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اﺗﻔﺎق ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
ﺑﻨﻈﺎم »اﻻﺳﺘﺒﺪال« وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
● ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و»اﻷﻣﺜﺎل« ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  ٤و٪٦
ﺑـﺘــﻮاﻓــﻖ ﺣـﻜــﻮﻣــﻲ -ﻧـﻴــﺎﺑــﻲ ،اﻧﺘﻬﺖ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﻓــﻲ
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻬــﺎ أﻣ ــﺲ ،إﻟ ــﻰ وﺿ ــﻊ ﺗﺼﻮر
ﻧـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟـﻤـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ ﻗـﻀـﻴــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ،ﻳ ـﻘــﻮم ﻋﻠﻰ
أﺳ ــﺎس اﻻﺷ ـﺘــﺮاط اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻘﺎﻋﺪة
»ﻻ ﻗــﺮوض ﺑﻼ ﻓﻮاﺋﺪ« ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
ُ
ﺑ ـ ـﺼـ ــﻮرة رﺳ ـ ـ ــﻮم إدارﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﺗ ـﺤـ ﱢـﺼ ـﻠ ـﻬــﺎ
ً
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ »اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال« ،أو ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻋﺒﺮ »اﻷﻣﺜﺎل«.
واﻧﺘﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ً
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪال ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ %6.2
ً
ً
ﺣﺪا أدﻧﻰ و %14.8ﺣﺪا أﻗﺼﻰ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ
وﻓﻖ ﻣﻘﺘﺮﺣﻬﺎ  %4و «%6ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ،
وﺗﺨﻴﻴﺮ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي أو اﻹﺳﻼﻣﻲ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮض
ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة.

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ
وﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

وﻋ ـ ـﻘـ ــﺐ اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع »اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ«،
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮه وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
د .ﻧــﺎﻳــﻒ اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮف ،ووﻛـ ـﻴ ــﻼن ﻣﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﺄﻣ ـﻴ ـﻨ ــﺎت
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ،ﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﻼح ﺧﻮرﺷﻴﺪ» :ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ
إﻟــﻰ اﺗـﻔــﺎق ﻣــﻊ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
ً
ً
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣ ــﻼ وﺳ ـﻄــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟــﺮأﻳـﻴــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻹﺑ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ
اﻻﺳﺘﺒﺪال وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة،
وﺑ ـﻴــﻦ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل إﻟ ــﻰ اﻷﻣ ـﺜ ــﺎل ،وﻫــﻮ
ً
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎ«.
وأﺿ ــﺎف ﺧــﻮرﺷـﻴــﺪ أن »إﺟﻤﺎﻟﻲ
أﻋـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ﻳـ ـﺘ ــﺮاوح ﺑﻴﻦ
ً
 135و 140أﻟﻔﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻗﻢ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا
ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﻫﻢ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗ ـﺠــﺎوزت ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ  20ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل و 15ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء«،

ً
ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﻧـﺤــﻮ  40أﻟــﻒ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﺒﺪل ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﺳﻴﺘﻢ
ﺗـﺤــﻮﻳـﻠـﻬــﻢ إﻟ ــﻰ »اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪال« وﻓــﻖ
اﻟﺮﺳﻮم اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺗ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻊ» :وﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﺬه
اﻷرﻗ ـ ـ ــﺎم ﻳ ـﺘ ـﻀــﺢ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺣــﻮاﻟــﻲ
 100أﻟـ ــﻒ ﻣ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ ،ﻣـﺴـﺠـﻠـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
اﻻﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال ،ﺟ ــﺰء ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻳـﻨـﻈــﺮ إﻟــﻰ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﺸ ــﺮﻋ ــﻲ ،ﻟ ـﻬ ــﺬا وﺿـﻌـﻨــﺎ
ً
ً
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻧﻈﺎم
اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال اﻟـﻘــﺎﺋــﻢ ،وﻫــﻮ أن ﺗﻨﺸﺊ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺷﺮﻛﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻣـﻈـﻠـﺘـﻬــﺎ وﺗ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻬــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ
 %100وﺗ ـﺴ ـﻤــﻰ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم ﻳـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻣــﻊ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺑﺨﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ
 4إﻟ ــﻰ  %6ﻟـﻴـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣ ــﻊ ﺟ ــﺪاول
اﻻﺳﺘﺒﺪال«.
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ﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻏﻤﻮض
ﺑﺸﺄن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم
●

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻓــﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،اﻟــﺬي
ﺗﻨﻈﻤﻪ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﻟــﻢ ﻳـﻘــﺪم اﻟــﻮزﻳــﺮ د .ﻧــﺎﻳــﻒ اﻟـﺤـﺠــﺮف،
أﻣﺲ ،إﺟﺎﺑﺎت ﺷﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو ﻣﺎ ﻳﺜﺎر ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم.
ﻓﻘﺪ رﻛــﺰ اﻟﺤﺠﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ

اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮات
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮوﻓــﺎت ،اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ
 27.7ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
 ،2021 - 2020ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺘﺼﺪر ﺑﻪ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ.
ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،اﻛ ـﺘ ـﻔــﻰ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ﺑ ـﻘــﻮﻟــﻪ» :رﻏ ــﻢ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ
ﺧــﺰﻳـﻨــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ )اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ 02

اﻷذﻳﻨﺔ :أﻣﺎﻣﻨﺎ ﱟ
ﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﺼﺪي
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
12

ﺑﻮﺷﻬﺮي :ﻧﻨﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
٠٣

ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ  ٤ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﺎ
● اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ واﻟﺴﻮﻳﻂ ﻳﺤﺬران اﻟﺮوﺿﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
● اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ :اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺤﺠﺮف إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻟﺞ »ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت« ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎر »اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ«
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻣ ـ ــﺎزال ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺎﺑـ ــﻲ ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎه اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
ً
ﻣﺴﺘﻤﺮا ،وﺟﺎء ت آﺧﺮ ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ
ﺑ ــﺎﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎم وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن إﻟﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻬﺪدﻳﻦ ﺑﺴﻴﻒ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاﺑ ــﺎت ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ أﻋـﻠــﻦ
اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺴﻮﻳﻂ ورﻳﺎض
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أﻣــﺲ ﻣﺴﺎء ﻟﺘﻬﻤﺎ
ﻟﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﺑﺸﺄن
اﻋﺘﺼﺎم اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺴــﻮﻳــﻂ إن »رﺋـﻴــﺲ
اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﻴ ـ ــﺮان اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻧ ـ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺤﻤﻮد ﻋﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﺗـ ـ ـ ــﻢ 02

»ﻧﻘﺎﺑﺔ« ًاﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻌﺘﺼﻢ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ »اﻟﻨﻮﺑﺔ«
اﻟﻔﻮزان :ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻀﻮاﺑﻂ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
●

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻧ ـﻔ ــﺬت ﻧ ـﻘــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ﺑ ـ ـ ــﺎﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻴــﺮان اﻟ ـﻤــﺪﻧــﻲ،
ً
ً
ﺻـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،اﻋـﺘـﺼــﺎﻣــﺎ؛ اﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻮﺑﺔ ،أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم م .ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻮزان ﺣﺮص اﻹدارة
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ،

َ
»ﻧﺰاﻫﺔ« :إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ »اﻟﺼﺤﺔ« إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد )ﻧﺰاﻫﺔ(
إﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة
ﻣﺴﺎﻋﺪ ،وﻣﻮﻇﻒ آﺧــﺮ ﺑﻬﺎ ،إﻟــﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛
َ
ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺒﻬﺔ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ اﻹﺿــﺮار اﻟﻌﻤﺪي ﺑﺎﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎم ،وﺗﺴﻬﻴﻠﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ.
وﺻﺮح اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﻜـﺸــﻒ اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ د .ﻣﺤﻤﺪ
ً
ﺑــﻮزﺑــﺮ ،أﻣــﺲ ،ﺑــﺄن »ﻧــﺰاﻫــﺔ« ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻼﻏﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟـﻘـﻴــﺎدي واﻟـﻤــﻮﻇــﻒ ﻣــﻊ إﺣ ــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻣــﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،دون اﺗﺒﺎع اﻹﺟــﺮاء ات
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ »اﻟﺼﺤﺔ« ،وﺗﻌﻤﻴﻢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﻗﻢ  2017/ 2ﺑﺸﺄن ﻧﻈﻢ اﻟﺸﺮاء.
وأﻛ ــﺪ ﺑــﻮزﺑــﺮ أن اﻟ ـﻤــﺬﻛـ َ
ـﻮرﻳــﻦ ﻟــﻢ ﻳﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ
ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼــﺔ ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﻘﺪ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻬﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎل اﻟـﻌــﺎم ،وأﺿــﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،إذ
ﺗﺒﻴﻦ اﻧﺘﻔﺎء أﺳﺒﺎب وﻣﺒﺮرات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
02

ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﺻ ـ ــﺪر وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺎء
ً
د .ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﻔــﺎﺿــﻞ ﻗـ ــﺮارا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة م .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻟﺪراﺳﺔ »ﺗﻌﺮﻓﺔ
اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـ ـﻤـ ــﺎء ،وﻣ ــﺮاﺟ ـﻌ ـﺘ ـﻬ ــﺎ« ،واﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح أي
ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ وﻓ ــﻖ ﻣ ــﺎ ﺗـﻘـﺘـﻀـﻴــﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﻣ ــﻊ اﻷﺧ ــﺬ ﻓ ــﻲ اﻻﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﺗﻌﺮﻓﺔ
ﻟﻔﺘﺮات ذروة اﻻﺳﺘﻬﻼك.
وﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻓﻲ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء«،
أن اﻟﻘﺮار ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺷﺪات ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻣﻦ ﺑﺎب
د ﻋــﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻣﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻌﺪ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ً
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻮزﻳﺮ.
02

ً
ﻣـﺴـﺘــﺪرﻛــﺎ :ﻟـﻜــﻦ وﺿــﻊ ﺿــﻮاﺑــﻂ ﻟﻬﺬا
اﻟﻨﻈﺎم ﺿ ــﺮورة؛ ﻟﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰام
ً
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪدة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ
ورود ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
ً
وﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎم ،ﻗ ــﺎل
اﻟﻔﻮزان ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،إن اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
ُ ﱠ
رﻗﻢ  ،2019/36اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺒﻖ 02

05
»اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ«:
 ٥٤٤ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

17
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺪاد
ﻟـ  :.اﻟﺠﻤﻬﻮر
أرﻗﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺰاج

● »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺑﻼغ ﺟﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺿﺪﻫﻤﺎ
● رﻓﻀﺘﺎ إزاﻟﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد وﺳﺪاد اﻟﻐﺮاﻣﺎت
ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﺑ ــﻼغ ﻗــﺪﻣــﻪ إﻟـﻴـﻬــﺎ ﺟﻬﺎز
ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ،ﺗــﻮﺻ ـﻠــﺖ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ
أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،وﻣﻤﻠﻮﻛﺘﻴﻦ
ﻟــﺮأﺳ ـﻤــﺎل أﺟـﻨـﺒــﻲّ ،
ﺣﺼﻠﺘﺎ ﻣــﻦ ﺟــﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻤﺎ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل،
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ذات ﺻﻠﺔ أن ﺟﻬﺎز
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﻫــﺎﺗ ـﻴــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛـﺘـﻴــﻦ
ﺑــﺈزا ﻟــﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻣﺘﺜﺎﻟﻬﻤﺎ ﻟﻘﺮاراﺗﻪ،

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ودﻓــﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدﺗﺎه ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻜﺎر،
ﻏ ـﻴ ــﺮ أﻧ ـﻬ ـﻤ ــﺎ رﻓ ـﻀ ـﺘ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺧ ــﻼل
اﻟ ـﻤــﺪة اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﻤﺎ
اﻟـﺠـﻬــﺎز ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
وﺗﺮﺟﻊ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺒﻼغ إﻟﻰ ﻋﺎم ،2017
ً
ﺣﻴﻦ أﺑﺮﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺘﺎن ﻋﻘﻮدا ﺣﺼﺮﻳﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وأﻟﺰﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻣﻊ أي ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ أﺧﺮى ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ
ﻣﻄﺎﻋﻢ ﻋﺪﻳﺪة إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮدﻫﺎ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى.
09

١٥
ﺗﻜﺮار ﺗﻌﺎون اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ
واﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ واﻟﻜﺘﺎب
ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺘﻔﺸﻴﺔ

دوﻟﻴﺎت

١٩

إردوﻏﺎن ﻳﺘﻮﺳﻊ ﺑﺴﻮرﻳﺔ وﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺴﺤﺐ أﻟﻒ ﺟﻨﺪي

اﻟﺴﻴﺴﻲ :ﺳﻨﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
»أزﻣﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺑﺎﻋﺘﺪال

18

دوﻟﻴﺎت

٢٠

آﻟﻴﺎت ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ

ً
ً
ﺑﻮﺗﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎض ﺣﺎﻣﻼ »ﻋﺮوﺿﺎ وﻣﺒﺎدرات«

ً
ً
ً
ً
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﻘﺘﺮح ﺣﻮارا ﺳﻌﻮدﻳﺎ  -إﻳﺮاﻧﻴﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ ﺳﻮﺗﺸﻲ
●

ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﱢ
ﻳﺼﻌﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺑﻴﻨﻤﺎ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻪ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب
ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ،
ﻳ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ ﻓــﻼدﻳـﻤـﻴــﺮ
ﺑﻮﺗﻴﻦ ،اﻟﻴﻮم ،زﻳﺎرة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ،ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻫﻞ
اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ،ووﻟﻲ ﻋﻬﺪه

اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن ،وﻳـﺠــﺮي
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺰور اﻹﻣﺎرات.
ورﻏ ــﻢ إﻋ ــﻼن اﻟـﻌــﺎﻫــﻞ اﻟـﺴـﻌــﻮدي،
أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻗﻮات
وﻣ ـﻌــﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ
ﻣــﻦ وﺻ ــﻮل ﺑــﻮﺗـﻴــﻦ ﻟـﻠــﺮﻳــﺎض ،ﻳﺸﻴﺮ

ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﻮن إﻟ ــﻰ أن اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟــﺮوﺳــﻲ
ﺳـ ـﻴـ ـﺤـ ـﻤ ــﻞ ﻓـ ـ ــﻲ ﺟـ ـﻌـ ـﺒـ ـﺘ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ
ً
ً
ﻋﺮوﺿﺎ وﻣﺒﺎدرات ،ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ »أوﺑﻚ،«+
ً
ً
ﻣ ـ ـ ــﺮورا ﺑـ ـﻌ ــﺮوض ﺗ ـﺴ ـﻠــﺢ ،ووﺻ ـ ــﻮﻻ
إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺒ ــﺎدرات ﺗ ـﻌــﺎون ﻟـﺤــﻞ اﻷزﻣ ــﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ.
ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻹﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ،أﻛـ ـ ـ ــﺪ ﻣـ ـﺼ ــﺪر
ً
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أن ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺮﺿﺎ

ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺣــﻮار ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ إﻳــﺮان
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺼــﺪر ،ﻟـ ـ »اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ،إن
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
واﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدي ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ـﻜــﺲ اﻷﻃ ـ ــﺮاف
اﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎوﻟ ـ ــﺖ اﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
02

ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻳﻌﺮض
ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ اﻟﻴﻮم ﺧﻴﺎرﻳﻦ
ﺣﻮل »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«

رﻳﺎﺿﺔ

٢٣
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻮزﴽ ﺛﺎﻣﻨﴼ
ﺗﻮاﻟﻴﴼ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺎت أوروﺑﺎ
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اﻷﻣﻴﺮ ﻳﻌﺰي اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ »ﻫﺎﺟﻴﺒﺲ« ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎرك واﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ ووزراء
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ
وﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧـ ــﻮاف
اﻷﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ ،ﺑـ ـﻘـ ـﺼ ــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﻒ،
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ــﻮزراء ﺳـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه،
رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻷﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎء رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ
اﻟ ـ ــﺪﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎر
ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﻤـﻄــﺎوﻋــﺔ ،ورﺋـﻴــﺲ
ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻹﻧ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ
د .ﻋﻮدة اﻟﺮوﻳﻌﻲ.
وا ﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳـﻤــﻮه ،اﻟﻨﺎﺋﺐ
ا ﻷ و ل ﻟـ ـ ــﺮ ﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ
ا ﻟــﻮزراء وز ﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ
ﻧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﺒ ـ ــﺎح ،وﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح
اﻟﺨﺎﻟﺪ.
ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه،

ﺑ ـﻌــﺚ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ،
ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟﻰ إﻣﺒﺮاﻃﻮر
اﻟـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن ﻧ ــﺎروﻫـ ـﻴـ ـﺘ ــﻮ ورﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟــﻮزراء ﺷﻨﺰو آﺑــﻲ ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻋ ـ ــﻦ ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺺ ﺗـ ـﻌ ــﺎزﻳ ــﻪ
وﺻــﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ ﻟﻬﻤﺎ وﻷﺳﺮ
ﺿ ـﺤــﺎﻳــﺎ إﻋـ ـﺼ ــﺎر "ﻫــﺎﺟ ـﻴ ـﺒــﺲ"
اﻟ ــﺬي ﺿــﺮب أﺟ ــﺰاء ﻣــﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن
وأﻟﺤﻖ أﺿﺮارا ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜ ــﺎت ،راﺟ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺳ ـﻤــﻮه
ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء.
وﺗ ـﻤ ـﻨ ــﻰ ﺳـ ـﻤ ــﻮه أن ﻳـﺘـﻤـﻜــﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺠ ــﺎوز آﺛـ ــﺎر ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻜــﺎرﺛــﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ وﻟﻲ
اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻧـ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت
ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ أﻣﺲ
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮاح ،وﻧ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ
اﻟﺼﺎﻟﺢ.

اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻷردﻧﻲ
اﻟﺘﻘﻰ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻرد ﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ اﻳﻤﻦ
اﻟ ـﺼ ـﻔــﺪي ،وذﻟ ــﻚ ﺑـﻤـﻘــﺮ اﻻﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎع
)ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ( ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟﻮزاري ﻓﻲ دورﺗﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ.
وﺗـ ــﻢ ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء ﺑ ـﺤ ــﺚ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ ﻓﻬﺪ
اﻟ ـﻌ ــﻮﺿ ــﻲ ،وﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ وزﻳـ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ
ﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺎﺑﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻠﻮﻏﺎﻧﻲ ،وﻣﻨﺪوب اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻟﺪى ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺣﻤﺪ اﻟﺒﻜﺮ.

اﻟﻤﺒﺎرك اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﺎﺿﻞ ووﻓﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ رﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻴﻒ ،أﻣﺲ،
وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء
واﻟﻤﺎء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ،
ﻳـ ــﺮاﻓ ـ ـﻘـ ــﻪ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮول اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﻫﺎﺷﻢ ﻫــﺎﺷــﻢ ،ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺷﺮﻛﺔ "روﻳــﺎل داﺗﺶ ﺷﻞ"
ﺗ ـﺸــﺎرﻟــﺰ ﻫ ــﻮﻟ ـﻴ ــﺪاي ،واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﺷﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ"
وﻟﻴﺪ اﻟ ـﻨــﺎدر ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻌﻘﺎد
ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز .2019

ﺑ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺚ ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺋـ ـ ـ ـ ــﺐ اﻷول
ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء وزﻳــﺮ
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ﺻـﺒــﺎح
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ وﺳـﻔـﻴــﺮ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ ﻟــﺪى
اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﻋـ ـﺒ ــﺪاوي
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻓﻲ
ﺑـﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣ ــﺲ ،ان اﻟﻠﻘﺎء
ﺷ ـ ـﻬـ ــﺪ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺸ ــﺔ أﻫـ ـ ـ ــﻢ اﻷﻣـ ـ ـ ــﻮر
واﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت ذات اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم
اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك وﺳ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰﻫ ــﺎ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ أﺷ ـ ــﺎد ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء ﺑـﻌـﻤــﻖ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻗﻴﺎدات ﻧﻔﻄﻴﺔ أﻣﺲ
اﻟﻤﺒﺎرك

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻣﺲ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح

»اﻟﺼﺤﺔ« ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﻲ« ﺑﺈﻧﻜﻠﺘﺮا

ﺳﻨﺎء ﺗﻘﺪم ﻣﺪﻳﺮة ﻟـ»اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ« ...وﻣﺮاﻗﺒﻮن ﺟﺪد ﻓﻲ »اﻟﺪواﺋﻴﺔ«
• ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ
وﻗ ـﻌــﺖ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ )ﻛﻴﻤﺰ( ،وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺈﻧﻜﻠﺘﺮا ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﺒﻲ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ،إن "اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺗﻌﺪ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﻟﻨﺪن ﻳﻮﻟﻴﻮ  2013ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ".
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـﻨــﺎك ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ إﻧﻜﻠﺘﺮا ،ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻻﺑﺘﻌﺎث  20ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺗﺪرﻳﺐ ﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻘﻨﻨﺔ ﺑﺠﻮدة وﻣﺴﺘﻮى ﻣﺜﻠﻤﺎ

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺴﺆول اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ أﻣﺲ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻣﻌﺘﻤﺪة
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺎم.
وأوﺿﺢ أن "ﻛﻴﻤﺰ" ﺧﺎﻃﺐ إدارة اﻟﺒﻌﺜﺎت ﻓﻲ دﻳﻮان
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮﺣــﺔ ،وﺣـﺼــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت "اﻟﺼﺤﺔ" ﻓــﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ووﺿ ــﻊ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ وﻣـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت

»اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ« :اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟـ "ﻛﻮﻧﺎ"
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك اﻟﺪﻋﻴﺞ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺳﺎﻣﺮ ﺣﺪادﻳﻦ.
وﺗﻄﺮق اﻟﻠﻘﺎء إﻟﻰ دور ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﻮد اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑـ ـﻬ ــﺎ وﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ا ﻟـﻤــﺆ ﺳـﺴــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ.
وأﻋــﺮب ﺣﺪادﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
وﺟ ـﻬــﻮدﻫــﺎ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة ﻓــﻲ دﻋ ــﻢ اﻟـﻤـﻔــﻮﺿـﻴــﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺪ ﺧﺎﻣﺲ

دوﻟـ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
وأﺷـ ــﺎد ﺑــﺎﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻹﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮﻫــﺎ "ﻛــﻮﻧــﺎ"
ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت واﻷﻓ ـ ــﺮاد ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ ﺣــﺮص
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أﻛﺪ اﻟﺪﻋﻴﺞ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﺗﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا ﻣﻦ
أﺟــﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻣﺴﺎﻧﺪة
ﺟﻬﻮد اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

اﺗﻔﺎق ﺣﻜﻮﻣﻲ -ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ...
وأوﺿــﺢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ أﻧــﻪ وﻓــﻖ »اﻷﻣـﺜــﺎل« ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ أن
ً
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  10أﻣﺜﺎل اﻟﺮاﺗﺐ أو ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ِ 20ﻣﺜﻼ
وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ،وﺗﺪﻳﺮ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﺳﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺮﻳﻊ ،وﻳﺘﻢ وﺿﻊ رأﺳﻤﺎل ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﺤﺪده
ﻣﺠﻠﺲ إدارة »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت«.
٠٤

ﻻ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻏﻤﻮض...
اﻟﻌﺎم( ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻨﻔﺎد ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت« ،دون أن ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أو ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ وزﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﺑﺪر اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ ﻓﻲ ﻧﺪوة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻧﺤﺪار »ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ  21ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر إﻟﻰ  7ﻣﻠﻴﺎرات ﻓﻘﻂ«.

ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ...

ً
إﻗﺼﺎؤه ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﻮزاري ﺑﺈرادة ﺷﻌﺒﻴﺔ« ،ﻣﺤﺬرا ﺑﺄن »ﻋﺒﺜﻪ
اﻟﻴﻮم ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺳﻴﻘﺼﻲ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﻪ ،ﺛﻢ
ﻳﻘﺼﻴﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى وأﺧﻴﺮة ،إن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ وﻗﻒ ذﻟﻚ اﻟﻌﺒﺚ«.
ً
ﺑﺪوره ،ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺿﺎن ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻄﻴﺮان
ً
اﻟﻤﺪﻧﻲ وأﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻣﺆﻛﺪا ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
»ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أن اﺳﺘﺠﻮاب ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟـ ـﺠ ــﺮاح ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن أول
اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺻﺮح ﺑﺄن
»اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ﺳﻴﻜﻮن اﻷﺿﺨﻢ«،
ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟـ.100
ﱠ
وﻋ ــﻘ ــﺐ ﺑ ــﺄن ﻫ ــﺬا اﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب ﻳـ ــﺪور ﺣ ــﻮل اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ،

اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻛــﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ،
وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺿﺮورة اﺳﺘﻤﺮار اﺑﺘﻌﺎث اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
واﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﺠﻮدﺗﻬﺎ ،ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﺼـﺒــﺎح أن ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮات ﺗـﻔــﺎﻫــﻢ ﻣﻊ
ﻫﻴﺌﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ،وﺳﻴﺰود
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءات ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺮارا ﺑﻨﺪب
ﺳﻨﺎء ﺗﻘﺪم ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ،وإﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟــﻮزاري ﺑﻨﺪب
وﺿﺤﺔ اﻟﺤﺴﻴﺎن ﻣﺪﻳﺮة ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺾ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،أﺻﺪر وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ورؤﺳﺎء
اﻷﻗﺴﺎم ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

اﻟﺨﺎﻟﺪ :اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
أﻛ ــﺪ ﻣـﺤــﺎﻓــﻆ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ،اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻃ ــﻼل اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ،
أن "اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ اﻵﻧﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ"،
ً
ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن "ﺑ ــﺎب ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺳﻴﻈﻞ ﻣـﻔـﺘــﻮﺣــﺎ أﻣــﺎم
اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ،ﻟـﺘـﻠـﻘــﻲ ﻣـﻘـﺘــﺮﺣــﺎﺗـﻬــﻢ ورؤاﻫـ ـ ــﻢ ﺣــﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ".
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺨﺎﻟﺪ،
أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ رواد دﻳﻮاﻧﻪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ دﻳﻮان ﻋﺎم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺆون واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.

وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي ،وﻣﺆﺳﺴﺔ
ً
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ،واﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري ،واﻻﺳﺘﺒﺪال ،واﻷﻣﺜﺎل ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ً
ﺟﻬﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺼﺼﺎ
ً
ً
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك أﻃﻨﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«،
ً
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺈن » اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﺳﻴﻼ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪّ ،ﻟﻮح اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﺠﺮف »ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺸﺄن اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰور اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ً
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وأم اﻟﻬﻴﻤﺎن ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ« ،ﻣﻌﻠﻨﺎ،
ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،أن »اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت دون
ﺗﺤﺮك ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻮزﻳﺮ«.
إﻟﻰ ذﻟــﻚ ،ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـ »وﻗﻒ أي
ﻗﺮض أو ﻫﺒﺔ أو دﻋﻢ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟــﻸردن« ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﻟﻬﺘﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﻨﺘﺨﺒﻬﺎ
ً
ﻣــﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن »وزﻳـ ـ َـﺮي اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻴﻜﻮﻧﺎن ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.

»ﻧﻘﺎﺑﺔ« اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ...

ً
ً
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ،2019/10/1ﻳﻬﺪف إﻟﻰ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟـ »اﻟﻨﻮﺑﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪا
أن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟــﻦ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻨﻮﺑﺎت ﻗﺒﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑـ »اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ« ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،أن اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﻐﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻹداري اﻟﺨﺎص
ً
ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺮم  500ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﻮﺣﺪ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻋﺪم
إﻟﻐﺎﺋﻪ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ اﻹﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
٠٦

َ
»ﻧﺰاﻫﺔ« :إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ...
وذﻛﺮ أن إﻓﺎدات اﻟﺸﻬﻮد واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻻﺳﺘﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ
ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻄﺎع ﻛﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺒﻬﺔ

اﻟﻀﺎﺣﻲ ٤٣٠ :أﻟﻒ ﻣﺼﺎب
ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺸﻒ اﺳﺘﺸﺎري اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء واﻟﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
ورﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وزﻣﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﺳﻠﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد
د .وﻟﻴﺪ اﻟﻀﺎﺣﻲ أن أﻋ ــﺪاد اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﻜﺮي ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ً
ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  400و 430أﻟﻔﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن أﻋ ــﺪادا ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻌﺮﺿﺔ
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺮض أو ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻜﺮي.
وﻗﺎل اﻟﻀﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻧﺪوة "اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻃﺮق ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮي" إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
أﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﻜﺮي.
وذﻛﺮ اﻟﻀﺎﺣﻲ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
ﺗﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺴﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ،وﺣﺪﻳﺜﺎ ﺗﻢ ﻃﺮح ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺧﺰ
ﺑﺎﻹﺑﺮ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺠﺴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أي ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎ أو ﺿﺒﻄﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ،اﻧﻄﻠﻘﺖ أﻣﺲ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ "إﺻﻼح وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت
اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟـﺒــﻮل ﻟــﺪى اﻷﻃـﻔــﺎل اﻟــﺬﻛــﻮر" ،ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﺑــﻦ ﺳﻴﻨﺎ،
ﺑﺈﺷﺮاف وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ورﺋﻴﺲ وﺣﺪة ﺟﺮاﺣﺔ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺴﺘﺸﻔﻰ
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ د .ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ إﻧﻪ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺧﺒﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻋﻴﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﻤﺎ د .وارﻳﻦ ﺳﻨﻮدﻏﺮاس
ود .ﻧﻴﻜﻮل ﺑﻮش ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﺒﻲ ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎرة.

»اﻟﻌﻠﻤﻲ« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎدرة »«KFAS Inspo
أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺒﺎدرة ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻌﻨﻮان " ،"KFAS Inspoﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﻟﻬﺎم اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ،ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﺒﺮاء واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪة،
أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺑﺘﻜﺎر.
وأﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ،أﻣ ــﺲ ،إن اﻟـﻤـﺒــﺎدرة
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻟــﺰﻳــﺎدة ﺷﻐﻔﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟـﻌـﻄــﺎء واﻟـﺒـﺤــﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ ،وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات رﺟﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﻴﻞ اﻷول.

ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،واﻹﺿﺮار اﻟﻌﻤﺪي ﺑﻪ.
وأوﺿ ــﺢ أﻧ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ اﻻﻃـﻤـﺌـﻨــﺎن إﻟ ــﻰ ﺗــﻮاﻓــﺮ أﺳ ــﺎس ﻣـﻌـﻘــﻮل ﻟﻘﻴﺎم
ﺷﺒﻬﺎت ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻘﺮرة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) ،(22وﺧﻀﻮع
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺿﺪﻫﻤﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (2ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  2ﻟﺴﻨﺔ ،2016
ﻗﺮرت »ﻧﺰاﻫﺔ« إﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم.

ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء...
وأﻛﺪت اﻟﻤﺼﺎدر أن ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
و ﻟــﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻌﺪ درا ﺳ ــﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟــﻮزاري رﻗﻢ
 28ﻟﺴﻨﺔ .2017
وأﻋ ـﻄــﻰ اﻟ ـﻘ ــﺮار ﻣـﻬـﻠــﺔ  3أﺷ ـﻬــﺮ ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻟـﺘـﻘــﻮم ﺑ ــﺈﻋ ــﺪاد اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ
ً
ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ،وﻣﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗــﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ ذوي
اﻟﺨﺒﺮة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ،واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ
»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  %96ﻣﻦ ﻛﺸﻮف درﺟﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن »ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺸﻮف ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻷرﺑﻌﺎء أو
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ«.
ً
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻜﺸﻮف اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺗﻀﻢ  1650ﻣﻮﻇﻔﺎ
ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ دﻳﻮان
ُ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد
ﺣﺘﻰ اﻵن ،إذ ﺗﺤﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ
ﻛﻞ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ راﺗﺒﻬﺎ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ً
ﺑﻮﺗﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﺎﻣﻼ
وﻛﺎن ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺘﻠﻔﺰة ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻗﺒﻴﻞ
ً
زﻳــﺎرﺗــﻪ ،إن »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﻳــﺮان ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ وﺳــﺎﻃــﺔ« ،داﻋﻴﺎ
إﻟﻰ ﺣــﻮار ﺑﻴﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻼﻓﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻮار

وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن "اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ ﺣـ ـ ـ ــﻮارات ﻣﻊ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻠﻬﻤﺔ ﺣﻘﻘﺖ إﻧﺠﺎزات ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ".
وأوﺿــﺢ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أرﺑﻊ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة " "KFAS Inspoﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ أوﻻﻫﺎ ﻓﻲ  16اﻟﺠﺎري ﺑﻤﺮﻛﺰ
ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد وإﻧـﺠــﺎزات
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ د .ﺑﺴﺎم اﻟﻔﻴﻠﻲ وﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻀﺎء.

إﻳﺮاﻧﻲ ـ ـ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وآﺧﺮ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وإﻳﺮان ،ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺮام
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺤﺪود.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻳــﺮان اﻟﺼﺎروﺧﻲ ،ﻟﻜﻦ
ﻳﺠﺐ ﻓﺼﻠﻪ ﻋــﻦ اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟ ـﻨــﻮوي ،واﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻨﻮوي ﻟﻄﻬﺮان«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ وﺟــﻮد ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺣﻮل
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺑﻴﻦ َﻣﻦ ﻳﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺒﺎدرة َ
وﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ذﻛﺮ أن »إﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻠﺘﻘﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ،أﻛــﺪ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋﻤﺮان ﺧﺎن،
أﻣﺲ ﻣﻦ ﻃﻬﺮان ،أﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻮار إﻳﺮاﻧﻲ ـ ـ
ﺳﻌﻮدي ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺨﻼﻓﺎت.
وﻗﺎل ﺧﺎن ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ،
إن ﺑﻼده ﺳﺘﺒﺬل أﻗﺼﻰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت،
ً
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎض ﻏﺪا.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ إن ﺑــﻼده ﺳﺘﺮد ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮﻗﻒ
ً
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﻟﺤﻞ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﻮ
اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ دوﻟﻬﺎ ،ووﻗﻒ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ«.
وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺧﺎن ،ﻗﺎل اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ
إن اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

ﺑﻮﺷﻬﺮي :ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ

ً
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ...وﻋﻘﺪ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻴﻄﺎن ﻳﺨﺘﺼﺮ اﻹﻧﺠﺎز ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ إﻟﻰ  ١٨ﺷﻬﺮا
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
اﻗﺘﺮاح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﻄﻮر
اﻟﻌﻘﺎري ﺧﻼل
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد
اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﻮﺷﻬﺮي

ﻛ ـﺸ ـﻔ ــﺖ وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻷﺷ ـ ـﻐ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﻟــﺮﻓــﻊ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋــﻦ "اﻷﺷ ـﻐــﺎل"
واﻹﺑ ـﻘــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺑﻬﺪف
ﻣ ــﻮاﻛ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وﺳـﺘـﺘــﻢ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ
ﻻﺗﻔﺎق ﻧﻴﺎﺑﻲ -ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي ،ﺧــﻼل ﺣﻀﻮرﻫﺎ
دﻳــﻮاﻧـﻴــﺔ ﺣﻤﻠﺔ "ﻧــﺎﻃــﺮ ﺑﻴﺖ" اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻗﻴﺎدﻳﻲ "اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ" ،و"اﻷﺷﻐﺎل"،
إن "ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋــﺎم ،"2016
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ وﺣﺪات اﻟﻤﺸﺮوع
ﻻ ﻳﺼﺢ رﺑﻄﻬﺎ ﺑــﺈزاﻟــﺔ اﻟـﻤـﻌــﻮﻗــﺎت ﻓﻲ
أرض اﻟـﻤـﺸــﺮوع اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ذا ﺻﻔﺔ
ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ،ﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ــﻪ ﻣ ــﺮﺗ ـﺒ ـﻄ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ -اﻟﻜﻮرﻳﺔ.
وﺷﺪدت ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻴﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺮارات ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
وﺳﺘﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺛﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺴﺎﺋﻢ أو ﺑﻴﻮﺗﺎ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺳﻜﻨﺎ ﻋــﺎﻣــﻮدﻳــﺎ ،وﺳﺘﻘﺪم
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻨﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﺳﻌﺮﻫﺎ  70أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎء
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أو ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻘﻴﻤﺔ  90أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
أو  120أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻨﺎء
وﺣﺠﻤﻪ وﻋــﺪد اﻷدوار واﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ
ﺳـ ــﺮداب ﻣــﻦ ﻋــﺪﻣــﻪ ،وﺳـﺘـﻜــﻮن ﻛــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.

اﺳﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات

اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن
ﻳﻨﻬﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ
 12أﻟﻒ ﻗﺴﻴﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻼع
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﻮﻗﻴﺎن

وﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي أن اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ
ﺣـﺼــﺮت اﻟــﺪﻓـﻌــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺣــﺪات
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ ،وﻓﻖ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌــﻲ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ،واﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻀﻢ ﻗﺴﺎﺋﻢ وﺑﻴﻮﺗﺎ وﺷﻘﻘﺎ ﺑـ 58وﺣﺪة
ﺳـﻜـﻨـﻴــﺔ ،وﺳـﻴـﺘــﻢ ﻋــﺮﺿـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺰاد
اﻟﻌﻠﻨﻲ أو إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
أﺻﺤﺎب اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
رﻓﻊ اﻗﺘﺮاح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻤـﻄــﻮر اﻟـﻌـﻘــﺎري ﺧ ــﻼل دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ.
وﺣ ـ ـ ـ ــﻮل ﻣ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄـ ــﻼع ،أﻛ ـ ــﺪت
ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي أن ﻛــﻞ ﻋـﻘــﻮد اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺤﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮ ودوري ،وﻫ ـﻨ ــﺎك ﻋﻘﺪ
ﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪي اﻟﻄﺮﻳﻘﻴﻦ  243و245
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣــﺆﻛــﺪة أﻧﻪ
ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻢ ﻃﺮح ﻋﻘﺪ ﻳﺸﻤﻞ
 86ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎﻣﺎ ﺧﺪﻣﻴﺎ ،وﺳﻴﻄﺮح ﻋﻘﺪ

آﺧــﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﺳﻴﺸﻤﻞ  100ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎم آﺧﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻧ ـ ـ ــﻮاع ،وﻫ ـﻨ ــﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ،
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺣﺴﺐ
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺪل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻓﺄﺷﺎرت
اﻟﻰ أن إﺻﺮار اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎزل
أو اﻟﺒﺪل إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ،إذ إن
ﺣﺼﻮل اﻟﺒﺪل أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ
ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻓـﻘــﺪان أي ﺷــﺮط ﻣــﻦ ﺷــﺮوط اﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺘﺪاول واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻘﻂ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺴﻠﻢ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻴﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو
اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو اﻟﺘﻨﺎزل.
وأوﺿﺤﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي أن ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ً
ً
وﻗ ــﻊ ﻋ ـﻘــﺪا اﺳـﺘ ـﺸــﺎرﻳــﺎ ﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟــﺮﻫــﻦ
اﻟـﻌـﻘــﺎري وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳ ــﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ
واﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺠــﺐ أن ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ
ﺟﻬﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻪ ،وأﻋ ـ ـ ــﺪت ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ
ورﻓـﻌــﺖ اﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ،واﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟـ ــﻮزارﻳـ ــﺔ اﻣــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﺛــﻼﺛــﺔ
ﺧﻴﺎرات ﻟﺒﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ،
واﻟﺨﻴﺎر اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ
اﻟﻌﻘﺎري ،اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ،أﻣﺎ
اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل ﺑﻨﻚ
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎن ،وﻫ ــﻮ أﻣ ــﺮ ﻗـﻴــﺪ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﻫﻮ
اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أن
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﻟـﺘــﺰاﻣــﺎت ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮض اﻟـﻌـﻘــﺎري ،واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻣﺸﺮوع
اﻟﻤﻄﻼع.

اﺳﺘﻌﺪادات اﻷﻣﻄﺎر
وﺣــﻮل اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻻﻣﻄﺎر
اﻟ ـﻘ ــﺎدم وﺗــﻼﻓــﻲ ﺣ ــﺪوث اﺿـ ــﺮار ﻛﺎﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻻﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي" :ﻋﻘﺐ
ﺣﺎدﺛﺔ اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2018ﻛﻠﻔﺖ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺤﺼﺮ اﻷﺿــﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻟ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺔ ،وﺗ ــﻢ رﻓ ــﻊ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
وﺿـﻤــﻪ اﻟــﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ وزارة
اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل ،وأﺧ ــﺮﺟ ــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس  2019وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ
ﺗــﻢ رﻓــﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
اﻟﺬي ﺑﺪوره اﺗﺨﺬ ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎت
ﻣﻘﺎوﻻت وﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻹﻳﻘﺎﻓﻬﺎ".
وﺗﺎﺑﻌﺖ" :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ،
اﻟــﺬي ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﻋﺴﻬﻢ ﻋﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ،
اﺗـ ـﺨ ــﺬت اﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﺿ ــﺪﻫ ــﻢ وأﺣ ـﻴ ـﻠ ــﻮا
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺛﻢ أﺣﻴﻞ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻰ )ﻧﺰاﻫﺔ(،
وﺑ ــﺪورﻫ ــﺎ أﺣــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤـﻠــﻒ إﻟ ــﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ

ﺧﺮﻳﺒﻂ ٥٠ :أﻟﻒ وﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮان
ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ م .ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺮﻳﺒﻂ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻴﺮان اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺳﻴﻜﻮن اﻹﻗﻔﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ
ً
ً
اﻟﺠﺎري ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻳﻮم أﻣﺲ ﺷﻬﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟـ  45إﻟﻰ  50أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 400م 2ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  140ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
وﺣــﻮل ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ذﻛﺮ أن اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟــﺬي اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ
ً
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻷﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺴﻮدات أوﻟﻴﺔ ﻻ
ً
ﺟﺎر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ٍ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ً
وأﺿﺎف أن ﻫﻨﺎك ﻋﻘﺪا ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻊ ﻣﺴﺸﺎر ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ
ً
اﻟﻜﻮري ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺳﺘﺒﺪأ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﻋ ـﻘ ــﺪت ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻣـ ــﺰاوﻟـ ــﺔ اﻟـﻤـﻬــﻦ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
ورﺷ ــﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ،وﺳﺒﻴﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ.
وﺣﻀﺮ اﻟﻮرﺷﺔ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ وزﻳ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻹﺳﻜﺎن ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ورﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ،
ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﺮﻧﺪي،
وﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎدات ﻣـ ــﻦ وزارة اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل
واﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي.
وأﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ ﺑ ــﻮﺷـ ـﻬ ــﺮي ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ
ﻓــﺮﻳــﻖ ﻋـﻤــﻞ ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﻳـﻬــﺪف إﻟــﻰ
ﺗــﺬﻟـﻴــﻞ ﻛــﻞ اﻟـﻌـﻘـﺒــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﻼد،

اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي :ﺑﺤﻴﺮات ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﻮل
ﻗﺎل وﻛﻴﻞ وزارة اﻷﺷﻐﺎل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،إﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر
ّ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻀﺮر ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻛﻠﻒ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺟﻬﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺒﺎب وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
واﻟﺤﻠﻮل ﻟﺌﻼ ﺗﺘﻜﺮر ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،وﻗﺪﻣﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن وﻣﻦ
ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻷن وزارة اﻻﺷﻐﺎل
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻳﺠﺎدﻫﺎ ﻣﻨﻔﺮدة ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺼﻴﺮة.
وأﺿﺎف اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺜﻞ وزارات اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء واﻟﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻟﺘﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﻮل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﻴﺮات ﺗﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و 600أﻟﻒ ﻟﺘﺮ
ً
ﻣﻜﻌﺐ وﺳﺪود ﺗﺼﻞ ﻻرﺗﻔﺎع  12ﻣﺘﺮا ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻧﻬﺪف ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺒﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻫﻨﺎك اﺟﺘﻤﺎع أﺳﺒﻮﻋﻲ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻧﺠﺎز.
أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻜﺮر ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎدﺛﺔ".
وﻟﻔﺘﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي اﻟﻰ اﻧﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﺖ
ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
ﻓ ــﻲ ﻋـﻘــﺪ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮي  ،6.5ﻓـﺘــﻢ اﺳـﺘــﺪﻋــﺎء
اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﻨﻔﺬ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ
واﺿﺢ ،ﻣﻔﺎده إﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺠﺎز
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  %5أو ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻘﺪ،
وﺗــﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﻘﻘﻬﺎ.
وذﻛ ــﺮت" :ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺮق ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻻول ﻣﻦ
اﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ أن ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻻﻧ ـﺠ ــﺎز
اﺻﺒﺤﺖ  ،%5.20وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،
وﻧﺤﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﻮن ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺜﻴﺚ،
ﻟﻀﻤﺎن أﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ  %5ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻹﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﺬي ﻳﺴﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ".
وﻗــﺎﻟــﺖ" :ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻣــﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺸﺄن
اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ﻟﻼﺳﻔﻠﺖ ﻫﻲ
ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ،
ﻷن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﺧ ــﺬت ﻓﺘﺮة
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺴ ـﻨ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻛ ـ ــﺎن ﻓــﻲ
ﺑﺪاﻳﺎت اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺼﻨﻌﺎن ﻓﻘﻂ

ﻳﻨﺘﺠﺎن ﻛﻤﻴﺔ أﺳﻔﻠﺖ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻠﺸﻮارع
اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20
ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺎج اﻟﺨﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ".
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ أن "اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ" ﻧﺴﻘﺖ
ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺼﺘﻬﺎ واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻌﻬﺎ ،وﺳﻴﺸﻬﺪ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ دوران
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻠﻄﺔ
اﻟـﻤـﺤـﺴـﻨــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،وﻓـ ــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﻣﺸﺮوع ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﺴﻜﻨﻲ.
واﻛﺪت ﺑﻮﺷﻬﺮي ان دﻋﻢ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك
ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود ،وﺣﺮص
ﺳﻤﻮه ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻠﻒ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ،
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ﻣﺆﺧﺮا وﻻﻣﺴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  28أﻟﻒ أﺳﺮة
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄــﻼع ﻣ ــﻦ  5000اﻟ ــﻰ 3000
دﻳ ـﻨــﺎر ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ اﻟﻼﺋﺤﻲ
اﻟﺬي أﻋﺎد ﺑﺪل اﻻﻳﺠﺎر ﻟﻤﻦ اوﻗﻒ ﻋﻨﻬﻢ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
وﻻﻣﺴﺖ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻤﻦ ﺧﺼﺼﻮا
ﻋﻠﻰ ﻣـﺸــﺮوع ﺧﻴﻄﺎن ،وأﻳـﻀــﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄ ــﺎع ﻗ ـ ــﺮض ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎن ﻋﻦ

وﺗﻴﺮة اﻹﻧﺠﺎزات ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع
أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
م .ﺑﺪر اﻟﻮﻗﻴﺎن أن اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻄﻼع ،اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ 8
ﺿﻮاح ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ  18519ﻗﺴﻴﻤﺔ ،ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ،12177
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺣ ــﺪات
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻘﺪ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﺎ  ،6342ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وذﻛ ــﺮ اﻟــﻮﻗ ـﻴــﺎن أن اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎول ﻃـﻠــﺐ ﺗـﺠــﺰﺋــﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ رﻓﻀﺖ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ إﺻﺪار إﻧﺬار ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻨﻪ
وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ دﻓﻌﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ.
ـﻮاح،
ـ
ﺿ
4
ﻟﻌﺪد
ﻟﻠﻤﻄﻼع
وﺣ ــﻮل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧ ــﺮى
ٍ

»اﻹﺳﻜﺎن« :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ رﺑﺎﻋﻲ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ
ﻋﻘﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻀﻢ أﻋﻀﺎء
ﻣـ ــﻦ "اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪي" واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز اﻟـﻔـﻨــﻲ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و"اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ" و"اﻷﺷﻐﺎل"
وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق.
وأوﺿﺤﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي أن ورﺷﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻬﻤﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺪن
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺤـﻴــﻮﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺨﺪم
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وذﻛﺮت أن اﻟﻮرﺷﺔ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪن
اﻹﺳ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،وأﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن،
وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﻢ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ
اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﺣـ ــﺪات
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
وأﻛﺪت أن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ــﻮرش دﻟـ ـﻴ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ــﺮص

ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ »ﻧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺖ«

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ
ً
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤﻴﺔ
ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﺴـ ــﻼم اﻟـ ـ ــﺮﻧـ ـ ــﺪي إﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗــﻢ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷراﺿ ــﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ واﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪن ،إﻟ ـ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﺰل
ً
اﻟﺤﺮاري ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺨﺮوج
ﺑ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺎت ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ رأﺳ ـﻬــﺎ
إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ.

أﻛﺪ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم أﺳﺎﻣﺔ
ً
اﻟﺴﻠﻄﺎن ،أن اﻟ ــﻮزارة ﺗﺒﺤﺚ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻤﻮﺟﻬﻲ اﻟﻌﻤﻮم ﻟﻠﻤﻮاد اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن آﻟﻴﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس ﻣﻄﺮوﺣﺔ
ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺣﺎﻟﻴﺎ ،وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
وﻗﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪه
ﻣــﻊ ﻣﻮﺟﻬﻲ اﻟﻌﻤﻮم ﻟﻠﻤﻮاد اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ،إن "اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي،
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻬﻴﻦ ،وآﻟﻴﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،واﻟ ــﺪور اﻟﺬي
ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺘﻮاﺟﻴﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮاﺟﻴﻪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺳﻴﺒﺤﺚ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي.
وأﺿــﺎف أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻄﺮق ﻛﺬﻟﻚ إﻟــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻــﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﻠﻤﻮﺟﻬﻴﻦ ،ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻹﺟﺮاءات وﺻﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ آﻟﻴﺎت
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرات ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ.

ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺪﻳﻞ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ ،إن اﻟﻔﺮﺻﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )إس  (2ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ﺑـﻤـﺴــﺎﺣــﺔ ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن و 200ﻣﺘﺮ
ﻣ ــﺮﺑ ــﻊ ﺗ ـﺤ ـﺘــﻮي ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻣ ـﺨــﺎزن
وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ وﺳﻜﻦ ﻋﻤﺎل
ﺧــﺎص ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،دﺧﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﻲ
ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ »ﺳـﻨـﻘــﻮم ﺑﺮﻓﻊ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وﺑـﻌــﺪﻫــﺎ ﻧﺒﺎﺷﺮ ﻏ ـﺠــﺮاء ات اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺰ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ«.
وأﺿﺎﻓﺖ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ» :أﻫﻠﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺸــﺮوﻋــﻲ اﻟــﻮﻓــﺮة
واﻟﺨﻴﺮان ﻟﺤﻴﻦ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺪﻳﻬﻢ.
وﻟـﻔـﺘــﺖ اﻟ ــﻰ أن ﺣ ــﺮص ﺳ ـﻤــﻮه ﻧﺘﺞ
ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﻴﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع وﻓﻖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪى
اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ.
وﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﺧﻴﻄﺎن ،ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي
إن "اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﺗ ـﺤــﺖ ﻣـﻈـﻠــﺔ اﻻﺷ ـﻐ ــﺎل
ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﺮاﺑﺔ 1400
ﻗﺴﻴﻤﺔ ،وأﻧﺎ اﺳﺘﻠﻤﺖ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻻﺷﻐﺎل
ﻗﺒﻞ  9أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ
 2019أن أﻫﻢ اﻷﻋﻤﺎل إﻧﺠﺎز ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻨﻰ
ﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻴﻄﺎن اﻹﺳـﻜــﺎﻧــﻲ ،وﺣــﺪدت
ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﻹدﺧﺎل اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻰ ﺟﻬﺎز
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻗ ـﺼــﺎت ،وﺗ ــﻢ ذﻟ ــﻚ ﻓﻌﻠﻴﺎ وأﻋـﻠــﻦ
ﺟﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻃﺮح اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ،وﺗﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮﻟﻴﻮ  2019آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻄــﺎءات ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻗـﻔـﻠــﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
وﺑﻌﺜﺖ اﻟﻌﻄﺎءات ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺮي ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ".
وﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ" :ﻓ ــﻲ اﻏ ـﺴ ـﻄــﺲ  2019ﺗﻢ
اﺳ ـ ـﺘـ ــﻼم اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻄـ ــﺎءات وﺷ ـﻜ ـﻠ ــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ
ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ،وﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2019رﻓﻌﻨﺎ

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 40
أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ  20أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و 10آﻻف ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﺣــﺎت اﻟـﺨـﻀــﺮاء و 10آﻻف ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ واﻟﻄﺮق واﻻرﺗﺪادات وﻗﺪ
اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣــﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وأﻋﻠﻨﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻧﺤﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر رد
إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺠﺎري ،ﻛﻤﺎ وﻋﺪوﻧﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺒﺎﺷﺮ
ﻃﺮح اﻟﻤﺴﻨﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻧﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ«.
ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ أﻗـ ــﻞ اﻻﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻓــﻲ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﺮوط ،ﻻﻧ ـ ـﻨـ ــﺎ ارﺗـ ــﺄﻳ ـ ـﻨـ ــﺎ أن اﻻول
اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮوط ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ
ﻋﻘﺪه ،وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﺧ ــﺬت ﻗـ ــﺮارا ﺑﻤﻨﻊ ﻫ ــﺬه اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺣﺘﻰ
ﺗﻌﺪل وﺿﻌﻬﺎ".
وزادت" :ﻧﺤﻦ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ذﻟﻚ رﻓﻀﻨﺎ
اﻟـﻌــﺮض اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻨﻬﺎ ،وﻗــﺪ أﻓــﺎد ﺟﻬﺎز
اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺎت ﺑ ــﺄن اﻷﺳ ـﺒ ــﺎب اﻟـﺘــﻲ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷول اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ
ﻟﻠﺸﺮوط ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ،
وﻫـ ــﻮ إﺟ ـ ـ ــﺮاء روﺗ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﻣ ـﻌ ـﺘــﺎد ﺑﺴﺒﺐ
اﺧـﺘــﻼف وﺟـﻬــﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ
وﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ،وﺗﻤﺖ
إﻋﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻴﻨﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ".
وأﻓﺎدت" :اﺳﺘﺒﺎﻗﺎ ﻟﻠﺪورة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
وﺟ ـﻬــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟ ــﻰ إﻋـ ـ ــﺪاد دراﺳ ـﺘ ـﻬــﺎ
وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺔ ﺟـ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻗ ـﺼــﺎت
ﺣــﻮل أﻗــﻞ اﻻﺳـﻌــﺎر اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮوط
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت" ،ﻣﺆﻛﺪة ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع ﺧﻴﻄﺎن ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ
وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ
اﺧـﺘــﺰﻟـﻨــﺎ ﻣــﺪﺗــﻪ ﻓــﻲ  18ﺷـﻬــﺮا ﺑ ــﺪﻻ ﻣﻦ
ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺠﺎزه.

ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻤﻄﻼع

ذﻛﺮ أن أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟـ  4999ﻗﺴﻴﻤﺔ واﻵﺧﺮ ﻟـ  4770ﻗﺴﻴﻤﺔ
أي ﺑﻤﺠﻤﻮع  9777وﻣﻮﻋﺪﻫﻤﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ 16
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وأﻓﺎد اﻟﻮﻗﻴﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء
ً
اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﻳﻘﺪم ﻛﺘﺎب إﻟﻰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻹﺧﻄﺎرﻫﺎ ﺑﺠﺎﻫﺰﻳﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻼم اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ،
وﺑــﺪورﻧــﺎ ﻧﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣــﻊ وزارات اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ووﻗﺖ اﻻﺳﺘﻼم اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺗﻔﺤﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻓﻖ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻼم ﻣﻦ
ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﻼﺣﻈﺎت ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻟﻐﺮاﻣﺎت
وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار ﺷﻬﺎدة ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺗﺴﻤﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻻﺳﺘﻼم اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل ،ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ
إﺻﺪار ﻛﺘﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ
ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

اﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ
آﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ً
ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ

اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ

أﻛﺪت ﻣﺪﻳﺮة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ
ا ﻟـﺒــﺮي ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺳـﻬــﻰ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ 245
وإﻋﻄﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺒﺪء أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 26ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺗﻢ اﻵن اﻟﺒﺪء
ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ،و ﻗــﺪم
اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻹﻧﺠﺎز
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع.
ً
وأﺿﺎﻓﺖ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ،أﻧﻪ ﺗﻢ أﻳﻀﺎ
ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻋ ـﻘــﺪ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ  243ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ
 19ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ
إﻋـﻄــﺎء اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 16أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺠﺎري ﻟﻴﺒﺎﺷﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ

أﻋ ـﻤــﺎﻟــﻪ ،وﻛ ــﻼ اﻟـﻌـﻘــﺪﻳــﻦ ﺳـﻴــﻮﻓــﺮان
ﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻼع ﻋ ــﺪة ﺗـﻘــﺎﻃـﻌــﺎت
وﻣﺪاﺧﻞ وﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
وﻳ ـﺨ ـﺘ ـﺼ ــﺮان وﻗ ـ ــﺖ اﻟـ ــﻮﺻـ ــﻮل ﻣــﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ وﺟــﻮد ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻌﻤﻞ
وﺻﻠﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع ﺑﻄﺮﻳﻖ
ً
ﺳﻠﻴﻞ اﻟﺠﻬﺮاء »وﻧﺤﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﻌﺘﺰم
ﻋ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺎﻣ ـﻴــﻢ وﻋ ــﺮﺿ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻷﺧﺬ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه«.

»اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ« :اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟـ »ﺣﻈﺮ اﻟﺸﻬﺎدات« ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪور
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ،
واﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺸﻬﺎدات
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ،أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر
ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ ﺑ ـ ــﻮزارة اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻲ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ "اﻟﻼﺋﺤﺔ" ،وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ إدارة
اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وذﻛ ـ ــﺮت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر ،ﻟـ ــ"اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ،أن ﻣ ـﺸــﺮوع
اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل آﻟﻴﺎت
اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳــﻮاء ﻣﻦ داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ .وﺑﻴﻨﺖ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﺣﻈﺮ اﻟـﺸـﻬــﺎدات اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ
ُﺑﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أن ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ اﻟﺸﻬﺎدات أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ،إذ إﻧ ــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد
ﺷﻬﺎدات ﻣﺜﻴﻠﺔ ﻟﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر إﻟـ ــﻰ أن ﺑ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺎدات
اﻟ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﺔ ﺳـﺘـﺤــﺪد آﻟ ـﻴــﺔ ﻣـﻌــﺎدﻟـﺘـﻬــﺎ ﺑـﺸـﻜــﻞ دﻗـﻴــﻖ
وواﺿــﺢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
إﺻﺪارﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري أو ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ" :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎدات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻜﻮد اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﺟﻬﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺒﺮ
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎص ﺑﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟـﻤـﺴـﻨــﻮﻧــﺔ ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن ﺻ ـﺤــﺔ وﺳ ــﻼﻣ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻨــﺪات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ".

٤

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
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»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« :اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ »اﻻﺳﺘﺒﺪال« واﺳﺘﺤﺪاث »اﻷﻣﺜﺎل«
ً
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ١٤٠ :أﻟﻒ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻮن وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻦ  ١٤إﻟﻰ  ٪٦ﺣﺪا أﻗﺼﻰ
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

أﻧﺠﺰت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺳﺘﺒﺪال واﻷﻣﺜﺎل ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺣﻞ وﺳﻂ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ
اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ
ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ،ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑـ»اﻻﺳﺘﺒﺪال« وﺧﺼﻤﻪ ،أو
»اﻷﻣﺜﺎل« ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
»اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت«.

اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺖ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ،أﻣ ــﺲ ،ﻣــﻦ وﺿــﻊ
ﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮر ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﺋـ ــﻲ ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ
ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪال اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ،ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ
اﻟ ـ ــﺬي ﺣ ـﻀ ــﺮه وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
د .ﻧ ــﺎﻳ ــﻒ اﻟـ ـﺤـ ـﺠ ــﺮف وﻓ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟ ـﻨــﻮاب أﻋﻀﺎء
اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﺻـ ـ ـ ــﻼح ﺧ ــﻮرﺷـ ـﻴ ــﺪ
وﺧ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻒ دﻣ ـ ـﻴ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﺮ وﻓـ ـﻴـ ـﺼ ــﻞ
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺪري وﻓ ـ ـ ـ ــﺮاج اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺪ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻨــﺎﺋ ـﺒ ـﻴــﻦ أﺣـﻤــﺪ
اﻟـﻔـﻀــﻞ وﻧــﺎﻳــﻒ اﻟ ـﻤ ــﺮداس ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻠﺠﻨﺔ.
وأﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻦ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻــﻼح ﺧــﻮرﺷـﻴــﺪ ،ﻓﻲ
ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ﻋ ـﻘــﺪه ﻋﻘﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ
اﺗـ ـﻔ ــﺎق ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﺣ ــﻼ وﺳ ـﻄــﺎ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ــﺮأﻳ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ـﻴــﻦ؛
ﺑـﻴــﻦ اﻹﺑ ـﻘ ــﺎء ﻋـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺒــﺪال
وﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ــﺾ ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة،
واﻻﻧـﺘـﻘــﺎل إﻟــﻰ ﻧـﻈــﺎم اﻷﻣـﺜــﺎل،
وﻫ ــﻮ اﻹﺑ ـﻘ ــﺎء ﻋـﻠــﻰ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ
ً
ﻣ ـﻌ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
واﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺧـ ـ ــﻮرﺷ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ أن
اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮر اﻟ ـ ــﺬي وﺻ ـﻠ ــﺖ إﻟـﻴــﻪ
ً
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎن ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻗـ ــﺮوض اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت اﻟ ـﺸــﺎﺋــﻚ،
ﻻ ﻓـﺘــﺎ ا ﻟ ــﻰ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﻤﻠﺖ
ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻫ ـ ـ ــﺬا ،ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ــﻪ ﻣــﻦ

أﻫﻤﻴﺔ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك وﺟﻬﺎت
ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
ﻧﻈﺎم اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال ،وﻛــﺎن ﻫﻨﺎك
اﻗـﺘــﺮاح ﻹﻟﻐﺎﺋﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺪﻳﻞ
آﺧ ـ ــﺮ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫ ـﻨ ــﺎك وﺟ ـﻬــﺎت
ﻧ ـﻈــﺮ أﺧـ ــﺮى ﺗ ـﻘ ــﻮل :ﻛ ـﻴــﻒ ﻳﺘﻢ
إﻟﻐﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻦ
 ٤٢ﺳﻨﺔ؟ وﻛﺎن اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  6.2و ،%14.8وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻦ
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻫــﺬه ﻓﺎﺋﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.
وأﺿﺎف» :ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ،
وﺑﻌﺪ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت
ـﺄت ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﺒ ـﻴ ــﺮ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻢ ﺗ ـ ـ ـ ـ ِ
اﻻﻛﺘﻮاري ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻞ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري؛ وﺻﻠﻨﺎ اﻟﻰ
أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻹدارﻳﺔ
ﻣــﻦ  4اﻟ ــﻰ  ،%6ﻋـﻠــﻰ أن ﺗﻘﻮم
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺑﻮﺿﻊ اﻟـﺠــﺪاول«،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟــﻰ ان ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﻟﻲ ٤٠
أﻟ ــﻒ ﻣـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ ﻣـﺴـﺘـﺒــﺪل ﺣﺘﻰ
اﻵن ،وﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﺗـﺤــﻮﻳـﻠـﻬــﻢ اﻟــﻰ
ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪال وﻓﻖ اﻟﺮﺳﻮم
اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼ» :إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻋﺪاد
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  135و140
أ ﻟــﻒ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ،و ﻣــﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺒﺪال ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ رﻗﻢ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ
زاﻟ ــﻮا ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣﺲ
اﻵن ،وﻫـ ـ ــﻢ اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﺗـ ـﺠ ــﺎوزت
ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ  20ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل
و 15ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء«.

»اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ«
وأﺿﺎف ﺧﻮرﺷﻴﺪ» :ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻷرﻗ ـ ـ ـ ــﺎم ﻳ ـﺘ ـﻀــﺢ ان
ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﻟﻲ  100اﻟﻒ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣـﺴـﺠـﻠـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪال،
ﺟــﺰء ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻨﻈﺮ اﻟــﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻟﻬﺬا وﺿﻌﻨﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ،ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ ﻧﻈﺎم
اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻘﺎﺋﻢ ،وﻫﻮ ان ﺗﻘﻮم
ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت ﺑــﺈﻧـﺸــﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ وﺗﻤﻠﻜﻬﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﺴﻤﻰ

ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘـﻤــﻮﻳـﻠـﻴــﺔ،
وﺑﻨﻈﺎم ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ،وﺑـﺨـﺼــﻢ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 4اﻟﻰ  ،%6ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
ﺟﺪاول اﻻﺳﺘﺒﺪال.
ّ
وﺑﻴﻦ أﻧﻪ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﺜﺎل
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ أن ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ  ١٠أﻣﺜﺎل اﻟﺮاﺗﺐ أو ﻳﺰﻳﺪ،
ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻳـ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـ ـ ــﻰ  20ﻣ ـﺜ ــﻼ،
وﺗ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت
ﻫ ــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺴﻬﺎ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ،وﻳﺘﻢ
وﺿﻊ رأس ﻣﺎل ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﺤﺪده
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.
وذﻛﺮ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎدة ﻣـ ـ ــﻦ ﻫ ــﺬﻳ ــﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻦ ،وﻣ ـ ــﻦ ﻳ ــﺮﻏ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟﻨﻈﺎم وﻓﻖ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ

اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﻟﻠﺤﺠﺮف :ﺗﻌﺪﻳﻞ »اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت« أو اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻮح اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎءﻟﺔ وزﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت
ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻓﻲ اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻟﺰور
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أم
اﻟﻬﻴﻤﺎن ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ(.
واﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺸــﺎﻫ ـﻴــﻦ ،ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ أﻣـ ــﺲ ،أن
ﺳــﺮﻳــﺎن اﻻﻛـﺘـﺘــﺎﺑــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻟـﺸــﺮﻛــﺎت رﻏــﻢ
اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈــﺎت اﻟـﺸــﺮﻋـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ
واﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻳ ـﻤ ـﺜــﻞ إﺧ ـ ـ ــﻼﻻ دﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺎ ﺟـﺴـﻴـﻤــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟـﺜــﺎﻣـﻨــﺔ ﺑـﺸــﺄن اﻻﻟـﺘــﺰام
ﺑــﺎﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺔ وﺻ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ ﺗ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺆ اﻟـ ـﻔ ــﺮص ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ«.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ» :ﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺖ ﺑ ـﺜــﻼﺛــﺔ ﻣـ ـﺨ ــﺎرج ﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،اﻻول :اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣـ ــﻦ اﻷﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت،
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ إﺻــﺪار ﻣﺮﺳﻮم ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـﻘــﺎﻧــﻮن إﻧ ـﺸــﺎء ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣﺤﻄﺎت
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ ﺻﻔﺔ
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻟــﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ«.
وأﺿﺎف» :ﻣﺆﺳﻒ أن اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ
ﺣﺘﻰ اﻵن إزاء اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ،
اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳـﻠـﻘــﻲ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ
ودﺳ ـ ـﺘـ ــﻮرﻳـ ــﺔ« ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ اﻟـ ــﻰ أن اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ﻣــﻮﻋــﺪ
اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت دون ﺗﺤﺮك ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗـﺠــﺎه اﻟــﻮزﻳــﺮ ،داﻋﻴﺎ
اﻟﻮزﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻣﺮ.

اﻟﺪﻻل ﻳﺴﺄل اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﺮ
ﺻﺮف رواﺗﺐ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺪﻻل ﺳﺆاﻻ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻰ وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف
واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻗﺎل
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ :زادت اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻘﻴﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ وزارة اﻷوﻗﺎف ﺑﻌﺪم ﺻﺮف
رواﺗﺒﻬﻢ او ﺻﺮف ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻋﻘﻮدﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺪد
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.
ً
وﻃـﻠــﺐ ﺗــﺰوﻳــﺪه ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺟﻠﺐ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﺻﺮف
ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ واﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد.
وﺗﺎﺑﻊ :ﻣﺎ إﺟﺮاءات وزارة اﻷوﻗﺎف ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺴﺪاد
رواﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎل؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺐ
أداء ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت؟

وﺗ ـﻘــﺪم اﻟـﺸــﺎﻫـﻴــﻦ واﻟ ـﻨ ــﻮاب ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻫﺎﻳﻒ
وﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري وﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻓ ـﻬــﺎد وﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﺑﺼﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ،ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن
آﺧــﺮ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ ،ﻣــﻦ أﺟﻞ
إﻟــﺰام أن ﺗﻜﻮن اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة
وﻓــﻖ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣـﻜــﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﺑﻴﻦ أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء
وﻓــﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،وﻫــﻲ أم اﻟﻬﻴﻤﺎن
ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺮأﺳﻤﺎل  ٤٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ» :ﻫﻞ ﺳﺘﻤﺮ  3اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت واﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن
اﻟـﻤـﺘـﺤـﻔـﻈــﻮن ﺑ ــﻼ ﻓ ــﺮص ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻓ ـﺌــﺔ؟« ،داﻋ ـﻴــﺎ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺮ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﺟﻠﺔ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ اﻵراء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
وﻫﺬا واﺟﺒﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري.

أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ

ﻳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻪ اﻟ ـ ـ ــﻰ ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻷﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﺎل،
ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ اﻟ ـ ــﻰ ان ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺤ ــﻞ ﺗــﻢ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وا ﻟـﺠــﺎ ﻧــﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
ً
ﻣﻤﺜﻼ ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻮﺟﻬﺎ
اﻟـﺘـﺒــﺮﻳـﻜــﺎت اﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺤﻞ اﻟﺬي
ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﻫﺮوب
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺧ ـ ـ ـ ــﻮرﺷـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺪ :ﻓ ــﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي أﻗــﺪر ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ أؤﻛ ــﺪ ان اﻋـﻀــﺎء
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻠﻮا اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺬف واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺢ ،وﻫــﻢ
ﻳﻨﺎﻗﺸﻮن ﺑﺪاﺋﻞ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ رﻏﻢ أن
آﺧــﺮﻳــﻦ ﻫــﺮﺑــﻮا ﻣــﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﺠ ــﺔ ،ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻧ ـﺤ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﺟﻬﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ،
وﺗـ ـﻤ ــﺖ ﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ
ﻣﻬﻨﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ وﺣﺮﻓﻴﺔ ،وﻣﻦ
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻟﺤﺴﻢ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮع ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﺗــﻮﺻ ـﻠ ـﻨــﺎ
اﻟ ــﻰ اﻓـﻀــﻞ اﻟـﺤـﻠــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬا
اﻟﺼﻌﻴﺪ.
وﺗــﺎﺑــﻊ :أﺷـﻜــﺮ ﻣــﻦ أﻳــﺪ وﻣﻦ
وﻋـ ـ ــﺎرض ﺗ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺎت اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ،
وأﻗ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﻳ ـﺴ ــﺎﻣ ــﺢ ﻛ ــﻞ ﻣــﻦ
ﺗﻌﺮض ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وادﻋﻰ
أﻧ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻟـ ــﻢ ﻧـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﺞ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وأؤﻛ ــﺪ أن
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎﺗـﻨــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﺣﺘﻰ ﻓــﻲ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﻛ ــﺎن ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻨــﻮاب
ﻳـﺴـﺘـﻤـﺘــﻊ ﻓ ــﻲ إﺟ ــﺎزﺗ ــﻪ ﺧ ــﺎرج
اﻟـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻼد ،ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ ﻣـ ـ ــﻦ اﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑــﺰﻳــﺎرات
ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ،ﻟـﻜـﻨـﻨــﺎ أﺑـﻴـﻨــﺎ اﻻ أن
ﻧﻨﺠﺰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻨﺮﻓﻊ ﻣﻌﺎﻧﺎة

اﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ،وﻗـﻤـﻨــﺎ ﺑــﺈﻧـﺠــﺎز
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف :ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال ﻫﻨﺎك رﺳﻮم إدارﻳﺔ
ﺗـ ـﻘ ــﺮ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻛ ـ ــﺎن ﻳ ـﺤ ـﺼــﻞ ﻣــﻦ
اﻟـﻤـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ ﻣ ــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ %14.8
ﻛ ـﺤ ــﺪ أﻗـ ـﺼ ــﻰ ﺣ ـﺴ ــﺐ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮ،
إ ﻟـ ـ ــﻰ  ،%6.2و ﻫـ ـ ـ ــﺬه ا ﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻮن %6
ً
ﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ  %14ﻛ ـﺤــﺪ أﻗ ـﺼــﻰ،
وﻣﻦ  6.2اﻟﻰ  ،%4وﻫﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ﺗ ـﺤــﻮﻻ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﺳـﻴـﺨـﻔــﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﻦ ً ،ﺑ ـﻌ ــﺪ ان ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻛﻮاﻫﻠﻬﻢ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﻢ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن ﻧ ـﻈ ــﺎم اﻷﻣ ـﺜ ــﺎل
ﻗﺎﺋﻢ ،وﻫــﻮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺮض ﺑـﻀـﻤــﺎﻧــﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻜﺲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ً
وﻳﺴﺘﻐﻞ اﺳﺘﻐﻼﻻ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟـ ـﺘ ــﺄﻣـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت
ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺜﺎل ،اﻟﺘﻲ
ﻗـ ــﺪ ﺗ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـ ــﻰ ﻋ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ ﻣـﺜــﻼ
ﺑــﺈﻣ ـﻜــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪ اﻟـﺤـﺼــﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻓ ـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق آﺧـ ـ ــﺮ ،أوﺿـ ــﺢ
ﺧــﻮرﺷـﻴــﺪ أن اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ أﻧـﺠــﺰت
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ
ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺨﻔﺾ
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺜﺎل
اﻟﺴﺒﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪة
ﻣﻦ  25اﻟﻰ  %10ﻓﻘﻂ.

ﻋﺎﺷﻮر :ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺮاض اﻷردن
اﺳﺘﻐﺮب اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر ﺗﻤﺠﻴﺪ
اﻟـﻄــﺎﻏـﻴــﺔ ﺻ ــﺪام ،ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ اﻧـﻬــﺎ »ﻟﻴﺴﺖ
اﻟـ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺪث ﻓ ــﻲ اﻷردن،
وﺳ ـﺒ ــﻖ أن ﺗ ـﻤــﺖ ﺗـﺴـﻤـﻴــﺔ ﺷ ـ ــﺎرع ﺑــﺎﺳـﻤــﻪ
ووﺿﻊ ﺗﻤﺜﺎل ﻟﻪ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻻردﻧﻴﺔ ،واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺠﻴﺪه ﻳﺠﺐ اﻻ
ﺗﻤﺮ ﻣ ــﺮور اﻟ ـﻜــﺮام ،ﻓﻬﻢ ﻳﻤﺠﺪون ﻃﺎﻏﻴﺔ
ودﻳ ـﻜ ـﺘ ــﺎﺗ ــﻮرا وﻣ ـﺠ ــﺮﻣ ــﺎ ﺧـ ــﺮج ذﻟ ـﻴ ــﻼ ﻣﻦ
اﻟﺤﻔﺮة«.
وﻗ ـ ــﺎل ﻋ ــﺎﺷ ــﻮر ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ:
اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺻ ــﺪرت ﺑﻌﺪ
اﻻﺣﺪاث ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺎ ،وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺮي أن
ﻳﻘﻮم اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ ﺑﺎﻟﻬﺘﺎف ﺿﺪ اﻟﻜﻴﺎن
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺮف ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ
وﻟ ـﻴ ــﺲ ﺿ ــﺪ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﺘ ــﻲ ردت ﻧ ـﻜــﺮان
اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟــﺬي ﺻــﺪر ﻣﻦ اﻻردن ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ

اﺛﻨﺎء اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ ،وﻟﻸﺳﻒ
أﻧﻪ اﺛﻨﺎء اﻟﻐﺰو ﻛﺎﻧﺖ اﻷردن ﻣﻠﻜﺎ وﺣﻜﻮﻣﺔ
وﺷﻌﺒﺎ ﺿﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ﺣﻔﻈﻪ ﺑﺤﻜﻤﺘﻪ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻳﻜﻮن اﻟﺮد ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ.
وﻃــﺎﻟــﺐ ﻋــﺎﺷــﻮر اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ »ﺑــﻮﻗــﻒ أي
ﻗﺮض أو ﻫﺒﺔ أو دﻋﻢ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﻟـ ـ ــﻸردن ،وﺳ ــﺄﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑــﻮﻗــﻒ أي ﻣ ـﺴــﺆول
ﻳـﻘــﺪم ا ﻟــﺪ ﻋــﻢ ﻟﻬﻢ وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ،وﺳﻴﻜﻮن
وزﻳﺮا اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أوﻟﻰ ﺑﻬﺬه
اﻷﻣﻮال ،وﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺈﻫﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮار
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟ ــﻸردن ،وﻟﻴﺄﺧﺬ اﻷردﻧـﻴــﻮن
ﻫﺒﺎت ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ،وﻟﻴﻤﺠﺪوا اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ
اﻟــﺬي دﻣــﺮ اﻟـﻌــﺮاق واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ«.

وأﻛﺪ أن »ﻣﺎ ﺣﺪث ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ وﻗﻔﺔ
ً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وأدﻋﻮ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻷن ﺗ ـﺴ ــﺮع ﻓ ــﻲ اﺻـ ــﺪار
ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ ﺑ ـﺸــﺄن اﻗ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﻲ ﺑـﻤـﻨــﻊ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟ ـﻬ ـﺒ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺢ واﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات ﻟ ـﻠ ــﺪول
اﻻﺧﺮى وﻋﺮض اﻟﻬﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز 50
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﻀﻊ
ً
ً
ﺣﺪا ﻟﻤﺎ ﻧﺮاه ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻣﻮال ﺧﺎرﺟﻴﺎ
ﻷن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ أوﻟﻰ ﺑﻬﺎ«.
إﻟ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ،أوﺿـ ــﺢ ﻋ ــﺎﺷ ــﻮر أﻧ ــﻪ »ﺻ ــﺪر
ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣـﻬـﻨــﺔ اﻟـﺼـﻴــﺪﻟــﺔ ،ووزﻳ ــﺮا
اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ واﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون ﻣ ـﻠ ــﺰﻣ ــﺎن ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﻪ،
وﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ـﻤـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ـ ــﺪم ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﺗـ ــﺮاﺧ ـ ـﻴـ ــﺺ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ،
ووﻗ ــﻒ أي ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻻ ﺗـﻠـﺘــﺰم ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻧــﻮن،
وﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻗﺮاره«.

اﻟﺴﻮﻳﻂ ﻳﺴﺄل ﺑﻮﺷﻬﺮي
ﻋﻦ »ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ«
ّ
وﺟ ــﻪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺛــﺎﻣــﺮ اﻟﺴﻮﻳﻂ
ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل وزﻳﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن ،ﺟﻨﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﺟﻨﻮب
ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ.
وﻗـ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻧ ــﺺ اّﻟـ ـﺴ ــﺆال :ﻓﻲ
رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن  2014ﺑ ــﺸ ــﺮ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺐ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ
ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ أرض
ﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻳـﺴــﻊ  42أﻟ ــﻒ وﺣ ــﺪة
ﺳ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﻫ ــﻮ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺟ ـﻨــﻮب
ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ وﻗﺖ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد
ﻣﻌﻮﻗﺎت ،ﺣﺴﺐ إﻓﺎدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أﻫﻤﻬﺎ وﺟﻮد
»إﻃﺎرات ارﺣﻴﺔ«.
وﺳ ـ ـ ــﺄل اﻟـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻂ :ﻣـ ــﺎ ﺧـﻄــﺔ
»اﻹﺳﻜﺎن« ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺴﻨﻮات
اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺗﺰوﻳﺪه
ﺑــﺎﻟـﺨـﻄــﺔ ﻣـﺘـﻀـﻤـﻨــﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻹﺳ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺰﻣ ــﻊ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ
وﻋـ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـ ــﻮﺣـ ـ ـ ــﺪات اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﻜﺎن،
وﻋ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻋﺪد
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺴﺆال ،وﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻠﻐﺎة
ﻣﻦ ﻃﻮاﺑﻴﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف :ﻳ ــﺮﺟ ــﻰ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪي
ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ إﻟﻐﺎء
اﻟ ـﻄ ـﻠ ــﺐ اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻣـﺘـﻀـﻤـﻨــﺎ
اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ ،وﻛ ـ ــﻢ ﻋ ــﺪد

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﺑــﺪل اﻹﻳـﺠــﺎر
وﻛــﻢ ﻣﺒﻠﻐﻪ اﻟﺴﻨﻮي؟ وﻣــﺎ آﺧﺮ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪات ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﺟ ـﻨ ــﻮب
ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ؟ وﻣــﺎ إﺟ ــﺮاء ات
إزاﻟﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وإﻟﻰ أﻳﻦ
وﺻﻠﺖ ﻫــﺬه اﻹزاﻟــﺔ إن وﺟــﺪت؟
وﻣــﺎ أﺳـﺒــﺎب اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓــﻲ إزاﻟــﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت؟ وﻫﻞ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋ ــﻦ إزاﻟ ــﺔ
اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت؟
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل :ﻓـ ـ ــﻲ إﻋـ ـ ـ ـ ــﻼن ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ
ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮزارة ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪث ﻋ ـ ــﻦ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء
ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﺳ ـﻴــﺔ
اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب
ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ :2019
ﻣﺎذا ﺣﺪث ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ؟

ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ »اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ«
وﺟــﻪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺳـ ـ ـ ــﺆاﻻ ﺑ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ اﻟ ـ ـ ــﻰ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟـﻨـﻔــﻂ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤــﺎء
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﻔ ــﺎﺿ ــﻞ اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴــﺮ ﻓـﻴــﻪ
ﻋﻦ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﺸﺄن
ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ ﻛــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ وﻇــﺎﺋــﻒ
اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ
اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018ﺑﺸﺮﻛﺔ
اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻃ ـﻠــﺐ ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪه ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻹﻋـ ـ ـ ــﻼن اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ
اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﻬﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ

ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ،
وﻛﺸﻒ ﺑﻌﺪد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﻋﻼن اﻟﺨﺎص ﺑﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻼ :اﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ »اﻻﻧﺘﺨﺎب«

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺪر اﻟﻤﻼ :ﺗﻘﺪﻣﺖ
ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ
وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل وﻋﻤﺮ
اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺟﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎب
وإﺣﻼل ﺟﺪاول ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

اﻟﻜﻨﺪري ﻳﺴﺄل اﻟﺨﺎﻟﺪ
ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﺎﻟﺨﺎرج

ﺳﺄل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻜﻨﺪري ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺎﺳﺮ
اﻟﺒﺤﺮي ،اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﺳﺠﻦ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 15ﺳﻨﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺄل ﻋﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻪ
وﺗﺰوﻳﺪه ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀﻮن
أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻔﺎرات ﻣﻊ
ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ وﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ.

»اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« :إﻗﺮار اﻻﻟﺘﻤﺎس
ﻓﻲ أﺣﻜﺎم »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ«
أﻋﻠﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ
اﻟﻔﻀﻞ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻓﻲ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ،أﻣﺲ ،ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺤﻖ اﻻﻟﺘﻤﺎس
ﻓﻲ أﺣﻜﺎم »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﻤﺪﻧﻲ
ً
وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
ً
ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺮاره ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎع ﻻﺣﻖ.

اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻀﻤﺎن
ﺳﻼﻣﺔ »اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ«

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ وزارة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﺮق ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن
ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺮﺗﺎدي ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة ﺑﺸﻜﻞ
ﻫﻨﺪﺳﻲ آﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺪارك ﺧﻄﺮﻫﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان ﻫﺬا
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺸﻬﺪ ﺿﻐﻄﺎ
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﺪراﺳﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺪادﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﺳﻴﻨﺬر ﺑﻜﻮارث إن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻧﻘﻞ
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻷﺳﻤﻨﺘﻴﺔ
اﻟﺨﻄﻴﺮة.

دلبلا
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»اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« ٥٤٤ :ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ »اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت«
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻟـ دلبلا :.ﺗﺤﺮﻳﺮ  ٧٤٢٨ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ً
ً
 1632ﻣﻠﻔﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ
وﺗﻜﺜﻴﻒ ﺣﻤﻼت
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻀﺒﻂ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﻻ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻟﺮﺳﻮم
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ
ﺷﺮﻛﺎت »اﻟﺠﻴﺶ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«

ﻛ ـﺸ ــﻒ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﺆون
ﻗ ـﻄ ــﺎع ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻘ ــﻮى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ
د .ﻣ ـﺒــﺎرك اﻟ ـﻌــﺎزﻣــﻲ ،أن اﻟﻬﻴﺌﺔ
أﺣـ ــﺎﻟـ ــﺖ ،ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻒ اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري 544 ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣــﺆﺳـﺴــﺎت ﻟــﻢ ﺗﻠﺘﺰم
ﺑــﺄﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗ ــﻢ  6ﻟﺴﻨﺔ
 ،2010اﻟـ ـﺼ ــﺎدر ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ ،إﻟــﻰ اﻹدارة
ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓــﻲ وزارة
اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻻﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،إن
»ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺟــﺮﺗـﻬــﺎ إدارة اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴــﺶ ،ﻋﻠﻰ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت واﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت،
أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ  216ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺑ ـﺸــﺄن اﻟـﺴــﻼﻣــﺔ اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴــﺔ ،و67
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ،
و 84ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻒ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎت،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ  177ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟ ـﻨ ــﺺ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدة  10ﻣـ ــﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ أن ﺗﺮاﺧﻴﺺ
ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻏ ـﻴــﺮ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺎوﻳ ــﻦ ،ﻣﺎ
ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ«.

اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻄﻮﻳﺮ »اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ«
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

واﻓﻘﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
وأﺟـﻠــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ،أﻣــﺲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﺣﺴﻦ
ﻛﻤﺎل ،اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ رﺋﻴﺲ »اﻟﺒﻠﺪي« أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ وﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺤﺮي واﻟﻌﻀﻮ ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺤﻤﻀﺎن ﺑﺸﺄن دراﺳﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة ﻃﺮح ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،وأﺟﻠﺖ أﻳﻀﺎ اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻀﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻌﺠﻞ
ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﺪﺣﺎن ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻴﺤﺎء.
وواﻓـﻘــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزارة اﻟـﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄن
ﺗﺨﺼﻴﺺ أرض ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮع ﻏﺎز ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻗﻄﻌﺔ  ،3وﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺰان
ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﻴﺎه اﻻﻣﻄﺎر ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻗﻄﻌﺔ  ،2ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻋﺎدت
اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻀﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﺮﻧﺪي ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻞ ﻣﻤﺸﻰ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻜﺎن
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ا ﻟـﺸــﻮ ﻳــﺦ ا ﻟــﻰ ا ﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

وﺑ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺄن أﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
اﻟ ــﺮﺑ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻀﻢ ﻓــﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮى
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــﺔ وﺑ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ووزارﺗــﻲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ذﻛـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎزﻣـ ــﻲ ،أن إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺤ ـ ــﺮرة ﻣــﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم
اﻟـ ـﺠ ــﺎري ﺑ ـﻠــﻎ  7428ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ،
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻨـ ـﺤ ــﻮ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﻟـ ــﻲ2339 :
ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺔ ﻟ ـﺘ ــﺮﺧ ـﻴ ــﺺ ﺗ ـﺠ ــﺎري
ﺣـ ـ ـ ـ ــﺮرت ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺗ ـﻔ ـﺘ ـﻴــﺶ
ا ﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺔ ،و 2515ﻣ ـﺨــﺎ ﻟ ـﻔــﺔ
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ واﻓ ـ ــﺪة ﻣﻨﻬﻢ
 1100ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻷﻫ ـﻠــﻲ ﻣﻦ
ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة ) (18و 45ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ ،و 1370ﺑﺤﻖ
ﻋ ـﻤــﺎﻟــﺔ ﻣـﻨــﺰﻟـﻴــﺔ ﺣـﻤـﻠــﺔ اﻟ ـﻤــﺎدة
).(20
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ ،أن ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ
ﺗ ـ ـﺘـ ــﻢ إ ﺣـ ــﺎ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ إ ﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺷﺆون اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻓ ــﻲ وزارة اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﻻﺗ ـﺨــﺎذ
اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاء ات اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ
ً
وإﺑـ ـﻌ ــﺎدﻫ ــﻢ ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﺒ ــﻼد ،ﻓـﻀــﻼ
ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺤﻖ أﺻﺤﺎب أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ،ﻛﺎﺷﻔﺎ

ً
ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ  2574ﻋﺎﻣﻼ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﺑﻤﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة.

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
وﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎزﻣ ـ ــﻲ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن،
إﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ أﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ أﻏﻠﻘﺖ ﺧﻼل
ا ﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ اﻷول ﻣ ــﻦ  ،2019ﺑﻠﻎ
ً
ً
 1632ﻣـﻠـﻔــﺎ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن اﻟﻬﻴﺌﺔ
وﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ وزﻳﺮة
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺆون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﻣ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻞ ،ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺮﺻ ــﺎد
ﻟـﻠـﻤ ـﺤــﻼت اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻠ ـﻘــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺗـﻜـﺜـﻴــﻒ ﺣـﻤــﻼ ﺗـﻬــﺎ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ
اﻟـﻤـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳ ــﻮق اﻟـﻌـﻤــﻞ ،وﺿـﺒــﻂ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟ ـﻬــﺎﻣ ـﺸ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن
اﻹﻗﺎﻣﺔ ،أو اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ
وإﻗﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب
ﻋﻤﻞ آﺧﺮﻳﻦ.

ﺷﺮﻛﺎت »اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ــﺔ اﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﻋـ ـﻘ ــﺪت
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪة وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﺸﺆون اﻷﻣﻴﺮﻛﺘﻴﻦ رﻳﻢ اﻟﺨﺎﻟﺪ،
اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ

وأﺿ ــﺎف اﻟﻤﻄﻴﺮي أن ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮد
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻒ ،وﻗــﺪ
ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ اﻵﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎرات
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰات اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاردة ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮاﺻ ـ ـﻔـ ــﺎت اﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺔ
واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـﺘــﻲ
ﺳﺘﻘﻮم ﺑـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ 17
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ ،ﺳـﺘـﻨـﻔــﺬ  17ﻋ ـﻘــﺪا ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت اﻟ ـﺴ ــﺖ ،ﻟـﻜــﻞ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ 3
ﻋﻘﻮد ،ﻣﺎ ﻋــﺪا ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺑ ـﻌ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻦ ،ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺔ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.

دﺷـ ـﻨ ــﺖ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎﻓ ــﺔ أﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ إدارات اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ،
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ
ﺣﻤﻠﺔ »ﺧﻠﻬﺎ ﻧﻈﻴﻔﺔ« ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت أﻣﺲ
وﺗﺴﺘﻤﺮ  6أﺷﻬﺮ.
وﻗـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺧﻠﻒ
اﻟﻤﻄﻴﺮي إن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺑﺎﺷﺮت
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ،وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻠـﻌـﻘــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺒــﺮﻣــﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻨﺲ آﻟﻲ وﻳﺪوي وﺗﺠﻤﻴﻊ
وﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.

اﻟﺠﻴﻤﺎز ﻳﺘﺴﻠﻢ زﻛﺎة ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ واﻟﺸﻮﻳﺦ
ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ«.
ودﻋﺎ اﻟﺬﻳﺎب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ
إدارات اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒــﺎدرة ﺑ ــﺈﺧ ــﺮاج زﻛــﻮاﺗ ـﻬــﺎ،
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ دﻋــﻢ وﺗﻔﻌﻴﻞ

ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮي ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،أﻋ ــﺮب اﻟﺠﻴﻤﺎز
ﻋـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻎ ﺷـ ـ ـﻜ ـ ــﺮه وﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺮه
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺖ
ّ
ﺑــﺈﺧــﺮاج زﻛــﻮاﺗـﻬــﺎ ,ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ

ّ
»اﻟﻘﺼﺮ« ﻧﻈﻤﺖ ﻣﻌﺮض اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺪﻳﻜﻮر
ﺑﻬﺪف إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻟـ  ١٠آﻻف أﺳﺮة ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض

●

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟـ ـﻘ ـ ّـﺼ ــﺮ ،ﺑـ ـ ــﺮاك اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﺘ ــﺎن ،اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺢ ﺻ ـﺒ ــﺎح أﻣ ــﺲ
اﻟـﻤـﻌــﺮض اﻷول ﻟـﻠـﺒـﻨــﺎء واﻟــﺪﻳ ـﻜــﻮر اﻟ ــﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  13إﻟﻰ  17أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺠﺎري،
وذ ﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﻗﺎب ﻣﻦ
ً
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ان »ﻫﺬا
اﻟﻤﻌﺮض ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ واﺣﺪة ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﺮص
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ أن
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻷﺳﺮ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎرب
ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﺸﺮة آﻻف أﺳﺮة ،وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻫﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ووزارة اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ« ،ﻣﻮﺿﺤﺔ
ان »اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـﻌــﺮض ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ

»اﻟﺸﺆون« ٥٣٥٩ :ﺣﺎﻟﺔ
اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ »اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ«
 ١٠٥١ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ و ٤٧٨ﺑﺎﻷﺣﺪاث و ٣٨٣٠ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
● ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺎزﻣﻲ

 12ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى »اﻟﻘﻮى
اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ« واﺳ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮوط
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻮﺑـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺄن اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎد
اﻟـﺘـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟـﻠـﻌـﻘــﻮد اﻟـﻤـﺒــﺮﻣــﺔ ﻣﻊ
اﻻﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،ﻏ ـﻴ ــﺮ أن ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻏﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ً
ﻣﺎﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ
ﻳﺮﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف.

أﻋـﻠـﻨــﺖ وزارة اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ،أن ﻋ ــﺪد اﻟ ـﺤــﺎﻻت
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،وﺑﺮاﻣﺞ ،وأﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻹدارات ﺑـﻠـﻐــﺖ ﺧ ــﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ّ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ  ،5359وزﻋ ـ ــﺖ ﺑـﻴــﻦ  1051ﻓ ــﻲ إدارة اﻟـﺤـﻀــﺎﻧــﺔ
اﻟـﻌــﺎﺋـﻠـﻴــﺔ ،و 478ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ اﻷﺣـ ـ ــﺪاث ،و 3830ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟــﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أﻧﻪ ﺑﺸﺄن
اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وزﻋــﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ دار اﻷﻃﻔﺎل 34
ً
ﺣﺎﻟﺔ ،اﻟﻔﺘﻴﺎت  8ﺣﺎﻻت ،وﺑﻴﻮت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ  84ﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ  625ﺣﺎﻟﺔ ،وﻗﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺆون اﻷﺑﻨﺎء
 230ﺣﺎﻟﺔ ،ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج  70ﺣﺎﻟﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣــﻦ إدارة رﻋﺎﻳﺔ
ّ
اﻷﺣـ ـ ــﺪاث وزﻋ ـ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎل  5ﺣ ـ ــﺎﻻت ،واﻟـﻀـﻴــﺎﻓــﺔ
ً
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﺣــﺎﻟـﺘـﻴــﻦ ،واﻟـﻤــﻼﺣـﻈــﺔ  3ﺣـ ــﺎﻻت ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋﻦ
اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  25ﺣــﺎﻟــﺔ ،واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 25
ﺣﺎﻟﺔ ،واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -اﺧﺘﺒﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ  343ﺣﺎﻟﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﺣﺪاث  40ﺣﺎﻟﺔ،
واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  35ﺣﺎﻟﺔ.
ّ
وذﻛ ــﺮ اﻟﺒﻴﺎن أن ﺧــﺪﻣــﺎت إدارة رﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ وزﻋــﺖ
ﻋﻠﻰ  26ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻹﻳﻮاﺋﻴﺔ ،و 3804ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ،أﻣﺎ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت
ً
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ذﻛﻮرا وإﻧﺎﺛﺎ ﻓﺒﻠﻐﺖ  ،285ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ً
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻠﻐﺖ  15ﺗﻘﺮﻳﺮا،
وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ  ،40وﻋــﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﻟﻮﺣﺎت وﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات  97ﺣﺎﻟﺔ.

»اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ« ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة و»ﺧﻠﻬﺎ ﻧﻈﻴﻔﺔ«

ّ
»اﻟﺰﻛﺎة« ﺗﺴﻠﻢ زﻛﺎة ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ واﻟﺸﻮﻳﺦ

ّ
ﺗـ ـﺴ ــﻠ ــﻢ ﺑـ ـﻴ ــﺖ اﻟ ـ ــﺰﻛ ـ ــﺎة زﻛـ ــﺎة
ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﺸــﺎﻣ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺸــﻮﻳــﺦ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺒ ــﺎﻟ ــﻎ ﻗ ــﺪرﻫ ــﺎ
 151675د ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎرا ،ﺣ ـﻴ ــﺚ زار
وﻓ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺖ ﺿ ـ ــﻢ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ
إدارة ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮارد ﻧــﺎﻳــﻒ
اﻟـ ـﺠـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎز ،وﻣـ ـ ــﺮاﻗـ ـ ــﺐ ﺷ ـ ــﺆون
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻹﻳﺮادﻳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
اﻟﺒﺼﻴﺮي ،ﻣﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻤﺎ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺬﻳﺎب،
وﻋـﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻧــﻮاف
اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ،ور ﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﺸﺮف اﻟﺒﺪري.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ
إدارة اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ ،أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن »دﻋـ ـ ــﻢ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﻟـﺒـﻴــﺖ اﻟ ــﺰﻛ ــﺎة ﻳــﺄﺗــﻲ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ
ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﻮﻃــﻦ واﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ،
واﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓــﻲ دﻓ ــﻊ ﻣﺴﻴﺮة
اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻟـﻠـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ
ً
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﺗـﺠـﺴـﻴــﺪا ﻟــﻸﻫــﺪاف
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ـﻬ ــﺎ

ﻣــﻊ ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟـ ــﻮاﻓـ ــﺪة ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻄــﻮﻃــﺢ،
وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷرﻛـ ـ ــﺎن اﻟ ـﻠ ــﻮاء
اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري ،ﺑﺤﻀﻮر
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎج
ﻓــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي،
وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻋ ـﻤــﻞ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﺧــﺪﻣــﺎت
اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،واﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل
ﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟــﻮاﻓــﺪة ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.
وﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺖ »اﻟ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺪة« ﻣ ــﻦ
ﻣﺼﺎدرﻫﺎ أن »اﻟـﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ«
ُﻣـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻜ ــﺔ ﺑـ ــﺮأﻳ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ــﺮاﻓ ـ ــﺾ
ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة
ﻣـ ــﻊ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،وﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﺾ
اﻟـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺤــﻮﻳــﻞ
ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ً
واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮرة ﺑ ـ ـ  350دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎرا ﻋــﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن
اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻳﻔﺘﺢ
اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺌ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨ ــﺎءات ﻓﻲ
ﻗﺮارات أﺧﺮى ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻀﻪ
ً
ً
رﻓ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻗ ــﺎﻃـ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
وﻧﻮاﺑﻪ.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدر ،أن ﺛـﻤــﺔ

٥

ﻣﺤﻠﻴﺎت

وﺧ ـﺒــﺮاﺗ ـﻬــﺎ ﻋـﺒــﺮ اﻟـ ــﺮد ﻋـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴــﺎرات اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺨﺺ أﺳﺮة اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ا ﻟ ــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ«.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ :اﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ أﻳ ـﻀــﺎ أﺟﻨﺤﺔ
ﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎرف ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟﻰ ان »اﻟﻤﻌﺮض ﺷﻤﻞ ﻋﺪة ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ،ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺪوات
اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ وورش ا ﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑــﺎﻷ ﺟ ـﻬــﺰة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺪﻳﻜﻮر ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء وﻣــﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺪﻳﻜﻮر
ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ّ
اﻟﻘﺼﺮ
ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت ﻟﺒﻴﻮﺗﻬﻢ
أو اﻟـﻌـﻘــﺎرات اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟـﻘـ ّـﺼــﺮ ،وذﻟــﻚ
ﺑ ـﻬ ــﺪف دﻋ ـﻤ ـﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ إﻳـ ـﺠ ــﺎد ﺣ ـﻠ ــﻮل ﻟ ـﻠ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء«.

ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دوره وأﻫﺪاﻓﻪ ﻓﻲ
رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ داﺧﻞ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت
اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻬﺎ ،وﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

»اﻷﺑﺤﺎث« :إﻧﺠﺎز
ﻣﺸﺮوع ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﻰ ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ أﺑـ ـﺤ ــﺎث
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎه ،اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻣــﻦ ﻣـﺸــﺮوع ﺑﺤﺜﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان »ﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ وﺣـ ــﺪات
ﺗـﺠــﺎر ﻳــﺔ ﺣﻘﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎه اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮف وإﻋ ـ ـ ـ ــﺎدة
اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣ ـﻬــﺎ« ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون
ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء.
وﻗــﺎل اﻟﻤﻌﻬﺪ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،إن ﻫ ــﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﺟ ـ ــﺰءا ﻣ ــﻦ اﻟـﺨـﻄــﺔ
اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
أﺑ ـ ـﺤـ ــﺎث اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎه ،ﻹﻳ ـﺠ ــﺎد
ﺣ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮل ﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺪرة اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎه
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ،ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻠــﺺ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻠــﻮﺛــﺎت
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﺮف،
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺼﺪر ﻣﺎﺋﻲ
ﻣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪد ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ
اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه اﻟـﻌــﺬﺑــﺔ
اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺗ ـ ـﺠـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ ﻣـ ـﺤـ ـﻄ ــﺎت
ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎه اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.

وذﻛﺮت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮي إدارات
اﻟـﻨـﻈــﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت أن اﻟـﻌـﻘــﻮد
ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻏــﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
وﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ واﻟ ـﺨ ـﻴــﺮان اﻟﺴﻜﻨﻲ
واﻟﺒﺤﺮي واﻟﻤﻨﻘﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﺑﻴﻨﺖ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺣﺎوﻳﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﺣﺪة
ﺳ ـﻌــﺔ  240ﻟ ـﺘ ــﺮا ﻟ ـﻜــﻞ وﺣ ـ ــﺪة ﺳـﻜـﻨـﻴــﺔ،
وﺣــﺎوﻳــﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺳﻌﺔ  1100ﻟﺘﺮ ﻟﻜﻞ
ﻋـﻤــﺎرة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،وﺣــﺎوﻳــﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺳﻌﺔ  12ﻣﺘﺮا ﻣﻜﻌﺒﺎ ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟـﻌـﻘــﺪ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋــﻦ ﺣﺎوﻳﺘﻴﻦ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻧﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻜﻨﺎﺳﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ
وﺗـ ــﺮاﻗـ ــﺐ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻒ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ
ﻟﻠﺸﻮاﻃﺊ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﺤﻤﻠﺔ »ﺧﻠﻬﺎ ﻧﻈﻴﻔﺔ«

٦
ﻣﺤﻠﻴﺎت
ً
»ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ« ﺗﻌﺘﺼﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم »اﻟﻨﻮﺑﺔ«
دلبلا

•
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اﻟﻔﻮزان :ﻻ ﻣﺴﺎس ﺑﺒﺪﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑـ »اﻟﻨﻮﺑﺎت« ﻗﺒﻞ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻋﺪم إﻟﻐﺎء
اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
ﺳﻴﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ
اﻹﺿﺮاب ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ّ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻧ ــﻔ ــﺬت ﻧ ـﻘــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ،
ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،اﻋـﺘـﺼــﺎﻣـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣﺒﻨﻰ
اﻹدارة ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻮﺑﺔ،
أﻛﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟـ »اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ«،
م .ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻮزان ،أن اﻹدارة ﺣﺮﻳﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ
اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻹدارة ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺮﻛﺎب،
وﺿ ـﺒ ــﻂ ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺠ ــﻮدة ﻓ ــﻲ ﻣـﻄــﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻔ ــﻮزان ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ أﻣــﺲ،
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋـﺘـﺼــﺎم ،إن »اﻟﻄﻴﺮان
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻧـ ــﻲ« ﻓ ـﺘ ـﺤ ــﺖ أﺑـ ــﻮاﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
وأﻋﻀﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺴﻤﺎع ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ
ﺑـﻜــﻞ رﺣــﺎﺑــﺔ ﺻ ــﺪر ،إﻻ أن اﻹدارة ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻛﺠﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ

ﺑ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮارات وﻟ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺢ دﻳ ـ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ دﻳﻮان
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺎ ﻳﺨﺺ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت »اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ«
وأﺿﺎف اﻟﻔﻮزان أن اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ رﻗﻢ /36
ً
 2019اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ /1
 2019 /10ﻳـﻬــﺪف اﻟــﻰ وﺿــﻊ ﺿﻮاﺑﻂ
ﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ــﻮﺑ ــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻲ ﻳـﻜــﻮن
ﻫﻨﺎك اﻟـﺘــﺰام ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
ً
ﻧ ـﻈــﺎم اﻟ ـﻨــﻮﺑــﺔ ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑـﻌــﺪ ورود
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻨﻮﺑﺔ.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﺗﻢ إﺻﺪار اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ رﻗﻢ /42
 2019ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻳﻮﺿﺢ
وﻳﺆﻛﺪ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻦ ﻳﺸﻤﻞ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻮﺑﺎت
ﻗﺒﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧــﻪ ﻟــﻦ ﻳﺘﻢ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺤﺠﺰ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻹﺳﺎءة ﻟﻀﺎﺑﻂ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«
أﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ »اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ« ﻷﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺼﻮت ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻧﻜﺮ اﻻﺗﻬﺎم
●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻗﺮرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺲ ﺣﺠﺰ أﺣﺪ أﺑﻨﺎء
اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،
ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻼغ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎم ﻣ ــﻦ أﺣ ــﺪ ﺿـﺒــﺎط
»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ،وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸدﻟﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮت وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﺼــﻮت اﻟـ ـ ــﻮارد ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪم ﻣﻦ
اﻟ ـﺸــﺎﻛــﻲ ،ﺑـﻌــﺪ أن أﻧ ـﻜــﺮ اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ واﻗ ـﻌ ــﺔ اﻟـﺴــﺐ
واﻹﺳ ــﺎء ة إﻟــﻰ اﻟـﻀــﺎﺑــﻂ اﻟـﺸــﺎﻛــﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ
وﻗﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻛﺎن ﻧﺎﺋﻤﺎ وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺧﺬ ﻫﺎﺗﻔﻪ.
ووﺟ ـﻬــﺖ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ ﺗـﻬــﻢ إﺳ ــﺎءة
اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ﻫ ــﺎﺗ ــﻒ وﺗ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻀ ــﺎﺑ ــﻂ ،وﻧـﺸــﺮ
ﻋـ ـﺒ ــﺎرات ﻣـﺴـﻴـﺌــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﺟــﺮاﺋــﻢ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،إﻻ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ أﻧﻜﺮ ﻋﻼﻗﺘﻪ

ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻮارا ﺗﻢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ
اﻟﻀﺎﺑﻂ ،وﻋﺒﺎرات ﺑﺎﻟﺴﺐ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻹﺳﺎءة
إﻟﻰ اﻟﻀﺎﺑﻂ وإﻟﻰ أﺳﺮﺗﻪ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻂ
وﻃﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﻤﺎ
ﻗ ــﺪم اﻟ ـﻀــﺎﺑــﻂ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻔــﻮر ﺑــﻼﻏــﺎ اﻟ ــﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﻌﺖ إﻟﻰ أﻗﻮاﻟﻪ ،اﻟﺘﻲ أﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻘﻴﻪ
اﺗﺼﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺸﻜﻮ ﺑﺤﻘﻪ ،وأن اﻷﺧﻴﺮ
ﻗــﺎم ﺑﻨﺸﺮه ﻋﺒﺮ اﻟﻮاﺗﺴﺎب ،وأﺻــﺪرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻣﺮا ﺑﻀﺒﻂ وإﺣﻀﺎر اﻟﻤﺘﻬﻢ
اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ.

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑــﺪﻻت أي ﻣﻮﻇﻒ ﻳﻌﻤﻞ
ﺑ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟ ـﻨ ــﻮﺑ ــﺎت ﻗ ـﺒــﻞ ﻣ ـﻄ ـﻠــﻊ اﻟـﺸـﻬــﺮ
اﻟﺠﺎري ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻤﻌﺔ
ﻣ ـﻄــﺎر اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻪ ،أﻛـ ـ ـ ــﺪ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻧ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،أن اﻻﻋﺘﺼﺎم
ﻟﻦ ﻳﻘﻒ ﺣﺘﻰ إﻗﺮار اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻹداري ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ
واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻮده ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻗ ــﻮف ﺿﺪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﺼﺎم اﻟﺬي
ﻧﻔﺬﺗﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ،ان اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
ﺳﻴﺤﺮم  500ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﻮﺣﺪ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻋﺪم إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺳﻴﺮﻓﻊ
ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ وﺳﻴﺪﻋﻮﻫﻢ اﻟﻰ اﻹﺿﺮاب
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻋﺘﺼﺎم »ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ« أﻣﺲ

ﺟﻤﻌﻴﺔ »اﻵداب« ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈدراج ﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﺎدرة

اﻟﻌﺠﻤﻲ ﻟـ دلبلا :.ﻃﺮح »اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ« ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة

●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻵداب ﺑ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ ﺑـ ـ ــﺈدراج ﻃ ــﻼب ﺗـﺨـﺼــﺺ اﻟـﻠـﻐــﺔ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ﺿـﻤــﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻨﺎدرة ،أﺳﻮة ﺑﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻨﺎدرة ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ.
وﺗ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻲ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ ﻟـ ـ
»اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« ،أﻣ ـ ــﺲ ،أن اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻄ ــﺔ ﺳـﺘـﻔـﺘــﺢ
ﺑــﺎب اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻷﺳـﺌـﻠــﺔ أﻣ ــﺎم اﻟﺠﻤﻮع
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮاﻗﺺ اﻟﻄﻠﺒﺔ

وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻟﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﻓــﻖ ﻣــﺬﻛــﺮة ّ
ﺗﻘﺪم
إﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋــﺮﺿـﻬــﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻃ ــﺮح اﻟـﺤـﻠــﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟـﻴـﻬــﺎ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺗـﻌــﺎوﻧــﺎ ﻣﺜﻤﺮ
ﺟﺪاّ ،
وﻗﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺎدة اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ
ﻓــﻲ ﺷﺘﻰ اﻷﻣ ــﻮر اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ ،وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫﺬا
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﺿـ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﻘ ــﻮق
وﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب.
وأﺷﺎر اﻟﻌﺠﻤﻲ إﻟﻰ أﻫﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻄﺮح ﻣﻘﺮر اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔ ــﻲ ﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﺗـﺨـﺼــﺺ
اﻹﻋـ ــﻼم ،ﻧ ـﻈــﺮا إﻟ ــﻰ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻃـﻠـﺒــﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﻓﻲ
ّ
اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﺪراﺳﻴﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻟﻜﻦ

اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻤﺴﺖ ﻣﺪى ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﺗﻢ
ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻦ
ﻧﻄﻤﺢ ﻓﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﻮل دراﺳﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳــﺆﺧــﺮ ﺗـﺨـ ّـﺮج اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻳﻨﺘﻈﺮون
ﻓﺼﻼ دراﺳﻴﺎ آﺧﺮ«.
وﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺸ ــﺎع ﻋـ ــﻦ ﺻ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ ﺗــﻮﻇ ـﻴــﻒ
ﺧ ــﺮﻳـ ـﺠ ــﻲ ﺗ ـﺨ ـﺼ ــﺺ اﻟـ ـﻠـ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ،
أﺿ ــﺎف اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ أن اﻟـﺘــﻮﻇـﻴــﻒ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ
ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ وزارة
ّ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺑﺸﻜﻞ
ﻋــﺎم ﻳــﻮاﺟـﻬــﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ أو
ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺠﻤﻲ

ﺻﻨﺪوق »اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت« :دﻋﻤﻨﺎ  ١٢٠٠ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟـ »ﻗﺪرات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ« اﻟﻴﻮم
اﻟﺒﺮاك ﻓﻲ ﻧﺪوة ﺑـ »اﻹدارﻳﺔ« :ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺧﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد
أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ د .ﺳﻌﺪ اﻟـﺒــﺮاك ،ان
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ﻧـﺠــﺢ ﺣـﺘــﻰ اﻵن ﻓــﻲ دﻋ ــﻢ أﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ  1200ﻣ ـﺸــﺮوع ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة واﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ ﻧﺠﺎح
وﺗﻤﻴﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ دﻋﻤﻬﺎ
اﻟـﺼـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ،وأن ﻧـﺤــﻮ  25ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻫﻲ ذات
ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ ﺻ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ وﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺧــﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧ ــﺎدي اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳ ــﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أوﻟــﻰ ﻧﺪواﺗﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ ،ﺑﺎﻟﺤﺮم
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺪادﻳﺔ ،ﺗﺤﺖ
ﻋـﻨــﻮان »رؤى ﺣــﻮل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ« ،ﺣ ــﺎور ﻓـﻴـﻬــﺎ د .ﻋ ـﺒــﺎس اﻟـﻤـﺠــﺮن
أﺳـ ـﺘ ــﺎذ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد ﺑــﺎﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻀ ـﻴــﻒ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪ اﻟﺒﺮاك ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟـﺼـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻋﻤﻞ

»اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ« ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﺎدي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

اﻟﺒﺮاك ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة
أﻳ ـﻀ ــﺎ وﻟـ ـﻌ ــﺪة ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻛ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ،ﺷﻬﺪت اﻟﻨﺪوة
ﺣﻀﻮرا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
وأﻋـ ـ ـ ــﺮب د .ﺳ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاك ﻋـ ــﻦ أﻣـ ـﻠ ــﻪ أن
ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺒﺮ
اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺗـﻤـﻜـﻴــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص ﻣ ــﻦ ﻗـﻴــﺎدة
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻣ ـﺨــﺎوﻓــﻪ ﻣــﻦ ﻋــﺪم

أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻘﻴﺎس،
أن ﻣــﻮ ﻋــﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات اﻟ ـﻘ ــﺪرات اﻷﻛــﺎدﻳـﻤـﻴــﺔ
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ،اﻟﺬي
ﺳـﻴـﻌـﻘــﺪ ﻓ ــﻲ  30ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ،2019
ً
ﺳ ـﻴ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻖ اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرا ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻴ ــﻮم
وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻷﺣﺪ  27اﻟﺠﺎري.
ودﻋﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ

اﻟــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات
اﻟ ـﻘ ــﺪرات اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼﻒ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻋـ ـﺸ ــﺮ أو ﻣـ ـ ــﺎ ﻳـ ـﻌ ــﺎدﻟ ــﻪ
وﺧــﺮﻳـﺠــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،إﻟﻰ
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟـﺼـﻔـﺤــﺔ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ إدﺧــﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ،وﺗ ـﺤ ـﻤ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﺼ ــﻮرة
اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ ،وﻃـﺒــﺎﻋــﺔ
ﺑـﻄــﺎﻗــﺔ دﺧ ــﻮل اﻻﺧـﺘـﺒــﺎر وﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

وﺷ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃـﻠـﺒــﺔ
اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ
وﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﻦ ﻻ
ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﺗﺒﺎع اﻻرﺷﺎدات
اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﺨﺪم
ﺟﺪﻳﺪ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل إن ﻣـ ــﻮﻋـ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ أو ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻘﻴﺎس ﺳﻴﻜﻮن ﻳﻮﻣﻲ
اﻻﺛﻨﻴﻦ واﻟﺜﻼﺛﺎء  28و 29اﻟﺠﺎري،
ﺧﻼل اﻟــﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟــﻮاﺣــﺪة
ﻇﻬﺮا ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻳﺘﺒﻨﻰ
ﺳﻴﺎﺳﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻮاﺋﺢ
اﻟﻐﺶ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرات.
»وأداء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرات
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ«.

ﻗــﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﻓــﻲ إﻳﺠﺎد
وﻇﺎﺋﻒ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ
ﺗـﺸـﻜــﻞ اﻟـﻤـﺼــﺪر ﺷـﺒــﻪ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪ ﻟـﻠــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
أواﺋﻞ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺿﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺧﻄﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺮع
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻔﻀﻠﻲ ،اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
اﻹداري ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎدي اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ﻟــﻼﺗ ـﺤــﺎد ﻟـﻠـﻌــﺎم
اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ .2020 2019-
وأوﺿ ــﺢ اﻟـﻔـﻀـﻠــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ أﻣ ــﺲ ،أن
اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴــﻞ ﺟ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﺤــﻮ اﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ :ﻣﺤﻤﺪ
اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي رﺋـﻴـﺴــﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ،وﺿ ــﺎري
اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒــﻲ ﻧ ــﺎﺋ ـﺒ ــﺎ ﻟ ـﻠ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ،وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣ ـﻤ ــﻦ

»اﻹﻃﻔﺎء« :إدارة اﻷزﻣﺎت
واﻟﻜﻮارث ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـ ــﻺدارة
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﻃـﻔــﺎء ،اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﺧﺎﻟﺪ
ا ﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻜ ـ ــﺮاد ،أن إدارة اﻷز ﻣـ ـ ـ ــﺎت
واﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮارث ﻻ ﻳ ـﻘ ـﺘ ـﺼــﺮ ﻋـﻤـﻠـﻬــﺎ
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ أو ﺟﻬﺎز واﺣﺪ،
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ،وﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
وﻗــﺎل ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﺤﻔﻞ
أﻗ ــﺎﻣـ ـﺘ ــﻪ »اﻹﻃ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎء« ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ا ﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮارث إن إدارة اﻷز ﻣـ ـ ـ ــﺎت
واﻟﻜﻮارث ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ واﻟﺘﻘﺪم
ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم.
وأﺿﺎف» :ﻳﺠﺐ أن ﻧﻨﻈﺮ ﻟﻬﺬا
اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺤﺖ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ّ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ
إدارة ا ﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮارث ﺑ ـﻌ ـﻨــﺎ ﺻــﺮ ﻫــﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺪ
اﻟﺜﻐﺮات وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ«.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ــﻰ ﻋـ ـ ــﺪم اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰ
ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ
ﺣ ـ ـ ــﺪوث اﻟ ـ ـﻜـ ــﺎرﺛـ ــﺔ ،ﺑـ ــﻞ ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ وﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ــﻒ آﺛ ــﺎرﻫ ــﺎ
واﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻬﺎ ،وأﺧﻴﺮا اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
ﻣﻨﻬﺎ.
وأوﺿ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺮاد أﻧـ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﻫ ـﻨــﺎك ﺑﺼﻤﺔ
راﺳ ـﺨ ــﺔ ﺗ ـﺠــﺎه ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻷرواح
واﻟـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜــﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟـﺴـﻜــﺎن،

اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ،
وأﺣـﻤــﺪ روح اﻟــﺪﻳــﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺆون
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق،
وﺳﻌﺪ اﻟﺴﻔﻴﺢ أﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ،وﻋﻠﻲ اﻟﺰﻳﺮ رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ ،وﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﻜـﻨــﺪري رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ اﺧﺘﻴﺎر
ﺳﻌﻮد اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ،وﻋﻠﻲ
اﻟـﻜـﻨــﺪري رﺋـﻴـﺴــﺎ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ،وﻓ ــﻮاز

اﻟﻌﺠﻴﻤﺎن وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪوﻳﻠﺔ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ،وﻃـﻴـﺒــﺔ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪي ﻧــﺎﺋـﺒــﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﻣﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﻊ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻋﺒﻴﺮ اﻟﻤﺬن ﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻻﻧﺸﻄﺔ ،وﻣﻨﻰ اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻣﺴﺆوﻟﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ،وﻣﻼك اﻟﺴﻤﺤﺎن ﻣﺴﺆوﻟﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻄــﻼﺑـﻴــﺔ ،وأﻧ ــﻮار اﻟـﻨـﺠــﺪي ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،وﻓﺮح اﻟﻤﻨﺼﻮر
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

»اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ« ﺑﺤﺜﺖ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻘﺎء ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺎ
ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮي ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺎت،
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ د.
ﺑﺪر اﻟﺒﺪﻳﻮي ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻳﻮﻣﻴﻦ،
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ،
ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺎﻟــﺪﻳــﺔ ،ﻟـﺸــﺮح إﺟ ــﺮاءات
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

وأوﺿ ــﺢ اﻟـﻠـﻘــﺎء اﻟـﻌــﻼﻗــﺔ ﺑﻴﻦ
»اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ« وﻣ ــﺪﻳ ــﺮي
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـ ــﺞ ،ﺑ ــﺎﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرﻫ ــﻢ ﺣـﻠـﻘــﺔ
اﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ.
وﺗـ ـﻄ ــﺮق اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء إﻟ ـ ــﻰ ﻋ ــﺮض
ﱠ
ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ،اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص ﺑـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮي
اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ ،واﻟـ ــﺬي ﻳـﺤـﺘــﻮي ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻢ دﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم

واﺣﺪ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ إدارة
اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ،
وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻃﺮوﺣﺎت
واﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻼﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ،
ﺷـ ـ ــﺮوط اﻹﺷـ ـ ـ ــﺮاف واﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺞ ،واﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻤ ـ ــﺎذج
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.

