسكو ،حذر مسؤول في
الرئاسة الروسية من أن أي ّ
تحرك
يمس إيران قد يؤدي إلى ارتفاع
أسعار النفط ،في حين أكد وزير
الدفاع الياباني أن بــاده ليست
على علم بــأي ضلوع إيراني في
الهجمات على السعودية.

رفض حاتمي
في المقابل ،جدد وزير الدفاع
اإلي ـ ــران ـ ــي أمـ ـي ــر ح ــات ـم ــي رف ــض
بــاده التهم بشأن ضلوعها في
ال ـه ـج ـمــات ،مـعـتـبــرا أن الـهـجــوم
يــأتــي فــي إط ــار "ال ـحــرب القائمة
بين السعودية واليمن".
وهــدد األمـيــن الـعــام للمجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ــأم ــن اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،عـلــي
شـمـخــانــي ،ب ــرد ســاحــق وشــامــل
على أي خطوة ضد طهران ،نافيا
أي دور لبالده في الهجوم.
وأبـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة عبر السفارة السويسرية
مسؤوليتها عن االعتداء.
بعدم ّ
وح ـ ـ ـ ـ ــذرت طـ ـ ـه ـ ــران واش ـن ـط ــن
مــن تــداع ـيــات أي ه ـجــوم عليها،
مضيفة أن ردهــا على أي هجوم
يستهدفها لن يقتصر على مصدر
التهديد ،في تلويح بحرب شاملة.
وذكرت وكالة األنباء الرسمية
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،أن ط ـ ـهـ ــران أرس ـل ــت
ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة إل ــى
السويسريين االثنين الماضي.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،داف ـ ـ ـ ــع ال ــرئـ ـي ــس
اإليـ ــرانـ ــي ،ح ـســن روحـ ــانـ ــي ،عن
الـ ـهـ ـج ــوم ،وق ـ ــال إن ال ـحــوث ـي ـيــن
هـ ــاج ـ ـمـ ــوا الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت ال ـن ـف ـط ـيــة
السعودية "على سبيل اإلنذار".
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،وصـ ـ ـ ــف وزيـ ـ ــر
الخارجية محمد جــواد ظريف
االتـ ـه ــام ــات األم ـي ــرك ـي ــة بــأنـهــا
"إلـهــاء عن الحقائق في الشرق
األوسط".
(الرياض ،طهران ،واس ،إرنا،
أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

سليماني في بغداد ...لمصالحة «فصائله»
علمت "ال ـجــريــدة" مــن مـصــادر إيــرانـيــة أن
قائد "فيلق القدس" الذراع الخارجية للحرس
ال ـث ــوري اإلي ــران ــي ،ال ـل ــواء قــاســم سليماني،
ً
ً
زار سرا بغداد أخيرا والتقى قادة الفصائل
العراقية الموالية إليران.
وح ـســب ت ـقــاريــر ع ــراق ـي ــة ،ف ــإن سليماني
اجتمع مع قادة "تحالف البناء" في مقدمهم
رئيس التحالف األمين العام لـ "منظمة بدر"
هادي العامري ورئيس "ائتالف دولة القانون"
نــوري المالكي ،باإلضافة إلــى رئيس هيئة
"ال ـح ـشــد الـشـعـبــي" فــالــح ال ـف ـيــاض ،ونــائـبــه
أبومهدي المهندس.
ً
وكانت "الجريدة" نشرت خبرا عن زيــارة
الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى
طهران ،أكدت فيه أن المرشد األعلى اإليراني
علي خامنئي أمــر سليماني بــزيــارة العراق
وإجراء اجتماع مع حلفاء طهران العراقيين
في محاولة لمصالحتهم مع الـصــدر ،وحل
جميع الخالفات حول الحكومة الحالية.
وأش ــارت تقارير إلــى أن سليماني ناقش
كذلك القصف الذي يشتبه في أنه إسرائيلي
لمقرات "الحشد الشعبي" وكيفية الرد عليه
وكــذلــك ال ـخــاف بـيــن الـفـيــاض والـمـهـنــدس،

قاسم سليماني
وأضافت أن الفياض يدعو للرد على قصف
ً
معسكرات "الحشد" وفقا للقانون وما تفرزه
التحقيقات ،أ مــا نائبه المهندس المدعوم

بشكل مباشر من إيران ،فهو يقترح استهداف
المصالح األميركية في العراق.
ولفتت الـتـقــاريــر إلــى أن سليماني بحث
خــال الــزيــارة إمـكــان حصول تصعيد كبير
ضد إيران وكيفية تعامل الفصائل العراقية
مع ذلك.
في سياق آخــر ،اتهم النائب في البرلمان
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ف ــائ ــق ال ـش ـي ــخ عـ ـل ــي ،سـلـيـمــانــي
بالضغط لرفع الحصانة البرلمانية عنه.
وصـ ــوت ال ـبــرل ـمــان ال ـع ــراق ــي ،أم ــس األول
على رفــع الحصانة عن الشيخ علي ،بتهمة
"تمجيده ومدح حزب ونظام صدام حسين،
وكــذلــك اإلس ــاء ة لمستشارة رئـيــس ال ــوزراء
النائبة السابقة حنان الفتالوي".
وق ــال الـشـيــخ عـلــي ،فــي ت ـغــريــدة" "األفـخــم
األك ــرم الـجـنــرال قــاســم سليماني المحترم:
أهنئك من كل قلبي على النصر الذي حققته
أن ــت ،مــن خ ــال أشـقــائــك فــي مجلس نوابنا
العراقي برفع الحصانة عني!"
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :س ـ ــاع ـ ــدك الـ ـل ــه يـ ــا س ـل ـي ـمــانــي
على حجم الجهد الــذي بذلته فــي تربيتهم
وإعدادهم ،أنت تستحق التحية".

«الحرس الثوري»
يستعرض بالخليج

أعلن قيادي بـ«الحرس الثوري»
اإليراني ،أمس ،أن قطعًا بحرية
ستشارك في «استعراض بحري»
في الخليج األسبوع املقبل.
وقال قائد «فيلق اإلمام الصادق»
العميد علي رزمجو ،إن «القطع
البحرية للحرس الثوري
ستشارك في االستعراض
العسكري للقوات املسلحة
اإليرانية في  22الجاري بمناسبة
الذكرى السنوية لبدء الحرب»
التي شنها نظام الديكتاتور
العراقي الراحل صدام حسني
على طهران.

إيرادات الميزانية
السعودية لن تتأثر

توقع وزير املالية السعودي،
محمد الجدعان ،في تصريحات
أمس ،نمو الناتج غير النفطي
للمملكة بني  2.9و 3في املئة هذا
العام.
وأضاف الجدعان ،أن إيرادات
امليزانية لن تتأثر بالهجمات
اإلرهابية على منشآت «أرامكو»
السبت املاضي.
وأشار إلى نمو إجمالي اإلنفاق
 6.3في املئة في النصف األول
من  ،2019وارتفاع اإليرادات غير
النفطية  14.4في املئة خالل نفس
الفترة.
وبشأن ضريبة القيمة املضافة،
قال« :ال أتوقع زيادة الضريبة
املضافة في  ،2020وال بد من
التنسيق مع مجلس التعاون
بخصوص هذه الضريبة».

صد هجوم حوثي
جنوب الحديدة

صدت القوات املشتركة اليمنية،
هجومًا ملليشيات جماعة «أنصار
الله» الحوثية ،أمس ،في مديرية
الدريهمي بجبهة الساحل
الغربي جنوب مدينة الحديدة.
وأكدت مصادر عسكرية ،أن
الهجوم الذي شنته امليليشيات
كان يستهدف مواقع تابعة
لقوات حراس الجمهورية عند
أطراف مدينة الدريهمي.
وتصدت القوات املشتركة
للهجوم وأجبرت امليليشيات
على التراجع بعد تكبدها
خسائر في األرواح والعتاد.
وأضافت املصادر أن قوات
الجيش مشطت املنطقة وأمنت
املنافذ التي هاجمت منها
عناصر امليليشيات املتحالفة
مع إيران .كما استعادت القوات
املشتركة أسلحة متوسطة
وذخائر من امليليشيات.

ةديرجلا
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نتنياهو وغانتس يتعادالن ...والحسم لليبرمان
ال أغلبية في «االنتخابات الثانية» ...والعرب ثالث قوة بالكنيست ويحتفلون بإسقاط «بيبي»
أظهرت النتائج األولية
لالنتخابات العامة اإلسرائيلية،
بعد فرز جميع األصوات،
ً
تعادال بين رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو وخصمه
المنتمي إلى تيار الوسط بيني
غانتس ،مما يعني استحالة
تشكيل أي منهما حكومة من
معسكره ،وبينما حل العرب
في المرتبة الثالثة بالكنيست
أصبح بإمكان أفيغدور ليبرمان
حسم شكل الحكومة المقبلة.

يبدو أن طريق كل من رئيس
الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي بنيامين
نـتـنـيــاهــو ومـنــافـســه الــرئـيـســي
ً
بيني غانتس لــن يكون ممهدا
لتشكيل تحالف ،بعدما أفضت
االنتخابات العامة إلــى تعادل
ً
الرجلين ،استنادا إلى النتائج
األولية.
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـنـ ـت ــائ ــج أن ح ــزب
"ليكود" اليميني حصل على 31
ً
مـقـعــدا ،بينما حصل التحالف
ال ــوس ـط ــي "أزرق أب ـي ــض" على
ً
ً
 32مقعدا من أصــل  120مقعدا
في الكنيست ،األمــر الــذي يمثل
نكسة لنتنياهو.
ك ـ ـم ـ ــا أظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج،
ح ـص ــول "ال ـقــائ ـم ــة الـمـشـتــركــة"
التي تنضوي تحتها األحــزاب
ً
العربية على  13مقعدا لتصبح
ثــالــث أك ـبــر ق ــوة فــي الكنيست،
بـيـنـمــا حـصــل ح ــزب "إســرائ ـيــل
ب ـي ـت ـن ــا" ال ـي ـم ـي ـن ــي ال ـع ـل ـم ــان ــي
ألف ـ ـي ـ ـغـ ــدور لـ ـيـ ـب ــرم ــان عـ ـل ــى 9
م ـق ــاع ــد ،والـ ـح ــزب ــان الــدي ـن ـيــان
"ش ـ ـ ـ ــاس" و"ي ـ ـ ـهـ ـ ــدوت ه ـ ـتـ ــوراة"
 9و 8مـقــاعــد ت ـبــاعــا ،وتـحــالــف
"يمينا" (إلى اليمين) 7 ،مقاعد،
وت ـح ــال ــف "ال ـع ـم ــل ـ ـ ـ ـ غ ـي ـش ــر" 6
مقاعد ،و"المعسكر الديمقراطي"
ال ـي ـس ــاري  5م ـق ــاع ــد ،ف ــي حين
لــم يتخط "عــوتـسـمــا يـهــوديــت"
اليميني المتطرف نسبة الحسم.
تجدر اإلشارة إلى أنه يتعين
ّ
أن ي ـت ـم ــك ــن الـ ـم ــرش ــح ل ـق ـي ــادة
الـحـكــومــة الـمـقـبـلــة م ــن تشكيل
تحالف يضمن ما ال يقل عن 61
من مقاعد البرلمان.
وي ـ ـم ـ ـلـ ــك مـ ـعـ ـسـ ـك ــر ال ـي ـم ـي ــن
ً
بــاسـتـثـنــاء لـيـبــرمــان  55مقعدا
(لـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــود ،وي ـ ـم ـ ـي ـ ـنـ ــا وش ـ ـ ــاس
ويهدوت هتوراة) ،بينما يملك
معسكر الوسط  /اليسار  56مع

صورة مركبة لنتنياهو وغانتس خالل كلمتين أمام أنصارهما بتل أبيب فجر أمس (أ ف ب)
القائمة العربية (ابـيــض ازرق،
القائمة العربية ،العمل -غيشر،
المعسكر الديمقراطي).
ولـ ــم تـ ـق ــدم ال ـن ـت ــائ ــج ص ــورة
واضحة حول تشكيل االئتالف
الحكومي ،األمــر الــذي يزيد من
احتمال إجراء مفاوضات شاقة
لتشكيل حكومة وحدة.

غانتس
وفــي وقــت مبكر ،أم ــس ،قبل
ظ ـهــور الـنـتــائــج الـنـهــائـيــة ،قــال
غــان ـتــس إن ــه ب ــدأ "ال ـم ـش ــاورات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
وحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــوس ـ ـع ـ ــة" .وأضـ ـ ـ ـ ــاف:
"سأتحدث مع الجميع" ،مؤكدا

ً
«إعدام» فلسطينية بذريعة إشهارها سكينا
قـ ـتـ ـل ــت ق ـ ـ ـ ــوات األم ـ ـ ـ ــن االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
بالرصاص وبــدم بــارد فلسطينية قالت
ً
انها أشهرت سكينا عند حاجز قلنديا
العسكري الذي يفصل القدس عن الضفة
الغربية المحتلة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ال ـ ـشـ ــرطـ ــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة م ـي ـك ــي روزنـ ـفـ ـيـ ـلـ ـي ــد ،إن

"إرهــاب ـيــة مـجـهــولــة الـهــويــة اقـتــربــت من
ق ــوات األم ــن عند مسلك الـمــركـبــات على
الحاجز متجاهلة ن ــداء ات الـقــوات التي
ط ــال ـب ـت ـه ــا ب ــالـ ـت ــوق ــف" ،م ــوض ـح ــا أن ـهــا
ً
"سحبت سكينا قبل أن يتم إطالق النار
ً
عليها" ،مـشـيــرا إلــى أن ال ـكــوادر الطبية
عــال ـج ـت ـهــا ف ــي ال ـم ـك ــان وتـ ــم نـقـلـهــا إلــى

أن "ع ـم ـل ـيــة إص ـ ــاح الـمـجـتـمــع
اإلسرائيلي بدأت" ،وذلك بعدما
كـ ــان دعـ ــا إلـ ــى ال ـت ـصــويــت ضد
"الفساد" و"التطرف".
وتــابــع غانتس أن "الــوحــدة
والمصالحة أصبحتا أمامنا،
و يـبــدو أن بيبي (نتنياهو) لم
ينجح في مهمته على األرجح"
للفوز بفترة خامسة.

نتنياهو
م ــن جـهـتــه ،أل ـقــى نتنياهو
( 69عاما) أطول رؤساء الوزراء
ب ـقــاء فــي الـسـلـطــة ،كـلـمــة أمــام
أنصاره في تل أبيب ،ارتشف
ً
خاللها الـمــاء مـ ــرارا ،وتحدث

"مستشفى هــداســا" فــي الـقــدس للعالج،
اال أنها فارقت الحياة الحقا.
وأظـ ـه ــر ش ــري ــط ف ـيــديــو ع ـبــر وســائــل
التواصل االجتماعي ،قيام أحــد حراس
األم ـ ــن ب ــإط ــاق الـ ـن ــار ع ـلــى ال ـس ـي ــدة من
مسافة قصيرة وتركها تنزف.

ب ـ ـصـ ــوت مـ ـبـ ـح ــوح وخـ ــافـ ــت،
مقارنة مع النبرة العالية التي
كان يتحدث فيها أمام أنصاره
قبل االقتراع.
وق ـ ــال" :ف ــي األي ـ ــام المقبلة
سـ ـ ـن ـ ــدخ ـ ــل فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات
لـتـشـكـيــل ح ـكــو مــة صهيونية
ً
قـ ــويـ ــة" ،م ـض ـي ـف ــا" :ل ـ ــن ي ـكــون
هناك ،وال يمكن أن يكون هناك،
ح ـكــومــة تـعـتـمــد ع ـلــى أح ــزاب
عــربـيــة مـعــاديــة للصهيونية،
أح ــزاب تنكر وج ــود اسرائيل
كدولة يهودية وديمقراطية".

