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ﻏﻤﻮض وﺗﻀﺎرب ﻳﻠﻔﺎن »اﻻﺳﺘﺒﺪال«

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

● اﻟﺤﺠﺮف ﻟـ دلبلا :.ﺳﻨﺪرس ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺒﻨﻮك ● ﺧﻮرﺷﻴﺪ :اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﺠﺮف ﻹﻟﻐﺎﺋﻪ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ« ﺗﻘﺘﻨﻊ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ﻣﻊ زﻳﺎدة »اﻷﻣﺜﺎل«
»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ً
إﻟﻰ  ١٦ﺿﻌﻔﺎ ورﺳﻮم إدارﻳﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ أﻛـ ــﺪ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﻧ ــﺎﻳ ــﻒ اﻟـ ـﺤـ ـﺠ ــﺮف أن اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
ﺳـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺪرس ﻣ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮح اﻟ ـ ـ ــﺬﻫ ـ ـ ــﺎب
ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه اﻟـﺒـﻨــﻮك ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻈﺎم
اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال ،أﻋـﻠــﻦ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﻼح
ﺧــﻮرﺷ ـﻴــﺪ أن اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﺗــﻮﺻـﻠــﺖ،
ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣ ــﺲ ،إﻟ ــﻰ اﺗـﻔــﺎق
ﻣ ـﺒــﺪﺋــﻲ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﺠــﺮف وﻗ ـﻴ ــﺎدات
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎدئ وأﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاف
ُ
ﻟ ـ ـ »اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺪال« ﺳــﺘ ـﺘــﺮﺟــﻢ ﻋـﻠــﻰ
أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع آﺧﺮ

اﻟﻐﺎﻧﻢ :دور اﻻﻧﻌﻘﺎد  ٢٩أﻛﺘﻮﺑﺮ
أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ أن دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺳﻴﺒﺪأ ﻓﻲ  29أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
ً
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﻣﺠﺪدا ﺗﺄﻛﻴﺪه أن ﺻﺤﺔ ﺳﻤﻮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﺮام ،وأﻧﻪ ﺳﻴﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة راﺣﺘﻪ وﻧﻘﺎﻫﺘﻪ.
ً
وﺻﺮح اﻟﻐﺎﻧﻢ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن ﻫﻨﺎك »ﻧﻘﺎﻃﺎ ﺳﻮف أوﺻﻠﻬﺎ إﻟﻴﻜﻢ:
اﻷوﻟﻰ ،أن ﺻﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ،ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام وﻓﻲ
أﺣـﺴــﻦ ﺣــﺎل ﻛﻤﺎ رأﻳـﺘـﻤــﻮه ،وأﺑﻠﻐﻨﻲ ﺗﺤﻴﺎﺗﻪ إﻟــﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎء
اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،وﻛــﺬﻟــﻚ أﺑـﻠـﻐــﺖ ﺳـﻤــﻮه ﺗـﺤـﻴــﺎت ودﻋـ ــﻮات ﻛﻞ
اﻟﺸﻌﺐ«.
وأﺿــﺎف أن »ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻮل ﺳﻤﻮه ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺄﻻ ﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﻗﻄﻊ
إﺟﺎزﺗﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وإن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻳﻌﻮد ﺑﻌﺪ
ً
اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة راﺣﺘﻪ وﻧﻘﺎﻫﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﻣﺸﺎﻓﻰ«.
وذﻛﺮ أن »اﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺪاﻳﺔ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ،وﻗﺪ
ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن
اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻳﻮم  29أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ«.

ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎدس ﻣــﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻴﺎل
اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﻀﺎرب اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻠﻔﺎن
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮح ﺧ ـ ـ ــﻮرﺷـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪ ،ﻋ ـﻘ ــﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺑــﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ،وﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ ﻗ ـﻨــﺎﻋــﺔ
ً
ﺑﻀﺮورة إﻟﻐﺎء اﻻﺳﺘﺒﺪال ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟــﻰ أن »اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ إﻟﻐﺎؤه ،وزﻳﺎدة
اﻷﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﺎل ﻣـ ــﻦ  ٧أﺿ ـ ـﻌـ ــﺎف )اﻟ ـﺘ ــﻲ
وﺿ ـﻌ ـﻨــﺎﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ
اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻣﻦ دون ﻓﻮاﺋﺪ(
ً
إﻟ ــﻰ  ١٦ﺿ ـﻌ ـﻔــﺎ ،اﻟـﺴـﺒـﻌــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ دون ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.
وأﻛـ ــﺪ أن ﻫ ـﻨــﺎك وﺟ ـﻬ ــﺎت ﻧﻈﺮ
ً
ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة وﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ وإﺻـ ـ ــﺮارا ﻣﻦ
»اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﻋﻠﻰ ﻓــﺮض »ﻋﻮاﺋﺪ
ﻋـﻠــﻰ اﻷ ﻣ ـﺜــﺎل اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ،
ﻟﻜﻨﻨﺎ أﺻــﺮرﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻋﻠﻰ
أﻻ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ
ﻣـ ـﺤ ــﺪدة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻷﻣ ـ ـﺜـ ــﺎل ،ﺑــﻞ
رﺳﻮم إدارﻳﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﺮة واﺣﺪة«،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »اﺳﺘﻤﺮار أﺧــﺬ اﻟﻔﺎﺋﺪة
واﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﺳﻴﺪﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ
رﺑ ــﻮي ،وﻟ ــﺬا ﻓﻨﺤﻦ ﺑـﺼــﺪد وﻗــﻒ
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ«.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ذﻛ ـ ــﺮ ﺧ ــﻮرﺷـ ـﻴ ــﺪ أن
ﻛﻠﻔﺔ إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ  267ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـﻨــﺎر ،وأن ﻋــﺪد اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ 35
ً
أﻟﻔﺎ ،ﻋﺮض ﻣﻘﺮر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﻳﺎض
اﻟ ـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻨــﺪات 02

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ» :اﻷﻣﺜﺎل« ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺎ اﻗﺘﺮﺣﺘﻪ
ﻓﻲ دراﺳﺘﻲ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ وﻳﺨﻔﻒ اﻷﻋﺒﺎء

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح :اﻟﺠﻴﺶ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻻﺳﺘﻌﺪاد

●

ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ﺑــﺪاﻋــﻲ اﻟـﺘـﺼــﺪي ﻟـﻠـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻣﺠﺪدا إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻟ ـﺤــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﻔ ــﻮ اﻟـ ـﺸ ــﺎﻣ ــﻞ ﻋــﻦ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ دﺧﻮل ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ
ﺿ ــﺮورة ﺗــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟـﺼـﻔــﻮف اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ وﺳــﻂ ﺗﻠﻚ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
ً
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺴﻜﺮي أﻣﺲ
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ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺧﺘﺮاﻗﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ﺣــﺮص اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻗﻮاﺗﻪ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻟﻴﻘﻈﺔ.
وﺷﺪد اﻟﺼﺒﺎح ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ
اﻟﺴﻴﻒ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺴﻜﺮي أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
ﻗﻴﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷوﺿﺎع،

وذﻛـ ــﺮ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ د .ﻋـ ــﺎدل اﻟــﺪﻣ ـﺨــﻲ أن »اﻟـﻌـﻔــﻮ
ً
واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺷﻴﻢ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ،ﻻﻓﺘﺎ
ً
إﻟﻰ أن »اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ،ﺣﻜﺎﻣﺎ وﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ،ﻫﻮ اﻟﺪرع
اﻟــﻮاﻗــﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ« ،وﻋﻠﻰ »اﻟـﺒــﻼد أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ
اﻟﺨﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﺗﺘﺴﺎﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺣﻬﺎ ﻣﻦ
أﺟﻞ وﺣﺪة اﻟﺼﻒ ّ
وﻟﻢ اﻟﺸﻤﻞ«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺎﻃﺐ اﻟﺪﻣﺨﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
دﺧــﻮل اﻟﻤﺠﻠﺲ» :ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎﻛﻢ إﻻ ﺷﺮﻓﺎء ﺗﺠﺮي

ارﺗﺪاد ﻗﻮي ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ
 ... ٪٢.٢واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٥٣.٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

واﻟـ ـﺤ ــﺮص ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎء اﻷﺧـ ـﺒ ــﺎر ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼــﺎدرﻫــﺎ
ً
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ؛ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة وﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻼد.
ً
ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ ،ﻗﺪم اﻟﻨﻮاب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل
وأﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ورﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ وﺛﺎﻣﺮ اﻟﺴﻮﻳﻂ
ً
ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺧـﺘــﺮاﻗــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻘﺒﻞ.
٠٣

ﻓــﻲ ﻋــﺮوﻗـﻜــﻢ ﻣﺤﺒﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وأﻫ ـﻠ ـﻬــﺎ« ،ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ
ُ
اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻧــﺎﻳــﻒ اﻟ ـﻤــﺮداس» :ﻛـﻨـﺘــﻢ ﻣــﻊ اﻟـﺤــﻖ أﻳﻨﻤﺎ
ﻛﺎن ،ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ وﻣﻘﺪراﺗﻬﺎ ،وﻟﻢ ﺗﺨﻮﻧﻮا
ً
ً
ً ُ
اﻷﻣﺎﻧﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻛﻨﺖ وﻣﺎزﻟﺖ ﻣﻌﻜﻢ ﻗﻠﺒﺎ وﻗﺎﻟﺒﺎ،
وﺳﺄﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻜﻢ«.
أﻣﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻓﻮﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ
إﻟ ــﻰ ﻣﺘﻬﻤﻲ »دﺧ ــﻮل اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ« اﻟــﺬﻳــﻦ أﺳﻤﺎﻫﻢ
ﺑـ »اﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ«» :ﻣﻦ داﻓﻊ ﺣﺒﻜﻢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ 02

»ﺑﻴﺘﻚ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﺗﻄﺮح أول ﺻﻨﺪوق رﻳﺖ
ﻳﺪرج ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

09

10

واﺷﻨﻄﻦ :أوﻟﻮﻳﺘﻨﺎ ﺗﻔﺎدي ﺣﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻄﻴﺮان ﺑﻤﻄﺎر دﺑﻲ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ »درون«

ً
ﺷﺎب إﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺮﺗﺪي ً
ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺧﻼل
زﻳﺎ
ﻋ ــﺮض ﻋـﺴـﻜــﺮي ﺑـﻄـﻬــﺮان أﻣ ــﺲ ﻓﻲ
ذﻛﺮى اﻟﺤﺮب ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق )روﻳﺘﺮز(

ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ إن أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻫﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻧــﺪﻻع ﺣــﺮب ﻣﻊ إﻳــﺮان ﻓﻲ
ً
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أن اﻟ ـﻘــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻹﺿــﺎﻓـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺮر إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫﻲ »ﻟﻠﺮدع
واﻟﺪﻓﺎع«.
وأوﺿـ ــﺢ ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ ،أﻣ ــﺲ ﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
»ﻓــﻮﻛــﺲ ﻧﻴﻮز ﺻـﻨــﺪاي« ،أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ
ﺑﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺳﻴﺘﺨﺬ إﺟـ ً
ـﺮاء إذا ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ إﺟــﺮاء ات
اﻟـ ـ ــﺮدع ﻫ ـ ــﺬه ،وأن اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ
ﺗﺪرك ذﻟﻚ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،وﻓ ــﻲ رده ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ــﺆال
ﺧـ ــﻼل وﺟ ـ ـ ــﻮده ﻓ ــﻲ ﻧـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮرك ﺿـﻤــﻦ
وﻓﺪ ﺑﻼده إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ

اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ً
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ» :ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪا ﻣﻦ
أﻧﻨﺎ ﻗــﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻧــﺪﻻع اﻟﺤﺮب،
ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن أي ﺷﺨﺺ ﻳﺒﺪأ
ﻫﺬه اﻟﺤﺮب ﻟﻦ ﻳﻨﻬﻴﻬﺎ«.
ﺑـ ــﺪوره ،أﻛ ــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ أﻧ ــﻪ ﻻ
ﻳﻨﻮي ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ إﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻫــﺎﻣــﺶ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ــﻸﻣ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻧـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮرك ﻫ ــﺬا
اﻷﺳﺒﻮع.
وأﺿﺎف ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻣﺲ ﻟﺪى ﻣﻐﺎدرﺗﻪ
واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟــﻰ ﺗﻜﺴﺎس» :ﻻ
ً
ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮوح ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ،
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪي ﻧﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻣﻦ إﻳﺮان« ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ
ً
ﻳﺰال »ﻣﺮﻧﺎ«.
02

ّ
»أزﻣﺔ ﻫﻮﻳﺔ« ﺧﺴﺮت إﺳﻼﻣﻴﻲ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«
»رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ« وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻔﻬﻢ »اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ«
»ﻓﻀﻴﺤﺔ زﻳﻠﻴﻨﺴﻜﻲ« ...اﺧﺘﺒﺎر
ﻣﺒﻜﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻣﺐ وﺑﺎﻳﺪن
١٩

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ :ﻧﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻮﻗﻒ
اﻟﺤﺮوب

ﻧﻮاب ﻳﺠﺪدون ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻣﺘﻬﻤﻲ »دﺧﻮل اﻟﻤﺠﻠﺲ«
وﺻﺮح اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺴﻮﻳﻂ ﺑﺄن »أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ
اﻟﻴﻮم ﺑﻜﻞ وﺿﻮح ﻫﻲ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار وﻣﻮاﺟﻬﺔ
ً
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ورص اﻟﺼﻔﻮف« ،ﻣﻌﻠﻼ ﺑﺄﻧﻪ
»ﻓــﻲ اﻷزﻣ ــﺎت ﺗـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺻﻐﺎﺋﺮ اﻷﻣ ــﻮر وﺗﺤﻀﺮ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻸﻣﺔ ...وﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ
ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻋﻔﻮ ﺷﺎﻣﻞ وﻋﻮدة
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻓﻴﻬﺎ ،وﻻ ﻣﺠﺎل اﻟﻴﻮم
ﻟﻠﺪﺳﺎﺋﺲ واﻟﺘﺼﻔﻴﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﻴﻘﺔ«.

اﻷﻣﻴﺮ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻫﻨﺄ ﺧﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ

ﺧ ـ ـ ـ ــﺮﺟ ـ ـ ـ ــﺖ ﺣ ـ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬـ ـ ـﻀ ـ ــﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﺗـ ــﻮﻧـ ــﺲ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﻬﺰﻳﻤﺔ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ أﻋﻀﺎء
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ
ً
ﻣــﺮاﻗـﺒــﻮن ﺑــﺄﻧــﻪ »أزﻣ ــﺔ ﻫــﻮﻳــﺔ« ،ﻧﻈﺮا
ﻹﺧ ـﻔ ــﺎق اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺼــﻞ ﺑﻴﻦ
إﺳﻼﻣﻴﺘﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ،وﻋﺠﺰﻫﺎ

ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ.
وأﻓ ـ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻟــﻼﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮة إﻟ ــﻰ »زﻟـ ــﺰال
اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﻲ« ﻧ ـﻘ ــﻞ أﺳ ـ ـﺘـ ــﺎذ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮري ﻗ ـﻴ ــﺲ ﺳ ـﻌ ـ ّـﻴ ــﺪ ورﺟ ــﻞ
اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮوي إﻟﻰ
ّ
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻞ ﻣﺮﺷﺢ

ً
»اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣــﻮرو ﺛﺎﻟﺜﺎ
ً
ً
ﺑـ  434أﻟﻔﺎ و 530ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
ﻧﺎﺧﺒﻴﻦ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ.
ً
وﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮا ﻣ ــﺎ اﻋ ـﺘ ـﺒــﺮت »اﻟـﻨـﻬـﻀــﺔ«
ً
اﻷﻛـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺮ ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻬ ــﺪ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـﺘــﻮﻧـﺴــﻲُ ،
وﻳـﻨـﻈــﺮ إﻟــﻰ
ً
ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ
ووﻓﺎء .وﺳﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن 02

»اﻟﻌﺪل« ٢٢٥٦٦٥ :ﻣﻨﻊ
ﺳﻔﺮ ﻓﻲ  ٢٠١٨وأواﻣﺮ
اﻹﺣﻀﺎر ١٠١٣٦٦

دلبلا

•
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻷﻣﻴﺮ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻫﻨﺄ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
أﻣــﺲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ د .ﺑﺮﻫﻢ
ﺻﺎﻟﺢ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻤﻮه
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺪ اﻃـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺄن ﺻـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺢ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺻﺤﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ وﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟ ـﻔ ـﺤ ــﻮص اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻛـﻠـﻠـّـﺖ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻨﻪ،
ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح.
وأﻋــﺮب ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻜﺮه
وﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮه ﻟـﻤــﺎ ﻋـ ّـﺒــﺮ ﻋـﻨــﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺻــﺎﻟــﺢ ﻣــﻦ ﻃـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ اﻟﺘﻲ
ّ
ﺗﺠﺴﺪ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
ﺣـﻀــﺮ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻣﺸﻌﻞ
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ.
ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل آﺧ ــﺮ ،ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﻮ ،ﺑـ ـﺒ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد

ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
أﻋـ ــﺮب ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻋ ــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ
ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎد ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳـﺸـﻬــﺪه
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻧﻬﻀﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺎرزة وإﻧـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎزات ﺣـ ـﻀ ــﺎرﻳ ــﺔ
ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋﺰزت
ﻣــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻮؤﻫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺰاز اﻟﺠﻤﻴﻊ،
ً
ﻣـﻐـﺘـﻨـﻤــﺎ ﺳ ـﻤــﻮه ﻫ ــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺄﻛـ ـﻴ ــﺪ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻋ ـ ـﻤـ ــﻖ أواﺻـ ـ ـ ــﺮ
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻴــﺪة
واﻟــﺮاﺳ ـﺨــﺔ وﻋـﻠــﻰ ﻋــﺮى اﻟــﺮواﺑــﻂ
اﻷﺧــﻮﻳــﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻘﻴﺎدﺗﻴﻦ
ً
واﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﻦ ،ﺳــﺎﺋــﻼ
ﺳ ـﻤــﻮه اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻰ ﺗ ـﻌــﺎﻟــﻰ أن ﻳــﺪﻳــﻢ
ﻋـﻠــﻰ ﺧ ــﺎدم اﻟـﺤــﺮﻣـﻴــﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وأن
ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺮﻗــﻲ واﻻزدﻫـ ــﺎر ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻗﻴﺎدﺗﻪ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.

وﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ
ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ
ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺪﻛﺘﻮر

ﻋ ـ ــﺎدل ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﻬــﺪي ﻋ ـﺒــﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻﺎدق
ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ

اﻟــﺬي اﺳﺘﻬﺪف ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺮﺑﻼء وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ.
وأﻋ ـ ــﺮب ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻋ ــﻦ اﺳـﺘـﻨـﻜــﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ واداﻧـﺘـﻬــﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻬﺬا
اﻟﻌﻤﻞ اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ اﻟ ــﺬي اﺳﺘﻬﺪف
أرواح اﻷﺑــﺮﻳــﺎء اﻵﻣﻨﻴﻦ وزﻋــﺰﻋــﺔ
اﻷﻣـ ـ ـ ــﻦ واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴــﻖ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻣــﻮﻗــﻒ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺮاﻓــﺾ ﻟــﻼرﻫــﺎب ﺑﻜﺎﻓﺔ
أﺷﻜﺎﻟﻪ وﺻﻮرة وﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﺨﺬه اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻣﻦ إﺟﺮاءات
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ
ﻟـﻠـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ أﻣـﻨــﻪ واﺳ ـﺘ ـﻘــﺮاره،
ﺳــﺎﺋــﻼ ﺳـﻤــﻮه اﻟـﻤــﻮﻟــﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن
ﻳﺘﻐﻤﺪ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ
وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ وأن ﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ
اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧ ـ ـ ــﻮاف اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ،
وﺳـ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرك
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
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ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ
وﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح واﻟﺼﺎﻟﺢ

ً
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧـ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،ﺑـﻘـﺼــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻴــﻒ ،ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ،
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻣـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ،ورﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺸﻴﺦ

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ :ﻧﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮوب
اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﺮأس وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻳﺠﺪد اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼم

ﺣﺮﻳﺼﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

دﻋﺎ ﻣﻤﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺳـﻤــﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟـﻤـﺒــﺎرك ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ
وﻗﻒ اﻟﺤﺮوب وإﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑـﻌــﺾ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ،
وﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫ ــﺎب اﻟــﺬي ﺗﺰاﻳﺪت
ﻣـﺨــﺎﻃــﺮه ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻷﺧـﻴــﺮة،
وﻛﺎن اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎرك ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﻟـ ــﺪى وﺻ ــﻮﻟ ــﻪ واﻟ ــﻮﻓ ــﺪ
اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻟــﻪ إﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ،
أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﺘﺮؤس وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـﻤـﺸــﺎرك ﻓــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟ ــﺪورة
اﻟـ ـ ـ  74ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ دورﻫﺎ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ـﺴ ــﻼم واﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ،
ودﻋـ ـ ــﻢ ﺟ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﻮب،
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ دورﻫـ ـ ـ ــﺎ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ
اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮارث
واﻷزﻣ ــﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ.
وأﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺮب ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻋ ـ ــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟـﻠــﺪور اﻟﺤﻴﻮي واﻟﻔﺎﻋﻞ
اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑ ــﻪ اﻷﻣـ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺰاﻳــﺪة وﺟـﻬــﻮدﻫــﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ
واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
أﻫـ ــﺪاف اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺛـ ـ ّـﻤـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﻮد اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم
أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻫﺪاف
وﻣﺒﺎدئ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ
أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻳ ــﺶ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻤ ــﻲ واﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وأﻛـ ــﺪ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺣ ــﺮص اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠــﻒ أﺟ ـﻬــﺰﺗ ـﻬــﺎ ووﻛــﺎﻻﺗ ـﻬــﺎ
وﺑــﺮاﻣـﺠـﻬــﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺳـﻤــﻮه ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ــﻢ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎل ﺳ ـﻤ ــﻮه
ﻟــﺪى وﺻﻮﻟﻪ إﻟــﻰ ﻣﻄﺎر »ﺟــﻲ إف
ﻛ ـﻴ ـﻨ ــﺪي« اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ،ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣـﻜـﺘــﺐ
ﺳﻤﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد ،اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ
اﻟ ـﻔ ـﻬ ــﺪ ،واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎر ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ــﻮان
اﻷﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮي ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ أﺑ ــﻮاﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﻦ
ورﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻤــﺮاﺳــﻢ واﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻔــﺎت

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺦ ﺧـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ووﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون
اﻹﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻳــﻮان
اﻷﻣﻴﺮي ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮوﻣﻲ ،وﺳﻔﻴﺮ

اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟــﺪى اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺼﺒﺎح،
وﻣﻨﺪوب اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ،

وأﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔـ ــﺎرة اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.

ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،ﻧﺎﺋﺐ
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﺲ
اﻟﺼﺎﻟﺢ.

اﻟﺼﺮﻋﺎوي ﻳﺮأس وﻓﺪ »اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ«
ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ »إﻧﺘﻮﺳﺎي« ﺑﻤﻮﺳﻜﻮ اﻟﻴﻮم
ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮأس رﺋـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺲ دﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮان
اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻹﻧ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎدل
اﻟ ـﺼ ــﺮﻋ ــﺎوي وﻓ ــﺪ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟـ  23ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ )اﻹﻧﺘﻮﺳﺎي( اﻟﺬي
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﻴﻮم.
وﻳﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻤﺮ
أﻋﻤﺎﻟﻪ إﻟﻰ  28اﻟﺠﺎري ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  600ﻣ ـﺴــﺆول وﺧﺒﻴﺮ
ً
ﻳﻤﺜﻠﻮن  168ﺑ ـﻠــﺪا إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﻦ ﻳ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﻮن ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ
اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻌﻀﻼت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟــﻼﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ وﻗـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟـﺘـﻄــﻮر اﻟــﺪوﻟــﻲ وﺳـﺒــﻞ ﺿﻤﺎن
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺤﻠﻮل اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻹدارة
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ودور اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ
ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺎت واﻷﻫ ـ ــﺪاف
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮر أن ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ أﻋ ـ ـﻀ ـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ وﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻻﻋﺪاد ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟـ
 24ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.

ﻋﺎدل اﻟﺼﺮﻋﺎوي

وﻳ ـ ـﻀ ـ ــﻢ اﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ
اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ــﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻤﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻓﻮزﻳﺔ اﻟﻌﻨﺰي وﻛﺒﻴﺮ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ
ﺑ ـ ــﺈدارة اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻬﺎب وﻛﺒﻴﺮة ﻣﺪﻗﻘﻴﻦ
ﺑﺈدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﺣﺼﺔ
اﻟﻤﺸﻌﺎن ،وﻣﺪﻗﻘﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺈدارة
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻔﻠﻴﻜﺎوي ورﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎن وﻣﻨﺴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺎت
دوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮق اﻟـ ـﺸ ــﻼﺣ ــﻲ
وﻣـﻨـﺴـﻘــﺔ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت دوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻫﻨﺪ
اﻟﺪوﻳﺮي.

»اﻟﻤﻮاﺻﻼت« ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻊ »ﻫﻮاوي« ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻘﻴﻞ» :اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ« ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

وا ﻓـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺖ و ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ وزارة
اﻟﻤﻮاﺻﻼت م .ﺧﻠﻮد اﻟﺸﻬﺎب
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻃـ ـﻠ ــﺐ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻫـ ـ ــﻮاوي
ﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻣ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة
ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﻲ
ﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ اﻻﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت
واﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻋـﻠــﻰ ان ﻳﻜﻮن
وﻓـ ــﻖ رؤﻳ ـ ــﺔ ﻋـﻈـﻴـﻤــﺔ ﻟ ـﻜ ــﻮادر
اﻟﻮزارة.
وﻗـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺖ »اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ــﻼت«
ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎن ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣ ـ ــﺲ،
ان ا ﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎب ﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺖ ﻣ ــﻦ
»ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاوي« ﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﺻ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻋ ــﻦ
اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮح وﻣــﺮاﺟـﻌــﺔ اﻟـﻌــﺮض
ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﻮﺻـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ــﺎ
ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻻدارات ،ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮة ا ﻟـ ـ ــﻰ ان
اﻟــﻮزارة ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ
وﺗـﺸـﺠـﻴـﻌـﻬــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح
واﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدة
ً
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪة اﺳ ـ ـﻬـ ــﺎﻣـ ــﺎ ﻣـﻨـﻬــﺎ

اﻟﺸﻬﺎب ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻲ »ﻫﻮاوي«
ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤــﻮاﻫــﺐ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻋـ ـﻘ ــﺪ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرﻳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻲ ﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ
اﻻﺗـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺎﻻت واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت
ﻟ ـﻬ ــﻮاوي ووزارة اﻟ ـﻤــﻮاﺻــﻼت
أﻣﺲ ﺑﺤﻀﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎب
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻻداري ﻟﻬﻮاوي ﻟﻔﺮع
اﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﻨ ــﻮاﻗ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻗﻄﺮ رﻳﻜﻮ وﻣﺪﻳﺮ

ﻏﻤﻮض وﺗﻀﺎرب ﻳﻠﻔﺎن...

ً
ﻣﻦ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﺗﺆﻛﺪ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﺗﺒﻠﻎ  612ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪد
ً
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ  70أﻟﻔﺎ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ ،ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ ،إن »ﻧ ـﻈــﺎم اﻷﻣ ـﺜــﺎل
ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻳﺰﻳﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري ،واﻟﺤﻞ ﻫﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻨﻮك
ً
ً
ﻓــﻲ إﻗ ــﺮاض اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻗــﺮﺿــﺎ ﺣﺴﻨﺎ أو إﻧـﺸــﺎء ﺻـﻨــﺪوق ﺛــﺎﻣــﻦ ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ »ﻳﻔﻴﺪ
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ وﻳﺨﻔﻒ اﻷ ﻋ ـﺒــﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋـﻨــﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ا ﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ«.
ّ
وﻋﻘﺐ» :أﺗﺤﺪث ﻋﻦ أﻣﺮ ﻓﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي إداري ،وﻛﻼﻣﻲ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ
ً
ً
وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻗﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟــﻮﺿــﻊ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻃــﺮح ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت واﺿـﺤــﺔ وﺻــﺮﻳـﺤــﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟﻌﺠﺰ
اﻻﻛﺘﻮاري اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ  17ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات.
وﺑﻴﻨﻤﺎ رأى اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أﻧﻪ »ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت أﻻ ﺗﺘﺒﻨﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
ً
واﺣﺪة ،وأن ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أن ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ اﻟﺬي أﻧﺘﺞ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻻ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت،
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ذﻟﻚ ،ﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »اﻟﻌﺠﺰ ﻛﺎن  9ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ،ﺛﻢ ارﺗﻔﻊ
ً
ً
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  17ﻣﻠﻴﺎرا« ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻳﺮﻫﻖ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
و»اﻷﻣﺜﺎل« ﻳﺮﻫﻖ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ.
05

ﻧﻮاب ﻳﺠﺪدون ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ...

ً
وأﻫﻠﻬﺎ داﻓﻌﺘﻢ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺨﻮﻧﻮا اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻟﺬا أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ

اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ﻟ ـ ـﻬـ ــﻮاوي ﻣـ ــﺎرس،
وذﻟـ ــﻚ ﻓ ــﻲ وزارة اﻟ ـﻤــﻮاﺻــﻼت
ﻟ ـﻠــﻮﻗــﻮف ﻋ ـﻠــﻰ ﺟـ ــﺪول ﺗــﺪرﻳــﺐ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺴﺎم
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺜﻞ ngn - tnd -
 npdوﻏﻴﺮﻫﺎ.
واﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟـ ـ ــﻰ ان
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن
ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،داﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺪرب ان ﻳﺤﻀﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎن

ﻟـﻠـﺸـﻬــﺎدة اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻟﺸﻬﺎدة
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻫـ ــﻮاوي ﻟـﻠـﻤــﻮاد hcia
 ،- hicip - hcieﻻﻓـﺘــﺔ اﻟــﻰ ان
»ﻫ ــﻮاوي« ﺳﺘﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮي اﺛ ـﻨــﺎء ﻓﺘﺮة
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺐ ،وﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﺣـﻔــﻼ
ﻟـﺘــﻮزﻳــﻊ ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻋﻠﻨﻴﺔ رﻓﻴﻊ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﺸـﻬــﺎدة
إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻠﻘﺎء دﻋﻮة وزارة
اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟﺘﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ ان ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻫ ـ ــﻮاوي
ﺳ ـ ـﺘـ ــﻮﻓـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮدة ﻣ ـﻘ ـﺘ ــﺮح
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣـ ــﺬﻛـ ــﺮة اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﻫ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﻊ
ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎم وزارة
اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮاﺻـ ـ ـ ــﻼت ﺑ ـ ـﻤـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﺔ
اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ واﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاح اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺑ ــﺪاع ﻟـﻬــﻮاوي ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ً
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻜﻢ واﻟﻮﻗﻮف ﺑﺠﺎﻧﺒﻜﻢ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﻘﺪﻣﺖ
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻣﻼء ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ،وﻫﺬا وﻗﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ورص
اﻟﺼﻔﻮف ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت«.
واﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ اﻟﺬي أﻛﺪ أن »اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ،
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ واﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ،ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟـﺼــﻒ وﺗـﻘــﻮﻳــﺔ ﺟﺒﻬﺘﻨﺎ
ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ،أوﻟﻰ ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻤﻦ ﻻ ُﻳﺸﻚ ﻓﻲ وﻃﻨﻴﺘﻬﻢ
ً
ً
»اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻘﺔ ووﻓـ ً
ـﺎء ﻟﻤﻦ
وإﺧﻼﺻﻬﻢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ« ،ﻣﻌﻘﺒﺎ:
ﺿﺤﻰ ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟــﻮﻃــﻦ ،وﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑــﺄن ﻫﺆﻻء
ً
اﻟــﺮﺟــﺎل ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ﻻ اﻹداﻧـ ــﺔ واﻟـﺘـﻬـﺠـﻴــﺮ ،ﺳــﺄﺑـﻘــﻰ داﻋـﻤــﺎ
ﻟﻘﻀﻴﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻹﺻﻼح ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ وﺣﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ داﻓﻌﻬﺎ«.

»أزﻣﺔ ﻫﻮﻳﺔ« ّ
ﺧﺴﺮت إﺳﻼﻣﻴﻲ...

اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻ ــﻮات ،ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪﻣﺖ
ً
ً
ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ،وﻟﻢ ﺗﺪﻋﻢ أﺣﺪا ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﺑـﻌــﺪ ﻣ ـﻄــﺎردة وﺗﺸﺘﺖ ﻟﻘﻴﺎداﺗﻬﺎ أﻳ ــﺎم ﺣﻜﻢ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟــﺮاﺣــﻞ زﻳﻦ
اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺨﺎرج ،ﻋــﺎدت »اﻟﻨﻬﻀﺔ« إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﺑ ــﺎن ﺛ ــﻮرة  2011ﻓــﻲ أول اﻗ ـﺘــﺮاع ﺣــﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ،وﻓﺎزت ﺑﻨﺤﻮ  1.5ﻣﻠﻴﻮن ﺻﻮت.
وﺧ ــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ اﻟـﻌــﺎم ﻓــﻲ  ،2016أﻋﻠﻨﺖ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ ،ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ راﺷــﺪ
اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ »ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ
ً
ً ً
ﺣﺴﻢ أﻣﺮﻫﺎ ،وﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ واﺿﺤﺎ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث،
ً
ّ
ﺳﻌﻴﺪ ،اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﻮاﻗﻔﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟــﺪا ،رأﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺣﺴﻢ ﻗﻴﺲ
ﺑﺘﺄﻛﻴﺪه أن »اﻟﻘﺮآن واﺿﺢ« ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻴﺮاث ،وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن

ﻗــﺎﻟــﺖ وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻣ ــﺮﻳ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﻞ ،إن
اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
»  «2025 -2020ﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻬــﺪ ﻧـﻘـﻠــﺔ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺘﻴﻦ
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﻞ ﺧﻼل
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ
ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
» «2021-2020اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ آﺧـ ــﺮ ﺧ ـﻄ ــﺔ ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ
ﺑــﺎﻟـﺨـﻄــﺔ اﻹﻧـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻫــﺬا
اﻟﻌﺎم.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ ﻫ ــﻮ ﻣ ـﺤــﻂ اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﻛﻞ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
أوﻟــﺖ ﻫــﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ووﺿ ـﻌ ـﺘ ــﻪ رﻛـ ـﻴ ــﺰة ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﺿـﻤــﻦ
رﻛﺎﺋﺰ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وذﻛـ ــﺮت أن اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
رﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰة رأس اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮي
اﻹﺑ ـ ــﺪاﻋ ـ ــﻲ ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮة إﻟ ـ ــﻰ اﻟـﺴـﻌــﻲ

اﻟﻌﻘﻴﻞ وﻣﻬﺪي ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟﺮﻛﻴﺰة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وأﻓــﺎدت ﺑــﺄن اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑــﺎﺣـﺘــﻮاﺋـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺷﺮات أداء وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﺆﺷﺮات دوﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻬﺪف
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ
واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ ﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﺪي ،ﻓــﻲ
ﻛـﻠـﻤــﺔ ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ ،إن ﻫ ــﺬه اﻟــﻮرﺷــﺔ

اﻟﻤﺮأة ﺗﺮث ﺛﻠﺚ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺮﺟﻞ.
ّ
ورأى اﻟﻤﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﻮرﺷﻲ أن اﻟﺤﺰب ﻻ ﻳﺰال
ً
»ﻳﺘﺄرﺟﺢ ﺑﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻀﻌﻔﻪ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ذﻟﻚ »أﺣﺪ
أﺳﺒﺎب ﺗﺮاﺟﻌﻪ«.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﻧﻴﻐﻲ ﺣﻤﺰة اﻟﻤﺪب أن »ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ ﻫﻮﻳﺔ
داﺧــﻞ اﻟﺤﺰب ،إذ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﺮور ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﺻﻔﻮف
اﻟﺸﺒﺎب وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
ورأى اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« زﺑﻴﺮ اﻟﺸﻬﻮدي أن »ﻻ
ُ
ّ
ﺳﻌﻴﺪ ،ﻏﻴﺮ أن اﻷﺧﻴﺮ اﻧﺘﺨﺐ ﻷﻧﻪ ﺧﺎرج داﺋﺮة
ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻮرو وﻗﻴﺲ
ً
اﻟﺤﻜﻢ« ،داﻋﻴﺎ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻣﻊ ﺟﻴﻠﻪ وﺟﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ،اﻟﺬي ﺣﺘﻤﺖ وﻓﺎﺗﻪ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة.
ً
داﺋﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻳﻤﺎرس ً
أداء
ورﻏــﻢ أﻧــﻪ ﺣــﺎول
ً
ً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟـﺤــﺰﺑـﻴــﺔ ،ﻟــﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﺣﺰب
ً
ّ
»اﻟﻨﻬﻀﺔ« ،اﻟــﺬي ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺬ  2011ﺟ ــﺰءا ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻓــﺎز
ﺑﺜﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،2014ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻮﺿﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻴﺒﺖ آﻣﺎل اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ.
وإﺛــﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2014اﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﺑﻬﺎ آﻧــﺬاك ﺣﺰب »ﻧــﺪاء ﺗﻮﻧﺲ«ُ ،ﻋﻘﺪ
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺒﺴﻲ واﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ،وﺗﻘﺎرب
اﻟﺮﺟﻼن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ أواﺧﺮ .2018
ّ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻠﻞ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻮار ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﺤﺮﻛﺔ
ً
ً
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺟﻴﺪا ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ودﺧﻠﺖ اﻟﺴﺒﺎق ﻣﺘﺄﺧﺮة ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ أن »ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ  15و 20ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ ﺷـﺒــﺎب اﻟﻨﻬﻀﺔ وﻗــﻮاﻋــﺪﻫــﺎ ﻟﻢ
ﻳﺼﻮﺗﻮا ﻟﻤﻮرو«.

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻮرﺷﺎت
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮﻳ ـ ـﻔـ ــﻲ ﺑـ ـﺨـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ا ﻟ ـﺴ ـﻨــﻮ ﻳــﺔ » «2021-2020ا ﻟـﺘــﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
وأوﺿﺢ ﻣﻬﺪي أﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺳﻴﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
وﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺛـ ـ ــﻢ ﺗـ ـﺤ ــﺎل
إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸـﺘـﻬــﺎ
وإﻗﺮارﻫﺎ.
وذﻛ ـ ــﺮ أن اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ اﻹﻧ ـﻤ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ ﻣ ــﻮاء ﻣ ــﺎت ﻣﻊ

اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ وﻣــﻊ أﻫــﺪاف
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻢ
إﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
واﺳﺘﻌﺮض رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻹدارة اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ »أﻣ ــﺎﻧ ــﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« ﺣــﺎﻣــﺪ اﻟـﻌـﻴــﺪان ﻧﺒﺬة
ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋـ ــﺎم واﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ
ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺧ ـ ـ ــﺎص .وأوﺿـ ـ ــﺢ
اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪان أن اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ اﻹﻧ ـﻤــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ووﺿــﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎت
ً
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﻂ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ أن أﻫــﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﺔ
أﻧﻬﺎ واﻗﻌﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.

اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ ﻣﺴﻮدة
اﻟﺨﻄﺔ ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء

ﻣﻬﺪي

وإذ أﻋﺮب ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻋﻮدة اﻟﻘﻮاﻋﺪ »ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« اﻟﻤﻘﺮرة
ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺤﺰب إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أي ﻧﺤﻮ  69ﻣﻦ أﺻﻞ .217
ً
ً
ودﻋﺎ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ إﻟﻰ »اﻟﻮﻗﻮف ﺻﻔﺎ واﺣــﺪا ﻟﻤﻌﺮﻛﺔ أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ
ً
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ أﻻ وﻫــﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ« ،ﻣﻨﺒﻬﺎ ﻣــﻦ »ﺗﺸﺘﺖ« اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إن أﻓــﺮزت
ً
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﺘﻼ ﺻﻐﻴﺮة.
ً
وأﺑــﺪى ﻣﺤﻠﻠﻮن ﺗﺨﻮﻓﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« ،وﻣﻦ أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺎ ُوﺻﻒ ﺑـ »ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻌﻘﺎب« ﺿﺪ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮى ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻟﻤﺎن
ً
ﺑﻜﺘﻞ دون أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
)ﺗﻮﻧﺲ -أ ف ب(

واﺷﻨﻄﻦ :أوﻟﻮﻳﺘﻨﺎ ﺗﻔﺎدي ﺣﺮب...
ﻓــﻲ ﺣــﺎدث آﺧــﺮ ﻗــﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أﻋﻠﻨﺖ
ﺳﻠﻄﺎت دﺑﻲ ﺑﺎﻹﻣﺎرات أﻧﻬﺎ ّ
ﺣﻮﻟﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ ﻣﻄﺎر دﺑﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺪة  15دﻗﻴﻘﺔ »ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻃﺎﺋﺮة ﺑﺪون ﻃﻴﺎر«.
وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣـﻄــﺎرات دﺑــﻲ أن ﺣﺮﻛﺔ وﺻــﻮل اﻟــﺮﺣــﻼت إﻟﻰ
ً
اﻟﻤﻄﺎر »ﺗﺄﺛﺮت ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  12:36و 12:51دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟــﻺﻣــﺎرات ،ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻃﺎﺋﺮة ﺑــﺪون ﻃﻴﺎر
)درون(«.
وﻛﺎن اﻟﻤﺘﻤﺮدون اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن اﻟﻤﻮاﻟﻮن ﻟﻄﻬﺮان ﻫﺪدوا اﻟﺨﻤﻴﺲ
ً
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ اﻹﻣـ ـ ـ ــﺎرات ،ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮﻳــﻦ أﻧ ـﻬــﻢ ﻗ ــﺪ ﻳ ـﺸ ـﻨــﻮن ﻫ ـﺠــﻮﻣــﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة أو اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ18 .
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•
اﻟﻌﺪد  / 4226اﻻﺛﻨﻴﻦ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019م  24 /اﻟﻤﺤﺮم 1441ﻫـ

local@aljarida●com

٣

ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم :ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻤﺎﺳﻜﻨﺎ ﺑﺘﻔﺎدي اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت
ﺗﺮأس اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ...واﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي
إﺟﺘﻤﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟﺸﻴﺦ
ﻧــﺎ ﺻــﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻘﺼﺮ اﻟﺴﻴﻒ
أﻣﺲ ،ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺴﻜﺮي،
واﺳ ـﺘ ـﻤــﻊ ﺧ ــﻼل اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع إﻟــﻰ
إﻳـﺠــﺎز ﻣﻔﺼﻞ ﻣــﻦ ﻛـﺒــﺎر اﻟـﻘــﺎدة
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺠـ ـﻴ ــﺶ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ اﺷ ـﺘ ـﻤ ــﻞ
ﻋﻠﻰ آﺧــﺮ اﻟـﺘـﻄــﻮرات واﻷﺣ ــﺪاث
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻤ ــﺮ ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ،وﻣــﺎ ﺗــﻢ اﺗﺨﺎذه
ﻣﻦ إﺟ ــﺮاء ات اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ
ﻟـﺤــﺎﻟــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد واﻟـﺠــﺎﻫــﺰﻳــﺔ

ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮات ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺑﺤﺴﺐ
ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻷوﺿﺎع اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﺧ ــﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎع أن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑ ـﻜ ــﻞ ﻗ ــﻮاﺗ ــﻪ اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺔ واﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺣﺮﻳﺺ ﻛﻞ اﻟﺤﺮص
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ــﻮﺻ ـ ـ ــﻮل إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﻗـ ـﺼ ــﻰ
درﺟ ـ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد واﻟـﻴـﻘـﻈــﺔ،
واﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮار ﻓ ـ ــﻲ اﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﺎذ ﻛــﻞ
اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟــﻼزﻣــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻦ
ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﺪود
اﻟﺒﻼد وأﺟﻮاﺋﻬﺎ.

رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻳﻬﻨﺊ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺑﻌﺚ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟ ــﻰ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣـﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،وذﻟــﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
وأﻋــﺮب اﻟﺼﺒﺎح ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ

ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑـ ــﺪوام اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم واﻻزدﻫـ ـ ــﺎر وﻟـﻘــﻮاﺗـﻬــﺎ
اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﻓ ـﻌــﺔ واﻟـ ـﻌ ــﺰة ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة
اﻟـﺤـﻜـﻴـﻤــﺔ ﻟ ـﺨ ــﺎدم اﻟـﺤــﺮﻣـﻴــﻦ اﻟـﺸــﺮﻳـﻔـﻴــﻦ اﻟﻤﻠﻚ
ً
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،داﻋﻴﺎ اﻟﻤﻮﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ وﺷﻌﺐ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت.

ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺒﺎح ﺗﻨﻀﻢ ﻟﻤﺠﻠﺲ
»ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻮن« ﻓﻲ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ
أﻋﻠﻨﺖ دار اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ا ﻟ ــﺪار ،اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﺒﺎح
اﻵﺛـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ،اﻟـﺸـﻴـﺨــﺔ ﺣ ـﺼــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ﻗـﺒـﻠــﺖ دﻋ ــﻮة
ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﻓــﻲ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ
اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﺨﺮﻳﻒ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺣﺼﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺻﺎدر
ً
ﻋــﻦ دار اﻵﺛ ــﺎر أﻣ ــﺲ ،إن اﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ ﺟ ــﺰء ا ﻣــﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻔﺮص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وإﻋــﻼء اﺳﻢ
ً
اﻟﺒﻼد ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ".
وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺘﺤﻒ
رﻳﺘﺸﺎرد د .ﻛﻴﻨﺪر أﻧﻪ أﺷﺎر ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﺸﻴﺨﺔ ﺣﺼﺔ
ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ "اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷزﻟﻴﺔ"
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﺘﺤﻒ ﺑﺪار اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ً
ً
ووﺟ ـ ــﻪ ﻛ ـﻴ ـﻨــﺪر ﺷـ ـﻜ ــﺮا ﺧ ــﺎﺻ ــﺎ ﻟـﻠـﺸـﻴـﺨــﺔ ﺣﺼﺔ
ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻧﺸﻜﺮ دﻋﻤﻚ اﻟﺨﺎص
ﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ،ﻟﻦ ﻳﻜﻮن
ً
ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎ دون ﺗﻔﺎﻧﻴﻜﻢ اﻟﻤﺨﻠﺺ".
ً
وﻧـﻘــﻞ اﻟـﺒـﻴــﺎن أﻳ ـﻀــﺎ ﻋــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﻤـﺘـﺤــﻒ ﻏــﺎري
ﺗﻨﺘﻴﺮو أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻋﺎرة ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
ً
ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء ﺳﺮﻳﺎن
اﻟﻤﻌﺮض.
وﻟـﻔــﺖ ﺗﻨﺘﻴﺮو إﻟ ــﻰ أن "ﻣ ـﻌــﺎرض آل ﺻـﺒــﺎح ﻓﻲ
ﻣ ـﻌــﺮض اﻟ ـﻔ ـﻨــﻮن اﻟـﺠـﻤـﻴـﻠــﺔ ﻣ ـﺤــﻮر ﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ ﻣﻜﺜﻔﺔ
ً
ً
ودراﺳﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰا ﺟﺪﻳﺪا
ﻟﻤﻌﺮض ﻓﻨﻮن ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ".

اﻟﺒﻼد ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ﺑــﻦ ﺧــﺎﻟــﺪ آل ﺳـﻌــﻮد ،وﺗﻢ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﺗ ـﺒــﺎدل اﻷﺣ ــﺎدﻳ ــﺚ
اﻟ ــﻮدﻳ ــﺔ وﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ أﻫ ــﻢ اﻷﻣ ــﻮر
واﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت ذات اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺰ
وأﺷﺎد اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح
ﺑﻌﻤﻖ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻷﺧ ــﻮﻳ ــﺔ ﺑﻴﻦ

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻣـ ــﻮ ﻇـ ــﻒ ،أي أن  75ﻓـ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـ ــﻼ ﻣـ ـ ــﻮاﻗـ ـ ــﻒ ،ﻣ ـ ــﺎ ﺣ ــﺪا
ﺑــﺎﻟــﻮزارة إﻟــﻰ إﺧــﺮاج ﺑﻌﺾ اﻹدارات
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن وزارة اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل أﻧـﺠــﺰت
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨ ــﻰ وﺑـ ــﺎﺗـ ــﺖ ﻃـ ـ ــﻮر ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻪ ﻟ ـ
"اﻟﺸﺆون" ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻄﺎر واﻟﺴﻴﻮل اﻟﺘﻲ
ﺿﺮﺑﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ّ
أﺟ ـﻠــﺖ اﻷﻣـ ــﺮ ،ﻧ ـﻈــﺮا ﻹﺻــﺎﺑــﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺑ ـﺨ ــﺮﻳ ــﺮ ﻣـ ـ ــﺎء ،إذ اﻗـ ـﺘ ــﺮﺣ ــﺖ اﻟ ـ ـ ــﻮزارة
ﺗــﺮﻣـﻴـﻤــﻪ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل إدارة اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟﻜﻦ "اﻷﺷـﻐــﺎل" رﻓﻀﺖ ذﻟﻚ،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﺗﺤﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﻘﺎول ﺑﻀﺮورة ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ.

وﻗﻒ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أوﻗ ـﻔــﺖ وزارة اﻟ ـﺸــﺆون،
ﻣـﻤـﺜـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ إدارة اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻷﺳ ــﺮﻳ ــﺔ،
ﺻ ـ ــﺮف اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ
اﻟ ـﺠــﺎري ﻋــﻦ ﻣـﺌــﺎت اﻟ ـﺤــﺎﻻت اﻟـﺘــﻲ ﻟﻢ
ُ
ﺗ ـﻠ ـ ﱢـﺐ دﻋ ــﻮاﺗ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺮرة ﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺚ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ.
ً
ووﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر "اﻟـ ـﺸ ــﺆون" ﻓــﺈﻧــﻪ

ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون
ﺳﻌﺪ اﻟ ـﺨــﺮاز ،ﻗ ــﺮرت اﻟـ ــﻮزارة ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﻣ ـﻬ ـﻠــﺔ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘــﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
أﻏ ـﺴ ـﻄ ــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وإﻟ ـ ـﻐـ ــﺎء وﻗ ــﻒ
اﻟ ـﺼ ــﺮف ﻋ ــﻦ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺪﺛ ـﻴــﻦ ،ﻋﻠﻰ
ً
أن ﻳـﺒــﺪأ وﻗ ــﻒ اﻟ ـﺼــﺮف ﻟـﻬــﻢ اﻋـﺘـﺒــﺎرا
ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة ﺣــﺮص
اﻟ ـ ــﻮزارة ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات
ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ
ﻳـﺴـﺘـﺠـﻴـﺒــﻮا ﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺚ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎﺗـﻬــﻢ ﺗﻢ
وﻗﻒ اﻟﺼﺮف ﻋﻨﻬﻢ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪي
ﺻــﺪر اﻟـﻤــﺮﺳــﻮم رﻗــﻢ )(246/2019
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،ﺑﺪرﺟﺔ
وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ اﻟــﺮﺷـﻴــﺪي
وﻛـﻴــﻼ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪا ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـ ــﻮزارة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﺷﺎﻏﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،وﻟﻜﻮﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮا ﻹدارة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻟﻌﻘﻮد.

»اﻷﺷﻐﺎل« :ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺤﻄﺔ أم اﻟﻬﻴﻤﺎن ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ

ٔ
»اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑـ  ٪١٠ﻓﻲ راﺳﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻻﺣﻤﺪ

•

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﷲ

أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ رﻓ ــﻊ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻣﺎ ﻗﺒﻞ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم ﻏﺪ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر إﺳـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻟ ـ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ،أﻣ ــﺲ ،ان
اﺳﺘﻤﺮار رﻓﻊ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﺟﺎء ﻟﻠﺴﻤﺎح
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع،
ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺄن ﻗﺮار اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وأﻓﺎدت اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺄن ﺳﻤﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻷﺳﺮ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺰواج ﻫﻮ ﻧﺠﺎح ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ "اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ"،
ﻟﻌﺪم ﺣﺮﻣﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﺻﺤﺎب اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
وذﻛـ ـ ــﺮت أن اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺺ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺰواج ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ ان اﻋﺪاد
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺠﺎوزوا
ً
ﺳﻘﻒ  1350ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ودﻋﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺠﻨﻮب
اﻟﺴﺮة ،أو اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮﻳﻦ
أو ﺑﺮج اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أو ﻓﺮع اﻟﺠﻬﺮاء.

أﺣﺪ أﺣﻮاض اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻤﺤﻄﺔ أم اﻟﻬﻴﻤﺎن

•

اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﻦ وﺣ ــﺮص
اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰﻳـ ــﺰﻫـ ــﺎ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
وﻛــﺎن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ووزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع زار ﻓﻮر
ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻘ ــﻮة
اﻟﺠﻮﻳﺔ وﺳﻼح اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي،

ﺣﻴﺚ اﻃﻤﺄن ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻤﻴﻊ
وﺣﺪات اﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

• »اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﻤﺒﺮات« و»اﻷﻫﻠﻴﺔ« ﺗﻨﺘﻘﻼن إﻟﻴﻪ ﻓﻮر اﻟﺘﺄﺛﻴﺚ
• وﻗﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﱢ
ﺗﺤﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﻋ ـﻠ ـﻤــﺖ "اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة" ،ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺎدر
ﻣﻄﻠﻌﺔ ،أن وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ً
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ّ
اﻹداري ،ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎﻳﻞ ﻣﻦ وزارة اﻷﺷﻐﺎل،
ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻓ ــﻮر ﺗﺠﻬﻴﺰ وﺗﺄﺛﻴﺚ
ذﻟــﻚ اﻟﻤﺒﻨﻰ ُ
ﺳﻴﻨﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻊ
اﻟ ــﻮزارات إدارﺗــﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
واﻟﻤﺒﺮات و"اﻷﻫﻠﻴﺔ".
وذﻛـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر أن اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨــﻰ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻀﻢ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدارﺗـﻴــﻦ
ً
اﻟ ـﻤــﺬﻛــﻮرﺗ ـﻴــﻦ آﻧـ ـﻔ ــﺎ ،وﺣـ ــﺪة ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰا ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﺗـﺴـﻌــﻰ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﻧﻘﻞ اﻹدارﺗ ـﻴ ــﻦ إﻟــﻰ ﺳــﺪ ﻧﻘﺺ
اﻟـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ ،وﺣ ـ ـ ــﻞ أزﻣ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ
اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻌــﺎﻧ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣــﻮﻇـﻔــﻮ
اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻮزارات ،اﻟﺬي ﺑﺎت
ً
ﻃﺎردا ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
وﺑﻴﻨﺖ أن إدارة اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺧﺼﺼﺖ
ﻧـ ـﺤ ــﻮ  500ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻒ ﻓـ ـﻘ ــﻂ ﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔــﻲ
اﻟـ ــﻮزارة ،اﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﻋــﺪدﻫــﻢ ﻗــﺮاﺑــﺔ 2000

ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺒﺎح

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي أﻣﺲ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح

»اﻟﺸﺆون« ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻣﻦ »اﻷﺷﻐﺎل« ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻳﻞ
•

اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ »ﺟﻨﻮب ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ«
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ

وﺷـ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـ ـ ــﺮورة ﻗ ـﻴــﺎم
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ
ﻫ ـ ــﺬه اﻷوﺿ ـ ـ ـ ــﺎع اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـﺘـﻄـﻠــﺐ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎء ﻛﺎﻓﺔ
اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ً
 ،ﺣ ـﻔ ــﺎﻇ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗـ ــﻮة وﺗ ـﻤــﺎﺳــﻚ
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،وﻗﻄﻊ
اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺗ ـﺤ ــﺎول ﺑ ــﺚ اﻟ ـﺸــﺎﺋ ـﻌــﺎت ﺑـﻬــﺪف
زﻋـ ــﺰﻋـ ــﺔ ﺛ ـﻘ ــﺔ أﻓـ ـ ـ ــﺮاد اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ
ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ودﻋـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻋـ ــﺪم
اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟــﻰ ﻣﺎ ﺗﺮوﺟﻪ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻷﺧﺒﺎر
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ
وﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ ﻣـﺼــﺪر رﺳﻤﻲ
ﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ.
ﺣ ـ ـﻀـ ــﺮ اﻹﺟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎع رﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻷرﻛــﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟ ــﺮﻛ ــﻦ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺨ ـﻀــﺮ وﻛ ـﺒــﺎر
ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ.
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل آﺧـ ـ ـ ــﺮ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ
أ ﻣ ــﺲ ،ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ ﻟـ ــﺪى

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺗــﻮﻗـﻌــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ وزارة اﻷﺷ ـﻐــﺎل
أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺸﺮوع
ﻣﺤﻄﺔ أم اﻟﻬﻴﻤﺎن ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷــﺎرت اﻟﻤﺼﺎدر ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" إﻟﻰ أن اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺷﻬﺪت ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﺑـﻴــﻦ "اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل" واﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ اﻟـﻔــﺎﺋــﺰ
ٔ
وﻫﻴﻴﺔ
"اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ" ﺑﻘﻴﺎدة ﺷﺮﻛﺔ WTE
ﻣـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ ،ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ  4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،2018
ٔ
وﺗــﻢ اﻹﻋ ــﻼن ﻋــﻦ إﻧـﺸــﺎء ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،وﺑــﺪات
اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ  5ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2018
وأﺿــﺎﻓــﺖ :اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع،
وﺗ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ  2019ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ٔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ راﺳـﻤــﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع،
ٔ
وﻣــﻮاﻓـﻘـﺘـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴــﻮدة اﻟـﻨـﻬــﺎﻳـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﺪ

ٔ
اﻟﺘﺎﺳﻴﺴﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ٔ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﺣـﺴــﺐ
اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ات اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة
واﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ٔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺷﺮﻛﺔ ام اﻟﻬﻴﻤﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ ا ﻟـﺒـﻴــﺎ ﻧــﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ٔ
ﺑﺘﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ :وﻗ ــﺪ ﺗ ــﻢ اﺳـﺘـﻴـﻔــﺎء ﻛ ــﻞ اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
ٔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﻓــﻲ ا ﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻟـﺘـﺘـﻤـﻜــﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺎﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ٔ
ﺑ ـﺘــﺎﺳ ـﻴــﺲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ،وﺗ ــﻢ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻃﻠﺐ
ٔ
ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻰ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2اﻟﺠﺎري ،وﻣﻦ
اﻟﻤﺰﻣﻊ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮا ﻣﻦ
ٔ
اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع واﺳﺘﻴﻔﺎء
ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟ ـﺸــﺮوط اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓــﻲ وﺛﺎﺋﻖ
ﻃﺮح اﻟﻤﺸﺮوع ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮاز

»اﻟﺼﺤﺔ« :آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺷﺮاء وﺗﺨﺰﻳﻦ وﺻﺮف اﻷدوﻳﺔ
•

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻋﻠﻦ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ
واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺪر ﺗﺸﻜﻴﻞ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح
ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻮﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻷﻫـﻠـﻴــﺔ ﻟ ـﻌــﻼج اﻟـﻤــﺮﺿــﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷــﺮاء
وﺗﺨﺰﻳﻦ وﺻﺮف اﻷدوﻳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة د .ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺿﺎ.
وﻗــﺎل اﻟـﺒــﺪر ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺨﺘﺺ
ﺑـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ واﻟ ـﻔ ـﺌــﺎت اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬــﺪﻓــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة
اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ووﺿﻊ آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮاء اﻷدوﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة واﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻷدوﻳﺔ.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﺪر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻟﺤﻮادث
ً
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟــﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم
ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ أﺧﺮى ﻗﺮﻳﺒﺎ.

»ﻛﺎن« :ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻷﻃﻔﺎل ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن "ﻛﺎن" ﺑﺰﻳﺎرة
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻬﻢ وﺑﺚ
اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟﺴﺮور ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻤﻠﺔ د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺮص "ﻛﺎن" ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ
أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟـﺤــﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮي
ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
وﻗــﺎل :إﻧﻨﺎ ﻓﺨﻮرون ﺑﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻧﺸﺮ اﻟﻔﺮﺣﺔ ﻓﻲ
ﻧﻔﻮس اﻷﻃﻔﺎل وﻫــﺬا ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﺣﻤﻠﺔ ﻛﺎن ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺼﺤﻲ ﺣﻮل أﻣﺮاض اﻟﺴﺮﻃﺎن ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺒﺎع
ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺘﻴﺒﺎت ﺗﺒﻴﻦ
ﻃﺮق اﻛﺘﺸﺎف اﻷورام اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺠﻬﺮاء اﺳﺘﻘﺒﻞ
ﺳﻔﻴﺮ ﺗﻮﻧﺲ

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺠﻬﺮاء
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺠﺮف ،ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ
ﻓﻲ دﻳﻮان ﻋﺎم اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ،
ﺳﻔﻴﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺛﻢ
ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﺠﺎﻻت ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺷﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻤﻨﻰ
اﳌﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ أﻋﺮب اﻟﺴﻔﻴﺮ
ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ؛ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎوة واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺑﻼده ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
ﻳﺰور »اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ«

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ وﻓﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرة
ً
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﺿﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ د.
رودﺟﺮ ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻮي اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ،ورﺋﻴﺴﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة
ﻟﻴﺰﻛﻮل أﻧﺪروز .وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ
اﳌﺮﻛﺰ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ:
"ﺷﺮﻓﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل وﻓﺪ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻃﻠﺐ اﻟﻀﻴﻒ،
وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻌﺮاض
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ
ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﻣﻦ ﺗﻠﺒﺲ
اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﻄﺮف ،وﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ واﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻬﻢ" .وأﺿﺎف
اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ" :ﻛﻤﺎ
ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻓﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻔﻜﺮي واﻹرﻫﺎب
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺸﺮك ،إذ ﺷﺮﺣﻨﺎ ﻟﻪ ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ
اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ".

»اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻷﺧﻮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
أورﻓﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،وﺗﺨﺪم
اﳌﺪرﺳﺔ  ١٠٠٠ﻃﺎﻟﺒﺔ
ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺤﻀﻮر واﻟﻲ
أورﻓﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ارﻳﻦ وﺳﻔﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻏﺴﺎن
اﻟﺰواوي وﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﺗﺮاك.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻼﺗﺼﺎل اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺸﻤﺮي ،اﻟﺬي ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻓﻲ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح ،إن ﻫﺬه
اﳌﺪرﺳﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ
ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.
وأوﺿﺢ أن ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﺧﻮة
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ
ً
ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  ١٦ﻓﺼﻼ
دراﺳﻴﴼ ،ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ ١٠٠٠
ً
ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  ٨ﻗﺎﻋﺎت
إدارﻳﺔ ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﻃﻮاﺑﻖ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ١٥٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :اﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺒﺪأ اﻟﻴﻮم واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
دلبلا

•
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»اﻹداري« ﻃﺎﻟﺐ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم« ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ ﻟﺼﺮف »اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة« ﻟﻬﻢ
ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﻟ ـﻠ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ اﻻﺷـ ــﺮاﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ
ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أن ادارة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

ﺳﺘﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﺗﺒﺪأ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ اﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ان ادارة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺳـﺘـﻘــﻮم ﺑـﺤـﺼــﺮ اﺳ ـﻤ ــﺎء اﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﻤﻼ ﺳﻌﻮد اﻟﺼﻘﺮ«
ﺿﻤﻦ إﻃ ــﺎر اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ووزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻼ ﺳﻌﻮد اﻟﺼﻘﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺠﺎة اﻟﻘﻼف،
اﻧﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻌﻰ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﺘﻮزﻳﻊ
ﻫﺪاﻳﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻮر اﻟﺼﺒﺎح ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن
ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺗﻌﺎون وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺪارس وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ
واﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﺸﺮح ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﻏﺮس اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﺮورﻳﺔ.

ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﻒ اﻻﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ،
ﺣ ـ ـﻴـ ــﺚ ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ ﺗـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰ ﻛـ ـﺸ ــﻮﻓ ــﺎت
ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﻣﻦ
ﺛ ـﻤــﻪ ﺳ ـﻴ ـﺼــﺎر إﻟ ــﻰ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﻮاﻋـﻴــﺪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ــﻼت واﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻻﻏـ ـﻠ ــﺐ
ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻓــﻲ اﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻤﺎء اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ
اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﻓﻲ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟــﻰ وﺟــﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أﺳﻤﺎء
اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻨﻮن ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
دورات ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ
ﻻﺑﻌﺎد ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧ ـ ـ ــﺮ ،أﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟ ــﻮﻛ ـﻴ ــﻞ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻹدارﻳـ ــﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻓـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﻐـ ـﻴ ــﺺ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﺗــﻢ
ﺗﺰوﻳﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﺳﻤﺎء
ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻹﺷــﺮاﻓـﻴــﺔ اﻟﺬﻳﻦ

ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
)ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﺪرﺳـ ـ ــﺔ ،وﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ
ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ ،ورﺋ ـﻴــﺲ ﻗـﺴــﻢ( إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺔ
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻤﺘﺎزة.
وﻃــﺎﻟــﺐ اﻟـﻐـﻴــﺺ ﺑـﺘــﺰوﻳــﺪ اﻟﻘﻄﺎع
اﻻداري ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﺆﻻء اﻻﺷﺨﺎص وﻓﻖ
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ» ،ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻣ ــﺪى أﺣﻘﻴﺘﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣـﻜــﺎﻓــﺄة اﻷﻋـﻤــﺎل
اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﻓﻖ ﺷﺮوط اﻟﻘﺮار
اﻟﻮزاري رﻗﻢ ).«(201997
واﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻐـ ـﻴ ــﺺ اﻟ ـ ـ ــﻰ إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ،3656
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ
اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت 2900
ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ،وﻣ ـﺨــﺎﻃ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑــﺄﺳـﻤــﺎء
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟ ـﺼــﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺸﺄن.
وﻓــﻲ ﻣﺠﺎل آﺧــﺮ ،ﻗــﺎل اﻟﻐﻴﺺ اﻧﻪ
ﺗــﻢ وﺻــﻮل ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،واﻧﺨﺮط
ﺟ ــﺰء ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻣ ــﻊ إﺧ ــﻮاﻧ ـﻬ ــﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺟﺎر
اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﻟﻸﻋﺪاد
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻛﺘﻤﻞ
وﺻــﻮﻟـﻬــﻢ ﻫــﻢ  67ﻣــﻦ اﻷردن ،وﺟــﺎر
اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل إﺟ ـ ــﺮاء ات ﻋ ــﺪد  12ﻣﻌﻠﻤﺎ
وﻣﻌﻠﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ أﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﺒﻼد
ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋ ــﺪد 58
ﻣ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﺎ وﻣ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ــﺔ ،وﺟـ ـ ــﺎر اﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﺎل
إﺟﺮاءات  39ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﻌﻠﻤﺔ.

ً
»آﻓﺎق اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎت ﻋﺮض ﺑـ»اﻟﺸﺪادﻳﺔ« ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻃﻼب وﻣﺪﻳﺮة ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻼ ﺳﻌﻮد اﻟﺼﻘﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻊ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ

اﻹدرﻳﺲ ﻟـ دلبلا ٢٣ :.ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺑﻤﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
●

أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

أﻃـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺖ ﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺪة آﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺎق
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ،أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﺷ ــﺎﺷ ــﺎت
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎت
ﺟـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺖ ﺑ ـ ـﻤـ ــﻮﻗـ ــﻊ
»اﻟـ ـﺸ ــﺪادﻳ ــﺔ« ﻟ ـﻌ ــﺮض أﺧ ـﺒــﺎرﻫــﺎ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻳـ ــﻮﻣـ ــﻲ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر
أﺳ ـﺒ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺎ ،ﺑ ـﺤ ـﻠ ـﺘــﻪ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة،
ً
ﺗـ ـ ــﺰاﻣ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻻﻧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎل إﻟـ ــﻰ
»اﻟﺸﺪادﻳﺔ«.
وأﻛـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ
ﻟ ـ ـ ـ ــ»آﻓـ ـ ـ ــﺎق اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ« ﻃـ ـ ــﺎرق
اﻹدرﻳﺲ أن ﻓﻜﺮة ﻃﺮح اﻟﺸﺎﺷﺎت
ﺟ ــﺎء ت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺎل إﻟـ ــﻰ
ً
»اﻟ ـﺸــﺪادﻳــﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻃﺮﺣﻨﺎ

ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﺮ اﻷﺧﺒﺎر
وإﻳـﺼــﺎﻟـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﺑﺸﻜﻞ
أﺳﺮع ،ﻋﺒﺮ ﺣﻀﻮرﻫﻢ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
دراﺳﺘﻬﻢ ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ آﺧﺮ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ«.
وﺻﺮح اﻹدرﻳﺲ ،ﻟـ»اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
ﺑـ ــﺄن ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻜ ــﺮة ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻧﻘﻠﺔ
ً
ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ وإﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزا واﺳ ـﺘ ـﺸــﺮاﻗــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وإﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ
»آﻓ ــﺎق اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ« ،اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر
ً
أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ورﻗﻴﺎ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
»ﻋﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺮﻳﺪة
ﺑﻠﻎ ﺑﻌﺪ ﻃــﺮح ﻓـﻜــﺮة اﻟﺸﺎﺷﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﺔ أﻋــﻮام إﻟﻰ
ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا  23ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪة«.
وﺑﻴﻦ أن إدارة آﻓﺎق اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺳ ـ ـ ــﻮف ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻘ ــﻞ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ـﻬــﺎ

ﻃﺎرق اﻹدرﻳﺲ

اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ »اﻟ ـﺸ ــﺪادﻳ ــﺔ« ﺧــﻼل
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟ ــﻰ أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻻﻣ ــﻮر اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘــﻲ ﺗﻬﻢ

اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﺪة.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﺮض
اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺎت ،أﻓﺎد ﺑﺄن
»اﻷﺧـ ـﺒ ــﺎر ﺗ ـﺼــﺪر ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋﺒﺮ
اﻟـﻤــﻮﻗــﻊ اﻟ ــﺬي ﻳـﻌــﺮض ﻋـﻠــﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﺎﺷﺎت ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ اﻻﺧـ ـﺒ ــﺎر ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺳــﺮﻳــﻊ،
أﺛﻨﺎء ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات«.
وﺗـﻘــﺪم اﻹدرﻳ ــﺲ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ
اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻨﻬﻢ
د .ﻋـﻤــﺎر اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ود .ﺟﺎﺳﻢ
رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ،واﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ ﻧ ـﺠــﻼء
اﻟﺸﻠﺒﻲ ،ﻣﻬﻨﺌﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
اﺳﺮة ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة آﻓﺎق واﻟﻜﺎدر
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ واﻹدارﻳﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺠﺎز،
وﻣﺘﻤﻨﻴﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﺴﺪاد ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺎت ﻋﺮض ﺟﺮﻳﺪة اﻓﺎق

اﻟﺰﻋﺒﻲ :اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺒﺮز اﻹﺑﺪاﻋﺎت

ً
ً ً
»اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻘﺪم  ١٦ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ«
ﺗــﻮﺟــﻪ وﻓــﺪ ﻃــﻼﺑــﻲ ﻣــﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وﻣــﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟـ 17
اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻤﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اوﻗـ ــﺎت اﻟ ـﻔ ــﺮاغ ﺑــﺎﻟـﻌـﻠــﻮم واﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
)ﻣﻠﺴﺖ( ﻓﻲ اﺑﻮﻇﺒﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮﻓﺪ ﻣﻮﺟﻬﺔ اوﻟﻰ ﻋﻠﻮم
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺷﻴﺨﺔ

اﻟ ــﺰﻋ ـﺒ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ـ ـ »ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« ،اﻣ ــﺲ،
ان اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟ ــﺬي ﻳـﻀــﻢ  20ﻃــﺎﻟـﺒــﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ
ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑـ  16ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎ
وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ ﻋﻦ
اﻟــﺬﻛــﺎء اﻻﺻـﻄـﻨــﺎﻋــﻲ وﺗ ـﻌــﺮض ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻋﺪة اﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟ ــﺰﻋـ ـﺒ ــﻲ ان اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ

اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻄﻼﺑﻲ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟـ  17ﻓﻲ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ

اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻳﻌﺰز اﺑﺮاز ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻤﻌﻨﻮي واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻋﺘﺰازﻫﻢ
ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﺮﻓﻊ راﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
واﺿﺎﻓﺖ ان اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺎ
اﺣ ـﺘ ـﻜــﺎﻛ ـﻴــﺔ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ ﻧ ـﺤــﻮ  1350ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  58دوﻟﺔ
وﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاوح اﻋـ ـﻤ ــﺎرﻫ ــﻢ ﺑ ـﻴ ــﻦ  9و 25ﻋــﺎﻣــﺎ
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮﻳ ـﻴ ــﻦ واﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪﻋ ـﻴ ــﻦ ﺿ ـﻤ ــﻦ اﻛ ـﺒــﺮ
ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﺗ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﻲ ﻳ ــﺪﻋ ــﻢ
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﺎﻓﺔ.
واوﺿـ ـﺤ ــﺖ ان اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻠـﺘـﻘــﻰ ﺗـﻌـﻜــﺲ اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم
وا ﻟـﺤــﺮص اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ واﻻﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻮازي ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﺗ ــﻮﻓ ــﺮه ﻟ ـﻬــﻢ اﻟـﻤـﻨــﺎﻫــﺞ
واﻟـﻤـﻨــﺎخ داﺧ ــﻞ اﻻﻃ ــﺎر اﻟﺼﻔﻲ ﻓــﻲ اﻃــﺎر
ﺻ ـﻘــﻞ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪرات واﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎرات اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺒــﺮز
اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ.

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :ﺳﻨﺘﺼﺪى ﻟﻤﺤﺎوﻻت ﺑﻮرﺳﻠﻲ ﻳﻘﺘﺮح إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﻴﺒﺔ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﻤﻲ

ﺣﻤﻠﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺣﺠﺰت  ٩٧دراﺟﺔ ﻣﻄﺎﻋﻢ

دراﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺰ
أ ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ اﻹدارة ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻣـ ــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ واﻹﻋـ ـ ـ ــﻼم
اﻷﻣ ـﻨــﻲ ﻓــﻲ وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ أن
اﻟ ــﻮزارة ﺗﺘﺼﺪى ﺑﻜﻞ ﺣــﺰم ﻟﻜﻞ
ﻣ ــﻦ ﺗـ ـﺴ ــﻮل ﻟ ــﻪ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن أو ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎس
ﺑﻬﻴﺒﺔ رﺟ ــﺎل اﻷﻣ ــﻦ ،ﻻﻓـﺘــﺔ إﻟــﻰ
أن »اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ« ﻟــﻦ ﺗـﺘـﻬــﺎون ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
وأو ﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻹدارة أ ﻧ ـ ــﻪ ﺗــﻢ
إﻳ ـﻘــﺎف إﺣ ــﺪى اﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺎت أﻣــﺲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗــﺎم ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ ﺑﺎﻻﺻﻄﺪام
ﺑـ ــﺪورﻳـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮور اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻧــﺪة
ﻋ ـ ــﺪة ﻣ ـ ـ ــﺮات ،وﺗـ ـﻤ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮة
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ ﺑ ـﻌــﺪ ﻣـﺤــﺎوﻟـﺘــﻪ
اﻻﻋـ ـﺘ ــﺪاء ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ــﻮة اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ُﻋﺜﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ

ﻣ ــﻮاد ﻣـﻤـﻨــﻮﻋــﺔ ،وأن أﻓ ــﺮاد ﻗــﻮة
ً
اﻹﺳ ـﻨــﺎد اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ﺣ ــﺮروا ﺑــﻼﻏــﺎ
ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ ،وﺗــﻢ إﺣـﻀــﺎر ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻃﺒﻴﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ 9
 2019/ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ.
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎل آﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﻧ ـ ـﻔـ ــﺬت
»اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ« ﺣـﻤــﻼت اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ﺿـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻂ ﻣ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻲ ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺮوط
واﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت ﺗـﺴـﻴـﻴــﺮ اﻟ ــﺪراﺟ ــﺎت
اﻟﻨﺎرﻳﺔ )دراﺟﺎت اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ( وﺗﻢ
ﺗﺤﺮﻳﺮ  109ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
وﺣ ـ ـﺠـ ــﺰ  97دراﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،واﺗ ـ ـﺨـ ــﺎذ
ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻖ
ً
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﻢ
إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة
اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.

ّ
ﻗﺪم ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ً
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﻮرﺳﻠﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎ
ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﻤﻲ.
وﻗﺎل ﺑﻮرﺳﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﻪ:
ً
ﻧ ـ ـﻈـ ــﺮا ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ
ﻓــﻲ ﺗـﺠــﺎرة اﻟـﺘــﺮاﻧــﺰﻳــﺖ وﺟﻌﻞ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟ ـﺤــﺪودﻳــﺔ ﺑــﻮاﺑــﺎت
ﻟـﻠـﺘـﺠــﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎورة ،وﻓـ ــﻲ ﺿـ ــﻮء ﻋــﺪم
وﺟـ ـ ـ ــﻮد ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻗ ــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ اﻟﺒﺮي
و ﺣــﺎ ﺟــﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ

ﺧــﺪﻣــﺎت ﺑـﻬــﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻌــﺪﻻت
اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺼـ ــﺎدراتُ ،ﻳ ـﻘ ـﺘ ــﺮح
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣــﻮاﻗــﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة ﺑﻜﻞ
ﻣ ـﺠــﺎﻻﺗ ـﻬــﺎ ،وﻣ ــﻮﻗ ــﻊ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺮة وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
وﻣﻼﻋﺐ رﻳﺎﺿﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ً
وأﻧ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺎت ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺑــﻮﺿــﻊ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.

دلبلا
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»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« :ﺣﺴﻢ ﻣﺼﻴﺮ »اﻻﺳﺘﺒﺪال« ﻓﻲ  ٦أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ُ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ :اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺋﻪ ...و»اﻷﻣﺜﺎل« ﺗﺼﺮف ﺣﺘﻰ  ١٦ﺿﻌﻔﺎ
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ
و ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

»اﻻﺳﺘﺒﺪال«
ﻳﻜﻠﻒ 612
ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر واﻟﺤﻞ
ﺑﺼﻨﺪوق
ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺼﺎرف

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

أﻋ ـﻠ ــﻦ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
واﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ
ﺻـ ــﻼح ﺧ ــﻮرﺷ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ اﻟــﻰ
اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻣﻊ وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د.
ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف وﻗﻴﺎدات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋــﺪة ﻣﺒﺎدئ وأﻫ ــﺪاف ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال،
ﺳـﺘـﺘــﺮﺟــﻢ اﻟ ــﻰ واﻗ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﺟـﺘـﻤــﺎع
ﻳ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎدس ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﻬــﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗ ــﺎل ﺧــﻮرﺷ ـﻴــﺪ ،ﻓ ــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﻣﺲ ،ﻋﻘﺐ
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ،إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺒﺪاﺋﻞ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﻣـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺰﻣ ــﻼء ،ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻗﺪﻳﻤﺔ ،وﺧﻤﺴﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﻓــﺮﻳــﻖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.
وﺗــﺎﺑــﻊ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎري "وﺿﻌﻨﺎ ﺳﺒﻌﺔ
أﻣﺜﺎل ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﻦ دون اي ﻓﺎﺋﺪة" ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان
"اﻟﺨﻄﻮة اﻻوﻟﻰ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ
اﻟـﻐــﺎء اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال وزﻳ ــﺎدة اﻷﻣـﺜــﺎل
ﻣ ــﻦ ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ أﻣـ ـﺜ ــﺎل اﻟـ ــﻰ  16ﻣـﺜــﻼ،
اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻌــﺔ اﻻوﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻻ ﻓــﻮاﺋــﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ" ،ﻣﺆﻛﺪا ان ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ً
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وإﺻﺮارا
ﻣــﻦ "اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت" أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻫﻨﺎك
ﻋﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺘﺴﻌﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣﺲ
اﺻﺮرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺜﺎل
اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن
ﻫ ـﻨ ــﺎك رﺳـ ــﻮم ادارﻳ ـ ــﺔ ﺗ ــﺆﺧ ــﺬ ﻣــﺮة
واﺣــﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣــﻦ اﻷﻣـﺜــﺎل اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻷن اﺳﺘﻤﺮار
اﺧﺬ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﺳﻴﺪﺧﻠﻨﺎ
ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻋﻲ ورﺑــﻮي ،وﻟﺬﻟﻚ
ﻧ ـﺤ ــﻦ ﺑ ـﺼ ــﺪد وﻗـ ــﻒ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ "ﺿﺮورة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ دﻳﻤﻮﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ اﻻﻣــﻮال واﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻴﻬﺎ ،وإﻧﻨﺎ

اﻟﻤﺮداس :ﻣﻮﻗﻔﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺴﺐ
أﻛﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻤﺮداس
ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
د .ﻧــﺎﻳــﻒ اﻟـﺤـﺠــﺮف ﻋﻠﻰ إﻟـﻐــﺎء ﻧـﻈــﺎم اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال
واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﻈﺎم اﻷﻣﺜﺎل  16ﺿﻌﻒ اﻟﺮاﺗﺐ
وﺑﺮﺳﻮم ادارﻳــﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ،
ﻋﻠﻰ ان ﺗﺤﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮداس ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ﻋﻘﺐ
ﺣﻀﻮره اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻣﺲ ،ان اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻤﻌﺪل
ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  15ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟــﺮأي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
و 10ﺑ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ رأي ا ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ا ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﻫ ــﺬا اﻣ ــﺮ ﺳﻴﺤﺴﻢ ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ  6اﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم
اﻟـﻤـﻘــﺎﺻــﺔ ﻟـﻤــﻦ اﺳـﺘـﺒــﺪل ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ ﻻﻗـﻔــﺎل
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ واﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺣﺴﻤﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأوﺿ ــﺢ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻛــﺎن ﻣﻮﻗﻔﻲ ﻣــﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاب
اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻹﻳﻤﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄن
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ اﺑﺪاه اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺤﺠﺮف ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻤﺎ
ﻳـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ ﻓـﺘــﻮى اﻷوﻗـ ــﺎف  2010وأﺧــﺬﻧــﺎ ﻣﻨﻪ
اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
وأﺷﺎر اﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺤﺠﺮف ان ﻟﻢ ﻳﻒ ﺑﻮﻋﻮده ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻛﺎن
ﻳﺤﺘﺎج ﺻﺒﺮا ﻗﻠﻴﻼ ﻛﻤﺎ ﺗﺮون اﻻن ﻣﻦ وﻓﺎء اﻟﻮزﻳﺮ،
ﻣـﺒــﺪﻳــﺎ اﺳ ـﻔــﻪ ﻣــﻦ اﺳـﺘـﻌـﺠــﺎل اﻟـﺒـﻌــﺾ ﺑــﺎﻷﺣـﻜــﺎم
وإﻃﻼق اﻟﻘﻴﻞ واﻟﻘﺎل ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ان اﻟﻌﺪل واﻟﺘﺜﺒﺖ
ﺻﻔﺘﺎن ﻳﺠﺐ ان ﻳﻼزﻣﻬﻤﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮأي ﻣﻊ
اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﺧﻮﺗﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؟

وﺻﻠﻨﺎ اﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺨﺼﻢ  %10ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ اﻧﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ
اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎري ﻫــﻲ  %25ﻣﻦ
راﺗﺒﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺬي اﺻﺒﺢ ﻋﺒﺌﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ ،ﺑ ــﺎﻻﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟــﻰ
ان ﻫـﻨــﺎك اﻟـﺒـﻌــﺾ اﺳـﺘـﺒــﺪل ﺟــﺰءا
ﻣ ــﻦ راﺗ ـﺒ ــﻪ وﻳ ـﺨ ـﺼــﻢ ﻋـﻠـﻴــﻪ اﻳـﻀــﺎ
 ،%25ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﺠ ـﻌ ــﻞ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮع
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺪ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ .%50
وﺑﻴﻦ أن ﻋــﺪد اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻫﻮ
 35أﻟﻒ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ،واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ
 613ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻫﻲ  267ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ ،وﻓﻘﺎ
ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻨ ــﺪات اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.
وأوﺿ ــﺢ :إﻧـﻨــﻲ ﻟﺴﺖ ﻣــﻊ ﻣﺒﺪأ
ان ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻫﻲ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻤ ــﻮل ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﻷﻣـ ـﺜ ــﺎل ،أو
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺪال "وﻻ أﺣـ ـ ــﻂ رﻗ ـﺒ ـﺘ ــﻲ"
ﺑـﻴــﺪ ﺑـﻨــﻚ ،وﻣ ــﻦ ﺣــﻖ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ان
ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ "اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت"
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان اﻟﺒﻨﻮك
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺗـ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑ ـ ـ ــﺎن ﻳ ـﻜ ــﻮن
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ" ،وأﻧﺎ ﻻ أﺿﻤﻦ
ﻫﺬا اﻟﺸﻲء".
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ ﺧـ ــﻮرﺷ ـ ـﻴـ ــﺪ أن ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺳﻴﻜﻮن وﻓﻘﺎ ﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ،و"اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت"
ً
ﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻔــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ ،ﻛ ــﺎﺷـ ـﻔ ــﺎ أن
اﻷﻣ ـﺜ ــﺎل ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻣ ــﺮة واﺣـ ــﺪة ﻓﻲ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮ ،وﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟـ ـﺤ ــﻖ ﻓــﻲ
اﺧﺬﻫﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ" ،وﻟﻢ ﻧﺼﻮت ﺑﺴﺒﺐ
وﺟ ــﻮد ﺧ ــﻼف ،وﻟـﻜــﻦ وﺻﻠﻨﺎ اﻟﻲ
اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪﺋﻲ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺧﺼﻢ،
وﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻳ ــﻮم 6

اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻻﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ،ﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳ ـﻜــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك ﻓ ــﻮاﺋ ــﺪ رﺑ ــﻮﻳ ــﺔ او
ّ
و)ﻧﻔﺘﻚ( ﻣﻦ ﺷﻲ اﺳﻤﺔ
اﺳﺘﻘﻄﺎع
اﻻﺳﺘﺒﺪال ،وﻧﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع
اﻷﻣﺜﺎل".
وذﻛــﺮ أن ﻫــﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﻤﻌﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪال
ً
ﻗ ــﺎل إن ﻋــﺪدﻫــﻢ ﺳـﻴـﻜــﻮن  35أﻟـﻔــﺎ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال واﻷﻣ ـﺜ ــﺎل ﺑ ـﺤــﺪود 50
اﻟـﻔــﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
اﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ان اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع
 %10ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﺧـ ــﻼل  8ﺳ ـﻨــﻮات
وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺪ اﻟـ ،% 10
وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻢ اﻳﺼﺎﻟﻪ اﻟﻰ 5
ﺳ ـﻨــﻮات ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻲ
اﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﻏـﻠـﺒـﻬــﻢ اﻵن
ﻓــﻲ وﺿ ــﻊ ﻻ ﻳـﺤـﺴــﺪون ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وﺧﺘﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﺄن
اﻟـﻤــﺮأة اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻟــﻰ 46
ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ان ﺗﺄﺧﺬ اﻻﺳﺘﺒﺪال،
وﻣـ ــﻦ وﺻـ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل اﻟـ ــﻰ 50
ً
ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ وﺧـ ــﺪم  20ﺳـﻨــﺔ وﻫ ــﻢ ﻋﻠﻰ
رأس ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ أﺧﺬ
اﻻﺳﺘﺒﺪال ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻛﺜﺮ
ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺒﺪال واﻷﻣﺜﺎل،
ﻟ ــﻼﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـ ــﻦ اﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
واﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﻟ ــﺮﻓـ ـﻌ ــﻪ إﻟ ــﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻹﻗﺮاره.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،ﻛـﺸــﻒ ﻣ ـﻘــﺮر ﻟﺠﻨﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ رﻳـ ـ ــﺎض

اﻟـ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ أن ﻣـ ــﺎ ﻳـ ـﺜ ــﺎر ﻣـ ــﻦ أن
ً
اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻳﻜﻠﻒ  240ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻏﻴﺮ
ﺻـﺤـﻴــﺢ ،واﻷﺻ ــﺢ ﻫــﻮ أﻧ ــﻪ ﻳﻜﻠﻒ
 612ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أن ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻔﺎدح اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻰ
ﺳﺤﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
أو اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ »أﻧـ ـ ـ ــﺎ ﺿــﺪ
اﻻﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ
ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان »ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺜﺎل ﻳﺰﻳﺪ
اﻷﻋ ـﺒــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻟﻌﺠﺰ
اﻻﻛﺘﻮاري ،واﻻﺳﺘﺒﺪال ﻳﻀﺮ ﻛﺎﻫﻞ
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،وأﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﻌﻬﻤﺎ«.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن اﻟـ ـﻌـ ـﺠ ــﺰ ﻛـ ـ ــﺎن 9
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر وارﺗﻔﻊ اﻟﻰ ﻣﻌﺪل
ﻛـﺒـﻴــﺮ ﺑــﻮﺻــﻮﻟــﻪ اﻟ ــﻰ  17ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرا،
ﻣـ ـ ــﺆﻛـ ـ ــﺪا أن اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪال ﻳ ــﺮﻫ ــﻖ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﻦ واﻷﻣ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎل ﺗ ــﺮﻫ ــﻖ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ :ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨــﺺ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
اﺳ ـﺘ ـﻨ ــﺪت إﻟـ ــﻰ أرﻗـ ـ ــﺎم اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻣ ـﺒــﺎﻟــﻎ اﻻﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال 992
ﻣـﻠـﻴــﻮن ،أي ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
ﻛﻤﺎ أؤﻛــﺪ ان »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﺣﺠﺰت
 5ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻼك اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال
ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﺳـ ـ ـﻘ ـ ــﻮط أﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎب
اﻟـﻤـﻌــﺎﺷــﺎت واﻟ ـﻤــﺆﻣــﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ،و 375ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ دﻓﻌﺖ
ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،و 612ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال ،وﻓــﻲ ﺣــﺎل إﻟﻐﺎﺋﻪ
ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ وﻣﺮﻓﻮض وﻳﺠﺐ
ﻣ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
»اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت«.

٥

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
دﻋﺎ اﻟﻨﻮاب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل وأﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ
ورﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ وﺛﺎﻣﺮ اﻟﺴﻮﻳﻂ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﳌﻘﺒﻞ ،ﻻﺳﺘﻴﻀﺎح وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن أﺳﺒﺎب اﺧﺘﺮاق اﻷﺟﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ .وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ
أدت إﻟﻰ اﺧﺘﺮاق اﻷﺟﻮاء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻷﻃﺮاف اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث ﺑﻮاﻗﻌﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
آﺧﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
واﳌﻮاﻃﻨﲔ ،ﳌﺎ ﻟﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ
اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري "ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ
دﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت
اﻟﺨﻄﻴﺮة ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻼﺑﺴﺎت،وأﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﺮاق اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت أو
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث اﻵﺛﻢ".
واﺳﺘﻨﻜﺮ ﻣﺤﺎوﻻت اﳌﺴﺎس ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎت ،ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺸﺂت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻘﻴﻖ.

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻟﻠﺠﺮاح :ﻫﻞ ﺧﺎﻃﺒﺖ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«
»ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻐﺮدﻳﻦ؟
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ﺑﺸﺄن ﻣﺎ اﺛﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ أﺧﺒﺎر ﳌﺨﺎﻃﺒﺎت ﺗﻤﺖ ﺑﲔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻐﺮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ .وﻗﺎل ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ :ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻳﺘﺮ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﳌﻐﺮدﻳﻦ؟ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻳﺮﺟﻰ
ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ،وﻛﺎﻓﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺎت
وردود ﺗﻮﻳﺘﺮ ،واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻮزارة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃﺒﺎت .وأﺿﺎف :ﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
ﺿﺪ ﻣﻮاﻃﻨﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﺧﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﳌﺨﺎﻃﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﲔ اﻟﻮزارة أو أي ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ إﻟﻴﻬﺎ وﺑﲔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻳﺘﺮ؟ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﺮ أﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻋﻼﻣﻨﺎ ﺑﻬﺎ.

اﻟﻜﻨﺪري ﻳﺴﺄل ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻋﻦ ﻋﻮاﺋﻖ
ﻣﺸﺮوع ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري ﺳﺆاﻻ اﻟﻰ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻋﻦ
اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ.
وﻗﺎل اﻟﻜﻨﺪري ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ :ﻣﺎ ﺣﺠﻢ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ؟ وﻫﻞ ﺻﺤﻴﺢ أن
ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪٩٠ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ "ﻧﻌﻢ" وﺑﻮﺟﻮد
ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺧﺎﺻﺔ أن
ﻫﻨﺎك ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﳌﺸﺮوع دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹزاﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ؟

٦
ﻣﺤﻠﻴﺎت
»اﻟﻌﺪل« ٢٢٥٦٦٥ :ﻣﻨﻊ ﺳﻔﺮ ﻓﻲ  ٢٠١٨وأواﻣﺮ اﻹﺣﻀﺎر ١٠١٣٦٦
دلبلا

•
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ﺗﺴﺠﻴﻞ  ٩٢٧٧٠ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ...وارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أﻣﺎم »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« إﻟﻰ ١٥٠٦٠١
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ إﺣـ ـﺼ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﺻ ـ ــﺎدرة
ﻋﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ﻋﻦ ارﺗـﻔــﺎع ﻋﺪد
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮاردة إﻟـ ــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ) (2018اﻟﻰ
ً
 15601ﻃﻌﻨﺎ ،ﺑﻔﺎرق  4802ﻃﻌﻦ

ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم 2017
ﺑﻮاﻗﻊ  10799ﻗﻀﻴﺔ.
وأﻛﺪت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد
اﻟـﻄـﻌــﻮن اﻟـﺘــﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ"
ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ اﻟ ــﻰ 5026

ﻗﻀﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
ﻧـﺤــﻮ  ،2370ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪد
اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﻮال
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ  ،1087وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻋــﺎم
 2017ﻧﺤﻮ .648

وﺑ ـﻠــﻎ ﻋ ــﺪد اﻟ ـﻄ ـﻌــﻮن اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ
 3206ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﺣﻮاﻟﻲ  2171ﻗﻀﻴﺔ،
ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺑـﻠـﻐــﺖ أﻋ ـ ــﺪاد اﻟـﻄـﻌــﻮن
اﻟـﺠــﺰاﺋـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ 1464
ﻗﻀﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﻈﺮت ﻋﺎم  2017ﻓﻲ
 1189ﻃﻌﻨﺎ ﺟﺰاﺋﻴﺎ.
أﻣ ــﺎ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ 1318
ﻗﻀﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﻈﺮت ﻋﺎم  2017ﻓﻲ
 1111ﻗﻀﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﻋﺎم 2018
ﻧـﺤــﻮ  3000ﻗـﻀـﻴــﺔ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎن
ﻋــﺪدﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  2017ﻫــﻮ 3310
ﻗﻀﻴﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻰ أن ﻋﺪد
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ"
ﺑﻠﻎ  22080ﻗﻀﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم  2017ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ 18906
ﻗﻀﺎﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ أﻋﺪاد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻤﻨﻈﻮرة اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ 6629
ﻗﻀﻴﺔ ،و 1308ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣــﻮال
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،و 4236ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،و 3547ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﻋﺪاد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻋﺎم  2018إﻟﻰ
 4387ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
ﺣﻮاﻟﻲ  4758ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
وأﻛـ ــﺪت ارﺗ ـﻔــﺎع ﻋ ــﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" ﻋﺎم
 2018اﻟــﻰ  15639ﻗﻀﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻧﺤﻮ 13446
ﻗﻀﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﻮال
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ
 1100ﻗﻀﻴﺔ و 5038ﻗﻀﻴﺔ إدارﻳﺔ
و" 1346ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ" و" 3229ﻣﺪﻧﻴﺔ"
و" 1160ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ".
وﻛﺸﻔﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎض
ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮاردة اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ إﻟــﻰ
 31202ﻗﻀﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺎم
 2017ﻧﺤﻮ  35440ﻗﻀﻴﺔ.
وﺑـﻠـﻐــﺖ أﻋـ ــﺪاد اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﺘﻲ
ﻧ ـﻈ ــﺮﺗ ـﻬ ــﺎ "اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌ ـ ـﻨـ ــﺎف" اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ  37503ﻗﻀﺎﻳﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋ ــﺎم  2017ﺣــﻮاﻟــﻲ 39955
ﻗـﻀـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺳﺠﻠﺖ أﻋ ــﺪاد
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﺎم  2018اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  35148ﻗﻀﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻧﺤﻮ 35486
ﻗﻀﻴﺔ.
واﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺖ أﻋـ ـ ــﺪاد اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟـﺘــﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﺑـﻬــﺎ "اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف"،
وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻟﻤﻮارﻳﺚ ﺑﻤﻘﺪار  267ﻗﻀﻴﺔ.
واﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔ ـ ـﻀـ ــﺖ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ أﻋـ ـ ـ ــﺪاد
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ﺑـﻤـﻘــﺪار 3083
ﻗﻀﻴﺔ ،وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﻤﻘﺪار
 1135ﻗﻀﻴﺔ ،وﺟﻨﺢ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﺑــﻮاﻗــﻊ  84ﻗﻀﻴﺔ و134

ﻗﻀﻴﺔ إﻳـﺠــﺎرات ،وارﺗﻔﻌﺖ أﻋﺪاد
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻓــﻲ  2018ﻋــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟــﻪ،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻃﻠﺐ إﻋــﺎدة
اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ  9ﻗﻀﺎﻳﺎ ،و 112ﻗﻀﻴﺔ
ﺳــﻮق ﻣ ــﺎل ،و 915ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ،
و 861ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،و 183ﻗﻀﻴﺔ
ﺗ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣ ــﺪﻧ ــﻲ ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ،و236
ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ،وارﺗـﻔـﻌــﺖ أﻋ ــﺪاد
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹدارﻳﺔ أﻓﺮاد وﻋﻘﻮد ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ اﻟﻰ  936ﻗﻀﻴﺔ
ﻋ ــﺎم  ،2018ﻛﻤﺎ ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ
"اﻹدارﻳﺔ" ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ  7ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻰ  940ﻗﻀﻴﺔ.
وﻛﺸﻔﺖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ "اﻟﻌﺪل" ﻋﻦ
ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮاردة أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺳ ــﺮة ﻋــﺎم  2018اﻟﻰ
 9485ﻗﻀﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ  7632ﻗﻀﻴﺔ
ﻣ ـﻨــﺎزﻋــﺔ أﺳ ــﺮﻳ ــﺔ ،و 1326ﻗﻀﻴﺔ
ﻣـﻨــﺎزﻋــﺔ أﺳــﺮﻳــﺔ ﺟـﻌـﻔــﺮﻳــﺔ ،و527
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ أﺳﺮﻳﺔ.
وﺑﻠﻐﺖ أﻋﺪاد ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻷﺳـ ــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  11016ﻗﻀﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ أﻋﺪاد ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 10608ﻗﻀﺎﻳﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ  8561ﻗﻀﻴﺔ
ﻣ ـﻨــﺎزﻋــﺔ أﺳ ــﺮﻳ ــﺔ ،و 1431ﻗﻀﻴﺔ
ﻣ ـﻨــﺎزﻋــﺔ ﺟـﻌـﻔــﺮﻳــﺔ و 616ﻗﻀﻴﺔ
ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ.
وﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺖ اﻹﺣ ـ ـﺼـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض أﻋـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ ﻏﻴﺮ
اﻟـﺠــﺰاﺋـﻴــﺔ اﻟ ـ ــﻮاردة اﻟ ــﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ أﻋﺪاد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟ ــﻮاردة ﻋــﺎم  2018ﻧﺤﻮ 101408
ﻗﻀﺎﻳﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋــﺎم 2017
ﺣﻮاﻟﻲ  ،110104وﺳﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎض
ﺑـﻨﺤﻮ  8696ﻗﻀﻴﺔ.
وارﺗ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﺖ أﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ
اﻟـﻤـﻨـﻈــﻮرة ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻰ  197710ﻗﻀﻴﺔ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋــﺎم  2017ﻧﺤﻮ
 190095ﻗﻀﻴﺔ ،وﺟ ــﺎء اﻻرﺗـﻔــﺎع
ﺑﻨﺤﻮ  7615ﻗﻀﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ارﺗﻔﺎع
أﻋﺪاد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻔﺼﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻏﻴﺮ
اﻟـﺠــﺰاﺋـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ ﺗـﺠــﺎري
ّ
وﻣﺪﻧﻲ ﺟﺰﺋﻲ ،ﺛﻢ ﺗﺠﺎري ﻛﻠﻲ ﺛﻢ
ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻠﻲ ،ﺛﻢ إﻳﺠﺎرات ﻛﻠﻲ ،ﺛﻢ
ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﺛﻢ ﻣﺪﻧﻲ.

ﻓﻲ ﻋﺎم  2018واﻟﺠﻨﺢ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﺄﻧـﻔــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %12.9واﻟـﺠـﻨــﺎﻳــﺎت
ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ
اﻹﺣ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻋ ــﻦ
ارﺗ ـﻔــﺎع ﻋ ــﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺼــﻮل ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟــﻰ
 81934ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ،
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ ﻋـ ــﺎم
 2017أﻋ ــﺪاد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻤﻔﺼﻮل ﻓﻴﻬﺎ ،52211
أي ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺪار 29723
ﻗﻀﻴﺔ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن ﻋــﺪد
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﻳـ ــﺎ اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟـ»اﻟﻌﺪل«
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﻮرة ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻟﻜﻞ
 100أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮاردة اﻟﻰ
 1425ﻗﻀﻴﺔ ﻋــﺎم  2017اﻟﻰ
 2033ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎم  ،2018أي ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻰ  15409ﻓﻲ ﻋﺎم ،2018
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻛ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  2017ﻧﺤﻮ
 608ﻗﻀﺎﻳﺎ.
وذﻛ ــﺮت أن ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺳ ــﺮة ﻓﻲ  15604ﻗﻀﺎﻳﺎ.
ﻛـﻤــﺎ ﺳـﺠـﻠــﺖ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض أﻋ ــﺪاد
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﺪاد
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋــﺎم  2018ﻧﺤﻮ  35149ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺢ ﻣﻦ  9851ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎم
ﻗﻀﻴﺔ أﺳ ــﺮة ،ﻧـﻈــﺮت ﻓﻴﻬﺎ دواﺋــﺮ  2017اﻟﻰ  9636ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎم2018 ،
اﻷﺳـ ــﺮة ﻟ ـ ـ ــ 15815ﻗـﻀـﻴــﺔ ،و 8595ﺑﻮاﻗﻊ  215ﻗﻀﻴﺔ.
وﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ ﻋ ـ ــﻦ ارﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎع ﺟـﻨــﺢ
أﻣﺮا ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺮة
و 29043أﺳـ ــﺮة ﺟـﻌـﻔــﺮي و 2269اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻰ  2025ﻗﻀﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ّ
ﺗﻈﻠﻢ أﺳ ــﺮة و 2031أﺳ ــﺮة ﻣﺪﻧﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  2017ﻧـﺤــﻮ 1495
ً
و 416ﺗ ـﻈ ـﻠ ـﻤ ــﺎ ﺟ ـﻌ ـﻔ ــﺮﻳ ــﺎ و 124ﻗﻀﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﻋﺪاد ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼ ،و 62ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﺢ "اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ" اﻟﻰ  3631ﺟﻨﺤﺔ
أﺣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ و 25دﻋﺎوى ﺗ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  ،2018ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ
أوﻗ ـ ـ ــﺎف و 9ﻗ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ أواﻣ ـ ـ ــﺮ ﻋﻠﻰ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  2017ﻧـﺤــﻮ 2958
ﻗﻀﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ أﻋــﺪاد ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻋﺮاﺋﺾ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
وﺑـﻴـﻨــﺖ ارﺗ ـﻔ ــﺎع إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋــﺪد ﺟﻨﺢ ﻣﺪﻣﻨﻲ اﻟـﻤـﺨــﺪرات ارﺗﻔﺎﻋﺎ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮاردة ﻣﻦ  35122ﻗﻀﻴﺔ اﻟ ــﻰ  1150ﻗﻀﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم ،2018
ﻋﺎم  2017اﻟﻰ  35149ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2017ﻧﺤﻮ
 1011ﻗﻀﻴﺔ.
أي زﻳﺎدة ﺑﻤﻘﺪار 27ﻗﻀﻴﺔ.
وﻟـﻔـﺘــﺖ اﻟ ــﻰ أن ﻋ ــﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ــﻮرة ﻓـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم  2018ﺑﻠﻎ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ
 48708ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺮة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
وﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ إﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺔ "اﻟـ ـﻌ ــﺪل"
ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻧﺤﻮ  45652ﻗﻀﻴﺔ،
أي ﺑـﻤـﻘــﺪار زﻳـ ــﺎدة ﺑ ـ ــ 3056ﻗﻀﻴﺔ أن ﻋــﺪد إﺟـ ــﺮاءات ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ
أﺳ ــﺮة ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ أﻋ ــﺪاد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋ ــﺎم  2018ﺑـﻠــﻎ  225665ﻗﻀﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺳﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻧﺤﻮ  41529ﻗﻀﻴﺔ وﺳﺠﻠﺖ  232606ﻗﻀﺎﻳﺎ ،وأﻛﺪت
أﺳــﺮة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017اﻹﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺔ أن ﻋ ــﺪد أواﻣ ـ ــﺮ ﻣﻨﻊ
ﺣﻮاﻟﻲ  ،37857أي ﺑﻤﻘﺪار زﻳــﺎدة اﻟـﺴـﻔــﺮ ﺑـﻠــﻎ  86225أﻣـ ــﺮا ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
 ،2018ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻋــﺪد اﻷواﻣــﺮ
 3672ﻗﻀﻴﺔ.
وﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ أن أﻋ ـ ـ ــﺪاد اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ رﻓـ ــﻊ ﻣ ـﻨــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻔــﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟــﻮاردة اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎم  2018ﻣﻦ ﺑـ 50367اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وذﻛــﺮت أن إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻘﺖ
ﺟ ـﻨــﺢ وﺟـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ 15409
ﻗ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺑـﻠـﻐــﺖ أﻋـ ــﺪاد ﻋـ ــﺎم  2018ﻧ ـﺤــﻮ  123142ﻃﻠﺐ
اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ أﺣــﺎﻟـﺘـﻬــﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺣﺠﺰ وﺿﺒﻂ ﺳ ـﻴــﺎرات ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
اﻟ ــﻰ ﻣـﺤــﺎﻛــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﻳــﺎت واﻟـﺠـﻨــﺢ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻋﺮض اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﺬﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ  10222ﻗﻀﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗــﻢ ﺿﺒﻄﻬﻢ أﻣــﺎم ﻗﻀﺎة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
ﺑﻠﻐﺖ أﻋﺪاد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻔﻈﺘﻬﺎ أو اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن رﻓ ــﻊ إﺟـ ــﺮاءات
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  4623ﻗﻀﻴﺔ .اﻟﻀﺒﻂ واﻹﺣ ـﻀــﺎر ﺑ ـ ــ ،41132ﻓﻲ
ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺻـ ـ ــﺪرت أواﻣـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ـ ـ ــ101366
ﺿﺒﻄﺎ وإﺣﻀﺎرا ،وﺗﻢ رﻓﻊ 78198
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺢ
ﺿﺒﻄﺎ وإﺣﻀﺎرا.
وﻛﺸﻔﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎض

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
وﺑـ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ـﺠــﺰاﺋ ـﻴــﺔ،
ارﺗﻔﻌﺖ أﻋــﺪاد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻰ
 92770ﻗﻀﻴﺔ ﻋــﺎم  ،2018ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺳـﺠـﻠــﺖ  63235ﻋـ ــﺎم  ،2017أي
ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  29535ﻗﻀﻴﺔ.
وﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺢ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮرة %82.1

ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف  -ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻜﻞ  100.000ﻧﺴﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺧﻼل 2018 - 2014م
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
26497

ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
656

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
-

اﻟﺴﻨﺔ
2014

اﻟﺴﻜﺎن
4039445

750

94

2015

4183658

31395

10-

2016

4330308

32030

740

2017

4437590

35440

799

59

2018

4563969

31202

684

115-

ّ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻠﻘﺖ
 15409ﺟﻨﺢ
وﺟﻨﺎﻳﺎت
وأﺣﺎﻟﺖ 10222
ﻗﻀﻴﺔ وﺣﻔﻈﺖ
4623

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮم
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

ﻋﻠﻤﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺼﺎدف اﻟﻴﻮم.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ
رﻓﻌﺖ أﻋﻼم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة
اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﻛﺸﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك ،اﻟﻴﻮم.

»ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﺮآن« و»اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ«:
ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ
اﻟـﻨـﺒــﻮﻳــﺔ وﻋـﻠــﻮﻣـﻬـﻤــﺎ ﻣ ــﻊ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ إدﺧﺎل
اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ واﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ

واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎر رؤﻳــﺔ "ﻛﻮﻳﺖ
ﺟﺪﻳﺪة  ."2035وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع
ﺳﻴﻘﺴﻢ إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪة ﻣــﺮاﺣــﻞ ﺑﺤﻴﺚ
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣــﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣـﺨـﺘـﺼــﺔ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
وأﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﻧﺠﺎز
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.

٧
»اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﺗﻨﺘﺰع »اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ« ...و»اﻟﺘﺂﻟﻒ« و»اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«
ﺗﺤﺘﻔﻈﺎن ﺑﻤﻘﺎﻋﺪ »اﻵداب« و»اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«
دلبلا

•
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أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

ازدﺣﺎم ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺜﻼث ﺗﺰﻳﻨﺖ ﺑﺄوﺷﺤﺔ وﺑﻮﺳﺘﺮات اﻟﻘﻮاﺋﻢ
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ
وﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻓﺎزت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﺣﺎﻓﻈﺖ »اﻟﺘﺂﻟﻒ«
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻵداب،
واﻧﺘﺼﺮت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻧﺘﺰاع ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺎت ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ
ﻃـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺔ واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت
اﻻﺳـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎﺑــﻲ
 ،2020/2019ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 1008أﺻ ـ ـ ــﻮات ،ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ 875
ً
ﺻــﻮﺗــﺎ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ ،ﻓﻲ
ﺣـﻴــﻦ ﺣــﺎﻓـﻈــﺖ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟﺘﺂﻟﻒ
اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻃﻠﺒﺔ اﻵداب ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ً
 1106ﺻ ـ ــﻮ ﺗ ـ ــﺎ  ،ﻣـ ـﻘ ــﺎ ﺑ ــﻞ 551
ً
ﺻ ــﻮﺗ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ،
ً
وأﺧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮا ﺣ ـ ـﺼـ ــﺪت اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻃـﻠـﺒــﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـ ــ902
ﺻ ـ ـ ــﻮت ،ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ  518ﺻــﻮﺗــﺎ
ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﺷ ـﻬ ــﺪت ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
أﻣـ ـ ـ ــﺲ اﻧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻼق اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ دراﺳ ـﻴ ــﺔ ﺗــﺎﺑــﻊ ﻟﻠﺤﺮم
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﻲ ،ﻫـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺔ
واﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻻﺳـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ،
واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻵداب،
وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻻﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ ازدﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺗ ـﻠــﻚ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻈﻬﻴﺮة،
وﺳ ـ ــﻂ أﺟـ ـ ـ ــﻮاء ﺣ ـﻤ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﺋﻢ،
واﻟـ ـ ــﺬﻳـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ــﺮﺻـ ـ ــﺪوا اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﺗ ــﺰﻳ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺜــﻼث
ﺑـ ـ ـ ــﺄوﺷ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺔ وﺑـ ـ ـ ــﻮﺳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮات
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ذات اﻻﻟــﻮان
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﺒــﺮ ﻋــﻦ
ﻣـ ـﺒ ــﺎدئ وأﻫ ـ ـ ــﺪاف ﻛ ــﻞ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ،
رﻏ ــﻢ ان اﻟـﻀـﻤــﺎﻧــﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ا ﻟـﻘــﻮا ﺋــﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺼﻮﺗﻪ
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻬﺎ.

»اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻊ »اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺦ«،
ﺑـ ـ ــﺪأت اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ
ﺗـﺴـﻴــﺮ ﺑـﺸـﻜــﻞ اﻧ ـﺴ ـﻴــﺎﺑــﻲ ﻣﻨﺬ
ﺑـ ــﺪاﻳـ ــﺔ ﻓ ـﺘ ــﺢ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻣـ ـﻨ ــﺔ ﺻ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺎ
دون ﻣ ـﺸ ــﺎ ﻛ ــﻞ ،إذ ا ﺳـﺘـﻘـﺒـﻠــﺖ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎن اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،واﻛﺘﻈﺖ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻻﻗﺘﺮاع ﺧﻼل وﻗﺖ اﻟﻈﻬﻴﺮة،
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮاﺟﺪ اﻋﻀﺎء اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﺛـ ـ ــﺎروا اﻟ ـﺤ ـﻤــﺎس ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ـﺘ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﺒﺮ
اﻃﻼق اﻟﺼﻴﺤﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

»اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﻠﻮم
ﺗﻔﺘﺢ
»اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«
ً
ُ
ﱢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ« وﺗﻌﻴﻦ زﻳﺪ ﻋﻤﻴﺪا ﻟﻬﺎ
أﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ
اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ،
د .روﺿ ــﺔ ﻋ ــﻮاد ،اﻓـﺘـﺘــﺎح ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
) ،(CEASوﺗﻌﻴﻴﻦ د .أﻣﻴﺮ زﻳﺪ
ً
ً
ﻋﻤﻴﺪا ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻟﻬﺎ.
وذﻛ ــﺮت ﻋ ــﻮاد ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣــﺲ ،أن »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ« ﺗـﻀــﻢ
ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺞ أﻛـ ــﺎدﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺟ ـ ــﺰءا ﻣﻦ
ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻵداب واﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم ،وﻫ ــﻲ:
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،ﻋـﻠــﻮم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺑـ ـﻜ ــﺎﻟ ــﻮرﻳ ــﻮس اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ
ﺣﺪﻳﺜﺎ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ــﻰ أن ﺗــﺄﺳـﻴــﺲ
اﻟﻜﻠﻴﺔ »ﺟــﺎء ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد
اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻷﻗﺴﺎم
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣــﻊ ﺳـﻌــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ وﺗﻔﻮﻳﺾ إداراﺗﻬﺎ

اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ ،ﻣــﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ«.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل زﻳ ــﺪ» :ﻧﺤﻦ
ً
ﻻ ﻧﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻦ
اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ،واﻟﻴﻮم ﻳﺘﻢ
ﺗــﺬﻛـﻴــﺮﻧــﺎ ﻣ ــﺮة أﺧ ــﺮى ﺑ ــﺄن ﻫــﺬا
اﻟﻤﺴﻌﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛــﻞ اﻟﺠﻬﺪ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ«.
وﺗﺎﺑﻊ» :أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻟـﻠـﻜـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸــﺄة ﺣ ــﺪﻳ ـﺜ ــﺎ ،ﻫﻮ
اﻻﻟ ـﺘــﺰام ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓــﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
ﻧـﻤــﻮذج اﻟـﻌـﻠــﻮم واﻵداب اﻟﺤﺮة
) ،(Liberal Artsوﺗـﻤــﺎﺷـﻴــﺎ ﻣﻊ
أﺣ ــﺪث اﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
»ﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﻊ ﺑـﻴــﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ واﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺚ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻲ،
ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل أﻗ ـﺴ ــﺎﻣ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ :اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ،
وﻣـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻮم ﻟ ــﻸﺑـ ـﺤ ــﺎث
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ
).«(RISE

أﻣﻴﺮ زﻳﺪ

اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﺠ ــﻊ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ
اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ رﺑ ـ ـ ــﻮع اﻟ ـﻔ ـﻬ ــﺪ،
ﺑﺂﻟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع
ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺔ أن ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ
ﻓـ ـﺘ ــﺢ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺪوق ﻟ ـ ــﻢ ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪ
ً
ً
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻏﻴﺮ أن ﻋﺪد
اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮﻋــﺎت ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ 12
ﻇﻬﺮا وﺻﻞ إﻟﻰ  650ﻣﻦ أﺻﻞ
 2288ﻃﺎﻟﺒﺔ.
وﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ »ﺑﻨﻴﻦ«
أن ﻋــﺪد اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﺻــﻞ ﻓﻲ
ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ  12ﻇﻬﺮا إﻟﻰ 380
ً
ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ  ،771ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن اﻟﺠﻮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﺔ

ﺗﻌﺎون ﺑﺤﺜﻲ ﺑﻴﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺑﻜﻴﻦ
ﺑﺤﺚ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث د .ﺟﺎﺳﻢ
اﻟ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪري ،وﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪوه
د .ﻳـ ــﻮﺳـ ــﻒ ﻗ ـ ــﺮاﺷ ـ ــﻲ ،ود.
ﺣـﻴــﺪر ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ود .ﻟﻴﻠﻰ
ﻣﻌﺮوف ،ﻣﻊ وﻓﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻜﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﻳﻘﺘﻴﻦ،
وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻲ ﻗﻄﺎع
اﻷﺑ ـ ـﺤـ ــﺎث ﻧ ـﺤ ــﻮ اﻻﻫ ـﺘ ـﻤ ــﺎم
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺒ ـﺤ ـﺜــﻲ ،وﻣــﺪ
ﺟﺴﻮر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣــﻊ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻷﺑ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎث واﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮأس اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺪ
اﻟ ـﺒــﺮوﻓ ـﺴــﻮر ﺗ ـﻴــﺎن ﺟــﺎﻧــﻎ،
ﻧ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺐ ﻣ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺮ ﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ
ﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ ،واﻟـ ـﺒ ــﺮوﻓـ ـﺴ ــﻮر ﻓﻮ
زﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻦ ،ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪ
ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺎت اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ،
ود .ﻻي دوﻧـﺠـﻠــﻦ ،ﻣــﺪﻳــﺮة
ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻜﻴﻦ ﻟﻠﺒﺤﻮث ﻓﻲ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻷﺟﻮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ« )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻮض اﻟﺘﻌﻤﺮي(
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻇﻞ ﻳﺰداد
ً
إﺛﺎرة وﺣﻤﺎﺳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﻴﻦ.

»اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ«
وﺷﻬﺪت ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻴﻔﺎن ﺣﺮﻛﺔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻺدﻻء ﺑـ ـ ــﺄﺻـ ـ ــﻮاﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﻣ ـﻨ ــﺬ
اﻟـﺼـﺒــﺎح اﻟـﺒــﺎﻛــﺮ ،وﻟـﻜــﻦ اﻟﻠﺠﺎن
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،وﻟــﻢ ﺗﺸﻬﺪ أي
ﻣﺸﺎﻛﻞ أو ﻣﻨﺎوﺷﺎت ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة
اﻟﻈﻬﻴﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻗﺎﺋﻤﺘﻲ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻳـ ـﻌ ــﺔ واﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺎت
اﻻﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺒــﺎرك اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي ،ان

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺸﻴﻄﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن ﻋﺪد
اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 12ﻇـ ـﻬ ــﺮا ﺑ ـﻠ ــﻎ  550ﻣ ــﻦ أﺻ ــﻞ
 1265ﻃﺎﻟﺒﺎ.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ،ﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاع ﻏـ ــﺎدة
اﻟﺤﻠﻮاﺟﻲ إن ﻋــﺪد اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﺎت
ﺑﻠﻎ  780ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ،2541
وﻻ ﺗ ــﻮ ﺟ ــﺪ أي ﻣـ ـﻨ ــﺎو ﺷ ــﺎت أو
ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺣﺎدة ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ.

»اﻵداب«
ورﻏ ـ ـ ـ ــﻢ اﻻﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻘـ ــﺎﻗـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ
واﺟ ـﻬ ــﺖ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ ا ﻟـﻘــﺎ ﺋـﻤـﺘـﻴــﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺘﻴﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ واﻟ ـﺘ ــﺂﻟ ــﻒ اﻟ ـﻄــﻼﺑــﻲ،

ازدﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺖ ﻣـ ــﻮاﻗـ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧ ــﻼل و ﻗ ــﺖ اﻟﻈﻬﻴﺮة،
وﻛﺎن ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
دور ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ــﻮ ﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻪ ا ﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ
وﺗ ـﺤ ـﻔ ـﻴــﺰﻫــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ،
ﻻﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻊ ﺗـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻖ ﺷـ ـﻌ ــﺎر
ً
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓــﺖ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺮﻃﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻮع
اﻟـ ـﻄ ــﻼﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻛـ ـﻨ ــﻮع ﻣـ ــﻦ اﻹﻏ ـ ـ ــﺮاء
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﺑﺪورﻫﺎ ،ذﻛﺮت رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻵداب ﻣﻜﻴﺔ
اﻟﺼﺎﻳﻎ ،أن إﻗﺒﺎل اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻛﺎن
ﺟﻴﺪا ﻧﻮﻋﺎ ﻣــﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد
اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﺎت  500ﻣﻦ أﺻﻞ 3251
ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  12ﻇـﻬــﺮا ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺎرت ﻓﻲ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻼ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻌﺎون ﺟﻤﻴﻊ

ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن إن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﺷـ ــﺎرﻛـ ــﻮا ﻓـ ــﻲ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاع
 720ﻣـ ـ ــﻦ أ ﺻـ ـ ـ ــﻞ  2121ﺣ ـﺘــﻰ
ً
اﻟﺴﺎﻋﺔ  12ﻇﻬﺮا ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
ﻋـﻤــﺎدة ﺷ ــﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻋـﺘــﺎدت
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺪ ﻟـﺘـﻜــﻮن
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ
وﺟﻪ.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي ،أن اﻟﻠﺠﺎن
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻻﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎت
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﺳﺘﻌﺪت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻷﻋﻀﺎء
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ وﻓﻘﺎ
ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺨﺒﺮة.