إﺣﺒﺎط ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ  ٣٥٠أﻟﻒ دوﻻر
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻜﺮاد

وذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋﻠﻰ
إ ﻧـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎء ﻣ ـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺰ دول ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻹدارة ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ ،ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺎدي
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎم  2011ﻟﻠﻮزراء ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون.
وأﺿــﺎف أﻧــﻪ اﻟﺴﻌﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ
ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮد اﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻷﻫـ ـ ـ ــﺪاف
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺸ ــﻮدة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎظ ﻋـﻠــﻰ
اﻷرواح واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﺣﺒﻂ رﺟﺎل اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ اﻟﺤﺪودي،
ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ اﻷول ،ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ  350أﻟــﻒ دوﻻر،
ﺣــﺎول ُﻣﺴﺎﻓﺮ ﻋــﺮاﻗــﻲ إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟـﺒــﻼد ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
إﺧ ـﻔــﺎﺋ ـﻬــﺎ داﺧ ـ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺤــﻮق ﺗـﻨـﻈـﻴــﻒ ﺗ ــﻢ وﺿ ـﻌ ــﻪ ﻓــﻲ
ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﻛﺒﺘﻪ.
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ رواﻫﺎ ﻣﺼﺪر ﺟﻤﺮﻛﻲ ﻣﻄﻠﻊ،
أن رﺟﺎل اﻟﺠﻤﺎرك اﺷﺘﺒﻬﻮا ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻋﺮاﻗﻲ
ﻋﻨﺪ ﻗﺪوﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻻرﺗﺒﺎك،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ً
ﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن رﺟﺎل اﻟﺠﻤﺎرك ﻻﺣﻈﻮا وﺟﻮد
ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻟﻤﺴﺤﻮق ﺗﻨﻈﻴﻒ ،وﻫﻲ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق.
ً
وأﺿــﺎف اﻟﻤﺼﺪر أن رﺟــﺎل اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﺘﺤﻮا ﻋــﺪدا
ﻣﻦ ﻛﺮاﺗﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﻴﻖ وﻋﺜﺮوا ﻋﻠﻰ  350أﻟــﻒ دوﻻر
ً
ﻣﺨﺒﺄة داﺧﻠﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن رﺟــﺎل اﻟﺠﻤﺎرك أﻋﺪوا
ً
ﻣﺤﻀﺮا ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ ،وﺣﺮزوا اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ،وأﺣﺎﻟﻮا اﻟﻤﺘﻬﻢ
واﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أم ﻣﺰورة.

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ

دلبلا
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رﻳﺎح وأوﺗﺎد :رﺣﻤﺎﻛﻢ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ

إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ:
● ارﺣ ـﻤ ــﻮا اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ اﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎت اﻟ ـﻨ ــﻮاب اﻟـﺘــﻲ وﺿﻌﺖ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻖ اﻷﺧﻴﺮ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﺮاﻫﻘﺎﺗﻜﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻋﻄﺎﻳﺎ اﻟﻨﻮاب.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺒﺎراﺷﻮﺗﻴﺔ.
● ارﺣ ـﻤــﻮا اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻜﻢ اﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑــﺎﻷﺧ ـﻄــﺎء ،ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺛﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺛﻢ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدات واﻵن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ اﻟـﻜــﻮادر اﻟﺘﻲ ﺣــﺮم ﻣﻨﻬﺎ أﻏﻠﺐ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻨﻮاب اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎم ﺑﻼ ﻣﺴﺎواة أو ﻋﺪاﻟﺔ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﺗﺎﺟﺮ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت وأﻧﻘﺬوﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺮﻓﻮن
ﺗﻘﺎﻋﺪات اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﺼﺮﻓﻮن ﻣﻦ ﺟﻴﺐ
أﺑﻴﻬﻢ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻮﻫﺖ وﺟﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي اﻵن
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ وﺗﻔﺮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ إﻟﻰ ﻗﺒﺎﺋﻞ وﻃﻮاﺋﻒ وﺑﺪو
وﺣﻀﺮ وﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وأﻣــﻼك اﻟﺪوﻟﺔ
وﻣﺰارﻋﻬﺎ وأراﺿﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺮاﺑﺤﻮن
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺿﺮﻳﺒﺔ وﻻ زﻛﺎة وﻻ ﻳﺤﺰﻧﻮن.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻫﺒﺎت وﻣﻨﺢ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺸﻌﺐ
ﺣﺠﻤﻬﺎ وﻻ ﻳﻠﻤﺲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺘﻲ
أودت ﺑﻜﺮة اﻟﻘﺪم وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻟﻌﺎب إﻟﻰ اﻟﺤﻀﻴﺾ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﺖ اﻟﻘﻴﻞ
واﻟﻘﺎل واﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻜﺬب واﻹﺷﺎﻋﺔ واﻹﺳﺎء ة واﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺪر واﺣﺪ ﻟﻠﺪﺧﻞ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷوان.
● ارﺣ ـﻤــﻮا اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻄــﺎﻟــﺔ ﺣـﻴــﺚ ﻳﺒﻠﻎ ًﻋ ــﺪد اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  420أﻟﻔﺎ ﺧﻼل  15ﺳﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
● ارﺣـﻤــﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋــﺪﻟــﻮا اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﺣــﺎرﺑــﻮا
ﺗﺠﺎرة اﻹﻗﺎﻣﺎت ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
● ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪر واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻻﻋـﺘـﺒــﺎﻃـﻴــﺔ واﻟـﻐــﺎﻣـﻀــﺔ واﻟ ـﺴــﺮﻳــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.
ً
● أﺧﻴﺮا ارﺣﻤﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻧﻘﺬوﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻓﻘﺪ أﺧﺒﺮﻧﺎ
اﻟﻠﻪ أﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﻞ اﻟﻨﻌﻢ.

ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ )(٨

د .ﺧﻮﻟﺔ ﻣﻄﺮ

ﻋﻨﺪﻣﺎ زﺣﻔﺖ »اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ«!! *

أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ

ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﻲ ﺑﻘﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻛﺎن ﺳﻨﻴﻦ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﻓﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ وورﺛﻪ
أﺑﻨﺎؤه اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻻ
اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم ﺑــﻪ ،ﻓﺘﺤﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟــﻰ ﻣﻜﺎن
ﻟﺠﻤﻌﺔ اﻷﺻــﺪﻗــﺎء وﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻲ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺘﺴﺎﻣﺮون وأﻋﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻞ
وﻣﺨﺎرج اﻟﻤﻜﺎن .ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑــﺮج اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻷﻧﻬﻢ اﻷﻛـﺜــﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﻳ ـﺤــﺪث ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗـ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺳــﺎﻋــﺎت
ً
اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎر اﻟ ـﻄــﻮﻳ ـﻠــﺔ ،ﻳ ـﺸــﺮﺑــﻮن اﻟ ـﺸ ــﺎي ﻛـﺜـﻴــﺮا
وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻠﻮى واﻟﻘﻬﻮة ﺑﺎﻟﻬﺎل.
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳــﺎم زﻣــﺎن دون أن ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﻲ
ﻗ ـﻬــﻮة ﻫ ــﻲ ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ "ﺑ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن" ذاك اﻟ ــﺰﻣ ــﺎن،
ﻳﺘﻨﺎﻗﺶ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ
وﻫــﻢ ﻳﻠﻌﺒﻮن اﻟــﻮرق و"اﻟﻜﻴﺮم" ،وﻫــﻲ ﻟﻌﺒﺔ
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣ ــﺪن اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،ﻋ ـﺒــﺎرة ﻋﻦ
ﺧﺸﺒﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺑﺄﻟﻮان وﻓﺘﺤﺘﺎت ﻓﻲ اﻟﺰواﻳﺎ
اﻷرﺑ ــﻊ ،وﻗـﻄــﻊ ﻣــﻦ اﻟﺨﺸﺐ اﻟـﻤـﻠــﻮن داﺋــﺮﻳــﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻜــﻞ ،وﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺘـﺴــﺎﺑـﻘـﻴــﻦ أن ﻳﺴﻘﻄﻮا
اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺤﺎت اﻷرﺑﻊ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻷﺧﺮى ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻠﺴﺎت رﻏﻢ أن اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻞ
ﻛــﻞ اﻷﻣـﻜـﻨــﺔ ﻟــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﺗـﺨـﻠــﻮ ﻣــﻦ "اﻟـﻌـﺴــﺲ"،
وﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺣﺶ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﻛ ـﻤــﺎ اﻟ ـﺤ ــﺎل اﻵن! ﻳـﻌـﻠــﻮ اﻟ ـﺼــﺮﻳــﺦ أﺣـﻴــﺎﻧــﺎ
ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪي اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺒﻌﺜﻴﻴﻦ وﺑـﻌــﺾ اﻟـﻴـﺴــﺎر اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،وﻟــﻢ
ﺗـﻜــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﺸ ــﺎي وﻏ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ واﻟﻤﺜﻠﺠﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ
ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﻃ ـﻌ ـﻤــﺔ اﻟـﺨـﻔـﻴـﻔــﺔ اﻷﺧ ـ ــﺮى أﻳ ــﺾ،
وﻫ ـﻨــﺎك ﻋـﻨــﺪ اﻟ ــﺰاوﻳ ــﺔ اﻷﺧـ ــﺮى دﻛ ــﺎن اﻟﺤﻲ
ً
اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻣﻜﺘﻈﺎ ﺑﻜﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﺑﻴﺖ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ.

د .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري*

ﺗــﺪرﻳـﺠـﻴــﺎ زﺣ ـﻔــﺖ ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺮف ﺑــ"اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ"
إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺗﺼﻮر ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻲ أن ﺣﻴﻬﻢ
ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺛﻪ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ،ﺑﻘﻲ
وﺻﻤﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء وﻟﻜﻦ ﻛــﺎن اﻟﻀﺤﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﻬﻮة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ
ﺑﻌﺪ أن ﻫﺠﺮﻫﺎ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﻮن وﺑﻘﻲ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻛﻞ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻣﺠﺎﻟﺲ ﻳﺘﺴﺎﻣﺮون ﻓﻴﻬﺎ
وﻳﻌﻴﺪون ذﻛﺮﻳﺎت اﻷﻳﺎم اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ.
اﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﻞ رواد اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻬـ ــﻮة اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻬﻢ
ﻣــﻦ ﺳـﺘــﺎرﺑـﻜــﺲ إﻟ ــﻰ ﻛــﻮﺳـﺘــﺎ ﻛــﺎﻓــﻲ ،ﺣﻴﺚ
اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪﻟ ــﻮا ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ـﻬ ــﻮة اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺸ ــﺎي
اﻟﻤﺴﻜﺮ اﻟﻜﺎﺑﺘﺸﻴﻨﻮ واﻟﻠﻼﺗﻴﻪ ﺑﻨﻜﻬﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
أﻣــﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎن ذﻟــﻚ اﻟﺪﻛﺎن
اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت أﺳﻮاق اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺑﺄرﻓﻒ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﺑﻜﻞ
ﻣ ــﺎ ﻟ ــﺬ وﻃ ـ ــﺎب ،ﻣ ـﻐــﺮﻳــﺎت ﻛـﺜـﻴــﺮة ﺗﺴﺘﻌﺪي
اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻻﻣﺘﻼﻛﻬﺎ رﻏﻢ أﻧﻪ أو أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ
ﻳﻜﻮﻧﺎن ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻛـﻠـﻬــﺎ أﺷ ـﻬــﺮ أو أﻗ ــﻞ وأﻏ ـﻠ ـﻘــﺖ اﻟـﻤـﺤــﻼت
ً
أﺑﻮاﺑﻬﺎ واﺣﺪا ﺧﻠﻒ اﻵﺧﺮ ،واﻧﻔﺾ اﻟﺮواد
وﺗـﻨــﺎﺛــﺮوا أو ﺑﺤﺜﻮا ﻋــﻦ ﻣﻘﻬﻰ آﺧــﺮ ﻳﺒﻌﺪ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺎوم اﻟﺰﺣﻒ اﻟﻘﺎدم
ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ "اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ" واﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺑﺜﻘﺎﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،وﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﺤﺘﻘﺮة ﻛﻞ
ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺗــﺮاﺛــﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﺠﺮ اﻟـﻘـﻬــﻮة روادﻫ ــﺎ،
رﺣـ ــﻞ ﺳ ـﻜ ــﺎن اﻟ ـﺤ ــﻲ إﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺪن اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ
ﺑـﺒـﻴــﻮت "ﻓـ ــﻼت" ﻛـﺒـﻴــﺮة وﺣ ــﺪاﺋ ــﻖ وأﺣـﻴــﺎﻧــﺎ
ﺣﻤﺎﻣﺎت ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﺔ أو ﺷﻘﻖ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت
اﻷﻗﻞ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
ﺗﻜﻔﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺪن ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺪﺧﻞ ،ﻓﻘﺪت اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ وﺗﻮاﺻﻠﻬﺎ،

واﺑـﺘـﻌــﺪ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮون ﺣﺘﻰ أﺻـﺒــﺢ ﻟـﻘــﺎء اﻷخ
ﺑﺎﻷخ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ،وأﻏﻠﻘﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﻮت
ﺑــﺄﺣــﻮاﺷـﻬــﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟــﺮﻃـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻒ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺮﺷﻬﺎ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﺼﻴﻒ
ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻟﺘﺨﻔﻒ ﻣــﻦ ﺣ ــﺮارة اﻟـﺠــﻮ ،ﺗﺮﻛﻮﻫﺎ
وﺗـ ـﺼ ــﻮروا أن اﻟ ـﺤ ـﻀ ــﺎرة ﻫ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎدم ﻣﻦ
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ أﻓﻼم ﻫﻮﻟﻴﻮود ﺑﻨﺴﺎﺋﻬﺎ اﻷﻧﻴﻘﺎت
ورﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺪﻣﻴﻦ.
اﺧﺘﻔﺖ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،واﻛﺘﻈﺖ
اﻷرﻓـ ـ ـ ــﻒ ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوﺑ ــﺎت ﺑ ـﻨ ـﻜ ـﻬ ــﺎت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
ﺣﺘﻰ اﺣﺘﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺮب ،وﻫﻲ
ﻛﺎﻟﻤﻘﺎﻫﻲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻮد اﻟﺰوار ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮوب ﺧﻠﻘﻮا اﻟﺠﺪﻳﺪ ،أﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ً
اﻻﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك اﻟـﺘــﻲ أﺻـﺒـﺤــﺖ ﻧـﻤـﻄــﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ؟
اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة إﻟﻰ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺘﻲ
ﻫﺠﺮﻫﺎ أﻫﻠﻬﺎ ﻟﺮﺧﺺ اﻹﻳﺠﺎرات ،واﻧﺘﺸﺮت
رواﺋﺢ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﺣﺘﻠﺖ
ﻣـﻜــﺎﻧـﻬــﺎ ﺑ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ راﺋ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻚ اﻟ ـﻄــﺎزج
اﻟﻤﻘﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻴﺮة أﻫــﻞ اﻟـﺤــﻲ ،وﺗﺤﻮﻟﺖ
ﻳــﺎﻓـﻄــﺎت اﻟـﻤـﺤــﻼت ﻟﺘﺤﻤﻞ أﺳ ـﻤــﺎء ﺑﻠﻐﺎت
وأﺣﺮف ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرض ،واﺧﺘﻠﻄﺖ
اﻷﺣﻴﺎء ﺣﺘﻰ ﻓﻘﺪت ﺷﻜﻠﻬﺎ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ.
اﻟﺘﻬﺠﻴﻦ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ اﻟﺤﻲ
وﻏﻴﺮه ،ﻛﻤﺎ زﺣﻔﺖ "اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ" زﺣﻒ اﻹﻫﻤﺎل
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻴﺎء وﻋﻨﺪﻣﺎ وﻋﻰ أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ أن ﻳﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺛﻬﻢ أو ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣﻨﻪ ،ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺪ ﻏﺎدر دون ﻋﻮدة ،وﺑﻘﻲ
أﻫﻠﻬﺎ ﻳﺘﺮﺣﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷ ﺣ ـﻴــﺎء ،ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺤﺒﺔ وﺗﻮاﺻﻞ
رﺣﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ زﺣﻔﺖ "ﺳﺘﺎرﺑﻜﺲ" ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ
ﻗﻬﻮة ﻣﺤﻤﻮد!
* ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ "اﻟﺸﺮوق" اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
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إﺧﻔﺎق اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ،ﻟﻤﺎذا؟

ً
ذﻛﺮت ﺳﺎﺑﻘﺎ أن اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ،أي إﺳﺒﺎغ ﺻﻔﺔ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ
واﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت وأﺣﺪاث ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪات
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وآراء ،ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،ﺣﺘﻰ ﻃﺎل اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳــﺮاد ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ،
ً
ً
اﻷﻣﻢ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﺰدﻫﺮة ﻻ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ،ﻻ دﻳﻨﻴﺎ وﻻ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ
ً
ً
وﻻ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ وﻻ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ إﻻ ﻟﻠﻀﺮورة ،إذ ﻻ ﺷﻲء ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻴﺎة،
ﻓﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺳﻼح ﻋﺪم اﻟﻮاﺛﻖ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ أو ﻣﻌﺘﻘﺪه أو ﺗﺎرﻳﺨﻪ أو
ً
ﻓﻜﺮه ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪوﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰا ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ،
ً
ً
واﻟﻮاﺛﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪه وﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﻧﻘﺪا أو ﺗﺸﻜﻴﻜﺎ أو
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮا.
ﻣﺎ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻦ؟
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺰو اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أﺷﺒﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻌﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ً
ً
ﻓﺎﻋﻼ وﻳﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺎدﻳﺎت ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻷﻓﻜﺎر ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
ﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟ ـﻄــﻼب ﻣــﻦ اﻷﻓ ـﻜــﺎر اﻟـﺨــﺎﻃـﺌــﺔ واﻟـﻤـﻌـﺘـﻘــﺪات اﻟـﻀــﺎﻟــﺔ،
ً
ً
ً
واﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﻤﺸﻜﻜﺔ ،ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﻢ رأﻳﺎ أﺣﺎدﻳﺎ ،ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻧﻘﺎﺷﺎ
ً
ً
ً
ﻓﻜﺮﻳﺎ أو ﺣﻮارا ﻣﺜﻤﺮا ﺑﻴﻦ اﻟﺮأي واﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ،وﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻪ،
ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻮﺳﻊ أﻓﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬﻫﻨﻲ أﻣﺎم ﺗﻌﺪد اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،
وﻧﺴﺒﻴﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺠﻌﻠﻪ أﺳﻴﺮ اﻟﺮأي اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﻔﻜﺮي ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻌﺼﺐ
اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﻨﻲ أو اﻟﻔﻜﺮي أو اﻟﻤﺬﻫﺒﻲ أو ﺣﺘﻰ
اﻟﻌﻨﺼﺮي .ﻻ أﺣﺪ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻠﻮم
أو اﻟﻤﻌﺎرف أو اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ،واﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
وﻣﻌﺎرف
واﻻﺧﺘﻼف ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ،
َ َ ُ ُ
وﺗﻴﺘ ْﻢ
اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻬﻤﺎ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﻠﻦ ﺗﺨﺘﺮق ﻗﻴﻮد اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن "وﻣﺎ أ ِ
َ ْ ْ ﱠ َ ً
ِﻣﻦ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ ِإﻻ ﻗ ِﻠﻴﻼ" ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻓﺈن ﺷﺤﻦ ﻋﻘﻮل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﻈﻨﻪ
ً
ﺗﺤﺼﻴﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺎﻟﺔ واﻟﻬﺪاﻣﺔ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ً
ً
ً
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو ادﻋﺎء ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أو زﻋﻤﺎ
ﺑﺄﻧﻨﺎ وﺣﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮاب وأن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ.
ً
ﻣﻦ ﻧﻜﺮﻫﻬﻢ ،ﻣﺼﺪاﻗﺎ
ﻗﺎﻋﺪة َإﻧﺼﺎف
اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻋﻠﻰ
َ َﱠ َ ُ
َ
ﱠُ َ َ ُ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ"َ :وﻻ َﻳ ْﺠ ِﺮ َﻣﻨﻜ ْﻢ ﺷــﻨــﺂن ﻗـ ْـﻮ ٍم َﻋﻠﻰ أﻻ ﺗـ ْـﻌـ ِـﺪﻟــﻮا" ،وﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻋﺪة "ﻗــﻞ اﻟﺤﻖ وﻟــﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ" ،ﻓﻠﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ،
ﺑﻞ ُ
ﺳﻴﺨﺮج ﻟﻨﺎ ﺷﺒﺎﺑﺎ ﻧﺎﻗﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ودوﻟﻨﺎ

واﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
اﻟﻘﺎﻋﺪة وداﻋﺶ وﻃﺎﻟﺒﺎن وﺑﻮﻛﻮﺣﺮام واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻖ اﻟﻨﺮﺟﺴﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺨﻨﺎ ،وﻛﺮاﻫﻴﺔ
ﻧﻘﺪه ،وﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﻨﺎ ﺗﺠﺎه اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻹﻗﺼﺎء،
وﻟــﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻄﻼﺑﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ
ً
ﺳﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ،وأﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﺧﻴﺮ أﻣﺔ .ﺳﺒﻌﻮن ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺦ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺬات ،ﻣﺎذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ؟
أدﺑﻴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ً
اﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ واﻟـﺨـﻄــﺐ واﻟ ـﻔ ـﺘــﺎوى ،ﻋـﺒــﺮ  70ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،وﻫ ــﻲ ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎرﺑﺔ "اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ" و"اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ" وﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ "اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ"
و"اﻟﺘﺒﺸﻴﺮﻳﺔ" و"اﻻﺳـﺘـﺸــﺮاق" و"اﻟـﻤــﺬاﻫــﺐ اﻟـﻬــﺪاﻣــﺔ" ،أزﻋــﻢ أن ﻫﺬه
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﺤﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﻟــﻮ ﺑﺬﻟﺖ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﺎﺷﺌﺘﻨﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺘﻄﺮف ،وﺗﺤﺼﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺑﺎء اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻟﻜﺎن أوﻟﻰ وأﺟﺪى،
ً
ً
وﻛﻔﺎﻧﺎ اﻧﺘﻔﺎﺧﺎ وﺧﺪاﻋﺎ ﺑﺄوﻫﺎم ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﺔ ،أﻧﻨﺎ أﻣﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ،
ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺸﻐﻞ ﻋﻨﺎ ﺑﺈﺑﺪاﻋﺎﺗﻪ وﻛﺸﻮﻓﺎﺗﻪ واﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﻪ وإﻧﺘﺎﺟﻪ،
وﻣﺎ ﻧﺤﻦ إﻻ أﻣﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ،وﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ً
أﺧﻴﺮا :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ:
إﻟﻬﻴﺔ ً ﻋﻠﻴﺎ ،ﻓﻬﻮ اﻟﻘﺎﺋﻞ
ﺣﻜﻤﺔ
اﻟﺒﺸﺮ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره َ َ ﱠ
ً َ َُ َ ْ َ َ ﱠ ْ
اﻟﻨ َ ُ ﱠ َ
َ"و َﻟ ْﻮ َﺷ َﺎء َر ﱡﺑ َﻚ َﻟ َ
اﺣ َﺪة َوﻻ َﻳﺰاﻟﻮن ُﻣﺨﺘ ِﻠ ِﻔﻴﻦ* ِإﻻ َﻣﻦ
ﺠﻌ َﻞ
ﺎس أﻣﺔ و ِ
َ ََ
َر ِﺣ َﻢ َر ﱡﺑ َﻚ َو ِﻟﺬ ِﻟ َﻚ ﺧﻠﻘ ُﻬ ْﻢ" ،أي ﺧﻠﻘﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ وﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
وﻋﻘﻮﻟﻬﻢ وﺟﻴﻨﺎﺗﻬﻢ وﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ وأﻟﻮاﻧﻬﻢ وأﻟﺴﻨﺘﻬﻢ وأدﻳﺎﻧﻬﻢ ،ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺨﻼق ،اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﻤﻌﻤﺮﻳﻦ ﻟﻸرض.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻗﻄﺮي

ﻳﺴﻌﺪ ﺻﻔﺤﺔ إﺿﺎﻓﺎت أن ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ وآراءﻫﻢ ﻋﻠﻰ
»«edhafat@aljarida.com
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ُ َ
ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ أي ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ورﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ.

ﺑﻴﻨﻴﺖ راﻣﺒﺮغ*

داﻧﻲ رودرﻳﻚ*

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺢ اﻟﻨﻮوي ...إﻟﻰ أﻳﻦ؟

دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻜﻴﻦ

ُ
ﺗﺮى ﻫﻞ ﺗﺘﻔﻜﻚ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ؟ ﻟﻘﺪ اﻧﻬﺎرت
ﻣـﻌــﺎﻫــﺪة اﻟـﻘــﻮى اﻟـﻨــﻮوﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟـﻤــﺪى ﻟـﻌــﺎم  ،1987واﻵن ﺗﺘﺮﻧﺢ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻟﻌﺎم  ،2015وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ .اﻷﺳــﻮأ ﻣﻦ ذﻟــﻚ أﻧــﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻠﺘﺰم ﺑﻤﻌﺎﻫﺪة ﺳﺘﺎرت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2021ﻳﻘﻀﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
إﻟﻰ اﻷﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز .(3000
ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺰاء ،ﻓﺄﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب
اﻟﺒﺎردة وﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮات اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ،ﻟﻜﻦ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺴﺎر ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق .ﻋﻨﺪﻣﺎ
ُ
ﻈﻬﺮ
ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻤﻞ روﺳﻴﺎ وإﻳﺮان وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ،ﺗ ِ
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺪودا ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت أو ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ّ
ﻓﻌﺎﻟﺔ إﻻ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ -وﺗﻜﺪﻳﺲ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ،ﻟﻠﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت أدت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻨﻮوي ﻓﻔﻲ أوروﺑﺎ ،ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻒ
ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺸﺎر إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ،
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أن ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺗﺎﻳﻮان ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﺮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،ﻫﺪدت أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺴﺤﺐ دﻋﻤﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻻﻗﺘﺼﺎدي،
وﺗﻢ إﻧﻬﺎء اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف.
ﻟﻜﻦ اﻟﻀﻐﻮط داﺧﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻻ ﺗﺆدي أي دور ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وروﺳﻴﺎ ،وإﻳﺮان .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺼﻴﻨﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﻤﺔ َ
اﻟﻌ َﺮﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈن
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺼﻴﻦ ﺿﺌﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون اﻟﻨﻮوﻳﺔ .ورﻏــﻢ أن
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﺼﻴﻦ ،وﻓﺮﻧﺴﺎ ،وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،وروﺳﻴﺎ رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ إﻳﺮان ،ﻓﺈن اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻟﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ واردا ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧ ــﺎدرا ﻣــﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎم أو
اﻟﻐﺒﺎر اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ واﻟﺘﺴﺮب اﻟﻨﻮوي .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻳﺼﺒﺢ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺟﺬاﺑﺎ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  1981ﺛﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2007ﻗﺼﻔﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﻔﺎﻋﻼت ﻧﻮوﻳﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ وﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء ،دون رد ﻓﻌﻞ.
وﻓــﻲ ﺣــﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋــﺎم  ،1991ﺿــﺮب ﺳــﻼح اﻟـﺠــﻮ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﺤﻄﺎت
ﺗﺨﺼﻴﺐ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق دون ﻋﻘﺎب ،ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺧﻴﺎرا واردا ﺿﺪ
روﺳﻴﺎ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم .ذﻟﻚ أن أي ﺿﺮﺑﺔ ﺿﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ روﺳﻴﺎ ﻣﻦ
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺤﻈﻮرة أو اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻪ :اﻟﺤﺮب اﻟﻨﻮوﻳﺔ .أﻣﺎ وﺿﻊ إﻳﺮان ﻓﻬﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺨﻮﻓﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻧﻈﺮﻳﺎ ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان ،ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض
أن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺮدع اﻟﺮد اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
ﻟﻜﻦ إﻳــﺮان ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﺮاق أو ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻓﺈﻳﺮان ﻗــﺎدرة ،إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،أو
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻛﻼﺋﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ إﻃــﻼق اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻤﻮﺟﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺪوان ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻷﺧﻴﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻳﻌﻜﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺠﺪﻳﺔ.

٧

زواﻳﺎ ورؤى

ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺿﻐﻮط اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ّ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك
ﺧﻴﺎر آﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ أن ﻳﺒﻨﻲ ﻛﻞ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻪ .ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺠﺎرب اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ
اﻧﺘﻬﺎك اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻟﻘﺮار ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻟﻌﺎم 1958؛ وﻗﺪ ﻣﻬﺪ
ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻹﺑﺮام ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻌﺎم .1963
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ،أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﻘﻮى اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى ﺑﻌﺪ
أن ﻧﺸﺮت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺮد
ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ .ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﺧﻠﺺ
ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻜﺪﻳﺲ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﻟﻢ ُﻳﻔﺾ إﻻ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ
ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻷﻣــﻦ .وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ اﻟﻴﻮم ،ﻟﻦ ﻳﺴﻔﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
اﻟﻨﻮوي ﻻﺳﺘﺤﺜﺎث ﺟﻮﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ إﻻ ﻋﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ .ﻓﺒﻮﺳﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﺤﺎول ﺗﺮﻫﻴﺐ اﻟﻜﻮرﻳﻴﻦ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺄن ﺗﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺘﻲ أزاﻟﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1991وﻟﻜﻦ ﻷن ﻛﻴﻢ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ،ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي ﻓﻲ اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻪ
اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ وزﻳﺎدة ﻏﻀﺐ اﻟﺼﻴﻦ .ﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻤﻨﻊ
ً
اﻧﺪﻻع ﺣﺮب ﻧﻮوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ إذا ﻓﻲ اﻟﺮدع اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ،
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﺤﻮار اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة -وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت -ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻧﺪﻻع ﺻﺮاع
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ أو ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﺼﺎروخ ﻛﺮوز
أرﺿﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪى ،ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى ،ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﺪﻳﺲ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻹﻋــﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻮال ﻧﻔﺴﻪ ،رﺑﻤﺎ ﺗﺮى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ إدﺧﺎل أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ أرﺿﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى ﻓﻲ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺼﻴﻦ اﻟـﻨــﻮوي .ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﻫــﺬا ،ﻻ ﺗﻤﻠﻚ إﻳــﺮان
ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ أو اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻀﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ اﻟﻨﻮوي واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
إزاﻟﺘﻬﺎ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،
وزﻳﺎدة وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وإﻃﻼق ﻫﺠﻤﺎت ﺳﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻜﺴﺮ
إرادة إﻳﺮان .ردا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،زادت إﻳﺮان ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ،وﻋﻄﻠﺖ ﺷﺤﻦ
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻫﺎﺟﻤﺖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي ،وﻫﺪدت
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
اﻟﺴﺆال اﻵن ﻫﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺻﺮاع أو
ﺧﻔﺾ ﻣﺘﺒﺎدل ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺢ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷوﻗــﺎت اﻟﻤﺸﻮﺷﺔ اﻟﻤﺮﺑﻜﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻧﺘﺴﺎءل ﻣﺎ إذا
ﻛــﺎن اﻟﺤﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻠﻎ ﻣﻨﺘﻬﺎه ،ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن أﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪات
ﻣﻨﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻮوي وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﺎرب ﺗﻈﻞ ﺳﺎرﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺢ أﺻﺒﺢ ُﻋﺮﺿﺔ ﻟﻀﻐﻮط ﺷﺪﻳﺪة ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
أﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ،أﻇﻬﺮ ﻗﺪرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ،ﻟﻜﻦ
ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ -إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
اﻟﺴﻨﻮات -اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
*ﻣﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻷب .وﻫﻮ
ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب "ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب" ،وﻛﺘﺎب
"ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻛﺄﺳﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﺪو".
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ
اﻷﻗﻠﻴﺎت ،وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ،ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﻗﻠﻴﺎت
اﻟﻤﻮارد )ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺨﺒﺔ( وﻻ اﻟﻌﺪد )ﻣﺜﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ(.
ﻓﻲ رواﻳــﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻴﻒ »ﻃﻴﻮر ﺣﻤﺮاء« ،ﺗﺴﻘﻂ ﻗﺎذﻓﺔ ﻗﻨﺎﺑﻞ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺘﻘﻄﻊ اﻟﺴﺒﻞ ﺑﺎﻟﻄﻴﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،وﻳﺠﺪ اﻟﻄﻴﺎر ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻠﺼﻮص ﻣﻊ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﺠﺮ ﻣﺤﻠﻲ ،ﻓﻴﺸﺮح ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻼ» :ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﺺ اﻷﻛﺒﺮ ،ﻓﻬﻲ
ﺗﺴﺮق ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء ،وﺗﺴﺮق ﻣﻦ اﻷﻣﻮات« .ﻓﻴﺮد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺘﺠﺮ ﻗﺎﺋﻼ» :ﺣﻤﺪا
ﻟﻠﻪ ،ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺮق ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ«.
ﺗﻠﺨﺺ ﻫﺬه اﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻜﺘﺎب دارون أﺷﻴﻤﻮﺟﻠﻮ
وﺟﻴﻤﺲ روﺑﻨﺴﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻤﻤﺮ اﻟﻀﻴﻖ :اﻟﺪول ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،
وﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ« .ﺗﻔﺘﺮض أﻃﺮوﺣﺔ أﺷﻴﻤﻮﺟﻠﻮ وروﺑﻨﺴﻮن أن ﺗﻄﻠﻌﺎت
وآﻣـ ــﺎل اﻟـﺤــﺮﻳــﺔ واﻟ ــﺮﺧ ــﺎء ﺗ ـﺘ ــﻮازن ﻋـﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺳﻜﻴﻦ ﺑـﻴــﻦ ﻃـﻐـﻴــﺎن اﻟــﺪوﻟــﺔ
واﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮا ﻣــﺎ ﻳﻔﺮﺿﻬﻤﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ذاﺗــﻪ،
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻘﺪار أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﻓﺈن
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺒﺪاد ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﻋـﻨــﻮان اﻟﻜﺘﺎب ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳــﻮى »ﻣﻤﺮ ﺿﻴﻖ« ﺑﻴﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ
اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﺘﻴﻦ ،ﺧﻴﻂ رﻓﻴﻊ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺳﻮى ِﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻐﺮب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻣﻦ إﻳﺠﺎده ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻴﻪ .ﻳﺆﻛﺪ أﺷﻴﻤﻮﺟﻠﻮ وروﺑﻨﺴﻮن أﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻘﻈﺎ وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺸﺪ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ،
ﻓﺈن اﻻرﺗﺪاد إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻳﻈﻞ دوﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺎﺋﻤﺎ.
ﻳﺒﻨﻲ ﻛﺘﺎب أﺷﻴﻤﻮﺟﻠﻮ وروﺑﻨﺴﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻬﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي
ﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻌﻨﻮان »ﻟﻤﺎذا ﺗﻔﺸﻞ اﻷﻣﻢ« .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻏﻴﺮه ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ،ﻳﺤﺪد اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن ﻣﺎ أﺳﻤﻴﺎه »اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻣﺜﻞ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ )أو ﻣﻌﻈﻢ( اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻻ
ﺗﺤﺎﺑﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك دوﻟ ــﺔ واﺣ ــﺪة ﻇﻠﺖ دوﻣ ــﺎ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ أﺷﻴﻤﻮﺟﻠﻮ-
روﺑـﻨـﺴــﻮن ،وﻫــﻲ اﻟـﺼـﻴــﻦ ،ذﻟــﻚ أن اﺣـﺘـﻜــﺎر اﻟـﺤــﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،واﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺴﺘﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺰب
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺘﻌﺎرض ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﻜﺮ أن اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻧﺠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺒﻬﺮة ﻟﻢ
ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺴﺠﻞ.
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب »ﻟﻤﺎذا ﺗﻔﺸﻞ اﻷﻣﻢ« ،ﻳﺰﻋﻢ أﺷﻴﻤﻮﺟﻠﻮ وروﺑﻨﺴﻮن أن اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺳﻴﻔﻘﺪ زﺧﻤﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺴﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺨﻼﺻﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻗﺪ أﻛــﺪا ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎب »اﻟﻤﻤﺮ اﻟﻀﻴﻖ« ،وﻫﻤﺎ ﻳﺼﻔﺎن اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻠﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻘﺮب ﻣﻦ أﻟﻔﻴﻦ وﺧﻤﺴﻤﺌﺔ ﻋﺎم ،وﻳﺰﻋﻢ
اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن أن اﻟﺼﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ أن أﻣﻀﺖ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﺮ اﻟﻀﻴﻖ ،ﻣﻦ

ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة ﺑﺴﻼﺳﺔ .وﻻ ﻳﺒﺪو اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
وﻻ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻤﻜﻦ.
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻊ ﻓﺮﺿﻴﺔ
أﺷﻴﻤﻮﺟﻠﻮ-روﺑﻨﺴﻮن اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ
»ﻟﻤﺎذا ﺗﻔﺸﻞ اﻷﻣﻢ« ،ﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮون ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺜﺎﻻ رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﺜﺮاء وأﺻﺒﺤﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن .واﻟﻴﻮم ،أﺻﺒﺢ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﻳﻘﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ
ﻧﺨﺒﺔ ﺛﺮﻳﺔ ،وﺗﺒﺪو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ زﻋﻤﺎء اﻟﺪﻫﻤﺎء اﻵن ،ﻫﺸﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
ُ
ﻳﺒﺪو أن »اﻟﻤﻤﺮ اﻟﻀﻴﻖ« ﻛ ِﺘﺐ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺳﺮد ﻟﻠﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﺒﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺻﺎغ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ »ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﺤﻤﺮاء« ﻛﺮﻣﺰ ﻟﻠﻨﻀﺎل اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،وﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻟﻮﻳﺲ ﻛﺎرول ،ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﺮﻛﺾ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة دوﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺰﻋﻤﺎء
اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻳﻦ وﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﻣﻴﻮﻟﻬﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗــﺪرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ »وﺣــﺶ
اﻻﺳﺘﺒﺪاد« ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ .ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺻﻌﻮد ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪي ﻗﻮة اﻟﻨﺨﺐ أو رﺑﻤﺎ
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻧﺸﻘﺎﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺨﺐ .ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،أدى
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،واﻟﺤﺮوب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻧﺤﺴﺎر اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،إﻟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت .وﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ
اﻻﻣﺘﻴﺎز ،دون ﻣﺆﻫﻼت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻋﺎدة( ،ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺬﻛﻮر .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺒﻠﺖ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ
ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺎﺗﻬﻢ .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ
ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﻟ ـﻜــﻦ ،ﻛـﻤــﺎ أﻧ ــﺎﻗ ــﺶ ﻓ ــﻲ ﻋـﻤــﻞ ﻣ ـﺸـﺘــﺮك ﻣ ــﻊ ﺷ ـ ــﺎرون ﻣ ــﻮﻛ ــﺎﻧ ــﺪ ،ﺗﺘﻄﻠﺐ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ :اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻷﻗﻠﻴﺎت )ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ( .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت .ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ ﻫﺬه اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮارد )ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺨﺒﺔ(
وﻻ اﻟﻌﺪد )ﻣﺜﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ( .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺎﺑﻲ ﻧﻮﻋﺎ
ﻓﻘﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ -ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ -ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ.
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫــﺬا ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻧــﺪرة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ،
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وراء ﻧﺸﻮء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﻴﺲ اﻟﻨﺪرة
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺟﻮدﻫﺎ ،وﻻ ﺗﻜﻤﻦ
اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﻓﻲ أن ِﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺣﻘﺎ ،ﺑﻞ ﻓﻲ وﺟــﻮد أي
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻤﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺒﺪو اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ُﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺧﻄﻴﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﺑــﺪت وﻛﺄﻧﻬﺎ راﺳﺨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ــﺪوام ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣــﺪى ﻫﺸﺎﺷﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،رﺑﻤﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ أن ﻧﺘﺠﻨﺐ ﻓﺘﻮر اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻬﺎ.
* أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻛﻴﻨﻴﺪي ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻫﺎرﻓﺎرد ،وﻫﻮ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب »ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺮﻳﺢ ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎرة :أﻓﻜﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎﻗﻞ«.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2019 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ةديرجلا

•
العدد  / 4244االثنني  14أكتوبر 2019م  15 /صفر 1441هـ

8

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٢٢٦

٥.٧٢١

٤.٧٤٠

2.٦٠١ 2.٩٧٦ 3.٢٨٦

مؤتمر «المالية» عن ميزانية الدولة ...أرقام بال معنى
ّ

تأكيد على ًتحديد ً سقف ًللميزانية
دون
الحكومية
الجهات
تقديرات
على
ز
رك
•
ً
تأكيدا أو نفيا
رسميا
ردا
تجد
لم
العام
االحتياطي
تراجع
عن
األرقام
•
ً
ً
• الحجرف 31 :جهة سلمت مشروع ميزانية كامال و 24ناقصا و 13لم تسلم
جراح الناصر

رغم حديث الحجرف عن بلوغ
المصروفات الرأسمالية ما
نسبته  17في المئة من إجمالي
المصروفات بنمو  11في المئة
عن العام الماضي ،فإن واقع
الحال في العديد من الجهات
الحكومية ،السيما القطاع
النفطي والوزارات الخدمية
كالكهرباء واألشغال يشير
إلى أن العديد من المشاريع
متوقف أو بطيء التنفيذ.

الحديث عن عدم
مس المرتبات
يكشف العجز
في خلق فرص عمل
في القطاع الخاص

لم يقدم مؤتمر وزير المالية
د .نايف الحجرف ،أمس ،إجابات
شافية عن انحرافات الميزانية
ف ــي ال ـكــويــت ،وال عـمــا ي ـثــار في
اآلون ــة األخ ـيــرة بـشــأن الـتــراجــع
الحاد في قيمة االحتياطي العام
ّ
ل ـل ــدول ــة ،إن ـم ــا رك ـ ــز ف ــي ملتقى
«المالية العامة»  -الــذي تنظمه
وزارة ال ـم ــال ـي ــة ل ـل ـع ــام ال ـثــانــي
ب ـح ـضــور ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
المتخصصة بــإعــداد الميزانية
 ع ـ ـلـ ــى م ـ ــا تـ ـطـ ـلـ ـب ــه الـ ـجـ ـه ــاتالحكومية لتقديرات المصروفات
والبالغة في مجملها  27.7مليار
دينار للسنة المالية 2021- 2020
ول ـي ــس ع ـل ــى م ــا س ـت ـص ــدر فـيــه
مـيــزانـيــة الــدولــة فــي تـلــك السنة
الـمــالـيــة مــع أن مجلس ال ــوزراء
وافــق في ميزانية 2020 - 2019
عـلــى كـســر سـقــف اإلن ـف ــاق الــذي
ً
أقــره سابقا لثالث سنوات عند
ً
 20إلى  21مليار دينار ،وصوال
ً
إل ـ ــى  22.5مـ ـلـ ـي ــارا ه ـ ــذا الـ ـع ــام،
مـ ـم ــا ي ـن ـب ــئ ب ـت ـض ـخ ــم إض ــاف ــي
ل ـل ـم ـصــروفــات خـ ــال ال ـس ـنــوات
المقبلة.
أي إن ا لـ ـح ــد ي ــث عـ ــن ضـبــط
ت ـق ــدي ــرات ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
لمصروفاتها لن يكون ذا قيمة
إن لم يقترن بأداء وزارة المالية
ً
ت ـ ـحـ ــديـ ــدا ل ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،كـ ـم ــا ذك ــر
ال ـج ـحــرف ،ك ـم ـ ّ
ـدر مــالــي لـلــدولــة
ً
خصوصا أن التقديرات السابقة
من الجهات الحكومية لميزانية
 2020 - 2019بلغت  30.5مليار
دينار فيما أقرت المالية ميزانية
فعلية هــي األض ـخــم فــي تــاريــخ
الكويت عند  22.5مليار دينار.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام اكـ ـتـ ـف ــى
ال ـح ـج ــرف ب ــالـ ـق ــول ،إنـ ــه «ع ـلــى
ال ــرغ ــم م ــن الـتـحـســن ف ــي نسبة
العائد على االستثمارات ،فإن
معدل السيولة في خزينة الدولة
(االحـتـيــاطــي ال ـعــام) فــي طريق
النفاد نتيجة السحوبات التي
تتم لتغطية مصروفات الدولة»،
دون أن ي ــوض ــح بــال ـتــأك ـيــد أو
ال ـن ـفــي م ــا ق ــال ــه وزي ـ ــر الـمــالـيــة
األس ـ ـبـ ــق ب ـ ــدر ال ـح ـم ـي ـضــي فــي
ندوة جمعية المحاسبين الشهر
الماضي بأن «قيمة االحتياطي

العام قد انحدرت من  21مليار
دينار إلى  7مليارات فقط».
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات
المالية ا لـعــا مــة ،عبر الحجرف
عــن عجز حكومي فــي معالجة
أح ــد أه ــم اخـ ـت ــاالت االق ـت ـصــاد
ع ـن ــدم ــا اع ـت ـب ــر أن م ـص ــروف ــات
الباب األول  -المرتبات وما في
حـكـمـهــا  -ال ـت ــي ت ـش ـكــل  54في
المئة من مصروفات الميزانية
«ال يمكن المساس بها ،ومجال
ً
الحركة فيها محدود جدا إن لم
ً
يـكــن م ـعــدومــا» ،مـمــا يشير إلــى
ان ـعــدام ق ــدرة الــدولــة عـلــى خلق
فرص عمل في القطاع الخاص
بما يعاكس معظم تصريحات
الوزراء اآلخرين الذي يتحدثون
ع ـ ــن مـ ـس ــاع ــي ج ـ ـ ــذب الـ ـشـ ـب ــاب
للعمل فــي الـقـطــاع ال ـخــاص او
المشروعات الصغيرة.
ورغ ـ ــم ح ــدي ــث ال ـح ـج ــرف عن
بـلــوغ الـمـصــروفــات الرأسمالية
مـ ــا ن ـس ـب ـتــه  17فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
إجمالي المصروفات بنمو 11
ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي،
فــإن واقــع الـحــال فــي العديد من
ال ـج ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،السـيـمــا
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي والـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
الخدمية كالكهرباء واأل شـغــال
ي ـ ـش ـ ـيـ ــر إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
ال ـم ـش ــاري ــع م ـت ــوق ــف أو ب ـطــيء
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ت ـن ـي ـجــة عـ ـ ــدم وجـ ــود
مـ ـخـ ـصـ ـص ــات فـ ـ ــي الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة
لإلنفاق على المشاريع.
وت ـنــاول الـحـجــرف بمختصر
ش ــدي ــد ال ــواق ــع ال ـم ــال ــي ل ـلــدولــة،
ً
مبينا أن الناتج من المصروفات
ً
ســواء كــان فائضا سيحول إلى
خــزي ـنــة ال ــدول ــة ب ـعــد اسـتـقـطــاع
نسبة احتياطي األجيال القادمة،
وأن العجز في الميزانية سيغطى
من االحتياطي العام بعد ما يتم
خصم نسبة األجيال القادمة.
وأظهرت األرقام التي عرضها
الـحـجــرف أن هـنــاك عـجــزا فعليا
ف ــي ال ـح ـســاب الـخـتــامــي لخمس
سـنــوات متتالية اب ـتـ ً
ـداء مــن عام
 2015/2014حتى عام ،2019/2018
وهــو ما يظهر أثــر تدني أسعار
ال ـن ـفــط ع ـلــى ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـعــامــة،
فــي حـيــن ان ــه تــم تـحــويــل  25في
المئة من اإليرادات الى احتياطي

األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة ف ــي ال ـس ـنــوات
المالية  2013/2012و.2014/2013

رفض الميزانيات
وف ــي تـفــاصـيــل الـمـلـتـقــى ,قــال
ال ـح ـج ــرف ،إن وزارة «ال ـمــال ـيــة»
رف ـ ـض ـ ــت جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات
الـتـقــديــريــة لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة
الفـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاره ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى األس ـ ـ ـ ـ ــس
الموضوعية ،والتي تم تقدير هذه
المبالغ بناء عليها.
وبـ ّـيــن الـحـجــرف ،فــي تصريح
صـحــافــي ،عقب انـعـقــاد الملتقى
«ان مــا حــدث هــذا الـعــام ،أنــه بعد
ان تم ارســال تقديرات الميزانية
لبعض الجهات الحكومية وجدنا
أن حجم اإلنفاق وصل إلى 27.7
م ـل ـي ــار دي ـ ـنـ ــار ،وهـ ــو م ـب ـلــغ بـكــل
األحوال غير مقبول».
ون ــوه إل ــى أن ال ـعــام الـمــاضــي
كــان هناك تـقــديــرات بقيمة 30.5
مليار دينار تم بنهاية المطاف
ت ـخ ـف ـي ـض ـهــا إل ـ ــى  22.5م ـل ـي ــارا،
مـ ــؤكـ ــدا اإلي ـ ـمـ ــان ب ـ ــأن ال ـح ـس ــاب
ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي هـ ـ ــو ال ـ ـس ـ ـقـ ــف الـ ـ ــذي
نستطيع مــن خــالــه الـتـحــرك مع
جـمـيــع الـجـهــات الـحـكــومـيــة عبر
هدف مشترك هو تحقيق التوازن
المالي في الموازنة العامة للدولة.
وقال ان انخفاض أسعار النفط
أثــر وم ــازال يــؤثــر فــي الميزانية،
إال أن الـمـصــروفــات كــذلــك زادت،
ً
م ــوضـ ـح ــا ان لـ ــم اك ـ ــن اس ـت ـط ـيــع
ال ـت ـح ـكــم ف ــي اسـ ـع ــار ال ـن ـفــط الــى
ج ــان ــب االل ـ ـتـ ــزام ب ـح ـصــة ال ــدول ــة
ف ــي «اوب ـ ـ ــك»  2.8م ـل ـيــون بــرمـيــل
يوميا ،لكن استطيع التحكم في
المصروفات باستثناء الرواتب
ً
في الباب االول ،مبينا انــه يجب
التحكم ببقية المصروفات.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن ت ـح ـق ـي ــق ه ــذا
الـ ـه ــدف يـتـطـلــب ت ـضــافــر جـهــود
الجميع للعمل كفريق واحــد في
إطار توجيهات مجلس الوزراء.

خطة التنمية
وذكـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ح ــرص ــت
خالل المنتدى على تأكيد دورها
كمدير مالي للدولة معني بوضع
أســس سليمة ودقيقة لتقديرات

ً
الحجرف متحدثا في الملتقى
الميزانية ،وبالتالي دعت جميع
الجهات الحكومية إلى ورش عمل
مع كل جهة على حدة تنطلق يوم
الـثــاثــاء المقبل ،لكي يـتــاح لكل
ج ـهــة أن ت ـق ــدم مـيــزانـيـتـهــا وفــق
األولويات،
وكــذلــك ألن تــدعــم الميزانيات
بالدراسات الموجودة لدى هذه
ال ـج ـه ــات ،وال ـت ــي تــؤكــد ض ــرورة
إدراج هذه المبالغ في الميزانية.
وشدد على ضــرورة أن تكون
المشاريع نابعة من خطة التنمية،
وبــالـتــالــي يـكــون هـنــاك أولــويــات
للجهات الحكومية.
وأكد أن «المالية» على استعداد
ل ـت ـقــديــم أي دعـ ــم ف ـنــي لـلـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وه ــي ت ـقــوم بــإعــداد
الميزانية فــي نطاق المسؤولية
المشتركة ،مؤكدا في الوقت ذاته
دور الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وأن عـمـلـيــة عــدم
ضبط الميزانية وتوقعاتها غير
مقبولة.

ميزانيات واقعية
وأ ع ـ ـلـ ــن ا لـ ـحـ ـج ــرف أن وزارة
ال ـمــال ـيــة ل ــن تـعـتـمــد ال ـت ـقــديــرات
األول ـ ـيـ ــة ال ـم ـق ــدم ــة م ــن ال ـج ـهــات

العجيل استعرض رؤية «المراقبين»
ق ــدم رئ ـيــس ج ـهــاز الـمــراقـبـيــن الماليين
خـلـيـفــة ال ـع ـج ـيــل ع ــرض ــا ع ــن رؤي ـ ــة الـجـهــاز
وأهـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي الـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـبـ ـق ــة ع ـلــى
الـ ـمـ ـص ــروف ــات مـ ــن خ ـ ــال ت ـن ـف ـيــذ وت ـط ــوي ــر
الـسـيــاســات واإلجـ ـ ــراء ات الــرقــابـيــة المانعة،
ا لـتــي تسبـق التصرفات المالية ،وذ ل ــك بما
ال ي ـع ــوق تـحـقـيـ ــق األهـ ـ ـ ــداف ،وب ـم ــا يضمن
جـودة استخـدام المـوارد المالية في الجهات
والمؤسسات الحكومية ،ومتابعة تحصيل
اإليرادات العامة ،والمحافظة على المقدرات
المالية للدولة.
التعاون معها لتحديد أولويات
ال ـ ـصـ ــرف خـ ـ ــال الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
ورش عـمــل لـتـحــديــد األول ــوي ــات
وال ـ ـتـ ــي س ـت ـع ـق ــد ألول مـ ـ ــرة فــي
الفترة من  29-15أكتوبر في مبنى
ال ــوزارة ،بهدف تقديم يــد العون
والمساعدة للجهات الحكومية
ف ـ ــي وض ـ ـ ــع وخ ـ ـفـ ــض تـ ـق ــدي ــرات
ميزانيتها و فــق النهج والخطة
الموضوعة لميزانية الدولة.
وق ــال« :نشكر جميع الجهات
ال ـت ــي ق ــدم ــت مـيــزانـيـتـهــا للسنة
ا لـ ـ ـم ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة  ،٢٠٢١ /٢٠١٩ل ـك ــن
ال ـت ـق ــدي ــرات األولـ ـي ــة لـلـمـيــزانـيــة
ا لـعــا مــة المقبلة مضخمة وغير
واقـعـيــة ،وه ــذا أم ــر مــرفــوض وال
يساهم في تعزيز التوازن المالي
ل ـل ـم ـيــزان ـيــة ،وع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع أن
يعي دوره في الحد من الهدر في
المصروفات ،مراعين في ذلك عدم
ا لـمـســاس بالمستوى المعيشي
للمواطن واإلنفاق الرأسمالي على
المشاريع التنموية».
وق ـ ــال الـ ـحـ ـج ــرف ان الـ ـ ـ ــوزارة
ت ـس ـل ـمــت مـ ــن  31ج ـه ــة م ـش ــروع
ً
م ـيــزان ـيــة ك ــام ــا ،ومـ ــن  24جـهــة
ً
مـشــروع ميزانية نــاقـصــا ،بينما
لم تتسلم ميزانيات من  13جهة.
وذكــر أن ميزانية ،2021/2020
وهو التحدي القادم ،حيث هناك
 31جهة قدمت المشروع كامال،
وه ـن ــاك لــاســف  24جـهــة قــدمــت
الـمـشــروع بشكل جــزئــي ،وهناك
 13ج ـه ــة لـ ــم تـ ـق ــدم م ـيــزان ـي ـت ـهــا

الـحـكــومـيــة ل ـم ـشــروع الـمـيــزانـيــة
العامة للسنة المالية ،202١/٢٠٢٠
والـتــي بلغت  27.7مليار ديـنــار،
وح ـ ـثـ ــت ج ـم ـي ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ع ـلــى
تـقــديــم مـيــزانـيــات واقـعـيــة تحكم
ً
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـن ـت ــائ ــج
الـحـســاب الختامي األخ ـيــر ،وإال
ً
فستضع الــوزارة التقديرات بدال
مـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ،وعـ ـل ــى ال ـج ـه ــات
االلتزام بتقديراتها.
ودعـ ــت ال ـ ـ ــوزارة ال ـج ـهــات إلــى

نظام األوراكل
سئل الوزير عن نظام األوراكل رغم أنه برنامج الكتروني فإنه ال يعترف
بالتكنولوجيا ،ألنــه يـفــرض عـلــى ال ـ ــوزارات ان تـمــرر معامالتها بــدورة
مستندية كاملة ،وأجاب ان نظام االوراكل المطبق ال رجعة فيه ،ورغم ما
قيل عنه من التعقيدات فهو قابل للتطوير ،وسنصل إلى تفعيله بشكل
كامل ،لما له من دور في أحداث قفزة نوعية ،ونعمل على االنتهاء من اي
مستندات ورقية ،على أن تكون كل التعامالت من خالل اوراكل فقط.

مالحظات على التقديرات
أكد الحجرف أن السبب في رفض الميزانيات هو التفاوت والتباين
فيها ،وسنعمل مع الجهات الحكومية كي نصل لفهم مشترك لوضع
تقديرات اكثر دقة وواقعية لكل جهة على حدة ،و«سنعمل مع المراقبين
الماليين لمتابعة االلتزام الدقيق بهذه الميزانية ،حيث فوجئ بقيام
بعض الجهات بإدراج مشروعات للموازنة رغم انها غير مدرجة بخطة
التنمية ،ودون ان نعرف مبررات المشروع وهو ما نرفضه».

جانب من الجلسة الحوارية

مكاسب للمؤشرات ...والسيولة  13مليون دينار

تداوالت على أسهم منتقاة تدعم نمو مؤشر السوق الرئيسي
●

علي العنزي

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
ارت ـفــاعــات مـتـفــاوتــة فــي بــدايــة تعامالت
هذا األسبوع ،وحقق مؤشر السوق العام
نمو بنسبة  0.28في المئة ،أي حوالي 16
نقطة ،ليصل الى مستوى  5721.84نقطة،
ّ
لكن السيولة عادت الى التراجع ،وبالكاد
بلغت  13.1مليون ديـنــار فـقــط ،تــداولــت
 84.8مليون سـهــم ،عبر  3209صفقات،
بينما سجل مؤشر السوق األول نموا أقل
ُ
بعشري نقطة مئوية فقط ،تـعــادل 12.9
نقطة ،ليقفل على مستوى  6226.04نقطة،
وبـسـيــولــة مـتــراجـعــة هــي األخـ ــرى كانت
 8.8ماليين ديـنــار ،تــداولــت  23.4مليون
سـهــم عـبــر  1305ص ـف ـقــات ،وك ــان الــدعــم
هذه المرة للمؤشر العام من قبل مؤشر
السوق الرئيسي ،الذي ربح حوالي نصف

نقطة مئوية تساوي  22.58نقطة ،ليصل
ا لــى مستوى  4740.52نقطة ،وبسيولة
ـداول ــت
مـتــوسـطــة  4.2مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،ت ـ ّ
عدد أسهم بلغ  61.4مليون سهم ،نفذت
عملياتها عبر  1904صفقات.