«صانع الملوك»
بـ ـ ــدوره ،دع ــا ل ـي ـبــرمــان إلــى
ت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة وح ـ ـ ــدة مــع
حـ ــزبـ ــه و"لـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــود" وت ـح ــال ــف
"أزرق أبيض" قائال إن البالد
تواجه "حالة ط ــوارئ ،وهناك
خيار واحد فقط ،وهو حكومة
وحدة وطنية ،حكومة ليبرالية
مــوس ـعــة ول ــن نـنـضــم إل ــى أي
ح ـك ــوم ــة غـ ـي ــره ــا" ،وذلـ ـ ــك فــي
محاولة لتفويت الفرصة على
ّ
ال ـت ـي ــارات الــدي ـن ـيــة ال ـت ــي شــن
عليها حملة معادية.
ً
لكنه أ بـقــى ا ل ـبــاب مفتوحا
امــام احتماالت اخــرى ،مؤكدا

أن ــه يـضــع الئـحــة ب ـ "المطالب
ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة"س ـت ـك ــون أسـ ــاس
التفاوض مع األحزاب األخرى.
وقال ليبرمان ،في تصريح
صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي" :إذا ل ـ ـ ــم ت ـح ـق ــق
مطالبنا ،فال مانع من الذهاب
الى انتخابات ثالثة".
ولن يكون أي من نتنياهو
ً
أو غانتس قادرا على أن يشكل
حـكــومــة مــع حـلـفــائــه مــن دون
الـلـجــوء إل ــى "صــانــع الـمـلــوك"
ليبرمان ،بعد هذه االنتخابات
الـثــانـيــة خ ــال خـمـســة أشـهــر،
بعدما أفضت انتخابات أبريل
إلى النتيجة نفسها.
ويفرض ليبرمان ( 61عاما)،
حارس الملهى الليلي السابق
ال ـ ـ ــذي تـ ـح ــول إل ـ ــى ال ـس ـيــاســة
وصاحب المواقف السياسية
العدائية ،نفسه كـ"صانع ملوك"
في تشكيل الحكومة المقبلة.
ويعرف وزير الدفاع السابق
الذي كان بمثابة اليد اليمنى
لنتنياهو بنزعته الشعبوية.
وتطلق عليه وســائــل اإلعــام
ألقاب "القيصر" و"راسبوتين"
و"كي جي بي" ،في إشارة إلى
س ـلــوكــه الـمـتـسـلــط وأص ــول ــه،
خصوصا اللكنة الثقيلة في
لفظه اللغة العبرية.

ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،وبـعــدمــا
بات النواب العرب ثالث أكبر
ً
قوة في البرلمان مع  13مقعدا،
قال رئيس "القائمة المشتركة"
أي ـ ـمـ ــن ع ـ ـ ـ ــودة ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن
خــارج منزله في مدينة حيفا
أمـ ــس" ،الـ ـف ــارق الــرئ ـي ـســي في
هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ه ــو إق ـبــال
ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـب ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب ،ل ـي ــس
ه ـن ــاك ش ــك ف ــي أن هـ ــذا ال ــذي
أحــدث الفرق ،ولــوال ذلــك لكان
نتنياهو رئيسا للوزراء".
واع ـت ـبــر أن "ال ـع ــرب منعوا
نتنياهو من شغل والية أخرى
لكنهم ليسوا في جيب أحد".
وق ــال ع ــودة إن ــه قــد يرشح
غ ــان ـت ــس ل ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
ً
المقبلة ،مضيفا" :نريد تغيير
نتنياهو ،ولكن لدينا شروط
أساسية سنقرر موقفنا وفقا
لها".
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،قـ ــال عـضــو
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت م ـ ـ ــن "ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة"
م ـطــانــوس ش ـح ــادة ،إن "عـهــد
نـتـنـيــاهــو ان ـت ـهــى ،ول ــن يـكــون
جزءا من الحكومة المقبلة".
(القدس -وكاالت)

بالموازنة ...وماس ينتقد «حزب الله»
«يغوص»
لبنان
ً

دوليات
سلة أخبار
جلسة صاخبة بالكونغرس
ً
دفاعا عن ترامب

دافع كوري لوينداوسكي،
المدير السابق لحملة دونالد
ترامب ،بشدة عن الرئيس
األميركي ،في جلسة استماع
في الكونغرس سادها التوتر
وكانت األولى التي ينظمها
الديمقراطيون ،في إطار
تحقيق يهدف إلى تحديد
ما إذا كان من المناسب بدء
إجراءات إلقالة ترامب.
وكان لوينداوسكي تولى
لسنة ونصف السنة إدارة
حملة رجل األعمال الجمهوري
لالنتخابات الرئاسية التي
جرت في  .2016وقد تسلم
طلبا بالمثول لإلدالء بإفادته
أمام الديمقراطيين .من ناحية
اخرى ،أقال البيت األبيض
جون ميتنيك ،المستشار العام
لوزارة األمن الداخلي.

كوربين سيلتزم الحياد
بحال «االستفتاء الثاني»

ألمح زعيم "حزب العمال"
المعارض في بريطانيا
جيريمي كوربين ،أمس،
إلى أنه سيلتزم الحياد في
حال جرى استفتاء ثان على
"بريكست" .وكتب في مقال
نشرته صحيفة "ذي غارديان"،
أمس" ،وحدها حكومة من
ً
حزب العمال ستضع حدا
ألزمة بريكست عبر إعادة
القرار إلى الشعب ،وسنعطي
ّ
الناس حق اتخاذ القرار
النهائي بشأن بريكست،
مع خيار بين اتفاق مقنع
لالنسحاب أو البقاء" في
ّ
"أتعهد تنفيذ
التكتل .وأضاف:
أي أمر يقرره الناس كرئيس
وزراء من حزب العمال".

سيولً :رؤوس محلوقة
احتجاجا على وزير العدل

الرياض تعلن محادثات لدعم بيروت ماليا ّ
عشية زيارة الحريري لباريس
●

بيروت  -ةديرجلا

•

يشهد الـمـنــاخ الـسـيــاســي الـعــام،
ال سيما عـلــى الـمـسـتــوى الـقـيــادي،
ّ
هــدوء ا قل نظيره ،افتقدته الساحة
السياسية ط ــوال الفترة الماضية،
عـ ـ ـل ـ ــى رغ ـ ـ ـ ــم أن بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـمـ ـلـ ـف ــات
المطروحة والـمـثــارة يتسم بدرجة
عــالـيــة م ــن الـحـســاسـيــة ال ـتــي كــانــت
تشغل السياسيين وأ ه ــل السلطة
ومـعـهــم ال ـبــاد بــرمـتـهــا فــي ظــروف
مختلفة.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـت ــاب ـع ــة" :ن ــزل
جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـم ـ ـع ـ ـن ـ ـي ـ ـيـ ــن عـ ـ ـ ــن ش ـج ــر
حساباتهم ا لـخــا صــة والمصلحية
ع ـل ــى ت ـن ــوع ـه ــا ،وخـ ـضـ ـع ــوا لــأمــر
الــواقــع ،فتحول الـجــو مــن سياسي
مـشـحــون ا ل ــى تقني عملي يغوص
في أرقام موازنة عام  2020إلقرارها

ب ــأس ــرع م ــا يـمـكــن ،وتـقــديـمـهــا ومــا
ّ
تيسر مــن إصــاحــات مطلوبة ،الى
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي إلث ـبــات تـجــاوب
وجدية في التعاطي مع األزمة".
الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،قـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر خ ــارج ـي ــة
أل ـم ــان ـي ــا ه ــاي ـك ــو مـ ـ ــاس ،الـ ـ ــذي زار
بيروت أمس ،خالل مؤتمر صحافي
م ـ ـش ـ ـتـ ــرك م ـ ـ ــع وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
وال ـم ـغ ـت ــرب ـي ــن جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل فــي
ال ـعــاص ـمــة الـلـبـنــانـيــة إن "ال ـس ـلــوك
الـعــدوانــي مــن حــزب الـلــه يـهــدد أمن
الشعب اللبناني ،وننادي بااللتزام
بالقرار ."1701
ورد بــاس ـيــل بــال ـقــول إن "لـبـنــان
مـ ـلـ ـت ــزم بـ ــال ـ ـقـ ــرار  ،1701وه ـ ـ ــو لــم
يعتد على إســرائـيــل ،بــل هــي دائما
المعتدية تماما ،كما حصل أخيرا
وفي كل مرة".
وأشـ ـ ــار الـ ــى أن ـن ــا "ل ـم ـس ـنــا رغـبــة

ماس وباسيل في بيروت أمس (أ ف ب)
م ـتــوافــرة ل ــدى أك ـثــر مــن  80بالمئة
مــن النازحين السوريين بالعودة،
والظروف باتت مواتية في سورية،
لذلك نطلب من ألمانيا مساعدتنا

بــالـضـغــط ب ـهــذا االتـ ـج ــاه وتـحــويــل
أم ـ ــوال ال ـم ـســاعــدات لـتـشـجـيــع هــذه
العودة" ،الفتا الى أن "اإلجــراء الذي
ات ـخــذه الـجـيــش أخ ـيــرا ،وال ــذي اتــى

مصر :الشرطة تقتل « 9إرهابيين» بالقاهرة
السيسي يبحث مع حمدوك أزمة «النهضة» ويدرس التدويل
●

القاهرة  -رامي ابراهيم

لـ ـق ــي  9عـ ـن ــا ص ــر إر ه ــا بـ ـي ــة
مصرعهم عقب تبادل إلطالق
ال ـن ــار م ــع ق ــوات األمـ ــن ،خــال
م ــداهـ ـم ــة وكـ ــريـ ــن ب ـمــدي ـن ـتــي
ا لـ ـعـ ـب ــور و 15مـ ــا يـ ــو ،بـيـنـهــم
القيادي بحركة "لواء الثورة"
محمود غريب قاسم ،واسمه
الحركي خلف الدهشوري.
وو ف ـ ـ ــق وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة،
َّ
ف ـ ـ ــإن اإلره ـ ــاب ـ ــي ال ــدهـ ـش ــوري
مـ ـت ــورط ف ــي اغ ـت ـي ــال الـعـمـيــد
عادل رجائي (قوات مسلحة)،
واس ـ ـت ـ ـه ـ ــداف كـ ـمـ ـي ــن ش ــرط ــة
الـعـجـيــزي بــالـمـنــوفـيــةُ .
وعـثــر
ب ـح ــوزة ال ـع ـنــاصــر اإلرهــاب ـيــة
عـ ـل ــى " 6أ سـ ـلـ ـح ــة آ ل ـ ـي ـ ــة ،و2
خــرطــوش ،وكـمـيــة مــن مــادتــي
( )RSALTوالنترات ،ومجموعة
م ـ ــن ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة،
وعبوة متفجرة ،و 2من هياكل
عبوات".
الـ ــى ذلـ ـ ــك ،جـ ـ ــاء ت ال ــزي ــارة
األول ـ ـ ـ ـ ــى لـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ـســودان ـيــة عـبــدالـلــه حـمــدوك
إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،أم ـ ـ ــس ،وس ــط

غـ ـ ـض ـ ــب م ـ ـ ـصـ ـ ــري عـ ـ ـ ـ ـ ــارم م ــن
ال ـ ـ ـمـ ـ ــراوغـ ـ ــة اإلثـ ـ ـي ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات سـ ـ ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة،
ان ـع ـكــس ع ـلــى م ـبــاح ـثــاتــه مــع
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ورئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة مـصـطـفــى
مدبولي ،حيث ّ
عبرا عن رغبة
مـ ـص ــر ف ـ ــي ت ــأكـ ـي ــد مـ ـس ــان ــدة
ال ـس ــودان لـمــوقـفـهــا ،فــي وقــت
ت ـت ـح ــدث مـ ـص ــادر ق ــري ـب ــة مــن
ملف مياه النيل عن أن القيادة
المصرية تدرس بجدية خيار
تــدويــل األزمـ ــة ،وال ـل ـجــوء إلــى
مـحـكـمــة ال ـع ــدل ال ــدول ـي ــة ضد
أديس ّأبابا.
وتدشن أول ز يــارة لرئيس
الـ ــوزراء ال ـســودانــي إلــى دولــة
عــربـيــة وبـعــدهــا إلــى بــاريــس،
م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة ف ــي ع ــاق ــات
ت ــأ م ــل م ـص ــر أن ت ـش ـه ــد طـ ّـيــا
لصفحة الخالفات بين شطري
وادي النيل.
و ت ـســود حــا لــة مــن الغضب
الرسمي والشعبي بعد فشل
اجتماع وزراء الري في كل من
م ـصــر والـ ـس ــودان وإث ـيــوب ـيــا،
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــص لـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــة

ال ـم ـق ـتــرحــات ال ـم ـصــريــة حــول
ن ـ ـظـ ــام ا لـ ـ ـم ـ ــلء األول و نـ ـظ ــام
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ب ـس ــد
الـنـهـضــة ،حـيــث رف ــض الــوفــد
اإلثيوبي مناقشة الطرح .في
ح ـي ــن تـ ــم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى عـقــد
اج ـت ـم ــاع ع ــاج ــل لـلـمـجـمــوعــة
الـعـلـمـيــة فــي ال ـخــرطــوم خــال
ال ـف ـت ــرة م ــن  30الـ ـج ــاري إل ــى
 3أكـ ـت ــوب ــر ،ل ـب ـحــث ال ـم ـق ـتــرح
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد مـ ـ ــلء
وتشغيل سد النهضة ،وكذلك
مقترحات إثيوبيا والسودان،
عـ ـ ـل ـ ــى أن يـ ـعـ ـقـ ـب ــه م ـ ـبـ ــا شـ ــرة
اجتماع لوزراء المياه بالدول
ا ل ـ ـثـ ــاث ي ــو م ــي  5-4أ ك ـت ــو ب ــر
إلقـ ــرار م ــواض ــع االت ـف ــاق على
قواعد الملء والتشغيل لسد
النهضة.

مفاوضات
وتـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـصـ ــر أه ـ ـم ـ ـيـ ــة أن
ينخرط الجانب اإلثيوبي في
مـفــاو ضــات فنية ج ــادة خــال
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـق ــادم ــة عـلــى
أس ــاس مــن ُح ـســن ال ـن ـيــة ،بما

ي ـ ــؤدى إلـ ــى ال ـت ــوص ــل الت ـفــاق
في أقرب فرصة ممكنة يحقق
ال ـم ـصــالــح ال ـم ـش ـتــركــة ل ـلــدول
ال ـ ـثـ ــاث ،وف ـ ــق أحـ ـك ــام ّات ـف ــاق
إعـ ــان ال ـم ـب ــادئ ال ـم ــوق ــع فــي
ا لـ ـ ـخ ـ ــر ط ـ ــوم ي ـ ـ ــوم  23م ـ ــارس
.2015
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،عـ ّـبــر عــدد
مـ ــن نـ ـج ــوم ومـ ـش ــاهـ ـي ــر ال ـف ــن
عن دعمهم للسيسي ،بمقطع
فيديو يحمل هاشتاغ "احنا
معاك يا ر يــس" .ووجهوا فيه
رس ــال ــة ح ــب وش ـج ــب ورف ــض
"لكل خائن وعميل" ،مؤكدين
أن "ا ل ـج ـي ــش وا لـ ـش ــر ط ــة خــط
أحـ ـم ــر" ،و"ال ـج ـي ــش وال ـش ـعــب
إيد واحدة".
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـي ــة
ت ـف ــاع ــل ك ـب ـي ــر ع ـل ــى "ت ــوي ـت ــر"
م ـ ــع هـ ــاش ـ ـتـ ــاغ "ك ـ ـفـ ــايـ ــة ب ـقــى
ي ــا س ـي ـس ــي" الـ ـ ــذي دع ـ ــا إل ـيــه
المقاول ا لـهــارب محمد علي،
الـ ـ ـ ــذي حـ ـظـ ـي ــت فـ ـي ــدي ــوه ــات ــه
بمشاهدات واسعة ،وتسببت
فــي جــدل متصاعد بالساحة
بين المؤيدين والمعارضين.