ً
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻤﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻏﺪا وﺑﻌﺪ ﻏﺪ
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

ّ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻟـ»اﻟﻄﻠﺒﺔ« :ﺗﺤﻠﻮا ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ
أﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ )(KiLAW
د .ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒ ــﻲ ،ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ
ً
اﻟـﺼـﻤــﺖ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﻲ ﻏ ــﺪا وﺑﻌﺪ
ﻏ ــﺪ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
 2020/2019ا ﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ً
 ،26ﺑ ــﺪءا ﻣــﻦ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ اﻟـﻌــﺎﺷــﺮة
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء.
ودﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﺒ ـ ــﻲ ،ﺧـ ـ ــﻼل
ﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺢ ﺻـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ــﻮل
ا ﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادات اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎن ﻧـ ـﺠ ــﺎح
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ،ﻃـﻠـﺒــﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻫــﻢ ﻳﺴﺘﻌﺪون
ﻻﻧﺘﺨﺎب راﺑﻄﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻟﻴﺒﺮﻫﻨﻮا
ﻛﺪأﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﺎ
ﻳـﺘـﺤـﻠــﻮن ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻦ وﻋ ــﻲ وﺷـﻌــﻮر

ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون اﻟ ـ ـ ــﺬي
ﻳﻠﻤﺴﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺢ ﺑــﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻓ ــﻲ  15اﻟـ ـﺠ ــﺎري،
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗﺪﻣﻮا
ﺗـ ــﺮﺷ ـ ـﻴ ـ ـﺤـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ ،واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒ ـﻌ ــﺔ ﺑ ـﻬ ــﺬا
اﻟﺨﺼﻮص ،ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻃـﻠـﺒــﺎت اﻟـﺘــﺮﺷــﺢ ودﻓ ــﻊ اﻟــﺮﺳــﻮم
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮرة وﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺘــﻲ اﻋـﺘـﻤــﺪﻫــﺎ ﻛــﻞ واﺣ ــﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻛﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻟﺤﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺎدة ) (20ﻣ ــﻦ ﻻﺋ ـﺤــﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻃﻠﺒﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺿ ــﺎف :ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻻ أن أﺗـﻘــﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ﻷﻋـﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘــﺪرﻳــﺲ اﻟﺬﻳﻦ
ﺳـﻴـﺘــﻮﻟــﻮن اﻹﺷـ ــﺮاف ﻋـﻠــﻰ ﺳﻴﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر

ً
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ
ﻓ ــﺮز اﻷﺻـ ــﻮات وإﻋ ــﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎء ،ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎن
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻟـ ـﻤ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺎﻟـ ــﻮرﻳـ ــﻮس )4
ﺳ ـﻨــﻮات( وﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ،
إﺿــﺎﻓــﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻲ ،ﻣــﻊ ﻣﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن ﺳ ـﻴــﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاع
ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ
ﻟـ ـﻜ ــﻞ ﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ اﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر ﻣــﺮﺷ ـﺤــﻪ
ﺑـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺔ وﺣ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ،ﻟـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن ذﻟ ــﻚ
ﺑـﻤـﺜــﺎﺑــﺔ درس ﻋـﻤـﻠــﻲ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب
اﻷﻣﺜﻞ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :أﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻨـ ـﺌ ــﺔ ﻟ ـ ـﻤـ ــﻦ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﻮزون
ً
ﺑ ــﺎﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،آﻣ ــﻼ
ﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﻖ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻬ ــﺎﻣ ـﻬ ــﻢ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺧﻴﺮ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ

ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

ﻣ ـﻨ ـﺤــﻮﻫــﻢ ﺛـﻘـﺘـﻬــﻢ وﻳ ـﻜ ـﻤ ـﻠــﻮا ﻣﺎ
ﺑﺪأﺗﻪ راﺑﻄﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣـ ــﻊ إدارة اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

» «AOUﻟـ »اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ« :ﺗﻮﺟﻬﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺮراﺗﻜﻢ

ً
ﺧﻼل »اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي« اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎت أﺣﺪ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ) (AOUد .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ،
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ،ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد،
إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻻﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺪراﺳﻲ ،وﺧﻄﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻟﻴﻀﻤﻨﻮا ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ.
وذﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺧﻼل »اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي« ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪﻳــﻦ اﻟ ــﺬي ﺗ ــﻢ ﻗـﺒــﻮﻟـﻬــﻢ ﻟـﻠـﻔـﺼــﻞ اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ اﻷول
 ،2020/2019أن ﻣﻜﺎﺗﺐ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻳﺮﺣﺒﻮن ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ أي وﻗﺖ.

ﻧﺎد آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء
 ...وﻣﺸﺎرﻛﺔ ٍ
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي ﺟﺎءت ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ
واﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻓﻜﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻔﺘﻮح
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ أوﻗﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻹﻋﻄﺎء ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟ ـﻄــﻼﺑ ـﻴــﺔ ﺧ ــﻼل ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ،ﺣـﺘــﻰ ﻳ ــﺮى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪون إﺑــﺪاﻋــﺎت
وﻣـ ـﻬ ــﺎرات زﻣــﻼﺋ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎﻻت ،ﻣ ــﻊ وﺟ ــﻮد
اﻷﻗ ـﺴ ــﺎم اﻻﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻄﻠﺒﺔ وإرﺷــﺎدﻫــﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻗﺴﺎم اﻹدارﻳــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي
أﻣــﺎ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ ﺷ ــﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻬﺎ اﻷﺻـﻘــﺔ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ:
ان اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣــﺮﺻــﺖ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺎت
ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋــﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻣﻤﺎ أﻋﻄﻰ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﻟﻠﻤﻌﺮض ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻷن
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺎﺑﻬﻢ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
وﻣﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎرات.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻷﺻﻘﺔ ان اﻷﻗﺴﺎم اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻرﺷﺎدﻳﺔ وﺷﺮح اﻟﻤﻮاد

وﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ أن اﻷﻗﺴﺎم اﻹدارﻳﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻬﺎم ﻛﻞ
ﻗﺴﻢ إداري ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ،واﻹﺟﺮاءات واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺷــﺮح اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛـ » «SISو ،«LMS» ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻤﺜﻞ دور اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح أﻫﺪاف وﻗﻴﻢ ﻛﻞ ﻧﺎد
ﻃﻼﺑﻲ وﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﻤﺎرات اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻴﻪ.

زواﻳﺎ ورؤى

٨
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ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ دﻋﻮة ﻟﻠﺨﺮوج وﻟﻜﻦ
»ﻣﺎ ﻳﺤﻚ ﻇﻬﺮك إﻻ ﻇﻔﺮك«

ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ )(٥

د .ﺧﻮﻟﺔ ﻣﻄﺮ

ﻧﻮر اﻟﺬاﻛﺮة *

أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺗﺎﺑﻌﺖ اﻷﺣ ــﺪاث اﻹﺟــﺮاﻣـﻴــﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﺪة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻣﻊ وﻟﻲ ﻋﻬﺪ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ وزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮت اﻟـﻨــﺪوة اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ رﻳﻜﻮﻧﺴﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﻓﻮر ﺳﻴﺰون ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﻳــﺎم ،وﻛﻠﻬﺎ أرﺳﻠﺖ
ً
ً
اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ واﺣــﺪا وﻫــﻮ" :ﻟــﻦ ﻧﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻜﻢ"" ،ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺤﺮب"،
"ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺤﻦ ﺣﻠﻔﺎء وﺳﻨﺴﺎﻋﺪﻛﻢ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻼ ﺛﻤﻦ".
ً
وﻫ ــﺬا اﻻﻧـﻄـﺒــﺎع ﻟﻴﺲ ﺟــﺪﻳــﺪا ﻋـﻠـ ّـﻲ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟـﻴــﻮم ﻓﻲ
أوﺿﺢ ﺻﻮرة ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻫﻤﻠﺖ ﺑﻨﺎء ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
واﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ــﻮر اﺳ ـﺘ ــﺬﻛ ــﺮت ﻛ ـﻴــﻒ ﻃـ ــﻮرت ﻗ ــﻮﺗ ــﺎن ﻧــﺎﺷ ـﺌ ـﺘــﺎن ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ُ
ﻳﻌﻤﻞ
ﻟﻬﻤﺎ أﻟﻒ ﺣﺴﺎب.
دوﻟــﺔ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗــﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻋــﺎم  1948ﺗﻤﻠﻚ
اﻵن اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ واﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺗﺼﻨﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﺤﺘﻞ
أراﺿـ ــﻲ وﻣ ـﻘــﺪﺳــﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ دون أي ﻗـﻠــﻖ ﻣــﻦ ﻏـﻀــﺐ اﻟ ــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
أﻣﺎ دوﻟﺔ إﻳﺮان ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب
ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮة ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أرﺑﻊ دول ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﺎ ﻫﻲ
رﻏﻢ اﻟﺤﺼﺎر ﺗﻄﻠﻖ اﻟﺼﻮارﻳﺦ واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ
اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺴﻌﻮدي أﻧﻬﺎ ﻣــﻦ ﺟﻴﻞ  ،2019أي أﺣــﺪث
ﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع وﺗﻬﺪد ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻳﺤﺎول اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺄﺳﺮه إﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي دون ﺟﺪوى.
واﻟﻤﺆﺳﻒ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺤﺪده اﻵن إﻳــﺮان وﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ
روﺳ ـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺟ ــﻮارﻫ ــﺎ ﻟـﻠـﺤــﺪود
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮﻟﻬﺎ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎم
اﻟـﻌــﺮب ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧــﺮﻳــﺪ اﻻﻧـﻘــﻼﺑــﺎت )اﻟ ـﺨ ــﺮوج( وﻻ ﻧــﺆﻳــﺪ اﻟﻔﻮﺿﻰ
اﻟ ـﺨــﻼﻗــﺔ وﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺨــﻼﻗــﺔ ،وﻧ ــﺮﻓ ــﺾ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ اﻷﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮة أو
ً
ﺑﺎﻟﻤﺆاﻣﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧــﺮى أﻧــﻪ ﻳﺠﺐ ﺷﺮﻋﺎ أن ﻧﻨﺘﻘﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻼدﻧﺎ وأﻣﻮاﻟﻨﺎ
وﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻨﺎ.
ُ
ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ﺳﺌﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺑﺎز ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺪوان ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ؟ وﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟ ﻓﻘﺎل :واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﻳﻨﺼﺮوا
اﻟﺤﻖ وﻳﺴﺎﻋﺪوا اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻟﺒﻨﺎن
واﻟﻔﻠﺒﻴﻦ وأﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن ،ﺛــﻢ ﻗ ــﺎل :وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن إﻻ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع
وﺻ ــﺪق وﺗ ـﻌــﺎون ،وﻗ ــﺎل وﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﻔــﺮق واﺧ ـﺘــﻼف اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻋــﺪم
ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺷــﺮع اﻟـﻠــﻪ ﻣــﻦ أﻛـﺜــﺮﻫــﻢ ﻫــﻮ اﻟـﺒــﻼء اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟ ــﺬي ﺟﻌﻠﻬﻢ
ﻳﺘﻔﺮﻗﻮن ،ﻓﻠﻮ ﺻﺪﻗﻮا اﻟﻠﻪ وﺗﻤﺴﻜﻮا ﺑﺸﺮﻳﻌﺘﻪ ﻟﻨﺼﺮﻫﻢ وأﻳﺪﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪوﻫﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮق وﻫﺬا اﻟﺒﻼء اﻟﺬي وﻗﻌﻮا ﻓﻴﻪ ﻫﻮ
ﺳﺒﺐ اﺣﺘﻘﺎرﻫﻢ وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻷﻋﺪاء ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻫﻢ آﺛﻤﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻔﺮق،
وﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻘﻮا اﻟﻠﻪ وﻳﺴﻌﻮا ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ إﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺘﻔﺮق.
ﻫﺬا ﻛﻼم اﺑﻦ ﺑﺎز ،رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب وﻫﻨﺎك
ً
أﻳﻀﺎ ﻓﺘﺎوى ﻣﻨﺸﻮرة ﻟﻠﻌﻼﻣﺘﻴﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ واﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻬﻤﺎ
اﻟﻠﻪ ،وﻻ ﺷﻚ أن ﻋﺪم إﻋــﺪاد اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ
اﻷرواح واﻷﻣﻮال واﻟﻤﻘﺪﺳﺎت واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ دول أﺧﺮى
ﻫﻮ ﺧﻼف اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻔﺮق اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي
ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻷﻣﺔ واﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻬﺰﻳﻤﺔ.
إن ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺮ ﻛﺜﻴﺮة،
ً
ﻓﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺠﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،ﺑﺄﺛﻤﺎن ﺧﺮاﻓﻴﺔ ،وﺗﺒﻴﻦ أﺧﻴﺮا
أﻧـﻬــﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣـﺘـﻄــﻮرة ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟـﻜــﺎﻓــﻲ ،وﻗــﺪ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﺼﻔﻘﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻔﺴﺎد ،واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﺑﺄﻣﻮال ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ
أرض ﻋﺮﺑﻴﺔ ،وأﻣــﻮاﻟـﻨــﺎ ﻳﺠﺮي اﺑـﺘــﺰازﻫــﺎ ﻣﺮﻏﻤﻴﻦ ،واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺷﻐﻠﻬﻢ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ً
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺗﻮﺟﺐ اﻹﻧﻜﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻘﺪ
ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ،وﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﻔﻮري ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ أﻧﻪ
ﻟﻦ ﻳﻨﺼﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻪ إﻻ أﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﺘﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﻠﻢ،
وأﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺸﺐ ﻓﻲ أﻋﻨﺎق أﻋﺪاء اﻷﻣﺔ إﻻ أﻇﺎﻓﺮ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﻤﻜﺎن ﺗﺘﺄﻣﻞ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
رﺣﻠﻮا ،ﺗﺤﺘﺴﻲ ﺷﺎي
اﻟﺼﺒﺎح ﻣﻌﻬﻢ ،ﺗﺤﺪﺛﻬﻢ
ﺑﻘﻠﺒﻬﺎ أو ﺗﻮﺷﻮﺷﻬﻢ
"اﺷﻜﺜﺮ وﻟﻬﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ"،
وأﻫﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
اﻟﻮﻟﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻮق،
وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻛﻢ ﻫﻮ
ﺑﻤﺬاق ﺗﻤﺮﻫﻢ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻣﻌﺔ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﺻﻮر اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺸﺎﺑﺎت ،ﺗﻔﺮح ﺑﻬﻢ
ورﺑﻤﺎ ﺗﺴﻠﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻄﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮن.

د .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري*

ذاﻛــﺮة اﻟـﺼــﻮرة واﻟﻤﻜﺎن واﻟﺮاﺋﺤﺔ واﻷﺷﺨﺎص
واﻟـﺸــﻮارع واﻟﺸﺠﺮ ،ﻛﻠﻬﺎ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟــﺬاﻛــﺮة اﻟﺘﻲ
ﻳﺨﺘﺰﻟﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺻــﻮرة ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ
ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﺤﻞ وﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﻗــﺮب ﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ أو
ﺟﻠﻮﺳﻪ أو ﻏــﺮف اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﻲ ﺗﻤﻸ ﻏﺮﻓﺔ
ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺼــﻮر ،ﻧـﺒـﺸــﺖ ﻛ ــﻞ اﻟ ــﺰواﻳ ــﺎ اﻟـﻤـﺘــﺮﺑــﺔ
ﺻﻮرة ﻷم أو
واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻟﺴﻨﻴﻦ ﻟﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ ّ
أخ أو أب أو ﺻﺪﻳﻖ رﺣﻞ ،ﺳﻌﺪت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ذاك اﻟﺠﺪار اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
ووﺳﻂ ذاك اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺬي ﺑﻨﻲ ﻃﻮﺑﺔ ﻃﻮﺑﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺒﺔ ،وأﻧﺎرﺗﻪ ﻫﻲ ﺑﻘﻠﺒﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ اﻟﺬي
ﺗﺸﺘﺎﻗﻪ ،واﻷﻓﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﺤﺒﻪ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﻐﻴﺐ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﺎرت ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷوﻻد واﻟﺒﻨﺎت ﺻﻮرا
ﻟﻬﻢ أو ﻟﻬﻦ ،وإن رﻓﺾ أﺣﺪﻫﻢ ﺗﻘﻢ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ
واﻟﺒﺤﺚ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ
ﻟﺬاك اﻟﻤﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،وﻣﺎ إن ﺗﻘﺘﺮب ﺣﺘﻰ
ﻳﺮدد "ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻨﻲ أن أﻛﺒﺮﻫﺎ؟"،
وﻳﻮﺿﺢ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻮﺿﻮح اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻟﻠﺼﻮرة ،ﺗﺒﺘﺴﻢ ﻫﻲ ﻣﺘﻤﺘﻤﺔ ﺑﺼﻮت ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﻫﻢ
ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ وﻟﻜﻨﻲ ﻻ أﻃﻴﻖ اﻟﻌﻴﺶ إﻻ ﻣﻌﻬﻢ.
ﻛـﺜــﺮة اﻟ ـﺼ ــﻮر ،ﻛـﺒــﺎر وﺷ ـﻴــﻮخ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل
ﺑ ـﺒ ــﺪل أﻧ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻛـ ــﺎن أﻫـ ــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﻳـﻘـﻀــﻮن
ﺻﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺎﺿﻴﻦ ﻓﻮق ﻧﻴﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺘﻌﻴﻦ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﺬي ﺷﻮﻫﻪ اﻟﺰﺣﻒ ﺣﺘﻰ زﺣﻔﺖ
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت واﻟﺘﻮك ﺗﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮارع اﻟﻮاﺳﻌﺔ،
وآﺧﺮون ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ،إﻟﻰ اﻟﺠﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻟﻴﻪ
وﺑﺤﻤﺪون وﺣﻤﺎﻧﻪ ،ﻳﺠﻠﺴﻮن ﻓﻲ ﺣﻀﻦ اﻟﻐﻄﻴﻄﺔ
وﻳﻨﻌﻤﻮن ﺑﺼﻴﻒ ﻣﻨﻌﺶ دون ﻣﻜﻴﻔﺎت ،ﻫﻨﺎك ﺧﻠﻊ
اﻟﻜﺜﻴﺮون أﺛﻮاﺑﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻣﻀﻮا ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻮع
ﺑـﺒــﺪل أﻧـﻴـﻘــﺔ دون "اﻟـﻔـﺸـﺨــﺮة" اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺴــﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻵن ﺑــﺄﺳ ـﻤــﺎء اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
واﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ.
ّ
أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﺘﺤﻔﺎت اﻟﺴﻮاد ﺑﻞ ﻟﺒﺴﻦ
اﻟﻔﺴﺎﺗﻴﻦ اﻷﻧـﻴـﻘــﺔ واﻟـﻘـﺼـﻴــﺮة ،اﻷﻣ ـﻬــﺎت وﺑﻨﺎﺗﻬﻦ
ﻛﻠﻬﻦ ﻣﻨﺘﻌﺸﺎت ﻣﻘﻠﺪات ﻟﻨﺴﺎء ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺰﺣﻒ اﻟﺴﻮاد إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة.
ﺗﻀﻊ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ اﻷوﻻد ﻟﻴﺮﻓﻌﻮﻫﺎ
ً
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤــﺎﺋــﻂ ﺧ ــﻮﻓ ــﺎ ﻣ ــﻦ أﻋ ـﻴ ــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻄـﻔـﻠـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ

ﻳﺰوروﻧﻬﺎ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪون ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎدة ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻨﻤﻴﻤﺔ
ﺻﺒﺎﺣﻴﺎت اﻟﺸﺎي واﻟﻘﻬﻮة ،ﻻ ﺗﻜﺘﺮث ﻫﻲ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ
زﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﺐ ﺑﺤﺮﻳﺔ أﻣﺎم ﺑﻨﺎت
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮات ،ﺗﻮﺷﻮش ﻟﻬﻦ "اﻟﺤﺐ ﻫﻮ أﺟﻤﻞ
ّ
ﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻴــﺎة" ،ﻳﻀﺤﻜﻦ ﻫــﻦ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﻴﻦ
ﻧﺴﺎء ذاك اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﺐ "اﻟﻤﺤﺮم"
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎء اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﺮﺟﺎﻟﻬﺎ!
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﻠﻮ اﻟـﻤـﻜــﺎن ﺗﺘﺄﻣﻞ ﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻛــﻞ أوﻟﺌﻚ
اﻟﺬﻳﻦ رﺣﻠﻮا ،ﺗﺤﺘﺴﻲ ﺷﺎي اﻟﺼﺒﺎح ﻣﻌﻬﻢ ،ﺗﺤﺪﺛﻬﻢ
ﺑﻘﻠﺒﻬﺎ أو ﺗﻮﺷﻮﺷﻬﻢ "اﺷﻜﺜﺮ وﻟﻬﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ" ،وأﻫﻞ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻮﻟﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻮق ،وﻛﺄﻧﻬﻢ
ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻛﻢ ﻫﻮ ﺑﻤﺬاق ﺗﻤﺮﻫﻢ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻣﻌﺔ
ﺗـﺘـﺤــﻮل إﻟ ــﻰ ﺻ ــﻮر اﻷﻃ ـﻔــﺎل واﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب واﻟ ـﺸــﺎﺑــﺎت،
ﺗﻔﺮح ﺑﻬﻢ ورﺑﻤﺎ ﺗﺴﻠﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻄﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮن.
ﺗﺄﺧﺬﻫﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻀﺮون ﻓﻲ ﺣﻜﺎوي اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺴﻴﻄﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ راﻗﻴﺔ
ﺟــﺪا ،وﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ أﻓــﻼم اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺳــﻮد اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻣــﻦ ﻣـﺼــﺮ ،ﻛﻜﻞ زواﻳ ــﺎ ﺣـﻴــﺎة أﻫــﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ .ﺗﻌﻠﻢ
ﻫﻢ ،أي أﻫﻞ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﺼﺮ وﺑﻘﻴﺖ
ﺻ ــﻮرﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﻫــﻲ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ وﻋ ـﻨــﺪ ﺷــﻮاﻃــﺊ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻤــﻮرة وﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ـﻔــﺎف ﺑــﻮرﺳـﻌـﻴــﺪ ﻣـﺨــﺰﻧــﺔ ﻓﻲ
ﺻﻮر ّ ﺗﺨﺎف ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺒﻬﺖ ﻓﻮق اﻟﺤﻴﻄﺎن،
ﻓﺘﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ أﻟﺒﻮم أﻧﻴﻖ أﺣﻀﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ
إﺣﺪى اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ.
ﻟﻠﺼﻮر راﺋﺤﺔ أو ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ ذاﻛﺮة
اﻟﻤﻜﺎن ،ﺗﺄﺗﻴﻬﺎ راﺋﺤﺔ زﻫﺮ اﻟﻠﻴﻤﻮن اﻟﻤﻨﻌﺸﺔ وزﻫﺮة
اﻟﻐﺎردﻳﻨﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ أﻫﻠﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺰﻳﻦ
اﻟـﻨـﺴــﻮة ﺑﺎﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ واﻟـﻤـﺸـﻤــﻮم ،ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﻲ ﺗﻀﻊ
اﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ و"اﻟــﺮازﺟــﻲ" ﻓﻲ وﻋــﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻮر وﺗﻨﺜﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻧﻘﺎط ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻟﺘﻨﺘﺸﺮ راﺋﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﻐﺮﻓﺔ ،ﻓﺘﻌﻴﺪ اﻟﺬاﻛﺮة ﺑﺎﻟﺼﻮرة واﻟﺮاﺋﺤﺔ واﻟﻠﺤﻈﺔ
اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺒﻀﺖ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ أﺛﻤﻦ
ﻣﺎ ورﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ذاك اﻟﺰﻣﺎن واﻷﺣﺒﺔ ،ﺻﻮرﻫﺎ ﻫﻲ
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻮف اﻟﺬاﻛﺮة ،أو ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﺤﺮك ﻛﻞ ﺗﻠﻚ
اﻷوﻗﺎت ﻓﺘﺴﺘﻴﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻄﺎن ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة.
* ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ "اﻟﺸﺮوق" اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
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اﻹرﻫﺎب ﻓﻬﻢ ًﺿﺎل ﻟﻠﺠﻬﺎد

ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣﺎ وﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺸﺤﻦ ﻋﻘﻮل
ﻃﻼﺑﻨﺎ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎد ،ﺗﻠﻘﻨﻬﻢ :ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻮﺗﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ،ﻻ:
ﻛﻴﻒ ﻳﺤﻴﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ :ﻳﺤﺒﻮن ،وﻳﺒﻨﻮن ،وﻳﻌﻤﺮون ،وﻳﻨﺘﺠﻮن،
وﻳﺒﺪﻋﻮن ،وﻳﺨﺘﺮﻋﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ .ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ أن ﺟﻬﺎدﻫﻢ اﻷﻛﺒﺮ:
وﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻣﺜﻤﺮ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﻛﻴﻒ ﻳﻮﺟﻬﻮن ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊِ ،
ﺗﻘﺪم أوﻃﺎﻧﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻗﻴﻢ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪل
وﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧـﺴــﺎن .إن اﻟﺤﻴﺎة ﻋﺰﻳﺰة ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺴــﺎن ،ﻓﻬﻲ أﻋﻈﻢ ﻧﻌﻢ
اﻟـﺨــﺎﻟــﻖ ﺗـﻌــﺎﻟــﻰ ،واﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻻ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ إﻻ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﻐﺎﻟﻲ
واﻟﻨﻔﻴﺲ ،وﻻ ﻳﺘﺮك اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻤﺒﺎﻫﺠﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎة أﻛﺜﺮ ﺑﻬﺠﺔ
ً
وﺧﻠﻮدا ،ﻓﻤﺎ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻮاﻋﺪﻳﻦ ،إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻓﺦ
ّ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﺟﻬﺎدا ،واﻟﺠﻬﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮاء؟! ﻣﺎ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﻢ
ً
ﻳﺮﺧﺼﻮن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺣﻴﻮات اﻷﺑﺮﻳﺎء ،ﻣﺴﺮﻋﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت :ﺗﻔﺠﻴﺮا
ً
ﻟﻠﺬات وﻗﺘﻼ ﻟﻸﻧﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮم اﻟﻠﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎ؟
وﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ،وزﻳﻦ
إﻧﻪ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻀﺎل ﻟﻠﺠﻬﺎد ،اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ
ﱠ َ َ ﱠ
ً
ﻋﻨﻬﻢ "اﻟ ِﺬ ْﻳﻦ ﺿﻞ َﺳ ْﻌ ُﻴ ُﻬ ْﻢ
ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻃﻠﻬﻢ ﺟﻬﺎدا ،أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
ً
ﱡ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َﱠ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ْ َ َ
ُ
اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻫﻢ ﻳﺤﺴﺒﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﺤ ِﺴﻨﻮن ﺻﻨﻌﺎ" ووﺻﻔﻬﻢ
ِﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎ ِة ُ ْ
ً
ْ َ َْ ُ َ
َ
ﺑﺄﻧﻬﻢ ِ"ﻓﻲ ﻃﻐﻴ ِﺎﻧ ِﻬﻢ ﻳﻌﻤﻬﻮن" .ﻳﻌﻴﺜﻮن ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺴﺎدا ،ﻳﻬﻠﻜﻮن
اﻟﺤﺮث واﻟﻨﺴﻞ ،ﻳﻔﺠﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻳﻘﺘﻠﻮن اﻷﺑــﺮﻳــﺎء ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق
واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻣﻊ واﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ،ﻳﺮﻳﺪون إﺳﻘﺎط أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ،
ﺑﻬﺪف ﺑﺚ اﻟﺮﻋﺐ ،وﻧﺸﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ ،وزﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﺑﺰﻋﻢ
ﺷﺮع اﻟﻠﻪ!
اﻟﺨﻼﻓﺔ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ
أﻧﻬﻢ ﻳﺠﺎﻫﺪون ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻮدة دوﻟﺔ
َ َ ﱠ
َ َ ﱡ
إﻧﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎنَ ،ﻓﻀﻠﻮا وأﺿﻠ َﻮا ،وﻗﺪ " ﺧﺘ َﻢ َاﻟﻠ ُﻪ
َﻋ َﻠﻰ ُﻗ ُﻠﻮﺑﻬ ْﻢ َو َﻋ َﻠﻰ َﺳ ْﻤ ِﻌﻬ ْﻢ َو َﻋ َﻠﻰ أ ْﺑ َﺼﺎر ِﻫ ْﻢ ِﻏﺸ َﺎو ٌة َو َﻟ ُﻬ ْﻢ َﻋﺬ ٌ
اب
ً ِ
َ ٌ ِ ِ
ِ
ً
ﻴﻢ" .إﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،دوﻻ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻋ ِﻈ
ودﻳﻨﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﻀﺎل ،وﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ اﻟﻤﻬﺪد ﺑﺎﻟﺨﻄﻒ،
وﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻨﻴﻒ ،واﺳﺘﻨﻘﺎذ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺠﻬﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت.
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬي ﺑﺤﻴﺮة اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﺘﻄﺮف
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻊ ،ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺔ وﺧﻄﺎب دﻳﻨﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ
وإﻋﻼﻣﻲ ،ﻟﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﻮم اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻹﻗﺼﺎء
ً
واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺮأة ،واﻵﺧــﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﺎ أو ﻋﻨﺼﺮا أو
ً
دﻳﻨﺎ.
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗــﺪرﻳــﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ،وﻧــﺰع اﻟﺼﻔﺔ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺴﻴﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺗــﺎر ﻳــﺦ ﺑﺸﺮ ﻳﺼﻴﺒﻮن وﻳﺨﻄﺌﻮن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻛﻔﺎﻧﺎ
ﺗﻘﺪﻳﺴﺎ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺻﺎرت ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺨﺼﻴﺐ ﻣﻨﺎﻫﺠﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
وإﻋﻼء ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ َ َذاﺗﻪَ َ،
ً
ودﻳﻨﻪ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻹﻟﻬﻲ َ"وﻟﻘ ْﺪ ﻛ ﱠﺮ ْﻣﻨﺎ َﺑ ِﻨﻲ َآد َم".

إﻋﻼن اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ:

ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻷﺟﺪر ﺑﺎﻟﻌﺮب ﺧﺎﺻﺔ ،وﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺎرﺛﺔ
اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﻓﻲ  11ﺳﺘﻤﺒﺮ  ،2001وراح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ،
 3آﻻف إﻧﺴﺎن ،إﻋﻼن ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﻤﻮﻣﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﻟــﻮﺛــﺖ ﻋـﻘــﻮل أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ،وزﻳـﻨــﺖ ﻟﻬﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟـﻤـﻌــﺎدي ﻟﻠﺤﻴﺎة
ً
واﻷﺣـﻴــﺎء ،ﺟﻬﺎدا ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻫﺘﻠﺮ ،إذ أﻋﺎدت
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﻫﺘﻠﺮ ورﻓﺎﻗﻪ
وﺣﺰﺑﻪ ،وأﻋﻠﻨﺖ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺴﻤﻮم ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﻘﺐ ﻫﺰﻳﻤﺘﻬﺎ ،إذ رﻣﺖ اﻟﺘﺮاث اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮري ﺧﻠﻒ
ﻇﻬﺮﻫﺎ ،وﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﻌﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﺑﻦ ﻻدن واﻟﻈﻮاﻫﺮي واﻟﺰرﻗﺎوي واﻟﺒﻐﺪادي.
ﻟــﻢ ﺗﻔﻌﻞ دو ﻟـﻨــﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗــﺮ ﻓــﻊ ﻣﻨﺎﻋﺔ
ﻃــﻼﺑـﻨــﺎ وﺷـﺒــﺎﺑـﻨــﺎ ﺗ ـﺠــﺎه ﻫ ــﺬا اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟ ــﺪﻣ ــﻮي اﻟ ـﻀــﺎل ﻟﻠﺠﻬﺎد،
ﻓﺎﺳﺘﻤﺮت اﻟﻜﻮارث اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أودت ﺑﺤﻴﺎة آﻻف اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب.
ً
أﺧ ـﻴــﺮا :اﻟـﻌــﻼج اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ ﻳـﻜــﻮن ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﺗﻮﺻﻴﻒ )اﻟـﺠـﻬــﺎد( ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ،
وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﺼﺮ ،وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻷدﻳﺎن ،ﻟﻨﺪرس ﻃﻼﺑﻨﺎ
أن ﺟﻬﺎدﻫﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻫﻮ ﺗﻤﻠﻚ ﺳﻼح اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،وأﻣﺎ
اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻘﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺠﻴﻮش وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻗﻄﺮي

ﻛﺎﺗﻴﺎ إﻳﻔﺮﺳﻦ*

رﻳﻜﺎردو ﻫﻮﺳﻤﺎن*

ﺣﺮب اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎء

ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة؟

ﻫﻨﺎك ﺣﺮب ﻛﻠﻤﺎت ﻳﺘﻢ ﺧﻮض ﻏﻤﺎرﻫﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﻌﺪد
اﻷﻃﺮاف ،وأﺟﺴﺎد اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻲ أرض اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ،وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ
دﻋﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻮﻻء اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎء وﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﺼﺎر ،وإن
ﺣﺬف ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا.
ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ رﻓﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻏﻄﺎء ﺻﺤﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻻدوﻳﺔ واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪل
ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
إن ﺗﺒﻨﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﻄﺎء اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ
أن اﻟﺒﻠﺪان ﺗــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣــﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻵﻧﺴﻮﻟﻴﻦ وﻻ ﻳﺘﺮك ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻳﻔﺘﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﻳﺘﻠﻘﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺈن أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺿﻌﻔﺎ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻴﻬﺎ ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺮﻣﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﺻﺤﺔ وإﻧﺘﺎﺟﺎ.
ﻟﻜﻦ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟـﻨـﺴــﺎء وﺧﺎﺻﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
ﻟﻠﺠﺪل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﻓﻲ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ،
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻗﺪرة ﻣﺤﺪودة ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻳﻮاﺟﻪ
اﻟﺸﺒﺎب ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ.
إن ﻣﺎ ﻳﻘﻮض ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻫﻮ أﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﻧﻘﺺ
ﻓــﻲ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وﻋ ــﻼج اﻷﻣ ــﺮاض وﺣـﺘــﻰ اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻬــﺪف ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻫﻘﺎت ﻳﺘﻢ ﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ذات ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ،وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰز
ﻣﻦ وﺻﻤﺎت اﻟﻌﺎر اﻟﻀﺎرة.
ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺤﻖ وﺗﺤﻘﻖ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت واﺿﺤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ
اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة وﺑﻌﺪﻫﺎ ،وﻋﻼج اﻟﻌﻘﻢ واﻹﺟﻬﺎض
اﻷﻣﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وأﻧﻮاع
اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﻒ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺤﻤﻴﻢ.

إن ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻨﻘﺬ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ ،وﻟــﻮ ﺗﻤﺖ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻨﺴﺎء وﺣﺪﻳﺜﻮ اﻟﻮﻻدة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈن ﺣﺎﻻت اﻟﺤﻤﻞ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %75ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ وﻓـﻴــﺎت اﻷﻣﻬﺎت
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %73ووﻓﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟــﻮﻻدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%80إن ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻟﻔﺘﻴﺎت
ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس اﻟﻮرم اﻟﺤﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﺸﺮي ﺳﻴﺆدي اﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ وﻓﺎة ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ  72دوﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺨﻔﺼﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن اﻷﻣﻬﺎت اﻷﻛﺜﺮ
ﺻﺤﺔ ﻳﻨﺠﺒﻦ أﻃﻔﺎﻻ أﻛﺜﺮ ﺻﺤﺔ.
إن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎء وﺿﻤﺎن ﻗﺪرﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺟﺴﺎدﻫﻦ وﺣﻴﺎﺗﻬﻦ وﺧﺼﻮﺑﺘﻬﻦ ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،وإن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻬﺎ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﻮر ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻦ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
وﻫــﺬا ﻳﻌﺰز ﻣﻦ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
أﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
واﺿ ــﺢ ﻓــﻲ اﻋــﻼﻧــﺎت اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓ ــﺈن ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮﺟــﺢ أن ﺗـﺘــﺮك ﺧــﺎرج
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت واﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺎت .إن اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣــﻦ وﺟ ــﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫــﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،وذﻟــﻚ ﻷن اﻟ ــﺪول اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻋـﻀــﺎء ﻓﻲ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﻄﺐ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺜﻞ "اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ" و"اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ" ،وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
ﺗﺤﺎول ﺷﻄﺐ ﻋﺒﺎرة "ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻫ ـﻨــﺎك ﺣ ــﺮب ﻛـﻠـﻤــﺎت ﻳـﺘــﻢ ﺧ ــﻮض ﻏـﻤــﺎرﻫــﺎ ﺿـﻤــﻦ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟﻤﺘﻌﺪد
اﻷﻃﺮاف ،وأﺟﺴﺎد اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻲ أرض اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ،وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ دﻋﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ
اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ– اﻟﺬي ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻦ  46ﺑﻠﺪا -اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻮﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎء
وﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﺼﺎر ،وإن ﺣــﺬف ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺳﻴﻜﻮن ﻟــﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا.
"إن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ" ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ
وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺮق أو اﻟﻌﻤﺮ أو
اﻟﻘﺪرة أو وﺿﻊ اﻟﻬﺠﺮة أو اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ أو
اﻷﺻﺎﻟﺔ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ أو اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ
واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ وﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وإن اﻟﺼﺮاع ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻵن ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق إﻟﻰ اﻷﻓﻌﺎل،
ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺟﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺒﻨﺎء وﺗﻤﻮﻳﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ
أﻛﺜﺮ ﺻﺤﺔ ورﺧﺎء وﻣﺴﺎواة.
* رﺋﻴﺴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻳﻤﻦ دﻳﻠﻔﺮ ،وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﺻﺤﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت
واﻟﻨﺴﺎء وﺣﻘﻮﻗﻬﻦ.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﺗﻌﺪ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ "ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ" ،وﺗﺤﻈﻰ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
وﺗﻘﺪﻳﺴﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻧﻴﺲ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﺴﻮن ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻫــﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺷــﻲء ﻣﺜﻞ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ؟ ﻋﻠﻰ
أي ﺣــﺎل ،ﺣﺘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ إﻇﻬﺎر
ـﻮﻻء ،وﻗــﺪ ﻳﺨﻔﻲ اﻟﺤﻤﺎس ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺲ
ﻣﻔﺮط ﻟـﻠـ ُ
دواﻓﻊ أﻛﺜﺮ ﺧﺒﺜﺎ ،وﻗﺪ ﻳﺆدي ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﻘﺪﻳﺲ
اﻟﻌﻘﻮد ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻗﺪﺳﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة أﻧﻪ "ﺑﻤﺠﺮد
دﺧ ــﻮل اﻷﻃـ ــﺮاف ﻓــﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﻤﺎ ﻳـﺠــﺐ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ،
"وإذا أﻋﻄﻴﺖ ﻋﻬﺪا ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ،ﻷﻧﻪ
ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪه ﻛﺎﻧﺖ أﺧﻼﻗﻪ
ﺣﺴﻨﺔ" .واﻧﺘﻬﺎك ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻫﻮ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺗﺠﺎه
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺠﺎه اﻟﻠﻪ.
وﻳﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺮرات ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻼم ،إذ
ﻳﺒﺮم اﻟﻨﺎس اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ وﻗﺘﺎ :أﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ اﻵن ،وأﻧﺎ أﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ،
واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ أن ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻴﺴﺖ
ذاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :إذ ﺑﻤﺠﺮد أن ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ،
ﻓﺄﻧﺎ أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ إن ﻟﻢ أدﻓﻊ ﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺘﻚ،
أو إن ﻟﻢ أﻋﺪ اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺿﺘﻬﺎ ﻟﻲ ،وﻟﻬﺬا
ُ
اﻟﺴﺒﺐ اﺧﺘﺮﻋﺖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت :إذا ﻟﻢ أﺳﺪد اﻷﻣﻮال
اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺿﺘﻬﺎ ﻟﻲ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض.
وﺗـﺤـﺘــﺎج ﻫــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت إﻟــﻰ إﻧـﻔــﺎذ ﻃﺮف
ﺛــﺎﻟــﺚ ،ﻋــﺎدة ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ،
وﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ،زاد ﻋﺪد
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت،
وﻗــﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻘﺪﻳﺲ اﻟﻌﻘﻮد ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻌﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺧﻼﻗﻲ أﻋﻠﻰ ،ﻣﻜﺎﺳﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﺗ ـﺼ ـﺒ ــﺢ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮر أﻛ ـﺜ ــﺮ ﺗ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﺪا ﺷ ـﻴ ـﺌــﺎ ﻣﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳـﻜــﻮن أﻃ ــﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﻣــﻦ اﻷﻓ ـ ــﺮاد ،ﺑﻞ
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،أو
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ :إذ

ﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ .ﻟــﺬﻟــﻚ ﻳـﺠــﺐ أن ﻳ ــﺆذن ﻟـﻬــﺬا اﻟﺸﺨﺺ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج
إذﻧﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،أو اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن
ّ
اﻟﻤﻮﻗﻊ "إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ".
وﺗﺼﺒﺢ اﻷﻣ ــﻮر أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻬﺎ
أن ﺗﺘﺼﺮف ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ "اﻟـﺸـﻌــﺐ" .وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎس
ُ
ﻛﺜﺮ ،وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم،
اﻟﺬي ﻳﻤﻮل ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ
ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻳﺨﻠﻖ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺄﺳﺎة
اﻟﻤﺸﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق.
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟــﻚ ،ﻣﻊ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻨﺘﺨﺐ
ﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣـﻌـﻴـﻨــﺔ ،ﻋـ ــﺎدة ﻣ ــﺎ ﺗ ـﺘ ــﺮاوح ﻣ ــﻦ  4إﻟ ــﻰ 5
ﺳﻨﻮات ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﺮم ﻋﻘﻮدا ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ
أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻗﺒﻞ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ أن ﺗﻘﺘﺮض ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ.
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻛﻮن اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻫﻮ أﺣــﺪ أﺻﻌﺐ إﻧـﺠــﺎزات اﻟﺤﻀﺎرة وأﺑــﺮزﻫــﺎ،
وﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻫـ ــﺬا اﻻﻧـ ـﻀـ ـﺒ ــﺎط ،ﻏــﺎﻟ ـﺒــﺎ ﻣ ــﺎ ﺗﻤﻴﻞ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت إﻟﻰ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم،
وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد .وﻫﺬا
ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛــﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺪﺳﺔ ،أو أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ
اﻟﺘﺒﺮؤ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﺒﺬيء ،وﻳﺠﺮي اﻵن
اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺨﻠﻒ
ﺑﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮ ﻋﻦ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة،
ﻷن ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة اﻗ ـﺘــﺮﺿــﺖ ﻣ ــﺎ ﻳـﺘـﺠــﺎوز
ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺮﻫﻘﺔ،
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﺈﻋﻔﺎء
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ،واﺛﻘﺔ
ﻣﻦ أن ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت -ﻣﺠﺎﻟﺲ
إداراﺗـ ـﻬ ــﺎ واﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ -ﺳﺘﻌﻤﻞ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،وﺳﺘﻀﻊ ﻗﻴﻮدا ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاض ﻏـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆول ،وﻟ ـﻜــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ورأﺳﻤﺎﻟﻴﻲ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣــﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻫــﺬه اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻛﺜﻐﺮات
ﻟﺘﻔﺎدي ﻗﻴﻮد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.
وﻟﻨﻔﺘﺮض أﻧــﻚ ﺷﺨﺺ ﻓــﺎﺳــﺪ ﻳــﺮﻳــﺪ ﻛﺴﺐ
اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ ،أو
اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻮﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ زﻋﻢ ،أن اﻹﺧﻮة ﻏﻮﺑﺘﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ

اﻟﻤﺜﺎل ،ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وإذا ﻛﺎن
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻠﻊ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻮارد
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺸﺄن ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم،
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺘﻚ اﻵن،
واﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻻﺣﻘﺎ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﻌﻞ ذﻟﻚ ﺻﻌﺒﺎ ،وﻣﻦ
اﻷﻓ ـﻀــﻞ ،إذا ،اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣــﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﻘﻴﻮد،
ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻗﻨﺎع رؤﺳﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب
ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ )أو اﻟﻌﻜﺲ(.
ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻚ؟ أوﻻ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺠﻌﻞ
اﻟﻌﻘﺪ ﺳﺮﻳﺎ ،ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺸﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮا،
ﻛـﻤــﺎ أن اﻟـﻤـﺘــﺂﻣــﺮﻳــﻦ ﻣـﻌــﻚ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﺳﻴﺮﻏﺒﻮن ﺑﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﺳﺘﺆﻣﻦ ﻗﺮﺿﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺑﺄﺻﻮل
ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺨﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ
ﺗﻘﺼﻴﺮا أﻳﻀﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ إذا ﻗﺎم ﻛﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﻚ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻓﻘﻂ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن.
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺎﺳﺪة،
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺤﺪ
ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ،وﻫﺬا ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ،
ﻷن اﻷﻃﺮاف ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻘﻮد ،وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ
ﻗﺎل ﻣﻴﺘﻮ ﻏﻮﻻﺗﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﻮك ،وأوﻏﻮ ﺑﺎﻧﻴﺰا
ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ،ﻓﺈن ﻫﺬا
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻜﺴﺒﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺤﻔﺰ اﻟﺴﻮق
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ.
وأود أن أﺷ ـﻴ ــﺮ إﻟـ ــﻰ أن اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ ﻫ ـﻨــﺎ ﻫﻲ
ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ،
وﻫ ــﺬا ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋــﻦ ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻐﻴﺾ.
وﺗﻌﺪ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ "ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ"،
وﺗﺤﻈﻰ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وﺗﻘﺪﻳﺴﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻧﻴﺲ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺪﻧﺴﻮن ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ.
* وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ ،وﻛﺒﻴﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،وأﺳ ـﺘــﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻫــﺎرﻓــﺎرد ﻛﻴﻨﻴﺪي،
وﻣﺪﻳﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻟﻠﻨﻤﻮ.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.676

٦.185

٤.685

2.634 2.981 3.285

ارتداد قوي لمؤشرات البورصة بمكاسب ...%2.2
والسيولة  53.4مليون دينار
أسهم قطاع البنوك بقيادة «بيتك» تقود الصعود ...والسوق األول يربح نحو %3
علي العنزي

سجل مؤشر السوق
بينما ً
أقل بنسبة
األول نموا ً
 ٪0.4تقريبا أي 18.08
نقطة ليقفل على مستوى
ً
 4685.35نقطة متداوال
ما قيمته  4.5ماليين دينار
وبنشاط كان حوالي  70مليون
سهم عبر  2697صفقة.

التباين استمر
في أداء مؤشرات
أسواق دول مجلس
التعاون الخليجي
المالية

ً
سجلت مؤشرات بورصة الكويت ارتدادا
ً
ك ـب ـي ــرا ف ــي أول ت ـعــامــات ـهــا هـ ــذا األس ـب ــوع
ً
ً
عوضت خالله جزءا كبيرا من قيمة المؤشر
ال ـضــائ ـعــة خ ــال األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ال ــذي
كــان األســوأ للبورصة الكويتية خــال أكثر
من عام ونصف العام ،وربح مؤشر السوق
العام نسبة  2.2في المئة تعادل  124نقطة
ليصل إلى مستوى  5676.51نقطة وبسيولة
ايجابية شرائية تجاوزت  53.4مليون دينار
بقليل.
كما نما نشاط السوق وبلغ  181.1مليون
سـهــم ن ـفــذت مــن خ ــال  8803صـفـقــة ،وكــان
ً
الدعم دائما والتأثير األكبر من خالل السوق
األول الذي اقتربت مكاسبه من نسبة  3في
الـمـئــة ،وتعتبر األكـبــر لــه خــال فـتــرة عمره
ً
القصيرة إذ سجل ارتفاعا بـ  175.17نقطة
ليبتعد عن حافة مستوى  6آالف نقطة ويرتد
إلى مستوى  6185.07نقطة وبسيولة كبيرة
بلغت  48.8مليون دينار تداولت عدد أسهم
كان  111.2مليون سهم نفذت من خالل 6106
صفقات.
ً
بينما سجل مؤشر السوق األول نموا أقل
ً
بنسبة  0.4في المئة تقريبا أي  18.08نقطة
ً
ليقفل على مستوى  4685.35نقطة متداوال
مــا قيمته  4.5ماليين ديـنــار وبـنـشــاط كان
حوالي  70مليون سهم عبر  2697صفقة.

بيتك محور التعامالت
َ
مصدري
كان سهما "بيتك" و"أهلي متحد"
ضغط على مؤشرات البورصة الكويتية وقد
يكون "البحرينية" كذلك في بعض جلسات

 :otcتداول  31.5مليون
سهم بـ  215.6ألف دينار
شهدت منصة ت ــداوالت نظام خــارج المنصة،
المعروف بــ"أو.تــي.ســي" ،خــال جلسات األسبوع
المنتهي الـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،ارت ـفــاعــا فــي قيمة
التداوالت ،بــ 31.5مليون سهم ،بقيمة  215.6ألف
دينار ( 733ألف دوالر) تمت عبر  37صفقة.
وقالت شركة الموازي دوت كوم ،في تقرير لها،
إن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء إيجابيا،
إذ بلغ حجم التداوالت  719.3ألف سهم ،بقيمة 43.3
ألف دينار ( 147.2ألف دوالر) تمت عبر  24صفقة.
وأضافت الشركة ،أن الصفقات الخاصة سجلت
أداء إيجابيا خالل األسبوع ،إذ بلغت التداوالت
نحو  30.8مليون سهم ،بقيمة تبلغ نحو 172.2
ألف دينار ( 585.4ألف دوالر) تمت عبر  13صفقة.
األسبوع الماضي كانا مصدري دعم ونمو
خالل تعامالت بداية األسبوع إذ ارتد بيتك
بنسبة كبيرة تجاوزت  5في المئة واستحوذا
على حوالي  40في المئة من سيولة الجلسة
اإلجمالية أمس ،وتصدرا النشاط كذلك.
ورافق هذا االرتداد الكبير تحسن األجواء
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ال ـم ـس ـي ـطــرة ع ـلــى منطقة
الخليج العربي خالل األسبوع الماضي بعد
ح ــادث منشأتي "أرام ـك ــو" وكــذلــك اسـتـمــرار
أس ـع ــار الـنـفــط عـنــد مـسـتــويــات مــرتـفـعــة إذ
انتهى األسـبــوع الماضي على نمو بنسبة

 7في المئة لمزيج خام برنت ،كذلك اقتراب
دخول سيولة مؤشر ستاندرد آند بورز داو
جونز لألسواق الناشئة خالل هذا األسبوع
جميعها عــوا مــل د عــم للسوق بعد خسائر
اق ـت ــرب ــت م ــن  4ف ــي ال ـم ـئ ــة خ ـ ــال األسـ ـب ــوع
الماضي على مستوى السوق األول استعاد
منها  3في المئة أمس.
واسـتـفــاد مــؤشــر الـســوق الرئيسي الــذي
ن ـمــت مـعـظــم اس ـه ـمــه ول ـكــن بـنـســب أق ــل من
ً
أسهم السوق األول ،وإجماال أعادت الجلسة
الـثـقــة إل ــى م ـتــداولــي ال ـســوق وبــره ـنــت قــوة

«آسيا كابيتال» تستفيد من ضخ
 100مليون دوالر بشركة ag&b

أخبار الشركات
«بيتك»« :التمويل التركي» يتمتع بمركز مالي قوي
قــال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،ان
بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي -الـتــركــي يتمتع
بمركز مالي قوي وبمعدالت سيولة عالية
ً
ً
ج ــدا وفـقــا للمتطلبات الــرقــابـيــة التركية
والكويتية ،الفتا الى ان معدالت كفاية رأس
المال تفوق المعدالت المطلوبة.
وب ـي ــن "ب ـي ـتــك" ف ــي اف ـصــاحــه لـبــورصــة
ً
الكويت أمس تعقيبا على الخبر المنشور

تابعة لـ «املشتركة» تفوز
بمشروع في اإلمارات
أ عـلـنــت المجموعة المشتركة
ل ـل ـم ـق ــاوالت ،تــرس ـيــة الـمـنــاقـصــة
ال ـخــاصــة بــإن ـشــاء وإن ـج ــاز طــرق
داخـلـيــة بمنطقة الـفــرفــار بــإمــارة
الـفـجـيــرة عـلــى ال ـشــركــة الـتــابـعــة،
مجموعة ا لـمـشـتــر كــة للمقاوالت
ب ــاإلم ــارات ،بمبلغ  23.33مليون
درهم ( 1.93مليون دينار كويتي).
ووفــق بيان لبورصة الكويت،
ف ــإن م ــدة تنفيذ الـمـنــاقـصــة 240
ي ـ ــوم ـ ــا ،م ـ ــع ت ــوقـ ـع ــات بـتـحـقـيــق
أرب ــاح تشغيلية سيتم إدراجـهــا
ضمن البيانات المالية للشركة
بالسنوات المقبلة.

بجريدة الجريدة والمتعلق بتركيا تطالب
البنوك بشطب قروض متعثرة ،أن نسبة
تغطية الديون المتعثرة لمحفظة التمويل
تـبـلــغ  128ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة بـمـتــوســط
البنوك التركية البالغ  68في المئة.
وأكد "بيتك" أنه يبني أعماله وأنشطته
المصرفية على مستوى المجموعة على
اساس سياسة احترازية ،وسيناريوهات

مـخـطــط لـهــا قـ ــادرة عـلــى الـتـعــامــل مــع أي
تأثيرات سلبية محتملة.
وأش ــار إلــى انــه سيقوم بــاالفـصــاح في
حينه عــن أي ت ـطــورات جــديــدة أو مؤثرة
بهذا الشأن ،وال يوجد أي أثر جوهري على
المركز المالي لمجموعة "بيتك".

«موديز» تثبت تصنيفات «وربة»
ق ــام ــت وك ــال ــة م ــودي ــز للتصنيف
ً
االئتماني مــؤخــرا بــإجــراء المراجعة
ال ـ ــدوري ـ ــة ل ـت ـص ـن ـي ـف ــات بـ ـن ــك ورب ـ ــة
االئ ـت ـمــان ـيــة وال ـت ـص ـن ـي ـفــات األخ ــرى
المتعلقة بذلك ،حيث ثبتت الوكالة
تصنيفات البنك مع نظرة مستقبلية
مستقرة.
وبـحـســب ب ـيــان الـبـنــك لـلـبــورصــة
صنفت "موديز" ودائع بنك وربة عند
( ،)Baa1 / P-2وأب ـقــت عـلــى التقييم
االئ ـت ـم ــان ــي األس ــاس ــي ع ـنــد (،)ba3
وتـصـنـيــف مـخــاطــر ال ـطــرف المقابل
عند (.)Baa1 / P-2
وثبتت "موديز" تصنيف الودائع
طويلة األجل للبنك عند الفئة (،)Baa2
و ه ــذا التصنيف قــا ئــم على التقييم

االئتماني األســاس ( )ba3ويتضمن
 4نـ ـق ــاط مـ ــن الـ ــرفـ ــع ن ـت ـي ـجــة ال ــدع ــم
الحكومي ،حيث تفترض الوكالة أن
حكومة دولة الكويت (مصنفة )Aa2
مستعدة لتقديم الدعم عند الضرورة.
ويعكس تصنيف البنك األساسي
( )ba3التحسن في رأس المال وموارد
البنك المتينة التي تتمتع بالسيولة،
وتنخفض عوامل القوة بسبب النمو
السريع وارتفاع التركيزات االئتمانية
والربحية المنخفضة بصورة نسبية
(ال ـت ــي تـعـكــس ح ــداث ــة ون ـمــو الـبـنــك)
وتركز القاعدة التمويلية.
وأوضح "وربة" في البيان ،أن النظرة
المستقبلية المستقرة للبنك تعكس
السيولة القوية وتحسن الربحية.

السوق ووجود فرص كلما تراجعت األسعار
تستحق الدخول والتقييم قبل ذلــك في كل
مرة.
ً
خليجيا ،استمر التباين في أداء مؤشرات
أسـ ـ ــواق دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ال ـمــال ـيــة وربـ ـح ــت ث ــاث ــة م ــؤش ــرات أب ــرزه ــا
ال ـبــورصــة الـكــويـتـيــة ثــم الـبـحــريـنـيــة والـتــي
سـ ـ ــارت مـ ـت ــوازي ــة م ــع ت ـع ــام ــات ال ـب ــورص ــة
الكويتية بسبب سهم أهلي متحد بالدرجة
األولى ،الذي دعم أداء السوق البحريني بعد
نمو بنسبة فــاقــت  5فــي المئة هـنــاك وكــان

األفـضــل لناحية االرت ـفــاع والـسـيــولــة وحــاز
نصف سيولة الجلسة ليحقق مؤشر سوق
ً
ً
البحرين نـمــوا كبيرا تـجــاوز  1.6فــي المئة
ً
مستعيدا نصف خسائر األسبوع الماضي
تقريبا ،ورافقهما مؤشر السوق السعودي
بنمو جيد تجاوز ربع نقطة مئوية.
وتــراجــع مؤشرا سوقي اإلم ــارات وسوق
قطر ومسقط لكن بنسب محدودة ،فيما كانت
أسعار النفط أقفلت بنهاية األسبوع الماضي
على نمو كبير بنسبة  7في المئة واستقر
ً
برنت حول مستوى  64.6دوالرا للبرميل.

 ...وينفي استقالة
الناهض
نـفــى " بـيـتــك" صـحــة خبر
استقالة الرئيس التنفيذي
للمجموعة مازن الناهض،
ً
م ـ ـ ـ ـ ــؤ ك ـ ـ ـ ـ ــدا أن مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه
الشائعات واألخبار عارية
من الصحة.

استقالة مجلس إدارة «كميفك»
أعلنت شركة الكويت والشرق األوســط لالستثمار
الـمــالــي (كـمـيـفــك) ،اسـتـقــالــة  5أع ـضــاء بمجلس إدارة
الشركة.
وقالت "كميفك" في بيان للبورصة ،إن األعضاء قدموا
استقاالتهم بتاريخ  18سبتمبر الجاري ،كأعضاء في
مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت الشركة أن مجلس اإلدارة الحالي انتهت
دورتــه ،وسيستمر في تسيير أمــور الشركة إلى حين
ً
انتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للوائح والقوانين
المعمول بها.
وأفــادت بــأن األعضاء الذين قدموا استقالتهم هم:
هشام زغلول عبدالمطلب (الرئيس) ،وباسل عبدالوهاب
ال ــزي ــد (ال ـن ــائ ــب) ،ومــاي ـكــل ج ـيــرالــد ايـسـكــس (ع ـضــو)،
وراجيف جوجيا (عضو) ،وبراكاش موهان (عضو).
وال تـتــوقــع "كـمـيـفــك" وجـ ــود أث ــر ج ــوه ــري لعملية
االستقالة على المركز المالي للشركة.

حصتها تتراوح بين  20و %25والعائد المتوقع بين  6و 8ماليين دينار
•

محمد اإلتربي

كشفت مـصــادر مالية أنــه يرتقب أن تنعكس
عـلــى شــركــة آسـيــا كــابـيـتــال االسـتـثـمــاريــة أرب ــاح
إيجابية تتراوح بين  6و 8ماليين دينار ،نتاج
استثماراتها العالمية في شركة  ،ag&bبعد أن تم
ضخ  100مليون دوالر من مستثمرين يابانيين
فــي الشركة الناشطة بعمليات وأنشطة البنية
التحتية ومشاريع النفط والغاز.
وتشير مصادر الى أن قيمة الشركة بالنسبة
للمستثمرين الرئيسيين فيها تضاعفت بعد تلك
الصفقة الى نحو  4أضعاف تقريبا.
وأوضحت المصادر أن المستثمرين الجدد في
الشركة هما كل من  OSAKA GASأوساكا جاز و
 ،JAPAN BANKالبنك الياباني للتعاون الدولي،
مما يعكس جودة وجدوى الشركة ومستقبلها،
خـصــوصــا أن ــه تـمــت اإلشـ ــارة ال ــى أن االستثمار
وضخ ذلك مبلغ الـ  100مليون دوالر نتيجة شراء
حصص األقلية يأتي بهدف دخــول الشركة في
بعض المشاريع العمالقة في مجال النفط الغاز،
وبعض الفرص األخرى أمامها.
وتقدر مصادر مالية أن حجم استثمار آسيا
كابيتال في الشركة يتراوح بين  20و 25%تقريبا
بحصة استثمارية كانت دخلت فيها قبل عدة

سنوات تتراوح بين  3و 4ماليين دينار تقريبا.
وذكــرت أن من بين أهــم المشاريع التي فازت
بها شركة  ag&bأحد االمتيازات الحصرية طويلة
األجل لتوصيل الغاز الطبيعي المضغوط لماليين
الـمـسـتـفـيــديــن ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ج ـن ــوب الـهـنــد
للمنازل ،وكذلك خدمات ً الغاز للسيارات أيضا،
ويتم استخدام األموال أيضا في محطات استيراد
ا لـغــاز الطبيعي المسال الصغيرة والمتوسطة
الحجم ،مثل محطات  ag&bالمعلقة في كاريكال
بالهند وأماكن أخرى ،والتي ستوفر الرابط لجلب
الغاز الجذاب تجاريا والمريح واآلمن إلى المراكز
السكانية.
كما تعمل الشركة أيضا على االستثمار في
تـطـبـيـقــات ال ـغــاز الـطـبـيـعــي الـمـســال والـخــدمــات
اللوجستية ،مثل تسليم الغاز الطبيعي المسال
إلــى العمالء النهائيين من خــال خـيــارات النقل
المختلفة؛ والملكية الفكرية اإلضافية التي جعلت
 AG&Pوشركتها للهندسة األسرية،Gas Entec ،
رائدة في تصميم وبناء واختبار وتشغيل سفن
اإلمداد بالغاز الطبيعي المسال والتخزين وإعادة
التخزين العائمة ( FSRUs FRUs ،FSUsواالختالفات
البرية) و - LNGطلبات الوقود للسفن والمركبات
األخرى.