تراجع السيولة ونشاط عقارات الكويت
عادت البورصة الى مستويات متدنية
مــن الـسـيــولــة ،وذل ــك بـعــد تــراجــع نشاط
وسيولة األسهم القيادية في السوق األول
أمس ،وكانت األولى خضراء ،بالرغم من
انـحـســار جــديــد للسيولة عـلــى مستوى
معظم مكونات السوق األول ،وكان الفتا
عـمـلـيــات الـبـيــع وال ـض ـغــط عـلــى األسـهــم
األكـثــر سـيــولــة ،مثل البنك الــدولــي الــذي
عــا نــي كثيرا قبيل إ ع ــان نتائجه للربع
الثالث ،كما رافقه البنك الوطني متراجعا

وسهمي مباني وبنك الخليجي ،بينما
استمر اللون األخضر على سهم أجيليتي
وبيتك وهـيــومــن ســوفــت وم ـيــزان وبقية
أسهم السوق ،لكن على وتيرة مكاسب أقل
ليسجل مؤشر السوق ارتفاعه الرابع على
التوالي ،بينما في المقابل كانت مكاسب
ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي مــرتـبـطــة بــارت ـفــاعــات
كبيرة لعدة أسهم في السوق ،أبرزها كان
األنظمة وأسمنت أم القوين ،حيث اقتربت
مكاسبهما مــن نسبة  20فــي المئة ،كما
رب ــح سهما صـكــوك ومـنـشــآت بنسبة 1
و 10في المئة على التوالي ،ليقفز مؤشر
ال ـســوق الــرئـيـســي راب ـحــا حــوالــي نصف
نقطة مئوية ،وتنتهي الجلسة خضراء
على مستوى المؤشرات الرئيسية وحمراء
على مستوى متغيرات السوق الثالثة.
خليجيا ،كان األداء في أغلبه أخضر،
بعد ارتفاع مؤشري سوقي اإلمارات دبي

وأبوظبي ،كما ربح سوقا الكويت وقطر،
وكانت التراجعات المحدودة من نصيب
أس ــواق الـسـعــوديــة ومـسـقــط والـبـحــريــن،
بالرغم من مكاسب أسعار النفط بنهاية
تعامالتها يــوم الجمعة الماضي ،حيث
تجاوز برنت مستوى  60دوالرا للبرميل،
بنمو تجاوز  2في المئة ،وعلى وقع اتفاق
جزئي بين الــواليــات المتحدة والصين،
وكــان أبــرز نقاطه تجميد رفــع الضرائب
ع ـلــى س ـلــع صـيـنـيــة ت ـب ـلــغ قـيـمـتـهــا 250
مليار دوالر مقابل شراء منتجات زراعية
أميركية من قبل الصينّ ،
وهمشت مشاكل
هواوي وبعض النقاط المهمة الستمرار
االتفاق التجاري الجديد ،وفتحت الباب
على اتفاقات ثنائية بين دول العالم ،مما
يـقـلــص دور ال ـت ـجــارة الـعــالـمـيــة ،وال ــذي
ّ
توسع خالل األعــوام الماضية الى أعلى
مستوياته.

ً
إط ــاق ــا ،وه ــذه الـجـهــات مخالفة
لتعميمات «الـمــالـيــة» ،وبالتالي
الـ ـ ـ ــوزارة سـتـفـعــل دورهـ ـ ــا بــأنـهــا
ستضع تقديرات ميزانيتهم بناء
ً
على الحساب الختامي ،موضحا
«بـمــا انـهــم غير مهتمين بوضع
م ـي ــزان ـي ـت ـه ــم ف ـس ـن ـق ــوم ب ــوض ــع
ميزانيتهم».
وأكد أن كل األرقام التي وردت
في الميزانية المقبلة مرفوضة،
وسنجتمع مع كل جهة لمراجعة
ً
ك ــل م ـيــزان ـيــة ع ـلــى ح ـ ــدة ،م ـف ـيــدا
ب ــأن ك ــل ج ـهــة م ـط ـلــوب مـنـهــا ان
تفند وتــدعــم األرق ــام التي وردت
ً
في تقديراتها ،راجـيــا ان «يرسل
لــوزارة المالية مسؤول ذو قــرار،
ويعي بالميزانية ،ألننا عانينا
الـعــام الفائت بعد قـيــام الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـ ــإرس ـ ــال مــوظ ـف ـيــن
ليس لديهم قــرار ولديهم قصور
في الفهم الكامل للميزانية ،وهو
ما يضع الــوزارة في موقف انها
تتخذ ميزانيتكم بالنيابة عنكم
وهو شيء ال نريده».
وأض ـ ــاف أن هـ ــذه ال ـم ـشــاريــع
يـجــب أن ت ـكــون نــابـعــة مــن خطة
الـتـنـمـيــة لـيـكــون ه ـنــاك أولــويــات
للجهات الحكومية ،وأن الــوزارة
على أتم استعداد لتقديم أي دعم
فـنــي لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة ،وهــي
تقوم بإعداد هذه الميزانية ،فهي
مسؤولية مشتركة ،وان تحقيق
ال ـ ـتـ ــوازن ال ـم ــال ــي هـ ــدف يـتـطـلــب
التعاون وتضافر الجهود.

أخبار الشركات
«المدينة» تلغي أنشطة استثمارية
أعلنت شركة المدينة للتمويل واالستثمار أنه تمت
الموافقة على إلغاء بعض األنشطة االستثمارية التي
تمارسها الشركة من عقد التأسيس.
وقــالــت «الـمــديـنــة» إنــه سيتم اتـخــاذ كــل اإلج ــراءات
الــازمــة بهذا الخصوص ،بما فيها تعديل األغــراض
ال ـتــي تــزاول ـهــا ال ـشــركــة ف ــي عـقــد الـتــأسـيــس والـنـظــام
األساسي ،مبينة أن األنشطة التي تم إلغاء مزاولتها
هي مدير نظام استثمار جماعي ،أمين حفظ ،مراقب
استثمار ونشاط وكيل اكتتاب.

«نور» :المحمد مديرًا
للمخاطر
أفادت شركة نور لالستثمار
المالية بأنه تم تعيين عبدالله
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــد بـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــة مـ ــديـ ــر
المخاطر اعتبارا من تاريخه
بدال من زاهد عبدالحق.

«المتحد»« :بيتك» لم يتقدم
بعرض استحواذ رسمي
أكد بنك األهلي المتحد أن بنك البحرين
المركزي لم يصدر بعد موافقته بخصوص
عملية االستحواذ ،ولــم يتم تقديم عرض
استحواذ رسمي من قبل «بيتك».
وأشار البنك الى أنه سيقوم باإلفصاح
فورا وتباعا عن أي تطورات بخصوص هذا
الموضوع ،حرصا على الشفافية ومصالح
مساهميه والمتعاملين معه.

«الشارقة أ» :عبدالله رئيسًا
لمجلس اإلدارة
انتخب مجلس إدارة شركة الشارقة
لألسمنت والتنمية الصناعية عثمان
عـبــدالـلــه رئـيـســا لمجلس اإلدارة ،وتــم
تعيين صالح النومان عضوا جديدا في
المركز الشاغر بمجلس االدارة.

«أبيار» :استقالة الصرعاوي
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة أبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار
للتطوير الـعـقــاري أن رئيس
مجلس إدارة الشركة صالح
الصرعاوي ،تقدم باستقالته
مـ ــن ع ـض ــوي ــة م ـج ـل ــس إدارة
الشركة.
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اقتصاد

شركتا توصيل برؤوس أموال أجنبية تحتكران عقود المطاعم
تجنيان أكثر من  4ماليين دينار بعد انتهاكهما قواعد المنافسة!
• «حماية المنافسة» أحالهما إلى «تحقيقات الداخلية» وطالبهما برد األموال المستفيدة منها
المحرر االقتصادي

تواجه شركتان متخصصتان
في مجال توصيل الطلبات
مالحقات قانونية وقضائية،
بعد إحالتهما من جهاز
المنافسة إلى اإلدارة العامة
للتحقيقات ،بسبب ممارسات
احتكارية تخالف قانون
حماية المنافسة عادت
عليهما بمبالغ تفوق أربعة
ماليين دينار.

الشركتان طالبتا
المطاعم بعدم
نشر إعالنات إال
بمواقعهما فقط
وإال فستوقعان
العقاب عليها

ف ـض ـي ـحــة مـ ــدويـ ــة كـشـفـتـهــا
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـج ــري ـه ــا
اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة لـلـتـحـقـيـقــات
ف ــي ال ـب ــاغ ال ـم ـحــال إل ـي ـهــا من
ج ـه ــاز ال ـم ـنــاف ـســة ع ــن تحصل
شــرك ـت ـيــن ف ــي م ـج ــال تــوصـيــل
طلبات المطاعم على مــا يزيد
عـلــى  4مــايـيــن دي ـنــار كويتي،
بـسـبــب اح ـت ـكــاره ـمــا لتوصيل
الـطـلـبــات وانـتـهــاكـهـمــا قــواعــد
الـمـنــافـســة الـمـنـصــوص عليها
بقانون حماية المنافسة ،والذي
ي ـع ــاق ــب الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـخــال ـفــة
بإزالة المخالفات مع تغريمها
بالمبالغ التي استفادت منها.
ول ـف ـتــت الـتـحـقـيـقــات ال ــى أن
كـلـتــا ا لـشــر كـتـيــن المملوكتين
لرأس مال أجنبي خالفتا أحكام
القانون الــذي يمنع ممارسات
االحـتـكــار ،األمــر الــذي أدى إلى
إحــالـتـهـمــا إل ــى اإلدارة الـعــامــة
ل ـل ـت ـح ـق ـي ـق ــات بـ ـتـ ـه ــم انـ ـتـ ـه ــاك
قــواعــد الـمـنــافـســة واالس ـت ـفــادة
من أساليب االحتكار واإلضرار
بـ ــال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة بـ ـ ــذات
ال ـم ـج ــال ،ت ـم ـه ـيــدا إلحــالـتـهـمــا
إل ــى الـقـضــاء ال ـجــزائــي ،ووقــف
تراخيصهما التجارية في حالة
العود على ممارسة الجريمة.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــة جـ ـ ـه ـ ــاز
ال ـم ـنــاف ـســة لـلـشــركـتـيــن ب ــإزال ــة
المخالفات المنسوبة اليهما،
وت ـق ــدي ــم م ــا ي ـف ـيــد امـتـثــالـهـمــا

لـ ـ ـق ـ ــرارات الـ ـجـ ـه ــاز واالمـ ـتـ ـث ــال
لقواعد منع االحتكار في العقود
التي تربطهما بالمطاعم التي
تقومان بالتوقيع معها ،رفضت
الشركتان تنفيذ قــرارات جهاز
الـم ـنــاف ـســة رغ ــم ان ـت ـهــاء ال ـمــدة
القانونية التي منحها الجهاز
لـهـمــا ،األمـ ــر الـ ــذي سيضاعف
ال ـغــرامــات بحقهما ،وال ـتــي قد
تـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى م ـب ـل ــغ  4مــاي ـيــن
دينار ،وهي قيمة المبالغ التي
استفادت منهما الشركتان من
أساليب االحتكار خالل الفترة
المبلغ عنها فقط!
وبـ ـيـ ـن ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر رس ـم ـي ــة
لــ"الـجــريــدة" أن وقــائــع مالحقة
الـ ـش ــركـ ـتـ ـي ــن قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــا بـ ـ ــدأت
ف ــي عـ ــام  ،2017ع ـنــدمــا قــامــت
الشركتان بإبرام عقود حصرية
مــع الـمـطــاعــم وإل ـ ــزام المطاعم
بـعــدم التوقيع مــع أي شركات
توصيل أخرى ،األمر الذي دفع
العديد من المطاعم إلــى إلغاء
العقود مع أي شركات توصيل
ســوى الشركتين ،وبعد تقديم
ش ـكــاوى ال ــى ج ـهــاز المنافسة
أص ــدر ال ـج ـهــاز فــي يــونـيــو من
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ق ـ ـ ــرارا ب ــإل ــزام
الشركتين بإزالة بند االحتكار
م ــن ع ـق ــوده ـم ــا م ــع ال ـم ـطــاعــم
لمخالفته قواعد المنافسة.
وأوضحت المصادر
أن ك ـل ـتــا ال ـشــرك ـت ـيــن،

وب ــدال م ــن أن تـمـتـثــا ل ـق ــرارات
جهاز المنافسة ،قامتا بتحدي
قرارات جهاز حماية المنافسة
بمخاطبة الشركات والمطاعم
ال ـتــي تـتـعــامــل معهما بــإمـكــان
الـتــوقـيــع مــع شــركــات توصيل
أخرى ،لكنها كشركات ستكون
م ـلــزمــة بـنـسـبــة إضــاف ـيــة تـقــدر
ب ـ ـ ـ ــ ،%2ف ـي ـم ــا الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
ستستمر مع الشركتين لن يتم
إلزامها بتلك النسبة ،وهو األمر
الذي دعا المطاعم الى التمسك
بالشركتين خشية فرض نسب
إضافية بحقها.
وت ـس ـب ــب قـ ـ ــرار الـشــركـتـيــن
ب ـ ـفـ ــرض ن ـس ـب ــة ال ـ ـ ـ ـ ــ %2ع ـلــى
ال ـم ـط ــاع ــم الـ ـت ــي ت ـت ـعــاقــد مــع
ش ــرك ــات تــوصـيــل أخـ ــرى الــى
ف ـس ــخ ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـطــاعــم
عقودها الجديدة مع شركات
ت ــوص ـي ــل الـ ـطـ ـلـ ـب ــات ،تـجـنـبــا
ل ـ ـسـ ــداد ن ـس ـب ــة  %2مـ ــن قـبــل
الشركتين ،والتي نجحت في
م ـم ــارس ــة أسـ ـل ــوب االح ـت ـك ــار
بطريقة أخرى ،بعدما طالبها
جـهــاز المنافسة بــإلـغــاء بند
الحصرية من عقودها ،وهو
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي س ــاع ــد

اعتياد الجرائم
تؤكد المصادر أن توالي اإلحاالت ضد الشركتين إلى
القضاء وصدور حكم باإلدانة في الواقعة األولى سيمنح
المحاكم الجزائية إلـغــاء ترخيصها الـتـجــاري لكونها
عــائــدة على ارت ـكــاب الــوقــائــع المخالفة لـقــانــون حماية
المنافسة ،وإيقاع عقوبات الحبس والغرامة ،ورد المبالغ
التي تم االستفادة منها من جراء عمليات االحتكار.

تسببتا في إلغاء 90
ً
عقدا لشركة توصيل
بسبب االحتكار
وتضرر رؤوس
األموال المدعومة
من الدولة

الـ ـش ــركـ ـتـ ـي ــن عـ ـل ــى مـ ـم ــارس ــة
أسـ ــال ـ ـيـ ــب االح ـ ـت ـ ـكـ ــار ب ـط ــرق
أخرى!
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن
شركات التوصيل المتضررة
لجأت إلى جهاز المنافسة مرة
أخرى ،وتحديدا في أغسطس
مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،مطالبة
بتطبيق أحكام القانون الذي
يـ ــرعـ ــى الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة وي ــوق ــف
س ـطــوة الـمـسـتـثـمــر االجـنـبــي
عـلــى قـطــاع شــركــات توصيل
ال ـط ـل ـب ــات ،وهـ ــو األمـ ـ ــر ال ــذي
دف ـ ــع الـ ـجـ ـه ــاز إل ـ ــى م ـمــارســة
صالحياته لتطبيق أحكام
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،واالنـ ـتـ ـق ــال
إل ــى مـقــار الشركتين
وتحرير المخالفات
ب ـ ـح ـ ـق ـ ـه ـ ـمـ ــا،

وضبط عدد من العقود التي
تثبت ارتكابهما للممارسات
االحتكارية.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن إدارة
الـ ـش ــركـ ـتـ ـي ــن أبـ ـلـ ـغـ ـت ــا ال ـج ـه ــاز
م ـ ــوافـ ـ ـقـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى إزالـ ـ ـ ـ ـ ــة
المخالفات المنسوبة اليهما،
واالمتثال إلى قراراته ،وبأنهما
ف ــي حــاجــة إل ــى ال ــوق ــت الت ـمــام
ذلــك بسبب كـثــرة العقود التي
تربطهما بالمطاعم والشركات،
إال أنهما لــم تقوما بــإزالــة تلك
الـمـخــالـفــات مـنــذ  4أشـهــر رغــم
منحهما المهلة المطالب بها
مــن مجلس إدارة الجهاز وفق
الـ ـص ــاحـ ـي ــات الـ ـت ــي يـمـنـحـهــا
ا ل ـقــا نــون لمجلس إدارة جهاز
المنافسة.
وقالت المصادر إن الصدمة
الحقيقية ،و هــي تلقي الجهاز
شكاوى جديدة ضد الشركتين
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرارهـ ـم ــا فـ ــي م ـخــال ـفــة
الحصرية التي أبلغت الجهاز
بإزالتها منذ يونيو مــن العام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وهـ ـ ــو األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
ي ـث ـي ــر اس ـت ـف ـه ــام ــا عـ ــن ت ـحــدي
بعض الشركات أحكام القانون
والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــي تـ ـص ــدره ــا
ال ـج ـه ــات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة الـمـعـنـيــة
بتطبيق القانون كجهاز حماية
المنافسة.
وأضافت أن جهاز المنافسة
أم ـ ـ ــام اخـ ـتـ ـب ــار ح ـق ـي ـقــي لـ ــردع

الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـخ ــال ـف ــة ألح ـك ــام
قـ ــانـ ــون الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ،مـ ــن أج ــل
ح ـم ــاي ــة ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ـح ـل ــي مــن
ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـمـلــك رؤوس
أمــوال كبيرة وبعضها مملوك
لرأسمال أجنبي ،وال تلتزم بأي
قواعد تنافسية ،بما تنتج عنه
االضـ ـ ــرار بــأص ـحــاب ال ـشــركــات
ال ـع ــام ـل ــة وب ـ ـ ـ ــرؤوس األمـ ـ ـ ــوال،
الس ـي ـم ــا أصـ ـح ــاب ال ـم ـش ــاري ــع
الصغيرة التي تدعمها الدولة.

طالبتا المطاعم
بعدم التعاقد مع
أي شركات توصيل
أخرى ثم فرضت
نسبة  %2بحقهما!

عمالة سائبة

تهديد المطاعم

أفادت المصادر بأن العمالة التي تعتمد عليها
الـعــديــد مــن شــركــات الـتــوصـيــل لـنـقــل الـطـلـبــات،
ومنها الشركتان تـعــود الــى عمالة الـمــادة ،18
والتي يتم جلبها للعمل بالمنازل ،وال يحق لها
العمل بالشركات إال بعد التحويل.
وأشــارت إلى أن هناك استغالال بعدم إيقاف
أصحاب قائدي تلك السيارات أو الدراجات ألنهم يقومون
بنقل الطلبات رغم أنهم ليسوا على إقامة تلك الشركات،
وهو األمر الذي يثير مسؤولية تلك الشركات عن العمالة
السائبة!

ذكرت مصادر أن إدارة الشركتين تقوم بتعقب إعالنات
المطاعم لــدى بعض شــركــات التوصيل التي تعلن معها،
وقامت بتهديد المطاعم بإلغاء عقودها ما لم تتوقف عن
عملية اإلعالن ،حتى ال يكون هناك تركيز على شركات أخرى،
وأنها ترغب في أن تستحوذ على سوق توصيل الطلبات!

ً
إلغاء  90عقدا

أبـلـغــت إح ــدى شــركــات تــوصـيــل الـطـلـبــات جـهــاز حماية
المنافسة بخسارتها  90عقدا من المطاعم ،بسبب سياسة
االح ـت ـكــار ال ـتــي مــارسـتـهــا ال ـشــرك ـتــان منذ
 2017حتى اآلن دون أن تتدخل األجهزة
الرقابية والقانونية في الدولة لحماية
السوق وإيقاف ممارستها المخالفة
للقانون وإنذار جهاز المنافسة
لها.

تستخدمان
ً
عددا من العمالة
السائبة لقيادة
السيارات
والدراجات دون
رقابة «الداخلية»

«الوطني» :اتجاه هابط ألصول المالذ اآلمن
ً
ات ـخ ــذت ال ـع ـمــات م ـس ــارا شــديــد ال ـتــذبــذب عـلــى م ــدار
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ف ــي ظ ــل اس ـت ـجــابــة س ــوق الـعـمــات
األجنبية لمجموعة متباينة من األنباء الصادرة ،سواء
كانت إيجابية أو سلبية.
وأصبح التحول المفاجئ سيد الموقف ما بين االبتعاد
عن المخاطر واإلقـبــال عليها ،السيما في ظل التوترات
الجيوسياسية المتزايدة على مستوى العالم.
وبصفة عــامــة ،وحسب تقرير أس ــواق النقد األسبوعي
الصادر عن بنك الكويت الوطني ،انتهت تداوالت األسبوع في
ظل معنويات إيجابية بفضل المبادرة المتفائلة التي أقدمت
عليها الصين ،رغم إدراج واشنطن  28شركة صينية على
الالئحة السوداء في وقت سابق من هذا األسبوع .وكشفت
بيانات وزارة الــزراعــة األميركية عــن قيام الصين بزيادة
مشتريات المنتجات الزراعية األميركية في اآلونة األخيرة.
وص ـ ــرح ت ــرام ــب لـلـمــراسـلـيــن بـتـمـكــن فــري ـقــه م ــن إج ــراء
"مفاوضات جيدة مع الصين" ،وأكد عزمه لقاء نائب رئيس
الوزراء ليو خه.
أمــا على الجانب اآلخــر من المحيط األطلسي ،فمازالت
فرص انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي بدون

اتفاق آخذة في التضاؤل ،حيث أكد رئيس مجلس االتحاد
األوروبي تلقيه "إشارات واعدة" تشير إلى إمكانية التوصل
إلى اتفاق.
وفــي ظل األج ــواء المتفائلة التي ســادت خــال األسبوع
الماضي ،تعرضت أصــول المالذ اآلمــن للضغوط ،بما أدى
إلى تراجعها ،وفي المقابل ارتفعت نظيرتها عالية المخاطر،
حيث انخفض الين بنسبة  1.48فــي المئة مقابل ال ــدوالر
خالل جلسات التداول الخمس الماضية .كذلك اتخذ الدوالر
ً
ً
األميركي موقفا دفاعيا مقابل سلة من العمالت .كما تعرض
ً
الدوالر أيضا للضغوط نتيجة للتعليقات الحذرة التي أدلى
بها رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي .أما بالنسبة لألداء
على أساس أسبوعي ،فانخفض مؤشر الدوالر بنسبة 0.48
في المئة.
من جهة أخــرى ،ارتفعت عمالت االقتصادات المعتمدة
على التصدير (اليورو والدوالر األسترالي واليوان الصيني
والبيزو المكسيكي والــون الـكــوري) ،في ظل تحسن اآلفاق
التجارية الدولية.
وبالنظر إلى أداء سوق األسهم نلحظ ارتفاع مؤشرات
ً
األسهم على مستوى العالم ،كما نجحت أسهم الطاقة أيضا

«الموانئ» :ليس لدينا
تعيينات «باراشوتية»
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية ،انها لم تشهد أي تعيينات
ً
"باراشوتية" كما يشاع ،مؤكدة أن التوظيف فيها جاء وفقا لالئحة
المؤسسة الداخلية بمرسوم ،خصوصا فيما يتعلق بالتوظيف
من خالل المادة  20من الالئحة الداخلية لذوي الخبرة" ،وهــذا ما
اقــره مجلس اإلدارة في اجتماعه األخير بتاريخ  ،2019/10/6كما
ان نقل بعض الموظفين من جهة حكومية الى المؤسسة تم وفق
االجراءات القانونية".
قالت المؤسسة ،في بيان :إن االدارة الحالية تعلن عن جميع
الشواغر للمناصب اإلشرافية لندب منصب رئيس قسم ،ومراقب،
ومدير إدارة ،مضيفة أنه فيما يتعلق بإصدار قرارات إدارية لتسكين
بعض الموظفين باإلضافة الي عمله ،فيأتي لملء الفراغات في الهيكل
التنظيمي ،ولمصلحة انسيابية العمل الى حين االعالن عن الوظيفة.
وأكدت أن اإلدارة الحالية لم تسكن أي موظف في منصب دون
االعالن عن الوظائف بين موظفي المؤسسة.
ولفتت إلــى أن المدير الـعــام أصــدر بتاريخ  2019/10/10قــرارا
إداريا رقم  707بتشكيل لجنة إعداد الشروط المرجعية لممارسة
"تطوير الهيكل التنظيمي وانظمة ولوائح الموارد البشرية وتطبيق
اشتراطات ضبط الجودة العالمية لمؤسسة الموانئ الكويتية"
مواكبة لـ "خطة التنمية  "2035على الشركات العالمية والمحلية
االستشارية المتخصصة.

« :»otcتداول 93.5
مليون سهم بـ 406.6
آالف دينار
شهدت منصة تداوالت نظام خارج
المنصة ،المعروف اختصارا بــ"أو تي
سي" ،خالل جلسات األسبوع المنتهي
الخميس الماضي ،انخفاضا في قيمة
ال ـت ــداوالت ،بـتــداول  93.5مليون سهم
بقيمة  406.6آالف ديـنــار (نـحــو 1.38
مليون دوالر) تمت عبر  60صفقة.
وقالت شركة "الموازي دوت كوم" ،في
تقرير لها ،إن شاشة الصفقات الفورية
سـجـلــت أداء اي ـجــاب ـيــا ،إذ ب ـلــغ حجم
التداوالت  2.16مليون سهم بقيمة 72.9
الف دينار (نحو  247.8الف دوالر) تمت
عبر  42صفقة.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـش ــرك ــة أن ال ـص ـف ـقــات
ال ـخ ــاص ــة س ـج ـلــت أداء سـلـبـيــا خــال
األسبوع ،إذ بلغت التداوالت نحو 91.4
مليون سهم ،بقيمة تبلغ نحو 333.7
ألــف ديـنــار (نـحــو  1.13مليون دوالر)
تمت عبر  18صفقة.

في الصعود بعد ورود تقارير عن األضرار التي لحقت بناقلة
نفط إيرانية.
وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.34
ً
في المئة يوم الجمعة ،مسجال أعلى مكاسب يومية يحققها
منذ أكثر من شهر .كما ارتفع كال من مؤشر نيكاي الياباني
 ،225ومؤشر كوسبي لألسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.2
في المئة و 0.8في المئة على التوالي .أما في أوروبا ،فارتفع
مــؤشــر داك ــس األلـمــانــي بمقدار  347.45نقطة ليغلق عند
مستوى .12.511.65
ً
أما على صعيد أسواق السلع ،فتلقت أسعار النفط دعما
على العديد من الصعد ،حيث ساهمت كل من اآلثار المترتبة
على تحسن اآلفاق التجارية واالضطرابات التي سادت الدول
المنتجة للنفط (العراق واإلكوادور) في تعزيز مخاوف انقطاع
ً
اإلمــدادات ،وكذلك ألمحت األوبك عن عزمها تطبيق خفضا
ً
جديدا في إنتاجها ،كما تعرضت ناقلة نفط إيرانية للهجوم
بالصواريخ في البحر األحمر.
كل تلك العوامل أدت إلــى ارتفاع سعر مزيج خــام برنت
ً
ً
إلى أعلى مستوياته المسجلة خالل  11يوما وصــوال إلى
مستوى  62.05دوالرا.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

هيئة األسواق تطرح مناقصة
لمشروع احتضان وتبني االبتكارات
أعلنت هيئة أسواق المال طرح
مناقصة رقم CMA/PROC/4/2019
بشأن تقديم خدمات استشارية
للمرحلة التحضيرية لمشروع
احتضان وتبني االبـتـكــارات في
مجال التقنيات المالية المطبقة
في أسواق المال.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إنـ ـ ـ ـ ــه ي ـم ـك ــن
الحصول على وثائق المناقصة
م ـ ــن مـ ـق ــر ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال
الــرئ ـي ـســي ال ـك ــائ ــن ف ــي ال ـكــويــت،
شرق ،شارع الشهداء ،مبنى برج
الحمراء لألعمال ،الدور  ،20دائرة
العقود والمناقصات ،على أن يتم
تقديم كـتــاب تفويض للشخص
المخول بشراء كراسة المناقصة.
وبـ ـيـ ـن ــت ال ـه ـي ـئ ــة أن ـ ــه س ـي ـتــم
عـقــد اج ـت ـمــاع تـمـهـيــدي ف ــي يــوم
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــواف ــق  17أك ـتــوبــر

 2019ل ـي ـتــم م ـنــاق ـشــة تـفــاصـيــل
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد ع ـ ـلـ ــى ك ــل
االستفسارات من الجهة المعنية
في الهيئة.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن آخـ ــر مــوعــد
لـتـقــديــم ال ـع ـط ــاءات ه ــو ف ــي يــوم
تاريخ اإلقفال المحدد بالجدول
أعــاه حتى الساعة الثانية بعد
ال ـظ ـه ــر فـ ــي م ـق ــر ه ـي ـئ ــة أس ـ ــواق
المال المذكور أعاله ،وسيتم دفع
الـمـقــابــل الـنـقــدي الـمــذكــور أعــاه
بواسطة  K-Netأو بواسطة شيك
مصدق.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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العقار ومواد البناء

سند الشمري

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

 37.6مليون دينار تداوالت شقق التمليك منذ بداية العام
شكلت  %1.33من إجماليها للقطاع البالغ  2.76مليار
تعتبر شقق التمليك في
معظم دول العالم من أهم
القطاعات
العقارية ،التي ً
ً
يتم إيالؤها اهتماما كبيرا
بها سواء لناحية التشريعات
التي تجذب المستثمرين
وتحفظ حقوقهم أو من
ناحية المطورين العقاريين
وتسهيل كل اإلجراءات
أمامهم.

بلغ إجمالي تداول قطاع شقق
التمليك  37.6مليون ديـنــار ،منذ
بــدايــة الـعــام الـحــالــي حتى نهاية
شهر سبتمبر الماضي ،إذ نمت
تــداوالت هــذا القطاع بشكل الفت
خالل الربعين األخيرين.
«الجريدة» أعدت إحصائية عن
إجمالي المبيعات التي تمت بهذا
القطاع ،إذ شكلت تــداوالت قطاع
شقق التمليك ما نسبته  1.33في
المئة ،من إجمالي تداوالت القطاع
الـعـقــاري بشكل عــام الـبــالــغ 2.76
ً
مليار دينار تقريبا.
ً
ً
وشهد هذا القطاع إقباال كبيرا
م ــن الـمـسـتـثـمــريــن والـمــواطـنـيــن،
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،وس ــط
انـ ـ ـع ـ ــدام ال ـ ـفـ ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة
األخرى سواء في القطاع العقاري
وبـعــض الـقـطــاعــات االستثمارية
األخرى.
كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض م ــن
ً
المستثمرين ،وخصوصا أصحاب
صغار رؤوس األموال ،االستثمار
ً
في القطاع العقاري نظرا إلى قلة
المخاطر فيه ووجود عوائد تصل
إلى أكثر من  5في المئة.
وتـ ـ ـ ــرواحـ ـ ـ ــت أس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـش ـق ــق
ً
المبيعة المسجلة وفقا للبيانات
ال ـم ـت ــوف ــرة ف ــي إدارة الـتـسـجـيــل
العقاري والتوثيق في وزارة العدل،
ما بين  30و 300ألف دينار.
وتعتبر منطقة الشعب أغلى
الـمـنــاطــق ف ــي اس ـع ــار ال ـش ـقــق ،اذ
يتراوح سعر المتر ما بين 1100
ً
و 1380دي ـ ـ ـنـ ـ ــارا ،وي ــرتـ ـف ــع أك ـثــر
مــن ذل ــك بالنسبة للشقق سوبر

ديلوكس أو الشقق ذات المساحات
الكبيرة.
وتأتي منطقة الفنطاس أرخص
المناطق إذ يتراوح سعر المتر ما
بين  450و 700دينار ،كما تعتبر
من أكثر المناطق فيها معروض
ً
ً
من الشقق ،وأيضا األكثر إقباال،
ً
نظرا إلى انخفاض األسعار مقارنة
بالمناطق األخرى.
وتركزت معظم صفقات التداول
في مناطق مثل الفنطاس وصباح
ال ـس ــال ــم ،تـلـيـهـمــا م ـنــاطــق حــولــي
والـســالـمـيــة وال ـجــابــريــة وبـنـيــدر
ً
ال ـ ـقـ ــار ،ث ــم ت ــأت ــي أخ ـ ـيـ ــرا مـنـطـقــة
الشعب ،ويـتــراوح متوسط سعر
متر الشقق في كل المناطق ما بين
ً
 500و 1000دينار تقريبا.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـش ـكــل
تداوالت شقق التمليك نسبة أكبر
م ــن  1.33ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي
ً
تداوالت القطاع العقاري ،لكن نظرا
إلى وجود نقص في التشريعات
تـعـمــل ع ـلــى تـنـظـيــم ه ــذا الـقـطــاع
الحيوي فإنها شكلت تلك النسبة
ف ـق ــط ،وال يـ ـ ــزال ال ـق ـط ــاع يـعــانــي
العديد من االختالالت والمشاكل،
ً
ً
جعلت هناك عــزوفــا صريحا من
ً
المواطنين ،وأيضا المستثمرين
والمطورين.

أهم القطاعات
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــم دول ا لـ ـ ـع ـ ــا ل ـ ــم
ت ـع ـت ـبــر ش ـق ــق ال ـت ـم ـل ـيــك م ــن أه ــم
ال ـق ـطــاعــات ال ـع ـق ــاري ــة ،ال ـت ــي يتم
ً
ً
إي ــاؤه ــا اه ـت ـمــامــا ك ـب ـي ــرا س ــواء

لناحية التشريعات التي تجذب
الـمـسـتـثـمــريــن وتـحـفــظ حقوقهم
أو لناحية المطورين العقاريين
وتسهيل كل اإلجراءات أمامهم ،إذ
تشكل تداوالت قطاع الشقق هناك
نسبة كبيرة من إجمالي تداوالت
ً
القطاع العقاري عموما.
ولـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ش ـ ـق ـ ــق الـ ـتـ ـمـ ـلـ ـي ــك
أهـمـيــة كـبـيــرة ،إذ يـســاعــد صغار
المستثمرين وأص ـح ــاب روؤس
األم ـ ــوال الـمـتــوسـطــة عـلــى إيـجــاد
فـ ــرص ي ـس ـت ـث ـمــرون م ــن خــالـهــا
أموالهم.
لـكــن يــأتــي ع ــزوف المواطنين
المحليين عن تملك واالستثمار
في شقق التمليك ألسباب عديدة،
ل ـيــس ف ـقــط لـنـقــص الـتـشــريـعــات،
ب ــل ي ـعــود إل ــى ع ــدم وجـ ــود رغـبــة

وث ـق ــاف ــة لـلـسـكــن ف ــي ال ـش ـق ــق ،إذ
يفضل الـمــواطـنــون فــي المناطق
النموذجية السكن بمنازل خاصة،
وال ت ــوج ــد م ـق ــارن ــة ب ـيــن الـسـكــن
الخاص والشقة من حيث المساحة
وتوافر الخدمات.
ً
وم ــن األسـ ـب ــاب أي ـض ــا ارت ـف ــاع
أسعار الشقق وصغر مساحتها،
إذ تعتبر األسعار في الكويت أغلى
بكثير لو تمت مقارنتها بأسعار
الشقق في البلدان األخرى ،إضافة
إلـ ــى أن مـعـظــم ال ـش ـقــق الـمـحـلـيــة
تـشـطـيـبــاتـهــا س ـي ـئــة ،بـحـجــة أنــه
سيتم تأجيرها ال السكن فيها.
وت ـف ــرض ال ـكــويــت ال ـعــديــد من
القيود على الوافدين لتملك الشقق،
وتكاد تكون تعجيزية ،كما تتطلب
موافقة مجلس الوزراء ،وهذا أدى

إلـ ــى ان ـخ ـف ــاض ت ـ ـ ــداوالت الـشـقــق
بشكل كبير وواض ـ ــح ،إذ يعتبر
الوافدون الفئة الرئيسية المشغلة
لهذا القطاع.

هجرة رؤوس األموال
وف ـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،أق ــرت
العديد مــن دول العالم مجموعة
م ــن ال ـقــوان ـيــن تـعـمــل ع ـلــى جــذب
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــري ـ ــن ،وأص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب
رؤوس األمـ ــوال ،إذ ساهمت تلك
الـتـشــريـعــات ف ــي إن ـع ــاش أسـعــار
العقارات هناك.
وم ـ ـ ــن بـ ـي ــن ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزات ال ـت ــي
منحتها الـعــديــد مــن دول العالم
للمستثمر االجنبي في حال تملك
الشقق ،الحصول على إقامة دائمة،

أو اإلع ـفــاء مــن تــأشـيــرة الــدخــول،
إضــافــة إلــى توفير شقق بأماكن
مرغوبة وأسعار منافسة ومميزة،
مقارنة بأسعار الكويت.
وس ــاهـ ـم ــت ت ـل ــك ال ـت ـس ـه ـيــات
فــي زي ــادة هـجــرة رؤوس األم ــوال
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة بـ ـشـ ـك ــل الفـ ـ ـ ــت خـ ــال
الـسـنــوات الماضية ،وقــد تعرض
الكثيرون لعمليات نصب واحتيال،
ً
نظرا إلى عدم خبرتهم الكافية في
قوانين البلدان التي تم االستثمار
فيها.
وعانى السوق العقاري المحلي
فترة ركــود نتيجة هجرة األمــوال
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،ون ـ ـمـ ــت ص ـنــاعــة
ال ـم ـع ــارض ال ـم ـســوقــة ل ـل ـع ـقــارات
ال ـخــارج ـيــة ،إذ تـمــت إق ــام ــة م ــا ال
ً
ً
يـقــل عــن  12مـعــرضــا ع ـقــاريــا في
السنة الــواحــدة ،وهــذا الرقم كبير
ً
ً
جدا مقارنة بعدد السكان ،وأيضا
مقارنة بالمعارض العقارية التي
تقام في منطقة الخليج العربي.
وكــان قطاع شقق التمليك من
القطاعات غير المرغوب بها في
السابق ،وشهد العديد من القرارات
التي أنعشته ومنها منح قروض
للمستحقات مــن فـئــة المطلقات
واألرامـ ـ ــل بمبلغ  70أل ــف دي ـنــار،
ً
خصوصا على الشقق التي ال تقل
مساحتها عن  100متر مربع ،إذ
ً
وضعت الجهات المعنية شروطا
وضــوابــط للحصول على الدعم،
منها أال تقل المساحة عــن الرقم
الـ ـم ــذك ــور .وشـ ـه ــدت ال ـع ــدي ــد من
المناطق انتعاش كبير جراء ذلك
ال ـقــرار ،إذ شـهــدت أسـعــار الشقق

ً
في منطقة صباح السالم ،تحديدا
نمو تجاوزت نسبته  35في المئة
خالل فترة وجيزة ،فيما استمرت
أس ـع ــار ال ـش ـقــق ذات الـمـســاحــات
الـ ـت ــي ت ـق ــل عـ ــن  100م ـت ــر مــربــع
بنفس المستويات السعرية قبل
إقرار الدعم.

تملك األجنبي
من ناحية أخرى ،تقدم العديد
من العقاريين بمقترحات لتنظيم
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
ال ـمــاض ـيــة ،مــوضـحـيــن أن قـطــاع
شقق التمليك من أهــم القطاعات
الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم ف ــي ح ــل الـقـضـيــة
اإلسكانية وتحافظ على رؤوس
أموال المستثمرين.
وأض ــاف الـعـقــاريــون أنــه يجب
السماح وتحفيز شركات التطوير
العقاري نحو بناء الشقق بنماذج
مختلفة تتناسب طبيعة المواطن،
ً
وبـمـســاحـتـهــا ك ـب ـيــرة ،ف ـضــا عن
ت ـشــديــد ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى ال ـشــركــات
المطورة ،فهناك العديد من الشقق
تشطيباتها سيئة وال تلبي طموح
المواطن.
وذكروا أنه البد أن تعيد الدولة
النظر في موضوع تملك األجنبي
للشقق ،وســط الـظــروف الحالية،
إذ تعاني ميزانية الدولة العجز،
وال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ــأج ـن ـب ــي بــال ـت ـم ـلــك
م ــن ش ــأن ــه ج ـ ــذب االس ـت ـث ـم ــارات
ً
الخارجية وينعكس إيجابا على
قطاعات الدولة.

«بيتك» %4 :زيادة في قيمة صفقة السكن الخاص خالل يوليو
قال تقرير لبيت التمويـل الكويتي «بيتك» ،إن
التداوالت العقارية تخطت حاجز  486مليون
دينار بنهاية يوليو الماضي ،هي األعلى خالل
العام الحالي ،مسجلة زيادة بنسبة  71في المئة
عن قيمتها في يونيو.
ووفق التقرير ،جاءت تلك الزيادة مدفوعة
بأداء قوي لمختلف القطاعات العقارية ،وكان
ً
قـطــاع العقار الـتـجــاري أكثرها نشاطا خالل
ً
يوليو مقتربا فيه من ضعف مستواه مع زيادة
شهرية قدرها  92في المئة عن يونيو ،يليه
قطاع السكن الخاص ،الذي سجل زيادة مقاربة
ُ
ً
أيضا ،كما تالحظ قوة التداوالت العقارية على

قطاع الشريط الساحلي خالل يوليو.
ُ
ً
في التفاصيل ،تالحظ أيضا زيادة شهرية
ً
كبيرة لعدد الـتــداوالت العقارية مسجال 747
صفقة بزيادة  54في المئة عن يونيو مع ارتفاع
الفــت لعددها فــي جميع القطاعات العقارية
باستثناء التجاري الذي سجل عدد تداوالته
ً
ً
تراجعا شهريا في يوليو.
وت ــواص ــل ال ـ ـتـ ــداوالت ال ـع ـق ــاري ــة م ـســارهــا
ال ـت ـصــاعــدي ف ــي يــولـيــو عـلــى أسـ ــاس سـنــوي
ً
رغم أنها شهدت تراجعا بنسبة  11في المئة
مصحوبة بــزيــادة طفيفة نسبتها نصف في
المئة لعدد الصفقات في يوليو ،نتيجة أداء

متفاوت لعددها في القطاعات المختلفة مع
زيادة طفيفة لعددها في السكن الخاص ،فيما
تضاعف في التجاري ،بينما انخفض في كل
من القطاع االستثماري والحرفي.

قيمة تداوالت السكن الخاص
ارتفعت تداوالت السكن الخاص في يوليو
ً
بعدما شهدت واحدا من مستوياتها المحدودة
في يونيو ،وتخطت  165مليون دينار مقابل
حــوالــي  88مليون ديـنــار فــي يــونـيــو ،بــزيــادة
ً
شهرية  88في المئة ،ونظرا لهذا األداء الشهري

القوي فقد شهد قطاع السكن الخاص زيــادة
ً
كبيرة وصلت  15في المئة سنويا.
وارت ـفــع مـتــوســط قيمة الصفقة فــي قطاع
السكن الخاص إلى  331ألف دينار بزيادة 4
فــي المئة عــن متوسط ق ــدره  318ألــف دينار
في يونيو ،وارتفع متوسط قيمة الصفقة 14
في المئة على أســاس سنوي ،وهــذا االرتفاع
السنوي متواصل منذ مارس الماضي.
ونما عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن
ً
الخاص إلى  498صفقة ( 462عقودا 36 ،صفقة
ُ
وكاالت) بزيادة شهرية  80في المئة ،ويالحظ
مسار تصاعدي لعدد صفقات القطاع برغم

اس ـت ـمــرار ت ــذب ــذب م ـع ــدالت الـتـغـيــر الـشـهــري،
بينما تحسن عدد صفقات القطاع على أساس
سنوي بحدود نصف في المئة بنهاية يوليو
مع استمرار تذبذب التغير السنوي في عدد
الصفقات.
ونشطت تداوالت القطاع االستثماري بنهاية
يوليو إلــى حوالي  155مليون دينار بزيادة
نسبتها  28.2في المئة عن حوالي  121مليون
دينار في يونيو ،ومــازال االتجاه التصاعدي
لقيمة ت ــداوالت القطاع الــذي بــدأ منذ حوالي
ً
عام ونصف متواصال ،وعادت تداوالت القطاع
تسجل م ـعــدالت تــراجــع عـلــى أس ــاس سنوي

بنهاية يوليو بعد أن شهدت في يونيو للمرة
األولى خالل العام الحالي زيادة  43في المئة ،إذ
تعد تداوالت القطاع االستثماري أدنى بنسبة
كبيرة قدرها  40في المئة على أساس سنوي.
تـجــاوز مــؤشــر متوسط قيمة الصفقة في
القطاع االستثماري  953ألــف ديـنــار بنهاية
ً
يــول ـيــو مـنـخـفـضــا  6ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن مـتــوســط
تخطى حاجز المليون دينار في يونيو الذي
كان يعتبر أعلى مستوى بلغه المؤشر في العام
الـحــالــي ،أمــا على أس ــاس سـنــوي فقد تراجع
متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنحو
 25في المئة.

هبوط متوسط أسعار
الشقق في أبوظبي
شهد ســوق الـعـقــارات فــي أبوظبي هبوطا طفيفا جــدا على
مستوى أسعار الشقق السكنية والفلل ،وكذلك معدالت اإليجار
فــي الــربــع الـثــالــث مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،مـقــارنــة بــالــربــع الـثــانــي،
وحسبما يبدو فــإن مرحلة التصحيح السعري أوشـكــت على
االنتهاء مع وصول السوق إلى أدنى مستوياته.
جاء ذلك في التقرير األخير الصادر عن شركة تشيسترتنس،
والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في أبوظبي خالل
الربع الثالث من عــام  ،2019وفــي هــذا اإلط ــار ،تراجع متوسط
سعر مبيعات الشقق السكنية ومعدالت اإليجار فيها بنسبة
 ،%1ولم يطرأ أي تغيير على أسعار مبيعات الفلل ومعدالت
اإليجار خالل الربع الثالث من .2019
وفي معرض تعليقه على ذلك ،قال المدير اإلداري لدى شركة
تشيسترتنس في الشرق األوسط وشمال افريقيا ِنك ويتي« :من
غير المنتظر أن يشهد السوق العقاري بأبوظبي زيادة كبيرة
في المعروض العام المقبل ،وهو ما قد يفضي إلى إحداث توازن
أفضل بين الـعــرض والطلب ،كما سـتــؤدي سلسلة المبادرات
الحكومية ،بما فيها السماح للمقيمين والمستثمرين األجانب
بالتملك والتصرف العقاري ،إلى استقرار السوق بالتزامن مع
بداية عام .»2020

 %20انخفاض قيمة صفقات
العقار بالسعودية
أنهى السوق العقاري السعودي تعامالته خالل األسبوع الماضي،
مسجال انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاته بنسبة وصلت إلى 20
في المئة ،لتستقر مع نهاية األسبوع الماضي عند مستوى 3.37
مليارات ري ــال ،وسيطرت وتـيــرة االنخفاض على كــل مــن صفقات
القطاعين السكني والتجاري ،حيث سجلت قيمة صفقات القطاع
ً
السكني انـخـفــاضــا بلغت نسبته  18.9فــي الـمـئــة ،وسجلت قيمة
صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة أكبر وصلت إلى 24.6
في المئة.
وسجل العدد اإلجمالي للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 1.7
في المئة ،وسجل العدد اإلجمالي للعقارات المبيعة خالل األسبوع
ارتفاعا بنسبة  1.8في المئة ،في المقابل انخفض إجمالي مساحات
الصفقات العقارية بنسبة  11.6في المئة.
في جانب آخــر من تطورات ســوق اإلسكان وفقا للمسح األخير
للمساكن ،سجل معدل تملك المواطنين لمساكنهم ارتفاعا بحلول
منتصف الـعــام الـحــالــي إلــى  62.1فــي المئة ( 63.2فــي المئة سنة
األســاس  ،)2016مقارنة بمستواه خالل  2018عند  60.5في المئة،
مقابل انخفاض نسبة اإليجار إلى  35.5في المئة ( 34.3في المئة سنة
األساس  ،)2016مقارنة بنسبة  37.6في المئة خالل العام الماضي.
(العربية .نت)
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«كامكو» :استمرار أسعار النفط في التغلب
على االضطرابات الجيوسياسية

نافذة المعرفة النفطية

تأرجح الفكر االستراتيجي

تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك يؤثر على توقعات الطلب
البيانات،
تشير العديد من ً
التي تم إصدارها أخيرا ،إلى
تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك
يؤثر على توقعات الطلب
على النفطّ .
وعبر صندوق
النقد الدولي عن المعنويات
المتشائمة تجاه االقتصادات
التصريح
العالمية ،من ً
خالل ً
تباطؤا متزامنا
بأن هناك ً
يصيبها جميعا.

لــم تتمكن أس ـعــار الـنـفــط من
االح ـت ـف ــاظ بــارت ـفــاعــات ـهــا ،الـتــي
نـ ـتـ ـج ــت عـ ـ ــن ال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات ال ـت ــي
ت ـع ــرض ــت ل ـه ــا ب ـع ــض م ـن ـشــآت
النفط السعودية ،خــال الشهر
الماضي ،وذلــك نتيجة لضعف
ت ــوق ـع ــات ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـن ـفــط.
إضافة إلى ذلك ،لم يكن لهجوم
األسـبــوع الماضي على ناقالت
النفط اإليرانية سوى تأثير يكاد
ال يذكر على أسعار النفط ،حيث
ارت ـف ـعــت األسـ ـع ــار خ ــال ال ـيــوم
بنسبة  2في المئة فقط.
وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك م ـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار
السوق في التركيز على ضعف
ال ـط ـلــب ،ال ــذي ي ــواص ــل تــراجـعــه
من شهر إلى آخر .ويشير أحدث
تقرير شهري صــادر عــن وكالة
الـ ـط ــاق ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى خـفــض
ت ــوقـ ـع ــات ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـن ـفــط
ً
مـ ـج ــددا ب ــواق ــع  50أل ــف بــرمـيــل
ً
يــوم ـيــا ل ـعــام  ،2019و 100ألــف
ً
طن يوميا لعام  .2020كما قامت
ً
«أوب ـ ــك» ،وف ـقــا ألح ــدث التقارير
الشهرية الصادرة عنها ،بخفض
توقعات الطلب على النفط لعام
 ،2019ب ــواق ــع  40ألـ ــف بــرمـيــل
ً
يوميا.
وحـ ـس ــب تـ ـق ــري ــر ص ـ ـ ــادر عــن
شركة كامكو لالستثمار ،تشير
ال ـعــديــد م ــن ال ـب ـيــانــات ال ـتــي تم
ً
إص ــداره ــا م ــؤخ ــرا إل ــى تـبــاطــؤ
اقـتـصــادي عالمي وشـيــك يؤثر

على توقعات الطلب على النفط.
ّ
وعبر صندوق النقد الدولي عن
الـمـعـنــويــات الـمـتـشــائـمــة تـجــاه
االقتصادات العالمية ،من خالل
ً
ال ـت ـصــريــح بـ ــأن ه ـن ــاك ت ـبــاطــؤا
ً
ً
مـ ـت ــزامـ ـن ــا ي ـص ـي ـب ـه ــا ج ـم ـي ـع ــا،
باإلضافة إلى تراجع وتيرة نمو
تسعة من أصل عشرة دول على
مـسـتــوى ال ـعــالــم .وانـعـكــس ذلــك
ً
ايضا بوضوح من خالل تباطؤ
نمو قطاع الصناعات التحويلية
العالمي للشهر ا لـخــا مــس على
التوالي ،فيما يعد أطول انكماش
ً
يـسـجـلــه م ـنــذ ع ــام  ،2002وف ـقــا
لمؤشر جي بي مورغان لقطاع
الصناعات التحويلية العالمي.
وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،قــامــت
م ـن ـظ ـم ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ال ـع ــال ـم ـي ــة
ب ـخ ـف ــض ت ــوقـ ـع ــات ن ـم ــو حـجــم
تجارة البضائع العالمية بأكثر
مــن نـسـبــة  50فــي الـمـئــة لتصل
بــذلــك إل ــى نـسـبــة  1.2فــي المئة
في عام  ،2019مقابل نسبة 2.6
فــي الـمـئــة الـمـتــوقـعــة فــي أبــريــل
 2019ونسبة  2.7في المئة لعام
ً
 .2020وزادت األم ــور س ــوء ا من
خ ــال ق ـيــام ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بتوسيع نطاق حربها التجارية،
فباإلضافة إلى الحرب التجارية
األم ـي ــرك ـي ــة – ال ـص ـي ـن ـيــة ،قــامــت
الواليات المتحدة بفرض رسوم
ج ـمــرك ـيــة ع ـلــى ب ـضــائــع بقيمة
 7.5مـ ـلـ ـي ــارات دوالر أ م ـي ــر ك ــي

تستوردها من االتحاد األوروبي.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،ســاهـمــت
خطوة وضع الواليات المتحدة
للمزيد مــن الـشــركــات الصينية
على القائمة السوداء ،إلى جانب
الـ ـمـ ـح ــادث ــات الـ ـج ــاري ــة ل ـفــرض
المزيد من القيود على التدفقات
الرأسمالية إلى الصين في جعل
ت ــوقـ ـع ــات الـ ـنـ ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي
أك ـث ــر ض ـبــاب ـيــة .إال أن اجـتـمــاع
األسـبــوع الماضي الــذي استمر
على م ــدار يومين قــد أسـفــر عن
توصل الشريكين التجاريين إلى
هدنة مؤقتة ،فيما وصــف بأنه
«الـمــرحـلــة األول ــى مــن االت ـفــاق».
وم ــن الـمـتــوقــع أن يـتــم التوصل
إلـ ـ ــى االت ـ ـف ـ ــاق الـ ـنـ ـه ــائ ــي خ ــال
األسابيع الخمسة المقبلة ،بما
س ـيــؤدي إل ــى اس ـت ـمــرار تقلبات
أسعار النفط.
وبـلـغــت أس ـع ــار الـنـفــط أدن ــى
مستوياتها المسجلة في سبعة
أسابيع ،في بداية أكتوبر ،2019
ف ـ ــي ظ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ــراج ـع ـه ــا
ب ــوتـ ـي ــرة ث ــاب ـت ــة ب ـع ــد االرتـ ـف ــاع
الهائل الذي شهدته بتسجيلها
ً
نموا بنسبة  11في المئة ،على
خلفية الهجمات السعودية.
وف ـ ــي ظ ــل ت ــراج ــع تــوق ـعــات
الطلب وتزايد اإلمــدادات بصفة
مستمرة ،وخاصة من الواليات
ً
الـمـتـحــدة ،ع ــادت م ـجــددا تخمة
المعروض إلى واجهة األحــداث

فــي أسـ ــواق الـنـفــط بـمــا انعكس
ع ـل ــى األسـ ـ ـع ـ ــار ،ف ـع ـل ــى صـعـيــد
العرض ،أظهرت أحدث التوقعات
الـ ـص ــادرة ع ــن إدارة مـعـلــومــات
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة أنـ ـ ـ ــه مــن
المتوقع أن يصل إنـتــاج النفط
األميركي إلى  13مليون برميل
ً
يــومـيــا بـحـلــول ديسمبر ،2019
بعد انخفاض مؤقت في يوليو
 ،2019نـتـيـجــة إلع ـص ــار ب ــاري.
ورفعت الوكالة متوسط توقعات
إنتاج النفط األميركي من 12.2
ً
مليون برميل يوميا في تقريرها
السابق إلى  12.3مليون برميل
ً
يوميا في تقرير أكتوبر ،2019
بـيـنـمــا م ــن ال ـم ـتــوقــع أن يــرتـفــع
مـتــوســط إن ـتــاج ع ــام  2020إلــى
ً
 13.2مليون برميل يوميا.
إال أن ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك،
أش ــارت إدارة معلومات الطاقة
األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى أن ن ـمــو إن ـتــاج
النفط الصخري األميركي سوف
ي ـت ــراج ــع ع ـلــى الـ ـم ــدى ال ـقــريــب،
بـ ـسـ ـب ــب انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض إنـ ـت ــاجـ ـي ــة
اآلبـ ــار .وانـعـكــس ذل ــك بــوضــوح
فــي الـبـيــانــات الـمــالـيــة لشركات
خ ــدم ــات ح ـقــول ال ـن ـفــط ،وكــذلــك
م ـيــزان ـيــات اإلنـ ـف ــاق ل ـل ـح ـفــارات.
وأعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة ه ــال ـي ـب ــرت ــون،
ً
مؤخرا ،عن خفض القوى العاملة
على خلفية تقليص نفقات إنتاج
النفط الصخري نتيجة لتراجع
أسعار النفط.
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ال يمكن للبلدان أحــاديــة مصدر الدخل أن
تـخـطــط للمستقبل دون أن تـحـســم موقفها
االستراتيجي من مصدر دخلها الوحيد.
قد أبالغ بعض الشيء إذا قلت إن الكويت
لن تستطيع تحديد مصدر دخل رديف ،إال إذا
حددت مصير دخلها األول.
بـعــدمــا تـعــافــت ال ـكــويــت مــن أضـ ــرار الـغــزو
ال ـغــاشــم بـكــل أن ــواع ـه ــا ،الـتـفـتــت إل ــى إص ــاح
ُ
اق ـت ـص ــاده ــا ،ب ـعــد أن ع ــل ــق ف ـيــه م ــا ع ـلــق من
الرواسب الضارة وأدت إلى انحرافه عن مساره،
مما استدعى ضرورة تصحيحه وإعادته إلى
جادة الطريق السليم.
وتشكلت لحمل أعباء هذه المهمة الكبيرة
في عــام  2010ثلة من الخبراء االقتصاديين
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن ُيـ ـشـ ـه ــد لـ ـه ــم ب ــال ـخ ـب ــرة
والكفاءة ،وعكف هذا الفريق على العمل تحت
عنوان «لجنة تصحيح المسار االقتصادي»،
واس ـت ــدع ــى ب ـعــض ب ـي ــوت ال ـخ ـب ــرة الـعــالـمـيــة
لضمان الجودة والحداثة في الفكر االقتصادي
والمالي العالمي .وصدر تقرير اللجنة ،ولم يتم
تنفيذ توصياتها.
وفــي عــام  ،2011قدمت الكويت إلــى رئيس
ً
وزراء بــريـطــانـيــا ال ـســابــق تــونــي بـلـيــر طلبا
بأن يقوم هو وفريقه بإعداد خطة مستقبلية
تحدد الدور اإلقليمي للكويت وأبعاده وآثاره
االقتصادية واالجتماعية والحضارية ،وتم
إعداد مقر للسيد بلير وفريقه ،وأبرمت اتفاقية،
وتــم إع ــداد الــدراســة كــامـلــة ،ووقـعــت فــي 444
صفحة ،وتــم ســداد األتـعــاب .وكانت الدراسة
تشير إلى ضرورة االهتمام بالمنطقة الشمالية

وعمل مشاريع استراتيجية مشتركة مع العراق
وإيرن والدول المجاورة ،لتكون الكويت بوابة
تجارية وخدمية للمنطقة ،وتم تقديم الدراسة،
لكن لم تنفذ التوصيات.
ً
وتـ ــم أيـ ـض ــا إج ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــإدارة الـبـنــك
المركزي في عام  2012بتكليف بيت الخبرة
«م ـك ــان ــزي» الخ ـت ـبــار إم ـكــان ـيــة ت ـحــديــد هــدف
للخطة اإلنمائية بعنوان مركز مالي وتجاري.
وج ـ ـ ــاء ت ردود ب ـي ــت ال ـخ ـب ــرة غ ـي ــر مـشـجـعــة
ألسباب ،منها أسبقية دول مجاورة ،وأن األمر
ً
يتطلب جهودا تنافسية هائلة ومكلفة .وذكر
ً
ً
أيضا أن المخاطرة عالية جدا ،وعقب بأن األمر
يمكن فقط في حالة قبول الكويت بأن تكون
ً
ً
ً
مركزا ماليا مكمال للمركز المالي األكبر في
المنطقة ،كما هي الحال بين مدينة بوسطن
فــي الــواليــات المتحدة األميركية التي تكمل
مدينة نيويورك في جوانب مالية خاصة.
ً
هناك أيضا مشاريع إنمائية واستراتيجية
متقدمة ،مثل طريق الحرير وتطوير الجزر،
والتي نرجو أال تتعثر كما تعثرت سابقاتها،
فنجاحها هو طلقة البداية في مضمار السباق
إلى راية النجاح.
قبل الخاتمة ...إن مبادرة الكويت عاصمة
ال ـن ـف ــط ف ــي الـ ـع ــال ــم ولـ ـ ــدت ك ــوي ـت ـي ــة الـمـنـشــأ
والموطن والفكر.