ب ـقــرار مــن المجلس األع ـلــى للدفاع
بلبنان هــو نتيجة قـيــام تجمعات
غير شرعية للنازحين ببناء مساكن
غير شرعية".
في السياق ،يصل رئيس الحكومة
سـعــد ال ـحــريــري ال ـيــوم ال ــى بــاريــس
ف ــي زي ـ ــارة رس ـم ـيــة يـلـتـقــي خــالـهــا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
يوم الجمعة المقبل .ورفع الحريري
سقف الرهان واآلمال المعقودة على
الزيارة الى حدوده القصوى ،بإعالنه
منذ أيام ،أن الزيارة ستعطي إشارة
"انطالق عملية تنفيذ مقررات مؤتمر
سيدر ."1
الـحــريــري  -ال ــذي سيلتقي ّ
سيد
"اإللـ ـي ــزي ــه" ،ك ـمــا ن ـظ ـيــره الـفــرنـســي
إدوار فيليب ،والدبلوماسي المكلف
م ـتــاب ـعــة مــؤت ـمــر "س ـ ـيـ ــدر" ،الـسـفـيــر
بيار دوكــان ،وممثلين عن عــدد من

المسؤولين فــي الشركات المهتمة
باالستثمار في بيروت – ّ
يعول على
ثمار "وفيرة" سيجنيها في فرنسا،
ويـتــوقــع أال يـعــود منها الــى لبنان
ّ
بسلة فارغة.
وقالت مصادر متابعة إن "باريس
ستفتح ذراعيها مــن جديد للبنان
ورئيس حكومته .وهي ستؤكد مرة
أخــرى أنها على الوعد ،وأن أيا من
المساعدات المخصصة لبيروت في
مؤتمر سيدر ،لن يضيع".
ف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،أع ـلــن وزي ــر
المالية السعودي ،محمد الجدعان،
أن الـمـمـلـكــة ت ـج ــري م ـح ــادث ــات مع
ح ـكــومــة ل ـب ـنــان ب ـش ــأن ت ـقــديــم دعــم
م ــال ــي .وقـ ــال ال ـج ــدع ــان ف ــي مقابلة
مــع "روي ـت ــرز" أم ــس" :نـضــع أموالنا
والتزامنا في لبنان ،وسنواصل دعم
لبنان ونعمل مع حكومته".

انضم نائب رئيس برلمان
كوريا الجنوبية إلى عدد
متزايد من السياسيين،
أمس ،الذين حلقوا رؤوسهم
احتجاجا على تعيين وزير
العدل الجديد الذي يجري
التحقيق مع أسرته لالشتباه
في ارتكاب مخالفات.
وعين الرئيس مون جيه إن،
الوزير الجديد تشو كوك
في  9سبتمبر ،بعد أسابيع
من االحتجاجات الشعبية
والنقاش البرلماني والتكهنات
اإلعالمية بشأن مزاعم تتعلق
بتلقي ابنته معاملة تفضيلية
من جامعتها .وقال لي جو
يونغ ،نائب رئيس البرلمان
للصحافيين وهو يجلس
أمام بوابة القصر الرئاسي
برأسه الحليق ،وهي عالمة
على االحتجاج في كوريا
الجنوبية" ،أصبح جليا أن
تشو كوك ال يمكن أن يصبح
قائد اإلصالح" .وحلق ثمانية
من أعضاء البرلمان رؤوسهم.

أفغانستان :تفجير انتحاري
جديد داخل مبنى حكومي

ّ
فجر انتحاري نفسه داخل
مبنى حكومي في شرق
أفغانستان ،بعد يوم من مقتل
 48شخصا في هجومين
منفصلين وقع أحدهما قرب
تجمع انتخابي للرئيس
أشرف غني .وأفاد شهود
بسماع أصوات إطالق
رصاص مباشرة بعد االنفجار
الذي وقع في مركز تسجيل
للهويات اإللكترونية في جالل
أباد ،عاصمة والية ننغرهار،
حيث ينشط عناصر "طالبان"
وتنظيم "داعش" .ودعت
"طالبان" ،المعلمين والطلبة
وغيرهم من العاملين في
قطاع التعليم بعدم المشاركة
في االنتخابات الرئاسية ،وإال
سيواجهون الموت.

دوليات
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«قمة أنقرة» تقر منطقة عازلة جديدة في إدلب
ك ـشــف ال ـق ـي ــادي ف ــي ف ـصــائــل ال ـم ـعــارضــة
السورية مصطفى سيجري عن بنود اتفاق
قمة أنقرة الثالثية ،التي جمعت رؤساء روسيا
ً
وتركيا وإيران ،موضحا أنه يتضمن منطقة
عــازلــة جــديــدة خالية مــن الـســاح الثقيل في
محافظة إدلب شمال غرب سورية.
وأشار القيادي المعارض إلى أنه بحسب
االتفاق سيتم تحديد مسار الدوريات التركية
الــروس ـيــة الـمـشـتــركــة ،وإب ـع ــاد الـشـخـصـيــات
المصنفة على لوائح اإلرهاب الدولية ،ودخول
الحكومة المؤقتة للمنطقة ،وتقديم الخدمات
ً
واستئناف الدعم اإلنساني الدولي ،فضال عن

استكمال الخطوات النهائية للجنة الدستورية
ووضع قانون انتخابات جديد .وحذر من أن
«أي رفــض أو عرقلة لــاتـفــاق مــن ِقـبــل جبهة
ً
الـنـصــرة ســابـقــا أو ح ــراس الــديــن أو أنـصــار
التوحيد سيكون فرصة إلعالن حرب جديدة،
وربما سيناريو مشابه لمدينة خان شيخون
و 50بلدة أخرى في ريف حماة وإدلب».
الــى ذلــك ،كــرر الرئيس التركي رجــب طيب
إردوغ ـ ــان أم ــس تـهــديــده بـشــن هـجـمــات على
الوحدات الكردية السورية ،في حال لم تبتعد
ً
عن الحدود خالل أسبوعين ،مؤكدا أنه ينتظر
ً
دع ـم ــا أقـ ــوى م ــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي لـفــرض

المنطقة اآلمنة في شرق الفرات وللتهدئة في
إدل ــب .وأوض ــح إردوغ ــان ،خــال حفل افتتاح
الـعــام الــدراســي الجامعي فــي أن ـقــرة ،أنــه في
ً
حال نجاح ذلك «واعتمادا على عمق المنطقة
اآلمنة ،سنتمكن من إيواء ما بين  2و 3ماليين
ً
الجئ يقيمون حاليا في تركيا وأوروبا».
وت ـس ـعــى الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة م ــع األمـيــركـيــة
لـتـطـهـيــر مـنـطـقــة شــاس ـعــة تـمـتــد م ــن شـمــال
سورية وحتى دير الــزور والرقة ،لكبح نفوذ
الــوحــدات الـكــرديــة كــأولــويــة رئيسية وكذلك
لتسهيل عودة الالجئين.
(عواصم -وكاالت)

foreigndesk@aljarida●com

ً
فنزويال :البرلمان يصادق على غوايدو رئيسا
صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية «البرلمان»
الـتــي تسيطر عليها الـمـعــارضــة ،أم ــس األول ،على
ً
ً
رئيسها خــوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبالد حتى
إج ــراء انتخابات جــديــدة .وجــاء هــذا الــدعــم لغوايدو
بعد يوم من إعالن حكومة الرئيس نيكوالس مادورو
أن نــوابـهــا سـيـعــودون إل ــى الجمعية الوطنية التي
انسحبوا منها قبل ثالث سنوات .ويمثل هذا التصويت
ً
ً
ً
ً
«دعما سياسيا مطلقا لقيادة خــوان غوايدو رئيسا
ً
ً
للجمعية الوطنية ورئيسا مسؤوال للبالد» »...حتى
ً
إنهاء عملية االستيالء على السلطة» ،وفقا لبيان صادر
عن الجمعية الوطنية .ويشير القرار الى أن غوايدو،
المدعوم من الــواليــات المتحدة وال ــذي تم االعتراف
ً
ً
بــه رئيسا انتقاليا مــن أكثر مــن  50دول ــة ،سيستمر

ً
رئيسا للجمعية العامة بعد انتهاء واليته في  5يناير.
ورحبت الواليات المتحدة بهذه الخطوة ،قائلة إنها
تعكس «وحدة وقوة المعارضة الديمقراطية» .وأعلنت
الحكومة الفنزويلية ،أمس األول ،أن نوابها سيعودون
إلى البرلمان الذي انسحبوا منه قبل ثالث سنوات إثر
سيطرة المعارضة عليه.
وعادة ما يتم التناوب على رئاسة الجمعية الوطنية
ً
سنويا بموجب اتفاق داخل ائتالف المعارضة.
وفي هذا اإلطار ،ستكون الرئاسة الدورية للجمعية
ً
الحقا من نصيب حركات األقليات داخل المعارضة ،بما
ً
في ذلك أحزاب وقعت اتفاقا يتيح عودة حزب مادورو
االشتراكي إلى البرلمان .وبموجب هذا االتفاق ،أفرج
عن نائب رئيس البرلمان ادغار زامبرانو.
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رياضة
«الفنية» تجتمع مع عناد للوقوف على
برنامج استعداد األزرق للقاء األردن

باختصار
انسحاب «يد» األصفر
من دوري الشباب

الشمري :هدفنا التأهل لكأس آسيا  2023ومونديال 2026
حازم ماهر

بينما تجتمع اللجنة الفنية
مع مدرب األزرق ثامر عناد
األحد المقبل للوقوف على
برنامج إعداد المنتخب للقاء
األردن والقائمة والجهاز
الذي سيعمل معه في هذه
المواجهة ،يرى خالد الشمري
أن المدرب المقبل تقع على
كاهله مسؤولية التأهل
لكأس آسيا  ،2023وكأس
العالم .2026

تعقد اللجنة الفنية باتحاد
ً
الـ ـ ـك ـ ــرة اجـ ـتـ ـم ــاع ــا م ـ ــع م ـ ــدرب
منتخبنا ا لــو طـنــي األول لكرة
الـقــدم ثــامــر عـنــاد مـســاء األحــد
المقبل؛ للوقوف على برنامج
إعــداد الفريق لمواجهة األردن
المقبلة المقرر لها  10أكتوبر
المقبل ،في الجولة الثالثة من
منافسات المجموعة الثانية،
ض ـمــن الـتـصـفـيــات الـمـشـتــركــة
ال ـ ـمـ ــؤه ـ ـلـ ــة لـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات كـ ــأس
الـعــالــم  2022فــي قـطــر ،وكــأس
آسيا  2023بالصين ،والجهاز
المساعد له في هذه المباراة.
وستناقش اللجنة عناد في
القائمة التي سيختارها للقاء
األردن ،عـلــى أن يـتــم تقديمها
ً
رسميا عقب االجتماع ،من أجل
إعالنها لوسائل اإلعالم.
يذكر أن اللجنة الفنية قررت
إسناد مهمة تدريب المنتخب
في لقاء األردن إلى ثامر عناد،
وذلــك بعد رفــع توصيتها إلى
مـجـلــس إدارة االت ـح ــاد بــإقــالــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ـ ـك ـ ــروات ـ ــي رومـ ـي ــو
جوزاك ،إثر خسارة األزرق على

يد أستراليا في الجولة الثانية
مــن التصفيات بثالثة أهــداف
مقابل ال شيء.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أرجـ ـ ـ ــأت الـلـجـنــة
ال ـف ـن ـيــة اج ـت ـمــاع ـهــا ال ـ ــذي كــان
ً
مقررا اليوم الخميس ،والخاص
بـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــر الـ ــذات ـ ـيـ ــة
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـم ــدرب األج ـن ـبــي
ً
ا ل ـ ـ ــذي س ـي ـق ــود األزرق خ ـل ـفــا
ل ـ ـجـ ــوزاك ،وذل ـ ــك ع ـقــب م ـب ــاراة
األردن.

الشمري يحدد الهدف
وأك ـ ــد ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة
ات ـح ــاد الـ ـك ــرة ،رئ ـي ــس الـلـجـنــة
الفنية خالد الشمري أن المهمة
األكـ ـب ــر ال ـت ــي ت ـقــع ع ـلــى عــاتــق
الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـم ـق ـب ــل لـلـمـنـتـخــب
ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي األول ت ـت ـم ـث ــل فــي
التأهل لبطولة كأس آسيا التي
تستضيفها الصين عام ،2023
إلى جانب صناعة منتخب قوي
قادر على التأهل لكأس العالم
 ،2026والـمـنــافـســة بـقــوة على
جميع األلقاب التي يشارك فيها

سواء كانت خليجية أو عربية
أو قارية.
وأض ـ ـ ــاف" :ن ـح ــن ن ـع ـمــل في
الوقت الراهن من أجــل التأهل
ل ـ ـكـ ــأس آ س ـ ـيـ ــا  ،2023و ك ـ ــأس
العالم  ،2026وسندعم المدرب
بــاإلم ـكــانــات ال ــازم ــة لتحقيق
ذلك الهدف".
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
المقبل للمنتخب ،قال الشمري:
"وضعنا عدة معايير أساسية
في المدرب الذي سيتولى دفة
األمـ ــور خ ــال الـفـتــرة المقبلة،
أه ـم ـهــا أن ت ـك ــون ل ــدي ــه سـيــرة
ذاتـيــة جـيــدة ،وأن يـكــون سبق
له تدريب أندية كبيرة وبالطبع
يفضل المدربين الــذيــن تولوا
م ـه ـمــة ت ــدري ــب مـنـتـخـبــات من
قبل ،إلى جانب قوة شخصيته
وطموحه في تحقيق إنجازات
تـحـســب ل ــه ك ـم ــدرب ،وتحسب
ً
أيضا لألزرق".
وزاد" :ل ــديـ ـن ــا الـ ـع ــدي ــد مــن
السير الــذاتـيــة الـتــي نناقشها
على مهل ،واللجنة الفنية لن
تتخذ قرارها بشأن المدرب إال

بعد االقتناع التام بإمكاناته،
على أن يتم رفع توصية به إلى
مجلس اإلدارة ،الــذي له الحق
في الموافقة عليها أو رفضها،
وبــال ـط ـبــع ف ــي حـ ــال ال ـمــواف ـقــة
ع ـل ـي ـهــا س ـي ـق ــوم ال ـم ـج ـلــس أو
مــن ينوب عنه بالتفاوض مع
المدرب للوقوف على متطلباته
المالية".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي حـ ـ ــال
تـ ـ ـ ــم الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــد مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
قـ ـب ــل م ــوا جـ ـه ــة األردن ،ف ــإ ن ــه
سيقوم بمتابعة الـمـبــاراة من
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــات ،ع ـل ــى أن يــدشــن
م ـه ـم ـت ــه ال ــرسـ ـمـ ـي ــة بـ ـع ــد ه ــذه
ال ـم ــواج ـه ــة ،ع ـلــى أن ي ـتــم رفــع
تقرير كامل له بجميع الظروف
الـ ـت ــي مـ ــر ب ـه ــا ال ـم ـن ـت ـخــب فــي
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،مــع تــزويــده
بعدد من المباريات المسجلة
للفريق منذ رفع تعليق النشاط
على المستوى الخارجي.

أرسل نادي القادسية
ً
ً
كتابا رسميا إلى اتحاد
كرة اليد يبلغه فيه
بانسحاب فريق تحت
 19سنة من منافسات
دوري الشباب هذا
الموسم.
يذكر أن "األصفر" عاد
للمشاركة في نشاط
اتحاد اليد هذا الموسم
بعد توقف دام أربعة
مواسم بسبب اإليقاف
الدولي الذي كان
ً
مفروضا على الرياضة
الكويتية والتزام إدارة
النادي بقرار االتحاد
الدولي للعبة.