«المركز» :التقنيات المالية تعزز المؤسسات المالية

ً
تتيح فرصا أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لالستفادة من رؤوس األموال
في تعاون بين مارمور مينا إنتليغنس (مارمور)،
الذراع البحثية لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)،
ومــؤس ـســة ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ،صـ ــدرت أخـيــرا
دراس ــة بـعـنــوان "التقنيات الـمــالـيــة ...مستقبل قطاع
الخدمات المالية" .وأقامت المؤسسة نــدوة أمــس تم
خاللها استعراض أبــرز النقاط التي توصلت إليها
هذه الدراسة.
واس ـت ـهــل نــائــب الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ،إم آر راغ ــو،
األبحاث المنشورة ،في "المركز" ،المدير العام لشركة
"مارمور" ،كلمته خالل الندوة بعرض الموقف الراهن
لقطاع التكنولوجيا المالية وتـطــوره ونـمــوه .ولفت
بــاألخــص إل ــى بـعــض الـمـقــايـيــس مـثــل حـجــم انـتـشــار
الهواتف الذكية ،والتركيبة السكانية التي تغلب عليها
شريحة الشباب ،وانتشار استخدام شبكة اإلنترنت،
عــاوة على التوسع والنشاط الــذي تشهده منظومة
هذا القطاع.
وقال إن التقنيات المالية ّ
غيرت إلى حد بعيد من
األساليب التي تدير بها المصارف عملياتها اليومية،
مبينا بعض األسباب واألمثلة حول ذلك .وأشار إلى
أن العديد من المعامالت البنكية يمكن القيام بها عبر
التقنيات المالية ،كما أشار إلى أن التقنيات المالية ال
تعيد صياغة قطاع الخدمات المالية العالمية فقط،
ً
بل تخلق أيضا فرصا جديدة أمام كثير من األطراف

المعنية ،بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وإضافة إلى ذلك ،فإن بيئة التقنيات المالية في الكويت
ً
تتأقلم تدريجيا مع أولويات السياسات العامة ،مثل
ً
تنويع مـصــادر االقـتـصــاد ،وأن تكون الكويت مركزا
ً
ً
عالميا رئيسيا للخدمات المالية ،ومــا إلــى ذلــك من
خطط وسياسات ،وتلبي الكثير من متطلباتها.
ّوخالل الندوة ،شرح راغو التقنيات الرئيسة التي
تمثل أســس عمل التقنيات المالية ،وكيف ستنتشر
ً
الخدمات المصرفية المفتوحة بقوة قريبا .وتحدث
عن عوامل سلسلة اإلمداد الخاصة بالتقنيات المالية،
ومنها منصات التواصل االجتماعي ،والتوسع في
االع ـت ـمــاد عـلــى تـطـبـيـقــات ال ـهــاتــف ال ــذك ــي ،وتـقـنـيــات
الـسـحــب اإللـكـتــرونـيــة لـحـفــظ ال ـب ـيــانــات ،والـعـمـلـيــات
التحليلية.
كما أشار إلى العوامل الخاصة بتزايد الطلب على
خدمات قادرة على تغيير توقعات العمالء.
وع ـ ــرج راغ ـ ــو إلـ ــى اس ـت ـع ــراض م ــا تـبـنـتــه ال ـب ـنــوك
الـكــويـتـيــة مــن م ـب ــادرات تتعلق بــالـتـقـنـيــات الـمــالـيــة،
موضحا أنها تستحق االهتمام والمساندة .وعقب
ذل ــك ،اسـتـعــرض نـتــائــج الــدراســة فيما يتعلق بمدى
وكيفية تأثير التقنيات المالية على نشاط البنوك
الكويتية ،وذل ــك مــن حيث حجم مـعــامــات الـقــروض
وكذلك صافي الدخل.

وفي الكويت ،تتمتع ابتكارات التقنيات المالية
بالقدرة على إحداث تأثير إيجابي في أنشطة قطاع
الخدمات المالية ،وكذلك تعزيز دمــج المؤسسات
المالية غير المصرفية؛ وإتاحة فرص أكبر الستفادة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رؤوس األموال؛
وإعادة صياغة آلية تفاعل األطراف ذات العالقة مع
التقنيات المالية متسارعة التطور.
ّ
ومــع تطور قطاع التقنيات المالية الـمــطــرد في
الــذي تشهده الكويت ،ينبغي على جميع األطــراف
ذات الـ ـع ــاق ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
والقطاع الخاص ،التعاون استباقيا في تطويرها
ضمانا لتحقيق أقصى استفادة من قيمتها بطريقة
مستدامة.
وعرض راغو المبادئ األساسية المحددة إلطار
عمل يمكن لصانعي السياسات والجهات التنظيمية
االعتماد عليه فــي التعامل مــع منظومة التقنيات
المالية وتحليلها وتقييمها ،في ضــوء ما يتصل
بها من أهداف السياسات العامة.
كما يمكن لألطراف ذات العالقة في هذا القطاع
وفي المجتمع المدني االستفادة من اإلطار المقترح
لفهم الكيفية التي يمكن بها لنظام مالي شمولي
أن يحدث أثره المنشود في التعاون بين القطاعين
العام والخاص.

وفــي ظل التطور المتسارع لمنظومة التقنيات
المالية الكويتية ،أصبح من الضروري وضع صيغة
عملية لتعاون ذكــي وعملي وصــادق بين مختلف
القطاعات.
وذلك ألن من شأن الطريقة التي ينتشر بها تطوير
وتسويق نماذج الخدمات المالية المبتكرة أن يعزز
مكانة القطاع المالي الكويتي على الصعيد الدولي.
ول ـف ــت راغـ ــو إل ــى أن ظ ــاه ــرة الـتـقـنـيــات الـمــالـيــة
مثلها مثل أي تقنية أو أداة مستحدثة أ خ ــرى ،ال
تعد جيدة أو سيئة فــي حــد ذاتـهــا ،بــل إن الجانب
السيء أو الجيد فيها يعتمد على نمط استخدامها
في المقام األول.
ومن الجلي تماما أن التقنيات المالية مستمرة في
إحداث اضطراب في نماذج األعمال القائمة في هذا
ً
القطاع .وفي حين أنها تخلق فرصا جذابة لتقديم
نماذج أعمال أفضل ولتعزيز الشمول المالي ،إال أنها
تنذر كذلك بفتح الباب أمام أساليب جديدة لالحتيال
الرقمي وجرائم الفضاء اإللكتروني .لذلك فمن الالزم
أن تفرض الحكومات والبنوك المركزية رقابة صارمة
على مستجدات هذه التقنيات المالية.
واختتم راغو عرضه بالتأكيد على أن مبتكرات
التقنيات المالية تمتلك مقدرة هائلة على إحــداث
ال ـفــارق فــي األنـشـطــة المصرفية وق ـطــاع الـخــدمــات

إم آر راغو
المالية ،وأن بوسع الكويت أن تعزز مــن مكانتها
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة م ــن خـ ــال ت ـب ـنــي ال ـم ـب ـت ـكــرات م ـحــددة
األهداف.
وبالتالي ،من شــأن التعاون بين شتى األطــراف
ذات الـعــاقــة أن يحفز مــن االبـتـكــار والتغيير عبر
تحديد الفرص القائمة والوعي بالمخاطر الناشئة.
وسوف تكون نتيجة هذا التعاون حماية هذا القطاع
الـمـتـطــور م ــن خ ــال وض ــع أس ــس أخــاق ـيــة مهنية
تعضد جهود تنويع االقتصاد وتحقيق الشمول
المالي.
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«الوطني» يستكمل برنامج تطوير القيادات
التنفيذية بالتعاون مع «»INSEAD
ناقش برنامج تطوير القيادات
التنفيذية مدى إدراك القادة
لالختالفات بين الحلول التقنية
والبدائل األخرى للقضايا
التنظيمية.

ن ـظ ــم ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن بــرنــامــج
تـ ـط ــوي ــر ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
تحت عنوان «القيادة التحولية»
بالتعاون مع كلية  INSEADإلدارة
األع ـم ــال وه ــي أح ــد أك ـبــر كليات
إدارة األعمال في العالم.
وقـ ـ ــال «ال ــوطـ ـن ــي» ف ــي ب ـيــان
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،إن ال ـبــرنــامــج
استمر يومين وتـنــاول البحث
فيه العديد من المحاور المهمة
م ـن ـهــا ف ـه ــم ال ـع ــال ــم ال ـم ـصــرفــي
سريع التغير والمهارات الالزمة
إلدارة التغيير ،وتطوير وتعزيز
المهارات القيادية مع التركيز
ً
خصوصا على الــوعــي الــذاتــي،
وقيادة الفريق ،وإدارة التغيير
وتنفيذ االستراتيجية.
ون ـ ــاق ـ ــش ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج م ــدى
إدراك القادة لالختالفات بين
الـ ـحـ ـل ــول ال ـت ـق ـن ـي ــة والـ ـب ــدائ ــل
األخــرى للقضايا التنظيمية،
كما أجــرى البرنامج محاكاة
لـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــاس ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات وت ـ ـفـ ــاعـ ــل

المشاركين خــال أداء دورهــم
ف ــي قـ ـي ــادة ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـنــاجــح
داخل المؤسسات كذلك تعزيز
القدرات القيادية لديهم.
الجدير بالذكر أن برنامج
ت ـطــويــر ال ـق ـي ــادات الـتـنـفـيــذيــة
بــالـتـعــاون مــع كـلـيــة INSEAD
إلدارة األ ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال عـ ـ ـق ـ ــد ف ــي
ش ـهــر ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي تحت
عـنــوان «الـصـنــاعــة المصرفية
الـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرة» ون ـ ــاق ـ ــش خ ــال ــه
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه

الـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة عـلــى
صعيد التحول الرقمي.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال مدير
عام الموارد البشرية للمجموعة
ع ـم ــاد ال ـع ـب ــان ــي« ،إن بــرنــامــج
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـت ـحــول ـيــة الـ ـ ــذي ج ــاء
بالتعاون مع مؤسسة عريقة مثل
 INSEADيهدف إلى صقل وزيادة
م ـع ــرف ــة ال ـم ـش ــارك ـي ــن بـمـفــاتـيــح
قـ ـ ـي ـ ــادة ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـنـ ــاجـ ــح فــي
المؤسسات ،إضافة إلى تحديد
وتخطي العقبات التي تعترض

ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـغ ـي ـي ــر ب ـم ـف ـهــوم ـهــا
الواسع».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـبـ ــانـ ــي إلـ ـ ـ ــى أن
«االستثمار في القيادات التنفيذية
وتقديم التدريب المناسب لهم،
وتطويرهم يعد من أهم الوسائل
ل ـض ـمــان اس ـت ـم ــرار نـجــاحـنــا في
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،إذ ت ـش ـك ــل الـ ـث ــروة
البشرية حجر الزاوية للتخطيط
الـ ـفـ ـع ــال السـ ـتـ ـم ــراري ــة األعـ ـم ــال
والركيزة األساسية التي تستند
إليها المجموعة».

«بيتك كابيتال» تطرح أول صندوق
ريت يدرج في بورصة الكويت
أعلنت شركة بيتك كابيتال،
ال ــذراع االستثمارية لمجموعة
بيت التمويل الكويتي (بيتك)،
ط ـ ـ ــرح أول صـ ـ ـن ـ ــدوق م ـ ـتـ ــداول
لالستثمار فــي العقار المحلي
(ريـ ـ ـ ــت) ب ــاس ــم ص ـ ـنـ ــدوق بـيـتــك
كــابـيـتــال ري ــت ،بــرأس ـمــال ثابت
يـصــل إل ــى  100مـلـيــون دي ـنــار،
ضـمــن ج ـهــود ال ـشــركــة لتنويع
فرص االستثمار أمام عمالئها،
وتـقــديــم أدوات جــديــدة تساهم
فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق عـ ــوائـ ــد م ـج ــدي ــة،
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة م ـ ـ ــن ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
األس ــواق؛ محليا وإقليميا ،مع
تـعــزيــز مـكــانــة الـشــركــة كأفضل
ال ــوج ـه ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة عـلــى
مستوى المنطقة.
وق ــال الرئيس التنفيذي في
«ب ـي ـتــك ك ــاب ـي ـت ــال» ،عـبــدالـعــزيــز
المرزوق ،إن الصندوق الجديد
يهدف إلى تحقيق عوائد نقدية،
من خالل االستثمار في قطاعات
العقار بالكويت ،يهدف إلــى أن
يحقق االستثمار في الصندوق

ع ــوائ ــد ن ـق ــدي ــة ي ـس ـت ـف ـيــد مـنـهــا
المساهمون على شكل توزيعات
شهرية.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم
في وقت الحــق ،بصفتها مديرا
لـلـصـنــدوق ،إدراج وحــدات ــه في
بــورصــة الـكــويــت ،مــا ُيـعــد ميزة
وق ـي ـمــة م ـضــافــة لـلـمـسـتـثـمــريــن
م ــن شــأنـهــا رف ــع درجـ ــة سـيــولــة
االستثمار ،وإتــاحــة خيار جيد
للدخول والتخارج وفق ظروف
ال ـس ــوق ،مـشـيــدا ف ــي ذل ــك ب ــدور
هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال وبــورصــة
ال ـكــويــت ال ـتــي تـبـنــت وســانــدت
والدة هذا المنتج.
وأوضــح الـمــرزوق« :يستثمر
ال ـص ـنــدوق بـشـكــل أس ــاس ــي في
أصــول عقارية مــدرة للدخل في
مـخـتـلــف م ـنــاطــق وم ـحــاف ـظــات
الكويت ،كما يسعى إلى تنويع
ال ـق ـطــاعــات ال ـع ـقــاريــة ألصــولــه،
ل ـتـشـمــل ال ـق ـط ــاع االس ـت ـث ـمــاري
والتجاري والصناعي والحرفي،
وغيرها من القطاعات المسموح

عبدالعزيز المرزوق

ق ــان ــون ــا االس ـت ـث ـم ــار ف ـي ـهــا ،مــع
االسـتـفــادة مــن مــزايــا وتـطــورات
مختلف القطاعات العقارية في
السوق المحلي» ،مشيرا إلى أن
الصندوق سيتمتع بإدارة مهنية
م ـت ـم ــرس ــة ت ـع ـك ــس خـ ـب ــرة بـيــت
«بيتك» في سوق العقار المحلي.

«األهلي» يحتفل بـ«الدولي للغات اإلشارة» «التجاري» يعلن فائزي «النجمة»
«بوبيان» يطلق بطاقة
و«راتبك وفوقه كاش»
المصاريف النثرية للشركات
أعـلــن بـنــك بــوبـيــان إطــاقــه
«بـطــاقــة الـمـصــاريــف النثرية
للشركات» والتي تعد األولى
من نوعها في الكويت لتنظيم
مصروفات الشركات اليومية
أو م ــا ي ـعــرف بــالـمـصــروفــات
ً
النثرية ،التي غالبا ما تكون
م ـ ـ ــع ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ــي
الشركة بهدف تسيير األمور
ال ـيــوم ـيــة وال ـم ـع ــام ــات الـتــي
تتطلبها احتياجات الشركة
أو المؤسسة الدائمة.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
إلدارة مـ ـص ــر فـ ـي ــة األ عـ ـ ـم ـ ــال
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ف ــي ال ـب ـنــك زيــد
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدون ،فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صحافي أمس ،إنه «مع تزايد
الحركة اليومية للنقد وحاجة
ال ـشــركــات وال ـمــؤس ـســات إلــى
مبالغ نقدية تسير معامالتهم
اليومية ،فــإن الحاجة تتزايد
للنثريات النقدية التي تمكن
مـنــدوبــي الـشــركــات مــن إنهاء
ك ـ ــل ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات لـ ـك ــن ت ـظــل
ه ـن ــاك م ـخــاطــر م ــن ضـيــاعـهــا
أو ت ـعــرض ـهــا ل ـل ـســرقــة او أي
م ـمــارســات غـيــر قــانــونـيــة من
المستخدم.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــدون أن ــه
«مــن هنا ج ــاء ت فـكــرة بطاقة
المصروفات النثرية للشركات
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـمـنــح

زيد السعدون

الـ ـش ــرك ــة الـ ـح ــق فـ ــي مـنـحـهــا
ألي م ــن الـعــامـلـيــن م ــع وضــع
مختلف الضوابط التي تنظم
ع ـم ـل ـه ــا مـ ـث ــل وض ـ ـ ــع ح ـ ــدود
م ـع ـي ـن ــة لـ ـلـ ـص ــرف الـ ـشـ ـه ــري
م ــع إم ـكــان ـيــات أخ ــرى عــديــدة
ا لـهــدف منها تنظيم وضبط
المصروفات النثرية.
وأوضـ ــح أن ه ــذه الـبـطــاقــة
متاحة لجميع عمالء البنك من
الشركات ،إذ يمكن إصدارها
ألي عدد من الموظفين ،وهو
ً
ما يمكن أن يساعد أيضا في
تنظيم المصروفات إذ سيكون
ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة االطـ ـ ـ ــاع
بصورة مستمرة ودقيقة على
مصروفاتها النثرية ووضع
الخطط الخاصة بها.

يحتفل الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي ( )ABKبــالـيــوم
الــدولــي للغات اإلشـ ــارة ،ال ــذي يــوافــق  23سبتمبر
من كل عام ،مؤكدا التزامه بتقديم خدمات متميزة
للعمالء ذوي اإلعــاقــات السمعية فــي سبعة فــروع
بجميع أنحاء الكويت.
ويتم االحتفال باليوم الدولي للغات اإلشارة على
مستوى العالم ،بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية
لغة اإلشارة ،وأهمية التواصل مع األشخاص الذين
لديهم عوائق سمعية .ووفقا لالتحاد العالمي للصم،
يوجد نحو  72مليون شخص من الصم في جميع
أنحاء العالم.
وفي خطوة لتحسين تواصله مع العمالء من ذوي
اإلعاقات السمعية ،يعقد «األهلي» دورات تدريبية في
مجال لغة اإلشــارة بشكل منتظم لموظفي الفروع.
وتركز ال ــدورات على توفير التدريب المتخصص
للموظفين المسؤولين عــن مساعدة عمالء البنك
من ذوي االحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم
ال ـم ـصــرف ـيــة .وي ـل ـتــزم «األهـ ـل ــي» بـتـشـجـيــع وتـقــويــة
الشعور باالنتماء بين جميع األفراد في المجتمع.

ويقدم البنك حاليا خدمات لغة اإلشــارة في الفرع
الــرئ ـي ـســي وبـ ـف ــروع ال ـش ـعــب وال ـج ــاب ــري ــة وال ـقــريــن
وجنوب الصباحية والفردوس والجهراء .1
وتـ ــم ت ــزوي ــد  23م ــن م ــوظ ـف ــي ال ـب ـن ــك ف ــي تـلــك
الفروع بالتدريب المتخصص ،حتى يتمكنوا من
مساعدة عمالء ذوي االحتياجات الخاصة لتلبية
احتياجاتهم المصرفية ،كما أن جميع الموظفين
الـمــدربـيــن عـلــى اس ـت ـخــدام لـغــة اإلشـ ــارة يــرتــدون
ش ــارات لتبين للعمالء أنـهــم يـعــرفــون الـتــواصــل
بلغة اإلشارة.

«برقان» ٥ :فائزين بحساب «يومي»
أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات
اليومية على حساب يومي ،وفاز كل واحد منهم
بـ  5000ديـنــار ،والفائزون هــم :أنــوار عبدالكريم
الطاهر ،أبــرار محسن عيسى ،سامح طلعت بدر
مـحـمــد ،سـعـيــد صـبـحــي ج ــرج ــس ،وم ــري ــم سعد
ليلو السراجي.
وإضافة للسحب اليومي ،يوفر «برقان» سحبا
ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية
بقيمة  125.000دينار .وللتأهل للسحوبات ربع
السنوية يتعين على العمالء أال يقل رصيدهم
عن  500دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10دنانير تمثل فرصة واحدة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

لــدخــول السحب .وإذا كــان رصيد الحساب 500
دي ـن ــار وم ــا فـ ــوق ،ف ــإن صــاحـبــه سـيـكــون مــؤهــا
لدخول كل السحوبات اليومية وربع السنوية.

أجرى البنك التجاري السحب األسبوعي على
«حساب النجمة» وحملة «راتـبــك وفوقه كــاش»،
بـحـضــور ممثل عــن وزارة الـتـجــارة والصناعة
عبدالعزيز أشكناني.
وقال البنك ،في بيان صحافي أمس ،إن نتائج
السحب جاءت على النحو التالي :سحب حساب
النجمة األسـبــوعــي جــائــزة بقيمة  5000ديـنــار
كــانــت مــن نصيب عـبــدالـلــه محمد منشد سبع،
والسحب األسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش»
جائزة بقيمة  1000دينار كانت من نصيب علي
محمد أحمد علي.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـنــك أن ج ــوائ ــز ح ـس ــاب الـنـجـمــة
أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة،
إض ــاف ــة إل ــى تـنــوعـهــا طـ ــوال ال ـس ـنــة ،وتـتـضـمــن
السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة  5000دينار،
وشـهــريــة بقيمة  20000دي ـنــار ،وجــائــزة نصف
سنوية وقدرها نصف مليون دينار ،إضافة إلى
أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي
التي حصــل البنك بموجبها على شهادة غينيس
لألرقام القياسية وهي مليـون ونصف المليون
دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول
السحوبات والفوز بالجوائز القيمة ،كشف البنك
أنه يمكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع 100
دينار ،ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال يقل
عن  500دينار لدخول جميع السحوبات على كل
الجوائز التي يقدمها الحساب .وبالنسبة لفرص
الفوز ،فكلما زاد المبلغ المحتفظ في الحساب
ً
زادت فــرص فــوز العميل ،وكــل  25دي ـنــارا توفر
ً
فرصة واحدة للفوز ،فضال عن المزايا اإلضافية
التي يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل على
بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة
ائتمان بضمان الحساب ،كذلك الحصول على كل
الخدمات المصرفية من البنك التجاري.

وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـح ـم ـلــة «راتـ ـ ـب ـ ــك وفـ ــوقـ ــه كـ ــاش»
والموجهة للموظفين الكويتيين والوافدين في
القطاع الحكومي والخاص وكذلك المتقاعدين
والمستمرة حتى  31ديسمبر  ،2019وعــن آلية
االنضمام إلى هذه الحملة واالستفادة من المزايا
التي توفرها ،أوضــح البنك بــأن باستطاعة أي
موظف كويتي راتبه يزيد على  500دينار سواء
ً
تــم تعيينه حــديـثــا أو فــي الـخــدمــة الفعلية من
سنين القيام بتحويل راتبه إلى البنك واالستفادة
من مزايا هذه الحملة والحصول على هدية نقدية
ً
فورية مضمونة بقيمة  250دينارا أو قرض بدون
فائدة بقيمة خمس أضعاف الراتب و بحد أقصى
ً
 10000ديـنــار ،إضــافــة إلــى الــدخــول تلقائيا في
السحب األسبوعي على جائزة مقدارها 1000
دينار

«المتحد» يستقبل مجموعة من متطوعي «لوياك»
استقبل البنك األهلي المتحد،
في إطار شراكته االستراتيجية
مــع مــؤسـســة ل ــوي ــاك ،مجموعة
مــن متطوعي لــويــاك ،للتعريف
بأنشطة المؤسسة ومبادراتها
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وخ ــاص ــة بــرنــامــج
«التطوع سعادتي» ،عبر التفاعل
الـمـبــاشــر م ــع مـجـمــوعــة كـبـيــرة
م ــن مــوظـفــي الـبـنــك ف ــي الـعــديــد
من الفروع.
وتــأتــي ه ــذه ال ــزي ــارات ،التي
اسـتـمــرت يــومـيــن فــي مجموعة
من الفروع ،في إطار حرص إدارة
البنك على تشجيع موظفيه على
االنخراط في العمل المجتمعي
وال ـت ـط ــوع ــي ،وإت ــاح ــة الـفــرصــة
لهم للتواصل مــع المؤسسات
المتميزة فــي هــذا المجال مثل
«لوياك».
وف ـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ـه ــا عـ ـل ــى ه ــذه
الــزيــارات ،أعربت سحر دشتي،
المديرة العامة لحماية العمالء

ورئـ ـيـ ـس ــة فـ ــريـ ــق ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة ب ـ ــ»ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــد»،
عـ ــن اع ـ ـت ـ ــزاز الـ ـبـ ـن ــك ب ـش ــراك ـت ــه
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــع «لـ ــويـ ــاك»،
حيث رعــى البنك للعام الــرابــع
على الـتــوالــي برنامج (التطوع
سعادتي) ،الذي أطلقته «لوياك»،
بهدف الحصول على التكاتف
وال ـت ـع ــاون ل ـم ـســاعــدة مختلف
األفـ ــراد المحتاجين ،مــن خــال
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
الجهات ذات العالقة بالخدمة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،مـ ـث ــل :الـجـمـعـيــة
الـكــويـتـيــة لــرعــايــة األط ـف ــال في
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى (ك ـ ــات ـ ــش) ،مـعـهــد
بردايس للتدريب األهلي ،فريق
عبير  2التطوعي لذوي اإلعاقة
ال ــذه ـن ـي ــة ،والـ ـ ـن ـ ــادي ال ـكــوي ـتــي
لـ ـلـ ـمـ ـع ــاقـ ـي ــن ،ج ـم ـع ـي ــة الـ ـه ــال
األح ـمــر الـكــويـتــي ،وغـيــرهــا من
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،حـ ـي ــث ت ــرك ــزت
األنشطة باألساس على مساعدة

متطوعون من «لوياك» في زيارة لفرع «المتحد» بالقادسية
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة
وك ـب ــار ال ـســن وتـعـلـيــم م ـهــارات
اإلسعافات األولية.
وأضـ ــافـ ــت دشـ ـت ــي أن «هـ ــذه
ال ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ــارات جـ ـ ـ ـ ــزء مـ ـ ـ ــن أوجـ ـ ـ ــه
ال ـت ـع ــاون فـيـمــا ب ـيــن (الـمـتـحــد)

و( ل ــو ي ــاك) ،لتشجيع موظفينا
على ممارسة العمل التطوعي،
واستشعار أثره اإليجابي على
المجتمع وا لـمـتـطــو عـيــن أيضا
الــذيــن يـجــدون سـعــادة حقيقية
ف ــي الـ ـعـ ـط ــاء ،وهـ ـ ــذه الـ ــزيـ ــارات

تعكس أيضا حرصنا على نشر
الـثـقــافــة الـمـصــرفـيــة ،حـيــث تعد
فرصة جيدة كذلك للشباب من
منتسبي (لوياك) ،للتعرف على
طبيعة العمل المصرفي ،ما ُيعد
تجربة ثرية لكل األطراف».

«الخليج» يجري السحب ربع السنوي الثالث
أسعار المعادن الثمينة والنفط

ي ـجــري ب ـنــك الـخـلـيــج س ـحــب الــدانــة
ربع السنوي الثالث لهذا العام بعد غد
 25الـ ـج ــاري ،ف ــي إذاعـ ــة نـبــض الـكــويــت
( FM88.8ب ــرن ــام ــج دي ــوان ـي ــة ال ـيــاقــوت
واألنصاري) ،وبحضور وإشراف ممثل
ع ــن وزارة ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة ،وذل ــك
لتحديد الفائز بجائزة تصل قيمتها إلى
 500.000دينار.
وي ـع ــد يـ ــوم  31أك ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـبــل هو
آخــر يــوم لفتح حساب الــدانــة ولإليداع
فيه ،للدخول في السحب ربع السنوي
الرابع واألخير لهذا العام ،الذي سيقام
بـ ـت ــار ي ــخ  16ي ـن ــا ي ــر  ،2020و يـتـخـلـلــه
تتويج مليونير الدانة لعام  2019الذي
سـيـحـصــل ع ـلــى ج ــائ ــزة بـقـيـمــة مـلـيــون
دينار.
وتجدر اإلشارة إلى أن حساب الدانة
م ـت ــاح لـلـكــوي ـتـي ـيــن وغ ـي ــر الـكــويـتـيـيــن

الـمـقـيـمـيــن ف ــي ال ـكــويــت ،ويـتـعـيــن على
العمالء االحتفاظ بالحد األدنى للرصيد
البالغ  200دينار لفتح الحساب ،شرط
ً
االحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا
للدخول في سحوبات الدانة المقبلة.
وف ــي ح ــال انـخـفــض الــرصـيــد إل ــى ما
دون  200دينار في أي وقت ،يتم خصم
مبلغ دينارين من الحساب على أساس
ش ـه ــري لـح ـيــن اس ـت ـي ـفــاء ال ـح ــد األدنـ ــى
للرصيد.
أما بالنسبة للعمالء الذين يفتحون
ح ـس ــاب الـ ــدانـ ــة أو يـ ــودعـ ــون أك ـث ــر فــي
ً
الـحـســاب ،فيتأهلون لـلــدخــول تلقائيا
إلى السحوبات األسبوعية في غضون
يومين .وللمشاركة في سحوبات الدانة
ربع السنوية والسنوية المقبلة في عام
 ،2019يتعين عـلــى الـعـمــاء االحـتـفــاظ
بالرصيد المطلوب.

عـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،يـ ـك ــاف ــأ ال ـع ـم ــاء
األوفياء بفرص الــوالء ،وهي عبارة عن
إجمالي الفرص التي اكتسبها العميل

فــي السنة السابقة والـتــي تـضــاف إلى
ال ـعــام الـمـقـبــل كـمـكــافــأة لــه عـلــى والئ ــه،
وتطبق الشروط واألحكام.

١١
ً
«الوطني» :أسبوع مشحون بالتطورات للبنوك المركزية عالميا
ةديرجلا
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ً
تسعر األسواق حاليا قيام
االحتياطي الفدرالي بخفض
أسعار الفائدة مرة واحدة على
األقل هذا العام .لكن على الرغم
من ذلك ،كان هناك انقسام
في اآلراء بين المسؤولين بشأن
اتخاذ القرار والحاجة إلى خفض
ً
أسعار الفائدة مستقبال.

قال تقرير أسواق النقد األسبوعي الصادر عن بنك الكويت
الــوطـنــي ،إن مجلس االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي األمـيــركــي سعر
الفائدة بمقدار  25نقطة أساس ليصل إلى  2 - 1.75في المئة،
ً
وكان ذلك التخفيض الثاني من نوعه خالل عام  2019متوقعا
ً
عـمــومــا مــن قـبــل األس ـ ــواق ،لكنه لــم ينجح فــي دف ــع ال ــدوالر
األميركي نحو االنخفاض.
ووفق التقرير ،تأتي تلك الخطوة ،بعد أسبوع واحد فقط
من قرار البنك المركزي األوروبي تخفيض أسعار الفائدة على
الودائع وإطالق برنامج التيسير الكمي.
في التفاصيل ،سيطر على بيان االحتياطي الفدرالي النبرة
نفسها التي تبناها في بيان السياسة النقدية الصادر عنه في
يوليو الماضي وأشار إلى تراجع الصادرات واالستثمارات
ال ـت ـجــاريــة وس ــط تـ ــذرع ال ـب ـنــك ب ــأن خ ـفــض أس ـع ــار ال ـفــائــدة
ً
يستهدف تعزيز نمو االقتصاد األميركي نظرا إلى حالة «عدم
اليقين» المتعلقة بالنمو االقتصادي في المستقبل.
وفي إطار استجابة الرئيس األميركي دونالد ترامب لتلك
الخطوة ،قام كالمعتاد بانتقاد رئيس االحتياطي الفدرالي
ً
جيروم باول نظرا إلى افتقاده «الشجاعة» ،إذ اعتاد ترامب
ً
ً
على انتقاد «الـفــدرالــي» م ــرارا وتـكــرارا لتباطؤه الشديد في
خفض أسعار الفائدة.
ً
وتسعر األسواق حاليا قيام االحتياطي الفدرالي بخفض
أسعار الفائدة مرة واحدة على األقل هذا العام .لكن على الرغم
من ذلك ،كان هناك انقسام في اآلراء بين المسؤولين بشأن
ً
اتخاذ القرار والحاجة إلى خفض أسعار الفائدة مستقبال .إذ
قام سبعة أعضاء بالتصويت لمصلحة خفض أسعار الفائدة
في اجتماع األربعاء الماضي ،في حين أراد عضوان اإلبقاء
عليها دون تغير وسعى عضو آخر إلى المزيد من التخفيض.

وعلى الرغم من معاناة االقتصاد من بعض نقاط الضعف
وتراجع معدالت التضخم عن المستويات المستهدفة ،فإن
ً
نمو اإلنفاق االستهالكي مازال مستمرا بما أدى إلى ارتفاع
مبيعات التجزئة واستقرار سوق العمل.
وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام،
فإن أسعار الفائدة في الواليات المتحدة ال تزال أعلى بكثير
مقارنة بدول أخــرى ،إذ تصل إلى معدالت سلبية في أجزاء
من أوروبا واليابان.
صوت بنك إنكلترا باإلجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون
تغيير عند مستوى  0.75في المئة على خلفية انتظاره المزيد
من الوضوح فيما يتعلق بمعضلة انفصال المملكة المتحدة
عن االتحاد األوروبي.
وف ــي بـيــان ص ــادر عــن الـبـنــك ص ــرح ب ــأن مـعــدل التضخم
ربما يصبح أضعف من المتوقع في حال استمرار الغموض
المحيط بانفصال المملكة عن االتحاد األوروبــي ،في حين
كشفت البيانات الـصــادرة قبل أيــام قليلة عن تراجع معدل
الـتـضـخــم ال ـس ـنــوي إل ــى أدن ــى مـسـتــويــاتــه ف ــي ثــاثــة أع ــوام
بانخفاضه من  2.1في المئة إلى  1.7في المئة.
وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية أن التأخير
في التوصل إلى اتفاق بالنسبة لعالقة المملكة المتحدة مع
االتحاد األوروبي من شأنه أن يضر بمعدالت ثقة المستهلكين
والشركات ،وهو األمر الذي تفاقم نتيجة للحرب التجارية بين
الــواليــات المتحدة والصين والتي أدت إلــى تراجع معدالت
النمو االقـتـصــادي فــي كلتا الدولتين هــذا الـعــام .وانكمش
اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الثاني من العام بنسبة
 0.2فــي الـمـئــة ،أمــا على صعيد االف ــاق االقـتـصــاديــة ،يتوقع
ً
البنك أن يسجل االقتصاد نموا بنسبة  0.2في المئة في الربع

الثالث على أمل تجنب الركود بمفهومه الفني الذي يعرف
بأنه حصول انكماش على مدى ربعين متتاليين.
ومن أهم ما تضمنه محضر االجتماع استعراضه للمرة
األو ل ــى للنتائج المتوقعة ال نـفـصــال المملكة المتحدة عن
ً
االتحاد األوروبي بدون اتفاق موضحا أن ذلك سيؤدي إلى
ضعف معدالت النمو وارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه
ً
اإلسترليني مجددا.
وأش ــار صـنــاع السياسة النقدية إلــى أن مــن الـمــرجــح أن
ً
ترتفع معدالت الفائدة تدريجيا مقارنة بأدنى مستوياتها
المسجلة بعد عام  2008إال إذا كان هناك «انفصال سلس عن
االتحاد األوروبي».
ووس ــط عــدم وج ــود اتـفــاق فـســوق تـتــراجــع قيمة الجنيه
اإلسترليني ويرتفع التضخم ويتباطأ نمو االقتصاد بما
ً
يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة أو زيادتها وفقا لبنك إنكلترا.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء بوريس جونسون ،إن من
الممكن التوصل إلى اتفاق حول انفصال المملكة المتحدة عن
االتحاد األوروبي في القمة الحاسمة لقادة االتحاد األوروبي
التي سوف تنعقد يوم  17أكتوبر المقبل ،لكنه أصر على أن
المملكة المتحدة ستغادر االتحاد األوروبــي في  31أكتوبر
وهو الموعد النهائي المحدد لالنفصال سواء تم التوصل
إلى اتفاق أو لم يحدث ذلك.
وبعث جان كلود يونكر رئيس مفوضية االتحاد األوروبي
إش ــارات تبعث على الثقة بــأن االتـحــاد األوروب ــي والمملكة
المتحدة يمكن أن يتوصال إلى اتفاق بشأن انفصال المملكة
الـمـتـحــدة عــن االت ـحــاد األوروبـ ــي قـبــل الـمــوعــد الـنـهــائــي في
ً
أكتوبر ،وهو ما دفع بالجنيه اإلسترليني لالرتفاع متخطيا
 1.25دوالر.

ّ ُ ّ
«زين» توقع مذكرة تفاهم مع Dell Technologies

ّ
ّ
وق ـع ــت ش ــرك ــة زي ــن ُم ــذك ــرة
ت ـ ـ ـفـ ـ ــا هـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــة Dell
 ،Technologiesستتيح لها
إم ـك ــان ـي ــة ت ـط ـب ـيــق م ـج ـمــوعــة
مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــول
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـت ــي ستفيد
عمالء ها في الكويت .وتهدف
ُ ّ
المذكرة إلى تحقيق مستويات
م ـ ــرتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــة مـ ـ ـ ــن اإلنـ ـ ـت ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــة
وال ـك ـفــاء ة والــربـحـيــة للعمالء
بما يتماشى مع رحلة «زيــن»
نحو التحول الرقمي لتعزيز
دورهــا كشريك رئيسي لرؤية
الكويت .2035
وت ـ ــم ت ـن ـظ ـيــم ح ـف ــل تــوق ـيــع
ّ
ُمــذكــرة التفاهم في مركز زين
ل ــإب ــداع  ZINCبـمـقــر الـشــركــة
الرئيسي في الشويخ ،بحضور
الــرئ ـي ـســة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لـشــركــة
زين الكويت إيمان الروضان،

والنائب األول للرئيس لمنطقة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط وروسـ ـ ـي ـ ــا
وإفــري ـق ـيــا وتــرك ـيــا ف ــي شــركــة
 Dell Technologiesمحمد
أمين ،إضافة إلى مجموعة من
ّ
ُممثلي اإلدارة التنفيذية من
الشركتين.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــان ،خ ــال
الحفل ،إن «Dell Technologies
تقدم مجموعة شاملة وواسعة
من الحلول التي تتماشى مع
ُمتطلباتنا ذات ا لـمــوا صـفــات
العالية لتقديم خدمات تتسم
بالجودة لعمالئنا ،وسيقوم
ه ــذا الـتـحــالــف االسـتــراتـيـجــي
بمساعدتنا على تعزيز مركزنا
كشريك رئيسي ّ
وفعال لرؤية
الكويت  ،2035وهو األمر الذي
ّ
س ـي ـم ــك ـن ـن ــا مـ ــن وضـ ـ ــع حـجــر
األساس لالستفادة من الفرص

الروضان وأمين مع كبار مسؤولي اإلدارة التنفيذية من الشركتين
ُ
ال ــواف ــرة الـتــي تـقـ ّـدمـهــا عملية
التحول الرقمي».
من جهته ،قــال محمد أمين
إن «ال ـشــراكــة مــع زي ــن الكويت
تعكس الطموحات المشتركة

ّ
التحو ل
لــدى الجانبين لــد فــع
في قطاع االتصاالت بالمنطقة،
و ي ـم ـكــن ل ـل ـشــر كــات أن تنفتح
أمام االكتشافات الجديدة ،من
خالل تحديث البنية التحتية

اقتصاد

لتقنية المعلومات ،وتطبيق
حلول تقنية متقدمة تمكنها
من بناء بيئة مواتية لالبتكار،
ولذلك نحن ملتزمون بتكريس
ال ــوق ــت وال ـخ ـب ــرة ل ــدع ــم رؤي ــة

زين الكويت الرامية إلى إقامة
أسـ ــاس رق ـمــي راس ـ ــخ ،يصبح
ً
ك ـف ـي ــا ب ـخ ـلــق ف ـ ــرص مــرب ـحــة
ت ـعــود بــالـنـفــع عـلــى الـشــركــات
وعمالئها».

أبـقــى الـبـنــك الــوطـنــي الـســويـســري أس ـعــار الـفــائــدة ثابتة
ً
متجاهال الـضـغــوط العالمية الـمـتــزايــدة وخـفــض توقعات
النمو للعام الـحــالــي ،إذ أبـقــى على سعر الـفــائــدة الرئيسي
ً
عند مستوى  0.75 -في المئة مستشهدا بضعف آفاق النمو
في الخارج.
عالوة على ذلك ،قام البنك الوطني بتعديل أساس حساب
الفائدة السلبية على الودائع تحت الطلب لدى البنك الوطني
ً
الـســويـســري ،إذ أصـبــح بــإمـكــان الـبـنــوك ب ــدءا مــن اآلن ايــداع
المزيد من األموال لدى البنك المركزي السويسري قبل تطبيق
معدالت سلبية على ودائع البنوك التي تتخطى  25ضعف
الحد األدنى من االحتياطي المودع لدى البنك المركزي مقابل
ً
معدل  20ضعف المطبق حاليا.
وفي عام  ،2018دفعت البنوك نحو ملياري فرنك سويسري
من معدالت الفائدة السلبية التي ظلت مطبقة منذ حوالي
خمسة أعوام حتى اآلن .وبالنسبة للعام الحالي ،خفض البنك
الوطني السويسري توقعات التضخم إلى  0.4في المئة مقابل
توقعاته السابقة البالغة  0.6في المئة .كما يتوقع أن يصل
التضخم إلى  0.2في المئة في عام  2020مقابل  0.7في المئة
المتوقعة في الربع السابق.

 VIVAتحتفل باليوم
الوطني السعودي
احتفلت شركة االتصاالت
ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـت ـ ـيـ ــة  ،VIVAإ ح ـ ـ ــدى
ش ــرك ــات م ـج ـمــوعــة  ،STCمــع
مــوظ ـف ـي ـهــا ب ــالـ ـي ــوم الــوط ـنــي
ال ـتــاســع والـثـمــانـيــن للمملكة
العربية السعودية ،لمشاركة
الشعب السعودي فرحته بهذه
المناسبة الوطنية الغالية.
وتـ ـضـ ـمـ ـن ــت االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت
ف ـ ـيـ ــديـ ــو ل ـ ـش ـ ـبـ ــاب وش ـ ــاب ـ ــات
كــوي ـت ـي ـيــن ب ـع ـن ــوان «كـ ــل ع ــام
وأ ن ـتــم فــي قلوبنا يالمملكة»
ي ـع ــزف ــون وي ـن ـش ــدون ب ـســرور
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـن ـ ـش ـ ـيـ ــد الـ ــوط ـ ـنـ ــي
السعودي من داخل أعلى برج
في الكويت ،مع عرض لصور
وأحـ ـ ـ ــداث ت ـع ـكــس مـ ــدى عـمــق

العالقات التاريخية واألخوية
بين السعودية والكويت.
وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة،
ت ـت ـق ــدم  VIVAب ــأس ـم ــى آي ــات
ال ـت ـه ــان ــي والـ ـتـ ـب ــريـ ـك ــات إل ــى
ال ـم ـم ـل ـك ــة ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـي ــوم
الــوطـنــي الـتــاســع والـثـمــانـيــن،
ّ
ّ
سائلين الـمــولــى ع ــز وج ــل أن
يعيده عليهم باألمن والرخاء
واالزدهار.
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العقار ومواد البناء

سند الشمري

ً
ً
القطاع العقاري المحلي األقل تأثرا باألزمات خليجيا

نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني S.alshammari@aljarida.com

ّ
ّ
عقاريون لـ ةديرجلا• :ال يزال يدر عوائد جيدة ونسب الشغل إلى ارتفاع

طارق المطوع

أحمد العقيل

تعاني منطقة الخليج العربي العديد من
التوترات السياسية واالقتصادية خالل
السنوات الماضية ،مما أثر على عدد كبير من
االقتصادية في بلدانها.
القطاعات
ً
«الجريدة» سألت عددا من العقاريين عن ًتأثير
تلك ًاألحداث ً على القطاع العقاري تحديدا
محليا وخليجيا ،وما أكثر القطاعات العقارية
ً
تأثرا بتلك األحداث ،واتفقوا على أن كل أزمة

القطاع
العقاري أبطأ
القطاعات
ً
تأثرا باألزمات
واألحداث

المطوع

عبدالعزيز الدغيشم

تحدث ،بال شك ،سيكون لها تأثير واضح على
بعض القطاعات ،ومنها القطاع العقاري ،لكن
هناك بعض السياسات أو بعض الظروف
تمنع انزالق أسعار العقارات أو نزولها.
ورأى العقاريون أن القطاع العقاري المحلي
من أفضل القطاعات على مستوى الخليج،
وفيما يلي التفاصيل:

قـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
شــركــة ســديــر لـلـتـجــارة الـعــامــة
والـ ـمـ ـق ــاوالت طـ ـ ــارق ال ـم ـطــوع،
إن مـ ـ ــن ا لـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي أن تـ ـت ــرك
األزم ـ ــات الـعــالـمـيــة واإلقـلـيـمـيــة
ً
والمحلية تأثيرا على القطاعات
االقتصادية في جميع البلدان.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع أن مــن
األم ـث ـلــة ع ـلــى ذل ــك الـتـفـجـيــرات
األخيرة التي استهدفت شركة
أرامـ ـك ــو ف ــي الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية ،التي كــان لها األثــر
ال ـس ـل ـب ــي عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال
والنفط.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ك ـ ـ ـ ــل ق ـ ـطـ ــاع
اقتصادي تختلف نسبة تأثره
بـ ـ ــاألزمـ ـ ــات عـ ــن اآلخ ـ ـ ـ ــر ،وع ـل ــى
سبيل المثال القطاع العقاري،
إذ يعتبر مــن أب ـطــأ الـقـطــاعــات
ً
االق ـت ـصــاديــة ت ــأث ــرا ب ــاألزم ــات،
وي ـح ـت ــاج إلـ ــى وقـ ــت ك ـب ـيــر كــي
يـ ـتـ ـض ــح تـ ــأث ـ ـيـ ــر األزم ـ ـ ـ ـ ــة ع ـلــى
أس ـع ــاره وع ـلــى حــركــة الـعــرض
والطلب.
ولفت المطوع إلــى أن القطاع
الـعـقــاري المحلي مــن القطاعات
المتماسكة وت ــدر عــوائــد جيدة،
وأن ال ـط ـل ــب ال ي ـ ـ ــزال أعـ ـل ــى مــن
ً
ال ـ ـعـ ــرض ،م ـب ـي ـنــا أن ال ـق ـطــاعــات

العقارية في الخليج هي األخرى
ال تزال متماسكة ،في حين نسبة
العرض والطلب تختلف من دولة
وأخ ــرى ،فهناك دول يرتفع بها
العرض عن الطلب ،بفعل العديد
من العوامل.
وأشار إلى أن القطاع العقاري
ال ـخ ـل ـي ـج ــي شـ ـه ــد ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
التطورات خالل السنوات األخيرة،
وتم إقرار عدد من القوانين التي
ع ـم ـل ــت عـ ـل ــى ت ـح ـس ـي ــن وضـ ـع ــه،
ً
وح ـم ــاي ـت ــه ،ك ـم ــا أن ه ـن ــاك دوال
ات ـ ـخـ ــذت خ ـ ـطـ ــوات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
ً
ً
ستنعكس إيجابا مستقبال على
القطاع العقاري بالتحديد.
وبـ ـي ــن أن هـ ـن ــاك ب ـ ـ ــوادر عـلــى
انخفاض حدة التوتر في منطقة
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي خـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وه ـ ـ ــذا االم ـ ـ ــر ان ـع ـكــس
ً
إيجابا على أسواق المال ،بالتالي
ينعكس على نفسية المستثمرين
في القطاع العقاري.
واع ـت ـب ــر ال ـم ـط ــوع أن ال ـق ـطــاع
العقاري في الكويت ،يحتاج إلى
المزيد مــن القوانين التي تعمل
على حمايته وتنظيمه وتطويره،
ً
متوقعا استمرار أسعار العقارات
وفــق مستوياتها الحالية خالل
الفترة المقبلة ،وسط ازدياد أعداد

السعودية %9.4 :تراجع متوسط
سعر متر األراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر
المتر المربع لألراضي السكنية
بالسعودية خالل الربع الثالث
ال ــراه ــن ح ـتــى ن ـهــايــة األس ـبــوع
ً
الماضي انخفاضا بنسبة 9.4
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ـق ــارن ــة ب ـم ـس ـتــواه
الـمـسـجــل خ ــال ال ــرب ــع الـثــانــي
السابق من هذا العام ،ليستقر
ب ـن ـهــايــة ال ـف ـت ــرة ع ـنــد مـسـتــوى
ً
 992رياال للمتر المربع ،مقارنة
بـمـسـتــواه خ ــال ال ــرب ــع الـثــانــي
ً
 1094ري ـ ـ ـ ــاال ل ـل ـم ـت ــر الـ ـم ــرب ــع،
ً
بينما سجل اسـتـقــرارا مقارنة
بـمـسـتــواه خ ــال ال ــرب ــع الـثــالــث
ً
مــن الـعــام الـمــاضــي " 992ريــاال
للمتر المربع".
أمــا على مستوى المتوسط
ال ـس ـنــوي لـلـعــام ال ـج ــاري حتى
نهاية األس ـبــوع الـمــاضــي ،فقد
سـجــل الـمـتــوســط ال ـع ــام لسعر
المتر المربع لألراضي السكنية
ً
ً
خــال  2019ارتـفــاعــا طفيفا لم
تتجاوز نسبته  0.5فــي المئة،
ل ـي ـس ـت ـق ــر م ـ ــع نـ ـه ــاي ــة الـ ـفـ ـت ــرة
الـمــاضـيــة عـنــد مـسـتــوى 1024
ً
ريـ ـ ــاال لـلـمـتــر ال ـم ــرب ــع ،م ـقــارنــة
بمستواه خــال العام الماضي
ً
عند مستوى  1019رياال للمتر
المربع.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ال ـ ـ ـمـ ـ ــدن
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة :أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت مـ ـق ــارن ــة
ال ـم ـت ــوس ــط الـ ـسـ ـن ــوي ألس ـع ــار
األراض ــي السكنية خــال العام
الـحــالــي ،بمستواه خــال العام
الماضي ،تسجيل نجران أعلى
ن ـم ــو ف ــي ال ـم ـت ــوس ــط ال ـس ـنــوي
بـنـسـبــة  58.7ف ــي ال ـم ـئــة "980
ً
رياال للمتر المربع" ،فيما جاءت
ً
الـقـطـيــف األك ـبــر انـخـفــاضــا في
المتوسط بنسبة  17.6في المئة
ً
" 1075رياال للمتر المربع".

وبالنسبة إلى المدن الكبرى
"ال ــري ــاض ،جـ ــدة ،ال ــدم ــام" ،فقد
جـ ـ ـ ــاءت ت ـ ـحـ ــركـ ــات ال ـم ـت ــوس ــط
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ألسـ ـ ـع ـ ــار األراض ـ ـ ـ ــي
ال ـس ـك ـن ـي ــة ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى ال ـن ـحــو
التالي :انخفاض المتوسط في
الــريــاض بنسبة  5.8فــي المئة
ً
" 1533ريـ ـ ــاال لـلـمـتــر ال ـم ــرب ــع"،
وان ـخ ـف ــاض ــه بـنـسـبــة أك ـب ــر في
جـ ــدة ب ـن ـس ـبــة  14.7ف ــي الـمـئــة
ً
" 1182رياال للمتر المربع" ،فيما
ان ـخ ـفــض ال ـم ـتــوســط ال ـس ـنــوي
في الدمام بنسبة  2.7في المئة
" 1508رياالت للمتر المربع".

متوسط أسعار الفلل السكنية
س ـ ـجـ ــل ال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط ال ـ ـعـ ــام
ألس ـع ــار الـفـلــل الـسـكـنـيــة خــال
الربع الثالث الراهن حتى نهاية
ً
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي انـخـفــاضــا
ً
طفيفا لم تتجاوز نسبته  0.7في
المئة ،مقارنة بمستواه المسجل
خ ـ ــال ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي ال ـســابــق
من هــذا الـعــام ،ليستقر بنهاية
الفترة عند مستوى  983.5ألف
ريــال للفيال السكنية الــواحــدة،

ً
ً
بينما سجل انخفاضا سنويا
بنسبة  6.3فــي ا لـمـئــة ،مقارنة
بـمـسـتــواه خ ــال ال ــرب ــع الـثــالــث
من العام الماضي " 1.05مليون
ريال للفيال".
أمــا على مستوى المتوسط
ال ـس ـنــوي ل ـل ـعــام ال ـحــالــي حتى
نهاية األس ـبــوع الـمــاضــي ،فقد
سـجــل الـمـتــوســط ال ـع ــام لسعر
الفيال السكنية الــواحــدة خالل
ً
 2019ان ـخ ـف ــاض ــا بـنـسـبــة 7.0
ف ــي ال ـم ـئــة ،لـيـسـتـقــر م ــع نهاية
ا لـفـتــرة الماضية عند مستوى
 996ألــف ريــال للفيال السكنية
الواحدة ،مقارنة بمستواه خالل
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ع ـنــد مـسـتــوى
 1.1مليون ريال للفيال السكنية
الواحدة.
(العربية .نت)

المقيمين ونمو وتيرة المشاريع
وخاصة الصغيرة.

مستويات الطلب
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي لشركة مدينة األعمال
الكويتية العقارية أحمد العقيل
تــأ ثــر معظم القطاعات العقارية
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة بـ ـ ـ ــاألحـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي
شهدتها خالل السنوات الماضية
عدا القطاع العقاري المحلي ،إذ
شـهــد الـقـطــاع ال ـع ـقــاري فــي دبــي
انخفاضات كبيرة فــي األسـعــار،
إضافة إلــى انخفاض مستويات
الطلب عن العرض.
وأوض ـ ــح ال ـع ـق ـيــل أن ال ـق ـطــاع
ً
الـ ـعـ ـق ــاري ال ـق ـط ــري أيـ ـض ــا تــأثــر
ب ـ ــاألزم ـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وك ــذل ــك
البحريني والسعودي ،فمعدالت
الطلب انخفضت بشكل ملحوظ،
م ـمــا أث ــر ّع ـلــى أس ـع ــار ال ـع ـقــارات
ونسب الشغل في تلك الدول.
وقـ ـ ـ ــال إن الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري
المحلي ،شهد عكس ما شهدته
األسـ ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة ،فـمـعــدالت
الطلب مرتفعة ،مع ارتفاع نسب
ّ
الشغل ،ويأتي ذلك بسبب الدورة
االقتصادية الجيدة ،ونمو عدد

أسواق شهدت
انخفاضات
كبيرة
والقطاع
المحلي
مستقر

العقيل

هناك
ّ
تحفظ لدى
المستثمرين
للدخول في
استثمارات
جديدة

الدغيشم

أبوظبي :اتفاقية لتسهيل
إجراءات التسجيل العقاري
وقـعــت ُسلطة التسجيل لــدى ســوق أبــوظـبــي العالمي ودائ ــرة
التخطيط العمراني والبلديات في العاصمة اإلماراتية (أبوظبي)
اتفاقية تعاون خاصة بالقطاع العقاري.
ً
وطـبـقــا لـهــذه االتـفــاقـيــة ،ســوف يـحــاول الـطــرفــان إيـجــاد شراكة
تتعلق بإجراءات تسجيل العقارات في أبوظبي ،إضافة إلى أنهما
ً
سيعمالن معا لتسهيل تسجيل األراضي والعقارات الواقعة خارج
النطاق الجغرافي للمنطقة المالية الحرة في أبوظبي ،وفقا لبيان
صادر عن سوق أبوظبي العالمي.
َّ
وعلق المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بدر القبيسي ،قائال:
"توقيع اتفاقية التعاون مع سوق أبوظبي العالمي من شأنه تعزيز
اإلج ــراء ات الداعمة لحركة الـتــداول الـعـقــاري ،كما ستساهم هذه
الخطوة في إعطاء دفعة قوية لحركة تسجيل األمالك ،وذلك نابع
من المكانة االقتصادية والموثوقية العالمية التي يتمتع بها سوق
أبوظبي العالمي".
وأضاف القبيسي" :بلدية مدينة أبوظبي ،ومن خالل القوانين
الــداعـمــة للسوق الـعـقــاريــة ،وضمنها الـقــانــون رقــم  3لسنة 2015
بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي ،تعمل من أجل إيجاد
بيئة استثمارية وتداولية على أكبر قدر من المرونة واالستجابة
لمتطلبات المستثمرين ُ
والمالك".

انكماش حاد في السوق
العقاري اللبناني
أصبح القطاع العقاري اللبناني بحاجة لدخول العناية
الفائقة مع تردي الوضع االقتصادي العام في البالد والجمود
القاتل ا لــذي أ صــاب عمليات البيع وا لـشــراء ،خصوصا بعد
وقف القروض السكنية المدعومة قبل حوالي عامين.
ففي مؤشر جديد على ر كــود القطاع العقاري ،إن لم نقل
ا نـكـمــا شــه ،أ ظـهــرت إ ح ـصــاء ات نقابة المهندسين انخفاضا
في مساحات البناء المرخصة التي تعكس توقعات مستوى
العرض في القطاع العقاري ،إلى  391ألفا و 185مترا مربعا
خــال أ غـسـطــس  ،2019هـبــو طــا مــن  521أ لـفــا و 320مـتــرا في
يوليو.
وعلى صعيد تراكمي ،تراجعت مساحات البناء المرخصة
بنسبة  28.24في المئة سنويا إلى  3ماليين و 645ألفا و538
مترا خالل األشهر الثمانية األولى من العام الحالي ،مقارنة
مع  5ماليين و 79ألفا و 884مترا في الفترة ذاتها من العام
ا لـســا بــق ،و فــق مــا أورد التقرير األ سـبــو عــي ا لـصــادر عــن بنك
االعتماد اللبناني (.)Credit Linanais

المواطنين والمقيمين بشكل عام،
ً
مما خلق نوعا من الطلب المرتفع
على العقارات.
وذكـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـم ــال ـي ــة
ل ـل ـب ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـي ــة ،مـ ــن أف ـض ــل
ال ـم ــراك ــز ال ـمــال ـيــة ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـخ ـل ـيــج ،إض ــاف ــة إلـ ــى أن هـنــاك
ً
ً
انتعاشا وتمويال للمشاريع سواء
الكبيرة أو الصغيرة عبر الجهات
التمويلية أو ا لـجـهــات المعنية
م ـثــل ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لــدعــم
الـمـشــاريــع الـصـغـيــرة ،مـمــا شكل
ً
طلبا على الوحدات العقارية.
وأفـ ـ ــاد ب ــأن ال ـق ـط ــاع ال ـع ـقــاري
ً
ً
المحلي شهد ا نـخـفــا ضــا طفيفا
في قيمة تداوالته ،لكن في المقابل
لم تشهد األسعار انخفاضات ،بل
ً
ً
ً
شهدت استقرارا ملحوظا ،مبينا
أن ال ـق ـط ــاع ال ي ـ ــزال يـ ــدر عــوائــد
جيدة ،مع ارتفاع نسب التشغيل،
وهذا يعتبر من أهم العوامل التي
تساهم في الحفاظ على أسعاره.
وأكد العقيل أن القطاع المحلي
من أفضل القطاعات على مستوى
المنطقة ،على الرغم من حاجته
إلى المزيد من القوانين والقرارات
التي تعمل على تطويره وتنميته،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن حـ ـك ــوم ــة دب ــي
ً
ً
اتخذت أخيرا عددا من اإلجراءات،

لمحاولة إعادة التوازن وإنعاش
الـقـطــاع ،وعلى الــرغــم مــن أن تلك
اإلج ـ ــراءات ج ــاءت م ـتــأخــرة لكن
ً
يتوقع لها أن تؤثر إيجابا على
القطاع العقاري هناك.