«زين» :تحالف مع «مايكروسوفت» و« »EBLAلخدمة بنك االئتمان
لتفعيل «حفظ النسخ االحتياطية» خارج الكويت باستخدام خدمات «مايكروسوفت» السحابية
ً
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة زيـ ـ ـ ــن ع ـ ـقـ ــدهـ ــا تـ ـح ــالـ ـف ــا
ً
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا م ــع ب ـنــك االئ ـت ـم ــان ال ـكــوي ـتــي،
وش ــرك ـت ــي  EBLAالسـ ـتـ ـش ــارات الـكـمـبـيــوتــر،
و«م ــاي ـك ــروس ــوف ــت» ال ـك ــوي ــت ،وذلـ ــك لتفعيل
مـ ـش ــروع نـ ـظ ــام ح ـف ــظ ال ـن ـس ــخ االح ـت ـيــاط ـيــة
الخاصة بالبنك خــارج الـكــويــت ،باستخدام
خدمات «مايكروسوفت» السحابية إلمكانية
استرجاع بياناته في الحاالت الطارئة وغير
المتوقعة.
وذكــرت الشركة ،في بيان ،أن حفل إطالق
المشروع شهد حضور نائب رئيس مجلس
اإلدارة الـمــديــر ال ـعــام لبنك االئ ـت ـمــان صــاح
ال ـم ـض ــف ،وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـعــاقــات
واالتصاالت في «زين الكويت» وليد الخشتي،
والرئيس التنفيذي لشركة  EBLAالستشارات
الـكـمـبـيــوتــر ه ــال أرنـ ـ ــاؤوط ،ومــديــر الـقـطــاع
الـحـكــومــي ب ـ «مــايـكــروســوفــت ال ـكــويــت» علي
حــداد ،إضافة إلى فريق نظم المعلومات من
البنك ومسؤولي قطاعات األعمال والمبيعات
الحكومية من الشركات ُ
المشاركة.

موقع الطوارئ
ّ
وعبر المضف عن سعادته البالغة بإطالق
مـشــروع تأسيس مــوقــع ال ـطــوارئ وال ـكــوارث
لـحـفــظ ال ـن ـســخ االح ـت ـيــاط ـيــة لـلـبـيــانــات (DR
 )Backup siteل ـب ـنــك االئـ ـتـ ـم ــان ،بــال ـت ـعــاون
والتنسيق مع شركتي مايكروسوفت و»Dell
 »EMCالعالميتين.
وقال المضف ،في تصريح عقب حفل إطالق
ال ـم ـش ــروع ،إن «االن ـت ـه ــاء م ــن م ـش ــروع مــوقــع
الطوارئ والكوارث لحفظ النسخ االحتياطية
يؤسس لثاني موقع للطوارئ والكوارث ،حيث
أنشئ األول في دولة الكويت قبل أكثر من عام،
ً
وهو ُمجهز بالكامل ليكون مطابقا للموقع
الرئيسي ،ويعمل بــالـتــوازي معه على مــدار
الساعة وطوال أيام السنة».
وأوض ــح أن الموقع الثاني لحفظ النسخ

االحـتـيــاطـيــة لـلـبـيــانــات فـقــط عـبــر الـسـحــابــة
اإللـكـتــرونـيــة بـشــركــة مــايـكــروســوفــت (خ ــارج
الـكــويــت) ،وبــذلــك يكون «االئـتـمــان» مــن أوائــل
الجهات التي لديها موقع للطوارئ والكوارث
عـبــر الـسـحــابــة اإللـكـتــرونـيــة ،وأول جـهــة في
الكويت تستخدم تكنولوجياAvamar Backup
 Cloud Technologyعبر السحابة اإللكترونية
الخاصة بشركة مايكروسوفت بالتعاون مع
شركة « »Dell EMCالعالمية.
وأكد أن المشروع الجديد يضمن استمرار
«االئـتـمــان» فــي تقديم الـخــدمــات للمواطنين
بـنـفــس ال ـك ـفــاءة والـفـعــالـيــة ف ــي كــل ال ـظــروف
واألح ــوال ،ومواجهة أي مـحــاوالت تخريبية
ً
الختراق أجهزته وشبكات معلوماتهُ ،مشددا
على أن كل البيانات والمعلومات تبقى في
أيد أمينة ومحوطة بأقصى درجات السرية.
في الوقت ذاتهّ ،بين المضف أن المشروع
ي ــأت ــي فـ ــي سـ ـي ــاق جـ ـه ــود الـ ـبـ ـن ــك ل ـم ــواك ـب ــة
ً
التطورات التكنولوجية الحديثة ،الفتا إلى
حرص اإلدارة التنفيذية على تطبيق سياسة
ال ـتــوف ـيــر وال ـتــرش ـيــد م ــن خ ــال ن ـقــل الـبــريــد
اإللكتروني لجميع موظفي البنك إلى خدمة
 Officeباستخدام السحابة اإللكترونية
ّ 365
التي توفر بــدورهــا ما يقارب  20ألــف دينار
سنويا لكل  500مستخدم.
وأشار إلى أن اإلنجاز الجديد ُيضاف إلى
سـجــل إن ـج ــازات «االئ ـت ـم ــان» وإل ــى نـجــاحــات
مركز نظم المعلومات الذي حمل على عاتقه
ط ــوال الـسـنــوات الـمــاضـيــة ع ــبء الـتـحـ ّـول من
التعامالت الورقية إلى التعامالت اإللكترونية،
كما نجح باقتدار في تأمين وتحصين شبكات
المعلومات الخاصة بالبنك ،وكانت جهوده
ونجاحاته موضع تقدير الهيئات المختصة.
وأعـ ـ ـ ــرب ال ـ ُـمـ ـض ــف عـ ــن شـ ـك ــره إل ـ ــى مــركــز
نظم المعلومات في البنك للجهود الدؤوبة
والـمـتــواصـلــة الـتــي يـقــوم بـهــا ،وإل ــى الجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات بمجلس
الــوزراء لما قدمه من دعم وإسناد في سبيل

التحول الرقمي

ً
المضف متوسطا الخشتي وأرناؤوط وحداد خالل حفل إطالق المشروع
إت ـ ـمـ ــام وإنـ ـ ـج ـ ــاز م ـ ـشـ ــروع م ــوق ــع ال ـ ـطـ ــوارئ
والكوارث.

شراكة استراتيجية
من جهته ،قال الرئيس التنفيذي للعالقات
واالتصاالت في «زين الكويت» وليد الخشتي
خ ــال ال ـح ـفــل« :ال ـي ــوم نـفـخــر ب ــإع ــان شــراكــة
اسـتــراتـيـجـيــة جــديــدة تجمع زي ــن مــع إحــدى
ال ـمــؤس ـســات الـحـكــومـيــة ال ــرائ ــدة ،وه ــو بنك
ً
االئـتـمــان الـكــويـتــي ،وذل ــك اس ـت ـمــرارا منا في
التوسع بمنظومة شراكاتنا االستراتيجية
مع القطاع العام الكويتي».
ً
وأض ــاف الـخـشـتــي« :يـســرنــا أي ـضــا تعزيز
شراكتنا المستمرة مع أكبر رواد التكنولوجيا
العالميين فــي مايكروسوفت ،وزمالئنا في
شــركــة  EBLAالسـتـشــارات الكمبيوتر ،وذلــك
من أجل تقديم أحدث حلول األعمال وأكثرها
ً
تـطــورا لمجتمع األعـمــال الكويتي بقطاعيه
العام والخاص».

«فينتك» ينطلق  22الجاري
أعلنت « »12eventsتنظيمها
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـكـ ــويـ ــت
للتكنولوجيا المالية (فينتك)
ف ــي ف ـن ــدق ف ــورس ـي ــزون ــز قــاعــة
ال ـم ــرق ــاب 22 ،الـ ـج ــاري ،وال ــذي
سيجمع تحت مظلته مجموعة
حصرية مــن الـشــركــات الــرائــدة
والـهـيـئــات التنظيمية ورج ــال
األعمال واألكاديميين من جميع
أنحاء العالم ،الذين سيناقشون
مواضيع مختلفة ومهمة ،مثل
آل ـي ــات ال ــدف ــع ،وأن ـظ ـمــة الـبـلــوك
تـشـيــن ،وال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي،
والـ ـتـ ـعـ ـل ــم اآللـ ـ ـ ـ ــي ،والـ ـبـ ـي ــان ــات
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــات
المصرفية وغيرها.
وقال مدير الخدمات المهنية
وإدارة ال ـم ـح ـت ــوى ف ــي شــركــة
ك ــونـ ـيـ ـك ــا مـ ـيـ ـن ــولـ ـت ــا ب ــالـ ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط الـ ــراعـ ــي ال ـبــات ـي ـنــي،
بـجــانــب رعــايــة مجموعة المال
للتجهيزات المكتبية للمؤتمر،
الري ليو ،إن «المؤتمر سيتيح
ال ـ ـفـ ــرصـ ــة لـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـت ـق ـن ـي ــات
الـمـبـتـكــرة وحـلــولـهــا العالمية
في هذا المجال ،لقد حان الوقت
إلعـ ــادة التفكير فــي كــل مــا هو
ممكن» ،مؤكدا ان حلول األعمال
التي تقدمها «كونيكا مينولتا»

الري ليو

محمود سليمان

ت ـع ـمــل ع ـلــى تـحـسـيــن ال ـك ـفــاءة
وزيادة اإلنتاجية.
وأكد ليو أهمية إدارة األعمال
التجارية بأساليب تكنولوجية
حـ ــدي ـ ـثـ ــة ،ف ـ ــي عـ ـه ــد ب ـ ـ ــات ف ـيــه
ً
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي ضـ ـ ــروريـ ـ ــا
لـكــل ال ـشــركــات ال ـتــي تــرغــب في
المشاركة في االقتصاد الرقمي،
وربما يكون ذلك أمرا صعبا إذا
لم تتوفر األدوات الالزمة التي
ت ـســاعــد ع ـلــى خـ ــوض ال ـت ـحــول
وتسهم فيه.
وف ـ ـ ــي نـ ـف ــس الـ ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،ق ــال
مدير شركة إنفيستيرا منصة

إدارة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ــرائـ ــدة
والمشاركة في المؤتمر محمود
سـلـيـمــان إن دور تـكـنــولــوجـيــا
الـ ـم ــالـ ـي ــة فـ ــي تـ ـع ــزي ــز خ ــدم ــات
إدارة ا ل ـث ــروات يجعلها بديال
ج ــذاب ــا لـلـمـتـعــامـلـيــن ،فتتمكن
المنصة مــن خــدمــة الـمــزيــد من
األف ـ ـ ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة
والشركات العائلية والمصارف
االستثمارية ،وتساعدهم على
البقاء في الـصــدارة عبر اتخاذ
قرارات استثمارية مثالية وفي
الوقت المناسب.

وزاد« :تجتمع رؤيتنا اليوم مع رؤية بنك
االئ ـت ـمــان فــي تحقيق أهـ ــداف خـطــة التنمية
لدولة الكويت (كويت جديدة  )2035المنبثقة
عــن تـصـ ّـور سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صباح
األحـ ـم ــد ل ــرؤي ــة دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ب ـح ـلــول عــام
 ،2035ووجودنا اليوم يعكس نجاح التعاون
ُ
المشترك ما بين القطاعين العام والخاص في
تحقيق األهداف التنموية للدولة».
ولـفــت إلــى أن «دور زيــن فــي هــذه الشراكة
يتمثل بتوفير خط اتصال آمن وفائق السرعة
لتفعيل نظام حفظ النسخ االحتياطية خارج
الـكــويــت بــاسـتـخــدام خــدمــات مايكروسوفت
الـسـحــابـيــة ،وه ــي ال ـخــدمــة ال ـتــي تـنـفــرد زيــن
ً
بتقديمها حصريا في الكويت ،مما سيتيح
لـبـنــك االئ ـت ـم ــان ال ـتــأهــب ألي حـ ــاالت طــارئــة
واسترجاع جميع معلوماته عبر السحابة في
ً
وقت قياسي وبشكل آمن تماما».
ً
وأكد الخشتي أن «وعد زين سيظل دائما في
تزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو
بيئة األعمال بالتعاون مع ُمختلف مؤسسات

«كواليتي نت» تطلق التواصل
عبر WhatsApp Business
أط ـلـ ـق ــت ش ــرك ــة كــوال ـي ـتــي
ن ـ ــت ،خ ــدم ــة الـ ـت ــواص ــل عـبــر
تطبيق .WhatsApp Business
وت ـهــدف الـخــدمــة إل ــى توفير
خـ ـي ــارات م ـب ـت ـكــرة وم ـت ـعــددة
تسهل على العميل التواصل
مــع إدارة مبيعات الخدمات
ال ـم ـن ــزل ـي ــة .وي ـم ـك ــن لـلـعـمــاء
االستفسار عن جميع خدمات
ومنتجات وعــروض الشركة،
واإلجـ ـ ــابـ ـ ــة عـ ــن ت ـس ــاؤالت ـه ــم
حول االشتراكات ،وتجديدها،
وخ ــدم ــة ال ـف ــاي ـب ــر ،س ـ ــواء في
الكويت ،أو خالل سفرهم إلى
الخارج ،والدفع بشكل مباشر
وآمن عن طريق خدمة الواتس
آب ،وهي خطوة غير مسبوقة
ع ـلــى صـعـيــد ق ـط ــاع خــدمــات
اإلنترنت.
وفــي مـعــرض تعليقه ،قال
رئـيــس قـطــاع خــدمــة العمالء
والخدمات المعلوماتية علي
السماعيل« ،نحرص دائما في
(كــوالـيـتــي ن ــت) عـلــى مــواكـبــة
ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ،مـ ــن خـ ـ ــال تــوف ـيــر

علي السماعيل

أح ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات ف ــي خــدمــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،وت ـس ـه ـي ــل إجـ ـ ــراء
المعامالت ،وتقديم الخدمات
لعمالئنا».
وأضاف السماعيل ،أن هذه
الخدمة الجديدة تضاف إلى
منصات الخدمات اإللكترونية
مـ ــن ك ــوال ـي ـت ــي نـ ــت (ال ـم ــوق ــع
اإللكتروني وتطبيق الهاتف
النقال).

الدولة في القطاع العام ،وذلك لتعزيز دورنا
الــريــادي كأكبر م ـ ّ
ـزود للخدمات الرقمية في
الكويت».
من ناحيته ،قال الرئيس التنفيذي لشركة
 EBLAالستشارات الكمبيوتر هالل أرناؤوط
إن «البيانات هي أساس المؤسسة ،والحفاظ
عليها مسؤولية عظيمة تقع على إدارة نظم
الـمـعـلــومــات ،وعـلـيــه فــإن تجمعنا ال ـيــوم هو
عبارة عن قصة نجاح لبنك االئتمان الكويتي،
والتي تمت بالتعاون من جانب كبرى شركات
التكنولوجيا في دولة الكويت ،شركة EBLA
السـتـشــارات الكمبيوتر ،وشــركــة االتـصــاالت
الـمـتـنـقـلــة – زي ــن ،وش ــرك ــة ال ــدي ــار الـمـتـحــدة،
وشركة مايكروسوفت الكويت».
وأض ـ ــاف أرنـ ـ ــاؤوط« :تـجـمـعـنــا ف ــي شــركــة
 EBLAع ــاق ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مـ ــع ال ـج ـه ــات
الحكومية في دولة الكويت ،كما أننا نتمتع
بعالقة قوية مبنية على التعاون والثقة مع
ّ
ونؤكد كذلك التزامنا ُ
بمساندة
بنك االئتمان،
ّ
التحول الرقمي بكل مجاالته».
البنك على

«ليغو شـوز»
تنطلق في أرض
ً
المعارض غدا
ً
تبدأ غــدا فعــاليات «ليـغو
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز» ،ال ـ ـم ـ ـقـ ــام ألول م ــرة
ف ــي ال ـكــويــت ،م ــن  15إل ــى 19
ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـم ـعــرض ال ـكــويــت
ال ـ ــدول ـ ــي – ق ـ ــاعـ ـ ـ ــة  ،4Aبـعــد
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـت ــرق ــب ،لـيـقــدم
أن ـ ـش ـ ـطـ ــة مـ ـمـ ـتـ ـع ــة وتـ ـ ـج ـ ــارب
فريدة.
ُيـ ــذكـ ــر أن «ل ـي ـ ـ ـغ ــو ش ـ ـ ـ ـ ــوز»
س ــوف يـحـتــوي عـلــى الـعــديــد
م ــن ابـ ـتـ ـك ــارات ع ــال ــم الـلـيـغــو
ال ـ ــرائ ـ ــع ت ـح ــت س ـق ــف واح ـ ــد،
إض ــاف ــة إلـ ــى أق ـسـ ـ ـ ــام ال ــرع ــاة
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـي ــن الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن
ف ــي الـفـعـ ـ ــالـيــة ،مـنـهــم :شــركــة
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،شــركــة
زين لالتصاالت ،بنك الكويت
الوطني ،عيادة أسنان تاور،
والخطوط الجوية الكويتية،
ح ـيــث سـتـتـضـمـ ــن أقـسـ ـ ــامـهــا
ن ـم ــاذج وم ـن ـحــوتــات الـلـيـغــو
الـ ـ ـضـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــة ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
األنـشـطــة الـتــرفـيـهـيــة ،وأف ــام
الـ ـلـ ـيـ ـغ ــو الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة ،الـ ـت ــي
تـتـمــاشــى م ــع جـمـيــع الـفـئــات
واألعمار.

بـ ـ ـ ــدوره ،ذكـ ــر ع ـل ــي ح ـ ـ ــداد ،م ــدي ــر ال ـق ـطــاع
ال ـح ـكــومــي لـ ــدى «م ــاي ـك ــروس ــوف ــت ال ـكــويــت»
أن رؤي ــة «مــاي ـكــروســوفــت» ت ـتــوافــق م ــع بنك
االئتمان في دولــة الكويت ،و»نحن فخورون
بهذا التعاون الذي ُيساهم في تسريع عجلة
ً
التحول الرقمي في البنك اعتمادا على سحابة
مــايـكــروســوفــت  Microsoft Azurفــي ثالثة
محاور رئيسية وهي تكامل األعمال ،والذكاء
االصطناعي ،وتطوير مهارات الموظفين».
وأضـ ــاف ح ــداد أن «ب ـنــك االئ ـت ـمــان يعتبر
أحــد أفضل األمثلة الناجحة ،والتي يحتذى
بـهــا ،حـيــث ن ــرى كـيــف ق ــام بتبني التقنيات
واألدوات الحديثة من أجل دفع عجلة التغيير،
وال ـت ـم ـك ـيــن ،وال ـت ـح ـس ـيــن ،والـ ـتـ ـح ـ ّـول ،ونـحــن
ّ
التحول الرقمي في تمكين
نعلم كيف يساهم
المؤسسات من إعــادة تصميم كل اإلمكانات
التي يمكن أن تقدمها التكنولوجيا ،وكيف لها
أن تأخذ أي مؤسسة إلى آفاق جديدة ،وتفخر
شركة مايكروسوفت اليوم بدعم بنك االئتمان
ّ
التحول الرقمي ،وتؤكد
في رحلته نحو عالم
دعمها لحكومة الكويت».
ولفت إلى أن «مايكروسوفت تقدر الشراكة
م ــع ح ـكــومــة ال ـكــويــت الـمـتـمـثـلــة ف ــي الـجـهــاز
ال ـمــركــزي لـتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات ،والـتــي
ســاعــدتـنــا عـلــى ت ــزوي ــد ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
األخرى في الكويت بتقنيات التحول الرقمي،
وبالتحديد بنك االئتمان».
وأكـ ـ ـ ــدت «زيـ ـ ـ ــن» ال ـت ــزام ـه ــا ب ــال ــوج ــود فــي
ُ
المشاريع المختلفة التي تساهم في دفع عجلة
االقتصاد الوطني وتحقيق األهداف التنموية
للدولة ،لتعكس بذلك دورها الرئيسي كشركة
وطنية رائدة في القطاع الخاص الكويتي في
التفاعل مــع مختلف المشاريع التخطيطية
والـتـطــويــريــة الـتــي تـســاهــم بــاالرت ـقــاء برفعة
وازدهـ ـ ــار ال ـكــويــت عـلــى جـمـيــع الـمـسـتــويــات
والصعد.

للعود والعطور»
«خيال ً
ً
راعيا ذهبيا لمعرض العطور
أعلنت شركة «خيال للعود
وال ـع ـطــور» رعــايـتـهــا الذهبية
لمعرض الخريف للعطور في
دورته الجديدة لهذا الموسم،
والـ ــذي تقيمه شــركــة معرض
الـ ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي ع ـل ــى أك ـبــر
صاالتها على أرض المعارض
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـم ـ ـشـ ــرف ،م ـ ــن 24
الجاري حتى  6نوفمبر المقبل.
في هذا الصدد ،أكد المدير
الـعــام لمؤسسة خـيــال للعود
وال ـع ـط ــور يــونــس ب ــن حسين
أن شركته التي تتمتع بخبرة
ب ـل ـغــت  30ع ــام ــا ،ت ـقــف دوم ــا
فــي مـقــدمــة ال ـشــركــات الــراعـيــة
لـ ـمـ ـع ــرض ا ل ـ ـع ـ ـطـ ــور وأدوات
التجميل ،حيث تسعى لتقديم
العديد من المفاجآت لعمالئها
بالمعرض.
ولـ ـف ــت ب ــن ح ـس ـيــن إل ـ ــى أن
شركته تتميز بدقة اختياراتها
ل ـل ـع ـط ــر ومـ ـ ــراحـ ـ ــل ت ـص ـن ـي ـعــه
انتهاء بتسويقه ،حيث تفخر
بـ ــأحـ ــد أهـ ـ ــم وأق ـ ـ ـ ــدم ف ــروع ـه ــا
ب ـج ـم ـع ـي ــة ضـ ــاح ـ ـيـ ــة صـ ـب ــاح

الـ ـس ــال ــم وأحـ ــدث ـ ـهـ ــا بـمـنـطـقــة
المباركية في الكويت.
وعــن جديده في المعرض،
قال إن «الشركة تقدم لعمالئها
مجموعة من أفضل عطوراتها
ل ـه ــذا الـ ـم ــوس ــم ،ح ـي ــث ت ـطــرح
ب ـم ـفــاجــأت ـهــا ب ـه ــذا ال ـم ـعــرض
عـطــريـهــا ال ـجــديــديــن شـيـمــان
وجيزان ،إضافة إلى عطوراتنا
الـســابـقــة الـمـمـيــزة مـثــل مناي
وح ـ ـ ـ ــور ،وتـ ــوفـ ــر الـ ـع ــدي ــد مــن
منتجاتها السابقة من عطور
مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـلـ ـق ــى هـ ــذه
ال ـع ـط ــور اس ـت ـح ـس ــان وق ـب ــول
زبــائ ـن ـنــا ف ــي ال ـم ـع ــارض وفــي
األسواق المحلية».
وش ــدد عـلــى تــوفــر الـبـخــور
وخلطات الطيب لالستعمال
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ت ــوف ــر
الــرشــوش للمالبس وللعباية
ولالستعمال اليومي للغرف
والمكاتب ،إضافة إلى المعمول
بأنواعه المختلفة ،كما تتوفر
أيـ ـض ــا ع ـ ـطـ ــورات ال ـم ـجــام ـيــع
بأسعار تنافسية.
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مبارك الصباح :المعرفة أهم طريقة للدفاع عن األنظمة اإللكترونية ألي مؤسسة
افتتح سالم االذينة فعاليات
مؤتمر األمن السيبراني
 2019الذي تنظمه شركة
 B.Onlineالكويتية
المتخصصة في خدمات
تكنولوجيا المعلومات
واإلنترنت واالتصاالت،
بالتعاون مع شركة
«فيرايزون» العالمية
العاملة في مجال تكنولوجيا
االتصاالت.

قـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي هيئة
االتصاالت وتقنية المعلومات،
الـمـهـنــدس ســالــم األذي ـن ــة ،إننا
أمـ ـ ـ ـ ــام ت ـ ـحـ ــد كـ ـبـ ـي ــر ل ـل ـت ـص ــدي
للمخاطر اإللـكـتــرونـيــة ،وال ــذي
يأتي بتكاثف جهود كل قطاعات
الدولة ،سواء من القطاع العام أو
الخاص ،مبينا أن الهيئة تدعم
كل الجهود الرامية التي تسعى
لـنـشــر الـتــوعـيــة الــوطـنـيــة حــول
الهجمات اإللكترونية وكيفية
التصدي لها ،وتأهيل الـكــوادر
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ق ــدراتـ ـه ــم
بمجاالت األمن السيبراني كافة.
وأض ـ ــاف األذي ـن ــة ف ــي كلمته
خ ــال افـتـتــاح فـعــالـيــات مؤتمر
األمـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي  2019ال ــذي
ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــه شـ ـ ــر كـ ـ ــة B.Online
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
خدمات تكنولوجيا المعلومات
واإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــت واالت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت،
بالتعاون مع شركة «فيرايزون»
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـع ــام ـل ــة ف ــي م ـجــال
تكنولوجيا االتصاالت« :نسعى
ّ
ل ـب ـنــاء ث ـقــافــة ت ـمــكــن الـمـجـتـمــع
ّ
بــال ـكــويــت م ــن ت ـفــهــم الـمـخــاطــر
وال ـت ـه ــدي ــدات ت ـج ـس ـيــدا لــرؤيــة
ال ـهـي ـئــة الـمـتـمـثـلــة ف ــي تــرسـيــخ
م ـك ــان ــة رائـ ـ ـ ــدة لـ ــدولـ ــة ال ـكــويــت
دول ـ ـيـ ــا فـ ــي قـ ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت
وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات،
وتــوجـيـهــات ال ـق ـيــادة الــرشـيــدة
مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـع ــزي ــز أمـ ـ ــن ال ـب ـن ـيــة
الـتـحـتـيــة الــوط ـن ـيــة وال ـب ـيــانــات
ال ـح ـســاســة ،لـلـحــد م ــن مـخــاطــر
ال ـف ـض ــاء اإلل ـك ـت ــرون ــي وتــأم ـيــن
بيئة معلوماتية موثوقة ومرنة

وآمنة للقطاع الحكومي والقطاع
الخاص واألفراد.

تعاون وتنسيق
وأ كـ ـ ـ ـ ــد دور ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ا لـ ـ ــذي
سيساهم فــي تفعيل وتحقيق
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ــوة ف ــي
االستراتيجية الوطنية لألمن
ال ـس ـي ـب ــران ــي ،م ـم ــا يـ ـع ــزز سـبــل
الـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق وت ـب ــادل
المعلومات بين مختلف الجهات
الـمـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة ف ــي مـجــال
األمــن السيبراني ،حيث يعتبر
تـبــادل ونشر المعلومات حول
ال ـت ـهــديــدات واالخ ـت ــراق ــات ذات
ال ـص ـلــة بــال ـف ـضــاء االل ـك ـتــرونــي
ومخاطرها المحتملة مــن أهم
اإلجـ ــراء ات الوقائية األساسية
والـمـمــارســات الرئيسية وعلى
ال ـم ـس ـت ــوى ال ــوط ـن ــي لـتـنـسـيــق
ال ـج ـه ــود الـمـتـعـلـقــة بـمــواجـهــة
م ـخ ــاط ــر ال ـف ـض ــاء االل ـك ـت ــرون ــي
واخ ـت ـيــار أن ـســب ح ـلــول الــدفــاع
لذلك.
وذك ـ ــر أن ح ـمــايــة ومــراق ـبــة
األصـ ـ ـ ـ ــول وال ـ ـب ـ ـنـ ــى ال ـت ـح ـت ـيــة
ال ـح ـيــويــة ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت من
أولويات تنفيذ االستراتيجية
ال ــوط ـن ـي ــة ل ــأم ــن ال ـس ـي ـبــرانــي
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ سـ ـي ــاس ــة
اإلدارة اال س ـ ـت ـ ـبـ ــا ق ـ ـيـ ــة ،ا ل ـت ــي
سـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــوم ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ــوط ـ ـنـ ــي
لألمن السيبراني بتحديدها
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة
ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم عـ ـل ــى ت ـط ــوي ــر
وس ــائ ــل الـ ــدفـ ــاع االس ـت ـبــاق ـيــة
الـمــائـمــة قـبــل وق ــوع ال ـكــوارث

والتعافي واسـتـعــادة األعمال
في حال حدوثها.
وب ـخ ـص ــوص ت ـع ــزي ــز ثـقــافــة
األم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـب ـ ــران ـ ــي ودعـ ـ ـ ــم
االس ـت ـخ ــدام اآلم ـ ــن والـصـحـيــح
للفضاء اإللكتروني ،قال األذينة:
«إننا ندرك مدى أهمية بناء بيئة
فـضــاء إلكتروني آمـنــه بتوعية
جميع أ ف ــراد المجتمع لضمان
أمــن وســريــة جميع تعامالتهم
ومعلوماتهم الشخصية لبناء
ّ
ثقافة تمكن المجتمع بالكويت
من ّ
تفهم المخاطر والتهديدات
ونقاط الضعف المصاحبة لها
و ت ـطــو يــر ا ل ـم ـنــا هــج التعليمية
وإتـ ـ ــاح ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس
والجامعات».

المعرفة
وأوضـ ــح أن جـمـيــع مــا سبق
مـ ــن أه ـ ـ ـ ــداف ل ـت ـم ـك ـيــن ح ـكــومــة
ال ـك ــوي ــت م ــن ت ـح ـق ـيــق رؤي ـت ـهــا
بـ ــاألمـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي ال ــوط ـن ــي
يأتي تماشيا مع خطة التنمية
الوطنية لتحويل الكويت مركزا
إقليميا ماليا وتجاريا وثقافيا
ومــؤسـسـيــا ،وذل ــك بـحـلــول عــام
.2035
ب ــدوره ،أكــد مــديــر المبيعات
والتسويق في شركة «»B.Online
الشيخ مبارك الصباح ،أن أنواع
تـ ـه ــدي ــدات األم ـ ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي
والمسؤولين عنها تتطور ،وهو
ّ
األمـ ــر الـ ــذي تـطــلــب م ــن مقدمي
خدمات تكنولوجيا المعلومات
ال ـق ـي ــام ب ـت ـطــويــر أدوات قــويــة
الستخدامها ضــد االخـتــراقــات

سالم األذينة

مبارك الصباح

ً
والـمـخــاطــر ،م ـش ـ ّـددا فــي الــوقــت
ذاته على أن أهم طريقة للدفاع
ع ــن األن ـظ ـمــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ألي
مؤسسة هي المعرفة.
وأض ــاف الـصـبــاح فــي كلمته
خالل المؤتمر« :من هذا المنطلق
جــاء مــؤتـمــر األم ــن السيبراني
 2019بـ ـتـ ـنـ ـيـ ـظ ــم م ـ ـ ــن ش ــر ك ــة
 B.Onlineالكويتية المتخصصة
فـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات واإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــت
واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
ش ــرك ــة «ف ـ ـيـ ــرايـ ــزون» الـعــالـمـيــة
العاملة فــي مجال تكنولوجيا
االتصاالت ،إلتاحة الفرصة لكل
المهتمين بالمجال في السوق
ّ
والتعرف على
المحلي لالطالع
الـمــزيــد مــن أح ــدث مــا توصلت
إليه الجهات العاملة في مجال
األمن السيبراني اليوم ،من خالل

من المواضيع في هــذا الصدد،
ومنها كيفية تأسيس نظام أمن
سيبراني مرن قادر على محاربة
الـمـخــاطــر الـمـتـغـيــرة ،ومعايير
أمان بيانات بطاقة الدفع ّ
الفعالة
( ،)PCI DSSو ك ـي ـف ـي ــة ا خ ـت ـبــار
االخـ ـ ـت ـ ــراق ال ــرقـ ـم ــي وع ـم ـل ـيــات
الفريق األحمر ،واألمن للشركات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،ف ـض ــا عـ ــن خ ــدم ــات
االستجابة للحوادث المستمرة
لألمن السيبراني ( ،)CSIRTالفتا
في الوقت ذاتــه إلى أن المؤتمر
ّ
يـســلــط ال ـض ــوء عـلــى الـخــدمــات
والـ ـحـ ـل ــول ال ـم ـت ـق ـ ّـدم ــة ال ـت ــي تــم
ّ
التوصل إليها في مجال األمن
الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي ،وك ـ ـيـ ــف ت ـض ـمــن
الشركات أمنها على الشبكات
الرقمية.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر
اإلداري لخدمات األمن العالمي

استضافة صناع الـقــرار وكبار
المسؤولين التنفيذيين بهيئة
االتـصــاالت وتقنية المعلومات
الكويتية وشركة «فيرايزون».

كشف تحديات
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاح إلـ ـ ـ ـ ــى أن
ّ
فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر ت ـ ــرك ـ ــز
بـ ـص ــورة رئ ـي ـســة ع ـلــى الـكـشــف
عــن الـتـحــديــات ال ـتــي تواجهها
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات فــي
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع أن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ف ــي
م ـ ـ ـجـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــرانـ ــي،
واالستراتيجيات والحلول التي
ي ـتــم ت ـطــويــرهــا وتـطـبـيـقـهــا في
صناعة تكنولوجيا المعلومات
ل ــأم ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي ،لـلـتـصـ ّـدي
لـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر ،وت ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـرق
الجلسات الحوارية إلى العديد

«وربة» يرعى مؤتمر األمن السيبراني 2019
يرعى بنك وربة يومي  13و 14الجاري
أع ـمــال مــؤتـمــر األم ــن الـسـيـبــرانــي (Cyber
 ،)Security Event 2019والذي تنظمه شركة
 ،B. Onlineإحدى الشركات الرائدة في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (،)ICT
بالتعاون مع شركة االتصاالت األميركية؛
فيريزون (.)Verizon
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار يـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي ف ـ ـنـ ــدق
ال ـ ـفـ ــورس ـ ـيـ ــزونـ ــز ،جـ ـم ــع الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ت ـحــت
سقفه صانعي ال ـقــرار وكـبــار المسؤولين
التنفيذيين في هذا المجال من هيئة تنظيم
االت ـصــاالت وتكنولوجيا الـمـعـلــومــات في
الكويت ( )CITRAوفيريزون.
وت ـخ ـل ــل جـ ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـم ــؤت ـم ــر ع ــدد

مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـ ـجـ ــوهـ ــريـ ــة فـ ـ ــي مـ ـج ــال
األم ــن الـسـيـبــرانــي ،مـنـهــا الـتـحــديــات التي
تواجهها المنظمات على مستوى العالم،
واالسـتــراتـيـجـيــات والـحـلــول الـتــي تقدمها
تكنولوجيا المعلومات مــن ناحية األ مــن
السيبراني للتخفيف مــن هــذه المخاطر؛
ومدى فاعلية معايير أمان بيانات العمالء
وبطاقات الدفع ( )PCI DSSومعايير أمان
التطبيقات في ظل التطور السريع والحاجة
المستمرة للتطوير ،إ ضــا فــة إ لــى خدمات
االستجابة المستمرة للحوادث (.)CSIRT
وحول رعايته لهذا المؤتمر ،قال رئيس
مجموعة تكنولوجيا المعلومات في بنك
ورب ــة هـيـثــم الـتــركـيــت« :ي ـتــرافــق مــع تطور

العصر واعتمادنا الكبير على التكنولوجيا
ف ــي جـمـيــع ج ــوان ــب ال ـح ـيــاة عـلــى مستوى
األف ـ ـ ـ ـ ــراد وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات عـ ـل ــى حـ ــد سـ ــواء
تعرض هذه الجهات للعديد من التهديدات
السيبرانية كالقرصنة واالختراقات األمنية
التي تستهدف الحواسب والهواتف الذكية،
لذلك تساهم زيادة المعرفة في هذا المجال
وات ـخــاذ الـتــدابـيــر االح ـتــرازيــة االستباقية
نقطة مهمة لتفادي الــوقــوع فــي المخاطر
ال ـت ــي ي ـن ـتــج ع ـن ـهــا ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـشــاكــل
والخسائر التي ال تحمد عقباها».
وأضاف التركيت« :يسعدنا رعاية مؤتمر
األمــن السيبراني (Cyber Security Event
 )2019حيث إننا نرى فيه المنصة المثالية

هيثم التركيت

«التجاري» يجري سحب «النجمة» األسبوعي
و«راتبك وفوقه كاش»
أج ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري الـ ـسـ ـح ــب
األسبوعي على «حساب النجمة وحملة
«راتبك وفوقه كاش» ،وذلك بحضور ممثل
وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة عـبــدالـعــزيــز
أشكناني.
وف ــاز فــي سـحــب «الـنـجـمــة» ف ـهــاد فهد
العجمي بجائزة بقيمة  5.000دينار ،في
حين حصل جمال أحمد حسين محمد في
السحب األسبوعي لـ «راتبك وفوقه كاش»
على جائزة بقيمة  1.000دينار.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـنــك أن ج ــوائ ــز «ال ـن ـج ـمــة»
أصـبـحــت مـمـيــزة بحجم مـبــالــغ الـجــوائــز
الـمـقــدمــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تـنــوعـهــا طــوال
ال ـس ـن ــة ،وت ـت ـض ـمــن ال ـس ـح ــوب ــات ج ــائ ــزة
أسبوعية بقيمة  5.000ديـنــار ،وشهرية
بـقـيـمــة  20.000ديـ ـن ــار ،وج ــائ ــزة نصف
سنوية وقدرها نصف مليون ()500.000
دينار ،باإلضافة إلى أكبر جائزة في العالم
مرتبطة بحساب مصرفي ،والتي حصــل
ا لـبـنــك بموجبها عـلــى شـهـ ـ ـ ــادة غينيس
لألرق ــام القياسي ــة والبالغـ ــة 1.500.000
دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
ل ــدخ ــول ال ـس ـحــوبــات والـ ـف ــوز بــال ـجــوائــز

القيمة ،كشف البنك أ نــه يمكن فتح هذا
الـحـســاب ب ــإي ــداع  100دي ـن ــار ،ويـجــب أن
يكون في الحساب مبلغ ال يقل عن 500
دينار لدخول جميع السحوبات على كل
الجوائز التي يقدمها الحساب.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـف ــرص الـ ـف ــوز ف ــإن ــه كلما
زاد المبلغ المحتفظ فــي الحساب زادت
فــرص فــوز العميل ،إذ إن كــل  25ديـنــارا
ً
ت ــوف ــر ف ــرص ــة واحـ ـ ــدة ل ـل ـف ــوز ،ف ـض ــا عن

«التركية» تستضيف مؤتمرها
للشركات في إسطنبول
اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
الجوية التركية ،التي يفوق
ع ـ ـ ــدد ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ال ـ ـتـ ــي ت ـصــل
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا أي ش ـ ــرك ـ ــة ط ـ ـيـ ــران
أخرى ،مؤتمر نادي الخطوط
الـجــويــة الـتــركـيــة لـلـشــركــات،
ال ــذي يعتبر واح ــدا مــن أهــم
األحـ ــداث الـخــاصــة بشركات
ال ـس ـفــر ،لـلـسـنــة ال ــراب ـع ــة ،في
إسـطـنـبــول ،وش ـهــد اجـتـمــاع
قـ ــادة وخـ ـب ــراء ق ـطــاع الـسـفــر
لـ ـيـ ـتـ ـن ــاقـ ـش ــوا ويـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاوروا
ويبنوا الصالت فيما بينهم.
واج ـت ـمــع أك ـث ــر م ــن 1200
مـ ـحـ ـت ــرف م ـ ــن  75ب ـ ـلـ ــدا فــي
إسطنبول ،لالحتفال بعشر

سـنــوات على انـطــاقــة نــادي
ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة الـتــركـيــة
للشركات ،بالتزامن مع دخول
ش ــرك ــة الـ ـطـ ـي ــران ال ـم ـعــروفــة
ع ـصــرا ج ــدي ــدا م ــع انتقالها
إلى مقرها الجديد في مطار
إسـطـنـبــول ،أكـبــر بـنــاء مطار
يبنى من الصفر في العالم.
واف ـت ـتــح ال ـمــؤت ـمــر رئـيــس
م ـج ـل ــس اإلدارة وا ل ـل ـج ـن ــة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ف ـ ــي الـ ـخـ ـط ــوط
ال ـ ـجـ ــويـ ــة ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة م ـح ـمــد
إ لـ ـك ــر أ ي ـ ـجـ ــي ،وأداره آرون
هيسلهيرست ،مقدم برنامج
«ه ـ ــارد ت ـ ــوك» ع ـلــى «بـ ــي بــي
سي».

«المصارف» يشارك في ورشة
عمل عن األمن السيبراني

التي تجمع بين نخبة من الخبراء في هذا
المجال ،بحيث يتم نشر الوعي العام عن
األم ــن الـسـيـبــرانــي وتـنـمـيــة ال ـعــاقــات بين
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ال ـمــؤت ـمــر واالطـ ـ ــاع على
آخر التطورات المحلية والدولية في مجال
األمــن السيبراني وكيفية االستفادة منها
على المستويين الشخصي والمؤسسي،
الفتا النظر إلى االهتمام الــذي يوليه بنك
الكويت المركزي ومؤسسات الدولة الريادية
والمالية وصناع القرار لزيادة مستويات
األمان في العمليات السيبرانية».

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي،
ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان
بضمان الحساب ،وكذلك الحصول على كل
الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة لـحـمـلــة «راتـ ـب ــك وفــوقــه
كــاش» والموجهة للموظفين الكويتيين
والوافدين في القطاع الحكومي والخاص
وك ــذل ــك الـمـتـقــاعــديــن وال ـم ـس ـت ـمــرة حتى
 31ديسمبر  ،2019وعــن آلـيــة االنضمام
إلــى هــذه الحملة واالستفادة من المزايا
الـتــي تــوفــرهــا ،ذكــر البنك أن باستطاعة
أي موظف كويتي راتـبــه يزيد على 500
ً
دي ـن ــار ،س ــواء ت ــم تعيينه حــدي ـثــا أو في
الخدمة الفعلية من سنين ،القيام بتحويل
راتبه إلى البنك واالستفادة من مزايا هذه
الحملة ،والحصول على هدية نقدية فورية
مـضـمــونــة بـقـيـمــة  250ديـ ـن ــارا أو قــرض
بدون فائدة بقيمة خمسة أضعاف الراتب
وبحد أقصى  10.000دينار ،باإلضافة إلى
ً
الــدخــول تلقائيا فــي السحب األسبوعي
على جائزة مقدارها  1.000دينار.

أع ـل ــن «بـ ــرقـ ــان» أس ـمــاء
الـفــائــزيــن فــي السحوبات
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
«ي ــوم ــي» ،وفـ ــاز ك ــل واح ــد
مـ ـنـ ـه ــم بـ ـ ـج ـ ــا ئ ـ ــزة 5.000
د.ك ،و ك ـ ـ ـ ـ ــان ا ل ـ ـح ـ ــظ ف ــي
هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــوبـ ـ ــات م ــن
نـ ـصـ ـي ــب :مـ ـحـ ـم ــد ن ــاص ــر
الدغيشم ،وشــروق ناصر
العبدالقادر ،وانوشيروان
ن ــازاري ــان ،وجميل محمد
الـ ـ ـف ـ ــودري/حـ ـ ـي ـ ــاة مـحـمــد
جـ ـمـ ـع ــة ،ومـ ـحـ ـم ــد ث ــاب ــت
البغلي.
ويوفر البنك سحبا ربع
س ـنــوي لـحـســاب «يــومــي»
للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125.000دينار.

ف ــي ش ــرك ــة ف ـ ـيـ ــرايـ ــزون ،جـيـمــي
ن ـ ـي ـ ـل ـ ـسـ ــون ،إن ا ل ـ ـمـ ــؤ س ـ ـسـ ــات
بجميع أحجامها تحتاج اليوم
إل ــى أكـثــر مــن م ـجـ ّـرد نـظــام أمــن
رق ـمــي ،فـهــي تـحـتــاج إل ــى نظام
ّ
وبتصدى
أمني مرن يستجيب
ألن ــواع وط ــرق عمل التهديدات
ّ
وتتطور
اإللكترونية التي تتغير
باستمرار.
وي ـ ـهـ ــدف م ــؤتـ ـم ــر ومـ ـع ــرض
األمن السيبراني لعام  2019إلى
تــزويــد الـمــؤسـســات والـشــركــات
الكويتية بمعلومات محورية
عــن كيفية اكتشاف التهديدات
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــران ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع ع ــن
أنظمتها ،والرد عليها من خالل
ال ـمــراق ـبــة وال ـب ـحــث والـتـحــالـيــل
واخـ ـتـ ـب ــار االخ ـ ـتـ ــراق وال ـف ــري ــق
األحمر وإدارة الثغرات األمنية».

يفتتح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ،عادل
ً
الماجد ،غدا ،ورشة عمل حول موضوع «Best Practice in
 ،»Operational Risk Managementالتي ينظمها اتحاد
المصارف العربية ،بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت
في فندق  JW Marriottبمدينة الكويت.
وسوف تمتد هذه الورشة على مدى يومين ،وتحاضر
فيها الخبيرة اإلنكليزية العالمية  ،Chapelle Arianeوالتي
ستقدم نسخة من كتابها عن مخاطر التشغيل للمشاركين.
ويشارك في ورشــة العمل مجموعة من موظفي إدارات
المخاطر في البنوك العاملة بالكويت وعــدة دول عربية.
وتـتـنــاول الــورشــة التطبيقات السليمة فــي إدارة مخاطر
التشغيل ،وعالقتها بــاألمــن السيبراني ،الــذي بــات يأخذ
حيزا مهما من مخاطر التشغيل ،كما سيتم عرض حاالت
عملية وتجارب عالمية متنوعة.

«الخليج» 31 :أكتوبر آخر موعد
لدخول سحب «الدانة» السنوي
أعلن بنك الخليج ،أن  31أكتوبر هو آخر
موعد لفتح حساب الدانة ولإليداع للدخول
في السحب السنوي لهذا العام ،الفتا إلى أن
السحب سيجرى يوم  16يناير  2020في حفل
كبير يتخلله تتويج مليونير ا لــدا نــة لعام
 ،2019والــذي سيحصل على جائزة بقيمة
مليون دينار.
وتجدر اإلشارة إلى أن حساب الدانة متاح
للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في
الكويت .ويتعين على العمالء االحتفاظ بالحد
األدنى للرصيد البالغ  200دينار لفتح الحساب،
ً
شــرط االحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا
للدخول في سحوبات الدانة المقبلة.
وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ
 200دينار ،في أي وقت ،يتم خصم مبلغ  2دينار
من الحساب على أساس شهري الى حين استيفاء
ال ـح ــد األدن ـ ــى ل ـلــرص ـيــد .أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـعـمــاء
الــذيــن يفتحون حساب الــدانــة أو يــودعــون أكثر
ً
فــي ال ـح ـســاب ،فـيـتــأهـلــون لـلــدخــول تـلـقــائـيــا إلــى
السحوبات األسبوعية في غضون يومين.
وللمشاركة في سحوبات الدانة ربع السنوية
والـسـنــويــة المقبلة فــي عــام  ،2019يتعين على
الـعـمــاء االحـتـفــاظ بــالــرصـيــد الـمـطـلــوب .عــاوة
عـلــى ذل ــك« ،ال ــدان ــة» هــو الـحـســاب الــوحـيــد الــذي
يكافئ العمالء على والئهم لبنك الخليج ،حيث

يمنحهم فــرص ال ــوالء ،وهــي عبارة عن إجمالي
الفرص التي اكتسبها العميل في السنة السابقة
والتي تضاف إلى العام المقبل كمكافأة له على
والئه .فيحصل العميل الذي كان في حسابه 200
دينار في آخر عام  2018على جميع الفرص التي
استحقها ،وتتم إضافتها إلى عام  ،2019ويتكرر
ذلك مع األعوام التالية ،وتطبق الشروط واألحكام.
ول ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـس ـحــوبــات ربـ ــع الـسـنــويــة
والسنوية لـ «الخليج» ،يمكن للعمالء اإليداع في
حـســاب ال ــدان ــة ،عــن طــريــق زي ــارة أي مــن أجـهــزة
الصراف اآللي أو أجهزة الصراف اآللي التفاعلية
التابعة للبنك ،وكذلك أي من فروعه البالغ عددها
 58فرعا في جميع أنحاء البالد.

«بوبيان» يختتم البرنامج التعريفي لموظفي الفروع
اختتم بنك بــوبـيــان ،فــي إطــار
حرصه على إثراء خبرات موارده
البشرية ،بالتعاون مع أكاديمية
إت ـ ـ ـقـ ـ ــان ،ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـت ـع ــري ـف ــي
للمجموعة الخامسة من موظفي
ال ـ ـفـ ــروع ال ـ ـجـ ــدد ،لـتـمـكـيـنـهــم من
التعرف على إدارة بنك بوبيان وما
تقوم به ،والنظم الخاصة بــإدارة
العمل في البنك ،وطبيعة المهام
الوظيفية المكلف بها كل إدارة.
وقال البنك ،في بيان صحافي،
إن م ـثــل ه ــذه ال ـب ــرام ــج ت ــأت ــي في
إطـ ــار ح ــرص ال ـب ـنــك ع ـلــى تنمية
الخبرات الالزمة لموظفيه ،وتزويد
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ـم ـع ـي ـن ـيــن حــدي ـثــا
بالمعرفة التي يحتاجون إليها،
لــاضـطــاع بمهـام وظائفهم في
اف ـ ــرع ال ـب ـنــك وت ـعــري ـف ـهــم ب ــأن ــواع
المنتجات المختلفة التي يقدمها

صورة جماعية للمتدربين الجدد
ل ـع ـمــائــه ،م ـمــا يـنـعـكــس إيـجــابــا
على بيئة العمل وخلق المزيد من
المعرفة لديهم حتى يتمكنوا من
تـقــديــم أعـلــى مـسـتــويــات الخدمة
للعمالء.
وأضـ ــاف الـبـيــان أن الـبــرنــامــج
ت ـ ــم تـ ـصـ ـمـ ـيـ ـم ــه لـ ـيـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع

طـ ـبـ ـيـ ـع ــة م ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ف ــي
مختلف مستوياتهم ،حيث يقوم
المحاضرون من مختلف إدارات
البنك بشرح كل ما يتعلق بعمل
اإلدارة ودورهــا في منظمة البنك
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،ال ـ ــى ج ــان ــب ال ـش ــرح
الـ ـعـ ـمـ ـل ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـثـ ــري خـ ـب ــرات

ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،م ـم ــا ي ـس ــاع ــد عـلــى
إطــاق العنان للقدرات الحقيقية
لـلـشـبــاب ال ـكــوي ـتــي ،وي ـت ـيــح لهم
الفرصة إلثبات ذاتهم في القطاع
الخاص ،كما أن البرنامج يتسق
مع استراتيجية البنك في تعيين
وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية

ال ـت ــي تـتـســم ب ــال ـك ـف ــاءة واإلبـ ـق ــاء
عليها.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـن ــك إل ـ ـ ــى أن م ــدة
ال ـب ــرن ــام ــج ت ـصــل الـ ــى  14يــومــا،
حيث يشارك فيها  21موظفا من
المعينين في البنك ،ســواء كانوا
من الموظفين الجدد أو أصحاب

الخبرات ،إذ إن الهدف الرئيسي هو
التعريف بمنظومة عمل بوبيان
وإداراته المختلفة.
واكــد البيان «يكتسب موظفو
الفروع أهمية خاصة ،كونهم على
تواصل مستمر مع العمالء ،حيث
يمثلون واجـهــة البنك الرئيسية
في التعامل مع العمالء ،وهــو ما
يـسـتـلــزم أن يـكــونــوا ملمين بكل
الـمـعـلــومــات ،س ــواء ال ـتــي تتعلق
بــالـقـطــاع الـمـصــرفــي او الـبـنــك أو
عمل االدارات المختلفة».
ي ــذك ــر أن الـ ـب ــرن ــام ــج تـنـظـمــه
بصورة دوريــة مجموعة الموارد
الـبـشــريــة ،ال ــى جــانــب الـعــديــد من
البرامج والدورات التدريبية التي
تــزيــد مـعــرفــة الموظفين وتنمية
خ ـب ــرات ـه ــم وبـ ـم ــا ي ـن ـع ـكــس عـلــى
مستوى األداء في خدمة العمالء.

ثقافات
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ال أحد في مصر يجهل
الفنان التشكيلي عادل
بنيامين ،فهو عالمة بارزة
في عالم الريشة واأللوان.
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تبوأ الفنان القدير عبدالعزيز إطالق اسم الفنان الراحل
تستعد إنجي وجدان
لتصوير دورها في «المسيح الحداد عرش المونودراما
أبو بكر سالم ،و فنان
واآلخرون» وتحدثت عن
بأعمال خالدة وأدوار التعرف العرب محمد عبده على
إال التميز باحتراف أدوات
مصير الجزء الثاني من
مسرحين من أكبر مسارح
التعبير الجسدي.
«طلعت روحي».
الرياض.

تكريم أنيستون وكاري والرسون في
«»Variety›s Power of Women
ح ـض ــرت ال ـن ـج ـمــةجـنـيـفــر
أ نـيـسـتــو ن حـفــل "Variety's
 ،"Power of Womenفــي
ل ــوس أن ـج ـلــس ،وق ــد تــألـقــت
ال ـن ـج ـم ــة ال ـب ــال ـغ ــة  50عــامــا
بـ ـ ـفـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان مـ ـ ـ ــن أل ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدر
مـ ــاكـ ــويـ ــن ،وتـ ـلـ ـق ــت ت ـكــري ـمــا
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث عـ ـ ـ ــن ع ـم ـل ـه ــا
ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى " St. Jude
."Children’s Research
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرت ال ـ ـح ـ ـفـ ــل
الـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاتم ـ ـ ــاري ـ ـ ــا ك ـ ـ ــاري
ون ــات ــال ــي ب ــوت ــرم ــان وبـ ــري
الرسـ ـ ـ ـ ــون ال ـ ـتـ ــي كـ ــرمـ ــت عــن
عـ ـمـ ـلـ ـه ــا فـ ـ ــي " the Equal
 ،"Justice Initiativeوقدمت
ال ـط ـف ـل ــة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة م ـي ـكــال
مـ ـيـ ـشـ ـي ــل هـ ـ ــاريـ ـ ــس جـ ــائـ ــزة
ل ـل ـن ـج ـمــة مـ ــاريـ ــا ك ـ ـ ــاري عــن
عملها في "Fresh Air Fund’s
 ،"Campحيث تألقت ماريا
بفستان أنيق أسود ّ
براق.
وس ـ ـ ـبـ ـ ــق ألنـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــون أن
الـ ـت ــزم ــت ال ـص ـم ــت أم ـ ـ ــام كــل
االت ـ ـهـ ــامـ ــات الـ ـت ــي واج ـه ـه ــا
المنتج الهوليووديهارفي
واينستين ،بعد كشف عدد
مــن النجمات عــن تعرضهن
ل ـل ـت ـحــرش م ــن ق ـب ـلــه ،لتعلن
م ـ ـ ـ ــؤخ ـ ـ ـ ــرا أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ت ـ ـعـ ــرضـ ــت

مـقــدمــة ال ـبــرامــج الـكــومـيــديــة
إيـ ـلـ ـي ــن دي جـ ـيـ ـنـ ـي ــرس ،عــن
رؤيتها المستقبلية لحياة
رايتشل غرين وروس غيلر،
مؤكدة إمكانية بقائهما مع
بعضهما ،ألن لديهما طفلة
تدعى إيما ،ومن الطبيعي أن
تكبر وتدخل المدرسة.
و حـيــن سألتها ا يـلـيــن عن
إمـكــانـيــة وج ــود ج ــزء جديد
تنف جنيفر
من المسلسل ،لم
ِ
األم ـ ـ ــر ،ب ــل أج ــاب ــت بـطــريـقــة
ذ كـيــة" :لـمــا ال؟ هــل تعلمين،
ألنـ ــي أخ ـب ــرت ــك س ــاب ـق ــا ،انــي
أود ذلك".

الطفلة هاريس تقدم الجائزة لماريا كاري
لمضايقات منه ،حيث قالت
إ نــه خــال تعاونها معه في
فيلم " "Derailedعام ،2005
أجـ ـب ــره ــا واي ـن ـس ـت ـي ــن ع ـلــى
ارتـ ـ ــداء ف ـس ـتــان م ــن تصميم
ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة مــاركـيــزا
المملوكة لزوجته.
ي ـ ـ ـشـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه ،وبـ ـع ــد
ال ـ ـف ـ ـضـ ــائـ ــح األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ض ــد
واي ـ ـن ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــن ،لـ ـ ــم ت ـس ـت ـط ــع
زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه مـ ـصـ ـمـ ـم ــة األزي ـ ـ ـ ــاء
والـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــة
جـ ـ ـ ــورج ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ش ـ ــامـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن
االس ـت ـمــرار مـعــه ،وانفصلت
ع ـ ـ ـنـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ـ ــام  ،2017و هـ ـ ــي

المؤسس المشارك للعالمة
التجارية الشهيرة ماركيزا.
وكانت النجمة األميركية
أنيستو ن تـصــدرت عناوين
الـ ـصـ ـح ــف بـ ـع ــدم ــا ص ـ ّـرح ــت
ب ــرغـ ـبـ ـتـ ـه ــا واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداده ـ ــا
إلع ــادة تـصــويــر ج ــزء جديد
مــن مسلسل " ،"Friendsفي
حال رغب أبطال العمل الستة
ال ـم ـش ــارك ــة ف ـي ــه م ــن ج ــدي ــد.
وت ـ ـقـ ــوم أنـ ـيـ ـسـ ـت ــون ب ـجــولــة
تــروي ـج ـيــة لـفـيـلـمـهــا الـمـقـبــل
"."Murder Mystery
وتـ ـح ــدث ــت خـ ـ ــال ل ـقــائ ـهــا
فـ ــي ب ــر ن ــا م ــج " "Todayمــع

هاري ستابلز

هيمسورث مع ماديسون براون

جنيفر أنيستون

فرانسيس مكدورمند مع تييري فريمو

« »Lights Upلستايلز تحصد  12مليون مشاهدة هيمسورث في صداقة مع ممثلة أسترالية فرنسيس ماكدورمند تفتتح مهرجان «لوميير»
بعد ابتعاده عن الغناء عامين ،طرح النجمهاري ستايلز كليب أغنيته الجديدة
( ،)Lights Upوهي األغنية المنفردة األولى له من ألبومه الثاني ،والذي يحمل نفس
عنوان األغنية.
وحصد الكليب للمغني الشاب ( 25عاما)  12مليون مشاهدة على قناته بـ"يوتيوب"،
خالل يومين.
ـان ،وممثل ،وحقق نجومية كبيرة منذ دخوله
وستايلز فنان إنكليزي ،وكاتب أغـ ٍ
برنامج " ،"X factorحتى بعد أن شق طريقه في الفن ،وعرف شهرة واسعة كعضو في
ً
ً
فرقة " ،"One directionبشكل منفرد ،وحقق نجاحا كبيرا.