 ...وإلغاء الكرة الطائرة
في الفحيحيل
ثامر عناد وخالد الشمري

أغلبية الطائرة تحجب صالحيات الرئيس ...وتصحح المسار
ف ــي خ ـط ــوة م ـتــوق ـعــة ،قــامــت
األغلبية في مجلس إدارة اتحاد
الكرة الطائرة بتجميد وسحب
ص ــاحـ ـي ــات ال ــرئـ ـي ــس حـسـيــن
عاشور ،خالل اجتماع المجلس،
أمس األول.
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
االغ ـل ـب ـيــة ال ـت ــي ض ـمــت نــائــب
الرئيس د .عبدالهادي الشبيب
وأم ـي ــن ال ـســر فـ ــوزي الـمـعـتــوق
وأمين الصندوق خلف الهاجري
وأمين الصندوق المساعد طالل
ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي واألعـ ـ ـض ـ ــاء طـ ــارق
ال ـع ــري ـف ــي ون ــاي ــف ال ــرش ـي ــدي،
ضــد عــاشــور ،بسبب الـمــواقــف
وال ـم ــاح ـظ ــات ال ـت ــي سجلتها
األغ ـل ـب ـيــة ع ـلــى ق ـ ــرارات رئـيــس
االتحاد ،وأبرزها التداخل بين
ص ــاحـ ـي ــات ال ــرئـ ـي ــس حـسـيــن

مدربان كويتيان يجتازان
دورة الفلوربول

عـ ــاشـ ــور وأم ـ ـيـ ــن الـ ـس ــر فـ ــوزي
المعتوق ،وعلى تشكيل بعض
ال ـل ـج ــان ال ـعــام ـلــة ف ــي االت ـح ــاد
وإدارة العمل داخله.
وأكــد المعتوق ،في تصريح
ص ـحــافــي ،أن "االج ـت ـم ــاع عقد
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة اعـ ـ ـض ـ ــاء
وغياب نــواف باجية الموجود
مــع المنتخب فــي بطولة آسيا
بطهران ،واعترض الرئيس على
اضافة  9بنود لجدول االعمال
ً
ال ــذي أع ــد مـسـبـقــا ،وال ــذي كــان
يتكون مــن  15بـنــدا ،وهــذا حق
ُ
وقمت
ألي عضو في المجلس،
بإرسال جدول االعمال الجديد
ل ـج ـم ـي ــع االعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ب ــال ـب ــري ــد
المسجل قبل موعد االجتماع
بـ 5أيام".
وق ـ ــال الـ ـمـ ـعـ ـت ــوق" :نــاق ـش ـنــا

ً
جـ ــدول االعـ ـم ــال ك ــام ــا م ــن 24
ً
ب ـن ــدا ،وات ـخــذنــا قـ ــرارات هــامــة،
وع ـل ــى رأسـ ـه ــا إع ـ ـ ــادة تـشـكـيــل
لـجـنــة ال ـت ــدري ــب والـمـنـتـخـبــات
الــوطـنـيــة ،وسـتـكــون برئاستي
ونــائــب الــرئـيــس د.عـبــدالـهــادي

ال ـ ـش ـ ـب ـ ـيـ ــب وع ـ ـ ـضـ ـ ــويـ ـ ــة خ ـل ــف
ال ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــري ،وشـ ـكـ ـلـ ـن ــا ل ـج ـنــة
اس ـت ـغــال اراضـ ــي (االسـتـثـمــار
ًَ
سابقا) برئاسة طالل العدواني
ونائب الرئيس طارق العريفي
وعضوية نايف الرشيدي".

ً ً
ّ
«السلة» يقدم التالتلي مشرفا عاما على المنتخبات

العنزي :مشاركة  3العبين من مواليد الكويتٌ ...
مقترح لألندية
●

مـنــح االت ـحــاد الــدولــي
ل ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ال ـ ـف ـ ـلـ ــوربـ ــول
ك ــا م ــن الـ ـم ــدرب سـعــود
ال ـ ـع ـ ـص ـ ـفـ ــور والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب
م ـص ـط ـف ــى عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح
شـ ـ ـه ـ ــادة ال ـ ـت ـ ـخـ ـ ُّـرج ب ـعــد
اجـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازهـ ـ ـم ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــدورة
اإلق ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة،
وظـ ـه ــورهـ ـم ــا ب ـم ـس ـتــوى
ج ـي ــد فـ ــي ال ـم ـح ــاض ــرات
النظرية والعملية.
و ت ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم ك ـ ـ ـ ـ ــل مـ ــن
المدربين شهادة التكريم
م ـ ــن الـ ـخـ ـبـ ـي ــر ال ـع ــال ـم ــي
اس ـت ـي ــن ه ــوم ــان رئ ـيــس
الـلـجـنــة الـفـنـيــة لــريــاضــة
ا لـفـلــور بــول باألولمبياد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص الـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ــي
واالتحاد الدولي لرياضة
الـ ـفـ ـل ــورب ــول ،وال ــدك ـت ــور
ع ـ ـ ـمـ ـ ــاد م ـ ـح ـ ـيـ ــي ال ـ ــدي ـ ــن
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلــريــاضــة
وال ـتــدريــب بــاألولـمـبـيــاد
ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاص اإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي
والمنسق العام للدورة.
و تـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ر يـ ـ ــا ضـ ـ ــة
الفلوربول من الرياضات
الشتوية ا لـجــد يــدة التي
ت ــم إدراجـ ـ ـه ـ ــا ف ــي إق ـل ـيــم
الـشــرق األوس ــط وشمال
إف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــا ،اس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادا
ل ـ ـ ــألـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـش ـت ــوي ــة الـ ـت ــي س ـت ـقــام
ب ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــو ي ـ ـ ــد 2 0 2 1م .
وشـ ـه ــدت الـ ـ ـ ــدورة ،ال ـتــي
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أيـ ـ ــام
م ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ،مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة
مـ ــدر ب ـ ـيـ ــن م ـ ــن  11دو ل ـ ــة
عربية.

جانب من االجتماع

واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرد" :م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
األغـلـبـيــة أع ــادت اختصاصات
أمـ ـي ــن الـ ـس ــر الـ ـت ــي اخ ـت ـط ـف ـهــا
الــرئـيــس فــي الـفـتــرة الماضية،
وفــق النظام االســاســي" ،مبينا
ان هـنــاك مخالفات مالية على
رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد مـنـهــا تسلمه
ع ـه ــدة ال ـص ـن ــدوق م ــن م ـنــدوب
االت ـح ــاد ،وه ــي مــن صالحيات
واختصاصات أمين الصندوق
نفسه ،واالحتفاظ "بالنثريات"
ال ـن ـق ــدي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ــاالت ـح ــاد،
وت ـ ـجـ ــاوز ال ـم ـب ـل ــغ ال ـم ـن ـصــرف
ً
الحد المسموح به للصرف وفقا
لالئحة الـمــالـيــة ،كما تــم اعفاء
راشد الرشود مدير المنتخبات
من منصبة.
يذكر ان مجلس االدارة ناقش
في البند رقــم ( )22في محضر

جابر الشريفي

أكــد رئـيــس اتـحــاد كــرة السلة
رشـيــد العنزي أن ق ــرار مشاركة
 3الع ـب ـيــن م ــن مــوال ـيــد الـكــويــت
داخ ـ ــل ال ـم ـل ـع ــب ف ــي م ـنــاف ـســات
دوري ال ــدرج ــة األولـ ــى ج ــاء من
خــال مقترحات بعض األندية،
م ـ ــؤك ـ ــدا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه أن
االتحاد سيعمل مع األندية على
عمل الئحة جديدة للمسابقات
للوصول الــى توافق مع األندية
في الموسم المقبل.
وقال العنزي ،في مؤتمر عقد
أول أمس بمقر اللجنة األولمبية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة لـ ـتـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـم ـ ــدرب
التونسي ،عادل التالتلي ،لقيادة
ً
الجهاز الفني للمنتخب ومشرفا
ً
عاما على المنتخبات في الفترة
المقبلة ،ان ــه مــن غـيــر المنصف
أن ي ـش ــارك الع ـب ــون م ــن مــوالـيــد
ا لـكــو يــت مــع المنتخب الوطني

ونعاملهم في الــدوري الكويتي
ك ــأج ــان ــب ،لـ ــذا فـ ــإن هـ ــذا ال ـق ــرار
ً
يــأتــي ان ـطــاقــا م ــن الـمـســؤولـيــة
في تحقيق مبدأ العدالة لهؤالء
الالعبين.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي األن ـ ــدي ـ ــة
بالتعاون مع االتحاد بخصوص
ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ّع ـ ــودة ال ــاع ــب
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ،ب ـ ـغـ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
األم ـ ـ ـ ــور األخ ـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ت ـعــرقــل
تطوير اللعبة .وقــال إن اختيار
التالتلي جاء بعد أن رأت لجنة
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات وم ـج ـل ــس اإلدارة
وجود عاملين مهمين فيه ،وهما
ال ـك ـفــاءة وال ـخ ـبــرة ف ــي الـكــويــت،
ح ـيــث ف ـضــل مـجـلــس اإلدارة ان
يـتــولــى تــدريــب المنتخب األول
م ـ ــدرب كـ ــان ي ـع ـمــل ف ــي ال ـ ــدوري
الكويتي وله معرفة بالالعبين.
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،ك ـش ــف الـ ـم ــدرب
التالتلي الــذي ستكون البطولة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة لـ ـل ــرج ــال فـ ــي شـهــر

العنزي يقدم قميص المنتخب للتالتلي
نــوفـمـبــر أول اسـتـحـقــاق ل ــه ،أنــه
تقرر إ قــا مــة تجمعين للمنتخب
في الفترة ما بين  20و 25أكتوبر
ال ـم ـق ـبــل ،وم ــا ب ـيــن  26و 31من
الشهر نفسه ،لتجربة أكبر عدد
من الالعبين قبل االستقرار على
التشكيلة النهائية التي ستدخل
معسكرا خارجيا في تركيا.
وأضاف أن المنتخب سيلعب
فــي المعسكر ال ــذي سيبدأ يوم

 3ن ــوف ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل ،وي ـس ـت ـمــر
أسبوعين  6مباريات تجريبية
مع فرق تركية.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـت ــات ـل ــي أن ه ــذا
ال ـم ـع ـس ـكــر يـ ـه ــدف إل ـ ــى تـطــويــر
مستوى األداء الجماعي لالعبين،
مبينا أنه سيحرص على حضور
كثير من مباريات بطولة الدوري
المحلي الختيار أفضل العناصر
للمنتخب.

«الهيئة» تعيد لوحة استاد صباح السالم
أعادت الهيئة العامة للرياضة
ل ــوح ــة اسـ ـت ــاد صـ ـب ــاح ال ـســالــم
بالنادي العربي أمس األربعاء،
وذل ــك بعد انـتـهــاء المهلة التي
منحتها الهيئة لمجلس إدارة
ال ـن ــادي والـبــالـغــة يــومـيــن ،بعد
ً
رفــع الـلــوحــة مــؤخــرا مــن جانب
المجلس بحجة إخضاع االستاد
ألعمال الصيانة.
وتـ ـ ّ
ـزيـ ــن االس ـ ـتـ ــاد بــال ـلــوحــة
الـ ـت ــي ت ـح ـمــل اس ـ ــم س ـم ــو أم ـيــر
ال ـب ــاد ال ــراح ــل ال ـش ـيــخ صـبــاح
الـســالــم ،ويــأتــي ذلــك فــي الوقت
الـ ـ ـ ــذي رف ـ ـضـ ــت إدارة ال ـ ـنـ ــادي
إعادة اللوحة خالل المهلة التي
حددتها الهيئة.

إعادة اللوحة داخل االستاد

االجتماع ،قيام رئيس االتحاد
ب ـســب وق ـ ــذف أعـ ـض ــاء مجلس
اإلدارة والتلفظ بكلمات نابية،
مخالفا بذلك اآلداب العامة ،مع
تأكيد حق االعضاء في الرجوع
للقنوات القانونية.

عاشور يدفع بالبطالن
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ح ـس ـي ــن عـ ــاشـ ــور إن
"االج ـت ـمــاع بــاطــل مــن الناحية
القانونية ،لتعدي األغلبية على
واجبات ومهام الرئيس .هناك
تدخالت في صالحيات الرئيس
وبعض األمور االدارية والمالية
تخص االتحاد ،وسوف تتسبب
فــي مشاكل كبيرة لــدى الهيئة
العامة للرياضة".

وأضـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـ ــاشـ ـ ــور" :أخـ ـل ــي
مـســؤولـيـتــي ع ــن أي قـ ــرار يتم
اتخاذه في بنود جــدول اعمال
ً
االجتماع ،غير ال ــ 15بندا التي
ت ــم اع ـت ـمــادهــا م ــن قـبــل الهيئة
العامة للرياضة قبل االجتماع،
ً
كما أن هناك تعديا في بعض
االمور المالية ،وتتمثل في جمع
أحد موظفي االتحاد ،وهو مدير
االتحاد ،بين وظيفيتن في وقت
واحد ،وهذه مخالفة واضحة".
واس ـت ـطــرد" :أن ــا لــم أستبعد
هذه التصرفات ،هناك أشحاص
تـ ــريـ ــد ت ـع ـط ـي ــل اتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـك ــرة
الـطــائــرة مــن خــال الـتـجــاوزات
المالية التي اكتشفها الرئيس
م ــع م ــدق ــق الـ ـحـ ـس ــاب ــات ،ال ــذي
اع ـت ـمــدتــه ال ـج ـم ـعــة الـعـمــومـيــة
العادية".

قرر مجلس إدارة نادي
الفحيحيل إلغاء لعبة
الكرة الطائرة في
ً
النادي ،اعتبارا من
الموسم الحالي.
وأرسلت إدارة النادي
كتابا رسميا إلدارة
اتحاد الكرة الطائرة،
أمس األول ،أبلغتها فيه
بقرار إلغاء اللعبة في
النادي هذا الموسم.
ُيذكر أن الئحة الهيئة
العامة للرياضة تنص
على ضرورة وجود
األلعاب الجماعية األربع
ّ
"القدم والسلة والطائرة
وكرة اليد" ،وذلك
للحصول على الدعم
المادي كامال من الهيئة
للرياضة.