األحداث الجيوساسية
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر
العقاري عبدالعزيز الدغيشم ،إن
ً
هـنــاك تـحـفـظــا مــن المستثمرين
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ال ـع ــرب ــي
للدخول في استثمارات جديدة،
وذلـ ـ ـ ـ ــك وسـ ـ ـ ــط ت ـ ــوت ـ ــر األحـ ـ ـ ـ ــداث
ال ـ ـج ـ ـيـ ــوسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ــى
ضبابية المشهد.
وأوض ــح الـ ّـدغـيـشــم ،أن عــزوف
المستثمرين أثــر وبشكل واضح
ع ـلــى ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري ف ــي دول
الخليج ،بالتالي انخفض الطلب
وارتفع المعروض ،مما ساهم في
انخفاض األسعار بشكل ملحوظ.
وذكر أن األحداث التي مرت بها
منطقة الخليج ،أثرت بالفعل على
نفسيات المستثمرين ،وانعكس
ً
ذلــك سلبا على القطاعات ســواء
العقارية أو غيرها من القطاعات
االقتصادية األخرى.
وأكـ ـ ـ ــد أن الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري

ال ـم ـح ـل ــي ك ـ ــان ب ـم ـن ــأى عـ ــن تـلــك
السلبيات التي أصابت القطاعات
الـعـقــاريــة الخليجية ،إذ ال يــزال
هـنــاك طلب كبير على الــوحــدات
العقارية بكل أنواعها ،إضافة إلى
ارتفاع نسب الشغل.
وأشار الدغيشم إلى أن السوق
ال ـم ـح ـلــي ي ـت ـم ـتــع بـخـصــوصـيــة،
وأن المواقف السياسية للكويت
لألزمات واألحداث التي شهدناها
ً
سابقا كان لها األثر اإليجابي في
استقرار أسعار العقارات.
وبين أن القطاع العقاري ليس
كغيره من القطاعات االقتصادية
األخرى ،إذ ال يتأثر بشكل مباشر
وس ــري ــع ب ــاألزم ــات ع ـكــس قـطــاع
األسهم والـبــورصــة ،التي تأثرت
ب ـش ـك ــل مـ ـلـ ـح ــوظ خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ن ـت ـي ـج ــة األحـ ـ ـ ـ ــداث فــي
المملكة العربية السعودية.
وذكــر أن الكويت متأخره في
عملية تـطــويــر ال ـســوق الـعـقــاري
وم ــواكـ ـب ــة الـ ـتـ ـط ــور ،إذ البـ ــد مــن
إنـ ـش ــاء ه ـي ـئــة مـسـتـقـلــة لـلـقـطــاع
العقاري ،ينوط بها تنظيم السوق
وإصـ ــدار الـتـقــاريــر والمعلومات
الـمـتـعـلـقــة ب ــه ،إض ــاف ــة إل ــى أنـهــا
ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـسـ ــريـ ــع إن ـ ـجـ ــاز
معامالت تداول العقارات.

وجهة نظر
األزمة االقتصادية وسوق العقار
ً
ال شك أن هناك تباطؤا في النمو االقتصادي
لبعض الــدول الكبرى ،ومنها الواليات المتحدة
األميركية ،وألمانيا ،وبريطانيا ،وهــذا التباطؤ
ً
أدى إلــى هاجس بركود اقتصاد قــادم ،وأحيانا
ال ـك ــام ع ــن أزم ــة اق ـت ـصــاديــة طــوي ـلــة ،واس ـت ـمــرار
الـ ـح ــرب االق ـت ـص ــادي ــة ب ـيــن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
والـصـيــن ،مـنــذ ف ـتــرة ،مــن مــؤشــرات ح ــدوث أزمــة
اقتصادية عالمية يتخوف منها البعض ويتساءل
عن مدى تأثر سوق العقار المحلي والخليجي.
لكن أثرها المتوقع على دول مجلس التعاون
ب ـن ـســب م ـت ـف ــاوت ــة ،فـ ــالـ ــدول الـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد عـلــى
ً
المستثمر األجنبي أكثر عرضة وتأثرا من الدول
األخرى مثل دولة الكويت إذ ال يسمح للمستثمر
األج ـن ـب ــي ب ـش ــراء ال ـع ـق ــارات وب ـي ـع ـهــا ،فــالـمــؤثــر
الرئيسي في الكويت القرارات المتعلقة بالقروض
العقارية ،والبنك المركزي ،وبنك االئتمان ،وقرارات
بقية الجهات الحكومية المعنية بالسوق.
كما يمكن االسـتـفــادة مــن الـصــراع الــدائــر بين
الصين والــواليــات المتحدة فــي الفترة الحالية
بــاقـتـنــاص ال ـف ــرص لــوج ــود اخ ـت ـي ــارات مـتـعــددة
تـنــافـسـيــة ل ـب ـنــاء ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة وال ـم ـشــاريــع
الـ ـعـ ـم ــاق ــة ،مـ ـث ــل ال ـ ـط ـ ــرق ،ومـ ـحـ ـط ــات الـ ـط ــاق ــة،
والمطارات ،وبناء مدن جديدة ،كما فعلت الكويت
بتوقيع اتفاقية الجزر مع الصين ،واالستفادة من
الطفرة المالية قبل حدوث األزمة المتوقعة ،كما
أن استثمارات الكويت الخارجية طويلة األجل
وبشركات تخطت أزمات كبيرة وكثيرة ،وبالتالي
ال أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق أو الهلع بشأن
ً
استثمار العقار الخارجي ،علما أن حصة القطاع
العقاري باستثمارات الكويت الخارجية ال تتعدى
 10ف ــي ال ـم ـئــة ،م ــن ح ـيــث نـصـيــب االس ـت ـث ـمــارات
الخارجية لألسهم  60فــي المئة ،والـسـنــدات 30
في المئة.
ومـ ــع ك ــل م ــا س ـب ــق ،ي ـجــب ت ــوخ ــي الـحـيـطــة
وال ـحــذر مــن ارت ـ ــدادات األزم ــة االقـتـصــاديــة ،إن
حصلت ،واالستعداد لها بكل احترافية ،فهي

عماد حيدر -نائب رئيس
اتحاد وسط العقار

أزمة ال يمكن التنبؤ بوقت حدوثها وعواقبها،
وكم من الوقت تستغرق ،بمتابعة ومراقبة دقيقة
لألوضاع ووضع خطة وحلول لمواجهة األزمة
وع ــدم اتـبــاع سياسة حـلــول ردود األف ـعــال في
مواجهة األزمات ،وأال نخلط األوراق والتخبط
فـ ــي الـ ـحـ ـل ــول ،واس ـ ـت ـ ـشـ ــارة كـ ــل قـ ـط ــاع حـســب
تخصصه ،فاتحاد وسطاء العقار يعد مسودة
اقـتــرحــات وحـلــول استباقية لمواجهة األزمــة
االقتصادية المتوقعة وتقديمها إلى المسؤولين
بالدولة ومنها:
 -1عدم فرض أي نوع من أنواع الضريبة في
الفترة القادمة.
 -2تعديل التركيبة السكانية.
 -3االستغناء عن العمالة السائبة والوظائف
غير الضرورية.
ّ
 -4ت ــوعـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ــاك ب ـخ ـف ــض اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات،
ً
وخـصــوصــا فــي الـقـطــاع الصناعي والـتـجــاري
لمساعدة الشركات في تخطي األزمة.
 -5عمل تقييم ألوضاع الشركات.
 -6تحديث القوانين المتعلقة بتنظيم سوق
العقار.
 -7مــراقـبــة الـجـهــات المعنية بـســوق العقار
التقليدي والسوق اإللكتروني.
 -8مراقبة المزادات للشركات الخاصة وفرض
عقوبات صارمة على المتالعبين في السوق.
 -9استخدام البنك المركزي والجهات المعنية
أدواتهم للحفاظ على ثبات أسعار العقارات أو
ارتفاعها بشكل طبيعي.
 -10التعاون مع إدارة مكافحة غسل األموال
لمراقبة أي نشاط عقاري وصفقات مشبوهة.
 -11فرض عقوبات صارمة على العاملين في
مهن تخالف إقاماتهم لما لهم من آثار سلبية
على سوق العقار.
فمن السهل أن تواجه أزمة أنت مستعد لها،
لكن من الصعب أن تخرج من أزمة وتحاول أن
تتعافى منها.

ثقافات
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تشهد مدينة إسطنبول
التركية اليوم انطالقة
أنشطة «األيام الثقافية
الكويتية» في ساحة تقسيم
الشهيرة .
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يؤمن المذيع محمد الوسمي،
أن االحتراف المهني بدون
مرجعية علمية لن يحقق
أحالمه في وضع بصمة
تميزه بهذا المجال.
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17

مسك وعنبر
غد فعاليات
تنطلق مساء ٍ
الدورة الرابعة من مهرجان
«ليالي مسرحية كوميدية»
على مسرح كيفان.

شهد حفل افتتاح فيلم
«النهاية» للمخرج محمد
ً
ً
الحملي حضورا كثيفا من
نجوم الساحة الفنية.

ً
سويفت تلغي عرضا في ملبورن

تايلور سويفت
أنجين أكيوريك

ميغان فوكس

أنجين ينفي الخالف
مع كيفانش تاتليتوغ
نفى النجم التركيأنجين أكيوريك وجود خالف بينه
وبـيــن اب ــن بـلــدهكيفانش تــاتـلـيـتــوغ ،ال ــذي انـتـقــد أخـيــرا
الممثلين الذين يرفعون أجــرهــم ،والــذي صــادف حينها
رفع زميله أنجين أجره في مسلسله الجديد (ابنة السفير)،
والــذي عــاد وقــال بتصريح له إن المبلغ الــذي يتقاضاه
الممثل ال يحدد مستوى إبداعه.
وأش ــاد أنـجـيــن بــزمـيـلــه كـيـفــانــش ،وتـمـنــى لــه النجاح
والتوفيق فــي كــل أعماله التمثيلية ،قائال إن تصريحه
األخير لم يكن ردا على كيفانش .جدير بالذكر ،أن أكيوريك
َّ
عبر أخيرا عن حبه للنجمة بيرين ســات ،معتبرا إياها
الممثلة األفضل التي شاركته البطولة.

كريستين دانست

ميغان فوكس :ابني نوح كريستين تحتفل بحصولها
ً
على «نجمة المشاهير»
يهتم كثيرا بالموضة
تحدثت الممثلة العالمية ميغان فوكس عن
قــرار إبنها نــوح " 6سـنــوات" ،ار تــداء الفساتين،
فأعربت عــن دعمها الكامل لــه ،وتأمين البيئة
النفسية السليمة كي يتأقلم مع نفسه ،في ظل
االنتقادات التي يواجهها من أصدقائه.
و ق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــة سـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــة أ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام "The
 "Transformersإن نوح يحب ويهتم بالموضة
ً
ً
جــدا  ،كما أ نــه غالبا ما يختار مالبسه بنفسه،
ومنها الفساتين ،على ا لــر غــم مــن أ نــه يتعرض
للكثير من االنتقادات من أصدقائه.

احتفلت النجمة كريستين دا نـسـت بــو ضــع نجمتها
ً
ال ـخــاصــة ع ـلــى م ـمــر الـمـشــاهـيــر ف ــيه ــول ـي ــوود ،ت ـقــديــرا
ألعمالها السينمائية المميزة خــال مسيرتها الفنية
الـحــافـلــة .وح ـضــرت كريستن االحـتـفــال بــرفـقــة خطيبها
ً
ً
جيسي بليمونس ،وابنهما البالغ من العمر عاما واحدا،
وســط حـضــور جماهيري وع ــدد مــن أصــدقــاء كريستين
ّ
المقربين ،وقد تألقت بفستان من دار شانيل.
ولم تتمكن كريستين من ضبط مشاعرها خالل إلقاء
خطيبها كلمة خالل التكريم ،أثنى فيها على موهبتها.

ألغت نجمة الـبــوب األميركية تايلور سويفت
عرضا كان من المفترض أن تحييه في إطار سباق
"ملبورن كاب" للخيول ،إثر حملة تندد بهذا النوع
من السباقات التي تستغل فيها الحيواناتُ .
وكان من المتفرض أن تؤدي الفنانة ،التي أعلن
مشاركتها في هذه الفعاليات في فترة سابقة من هذا
الشهر ،أغنيتين من ألبومها األخير (الفر).
غير أن مشاركتها أثــارت موجة انتقادات عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،بدفع من حملة "حماية
خ ـيــول ال ـس ـب ــاقــات" ،ال ـتــي ان ـت ـقــدت ســويـفــت على
"تغليبها المكاسب المادية على حس التعاطف،
وتأييدها استغالل الحيوانات".
َّ
ووق ـ ــع أك ـثــر م ــن  6500شـخــص عـلــى عريضة
إلكترونية تطالبها بإلغاء العرض.

وفي بيان ،أشار ِّ
مروج الحدث ماشروم إيفنتس
إل ــى مشاكل فــي البرمجة لتبرير إل ـغــاء الـعــرض،
وأوضح أن "التعديالت في جولتها اآلسيوية حالت
دون تمكنها من الحضور".
وأشـ ـ ـ ــادت ح ـم ـلــة "ح ـم ــاي ــة خ ـي ــول ال ـس ـبــاقــات"
بهذا القرار ،كاتبة على صفحتها بـ"فيسبوك" ،أن
"الـضـغــوط على تــايـلــور لكي تلغي عرضها أتت
بثمارها ،ويبدو لنا أنها َّلبت النداء ،بغض النظر
َّ
المقدم".
عن السبب
ومنذ عام  ،2013نفقت ستة خيول في سباقات
"ملبورن كاب" ،التي تنظم منذ عام  1876في أول يوم
ثالثاء من نوفمبر ،وتلقب بـ"السباق الذي يوقف ّأمة".
(أ ف ب)

وفاة المغني السنغالي سامبا سامب

مهرجان الجونة السينمائي يعرض
ّ
أفالم الحب والمحرمات المجتمعية
أبرزها «أبيض على أبيض» و«بئر الحرمان» و«كانينغهام»
تتواصل عروض األفالم المشاركة في النسخة الثالثة من
مهرجان الجونة السينمائي ،الذي يقام بمنتجع الجونة على
شواطئ البحر األحمر المصرية ،في الفترة من  19إلى 27
الجاري ،بمشاركة  80فيلما من  40دولة حول العالم.
وتشهد قاعات الجونة ،في ثالث أيام عروض المهرجان،
تقديم  25فيلما أبرزها «أبيض على أبيض» و«بئر الحرمان»
و«كانينغهام» و«الحياة الخفية ألورديس جسما»
و«السادس عشر من ديسمبر» و«خدمة التوصيل» و«آدم
تستمر فعاليات المهرجان
ال ـ ـح ـ ــال ـ ــي ب ـ ـ ـعـ ـ ــرض ل ـ ــأف ـ ــام
المشاركة ،حيث تــدور معظم
ت ـل ــك األفـ ـ ـ ــام فـ ــي ف ـل ــك ال ـحــب
والـ ـمـ ـح ــرم ــات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة،
وت ـ ـقـ ــدم سـ ـي ــرة حـ ـي ــاة بـعــض
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــاسـ ــة
والفنانين العالميين.
و ي ـ ـح ـ ـكـ ــي فـ ـيـ ـل ــم "،"1982
و هــو فيلم لبناني  -أميركي
 نرويجي مشترك من إخراجول ـيــد م ــؤن ــس ،ق ـصــة الـصـبــي
وسام 11( ،عاما) ،الذي ينوي
الـبــوح لزميلته جــوانــا بمدى
حبه لها.
وي ـ ـقـ ــدم ال ـف ـي ـل ــم ال ـم ـغــربــي
ال ـف ــرن ـس ــي "آدم" م ــن إخ ـ ــراج
مريم توزاني ،قصة عبلة التي
تعيش مــع ابنتها الصغيرة
وردة.
ويـ ــدور فـيـلــم "أب ـيــض على
أبـيــض" وهــو إنـتــاج إسباني
 تشيلي  -فرنسي  -ألمانيمشترك ،من إخــراج ثيو كور،
حول قصة مصور البورتريه
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي بـ ـي ــدرو ال ــذي
يطلب منه صاحب مزرعة في
منطقة شيلي القطبية إسداء
خدمة له.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـف ـي ـل ــم
األلماني "الرا" من إخراج يان
أولـ ـي ــه ج ــري ـس ـت ــر ،ح ـ ــول الرا
ال ـتــي تحتفل بـعـيــد مـيــادهــا
ال ـ ـ  60ف ــي ن ـفــس ال ـي ــوم ال ــذي
ي ـش ـتــرك ف ـيــه اب ـن ـهــا فـيـكـتــور،
العازف المحترف ،في إحياء
حفلة موسيقية مهمة تالحظ
األم المتسلطة التي خططت
ل ـم ـس ـيــرة اب ـن ـهــا الـمــوسـيـقـيــة
بأكملها ،غيابه عنها ألسابيع،

وال شـ ـ ـ ـ ــيء ي ـ ـش ـ ـيـ ــر إ لـ ـ ـ ـ ــى أن
وجودها بالحفل أمر مرغوب
بـ ـ ـ ــه ،وت ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــد األح ـ ـ ـ ـ ــداث،
لتكتشف الرا أن فيكتور قد
يفر من قبضتها بهذا الحفل.
أمـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
"صــان ـعــة ال ـم ـلــك" ،م ــن إخ ــراج
ل ــوري ــن غــريـنـفـيـلــد ،فـيـعــرض
المسيرة السياسية المثيرة
ل ـل ـجــدل إلي ـم ـي ـلــدا م ــارك ــوس؛
السيدة األولى السابقة لدولة
الفلبين.
ُ
ويـحـيــي الفيلم األلـمــانــي -
الفرنسي  -األميركي المشترك
"كــانـيـنـغـهــام" ،مــن إخـ ــراج إال
كوفجن ،مئوية مولد الراقص
وم ـ ـص ـ ـمـ ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ـ ــات
األميركي االستثنائي ،ميرسي
كانينغهام.
وفـ ـ ـ ــى الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـل ـب ـن ــان ــي
"أم ــي" ،إخــراج وسيم جعجع،

دانييال رحمة

وأمي» و«معارك عنيفة» و«فكرة إيجابية» و«صانعة الملك»
و« »1982و«الرا» و«لحم والفتاة ذات السوار» ،في حين
يعاد عرض أفالم عرضت في اليومين األول والثاني من
عروض المهرجان ،وهي أفالم «جلد أميركي» و«محصن»
و«لما بنتولد» و«أخوات السالح».
وشهد المهرجان حضور نجمات السينما والغناء،
ومنهن :كندة علوش ونسرين طافش ودانييال رحمة
ودانا فيرارا وسميرة مقرون وغيرهن.
يـخـتـبــر إلـ ـي ــاس ال ـص ـغ ـيــر (9
أعوام) ،المتردد بانتظام على
الكنيسة ،إيمانه ،بعد الوفاة
غير المتوقعة لوالدته ،ويبتكر
خطة غريبة الستعادتها.
ويـحـكــي الـفـيـلــم اإلسـبــانــي
"الـســادس عشر من ديسمبر"
من إخراج ألفارو جاجو دياز،
عــن حـلــول ظــام يــوم السبت،
حين تترك لوسيا ( 18عاما)،
تدريب كرة اليد ،وتذهب لتقل
أخيها فــي مدينة تعتقد هي
أنها تعرفها جيدا.
ويدور الفيلم المصري "بئر
الحرمان" إخراج كمال الشيخ،
الذي يعرض ضمن البرنامج
ال ـخ ــاص ف ــي إطـ ــار االح ـت ـفــال
بذكرى مئوية ميالد الروائي
إح ـس ــان ع ـب ــدال ـق ــدوس ،حــول
نــاهــد ،ال ـمــرأة العفيفة نـهــارا،
الـ ـت ــي ت ـت ـح ــول إل ـ ــى ال ـل ـع ــوب

سامبا ديابره سامب
تــوفــي المغني السنغالي ســامـبــا ديــابــره
سامب ،عميد الفنانين في البالد ،الذي صنفته
"يونسكو" بأنه "كنز بشري حــي" عــام ،2006
عن  95عاما ،على ما جاء في تغريدة للرئيس
السنغالي ماكي سال.
وكتب رئيس الـبــاد فــي تغريدته" :خسرت
السنغال أحد أشهر أبنائها ،الحاج سامبا ديابره
سامب ،الذي رفعته اليونسكو إلى مصاف الكنز
البشري الحي ،وهو ملك التدينيت" ،اآللة الوترية
الـمــؤلـفــة مــن ثــاثــة أو أرب ـعــة أو خمسة أوت ــار.
وأضاف" :كان رمزا للعزة والترابط االجتماعي".
ُول ـ ــد ســام ـبــا عـ ــام  1924ف ــي عــائ ـلــة ش ـعــراء
تقليديين ،وقد شــارك في تقديم برنامج ناجح

م ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ــت
عندما يأتي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاء،
وبـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب
معاناتها
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اضـ ـط ــراب
الشخصية،
ال ت ـ ـ ـتـ ـ ــذ كـ ـ ــر
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مـغــامــراتـهــا الليلية في
ص ـب ــاح الـ ـي ــوم ال ـتــالــي،
وي ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاول طـ ـبـ ـيـ ـبـ ـه ــا
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــي ،ال ـم ـص ـم ــم
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـش ـ ـخ ـ ـيـ ــص
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذور حـ ــال ـ ـت ـ ـهـ ــا،
التوصل إلــى سبب
هـ ـ ــذا االضـ ـ ـط ـ ــراب،
ً
مقتنعا بأن شيئا
م ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث ف ــي
طفولتها.
أم ـ ـ ــا ال ـف ـي ـل ــم
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــى
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
"لـ ـ ـح ـ ــم" مــن
إخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج
ك ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
فيتتبع 5
شخصيات
ن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــن
ي ـ ـت ـ ـشـ ــاركـ ــن ت ـ ـجـ ــارب ـ ـهـ ــن مــن
وجهات نظر متعددة.
(د ب أ)

ح ــول تــاريــخ الـسـنـغــال وإرث ـه ــا الـثـقــافــي عشية
استقالل البالد عام .1960
َّ
وفي عام  ،1962شكل سامبا مع صديقه أمادو
نداي فرقة غناء تقليدية في مسرح سورانو بدكار،
على ما ذكرت وكالة األنباء السنغالية.
وقــد قــال الفنان فــي أحــد األي ــام" :التدينيت آلة
تستعيد ال ـمــاضــي .وه ــي قـ ــادرة عـلــى استقطاب
المعاصرين ،من خالل إحياء جمال قارتنا .ينبغي
أن يتمتع المرء بالموهبة وبالعطاء للتحكم في
هذه اآللة المعقدة جدا" .وكان أيضا "شاعرا تقليديا
مداحا ومؤرخا ومدونا لمجتمعه ،رجال ساهم كثيرا
في تثمين الموسيقى التقليدية السنغالية ونشرها"،
(أ ف ب)
على ما أفاد موقع "سنيبلوس".

يابانية تفوز بالمسابقة الدولية لقادة
األوركسترا الشباب في «بوزانسون»

سميرة مقرون

فـ ــازت الـيــابــانـيــة نــودوكــا
أوك ـ ـيـ ــزاوا ( 32ع ــام ــا) ،أمــس
األول ،فــي فرنسا بالنسخة
ال ـس ــادس ــة والـخـمـسـيــن من
الـمـســابـقــة ال ــدول ـي ــة ل ـقــادة
األوركـ ـسـ ـت ــرا ال ـش ـبــاب في
م ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ب ـ ــوزان ـ ـس ـ ــون
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــي ،وهـ ـ ـ ــي مــن
األعرق في العالم.
وهي المرة األولى التي
تفوز بها امــرأة بالجائزة
الكبرى لقيادة األوركسترا
فـ ـ ــي ب ـ ـ ــوزانـ ـ ـ ـس ـ ـ ــون ،م ـنــذ
نــالــت اإليـطــالـيــة سيلفيا
م ـ ــاس ـ ــاريـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ـجـ ــائـ ــزة
مناصفة عام .1993
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب ج ــائ ــزة
ال ـق ـيــادة ال ـتــي منحتها
لجنة التحكيم برئاسة
قائد األوركسترا الفرنسي
يـ ـ ـ ــان بـ ــاس ـ ـكـ ــال ت ــورت ــولـ ـيـ ـي ــه،
ف ــازت أوك ـي ــزاوا أيـضــا بجائزة
الجمهور وجائزة األوركسترا.
وهــي تقدمت في النهائي على
الفرنسي فيكتور جاكوب (28
ع ــام ــا) ،والـصـيـنــي لــي ه ــاوران
( 33عاما) .ونال فيكتور جاكوب

نودوكا أوكيزاوا
"تـ ـن ــويـ ـه ــا خـ ــاصـ ــا م ـ ــن لـجـنــة
التحكيم" ،وه ــي جــائــزة تمنح
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي الـمـهــرجــان
"تحية لعمله الرائع" .وقد تواجه
ال ـث ــاثــة ف ــي ق ـي ــادة أورك ـس ـتــرا
"دوي ـت ـش ــه راديـ ـ ــو فـيــارمــونــي
ساربروكن كايزرسلوترن" مع
عزف مقطوعة "كونستياليشنز"
من تأليف الفرنسي إريك تانغي
خصيصا للمسابقة ،وم ــن ثم
القصيدة الفلهرمونية "الموت

والتجلي" لريتشارد شتراوس.
وس ـب ــق ألوك ـ ـيـ ــزاوا أن ف ــازت
ب ــال ـج ــائ ــزة األولـ ـ ـ ــى والـ ـج ــائ ــزة
الخاصة لمسابقة طوكيو الدولية
لـقـيــادة األورك ـس ـت ــرا ،والـجــائــزة
الـثــالـثــة فــي الـمـســابـقــة الــدولـيــة
للقيادة "شـبــاب موسيقي" في
ب ــوخ ــارس ــت .وت ـل ـقــت دروس ـه ــا
بجامعة الفنون في طوكيو ،وفي
( wأ ف ب)
برلين.

ثقافات ١٤

توابل ةديرجلا
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الجوهري :ثقافة الصورة السينمائية شبه غائبة
انتقد المخرج المغربي
عبداإلله الجوهري
تهميش الثقافة
السينمائية ًفي المجتمع
العربي ،داعيا إلى
االهتمام بها وحضورها
في المنظومة التربوية.

تنامي الوعي
السينمائي لدى
المواطن سيدفعه
إلى الذهاب
إلى القاعات
السينمائية

ق ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج الـ ـمـ ـغ ــرب ــي
عـ ـ ـب ـ ــداإلل ـ ــه الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــري ع ـلــى
هامش الــدورة الثالثة عشرة
لـ ـمـ ـه ــرج ــان س ـي ـن ـم ــا ال ـ ـمـ ــرأة
بـ ـس ــا إن "الـ ـمـ ـشـ ـك ــل ال ـك ـب ـيــر
الــذي نعاني منه في المغرب
ً
والـ ــدول الـعــربـيــة عـمــومــا هو
غـ ـي ــاب االهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ـص ــورة
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى وج ـ ـ ــه
الخصوص".
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ـحـ ــوهـ ــري" :م ــا
زلـ ـ ـن ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـغ ـ ــرب ن ـع ـت ـبــر
السينما مجرد تسلية ومثار
ل ـهــو وف ــرج ــة ول ـي ـســت رك ـيــزة
أساسية للتنمية".
وأوض ــح أن ــه" :لـيــس لدينا
وعي لألسف بأهمية الصورة
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ولـ ـي ــس ه ـنــاك
ق ــرار سـيــاســي حـقـيـقــي لــدعــم
الثقافة السينمائية ،والدليل
أن كل المؤسسات التعليمية
والـتــربــويــة ال ت ــدرس الفنون
بشكل عام والفن السينمائي
بشكل خاص".
وتمنى وجود قرار سياسي
يـ ــدعـ ــم ال ـ ـح ـ ـضـ ــور والـ ـثـ ـق ــاف ــة
السينمائية فــي المؤسسات
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج
التربوية.
وقـ ـ ــال إن "تـ ـن ــام ــي ال ــوع ــي
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ل ـ ــدى ال ـم ــواط ــن
س ـي ــدف ـع ــه إل ـ ــى الـ ــذهـ ــاب إل ــى
ال ـقــاعــات الـسـيـنـمــائـيــة ،وهــذا
سيشجع منتجين على إنتاج

أفالم ويقود إلى التنافس بين
المخرجين المغاربة وسيخدم
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـط ــاف اإلب ـ ـ ــداع
السينمائي المغربي".
وانتقل الجوهري في مساره
اإلبــداعــي مــن األف ــام القصيرة
والوثائقية إلى األفالم الطويلة،
وترشح فيلمه الطويل (ولولة
الــروح) لعدد من الجوائز وفاز
بجائزتين في مهرجان الفيلم
ا لـمـغــار بــي فــي يوليو الماضي
فــي "وج ـ ــدة" ،كـمــا ف ــاز بـجــائــزة
ال ـف ـي ـلــم ال ـط ــوي ــل ف ــي م ـهــرجــان
اإلسكندرية عام .2018
وحـ ـ ـص ـ ــل الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــري ع ـلــى
جوائز أخرى منها جائزة المهر
الذهبي ألحسن فيلم قصير في
واجادوجو في .2015
وال ـج ــوه ــري ك ــات ــب ونــاقــد
ومن المخرجين القالئل الذين
ول ـ ـجـ ــوا ع ــال ــم ال ـس ـي ـن ـم ــا مــن
بــوابــة األدب ،حـيــث دع ــا إلــى
المصالحة بين السينمائيين
واألدبـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ــن أجـ ـ ــل ت ـط ــوي ــر
الكتابة السينمائية وتجاوز
إشـكــالـيــة ضـعــف الـسـيـنــاريــو
في الفيلم المغربي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال "هـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاك قـ ـطـ ـيـ ـع ــة
حقيقية لــأ ســف بين األد بــاء
وال ـس ـي ـن ـمــائ ـي ـيــن ال ـم ـغ ــارب ــة،
فالسينمائيون ال يحضرون
الملتقيات األدبية والشعرية
وك ــل م ــا ل ــه عــاقــة بــالـثـقــافــة،
والـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـقـ ـ ـف ـ ــون واألدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال

يـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــرون ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات
وال ـم ـل ـت ـق ـي ــات ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة.
ً
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـ ـن ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــس سـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــا
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـص ــوص وال ـك ـت ــاب ــة
السينمائية".

«الصبي
سارق
الفجل»

كوميدي اجتماعي
وم ـ ـضـ ــى قـ ــائـ ــا إن فـيـلـمــه
األخ ـيــر (ه ــا م ــدري ــد ..فيسكا
بارصا) يتناول الصراع الذي
يـ ـح ــدث عـ ـ ــادة ب ـي ــن جـمــاهـيــر
فريقي ريال مدريد وبرشلونة
"وك ـ ـيـ ــف يـ ـت ــم اسـ ـتـ ـغ ــال ه ــذا
الصراع بين جماهير الفريقين
اإلسـبــانـيـيــن مــن أج ــل أه ــداف
أخ ــرى غـيــر ريــاض ـيــة ،خاصة
سياسية ودينية".
وأضاف أن الفيلم "كوميدي
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ي ـ ـن ـ ـب ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى
مجموعة من المواقف الطريفة
ويـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ــن
الرسائل االجتماعية الهادفة".
ويرى الجوهري أن السينما
المغربية "تعيش اليوم أزهى
ف ـ ـتـ ــرات ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ـ ــل ع ـلــى
مستوى اإلن ـتــاج ألنـهــا تنتج
ً
ً
ً
سنويا  30فيلما روائيا طويال
ً
ً
و 60فيلما قصيرا ومن عشرة
ً
ً
إلى عشرين فيلما وثائقيا".
وأضـ ــاف "الـفـيـلــم المغربي
الـيــوم يـشــارك فــي مهرجانات
عالمية ويحصل أحيانا على
جــوائــز لكن تعترضه مشاكل

عبد االله الجوهري
ك ــال ـت ــوزي ــع ون ـق ــص ال ـق ــاع ــات
السينمائية".

أمثلة عالمية
وأبــدى تفاؤله عند المقارنة
ب ــأمـ ـثـ ـل ــة ع ــالـ ـمـ ـي ــة كــال ـس ـي ـن ـمــا
األميركية والهندية ،وقال "هذه
ً
األخيرة تنتج سنويا ما يقارب
 1000ف ـي ـلــم ل ـك ــن ع ـ ــدد األف ـ ــام
الجيدة ال يتجاوز الخمسين أو
ً
األربعين فيلما".
وأشار لنفس الشيء بالنسبة
للسينما األميركية "التي تنتج

 500فيلم روائي في السنة لكن
عدد األفالم الجيدة التي تسافر
عبر العالم وتحصل على جوائز
ً
ال يتجاوز  50فيلما ،بمعنى أننا
ً
ً
إذا كنا ننتج  30فيلما روائـيــا
في السنة ومن ضمنها أربعة أو
خمسة أفــام جيدة فهذا يبعث
عـلــى ال ـت ـفــاؤل .يـجــب أن نبتعد
عن خطاب التشكيك والتشاؤم".
يذكر أن تونس حلت ضيفة
شــرف هــذه ال ــدورة بمشاركتها
بخمسة أفالم روائية ووثائقية
لمخرجات تونسيات.
(رويترز)

العبيدي :الصورة النمطية عن المرأة مسؤولية جماعية
اعتبرت المخرجة والتشكيلية التونسية سارة
العبيدي أن الصورة النمطية للمرأة في السينما
الـعــربـيــة لـيـســت م ـســؤول ـيــة الـسـيـنـمــا فـحـســب بل
مسؤولية التنشئة االجتماعية والعائلة والمدرسة
عموما.
والمجتمع
ً
وقــالــت الـعـبـيــدي ،إن "ك ـســر ال ـص ــورة النمطية
باإلضافة إلى كل هذا بحاجة إلى قرار سياسي"،
مضيفة أن "السينما مرآة المجتمع وأظن أن التغيير
منذ البداية يجب أن يكون من عمق المجتمع حتى
نغير هذه الصورة في السينما".
وذكــرت أن فيلمها "بنزين" الــذي يعد أول فيلم
نوعا
روائي طويل لها بعد عدة أفالم قصيرة "كان
ً
من التحدي على عــدة مستويات" مشيرة إلــى أنه
صور في الجنوب التونسي "في منطقة لم يصور
فيها سينمائيون من قبل كما شارك فيه ممثلون
مبتدئون".
أما على مستوى المضمونّ ،بينت أنه يحكي عن
الهجرة "التي تناولتها السينما العربية والعالمية

بإسهاب ،لكنني تناولت الظاهرة بطريقة مغايرة
تماما عما هو سائد ،ليس من وجهة نظر الذين
ً
يغادرون بل الذين يبقوا في أماكنهم ينتظرون".
وسارة العبيدي مخرجة تونسية درست الفنون
التشكيلية في بلدها ثم سافرت إلى بلجيكا حيث
درسـ ــت الـسـيـنـمــا ،ول ـهــا ع ــدة أفـ ــام ق ـص ـيــرة مثل
"الموعد" وهو أول عمل روائي لها ،و"آخر قاطرة"
ويـعــد "بـنــزيــن" أول فيلم روائ ــي طــويــل لها كتبت
له السيناريو وأخرجته وأنتجه وصــوره زوجها
الراحل علي بن عبدالله الذي توفي قبل عرضه في
القاعات .وتابعت العبيدي أن زوجها كانت له خبرة
كبيرة في المجال السينمائي مضيفة" :اشتغلنا
أفالما بطريقتنا
بطريقة أكثر حرية وكنا نصور
ً
وتصورنا ونحن االثنين شكلنا فريق عمل متكامل".
واس ـت ـطــردت ب ـحــزن بــالــغ" :حـلـمـنــا مـعــا وقمنا
باختيار أماكن التصوير وفريق العمل وبذلنا كل
الجهد لكن لم يكتب له أن يرى الفيلم في القاعات
مع الجمهور".

ويتحدث الفيلم عن حياة سالم وحليمة التي
انقلبت رأسا على عقب وهما يبحثان عن ابنهما
المفقود الذي اختار الهجرة بطريقة غير شرعية
نحو إيطاليا.
وعـ ــن اخ ـت ـي ــاره ــا أحـ ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم ف ــي ال ـج ـنــوب
الـتــونـســي ،وهــي "أي الـعـبـيــدي" أيـضـ ًـا مــن منطقة
الجنوب (قابس) ،قالت إن ذلك جاء بطريقة "عفوية
لم أتصور أحداث القصة في مدينة تونسية أخرى".
وأضافت "اعتبر هذه المنطقة من تونس جميلة
جدا ليس من منظور فلكلوري تصويري كما هو
ً
الشأن بالنسبة للبطاقات البريدية لكن هناك نوع
من الجمال الساحر المبهم".
واع ـت ـبــرت الـعـبـيــدي أن قــدوم ـهــا إل ــى السينما
م ــن ع ــال ــم ال ـف ـن ــون الـتـشـكـيـلـيــة "م ـك ـمــل لـمـســارهــا
السينمائي".
وقــالــت "الـفـنــون كلها تتقابل وتـكـمــل بعضها
بـعـضـ ًـا بالنسبة ل ــي ،السينمائي مـهــم أن يعرف
تاريخ الفنون المعاصرة والحديثة والموسيقى

«األرض تحت قدمي» يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان سال
فــاز الفيلم النمساوي "األرض تحت قدمي"
لمخرجته ماري كروتزر بالجائزة الكبرى للدورة
 13لمهرجان فيلم المرأة بسال.
ك ـمــا فـ ــاز ال ـف ـي ـلــم ب ـج ــائ ــزة أح ـس ــن سـيـنــاريــو
وتسلم سفير النمسا بالمغرب الجائزة نيابة
ع ــن ال ـم ـخــرجــة .وت ـقــاســم فـيـلــم ب ـنــت ال ــري ــح من
إخراج الممثلة المغربية لطيفة أحرار وفيلم "400
صفحة" من إخراج غزالن أسف جائزة الجمهور
الشبابي للفيلم القصير.

وكــانــت جــائــزة الـجـمـهــور الـشـبــابــي للفيلم
الطويل من نصيب المخرج
عــز الـعــرب الـعـلــوي عــن فيلمه "كيليكيس...
دوار البوم" ،وجائزة الفيلم الوثائقي من نصيب
الفيلم األلـمــانــي "فــي الـبـحــث" .وف ــازت بجائزة
أحسن دور نسائي الممثلة المقدونية زوريكا
نوشيفا عن دورها في فيلم "اإلاله موجود" في
حين تقاسم جائزة أحسن دور رجالي الممثلون
الصينيون عيسى ياسان وكالبينور راحماتي

ومــوســى يــاســان عــن أدواره ــم فــي فـيـلــم"الــوداع
أيضا على
األول" .وحصل فيلم "اإلاله موجود"
ً
جائزة التحكيم الخاصة.
واس ـت ـحــدث الـمـهــرجــان جــائــزة جــديــدة هي
جــا ئــزة اليونسكو مخصصة لمخرج يتناول
قضايا المرأة وتم منحها هذه الدورة مناصفة
للفيلمين "اإلاله موجود" و"وظيفتها" وهو فيلم
يوناني صربي فرنسي مشترك.
(رويترز)

سارة العبيدي
ألن السينما هــي الفن السابع بمعنى أنها تضم
جميع الفنون".
كثيرا في
ساعدتني
للفنون
"دراستي
وأضافت
ً
رؤيـتــي الفنية وال ـصــورة الـتــي التقطها وتشكيل
اإلط ــار ووض ــع الــديـكــور واإلك ـس ـســوارات وطريقة
التصميم".
كما اعتبرت العبيدي أن ســؤال الـمـســاواة بين
الرجل والـمــرأة في الحظوظ وخاصة في المجال
الفني "هــو ســؤال مغلوط وتـطــرح فيه اإلشكالية
بطريقة خاطئة" .وقالت "المرأة في السينما العربية
مــوجــودة منذ الـبــدايــات كما هــو الـشــأن بالنسبة
للسينما المصرية".
وختمت ســارة "أنــا كتونسية ال أرى نفسي في
الحقيقة مختلفة عن الرجل ،على األقــل في مجال
السينما عندي نفس الحظوظ".
(رويترز)

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

"الـصـبــي س ــارق الـفـجــل" هــي أول رواي ــة لــأديــب الصيني مو
يــان ،الــذي حصل على جائزة نوبل العالمية سنة  ،2012وقبلها
حاز جائزة نونينو الدولية ،وكذلك شهادة الدكتوراه الفخرية من
جامعة هونغ كونغ.
روايـ ــة ي ــان تنقل وقــائــع مــن تــاريــخ الـصـيــن مثله مـثــل الكاتب
الصيني جاو ،الذي حصل على جائزة نوبل عام  2000عن رواية
ً
"ال ــذرة الرفيعة الحمراء" التي صــدرت  ،1987وهناك أيضا روايــة
"رمز الذئب" لكاتبها الصيني يانغ رونغ ،والروايات الثالث تنقل
الوقائع في المجتمعات الريفية والصحاري المنغولية والتاريخ
الواقعي للحياة فيها الذي يبدو من شدة غرائبيته وقسوته غير
قابل للتصديق ،وكأنه أساطير ال تنتمي إلى واقعها ،وتبدو كتابتها
السحرية التي تنطبق عليها تمام االنطباق ،وكأن هذا
كالواقعية ُ
ً
االصطالح قد ف ّصل لها ،وهو المعنى المقصود تماما من مفهوم
الواقعية السحرية ،أي أن الــواقــع مــن شــدة غــرابـتــه وغـيــر قابلية
تصديقه تنقله وتحوله إلى مفهوم السحر الذي ينفي الواقع بأن
ً
يحوله إلى أبعد من كونه واقعا.
"الصبي سارق الفجل" واقعيتها من شدة غرائبيتها تنقلها إلى
عوالم سحرية أسطورية ،تكتمل مالمحها مع صورة هذا الصبي
الـصــامــت ،المثال الكامل لقسوة الحياة والفقر والقهر والـعــذاب
ً
لطفولة ُسحق مفهومها ومعناها ،والذي يعمل حدادا وسط بيئة
ال ترحم الضعفاء.
أجـ ــاد ال ـكــاتــب م ــو ي ــان بـنـحــت وت ـصــويــر الـصـبــي م ــن ال ـخــارج
والــداخــل ،حيث كــان هو الصبي ذاتــه ،وربما نقل إليه الكثير من
ً
متاعب وأحاسيس طفولته القاسية أيضا في قريته ،وهذا واضح
من التماهي بروح الصبي وشخصيته.
الجميل في الرواية دقة الوصف الذي يكاد أن يتحول إلى لوحات
ً ً
حية متحركة بمشاهد سينمائية" :كان الوقت متأخرا جدا ،بينما
كان ال يزال يتولى عملية النفخ ببطء ملحوظ ،حتى انخفض صوت
المنفاخ فأصبح مثل شخير الرضيع ،وأصبح صوت جريان مياه
النهر فــي غاية الــوضــوح ،حتى بــدا وكــأنــه صــوت ذو شكل ولــون
واضحين ،حتى يخيل إليك وكأنك ال تسمعه فقط بل أنك تسمعه
وتــراه .ففي صباح يوم ما ،كانت الفتاة قد لمحته لحظة خروجه
من داخل فتحة الجسر وقد امتأل شعر رأسه ببقايا القش ،وهكذا
كان الصبي األسمر يجتهد بنفخ الكير وهو يتلوى من شدة التعب
وكأنه هو الذي يتعرض للنفخ وليس الذي يقوم به ،وقد كان ينحني
ويرتفع بجسده بحركات سريعة وقد بدأ رأســه مثل ثمرة بطيخ
تطفو على سطح مياه النهر ،وعيناه السوداوان تبرقان من شدة
التركيز والتعب".
الرواية رغم واقعها التعس المؤلم الحزين فإنها ال تهز المشاعر
بشدة ،وتبقي مسافة بينها وبين قارئها ،ورغم المشاهد المرسومة
والموصوفة بدقة وجمال فإنها فاقدة للطاقة الروحية الوجدانية،
وتقيم حواجز عاطفية انفعالية بينها وبين القارئ ،ربما نتج هذا
البرود وعدم القدرة على نقل الطاقة الحسية إلى إحساس القارئ
الذي يقرأها بدون أدنى انفعال من الترجمة ،ألنه يصعب علي أن
أقول إنه ناتج عن طريقة كتابة المؤلف الذي حصد جائزة نوبل
للرواية وترجمت رواياته إلى لغات العالم.
ً
وهـنــاك ملحوظة أخــرى قــد تكون سببا أدى إلــى بــرود الطاقة
الحسية للرواية ،وهي أن كمية الشتائم باللهجة المصرية لم تعكس
المجتمع الصيني ولم تنطبق على الصورة الذهنية للصيني لدى
القارئ العربي ،فترجمة الحوارات باللهجة المصرية أدى إلى حدوث
فجوة في القبول والرضا بالتلقي بسبب تنافر تركيب الصورة
الذهنية للشخصية المصرية الناضحة بلهجتها عند المتلقي،
ً
وتركيبها على الشخصية الصينية أيضا الراسخة صورتها لدى
ً
ً
ً
المتلقي ،فهل تتخيل مثال عراكا صينيا باللهجة المصرية" :ظهر
ً
نائب العمال ليوتاي يانغ وراح يخاطب الصبي األسمر قائال :هو
أنت لسه قاعد يا أسود أنت ،دا أنا كنت فاكرك هربت مع األسطى
بتاع الستات! ثم سأل النائب ليو الحداد الشاب :وأنت يا أعور ،أديك
خالص عرفت تخلص من األسطى بتاعك ،ولكن إياك تأخر العمل في
الفرن ،ولو اكتشفت إنك بتلعب بديلك هاقلعلك عينك العورة .فقال
الحداد :خير يا حبيبي ليه كده؟ افتح عينك العورا وبص كويس ،دا
الشنيور بتاعك باين عليه مكسور ،شوف الكلب الملعون ،هو أنت
قاصد تعمل كده"؟ اللغة العربية فيها مناطق شاسعة ومتنوعة
للسخرية والضحك واإليحاء بأنها لهجة عامية ،ال أدري لماذا لم
يستغلها المترجم لمنح الرواية مصداقيتها؟

ً
مؤسسة البابطين الثقافية تصدر كتابا بالعربية واإلنكليزية فعاليات األيام الثقافية الكويتية في إسطنبول اليوم
يتضمن وقائع المنتدى العالمي األول لثقافة السالم
تولي مؤسسة عبدالعزيز
البابطين الثقافية
سعود ً ً
اهتماما كبيرا لثقافة السالم
في العالمِّ ،
مكرسة جهودها
لخدمة هذه القيمة اإلنسانية
الكبيرة.

إصدار الكتاب
تزامن مع الذكرى
الـ  20إلعالن األمم
المتحدة وبرنامج
العمل حول ثقافة
السالم

أصــدرت مؤسسة عبدالعزيز
ً
سعود البابطين الثقافية كتابا
باللغتين الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن وق ـ ـ ــائ ـ ـ ــع الـ ـجـ ـلـ ـ ُس ــات
والكلمات والتوصيات التي قدمت
في المنتدى العالمي األول لثقافة
السالم الذي عقدته المؤسسة في
محكمة العدل الدولية في الهاي
بهولندا ،في  13يونيو الماضي.
وجــاء الكتاب بعنوان" :المنتدى
الـعــالـمــي األول لـثـقــافــة ال ـســام...
تـعـلـيــم ال ـس ــام ل ـح ـمــايــة ال ـت ــراث
الثقافي".
ووثـ ــق ال ـك ـتــاب ك ـل ـمــات مهمة
ألقاها زعـمــاء دول وشخصيات
س ـي ــاس ـي ــة وف ـ ـكـ ــريـ ــة بـ ـ ـ ـ ــارزة فــي
العالم ،بحيث يمكن للمتلقي أن
يطلع بوضوح وشفافية على كل
ما دار في هــذا المنتدى ،ومــا تم
طرحه من أفكار وآراء وتطلعات
حول ثقافة السالم ،والغرض من
مناهج تعليم ثقافة السالم التي
قــدمـتـهــا ال ـمــؤس ـســة ل ـل ـعــالــم ،من
خالل استعراض دقيق لبرنامج
المنتدى المشتمل على الجلسات
من االفتتاح حتى الختام.
ً
ويأتي إصدار الكتاب متزامنا
ً
أيضا مع الذكرى العشرين إلعالن
األم ــم الـمـتـحــدة وبــرنــامــج العمل
حول ثقافة السالم.

حماية التراث الثقافي
وج ــاء فــي تـقــديــم الـكـتــاب" :إن
التعليم وحماية التراث الثقافي
من العوامل الحاسمة في تنمية
ثـقــافــة ال ـســام ال ـع ــادل ،إذ يمكن

غالف الكتاب
للتربية على الـســام -إذا بنيت
ب ـش ـكــل م ـن ــاس ــب -أن ت ــؤث ــر فــي
ً
السلوكيات والمواقف ،انطالقا
من المراحل األولــى من التنمية
البشرية ،بما يعزز ثقافة اإلدماج
ً
أساسا للتفاعل".
وركـ ــزت مـقــدمــة الـكـتــاب على
تـعـلـيــم ثـقــافــة ال ـســام مــن حيث
ً
جعل تعليم السالم العادل مبدءا
ً
أساسيا في المناهج الوطنية،
والتركيز على تدريس المهارات
العملية المتعلقة بنبذ العنف
وحل النزاعات وحقوق اإلنسان
والمشاركة المدنية ،كعنصرين
حاسمين في بناء سالم مستديم.

وتعتبر الكلمات والتوصيات
التي وثقها الكتاب من المنتدى
ال ـعــال ـمــي األول لـثـقــافــة ال ـســام
ً
ً
م ـ ــرج ـ ـع ـ ــا م ـ ـه ـ ـمـ ــا ل ـل ـب ــاح ـث ـي ــن
وال ـ ــدارسـ ـ ـي ـ ــن فـ ــي حـ ـق ــل ث ـقــافــة
السالم ،كما أنها مستند لحقبة
زمنية حالية تضج بالصراعات
والـحــروب ،ســواء القائمة منها،
أو الوشيكة التي تهدد العالم،
وب ــالـ ـت ــال ــي فـ ـ ــإن الـ ـكـ ـت ــاب ُي ـع ــد
دعـ ــوة عــالـمـيــة م ــن الـمـشــاركـيــن
فـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى إلي ـ ـقـ ــاف عـجـلــة
هــذه ال ـحــروب ،وتــرسـيــخ األمــان
وال ـت ـع ــاي ــش ال ـس ـل ـمــي لـحــاضــر
األجيال ومستقبلها.

تنطلق فــي مدينة إسطنبول
الـيــوم فـعــالـيــات "األي ــام الثقافية
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة" ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـن ـظ ـم ـه ــا
القنصلية الكويتية بالتعاون مع
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،بـهــدف تـعــزيــز الـتـقــارب
الثقافي واالجتماعي بين البلدين
والشعبين.
وت ـت ـض ـم ــن هـ ـ ــذه ال ـف ـع ــال ـي ــات
أنشطة مختلفة تساعد الشعب
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرف ع ـلــى
ا لـجــوا نــب الثقافية والحضارية
وال ـف ـل ـك ـلــور ال ـش ـع ـبــي ال ـكــوي ـتــي،
ان ـطــاقــا م ــن ال ـح ــرص واالي ـم ــان
المشترك بضرورة تعزيز التقارب
والتآلف بين األمم.
وأك ــد القنصل ال ـعــام للكويت
ف ــي إسـطـنـبــول مـحـمــد الـمـحـمــد،
أهمية هــذه الفعالية التي تنظم
في اسطنبول ذات التاريخ القديم
والـ ـثـ ـق ــاف ــة الـ ـع ــريـ ـق ــة ،الفـ ـت ــا إل ــى
دورها في دعم التواصل المعرفي
والثقافي ،وإب ــراز اإلرث الثقافي
وال ـح ـضــاري للكويت فــي جميع
المحافل.

الوعي الحضاري
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـحـ ـم ــد إن الـ ـح ــدث
الثقافي الذي ينظم بالتعاون مع
وزارة الثقافة والسياحة التركية
يهدف الى اطالع المجتمع التركي
عـلــى الـمـكــون الـثـقــافــي الكويتي،
وم ــا تــول ـيــه ال ـك ــوي ــت م ــن أهـمـيــة
كبيرة للثقافة باعتبارها عامال
مهما وأساسيا فــي نشر الوعي
الحضاري بين شعوب العالم.
وأضاف أن الفعاليات الثقافية
ستتضمن اقــامــة فنون وأنشطة
ثقافية متنوعة لفنانين كويتيين
ب ـس ــاح ــة (ت ـق ـس ـي ــم) ،أح ـ ــد أش ـهــر

الـمـيــاديــن بــإسـطـنـبــول بحضور
كبار المسؤولين في المدينة.
وذكـ ـ ــر أن ال ـف ـع ــال ـي ــات تـشـمــل
اقامة معرض للفنون التشكيلية
والفوتوغرافية ومنحوتات ،الى
ج ــان ــب عـ ــرض ك ـتــب وإص ـ ـ ــدارات
ثقافية متنوعة للمجلس ومالبس
فلكلورية وم ــأك ــوالت وحـلــويــات
كويتية.
وت ــاب ــع أن م ـم ـث ـلــي الـمـجـلــس
سيعقدون سلسلة لقاءات مع عدد
من المسؤولين المعنيين بالشأن
الثقافي في تركيا ،للتباحث حول
جـمـلــة م ــن ال ـمــواض ـيــع الـثـقــافـيــة
م ـحــل االه ـت ـم ــام ال ـم ـش ـت ــرك ،الــى
جانب زيارات المتاحف والمراكز
الثقافية ،وذل ــك فــي اط ــار تفعيل
االتفاقية الثقافية الثنائية بين
البلدين.
وأع ـ ــرب الـمـحـمــد ع ــن أم ـلــه أن
تــدشــن هــذه الفعاليات الثقافية
في اسطنبول مرحلة جديدة من
االنفتاح والتعاون الثقافي بين
الكويت وتركيا؛ لتأصيل الروابط
الثقافية بين الشعبين ،وتعزيز
التواصل والحوار بينهما.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت األم ـي ـنــة
العامة المساعدة لقطاع الشؤون
الـمــالـيــة واالداريـ ـ ــة فــي المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
رئيسة الوفد د .تهاني العدواني،
إن ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
وال ـف ـنــون واآلداب ي ـحــرص على
مد جسور التواصل الثقافي مع
شعوب العالم المختلفة ،إيمانا
منه بأن التواصل اإلنساني يثري
الثقافة فــي الكويت ،ويسهم في
التعريف بعادات وتقاليد الكويت
التراثية.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ال ـتــي
ت ـش ـغــل أيـ ـض ــا م ـن ـصــب األم ـي ـنــة

بوستر الفعالية
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ل ـ ــآث ـ ــار
والمتاحف بالتكليف ،أن التراث
الشعبي هو الوحيد القادر على
رسـ ــم ص ـ ــورة ل ـح ـض ــارة وث ـقــافــة
أي شـعــب ،فـمــن خــالــه يستطيع
اآلخ ــر قـيــاس م ــدى عــراقــة الـبـلــد،
والتعرف على عــاداتــه وتقاليده
وفنونه الشعبية التي رافقته على
مر السنين.
وأك ـ ـ ـ ــدت أن األي ـ ـ ـ ــام ال ـث ـقــاف ـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي اس ـط ـن ـبــول تــأتــي
تجسيدا للعالقات الــوديــة التي
ت ـ ــرب ـ ــط الـ ـبـ ـل ــدي ــن الـ ـص ــديـ ـقـ ـي ــن،
مــوضـحــة ان الـحــدث يـعــد فرصة
ثمينة لتعريف واظـهــار مخزون
الكويت الذوقي القديم في اوساط
المجتمع التركي.
وبـيـنــت أن ــه سـتـعــرض نـمــاذج

م ــن ل ــوح ــات ال ـف ـنــون التشكيلية
بمشاركة الفنانة التشكيلية منال
الشريعان ،باإلضافة الى معرض
صـ ـ ــور ف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــة لـلـمـصـمــم
عبدالعزيز الدويسان الذي سيقوم
بتقديم ورشة عمل عن استخدام
الـ ـه ــات ــف الـ ــذكـ ــي فـ ــي ال ـت ـصــويــر
الفوتوغرافي .وكشفت العدواني
أن الـبــاحــث فــي ال ـتــراث الكويتي
عـ ـض ــو فـ ــريـ ــق (اك ـ ـس ـ ـبـ ــو ،)965
ل ـل ـم ـعــارض ال ـتــراث ـيــة والـحــرفـيــة
النوخذة طارق مال الله ،سيشارك
في الفعالية أيضا ،وكذلك الفرقة
الموسيقية الكويتية بقيادة د.
ب ـســام الـبـلــوشــي ،ال ـتــي ستعزف
جميع الفنون الكويتية الشعبية
والـمـعــاصــرة ال ــى جــانــب فنانين
من تركيا.

توابل ةديرجلا

•
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محمد الوسمي« :ليالي الكويت» األقرب إلى نفسي
«أطمح لتقديم برنامج حواري يناقش القضايا التي تهم المواطن»

عزة إبراهيم

• كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــد ل ـ ـل ـ ـقـ ــاء
المشاهدين في الفترة المقبلة؟
 أستعد الستكمال مسيرتيفــي بــرنــامــج «لـيــالــي الـكــويــت» في
مــوسـمــه ال ـخــامــس ،ال ــذي ينطلق
مطلع أكتوبر المقبل فــي الــدورة
ال ـب ــرام ـج ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ،وحــال ـيــا
ـار االستعداد للموسم الجديد
جـ ٍ
ً
وأرجـ ـ ـ ـ ـ ــو أن يـ ـ ـك ـ ــون اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال
لمسيرة النجاح التي حققتها مع
زمالئي في ال ــدورات السابقة من
خ ــال الـبــرنــامــج األش ـهــر واألب ــرز
بــالـكــويــت ،ال ــذي يـضــم مجموعة
كبيرة من المذيعين الذين أتشرف
بــالـتـعــاون مـعـهــم ،وم ــع تلفزيون
الكويت الــذي أعتبره بمثابة أبي
الــذي احتضنني ورعــى موهبتي
اإلعالمية ،كما أن «ليالي الكويت»،
ً
ه ــو ب ـي ـتــي خ ـص ــوص ــا أن ـن ــي في
البرنامج منذ التأسيس.

تلفزيون
الكويت
أعتبره بمنزلة تجربة مميزة
أبي الذي
• قــدمــت أشـهــر ال ـبــرامــج ..فما
خ ـص ــوص ـي ــة «لـ ـي ــال ــي الـ ـك ــوي ــت»
احتضنني
بالنسبة لك؟
 -أش ـعــر ب ــأن «لـيــالــي الـكــويــت»

خطوة مرحلية
• كيف تعاملت مــع التجارب
التي اعتبرتها عثرات في مشوارك
المهني؟
 لـ ّـدي يقين أن أي تـجــربــة لم
ت ـح ـقــق م ــا ت ـح ـلــم ب ــه أو تـخــالــف
ت ــوقـ ـع ــات ــك ،ه ـ ــي م ـ ـجـ ــرد خ ـط ــوة
مــرحـلـيــة إلي ـصــالــك لـلـحـلــم ال ــذي
ت ــرغ ــب ف ـي ــه ،وحـيـنـهــا ستحصد

محمد الوسمي
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــوق ،وم ـ ـ ــن ه ــذا
المنطلق فأنا أعتز بكل التجارب
وال ـم ــراح ــل الـمـهـنـيــة ال ـتــي م ــررت
ب ـهــا س ـ ــواء حـقـقــت تــوق ـعــاتــي أو
خالفتها ،وأتعلم منها وهو سبب
ً
رئيسي فــي شـعــوري أنني دائما
موفق في اختياراتي وخطواتي
ال ـم ـه ـن ـيــة م ـه ـمــا ت ـع ـث ــرت فــإنـنــي
ً
ً
أستهلم شيئا جديدا ،فعلى سبيل
المثال ،بداياتي بالتلفزيون وبعد
االنتهاء من دورة المذيعين كانت
هناك صعوبة في إقناع الجميع
أنني قادر على تقديم شيء يليق
بالشاشة الوطنية ولكن مع مرور
الزمن استطعت تخطي تلك العثرة
وحققت الكثير من طموحاتي.

اإلنجاز الحقيقي

محمد الوسمي ولولوه العسالوي في برنامج «ليالي الكويت»

• وما اإلنجازات التي حققتها
خالل هذا المشوار ؟
 أرى أن اإلنـ ـج ــاز الـحـقـيـقــي،ال ــذي حققته هــو احتفاظي بثقة
الـمـســؤولـيــن ب ـ ــوزارة اإلعـ ــام في
موهبتي ،وهو ما أهلني ألقدم أهم
وأبرز البرامج في تلفزيون الدولة،
فـمـنــذ ال ـخ ـطــوة األول ـ ــى لـبــرنــامــج
ً
«ص ـب ــاح ال ـخ ـيــر» م ـ ــرورا بـ ـ «لـيـلــة
خـمـيــس» إل ــى أن وص ـلــت «لـيــالــي

ال ـكــويــت» ألرب ـعــة أعـ ــوام متتالية
ومنذ التأسيس ،إضافة إلى أنني
قدمت مهرجان «هــا فبراير» في
األع ـ ــوام األخ ـي ــرة إل ــى أن وصلنا
ً
إلــى «فـبــرايــر الـكــويــت» ،فضال عن
أهم البرامج الموسمية خالل شهر
رمضان المبارك «غبقة الحمرا».