ً
تخطى النجم لـيــام هيمسورث ( 29عــا مــا ) ،أز م ــة انفصاله عــن النجمة مايلي
ً
ســا يــرس ،ويعيش جــوا من الصداقة الجديدة مع الممثلة األسترالية ماديسون
ً
براون ( 22عاما) ،المشهورة بدورها في مسلسل "."Dynasty
وذكرت تقارير إعالمية ،أن ليام يظهر برفقة ماديسون في نيويورك.
مــن جهتها ،تتواصل مايلي مــع المغني األ سـتــرا لــي كــودي سيمبسون ،وقبله
كايتلين كارتر ،قبل إعالن انفصالها عن ليام.
ُيذكر أن مايلي وليام انفصال في أغسطس الماضي ،وتقدما بأوراقهما للمحكمة
للطالق ،بعد زواج دام فقط  7أشهر.

افتتحت الممثلة األميركية فرنسيس ماكدورمند النسخة الحادية عشرة من مهرجان لوميير
في ليون ،الذي يحتفي هذه السنة بالذكرى العاشرة لتأسيسه ،مع تكريم المخرج فرنسيس
فورد كوبوال.
وقال تييري فريمو ،مدير معهد لوميير ،الذي ينظم هذا الحدث السينمائي منذ عام :2009
"لطالما أردنا منذ بداية المهرجان إحياء صاالت السينما".
وحضر كوكبة من النجوم حفل االفتتاح ،الذي أقيم بقاعة هال توني غارنييه ،من أمثال
كزافييه دوالن ولوك داردين وتوني مارشال وإيمانويل دوفوس وحفصية حرزي.
(أ ف ب)

متحف «موما» المتجدد في نيويورك
يفتح أبوابه  21الجاري
يعيد متحف الـفــن الـحــديــث بـنـيــويــورك فتح
أبوابه في  21الجاري ،بعد ورشة ألربعة أشهر،
مع ِّ
حيز موسع للعرض بقرابة الثلث وترتيب
جديد للمعروضات.
وم ـن ــذ اف ـت ـت ــاح هـ ــذا ال ـم ـت ـح ــف ،الـ ـ ــذي ُي ـع ــرف
اختصارا باسم "مــومــا" ،في قلب مانهاتن سنة
ُ
 ،1939أجريت عدة أعمال توسعة في هذا الصرح،
إلف ـســاح الـمـجــال لمجموعات متنامية وأع ــداد
متزايدة من الزوار.
وتغيرت مالمح العمارة بالكامل ،إثــر ورش
ُ
متتالية أجريت في أعــوام  1950و 1962و1980

و ،2001وه ــذا الـصــرح مــن المؤسسات الكبيرة
الـ ـن ــادرة ف ــي ال ـعــالــم الـمـنــدمـجــة كـلـيــا بالمشهد
الحضري.
وقــررت المؤسسة ،التي تتمتع بوضع مالي
جيد جدا ،توسيع مقرها من جديد.
وبعد توسعة أولــى نحو الشرق على امتداد
الـجــادة الثالثة والخمسين أنجزت سنة ،2017
ت ـمــدد الـمـتـحــف ،ال ــذي ك ــان يـسـمــى ســابـقــا "ذي
مودرن" ،غربا.
وباع "موما" العقار المحاذي لمبناه بموجب
اتفاق ينص على حصول المتحف على أول ثالثة

طوابق من هذا البرج الجديد الذي يبلغ ارتفاعه
 320مترا ،ووضع تصاميمه المهندس الفرنسي
جان نوفل.
واك ـت ـس ــب ال ـم ـت ـحــف ح ـي ــزا إض ــاف ـي ــا لـلـعــرض
مساحته  3600متر مربع ،أي قرابة  30في المئة
من المساحة اإلجمالية ،التي تشمل  15500متر
مربع لصاالت العرض.
وقــد أتــاحــت هــذه األع ـمــال إدخ ــال الـمــزيــد من
النور إلــى المكان ،خصوصا بفضل الواجهات
َّ
وتقدر كلفة هذه الورشة بنحو 450
الزجاجية.
(أ ف ب)
مليون دوالر.

متحف «موما» في نيويورك

ثقافات ١٤
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عادل بنيامين :أستهدف تعويد العيون على الفنون

يعرض لوحاته في محطات السكك الحديدية والمقاهي ومرافئ السيارات
ال َ
وفي حوار أجرته معه "الجريدة" ،قال بنيامين إنه أقام أحدث
أحد في مصر يجهل الفنان التشكيلي عادل بنيامين ،فهو
معارضه على سلم المعهد القومي لألورام (وسط القاهرة) ،الذي
عالمة بارزة في عالم الريشة واأللوان ،إذ استطاع أن يخرج
ً
تعرض لعملية إرهابية قبل ً أشهر ،لتأكيد أن الفن وحده هو أداة
بالفن من القاعات المغلقة إلى فضاء الطرقات ،وصوال إلى
الجمهور العادي ،وتجده يعرض لوحاته في محطة قطار أو مرفأ االرتقاء بعقول الناس ،الفتا إلى أنه يستهدف تعويد العيون
سيارات أو داخل إحدى الجامعات أو في ضاحية شعبية وسط
على الفنون ...وفيما يلي نص الحوار:
المهمشين ،لذا استحق عن جدارة لقب "رائد فن الشارع".
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

● َم ــن ه ــو عـ ــادل بـنـيــامـيــن؟
ومـ ـ ـت ـ ــى بـ ـ ـ ـ ــدأت عـ ــاق ـ ـتـ ــك ب ــال ـف ــن
التشكيلي؟
 فـنــان مــن ال ـقــاهــرة ،معجونبـحــب بـلــدي ،وأحـبـبـ ُـت الـفــن منذ
نعومة أظ ـفــاري مــع تشجيع من
أب ــي وأم ــي إل ــى جــانــب الـمــوهـبــة
التي حباني بها الله ،والدراسة
والخبرة ،وكلها عوامل جعلتني
أعشق الفن التشكيلي.
● ح ـ ــد ثـ ـ ـن ـ ــا ع ـ ـ ــن مـ ـ ـب ـ ــادر ت ـ ــك
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف مـ ـ ــن خ ــال ـه ــا
تــوعـيــة الـجـمـهــور ال ـعــادي بالفن
التشكيلي.

أحلم بزرع الفنون
في العقول وغرس
بذور السالم
والمحبة بنفوس
البشر

 مبادرتي هي أن ِّنعود العيون
ً
ح ــب ال ـف ـن ــون ،وأن نـخـلــق وع ـيــا
لــدى رجــل الـشــارع الـعــادي بالفن
وجماله وتأثيره وقيمته وقدرته
على مساعدة الـنــاس على راحــة
النفس وتعميق السالم الداخلي،
وإبراز قيمة الفن في حياتنا.

منطقة األهرامات
● ما أبرز األماكن التي زرتها
لنشر هــذا الــوعــي الفني وعــرض
لوحاتك على الجمهور العادي؟
 -زرت كــل مـكــان غـيــر متوقع،

الـ ـش ــوارع ال ـجــان ـب ـيــة ،ومـحـطــات
السكك الحديدية ،ومترو األنفاق،
وال ـم ـق ــاه ــي ،وورش ال ـس ـي ــارات،
ومرافئ السيارات والميكروباص،
وال ـك ـبــاري ،ومنطقة األه ــرام ــات،
وغيرها الكثير من األماكن.
● كـ ـي ــف كـ ــا نـ ــت ردود ف ـعــل
الناس؟
 ردود الـفـعــل كــانــت أكـثــر منرائـ ـع ــة ،وت ـن ــوع ــت ب ـيــن الــده ـشــة
واألسـ ـئـ ـل ــة الـ ـت ــي ت ــأت ــي نـتـيـجــة
اإلعـجــاب ،واالبتسامة ،والسعي
إلى المعرفة والتفاعل بإيجابية،
والناس العاديون عيونهم تعشق
الفنون ويحتاجون فقط إلى من
يساعدهم في ذلك.

زرع الفنون
● مـ ــاذا ف ــي خـطـتــك لتحقيق
مـ ـ ــزيـ ـ ــد م ـ ـ ــن االن ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار لـ ـفـ ـك ــرة
المبادرة؟
ً
 ال يعنيني االنـتـشــار كثيرا،ويكفيني أن أفعل أقصى جهدي
ل ـن ـش ــر مـ ـب ــادرت ــي فـ ــي كـ ــل م ـكــان
أس ـت ـط ـيــع ال ــذه ــاب إل ـي ــه .ولـســت
بطامع فــي شهرة أو مكسب ،بل
أح ـلــم بـ ــزرع ال ـف ـنــون ف ــي الـعـقــول
وغرس بذور السالم والمحبة في

نفوس البشر من خالل أعظم لغة،
وهي لغة الفن.

مصلحة األطفال
● أح ـ ــدث م ـع ــارض ــك أقـمـتـهــا
ً
أيضا في الشارع لكن هذه المرة
عـلــى أب ــواب مـعـهــد األورام الــذي
ً
ً
شهد تفجيرا إرهابيا قبل أشهر..
حدثنا عن المعرض.
 أول م ـ ـع ـ ــرض أ ق ـ ـم ـ ـتـ ــه مــنه ــذا ال ـن ــوع ك ــان مـنــذ ن ـحــو ع ــام،
لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة األطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال م ــرض ــى
السرطان في "مستشفى "57357
ل ـع ــاج األورام ،وقـ ــد ب ـي ـعــت كــل
ً
لوحاتي ،وحقق المعرض دخال
بماليين الجنيهات ،والمعرض
ال ـثــانــي أق ـيــم بـمـشــاركــة ع ــدد من
ال ـف ـنــان ـيــن ف ــي ال ـم ـع ـهــد ال ـقــومــي
لـ ـ ـ ـ ـ ــأورام ف ـ ــي أع ـ ـق ـ ــاب ال ـ ـحـ ــادث
اإلره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي ،وحـ ـق ــق ردود فـعــل
إيجابية.

نهضة فنية
● م ـ ـ ــن وج ـ ـ ـهـ ـ ــة ن ـ ـ ـظـ ـ ــرك َمـ ــن
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ع ـ ــن غ ـ ـيـ ــاب ال ــوع ــي
وال ـث ـقــافــة الـتـشـكـيـلـيــة ف ــي مصر
وعلى المستوى العربي؟
 -ال أستطيع ال ـجــزم ب ــأن ثمة

عادل بنيامين
ً
غيابا للوعي والثقافة في مصر،
فالوعي بالفنون موجود داخلنا
بمن في ذلك البسطاء ،لكن ربما
ن ـت ـي ـجــة ال ـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة
واألح ــداث التي مــرت بها البالد،
تعامل البعض مع الفن باعتباره
رفاهية في وقت الجد واألزمــات،
إال أن ا لـفــن فــي الحقيقة حاضر
ً
دائما ،وله دوره في المجتمع.
ً
أ مــا عربيا  ،فثمة نهضة فنية
رائ ـ ـعـ ــة ،ول ـ ــي أصـ ــدقـ ــاء ف ـنــانــون
وفنانات مشاهير من دول عربية
مختلفة ،نتبادل نشر ثقافة الفن
التشكيلي.

إقامة المعارض
● كـيــف يمكن االرت ـق ــاء بالفن
التشكيلي فــي مصر ليصل إلى

الفنان التشكيلي في سطور
ولد عادل بنيامين مرقص ،في ضاحية "روض الفرج" بالقاهرة
عام  ،1953وحصل على البكالوريوس من أكاديمية الفنون الجميلة
(ليوناردو دافنشي) عام  ،1977وعمل في قسم الميكروفيلم بجريدة
األهرام ،وكبير مهندسي الديكور في عدة شركات إيطالية في مصر.
وبنيامين هو صاحب فكرة إقامة أول معرض فردي على قارعة
الطريق لتقليل الفجوة بين الفنان والجمهور ،فخالل عام 1974
ً
أق ــام مـعــرضــا عـلــى ســور المتحف الـمـصــري فــي م ـيــدان التحرير
(وسط القاهرة) ،وتابعه نحو مليون مشاهد ،وتوالت المعارض
التي أقامها ،أبرزها في حقبة السبعينيات داخل حديقة األزبكية،
ُ
وسجن ليمان طــرة ،بخالف مشاركاته في فعاليات دولـيــة ،مثل
"بينالي الرياضة" في برشلونة – إسبانيا ،الذي حصد من خالله
جائزة عالمية.

يعشق المصريون الفنون االستعراضية الهندية،
وي ـح ــرص الـكـثـيــر مـنـهــم ع ـلــى ح ـضــور الـفـعــالـيــات
ال ـه ـنــديــة ال ـت ــي ت ـق ــام ف ــي م ـص ــر .وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ــار
استضاف مركز "موالنا آزاد" الثقافي الهندي ،التابع
لـسـفــارة الهند فــي الـقــاهــرة ،بالتعاون مــع وزارت ــي
التعليم والثقافة المصريتين ،فرقة للرقص الشعبي
الراجستاني (نسبة إلى والية راجستان الهندية).
وق ــدم ــت ال ـف ــرق ــة ال ـت ــي ت ـق ــوده ــا ال ـف ـن ــان ــة ج ــوال
ً
بيسابيرا ،رقصة "كلبيليا" الهندية الشهيرة عالميا،
والـتــي نــالــت إعـجــاب المصريين ،وب ــدأ الكثير من
الـشـبــاب يـتــابــع مـقــاطــع فـيــديــو لـهــا عـبــر اإلنـتــرنــت
ً
لتعلمها ،وقدمت الفرقة في مصر أخـيــرا أكثر من
عرض ،بالتزامن مع احتفاليات يوم الهند ،وذلك في
اإلسماعيلية واإلسكندرية وبورسعيد.

وتنتمي رقصة كلبيليا إ لــى قبيلة راجستانية
تـعــرف بــاســم "كلبيليا" ،وف ــي ه ــذه الــرقـصــة ،يقوم
ا لــر جــال بالعزف على اآلالت التقليدية المختلفة،
ً
في حين تقوم النساء بأداء الرقصة ،ونظرا الرتفاع
شعبية هذه الرقصة في جميع أنحاء العالم ،قامت
مـنـظـمــة الـيــونـسـكــو بــوضـعـهــا عـلــى قــائـمــة ال ـتــراث
الثقافي غير المادي لإلنسانية خالل عام .2010
يذكر أن جوال بيسابيرا من رواد رقصة "كلبيليا"
الشعبية في واليــة راجستان ،وقامت بــزيــارة 153
دولة ،وتسعى إلى إقامة مدرسة للرقص في بوشكار
وسط المجتمع الــذي تنتمي إليه ،كما أخــذت على
عاتقها مسؤولية تثقيف أطفال مجتمعها والعمل
بشكل دؤوب على تحسين صورة المجتمع من خالل
مؤسسة "جوال بيسابيرا سانجيتسانستان".

 ه ـ ـنـ ــا ي ـ ـب ـ ــرز دور ا ل ـ ــدو ل ـ ــةوال ـم ـث ـق ـف ـيــن ،ف ــال ــدول ــة مـســؤولــة
ع ــن إق ــام ــة الـ ـمـ ـع ــارض لـلـشـبــاب
ومساعدتهم ومساندتهم حتى
تـ ـص ــل رس ــالـ ـتـ ـه ــم إل ـ ــى ال ـ ـنـ ــاس،
ويجب االهتمام بقصور الثقافة
وت ـش ـج ـي ــع الـ ـشـ ـب ــاب م ـ ــن خ ــال
ع ـق ــد م ـس ــاب ـق ــات ،وم ـن ــح ج ــوائ ــز
للمتميزين ،واال ه ـت ـمــام بحصة
الــرســم فــي ال ـمــدارس ،وهــي أمــور
تقوم بها الــدولــة بالفعل ،لكنها
تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى تـ ـط ــوي ــر ل ـت ــواك ــب
العصر.
أمــا دور المثقفين فيكون من
خــال إطــاق مـبــادرات تستهدف
زي ــادة وعــي الـنــاس وحثهم على
المشاركة في المعارض وزيــارة
الـمـتــاحــف ،وخـلــق مـنــاخ يساعد
الجمهور العادي على االستمتاع
ً
بالثقافة والفن ،بعيدا عن القوالب
الجامدة والمصطلحات الصعبة،
كما يجب أن يتخلى الفنانون عن
ال ـقــاعــات المغلقة وي ـنــزلــون إلــى
ال ـشــارع لــارتـقــاء بــالــذوق الـعــام،
حـيــث أسـعــى إلــى أن أت ــرك لمسة
جمال يراها الجميع خارج قاعات
الفنون.
● ألـ ــم ت ـت ــواص ــل م ـعــك وزارة
الثقافة أو أي جهة رسمية لدعم
المبادرة ومساعدتك في نشرها؟
 أت ـم ـن ــى أن تـ ـت ــواص ــل مـعــيأي ج ـهــة رس ـم ـي ــة ،لـتـنـمـيــة هــذه
ال ـم ـب ــادرة ون ـش ــره ــا ع ـلــى نـطــاق
أوسع لتصل إلى كل الناس.

بنيامين في الشارع مع مجموعة من الشباب

«كلبيليا» ...رقصة هندية تثير إعجاب المصريين

ذائقة شرائح المجتمع المختلفة؟

حصاد

حصة الصباح تشارك في أعمال
المنتدى العالمي للسياحة بماكاو
وصلت المشرفة العامة على
دار اآلثــار اإلسالمية ،الشيخة
ح ـصــة ال ـص ـب ــاح ،إلـ ــى مــديـنــة
م ــاك ــاو ف ــي ال ـص ـيــن ،لـحـضــور
ف ـع ــال ـي ــات م ــؤت ـم ــر ال ـم ـن ـتــدى
االقتصادي العالمي للسياحة
 ،2019المقرر هذا األسبوع.
وم ـ ـ ــن الـ ـم ــرتـ ـق ــب أن ت ـل ـقــي
الشيخة حصة خالل المنتدى،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ت ـش ـج ـي ــع
االقتصاد السياحي العالمي
مــن أ ج ــل التنمية المستدامة
لصناعة ا لـسـيــا حــة العالمية،
كلمة تتناول فيها "دبلوماسية
الثقافة".
ويـ ـ ــرافـ ـ ــق الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة ح ـصــة
إل ـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى ،ال ـ ـ ــذي أس ــس
كمنصة دولية لتعزيز التبادل
والمناقشات من أجل التنمية
المستدامة لصناعة السياحة
عــال ـم ـيــا ،سـفـيــر ال ـكــويــت لــدى
ال ـعــاص ـمــة الـصـيـنـيــة (ب ـك ـيــن)
سميح حيات ،وقنصل الكويت
ل ـ ـ ـ ــدى ه ـ ــون ـ ــغ ك ـ ــون ـ ــغ صـ ــاح
السيف.

الشيخة حصة الصباح
ُ
وي ـع ــد االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
شريكا رسميا بالتعاون مع
مؤسسة االقتصاد السياحي
العالمي لنسخة هذا العام من
المنتدى ،التي يتوقع لها أن
تشكل فرصة لتنمية العالقات
ِّ
التجارية مع الصين.
(كونا)

انطالق المهرجان الثقافي للموسيقى
السيمفونية بالجزائر
انطلقت أمس األول فعاليات النسخة الـ  11للمهرجان
الـثـقــافــي ال ــدول ــي لـلـمــوسـيـقــى الـسـيـمـفــونـيــة بـقــاعــة أوب ــرا
ا لـجــزا ئــر ،حيث سيتواصل المهرجان حتى  17ا لـجــاري،
بمشاركة مصر كضيف شرف .وستتوالى الفرق الموسيقية
الوافدة من  16بلدا ،على غــرار سويسرا ومصر وفرنسا
وإيطاليا وتركيا وا لـســو يــد ورو سـيــا وألمانيا و ســور يــة
وأوكرانيا ،إلطراب الجمهور برصيدها الموسيقي المتنوع
واألوبرا العالمية.
وأك ــد مـحــافــظ الـمـهــرجــان عـبــدالـقــادر بــوعــزة ،فــي كلمة
افتتاحية ،أنه تم تخصيص ميزانية مالية قدرها  20مليون
دي ـنــار جــزائــري ( 1.7مـلـيــون دوالر) لـهــذه الـنـسـخــة ،التي
تتضمن حفلتين إلى ثالث حفالت في كل ليلة ،مع تنظيم
ور شــات عمل يديرها خبراء من تركيا والصين والنمسا
وإيطاليا وألمانيا .وتضمنت السهرة االفتتاحية للمهرجان
األوركسترا السمفونية (أوبرا الجزائر العاصمة) ،التي تضم
نحو  60موسيقارا تحت قيادة المايسترو لطفي سعيد،
فيما أدار رئيس الجوق الجزائري الفرقة الغنائية (الرنيم)
وأداء ات فردية ومغنية (السوبرانو) السويسرية آنا هاسلر
والمغني الجزائري عماد الدين الدواح.
بعدها تم فسح المجال للقيادة الفنية لرئيسة الجوق
وئام حمودة ،التي قدمت عدة لوحات موسيقية على غرار
َّ
"فسيفساء قناوية" ،التي ألفتها ،و"فيفا توتي لي فزوسو"
لمؤلفها فيليس جيارديني (.)1716-1796
ُيـ ــذكـ ــر أن الـ ـمـ ـه ــرج ــان ال ـث ـق ــاف ــي ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـمــوس ـي ـقــى
ال ـس ـي ـم ـفــون ـيــة ي ـت ــول ــى ت ـن ـظ ـي ـمــه أوبـ ـ ــرا الـ ـج ــزائ ــر ب ــوع ــام
بالسايح ،وا لــد يــوان الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق
ا لـمـجــاورة ،كما يتضمن مساهمات مــن مختلف سفارات
الدول المشاركة.
(كونا)

الضنحاني والفالسي يتحدثان عن مهرجان
الفجيرة وجائزة الشرقي برابطة األدباء اليوم
تستضيف رابطة األدباء
الكويتيين رئيس مهرجان
الفجيرة الدولي للفنون
محمد سعيد الضنحاني
والمديرة العام لجائزة
"الشرقي" لإلبداع حصة
الفالسي في جلسة
تعريفية عن المهرجان
والجائزة.

ّ
نظمت جــائــزة الشيخ راشــد
بن حمد الشرقي لإلبداع أولى
ج ـل ـس ــات ـه ــا ضـ ـم ــن ال ـب ــرن ــام ــج
التعريفي بالجائزة في دورتها
ا ل ـ ـثـ ــا ن ـ ـيـ ــة  2020 - 2019مــن
العاصمة المصرية القاهرة في
قاعة فندق "كونراد".
وتستهدف الجائزة المبدعين
الـ ـع ــرب ب ـه ــدف دعـ ــم مــواهـبـهــم
األدبية والنقدية ،ونشر نتاجهم
األدب ـ ـ ــي ودراسـ ــات ـ ـهـ ــم ال ـن ـقــديــة
والبحوث التاريخية للمبدعين
الـعــرب فــي الـعــالــم بـمـبــادرة من
الشيخ الدكتور راشــد بن حمد
الشرقي ر ئـيــس هيئة الفجيرة
للثقافة واإلعالم.
وسيعقد نائب رئيس هيئة
ال ـف ـج ـي ــرة ل ـل ـث ـق ــاف ــة واإلعـ ـ ـ ــام،
ورئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـه ــرج ــان ال ـف ـج ـي ــرة
ال ــدول ــي لـلـفـنــون مـحـمــد سعيد
الـضـنـحــانــي وال ـمــديــرة الـعــامــة
لجائزة راشد بن حمد الشرقي
لإلبداع حصة الفالسي جلسة
ت ـع ــري ـف ـي ــة بـ ــال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ،عــن
الدورة الثانية من هذه الجائزة
بمقر رابطة األدب ــاء في منطقة
ال ـعــدي ـل ـيــة ال ـي ــوم ف ــي الـســابـعــة
ً
مساء.
وتـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة فــي

نـسـخـتـهــا ال ـثــان ـيــة الــروائ ـي ـيــن
العرب بمختلف األعمار ،ضمن
ثالث فئات ،هي "الرواية العربية
ل ـل ـك ـب ــار" ،و"الـ ـ ــروايـ ـ ــة ال ـعــرب ـيــة
لـلـشـبــاب دون س ــن األرب ـع ـيــن"،
و"الـ ــروايـ ــة اإلم ــارات ـي ــة لجميع
األع ـ ـ ـمـ ـ ــار" ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ف ـئــات
ال ــدراس ــات الـنـقــديــة والـبـحــوث
الـتــاريـخـيــة والـقـصــة القصيرة
والـ ـنـ ــص ال ـم ـس ــرح ــي وال ـش ـعــر
وأدب األطفال.

برنامج تعريفي
ويستمر البرنامج التعريفي
بـ ـ ــال ـ ـ ـجـ ـ ــائـ ـ ــزة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن
والسعودية وعــدد من الجهات
الـثـقــافـيــة ومــؤسـســات التعليم
العالي في دولة اإلمارات ،حيث
تــأتــي ه ــذه ال ـل ـق ــاءات ف ــي إط ــار
تـعــاون هيئة الفجيرة للثقافة
واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،الـ ـجـ ـه ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
للجائزة ،مع وزارات الثقافة في
ال ــدول العربية بـهــدف توسيع
رقعة انتشارها وفتح ميادين
ال ـت ـن ــاف ــس ف ـي ـه ــا ،ب ـم ــا يـضـمــن
تقديم األدب العربي بكل أشكال
ح ـضــوره اإلب ــداع ــي واالحـتـفــاء
ب ــال ـم ـب ــدع الـ ـع ــرب ــي ،ودعـ ـ ــم أي
مشروع ثقافي ذي أهداف ورؤى
تنويرية.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ال ـ ـجـ ــائـ ــزة
الـ ـمـ ـب ــدعـ ـي ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ،عـ ـل ــى أن
تكون أعمالهم باللغة العربية
الفصحى ،وتتناول موضوعات
ُ
إنسانية تعنى باالنفتاح على
اآلخــر بالحوار ،وأال تدعو إلى
الـعـنــف وال ـت ـطــرف وال تحرض
ع ـلــى ال ـق ـتــل أو ت ـن ـشــر األف ـك ــار
الداعية إليه عبر مضامينها.

أصالة اإلبداع
األفخم مع الفالسي أثناء إعالن الفعاليات في مصر

وقال المهندس محمد سيف
األفـخــم ،رئيس الهيئة الدولية
ل ـل ـم ـســرح وم ــدي ــر ال ـم ـه ــرج ــان،

محمد الضنحاني
إن ج ــذور الـثـقــافــة الـمـصــريــة
تـ ـمـ ـت ــد آلالف ا لـ ـسـ ـنـ ـي ــن فــي
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،ومـ ـص ــر مـ ــن أقـ ــدم
حـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــارات األرض ،و م ـ ــن
الـطـبـيـعــي أن ت ـكــون قـبـلــة أي
جائزة تستهدف األصالة في
اإلبداع والغنى في المضمون،
و ك ــان المثقفون المصريون
قـ ــادة ال ـت ـحــوالت ال ـك ـبــرى في
المدارس األدبية والفنية في
الوطن العربي" ،لذلك حرصنا
أن يكون انطالق الجائزة في
جولتها العربية والعالمية
من مصر".
وأضاف أن إعالن الفائزين
وتوزيع الجوائز سيتم ضمن
حفل افتتاح مهرجان الفجيرة
الــذي سيقام من  20حتى 28
فـبــرايــر  2020وال ــذي يحظى
بـ ــرعـ ــايـ ــة كـ ــري ـ ـمـ ــة وح ـ ـضـ ــور
م ــن ال ـش ـيــخ ح ـمــد ب ــن محمد
ال ـ ـشـ ــرقـ ــي ،عـ ـض ــو ال ـم ـج ـلــس
األعلى حاكم الفجيرة ،ومحمد
بــن حمد بــن محمد الشرقي،
ول ــي عـهــد ال ـف ـج ـيــرة ،ونخبة
من الفنانين والنجوم العرب.

م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت حـصــة
ال ـ ـفـ ــاسـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــرة الـ ـع ــام ــة
ل ـ ـل ـ ـجـ ــائـ ــزة إنـ ـ ـ ــه ب ـت ــوج ـي ـه ــات
الـ ـشـ ـي ــخ الـ ــدك ـ ـتـ ــور راشـ ـ ـ ــد بــن
ح ـمــد ال ـش ــرق ــي ،رئ ـي ــس هيئة
ال ـف ـج ـي ــرة ل ـل ـث ـقــافــة واإلع ـ ـ ــام،
رك ـ ــزت م ـع ـظــم ف ـئ ــات ال ـجــائــزة
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـم ـبــدع ـيــن
الـ ـع ــرب م ــن ف ـئ ــة ال ـش ـب ــاب مــن
مختلف أقطار الوطن العربي
دون ســن األربـعـيــن للمشاركة
ـدد
ب ــأع ـم ــال ـه ــم األدب ـ ـيـ ــة ف ــي ع ـ
ًٍ
مــن فـئــات ال ـجــائــزة ،وتـحــديــدا
ف ــي ح ـقــول ال ـق ـصــة الـقـصـيــرة،
وال ـنــص الـمـســرحــي ،والـشـعــر،
وأدب األطـ ـف ــال ،ب ـهــدف إغ ـنــاء
ا لـســا حــة الثقافية وتجديدها
ودعم األقالم الشابة واحتضان
المبدعين العرب في مسيرتهم
الكتابية.
وأض ــاف ــت أن ف ـئــة ال ـش ـبــاب
ً
ً
ً
تلعب دورا حيويا ومهما في
مختلف م ـجــاالت تـطــور األمــم
وشعوبها ،معتبرة أن الثقافة
ّ
واألدب ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن أي
مشروع نهضوي حضاري.
ٍ
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إنجي وجدان :مسلسالت األجزاء سالح ذو حدين
أكدت أن «طلعت روحي» تجربة إنسانية المست قلبها

القاهرة – هيثم عسران

لدي قناعة
بأن كل
شخص يأخذ
ً
نصيبه دائما

• م ـ ــاذا ع ــن فـيـلـمــك ال ـجــديــد
"المسيح واآلخرون"؟
 يـفـتــرض أن أب ــدأ تـصــويــرهخـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة بـعــدمــا
تعاقدت على تقديم أحد األدوار
الـمـهـمــة ف ـيــه ،وه ــو مــن األع ـمــال
التي أشعر بحماس شديد لها،
ً
خاصة أنه تجربة مختلفة تماما،
ً
ورغ ـ ـ ــم عـ ـ ــدم ح ـم ــاس ـت ــي دائـ ـم ــا
إلج ــراء اخـتـبــارات ل ــأداء فإنني
خ ـض ـعــت الخـ ـتـ ـب ــار أداء أث ـن ــاء
التحضير للفيلم وا خـتــارو نــي
للمشاركة فيه.

القلق الشديد
• ما سبب عدم حماسك لهذه
االختبارات؟
 أشـ ـع ــر ب ــال ـق ـل ــق دائـ ـم ــا مــناختبارات األداء ،فرغم أنني أثق
بقدرتي على تقديم األدوار بشكل
جيد فإنني أشعر في اختبارات
األداء بحالة مــن القلق الشديد
تــؤثــر عـلــى أدائ ـ ــي ،ل ــذا ال أحـبــذ
الخضوع لهذه االختبارات.

العمل واألسرة

لم أندم في
ردي على
ريهام سعيد...
و«المسيح
واآلخرون»
تجربة مختلفة

• كـ ـ ـي ـ ــف س ـ ـتـ ــوف ـ ـق ـ ـيـ ــن ب ـي ــن
التصوير وأسرتك؟
ً
 ال أخـفـيــك س ــرا ،فـهــذا األمــريجعلني أشعر بالقلق من اآلن،
خاصة أنني لن أصطحب ابني
مـعــي ،وال أع ــرف كـيــف سأتركه
خالل فترة التصوير التي أتمنى
أال تكون طويلة.
• ما مصير الجزء الثاني من
مسلسل "طلعت روحي"؟
 ال ـف ـك ــرة ال ت ـ ــزال م ــوج ــودة،لـ ـك ــن األمـ ـ ــر م ــرتـ ـب ــط ب ــاإلنـ ـت ــاج
بشكل رئيسي ،فالمسلسل من
التجارب اإلنسانية التي المست
قلبي ،وأحببته بشدة ،واستقبال
الجمهور للعمل شجعني على
التحمس لجزء جديد ،والحقيقة
ً
أن مسألة األجزاء دائما ما تكون

المسألة إنتاجية
*ه ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة م ــرت ـب ـط ــة
بالتسويق؟
 على العكس ،فالمسلسل تمً
تسويقه بشكل جيد جدا ،ولعدة
قنوات تلفزيونية بارزة في مصر
والخليج ،لكن المسألة إنتاجية
فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــام األول و ت ـخ ـض ــع
ل ـح ـس ــاب ــات عـ ــديـ ــدة ،ل ـي ــس لـنــا
كفنانين عالقة بها.

عدم الخطأ
• هل تشعرين بالندم في الرد
على اإلعالمية ريهام سعيد بعد
حلقتها عن السمنة؟
 ث ـمــة أمـ ــور أت ـجــاه ـل ـهــا ،والأرد ع ـل ـي ـهــا ،ل ـك ــن ال ـم ــوق ــف مــع
ري ـ ـهـ ــام م ـخ ـت ـل ــف ،فـ ـه ــي ق ــام ــت
ً
بـتــوجـيــه إه ــان ــة ل ــي شـخـصـيــا،
ول ـك ــل أصـ ـح ــاب الـ ـ ــوزن ال ــزائ ــد،
لــذا قمت بالرد عليها ،لم أطلب
إيـقــافـهــا ومـنـعـهــا م ــن الـظـهــور،
ولكني قمت بالرد على ما قالته
في البرنامج من خالل حسابي
على "إنستغرام" ،وطلبت منها
عــدم الخطأ؛ ألن كــل شخص له
ظروفه ،وحياته ،وبالنسبة إلي
األمر مسألة شخصية ،فال أحد
مــن حـقــه أن ي ـقــول لــي اخفضي
وزنــك ،وأقــوم بذلك عندما أريــد
أنا ذلك ،وليس ً
بناء على طلبات
أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ولـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــرد إرضـ ـ ـ ــاء
البعض ،فأنا أفعل ما يجعلني
سعيدة وراضية عن نفسي.

نحن بشر
• أال تـشـعــريــن بــالـضـيــق من
هذا األمر؟

 الفنان فــي النهاية إنـســان،من حقه أن يشعر باكتئاب ،يأكل
ً
ً
كثيرا أحيانا فوزنه يزيد ،يتبع
حمية غذائية ،يكتئب ،ويفرح،
نـ ـح ــن بـ ـش ــر فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،وال
يجب التعامل معنا باعتبارنا
نمتلك حياتنا ويجب أن تكون
بــالــورقــة وال ـق ـلــم طـ ــوال الــوقــت،
وهذا ما أحاول إيصاله دائما في
أحاديثي ،دعونا نعيش حياتنا
بالطريقة التي تناسبنا.

تجربة جيدة
•كـ ـي ــف ت ــري ــن ت ـج ــرب ـت ــك مــع
مواقع التواصل االجتماعي؟
ً
 أراه ـ ــا ت ـجــربــة ج ـيــدة ج ــدا،ألنـ ـن ــي أس ـت ـف ـي ــد م ـن ـه ــا وأفـ ـي ــد
ً
اآلخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي نـ ـط ــاق
معرفتي ،فهي لم تزعجني على
اإلطــاق ،فكل شيء به الجوانب
االيجابية والسلبية.
• ما سبب قلة أعمالك الفنية
بشكل عام؟
 ال أع ـت ـبــر نـفـســي مـقـلــة فياألعـ ـم ــال ،ألن ـن ــي ل ــم أج ـل ــس في
المنزل أي عام بدون عمل ،حتى
أثناء حملي قمت بالعمل ،لكني
ً
أسعى دومــا لالختيار ،وهو ما
يـجـعـلـنــي أت ــأن ــى ف ــي ال ـت ـجــارب
ال ـتــي أخ ــوض ـه ــا ،فــاألف ـضــل من
وجـ ـه ــة نـ ـظ ــري أن أقـ ـ ــوم بـعـمــل
واح ــد ودور جـيــد يـتــذكــرنــي به
الجمهور أكـثــر مــن الــوجــود في
أعـمــال مــن دون أثــر ،وهــذا األمــر
ً
يعتبر معياري األساسي دوما
في االختيار ،فتقديم مشهدين
بـفـيـلــم ،أو مسلسل ب ــدور ثقيل
ً
ومؤثر أفضل دوما من بطولة ال
يتذكرها أحد.

قناعة شخصية
• هل األمر مرتبط بغيابك عن
المشاركة في المناسبات الفنية؟
 -ل ــدي قـنــاعــة شـخـصـيــة بــأن

تعاون الممثلين والمخرجين
تكرار
ّ
والكتاب ظاهرة متفشية
منهم عادل إمام وهاني سالمة وياسر جالل وأمير كرارة
بات تكرار أسماء الممثلين في األعمال الفنية ،ظاهرة
ّ
متفشية ،وامتد ذلك أيضا إلى المخرجين والكتاب ،بعد أن
أعلنوا استعداداتهم للموسم الدرامي الجديد.
القاهرة – محمد قدري

هاني ورؤوف
اتفقا على
قراءة عدة
سيناريوهات
جديدة

ياسر جالل
يتعاون من
جديد مع
المنباوي
وسرحان

الزعيم
مستمر
بتكرار
تعاونه
مع نجله
رامي في
«فالنتينو»

ت ـف ـش ــت ظـ ــاهـ ــرة فـ ــي األعـ ـم ــال
المصرية الدرامية ،وتجلت بوجود
ّ
ممثلين ومخرجين وحتى كتاب
السيناريو في أعمال يعملون عليها
ً
حاليا ،وسبق أن نفذوا الكثير من
قبل ،محافظين على تعاونهم معا
أو وجودهم في العمل ذاته.
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،ظ ـه ــر ال ـت ـع ــاون
المتكرر بين أكثر األطقم مشاركة
في األعمال السابقة من خالل العمل
بين الفنان أمير ك ــرارة والمخرج
بيتر ميمي ،حيث وصال معا إلى
العمل الخامس ،بينما سجل كرارة
وب ـي ـتــر وال ـم ــؤل ــف ب ــاه ــر دويـ ـ ــدار
تعاونا للمرة الرابعة على التوالي
من خالل مسلسل "االختيار" ،عن
قصة الضابط البطل أحمد منسي،
والضابط المفصول الــذي ّ
تحول
إل ــى إره ــاب ــي ه ـشــام الـعـشـمــاوي،
حـيــث ي ـشــارك فــي بـطــولـتــه أحمد
ال ـع ــوض ــي ،إذ اق ـت ــرح ك ـ ــرارة على
شركة "سينرجي "تـكــرار التعاون
معهم لــراحـتــه النفسية ،وألنهما
ساعداه في نجاحه من خالل أعمال
حققت مردودا هائال.
وانـ ـتـ ـه ــى الـ ـم ــؤل ــف مـ ــن كـتــابــة
نصف حلقات المسلسل ،على أن
يبدأ التصوير في نوفمبر المقبل،
ويـحـظــى الـمـسـلـســل بــدعــم هــائــل
مــن الـجـهــات الرسمية المصرية،
الجيش المصري ،إذ إن
وخاصة
ّ
البطل الشهيد مثل بطوالت عظيمة
فــي مــواجـهــة اإلرهـ ــاب عـلــى أرض
سيناءّ ،
وأجـلــت الشركة المنتجة
المسلسل موسمين متتاليين حتى
يسندوا المسلسل للفنان المناسب.

هاني ورؤوف
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،اتـ ـف ــق الـ ـنـ ـج ــم هــانــي
سالمة فــي سـ ّ
ـريــة تامة مــع شركة
"سـيـنــرجــي" لــإنـتــاج الـفـنــي على
تقديم عمل جديد خــال رمضان
المقبل ،ليكون تعاونا متكررا في
الدراما التلفزيونية للمرة الخامسة
على الـتــوالــي مــع الـمـخــرج رؤوف
عبدالعزيز ،حيث كان آخر أعمالهم
مسلسل "قمر هــادي" في رمضان

عادل إمام ونجله المخرج رامي
الماضي ،حيث اتفق هاني ورؤوف
ع ـلــى ق ـ ــراءة عـ ــدة س ـي ـنــاريــوهــات
جــديــدة ،واسـتـقــروا على أكـثــر من
سيناريو ليختاروا النهائي ،على
أن ي ـب ــدأ ال ـت ـصــويــر م ـب ـكــرا بــدايــة
نوفمبر المقبل ،لينتهي قبل حلول
شهر رمضان.
ويــرى سالمة أن هناك كيمياء
غير طبيعية بينه وبين المخرج
رؤوف
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،وأن ك ــا منهما
يفهم اآلخر من النظرة فقط ،لذلك
ق ــرر ت ـك ــرار ال ـت ـع ــاون ،ك ـمــا أنهما
اتفقا على تقديم فيلم سينمائي
جديد ،ومتوقع له عقب المسلسل
الــرم ـضــانــي الـ ـق ــادم ،وع ـقــب منح
الـشــركــة المنتجة للفيلم الـضــوء
األخضر لطاقم العمل الجديد.
ويـ ـعـ ـي ــد الـ ـنـ ـج ــم يـ ــاسـ ــر ج ــال
ت ـ ـعـ ــاونـ ــه م ـ ــن جـ ــديـ ــد م ـ ــن خ ــال
مسلسله الجديد الذي يقدمه خالل
رمضان القادم باسم "الفتوة" ،من
إنتاج سينرجي لإلنتاج الفني مع
المخرج حسين المنباوي والمؤلف
هاني سرحان في المسلسل الجديد
الذي تعاقد عليه ،وبدأ االستعداد
ً
تمهيدا للتصوير
الفعلي للتوقيع
نهاية الشهر ال ـجــاري ،خاصة أن
المسلسل يحتاج إلــى المزيد من
الوقت لالنتهاء منه قبل بداية شهر
رمضان المقبل.
وبدأ طاقم العمل في التفاوض
مــع ع ــدد مــن الفنانين للمشاركة
فــي المسلسل وتــرشـيــح البطلة،
ح ـيــث ذهـ ــب ال ـتــرش ـيــح إلـ ــى عــدد
من الفنانات منهن النجمة حنان
مطاوع.
ويــرى جــال فــي تـكــرار تعاونه
مع طاقم عمل مسلسله الماضي
"لمس أكتاف" برمضان الماضي،

أن وجود التواصل الجيد هو الذي
ساعد على الخوض مجددا معهم
من خالل "الفتوة" ،وخاصة المخرج
حسين المنباوي الذي بدأ التعاون
بينهما قبل عدة سنوات من خالل
فيلم الفنان محمد رمـضــان "شد
أج ـ ـ ــزاء" ،الـ ــذي جـ ّـســد فـيــه "ج ــال"
دور ضابط شرطة ،وحين عرض
عليه الوقوف على إخراج مسلسله
الماضي وافق بشدة.
وذكـ ـ ــر جـ ــال أن وج ـه ــة نـظــره
في المنباوي صائبة ،ألنه مخرج
محترف ومجتهد ويحترم العمل
ال ــذي يـقــدمــه ،ولــه رؤي ــة إخراجية
مختلفة تماما تخرج بالعمل لبر
األم ـ ـ ــان ،ون ـج ـحــا م ـعــا ف ــي العمل
الماضي بشكل كبير ،واألمر نفسه
مع المؤلف هاني سرحان.

رامي إمام
ويستمر الزعيم عــادل إمــام في
تـكــرار تـعــاونــه مــع نجله المخرج
الـشـهـيــر رامـ ــي إمـ ــام ف ــي مسلسل
"فالنتينو" ،الذي انتهى من تصوير
مــا ي ـقــرب مــن  %60مــن مشاهده
حتى اآلن ،للعرض خالل رمضان
ال ـقــادم ،بعد تأجيله مــن الموسم
الماضي ،ويفضل الزعيم االعتماد
على نجله في كل أموره الفنية ،وأنه
يفهمه فنيا وإنسانيا ،وبالرغم من
ذلــك يمتثل ع ــادل إم ــام لكل أوامــر
المخرج ،ويسميه أمام الفنانين بـ
ّ
"أسـتــاذ رام ــي" ،وال يعلق على أي
طـلــب إلعـ ــادة الـمـشــاهــد ،ويـشــارك
ف ــي الـمـسـلـســل دالل عـبــدالـعــزيــز
ودال ـيــا البحيري وران ـيــا محمود
ياسين وطــارق اإلبياري وحمدي
الـمـيــرغـنــي ،وم ــن إن ـت ــاج شركتي
ماغنوم وسينرجي لإلنتاج الفني.

أخبار النجوم

تامر حسني يترقب عرض فيلم
«الفلوس»  3يناير
ي ـ ـتـ ــرقـ ــب الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ت ــام ــر
حسني عرض فيلمه الجديد
"ال ـف ـلــوس"  3يـنــايــر المقبل،
ب ـعــد أن اس ـت ـقــر م ــع الـجـهــة
المنتجة ،على أن يكون أول
المشاركين في موسم أفالم
نصف السنة.
وكشف تامر عن اإلعــان
الدعائي للفيلم ،الذي أوضح
دخـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ــام ـ ــر فـ ـ ــي صـ ـ ــراع
م ــع خ ــال ــد ال ـ ـصـ ــاوي ،حيث
يرغب تامر في التوقف عن
عمليات النصب والـســرقــة،
باحثا عن االستقرار ،إال أن
الصاوي يعترض ويدخالن
ف ــي ص ــراع ــات ،كـمــا تضمن
البرومو مشاهد أكشن صور
أغـلـب ـهــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،وشـهــد
البرومو ظهور الفنان أحمد
السقا ومي عز الدين كضيفي
شرف.
مــن جهة أخ ــرى ،يستعد
تامر لتصوير فيلم "مش أنا"
مع شركة سينرجي منتصف
نوفمبر المقبل ،مــن إخــراج
سارة وفيق ،في أول تعاون
بينهما.

تستعد الفنانة إنجي وجدان لتصوير دورها في فيلم «المسيح واآلخرون» ،خارج مصر.
عن الفيلم ومصير الجزء الثاني من مسلسل «طلعت روحي» الذي عرض العام الماضي ،تحدثت وجدان إلى «الجريدة» في الحوار التالي:
ً
سالحا ذا حدين ،وبالنسبة لنا
نسعى ألن يكون الجزء الجديد
أع ـلــى مــن ال ـجــزء األول حـتــى ال
ً
يكون استغالال لنجاحه.
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ك ـ ـ ــل ش ـ ـخـ ــص يـ ـ ــأخـ ـ ــذ ن ـص ـي ـب ــه
ً
دائ ـم ــا ،أن ــا أع ـمــل عـلــى مــا يقدم
لي من مشاريع فنية ،وتأتيني
تــرش ـي ـحــات ب ــاس ـت ـم ــرار ،ول ــدي
زمالء يعرفون ما يمكن أن أقدمه،
والحمد لله أشعر بأنني لست
في حاجة لفعل شيء خارج هذا
اإلطــار ،كما أنني لست منعزلة،
لـ ـك ــن أعـ ـط ــي ل ـب ـي ـت ــي وأس ــرت ــي
ً
األولوية دائما في حياتي.

بالتصوير من الجمهور ،حتى
ال ي ـكــون لــديـهــم اعـتـقــاد خاطئ
ع ـنــي ،إضــافــة إل ــى أن ـهــم ليسوا
مسؤولين عــن حالتي النفسية
وقتها أو غيرها من التفاصيل
الـتــي قــد ال تجعلني فــي أفضل
أحوالي دائما.

حب الجمهور
• ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ـكـ ــان أن ـ ـ ــت ف ـيــه
ت ــرح ـب ـي ــن ب ــال ـت ـق ــاط ال ـج ـم ـهــور
ل ـل ـص ــور الـ ـت ــذك ــاري ــة مـ ـع ــك ،أال
ً
تـشـعــريــن بــالـضـيــق أح ـيــانــا من
هذا األمر؟
 ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،فـ ـح ــبال ـج ـم ـهــور بــالـنـسـبــة إل ــي نعمة
ً
كـبـيــرة جـ ــدا ،صـحـيــح أن ـنــي في
كـثـيــر م ــن األح ـي ــان ال أستطيع
الجلوس بحريتي مع أصدقائي
ً
لكن في النهاية ال أرفــض طلبا

أشعر بالقلق
ً
دائما من
اختبارات
األداء رغم
ثقتي بقدراتي

تامر حسني
يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ف ـي ـل ــم
"ال ـ ـف ـ ـل ـ ــوس" بـ ـط ــول ــة ت ــام ــر
حسني ،زينة ،خالد الصاوي،
م ـح ـم ــد س ـ ـ ــام ،ع ــائ ـش ــة بــن
أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،نـ ــان ـ ـسـ ــي ص ـ ـ ــاح،
وظـ ـه ــور ع ـ ــدد م ــن ال ـن ـجــوم
ض ـيــوف شـ ــرف ،مـثــل أحـمــد
السقا ومي عز الدين وعلي
رب ـيــع ووي ـ ــزو ،وال ـف ـي ـلــم من
تأليف محمد عبدالمعطي
وإخراج سعيد الماروق.

جيني إسبر تعتذر عن عدم
ّ
المشاركة في «صقار»
أك ـ ــدت الـنـجـمــة ال ـســوريــة
جيني إسبر أنها اعتذرت عن
عدم المشاركة في أحد أدوار
البطولة بالمسلسل البدوي
ّ
"صقار" ،تأليف دعد ألكسان
ّ
وإخراج شعالن الدباس.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت جـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ،ف ــي
تصريح صحافي ،أن العمل
ي ـح ـت ــاج إلـ ــى وقـ ــت والـ ـت ــزام
طــويـلـيــن ،وه ــو م ــا يمنعها
م ــن التنسيق م ــع ال ـتــزامــات
أخــرى ،ولهذا آثرت االعتذار،
متمنية التوفيق لفريق العمل
والشركة المنتجة لتقديم عمل
مميز في الدراما البدوية.
وي ـضــم الـعـمــل نـخـبــة من
النجوم الـعــرب على رأسهم

جيني إسبر
"ع ـم ـي ــد الـ ـ ــدرامـ ـ ــا الـ ـب ــدوي ــة"
ف ــي س ــوري ــة رش ـي ــد عـ ّـســاف
بشخصية "صقار".
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تسالي

ـرف وه ـ ــي اس ـ ــم وك ــال ــة اس ـت ـخ ـب ــارات
م ــن  5أحـ ـ ـ ُ
إسرائيلية ،أسست في  13ديسمبر .1949
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :المنافسة المهنية تبلغ حد المواجهة
وال يفيدها سوى التعقل والمرونة.
ً
عــاطـفـيــا :تستدعي عــاقـتــك العاطفية الـحــذر
الشديد من هبوب أي عاصفة.
ً
اجتماعيا :يــرى الفلك أنــك قدير على تسوية
بعض األوضاع مع األهل.
رقم الحظ.53 :
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ً
مـهـنـيــا :تضطر فــي عملك ال ــى ات ـخــاذ ق ــرارات
حاسمة وسريعة النقاذه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ط ــوال ــع فـلـكـيــة غ ـيــر م ــأل ــوف ــة تضع
العراقيل أمام حياتكما.
ً
اجتماعيا :حــاذر مــن إعـطــاء ثقتك ألشخاص
مغرضين يحاولون استغاللك.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :أسلوبك الجديد في العمل يؤدي الى
نتائج مثمرة.
ً
ً
ً
لفراق أو بعاد
ا
حنين
أو
ا
أسف
تعيش
عاطفيا:
ٍ
أو انفصال.
ً
اجتماعيا :تشغلك بعض األمور الشخصية
ً
وتجعلك مرتبكا طوال يومك.
رقم الحظ.39 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة

10

كلمة السر

الشيء من فيه  -كسب.
 - 8إمـســاك وشـ ّـح  -شقيق -
يقرع الباب.
 - 9أديب فرنسي راحل.

 - 10مخرج أميركي راحل.
 - 11مدينة فرنسية  -مرتفع
 -تقطع العشب.

موساد

 - 5فنانة مصرية راحلة.
 - 6ع ـتــب عـلـيــك  -خ ـصــب -
للنفي.
 - 7ب ـئــر بــاألجـنـبـيــة  -رمــى

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

القوس
11 10 9
ل ا ن
ا ل ي
ب ا س
ر ن
و ب ت
ي ا ل
يك
ر و ت
ل ح
م ا ش

 - 1نجمة غناء أوبرا يونانية
راحلة.
 - 2أع ــول ــت ال ـ ـمـ ــرأة  -شـهــر
عربي.
 - 3مـتـشــابـهــان  -شـبــم  -آلــة
طرب.
 - 4ي ـق ـط ــع  -ذ ئـ ـ ــب  -يـبــس
الخبز.

ً
مهنياّ :
تمر بوضع مهني صعب لكنك تتخطاه
بذكاء وتتابع أعمالك.
ً
عــاطـفـيــا :يلجأ شــريــك الـحـيــاة ال ــى استعمال
كلمات رقيقة ليخفف عنك.
ً
اجتماعيا  :تشعر ببعض ا لـتــرا جــع المعنوي
ً
كثيرا.
والصحي ألنك عانيت
رقم الحظ.17 :

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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ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل
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 - 1ك ــات ــب وروائـ ـ ــي فــرنـســي
راحل ابتكر شخصية «أرسين
لوبين».
 - 2ص ـ ـ ـحـ ـ ــراء وا س ـ ـ ـعـ ـ ــة فــي
السعودية.
 - 3خصب  -كامل  -ثوب.
 - 4ف ـ ــوالذ  -مـ ــال ل ــون ــه إلــى
السواد  -قرع الجرس.
 - 5أحزان ّ -
ردت على السؤال.
 - 6أسد  -فارس.
 - 7أحد الوالدين ّ -
هر -واحد
بالفارسية.
ً
 - 8صار رقيقا ناعم الملمس
 عاصمة دولة عربية. - 9إسم شرط للزمان  -قبر -
الصق النسب.
 - 10دو ل ـ ـ ــة أورو ب ـ ـي ـ ــة  -كــل
م ــا يـنـســج م ــن حــريــر وقـطــن
ونحوهما.
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4244االثنين  14أكتوبر 2019م  15 /صفر 1441هـ

ً
مهنيا :تبرز فجأة قضية مهنية شائكة تسبب
أزمة في محيط العمل.
ً
عاطفيا  :قد تكبت مشاعر عاطفية معينة أو
تسترجع بعض الذكريات.
ً
اجتماعيا :قد يطرأ وضع عائلي جديد يجلب
معه الفرح الى القلوب.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :يقود أحد المهتمين خطواتك باهتمام
وعناية فاصغ إليه.
ً
عاطفيا :تناقش رفيق عمرك بموضوع حساس
فبل اتخاذ أي قرار.
ً
اجتماعيا :تشعر بـفــراغ مــا وتحتاج الــى من
ً
معنويا.
يدعمك
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا  :سلبيات كثيرة تواجههك وتخفف من
قدرتك على المقاومة واإلنجاز.
ً
ً
عاطفيا :تشتعل النار في حياتك العاطفية بدل
من شعورك باألمن واالستقرار.
ً
اجتماعيا :قد تشعر باالنطواء والعودة الى ذاتك
ً
طالبا بعض الهدوء والراحة.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تــواجــه مطبات كثيرة وتتجاوز أكثرها
لكنك منزعج من الوضع.
ً
عاطفيا  :تقدم على تغيير جــذري فــي معاملتك
للحبيب ًبعدما أتعبكً .
اجتماعيا :تنتفض أحيانا من كثرة الضغوطات
وتنتبه أال ذنب لألهل بذلك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :قــد تنسحب مــن مــوقــع أو مــركــز وتـقــدم
استقالتك للمسؤولين.
ً
عاطفيا :االبـتـعــاد عــن األزم ــات العاطفية يكون
بالصراحة والتفاهم.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ث ـمــة م ــن يـفـكــر ف ــي عـمـلـيــة احـتـيــال
مستفيدا من أخالقك وطيبة قلبك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تضاء آمالك من جديد بسبب مشروع قد
تبدأ بتنفيذه.
ً
ً
كثيرا من دون أن تشعر
عاطفيا :تعطي األحباء
ً
أبدا أنك تعطيهم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أحــد المقربين المخلصين لــك ّ
يمر
بأزمة يحتاج فيها إليك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـيــا :مــوقــع بــرجــك ي ــدل ع ـلــى ن ـجــاح تحققه
بمؤازرة بعض الزمالء.
ً
عاطفيا  :تحمل هــذه الفترة الكثير مــن الحنان
الذي ستلمسه من الحبيب.
ً
اجتماعيا :تكون األوساط االجتماعية داعمة لك
وتفرح بوجود األصدقاء حولك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تبدأ يومك بمزاج متعكر لكن أجواء العمل
تنسيك حالتك.
ً
عاطفيا :يرتاح قلبك وتكزن هذه الفترة مميزة
باللقاءات والحوارات.
ً
دورا ً
اجتماعيا :يلعب أحد األصدقاء ً
مهما في
توجيهك الى طريق الصواب.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / ٤٢٤٤االثنين  ١٤أكتوبر 2019م  ١٥ /صفر 1441هـ
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مسك وعنبر

عبدالعزيز الحداد لـ ةديرجلا• :الجمهور
أرقى من مستوى أعمالنا السينمائية

خبريات
أبو يستعد لطرح كليب
«حبيبي يا ليل»

أكد أن تراجع اإلنتاج يسفر عن أعمال ضعيفة وتسويق فردي
عزة إبراهيم

انتقد الفنان عبدالعزيز الحداد
األعمال السينمائية
مستوى
ً
المحلية ،معتبرا أن ًالجمهور
أرقى مما ُيقدم حاليا.

ك ـش ــف الـ ـفـ ـن ــان ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الـحــداد ،أنــه يستعد لمسرحية
جـ ــديـ ــدة بـ ـعـ ـن ــوان "ط ـ ــرط ـ ــوف"،
وهو اسم فرنسي لقس يعاني
اخـتــاال بشخصيته ،ويمارس
ال ـ ـكـ ــذب والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى َم ــن
ح ــول ــه ،السـتـغــالـهــم وتحقيق
الـنـفــع لشخصه ،الفـتــا إل ــى أنــه
سـيـتــم تـغـيـيــر اس ــم الـعـمــل إلــى
"المصرقع".
وعـ ـ ـ ــن ف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،ذكـ ــر
ـار
ال ـح ــداد ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن ــه "ج ـ ٍ
اخ ـت ـيــار الـفـنــانـيــن الـمـشــاركـيــن
في المسرحية والتعاقد معهم،
استعدادا للعرض في مهرجان

الحداد مع ميس كمر في مسلسل «سموم»

الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـس ــرح ــي الـمـحـلــي
المقرر ديسمبر المقبل".
وأوضـ ــح أن الـقـصــة عالمية
فرنسية ،لــذلــك قــام هــو بــإعــداد
ال ـن ــص ال ـك ــوي ـت ــي ،ك ـمــا يـبــاشــر
دوره كـمـخــرج ومـنـتــج للعمل،
ويخطط لعرضه جماهيريا بعد
عبور مرحلة المهرجان ،لتكون
ج ــاه ــزة ل ـل ـعــرض مـطـلــع ال ـعــام
المقبل (.)2020

نصوص تلفزيونية
وع ــن خــوضــه تـجــربــة العمل
ال ـ ــدرام ـ ــي ب ــال ـت ـل ـف ــزي ــون ،عـقــب
ت ــوق ــف ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ،بـعــد
آخــر مـشــاركــاتــه فــي عــام ،2018
بمسلسل سـمــوم (ال ـم ـعــزب ،)2
قال إنه يقرأ عددا من النصوص
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،ل ـي ـب ــدأ
التصوير خالل ديسمبر المقبل،
مـ ــؤكـ ــدا وج ـ ـ ـ ــوده فـ ــي رمـ ـض ــان
المقبل بعمل درامي.
وأرج ـ ــأ الـ ـح ــداد ال ـك ـشــف عن
تفاصيل عمله ا لـجــد يــد ،لحين
الـتـعــاقــد ،حيث إنــه لــم يتجاوز
حاليا أكثر من قراءة السيناريو.
أم ــا "ال ـت ـعــاقــد ،فـلــم يـنـتــهِ بـعــد"،
مضيفا أ نــه يسعى إ لــى تقديم
دور يعيده للدراما هــذا العام،
بعد تجربته األخـيــرة المميزة
ف ــي سـ ـم ــوم (الـ ـمـ ـع ــزب  ،)2إل ــى
ج ــوار عــدد كبير مــن الفنانين،
منهم :سعد الفرج وأحمد جوهر
وميس كمر ومنى شداد ومبارك

س ـط ــان ،وغ ـيــرهــم ،وال ـع ـمــل من
تــأل ـيــف ال ـف ـن ــان أح ـم ــد جــوهــر،
وإخراج البيلي أحمد.