رياضة
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حامل لقب األبطال يسقط في نابولي
افتتح ليفربول اإلنكليزي حامل
لقب دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم مشواره في المسابقة
بالخسارة أمام نابولي اإليطالي
صفر 2-في مباريات الجولة
األولى من المجموعة الخامسة،
التي شهدت اكتساح ريد بول
سالزبورغ النمساوي لضيفه
جينك البلجيكي .2-6

أص ـب ــح ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي
أول ب ـط ــل ي ـخ ـســر ف ــي مـسـتـهــل
حملة الدفاع عن لقبه منذ ،1994
ً
ب ـس ـق ــوط ــه م ـ ـ ـجـ ـ ــددا ف ـ ــي م ـل ـعــب
"ســان بــاولــو" الـخــاص بنابولي
اإليطالي وهذه المرة صفر.2-
في المجموعة الخامسة ،حل
ً
ليفربول ضيفا على نابولي في
إعــادة لــدور مجموعات الموسم
ً
الماضي حين خسر ذهابا صفر-
ً
 1ثــم فــاز إيــابــا بالنتيجة ذاتها
وأقصى الفريق اإليطالي بفارق
ً
األهــداف بعدما حل ثانيا خلف
باريس سان جرمان الفرنسي.
ً
وخـ ــافـ ــا ل ـل ـمــوســم ال ـمــاضــي
حين كانت المجموعة تضم سان
جرمان ،يبدو ليفربول ونابولي
مرشحين بـقــوة للحصول على
بـطــاقـتــي الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة
إلى الدور ثمن النهائي بما أنها
تجمعهما بريد بول سالزبورغ
الـ ـنـ ـمـ ـس ــوي وغـ ـن ــك ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
ال ـل ــذي ــن ت ــواجـ ـه ــا ،أمـ ــس األول،
ً
وخ ــرج األول مـنـتـصــرا بنتيجة
كاسحة  6-2بفضل ثالثية البن
ً
الـ ـ ــ 19ع ــام ــا ال ـن ــروج ــي إيــرلـيـنــغ
هاالند.
وبخسارته أمس األول بهدفين
ف ــي ال ــوق ــت ال ـق ــات ــل لـلـبـلـجـيـكــي
درايس مرتنز من ركلة جزاء في
الدقيقة  ،82والـبــديــل اإلسباني
فرناندو يورنتي " "2+90أصبح
لـيـفــربــول أول فــريــق يـبــدأ حملة
ال ــدف ــاع ع ــن لـقـبــه ب ـخ ـســارة منذ
ميالن اإليطالي حين سقط خارج

مـلـعـبــه أم ــام أي ــاك ــس الـهــولـنــدي
ً
صفر 2-أيضا في سبتمبر .1994
ً
وخ ـ ــاف ـ ــا ل ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـم ــوس ــم
الماضي في "ســان بــاولــو" حين
فشل في التسديد بين الخشبات
ال ـث ــاث ول ــو ل ـم ــرة واحـ ـ ــدة ،قــدم
ً
ليفربول أداء جيدا في لقاء أمس
األول ،وحـصــل على الـعــديــد من
الـفــرص ،إن كــان عبر السنغالي
ساديو مانيه أو المصري محمد
صالح دون يسجلها.
ل ـك ــن ال ـك ـل ـمــة األخ ـ ـيـ ــرة كــانــت
لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي
فــي الــوقــت الـقــاتــل عندما أهــدى
االسكتلندي أن ــدرو روبرتسون
رك ـ ـلـ ــة جـ ـ ـ ــزاء لـ ـص ــاح ــب األرض
ب ــاس ـق ــاط ــه خ ــوس ـي ــه كــاي ـي ـخــون
داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ف ــانـ ـب ــرى لـهــا
م ــر ت ـن ــز ب ـن ـج ــاح " ،"82ق ـب ــل أن
يوجه يورنتي الضربة القاضية
ل ـل ـي ـفــربــول إثـ ــر خ ـطــأ ف ـ ــادح من
ال ـه ــول ـن ــدي ف ـيــرج ـيــل فـ ــان داي ــك
فــي تـمــريــر ال ـك ــرة ،فــوصـلــت إلــى
اإلسباني الــذي أودعها الشباك
في الوقت البدل عن ضائع.

فالنسيا يهزم تشلسي
وفي المجموعة الثامنة ،مني
تشلسي اإلنـكـلـيــزي حــامــل لقب
الــدوري األوروبــي "يــوروبــا ليغ"
بخسارته األوروبية األولى منذ
 ،2018-2017بعد سقوطه أمــام
ضيفه فالنسيا اإلسباني صفر-
 1سجله رودري ـغــو مورينو في

الدقيقة  74من اللقاء الــذي فرط
فيه النادي اللندني بفرصة إنقاذ
نـقـطــة ب ـعــدمــا أهـ ــدر رك ـلــة ج ــزاء
عبر روس باركلي الذي سدد في
العارضة "."88
وك ـ ـ ـ ـ ــان ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا يـ ـخ ــوض
مباراته األولى بعد إقالة مدربه
مــارسـيـلـيـنــو غــارس ـيــا األرب ـع ــاء
إثــر سقوطه أمــام برشلونة 2-5

ً
وتعيين ألـبــرت سيالديس بــدال
منه.

أياكس يفوز على ليل
وعلى ملعب "يــوهــان كرويف
أرينا" ،فاز أياكس الهولندي على
ضيفه ليل الفرنسي 3-صفر في
مـ ـب ــاراة ح ـص ـلــت ع ـلــى هــامـشـهــا

كلوب يتحسر على الفرص الضائعة

أنشيلوتي متواضع بعد الفوز
أكد مدرب نابولي اإليطالي ،كارلو أنشيلوتي ،أنه لم يكن هناك شعور
بــ"الـنـشــوة" عقب الـفــوز على ليفربول ،حامل اللقب ،فــي مستهل حملة
الفريقين بدوري أبطال أوروبا ،أمس األول.
وق ــال أنشيلوتي" :لـقــد فــزنــا بــالـمـبــاراة األول ــى .االخـتـبــار كــان جيدا،
وخرجنا من اللقاء مدركين أن هذا الفريق بإمكانه أن يقدم مستويات
جيدة" .وتابع المدرب ،المتوج بالمسابقة القارية في
ثــاث مناسبات" :إنــه فــوز واحــد ،لكنه منحنا الثقة.
أن نكون قادرين على مقارعة ليفربول هو أمر مميز،
ألنه بالنسبة لي هم أفضل فريق في أوروبا حاليا".
واعتبر مدرب ميالن ويوفنتوس وبايرن ميونيخ
األل ـمــانــي وب ــاري ــس س ــان جــرمــان الـفــرنـســي الـســابــق:
"ضممنا العبين مهمين ساهموا في رفع جودة الفريق
ويتمتعون بمميزات لم نكن نملكها من قبل".
وأكد المدرب السابق لتشلسي اإلنكليزي وريال مدريد
اإلسباني" :أشكر (مدرب ليفربول يورغن) كلوب ،ألنه قال
إننا بإمكاننا الفوز بالبطولة ،إال أن الطريق طويل .اآلن
علينا التركيز للتأهل من دور المجموعات".
من جهة أخرى ،قال مرتنز" :العام الماضي فزنا على ليفربول
أيضا ،وهذا ال يعني شيئا إن لم نفز في المباريات المقبلة".
ويلتقي نــادي جنوب إيطاليا مع غنك في  2أكتوبر ،يتبعها
رحلة إلى سالزبورغ ،قبل أن يحل ضيفا على ليفربول بأنفيلد
في  27نوفمبر.

ميرتنز نجم نابولي يسجل ركلة الجزاء في مرمى ليفربول

أنشيلوتي

أبـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب يـ ــورغـ ــن
كـلــوب خـيـبــة أمـلــه مــن إنـهــاء
لـيـفــر بــول ا لـسـيــئ للهجمات،
بـ ـع ــد أن بـ ـ ــدأ ف ــر يـ ـق ــه ح ـم ـلــة
الدفاع عن لقب دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم بالخسارة
ص ـف ــر 2-خـ ــارج ال ــدي ــار أم ــام
نابولي.
وأبلغ كلوب محطة بي.تي
س ـ ـ ـبـ ـ ــورت ،بـ ــأن ـ ـهـ ــا "ه ــزيـ ـم ــة
م ــؤلـ ـم ــة ،ح ـي ــث أت ـي ـح ــت لـنــا
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـف ــرص .كــانــت
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة م ـل ـي ـئ ــة
بــا لـهـجـمــات ا ل ـمــر تــدة ،لكننا
لــم نحسمها ،و هــذه مشكلة.
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ك ــان ــت
مباراة عنيفة ،ركضوا كثيرا
وركضنا كثيرا".
وأبدى كلوب عدم سعادته
بركلة الجزاء التي احتسبت
أل ص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األرض بـ ــدا عـ ــي
ار تـكــاب رو بــر تـســون مخالفة
ضـ ـ ــد ك ـ ــايـ ـ ـخ ـ ــون ،وقـ ـ ـ ـ ــال" :ال
أعتقد أنها ركلة جــزاء .ماذا

كلوب

عـ ـس ــاي أن أ ق ـ ـ ــول ،بــا ل ـن ـس ـبــة
ل ــي واض ـح ــة جـ ــدا ،ال تــوجــد
ر كـلــة ج ــزاء .لقد قفز قبل أي
تالمس ،لكن ال يمكننا تغيير
ما حدث".

أعمال شغب من جمهور األخير
ما أدى الى توقيف أكثر من 300
شخص.
وس ـج ــل كــويـنـســي بــروم ـيــس،
الع ــب ال ــوســط الـهـجــومــي ال ـقــادم
مـ ــن إش ـب ـي ـل ـي ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ""18
وال ـم ـك ـس ـي ـك ــي الـ ـ ـش ـ ــاب إدس ـ ــون
ألـ ـف ــاري ــس " "50واألرج ـن ـت ـي ـن ــي
نيكوالس تاليافيكو " "62األهداف.

وف ــي ال ـســاب ـعــة ،تـجـنــب لـيــون
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ال ـ ـهـ ــزي ـ ـمـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة
ً
ت ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــام ضـ ـيـ ـف ــه زي ـن ـي ــت
س ــان ب ـطــرس ـبــورغ ال ــروس ــي من
أص ــل ث ــاث م ــواج ـه ــات م ـعــه في
المسابقة ،وخــرج بنقطة بفضل
الهولندي ممفيس ديـبــاي الــذي
أدرك التعادل من ركلة جزاء "،"51
بـعــد أن افـتـتــح اإلي ــران ــي س ــردار

تن هاغ يشيد بحارس
اعـتــرف الـمــدرب إيــريــك تــن هــاغ ،المدير الفني
لفريق أياكس الهولندي لكرة القدم ،بأن أندري
أونـ ــانـ ــا حـ ـ ــارس م ــرم ــى الـ ـف ــري ــق ل ـع ــب دورا
ب ــارزا فــي ا لـفــوز الكبير على ليل الفرنسي
-3صـفــر فــي بــدايــة مـشــوار الفريقين بــدور
الـمـجـمــوعــات ل ــدوري أبـطــال أوروب ــا لكرة
القدم.
وأكد تن هاغ أن أونانا أنقذ الفريق من
ع ــدة ف ــرص خـطـيــرة فــي مــواج ـهــة فريق
قوي ،وخاصة أن أياكس وضع نفسه في
مواقف صعبة خالل بعض هجمات ليل.
وأضــاف" :كانت مباراة جيدة وليلة
رائـ ـع ــة ل ـج ـمــاه ـيــر أيـ ــاكـ ــس .ارت ـك ـب ـنــا
بعض األخطاء التي كان من الممكن
أن تكلفنا اهتزاز شباكنا ،لكن أونانا
كان حاضرا بقوة".
وأعرب تن هاج عن سعادته باألداء
الـ ــذي قــدمــه فــري ـقــه ف ــي مـ ـب ــاراة أمــس
األول ،مؤكدا ضرورة معالجة بعض
السلبيات خالل المباريات المقبلة.

أزم ــون التسجيل للضيوف رغم
اإلصــابــة ،التي أجبرته بعد ذلك
على ترك المباراة "."41
وسقط بنفيكا البرتغالي على
أرض ـ ــه ضـ ــد اليـ ـب ــزي ــغ األل ـم ــان ــي
ب ـ ـهـ ــدف لـ ـلـ ـس ــويـ ـس ــري ه ــاري ــس
سيفيروفيتش " ،"84مقابل ثنائية
لتيمو فيرنر " 69و."78

مرماه

تن هاغ

شتيغن ينقذ برشلونة من الخسارة في دورتموند
سدد بروسيا دورتموند
في إطار المرمى وأهدر
ركلة جزاء خالل التعادل
بدون أهداف مع ضيفه
برشلونة في افتتاح مباريات
المجموعة السادسة بدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم
أمس األول في أول ظهور
لميسي هذا الموسم مع
بطل إسبانيا.

أنقذ الحارس األلماني مارك -أندريه تير -شتيغن فريقه
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي م ــن ال ـخ ـس ــارة ع ـلــى أرض بــوروس ـيــا
دورتموند ،وساهم في منحه نقطة التعادل السلبي ،أمس
األول ،فــي الـجــولــة األول ــى مــن المجموعة الـســادســة لــدوري
أبـطــال أوروب ــا فــي كــرة ال ـقــدم ،الـتــي شـهــدت مـشــاركــة النجم
األرجنتيني ليونيل ميسي للمرة األو لــى هذا الموسم بعد
شفائه من اإلصابة.
وصد تير -شتيغن عدة كرات خطيرة لدورتموند ،أبرزها
ركلة جزاء للقائد ماركو رويس في الشوط الثاني (.)55
على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" وأمام جماهير غفيرة،
أنقذ برشلونة ،حامل اللقب خمس مرات آخرها في ،2015
نقطة من أرض دورتموند ضمن مجموعة وصفت بالحديدية
بما أنها تضم أيضا إنتر ميالن اإليطالي ،لكن االخير أنقذ
نقطة التعادل في الرمق االخير أ مــام مضيفه سالفيا براغ
التشيكي (.)1-1
وجـلــس نـجــم بــرشـلــونــة مـيـســي عـلــى مـقــاعــد ال ـبــدالء بعد
عودته األ حــد ا لــى التمارين الجماعية ا ثــر غيابه منذ نحو
شهر بداعي اإلصابة .وتعرض أفضل العب في العالم خمس
مرات إلصابة في ربلة الساق اليمنى خالل الحصة التدريبية
األو لــى بعد اإل جــازة الصيفية منتصف أغسطس الماضي،
مما أبعده عن المباريات األر بــع التي خاضها فريقه حتى
اآلن في الليغا.
وفي ظل غياب ميسي ،أصبح اليافع المتألق أنسو فاتي
من غينيا بيساو ( 16عاما و 322يوما) أصغر العب يحمل
أل ــوان بــرشـلــونــة فــي الـمـســابـقــات االوروب ـي ــة ،لـكـنــه عـجــز أن

يصبح أصغر مسجل في التاريخ الحديث للمسابقة (منذ
 ،)1993فبقي الرقم بحوزة الغاني بينر أوفوري -كواي (17
عاما و 195يوما) لمصلحة اولمبياكوس اليوناني في .1997
ودخل الفريقان مباراة ،أمس األول ،بمعنويات مرتفعة بعد
الفوزين الكاسحين اللذين حققاهما في ا لــدوري المحلي،
دورت ـم ــون ــد ع ـلــى ب ــاي ــر ل ـي ـفــركــوزن -4ص ـف ــر بـف ـضــل ثـنــائـيــة
رويس ،وبرشلونة على فالنسيا  2-5بفضل ثنائية للعائد
من اإلصابة األوروغوياني لويس سواريز.
وامـتـلــك برشلونة االسـتـحــواذ فــي الـشــوط االول (،)%62
لكن المضيف حصل على أخطر فرصة للتسجيل عن طريق
نجمه رويس ،بيد انه لم يكن قادرا في التفوق على مواطنه
تير-شتيغن من مسافة قريبة (.)25
كما حصل االنكليزي الشاب جــا يــدون سانشو على كرة
الفتتاح التسجيل من حدود المنطقة سددها عاليا ( ،)39في
حين اضطر برشلونة إلجراء تبديل اضطراري قبل الدخول
إلى غرف المالبس ،فدفع المدرب ارنستو فالفيردي بسيرجي
روبرتو بدال من الظهير االيسر المصاب جوردي ألبا.

وشهدت الدقيقة  59دخول ميسي بدال من فاتي في باكورة
مشاركاته هذا الموسم مع فريقه الكتالوني.
ح ــاول الـمـهــاجــم االسـبــانــي بــاكــو الـكــاسـيــر تــرجـمــة تألقه
االخير بهدف السبق ،لكن كرته ضلت طريق الشباك على
باب المرمى (.)71
وب ـ ـعـ ــد ت ـ ـسـ ــديـ ــدة رائـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـبـ ــديـ ــل ي ــولـ ـي ــان
بـ ــرانـ ــدت انـ ـفـ ـج ــرت فــي
ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــار ضـ ـ ــة ( ،)77
تابع تير شتيغن
تـ ـ ــأل ـ ـ ـقـ ـ ــه وصـ ـ ــد
ك ـ ـ ــرة مـ ــزدوجـ ــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
ا لـمـنـفــرد (.)78
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم م ـي ـس ــي ف ــرص
المباراة في الرمق األخير
ب ـ ـكـ ــرة ابـ ـع ــده ــا فـ ــي الـ ــدفـ ــاع
بصعوبة (.)3+90

ركلة جزاء لدورتموند

فافر :التعادل نتيجة إيجابية

وعرقل المدافع البرتغالي نلسون سيميدو سانشو في
موقع بعيد عن المرمى ،فاحتسب الحكم ركلة جزاء صدها
تـيــر شتيغن بـبــراعــة أم ــام الـقــائــد روي ــس ( .)55وه ــذه رابــع
ركلة جــزاء يصدها تير شتيغن من أ صــل ست واجهها في
دوري االبطال.