القضايا المحلية
• وما طموحاتك المهنية خالل
الفترة المقبلة ؟
 أط ـم ــح الس ـت ـك ـمــال دراس ـت ــيوالحصول على الدكتوراه بمجال
اإلعالم من جامعة القاهرة العريقة،
وعلى مستوى التلفزيون أطمح
لتقديم بــرنــامــج ح ــواري يناقش
أبــرز القضايا المحلية التي تهم
ال ـم ــواط ــن ال ـكــوي ـتــي ،ك ـمــا أتـطـلــع
لـمـسـتـقـبــل أف ـضــل وإع ـ ــام أجـمــل
ً
خصوصا في ظل وجــود االعــام
الـحــديــث والـتـقـنـيــات الـمـتـطــورة،
وأن يستمر اإلعــام الكويتي كما
ً
ك ــان دائ ـمــا فــي الـمـصــاف األول ــى،
حــريــص عـلــى الـتـجــديــد والسبق
المهني واالحترافي.
• ألـ ــم تـحـلــم أن ت ــدخ ــل مـجــال
التمثيل كالعديد من اإلعالميين؟

أخبار النجوم

بلقيس تألقت في حفل
شبابي بالكويت
ت ــألـ ـق ــت الـ ـنـ ـجـ ـم ــة الـ ـش ــاب ــة
بـ ـلـ ـقـ ـي ــس ف ـ ـ ــي ح ـ ـفـ ــل غـ ـن ــائ ــي
اسـتـثـنــائــي ،أق ـيــم م ـســاء أمــس
األول ب ــأح ــد ال ـف ـن ــادق أقــامـتــه
راب ـطــة كـلـيــة ال ـع ـلــوم اإلداري ـ ــة،
ونظمه مشاري الطراروة.
ورف ــع منظمو الحفل الفتة
«كــامــل ال ـعــدد» ،قبل أن تصعد
الـنـجـمــة الـشــابــة إل ــى الـمـســرح
ليستقبلها الجمهور بحفاوة بلقيس
ك ـب ـيــرة ،وأع ــرب ــت بـلـقـيــس عن
سعادتها بإطاللتها في الكويت ،وبلقاء الشباب.
وقدمت بلقيس خالل الحفل باقة متنوعة من األغنيات بين
اعمالها الـخــاصــة وأخ ــرى مــن أرشـيــف كـبــار الـنـجــوم ،وتغنت
بـ«مجنون» و«يا شمس» و«حقير الشوق» ،وهي واحدة من أبرز
أغانيها التي القت استحسان الجمهور خالل الحفل .ثم مضت
النجمة الشابة في برنامجها فغنت «شويخ من ارض مكناس»
و«شــوفـلــي حــل بجمالك» و«يــالـلــي تمر الحسين» ثــم اخـتــارت
أغنية «شنو هذا» ،لتلهب حماس الجمهور ،فشدت بـ«أنت ملك»،
وتتبعها بأغنية «مفتون» وتنتقي «كلنا في الهوا» ،و منها إلى
أغنية النجم اإلماراتي حسين الجسمي« ،ستة الصبح» ،قبل أن
تعود إلى غناء موال «عالوي ابن كبر» ومنها إلى أغنية «شلون
أن ـســاك» ،لتختتم الحفل برائعة فنان الـعــرب محمد عبده «يا
منيتي».

يؤمن المذيع محمد الوسمي أن االحتراف المهني بدون مرجعية ًعلمية ،لن يحقق أحالمه في
وضع بصمة تميزه بهذا المجال المهم ،ولذلك فقد تدرج أكاديميا حتى حصل على الماجستير،
ويستعد حاليا لمناقشة الدكتوراه في اإلعالم.
وعما أنجزه الوسمي وما يسعى إلى تحقيقه كان لـ «الجريدة» معه هذا الحوار:
األق ـ ــرب إلـ ــى ن ـف ـســي م ــن ب ـيــن كل
مــا قــدمــت ،فـقــد عملت فــي بــرامــج
تـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى إذاع ـ ـي ـ ــة،
وتشرفت بالعمل مــع فريق عمل
«صباح الخير يا كويت» و«غبقة
ال ـ ـح ـ ـمـ ــرا» ،و«ه ـ ـ ــا ب ــال ـخ ـم ـي ــس»،
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـب ــرام ــج ل ـكــن يظل
«ل ـي ــال ــي الـ ـك ــوي ــت» ال ـم ـك ــان ال ــذي
وجـ ــدت نـفـســي ف ـيــه وس ــط فــريــق
ال ـع ـمــل وزم ــائ ــي م ــن الـمــذيـعـيــن
والمذيعات حتى الضيوف الذين
قمت باستضافتهم كانت تجربة
مـمـيــزة بالنسبة ل ــي ،لـكــن بشكل
عام فأنا أعتز بكل ما قدمته على
شــاشــة ت ـل ـفــزيــون ال ـكــويــت وعـبــر
أثير اإلذاعة.
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مزاج

 على العكس  ،فأنا بعيد عنعــالــم الـتـمـثـيــل بـعــد الـم ـشــرق عن
ً
المغرب ،كما أني لم أتلق عروضا
للعمل فــي الــدرامــا بشكل رسمي
وصريح ،ولكن بحكم عملي هناك
بـعــض الـحــديــث عــن ه ــذا المجال
ً
وطـ ـبـ ـع ــا ردي ي ـ ـكـ ــون ب ــال ــرف ــض
ً
المطلق ،ألني لم أفكر يوما ما أن
ً
أك ــون مـمـثــا ،فعملي هــو اإلعــام
بـكــل أش ـكــالــه وه ــذا عــالـمــي الــذي
أحببته وليس لدي أي ميول وال
ً
حتى نية مستقبال لدخول المجال
الدرامي.

أطمح
الستكمال
دراستي
والحصول
على الدكتوراه
باإلعالم

شيراز تطلق كليب
«بيال تشاو» في سينما بلبنان
أطـلـقــت الـفـنــانــة اللبنانية
شيراز ،كليب أغنيتها الجديدة
«بـ ـي ــا تـ ـش ــاو ب ــال ـع ــرب ــي» فــي
س ـي ـن ـم ــا بـ ـلـ ـبـ ـن ــان ،ب ـح ـضــور
طــاقــم الـعـمــل ال ــذي ش ــارك في
جعل األغنية تبصر النور ،من
مخرج العمل زياد خوري ،إلى
كاتبة الكالم جويس عطالله،
والموزع الموسيقي جان ماري
رياشي.
شيراز
وقالت شيراز ،في تصريح،
أنـ ـ ـه ـ ــا أط ـ ـل ـ ـقـ ــت الـ ـكـ ـلـ ـي ــب فــي
السينما ،ألنه جاء على شكل فيلم قصير ،وقصدت إطالقه يوم
وأصدقائها المقربين.
ميالدها وسط أهل الصحافة ً
ً
ولـفـتــت إل ــى أنـهــا «أرادت مـكــانــا ه ــادئ ــا ليتم الـتــركـيــز على
التفاصيل الدقيقة التي حملها العمل في طياته ،والذي استغرق
التحضير له  3أشهر ،والتصوير  5أيام».
ّ
ومن المعروف أن « »Bella Ciaoأو «،»Goodbye Beautiful
هي أغنية شعبية إيطالية تم استخدامها كنشيد للمقاومة
ُ
الـمـنــاهـضــة لـلـفــاشـيــة ،واســتـخــدمــت فــي جميع أن ـحــاء العالم
كترنيمة للحرية ،وعــاد أصــداؤهــا إلــى األج ــواء مــرة أخــرى مع
عرض الموسم الثالث من المسلسل اإلسباني «الكازا دي بابل»
(.)La Casa De Papel
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تسالي

sudoku

ً
من  12حرفا وهي اسم ممثلة ومغنية هندية.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى 9
مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من 1
الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط
أفقي وعمودي.
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sudoku

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :أج ـ ـ ــواء ص ــاخ ـب ــة وم ـل ـت ـب ـســة بـسـبــب
التنافس القوي في األسواق.
ً
عاطفيا :كثرة انشغالك في هذه األيام تمنعك
من لقاء الحبيب.
ً
اجتماعيا :تحدق بك بعض األخطار ،فحاول
أن تتجنبها بامتثالك للقوانين.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :قــد تـصـطــدم بــأشـخــاص تشاركهم
بعض العائدات أو الممتلكات.
عــاط ـف ـيـ ًـا :يـلـعــب األص ــدق ــاء ً
دورا ف ــي إزال ــة
الغيوم التي تكتنف عالقتكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتمتع ب ـقــوة كـبـيــرة لمحاربة
اإلحباط والتوتر وتنشر الفرح حولك.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
بريانكا شوبرا

كلمة السر

 – 5أ ن ـ ـ ـشـ ـ ــدوا – ض ـم ـيــر
متصل.
 – 6اشتهر بصبره – من
األلقاب.
 – 7ضــرب بقبضة اليد –
شحم.
 – 8متشابهان – فم – ورك.

 – 9م ـ ـ ـ ـ ــن األز هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار –
عاصمتها أنقرة.
 – 10أغنية ألم كلثوم.
 - 11س ـيــاســي ســويــدي
راحـ ـ ـ ــل ام ـ ـيـ ــن ع ـ ـ ــام األم ـ ــم
المتحدة .1953
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 – 1فيلم ألحمد زكي.
 – 2لوحة للرسام العالمي
2
بيكاسو – إسم موصول.
 – 3انصاف – شمع – فقد
3
محتواه.
 – 4أنت باألجنبية – قسم
4
الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب إل ـ ـ ـ ــى أب ـ ـ ـ ـ ـ ــواب –
ّ
خلصه.
ً
5
 – 5أنتجوا ربحا – فضاء
– أحد الوالدين.
6
 – 6خط باألجنبية – زعيم
ألماني راحل.
7
 – 7صبيان – اغتنى.
 – 8سـ ـ ـل ـ ــب – ار خ ـ ـب ـ ـيـ ــل
8
ياباني.
 – 9فنان ومهندس ورسام
9
ايـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي راح ـ ـ ـ ـ ــل ت ـل ـم ـي ــذ
رفــائ ـيــل الـمـفـضــل – عملة
10
عربية.
 – 10م ـن ـط ـقــة اي ـط ــال ـي ــة –
غاية ومنتهى الشيء.
 – 2ب ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــرة رو س ـ ـ ـيـ ـ ــة
ً
– حـ ـ ــد ي ـ ـ ـقـ ـ ــة ح ـ ـ ـيـ ـ ــوا نـ ـ ــات
:
عموديا
باألجنبية.
 – 3من الحيوانات – قشر
 – 1مـ ـس ــر حـ ـي ــة ل ـس ـع ـيــد النخل – لمس.
صـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــح واحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد زكـ ـ ــي  – 4طعم الحنظل – ماركة
ويونس شلبي.
سيارات.
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أفقيا:

ً
ً
مهنيا :تواجه ظروفا مهنية قاسية تختبر من
خاللها قدرتك على الصمود.
ً
عاطفيا  :يتوجه الحبيب إليك بالسلبية في
ً
ظرف غير مناسب بتاتا.
ً
ّ
يتحدث الفلك عن التحرر من قيد
اجتماعيا :قد
اجتماعي وعبء كبير.
رقم الحظ.53 :
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ًكلمات متقاطعة

 21مايو  21 -يونيو

4

9
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ولد
إقامة
واقع
شاشة
فرح

7

الجوزاء

5

8

ي

زفاف
رغم
دراسة
في
عارضة

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مهنيا :برجك يزيد من إشراقك ويجعلك خالقا
ً
ومتفائل بالمستقبل.
ً
عاطفيا :قد تتاح لك فرصة عاطفية ،لكنك ال
ً
تهتم لألمر تماما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـقـ ّـرر تــوضـيــح بـعــض اإلش ـكــاالت
العائلية كي تتمكن من الراحة.
رقم الحظ.17 :
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جمال
ملكة
كندا

الحمل
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9

طالق
سحر
فستان
خيال
بلد

tawabil@aljarida●com

فلك

1
7
8
3
6
5
4
2
9

كلمة السر:
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ً
مـهـنـيــا :قــد ت ـشــارك بــورشــة عـمــل أو تخوض
ً
ً
جديدا تنجح فيه.
مجال
ً
ّ
عاطفياً :يبدل برجك األجواء العاطفية ،فتصبح
ً
وتفهما.
أكثر حنانا
ً
ّ
يتحدث الفلك عن فرصة اجتماعية
اجتماعيا:
تسمح لك بلقاء بعض النافذين.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :ينير برجك ال ــدرب أمــامــك ويفسح لك
المجال لتنفيذ خططك.
ً
عاطفيا :تركزان على بعض اآلمــال والرغبات
ً
وتحققانها معا.
ً
اجتماعيا :مطلوب منك الحذر واالنتباه في
الوسط العائلي من أي أذى قد يحصل.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :انـفــراج فــي أج ــواء العمل وتـعــاون يــؤدي
الى إنجاز الكثير.
ً
عاطفيا :حاذر من طارئ يضع حياتك العاطفية
ّ
في مأزق ويعرضها للخطر.
اجتماعيا :إن صدر عنك عمل غبي فال تدافع عن
نفسك ،بل اصمت.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :يقسو عليك طالعك ويهدد بسوء تفاهم
كبير مع أحد المسؤولين.
ً
عاطفيا :يدعمك شــريــك العمر بــآرائــه وبحنانه
ويهتم بأدق التفاصيل.
ً
اجتماعيا :انتبه الى صحتك وسالمتك والوقاية
من حوادث ومواجهات وعنف.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تحتم عليك الظروف التروي الى أقصى
الحدود ومحاصرة المناورين.
ً
عاطفيا  :تلقى مــع الحبيب بعض ا لــرا حــة التي
تحتاج إليها في هذه األجواء.
ً
معاكسات عائلية توقعك في مشاكل
اجتماعيا:
ً
ً
مع األهل ،فكن هادئا وصبورا.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يوم واعد ومليء بالخير والنجاح ،شرط
أن تستفيد منه.
ً
عاطفيا :وضعك العاطفي دقيق ويلزمه بعض
الرقة والعطف على الحبيب.
ً
ّ
متربصون بك وينتظرون
اجتماعيا :ثمة أعداء
الفرصة إللحاق األذية بك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تخطط لسفر تطلبه مهنتك ،وقــد يفتح
ً
أبوابا واسعة.
أمامك
ً
عاطفيا :ح ــاذر مــن خــاف أو ن ــزاع على صعيد
شراكتك العاطفية.
ّ ً
ً
ً
معينا
اجتماعيا  :تبحث قضية مالية أو إرث ــا
ً
ً
شديدا.
وتعيش انفعال
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :يتحدث الفلك عن إنتاج وترويج وربما
عن سفر قريب.
ً
ً
وعودا طيبة ونجاحا
عاطفيا :يحمل الفلك إليكما
في المجال العاطفي.
ً
اجتماعيا :أنت اليوم أمام موقف عائلي صعب
يتجاذب فيه األهل واألقرباء.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

 4عروض ومعرض في مهرجان «ليالي مسرحية كوميدية»
فعالياته تنطلق مساء ٍغد على مسرح كيفان برعاية وزير اإلعالم
محمد جمعة

تنطلق مساء ٍغد فعاليات
الدورة الرابعة من مهرجان
"ليالي مسرحية كوميدية" على
مسرح كيفان.

كشف األمين العام المساعد
ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـف ـ ـنـ ــون ب ــال ـم ـج ـل ــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب د .بـ ــدر ا لـ ــدو يـ ــش عــن
مـ ــامـ ــح ال ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ــراب ـ ـعـ ــة مــن
م ـ ـهـ ــرجـ ــان "ل ـ ـيـ ــالـ ــي م ـس ــرح ـي ــة
ً
كوميدية" الذي ينطلق غدا على
مسرح كيفان ،ويستمر حتى 1
أكتوبر المقبل.
واس ـت ـع ــرض ال ــدوي ــش ،خــال
مؤتمر صحافي أمــس بحضور
م ــدي ــر الـ ـمـ ـه ــرج ــان ع ـب ــدال ـك ــري ــم
ال ـهــاجــري ،ال ـع ــروض الـمـشــاركــة
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ،وهـ ـ ـ ــي :م ـســرح ـيــة
"عضة" لفرقة المسرح الكويتي،
ومقرر لها  25الجاري ،و"الدائرة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة" ل ـش ــرك ــة إن ــدب ـن ــدس
وسـتـعــرض  27مـنــه ،ومسرحية
"قــابــل لالنفجار" لفرقة المسرح
العربي ومـقــرر لها  29الـجــاري،
ً
ً
وأخـيــرا مسرحية "سقط سهوا"
لمجموعة المرايا لإلنتاج الفني
والمسرحي ،والتي ستعرض
 1أكتوبر المقبل.
وقال الدويش إن "المهرجان
س ـي ـقــام ب ــرع ــاي ــة وزي ـ ــر اإلعـ ــام
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي
مـحـمــد ال ـج ـب ــري ،وي ـه ــدف إلــى
نـشــر ا لـثـقــا فــة الفنية وتجسيد
الكوميديا العالمية مــن خالل
عـ ــرض ف ـن ــي ي ـت ـض ـمــن ال ـث ـقــافــة
المعرفية الكوميدية سيقدمه
فـ ـ ــي ح ـ ـفـ ــل االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح الـ ـفـ ـن ــان
والمخرج عبدالعزيز الـحــداد"،

ً
الفتا إلى أن الليالي الكوميدية
تـفـســح ال ـم ـجــال لـتـقــديــم أف ـكــار
جديدة ،والتواصل مع الجمهور
وت ـ ـن ـ ـش ـ ـيـ ــط وإث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـح ــرك ــة
المسرحية واكتشاف المواهب.
وأشــار إلى أن حفل االفتتاح
س ـي ـش ـهــد إق ــام ــة مـ ـع ــرض فـنــي
للفنان الــراحــل مــاجــد سلطان،
وعـ ــرض ـ ـيـ ــن ل ـ ـل ـ ـفـ ــرق األه ـ ـل ـ ـيـ ــة،
وآخرين للفرق الخاصة.

عرض زائر
وعن إمكانية استقدام عرض
زائ ـ ــر ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي فـعــالـيــات
المهرجان ،أوضــح الــدويــش أن
"األمــر يخضع لعدة اعتبارات،
أهـمـهــا رؤي ــة مــديــر الـمـهــرجــان،
وال شك أن هناك أهمية لوجود
ال ـعــروض الــزائ ــرة ،ولـكــن أيضا
هناك أمور أخرى ال تقل أهمية،
مـ ـث ــل االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن ت ـجــربــة
الـ ـنـ ـخ ــب ال ـف ـن ـي ــة عـ ـب ــر نـ ـ ــدوات
فكرية وتطبيقية تثري الحركة
ال ـف ـن ـي ــة ،وال أتـ ـح ــدث ه ـن ــا عــن
لـيــالــي مـســرحـيــة كــومـيــديــة بل
عــن المهرجانات األخ ــرى التي
ينظمها المجلس وتشهد مثل
هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ،ك ـم ـهــرجــان
م ـ ـسـ ــرح الـ ـطـ ـف ــل والـ ـمـ ـه ــرج ــان
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،حـ ـي ــث ن ـه ـت ــم ب ـه ــذه
ال ـجــوانــب ضـمــن اسـتــراتـيـجـيــة
ال ـم ـج ـل ــس ،غ ـي ــر أنـ ـن ــا سـنـضــع
في االعتبار بــالــدورات المقبلة

الدويش والهاجري خالل المؤتمر الصحافي أمس
االسـ ـتـ ـع ــان ــة بـ ـع ــرض زائ ـ ـ ــر فــي
ليالي مسرحية".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــدويـ ـ ـ ــش أن ه ـ ــدف
ال ـم ـهــرجــان ه ــو إث ـ ــراء كــومـيــديــا
الموقف ودعم الحركة المسرحية،
وم ـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـك ــن دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـك ــرة
ت ـخ ـص ـي ــص جـ ــوائـ ــز ل ـل ـع ــروض
ً
ً
ال ـم ـشــاركــة مـسـتـقـبــا ،مــوضـحــا
أن "ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــا عـ ـنـ ـص ــر م ـهــم
لتمرير بعض القضايا ومعالجة
الـمـشـكــات بـطــريـقــة ال تصطدم
م ــع ال ـم ـح ــاذي ــر ال ــرق ــاب ـي ــة ،لــذلــك
فإننا نــراهــن على دور المسرح
الكوميدي في معالجة العديد من
القضايا ،ونراهن كذلك على وعي

المجتمع ،بينما جزئية المنافسة
مــوجــودة فــي مـهــرجــانــات أخــرى
ينظمها المجلس".

تجارب مختلفة
من جانبه ،قال مدير المهرجان
عبدالكريم الهاجري إن "كل عرض
سيقدم على مــدار يومين لتتاح
ال ـف ــرص ــة أمـ ــام أك ـب ــر ع ــدد ممكن
من الجمهور لمشاهدة التجارب
المختلفة ،إلــى جــانــب المعرض
الفني الذي يأتي في إطار حرص
المجلس عـلــى تـكــر يــم الفنانين،
السـيـمــا م ــن رحـ ــل" ،مــوضـحــا أن

«اليتيمة» يقتنص ذهبية أصوات متميزة في انطالقة مرحلة
المهرجانِّ اللبناني للسينما «الصوت وبس» من «»The Voice

بني المرجة يصور «لسه األمل موجود»
ف ـ ـ ـ ــاز ف ـ ـي ـ ـلـ ــم "ال ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـمـ ــة"،
للمخرج السوري -األميركي
فيصل بني المرجة ،بذهبية
المهرجان اللبناني للسينما
وال ـت ـل ـفــزيــون ،وق ــام بتسليم
الجائزة نقيب السينمائيين
اللبنانيين المخرج صبحي
سيف الدين لمدير التصوير
مــوفــق بـنــي ال ـمــرجــة ،وال ــذي
تـسـلـمـهــا ب ـ ـ ــدوره ن ـي ــاب ــة عــن
المخرج الموجود حاليا في
الكويت ،حيث لم يتمكن من
ح ـض ــور ال ـم ـه ــرج ــان ،بسبب
تصوير األوبريت الكبير ّ
(لسه
األمل موجود) ،مع نخبة من
ألـمــع نـجــوم الـغـنــاء الـعــربــي،
مـنـهــم ال ـف ـنــانــان الـكــويـتـيــان
م ـح ـم ــد الـ ـمـ ـسـ ـب ــاح وم ـح ـمــد
البلوشي ،واإلنتاج لمؤسسة
الرحمة بال حدود ،واإلشراف
العام محمد البدوي.

فيصل بني المرجة

جــديــر بــالــذكــر ،أن فيلمي
"ال ـي ـت ـي ـم ــة" و"كـ ــافـ ــل ال ـي ـت ـيــم"
سـ ـيـ ـش ــارك ــان ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر مــن
م ـه ــرج ــان س ـي ـن ـمــائــي عــربــي
ودولي بالمرحلة المقبلة.

انطلق الموسم الخامس من
برنامج " ، "The Voiceبصيغته
ال ـعــرب ـيــة ع ـلــى MBC1، "MBC
مصر" MBC" ،العراق" و.MBC5
وت ـ ـشـ ــارك ف ــي هـ ــذا ال ـمــوســم
 17ج ـن ـس ـ ّـي ــة ع ــربـ ـي ــة ،ي ـق ـفــون
فــي حـضــرة الـمــدربـيــن النجوم
األرب ـعــة راغ ــب عــامــة ،وأح ــام،
وسميرة سعيد ومحمد حماقي،
يحدوهم حلم الشهرة والوصول
إل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــات ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج،
وبالتالي الفوز باللقب.
وفـ ــي أول ـ ــى ح ـل ـق ــات مــرحـلــة
"الصوت وبس" ،استطاع راغب
ضم ُمشتركين اثنين إلى فريقه
هـ ـم ــا مـ ـه ــدي عـ ـي ــاش ــي وربـ ـي ــع
سلوم.
و ض ــم حـمــا قــي  3مشتركين
هم حفيظة فالكو وأمل الشريف
ويـ ـم ــان الـ ـح ــاج ،بـيـنـمــا ضمت
س ـم ـي ــرة مــوه ـب ـت ـيــن ف ـق ــط هـمــا
رب ـي ــع وع ـم ــر ال ـع ـط ــاس أص ـغــر
ال ـم ـش ـت ــرك ـي ــن ف ـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج،

لجنة تحكيم «»The Voice
وكان ألحالم نصيب األسد من
المشتركين في الحلقة ،بضمها
 5مـ ـ ــواهـ ـ ــب إل ـ ـ ــى ف ــريـ ـقـ ـه ــا هــم
محمد منصوري ،أحمد رجب،
شــرف أحـمــد ،ســام واس ــم ،كما
استخدمت زر االستبعاد ضد
راغــب لتفوز بإبراهيم مشولي
في فريقها.
ال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ،أن ف ــرق
المدربين هذا الموسم ستضم

فــي مرحلة "الـصــوت وبــس" 15
ً
ً
مشتركا ،عــوضــا عــن  ،12قبيل
االنتقال إلى مرحلة "المواجهة"،
يتبعها مرحلة تنافسية تسبق
االنتقال إلى "الحلبة" ،تتألف من
 3مشتركين يتم اختيار اثنين
منهم مــن النجم م ـ ّ
ـدرب الفريق
للتنافس في مرحلة المواجهة.

"ال ـم ـع ــرض ال ـم ـخ ـصــص لـلـفـنــان
ماجد سلطان يتضمن مسيرته
وب ـعــض مـقـتـنـيــاتــه ،وخـصــوصــا
أن ال ــراح ــل ك ــان لــه ن ـشــاط كبير،
ً
وكـ ـ ــان ك ــات ــب ك ـل ـم ــات وم ـخ ــرج ــا
ً
ً
إذاعـ ـي ــا وم ـم ـث ــا ،وس ـي ـجــد رواد
حفل االفتتاح في المعرض بعض
القصائد التي كتبها بخط يده".
وكـشــف الـهــاجــري عــن اختيار
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـم ـس ـل ــم
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة،
قـ ــائـ ــا" :س ـي ـت ــم ت ـك ــري ــم ال ـم ـس ـلــم
خ ــال ح ـفــل االف ـت ـت ــاح ل ـمــا قــدمــه
لـلـمـســرح ال ـكــوم ـيــدي ع ـلــى م ــدار
سنوات" ،مؤكدا حرص المجلس

الوطني على الجانب التثقيفي
بالمهرجان ،لذلك تم إعداد كتيب
عن الكوميديا يتضمن معلومات
قيمة وثرية.
وش ـ ــدد ع ـلــى أن ت ــوج ــه إدارة
الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ه ـ ـ ــو خ ـ ـلـ ــق ح ــال ــة
مسرحية محلية في المقام األول،
السيما أن هناك فعاليات أخرى
ي ـن ـظ ـم ـهــا ال ـم ـج ـل ــس ،وي ـح ــرص
خ ــالـ ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـبـ ـع ــد الـ ـع ــرب ــي،
ً
مضيفا" :نتطلع من خالل (ليالي
م ـس ــرح ـي ــة ك ــومـ ـي ــدي ــة) ل ـخ ــدم ــة
ال ـح ــرك ــة ال ـم ـس ــرح ـي ــة بــال ـكــويــت
ومـ ـخ ــاطـ ـب ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ب ـش ـكــل
مباشر.

افتتاح معرض «حوارات
لونية» لمحمود أشكناني
يستعد الفنان التشكيلي
محمود أشكناني الفتتاح
مـ ـع ــرض الـ ـف ــن ال ـم ـع ــاص ــر،
ب ـع ـنــوان "ح ـ ـ ــوارات لــونـيــة"
ً
غ ـ ـ ــدا فـ ــي الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـســاء
بالشويخ.
وك ـ ــان ـ ــت آخ ـ ـ ــر مـ ـع ــارض
أشكناني في دبــي بعنوان
"نغمات ألواني" في نوفمبر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،حـ ـي ــث ضـ ــم 57
ع ـم ــا م ـت ـن ــوع ــا ب ـي ــن ال ـفــن
الـ ـتـ ـج ــري ــدي واالن ـط ـب ــاع ــي
مــن مـ ــدارس فـنـيــة مختلفة
ي ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـهـ ــا ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد ف ــي
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا عـ ـل ــى ت ـق ـن ـي ــات
ومـ ـ ـ ـ ـ ــواد وألـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ت ـع ـكــس
مشاعره وأفـكــاره وسيرته
في الحياة.
ُيذكر أن الفنان التشكيلي
أش ـ ـك ـ ـنـ ــانـ ــي ان ـ ـت ـ ـسـ ــب إلـ ــى
ج ـم ـع ـيــات ت ـش ـك ـي ـل ـيــة ع ــدة
وروابـ ـ ـ ـ ـ ــط فـ ـنـ ـي ــة إق ـل ـي ـم ـيــة

محمود أشكناني

ودول ـ ـيـ ــة ،وحـ ـ ــاز عـ ـ ــددا مــن
شهادات التقدير والجوائز،
م ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
المعارض الدولية بإسبانيا
وال ـم ـج ــر وت ــرك ـي ــا ،إضــافــة
إلــى معارضه الخاصة في
اإلمارات وسلطنة عمان.

«النهاية» ...ميالد مخرج واعد ونجوم «شباك» في السينما

ً
الحملي افتتح فيلمه وسط حضور كثيف تابعوا العمل وقوفا
شهد حفل افتتاح فيلم
للمخرج ًمحمد
"النهاية"ً ،
الحملي ،حضورا كثيفا من
نجوم الساحة الفنية.

الحملي استطاع
أن يعبر عن هم
إنساني في قالب
كوميدي أكشن

●

محمد جمعة

افـ ـتـ ـت ــح ال ـ ـف ـ ـنـ ــان م ـح ـم ــد ال ـح ـم ـلــي
العروض الرسمية لفيلمه السينمائي
األول " "the endأو "الـنـهــايــة" ،مساء
أم ــس األول ،بسينما ليلى غــالـيــري،
وس ــط ح ـضــور فـنــي كـبـيــر فــاضــت به
ق ــاع ــة ال ـس ـي ـن ـمــا ،م ــا اض ـط ــر الـبـعــض
لمتابعة باكورة تجارب الحملي على
ً
الشاشة الفضية وقوفا ،ال لشيء سوى
لقناعتهم بــأن الحملي صــاحــب خط
مـخـتـلــف م ـيــزه ع ــن زم ــائ ــه م ــن أبـنــاء
جيله.
واسـتـطــاع هــذا الـمـخــرج الـشــاب أن
يرسم طريقه ويمضي فيه بمعية رفيق
دربه الفنان عبدالله الخضر ،وأن يحقق
ً
المعادلة الصعبة مسرحيا عندما قدم
ً
عــددا من األعمال الجماهيرية بنكهة
ً
ً
أكــاديـمـيــة ،مـنــافـســا نـجــومــا لـهــم بــاع
طويل في الساحة الفنية.
واتخذ الحملي أخيرا خطوته األولى
كـمـخــرج سينمائي متسلحا برفاقه
وم ــوظ ـف ــا رؤيـ ـت ــه ك ـم ـخ ــرج مـســرحــي
وم ـخــزونــه الـفـنــي ال ــذي اكـتـسـبــه عبر
سنوات ،ومستعينا بعدد من النجوم
كضيوف شــرف ،ليؤكد لنا من خالل
"الـنـهــايــة" أنـنــا على مــوعــد مــع ميالد
مخرج سينمائي واعد ونجوم شباك
ينتظرهم مستقبل سينمائي كبير.

على مستوى الفكرة ،استطاع الحملي
ان يعبر عن هم إنساني في قالب كوميدي
أكـشــن وظ ــف مــن خــالــه أدوات ـ ــه كمخرج
سالحه الفرجة ،ومــن ثــم أداء الممثلين،
حـيــث كــانــت قضية الطبقية هــي محور
الحدث ،والتي تكشفت لنا مالمحها في
نهاية الفيلم ،مسلطا الضوء على بعض
الممارسات السلبية في المجتمع ومنها
الــواسـطــة والمحسوبية .أمــا مــن ناحية
التنفيذ ،فقد أثبت أنه مخرج متمكن لديه
رؤية يسعى لتطبيقها ،بدءا من المشاهد
المتنوعة التي اعتمد فيها على كــادرات
مـخـتـلـفــة ،السـيـمــا الـتـصــويــر بــالـطــائــرة،
الذي أجاد فيه المصور خالد السعدون،
مرورا بمشاهد األكشن التي كانت منطقية
وخ ــدم ــت ال ـس ـي ــاق ال ـ ــدرام ـ ــي ل ــأح ــداث،
وصوال الى عنصر التمثيل ،حيث تابعنا
ك ـيــف م ـنــح ك ــل مـمـثــل الـشـخـصـيــة الـتــي
يجسدها رونقا خاصا ،السيما عبدالله
الخضر صاحب "الكاريزما" ،والحضور
الـطــاغــي ،وال ــذي ينتظره مستقبل كبير
في عالم التمثيل ،لما يملكه من أدوات،
حـيــث يستطيع ان ي ـســرق الـكــامـيــرا من
الجميع ،كذلك الفنانة الشابة غدير زايد
الـ ـت ــي جـ ـس ــدت دور نـ ـ ــور ،ب ـي ـن ـمــا وظ ــف
الحملي ضيوف الشرف في مناطق هامة
وبمشاهد مفصلية ومؤثرة في السياق
الــدرامــي ،تقديرا لمشوارهم الفني وبما
يخدم الحدث.

تيم ويدل

رحلة خالد

وفيلم "النهاية" مــن تأليف وإخــراج
محمد راشــد الحملي ومــن بطولة تيم
ويــدل من بريطانيا وعبدالله الخضر،
وغـ ــديـ ــر زايـ ـ ـ ــد ،وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم ال ـش ـي ـخ ـلــي،
وعبدالعزيز السعدون ،ومشعل الفرحان،
ومشعل المجيبل ،وعبدالله العوضي،
وعبداللطيف الرجيب ،وضيوف الشرف
الفنانين سليمان الياسين وانتصار
الشراح وعبد العزيز المسلم وهبة الدري
وأحمد إيراج وغيرهم.

ً
وعلى م ــدار ساعتين تقريبا ،تابعنا
رحلة "خالد" الذي يجسد دوره الحملي،
فعندما تكتب النهاية قبل البداية ،ويكون
مستقبل "خالد" في خطر بسبب ذنب لم
يرتكبه ،وتتجه أصابع االتهام إليه ويتم
تصنيفه كأحد المجرمين ،يصبح حينها
ً
هدفا للضابط "بشار" الذي يجسد دوره
الخضر الــذي يسعى للقبض عليه ،فهل
يتمكن من ذلك؟
وتعتمد فكرة الفيلم على الصراع األزلي

خبريات
ماليزيا تحظر عرض فيلم
«هاسلرز» لجنيفر لوبيز

حظرت ماليزيا عرض
فيلم "هاسلرز" للنجمة
جنيفر لوبيز الذي تعتمد
أحداثه على قصة حقيقية
عن مجموعة من فتيات
قمن بتخدير زبائن
مهمني وسلب أموالهم.
واتهم نقاد فنيون
الحكومة املاليزية بأنها
تمارس دور الوصي على
الشعب بسبب موقفها
املتحفظ تجاه األفالم
التي تسمح بعرضها في
البالد.
وحذف مجلس الرقابة
على األفالم في ماليزيا
في أغسطس املاضي
مشاهد من فيلم
"روكتمان" الذي يحكي
قصة املغني البريطاني
الشهير إلتون جون.
من جهتها ،أعلنت شركة
سكوير بوكس بكتشرز،
املوزع املحلي للفيلم
في ماليزيا ،على مواقع
للتواصل حظر السلطات
لعرض الفيلم.
(رويترز)

إلهام شاهين تستعد
لفيلم «حظر تجول»

تواصل الفنانة إلهام
شاهني التحضيرات
املكثفة لفيلم «حظر
تجول» من تأليف واخراج
أمير رمسيس ،ومن املقرر
أن تبدأ تصويره خالل
الفترة املقبلة بعد معاينة
أماكن التصوير ،وتدور
أحداثه في إطار اجتماعي.
وهذا العمل ،يعيد إلهام
إلى السينما بعد غياب 3
سنوات منذ آخر أعمالها
فيلم «يوم للستات» الذي
شاركت في بطولته كل
من الفنانة نيللي كريم،
وناهد السباعي ،وهالة
صدقي ،ورجاء حسني،
وشيماء سيف ،إضافة إلى
النجوم محمود حميدة،
وفاروق الفيشاوي،
وأحمد الفيشاوي ،وإياد
نصار وأحمد داوود،
تأليف هناء عطية ،وتدور
قصته داخل حي شعبي
بالقاهرة ،إذ يخصص
مركز الشباب يومًا
خاصًا لنساء الحي في
حمام السباحة ،ومع
إقبال النساء والفتيات
على استخدامه ،تتوالى
سلسلة من األحداث التي
تغير نظرتهن ألنفسهن
وللحياة كلها.

سمية تلحن لنفسها
 3أغنيات «سنغل»

أبطال الفيلم قبل بدء العرض الخاص
بين الخير والـشــر ومــا يترتب على ذلك
من رغبة حقيقية في االنتقام تولدت لدى
الضابط بشار من جهة ،وخالد من جهة
أخ ــرى ،وك ــل منهما لــه دواف ـعــه ويسعى
لإليقاع بــاآلخــر ،ففي بداية الفيلم تبدو
األمــور وكأنها تسير في اتجاه محاولة
الـضــابــط بـشــار اإلي ـقــاع بالعصابة التي
يتزعمها خالد ،والتي استطاعت ان تؤلب
عليه رؤساءه في العمل مع تعدد حوادث
السرقة ،في وقــت يقف الضابط مكتوف
األيدي خصوصا ويستقي معلوماته من
"نــور" الفتاة التي انضمت أخيرا لجهاز
الشرطة ،ولكن بمضي الوقت يتسع نشاط
العصابة اإلجــرامــي ويكتشف بشار أنه
يالحق سرابا ،ال دليل على اقتحامهم أي
مكان سوى صور غير واضحة من بعض
الكاميرات.

دول ــة أجنبية ال يجيد الـحــديــث باللغة
ال ـعــرب ـيــة ،فـيـتــولــى مـهـمــة الـتــرجـمــة أحــد
اف ــراد العصابة ،وبالحديث معه يتفتق
ذهنهم عن فكرة استغالله في السرقات،
السيما أن الكاميرات ال تستطيع رصد
ت ـح ــرك ــات ــه .وتـ ـت ــوال ــى األح ـ ـ ـ ــداث إل ـ ــى أن
تتكشف للضابط بشار حقيقة أن "نــور"
تتعاون سرا مع العصابة ،ويحاول رصد
تحركاتها فينجح في الوصول الى صور
لوحات السيارة التي تستخدمها العصابة
لتتكشف له حقيقة انها تعود لـ"نور" ،هنا
يضيق بشار الخناق على خالد وفاطمة
إلى أن ينجح في مباغتة العصابة خالل
إحـ ــدى ال ـس ــرق ــات ،ولـكـنـهــم ي ـهــربــون من
المكان قبل وصول الضابط بشار بدقائق،
فيلجأ الى حصار منزل فاطمة لنكتشف
انها زوجة خالد.

مصاص دماء

عمر الزهور

عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـج ــد خ ــال ــد
ورفاقه في "تابوت" ،كان قد وصل إليهم
ع ــن ط ــري ــق ال ـخ ـط ــأ ،م ـص ــاص دمـ ـ ــاء من

وفي مواجهة أولى بين خالد وبشار،
تتجلى الحقائق تباعا ،ويرصد المخرج
ه ـن ــا ك ــوالـ ـي ــس عــاق ـت ـه ـمــا الـ ـت ــي ت ـعــود

ل ـس ـن ــوات ،ح ـيــث ك ــان ــا ف ــي ع ـمــر ال ــزه ــور
صــديـقـيــن رغ ــم الـ ـف ــارق الـطـبـقــي الكبير
بـيـنـهـمــا ،إذ ينتمي ب ـشــار ألس ــرة ثــريــة،
بينما خالد ينحدر من أسرة متواضعة،
وعـنــدمــا يـقــدم بـشــار عـلــى ســرقــة سـيــارة
وال ــده ويتسبب فــي حــادثــة يتوفى على
أثرها رجل وزوجته تاركين خلفهم فتاة
صغيرة ،وإذا بوالد بشار ينقذ ابنه بحكم
نفوذه ويلصق التهمة بخالد ،الذي يجد
نفسه خلف قضبان ويسلك درب اإلجرام،
وتمر األيام وتتعاظم الرغبة بداخل خالد
لألخذ بالثأر ،فتتالقى رغبته مع "نــور"
ال ـت ــي تـسـبــب ب ـش ــار ف ــي وف ـ ــاة وال ــدي ـه ــا،
ويقترن خالد بها ويمضيان في طريقهما
لالنتقام من بشار.
وفي نهاية الفيلم تتكشف لنا حقيقة
أخ ــرى أن الضابط بـشــار هــو مــن اختلق
قصة مصاص الدماء ،لإليقاع بخالد ونور
بالتعاون مع بعض افــراد عصابة خالد،
فكان له ما أراد.

تستعد املمثلة واملطربة
سمية الخشاب لطرح 3
أغنيات جديدة من ألحانها،
واملقرر طرحها خالل فترات
متباعدة ،األولى تحمل اسم
«عربية أنا» وهي من كلمات
هشام صادق ،وتوزيع شريف
الشاعري ،واألغنية الثانية
من كلمات هشام صادق
تحمل طابعًا عاطفيًا بشكل
سريع.
واألغنية الثالثة من كلمات
هشام صادق ،وتعالج قضية
اجتماعية مثلما سبق وفعل
االثنان هذا من خالل أغنية
«بتستقوى» ،ومن املقرر أن
يتم طرحها في موسم الشتاء
املقبل.
وكانت الخشاب قد طرحت
في رمضان املاضي أول دعاء
ديني لها ،بعنوان «صلوا
عليه» ،عبر قناتها الرسمية
على موقع «يوتيوب» ،من
ألحانها ،وكلمات هشام
صادق ،وتوزيع محمد
عباس.

ةديرجلا
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دوليات

الحوثيون يحذرون «الغرب» :إيران تجهز لضربة جديدة
ظريف يشكك في إمكان منع الحرب ويؤكد رفض نتائج أي تحقيق دولي بـ «هجوم أرامكو»
أفادت معلومات بأن جماعة
"أنصار الله" الحوثية حذرت
دبلوماسيين غربيين من أن
إيران تخطط لضربات بعد
الهجمات التي استهدفت
منشأتين لشركة "أرامكو"
السعودية بالمنطقة الشرقية
ً
أخيرا ،في حين أكد وزير الدولة
السعودي للشؤون الخارجية
عادل الجبير أن
الرياض ً
ً
ستعتبر االعتداء عمال حربيا
أراض
إذا ثبت انطالقه من ٍ
إيرانية.

غ ـ ـ ـ ــداة مـ ــواف ـ ـقـ ــة الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة على إرسال تعزيزات
وقـ ـ ـ ـ ــوات لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ــدفـ ــاعـ ــات
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،ذكـ ـ ــر تـ ـق ــري ــر أن
جماعة "أنـصــار الـلــه" اليمنية
المتمردة المتحالفة مع إيران
حــذرت دبلوماسيين غربيين
من أن طهران تخطط لضربة
جـ ــديـ ــدة ب ـع ــد الـ ـهـ ـج ــوم الـ ــذي
اس ـت ـه ــدف م ـن ـشــأت ـيــن لـشــركــة
"أرا م ـك ــو" بالمنطقة الشرقية
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة وات ـ ـه ـ ـمـ ــت
الرياض وواشنطن الجمهورية
اإلسالمية بالتورط فيه.
ونقل موقع "داو جونز" عن
م ـصــادر مطلعة أن ــه تــم إبــاغ
الرياض وواشنطن باألمر بعد
الـهـجــوم غـيــر الـمـسـبــوق الــذي
طال "أرامكو" وتسبب في وقف
 5في المئة من إمدادات الطاقة
العالمية وتبنته الميليشيات
الحوثية المدعومة من إيران.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة م ـح ـمــد
ع ـب ــدال ـس ــام ن ـفــى ل ـل ـمــوقــع أن
يكون الحوثيون قد نقلوا أي
تحذيرات.

روحاني

وفد يمني حكومي
يجري مباحثات بمسقط

أجرى وفد يمني حكومي
مباحثات مع مسؤولني عمانيني
حول آخر املستجدات اليمنية في
سلطنة عمان أمس.
وذكر املوقع اإللكتروني لوزارة
الداخلية اليمنية أن نائب رئيس
الوزراء وزير الداخلية ،وصل
مساء أمس األول إلى العاصمة
العمانية مسقط على رأس وفد
رفيع املستوى في زيارة عمل
رسمية تستغرق بضعة أيام.
وأضاف املوقع أن الزيارة جاءت
بدعوة من القيادة العمانية،
ملناقشة األوضاع وبحث السبل
املمكنة لتحقيق السالم في
اليمن.

تونس« :أزمة القضاء»
تهدد بتأجيل االنتخابات
روحاني وقادة الجيش في طهران أمس خالل استعراض عسكري في ذكرى الحرب مع العراق (أ ف ب)

إنهاء الحرب

إيران ستطرح
«خطة األمل»
ألمن الخليج
في «الجمعية
العامة»

سلة أخبار

في غضون ذلــك ،أكــد عضو
الـ ـمـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي م ـح ـمــد
البخيتي ،أن مبادرة الحوثيين
ل ــوق ــف ال ـه ـج ـمــات ب ـ ــ"الـ ــدرون"
وال ـصــواريــخ عـلــى السعودية
هدفها "إعطاء فرصة مناسبة
للسعودية لتخرج من الورطة
بماء الوجه".
وقــال" :لــم نضع مــدة زمنية
ً
وأيـضــا لــم نشترط شكل الــرد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وم ـ ــا ي ـه ـم ـنــا هــو
المضمون :الرد الذي يؤدي إلى
إنهاء العدوان ورفع الحصار".
وه ــدد الـقـيــادي بالجماعة،
ا ل ـتــي تسيطر عـلــى العاصمة
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــة صـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــاء مـ ـ ـن ـ ــذ 5
سـنــوات ،بمواصلة الهجمات
على المملكة في حال لم تقبل
المبادرة.

عمل حربي
في هذه األثناء ،شدد وزير
الـ ــدولـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ل ـل ـشــؤون
الخارجية عــادل الجبير على
أن ــه إذا كـشــف التحقيق الــذي
تـ ـج ــري ــه ال ـ ــري ـ ــاض ب ـم ـشــاركــة
دول ـ ـيـ ــة أن هـ ـج ــوم "أرامـ ـ ـك ـ ــو"
أراض إ ي ــرا نـ ـي ــة
ا نـ ـطـ ـل ــق م ـ ــن
ٍ
ف ـس ــوف تـعـتـبــر الـمـمـلـكــة ذلــك

ً
ً
عـ ـم ــا ح ــربـ ـي ــا ،ل ـك ـن ــه أك ـ ــد أن
الـ ــريـ ــاض ت ـس ـعــى فـ ــي ال ــوق ــت
ال ــراه ــن إلـ ــى ح ــل سـلـمــي رغــم
ُتأكدها مــن أن األسلحة التي
نـ ـف ــذ بـ ـه ــا االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء إي ــرانـ ـي ــة
الصنع.
وقال الجبير في تصريحات
ل ـش ـب ـك ــة " س ـ ـ ــي إن إن"" :إذا
واصـ ـل ــوا ه ــذا ال ـم ـســار فــإنـهــم
ي ـخ ــاط ــرون بــاح ـت ـمــال ال ـق ـيــام
بعمل عسكري".
وت ــاب ــع" :ل ـك ــن ال أح ــد يــريــد
ال ـحــرب .الجميع يــريــدون حل
ً
ذلــك سلميا ويتعين أن يكون
ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف هـ ـ ــو الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ع ـلــى
سياسات إيران العدوانية".

روحاني وترامب
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،جـ ـ ــدد
ال ــرئـ ـي ــس ال ــرئـ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي
حـســن روح ــان ــي أمـ ــس ،رفــض
بالده جهود واشنطن إلنشاء
تحالف لحماية مياه الخليج
بعد يومين من إعالن الرياض
وأبوظبي االنضمام إليه بهدف
ضـ ـم ــان ح ــري ــة ال ـم ــاح ــة بـعــد
سـلـسـلــة اع ـ ـتـ ــداء ات تخريبية
ش ـم ـلــت ن ــاق ــات ن ـف ــط وس ـفــن
تـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ق ـ ـبـ ــالـ ــة ال ـ ـسـ ــواحـ ــل

اإليــرانـيــة وخليج عمان عقب
ت ـش ــدي ــد ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ال ـع ـق ــوب ــات
االقتصادية على طهران.
وقال روحاني ،خالل عرض
عسكري فــي طـهــران أمــس ،إن
المنطقة تمر بـ"مرحلة حساسة
ترتدي أهمية تاريخية".
ودان وجــود قــوات أجنبية
ً
في الخليج ،معتبرا أنه يؤدي
إل ـ ـ ــى تـ ـف ــاق ــم "غـ ـ ـي ـ ــاب األمـ ـ ـ ــن".
وأضاف "كلما بقيتم بعيدين
عن منطقتنا ،كلما كانت أكثر
ً
أمنا".
وف ـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدول
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـش ـه ــد
ً
ع ــاق ــات ـه ــا مـ ــع إيـ ـ ـ ــران ت ــوت ــرا
ً
وخ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــا اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ق ـ ــال روح ــان ــي
"نـ ـح ــن م ـس ـت ـع ــدون ل ـت ـنــاســي
أخ ـ ـ ـطـ ـ ــائ ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــة ألن
ال ــوض ــع الـ ـي ــوم ه ــو أن أعـ ــداء
اإلســام والمنطقة أي أميركا
والـ ـ ـصـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة ،يـ ـ ــريـ ـ ــدون
اسـتـخــدام انقساماتنا بشكل
سيء".
وأعـ ـل ــن أن ـ ــه س ـي ـق ــدم خ ــال
ا جـتـمــا عــات الجمعية العامة
لـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة
ً
الـ ـت ــي تـ ـب ــدأ غـ ــدا

فــي ن ـيــويــورك خـطــة للتعاون
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي تـ ـسـ ـم ــى "األمـ ـ ـ ـ ــل"
وتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف إل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـمـ ـ ــان أمـ ــن
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ومـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــق هـ ــرمـ ــز
وخليج عمان بـ"مساعدة دول
المنطقة".

ترامب
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـع ـ ــرف
عـ ـ ـل ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ــدق ـ ـ ــة م ـص ـي ــر
ج ـه ــود ال ــوس ــاط ــة الـفــرنـسـيــة
لتخفيف الـتــوتــر بـيــن طـهــران
وواش ـن ـطــن ،أعـلــن تــرامــب ،أنــه
ال يخطط لعقد أي لقاء ات مع
المسؤولين اإليرانيين خالل
اجتماعات األمم المتحدة.
وأشـ ــار ت ــرام ــب إل ــى أن "كــل
ال ـخ ـي ــارات ع ـلــى ال ـط ــاول ــة وال
يمكن استبعاد أي شيء ،لكن
ال نية لدي لعقد أي لقاء".

الحرب واالعتراف
في موازاة ذلك ،كشف وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي مـحـمــد
ج ـ ـ ــواد ظـ ــريـ ــف ،أن الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة أب ـل ـغ ـتــه ع ــن طــريــق
رسالة مرفقة بتأشيرة الدخول
الـ ـ ـت ـ ــي م ـ ـن ـ ـحـ ــوه إيـ ــاهـ ــا

الجبير :ظريف إما
كاذب أو جاهل
معالعالم إال أنــه على ما يبدو ليس لديه أي
تأثير ،في المقابل هناك جزء آخر من الحكومة
يريد توسيع الثورة والسيطرة على المنطقة
وال يــرغــب بــال ـحــديــث ،األمـ ــر أش ـبــه بوجهين
لعملة واحدة".
وعن قول ظريف إن "السعودية تريد حربا
شاملة حتى آخر جندي أميركي" علق الجبير:
"تصريحات ظريف تؤكد أنه يقول الكثير من

ع ـل ــق وزي ـ ـ ــرال ـ ــدولـ ـ ـ ة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ل ـل ـش ــؤون
الخارجيةعادل الجبير ،على تصريحات وزير
الخارجية اإليراني جواد ظريف التي نفى فيها
ً
وقوف بالده وراء هجوم ارامكو قائال في مقابلة
مع شبكة  CNNاالخبارية" :السيد ظريف إما
إنه ال يقول الحقيقة أو أنه ال يعلم ما تقوم به
حكومته ،نحن نعلم أن هناك جزء منالحكومة
اإليرانية يعكس صورة أنه يريدون التواصل

الـخـمـيــس ال ـمــاضــي لـحـضــور
اجتماعات األمــم المتحدة في
ً
نـيــويــورك ،بــأنــه "لـيــس مؤهال
للحصول على تأشيرة دخول
إلى أميركا".
وأجـ ــاب ظــريــف عـلــى ســؤال
عــن إمكانية ان ــدالع حــرب في
ً
المنطقة ،بقوله" :لست متأكدا
مـ ــن أنـ ـن ــا ق ـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى مـنــع
ان ــدالع ال ـحــرب ،لكنني متأكد
م ــن أن أي شـخــص ي ـبــدأ هــذه
الحرب لن ينهيها".
وف ــي رده عـلــى س ــؤال آخــر،
ح ـ ـ ــول ع ـ ـ ــزم أم ـ ـيـ ــركـ ــا إرس ـ ـ ــال
ق ــوات وم ـع ــدات عـسـكــريــة إلــى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ق ــال
ظ ــري ــف "أع ـت ـق ــد أن م ـثــل هــذه
االسـ ـتـ ـع ــراض ــات ال ت ـف ـيــد فــي
ش ــيء ،أعـتـقــد ب ــأن األم ــر الــذي
ً
يمكنه أن يـكــون مـســاعــدا هو
إنهاء حرب اليمن".
وكـ ـ ــرر ظ ــري ــف ،ن ـف ــي ب ــاده
أي عالقة لها بالهجمات على
"أرامكو".
وأك ــد ع ــدم قـبــول نـتــائــج أي
تحقيق تجريه األمم المتحدة،
ألنه لم يتم إعالمهم بذلك ،وال
على أي أساس يقوم التحقيق.
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أطـ ـل ــق قــائــد
الـ ـبـ ـح ــري ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة حـسـيــن

ً
ً
خــانــزادي تـهــديــدا جــديــدا بأن
الجمهورية اإلسالمية مستعدة
للدفاع عن حــدودهــا البحرية
ً
ً
وسترد "ردا ساحقا" على أي
اعتداء.

دراسة بريطانية
و عـلــى صعيد ردود الفعل
الدولية ،صرح وزير الخارجية
البريطاني دومينيك راب بأن
مــن غير المعقول تصديق أن
يـكــون المسلحون الحوثيون
في اليمن هم من يقفون وراء
هجوم "أرامكو".
ورفض راب في نفس الوقت
توجيه اتهام ألي جهة أخرى
م ـ ـحـ ــددة أو ت ـس ـم ـيــة م ـت ــورط
بـعـيـنــه .وأوض ـ ــح أن ه ــذا أمــر
"ي ـج ــب ال ـت ـح ـقــق ال ـك ــام ــل مـنــه
ألن ما سيترتب عليه سيكون
ً
إجراء قويا قدر اإلمكان".
من جهته ،قال رئيس الوزراء
األسترالي سكوت موريسون،
إن ب ــاده ال ت ـشــارك واشنطن
فيما تستهدفه بشأن العالقات
مـ ــع ط ـ ـهـ ــران أكـ ـث ــر مـ ــن الـ ـت ــزام
بحرية المالحة بالمنطقة.
(واشنطن ،الرياض ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

«الموج األحمر» ينطلق من جدة
بمشاركة  6دول
األمـ ــور الـمـشـيـنــة وال ـغــري ـبــة وب ـصــراحــة أم ــور
مضحكة ،السعودية والواليات المتحدة حلفاء
مـنــذ  80عــامــا وخـضـنــا ال ـعــديــد م ــن ال ـحــروب
ً
مـعــا ونــزفـنــا الــدمــاء مـعــا ،والـسـعــوديــة طالما
دعمت نفسها ،ثم أن السعودية وأميركا ليستا
متهورتين عندما يتعلق األمر بالحروب وهو
خـيــارنــا األخ ـي ــر ،اإلي ــران ـي ــون هــم الـمـتـهــورون
بانخراطهم بمثل هذا السلوك".

أعلنت السعودية ،أمــس ،انطالق تدريب عسكري بحري للدول المتشاطئة
للبحر األحمر بمشاركة  6دول.
وذكــرت وكالة األنباء السعودية أن المناورات انطلقت من جدة بأعمال
التمرين البحري المختلط "الموج األحمر  ،"2الذي ينفذه األسطول الغربي،
بمشاركة الدول المشاطئة للبحر األحمر.
وأوض ـح ــت الــوكــالــة أن ال ــدول الـمـشــاركــة هــي "األردن ،وم ـصــر ،وال ـس ــودان،
وجيبوتي ،واليمن ،والصومال ،إضافة إلى القوات الجوية الملكية السعودية،
وحرس الحدود" .وأفادت بأن "التدريب الذي يستمر حتى الخميس المقبل يهدف
إلى توحيد وتعزيز األمــن البحري للدول المطلة على البحر األحمر وحماية
المياه اإلقليمية ،وتعزيز التعاون العسكري".

طهران تتقدم على واشنطن في معركة النفوذ ببغداد
ضربة جديدة مجهولة لـ«الحشد» ...وتقرير يحذر من نفوذ «حزب الله» بالعراق

صرافون إيرانيون في النجف أمس (رويترز)

ق ــال ت ـقــريــر أم ـيــركــي ن ـشــرتــه مـجـلــة "نــاش ـيــونــال
إنتريست" ،إن نفوذ الــواليــات المتحدة فــي العراق
يـتــراجــع ،مشيرة إلــى أن "هـنــاك معركة للنفوذ في
ال ـعــراق ال ـيــوم" بين ط ـهــران وواش ـن ـطــن ،وأن "إي ــران
منتصرة".
ولفت التقرير ،الذي يلوم "السياسة األمنية" التي
تتبعها وزارة الخارجية على هــذا التراجع ،إلــى أن
السفارة األميركية في بغداد التي تعد أغلى وأكبر
سفارة في العالم تبدو غافلة عن المدينة المحيطة بها
والتطور الذي لحق بها من رفع الحواجز الكونكريتية
ً
وازدهار المقاهي والنوادي ،مضيفا أنه "بعد أكثر من
عقد من بدء الدبلوماسيين األميركيين العمل ،لم يكن
النفوذ األميركي في العراق أقل مما هو اآلن".
ويـشـيــر الـتـقــريــر إل ــى أن "مـعـظــم الدبلوماسيين
األميركيين غير مسموح لهم بالخروج من مجمع
السفارة .ويخضع العديد من المتعاقدين األميركيين
لقيود أمنية مماثلة وال يمكنهم مغادرة فندق بابل".
ويقول التقرير ،إن "معظم المسؤولين العراقيين،
ناهيك عن عدد السكان األوسع ،ال يمكنهم الوصول
إلــى أي دبلوماسي أمـيــركــي ،إال أن الدبلوماسيين
اإليرانيين واألتراك يتجولون بحرية".

ويكشف التقرير أن "معظم المسؤولين األميركيين
الــزائــريــن يـتـعــامـلــون مــع الـمـســؤولـيــن التنفيذيين
العراقيين فقط :الرئيس برهم صالح أو رئيس الوزراء
عادل عبدالمهدي ،على سبيل المثال الحظ برلماني
عــراقــي أن الــدبـلــومــاسـيـيــن األمـيــركـيـيــن ال ي ــزورون
ً
البرلمان أبدا على الرغم من أن المبنى آمن على بعد
نصف ميل من السفارة األميركية".
ويرى التقرير أن "هناك معركة للنفوذ في العراق
ً
اليوم ،وإيران منتصرة" ،مشيرا إلى أن "المجموعات
الموالية إلي ــران ،تستغل جنون االرتـيــاب في وزارة
الخارجية األميركية :أطلقوا مدافع الهاون في االتجاه
العام للقنصلية األميركية وستتخلى وزارة الخارجية
ببساطة عن موقعها بالكامل".
إلــى ذل ــك ،نقلت صحف عربية عــن تقرير أعدته
لجنة أمنية تعمل مع وزارة الدفاع األميركية قوله ،إن
حزب الله اللبناني تمكن من إقامة وتأسيس حضور
ميداني عسكري متقدم في الـعــراق ،وأن السعودية
اقترحت على الواليات المتحدة مشاركة طائراتها
في تنفيذ عمليات قصف داخــل األراضــي العراقية،
لكن األخ ـيــرة ح ــذرت مــن إمكانية انـفــات األوض ــاع
على صراع أوسع.

ويضيف التقرير أن "حزب الله يمكنه أن يساهم
ً
مستقبال فــي ظــل الـتـحــدي ال ــذي تسببه الـطــائــرات
مــن دون طيار بــإقــاق حركة الـطـيــران فــي دول مثل
الـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات وال ـكــويــت وح ـتــى فــي إعــاقــة
المالحة وحركة النقل البحري" .ويزعم التقرير أن
حزب الله تمكن من إقامة "منشآت رشيقة وخفيفة
ً
غير مرئية على درجــة عالية من التمويه قريبا من
مياه دول خليجية".
في سياق آخــر ،كشف مصدر عراقي عن تعرض
معسكر للحشد الشعبي إلى ضربة جوية مجهولة
غرب األنبار.
الى ذلك ،أعلنت مصادر أمنية عراقية أمس ،مقتل
سبعة أشخاص بينهم أربعة من أفراد عائلة واحدة
في ثالث هجمات متفرقة في منطقة الطارمية شمال
العاصمة العراقية بغداد ،التي أعلنت القوات األمنية
ً
أخيرا تطهيرها من خاليا الجهاديين النائمة.
جــاء ذلــك ،بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية
القبض على الخلية المخططة للتفجير الذي وقع يوم
الجمعة ،عند أحد مداخل محافظة كربالء ،فيما أعلن
تنظيم "داعش" تبنيه للهجوم الذي أدى إلى مقتل 15
ً
شخصا على األقل.