كويتي -مصري
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــه
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ،ك ـش ــف الـ ـح ــداد
عـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده لـ ــدخـ ــول فـيـلــم
س ـي ـن ـمــائــي ك ــوي ـت ــي  -م ـصــري
مشترك ،من بطولته ،إلى جانب
ـار ال ـت ـعــاقــد
ف ـن ــان ــة م ـص ــري ــة ج ـ ـ ٍ
م ـع ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـجـمــوعــة
م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن
والمصريين.
وأوضـ ــح أن الـفـيـلــم بـعـنــوان
"الـ ـمـ ـغـ ـن ــي وس ـ ـيـ ــدة األعـ ـ ـم ـ ــال"،
حيث ي ــؤدي دور المغني ،إلى
جانب سيدة األعمال المصرية،
وي ـل ـت ـق ـيــان ف ــي دب ـ ــي ،ث ــم ت ــدور
بــاقــي األحـ ــداث والـتـصــويــر في
الـ ـصـ ـي ــن ،والـ ـعـ ـم ــل م ــن تــألـيـفــه
وإخراجه.
و عــن تمويل الفيلم والجهة
الـمـنـتـجــة ،بـ َّـيــن ال ـحــداد أن ــه من
ال ـمــرت ـقــب أن ي ـك ــون م ــن إن ـتــاج
تلفزيون الكويت ،حيث تجري
مفاوضات للحصول على الدعم.

تلفزيون كبير
ورغـ ــم سـعـيــه ل ـل ـحــاق بــركــب
التطور السينمائي ،واالنتعاشة
الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا دور ال ـع ــرض
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ي ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـحـ ـ ــداد أن

"ال ـ ـت ـ ـطـ ــور الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي فــي
ال ـت ـص ــوي ــر ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ،وم ــا
تعيشه الدراما التلفزيونية من
مواكبة لهذا التطور بشكل كبير،
جعلنا نشعر بأن السينما في
الوطن العربي صارت تلفزيونا
ك ـب ـي ــرا ،ويـ ـع ــود ذلـ ــك إلـ ــى ع ــدم
قدرتنا في المنطقة العربية على
السينما بمفرداتها ومكوناتها
الغربية الخطيرة والمتقدمة".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
يسعى للتواصل مــع جمهوره
ب ـك ــل ال ـس ـب ــل ،وه ـ ــو م ــا يــدفـعــه
لـتـقــديــم ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــة ،إلـ ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـتــي
تـ ـضـ ـي ــف لـ ــرص ـ ـيـ ــد كـ ـ ــل ف ـ ـنـ ــان،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن آخ ـ ـ ــر أف ــام ــه
كـ ـ ــان بـ ـعـ ـن ــوان "ه ـ ــام ـ ــة" ،2017
وشاركه البطولة بشار الشطي
وب ـي ـبــي ال ـع ـبــدال ـم ـح ـســن وري ــم
أرحمه وعلي كاكولي ويوسف
البلوشي وحمد أشكناني وفرح
الهادي وعقيل الرئيسي ،وكان
من تأليف هبة مشاري حمادة،
وإخراج خالد الرفاعي.

الجمهور والسينما
ويرى الحداد أنه رغم اإلنتاج
الـ ـمـ ـت ــواص ــل ألفـ ـ ـ ــام ك ــوي ـت ـي ــة،
وت ـح ـق ـي ـق ـهــا أربـ ــاحـ ــا م ـق ـبــولــة،
ل ـك ـن ـهــا لـ ــم ت ـص ــل إلـ ـ ــى مــرح ـلــة
الـجـمـهــور ،ال ــذي ُيـعــد أرق ــى من
السينما المحلية بمستواها

عبدالعزيز الحداد
الحالي ،لما يشاهده من أفالم
عــالـمـيــة وم ـس ـتــويــات إنـتــاجـيــة
وفـ ـنـ ـي ــة ضـ ـخـ ـم ــة ،ورغ ـ ـ ـ ــم ذل ــك
ف ــإن الـجـمـهــور الـكــويـتــي يــدعــم
ويشجع أفالمه المحلية بانتماء
شديد.
وأكـ ـ ـ ــد أن "ض ـ ـعـ ــف اإلن ـ ـتـ ــاج
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي هـ ــو ال ـس ـب ــب فــي
َّ
المقدمة
ضعف مستوى األفالم
ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،لـ ـ ــذلـ ـ ــك ال ي ــوج ــد
س ــوق مـحـلــي ل ــأف ــام ،ب ــل هي
مجهودات شخصية وتسويق
فـ ـ ــردي م ـق ـب ــول ،وإن كـ ــان غـيــر
كاف".
ٍ
وأشــار إلى أن دوال خليجية
تسعى للوجود بسوق السينما
بشكل أفضل ،منها السعودية،
التي ستطلق ألول مرة مهرجانا
سينمائيا ضخما في ديسمبر
المقبل.

دراسته العليا التي تلقاها من
جامعة أوكسفورد البريطانية
بهذا المجال ،إضافة إلى خبراته
وت ـ ـجـ ــاربـ ــه ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره مـمـثــا
كوميديا يعرف جيدا مفاتيح
ال ـحــركــات وف ـحــوى التعبيرات
ال ـج ـســديــة ،كـمــا يـعـطــي دورات
ت ــدري ــب بـ ـ ــذات الـ ـمـ ـج ــال ،لــذلــك
وجد أنه من المالئم إصدار هذا
ال ـك ـتــاب ال ـم ـهــم ،حـيــث ي ــرى أنــه
"ينبغي على المختص والفرد
الـعــادي االطــاع على مثل هذه
ال ـع ـل ــوم ال ـح ـيــات ـيــة ال ـض ــروري ــة
للتواصل الناجح" ،الفتا إلى أنه
يخطط إلصــدار الكتاب بـنسخ
ورقية وإلكترونية.

أستعد لفيلم
سينمائي
مصري
 كويتيمشترك

ثقافة كوميدية
وق ـ ــال الـ ـح ــداد إنـ ــه سـيـطــرح
ً
إصـ ـ ــدارا ج ــدي ــدا ب ـع ـنــوان "لـغــة
ال ـ ـج ـ ـسـ ــد" ،يـ ـت ــرج ــم مـ ــن خ ــال ــه

المركز العلمي ينظم ندوة «الفضاء ودول مجلس التعاون الخليجي»
ً ً
السنعوسي :المركز أعد برنامجا كامال من األنشطة التفاعلية حول الفضاء
ضـ ـم ــن ف ـع ــال ـي ــة شـ ـه ــر ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ،ال ـت ــي
انطلقت فــي الـثــالــث مــن أكـتــوبــر الـجــاري،
وتـ ـسـ ـتـ ـم ــر ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ـ ــن ن ــوف ـم ـب ــر
المقبل ،أقام المركز العلمي ندوة بعنوان
"الفضاء ودول مجلس التعاون الخليجي:
الماضي والحاضر والمستقبل" ،بحضور
أع ـض ــاء مـجـلــس إدارة مــؤس ـســة الـكــويــت
للتقدم العلمي والمدير العام للمركز رنا
النيباري وأعضاء مجلس اإلدارة ،والسفير
اإلماراتي في الكويت صقر الريسي ،ووزير
المواصالت السابق م .عبدالرحمن الغنيم،
وا لـمــؤ ســس المدير ا لـعــام لشركة الفضاء
المداري د .بسام الفيلي ،وفاروق العيسى،
مـمـثــل أوائ ـ ــل الـمــوظـفـيــن الـكــويـتـيـيــن في
ً
محطة أم العيش سابقا ،إلى جانب فريق
وكالة الفضاء اإلماراتية.
وف ـ ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوة ،رح ـ ـ ــب الـ ـم ــدي ــر
الـمـســاعــد لـلـعــاقــات ال ـعــامــة والـمـبـيـعــات
في المركز محمد السنعوسي بالحضور،
ً
مـ ـتـ ـح ــدث ــا عـ ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات شـ ـه ــر ال ـف ـض ـ ًـاء
ا لـتــي ينظمها المركز هــذا ا لـعــام انطالقا
مــن ال ـت ـجــاوب الـكـبـيــر ال ــذي ش ـهــده الـعــام
الماضي.
وأشــار السنعوسي إلــى أن المركز أعد
ً
ً
برنامجا كامال من األنشطة وورش العمل
ً
التفاعلية حــول عـلــوم ا لـفـضــاء ،موضحا
أن ــه بــإمـكــان األط ـفــال وال ـعــائــات والـكـبــار
حضورها والمشاركة فيها.
ً
ً
عقب ذلك ،أدار د .الفيلي حــوارا خاصا
مع الوزير السابق الغنيم ،والعيسى عن
محطة أم ا لـعـيــش ،ا لـتــي تـعــد أول محطة
أرضـ ـي ــة ل ــأق ـم ــار ال ـص ـنــاع ـيــة ف ــي ال ـشــرق
األوس ــط ،وتــم تأسيسها فــي الكويت عام
 ،1969كـمــا تــم الـتـطــرق إل ــى دور الكويت

ً
متحدثا
محمد السنعوسي

كبار الحضور في الندوة

الريادي في هذا المجال حين عملت هذه
ال ـم ـح ـطــة م ــع ال ـق ـمــر ال ـص ـنــاعــي للمحيط
الهندي.
وت ـ ـحـ ــدث ال ـف ـي ـل ــي عـ ــن ش ــرك ــة ال ـف ـضــاء
ا ل ـ ـمـ ــداري  ،Orbital Spaceو هـ ــي شــر كــة
كويتية أ سـســت عــام  ،2018ومتخصصة
فـ ــي ت ـص ـم ـيــم وب ـ ـنـ ــاء وت ـش ـغ ـي ــل ال ـك ـي ــوب
س ــات بــال ـكــويــت ،ق ــائ ــا" :ن ـحــن مـجـمــوعــة
متنوعة وموهوبة من العلماء والفنانين
والمهندسين ،ولدينا العديد من األفكار
ال ـت ــي س ـت ـســاهــم ف ــي تـحـقـيــق غ ــد أف ـضــل،
فنحن نقدم كل اإلمكانات لنجعل الفضاء

ً
متاحا للجميع عبر التكنولوجيات التي
ستقود الكويت نحو مستقبل ناجح في
عالم الفضاء".

والوصول إلى الكوكب األحمر "المريخ" عبر
انطالق مسبار األمل بحلول  ،2020في خطوة
استكشافية للفضاء.

هزاع المنصوري

كوكب المريخ

م ــن جــانــب آخ ــر ،ت ـحــدث فــريــق م ــن وكــالــة
اإلم ــارات للفضاء عــن تجربة دولــة اإلمــارات
فــي مجال الفضاء ،والـتــي كــان آخــرهــا رحلة
رائ ــد ال ـف ـضــاء اإلم ــارات ــي ه ــزاع الـمـنـصــوري
ً
إل ــى الـفـضــاء ،وال ـتــي ستفتح بــدورهــا آفــاقــا
عربية جديدة في مجال استكشاف الفضاء

ويعد المشروع مساهمة بارزة للمساعي
الدولية الستكشاف كوكب المريخ الذي ّ
حير
العلماء منذ اكتشافه من عــدة قــرون مضت،
وهــو أس ــاس مـشــروع "الـمــريــخ  "2117لبناء
أول مستوطنة بشرية على سطح الكوكب
األحمر ،ومن المخطط أن يصل المسبار إلى

إطالق اسمي أبوبكر سالم ومحمد عبده
على مسرحين بالرياض
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه،
المستشار تركي آل الشيخ ،تكريم أشهر
رمـ ــوز األغ ـن ـيــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي "مــوســم
ال ــري ــاض" ،ال ــذي ُيـعــد أضـخــم الـمــواســم
الفنية والترفيهية بالمملكة.
وجاء في اإلعالن ،أن التكريم سيشمل
إطـ ـ ــاق اس ـ ــم الـ ـفـ ـن ــان الـ ــراحـ ــل أبــوب ـكــر
سالم ،وكذلك اسم "فنان العرب" محمد
عبده ،على مسرحين من أكبر مسارح
العاصمة ،واللذين يحتضنان حفالت
موسم الرياض وفعالياته الضخمة.
وقـ ــال رئ ـي ــس الـهـيـئــة ع ـبــر صفحته
بـ"تويتر"" :الصوت ال يذبل وال يتالشى،
ً
تـكــريـمــا للفنان الــراحــل أبــوبـكــر ســالــم،
ً
وتـقــديــرا للفن األصـيــل ،تــم تغيير اسم
المسرح المفتوح فــي موسم الــريــاض،
ويتسع لـ  6آالف مقعد ،ليصبح مسرح
أبوبكر سالم".
وأض ـ ـ ــاف" :ف ــي ذاكـ ـ ــرة ال ــوط ــن ،ن ـكـ ِّـرم
رمــوز األغنية السعودية ،وفنان العرب
والطرب ،بتغيير اسم المسرح المغلق في
موسم الرياض ويتسع لـ  22ألف مقعد
إلى مسرح فنان العرب محمد عبده".

محمد عبده

أبو بكر سالم

وحظيت هذه المبادرة باهتمام كبير،
لتكريم رمزين أسهما في تطور األغنية
ونـ ـش ــر ال ـ ـتـ ــراث ال ـمــوس ـي ـقــي ل ـل ـجــزيــرة
العربية ،ونالت إعجاب وتقدير جمهور
الفن ،السيما أن أبوبكر سالم ومحمد
ع ـبــده يـعـتـبــران مــدرسـتـيــن متفردتين

فــي الموسيقى واألغـنـيــة منذ أكثر من
 5عقود ،وهما يغنيان للوطن والحب،
وي ـج ـس ــدان ال ـم ـشــاعــر اإلن ـســان ـيــة بكل
تفاصيلها ،كما يمتد جمهورهما من
الـخـلـيــج إل ــى الـمـحـيــط ،لـمــا ق ــدم ــاه من
أعمال فنية راقية وممتدة عبر األجيال.

ً
الكوكب بحلول عام  ،2021تزامنا مع ذكرى
ً
مرور خمسين عاما على قيام اتحاد اإلمارات.
وتـحــدث الفريق عــن أه ــداف الوكالة التي
تتمثل في تنظيم وتطوير القطاع الفضائي
ال ــوط ـن ــي ،ب ـمــا ي ـســاهــم ف ــي دعـ ــم االق ـت ـصــاد
الوطني المستدام ،وإعــداد وتنمية الكوادر
ال ــوط ـن ـي ــة ل ــدع ــم الـ ـقـ ـط ــاع وال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
ت ـط ــوي ــره ،إض ــاف ــة إل ــى دع ــم م ـف ـهــوم الـبـحــث
وال ـت ـط ــوي ــر واالبـ ـتـ ـك ــار ف ــي مـ ـج ــال تـقـنـيــات
وعلوم واستكشاف الفضاء ،وتعزيز وإبراز
ً
دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليميا
ً
وعالميا.

أمل المال :أستعد لـ «Once upon a
 »timeوبرنامج إذاعي تنموي
•

عزة إبراهيم

ت ـس ـت ـعــد ال ـم ــذي ـع ــة أمـ ـ ــل ال ـمــا
ل ـخ ــوض ت ـجــربــة إذاعـ ـي ــة جــديــدة
عبر إذاع ــة  ،Ofmفــي دورة يناير
ال ـم ـق ـبــل ،ب ـبــرنــامــج ت ـنـمــوي حــول
تطوير الذات في الحياة والمجال
العملي ،ليكون البرنامج الوحيد
الذي تقدمه باللغة العربية ،فيما
تواصل باقي مشروعاتها باللغة
اإلنكليزية.
وكشفت المال لــ"الـجــريــدة" ،أنها
ع ـلــى م ــوع ــد ف ــي ي ـنــايــر  ،2020مع
برنامج جديد للطفل بعنوان "Once
 ،"upon a timeع ـبــر " ،"KTV2أو
ا لـقـنــاة الثانية بتلفزيون الكويت،
والذي يقدم يوميا قصصا مشوقة
لألطفال تحمل الكثير من المعاني
والرسائل المهمة.
وأشارت إلى أنها شرعت قبل أيام
فــي  3ت ـجــارب تلفزيونية مختلفة
عـبــر شــاشــة الـقـنــاة الـثــانـيــة ،ورغــم
ذل ـ ــك ف ــإن ـه ــا ت ـس ـت ـعــد لـتـجــربـتـيـهــا
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة واإلذاع ـ ـيـ ــة ب ــال ــدورة
ال ـبــرام ـج ـيــة ال ـق ــادم ــة ،م ــؤك ــدة أنـهــا

تتطلع دا ئـمــا للجديد والتخطيط
لمشاريع مميزة.
وأض ــاف ــت أن ـه ــا ان ـط ـل ـقــت مطلع
الشهر الجاري في  3برامج ناطقة
باإلنكليزية عبر القناة الثانية ،أولها
برنامج "،"The future of Kuwait
بــال ـت ـعــاون مــع ال ـمــذيــع عـبــدالـعــزيــز
درويش ،والمخرج يوسف الشريدة،
ُ
ويـعــرض الثالثاء والجمعة من كل
أسبوع في السابعة والنصف مساء.
وأوض ـ ـح ـ ــت أن ب ــرن ــام ــج "The
 ،"future of Kuwaitي ـع ـ ِّـب ــر عــن
رؤية الكويت في  ،2035ويركز على
المشاريع الجديدة ،ومحاور التنمية
على جميع األص ـعــدة ،مشيرة إلى
أن البرنامج انطلق في أبريل ،2019
وتــوقــف فـتــرة الـصـيــف والـعـطــات،
وعاد مجددا مطلع أكتوبر الجاري
بدورة جديدة ومتنوعة المضامين.
ول ـف ـتــت إل ــى أن ثــانــي بــرامـجـهــا
ل ـل ـط ـفــل بـ ـعـ ـن ــوان "،"Kids World
ُ
ويـ ـ ـع ـ ــرض ي ــومـ ـي ــا ف ـ ــي الـ ـع ــاش ــرة
صباحا ،ومستمر منذ عامين ،من
إعداد جواد ،وإخراج زهرة شعبان.
وذكـ ـ ـ ــرت أن الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـث ــال ــث

أمل المال

بعنوان " ،"FYIوهو اختصار لـ"For
ُ ،"Your Information
ويعرض األحد
واألرب ـعــاء فــي السابعة مساء ألول
م ــرة ،ويـسـتـعــرض مـعـلــومــات عامة
حول قصة نجاح أو قضايا علمية
مثيرة أو اكتشاف جديد ،وهــو من
إخراج خالد الخشرم.

انتهى املطرب أبو من
تصوير كليبه الجديد
الذي يحمل اسم "حبيبي
يا ليل" ،داخل أحد
اللوكيشنات في أكاديمية
الفنون ،ومن املقرر طرحه
على القنوات خالل األيام
املقبلة ،واألغنية من
كلماته وألحانه وتوزيع
روبرت كمال ،ومن إخراج
مريم أبوعوف.
وطرح املطرب أغنية
"حبيبي يا ليل" التي
سبق أن قدمها في حفل
ختام مهرجان الجونة
السينمائي بدورته
الثالثة ،على املتاجر
اإللكترونية وعلى عدد من
محطات الراديو واإلذاعات
املختلفة ،واألغنية كلمات
وألحان أبو ،وتوزيع
روبرت كمال.

ً
تارا بديال لروبي
في «عالء الدين»

وصلت املفاوضات املالية
بني النجمة روبي واملخرج
واملنتج مجدي الهواري
إلى طريق مسدود ،بعدما
رفض شروطها لتقديم
دور ياسمني في مسرحية
«عالء الدين» ،أمام
النجمني أحمد عز ومحمد
سعد ،وتقبل اعتذارها
بصفة نهائية.
وكان الهواري يفاضل
بني  3نجمات لتقديم
الدور ،هن دينا الشربيني
وريم سامي وتارا عماد،
واستقر األمر على التعاقد
مع األخيرة على أن تتفرغ
للمشاركة في البروفات
سريعا ،خاصة أنه من
املقرر أن ينطلق العرض
األول للمسرحية 12
ديسمبر املقبل.
يذكر أن مسرحية عالء
الدين بطولة أحمد عز
بدور عالء الدين ومحمد
سعد بشخصية جني
املصباح وكريم عفيفي
وإسالم إبراهيم ،وإخراج
مجدي الهواري.

 24فيلمًا أوروبيًا بقائمة
«النقاد العرب»

تم اإلعالن عن قائمة
األفالم املرشحة لجوائز
النقاد العرب لألفالم
األوروبية ،والتي
تتضمن  24فيلما من
مختلف الدول األوروبية،
سيشاهدها  42ناقدا من
 13دولة عربية الختيار
أفضل فيلم أوروبي ضمن
القائمة التي رشحتها
مؤسسات ومعاهد عبر
القارة األوروبية ،وستقام
فعاليات تقديم الجوائز
ضمن الدورة املقبلة
من مهرجان القاهرة
السينمائي الدولي في
نوفمبر املقبل.
ومن أشهر األفالم
األوروبية املشاركة من
السويد AND THEN
 ،WE DANCEDومن
سلوفينيا HISTORY OF
 ،LOVEومن النرويج OUT
،STEALING HORSES
ومن كرواتيا ،MALI
ومن جورجيا ،SHINDISI
ومن أملانيا SYSTEM
 ،CRASHERومن ألبانيا
 ،THE DELEGATIONومن
إستونيا TRUTH AND
 JUSTICEوجميعها من
األفالم التي تم ترشيحها
ألوسكار .2019

ةديرجلا
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دوليات

إردوغان يوسع هجومه بسورية ...وترامب يسحب ألف جندي
• واشنطن تبتعد عن مسار المعارك وتهدد بضرب «فصائل تركيا» • فرار مئات سجناء «الدواعش»
• أنقرة :التهديدات األوروبية لن توقف «نبع السالم» • اتفاق بين دمشق واألكرد بشأن منبج وكوباني
وسط تحذيرات دولية من
كارثة إنسانية جديدة في
شمال سورية ،احتدمت
المعارك لليوم الخامس على
التوالي بين الوحدات الكردية
والقوات التركية وفصائل
المعارضة الموالية لها ،على
شريط الحدود شرق نهر
الفرات ،الذي تسعى أنقرة إلى
السيطرة عليه وإنشاء منطقة
آمنة فيه.

قطر :التحفظ عن بيان
«الجامعة» قرار سيادي

دافع مدير المكتب اإلعالمي
التابع لوزارة الخارجية
القطرية ،أحمد بن سعيد
الرميحي ،عن تحفظ الدوحة
عن بيان صدر أمس األول
عن اجتماع طارئ عقدته
جامعة الدول العربية على
مستوى وزراء الخارجية
بشأن العملية العسكرية
التركية الجديدة شمال
سورية.
وكتب الرميحي في "تويتر"،
إن "التحفظ على قرار
الجامعة قرار سيادي لكل
دولة" .وكانت تركيا أعلنت
أن الجانب القطري أبدى
دعمه للعملية في مكالمة
هاتفية بين وزيري دفاع
البلدين خلوصي آكار وخالد
بن محمد العطية.

مقاتلون موالون ألنقرة خالل معارك في شمال سورية أمس (رويترز)

غضب واستنكار
بعد إعدامات
ميدانية مصورة
ّ
نفذتها ميليشيات
موالية لتركيا

سلة أخبار

فــي خــا مــس أ ي ــام عمليته،
ً
ً
الـ ـت ــي الق ـ ــت تـ ـن ــدي ــدا ع ــرب ـي ــا
ً
ودول ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا ،وس ـ ـ ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
طيب إردوغان،
التركي رجب ّ
أمس ،نطاق توغل قواته في
ش ـم ــال س ــوري ــة إلـ ــى م ــا بـيــن
 30و 35كلم ،مشددا على أن
ال ـت ـهــديــدات الـغــربـيــة بـفــرض
عـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــات وحـ ـ ـظ ـ ــر ت ـص ــدي ــر
األس ـل ـح ــة ل ــن ت ــدف ـع ــه لــوقــف
استهداف الوحدات الكردية.
وق ـبــل أن يـعـلــن إردوغ ـ ــان،
ف ــي خ ـط ــاب م ـت ـل ـفــز ،سـيـطــرة
الجيش التركي وحلفاؤه من
المعارضة السورية على تل
أبيض في الرقة ،فر  750من
ع ــوائ ــل ت ـن ـظ ـيــم "داعـ ـ ــش" مــن
مخيم عين عيسى لالجئين،
ع ـل ــى وق ـ ــع تـ ـح ــذي ــرات األمـ ــم
ال ـم ـت ـح ــدة مـ ــن وصـ ـ ــول ع ــدد
ا ل ـ ـنـ ــاز ح ـ ـيـ ــن إ ل ـ ـ ــى  400أ لـ ــف
شخص.
وأ ك ـ ـ ـ ــدت اإلدارة ا ل ــذا تـ ـي ــة

ا لـ ـك ــرد ي ــة أن ع ـن ــا ص ــر األ مـ ــن
الداخلي (األسايش) انسحبت
من مخيم عين عيسى ،الذي
يقطنه  13ألف نازح ،ليصبح
بــا حــرا ســة و ب ــا إدارة بعد
أ عـمــال شغب قــام بها عوائل
"داع ـ ــش" ،إث ــر اس ـت ـهــدافــه من
قبل القوات التركية ،مطالبة
بـ ــال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع ل ـم ـن ــع
حدوث كارثة وخروج األمور
عن السيطرة.
وأو ضـ ـح ــت وزارة ا ل ــد ف ــاع
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة أنـ ـ ـه ـ ــا دخـ ـ ـل ـ ــت ت ــل
أب ـ ـ ـيـ ـ ــض ،وه ـ ـ ــي واحـ ـ ـ ـ ــدة مــن
النقاط الرئيسية ،التي يركز
ع ـل ـي ـه ــا هـ ـج ــومـ ـه ــا ،م ـش ـي ــرة
إل ــى تــوغــل قــواتـهــا وفـصــائــل
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـ ـمـ ــوال ـ ـيـ ــة ل ـهــا
بـعـمــق ي ـتــراوح بـيــن  30و35
كــم دا خــل ســور يــة ،وسيطرت
ع ـلــى ط ــر ي ــق "إم  "4ا ل ــوا ص ــل
ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــة وح ـ ـ ـلـ ـ ــب
والالذقية.

و فــي و قــت شنت الوحدات
الكردية ( )YPGوقوات سورية
ً
الديمقراطية (قسد) هجوما
ً
مـ ـع ــا كـ ـس ــا فـ ــي رأس ا ل ـع ـي ــن،
تحاول القوات التركية قطع
اإل مــداد عنها بوضعها أكثر
مــن  20د بــابــة ومـصـفـحــة في
محطة المبروكة على الطريق
الدولي الموازي مع الحدود.
وأفـ ـ ــاد ال ـم ــرص ــد ال ـس ــوري
ب ـس ـي ـط ــرة الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة
على قطاعات كبيرة من بلدة
س ـل ــوك ف ــي ريـ ــف ال ــرق ــة ،إث ــر
اشـتـبــاكــات وض ــرب ــات جــويــة
اس ـت ـهــدفــت م ـنــاطــق مـحـيـطــة
ّ
بـهــا ،مــؤكــدا تـمــكــن الــوحــدات
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــردي ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة
مواقعها مؤقتا برأس العين،
مع استمرار االشتباكات على
األطراف الغربية لها.

القوات األميركية
ووس ـ ــط أنـ ـب ــاء ع ــن خ ــروج

ا لـقــوات األميركية من قاعدة
مشتل نور في كوباني ونقل
ً
ع ـ ــدد ق ـل ـيــل ب ـع ـي ــدا ع ــن عـيــن
عـيـســى ،كـشــف وزي ــر الــدفــاع
مــارك إسبر عن خطة إلجالء
ألف جندي من شمال سورية.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال إ سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر " :ب ـ ـ ـعـ ـ ــد أن
وجـ ـ ــدنـ ـ ــا أن ـ ـف ـ ـس ـ ـنـ ــا ع ــال ـق ـي ــن
بـ ـي ــن جـ ـيـ ـشـ ـي ــن م ـت ـح ــارب ـي ــن
ف ــي ال ـش ـم ــال ال ـ ـسـ ــوري" ،أمــر
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب
ال ـ ـقـ ــوات ب ــال ـت ـح ــرك ج ـن ــوب ــا،
ب ـع ـي ــدا عـ ــن ه ـج ـم ــات تــرك ـيــا
ضــد األك ــراد ،ولـيــس مـغــادرة
سورية.
وق ـب ـل ــه ،ن ـ ّـب ــه مـ ـس ــؤول فــي
"ال ـب ـن ـتــاغــون" ،أم ــس ،إل ــى أن
ال ـق ــوات ال ـخــاصــة الـمـنـتـشــرة
فــي الـشـمــال الـســوري مهددة
بأن تصبح محاصرة ،محذرا
مـ ـ ــن أن ا لـ ـ ــو ضـ ـ ــع " ي ـ ـتـ ــد هـ ــور
بـســر عــة" ،و يـمـكــن أن تشتبك
مــع الـفـصــائــل الـمــدعــومــة من
تركيا في أي لحظة.

قتلى وإعدامات
وإذ أ ك ـ ــدت " قـ ـس ــد" ،أ م ــس،
خسارتها  31من أفرادها في
ال ـه ـج ــوم ال ـت ــرك ــي بــإج ـمــالــي
 104م ـن ــذ بـ ــدء ع ـم ـل ـيــة " ت ـبــع
ال ـســام" يــوم األرب ـع ــاء ،أعلن
إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـقـ ـت ــل ج ـن ــدي ـي ــن
ً
ت ــر ك ـي ـي ــن و 16مـ ـق ــا ت ــا و18
مــدنـيــا وإصــابــة  147آخــرون
خـ ــال ال ـه ـج ــوم وفـ ــي قـصــف
ل ـل ـمــدن والـ ـق ــرى ال ـح ــدودي ــة،
مشيرا إلى أنه تم تحييد 490
مقاتال من الوحدات الكردية.
ّ
ووثـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـم ـ ــرص ـ ــد م ـق ـت ــل
أ كـ ـث ــر مـ ــن  17مـ ــن ا ل ـف ـصــا ئــل
الموالية لتركيا في هجومها
ا لـمـعــا كــس عـلــى رأس العين،
إ ضـ ــا فـ ــة إ ل ـ ــى  14م ــد ن ـي ــا فــي
ق ـصــف مــدف ـعــي وإط ـ ــاق نــار
شـ ـ ـم ـ ــال بـ ـ ـل ـ ــدة ع ـ ـيـ ــن ع ـي ـســى
وجـ ـن ــوب م ــدي ـن ــة ت ــل أب ـيــض
شمال الرقة.

إعدامات
وبحسب المرصد ومجلس
"قسد" المدني ،أعدم مقاتلون
ً
موالون ألنقرة  9مدنيين رميا
بــالــرصــاص عـلــى دف ـعــات إلــى

ترامب :الذين أدخلونا إلى الشرق األوسط حمقى
منح  50مليون دوالر لتعزيز حقوق اإلنسان بسورية
هاجم الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس ،على
"تويتر" ،منتقدي قراره سحب قواته من شمال سورية،
واصفا إياهم بـ"الحمقى" ،بعد ساعات على قوله خالل
مؤتمر للمسيحيين المحافظين إن انسحاب األكراد
مسافة  30كلم داخل سورية "سيكون أمرا جيدا" ،كونه
يسمح لتركيا بالسيطرة على حدودها.
وكتب ترامب ،على "تويتر"" ،نفس األشخاص الذين
أدخلونا إلــى رمــال الشرق األوســط المتحركة ،حيث
أنفقت  8مليارات دوالر وراحت آالف األرواح ،يقاتلون
اآلن إلبقائنا هناك" ،مضيفا" :ال تستمعوا لهؤالء الذين
ال يملكون حال .لقد ثبت أنهم حمقى".
وفي مؤتمر المحافظين المتدينين ،دافع عن قرار
التخلي عن األكراد بقوله" :ال أعتقد أن جنودنا يجب
أن يكونوا هناك طوال الخمسين عاما القادمة لحراسة
الحدود بين تركيا وسورية ،عندما ال نستطيع حراسة
حدودنا في الداخل".
وكتب ترامب على "تويتر" ،أمس" ،هل تتذكرون قبل

عامين عندما كان العراق سيقاتل األكــراد في أجزاء
مختلفة من سورية .أراد الكثير من الناس أن نقاتل
مــع األك ــراد ضــد الـعــراق ،الــذي قاتلنا للتو مــن أجله.
قلت ال ،وترك األكراد المعركة مرتين .اآلن نفس الشيء
يحدث مع تركيا".
وأض ــاف" :األك ــراد وتركيا يتقاتلون منذ سنوات.
وت ـع ـت ـبــر تــرك ـيــا حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي أس ــوأ
الجماعات اإلرهابية على اإلطالق .قد يرغب اآلخرون
فــي الـمـجــيء والـقـتــال مــن أجــل جــانــب أو آخ ــر .دعهم
يأتون! نحن نراقب الوضع عن كثب .حروب ال تنتهي".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ــع الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــور ل ـي ـنــدســي
غــراهــام ،والعديد من أعضاء الكونغرس ،بمن فيهم
الديمقراطيون ،حول فرض عقوبات قوية على تركيا.
وزارة الخزانة مستعدة لفرض عقوبات على تركيا
بعد الحصول على تشريعات إضافية .هناك إجماع
كبير على هذا .لقد طلبت تركيا أال يتم ذلك .لنترقب".
إلــى ذل ــك ،أعلنت وزارة الخارجية األمـيــركـيــة ،في

بيان ،أن ترامب منح مساء أمس األول  50مليون دوالر
كمساعدة في "تحقيق االستقرار في سورية وحماية
األقليات العرقية والدينية المضطهدة ،وكذلك تعزيز
حقوق اإلنسان".
وبـحـســب الـبـيــان "سـيــوفــر ه ــذا الـتـمــويــل مساعدة
مالية طارئة للسوريين المدافعين عن حقوق اإلنسان،
وكذلك منظمات المجتمع المدني وجهود المصالحة
التي تدعم بشكل مباشر ضحايا األقليات العرقية
والدينية في النزاع ،كما ستتم زيادة المساءلة وإزالة
مخلفات الحرب من المتفجرات وتعزيز أمن المجتمع
للمساعدة في تحقيق االستقرار وتوثيق انتهاكات
حقوق اإلنـســان ،فضال عــن دعــم الناجين مــن العنف
القائم على الجنس والتعذيب" ،وشدد البيان على أن
"ضمان حرية وسالمة األقليات العرقية والدينية ال
يزال يمثل أولوية قصوى لهذه اإلدارة".

الجنوب من تل أبيض ،بينهم
األمينة العامة لحزب "مستقبل
سورية" الكردي هيفرين خلف
ً
( 35عاما).
وقام المسلحون السوريون
الذين يعتقد أن بعضهم كان
ينتمي ا لــى فصائل متشددة
ب ـت ـص ــوي ــر ق ـت ــل األك ـ ـ ـ ــراد غـيــر
المسلحين وتوزيع الشريط،
مـ ـم ــا أثـ ـ ـ ــار مـ ــوجـ ــة اس ـت ـن ـك ــار
دولية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت "الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة"
األم ـي ــرك ـي ــة م ـتــاب ـع ـت ـهــا بـقـلــق
ب ـ ــال ـ ــغ ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر عـ ـ ــن م ـق ـتــل
الـ ـقـ ـي ــادي ــة الـ ـك ــردي ــة مـ ــع ع ــدة
أسـ ــرى م ــن "قـ ـس ــد" ،وإدان ـت ـهــا
بأشد العبارات أي انتهاكات
أو عمليات إعدام خارج نطاق
القانون للمدنيين واألســرى،
مـعـتـبــرة أن ت ـلــك الـمــابـســات
تعكس زعزعة الوضع بشكل
ع ــام فــي ش ـمــال ش ــرق ســوريــة
منذ بدء األعمال القتالية".

تل رفعت ومنبج
وخـ ـ ــافـ ـ ــا ل ـ ـمـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري فــي
أق ـ ـصـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ال ـش ـم ــال ـي ــة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،يـ ـتـ ـف ــادى ال ـج ـيــش
التركي مدينة تل رفعت ،التي
يسيطر عليها النظام السوري،
ومنبج القريبة ا لـتــي تهيمن
عليها "قـســد" ،كــي يتسنى له
التفرغ لمناطق شــرق الفرات
لفرض "المنطقة اآلمنة".
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،وص ـل ــت
تـ ـع ــزي ــزات ع ـس ـك ــري ــة لـلــرئـيــس
بشار األسد إلى مشارف منبج
وك ــوب ــان ــي ت ـم ـه ـيــدا لــان ـت ـشــار
بهما ،بموجب اتـفــاق توصلت
إليه موسكو مع دمشق و"قسد"،
يشمل رفــع العلم فــوق المراكز
الحكومية داخلهما وخارجهما،
بحسب وكالة "سبوتنيك".
وطالبت العشائر العربية
ف ــي الـحـسـكــة جـمـيــع أبـنــائـهــا
المنضوين في صفوف "قسد"
لالنشقاق الفوري ،واالنضمام
إلى صفوف الجيش السوري،
داعية إلى رفع العلم على كامل
منطقة شرق الفرات.

وأل ـ ـ ـمـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ق ـ ـ ـ ـ ــررت ف ــرنـ ـس ــا
التعليق الفوري ألي مشروع
لتصدير م ـعــدات حــربـيــة إلــى
ت ــركـ ـي ــا ي ـم ـك ــن اس ـت ـخ ــدام ـه ــا
بـهـجــوم ســوريــة ،مـشـيــرة إلــى
تنسيق مقاربة في هذا الصدد
خالل اجتماع وزراء خارجية
االتحاد األوروبي اليوم.
ورغـ ـ ــم دعـ ـ ــوة ال ـم ـس ـت ـشــارة
األل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة أنـ ـجـ ـي ــا م ـي ــرك ــل
إلردوغان إلى وقف العمليات
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــور ،رف ـ ـ ـ ــض وزي ـ ـ ــر
خارجية تركيا مولود جاويش
أوغلو عرض الرئيس األميركي
دون ــال ــد تــرامــب الــوســاطــة مع
األكراد لوقف التوغل ،مطالبا
وح ــدات ـه ــم الـعـسـكــريــة بــإلـقــاء
السالح.
ً
وردا ع ـلــى ت ـهــديــد تــرامــب،
قــال جاويش أوغلو ":قبل كل
شيء رأينا سابقا أنه ال يمكن
التوصل إلى نتيجة عبر فرض
العقوبات ،ولو كنا نخشىاها
لما أطلقنا هذه العملية".
ّ
تحدث
وأعلن إردوغــان أنه
ً
هاتفيا مع ميركل وبحث معها
مسألة حظر األسـلـحــة .وقــال:
"ط ـل ـب ــت م ـن ـهــا ت ـ ًّف ـس ـيــر األمـ ــر
لــي .هــل نحن حــقــا حلفاء في
حـلــف شـمــال األطـلـســي ،أم أن
المجموعة اإلرهابية انضمت
إليه من دون علمي؟".
ورف ـ ـ ـ ــض إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ك ــذل ــك
ف ـكــرة أي وس ــاط ــة بـيــن أنـقــرة
وال ـ ــوح ـ ــدات الـ ـك ــردي ــة .وق ـ ــال:
"متى رأيتم دولة تجلس على
ال ـطــاولــة ذات ـهــا مــع مجموعة
إرهابية؟".
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،أط ـل ــع
الرئيس التركي رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون
على أهداف عمليته شرق نهر
الفرات ،مؤكدا أنها ستستمر
ح ـت ــى الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ت ـهــديــد
الـ ـ ــوحـ ـ ــدات ال ـ ـكـ ــرديـ ــة وح ـ ــزب
العمال الكردستاني و"داعش"
بشكل نهائي ،وتوفير عــودة
ط ـ ــوع ـ ـي ـ ــة وآمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة ل ــاجـ ـئـ ـي ــن
السوريين.
(عواصم -وكاالت)

صحف بريطانيا:
خيانة على الحدود

واصلت الصحف البريطانية
الصادرة أمس تركيزها على
تغطية تطورات الوضع على
الحدود السورية التركية من
جوانب مختلفة ،منها ما
أسمته "األوبزرفر"" :خيانة
على الحدود" ،في إشارة
الى تخلي الرئيس األميركي
دونالد ترامب عن األكراد،
وكذلك مناقشة خيارات
األكراد.
ً
"األوبزرفر" نشرت تقريرا
الثنين من مراسليها على
جانبي الحدود شمال
سورية ،وعنونته" :خيانة
على الحدود :األكراد خائفون
من المستقبل وتركيا تكثف
هجومها".
أما "صنداي تايمز" فنشرت
افتتاحية في القسم الدولي
بعنوان "هل هذا انسحاب
منظم يا سيادة الرئيس"؟
تقول فيها إن ترامب سيكره
هذه المقارنة إال أن سياسته
التي يتبعها في الشرق
األوسط ال تختلف عن
سياسة سلفه باراك أوباما
باالنسحاب من المنطقة.
ونشرت "اإلندبندنت
ً
أونالين" مقاال للكاتب
المتخصص في شؤون
الشرق األوسط روبرت
فيسك بعنوان "ترامب
وأردوغان لديهما الكثير
من القواسم المشتركة،
واألكراد سيكونون ضحية
حماقتهما".

إردوغان يشارك
في «المجلس التركي»

تهديد ووساطة
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا

ماتيس يحذر :العدو له
«حق التصويت»
حذر وزير الدفاع األميركي السابق جيمس ماتيس الذي
استقال مــن منصبه ا لـعــام الماضي بعدما أعلن الرئيس
دون ــال ــد تــرامــب سـحــب ال ـجــزء األك ـبــر مــن ق ــوات ب ــاده من
ســوريــة ،مــن ع ــودة تنظيم "داع ــش" الــذي رأى أنــه لــم ينته
كما يعتقد ترامب.
وق ـ ـ ــال م ــات ـي ــس فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع م ـح ـط ــة "إن بـ ــي س ــي"
التلفزيونية األميركية" :ربما نريد للحرب أن تنتهي ،وربما
نعلن أنها انتهت بالفعل".
وأضــاف" :تستطيع سحب قواتك من الـعــراق ،كما أدرك
ذلك الرئيس (السابق باراك) أوباما عبر طريق صعب ،ولكن
العدو له حق التصويت كما نقول داخل الجيش" ،وهو ما
يعني أن بإمكان العدو استغالل مهارته وموارده وعزيمته
إلحباط خطط من يواجهه.
وأوضح الجنرال السابق بمشاة البحرية األميركية والذي
تولى أيضا رئاسة القيادة الوسطى أن قــرار ترامب الذي
اتخذه االسبوع الماضي بسحب باقي القوات التي قدمت
العون للمقاتلين األك ــراد ،والــذي سمح لتركيا على الفور
بشن هجوم بري في شمال شرق سورية ،أسفر عن "وضع
ُ
يتسم باالرتباك" ،واضاف" :إذا لم نواصل الضغط ،ستبعث
داعش من جديد ...إن هذا بالتأكيد إشارة الى أنهم عائدون".

يتوجه الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان ،اليوم ،إلى
باكو عاصمة أذربيجان
لحضور القمة السابعة
لمجلس التعاون للدول
الناطقة بالتركية (المجلس
التركي) .ومن المقرر أن
تشهد القمة انضمام
أوزبكستان إلى "المجلس
التركي" ،وتكريم الرئيس
المؤسس لكازاخستان ،نور
سلطان نزارباييف ،بلقب
الرئيس الفخري للمجلس،
ً
نظرا لجهوده الكبيرة في
تأسيسه.
وتعتمد  6دول التركية
ولهجاتها لغة رسمية لها،
هي أذربيجان وتركمانستان
وأوزبكستان وقرغيزستان
وكازاخستان ،إضافة إلى
"جمهورية شمال قبرص
التركية".

ةديرجلا
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خان من طهران :نهيئ األجواء لحوار إيراني ــ سعودي
ً
• رئيس الوزراء الباكستاني يزور الرياض غدا • روحاني :سنرد على أي إيجابية بالمثل
• عشية جولة خليجية ...بوتين يدعو لمناقشة «البالستي» اإليراني وفصله عن «النووي»

أكد رئيس الوزراء الباكستاني
عمران خان ،أمس ،من
طهران أنه يعمل على تهيئة
أجواء لعقد حوار بين إيران
والسعودية لحل الخالفات،
فيما دعا الرئيس الروسي
فالديمير بوتين إلى فصل
التعامل مع برنامج طهران
للتسلح الصاروخي المثير
للقلق عن برنامجها النووي
واالتفاق الدولي بشأنه.

ً
في وقت تبذل عدة دول جهودا
دبلوماسية بهدف خفض التوتر
في الخليج وتعزيز فرص إحالل
السالم واألمن ،أكد رئيس الوزراء
الباكستاني عمران خان ،أمس ،من
طهران أنه يسعى لتهيئة األجواء
م ــن أج ــل حـ ــوار إي ــران ــي سـعــودي
إلنهاء الخالفات.
وقــال خــان ،في مؤتمر مشترك
م ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ح ـســن
روحاني ،إن بالده ستبذل أقصى
جهودها لتسهيل إجراء محادثات
بـ ـي ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة
ً
والمملكة ،مضيفا أنــه سيتوجه
ً
إلى الرياض غدا.
وأضــاف أن باكستان «ال تريد
ً
ص ــراع ــا بـيــن إيـ ــران والـسـعــوديــة.
يحدوني أمــل ّكبير ألنــي أجريت
مـ ـح ــادث ــات بـ ــنـ ــاءة م ــع الــرئ ـيــس
روحاني».
وأك ــد أنــه يــؤمــن بإمكانية حل
ال ـخــاف بـيــن إيـ ــران والـسـعــوديــة
ً
بالحوار ،الفتا إلى أن الصراع بين
البلدين ال يصب في مصلحة أحد.
ول ـف ــت إلـ ــى إم ـك ــان اسـتـضــافــة
ممثلي السعودية وإيران في إسالم
ً
آباد ،مشيرا إلى أن أي صراع بين
إيـ ــران وال ـس ـعــوديــة س ـيــؤدي إلــى
ارتفاع أسعار النفط.
من جانب آخــر ،أوضــح رئيس
الـ ــوزراء الباكستاني أن الرئيس
األميركي دونالد ترامب طلب منه
«تمهيد األجواء للحوار بين إيران
وأمـيــركــا ،لقد ناقشنا التفاصيل
ال ـيــوم وم ــا زل ـنــا ن ـعــرف أن هناك
صعوبات في هذا المجال ،لكننا
س ـن ـب ــذل قـ ـص ــارى ج ـه ــدن ــا لــرفــع
الحظر عن إيــران وإعــادة التوقيع
على االتفاق النووي من قبل جميع
أعضائها».

ترحيب روحاني

خامنئي يأمر
«الحرس الثوري»
بتطوير أسلحة
متقدمة

مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ع ـ ـيـ ــر ال ــرئـ ـي ــس
اإليراني عن ترحيبه واالستعداد
لـ ـ ــإس ـ ـ ـهـ ـ ــام ف ـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األم ـ ـ ــن
واالس ـت ـقــرار إل ــى المنطقة ،بناء
عـلــى حـســن نـيــة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان ــي ب ـ ـشـ ــأن ق ـض ــاي ــا
المنطقة.
وقال« :الحل إلنهاء الصراع في
المنطقة هــو الـحــوار بين دولها
ووقــف الـحــرب فــي اليمن» .ورأى
روحـ ــانـ ــي أن م ـش ــاك ــل الـمـنـطـقــة
ال تـحــل إال بــال ـطــرق الـسـيــاسـيــة
وبالحوار بين دول الجوار.
وأضــاف« :أن ايــران وباكستان
تؤكدان ضــرورة اعتماد الحلول
السياسية لحل المشاكل العالقة
بشكل نـهــائــي ،وأن إي ــران سترد

●

مع انتهاء األسبوع الماضي بأزمة بنزين،
ّ
كــادت تشل البلد لــوال االتـفــاق بين أصحاب
المحطات والسلطة إثــر اجتماعهم برئيس
الحكومة سعد الـحــريــري ،يفتتح األسـبــوع،
الـ ـي ــوم ،ب ــأزم ــة ال ـخ ـبــز وال ـط ـح ـيــن م ــع إع ــان
أصحاب الشأن اإلضراب المفتوح.
وأكد نقيب أصحاب االفران كاظم إبراهيم،
أمس ،أن «لبنان سيكون من دون خبز ووزير
االقـتـصــاد منصور بطيش يعيش فــي دنيا
أخــرى» .وقــال« :قمت بــدراســة منذ  5سنوات
وعلى وزير االقتصاد االطالع عليها» .ورأى

تنديد عربي بحظر
المنهج الفلسطيني بالقدس

ترودو في جولة انتخابية
بسترة مضادة للرصاص
ً
روحاني مستقبال عمران خان في طهران أمس
على أي موقف إيجابي بإيجابية».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،دعـ ــا الـمـتـحــدث
بــاســم الـحـكــومــة اإلي ــران ـي ــة علي
ربيعي ،أن رئيس وزراء باكستان
ق ــدم للحكومة اإليــران ـيــة رســالــة
من ولــي العهد السعودي األمير
مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان يـطـلــب فيها
الحوار مع طهران.
ونقلت وكالة «مهر» اإليرانية
لألنباء عن ربيعي القول« :ال نرى
دواع لـلـحــوار مــع السعودية
أي
ٍ
نـيــابــة عــن اليمنيين أو فــي ظل
غيابهم».
وج ــاء زعــم ربيعي فيما نفت
الخارجية الباكستانية ما تردد
م ــن ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة ع ــن طلب
األمير محمد من خــان الوساطة
مع إيران.

مواقف بوتين
في غضون ذلــك ،رأى الرئيس
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوتـ ـي ــن،
أن «ال ـس ـع ــودي ــة وإيـ ـ ـ ــران ليستا
ً
بحاجة إلــى وســاطــة» ،داعيا إلى
حوار بين دول المنطقة لتجاوز
الـ ـخ ــاف ــات ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك حـ ــوار

(إرنا)

إيــرانــي ـ إســرائـيـلــي وح ــوار بين
دول الخليج العربية وإيران ،على
قاعدة احترام المصالح المشروعة
والتمييز بينها وبين تلك التي
تتعدى الحدود.
وعشية توجهه إلــى الرياض
ً
ً
فــي زي ــارة تحوز اهتماما دوليا
ً
خصوصا بسبب اتفاق «أوبك ،»+
قال بوتين في مقابلة تلفزيونية
م ـ ــع ع ـ ـ ــدد م ـ ــن وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
الـنــاطـقــة بــالـعــربـيــة ،إن ــه يشاطر
السعودية واإلمارات «مخاوفهما
وقلقهما» من بعض السياسات
اإلي ــران ـي ــة ،وشـ ــدد ع ـلــى أن «حــل
أي خــاف بين دولتين يجب أن
ً
يكون حكرا عليهما فقط وأن يتم
بالحوار المباشر».
وأشار إلى أنه «ينبغي مناقشة
بــرنــامــج إي ــران ال ـصــاروخــي لكن
يجب فصله عن البرنامج النووي،
واألول ـي ــة هــي للحد مــن النشاط
النووي إليران».
ول ـفــت إل ــى وج ــود ردود فعل
م ـت ـفــاوتــة ع ـلــى م ـق ـتــرح موسكو
ح ـ ـ ــول إق ـ ــام ـ ــة مـ ـنـ ـظ ــوم ــة ل ــأم ــن
الجماعي في منطقة الخليج ،بين
مــن دعــم الـمـبــادرة ومــن اعتبرها

سابقة ألوان ـهــا ،لكنه شــدد على
أن «إنشاء مثل هذا المنبر حتى
يتمكن الـنــاس على األق ــل مــن أن
يلتقوا فيما بينهم».
وأش ــاد بوتين بــدور الرياض
في التسوية السياسية بسورية
وفي تشكيل اللجنة الدستورية،
ً
م ـع ـت ـبــرا أنـ ــه ل ــم ي ـكــن بــاإلم ـكــان
ً
مـ ـطـ ـلـ ـق ــا ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ـ ـ ــى ت ــوج ــه
إيـ ـج ــاب ــي مـ ــن دون ال ـم ـســاه ـمــة
السعودية.
وأك ـ ـ ــد ب ــوت ـي ــن أن «اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
الـعــربـيــة الـمـتـحــدة تـسـهــم بــدور
م ـهــم ف ــي ح ــل أزمـ ـ ــات الـمـنـطـقــة،
ً
وتلعب من دون أي مبالغة دورا
يعزز االستقرار» .وأجرى بوتين
المقابلة قبل أول زيارة يقوم بها
للسعودية منذ ما يزيد عن عقد
ومــن المنتظر أن ي ــزور الرئيس
ً
الروسي اإلمارات غدا.

موافقة سعودية
ويأتي ذلك غــداة إعــان وزارة
ً
الــدفــاع السعودية« ،أنــه انطالقا
من العالقات التاريخية والشراكة
الراسخة بين المملكة والواليات

ً
ال ـم ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،وإن ـ ـفـ ــاذا
ل ـت ــوج ـي ـه ــات خـ ـ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن
الشريفين القائد األعلى للقوات
الـعـسـكــريــة وول ـ ــي ال ـع ـهــد نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
ال ـ ــدف ـ ــاع ،فـ ـق ــد ت ـ ـقـ ــرر اس ـت ـق ـب ــال
ت ـ ـع ـ ــزي ـ ــزات إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـق ــوات
والـ ـمـ ـع ــدات الــدف ــاع ـي ــة ف ــي إط ــار
ال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن الـبـلــديــن
لصون األمن اإلقليمي ،ومواجهة
أي محاوالت تهدد االستقرار في
المنطقة ،واالقتصاد العالمي».
وقــال مصدر مـســؤول بــوزارة
الــدفــاع السعودية ،إن «الــواليــات
المتحدة تشارك حكومة المملكة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـف ـ ــظ األم ـ ـ ــن
اإلقليمي وتــرفــض الـمـســاس به
ب ــأي ش ـكــل م ــن األشـ ـك ــال ،وت ــرى
الــريــاض في الشراكة العسكرية
ً
ً
مــع واشـنـطــن امـ ـت ــدادا تاريخيا
للعالقات االستراتيجية والتوافق
في األهداف لضمان األمن والسلم
الدوليين».
وأع ـل ـن ــت واش ـن ـط ــن الـجـمـعــة
الماضية إرســال أسلحة وقــوات
إضــاف ـيــة إل ــى الـمـمـلـكــة تتضمن
ســربـيــن مــن ال ـطــائــرات المقاتلة

الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة وص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ «ث ـ ـ ــاد»
و«بــاتــريــوت» لمساعدة المملكة
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز دف ــاع ــاتـ ـه ــا وردع
الخطر اإليراني.

أسلحة وغاز
ع ـلــى صـعـيــد إي ــران ــي داخ ـل ــي،
أعـ ـط ــى الـ ـم ــرش ــد اإلي ـ ــران ـ ــي عـلــي
خامنئي ،أمس ،تعليمات لـ»الحرس
الـ ـث ــوري» بـتـطــويــر أس ـل ـحــة أكـثــر
ً
ً
ت ـق ــدم ــا اعـ ـتـ ـم ــادا ع ـل ــى الـ ـق ــدرات
المحلية.
من جهة أخرى ،أفاد موقع وزارة
النفط اإليرانية على اإلنترنت بأن
ً
ً
إيران اكتشفت حقال جديدا للغاز
الطبيعي ،تبلغ احتياطياته 19
تريليون قدم مكعبة في محافظة
فارس بجنوب البالد.
احـ ـتـ ـي ــاط ــي إي ـ ـ ـ ــران مـ ــن الـ ـغ ــاز
الطبيعي هو ثاني أكبر احتياطي
فــي الـعــالــم ،لـكــن الـبـلــد لــم يصبح
ً
ً
مصدرا رئيسيا حتى اآلن بسبب
العقوبات الدولية المفروضة عليه
منذ عقود.
(طهران  -إرنا ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

ّ
درون إسرائيلية فوق الضاحية وأخرى فوق مقر بري
بيروت  -ةديرجلا

سلة أخبار

نددت جامعة الدول العربية
بمحاولة الحكومة اإلسرائيلية
منع تدريس المنهج
الفلسطيني في القدس ،معتبرة
ً
ّ ً
تعديا جديدا
أن ذلك يشكل
على حقوق الشعب الفلسطيني
ً
وانتهاكا لالتفاقيات
والمعاهدات الدولية .وقال
األمين العام المساعد للجامعة
سعيد أبوعلي إنه «وفقا
ً
للمعاهدات الدولية ،وخصوصا
معاهدة جنيف الرابعة ،يقع
على عاتق الدولة المحتلة
توفير األجواء التعليمية
المناسبة للطلبة دون المساس
بمجرى العملية التعليمية
ً
أو منع استمرارها» ،مشيرا
إلى أن «التعليم في فلسطين
يواجه تحديات كثيرة ،فقد ظل
هدفا دائما لسياسات االحتالل
المدمرة على كل الصعد».

لبنان بال خبز ...والحريري يخالف باسيل
•

دوليات

إبراهيم «أال أحد من الدولة يسأل عن الناس
وال عن رغيف الخبز».
إلى ذلك ،وبعد الموقف الالفت الذي أطلقه
وزير خارجية لبنان جبران باسيل أمام وزراء
ً
الخارجية العرب ،أمس األول ،داعيا إلى «عودة
سورية إلى حضن الجامعة العربية وإنجاز
المصالحات العربية -الـعــربـيــة»ّ ،
رد رئيس
ً
الحكومة سعد الحريري ،أمس ،مؤكدا «التزام
لبنان مقتضيات االجماع العربي فيما يتعلق
باألزمة السورية وآخرها البيان الذي صدر
عن االجتماع األخير في القاهرة» .وأضــاف:
«البيان ال ــوزاري للحكومة لم يقارب مسألة
عودة سورية إلى الجامعة العربية ،وهو كرر

التأكيد على سياسة الـنــأي بالنفس وعــدم
التدخل في الشؤون العربية».
وخـ ـت ــم« :م ــوق ــف ال ـح ـك ــوم ــة م ــن ال ـت ـط ــورات
العسكرية األخيرة على الحدود التركية  -السورية
يعبر عنه البيان الـصــادر عن وزارة الخارجية
وليس أي مواقف أخرى».
في سياق منفصل ،أعلنت قيادة الجيش ،أمس،
أن «طائرة استطالع إسرائيلية خرقت ،بتاريخ
 2019-10-12الساعة  22.30األجــواء اللبنانية،
ّ
ً
طيرانا على ّ
علو منخفض بعض
حيث نفذت
ّ
ّ
الــوقــت ف ــوق مـحــلــة م ـعــوض  -حــي مــاضــي في
الضاحية الجنوبيةّ ،
ثم استمرت بالتحليق على
علو مرتفع لتغادر بعد ذلك األجواء اللبنانية».