مــن جــانـبــه ،أكــد لــوسـيــان فــافــر ،المدير
الـ ـفـ ـن ــي لـ ـف ــري ــق بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورتـ ـم ــون ــد
األلماني ،أنه رغم عدم قدرة فريقه على
الفوز خالل مباراته أمام برشلونة ،فإنه
يعتبر التعادل السلبي نتيجة "إيجابية".
وأش ـ ـ ــار ف ــاف ــر إل ـ ــى أن ال ـن ـت ـي ـجــة تـعــد
إيجابية ،نظرا لألداء الذي قدمه الفريق،
ول ـمــا تـعـلـمــه ال ـفــريــق م ــن ه ــذه ال ـم ـب ــاراة،
ليستفيد منه في المباريات المقبلة.
وأوض ــح فــافــر" :قــدمـنــا أداء جـيــدا في
الشوط الثاني من المباراة ،واستحوذنا
ك ـث ـيــرا ع ـلــى الـ ـك ــرة ،وت ـم ـيــزنــا ب ــال ـه ــدوء.
صنعنا العديد من الفرص ،وضغطنا بشكل
جيد ،وأظهرنا أداء جيدا .في الشوط األول
سيطر برشلونة على مجريات اللعب ،وفي
النهاية كانت النتيجة هي التعادل السلبي،
لكنها كانت إيجابية بالنسبة لنا".
واعـ ـ ـت ـ ــرف ب ــأن ـه ــا س ـت ـك ــون م ـج ـمــوعــة
م ـع ـقــدة ،وأنـ ــه رب ـمــا ي ـكــون ال ـفــريــق فقد
فرصة جيدة للتقدم على برشلونة وإنتر
ميالن اإليطالي ،الذي تعادل مع ضيفه
سالفيا براغ التشيكي ،لكنه ما زال ينظر
للمباراة على أنها جيدة.
وأوض ــح فــافــر" :نعلم أنـهــا مجموعة
صـعـبــة وم ـع ـق ــدة ،ل ـكــن شــوط ـنــا الـثــانــي
كـ ـ ــان رائـ ـ ـع ـ ــا .س ـن ـح ــت لـ ـن ــا الـ ـع ــدي ــد مــن
الفرص ،وكنا األكثر استحواذا وضغطنا
هـجــومـيــا ،وداف ـع ـنــا بـشـكــل رائـ ــع .بشكل
عــام ،هناك العديد مــن األ م ــور لنتعلمها
من المباراة".

غريزمان :لم أتأقلم مع أسلوب الفريق

ً
فالفيردي :عانينا كثيرا

انتقد الفرنسي أنـطــوان غــريــزمــان ،مهاجم برشلونة
اإلسباني ،أداء فريقه أمام بوروسيا دورتموند األلماني،
فــي ا لـلـقــاء ا ل ــذي انتهى سلبيا بين الفريقين ،لكنه أ قـ َّـر
بأهمية النقطة التي تحققت بفضل الـحــارس األلماني
تير شتيغن.
وقال غريزمان في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء:
"أعتقد أننا لم نسدد حتى تسديدة على المرمى .علينا
العمل لتحسين الكثير من األمور".
وحول السبب في ظهور "البالوغرانا" بهذا المستوى
خارج ملعبه منذ بداية الموسم (حقق تعادلين وخسارة
ما بين الليغا ودوري األبطال) ،أكد صاحب الــ 28عاما،
أن المباريات خــارج الملعب "تختلف كثيرا ،هنا أو مع
ناد".
أي ٍ
وأق ـ َّـر المهاجم الفرنسي ب ـضــرورة تأقلمه أكـثــر على
أسلوب لعب الفريق ،لكنه ذكر في الوقت نفسه بأنه أكمل
شهرين فقط معه.
َّ
"علي التأقلم على تحركات لويس
وقال في هذا الصدد:
(سواريز) ،وليو (ميسي) ،وعثمان (ديمبيلي) عندما يعود،
وهم أيضا كذلك .علينا العمل على هذا الجانب".

َّ
أقر إرنستو فالفيردي ،المدير الفني لبرشلونة اإلسباني،
بأن فريقه عانى "كثيرا" للخروج بنقطة التعادل أمام مضيفه
بوروسيا دورتموند األلماني.
وق ــال فــالـفـيــردي" :كــانــت مـبــاراة معقدة جــدا على ملعب
صعب .لقد عانينا كثيرا ،السيما في الشوط الثاني ،حيث
خرجت المباراة عن سيطرتنا تماما ،فضال عن وجود ركلة
جزاء للمنافس".
وأضاف" :بالطبع ،نحب اللعب بطريقتنا المعتادة ،التي
من خاللها نخلق فرصا للتهديف ،ألن الفرص هي التي تأتي
باألهداف .علينا التحسن .كانت هناك لحظات افتقدنا فيها
العمق عندما وصلنا إلى مناطق الخصم ،لكننا نفتقد هذا
األمر خارج ملعبنا".
ورغم التعادل ،فإن فالفيردي اعتبر أن الحصول على نقطة
"أمر جيد" ،في الوقت الذي أثنى كثيرا على تير شتيغن ،الذي
تصدى لركلة جزاء ،فضال عن العديد من الفرص الصعبة
ألصحاب األرض.
وقال في هذا الصدد" :كنا نتحدث خالل األيام الماضية
عن تسجيل المنافسين في شباكنا من فرص قليلة خالل
المباريات األخيرة .تير شتيغن كان عظيما ،لدينا حارس
كبير ،واستفدنا من هذا العامل".

غريزمان

شتيغن حارس مرمى برشلونة

ةديرجلا
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رياضة

أرسنال ومانشستر يونايتد
يستهالن المشوار في «يوروبا ليغ»
تستهل األندية المشاركة في
بطولة يوروبا ليغ لكرة القدم
مشوارها اليوم ،إذ تجرى
مباريات الجولة األولى من دور
المجموعات ،ومن المتوقع
األندية اإلنكليزية
أن تقدم ً
مستوى الفتا على غرار الموسم
الماضي.

ت ـ ـبـ ــدو األن ـ ــدي ـ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
ً
مــرش ـحــة ق ــوي ــة مـ ـج ــددا إلح ــراز
لقب مسابقة الــدوري األوروبــي
"يــوروبــا ليغ" التي ينطلق دور
مجموعاتها الـ  12اليوم ،وذلك
بعد تغلب تشلسي على أرسنال
 1-4في نهائي الموسم الماضي.
وإلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب م ــان ـش ـس ـت ــر
يونايتد بطل  2017وأرس ـنــال،
يبرز اشبيلية االسباني حامل
الـلـقــب خـمــس م ــرات بـيــن 2006
و ،2016إ ضـ ـ ــا فـ ـ ــة إ لـ ـ ـ ــى رو مـ ـ ــا
والت ـس ـي ــو ال ـبــاح ـث ـيــن ع ــن منح
إيطاليا لقبها األول في األلفية
الثالثة.
وش ـهــدت الـبـطــولــة فــي العقد
الـ ـح ــال ــي سـ ـيـ ـط ــرة إسـ ـب ــانـ ـي ــة ـ ـ ـ
إنكليزية على اللقب ،باستثناء
خ ـ ــرق وحـ ـي ــد ف ــي  2011حـقـقــه
بورتو البرتغالي.
ويستهل أرسنال اإلنكليزي،
وصيف البطل ،حملته بلقاء بالغ
الصعوبة على أرض أينتراخت
فرانكفورت األلماني بطل 1980
(كأس االتحاد األوروبي حينها).
ويكتفي فــر يــق "المدفعجية"
بــال ـم ـشــاركــة ف ــي "ي ــوروب ــا لـيــغ"
للموسم الثالث تواليا بعد أن
دأب ع ـلــى أن ي ـك ــون ب ـيــن كـبــار
دوري األبطال دون انقطاع منذ
موسم .1999 -1998
وت ـ ـضـ ــم م ـج ـم ــوع ــة أرس ـ ـنـ ــال
السادسة فيتوريا دي غيماريش
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي وس ـ ـتـ ــانـ ــدار ل ـي ــاج
البلجيكي.

أم ـ ــا ي ــون ــاي ـت ــد الـ ـ ــذي اع ـت ــاد
الـمـشــاركــة فــي دوري األب ـطــال
لـكـنــه أن ـهــى الـمــوســم الـمــاضــي
من الدوري الممتاز في المركز
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس ،م ـ ـمـ ــا أع ـ ـ ـ ـ ــاده إلـ ــى
المسابقة التي أحرز لقبها عام
 ،2017فيبدأ مشواره مع ضيفه
أستانا الكازاخستاني.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـ ــه ت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـلـ ــة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب ال ـ ـنـ ــروي ـ ـجـ ــي أولـ ـ ــي
غـ ـ ــونـ ـ ــار س ــولـ ـسـ ـك ــاي ــر ف ــري ـق ــا
م ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ــازاخ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــان إح ـ ـ ـ ــدى
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــات ال ـســوف ـيــات ـيــة
ال ـســاب ـقــة ،عـلـمــا بـ ــأن أس ـتــانــا،
الذي مركزه العاصمة التي بات
اسمها نور سلطان وأسس عام
 2009تحت اســم لوكوموتيف
أسـ ـت ــان ــا ،أحـ ـ ــرز ل ـق ــب الـ ـ ــدوري
المحلي في آخر خمس مواسم
وبـ ـل ــغ دور ال ـم ـج ـم ــوع ــات فــي
دوري االبطال في موسم 2016
ودور ال ـ ـ  32ف ــي ي ــوروب ــا ليغ
في .2018

إصابات عدة لمان يونايتد
ويعاني سولسكاير سلسلة
إص ــاب ــات لــاعـبـيــن غ ــاب ــوا عن
الـ ـ ـف ـ ــوز األخـ ـ ـي ـ ــر عـ ـل ــى لـيـسـتــر
س ـي ـت ــي الـ ـسـ ـب ــت فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
المحلي ،على غ ــرار الفرنسي
بول بوغبا ،وجيسي لينغارد،
والـفــرنـســي انـتــونــي مارسيال
ولـ ـ ــوك شـ ـ ــاو ،ف ـي ـمــا ق ــد يـعـمــد

الـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــزج بـ ـبـ ـع ــض الع ـب ـي ــه
االح ـت ـيــاط ـي ـيــن ف ــي الـمـســابـقــة
القارية الرديفة.
وف ـ ــي م ـج ـمــوع ـتــه ال ـثــان ـيــة
عشرة ،يلعب بارتيزان بلغراد
ال ـص ــرب ــي م ــع أي زد أل ـك ـمــار
ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي وصـ ـ ـي ـ ــف 1981
واالكثر ظهورا بين المشاركين
الـ ـح ــالـ ـيـ ـي ــن ف ـ ــي عـ ـش ــر ن ـســخ
مــن البطولة ( بـمــا فيها كأس
االتحاد األوروبي سابقا).
ويتأهل بطل ووصيف كل
م ـج ـمــوعــة ل ـ ــدور الـ ـ ـ  32ال ــذي
ي ـل ـت ـح ــق ب ـ ــه ثـ ـم ــانـ ـي ــة أن ــدي ــة
تحتل المركز الثالث في دور

المجموعات بمسابقة دوري
األبطال.
وخالفا ليونايتد وأرسنال،
ي ـب ــدو ول ـف ــره ــام ـب ـت ــون ،ثــالــث
م ـم ـث ـل ــي الـ ـ ـك ـ ــرة االن ـك ـل ـي ــزي ــة،
أق ـ ــل ح ـظ ــا م ــن م ــواط ـن ـي ــه فــي
المنافسة على اللقب .ويستهل
الفريق العائد الى المسابقات
االوروب ـي ــة للمرة االول ــى منذ
 ،1980مـ ـش ــواره أ م ـ ــام ضيفه
براغا البرتغالي.
واجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاز ف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـم ـ ــدرب
الـبــرتـغــالــي نــونــو اسبيريتو
ســان ـتــو ث ــاث م ــراح ــل لـبـلــوغ
دور الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ،آخ ــره ــا

أم ــام تــوري ـنــو االي ـطــالــي (3-5
بمجموع المباراتين).
ويـ ـحـ ـت ــل ي ــون ــايـ ـت ــد ال ـم ــرك ــز
ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع راه ـ ـ ـنـ ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي بـعــد خـمــس مــراحــل
على انطالقه وأرسنال السابع
بثماني نقاط بالتساوي معه،
فــي حـيــن يـقـبــع ولـفــرهــامـبـتــون
الـ ــذي أن ـهــى ال ـمــوســم الـمــاضــي
ســاب ـعــا ف ــي وص ــاف ــة ال ـق ــاع من
دون أي فوز في خمس مباريات.

 560مليون يورو
وسـيــوزع االتـحــاد األوروب ــي
 560مليون يــورو على االندية

أكدت تقارير إخبارية ،أمس ،أن مدافع برشلونة ،جوردي ألبا،
الــذي غــادر ملعب سيغنال آيدونا بــارك أمــام بروسيا دورتموند
قبل نهاية الشوط األول بخمس دقائق ،جراء مشكالت عضلية ،لن
يغيب سوى لفترة تتراوح بين  10و 15يوما.
وذكــرت صحيفة ماركا الرياضية ،أن الفحوصات التي خضع
لها الدولي اإلسباني استبعدت تعرضه لتمزق عضلي في العضلة
الخلفية لساقه اليسرى ،وأن "ألبا سيعود للمالعب سريعا".
وبهذا الشكل سيغيب ألبا ( 30عاما) بشكل مؤكد عن مواجهة
غرناطة وفياريال ،وعلى األرجح خيتافي ،ويمكن أن يعود لمباراة
"التشامبيونز ليغ" القادمة أمام إنتر ميالن يوم  2أكتوبر المقبل.
وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف ،في مستهل مشوار
الفريقين بالبطولة األوروبية.
(إفي)

وج ــه تــامــي أب ــراه ــام مـهــاجــم تشلسي،
تحذيرا إلــى نــادي ليفربول قبل مواجهة
الفريقين األحد المقبل بالدوري اإلنكليزي
الممتاز لكر القدم.
وأش ـ ـ ــار أب ـ ــراه ـ ــام ( 21عـ ــامـ ــا) إل ـ ــى أن
البلوز سيقوم بإخراج غضبه من الهزيمة
(ص ـف ــر )١-عـلــى يــد ضيفه فالنسيا أمــس
االول ،في مستهل دور مجموعات دوري
أبطال أوروبا ،عندما يستضيف ليفربول.
وق ــال أب ــراه ــام فــي تـصــريـحــات نقلتها
صحيفة "ميرور" البريطانية" :مباراة األحد
تـمـثــل لـنــا اخ ـت ـبــارا لـلـشـخـصـيــة ،يمكننا
إخراج غضبنا أمام ليفربول ...هذه مباراة
مــن الـعـيــار الـثـقـيــل ،وسيتطلع كــل فريق
لـتـقــديــم كــل مــا يـمـلــك مــن ام ـكــان ـيــات ،كما
سنسعى لتخطي هزيمة فالنسيا".
وواصل نجم البلوز" :مسابقة دوري أبطال
أوروب ـ ــا ال ت ــزال ف ــي مــراحـلـهــا األول ـ ــى ،نعم
غاضبون بسبب الخسارة ،لكن ما زال أمامنا
 5مباريات أخرى ،وعلينا الفوز بها جميعا".