أثار إعالن القضاة في تونس
بدء إضراب مفتوح مخاوف من
أن ينعكس ذلك سلبًا على مسار
االنتخابات الرئاسية ،فالقضاء
تنتظره قضايا عالقة ،أبرزها
موقف املرشح الرئاسي نبيل
القروي ،إضافة إلى نظر املحكمة
اإلدارية في طعون ملرشحني
خاسرين ،مما قد يؤخر موعد
جولة اإلعادة ملا بعد اآلجال
الدستورية.
في السياق ،قال القروي ،إنه
«متفائل بالفوز على أستاذ
القانون املستقل قيس سعيد»،
في جولة اإلعادة باالنتخابات
الرئاسية.
وأعرب القروي ،خالل حوار
مع وكالة «أسوشييتد برس»،
من داخل السجن ،عن تفاؤله
بالتقدم على سعيد ،الذي حل
أوال في الجولة األولى من
االنتخابات.

المعلمون األردنيون
مضربون لألسبوع الثالث

واصل معلمو املدارس الحكومية
األردنية ،أمس ،إضرابهم
لألسبوع الثالث على التوالي
في ظل إصرار الحكومة على
رفض مطالبهم بالحصول على
عالوة تصل إلى  50في املئة على
رواتبهم األساسية.
وقال الناطق باسم نقابة
املعلمني نورالدين نديم ،في
ختام اجتماع ملجلس نقابة
املعلمني عقد مساء أمس األول،
إن «اإلضراب مستمر حتى
تحقيق مطلب املعلمني وليس
هناك أي تراجع من أي معلم وال
من مجلس النقابة الذي يمثل
أكثر من  100ألف معلم».
في املقابل ،أكدت وزيرة الدولة
لشؤون اإلعالم ،جمانة غنيمات،
ضرورة تعليق اإلضراب وعودة
الطلبة للدراسة ،داعية النقابة
إلى تغليب املصلحة العامة.

باكستان 10 :آالف
مصاب بحمى الضنك

أظهرت االختبارات إصابة عشرة
آالف شخص بحمى الضنك في
باكستان ،ومن املتوقع أن يرتفع
العدد في األيام املقبلة.
وفي كلمته أمام مؤتمر ،قال
املساعد الخاص لرئيس الوزراء
للخدمات الصحية ،ظفر ميرزا
إن الحكومة االتحادية تجري
عملية تنسيق مع األقاليم للحد
من تفشي حمى الضنك ،وتضافر
جهودها إلجراء مراجعة على
ذلك.

ةديرجلا
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«فضيحة زيلينسكي» ...اختبار مبكر بين ترامب وبايدن
• «يسار» الديمقراطيين يضغط لبدء العزل ووارن تؤيد • كييف :لم يؤثر أحد على رئيسنا
دخل الرئيس األميركي
الجمهوري دونالد ترامب
ونائب الرئيس السابق جو ً
بايدن ،المرشح األوفر حظا
لنيل ترشيح الديمقراطيين
لالنتخابات الرئاسية ،2020
في اختبار قوة ،على خلفية
«فضيحة زيلينسكي» التي
تشغل الساحة السياسية
األميركية منذ أيام.

ال ي ـ ـ ـ ــزال ات ـ ـ ـصـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي دونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب
ال ـه ــات ـف ــي ب ـن ـظ ـيــره األوكـ ــرانـ ــي
ف ــول ــودي ـم ـي ــر زي ـل ـي ـن ـس ـكــي فــي
 25يوليو الـمــاضــي ،ال ــذي بات
ي ـعــرف ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بـ "فضيحة زيلينسكي" ،محور
أزم ـ ــة م ـت ـصــاعــدة حـ ــول شـكــوى
سـ ّ
ـريــة ضــد تعامالت تــرامــب مع
أوكرانيا.
ولليوم الثاني على التوالي،
طالب جو بايدن نائب الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ال ـس ــاع ــي
للحصول على ترشيح الحزب
الديمقراطي لخوض االنتخابات
الرئاسية األميركية المقبلة عام
 ،2020بــالـتـحـقـيــق ف ــي ت ـقــاريــر
أفـ ــادت ب ــأن ت ــرام ــب ضـغــط على
نظيره األوكــرانــي للتحقيق مع
بايدن ونجله هانتر.
واتهم بايدن ترامب بـ"مخالفة
م ـع ــاي ـي ــر ال ــرئ ــاس ــة األس ــاس ـي ــة
ومحاولة إخافة زعيم أجنبي".
وقــال نائب الرئيس السابق،
وقـ ــد بـ ــدا ع ـل ـيــه ال ـغ ـض ــب أث ـن ــاء
تجمع انتخابي في واليــة أيــوا،
ً
أمس األول" :هذا يبدو استغالال
للسلطة بصورة فجة .أن تتصل
ً
ه ــاتـ ـفـ ـي ــا ب ــزعـ ـي ــم بـ ـل ــد ي ـت ـط ـلــع
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى م ـس ــاع ــدات من
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وت ـت ـحــدث
ّ
تصرف مشين".
بشأني ،هذا
وتابع" :يفعل ترامب ذلك ألنه
يعرف أنني ســأدقــه مثلما ُيــدق

الطبل وألنه يعلم أنني سأهزمه
ببساطة ،لذلك يلجأ إلى إساء ة
اس ـت ـغــال الـسـلـطــة وك ــل عنصر
من الرئاسة بغية فعل أي شيء
يشوه سمعتي".
م ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت
ال ـس ـي ـن ــات ــورة إل ـي ــزاب ـي ــث وارن،
إحــدى أكبر منافسي بايدن في
الترشح لالنتخابات الرئاسية
عن الحزب الديمقراطي ،على أن
الفضيحة األخـيــرة تتطلب بدء
تـطـبـيــق إجـ ـ ـ ــراءات ال ـع ــزل بحق
ً
تــرام ــب فــي ال ـكــون ـغــرس "ف ـ ــورا"،
قائلة إن "الوقت حان لكشف هذا
السلوك غير القانوني".

ُ ّ
إنهاء تمويل برنامج يعزز «أيديولوجية اإلسالم»
يــدرس البيت األبيض إنهاء التمويل الفدرالي
لبرنامج تعليمي تديره "جامعة نــورث كارولينا"
و"جامعة ديوك".
ً
ويؤكد البيت األبيض أن "برنامجا في دراسة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط يـهـتــم بـشـكــل م ـفــرط ب ــاإلس ــام"،
ً
ووف ـقــا لـنــواب فــي وزارة التعليم" ،تـقــوم الــدراســة
بتعزيز األيديولوجية اإلسالمية ،وتأكيد الجوانب
اإليجابية للعقيدة اإلسالمية ،ولكن ليس المسيحية
أو اليهودية" ،حسب صحيفة "إندبندنت".

وأعلن ممثلو الجامعات أنهم سيقدمون تفاصيل
البرنامج لوزارة التعليم ،وفي حال لم يوافق عليه
النواب سيتم توقيف التمويل الحكومي للبرنامج.
وب ــدأت وزي ــرة التعليم بيتسي ديـفــوس التحقيق
في األمــر بعد شكوى من أحــد أعضاء الكونغرس
الجمهوري ،حيث لفت انتباهه مؤتمر حول قطاع
غ ــزة ال ــذي بــرأيــه ينحاز ضــد إســرائـيــل ولـمـعــاداة
ً
السامية ،وخصوصا أنه تم مالحظة مغني الراب
الذي كان يقدم أغنية معادية للسامية.

في أنشطة هانتر بايدن ،االبن
الثاني للسناتور السابق ،الذي
ً
كان يتولى منصبا في مجلس
إدارة شركة  Burismaاألوكرانية
ً
العاملة في مجال الغاز اعتبارا
من  ،2014حين كان والده نائب
الرئيس السابق باراك أوباما.
و كـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "وول
ستريت جــورنــال" وغـيــرهــا من
وسائل إعالم ،ذكرت ،أن ترامب
ض ـغــط ع ـلــى زيـلـيـنـسـكــي أكـثــر
من مــرة للتحقيق في اتهامات
ً
بـ ــأن بـ ــايـ ــدن ،ح ـي ــن كـ ــان نــائ ـبــا
للرئيسّ ،
هدد بوقف المساعدات
األميركية ألوكرانيا إذا لم يتم
ص ــرف أح ــد م ـســؤولــي االدعـ ــاء
من الخدمة .وكان المدعي يحقق
آن ــذاك فــي قضية تخص شركة
غاز على صلة بابن بايدن.
وأضـ ـ ـ ــا ّفـ ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن
تــرامــب حــض زيلينسكي خالل
المحادثة الهاتفية على العمل
مــع رودي جــولـيــانــي ،محاميه

ال ـش ـخ ـصــي ،لـفـتــح تـحـقـيــق في
القضية.
وأكــدت كبرى وسائل اإلعالم
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أن االت ـ ـصـ ــال بـيــن
ت ـ ــرام ـ ــب وزي ـل ـي ـن ـس ـك ــي أص ـب ــح
م ــوض ــع ش ـك ــوى تـبـلـيــغ رفـعـهــا
م ـ ـس ـ ــؤول اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاراتـ ــي غ ـيــر
ً
ً
مسمى ،وهــي أثــارت جــدال حــادا
ب ـي ــن االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الــوط ـن ـيــة
والـكــونـغــرس ،إذ يــرفــض القائم
ب ــأعـ ـم ــال م ــدي ــر االس ـت ـخ ـب ــارات
جــوزيــف مــاغــوايــر ،الـمـعـيــن من
ترامب ،كشف تفاصيل الشكوى
للجان المختصة في الكونغرس.

ترامب
ونفى ترامب صحة التقارير
اإلعــامـيــة عــن فـحــوى المكالمة
بينه وبين الرئيس زيلينسكي.
وأعـ ـل ــن لـلـصـحــافـيـيــن أم ــس،
ً
ً
أن ـ ــه أجـ ـ ــرى ات ـ ـصـ ــاال رائ ـ ـعـ ــا مــع
زيلينسكي ي ــوم  25يــو لـيــو وال

لبنان :رادارات دولية ترصد كلمة عون بالجمعية العامة
باسيل :هناك فريقان ...األول «بينق» والثاني يزرع األمل
●

بيروت  -ريان شربل

وصل الرئيس اللبناني العماد
مـيـشــال ع ــون ،م ـســاء أم ــس ،إلــى
نيويورك لترؤس وفد بالده في
اف ـت ـتــاح أع ـم ــال الـ ـ ــدورة الــرابـعــة
والسبعين للجمعية العامة لألمم
المتحدة .ومــن المقرر أن يلقي
عــون كلمة لبنان أمــام الجمعية
العامة بعد غد على أن يلتقي قبل
ذلك األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس.
وت ــرص ــد الـ ـ ـ ــرادارات المحلية
وال ــدول ـي ــة مـضـمــون كـلـمــة عــون
ف ـ ــي األم ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـنــاح ـيــة
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ ــات وال ـ ـ ـنـ ـ ــازح ـ ـ ـيـ ـ ــن
السوريين ،ومــا يتعلق بـ"حزب
الـلــه" وســاحــه واالستراتيجية
الدفاعية والقرار .1701
وقــالــت مـصــادر دبلوماسية،
أمس ،إنه "ال بد للبنان الرسمي
م ــن ك ـبــح ج ـم ــاح حـ ــزب ال ـل ــه ،أو
على األقل ،فليعلن الرئيس عون
ّ
ويتمسك
في كلمته تمايزه عنه
بالنأي بالنفس" ،مضيفة" :أمــا
االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـت ــراخ ــي ال ــذي
يضيع فيه موقع الدولة اللبنانية

ال ـف ـع ـلــي وم ــوق ـف ـه ــا ،ف ـلــن يـكــون
ً
مقبوال لدى الداعمين في المرحلة
المقبلة".
وتــاب ـعــت" :ضـبــابـيــة الموقف
الـلـبـنــانــي ،ق ــد ت ـكــون ل ــه تبعات
خطيرة على الوضع الداخلي ككل
تتهدد وضع لبنان االقتصادي
ّ
وتقدمه".
يـ ــأتـ ــي ك ـ ــل ذل ـ ــك م ـ ــع وص ـ ــول
مساعد وزيــر الخزانة األميركي
لشؤون مكافحة اإلرهاب مارشال
بيلينغسلي إلى بيروت األسبوع
ً
الجاري حامال في جعبته ملف
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى "حـ ـ ـ ــزب ال ـل ــه"
وم ـســؤول ـيــه وال ـت ــي شـمـلــت في
األي ــام الماضية مصرف "جمال

ت ــرس ــت ب ـن ــك" ف ــي ح ـي ــن ي ـت ــردد
أن ـهــا سـتـتــوســع لتشمل حلفاء
ً
الحزب وكل من يدعمه اقتصاديا
ً
ً
ومــال ـيــا وسـيــاسـيــا إضــافــة إلــى
أي مــؤس ـســات ،مصرفية كانت
أم ت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،ي ـس ـت ـف ـيــد م ـن ـهــا.
وقالت مصادر سياسية متابعة
لـ"الجريدة" ،أمــس ،إن "المسؤول
األميركي سينقل رسالة شديدة
اللهجة مـفــادهــا ب ــأن أي تعامل
تـ ـج ــاري ل ـل ـم ـصــارف ف ــي لـبـنــان
م ــع ح ــزب ال ـلــه سيعرضها إلــى
ً
العقوبات فورا".
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،اخ ـت ـت ــم
وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة والـمـغـتــربـيــن
ج ـبــران باسيل المؤتمر الــرابــع

جنبالط ّ
يغرد عن «مدام فساد»

غ ـ ّـرد رئـيــس ال ـحــزب "الـتـقــدمــي اإلشـتــراكــي"
الـنــائــب الـســابــق ولـيــد جـنـبــاط عـبــر "تــويـتــر"،
ً
أم ـ ــس ،قـ ــائـ ــا" :ب ـع ــد دراس ـ ـ ــة الـ ـم ــوازن ــة وب ـعــد
اإلصالح ،يبقى أن نخفف من شهوة مدام فساد
التي تريد زيــادة السفن الكهربائية إلــى أربع

سلة أخبار
تجدد المواجهات
في هونغ كونغ

ب ـ ــاي ـ ــدن ي ـ ـشـ ــوي الـ ـلـ ـح ــم خـ ـ ــال ت ـجـ ّـمــع
انتخابي في أيوا أمس األول (رويترز)

كورتيز
مـ ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ه ــاجـ ـم ــت
النائبة االشتراكية الديمقراطية
ألكساندريا أوكــاسـيــو كورتيز،
المؤسسة الحزبية الديمقراطية.
وقالت كورتيز ،وهي أصغر نائب
ً
فــي الكونغرس ( 29عــامــا)" :في
هذه المرحلة ،الفضيحة الوطنية
الـكـبــرى لـيـســت س ـلــوك الــرئـيــس
المخالف للقانون ،لكنها رفض
الحزب الديمقراطي بدء إجراءات
عزل الرئيس".
يــأتــي ذل ــك بـعــد نـشــر تقارير
ص ـحــاف ـيــة أف ـ ـ ــادت بـ ــأن ت ــرام ــب
ً
طــالــب زيلينسكي مـ ــرارا أثـنــاء
االتصال الهاتفي بينهما أواخر
يــولـيــو الـمــاضــي بفتح تحقيق

دوليات

لـلـطــاقــة االغ ـتــراب ـيــة ف ــي أمـيــركــا
الشمالية الــذي انعقد على مدى
يــوم ـيــن وج ـم ــع م ــا ي ـق ــارب 800
مــن المنتشرين اللبنانيين في
الــواليــات المتحدة وكـنــدا .وقــال
باسيل فــي كلمته للمنتشرين،
إن "الـ ـتـ ـح ـ ّـدي األكـ ـب ــر ل ـيــس في
اس ـت ـخ ــراج ال ـن ـفــط وال معالجة
األزم ـ ــات الـمــالـيــة واالقـتـصــاديــة
بل في الحفاظ على لبنان ليبقى
ً
فريقان
كـبـيــرا" .وأض ــاف" :هـنــاك
ّ
يتنافسان في لبنان األول بينق
وب ـي ـن ـع ــي وبـ ـيـ ـس ـ ّـب ب ـمــوضــوع
الكهرباء والنفايات واالقتصاد،
مقابل فريق ي ــزرع األم ــل وبفكر
بالحلول للنفايات والكهرباء".

وتــريــد تركيب ثــاثــة معامل تسييل غــاز بدل
واحد وتتبضع من خالل معابر الفرقة الرابعة
ً
الـتــي أقفلت نـظــريــا .وقــد يـكــون لها حصة في
االتصاالت والنفايات .هذه بعض نشاطات مدام
فساد والله أعلم".

وختم بالقول" :أنتم من تقررون
أي صورة تريدون للبنان".
ّ
في سياق منفصل ،أكد نائب
األمين العام لـ"حزب الله" الشيخ
ّ
نعيم قاسم أن "العميل ال طائفة
ً
ّ
وال دين له" ،مشيرا إلى أن "مساره
منحرف وهو يتحمل مسؤولية
وعمل إجرامه وال بد من العقاب".
وقال خالل رعايته اليوم العلمي
للصيادلة في البقاع أمــس" :من
يتحدث عن اتفاق بين حزب الله
والـتـيــار الــوطـنــي الـحــر لحماية
ّ
العمالء ،فنؤكد لــه أن هــذا خطأ
واض ــح وغـيــر م ــوج ــود ،االتـفــاق
بيننا هو المسار القضائي الذي
نسلكه لمحاسبة الـعـمــاء لدى
ّ
الـعــودة إلــى لبنان" .وأوض ــح أن
"هناك مسارين
قضائيين لمحاسبة العمالء
ً
لـ ــدى ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ل ـب ـن ــان ،أوال
مـمـنــوع أن يــأتــي (ال ـع ـم ـيــل) من
الـ ـ ـخ ـ ــارج ،أو أن يـ ـع ــود وي ــدف ــع
ثمن االرتكابات ألن لكل جريمة
ً
عقابا ،وبعدها أن يعيش بوضع
طبيعي ،فالحق هو بأن يعودوا
ويحاسبوا كمواطنين ويتحملوا
مسؤولية ارتكاباتهم".

تـ ــوجـ ــد م ـش ـك ـل ــة ف ـ ــي أن ي ــدل ــي
مـ ـح ــامـ ـي ــه ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص رودولـ ـ ـ ـ ــف
جـ ــول ـ ـيـ ــانـ ــي ب ـ ـش ـ ـهـ ــادتـ ــه أم ـ ـ ــام
الكونغرس.
وقال ترامب إن "بايدن ارتكب
خـطــأ بـقــولــه إن ــه لــم يـتـحــدث مع
ابـنــه" .وأض ــاف "تـحــدث مــع ابنه
بالفعل وكذب مرة أخرى" .وتابع
"ال أسعى إليذاء بايدن ،لكنه قام
بعمل غير شريف على اإلطالق".
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،دع ـ ـ ـ ــا وزي ـ ـ ــر
الخارجية مايك بومبيو ،أمس،
إلى ضرورة التحقيق مع بايدن
إذا أثبتت األدلــة أنه تدخل على
نحو غير مالئم لحماية ابنه من
تحقيق في أوكرانيا.
وقال بومبيو" :أعتقد أن بايدن
ّ
مالئم،
لو تصرف على نحو غير ّ
إذا ك ـ ــان ي ـح ـمــي ابـ ـن ــه وت ــدخ ــل
لدى القيادة األوكرانية بطريقة
فــاســدة ،أعتقد أننا بحاجة إلى
معرفة حقيقة ما حدث".
كـ ـم ــا نـ ـف ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة

أوكــران ـيــا فــاديــم بريستيكو أن
يكون الرئيس األميركي مارس
ً
ضغوطا على الرئيس األوكراني.
و ق ــال بريستيكو فــي مقابلة
م ـ ـ ــع إح ـ ـ ـ ـ ــدى وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،إن أوكـ ــران ـ ـيـ ــا دولـ ــة
مستقلة ولــن تنحاز لـطــرف من
األطراف على الساحة السياسية
ً
األميركية حتى وإن كانت نظريا
فـ ــي وضـ ـ ــع ي ـس ـم ــح لـ ـه ــا ب ــذل ــك.
وأض ــاف" :أع ــرف مــا ال ــذي جرى
في المحادثة وأعتقد أنه لم يكن
ه ـنــاك ض ـغــط .ال ـم ـحــادثــة كــانــت
طويلة وودية وتطرقت إلى كثير
ً
م ــن الـمـســائــل وتـطـلـبــت أحـيــانــا
إجابات جادة".
وقــال بريستيكو ،إن من حق
زيـلـيـنـسـكــي أن يـحـتـفــظ بسرية
المحادثات مع القادة اآلخرين.
ً
وم ـضــى ق ــائ ــا ف ــي الـمـقــابـلــة:
"أريد أن أقول إننا دولة مستقلة
وإن لنا أسرارنا".
(واشنطن ،كييف ـ ـ وكاالت)

 200شحنة أميركية ألكراد سورية
على وقع اصطدام رغبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إقامة
المنطقة اآلمنة بقواعدها المنتشرة داخل سورية ،أرسلت واشنطن نحو
 200شاحنة عسكرية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية
الشعب الكردية في سورية.
وبعد ساعات من تأكيد إردوغان أنه ال يرغب في مواجهة واشنطن
لكنه لن يتجاهل دعمها الواضح للمنظمات اإلرهابية ،أفادت وكالة
"األناضول" بأن دفعة المساعدات األميركية الجديدة المرسلة لألكراد
دخلت من معبر سيمالكا الحدودي بين سورية والعراق مساء أمس
األول ،موضحة أنها محملة بمستلزمات دعم لوجستي للبناء والمنازل
المسبقة الصنع وخزانات وقود ،إلى جانب صناديق مغلقة.
ومع الخطوات المتباطئة إلقامة المنطقة اآلمنة بمشاركة أميركية،
أعلن إردوغان اكتمال كل االستعدادات للتوغل شرق الفرات بحلول نهاية
ً
الشهر الجاري بهدف قصم ظهر الوحدات الكردية المدعومة أميركيا،
في خطوة استبقها الجيش بإرسال الطواقم الطبية وأقام المستشفيات
الميدانية وألغى جميع الفعاليات بالمدن الحدودية.
وتصطدم رغبة إردوغان الملحة في إقامة المنطقة اآلمنة ،بتموضع
قواعد أميركية ال تبعد سوى كيلومترات قليلة عن الحدود تم بناء جزء
ً
منها منذ وقــت قريب نسبيا ،وبعضها أشبه ما تكون بمراكز "إدارة
مدنية" ،تقدم الخبرات واالسـتـشــارات والمشاركة في اإلدارة الكردية
بشكل فعلي.
وبحسب دراسة نشرها موقع "زمان الوصل" ،فإن معظم حقول النفط
ً
ً
ً
والغاز الرئيسة يوجد فيها حاليا قواعد صغيرة قوامها  50جنديا أميركيا
لحمايتها من أي عارض خارجي ،وهي بمثابة وضع يد بشكل أو بآخر،
مثل قاعدة هيمو الجديدة غرب القامشلي وتل بيدر وجبل الغول والجديدة
في سد الخابور غرب الحسكة بدل قاعدة منتجع اليف ستون ،وغيرها.
من جهة ثانية ،نفى الجيش اإلسرائيلي ملكيته للطائرة المسيرة
المحملة بالقنابل العنقودية التي أسقطتها قوات الرئيس بشار األسد
ً
بمنطقة جبل الشيخ في القنيطرة وفككتها فرقه الهندسية ،ملمحا إلى
أنها تابعة لقائد "فيلق القدس" اإليراني قاسم سليماني.
إلى ذلك ،استهدف مجهولون بعبوة ناسفة حافلة للواء  52التابع لقوات
النظام على الطريق الواصل بين بلدتي الدارة وسكاكا بريف السويداء،
مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير محدد.

ّ
إسرائيل :الدفة تميل لغانتس في مشاورات الحكومة

تجددت المواجهات ،أمس،
بين الشرطة ومتظاهرين
في هونغ كونغ ،وأطلقت
قوات مكافحة الشغب
الغاز المسيل للدموع
ّ
محتجين مناهضين
على
للحكومة بعدما أشعلوا
النيران في أحد المتاريس
التي وضعوها خارج مركز
"نيو تاون بالزا" للتسوق في
منطقة شا تين.
وكان نحو ألف متظاهر
تجمعوا داخل "نيو تاون
بالزا" لتنظيم احتجاج
سلمي في بادئ األمر.
غير أنه في الساعة الرابعة
ً
عصرا ،بدأ المتظاهرون
الذين كانوا يرتدون مالبس
سوداء في تفكيك أبواب
المتاجر وغير ذلك من
الممتلكات األخرى في مركز
التسوق لوضع حاجز عند
مدخل المركز.
ّ
وخرب متظاهرون آخرون
محطة "شا تين" للسكك
الحديدية ،ودمروا كاميرات
المراقبة بالمطارق قبل إخالء
المحطة وإغالقها.
وتلك ثالث محطة تم إغالقها
أمس ،بعدما أغلقت السلطات
محطتين على طول طريق
"قطار المطار السريع ".

إثيوبيا تجهض هجمات
لـ «داعش» و«الشباب»

أعلنت وكالة االستخبارات
الوطنية في إثيوبيا ،أمس،
ً
اعتقال  12شخصا من
أعضاء "حركة الشباب"
الصومالية وتنظيم داعش،
الستعدادهم لتنفيذ هجمات.
وأضافت الوكالة أن هدف
هؤالء األشخاص كان
مهاجمة أماكن عامة
ومناسبات دينية وفنادق
بالعاصمة أديس أبابا
ومواقع أخرى في إثيوبيا.

فرنسا :مسلح حاول
اقتحام «المسجد الكبير»

أعلنت السلطات الفرنسية،
ً
ً
أمس ،أن رجال مسلحا حاول
اقتحام المسجد الكبير في
مدينة كولمار شرق البالد
بسيارته .وقالت المدعية
العامة في كولمار ،كاترين
سوريتا ،إن "الرجل يعاني
مشاكل نفسية" ،ولم يصب
أحد باستثناء المهاجم الذي
جرح بسالح أبيض كان
يحمله ونقل إلى المستشفى
حيث سيخضع لعملية
جراحية.

إسبانيا« :االشتراكي» قد
ّ
يتصدر انتخابات نوفمبر

ً
ً
• «القائمة»ُ :
دعمنا لزعيم «أزرق أبيض» لن يكون مجانيا • ليبرمان لم يرشح أحدا
بـعــد ان ـت ـخــابــات تشريعية
ً
ً
ش ـ ـهـ ــدت ت ـ ـقـ ــاربـ ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا فــي
الـنـتــائــج بـيــن رئ ـيــس الـ ــوزراء
المنتهية بنيامين نتنياهو
وزعـ ـي ــم حـ ــزب "أزرق أب ـيــض"
بيني غانتس ،ووضعت األول
في مأزق سياسي ،بدأ الرئيس
اإلسرائيلي رؤوفـيــن ريفلين،
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،مـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــات ص ـع ـب ــة
ومعقدة مع األحزاب السياسية
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت،
ل ـي ـس ـت ـم ــع إل ـ ـ ــى ت ــوص ـي ــات ـه ــم
حول الشخصية التي ينبغي
ت ـك ـل ـي ـف ـهــا ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
ً
المقبلة ،واضعا نصب عينيه
هدف تفادي تنظيم انتخابات
جــديــدة سـتـكــون الـثــالـثــة على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـع ــام
الحالي.
وأيــا كــان الخيار ،ليس من
ال ـم ــؤك ــد أن ي ـن ـجــح الـشـخــص
الـمـكـلــف ف ــي تـشـكـيــل ائ ـتــاف
حكومي ،وصدرت دعوات عدة

إلى قيام حكومة وحدة وطنية
وتجاوز هذا المأزق.
وعـ ـق ــدت أول ـ ــى ال ـم ـش ــاورات
م ــع الـتـحــالــف الــوس ـطــي "أزرق
أب ـي ــض" بــزعــامــة رئ ـيــس هيئة
األركــان السابق بيني غانتس،
ال ــذي حــل فــي الـمــرتـبــة األول ــى،
فــي انتخابات الـثــاثــاء ،بفوزه
ً
بـ ـ ـ ـ ــ 33م ـ ـق ـ ـعـ ــدا م ـ ــن أص ـ ـ ــل 120
ف ــي ال ـبــرل ـمــان ،ث ــم م ــع "لـيـكــود"
اليميني بزعامة نتنياهو والذي
ً
حل ثانيا بفارق مقعدين.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت الح ـ ـ ــق ،اس ـت ـمــع
ريفلين إلى توصيات "القائمة
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة" ال ـت ــي
أصـ ـبـ ـح ــت ال ـ ـقـ ــوة الـ ـث ــالـ ـث ــة فــي
ال ـك ـن ـي ـســت ب ـع ــد ف ــوزه ــا ب ـ ـ 13
م ـق ـع ــدا ،وحـ ـ ــزب وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
الـ ـس ــاب ــق أف ـ ـي ـ ـغـ ــدور ل ـي ـب ــرم ــان
"إسرائيل بيتنا" القومي الذي
فاز بثمانية مقاعد.
ومـ ــا زال ن ـت ـن ـيــاهــو يـحـظــى
ب ـ ــدع ـ ــم "ل ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــود" واألح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب

ليبرمان خالل مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
الـيـمـيـنـيــة والــدي ـن ـيــة األص ـغ ــر،
وه ــذا الــدعــم يمنحه  55مقعدا
فـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،لـكــن

هــذا الرقم أقــل من ال ـ  61مقعدا
المطلوبة لألغلبية.
وفـ ـ ــي حـ ـ ــال أي ـ ـ ــدت األح ـ ـ ــزاب

العربية غانتس فسيحصل على
 57م ـق ـعــدا ،وبــدون ـهــا سيكون
معه  44مقعدا فقط.

وال تشمل هذه األرقام مقاعد
حزب "إسرائيل بيتنا" .ورفض
ل ـي ـب ــرم ــان الـ ـق ــوم ــي ال ـع ـل ـمــانــي
الـيـمـيـنــي ال ــدخ ــول ف ــي حكومة
ي ــرأس ـه ــا ن ـت ـن ـيــاهــو ،ودعـ ــا الــى
تـشـكـيــل ح ـكــومــة وح ـ ــدد شــرط
إزاحة ليكود لنتنياهو.
وأمـ ــس أع ـل ــن ل ـي ـبــرمــان عــدم
دع ـ ـمـ ــه ألي شـ ـخ ــص ل ــرئ ــاس ــة
ً
الحكومة ،مما يعزز عمليا فرص
غانتس.
واق ـ ـتـ ــرح ن ـت ـن ـيــاهــو تـشـكـيــل
حكومة ائتالفية مع أزرق أبيض
بــرئــاس ـتــه ،لـكــن غــانـتــس رفــض
الطلب مؤكدا انه صاحب الحق
برئاسة الحكومة ،كونه يتزعم
الكتلة األكبر في الكنيست.
وفــي وقــت ســابــق ،أكــد أحمد
ال ـط ـي ـبــي الـ ـقـ ـي ــادي ب ــ"ال ـق ــائ ـم ــة
المشتركة" أن القائمة لن توصي
أحدا بتشكيل الحكومة المقبلة
مجانا ،بما في ذلك غانتس.
وأضــاف الطيبي أن "القائمة

متمسكة بهدفين و عــدت بهما
خالل الحملة االنتخابية ،وهما
ت ـح ـق ـيــق إنـ ـ ـج ـ ــازات لـلـمـجـتـمــع
العربي وإسقاط نتنياهو".
وقــال" :لــن تكون توصية من
دون ثمن مالئم".
وربـ ـط ــت ال ـق ــائ ـم ــة تــأي ـيــدهــا
ألي شـ ـخ ــص ب ـم ـج ـم ــوع ــة مــن
المطالب تتمحور حول التعامل
م ــع ج ــرائ ــم ال ـق ـتــل وال ـع ـنــف في
المجتمع العربي في إسرائيل،
واستئناف جهود السالم الجادة
مع الفلسطينيين.
وف ــي ح ــال ات ـخ ــذت األحـ ــزاب
الـعــربـيــة ق ــرارا بتأييد شخص
لرئاسة الوزراء فإن هذه الخطوة
سـتـكــون عــامــة ف ــارق ــة .وتـعــود
آخ ــر م ــرة قــامــت فـيـهــا األح ــزاب
العربية بمثل هذه الخطوة إلى
عام  ،1992عندما دعمت إسحق
رابين الــذي وقــع الحقا اتفاقية
أوسلو مع الفلسطينيين.
(القدس ـ ـ وكاالت)

أظهر استطالعان للرأي،
أمس ،أن الحزب االشتراكي
اإلسباني قد يفوز في
االنتخابات المقررة في
نوفمبر ويحصل على المزيد
من المقاعد ،لكن ليس من
المتوقع أن يحصل على
األغلبية وسيحتاج إلى دعم
من أحزاب أخرى ليشكل
حكومة.
وجاء االشتراكيون في
المركز األول في انتخابات
عامة أجريت في أبريل،
وجاءت نتائجها غير
حاسمة لكن بيدرو سانشيز،
القائم بأعمال رئيس الوزراء،
لم يتمكن من تشكيل حكومة
مع أحزاب أخرى ،مما دفع
البالد للدعوة إلى رابع
انتخابات في أربع سنوات
يوم العاشر من نوفمبر.

دوليات ٢٠
ثان على «بريكست»
كوربين :سألتزم موقف «العمال» حيال استفتاء ٍ
ةديرجلا

•
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بعدما كشف المؤتمر السنوي للحزب
وج ــود انـشـقــاقــات حــول سياسته بشأن
خ ــروج بريطانيا مــن االتـحــاد األوروب ــي
(ب ــريـ ـكـ ـس ــت) ،دع ـ ــا زعـ ـي ــم ح ـ ــزب ال ـع ـمــال
المعارض ،الذي ينتمي إلى يسار الوسط،
جيريمي كوربين المحاصر بالمشكالت،
ّ ً
متعهدا بأنه سيلتزم بموقف
إلى الوحدة،
ـان على
حزبه فــي حــال إج ــراء استفتاء ثـ ٍ
"ب ــري ـك ـس ــت" ،ووعـ ــد بـتـخـيـيــر الـنــاخـبـيــن

بـيــن ال ـب ـقــاء فــي االت ـح ــاد وات ـف ــاق خــروج
ُ"يعتد به".
وفي بداية المؤتمر السنوي لـ "العمال"
في منتجع برايتون ،تعرض كوربين مرة
أخ ــرى لضغوط مــن أعـضــاء حــزبــه حتى
من بعض أفراد فريقه المقرب كي يساند
بوضوح البقاء داخــل االتحاد األوروبــي
في حال إجراء استفتاء جديد.
لـ ـك ــن كـ ــورب ـ ـيـ ــن ،ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري ال ـم ـن ـت ـقــد

ّ
ً
ً
ً
ل ــات ـح ــاد ،ات ـخ ــذ مــوق ـفــا م ـح ــاي ــدا ،قــائــا
إن المهم هــو تماسك الـحــزب عــن طريق
احتواء أنصار البقاء داخل االتحاد ودعاة
الخروج منه.
وأضاف" :أنا أقود الحزب وفخور بذلك
و فـخــور بالديمقراطية ا لـتــي ينتهجها،
وسأؤيد بالطبع أي قرار يتخذه".
وقــال كوربين إن أولويته هــي ضمان
عــدم الـخــروج من دون اتفاق بعدما دفع

م ـشــرعــون م ـع ــارض ــون ب ـم ـشــروع قــانــون
ينص على أنه يتعين على رئيس الوزراء
بوريس جونسون طلب تمديد جديد من
االت ـحــاد إذا لــم يـتــم الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
بحلول  19أكتوبر.
لـكــن جــون ـســون ،وه ــو مــن ق ــادة حملة
الخروج من االتحاد في  ،2016قال إنه لن
ً
يكون هناك استفتاء آخــر ،رافـضــا حتى
إب ــداء الـمــوافـقــة عـلــى تــأجـيــل "بريكست"

foreigndesk@aljarida●com

مرة أخرى ،وتعهد بإخراج بريطانيا من
االتحاد يوم  31أكتوبر سواء باتفاق أو
بدونه.
وف ـ ــي ح ــدي ــث م ــع ص ـح ـي ـفــة "صـ ـن ــداي
م ـي ــرور" ،ق ــال كــوربـيــن أث ـنــاء تـطـ ّـرقــه إلــى
دوره في سحب مقترح أمس األول إللغاء
منصب نائب الزعيم" :أرغب في أن نتحد".
وأراد الـيـســاريــون مــن "ال ـع ـمــال" إطــاحــة
نائب كوربين ،توم واتسون ،الذي يعارضه

ً
عـلـنــا فيما يتعلق ب ـخــروج بــريـطــانـيــا من
االتحاد األوروبي ،وفي قضايا أخرى.
وقال كوربين للصحيفة" :أخبرت اللجنة
التنفيذية الوطنية أننا بحاجة إلى إعادة
النظر في طريقة عمل نائب القيادة ،وإجراء
عملية انتخابية الثنين مــن ن ــواب الـقــادة
فــي المستقبل ،مما يعكس الـتـنــوع داخــل
مجتمعنا ،لذلك سيكون بينهما امرأة".
(برايتون ـ ـ د ب أ)

ةديرجلا

•
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رياضة

األبيض أمام فرصة بلوغ ثمن نهائي كأس محمد السادس

ً
يحل ضيفا على الشرطة العراقي الليلة في إياب دور الـ 32
أحمد حامد

يحل فريق الكويت لكرة القدم
عند ًالسابعة من مساء اليوم
ضيفا على الشرطة العراقي
على استاد كربالء ،في إياب
دور الـ 32من منافسات محمد
السادس لألندية األبطال،
ً
علما بأن مباراة الذهاب انتهت
لمصلحة األبيض .١-٣

ي ـقــف ا ل ـفــر يــق األول لـكــرة
ال ـق ــدم ب ـن ــادي ال ـكــويــت أم ــام
فـ ـ ــرصـ ـ ــة ح ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة لـ ـبـ ـل ــوغ
ثـ ـم ــن نـ ـه ــائ ــي كـ ـ ــأس م ـح ـمــد
ال ـس ــادس لــأنــديــة األب ـطــال،
وذل ـ ـ ــك عـ ـن ــدم ــا يـ ـح ــل الـ ـي ــوم
عـنــد ا لـســا بـعــة م ـســاء ضيفا
على الشرطة العراقي ،على
اسـ ـت ــاد ك ــرب ــاء ال ــدول ــي فــي
إياب دور الـ .32
وكان الكويت حسم مباراة
ا ل ــذ ه ــاب  1-3ب ـمــا ي ـع ـنــي ان
ال ـت ـعــادل أو حـتــى الـخـســارة
ب ــأق ــل م ــن ه ــدف ـي ــن نـظـيـفـيــن
تعني بلوغه دور ا لـ.16
وغادر األبيض إلى كربالء
الـجـمـعــة ال ـمــاض ـيــة ،بـعــد ان
قـ ــامـ ــت لـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـس ــاب ـق ــات
بتأجيل مباراته الثانية في
ا لــدوري الممتاز التي كانت
مقررة أمام النصر اليوم إلى
 28الجاري.

عودة المصابين

٧:٠٠

م

الكويت  xالشرطة العراقي

١

وشهدت صفوف الكويت
ف ــي األيـ ـ ــام ال ـمــاض ـيــة ع ــودة
ا لــا عـبـيــن المصابين أ مـثــال
اإلي ـ ـ ـفـ ـ ــوراي ج ـم ـع ــة س ـع ـيــد،
والـ ـس ــوري ع ـمــر ال ـم ـيــدانــي،
فيما ال ي ــزال طــال الفاضل
ً
يعاني تمزقا في العضالت.
ويدرك األبيض ان مهمته
رغ ــم األري ـح ـي ــة ال ـتــي يــدخــل
بـ ـه ــا ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ع ـط ـف ــا ع ـلــى
ف ــارق األه ــداف مــع الـشــرطــة،
ال تعتبر سهلة ال سيما ان
ال ـف ــري ــق ال ـع ــراق ــي م ـم ـيــز فــي

الفترة األ خـيــرة وتمكن منذ
أيام من حصد لقب السوبر
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،أضـ ـ ــف إلـ ـ ــى ذل ــك
حــالــة االنـسـجــام الـتــي بــدأت
في الظهور مع مدرب الفريق
الصربي إليتش.

توليفة المباراة
سيسعى الكويت إلى فرض
طريقة لعب دفاعية المتصاص
حماس أصحاب األرض فريق
الشرطة ،ومــن ثم اللجوء إلى
ال ـه ـج ـم ــات الـ ـم ــرت ــدة لـخـطــف
هــدف يــزيــد مــن مهمة الفريق
الـعــراقــي صـعــوبــة أو الحفاظ
على نتيجة التعادل على أقل
تقدير.
وي ـع ــول األب ـي ــض لتحقيق
هـ ــذا الـ ـغ ــرض ع ـل ــى الـ ـح ــارس
ح ـ ـم ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف ،وربـ ـ ــاعـ ـ ــي
الــدفــاع فـهــد ال ـهــاجــري ،وفهد
حـمــود ،وعـمــر الـمـيــدانــي ،إلى
جــانــب ال ــواف ــد ال ـجــديــد خــالــد
ال ـق ـح ـط ــان ــي ،والـ ـ ـ ــذي سـيـحــل
ب ــدي ــا ل ـم ـش ــاري غـ ـن ــام ،لـعــدم
وج ـ ـ ــود األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي ال ـقــائ ـمــة
اآلسيوية ،وفي الوسط ،يعول
الكويت على الفرنسي عبدول،
والـمـتــألــق عـبــدالـلــه الـبــريـكــي،
وش ــري ــدة ال ـش ــري ــدة ،وفـيـصــل
زايـ ـ ــد ،وفـ ــي ال ـه ـج ــوم يــوســف
ناصر ،والكولومبي كالديرون،
على أن يكون اإليفواري جمعة
سعيد إحدى األوراق الرابحة
على دكة البدالء ،سواء لتدعيم
الوسط أو الهجوم.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ف ـ ــإن ال ـفــريــق

جانب من مباراة الذهاب بين
الكويت والشرطة العراقي
ال ـعــراقــي مــع مــدربــه الـصــربــي
إلـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش ،لـ ـ ــن ي ـ ـجـ ــد بـ ـ ـ ــدا مــن
مهاجمة األبيض ،ال سيما في

الدقائق األولى على أمل خطف
ه ــدف التقليص ،وأخ ــذ دفعة
معنوية قوية في بداية اللقاء،

واس ـ ـت ـ ـغـ ــال ع ــامـ ـل ــي األرض
والجمهور.
وتـ ـض ــم صـ ـف ــوف ال ـش ــرط ــة

مواجهة كويتية  -قطرية في افتتاح «عربية اليد» اليوم
الكويت يلعب مع قطر ...وبرقان يلتقي الغرافة
●

محمد عبدالعزيز

يلتقي في الواحدة بعد ظهر
ال ـيــوم بـتــوقـيــت ال ـكــويــت فــريــق
ال ـكــويــت ل ـكــرة ال ـيــد مــع نظيره
قطر ا لـقـطــري ضمن منافسات
المجموعة الثانية فــي افتتاح
النسخة الـ  35في بطولة األمیر
فیصل بن فهد العربیة لألندیة
أبطال الدوري ،التي تستضيفها
ً
حاليا العاصمة األردنية عمان
وتستمر حتى  3أكتوبر المقبل،
كما يلتقي فــي السابعة مساء
برقان مع الغرافة القطري ضمن
المجموعة األولى.
ً
وي ـل ـعــب ف ــي ال ـثــال ـثــة ع ـصــرا
الـ ـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودي م ــع
المجمع الـبـتــرولــي الـجــزائــري،
وفـ ــي ال ـخــام ـســة م ـس ــاء يلتقي
ال ـت ــرج ــي ال ـتــون ـس ــي م ــع رج ــاء

اكــاديــر المغربي ،وتقام جميع
المباريات على صالة األميرة
سمية لكرة اليد.
ويتطلع فــريــق الـكــويــت إلــى
تحقيق بداية قوية وانتزاع أول
نـقـطـتـيــن ف ــي س ـب ــاق الـصـعــود
للدور الثاني ،على حساب قطر
في أول ظهور له في البطولة.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـكـ ــويـ ــت
التونسي منير حسن أن مهمته
لن تكون سهلة ،لكنه سيحاول
اس ـت ـغ ــال ص ـف ــوف ــه الـمـكـتـمـلــة
والـمــدعــومــة بستة العـبـيــن من
الـمـنـتـخــب ال ــوط ـن ــي ،لتحقيق
األفضلية الميدانية عبر دفاعه
الصلب والهجوم السريع.
وس ـي ـف ـت ـقــد األبـ ـي ــض جـهــود
نجمه عبدالله الغربللي طوال
البطولة بــداعــي اإلصــابــة التي
تعرض لها في معسكر صربيا.

بنيان :لم نتلق ما يفيد إصابة
سوماليا بفيروس «»C
َّرد ناصر بنيان عما أثير عن
إصابة العب القادسية ،الغاني
رشـ ـي ــد س ــوم ــالـ ـي ــا ،بــال ـت ـهــاب
ال ـك ـبــد ال ــوب ــائ ــي (فـ ـي ــروس ،)C
ومـ ـ ـح ـ ــاوالت إدارة "األصـ ـف ــر"
التستر على األمر ،والبحث عن
مخرج لهذه األزمة.
واسـتـغــرب بـنـيــان مــا ُيـثــار؛
جـمـلــة وتـفـصـيــا ،مـشـيــرا إلــى
أن إدارة ا ل ـ ـنـ ــادي ل ــم تـتـلــق
ح ـ ـتـ ــى اآلن م ـ ــا ي ـف ـيــد
بــإصــابــة ال ــاع ــب بــأي
أمـ ــراض ،الفـتــا إل ــى أن
ك ــل م ــا ف ــي األمـ ـ ــر ،هو
وصول إخطار من
وزارة الصحة،
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــرغـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة
ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ــادة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــص
ال ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــب،
وهو ما تم
بالفعل،

ح ـي ــث ت ـن ـت ـظــر إدارة الـ ـن ــادي
نتائج الفحص.
وشـ ــدد ع ـلــى أن ال ـقــادس ـيــة،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك األج ـه ــزة الفنية
واإلدارية ،لن يرضوا بتعريض
الالعبين والعاملين في الكويت
ألي ضـ ــرر م ــن أجـ ــل اس ـت ـمــرار
الع ــب ،مهما كــانــت المكاسب،
م ـ ــؤك ـ ــدا ال ـ ـت ـ ــزام ال ـج ـم ـي ــع فــي
القادسية بالقانون.
وط ــال ــب ب ـن ـي ــان بـتـحــري
الــدقــة فــي نـقــل أي معلومة
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي مــن شــأنـهــا أن
تؤثر على نفسيات إنسان،
بعيدا عن كونه يلعب
بالقادسية أو أي
فريق آخر.

رشيد سوماليا

مسعودان يوجه العبي برقان في لقاء سابق
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر،
س ـي ـع ـمــل ق ـط ــر ع ـل ــى ال ـت ـصــدي
لقوة وطموح الكويت ،وتقديم
أف ـض ــل م ــا ل ــدي ــه ف ــي ال ـم ـب ــاراة
ً
معتمدا على صفوفه المكتملة،

ووج ـ ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـت ــونـ ـس ــي
وسـيــم بــوســامــه العــب االتـحــاد
الرياضي التونسي الذي تعاقد
معه الفريق لخوض منافسات
البطولة العربية.

وفي المباراة الثانية يسعى
ب ــرق ــان ال ـ ــى الـ ـظـ ـه ــور بــأف ـضــل
صورة في أول مشاركة خارجية
له في تاريخه أمام فريق الغرافة
القطري الطامع كذلك في حصد

نقطتي ال ـل ـقــاء ،واالق ـت ــراب من
الدور الثاني.
وس ـ ـي ـ ـحـ ــاول م ـ ـ ــدرب ب ــرق ــان
الـ ـج ــزائ ــري م ـح ـمــد م ـس ـعــودان
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــال ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
المتوقعة لالعبي الغرافة بعد
خوضهم مباراة كأس السوبر
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة أم ـ ــس أم ــام
الترجي التونسي ،وسيخوض
ا ل ـل ـقــاء بـصـفــوف مكتملة بعد
التعاقد مــع الثنائي المصري
عبدالرحمن سند من السالمية
وعبدالله العطية من القادسية.
وع ــن ل ـحــاق الع ــب الـيــرمــوك
محمد عامر باللقاء رغم موافقة
إدارة ناديه على إعارته لبرقان
فـ ــي ال ـل ـح ـظ ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ف ــإن
الــاعــب لــم ينضم الــى صفوف
الفريق حتى اآلن.

العديد مــن الالعبين اصحاب
الـخـبــرة كسعد لعيبي ،وكــرار
مـحـمــد ،ونـبـيــل زغ ـيــر ،وأمـجــد

ك ــاظ ــم ،وحـ ـس ــام ج ـب ــر ،وول ـيــد
س ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــم ،إل ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب عـ ـ ــاء
عبدالزهرة ،ومروان حسن.

الخالد يحقق المركز الثاني
في بطولة اإلمارات للسيارات
ح ـقــق م ـت ـســابــق ف ــري ــق ن ــادي
الكويت الرياضي للسيارات فهد
الخالد المركز الثاني في الجولة
األولى لبطولة اإلمارات للسيارات
( 30إكـ ـ ــس لـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــارت) ف ـ ــي ف ـئــة
(جونيورز) التي اختتمت ،أمس
األول ،بمدينة العين اإلماراتية.
وقـ ــال رئ ـيــس ال ـن ــادي الـشـيــخ
أح ـمــد الـ ـ ــداود ،إن ال ـخــالــد نجح
في اجتياز تصفيات المرحلتين
األولـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة ق ـب ــل خــوضــه
ال ـمــرح ـلــة ال ـن ـهــائ ـيــة ال ـت ــي نجح
ال ـخــالــد ب ــإح ــراز ال ـمــركــز الـثــانــي
ً
م ـت ـم ـن ـيــا ل ـل ـم ـت ـســابــق ال ـكــوي ـتــي
مواصلة التألق في هذه البطولة
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـضـ ـم ــن س ـ ــت ج ـ ــوالت
أخــرى وتقام في مختلف المدن
اإلماراتية كل أسبوعين.
وش ـ ـ ـ ــارك فـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة 20
ً
م ـت ـســاب ـقــا م ـث ـل ــوا ث ـمــان ـيــة دول
هي إيطاليا وفرنسا والبحرين
والـ ـسـ ـع ــودي ــة ومـ ـص ــر ول ـب ـن ــان

الخالد أثناء تتويجه بالمركز الثاني

والـكــويــت ،إضــافــة إلــى اإلم ــارات
"المستضيف".
وم ــن الـمـقــرر أن تـقــام الجولة
الثانية للبطولة في حلبة رأس
الـخـيـمــة ف ــي ال ــراب ــع م ــن أكـتــوبــر
المقبل.
(كونا)

فرحة في القادسية ...وحسرة بالعربي
شتان ما بين الحال في
القادسية والعربي ،بعد
نهاية ديربي الجولة الثانية
من دوري ڤيڤا لكرة القدم ،إذ
انهالت اإلشادات والمكافآت
على األصفر ،في حين كانت
االتهامات حاضرة تجاه مدرب
األخضر والعبيه.

األصفر حسم ديربي
الجولة الثانية في
دوري ڤيڤا بهدفين
من دون رد

●

أحمد حامد
وعبدالرحمن الفوزان

ع ــاش ــت ج ـمــاه ـيــر ال ـقــادس ـيــة
والالعبين فرحة كبيرة بالفوز
على العربي في ديربي الــدوري
الممتاز لكرة القدم بهدفين من
دون رد ،فــي وقــت رصــدت إدارة
األصفر مكافآت مجزية للفريق.
واعـ ـتـ ـب ــرت ج ـمــاه ـيــر وإدارة
القادسية أن الفوز على العربي
إن ــذار مبكر لجميع ال ـفــرق ،وأن
الكتيبة الـصـفــراء قــادمــة وبقوة
لحصد لقب الدوري.
وعـ ـ ـق ـ ــب ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز واالح ـ ـت ـ ـفـ ــال
بـ ـتـ ـج ــاوز األخ ـ ـضـ ــر والـ ــوصـ ــول
إلـ ــى ص ـ ـ ــدارة الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز
بــالـعــامــة الـكــامـلــة بـعــد الـجــولــة
ال ـث ــان ـي ــة ،م ـن ــح ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي
بقيادة اإلسباني بابلو فرانكو
الــاعـبـيــن راح ــة مــن الـتــدريـبــات
 48س ــاع ــة ،ع ـل ــى أن يـسـتـ ــأنــف
ً
األص ـف ــر تــدري ـبــاتــه اع ـت ـب ــارا من
ً
غد استعدادا لمواجهة الساحل
ٍ
في األول من أكتوبر المقبل في
مستهل مباريات الجولة الثالثة
بدوري فيفا.
واعتبر مدير فريق القادسية
ناصر بنيان أن الفوز الذي تحقق
على األخـضــر خـطــوة ثانية في
م ـشــوار األص ـفــر نـحــو اسـتـعــادة
ً
لقب دوري فيفا الممتاز ،مشيرا
إلى أن فريقه يخوض كل مباراة
من أجل النقاط الثالث للوصول

فــرحــة قــدســاويــة وخـيـبــة أمــل
عرباوية بعد هدف المطوع
في النهاية إلى التتويج باللقب.
وش ـ ـ ــدد ب ـن ـي ــان ع ـل ــى أه ـم ـيــة
الحفاظ على النسق التصاعدي
في األداء ،مشيدا بجميع العبي
األصـفــر وق ــدرات الـجـهــاز الفني
على اختيار التوليفة المناسبة
لكل مباراة.

مارتينيز في مرمى االنتقاد
في المقابلّ ،
حملت جماهير
العربي والمنتمون إلى القلعة
ال ـخ ـض ــراء الـ ـم ــدرب اإلس ـبــانــي
ل ـ ـل ـ ـفـ ــريـ ــق خ ـ ـ ـ ـ ــوان م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــز
مسؤولية السقوط ،مؤكدين أن

أملهم خاب في أغلب اختيارات
ال ـمــدرب ال سيما عـلــى صعيد
الالعبين المحترفين.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ج ـهــاز
الكرة في العربي أحمد النجار
إن ن ـت ـي ـج ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ت ــأث ــرت
بـبـعــض األخ ـط ــاء الـفـنـيــة الـتــي
ه ــي م ــن اخـ ـتـ ـص ــاص الـ ـم ــدرب
ً
م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــز ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أن
الـقــادسـيــة تمكن مــن استغالل
ت ـلــك األخـ ـط ــاء لـيـحـصــد نـقــاط
المباراة.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــار ع ـ ـلـ ــى أن
المحترفين في صفوف العربي
لــم يقدموا المستوى المأمول

منهم ،ولــم يـســاعــدوا األخضر
ف ـن ـي ــا ،مـ ــؤكـ ــدا انـ ـه ــم ي ـم ـل ـكــون
األفضل وكذلك المدرب ،معربا
عن أمله تجاوز أخطاء مباراة
القادسية والتركيز في الفترة
المقبلة على مواجهة االتحاد
الـمـصــري فــي إي ــاب دور الـ ـ 32
بالبطولة العربية.
ب ــدوره ،أبــدى عضو مجلس
إدارة العربي إسماعيل حبيب
عــدم رضــاه عــن م ــردود الفريق
وعـ ـم ــا ي ـق ــدم ــه مـ ـ ــدرب ال ـفــريــق
ً
مارتينيز ،مؤكدا أن األخير وقع
في أخطاء فنية كبيرة ساهمت
في خسارة العربي.

وطـ ـ ــالـ ـ ــب حـ ـبـ ـي ــب ج ـم ــاه ـي ــر
ال ـعــربــي بــالـصـبــر عـلــى الـفــريــق،
ً
مؤكدا أن الخسارة ليست نهاية
المطاف ،وأن أمل تعديل الوضع
ً
ال يزال قائما.

النجار ّ
يحمل
مارتينيز مسؤولية
سقوط األخضر...
والحبيب يطالب
بالصبر
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رياضة
فان دايك المرشح األبرز للفوز بجائزة «فيفا» اليوم
ةديرجلا

•
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يقام اليوم حفل االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا)،
والذي يتم خالله توزيع
الجوائز السنوية ،وعلى رأسها
جائزة أفضل العب في العالم
لعام .2019

ي ـ ـعـ ــد فـ ـي ــرجـ ـي ــل ف ـ ـ ــان داي ـ ـ ــك،
المدافع الهولندي لفريق ليفربول
اإلنكليزي ،أبرز المرشحين لنيل
جـ ــائـ ــزة االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـكــرة
الـ ـق ــدم (ف ـي ـف ــا) ألف ـض ــل العـ ــب في
ال ـعــالــم ،عـلــى حـســاب البرتغالي
ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ــو رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو الع ــب
يوفنتوس اإليطالي واألرجنتيني
لـيــونـيــل مـيـســي قــائــد بــرشـلــونــة
اإلسـبــانــي ،فــي خـطــوة يتوقع أن
تمهد لنيله جائزة الكرة الذهبية.
ويقيم الفيفا اليوم في مدينة
ميالنو اإليطالية ،حفل جوائزه
السنوية ،وأبرزها جائزة أفضل
العــب ،ومنذ إنشاء هذه الجائزة
فـ ــي ع ـ ــام  2016ت ـ ــوج ال ـفــائــز
ب ـ ـل ـ ـقـ ــب أفـ ـ ـض ـ ــل العـ ـ ـ ـ ــب م ــن
الفيفا ،بالكرة الذهبية التي
ت ـم ـن ـح ـهــا م ـج ـل ــة «ف ــران ــس
فوتبول» الفرنسية ،والتي
يقام حفلها فــي الثاني من
ديسمبر.
وبين  2010و ،2015دمجت
ج ـ ــائ ـ ــزة الـ ـ ـك ـ ــرة ال ــذهـ ـبـ ـي ــة مــن
«ف ــران ــس ف ــوت ـب ــول» م ــع جــائــزة
أفـضــل الع ــب مــن الـفـيـفــا ،قـبــل أن
يتم الفصل بينهما بدءا من .2016
ون ــال رون ــال ــدو جــائــزة الفيفا
 2016و ،2017وخلفه الكرواتي
لــوكــا مــودري ـتــش فــي  ،2018في
ترتيب شبه مطابق للجائزتين
باستثناء حلول المصري محمد
صالح في المركز الثالث لجائزة
فـيـفــا ألف ـض ــل الع ــب ع ــام ،2018
فيما عــاد هــذا المركز للفرنسي
أنطوان غريزمان في ترتيب الكرة
الذهبية.
وك ـ ـ ــان ف ـ ــان داي ـ ـ ــك قـ ــد ت ـفــوق
ع ـلــى م ـي ـســي ورونـ ــالـ ــدو بنيل

أل ـح ــق وسـ ــت هـ ــام الـهــزيـمــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ـض ـي ـف ــه مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد في الموسم الحالي من
الدوري االنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،بعدما فاز عليه بنتيجة
 - 2صـ ـف ــر ضـ ـم ــن م ـن ــا ف ـس ــات
المرحلة السادسة امس.
وسـجــل الـهــدفـيــن األوكــرانــي
أنــدري يارمولنكو ( )44وآرون
كريسويل ( )84في مباراة أقيمت
عـلــى ملعب «ل ـنــدن سـتــاديــوم»،
حيث قــدم «الشياطين الحمر»
أداء ب ـ ــا ه ـ ـت ـ ــا و ف ـ ـ ـش ـ ـ ـلـ ـ ــوا ف ــي
االسـتـفــادة مــن الـفــرص القليلة
التي أتيحت لهم ،ال سيما من
خالل ماركوس راشفورد الذي
خرج مصابا ،واالسباني خوان
ماتا.
واف ـ ـت ـ ـت ـ ــح رج ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
التشيلي مــا نــو يــل بيليغريني
التسجيل بعدما وصلت الكرة
الـ ــى مـ ـ ــارك ن ــوب ــل ع ـل ــى الـجـهــة

اليمنى ،فمررها الى البرازيلي
فيليبي أندرسون ومنه ببراعة
ال ـ ـ ــى ي ــارم ــولـ ـنـ ـك ــو الـ ـم ــوج ــود
داخــل المنطقة ،فهيأها لنفسه
وأسـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـي ـ ـس ـ ــراه شـ ـب ــاك
ال ـح ــارس االس ـبــانــي داف ـيــد دي
خيا.
وبـيـنـمــا ك ــان العـبــو الـمــدرب
ال ـ ـ ـنـ ـ ــروي ـ ـ ـجـ ـ ــي أول ـ ـ ـ ـ ـ ــي غ ـ ــون ـ ــار
سولسكاير يحاولون الخروج
بنقطة على األقل من المواجهة،
قـضــى كــريـســويــل عـلــى آمــالـهــم
ب ـت ـن ـف ـيــذه ض ــرب ــة ح ـ ــرة مـتـقـنــة
وجـ ـ ــدت طــري ـق ـهــا الـ ــى ال ــزاوي ــة
اليسرى من المرمى ،رغم تمكن
دي خـ ـي ــا مـ ــن م ــامـ ـس ــة الـ ـك ــرة
بأطراف أصابعه.
وف ـ ـ ـشـ ـ ــل ي ـ ــون ـ ــايـ ـ ـت ـ ــد لـ ـلـ ـم ــرة
ال ـتــاس ـعــة ت ــوال ـي ــا ف ــي مختلف
المسابقات ،فــي تحقيق الفوز
خ ــارج ملعبه ،بحسب «أوبـتــا»
لالحصاءات الرياضية.

ج ــائ ــزة أف ـض ــل العـ ــب ف ــي حفل
جوائز االتحاد األوروبي (ويفا)
هــذا الـصـيــف .وســاهــم العمالق
ال ـهــول ـنــدي ( 1,93م و 92كـلــغ)
في الموسم الماضي في قيادة
ل ـي ـف ــرب ــول ال ـ ــى ال ـت ـت ــوي ــج بـطــا
ل ــدوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،وإنـهــاء
ال ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ال ـم ـم ـتــاز
وصيفا لمانشستر سيتي بفارق
نقطة فقط.
ك ـ ـمـ ــا اخ ـ ـت ـ ـيـ ــر أفـ ـ ـض ـ ــل العـ ــب
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـلــي لـمــوســم
 ،2019-2018ليصبح أول مدافع
يفوز بذلك منذ جون تيري مع
تشلسي عام .2005
ويــدافــع الهولندي عــن ألــوان
ليفربول منذ يناير  2018حين
انتقل اليه من ساوثمبتون في
صفقة قياسية حينها بالنسبة
لمدافع حيث بلغت  75مليون
جنيه استرليني.
م ــن ج ـه ـتــه ،ن ـجــح رون ــال ــدو
( 34ع ــام ــا) ف ــي مــوس ـمــه األول
مـ ـ ــع يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس بـ ـنـ ـي ــل ل ـقــب
ال ــدوري المحلي الــذي احتكره
فريقه للموسم الـثــامــن تواليا
(سجل البرتغالي  21هدفا في
الــدوري وحل رابعا في ترتيب
الهدافين).
كما أن النجم البرتغالي الذي
اختير أفضل العب في إيطاليا،
قــاد بــاده إلحــراز لقب النسخة
االولى من دوري األمم االوروبية،
إال أن م ـش ــواره م ــع يــوفـنـتــوس
فــي دوري األب ـطــال انتهى عند
ال ـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ع ـل ــى يــد
أي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام الـهــولـنــدي،
لكنه تــأ لــق بفضل ثالثيته في
مرمى أتلتيكو مدريد في إياب

فان دايك وميسي ورونالدو
دور ثمن النهائي بعد الخسارة
بهدفين نظيفين ذهابا.

ميسي هداف الليغا
م ــن نــاحـيـتــه ،ق ــاد مـيـســي (32
ع ــام ــا) بــرش ـلــونــة لـلـقــب الـ ــدوري
اإلسباني وتــوج بلقب هــداف «ال
ليغا» ب ــ 36هــدفــا ،ودوري أبطال
أوروبــا بـ 12هدفا ،لكنه خرج مع
منتخب ب ــاده مــن الـ ــدور نصف
الـنـهــائــي لـكــوبــا أمـيــركــا عـلــى يد

ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل الـ ـت ــي ت ــوج ــت الح ـق ــا
باللقب .وأشــارت صحيفة «توتو
سبورت» اإليطالية إلى أن إيقاف
م ـي ـســي ف ـت ــرة ث ــاث ــة أش ـه ــر على
خـلـفـيــة ان ـت ـق ــاده الت ـح ــاد أمـيــركــا
الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)
خــال البطولة الـقــاريــة ،قــد يؤثر
ع ـلــى ف ــرص ــه بــال ـجــائــزة لـكــونـهــا
ت ـل ـح ــظ «ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ال ـ ـعـ ــام داخـ ــل
وخارج الملعب».
ع ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدات ت ـن ـح ـص ــر
المنافسة بين بطلتي العالم مع

ُ
وست هام يلحق بمان يونايتد الهزيمة الثانية

جانب من مباراة وست
هام ومان يونايتد
وتــوقــف رصـيــد الـفــريــق عند
ثماني نقاط حاليا في المركز
السابع بعد فــوزيــن وتعادلين

وهزيمتين ،بينما تقدم وست
ه ــام ال ــى الـمــركــز الــرابــع موقتا
(.)11

بوكا جونيورز يواصل انطالقته ويتصدر
واص ـ ـ ــل ب ــوك ــا ج ــونـ ـي ــورز ان ـطــاق ـتــه
الــرائـعــة فــي الـمــوســم الـحــالــي بــالــدوري
األرجنتيني لكرة القدم إثر فوزه الثمين
 - 2صفر على مضيفه سان لورنزو في
المرحلة السابعة من المسابقة ،والتي
شـ ـه ــدت ك ــذل ــك ف ـ ــوز إن ــدب ـن ــدن ـت ــي عـلــى
مضيفه أتلتيكو توكومان 1-صـفــر في
م ـبــاراة أخ ــرى بالمرحلة نفسها مساء
أمس األول.
واستعاد استوديانتس ال بالتا اتزانه
في المسابقة بعد ثالث هزائم متتالية،
وتغلب على باتروناتو  - 1صفر ،كما

ف ــاز ه ــوراك ــان ع ـلــى مـضـيـفــه ديفينسا
خوستيكا بالنتيجة نفسها.
وواصل بوكا جونيورز مسلسل نتائجه
ال ـج ـيــدة ف ــي ال ـمــوســم ال ـحــالــي ب ـفــوز ثمين
على مضيفه سان لورنزو بهدفين نظيفين
سجلهما ليساندرو لوبيز وجان هورتادو
في الدقيقتين  44و.90
ورف ــع بــوكــا جــون ـيــورز رص ـيــده إل ــى 17
نـقـطــة ف ــي الـ ـص ــدارة ب ـف ــارق نـقـطـتـيــن أم ــام
أرخ ـن ـت ـي ـنــوس ج ــون ـي ــورز ،وت ـج ـمــد رصـيــد
سان لورنزو عند  13نقطة في المركز الرابع
بفارق األهداف فقط خلف تاليريس كوردوبا
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بعدما ُمني بالهزيمة الثانية على التوالي.
وفاز إندبندنتي على مضيفه توكومان
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ن ـ ـظ ـ ـيـ ــف س ـ ـج ـ ـلـ ــه سـ ـيـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــان
باالسيوس في الدقيقة  62ليرفع رصيده إلى
عشر نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني عشر،
في حين تجمد رصيد توكومان عند سبع
نقاط ،وتراجع إلى المركز الثامن عشر بفارق
األهداف فقط خلف ديفينسا خوستيكا.
ورف ــع اسـتــوديــانـتــس رص ـيــده إلــى تسع
نقاط ليقفز إلى المركز الثالث عشر وتجمد
رصيد باتروناتو عند  11نقطة في المركز
التاسع.

مـنـتـخــب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة في
فرنسا هذا العام ،ميغان رابينو
وألـيـكــس مــورغــان ،والبريطانية
لــوســي ب ــرون ــس ال ـتــي تـلـعــب في
نادي ليون الفرنسي.
وي ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى ل ـق ــب أف ـضــل
مـ ــدرب ث ــاث ــة ي ــزاول ــون مهنتهم
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي وه ــم
األل ـم ــان ــي ي ــورغ ــن ك ـل ــوب م ــدرب
ليفربول ،واألرجنتيني مارويسيو
بــوكـيـتـيـنــو (تــوت ـن ـهــام هوتسبر
وص ـي ــف ب ـط ــل أوروبـ ـ ـ ــا ال ـمــوســم

الـمــاضــي) ،واإلسـبــانــي جوسيب
غ ــواردي ــوال ال ــذي ق ــاد مانشستر
سيتي إلى احراز ثالثية تاريخية
محلية (ال ــدوري  -الـكــأس  -كأس
الرابطة) في الموسم المنصرم.
أم ـ ـ ـ ــا ج ـ ــائ ـ ــزة أف ـ ـض ـ ــل م ـ ــدرب
لمنتخب سيدات فيتنافس عليها
مدرب انكلترا فيل نيفيل ،ومدربة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة جـيــل إيليس
ومدربة هولندا سارينا فيغمان.
ويتم اختيار الفائز من خالل
عملية تصويت يشارك فيها قادة

المنتخبات الوطنية ومدربوها،
إض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن
والمشجعين.

موعد الحفل
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سولشاير :ال أستمع لرئيس ريال مدريد
أكـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
يونايتد ،أولي سولشاير ،ردا
على الشائعات حول إمكانية
انتقال العبه بول بوغبا لريال
مدريد في مواسم االنتقاالت
الـمـقـبـلــة ،أن ــه ال يـسـتـمــع إلــى
ف ـلــورن ـت ـي ـنــو بـ ـي ــري ــز ،رئ ـيــس
النادي الملكي ،مشيرا إلى أنه
ال يشعر بالقلق حيال مسقبل
العب الوسط الفرنسي.
تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــريـ ـ ـ ـح ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب
النرويجي جــاء ت بعدما أكد
رئيس الريال في وقت سابق،
أن الفريق اإلنكليزي لم يوافق
على بيع بوغبا لـ«الميرينغي»
في سوق االنتقاالت الصيفي
األخير.
وقال سولشاير« :ال أستمع
ل ــرئ ـي ــس ري ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ،ب ــول
ي ـع ـم ــل بـ ـج ــد وال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ت ـجــاه
الفريق».
وأضـ ــاف« :لـســت قلقا اآلن،
ولـ ــن أك ـ ــون ك ــذل ــك الحـ ـق ــا .إذا

عادت الشائعات مجددا
فــي يناير (الميركاتو
الشتوي) فلن أقلق،
وإذا ا ضـ ـط ــرر ن ــا
لـ ـم ــواجـ ـه ــة ه ــذه
التكهنات مجددا
ف ـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـيـ ــف،
ف ـ ـ ـلـ ـ ــن أق ـ ـلـ ــق
أيضا».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
(الشياطين
الـ ـحـ ـم ــر) ،أن
«بـ ـ ــول ل ــن ي ــذه ــب إل ــى
أي مكان ،وهــو سعيد
هنا».
(إفي)

سولشاير

فيتيل يتوج بجائزة سنغافورة

فيتيل يحمل كأس جائزة سنغافورة

حقق األلماني سيبستيان فيتيل سائق
فريق فيراري انتصاره األول هذا الموسم،
وتــوج أمس بسباق الجائزة الكبرى الذي
أقيم في سنغافورة ضمن منافسات بطولة
العالم لسباقات سيارات فورموال .1
وجـ ــاء ت ـشــارلــز لــوكـلـيــر زم ـي ـلــه بـفــريــق
ف ـي ــراري ،والـفــائــز بالسباقين الماضيين
ببلجيكا وإي ـطــال ـيــا ،ف ــي ال ـمــركــز الـثــانــي،
وتالهما ماكس فيرستابن سائق ريد بول
في المركز الثالث.
وحرم فيتيل ،بطل العالم  4مرات ،زميله
لوكلير من تحقيق االنتصار الثالث على
الـتــوالــي ،لكن فــريــق ف ـيــراري حصد اليوم
المركزين األول والثاني للمرة األولى منذ
سباق المجر .2017

وغ ـ ــاب ف ــري ــق م ــرس ـي ــدس ع ــن الـمـنـصــة
للمرة الثانية فقط هذا الموسم ،حيث أنهى
سائقاه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس،
الـسـبــاق فــي الـمــركــزيــن الــرابــع والـخــامــس،
على الترتيب.
وحقق فيتيل اليوم الفوز األول له منذ
 13شهرا ،حيث كان آخر انتصار سابق له
في سباق فورموال  - 1البلجيكي  ،2018كما
رفع عدد االنتصارات بشكل عام في مسيرته
بفورموال  1-إلى  ،53وفاز بسباق سنغافورة
على مضمار ياس مارينا للمرة الخامسة.
وال ي ـ ــزال ح ــام ــل ل ـق ــب ب ـط ــول ــة ال ـعــالــم
البريطاني هاميلتون يتصدر الترتيب العام
لفئة السائقين ،ويتطلع إلى التتويج بطال
للعالم للمرة السادسة في مسيرته.

اإلنتر يحسم دربي ميالنو ...و نابولي وروما يواصالن صحوتهما

فرحة العبي اإلنتر بعد الفوز على ميالن

ً
خ ــرج إنـتــر مـيــان منتصرا
ً
لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــالـ ـث ــة تـ ــوال ـ ـيـ ــا مــن
م ــواجـ ـه ــة ال ـ ــدرب ـ ــي مـ ــع جـ ــاره
ال ـ ـلـ ــدود م ـي ــان ب ــال ـف ــوز عـلـيــه
 - 2ص ـفــر ،ف ــي حـيــن اسـتـمــرت
صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس فــي
مستهل مسعاه إلحــراز اللقب
ً
ل ـل ـمــرة ال ـتــاس ـعــة ت ــوال ـي ــا بعد
فوزه بشق األنفس على ضيفه
هيالس فيرونا  1-2السبت في
الـمــرحـلــة الــراب ـعــة مــن ال ــدوري
اإليطالي.
ع ـلــى مـلـعــب «س ـ ــان س ـيــرو»
ال ــذي يـتـشــاركــه إنـتــر ومـيــان،
ً
خ ـ ـ ـ ــرج األول م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــرا م ــن
الـمـبــاراة المعتبرة على أرض
ً
ج ـ ــاره ال ـ ـلـ ــدود ،م ـح ـق ـقــا ف ــوزه
ً
ال ــراب ــع تــوال ـيــا م ــن أص ــل أرب ــع
مباريات ،ليتربع على الصدارة
ب ــرصـ ـي ــد  12ن ـق ـط ــة وب ـ ـفـ ــارق
نقطتين عــن يوفنتوس ،فيما
مني مـيــان بهزيمته الثانية
وتجمد رصيده عند  6نقاط.
ودخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــريـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان إلـ ـ ــى
اس ـ ـتـ ــراحـ ــة الـ ـش ــوطـ ـي ــن وه ـم ــا
على المسافة ذاتـهــا لكن إنتر

غ ـ ّـي ــر الـ ــوضـ ــع مـ ـب ــاش ــرة بـعــد
صافرة انطالق الشوط الثاني
بـ ـه ــدف ل ـل ـك ــروات ــي مــارس ـي ـلــو
بروزوفيتش الذي لعبت الكرة
ل ــه إث ـ ــر ركـ ـل ــة حـ ـ ــرة ،ف ـســددهــا
من مشارف المنطقة لتتحول
من البرتغالي الشباب رافايل
ً
لياو ( 20عاما) وتخدع حارسه
دوناروما (.)50
ووجـ ــه الـبـلـجـيـكــي رومـيـلــو
لـ ــوكـ ــالـ ــو ال ـ ـضـ ــربـ ــة ال ـق ــاض ـي ــة
ل ـم ـي ــان ح ـي ــن أضـ ـ ــاف ال ـه ــدف
الـ ـث ــان ــي إلن ـ ـتـ ــر ف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة
وال ـ ـثـ ــالـ ــث ل ـ ــه م ـ ــن أصـ ـ ــل أرب ـ ــع
مباريات له في الدوري بقميص
«نيراتسوري» المنتقل اليه هذا
الصيف من مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،وجاء من كرة رأسية
إثر عرضية من الوافد الجديد
اآلخر نيكولو باريال (.)78
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــو ،ع ـ ــان ـ ــى
ّ
األمرين للفوز بين
يوفنتوس
جماهيره على هيالس فيرونا
في مباراة تخلف فيها قبل أن
يتدخل الوافد الجديد الويلزي
أرون رامسي والنجم البرتغالي

كريستيانو رو ن ــا ل ــدو لمنحه
الفوز .1-2

فوز نابولي وروما
م ــن جــانــب آخـ ــر ،واصـ ــل كل
م ــن ن ــاب ــول ــي ورومـ ـ ــا صـحــوتــه
بفوز األول الكبير على مضيفه
لـيـتـشــي  ،1-4وال ـثــانــي الـقــاتــل
على مضيفه بولونيا .1-2
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ،حسم
نــابــولــي نـتـيـجــة ال ـم ـب ــاراة في
شـ ــو ط ـ ـهـ ــا األول ب ـت ـس ـج ـي ـل ــه
هدفين عبر اإلسباني فرناندو
يورنتي ( )28وقائده لورنتسو
إينسينيي ( 40من ركلة جزاء)،
ثم عــزز بالثالث مطلع الثاني
عبر الــدولــي اإلسباني فابيان
رويـ ــز ( ،)52وس ـج ــل أص ـحــاب
األرض ه ـ ـ ــدف ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــرف ع ـبــر
ماركو مانكوسو ( 61من ركلة
ج ــزاء) ،قبل أن يختم يورنتي
المهرجان بالهدف الرابع (.)82
وأنـ ـ ـق ـ ــذ الـ ـمـ ـه ــاج ــم الـ ــدولـ ــي
الـ ـب ــوسـ ـن ــي ف ــريـ ـق ــه رومـ ـ ـ ــا مــن
ان ـت ـك ــاس ــة ج ــدي ــدة بـتـسـجـيـلــه

هــدف الفوز على بولونيا 1-2
في الدقيقة الرابعة من الوقت
بدل الضائع.
وانتظر رومــا حتى الدقيقة
 49الفـ ـتـ ـت ــاح ال ـت ـس ـج ـيــل عـبــر
م ـ ــدافـ ـ ـع ـ ــه ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي الـ ـص ــرب ــي
أل ـك ـس ـنــدر كـ ـ ــوالروف م ــن ركـلــة
حـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــارج
الـمـنـطـقــة ،لـكــن فــرحـتــه لــم تــدم
س ـ ـ ــوى خـ ـم ــس دقـ ـ ــائـ ـ ــق ح ـيــث
تسبب في ركلة جزاء ألصحاب
األرض عـ ـن ــدم ــا قـ ـ ــام ب ـعــرق ـلــة
ال ـم ـهــاجــم روب ــرت ــو ســوريــانــو
داخ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة ف ــان ـب ــرى لـهــا
نـ ـيـ ـك ــوال س ــانـ ـس ــون ــي ب ـن ـجــاح
مدركا التعادل (.)54
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرج ب ـ ــرأسـ ـ ـي ـ ــة
لــدزيـكــو مــن مسافة قريبة إثر
تمريرة عرضية من لورنتسو
بيليغريني.
وح ـ ـقـ ــق سـ ـمـ ـب ــدوري ــا فـ ــوزه
األولــى هذا الموسم بعد ثالث
ه ــزائ ــم مـتـتــالـيــة عـنــدمــا تغلب
ع ـل ــى ض ـي ـفــه ت ــوريـ ـن ــو ب ـهــدف
وحيد .وأكرم ساسوولو وفادة
ضيفه سبال بثالثية نظيفة.
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رياضة

برشلونة يواصل الترنح ويخسر أمام غرناطة
واصل فريق برشلونة ترنحه
في الدوري اإلسباني لكرة
القدم بعد خسارته أمام
مضيفه غرناطة صفر 2-خالل
المباراة التي جمعتهما أمس
األول في المرحلة الخامسة
من المسابقة.

ت ـ ــأك ـ ــدت االن ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـس ـي ـئــة
لـ ـب ــرشـ ـل ــون ــة حـ ــامـ ــل الـ ـلـ ـق ــب فــي
الـ ـ ــدوري االس ـب ــان ــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
بعد خسارته الثانية في خمس
م ـبــاريــات أم ــام مضيفه غرناطة
صفر 2-أمس األول في االندلس،
ف ــي مـ ـب ــاراة خ ــاض فـيـهــا الـنـجــم
االرجنتيني ليونيل ميسي شوطا
واحدا.
فـبـعــد سـقــوطــه افـتـتــاحــا على
ارض اتلتيك بلباو ،ثم تعادله مع
أوساسونا في المرحلة الثالثة،
خـســر بــرشـلــونــة نقطته الثامنة
على ارض غــرنــاطــة الـصــاعــد من
الــدرجــة الثانية الــذي حقق فوزه
الثالث تواليا.
وع ـ ــاد م ـي ـســي الـ ــى ال ـت ـمــاريــن
الـجـمــاعـيــة األح ــد ال ـمــاضــي بعد
تعافيه من إصابة في ربلة الساق
اليمنى خــال الحصة التدريبية
األولـ ـ ــى ب ـعــد اإلج ـ ـ ــازة الـصـيـفـيــة
منتصف شهر أغسطس الماضي،
ما أبعده عن المباريات الخمس
لتشكيلة برشلونة االساسية في
"ال ليغا".
وال يقتصر تــراجــع برشلونة
على الساحة المحلية ،فقد نجا
مـ ــن الـ ـخـ ـس ــارة أم ـ ـ ــام ب ــوروس ـي ــا
دورتموند في دوري ابطال اوروبا
مـنـتـصــف االس ـ ـبـ ــوع ،ح ـيــث كــان
الفريق االلماني الطرف األفضل
وأهدر ركلة جزاء.
وبــدا برشلونة شبحا للفريق
الـ ـ ـ ــذي ه ـي ـم ــن عـ ـل ــى ال ـل ـي ـغ ــا فــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي،
وعـ ـ ــاجـ ـ ــزا عـ ـل ــى م ـل ـعــب
الـ ـف ــري ــق الـ ـص ــاع ــد مــن

ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة "ن ــوي ـف ــو لــوس
كارمينيس".
وتخلف برشلونة بــاكــرا بعد
خطأ دفاعي من جونيور فيربو
ب ـهــدف الـنـيـجـيــري رام ـ ــون عــزيــز
ال ـ ــذي ت ــاب ــع ب ــرأس ــه ف ــي ال ـمــرمــى
الخالي كرة عرضية ساقطة فوق
الحارس االلماني تير شتيغن (،)2
فدفع المدرب ارنستو فالفيردي
بـيــن الـشــوطـيــن بـمـيـســي ،أفـضــل
العـ ــب ف ــي ال ـع ــال ــم خ ـمــس مـ ــرات،
وال ـيــافــع أن ـســو فــاتــي ( 16عــامــا)
مــن غينيا بيساو بعد تألقه في
المباريات االخيرة.
وف ــي ظــل بـحــث بــرشـلــونــة مع
قائده ميسي عن هــدف التعادل،
حصل المضيف على ركلة جزاء،
ترجمها ألفارو فاديو بنجاح (.)66
وهذه اول مرة منذ مايو ،2009
يتلقى برشلونة هدفين أو أكثر
ف ــي أربـ ــع م ـبــاريــات مـتـتــالـيــة من
الدوري.
ولم ينجح برشلونة في تحقيق
ال ـف ــوز خـ ــارج مـلـعـبــه ف ــي م ـبــاراة
رسمية منذ أبــريــل الماضي ،وال
يزال عاجزا عن اظهار شخصيته
الهجومية المعهودة منذ استقدام
الـفــرنـســي ان ـط ــوان غــريــزمــان من
أتلتيكو مدريد بصفقة ضخمة،
وكان مجددا دون أفكار أمام فريق
كـ ــان يـتـفـنــن ســاب ـقــا ف ــي تحقيق
االنتصارات السهلة في مواجهته.

تعادل أتلتيكو وسلتا فيغو
وخطا أتلتيكو مــدريــد دعسة
ناقصة جديدة بعد تعادله سلبا

ألفارو فاديللو نجم غرناطة يحرز هدفا في مرمى برشلونة
مع ضيفه سلتا فيغو ،فأخفق في
اعتالء الصدارة مؤقتا.
وهـ ــذه ثــالــث م ـب ــاراة متتالية
يـ ـعـ ـج ــز فـ ـيـ ـه ــا ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـم ـ ــدرب
االرجـنـتـيـنــي ديـيـغــو سيميوني
عـ ــن ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـفـ ــوز فـ ــي جـمـيــع
الـمـســابـقــات ،عـلـمــا بــأنــه استهل
الدوري مع  3انتصارات متتالية
وضعته على رأس الترتيب.
عـلــى ملعب "مـتــروبــولـيـتــانــو"
ح ـ ـ ـ ــرم روب ـ ـ ـ ـ ــن بـ ــان ـ ـكـ ــو ح ـ ـ ــارس
فيغو المضيف مــن هــز شباكه،
ليخسر النقاط لألسبوع الثاني

فالفيردي ّ
يحمل نفسه المسؤولية
أب ـ ـ ــدى ال ـ ـمـ ــدرب إرنـ ـسـ ـت ــو ف ــال ـف ـي ــردي
قلقه من تراكم النتائج السلبية لفريقه
برشلونة بطل ال ــدوري اإلسباني لكرة
القدم في الموسمين الماضيين ،السيما
خــارج ملعبه كامب نــو ،مؤكدا تحمله
مسؤولية ذلك.
وق ــال فــالـفـيــردي بـعــد ال ـم ـبــاراة" :مــن
ال ــواض ــح أن ـنــي مـنـشـغــل ال ـب ــال ،ألن ـنــا ال
نحقق نتائج جيدة خارج أرضنا ،وعندما
يحصل هذا مرتين أو ثالث مرات ،فهذا من
عوارض أننا لسنا في حال جيدة".
ً
وردا ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـ ـ ــؤال بـ ـ ـش ـ ــأن ت ـح ـم ـلــه
الـمـســؤولـيــة ،ق ــال فــالـفـيــردي" :أحـ ــاول أن
أكون المسؤول دائما ،صحيح أن الالعبين
هــم مــن يـنـفــذون عـلــى أرض الـمـلـعــب ،لكن
ال ـمــدرب هــو الـمـســؤول ،أنــا أشـعــر بأنني
مسؤول".

وتابع" :أعتبر أنه يمكن لنا دائما أن نفوز
أو نـخـســر ،لـكــن عـلــى األق ــل عـنــدمــا نخسر،
ي ـجــب أن نـظـهــر دائ ـم ــا أن ـنــا ك ـنــا جــديــريــن
بالفوز ،هذا المساء (السبت) ،لم يكن األمر
كذلك".
وق ـ ــال ف ــال ـف ـي ــردي" :ث ـم ــة العـ ـب ــون بـ ــدأوا
الـمـشــاركــة فــي الـمـنــافـســات بـشـكــل متأخر
بسبب اإلصابات أو أمــور أخــرى ،لكننا لم
نـكــن جـيــديــن ،خ ــارج ملعبنا ال ننجح في
تـقــديــم م ـبــاريــات ج ـيــدة ،نـسـيـطــر لـكـنـنــا ال
نـحــول هــذا السيطرة إلــى فــرص لتسجيل
األهداف".
وأضاف المدرب الذي قاد برشلونة الى
لـقــب ال ـ ــدوري فــي الـمــوسـمـيــن الـمــاضـيـيــن،
ول ـق ــب كـ ــأس إس ـب ــان ـي ــا  ،2018أن العـبـيــه
"يفتقدون السطوة في المنطقة األهــم ،في
األمتار الثالثين األخيرة (من الملعب)".

تــوال ـيــا بـعــد سـقــوطــه أم ــام ري ــال
سوسييداد.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـ ـش ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــة
"ك ــولـ ـتـ ـش ــونـ ـي ــروس" ل ـت ـغ ـي ـيــرات
ج ــذري ــة ه ــذا ال ـص ـي ــف ،فـخـســرت
نجمها الفرنسي انطوان غريزمان
ل ـب ــرش ـل ــون ــة ،وج ــذب ــت ال ـمــوه ـبــة
ال ـ ـصـ ــاعـ ــدة الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ـ ــواو
فيليكس مقابل  126مليون يورو.
ولــم يكن اليافع فيليكس (19
عــامــا) موفقا فــي م ـبــاراة السبت
برغم عدة فرص سنحت له .وترك
فيليكس مكانه في آخر ثلث ساعة

سواريز :الهزيمة
مؤلمة ومقلقة
َّ
أقر األوروغواياني لويس سواريز،
مهاجم فريق برشلونة ،عقب خسارة
ف ــري ـق ــه ،أم ـ ــس األول ،أمـ ـ ــام غــرنــاطــة
بهدفين دون رد ،بأن "الهزيمة مؤلمة
وم ـق ـل ـق ــة" ،وفـ ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه أكـ ــد أن
الــاع ـب ـيــن ي ـن ـت ـقــدون أن ـف ـس ـهــم داخ ــل
ال ـف ــري ــق ،وأشـ ـ ــار إل ــى أن ـه ــم ي ـجــب أن
يكونوا أكثر قوة للفوز ببطولة الليغا.
وقـ ـ ــال س ـ ــواري ـ ــز فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
تلفزيونية عقب اللقاء الذي أقيم على
ملعب لوس كارمينيس" :هذه الخسارة
تؤلم وتقلق .يجب النظر جيدا للكثير
من األمور ،وأن ننتقد أنفسنا ،لنتمكن
من التحسن" ،مضيفا أن الفريق "كان
يمتلك االس ـت ـحــواذ عـلــى ال ـكــرة" بعد
استقبال الهدف األول مبكرا ،لكنه "لم
يكن دقيقا في ترجمة الفرص".

للمهاجم أل ـفــارو مــوراتــا العائد
من إصابة ولم يكن أيضا موفقا.
وق ـبــل مــواج ـهــة ج ــاره ال ـلــدود
ري ــال فــي ال ــدوري ،يحل أتلتيكو
األربعاء على مايوركا ،علما بأنه
قلب تأخره بهدفين هذا األسبوع
إل ــى ت ـع ــادل  2-2م ــع يــوفـنـتــوس
االيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ريال سوسييداد يلحق بالصدارة
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،ل ـ ـ ـحـ ـ ــق ري ـ ـ ـ ــال
سـ ــوس ـ ـي ـ ـيـ ــداد مـ ــؤق ـ ـتـ ــا ب ـث ــاث ــي

ً
سيميوني :أثق كثيرا بدييغو كوستا

أب ـ ــدى األرج ـن ـت ـي ـنــي ديـيـغــو
س ـي ـم ـي ــون ــي ،م ـ ـ ــدرب أت ـل ـت ـي ـكــو
م ـ ــدري ـ ــد عـ ـق ــب تـ ـ ـع ـ ــادل ف ــري ـق ــه
سلبيا أمام سيلتا فيغو ،ثقته
بمهاجم الفريق دييغو كوستا
الذي قال إنه يعلم أنه "سيعود
ألفضل مستوياته" وأرجع سبب
ال ـت ـع ــادل إل ــى ع ــدم دق ــة هـجــوم
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،وعـ ـب ــر عـ ــن أمـ ـل ــه فــي
استعادة قوته مجددا.
وصـ ـ ـ ــرح س ـي ـم ـي ــون ــي خ ــال
المؤتمر الصحافي عقب اللقاء
الـ ـ ــذي اح ـت ـض ـنــه م ـل ـعــب وان ـ ــدا
م ـي ـتــروبــول ـي ـتــانــو ف ــي خــامــس
ج ـ ــوالت ال ـل ـي ـغــا "فـ ــي الـحـقـيـقــة
أرقام كوستا هي التي تتحدث
( 3ت ـ ـسـ ــديـ ــدات فـ ـق ــط خـ ـ ــال ال ـ ـ
 12م ـب ــاراة األخـ ـي ــرة) ف ـهــذا هو

يوكانوفيتش يشيد باستعدادات قطر للمونديال
أب ـ ـ ــدى الـ ـص ــرب ــي ســاف ـي ـســا
يــوكــانــوفـيـتــش ،ال ـمــديــر الفني
للفريق األول لكرة القدم بنادي
الـ ـ ـغ ـ ــراف ـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري ،إعـ ـج ــاب ــه
بــاسـتـعــدادات قطر الستضافة
بطولة كأس العالم  ،2022وهي
أول نسخة من المونديال تقام
في الشرق األوسط.
جاء ذلك خالل زيارة للمدرب
الـصــربــي إل ــى جـنــاح اإلرث في
مقر اللجنة العليا للمشاريع،
المسؤولة عن استعدادات قطر
الستضافة المونديال.
وقال يوكانوفيتش" :شاهدت
الـتـغـيـيــر الـ ــذي ت ـش ـهــده ال ـبــاد
اس ـت ـع ــدادا السـت ـضــافــة بـطــولــة
كأس العالم قطر  2022منذ بدء
مشاريع البنية التحتية وبناء
االستادات ،وغيرها من األعمال
ال ـت ــي تـسـيــر ع ـلــى ق ــدم وس ــاق.
أعتقد أنه في غضون عامين أو
ثالثة ،ومع انتهاء جميع أعمال

البناء ،سيشهد العالم والدة بلد
جديد متطور".
وأبدى يوكانوفيتش إعجابه
باستاد الجنوب" :أدهشني هذا
االستاد منذ لحظة دخولنا إليه،
فــإلــى جــانــب اسـتـخــدام تقنيات
عالية الجودة في بناء ه ،بلغت
درج ــة ال ـحــرارة داخـلــه نحو 21
درجة مئوية ،وهي درجة حرارة
مثالية للعب كــرة ال ـقــدم ،فيما
كان الطقس حارا خارجه ،وهو
ما يؤكد أهمية تقنية التبريد
التي ستسمح باستخدام هذا
الـصــرح الرياضي طــوال العام،
بغض النظر عن حالة الطقس
خارج الملعب".
وحــول توقعاته للمونديال،
أب ــدى يــوكــانــوفـيـتــش ثـقـتــه في
تنظيم قطر لنسخة مثالية من
المونديال ،وصرح بأن "العمل
في قطر يسير وفق المخطط له،
وأرى أنها قطعت شوطا كبيرا

ف ــي م ـش ــاري ــع ال ـم ــون ــدي ــال قبل
ثالثة أعــوام تقريبا من انطالق
صافرة بدء أولى المباريات".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :أمـ ـ ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة
لــاعـبـيــن والـمـشـجـعـيــن ،ف ــأرى
أنهم سيحظون بفرصة خوض
تجربة ال مثيل لها ،إذ ستسهم
الـطـبـيـعــة م ـت ـقــاربــة الـمـســافــات
ال ـتــي تـتـمـيــز بـهــا الـبـطــولــة في
تــوفـيــر ع ـنــاء ووق ــت الـمــدربـيــن
والـ ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ــن والـ ـمـ ـشـ ـجـ ـعـ ـي ــن
فـ ــي ال ـت ـن ـق ــل بـ ـي ــن االسـ ـ ـت ـ ــادات
ومـعـسـكــرات ال ـتــدريــب وأمــاكــن
اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة .ولـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى فــي
تــاريــخ ال ـمــونــديــال ،لــن تضطر
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ل ـت ـغ ـي ـيــر أم ــاك ــن
إقــامـتـهــا ط ــوال فـتــرة الـبـطــولــة،
األمـ ــر الـ ــذي س ـيــدفــع الــاعـبـيــن
لتكريس طاقتهم وجهدهم في
التدريب ،بــدال من إهــدارهــا في
التنقل من مدينة ألخرى".
وتــابــع يوكانوفيتش ،الــذي

يوكانوفيتش خالل زيارة لجناح اإلرث
تـ ـ ــألـ ـ ــق كـ ـ ــاعـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف
منتخب يوغوسالفيا و شــارك
في نهائيات كأس العالم 1998
فــي فــرنـســا وك ــأس أم ــم أوروب ــا
 2000ا ل ـ ـتـ ــي ا س ـت ـض ــا ف ـت ـه ـم ــا
هــول ـنــدا وبـلـجـيـكــا" :ف ــي ضــوء

مشاركتي ببطولتين كبيرتين،
أدرك م ـع ــان ــاة الــاع ـب ـيــن الـتــي
ي ـس ـب ـب ـهــا االنـ ـتـ ـق ــال مـ ــن م ـكــان
آلخــر ،وتأثير ذلــك على قوتهم
الـ ـب ــدنـ ـي ــة والـ ــذه ـ ـن ـ ـيـ ــة .ع ـ ــاوة
ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،س ـت ـت ـيــح الـطـبـيـعــة

ال ـ ـص ـ ــدارة غ ــرن ــاط ــة وإش ـب ـي ـل ـيــة
وأتلتيكو مــدريــد بـفــوزه الثمين
على مضيفه إسبانيول  1-3امس.
وضرب ريال سوسييداد بقوة
منذ البداية وحسم الشوط األول
بثنائية نظيفة سجلها البرازيلي
وي ـل ـي ــان ج ــوزي ــه دا س ـي ـل ـفــا فــي
الدقيقتين  18و.34
وس ـ ـج ـ ــل إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــول هـ ــدف
الشرف بفضل النيران الصديقة
ع ـن ــدم ــا هـ ــز الـ ـم ــداف ــع خــوسـيـبــا
زالدويا شباك فريقه بالخطأ (،)72
لكن المهاجم السويدي ألكسندر

إيساك أحبط معنويات أصحاب
األرض ف ــي سـعـيـهــم إلـ ــى إدراك
التعادل بتسجيله الهدف الثالث
بعد ثالث دقائق.
وح ـ ـق ـ ــق خـ ـيـ ـت ــاف ــي مـ ـف ــاج ــأة
الموسم الماضي فوزه األول هذا
الموسم عندما تغلب على ضيفه
ريال مايوركا العائد حديثا إلى
دوري األضواء .2-4

متقاربة المسافات فرصة أمام
المشجعين لحضور مباراتين
في اليوم الواحد ،وهو ما يندر
في بطوالت مونديالية مماثلة".

ال ــواق ــع ول ـك ـنــي أث ــق ك ـث ـيــرا بــه،
وأعـ ـ ـل ـ ــم أن ـ ـ ــه سـ ـيـ ـع ــود ألف ـض ــل
مستوياته م ـجــددا .فـهــذا تحد
عـلـيــه مــواج ـه ـتــه ب ـن ـف ـســه .فهو
لديه الوقت والمسابقة طويلة
والفريق يحتاجه بشدة".
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب أيـ ـض ــا
ع ــن ال ـبــرت ـغــالــي ال ــواع ــد ج ــواو
فـيـلـيـكــس ،الـ ــذي ت ــم اسـتـبــدالــه
خــال المباراة ،قائال "ال يوجد
هنا فــي عـقــود الالعبين شرط
يـلــزمـهــم ب ـخــوض ال ـ ـ  90دقيقة
ك ــام ـل ــة .ل ـق ــد أدى ب ـش ـكــل جـيــد
حتى تم استبداله ولكني فكرت
فـ ــي أنـ ـ ــه بـ ــوجـ ــود م ـ ــورات ـ ــا مــع
كــوس ـتــا ول ـ ــودي ع ـلــى الـجــانــب
األيسر وفيتولو وساؤول على
الـجــانــب األيـمــن سيكون لدينا

سيميوني

ثقل كبير داخــل المنطقة ،ولذا
قمت بتغيير فيليكس الذي ّ
قدم
مباراة جيدة".

أوساكا تتوج بلقب «أوساكا»
أحرزت اليابانية ناومي أوساكا امس لقب دورة أوساكا في
كرة المضرب المقامة في مسقطها للمرة األولى في مسيرتها
ثان هذا العام بعد
االحترافية ،منهية انتظارا طويال لتتويج ٍ
بطولة أستراليا المفتوحة التي رفعت كأسها في يناير الماضي.
وتفوقت اليابانية الشابة ( 21عاما) المقيمة في الواليات
المتحدة وتحمل جنسيتها ،في المباراة النهائية اليوم على
الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بسهولة  6-2و 6-3في نحو
ساعة وتسع دقائق ،لتحرز لقب الدورة التي حلت فيها وصيفة
عامي  2016و.2018
وقالت الالعبة المصنفة أولى عالميا سابقا ورابعة حاليا،
بعد فوزها على منافستها المصنفة " 41لقد خضت مباريات
نهائية هنا .هذه هي المرة الثالثة ،لذا أنا سعيدة جدا لتمكني
مــن الـفــوز ،وتحقيق ذلــك فــي المدينة حيث ولــدت يجعل ذلك
أمرا مميزا جدا".
وتــابـعــت "أعـتـقــد أن ضــربــات إرســالــي كــانــت جـيــدة جــدا في
المباراتين األخيرتين  ،أعتقد أن ذلك ساعدني حتما السيما
اليوم نظرا أنها (بافليوتشنكوفا) تتمكن بقدرة رائعة على رد
الضربات".
وأنهت أوساكا بهذا اللقب انتظارا امتد ألشهر منذ تتويجها
بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام ،والذي كان ثاني
لقب لها في البطوالت الكبرى بعد تتويجها في فالشينغ ميدوز
األميركية في صيف .2018

فيدرر ونادال يمنحان أوروبا التقدم  5-7في كأس اليفر
مـ ـن ــح ك ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري روجـ ـ ـي ـ ــه فـ ـي ــدرر
واإلسـبــانــي رافــايــل ن ــادال "فــريــق أوروبـ ــا" التقدم
على "فريق العالم"  ،5-7بفوز األول على األسترالي
ن ـيــك ك ـي ــري ــوس ،وال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـك ـنــدي مـيـلــوش
راونـيـتــش ،أمــس األول ،فــي جنيف ،ضمن اليوم
الثاني من مسابقة كأس اليفر االستعراضية في
كرة المضرب.
وتفوق فيدرر ،الفائز الجمعة في مباراة الزوجي
مع األلماني ألكسندر زفيريف ،على كيريوس 6-7
( )5-7و 7-5و ،10-7ونـ ــادال عـلــى راونـيـتــش 6-3
و.)7-1( 7-6
لكن "فريق العالم" قلص الفارق إلى  ،5-7بفوز
ال ــزوج ــي ك ـيــريــوس واألم ـي ــرك ــي ج ــاك س ــوك على
نــادال واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4
و 3-6و.10-6
وبعد خسارته الشوط الحاسم (تاي بريك) في
المجموعة األولىَّ ،
عوض األسطورة السويسرية
المتوج بلقب  20دورة كبرى في الثانية ،قبل أن
يحسم الشوط الحاسم "السوبر" .10-7
وك ــان األم ـيــركــي ج ــون ايـسـنــر ع ــادل النتيجة
مؤقتا ،أمس األول ،بفوزه على زفيريف )2-7( 6-7
و 6-4و.10-1
وفي المباراة الثانية ،دافع نادال ،المتوج بلقب
بطولة الواليات المتحدة بعد مباراة ملحمية ضد
الروسي دانييل مدفيديف ،محرزا لقبه الــ 19في

البطوالت الكبرى ،عن ثماني نقاط لكسر إرساله
فــي الـمـجـمــوعــة األولـ ــى ،قـبــل أن يـحـســم الـمـبــاراة
بمجموعتين.
وك ــان الـنـمـســوي دومـيـنـيــك تييم مـنــح التقدم
للفريق األوروب ـ ــي ،ب ـفــوزه عـلــى الـكـنــدي دينيس
ش ــا ب ــو ف ــا ل ــوف  6-4و 5-7و ،13-11وأدرك ســوك
ال ـت ـعــادل لـفــريــق ال ـعــالــم ،بتغلبه عـلــى اإليـطــالــي
فــا بـيــو فونييني  6-1و ،)7-3( 7-6قـبــل أن يعيد
ت ـس ـي ـت ـس ـي ـبــاس ال ـت ـق ــدم ألوروب ـ ـ ـ ــا ،بـتـغـلـبــه عـلــى
األميركي تايلور فريتز  6-2و 1-6و.10-7
وكان الفريق األوروبي ِّ
توج بالنسختين؛ األولى
التي أقيمت العام قبل الماضي في بــراغ (،)15-9
والـثــانـيــة ال ـتــي ج ــرت ال ـعــام ال ـمــاضــي بشيكاغو
( ،)13-8وه ــو مــرشــح ب ـقــوة لــاحـتـفــاظ بــالـلـقــب،
كــون فريق العالم ال يضم أي العــب مصنف بين
العشرين األوائل.
ونظرا لطبيعتها االستعراضية ،تكون مباريات
ال ـكــأس أق ـصــر م ــدة مــن ال ـم ـبــاريــات الــرسـمـيــة ،إذ
يفوز بها الالعب الذي يسبق منافسه إلى التقدم
بمجموعتين .وفي حال تعادلهما بمجموعة لكل
منهما ،يخوض الالعبان مباشرة شوطا فاصال
من عشر نقاط.
ويفوز بالكأس الفريق الــذي يحقق  13نقطة.
وتقام أربــع مباريات في كل يوم من المنافسات،
ُ
وتحتسب الـنـقــاط كــاآلتــي :نقطة للفريق عــن كل

م ـبــاراة يـفــوز بـهــا الـجـمـعــة ،نقطتان عــن كــل فــوز
السبت ،وثالث نقاط عن كل فوز األحد.
وتقام يوميا ثالث مباريات في الفردي ومباراة
واحدة بالزوجي ،ويقود الفريق األوروبي الالعب
السويدي السابق بيورن بورغ ،فيما يتولى النجم
األميركي السابق جون ماكنرو قيادة فريق العالم.
وتـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـكـ ــأس اسـ ـ ــم العـ ـ ــب كـ ـ ــرة ال ـم ـض ــرب
األس ـتــرالــي الـســابــق رود الي ـفــر ،ال ــذي أح ــرز 200
لقب بدورات كرة المضرب في فردي الرجال (رقم
قياسي) ،منها  11لقبا في بطوالت الغراند سالم،
إضــافــة إل ــى خمسة أل ـقــاب فــي ك ــأس ديـفـيــس مع
منتخب بالده.
وأطـلـقــت الـكــأس الـعــام الـمــاضــي ،بـمـبــادرة من
فـيــدرر على وجــه الخصوص ،وهــي تشابه كأس
رايــدر في الغولف التي تقام مــرة كل عامين بين
فريقين من الواليات المتحدة وأوروبا .وتستضيف
فرنسا النسخة المقبلة مــن كــأس راي ــدر بين 28
و 30الجاري.

وأوض ــح المنظمون ،فــي بـيــان ،أنــه " على أثر
تشاور مع طبيب كأس اليفر ،انسحب نادال بسبب
اإلصابة".
ونقل البيان عــن ن ــادال قوله:
ً
ً
"أمـ ـضـ ـي ــت وقـ ـت ــا م ــذه ــا فــي
ال ـل ـعــب ه ـنــا ب ـك ــأس اليـفــر
وخاب أملي ألنني لن
أتمكن من اللعب،
لكنني أعاني
بعض التورم
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـ ــدي
وأحـتــاج الى
الراحة".

انسحاب رافا
اضطر المصنف ثانيا عالميا اإلسباني رافايل
نــادال إلى االنسحاب من منافسات اليوم األخير
ل ـك ــأس الي ـف ــر االس ـت ـعــراض ـيــة ف ــي ك ــرة الـمـضــرب
المقامة في جنيف ،بحسب ما أفاد المنظمون.

نادال وفيدرر

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

أستراليا توصل ترامب إلى القمر

الله بالنور

قـ ـ ـ ــال سـ ـ ـك ـ ــوت مـ ــوري ـ ـسـ ــون
رئيس وزراء أستراليا مطلع
األسبوع ،إن بالده ستستثمر
 150م ـل ـيــون دوالر أس ـتــرالــي
(  101م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر) ف ــي
ش ــرك ــات ـه ــا وت ـك ـنــولــوج ـي ـت ـهــا
ل ـم ـســاعــدة م ـح ــاول ــة الــرئ ـيــس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
الـ ـهـ ـب ــوط ع ـل ــى س ـط ــح ال ـق ـمــر
بحلول عام  2024وما يلي ذلك
من بعثات أميركية إلى المريخ.
وقال موريسون خالل زيارة
لمقر إدارة الطيران والفضاء
األم ـي ــرك ـي ــة "نـ ــاسـ ــا" ،إن خطة
االستثمار الخمسية ستساعد
على دعم قطاع األعمال ألنظمة
التشغيل اآللي األميركية وبناء
مـ ـ ـع ـ ــدات لـ ـم ــركـ ـب ــات ال ـف ـض ــاء
والقيام بدور في التنقيب عن
ً
الـمـعــادن ،مضيفا "انـنــا ندعم
الـمـشــاريــع األس ـتــرال ـيــة للقمر
بل وللمريخ".

د .ناجي سعود الزيد

حياتنا تحيط بها الجرائم
م ــا ي ـح ـتــاج نـتـكـلــم ع ــن ازديـ ــاد
حــوادث السيارات ،فهي بازدياد
وأكثر رعونة ،ونتائجها وخيمة.
ك ـم ــا أن هـ ـن ــاك جـ ــرائـ ــم ع ــادي ــة
ً
أصـبـحــت س ـلــوكــا ،أم ــا أن يسرق
مواطن سيارة عسكرية في وضح
ّ
التسيب،
النهار ،فإن ذلك يدل على
لخطورة الموضوع.
ثـ ــم فـ ــي نـ ـف ــس ال ـ ـيـ ــوم شـخــص
ُيـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ق ـ ـسـ ــم
االجـتـمــاعـيــات فــي مــدرســة ،وهو
إلى اآلن في عداد المجهولين.
اخـ ـت ــر أي ق ـس ــم لـ ـلـ ـط ــوارئ أو
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث ف ـ ــي أي م ـس ـت ـش ـفــى،
سـ ـتـ ـج ــد رصـ ـ ــاصـ ـ ــة أو ط ـل ـق ــات
رشـ ــاش اخ ـتــرقــت رأس أو جسد
ً
أكـ ـث ــر مـ ــن شـ ـخ ــص ،وأي ـ ـضـ ــا فــي
نفس المستشفيات حاالت السرد
بالسكين أو الضرب بـالماشتيات
ال تعد وال تحصى ،وفي ازدياد...
هذا عدا حاالت تعاطي المخدرات
وزيـ ــادة الـجــرعــة فــي ح ــاالت أدت
إلى الوفاة.
أص ـب ـح ــت م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـج ــرائ ــم
ً
جــزء ا من حياة السكان اليومية،
وأصـبـحـنــا نعيش ونـتـعــامــل مع
هــاجــس ال ـخــوف م ــدة  24ســاعــة،
ومــع ذلــك ليست هـنــاك ترتيبات
وخـطــط للحد مــن ه ــذه الـجــرائــم،
كل ما لدينا هو "تم القبض على
الفاعل وأحيل إلى النيابة"!
مـ ــا م ـع ـن ــاه أن ـ ــه ل ـي ـس ــت لــدي ـنــا
خطط للحد من الجريمة ومنعها،
ول ـي ـس ــت هـ ـن ــاك خ ـط ــط واض ـح ــة
ودراس ـ ــات تعنى بـهــذه النوعية
من الجرائم.
وهنا يأتي دور مجلس الوزراء
في ذلك ،وليس "الداخلية" فقط...
فالرجاء تدارك األمر.

غ ــرق ش ــاب أم ـيــركــي وه ــو ي ـعــرض ال ـ ــزواج على
صديقته تحت الماء خالل عطلة في تنزانيا.
وكــان ستيفن ويبر وصديقته كينيشا أنطوان
في كابينة تحت سطح الماء بمنتجع مانتا ،قبالة
سواحل جزيرة بيمبا.
ويـظـهــر تسجيل بالفيديو ويـبــر وه ــو يغوص

«دويو» الصغير يعود إلى منزله
رجع ّ
الدب الصغير دويو الذي
ه ــرب م ــن حـظـيــرتــه ف ــي جـنــوب
غرب فرنسا في يونيو الماضي
إلى جبال البيرينيه حيث أبصر
النور الشتاء الماضي.
وجـ ـ ــاء ف ــي بـ ـي ــان صـ ـ ــادر عــن
س ـل ـط ــات ال ـم ـن ـط ـق ــة ،أم ـ ـ ــس ،أن
"عناصر المكتب الوطني للصيد
والثروة الحيوانية البرية أعادوا
ال ـ ـ ّ
ـدب الـصـغـيــر ال ـبــالــغ ثـمــانـيــة

«طابوق» كندي صديق للبيئة

غطس من أجلها ...ولم يعد

أشـهــر إلــى الـغــابــة بعد إسعافه
في يونيو الماضي".
وأمـ ـ ـس ـ ــك ب ـ ــال ـ ـ ّ
ـدب دويـ ـ ـ ــو فــي
العاشر من يونيو الماضي بعد
م ـط ــاردة ف ــي ال ـح ـقــول اسـتـمــرت
ّ
عدة أيام عندما كان يهيم بالقرب
مــن مساكن بلدة فــي البيرينيه
عند الحدود مع إسبانيا ،وكان
دويو وقتها في شهره الخامس
وغير مفطوم.

تحت سطح الماء ،ليطلب الزواج من كينيشا .وفي
ُ
الفيديو ،يضع ويبر ورقة وقد كتب عليها بخط اليد
قبالة زجــاج نافذة الكابينة ،فيما تسجل كينيشا
الفيديو من الداخل.
منشور على "فيسبوك" ،وفاة
في
وأكدت كينيشا،
َ
ويبر ،قائلة إنه "لم يعد قط من تلك األعماق".

وقــال منتجع مانتا في تصريح لـ"بي بي سي"،
ً
أمس ،إن ويبر "غرق أثناء الغوص حرا بمفرده خارج
الكابينة الواقعة تحت سطح الماء".
وأضاف المنتجع" :نعلن بأسى بالغ أن الحادث
األل ـي ــم وق ــع ف ــي مـنـتـجــع مــانـتــا ي ــوم الـخـمـيــس 19
سبتمبر ."2019
وذكــر ماثيو س ــاوس ،مدير المنتجع" :الجميع
يشعر بالصدمة" لوفاة ويبر.
ليال في الكابينة
وكان ويبر وكينيشا حجزا أربع ُ ٍ
الواقعة تحت الماء ،التي تقع على بعد نحو 250
ً
مترا من الساحل .وتقع الكابينة ،التي تبلغ قيمتها
 1700دوالر في الليلة ،على عمق عشرة أمتار.
وفي ثالث أيام إقامتهما ،غاص ويبر ،وهو من
باتون روج في والية لويزيانا ،ليطلب يد كينيشا.
وكــان ويبر يرتدي نظارات غطس ،وحمل ورقة
قبالة الـنــافــذة ،فيما كــانــت كينيشا تسجل عرض
الزواج.
وكـتــب ويـبــر عـلــى ال ــورق ــة" :ال يمكنني أن أكتم
أنفاسي مــدة تكفي ألقــول لــك أنني أحـبــك ،لكن كل
األشياء التي أحبها فيك ،أحبها أكثر كل يوم".
وفي جزء الحق في التسجيل ،يقلب ويبر اللوحة،
ليظهر طلب ال ــزواج ،ومـعــه خــاتــم خطبة ،ويسبح
ً
مبتعدا.

«تاباه» يلغي  ٤٠٠رحلة جوية

وك ـش ــف ال ـف ـح ــص ال ـس ــري ــري
ل ـل ـ ّ
ـدب أن ــه ذك ــر ول ــد ف ــي الـشـتــاء
يبلغ وزن ــه  8.25كـيـلــوغــرامــات،
ً
وكان في حالة صحية سيئة جدا
ً
ً
وهزاال شديدا
ويعاني فقر الدم
ّ
ولم يعد في وسعه التنقل.
ّ
وتمت رعايته وتغذيته قبل
إعادة إطالقه في الغابة.
(أ ف ب)

وج ــاء ه ــذا اإلع ــان بـعــد أن
ق ــام مــوري ـســون ب ــزي ــارة دول ــة
إلى البيت األبيض يوم الجمعة
ً
الماضي ،وتم استقباله رسميا
في إشارة إلى عالقات أستراليا
القوية مع الــواليــات المتحدة
ب ـ ـعـ ــد ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة م ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
المتوترة مع الصين.
وه ــذا االس ـت ـث ـمــار ج ــزء من
خطة استرالية أوســع لتعزيز
قـطــاعـهــا الـفـضــائــي مــع إعــان
مــوريـســون أن الحكومة تريد
زي ــادة حـجــم ه ــذا الـقـطــاع إلــى
ثالثة أمثال عما هو عليه اآلن
إلــى  12مليار دوالر أسترالي
وتــوفـيــر نـحــو  20أل ــف فرصة
عمل إضافية بحلول .2030
وق ــال تــرامــب ،عـنــدمــا سئل
خـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر مـ ـشـ ـت ــرك مــع
مـ ــوري ـ ـسـ ــون ب ـ ـشـ ــأن ب ــرن ــام ــج
الفضاء األميركي ،إن التركيز
(رويترز)
على المريخ.

ألـ ـغ ــت عـ ـ ــدة شـ ــركـ ــات طـ ـي ــران
ب ــال ـي ــاب ــان أكـ ـث ــر م ــن  400رح ـلــة
جـ ــويـ ــة ،أمـ ـ ــس ،ب ـس ـب ــب إعـ ـص ــار
"تاباه".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ه ـ ـي ـ ـئ ـ ــة اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـتـلـفــزيــون اليابانية "إن إتش
كيه" أن الخطوط الجوية اليابانية
ألغت  118رحـلــة ،فــي حين ألغت
شركة أول نيبون الجوية .131
وكان مسؤولو األرصاد أعلنوا

حتى ال تغدو بيئتنا جرداء
حـتــى ال تـغــدو بيئتنا قطعة ص ـحــراء ج ــرداء ال أثــر
فيها لنماء أو خـضــرة أو حـيــاة ،حتى ال يـغــدو اللون
األصفر هو األوحد المتحكم بتلك البيئة ،كلنا مطالبون
بالحفاظ على بكارة الطبيعة عبر تنظيم عمليات الرعي،
وعلى إخوتنا أصحاب الحالل أن يقوموا بدورهم في
هذا الصدد للحفاظ على البيئة ،مما يصب في مصلحة
الجميع.
(بعدسة عبدالمجيد الشطي)

احتمال أن يقترب إعصار "تاباه"
من جزيرة كيوشو بجنوب غرب
اليابان اليوم.
وقـ ــالـ ــت ه ـي ـئ ــة األرصـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،إن
إعصار تاباه كان أمس فوق بحر
الصين الشرقي ،ويتحرك باتجاه
ش ـمــال -شـمــال ش ــرق بـســرعــة 30
ً
كيلومترا في الساعة.
ومن المتوقع أن يصل اإلعصار
إلى شمال اليابان اليوم( .د ب ا)

َّ
طور فريق من الباحثين في كندا نوعية من أحجار البناء
صديقة البيئة ،بــاسـتـخــدام م ــواد مــن الـبــولـيـمــارات والطين
السائل.
ونقل الموقع اإللكتروني "فيز دوت أورج" ،المتخصص في
التكنولوجيا ،عبر الباحث عباس ميالني ،من كلية الهندسة
بجامعة "يــو.بــي.ســي أوكــارنــاجــان" ،الكندية ،قوله أمــس إن
هــذه المركبات الجديدة مصنوعة من مخلفات مــواد البناء
المختلفة ،عالوة على بعض البوليمارات.
وأوضح ميالني أن تزايد الطلب على خامات البناء متعددة
االستخدامات يدفع الباحثين إلــى تطوير مركبات حيوية
صديقة للبيئة تدخل في أعمال اإلنشاءات.
ويؤكد فريق الدراسة أن المادة المركبة صديقة البيئة التي
نجحوا في تطويرها يمكن استخدامها بسهولة في كثير من
ً
ً
وانتهاء
التطبيقات ،بــدء ا من مشروعات الصرف الصحي،
بصناعات السيارات والفضاء.
وأجــرى الباحثون تجارب مختلفة تتعلق بتغيير نسب
الـطـيــن الـســائــل والـبــولـيـمــارات فــي ال ـمــادة ال ـجــديــدة ،للتأكد
من صالبتها وقدرتها على ُّ
تحمل عوامل الحرارة والضغط
المختلفة.
وقال ميالني" :بإمكاننا اآلن أن نجمع مخلفات البناء في أي
زمان ومكان ،وأن نستخدمها في صناعة خامات بناء جديدة،
وفق معادلة اقتصادية تعود بالفائدة على جميع األطراف".
(د ب أ)

«كونكت  »2تراقب القلب واللياقة
كشفت شركة اإللكترونيات األميركية "مــوفــادو" عن أحدث
ساعاتها الذكية ،وهي الساعة "موفادو كونكت  "2في نفس يوم
طرح شركة أبل األميركية لساعتها الذكية الجديدة "أبل ووتش
الفئة الخامسة".
وتستطيع الساعة "كونكت  "2مراقبة أداء القلب ومستوى
اللياقة البدنية للمستخدم ،وهي تعمل بنظام التشغيل "وير
إس أو" ،الذي تطوره شركة غوغل.
ً
ً
وتطرح الشركة "كونكت  "2في  15شكال مختلفا للسيدات
ً
ً
والرجال ،ويبلغ قطر شاشة الساعة  40مليمترا و 42مليمترا.
وكما هي الحال في ساعة أبــل فــإن "كونكت  "2مــزودة بشاشة
تعمل بتكنولوجيا "أيه .إم .أو .إل .إي .دي" ،ويمكن ضبطها على
ً
آالف األوضاع وفقا لتفضيالت المستخدمين.
وتستطيع الساعة مراقبة أداء القلب باستخدام تكنولوجيا
"غوغل أسيستنت" ومتابعة النشاط البدني باستخدام تطبيق
"غوغل فيت" ،إلى جانب تشغيل خدمات تحديد الموقع العالمي
باألقمار الصناعية "جي .بي .إس" ونظام الدفع اإللكتروني "إن.
إف .ســي" ،وتستطيع بطارية الساعة العمل مــدة تـتــراوح بين
يومين وأربعة أيام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.
وتـحـتــوي الـســاعــة عـلــى ق ــرص تـخــزيــن سعته  8غيغابايت
وذاكــرة سعة  1غيغابايت ،وتعمل بالمعالج "كوالكوم سناب
دراج ــون  ،"3100وهــي تستطيع التواصل مع الهواتف الذكية
(د ب أ)
التي تعمل بنظامي "أندرويد" أو "آي .أو .إس".

وفيات
طارق حسن خليفة الخلفان
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