بارما يعاقب العبه كاراموه
ت ـك ــرار ال ــوص ــول م ـتــأخــرا إلــى
المران في األسابيع األخيرة،
فإن كاراموه لم يظهر لخوض
التدريبات".
وأضاف" :النادي سيعاقب
الالعب ،بسبب مخالفة لوائح
االنضباط".
وان ـت ـقــل ك ــارام ــوه ،الـمــولــود
في ساحل العاج ،إلى إنتر منذ

عامين ،وسجل هدفا واحدا في
 17مباراة.
وق ـضــى ال ــاع ــب ( 21عــامــا)
الـمــوســم الـمــاضــي على سبيل
اإلع ـ ـ ـ ــارة فـ ــي ب ـ ـ ـ ــوردو ،ق ـب ــل أن
يـنـتـقــل بــال ـطــري ـقــة ذاتـ ـه ــا إلــى
ب ــارم ــا هـ ــذا الـ ـم ــوس ــم .وخ ـســر
ب ــارم ــا م ــرت ـي ــن ف ــي أول ث ــاث
مباريات.

توقيف أكثر من  300مشجع لليل
أوقفت الشرطة الهولندية أكثر من  300مشجع
ل ـنــادي لـيــل الـفــرنـســي ،بـسـبــب الـعـنــف واإلخ ــال
بالنظام العام ،قبل انطالق مواجهة فريقهم مع
مضيفه أياكس أمستردام ،أمس األول ،بالجولة
األولى من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وذك ــرت الـشــرطــة فــي حسابها عـلــى "تــويـتــر":
"بعد اإلخــال بالنظام العام بعد ظهر (الثالثاء)
فــي محطة مـتــرو سـتــرانــدفـلـيــت ،تــم إي ـقــاف 303
أش ـخ ــاص حـتــى اآلن" ،مــوضـحــة أن الـتــوقـيـفــات
حصلت في عدة أماكن بالعاصمة.

المشاركة في هذه النسخة ،أي
أكثر من ربــع القيمة المدفوعة
لــانــديــة ال ـم ـشــاركــة ف ــي دوري
االبطال ( 1.95مليار يورو).
وت ـنــال كــل مــن األن ــدي ــة ال ــ48
المشاركة في دور المجموعات،
ج ــوائ ــز أس ــاس ـي ــة بـقـيـمــة 2.92
مليون ي ــورو وتـصــل إلــى نحو
ً
 18مليونا لحامل اللقب.
ويحصل كل فريق على 570
ألف يــورو مقابل الفوز الواحد
و 190ألــف لـلـتـعــادل ،كما ينال
عــائــدات إضــافـيــة مـقــابــل النقل
التلفزيوني ،وبحسب تصنيف
االتحاد األوروبي.

ومـ ــن أب ـ ــرز ل ـ ـقـ ــاءات ال ـجــولــة
األول ـ ــى اي ـنــدهــوفــن الـهــولـنــدي
مـ ــع س ـب ــورت ـي ـن ــغ ال ـب ــرت ـغ ــال ــي،
وك ـلــوج الــرومــانــي مــع التسيو
االي ـطــالــي ،وري ــن الـفــرنـســي مع
سلتيك االسكتلندي ،ورينجرز
االس ـ ـك ـ ـت ـ ـل ـ ـنـ ــدي م ـ ـ ــع ف ـ ـي ـ ـنـ ــورد
الهولندي ،وبــورتــو البرتغالي
مع يونغ بويز السويسري ،وقره
بــاغ االذربيجاني مع اشبيلية
االسباني.
و يـقــام نهائي المسابقة في
مدينة غدانيسك البولندية في
 27مايو .2020

مباريات اليوم

تامي أبراهام يحذر ليفربول

إصابة
جوردي
ألبا تبعده
ً
أياما

أعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ب ـ ـ ـ ــارم ـ ـ ـ ــا،
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـم ــي لـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ــدرجـ ــة
األول ــى اإليـطــالــي لـكــرة الـقــدم،
أن ــه س ـي ـعــاقــب ي ــان ك ــارام ــوه،
المنضم من إنتر ميالن على
س ـب ـي ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــارة ،ب ـع ــد غ ـيــاب
العب منتخب فرنسا تحت 21
عاما عن المران.
وقال النادي اإليطالي" :بعد

العبو ارسنال خالل مباراة سابقة هذا الموسم

وفيما يخص معنويات العبي الفريق
قال ابراهام" :بالطبع نشعر باإلحباط ،لم
نقدم أفضل مستوياتنا ،فالنسيا نجح
في حرماننا من اللعب باألسلوب
الــذي تدربنا عليه ،وبالتالي
يجب اإلشادة بهم".
وأوضـ ــح الع ــب المنتخب
االنـكـلـيــزي ان فــريـقــه سيمر
بـ ــال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات
ال ـس ـع ـي ــدة والـ ـح ــزيـ ـن ــة ه ــذا
الـ ـم ــوس ــم ،وهـ ـ ــذا ه ــو ح ــال
كرة القدم.

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:55

كارباك اقدام  -اشبيلية

beINSPORTS HD3

7:55

خيتافي  -طرابزون

beINSPORTS HD5

7:55

رين  -سيلتيك

beINSPORTS HD6

7:55

كلوج  -التسيو

beINSPORTS HD4

7:55

اينتراخت فرانكفورت  -ارسنال beINSPORTS HD4

7:55

ايندهوفن – سبورتنغ لشبونة beINSPORTS HD2

10:00

روما – اسطنبول باشاك

beINSPORTS HD4

10:00

مانشستر يونايتد  -استانا

beINSPORTS HD1

 10:00وولفرهامبتون – سبورتنغ براغا beINSPORTS HD2

تامي أبراهام

10:00

اسبانيول  -فرينكفاروزي

beINSPORTS HD3

10:00

بورتو – يونغ بويز

beINSPORTS HD8

10:00

جينك – سانت اتيان

beINSPORTS HD6

10:00

فولفسبورغ  -اوليكساندريا

beINSPORTS HD10

10:00

براتيسالفا  -بشيكتاش

beINSPORTS HD9

هاميلتون يأمل أال يتأثر بالضباب الدخاني
يأمل البريطاني لويس هاميلتون أال يؤثر الدخان
المتصاعد من حرائق الغابات في إندونيسيا على
مسعاه نحو لقب عالمي س ــادس ،عندما يخوض
غمار جائزة سنغافورة الكبرى ،المرحلة الخامسة
ع ـشــرة مــن بـطــولــة ال ـعــالــم لـلـفــورمــوال واح ــد نهاية
األسبوع.
وتتوقع الوكالة الوطنية للبيئة تلوثا سيصل الى
"الحد االدنى للنطاق غير الصحي" للسباق الليلي
االحد بعد تصاعد الضباب الدخاني الكثيف نهاية
االسبوع الماضي.
وأفادت تقارير صحافية بأن مسؤولين في
الفورموال واحد يدرسون خطة طوارئ في
حال تدهور جــودة الهواء "القابل ً
جدا
للتغيير" ،اال أنه حتى الساعة سيقام
السباق وفق الموعد المحدد.
وي ـ ـت ـ ـصـ ــدر ه ــامـ ـيـ ـلـ ـت ــون ت ــرت ـي ــب
السائقين بفارق  63نقطة عن زميله
فـ ــي م ــرسـ ـي ــدس ال ـف ـن ـل ـن ــدن ــي فــال ـت ـيــري

بــوتــاس بعد فــوزه بثمانية سباقات هــذا الموسم،
وي ــأم ــل أن ي ـســاهــم في
م ــواصـ ـل ــة هـيـمـنــة
الـفــريــق االلماني
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة
مارينا باي.
ل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى
مـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدس
التنبه من سائق

ف ـيــراري شــارل لوكلير مــن مــو نــا كــو ا لـفــا ئــز بآخر
سباقين في بلجيكا وايطاليا.
وحقق هاميلتون ( 34عاما) اربعة انتصارات من آخر
خمسة لمرسيدس على الحلبة التي تتضمن  23منعطفا
والواقعة في وسط المدينة ،ويتطلع لفوز ثالث تواليا في
سباق يستنزف طاقة السائقين حتى في غياب الضباب
الدخاني وذلك بسبب الطقس الحار والرطوبة المرتفعة.
وي ـب ــدو ال ـبــري ـطــانــي حـ ــذرا م ــن لــوكـلـيــر الـ ــذي عــوض
أخطاء زميله في فيراري االلماني سيباستيان فيتل منذ
انضمامه الى الفريق االيطالي مطلع الموسم.
وقال هاميلتون :ال أتطلع الى السباق المقبل معتقدا
أنه سيقف في طريقنا .آمل أن يكون هناك تنافس ،أريد
لهذه المعركة أن تستمر.
ويتوقع مدير مرسيدس النمسوي توتو وولــف أن
يشكل فيراري تحديا لهم رغم أن الفريق االيطالي عانى
على الحلبات التي ال تتضمن الخطوط المستقيمة
الطويلة هذا الموسم.

هاميلتون

صراع حراس المرمى ...صداع جديد في رأس لوف
بينما ينصب تركيز المدرب يواكيم لوف المدير
الفني للمنتخب األلماني لكرة القدم على كيفية
حـســم بـطــاقــة تــأهــل ال ـفــريــق لـبـطــولــة ك ــأس األمــم
األوروبية القادمة (يورو  ،)2020تحولت المنافسة
بين حارسي المرمى البارزين بالفريق وحالة الشد
والجذب بينهما إلى صداع جديد في رأس لوف.
وأصـ ـ ـب ـ ــح ل ـ ـ ــوف بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى حـ ـس ــم ه ــذه
المشكلة قـبــل خ ــوض الـمــراحــل األخ ـيــرة من
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة ل ـيــورو  2020حيث
يواجه المانشافت اختبارا وديا صعبا
عندما يلتقي المنتخب األرجنتيني
ف ــي  9أك ـتــوبــر الـمـقـبــل،
ث ــم يـسـتــأنــف

مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا

مسيرته في التصفيات بمواجهة منتخب إستونيا
في عقر داره في  13من الشهر نفسه.
ويختتم الـمــانـشــافــت مسيرته فــي التصفيات
باستضافة المنتخبين البيالروسي واأليرلندي
الشمالي في  16و 19من نوفمبر القادم.
ويبدو االختيار بين الحارسين مانويل نوير
قائد بايرن ميونخ األلماني وزميله مارك أندري تير
شتيغن المتألق في صفوف برشلونة اإلسباني أمرا
صعبا على لوف.
وبينما واصــل لــوف االعتماد على نوير الفائز
مــع المنتخب األلـمــانــي بلقب ك ــأس الـعــالــم 2014
بالبرازيل وثاني أكثر حراس المرمى مشاركة مع
المانشافت عبر التاريخ ،يحتاج لوف إلى التعامل
مع الغضب والضيق المتزايد من قبل الحارس
اآلخر تير شتيغن بسبب وضعه المستمر على
مقعد البدالء.
وكشف تير شتيغن عن انزعاجه بعد غيابه
التام عن مباراتي المانشافت أمام منتخبي هولندا
وأيرلندا الشمالية قبل أيام ضمن مسيرة المانشافت
في التصفيات.

وق ــال تير شتيغن لوسائل إع ــام فــي إسبانيا:
"ليس من السهل إيجاد تفسير ألنني أقــدم في كل
مباراة أفضل ما لدي ألجعل القرار (بشأن اختيار من
يحرس المرمى) أكثر صعوبة".
ورد نــويــر عـلــى زم ـي ـلــه ،م ــن خ ــال تصريحات
تلفزيونية بعد مـبــاراة بايرن أمــام اليبزغ السبت
الـمــاضــي ،وق ــال إنــه ال يشعر بــأن تصريحات تير
شتيغن كانت مفيدة ،مشيرا إلى أنها "ال تخدم روح
الفريق".
وخ ــاض نــويــر  90م ـبــاراة دول ـيــة مــع المنتخب
األلماني ولعب دورا بارزا في فوز الفريق بمونديال
 2014كما حمل شارة قيادة الفريق لثالث سنوات
حتى اآلن ويأتي في المركز الثاني في قائمة أكثر
حراس المرمى مشاركة مع المانشافت في المباريات
الدولية بفارق خمس مباريات فقط خلف سيب ماير.

لوف يدعم نوير
وكان دعم لوف لنوير واضحا عندما ترك الباب
مفتوحا أمام لحاقه بقائمة الفريق لمونديال 2018
حتى اللحظة األخيرة قبل تقديم القائمة إلى االتحاد

الدولي للعبة (فيفا) نظرا لإلصابة التي عاناها نوير
لعدة أشهر قبل المونديال.
ولكن نوير لم يعد الحارس األوحد لدى جماهير
المانشافت بعد الخروج المهين للفريق من الدور
األول في مونديال  2018بروسيا.
وأظ ـهــر اسـتـطــاع رأي أجــرتــه صحيفة "بيلد"
األلمانية أن  % 60من مشجعي المانشافت يرون أن
تير شتيغن هو الحارس األفضل حاليا.
والحقيقة أن المنافسة القوية في حراسة المرمى
ليست أم ــرا جــديــدا فــي المانشافت وليست كذلك
بالنسبة للوف الذي كان مساعدا ليورغن كلينسمان
في تدريب الفريق بين عامي  2004و 2006عندما
كان كلينسمان مضطرا للمفاضلة بين الحارسين
العمالقين أوليفر كان وينز ليمان في كأس العالم
 2006بألمانيا .وإلى جانب المنافسة الشرسة بين
نوير وتير شتيغن ،يدور صراع من نوع مختلف بين
حارسين آخرين متميزين هما بيرند لينو حارس
أرسـنــال اإلنكليزي وكيفن تــراب حــارس إنتراخت
فرانكفورت حيث يتنافسان على مقعد الحارس
الثالث في صفوف المانشافت.

ةديرجلا
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قواعد تركية وصواريخ روسية
في الكويت
ك ــل ش ــيء ف ــي الــدن ـيــا تـغـ ّـيــر وت ـط ـ ّـور إال طريقة
تعاملنا مع األزمات اإلقليمية والعالمية .ما زالت
الكويت تتعامل مع األحداث واألزمات تلك بنظام
"الـتـلـفــون ال ـف ــر" ،فــي حـيــن وص ــل الـعــالــم اآلن إلــى
هــواتــف اآلي ـفــون والـســامـســونــغ وال ـصــور ثالثية
األبعاد.
ما زلنا نعتمد على جامعة الدول العربية ،وهي
التي ال تستطيع النهوض بنفسها ،وال تقوى على
الوقوف من دون أن يمد أحدهم يده إليها ليجرها.
ما زلنا نعتمد على التصريحات المسكنة؛ "ناقش
المسؤوالن القضايا المشتركة التي تهم الشعبين
الشقيقين"" ،يؤكد المسؤوالن على متانة العالقات
ُ
ً
بـيــن الــدولـتـيــن الشقيقتين" ،وهــلـ ّـم ج ـ ّـرا مــن هــذه
التصريحات المعلبة ا لـتــي انتهت صالحياتها
منذ عقود.
والــوضــع اآلن فــي المنطقة يخيف ال ـنــاس ،بل
يــرعـبـهــم ،وي ــرع ــب الـمـسـتـثـمــر األج ـن ـبــي ،ويـهــوي
بــاالقـتـصــاد سبعين درج ــة ،ويـهــدد حـيــاة الناس
ومـعــاشــاتـهــم ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،ف ــي ح ــال اشتعلت
المنطقة ووص ـلــت نيرانها إلــى الـكــويــت .وإي ــران
سـتـشـعــل الــدن ـيــا ك ـمــا ه ــو م ـع ــروف لـلـجـمـيــع ،إن
تـعــرضــت لـضــربــة أم ـيــرك ـيــة .وت ــرام ــب وم ــن خلفه
األميركان سيبحثون بين األنقاض عن مجوهراتنا
ً
وخزائن أموالنا ومحافظ نقودنا .إذا ،الوضع لم
يعد يعني الحكومة فقط ،كــي تصرخ أو يصرخ
أتباعها في وجوه مواطنيها الخائفين" :ال تتدخلوا
في الشأن السياسي الخارجي".
ومن هنا أسأل :ما الذي يمنع الكويت من شراء
مـنـظــومــة ال ـصــواريــخ الــروس ـيــة الـمـتـطــورة S400
التي تتسابق الــدول للحصول عليها؟ ومــا الذي
يمنعها مــن توقيع اتفاقيات حماية مــع الجيش
الـتــركــي ال ــذي لــن يكلفها ُعـشــر تكلفة االستعانة
ب ــال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي شــاهــدنــا ردة فعلها
بعد ضــرب مصافي النفط فــي المملكة العربية
السعودية ،واستهتارها وال مباالتها بمصالح
وقت سيحرص األتراك على تنفيذ
أهلنا هناك ،في
ٍ
بنود االتفاقية بالحرف ،لو ال قدر الله حدث ما ال
ً
نتمناه؟ خصوصا أن إيران ستحرص ألف مرة قبل
أن تغضب جيرانها األتراك .والمتابع للعالقة بين
الدولتين يعرف أن إيران لن تغامر بخسارة تركيا.
ولهذا الحديث المهم بقية.

إزالة «قرن الشيطان» من رأس مزارع
ً
استأصل األطـبــاء قــرنــا نما فــي رأس رجــل،
ويسمي "القرن الدهني" أو "قرن الشيطان".
وذكر موقع سكاي نيوز اإلخباري ،أمس ،أنه
قبل نحو  5سنوات ،صدم المزارع الهندي شيام
ً
الل ي ــاداف ،البالغ مــن العمر  74عــامــا ،رأســه،
ليبدأ مــا يشبه الــورم يتطور فــي أعلى رأســه،
ً
ً
لكنه لم يهتم كثيرا بهذا األمــر ،خصوصا أن
الحالق كان يعمل على إخفائه ،وإبقائه تحت
السيطرة.
لكن المزارع ،من قرية راهلي في والية ماديا
ب ــرادي ــش ،ق ــال إن ــه ســرعــان مــا أصـبــح الــوضــع
ً
صعبا مع تصلب القرن ،وزيادة طوله إلى أكثر
من  10سنتمترات ،باإلضافة إلى زيادة حجمه.
وي ـت ـع ــاف ــى يـ ـ ـ ــاداف اآلن ب ـع ــد ل ـج ــوئ ــه إل ــى
مستشفى ب ـهــاجــوداي فــي مــديـنــة ســاغــار في
الهند ،واستئصال جراحي األعـصــاب للقرن،
الذي يتكون من الكيراتين الموجود في أظافر
القدم والشعر البشري.
ون ـق ـلــت صـحـيـفــة "مـ ـت ــرو" الـبــريـطــانـيــة عن
الجراح فيشال غاجبيه قوله إن "القرون الدهنية
هي شكل من أشكال األورام الحميدة في الغالب،

ً
ومــع ذلــك يجب أن توضع فــي االعتبار دائما
ً
إمكانية تطورها إلى أورام خبيثة" ،مشيرا إلى
أن "الـعــاجــات تختلف ،وقــد تشمل الجراحة
والعالج اإلشعاعي والكيماوي".

ومع ذلك ما زال سبب نمو هذه القرون غير
م ـع ــروف ،لـكــن يـعـتـقــد أن ال ـت ـعــرض لــإشـعــاع
أو أشعة الشمس يمكن أن يــؤدي إلــى حــدوث
هذه الحالة.

ً
إندونيسيا تمنع زواج الفتيات دون الـ  19عاما
ّ
رحبت جماعات حقوقية ،أمس،
ب ـقــرار الـبــرلـمــان اإلنــدون ـي ـســي رفــع
ســن زواج الـفـتـيــات مــن  16إل ــى 19
ً
ً
ع ــام ــا ،بــوصـفــه ان ـت ـص ــارا للجهود
الرامية إلى إنهاء الــزواج المتفشي
بين األطفال.
وك ــان مجلس ال ـنــواب مــرر االثنين
الماضي تعديالت على قانون الزواج
لعام  1974فــي الـبــاد ،مما يزيد سن
ً
الزواج للنساء إلى  19عاما .ومازالت
سن الــزواج للرجال لم تتغير عند 19
ً
عاما.
وقالت نائبة رئيس اللجنة الوطنية
للعنف ضد المرأة بودي وايوني" :نحن
ممتنون ،ورغم أننا كنا نريد رفعه إلى
ً
 ،21فإن  19ليست سنا لقاصر".
وأضافت وايوني" :إنه حل وسط،
ً
ن ـظــرا ألنـنــا نـعــرف أن ــه مـ ــازال هناك
بعض األشخاص الذين يعارضون
التغيير".
وذ كـ ــرت منظمة األ م ــم المتحدة
ل ـ ـل ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة (الـ ـ ـي ـ ــونـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــف) أن

إندونيسيا لديها ثامن أعلى عدد
مـطـلــق لـ ــزواج األط ـف ــال فــي الـعــالــم،
وهو حوالي  1.5مليون ،وأن  14في

المئة من الفتيات بالبالد يتزوجن
ً
قبل سن  18عاما.
وكانت محاولة سابقة من نشطاء

ل ـت ـع ــدي ــل الـ ـق ــان ــون ف ـش ـلــت ع ـنــدمــا
رفـضــت المحكمة الــدسـتــوريــة عام
ً
 2015ا لـ ـتـ ـم ــا س ــا ل ــر ف ــع سـ ــن زواج

الـ ـفـ ـتـ ـي ــات .ل ـك ــن فـ ــي ح ـك ــم م ـفــاجــئ
ديسمبر الماضي ،أمــرت مجموعة
مختلفة مــن الـقـضــاة فــي المحكمة
ً
البرلمان بتعديل القانون ،ردا على
التماس قدمته عرائس سابقات في
سن األطفال.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الــوط ـن ـيــة
لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـطـ ـف ــل س ــوس ــانـ ـت ــو إن
التغييرات في قانون الــزواج يمكن
أن تساعد إندونيسيا فــي تحقيق
أهـ ـ ـ ــداف األلـ ـفـ ـي ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة
بتقليص وفـيــات األمـهــات والتقزم
بين األطفال.
وذكرت الحكومة أن زواج األطفال
أحـ ــد أسـ ـب ــاب ال ــوف ـي ــات الـمــرتـبـطــة
بالحمل في إندونيسيا ،مما يبطئ
ت ـقــدم ال ـبــاد نـحــو تحقيق أه ــداف
األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية.
ً
وطبقا لـ "اليونيسيف" فإن زواج
ّ
األط ـفــال كــلــف إنــدونـيـسـيــا  1.7في
المئة مــن إجمالي الناتج المحلي
(د ب أ)
عام .2014

تكساس مركز لضحايا سالح جدد
ُ
ق ـت ــل وج ـ ــرح خ ـم ـســة أط ـف ــال
ب ــأس ـل ـح ــة نـ ــاريـ ــة خ ـ ــال عـطـلــة
نهاية األسبوع في تكساس ،من
بينهم صبي فــي الــرابـعــة قتله
شقيقه البالغ خمس سنوات.
وف ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ــة م ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــة،
وج ــد صـبــي بندقية فــي غــرفــة،
ووج ـ ـه ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى آخ ـ ـ ــر وض ـغ ــط
عـلــى ال ــزن ــاد ،وأص ـي ــب الصبي

في الــرأس وحالته حرجة .كما
ً
أصيبت فـتــاة أخ ــرى أيـضــا في
هذه الحادثة.
وفي أرلينغتون ،جلست فتاة
فأصيبت بطلقة
على الـســاحُ ،
ف ــي الــردف ـيــن ،ون ـق ـلــت ف ـتــاة في
الــراب ـعــة ع ـشــرة م ــن الـعـمــر إلــى
المستشفى في فورت وورث ،إثر
إصابتها بطلقة نارية( .أ ف ب)

نيويورك تمنع السجائر اإللكترونية
أصـبـحــت ن ـيــويــورك ثــانــي
والية أميركية بعد ميشيغن
ت ـح ـظ ــر تـ ـس ــوي ــق ال ـس ـج ــائ ــر
ّ
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـم ـنــك ـهــة ،إثــر
ت ـس ـب ـب ـهــا فـ ــي إدم ـ ـ ــان شــديــد
على النيكوتين ،ال سيما في
أوساط الشباب.
ّ
وات ـخــذ ق ــرار الحظر خالل

ج ـ ـل ـ ـسـ ــة تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت عـ ـق ــده ــا
م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
والـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط ال ـ ـص ـ ـحـ ــي فــي
والي ــة ن ـيــويــورك ،الليلة قبل
الماضية ،بطلب مــن الحاكم
أن ـ ـ ـ ــدرو الـ ـ ـ ــذي طـ ــالـ ــب األح ـ ــد
الماضي بتدابير عاجلة في
هذا الصدد.
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اإلعالنات:

وي ــدخ ــل هـ ــذا الـ ـق ــرار حـ ّـيــز
ً
التنفيذ على الفور ،علما بأن
عمليات التدقيق لن تبدأ قبل
أسبوعين.

عبدالمحسن جمعة

المشهد في المنطقة يبدو كما لو أن الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب قــد أخــذنــا فــي جــولــة داخ ــل بيت الرعب
في إحدى مدن األلعاب الترفيهية ،وكما يفعل األب مع
أبنائه داخــل بيت الرعب من تهدئة روعهم كلما مروا
على مشهد مخيف ،مع تهيئتهم للمرور على الصدمة
الـمــرعـبــة الـتــالـيــة ،يفعل تــرامــب نـفــس ال ـشــيء مــع دول
الخليج ا لـعــر بــي بـعــدد مــن التصريحات المربكة بعد
كل اعتداء إيراني على المملكة العربية السعودية التي
تشكل قلب المنطقة.
مـنــذ ض ــرب الـمـنـشــأة الـنـفـطـيــة ف ــي ال ــدوادم ــي مــايــو
ً
الـ ـم ــاض ــي ،ومـ ـ ـ ــرورا بـ ــأحـ ــداث م ـض ـيــق ه ــرم ــز ،ونــاق ـلــة
النفط اإليرانية التي تحدت أميركا وحلفاء ها ورست
ً
في سورية وحقل الشيبة ،وأخـيــرا الضربة اإلرهابية
الموجعة في بقيق وهجرة خريص بالسعودية ،ودونالد
ً
تــرامــب يـنــاقــض نفسه ودون مـصــداقـيــة ويـلـعــب دورا
ً
خطيرا رغم أنه من أدخل المنطقة في هذا الموقف بسبب
فرضه عقوبات على طهران من أجل إعــادة تحجيمها
دون تغيير أفعالها في المنطقة ،بما يضمن أمن إسرائيل
وبصفة خاصة فيما يتعلق بالملف النووي اإليراني،
دون أن تـكــون ل ــدى اإلدارة األمـيــركـيــة خـطــة لمواجهة
مقاومة طهران لذلك الحصار االقتصادي عليها وحجم
ردود أفعالها.
تصريحات ترامب السخيفة عن استغناء الواليات
المتحدة األميركية عن نفط الخليج العربي والمطالبة
ً
بدفع األموال لتقديم الحماية غير الموجودة فعليا مع
توالي الهجمات اإليرانية المتتالية منذ أشهر ،توضح
ً
فعليا أن اإلدارة األميركية مهتمة بعقد اتفاق سياسي مع
إيران فقط دون أي مراعاة ألمن المنطقة وأمن حلفائها،
وعندما لم يرد المجتمع الدولي على هجوم الدوادمي
وص ـل ــت رس ــال ــة إل ــى ط ـه ــران أن واش ـن ـطــن والـمـجـتـمــع
الدولي قد أعطياها الحق بالتنفيس عن أزماتها أثناء
المفاوضات على الساحة الخليجية وفي مياه الخليج
العربي دون عقاب أو ردع.
ال ـم ـف ــاوض ــات ب ـيــن إي ـ ــران واألوروبـ ـيـ ـي ــن وواش ـن ـطــن
ً
سـتـطــول ،وإي ـ ــران تختنق اق ـت ـصــاديــا ،وإذا ض ــاق بها
ً
الحال فستقوم مجددا بإرهاب العالم بعملية تدمير في
ً
ً
الشقيقة السعودية ،خصوصا أن هناك انطباعا ترسخ
ً
لدى اإليرانيين بأن العالم يخشى مواجهتهم عسكريا،
كما أن العالم غير معني بما يسمى بالدفاع عن األمن
االقتصادي الذي تطرحه دول مجلس التعاون الخليجي
منذ بداية السلوك العدواني لطهران في المنطقة.
لذا ورغــم أمنياتي الشخصية بأن تتوقف إيــران عن
تلك األعمال العدوانية ،وأن يحفظ الله المملكة العربية
السعودية ،فمن الواضح أنه إذا لم يكن هناك رد على
هجمات إ يــران المتتالية يتناسب مع فداحتها فإنها
ً
ً
ً
ستضرب مجددا وبشكل أكثر تهورا ودم ــارا ،وهــو ما
سيجعل المنطقة على صفيح ساخن فترة طويلة مقبلة.

ً
«بوالراب» بدال من «الصاعق»
ّ
تجرب إدارات الشرطة في
ً
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ج ـه ــازا
ً
يـطـلــق رب ــاط ــا يـشـبــه "الــرجــل
ال ـع ـن ـك ـبــوت" ع ـلــى الـمـشـتـبــه
ّ
فـيـهــم ل ـشــل حــرك ـت ـهــم ،وذل ــك
ً
بعد وفــاة  49شخصا العام
ال ـمــاضــي ،نتيجة اسـتـخــدام
المسدسات الصاعقة ضدهم.
ويطلق الـجـهــاز ،المسمى
ً
"ب ـ ــوالراب" ،ربــاطــا طــولــه 2.4
ّ ً
مثبتا بطرفه كرة ليلتف
متر،
ح ــول س ــاق ــي الـمـشـتـبــه فـيــه،
وم ـ ــن ث ـ ـ ّـم م ـن ـعــه م ــن الـ ـه ــرب.
ويعمل الجهاز على مسافة
تتراوح بين  3و 7.6أمتار.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ش ــرك ــة راب

ّ
إندستريز مصنعة الجهاز،
ت ـ ــوم س ـم ـي ــث" :س ـ ـ ــواء كــانــت
ً
ً
الوسيلة مسدسا صاعقا أو
رذاذ الفلفل أو ال ـهــراوة ،فإن
ثمة فجوة أوجدتها المحاكم
ب ـط ـل ــب اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ـس ـتــوى
أع ـل ــى م ــن الـ ـق ــوة ف ــي الــوقــت
المناسب".
(أ ف ب)

وفيات
علي أحمد محمد علي الكندري

 67عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :دي ــوان ال ـك ـنــادرة ،الـشـعــب ،النساء:
العارضية ،ق ،10ش ،1ج ،1م ،111ت،66565060 ،66693391 :
66421774

بتول عيسى عباس أبوالحسن

 99عاما ،شيعت ،الرجال :الحسينية الجديدة ،شرق بجانب
بنك الـكــويــت الــوطـنــي ،الـنـســاء :المنصورية ،ق ،2ش ،27م9
(العصر فقط) ،ت90083855 :

خولة عبدالعزيز الظاهر

أرملة محمود أحمد عبدالعظيم
 80عاما ،شيعت ،الرميثية ،ق ،8شارع أسامة بن زيد ،ج،84
 ،14ت55508000 ،99456543 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:15

العظمى 42

الشروق

05:34

الصغرى 24

الظهر

11:42

ً
أعلى مد  02:12صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:11

 03:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:49

ً
أدنى جزر  08:48صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:06

 09:07م 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 :