وتــزامــن ذلــك مع تحليق طائرة استطالع
ً
اسرائيلية ،مساء أمــس األول ،أيـضــا بشكل
ّ
م ـكــثــف فـ ــوق م ـن ــزل رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـن ــواب
ً
نبيه بري على مستوى منخفض جــدا ،مما
اس ـت ــدع ــى ت ـطــويــق الـمـنـطـقــة م ــن الـعـنــاصــر
انتشر عناصر من
المولجة حماية المقر ،كما ّ
محاولة
في
ف
مكث
شعبة «المعلومات» بشكل
ً
ً
إلسقاط الطائرة تخوفا من أن تكون حاملة
ّ
متفجرة .وبعد تحليق الطائرة بعض
أي مواد
الوقت ،غادرت األجواء.
في موازاة ذلك ،وبعد زيارته إلى اإلمارات
حيث شارك في مؤتمر االستثمار اإلماراتي
– اللبناني ،حدد الحريري وجهته الخارجية

التالية إلى ألمانيا .وقالت مصادر متابعة،
إن «مــوعــدهــا ُح ــدد فــي  29الـ ـج ــاري» ،وســط
معلومات أشارت إلى أن المستشارة آنجيال
مـيــركــل تـعــد لـمــؤتـمــر اسـتـثـمــاري مخصص
للبنان.
وب ـعــد ألـمــانـيــا ،يـتــوجــه رئ ـيــس الحكومة
إلى السعودية ليرأس وفد لبنان إلى اللجنة
المشتركة اللبنانية – الـسـعــوديــة ،وقــد زار
ً
المملكة أخيرا بهدف اإلعداد لها .وفي جدول
ً
زي ــارات الـحــريــري للخارج أيـضــا محطة في
موسكو منتصف الشهر المقبل تتسم بأهمية
خاصة ألن الرئيس فالديمير بوتين سيزور
السعودية اليوم.

السيسي :سنتعامل مع «أزمة النهضة» باعتدال

ارتدى رئيس وزراء كندا
جاستن ترودو سترة مضادة
إلقائه،
للرصاص ،قبيل
ّ
أمس األول ،خطابا حض فيه
أنصاره على منح الحزب
الليبرالي أصواتهم خالل
االنتخابات البرلمانية ،التي
سيخوض غمارها .وذكرت
قناة  CBCالتلفزيونية التي
أوردت النبأ ،أن حراسا يرتدون
«الزي العسكري» رافقوا زعيم
الحزب الليبرالي في جولته
االنتخابية .وتمت إحاطة حملة
ترودو االنتخابية بتدابير
مشددة ،على خلفية المخاوف
المتزايدة من احتمال اندالع
أعمال عنف خالل الحملة
االنتخابية الساخنة.

أسلوب «حرب عصابات»
في تظاهرات هونغ كونغ

ّ
غير المتظاهرون في هونغ
كونغ أساليبهم في مواجهة
الشرطة ،وانتشروا في
مجموعات صغيرة بعدة
مواقع في المدينة ،أمس ،وذلك
بدال من التجمع في تظاهرة
ُ
حاشدة تمكن الشرطة من تنفيذ
عمليات اعتقال ضدهم .وتهدف
هذه األساليب ،الشبيهة بحرب
العصابات ،إلى عدم تفريق
التظاهرات المناهضة للحكومة.
ولم يظهر المحتجون أي عالمة
على التراجع ،بينما تدخل
مسيراتهم شهرها الخامس.
ويبدو أن الضغط الذي فرضته
الحكومة على حظر أقنعة
الوجه ،التي يرتديها الكثير من
المتظاهرين ،والعنف الشديد
الذي شهدته التظاهرات في
وقت سابق هذا الشهر ،أدى
إلى تهدئة حماسة بعض
المتظاهرين ،وتقليص أعدادهم.

كوريا الجنوبية :اآلالف
يتظاهرون ضد وزير العدل

ّ
كشف عن لقاء مع أبي أحمد في روسيا واتهم مواقع التواصل بالمبالغة
●

ً
السيسي مستقبال ضيو ماطوك مبعوث رئيس جنوب السودان سلفا كير في القاهرة
(رئاسة الجمهورية)
أمس األول

القاهرة  -رامي إبراهيم

كـ ـ ـش ـ ــف الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
عبدالفتاح السيسي أنــه سيلتقي
رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد
في سوتشي الروسية ،لبحث أزمة
سد النهضة .وبدا أن هذا االجتماع
تم االتفاق عليه خالل االتصال الذي
أجـ ــراه الــرئـيــس الـمـصــري بأحمد
ّ
لتهنئته بفوزه بجائزة نوبل ،لكن
السيسي لم يوضح ما إذا كان ّهذا
اللقاء يعني قبول إثيوبيا تدخل
طرف ثالث كوسيط.
وسـ ـ ـع ـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـي ـس ــي
خ ــال ال ـن ــدوة التثقيفية لـلـقــوات
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،ال ـ ـ ــى ت ـه ــدئ ــة
مـ ـخ ــاوف ال ـم ـصــري ـيــن ،م ـق ـلــا من
خطورة األزمة ،ومعتبرا أن «هناك
مبالغات في ردود الفعل عبر مواقع
التواصل االجتماعي حول أزمة سد
النهضة» ،مشيرا إلــى أن «ضعف
ال ــدول ــة فــي مـصــر ع ــام  ،2011هو

ال ــذي أدى إلــى بـنــاء ســد النهضة.
وقال في هذا السياق« :كان سيكون
هناك اتفاق قوي وسهل إلقامة هذا
السد قبل اندالع احتجاجات ،2011
ألن ال ـب ـلــد ف ــي ال ـف ـتــرة دي كشفت
ضهرها ّ
وعرت كتفها ،لكن جيشنا
قوي وقادر ،وبدأنا بالتحرك بعدما
توليت المسؤولية مباشرة في تلك
األزمة» .وأضاف« :دائما كمصريين،
وتوازن
نتعامل مع القضايا بهدوء
ّ
وحكمة ،واأللفاظ التي تخرج منا
ينبغي أن تكون منضبطة ،األمور
ب ـي ــن ال ـ ـنـ ــاس ال ت ـح ــل بــال ـطــري ـقــة
العصبية ،بــل بكثير مــن الـتــوازن
واالعتدال».
وإذ جدد القول إن «مصر دخلت
وفق المعايير الدولية في مرحلة
الفقر المائي» ،أشــار السيسي الى
،2014
أن الــدولــة «أع ــدت خطة مــن ّ
ونعمل عليها حتى اآلن ،ونفذنا
منها ما يقرب من  200مليار جنيه،
ع ــن ط ــري ــق إعـ ـ ــادة ت ــدوي ــر الـمـيــاه

الثالثية المتطورة ،وإنشاء محطات
تحلية ضخمة» ،مضيفا« :هذا ليس
معموال من أجل سد النهضة فقط،
بل ّألنه ينبغي أن نواجه تحدياتنا
بغض النظر عن سد النهضة».
وقال السيسي إن الجيش يواجه
ح ــرب اس ـت ـنــزاف ف ــي مـعــركـتــه مع
اإلرهاب في سيناء ،وشدد على أن
عالقة الجيش والشعب أبدية ،وال
يمكن هزها ،مؤكدا أن من ال يمتلك
جيشا وطنيا وسالحا عصريا ال
يملك أمنا ،ومصر دولــة محورية
في محيط مضطرب ،وال أمــن وال
استقرار في المنطقة من دون مصر.
ودعــا الــى االنتباه لمن يحاول
أن يـســيء إل ــى الـجـيــش ،الفـتــا الى
ً
أن ال ـج ـيــش ل ــم يـطـلــب ت ـبــرعــا من
المواطنين ،كما حدث عقب حرب
االس ـت ـنــزاف ،فــي إش ــارة الــى حرب
االستنزاف مع إسرائيل التي بدأت
بين  1968وانتهت في .1970
وأكد خالل كلمته ،أن «ما يحدث

فــي ســوريــة اآلن السبب الرئيسي
فيه هم أهلها الذين أشعلوا الموقف
وتسببوا في سقوط بلدهم» ،مشددا
ع ـلــى ع ــدم ال ـم ـســاس بـمــؤسـســات
الدولة ،ألن ذلك يؤدي إلى سقوط
أي وطن.
ّ
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،ت ـس ــل ــم
ال ـس ـي ـســي دع ـ ــوة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
مـ ـف ــاوض ــات ال ـ ـسـ ــام ب ـي ــن وفـ ــدي
الـحـكــومــة ال ـســودان ـيــة والـحــركــات
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،الـ ـت ــي
تستضيفها جوبا منتصف الشهر
الجاري.
على صعيد آخر ،وبينما يتوالى
إطــاق ســراح عـشــرات الموقوفين
أل ـ ـقـ ــت أجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـ ـ ــن ال ـم ـص ــري ــة
القبض على الناشطة والصحافية
إس ـ ـ ــراء ع ـب ــدال ـف ـت ــاح وال ـص ـحــافــي
م ـص ـط ـف ــى الـ ـخـ ـطـ ـي ــب ،وط ــال ـب ــت
نقابة الصحافيين بسرعة إطالق
سراحيهما وإع ــان طبيعة التهم
الموجهة إليهما.

دفعت فضيحة فساد متصاعدة
تضم وزير العدل المعين
ً
حديثا تشو كوك ،الكوريين
الجنوبيين من التيارات
المحافظة والليبرالية إلى
التظاهر في الشوارع بأعداد
ً
نادرا ما شهدتها البالد منذ
االحتجاجات ،التي ساعدت
في إسقاط الرئيسة السابقة
باك جون هاي في  .2017ونظم
عشرات اآلالف من الكوريين
الجنوبيين تظاهرات خالل
العطالت التي شهدتها البالد
في اآلونة األخيرة ،بما في ذلك
وسط سول .وشهدت العاصمة
قدرا أكبر من التجمعات.
وتواجه أسرة تشو تحقيقات
في استثمارات غير قانونية،
وقبول أوالده في الجامعة
بشكل ينطوي على محاباة.
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جونسون يعرض على أوروبا خيارين حول «بريكست»

ّ
تحسن فرص إجراء االستفتاء الثاني
فــي وقــت أعلن االتـحــاد األوروب ــي ،أن المحادثات مع
المملكة المتحدة للتوصل إلى اتفاق خروج ودي عادت
إل ــى م ـســارهــا ،رغ ــم بـعــض الـتـحــديــات الـعــالـقــة واق ـتــراب
الـمــوعــد الـنـهــائــي لـمـغــادرة بريطانيا التكتل األوروب ــي
"بريكست" نهاية هــذا الشهر ،ذكــرت صحيفة "صـنــداي
تايمز" البريطانية ،أمــس ،أن رئيس ال ــوزراء البريطاني
بوريس جونسون سيتحدث مع عدد من القادة األوربيين
في شأن "بريكست" وسيعرض عليهم "خيارين ال ثالث
لهما".
ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني ،اليوم ،المستشارة
األلمانية آنجيال ميركل والــرئـيــس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ورئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر،
في محاولة لحضهم على دعم اتفاقه لخروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي.
ونـقـلــت الـصـحـيـفــة عــن م ـصــدر مـطـلــع ،أن "جــونـســون
سيعرض على القادة الثالثة إما مساعدته في تقديم اتفاق
جديد هذا األسبوع أو االتفاق بشكل ودي على الخروج
من دون اتفاق في  31أكتوبر الجاري".
وأك ـ ــد ت ــوس ــك ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،أنـ ــه "ت ـل ـق ــى إش ـ ــارات
مبشرة" من رئيس ال ــوزراء األيرلندي ليو فــارادكــار بأن
اتفاق "بريكست" ال يزال ممكنا ،لذا ّ
مدد الموعد النهائي
لمواصلة المحادثات.
وكان جونسون أعلن الخميس الماضي ،أن ثمة "مسار"
التفاق متأخر لتجنب انفصال بالده من بشكل فوضوي
ومكلف نهاية أكتوبر الجاري.
ويبقى حجر العثرة الرئيسي هو كيفية التعامل مع
حــدود بريطانيا الوحيدة مــع االتـحــاد األوروب ــي ،وهي
الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
وهيمن تحدي اإلبـقــاء على هــذه الـحــدود التي تدعم
االقتصاد اإلقليمي وعملية السالم في أيرلندا الشمالية
على مباحثات "بريكست" طوال السنوات الثالث الماضية،
منذ صوتت بريطانيا على الخروج من االتحاد األوروبي
في .2016
مــن ناحيتها ،كشفت صحيفة "أوب ــزرف ــر" عــن تحسن

foreigndesk@aljarida●com

ترامب يدافع عن جولياني
«محطم الجريمة األسطوري»
«العزل» يطغى على «المناظرة الرابعة» للديمقراطيين

متظاهرون معارضون لـ«بريكست» في بروكسل (أ ف ب)
ـان على "بريكست" ،موضحة أن
فــرص إجــراء استفتاء ثـ ٍ
بإمكان نواب المعارضة في البرلمان البريطاني اشتراط
إجـ ــراء اسـتـفـتــاء مـقــابــل مــوافـقـتـهــم عـلــى ات ـفــاق ال ـخــروج
المقدم جونسون.
وي ـجــري ممثلو االت ـحــاد األوروب ـ ــي فــي بــروكـســل في
الــوقــت ال ــراه ــن م ـفــاوضــات مــع المملكة الـمـتـحــدة خلف
أبواب مغلقة حول التوصل إلى اتفاق في الدقيقة األخيرة،
وفي حال التوصل إلى اتفاق ،فإن بيتر كيلي ،زعيم حزب
"العمال" المعارض ،يرى أن من الممكن دعوة البريطانيين
ً
لالستفتاء بين الـخــروج وفقا للشروط ال ــواردة في هذا
االتفاق وبين البقاء في التكتل.
وأفادت تصريحات صادرة عن االتحاد األوروبي بأن
لـنــدن أب ــدت اسـتـعــدادهــا لتقديم تـنــازالت منها إمكانية

تجنب فرض رقابة جمركية بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا.
ً
ً
غير أن هناك قدرا كبيرا من التشكك حيال إمكان تمرير
جونسون مثل هذا البند داخل البرلمان ،وأبدى حلفاؤه
مــن الـحــزب الــوحــدوي الديمقراطي تشككهم حيال هذه
ً
الخطوة أخيرا.
وفي حال تمكن مفاوضو االتحاد األوروبي ولندن في
التوصل إلــى اتفاق قبل القمة األوروبـيــة المقبلة يومي
الخميس والجمعة المقبلين ،فإن جونسون ستكون لديه
مهلة يوم واحد فقط للحصول على موافقة البرلمان على
ً
هذا االتفاق ،وإال فإنه سيضطر ،وفقا ألحد القوانين ،أن
ً
يقدم طلبا لتمديد مهلة الخروج لما بعد الموعد المقرر
في  31الجاري.
(لندن ـ ـ رويترز ،د ب أ)

دافــع الرئيس األميركي دونــالــد ترامب عن
محاميه رودي جولياني الــذي ذكــرت تقارير
ّ
أنــه يخضع لتحقيق فــدرالــي بسبب مساعيه
الرئيس لدفع أوكرانيا إلى فتح
بالنيابة عن
ّ
ً
تحقيق بحق المرشح الديمقراطي األوفر حظا
في االستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن.
وكتب ترامب على "تويتر" ،أمس األول" ،إذا
اآلن هم يالحقون محطم الجريمة األسطوري
وأعظم عمدة في تاريخ مدينة نيويورك رودي
جولياني".
ً
وتــابــع" :ربـمــا يـبــدو فـظــا ،لكنه أيـضــا رجل
رائع ومحام رائع .هناك حملة مطاردة شعواء
أحادية الجانب جارية في الواليات المتحدة.
الدولة العميقة .أمر مخجل".
وبرز جولياني كرجل االتصال الخاص في
مسعاه اللحاق الضرر ببايدن ومساعدة ترامب
على الفوز بوالية رئاسية ثانية في االنتخابات
المقررة في .2020
وق ـبــل يــوم ـيــن ،ذكـ ــرت صـحـيـفــة "ن ـيــويــورك
تايمز" ،أن المحققين الفدراليين في مانهاتن
يبحثون في ما إذا كان جولياني انتهك قوانين
مجموعات الضغط األميركية في تعامالته مع
المسؤولين في أوكرانيا.
وفي السياق ،يطغى التحقيق الــذي يهدف
إل ــى ع ــزل تــرامــب عـلــى س ـبــاق الــديـمـقــراطـيـيــن
لالنتخابات الرئاسية التي ستجري في .2020
ويجوب معظم المرشحين الديمقراطيين
ً
الــواليــات التي تـصـ ّـوت بــاكــرا على غــرار آيــوا،
لكنهم ال يجدون ً
زخما للمعركة االنتخابية.
ّ
وقد تغطي فضيحة أوكرانيا التي يواجهها
بايدن وتقدم اليزابيت وارن وإصــابــة بيرني
ساندرز بذبحة صدرية ،على لحظة قد تكون

حاسمة بالنسبة لسباق الترشح الديمقراطي
أال وهي مناظرة تجري الثالثاء مدتها ثالث
ساعات مع أبرز  12مرشحا من الحزب.
وي ـت ــواج ــه ال ـم ــرش ـح ــون ف ــي راب ـ ــع م ـنــاظــرة
التمهيدية الديمقراطية بشأن
لالنتخابات
ً
مواضيع عــدة ،انطالقا مــن الرعاية الصحية
ً
والمناخ ووصوال إلى الوظائف وتقييد حمل
األسلحة النارية والسياسة الخارجية ،في وقت
يسعون لكسب الناخبين.
وف ــي ال ـظ ــروف ال ـعــاديــة ،ك ــان الـحــديــث قبل
ليتركز على مسألة إن كــان بايدن
المناظرة ً
ّ
سيتخذ موقفا أكثر هجومية حيال وارن التي
يلمع نجمها أو إن كان بإمكان ساندرز معاودة
نشاطاته بعد مشكالته الصحية أو الكيفية
ال ـتــي سـيـكــون م ــن خــالـهــا لـمــرشـحــي الـصــف
الثاني على غرار السناتورة كاماال هاريس أو
عضو الكونغرس السابق بيتو أورورك العودة
إلى الواجهة من جديد.
لـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر ت ـ ــرام ـ ــب ب ــات
الواقع الجديد األبــرز ،وبالنسبة للمرشحين
الديمقراطيين األق ــل شـهــرة الــذيــن ينتظرون
لحظة االنـطــاق ،أصبح الطريق أمامهم أكثر
ً
تعقيدا.
ً
إلى ذلك ،أصدر هنتر بايدن ،بيانا عن طريق
مـحــامـيــه جـ ــورج م ـس ـيــرس ،أمـ ــس ،ش ــرح فيه
تفاصيل العمل الذي كان يؤديه في أوكرانيا
وال ـص ـيــن وكـ ــان م ـحــل ان ـت ـق ــادات ش ــدي ــدة من
ترامب.
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـي ــان أن بـ ــايـ ــدن االبـ ـ ــن ي ـنــوي
االستقالة في  31أكتوبر من مجلس إدارة شركة
صينية كانت هدفا لالنتقادات.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)
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رياضة
الكويت يتخطى الشباب
في كأس االتحاد

«األولمبية» توقع اتفاقية
تعاون مع إسبانيا وأوروغواي

التضامن قلب الطاولة على برقان
أحمد حامد

ت ـ ـ ـصـ ـ ــدر ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــا ال ـ ـكـ ــويـ ــت
والساحل لكرة القدم المجموعة
الـثــانـيــة ب ـكــأس االتـ ـح ــاد ،بعد
أن ت ـم ـكــن األبـ ـي ــض م ــن ال ـفــوز
على الشباب بهدفين من دون
رد ،ف ــي حـيــن حـصــد الـســاحــل
نقطتين على حساب العربي،
بــال ـفــوز ف ــي رك ــات الـتــرجـيــح،
بعد أن انتهت المباراة بهدف
لكل فريق .كما حقق السالمية
الـفــوز على خيطان  ،1/3وفــاز
التضامن على برقان بركالت
الـتــرجـيــح ،بـعــد انـتـهــاء الــوقــت
األص ـل ــي بــال ـت ـعــادل اإليـجــابــي
بهدف لكل فريق.
ورف ــع الـكــويــت رص ـيــده إلــى
 4ن ـ ـقـ ــاط ،وه ـ ــو ن ـف ــس رص ـيــد
ال ـس ــاح ــل ،وح ـص ــد الـســالـمـيــة
أول  3نقاط ،وهو نفس رصيد

جانب من مباراة الكويت والشباب (تصوير نوفل إبراهيم)
العربي الــذي خطف نقطة من
الساحل النتهاء الوقت األصلي
ب ــال ـت ـع ــادل .واس ـت ـمــر الـشـبــاب
بــرص ـيــد  3ن ـق ــاط ،وه ــو نفس
رصـ ـي ــد ال ـت ـض ــام ــن ،فـ ــي حـيــن
ت ـج ـم ــد رصـ ـي ــد خ ـي ـط ــان عـنــد
نقطتين ،وبرقان نقطة واحدة.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األولـ ـ ــى ،الـتــي
ج ـم ـع ــت الـ ـك ــوي ــت والـ ـشـ ـب ــاب،
نـ ـج ــح األبـ ـ ـي ـ ــض ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
األهـ ـ ــم ب ـع ــد أن أن ـه ــى ال ـش ــوط

األول ب ـه ــدف م ــن رك ـل ــة ج ــزاء
تـ ـص ــدى لـ ـه ــا بـ ـنـ ـج ــاح جـمـعــة
س ـع ـيــد ،وف ــي ال ـش ــوط الـثــانــي
اضاف حسين الحربي الهدف
الـثــانــي مــن متابعة جـيــدة في
مرمى الحارس سليمان ميزرا،
لـيـنـتـهــي ال ـل ـق ــاء ب ـهــدف ـيــن مــن
دون رد.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـتـ ـض ــام ــن
وب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان ،نـ ـج ــح األخـ ـ ـي ـ ــر فــي
تحقيق األفضلية على مستوى

النتيجة حتى الدقائق األخيرة
مــن عـمــر ال ـل ـقــاء ،بـعــد أن تقدم
ع ـبــر بـ ــدر ال ـع ـن ــزي ب ـه ــدف في
الشوط األول ،إال أن التضامن
ن ـجــح ف ــي إدراك ال ـت ـع ــادل عن
ط ــري ــق ال ـم ـح ـت ــرف ال ـك ـس ـنــدر،
علما أن مهاجم التضامن حامد
الرشيدي أضاع ركلة جزاء.
وفــي ركــات الترجيح نجح
التضامن في حسم اللقاء ،3/5
ليعوض خسارة الجولة األولى

النجار :استمرار داركو مع األخضر حتى نهاية الموسم

●

عبدالرحمن فوزان

أع ـ ـلـ ــن نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ج ـ ـهـ ــاز الـ ـك ــرة
بالنادي العربي أحمد النجار استمرار
مدرب األخضر المؤقت البوسني داركو

نـيـسـتــروفـيـتــش ف ــي مـهــامــه عـلــى رأس
الجهاز الفني حتى نهاية الموسم.
وق ــال ال ـن ـجــار ،بـعــد م ـب ــاراة الـعــربــي
والساحل أمس األول في كأس االتحاد،
والتي انتهت بخسارة األخضر بركالت

الترجيح" ،هناك ارتياح كبير من الجهاز
االداري والــاعـبـيــن للعمل مــع دارك ــو،
وهو مستمر في مهامه كمدرب للفريق،
وال توجد أي مفاوضات أو ارتباطات
مع مدربين آخرين لتولي هذه المهمة".

وأضـ ـ ــاف" :مـسـتـقـبــل مـ ــدرب الـفــريــق
ال ـس ــاب ــق اإلس ـب ــان ــي خ ـ ــوان مــارتـيـنـيــز
بين يــدي مجلس إدارة ال ـنــادي ،وذلــك
للتفاوض حول تسوية التعاقد معه".

عندما ابتسمت ركالت الجزاء
للساحل.

الساحل تجاوز العربي
وفي مباراة العربي والساحل،
ن ـجــح األخ ـي ــر ف ــي ح ـســم نتيجة
ال ـم ـبــاراة بــركــات الـتــرجـيــح ،5/6
ب ـع ــد ان ان ـت ـه ــى وق ـ ــت ال ـم ـب ــاراة
األصلي بهدف لكل فريق.
وت ـق ــدم ال ـع ــرب ــي م ـب ـكــرا وقـبــل
مرور  10دقائق من عمر المباراة
بهدف لإلسباني تشافي توريس،
ليعادل محمد العازمى النتيجة
في الدقيقة  ،30وفــي الوقت بدل
الـ ـض ــائ ــع اشـ ـه ــر ال ـح ـك ــم مـحـمــد
منسي البطاقة الحمراء لكل من
تشافي ،ومحمد العنزي.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـس ــال ـم ـي ــة
وخـ ـيـ ـط ــان ،قـ ــاد ف ـه ــد ال ــرش ـي ــدي
السماوي لفوز مستحق ،بعد أن
نجح في تسجيل "هدفين" ،وصنع
الثالث لبدر جمال ،في حين سجل
لخيطان حسن خليفة.

وقعت اللجنة األولمبية الكويتية مع نظيرتها اإلسبانية أمس،
اتفاقية ثنائية للتعاون في المجال الرياضي ،السيما في مجال
تطوير الحركة األولمبية.
وتهدف االتفاقية ،التي وقعها رئيس اللجنة االولمبية الكويتية
الشيخ فهد الناصر ،ورئيس اللجنة االولمبية االسبانية أليخاندرو
بالنكو ،إلى العمل على تطوير الحركة األولمبية الكويتية ،وتطوير
مهارات الرياضيين ،والتعاون بين االندية واالتحادات الرياضية
من خالل تنظيم المعسكرات الرياضية.
كـمــا تـهــدف إل ــى ت ـبــادل ال ـك ــوادر االداري ـ ــة والـمــدربـيــن والـحـكــام
والمشاركة المشتركة في المؤتمرات العلمية المعنية بالرياضة،
واالعداد للمشاركة في البطوالت الدولية وااللعاب االولمبية ،من
خالل دعم الالعبين والرياضيين الكويتيين.
واتفق الجانبان على أن ترسل اسبانيا فريقا فنيا في االلعاب
الـفــرديــة والجماعية التي تتفوق بها الــى الكويت إلج ــراء دراســة
ميدانية شاملة للوضع الفني ،واحتياجات تلك الفرق ،للعمل على
تطويرها.
ّ
كما وقعت اللجنة األولمبية الكويتية اتفاقية مماثلة مع نظيرتها
في أوروغواي ،أمس ،ثنائية للتعاون في المجال الرياضي ،السيما
رياضة كرة القدم.
في ّ
ووقع االتفاقية من الجانب الكويتي رئيس مجلس إدارة اللجنة
األولمبية الكويتية ،الشيخ فهد الناصر ،ومــن جانب أوروغ ــواي
رئيس اللجنة األولمبية د .خوليو مايغلوني.
وتهدف االتفاقية الى التعاون بين اللجنتين في مجال الرياضة،
السيما األلعاب التي تتميز بها أوروغواي مثل كرة القدم ،إضافة
الى التطوير اإلداري والفني في المجال الرياضي والتعاون الفني
(كونا)
		
من خالل إعداد المدربين والفنيين الكويتيين.

الناصر خالل توقيع االتفاقية مع الجانب اإلسباني

ختام أول بطولة نسائية لرفع األثقال إنجاز كبير لعنتر وقبازرد في دولية التنس

تتويج الفائزات في البطولة
ا خ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت ،أ م ـ ـ ـ ــس األول،
فعاليات أول بطولة نسائية
لرفع األثقال تشهدها الكويت
بتتويج الـفــائــزات وذل ــك على
صالة نادي التضامن.
وحلت بــدريــة الحوطي في
ا لـمــر كــز األول بالبطولة التي
ً
نـظـمـهــا اتـ ـح ــاد ال ـل ـع ـبــة يــومــا
ً
ً
واحـ ـ ــدا "ف ـئــة  41ك ـي ـلــوغــرامــا"
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن ح ـ ـق ـ ـقـ ــت بـ ـش ــاي ــر

الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز نـ ـفـ ـس ــه
ً
"ف ـئ ــة  55ك ـي ـل ــوغ ــرام ــا" تلتها
ط ـ ـفـ ــول ال ـ ـح ـ ـسـ ــن .وف ـ ـ ــي "ف ـئ ــة
ً
 59كـيـلــوغــرامــا" تــوجــت شــذر
ال ـص ــال ــح ب ــال ـم ــرك ــز األول فــي
حـيــن احـتـلــت لـيــالــي الـكـنــدري
الـمــركــز الـثــانــي بينما جــاء ت
نورة العوضي في المركز األول
ً
"فئة  64كيلوغراما" ثم سهام
ً
السيف "فئة  67كيلوغراما".

وحـ ـ ـ ـ ــازت ه ـ ــاج ـ ــري دش ـت ــي
الـ ـم ــرك ــز األول ف ـ ــي "ف ـ ـئـ ــة 71
ً
كيلوغراما" تلتها عذرب الفرج
فــي حين ج ــاء ت دالل الشطي
في المركز الثالث ونالت أبرار
الـفـهــد ال ـمــركــز األول "ف ـئــة 81
ً
كيلوغراما" ثم فاطمة البلوشي
واحتلت إيالف القطان المركز
ً
األول في "فئة  87كيلوغراما".
(كونا)

س ـ ـجـ ــل نـ ـجـ ـم ــا م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـت ـنــس ب ـ ــدر عـنـتــر
ً
ً
وعيسى قبازرد إنجازا كبيرا
ب ـ ـفـ ــوزه ـ ـمـ ــا بـ ــال ـ ـمـ ــركـ ــز األول
والميدالية الذهبية للزوجي
ف ــي ب ـطــولــة ال ـك ــوي ــت الــدول ـيــة
األولى لناشئي التنس.
وتـغـلــب الـثـنــائــي الـكــويـتــي
على الثنائي البريطاني ديرين
اكــاروجـلــو وزميله البلجيكي
مـ ــارتـ ــن ك ــات ــز ب ـم ـج ـمــوع ـت ـيــن
م ـقــابــل م ـج ـمــوعــة واحـ ـ ــدة في
ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة للبطولة،
وب ـعــد أن ف ــاز عـنـتــر وق ـب ــازرد
بالمجموعة األو لـ ــى بنتيجة
 6-2خسرا المجموعة الثانية
 1-6ثـ ــم لـ ـج ــأ الـ ـف ــريـ ـق ــان إل ــى
الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة الفاصلة
الـتــي حسمها عنتر وق ـبــازرد
لمصلحتهما بنتيجة .10-8
وقــال نائب رئيس االتحاد
ا لـكــو يـتــي للتنس عبدالصمد
ال ـعــريــان ،إن ه ــذا ال ـفــوز يزيد

ً
الفحيحيل يعين خالد فرج مديرا لكرة اليد
●

فهد ربيع

محمد عبدالعزيز

شكلت إدارة نادي الفحيحيل الجهاز اإلداري
ً
ال ـجــديــد لـلـعـبــة ك ــرة ال ـيــد بــال ـنــادي اس ـت ـعــدادا
للموسم الحالي ،وأسندت مهمة مدير اللعبة إلى
ً
خالد فرج خلفا لراشد الكندري الذي استقال من
ً
منصبه بعد انتخابه رئيسا للجنة الترايثلون
الكويتية ،على أن يساعده سعد سالم ،كما تم
تعيين نجم الفريق والمنتخب الوطني السابق
ً
فهد ربيع مديرا للفريق األول.
وتسعى إدارة الفحيحيل الــذي يشرف على

تــدريـبــه ج ـهــاز فـنــي بـقـيــادة ال ـم ــدرب الـصــربــي
نيكوال ومساعده الوطني حسين حبيب إلى
ً
النهوض باللعبة مجددا والعودة بها لسابق
ً
عهدها منافسا على األلقاب المحلية واآلسيوية.
ي ــذك ــر أن ال ـف ـح ـي ـح ـيــل أع ـ ــار ص ــان ــع أل ـعــابــه
المخضرم عبدالرحمن نشمي لـنــادي بــرقــان،
ليكون بجانب نجمه سعد ســالــم ال ــذي انتقل
لـبــرقــان فــي صفقة انـتـقــال حــر قـبــل موسمين،
كما اتجها بعد العبي الحرس القديم إلى العمل
اإلداري مثل عبدالله أحمد الذي عمل إداريا مع
الفريق األول ليد برقان.

 ٤ميداليات لمنتخب
الدراجات المائية بأريزونا

جانب من التكريم
رصيد كل من نجمي المنتخب
ال ــوط ـن ــي ع ـن ـتــر وق ـ ـبـ ــازرد من
نـ ـ ـق ـ ــاط الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ال ـ ــدول ـ ــي
للناشئين إذ يحصل كل منهما
عـلــى س ــت ن ـقــاط ف ــي الــزوجــي
ً
ف ـضــا عــن تـســع ن ـقــاط حصل
عليها بدر عنتر بوصوله إلى

الدور قبل النهائي للفردي في
البطولة.
وي ـ ـع ـ ـقـ ــب ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــول ــة
بطولة الكويت الدولية الثانية
للناشئين التي تستمر حتى
 19الـجــاري بمشاركة العبين
من  23دولة.

مؤتمر صحافي لمباراة
الكويت وتركمانستان
يـعـقــد فــي  12ظـهــر ال ـيــوم مؤتمر
ص ـحــافــي بـمـنــاسـبــة مـ ـب ــاراة األزرق
مــع نظيره التركمانستاني الــوديــة،
التي تجمع بينهما غدا ،على استاد
ج ــاب ــر الـ ــدولـ ــي ،ض ـمــن اس ـت ـع ــدادات
الـمـنـتـخـبـيــن لـلـتـصـفـيــات اآلس ـيــويــة
المؤهلة لكأس العالم  ،2022وكأس
آسيا  ،2023بحضور مدرب والعب من
كل منتخب ،على أن يسبق المؤتمر
االجتماع الفني  11صباحا.

يــذ كــر أن البطولة انطلقت،
أم ــس األول ،وأقـيـمــت بــرعــايــة
الـشـيــخ أح ـمــد ال ـجــابــر رئـيــس
االتحادين الكويتي والعربي
للتنس وشارك فيها  23دولة.
(كونا)

اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ــوط ـ ـنـ ــي
للدراجات المائية ،مشواره في بطولة
ال ـعــالــم ل ـلــدراجــات الـمــائـيــة ،بحصد
 4مـيــدالـيــات (ذه ـب ـيــة ،و 3فـضـيــات)،
ضمن منافسات الجولة الثانية من
البطولة ،المقامة حاليا فــي بحيرة
هافاسو بــواليــة أريــزونــا األميركية،
والـ ـت ــي يـنـظـمـهــا االتـ ـح ــاد الـعــالـمــي
للدراجات المائية.
واس ـت ـطــاع ســالــم ال ـم ـطــوع إح ــراز
ذهبية فئة  ،Expert ski limitedإلى
جانب فضية فئة،Expert ski stock
ض ـمــن م ـنــاف ـســات ال ـي ــوم ال ــراب ــع من
البطولة .فيما حقق محمد بوربيع
فضية فئة.Pro runabout GP
وأضاف محمد الباز إلى رصيد
إنـجــازاتــه ،مــن خــال ف ــوزه بفضية
ف ـئ ــة  .Pro am limitedف ـي ـمــا لــم
ي ـح ــال ــف الـ ـح ــظ ال ـبـ ـط ــل ال ـع ــال ـم ــي
عبدالرحمن العمر ،لتعرض دراجته
إلى عطل فني.

«أزرق الشباب» يواجه بنغالدش اليوم
يستهل منتخب ش ـبــاب الـكــويــت ل ـكــرة الـقــدم
تحت  19سنة مباراته في البطولة الدولية الودية
ال ـت ــي تـ ـش ــارك فـيـهــا وتـسـتـضـيـفـهــا ق ـط ــر ،وذل ــك
عندما يــوا جــه منتخب بنغالدش عند السابعة
مــن مـســاء ال ـيــوم عـلــى ملعب أكــاديـمـيــة إسباير
ضمن االستعدادات النهائية للتصفيات المؤهلة
لنهائيات كأس آسيا للشباب ،المقرر إقامتها في
العراق الشهر المقبل.
وخــاض أزرق الشباب تدريباته منذ الجمعة
الماضي على مالعب أكاديمية اسباير ،بمشاركة
 27الع ـ ـبـ ــا ،ح ـي ــث ي ـت ـط ـلــع الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي إل ــى

االستقرار على التوليفة النهائية التي سيخوض
بها غمار المنافسات اآلسيوية ،ضمن المجموعة
األولـ ــى ال ـتــي تـضــم ال ـع ــراق ،وفـلـسـطـيــن ،وعـمــان
وباكستان.
وكان وفد األزرق قد غادر إلى الدوحة الجمعة
الماضية ،حيث ترأس الوفد عضو مجلس إدارة
اتحاد الكرة ،د .إبراهيم األنصاري ،في حين أعلن
مدير المنتخب حمد حربي أن قائمة األزرق التي
كانت تضم  50العبا ،تقلصت إلى  ،27مشيرا إلى
أن أبواب "األزرق" ستظل مفتوحة أمام الجميع،
وحسب احتياجات الجهاز الفني.

بطولة ولي العهد الكبرى للرماية تختتم فعالياتها بتتويج الفائزين
اخ ـت ـت ـم ــت بـ ـط ــول ــة سـ ـم ــو ول ــي
ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ن ـ ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد
السنوية الكبرى للرماية فعالياتها
أمــس األول ،الـتــي استمرت ثالثة
أي ــام على مجمع مـيــاديــن الشيخ
"صباح األحمد" األولمبي ،بتتويج
الفائزين.
وأكـ ـ ـ ــد م ـم ـث ــل راعـ ـ ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب محمد الجبري أن القيادة
ً
السياسية للبالد تولي اهتماما
ً
كـ ـبـ ـي ــرا ب ــري ــاض ــة الـ ــرمـ ــايـ ــة ،مـمــا
انعكس تحقيق الرماة الكويتيين
العديد من اإلنجازات في المحافل
الدولية.
وأعـ ـ ــرب ال ـج ـب ــري ،ف ــي تـصــريــح
صحافي عقب حضوره حفل ختام
ال ـب ـط ــول ــة الـ ـت ــي شـ ـه ــدت م ـشــاركــة
رم ــاة مــن الـكــويــت وال ـب ـحــريــن ،عن
اعتزازه وفخره بتمثيل سمو ولي
ً
العهد لحضور هــذا الحفل مهنئا

ال ــرم ــاة وال ــرامـ ـي ــات ال ـف ــائ ــزي ــن في
جميع مسابقات البطولة.
وأسفرت منافسات اليوم األخير
م ــن ال ـب ـط ــول ــة ع ــن ت ـت ــوي ــج س ـعــود
حبيب مــن رم ــاة ال ـنــادي الكويتي
للرماية بلقب مسابقة "ا لـسكيت"
للرجال ،في حين أحرز عبدالرحمن
ً
الفيحان من الـنــادي أيضا المركز
األول في مسابقة "التراب".
وفاز عيد ملفي من رماة الحرس
الوطني بمنافسات "بندقية هواء
 10أمـ ـ ـت ـ ــار" ،فـ ــي ح ـي ــن ت ـ ــوج عـلــي
الـمـطـيــري مــن رم ــاة ال ـن ــادي بلقب
ً
"م ـســدس  50م ـت ــرا" ون ــال عبدالله
محمد مــن رم ــاة ال ـحــرس الوطني
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـبـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي م ـس ــاب ـق ــة
ً
"البندقية  50مترا" وعلي المطيري
م ـ ــن رمـ ـ ـ ــاة ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ب ـل ـق ــب رم ــاي ــة
"مسدس هواء  10أمتار".
وح ـ ـ ــاز عـ ـب ــدالـ ـل ــه ط ـ ــه م ـ ــن رم ـ ــاة
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي لـ ـق ــب م ـس ــاب ـق ــة "ال ـ ـقـ ــوس

صورة جماعية للرماة الفائزين
والسهم أولمبي" للرجال ،في حين
ن ــال عـبــدالـلــه م ــال ال ـلــه مــن ال ـنــادي
ً
أيـضــا لقب نفس مسابقة "القوس
والسهم مركب".
وفي منافسات السيدات توجت

إي ـم ــان ال ـش ـمــاع م ــن الـ ـن ــادي بلقب
مسابقة "السكيت" ،في حين أحرزت
ً
ش ـهــد ال ـ ـحـ ــوال م ــن ال ـ ـنـ ــادي أي ـضــا
المركز االول في مسابقة "التراب".
وفازت حصة الزايد المرتبة األولى

ً
فــي مسابقة "البندقية  50م ـتــرا" في
حين تــوجــت الــرامـيــة حــذامــة البغلي
بلقب "مسدس هواء  10أمتار".
حضر حفل اختتام البطولة المدير
العام للهيئة العامة للرياضة د .حمود

ف ـل ـي ـطــح وعـ ـ ــدد م ــن أعـ ـض ــاء مـجـلــس
إدارة النادي الكويتي للرماية وعدد
مــن منتسبيه وأس ــر وأهــالــي الــرمــاة
والراميات المتوجين بالبطولة.

٢٢
رياضة
إيطاليا تحجز مكانها
في نهائيات أوروبا
ةديرجلا

•
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بعد فوزها على ضيفتها
اليونان -2صفر ،على ملعب
العاصمة روما ضمنت إيطاليا
بطاقة التأهل رسميا
لنهائيات كأس أوروبا 2020
في كرة القدم.

ض ـم ـنــت إي ـط ــال ـي ــا ب ـطــاقــة
ال ـت ــأه ــل رس ـم ـي ــا ل ـن ـهــائ ـيــات
كـ ـ ـ ــأس أورو بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  2020ف ــي
كــرة الـقــدم بـعــد فــوزهــا على
ضـيـفـتـهــا ال ـيــونــان -2ص ـفــر،
فـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــت ش ـ ـبـ ــاك
اس ـب ــان ـي ــا بـ ـه ــدف نــروي ـجــي
قاتل في الوقت بدل الضائع
لتفشل في حسم امرها.
على الملعب االولمبي في
رو مــا وأ م ــام  60أ لــف متفرج
ضمن منافسات المجموعة
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــرة ،س ـ ـ ـجـ ـ ــل العـ ـ ــب
ال ــوس ــط ال ـب ــرازي ـل ــي األص ــل
ج ــورج ـي ـن ـي ــو هـ ــدف ال ـت ـقــدم
من ركلة جزاء ( )62والبديل
ف ـي ــدي ــري ـك ــو ب ــرن ــاردي ـس ـك ــي
الثاني (.)78
ور فـعــت ايطاليا ،الغائبة
عــن مــونــديــال روس ـيــا 2018
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون احـ ـ ـ ــدى
الـ ـ ــدول ال ـ ـ ــ 12ال ـم ـض ـي ـفــة فــي
ك ـ ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،رصـ ـي ــده ــا
ا ل ـ ـ ــى  21نـ ـقـ ـط ــة ك ــا مـ ـل ــة مــن
سـبـعــة ا ن ـت ـص ــارات لتضمن
صـ ــدارة الـمـجـمــوعــة ،بـفــارق
 9نـقــاط عــن فنلندا و 11عن
ك ــل م ــن ارمـيـنـيــا والـبــوسـنــة
والهرسك.
وهـ ــذه ه ــي ال ـم ــرة االول ــى
ال ـتــي ت ـتــأهــل فـيـهــا إيـطــالـيــا

للنهائيات قبل  3جوالت من
انتهاء التصفيات ،فانضمت
ا ل ــى بلجيكا ا لـتــي أصبحت
أول المتأهلين الخميس.
وت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ال ـت ـجــديــد
ال ـ ـحـ ــاصـ ــل ف ـ ــي ال ـم ـن ـت ـخ ــب،
ارتـ ـ ـ ـ ــدت اي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا ق ـم ـي ـصــا
أخضر اللون للمرة الثانية
ف ـ ـقـ ــط ف ـ ــي تـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا ،ب ـعــد
االول ـ ـ ــى ع ـن ــدم ــا فـ ـ ــازت عـلــى
األرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن -2صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ف ــي
ديسمبر  1954على الملعب
األولمبي في روما.
ويشكل "قميص النهضة"
تجسيد ا لتشكيلة ا يطا لية
ش ــا ب ــة ت ـضــم  12ال ع ـب ــا دون
الـ 25عاما.

الفوز الثامن
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ــدرب ايـ ـط ــالـ ـي ــا
روبـ ـ ــرتـ ـ ــو م ــانـ ـشـ ـيـ ـن ــي ،ب ـعــد
تحقيق فوزه الثامن تواليا
مـ ـقـ ـت ــرب ــا م ـ ــن م ـ ـعـ ــادلـ ــة رق ــم
المدرب التاريخي فيتوريو
ب ــو ت ـس ــو (  ،)9ل ـق ـن ــاة "راي"
االيـ ـط ــالـ ـي ــة" :لـ ـع ــب ال ـش ـب ــان
ج ـ ـ ـيـ ـ ــدا .اشـ ـ ـك ـ ــر ال ـج ـم ــاه ـي ــر
ل ـ ـ ـقـ ـ ــدوم ـ ـ ـهـ ـ ــا وتـ ـشـ ـجـ ـيـ ـعـ ـن ــا
بــر غــم ان ا ل ـشــوط االول كــان
عصبيا ...أردنا اهداء الفوز

sports@aljarida●com

فرحة العبي المنتخب اإليطالي

لـ ـ ــاط ـ ـ ـفـ ـ ــال ف ـ ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى
االطفال .سنلتقي منتخبات
م ـت ـح ـف ـظــة دف ــاعـ ـي ــا .عــانـيـنــا
كـ ـثـ ـي ــرا ف ـ ــي ا لـ ـ ـش ـ ــوط االول،
و ي ـج ــب ان ن ـك ــون صـبــور يــن
ل ـت ـمــريــر ال ـ ـكـ ــرات ال ـجــان ـب ـيــة
واي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرات ،ل ـك ــن
ب ــدال مــن ذل ــك لـعـبـنــا الـكــرات
الطولية .الشوط الثاني كان
أك ـث ــر راحـ ــة ل ـن ــا ،فـحــافـظـنــا
عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــزن ـ ــا وحـ ـقـ ـقـ ـن ــا
هدفنا".
بدوره ،قال برنارديسكي:
"كان االمر حماسيا ومؤثرا،

ن ـش ـكــر ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـغ ـف ـيــرة
وال ـم ـت ـح ـم ـســة .الـ ـه ــدف ه ــام
كـغـيــره ،الن الـفــوز هــو األهــم
وضمان التأهل".
و تـ ـ ــا بـ ـ ــع " :ن ـ ـحـ ــن دون أي
شك على المسار الصحيح،
كـنــا صـبــوريــن وف ــي الـشــوط
ال ـثــانــي م ــررن ــا ال ـك ــرة اس ــرع
كي نجد الثغرات ...سنكون
ج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــن لـ ـ ـك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا
الصيف المقبل".
ول ـع ـب ــت ال ـ ـيـ ــونـ ــان ،بـطـلــة
ن ـس ـخ ــة  2004فـ ــي م ـف ــا ج ــأة
م ـ ـ ــدوي ـ ـ ــة ،مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل اث ـ ـبـ ــات

المنتخب البوسني يهزم فنلندا برباعية
ف ـ ـ ـ ـ ــاز مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب الـ ـ ـب ـ ــوسـ ـ ـن ـ ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ــك ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ض ـ ـي ـ ـفـ ــه
م ـن ـت ـخــب ف ـن ـل ـن ــدا  ،1 / 4خ ــال
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ضـمــن
منافسات المجموعة العاشرة
بــا لـتـصـفـيــات ا لـمــؤ هـلــة لبطولة
أم ــم أوروبـ ــا ل ـكــرة ال ـقــدم (ي ــورو
.)2020
وس ـ ـجـ ــل أه ـ ـ ـ ــداف ال ـم ـن ـت ـخــب
البوسني إيزيت هارجروفيتش
ف ـ ـ ــي ا لـ ــد ق ـ ـي ـ ـقـ ــة  ،29و م ـ ـيـ ــرا لـ ــم
ب ـيــا ن ـي ـتــش ( ه ــد ف ـي ــن) األول فــي
ا ل ــد قـ ـيـ ـق ــة  37م ـ ــن ر ك ـ ـلـ ــة ج ـ ــزاء
والثاني في الدقيقة  ،58وأرمين
هودزيتش في الدقيقة .73

النفس ،بعد تعرضها لثالث
خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات امـ ـ ـ ـ ــام إيـ ـط ــالـ ـي ــا
صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر 3-وأر م ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــا 3-2
و فـنـلـنــدا صـفــر 1-وتعادلين
مــع البوسنة وا لـهــر ســك 2-2
وليشتنشتاين .1-1
وعلى الرغم من السيطرة
االيـ ـط ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـج ــري ــات
اللعب ،فإنها وجدت صعوبة
ك ـب ـيــرة ف ــي اخـ ـت ــراق ال ــدف ــاع
الـ ـي ــون ــان ــي الـ ـمـ ـنـ ـظ ــم ط ـ ــوال
الشوط االول.
و فــي الشوط الثاني ،دفع
مــان ـش ـي ـنــي ب ـبــرنــاردي ـس ـكــي

ب ـ ـ ـ ـ ــدال م ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزا ،فـ ـ ـب ـ ــدأ
الـمـضـيــف ي ـصــل ال ــى مــرمــى
الـ ـضـ ـي ــوف وص ـ ــد الـ ـح ــارس
ال ـك ـس ـن ــدروس بــاشــاالك ـيــس
اولى كراته في الدقيقة .56
و كــاد المهاجم افتيميس
كولوريس ( 23عاما) يخطف
ه ـ ـ ــدف ال ـ ـس ـ ـبـ ــق مـ ـ ــن ه ـج ـمــة
م ــرت ــدة ان ـهــاهــا ف ــي الـشـبــاك
ال ـج ــان ـب ــي لـ ــدونـ ــارومـ ــا ،فــي
ثــانــي أخـطــر فــرص الـمـبــاراة
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــة زمـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه
لـيـمـيـنــوس م ـط ـلــع ال ـم ـبــاراة
(.)60

الدنمارك تهزم سويسرا بشق األنفس

وس ـ ـ ـجـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــدف حـ ـ ـف ـ ــظ م ـ ــاء
ا لــو جــه لمنتخب فنلندا جويل
بوهانبالو في الدقيقة .79
ورفـ ـ ــع ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـبــوس ـنــي
رص ـ ـيـ ــده إلـ ـ ــى عـ ـش ــر نـ ـق ــاط فــي
المركز ا لـثــا لــث ،و تــو قــف رصيد
مـنـتـخــب فـنـلـنــدا عـنــد  12نقطة
في المركز الثاني.
(د ب أ)

بيانيتش يحتفل بهدفه االول

انتزع المنتخب الدنماركي صدارة المجموعة
الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس
األمم األوروبية لكرة القدم "يورو  "2020بعدما
ً
ً
ح ـقــق انـ ـتـ ـص ــارا ص ـع ـب ــا ،أمـ ــس األول ،وتـغـلــب
بشق األنفس على ضيفه السويسري  / 1صفر
عـلــى ملعب "بــاركــن" فــي الـعــاصـمــة الدنماركية
كوبنهاغن.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي،
لكن يوسف بولسن خطف هدف الفوز للمنتخب
الدنماركي قبل خمس دقائق فقط من النهاية،
ً
موجها ضربة موجعة للمنتخب السويسري،
الذي كان الفريق األفضل في أغلب فترات المباراة.
ورف ــع المنتخب الــدنـمــاركــي رصـيــده إلــى 12
نقطة لينتزع صدارة المجموعة بفارق األهداف
ف ـقــط أمـ ــام ن ـظ ـيــره األي ــرل ـن ــدي الـ ــذي ت ـع ــادل مع
ً
منتخب جــورجـيــا سـلـبــا فــي وق ــت ســابــق أمــس

«اليويفا» سينظر في أداء العبين أتراك التحية العسكرية
أعلن مسؤول االتحاد األوروبي
لكرة الـقــدم أن االتـحــاد "سينظر"
في معلومات أفــادت بــأن العبين
أتراكا احتفلوا بفوز فريقهم على
ألبانيا بــأداء التحية العسكرية،
ف ــي وق ــت يـنـفــذ ال ـج ـيــش الـتــركــي
عملية في شمال شرق سورية.
وقال المسؤول الصحافي في
دوري األب ـطــال فيليب تاونسند
لوكالة األنـبــاء اإليطالية (انسا):
ً
"أنا شخصيا لم أر ذلك التصرف
الـ ــذي يـمـكــن أن ي ـعـ ّـد اس ـت ـف ــزازا"،
ً
م ـت ـس ــائ ــا" :ه ـ ــل ت ـم ـنــع ال ـق ــواع ــد
التنظيمية اإلش ــارات السياسية
وال ــديـ ـنـ ـي ــة؟ نـ ـع ــم ،وي ـم ـك ـن ـنــي أن
أضمن أننا ســوف ننظر في هذا
الوضع ،دعوني أتأكد من صحته".

وأدى الالعبون األتراك التحية
العسكرية بعد تسجيل الالعب
جينك تــوســون الجمعة الـهــدف
ال ـ ـ ــذي ف ـ ـ ـ ــازوا بـ ــه عـلــى
ألبانيا في تصفيات
بـطــولــة أم ــم أوروب ــا
.2020
ونـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرت بـ ـع ــد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة صـ ـ ــورة
للفريق التركي
عـ ـل ــى ح ـســابــه
الــرسـمــي على
تــويـتــر ،يظهر
فيها الالعبون
وهــم يــؤدون
تلك التحية
العسكرية،

ُ
وك ِتب في التغريدة أن الالعبين
"أهـ ـ ـ ـ ــدوا فـ ــوزهـ ــم إلـ ـ ــى ج ـن ــودن ــا
الـ ـ ـشـ ـ ـجـ ـ ـع ـ ــان

وإل ـ ــى ع ـس ـكــري ـي ـنــا ومــواط ـن ـي ـنــا التركي ابراهيم تشوالك التحية
ال ـع ـس ـك ــري ــة ف ــي ب ـط ــول ــة ال ـعــالــم
الذين سقطوا شهداء".
للجمباز في شتوتغارت بعدما
مـ ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة،
فاز بميدالية ذهبية.
أدى ال عـ ــب
وع ـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـ ــي ت ــركـ ـي ــا،
الجمباز
يعلن مشاهير،
ومن بينهم
العبو كرة
قدم ،الدعم
ل ـق ــوات أمــن
وج ـي ــش بـلــدهــم
بعد وقــوع هجمات
أو عـ ـن ــد ت ـن ـف ـيــذ هــم
لعمليات عسكرية.
وفــي إيطاليا ،أثار
الـ ــاعـ ــب الـ ـت ــرك ــي فــي
العبو تركيا
ن ـ ـ ــادي روم ـ ـ ــا جـنـكـيــز

ً
أونـ ـ ـ ــدر ال ـ ـجـ ــدل أي ـ ـضـ ــا ب ـص ــورة
يظهر فيها وهــو يــؤدي التحية
الـعـسـكــريــة وح ــولــه ثــاثــة أع ــام
تركية.
وانـ ـتـ ـق ــد أونـ ـ ـ ــدر ع ـل ــى م ــواق ــع
ً
التواصل االجتماعي خصوصا
ألن ــه ك ــان ي ــرت ــدي قـمـيــص ن ــادي
روم ـ ــا .وأط ـل ـقــت تــرك ـيــا األرب ـع ــاء
الـ ـم ــاض ــي ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة فــي
ش ـ ـم ـ ــال س ـ ــوري ـ ــة ض ـ ــد ال ـ ـق ـ ــوات
الـكــرديــة ،بعد يومين مــن سحب
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة لـ ـق ــوات لها
كانت متمركزة في بعض المواقع
فــي ش ـمــال ســوريــا ق ــرب ال ـحــدود
مع تركيا.

هدف قاتل للنرويج يؤجل تأهل إسبانيا
في مباراة ضمن منافسات
المجموعة السادسة ،أمس
األول ،في أوسلو ،سجل
جوشوا كينغ هدف التعادل
( )1-1للنرويج في مرمى
إسبانيا ،ليؤجل تأهل
«ال روخا» إلى نهائيات كأس
أوروبا .2020

سجل جــوشــوا كينغ هــدف التعادل
( )1-1ل ـل ـن ــروي ــج فـ ــي م ــرم ــى إس ـبــان ـيــا
بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع،
لـيــؤجــل تــأهــل "ال روخـ ــا" إل ــى نهائيات
ك ــأس أوروبـ ـ ــا  ،2020ف ــي م ـب ــاراة ضمن
منافسات المجموعة السادسة أمس األول
في أوسلو.
وكان المنتخب اإلسباني بحاجة إلى
الفوز ،لكي يضمن التأهل ،لكنه سينتظر
م ـب ــارات ــه الـمـقـبـلــة ف ــي  15الـ ـج ــاري ضد
السويد في ستوكهولم لمعرفة مصيره.
وه ــي ال ـمــرة األول ــى الـتــي يـهــدر فيها
م ـن ـت ـخــب "ال روخـ ـ ـ ـ ــا" نـ ـق ــاط ــا فـ ــي ه ــذه

ال ـت ـص ـف ـي ــات ،ب ـع ــد أن ح ـق ــق الـ ـف ــوز في
مبارياته الست األولى.
وت ـق ــدم الـمـنـتـخــب اإلس ـب ــان ــي بـهــدف
لــاعــب وس ــط أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد س ــاوول
نيغيز مطلع الـشــوط الثاني ،بتسديدة
قوية من مشارف المنطقة فشل الحارس
النرويجي في التصدي لها ،قبل أن يرتكب
حــارس إسبانيا كيبا اريساباالغا خطأ
في الوقت بــدل الضائع داخــل المنطقة،
ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها كينغ
بنجاح ،مدركا التعادل لفريقه.
وشهدت المباراة خوض مدافع ريال
مــدريــد سيرخيو رامـ ــوس م ـبــاراتــه رقــم

 168مع إسبانيا ،لينفرد بالرقم القياسي
في عــدد المباريات الدولية في صفوف
منتخب ب ــاده ،ال ــذي كــان يتقاسمه مع
الحارس إيكر كاسياس.
وخاض ابن الثالثة والثالثين حاليا،
باكورة مبارياته الدولية عام  2005ضد
الصين.
وكان راموس ضمن منتخب "ال روخا"
الذهبي المتوج بلقبي كأس أوروبا 2008
و 2012وكأس العالم  ،2010قبل أن يصبح
قائدا لمنتخب إسبانيا عام  ،2016بعد
اع ـتــزال زميله الـســابــق فــي ري ــال مدريد
كاسياس.

راموس األكثر مشاركة مع إسبانيا

راموس

خــاض مــدافــع ريــال مــدريــد سيرخيو رام ــوس مباراته
رقــم  168مــع إسبانيا ،لينفرد بالرقم القياسي فــي عدد
المباريات الدولية في صفوف منتخب بــاده ،الــذي كان
يتقاسمه مــع ال ـحــارس إيـكــر كــاسـيــاس ،بـعــد أن لعب
أساسيا ضد النرويج في تصفيات كأس أوروبــا
في أوسلو.
وخاض ابن الثالثة والثالثين حاليا ،باكورة
مبارياته الدولية عام  2005ضد الصين.
وكان رامــوس ضمن منتخب ال روخا
الــذه ـبــي ال ـم ـتــوج بـلـقـبــي ك ــأس أوروبـ ــا
 2008و ،2012وكأس العالم  ،2010قبل

لكن من لمسة يد متعمدة
ل ــاع ــب الـ ــوسـ ــط ال ـي ــون ــان ــي
أ نــدر يــاس بوشاالكيس بعد
تـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــدة مـ ـ ــن انـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــي،
حـصـلــت ا يـطــا لـيــا عـلــى ركلة
جـ ــزاء س ــدده ــا جــورجـيـنـيــو
الع ـ ــب ت ـش ـل ـســي االن ـك ـل ـي ــزي
بـنـجــاح فــي ا لــزاو يــة اليمنى
(.)62
وقـ ـ ـض ـ ــى بـ ــرنـ ــاردي ـ ـس ـ ـكـ ــي
بـيـســراه عـلــى آم ــال الـيــونــان
ب ـ ـت ـ ـسـ ــديـ ــدة ارض ـ ـ ـيـ ـ ــة ق ــوي ــة
المست يد الحارس وعانقت
شباكه (.)78

أن يصبح قائدا لمنتخب إسبانيا عام  2016بعد اعتزال
زميله السابق في ريال مدريد كاسياس.
وكان راموس مدافع إشبيلية السابق عادل رقم كاسياس
خالل المباراة االخيرة لبالده ضد جزر فارو الشهر الماضي
ً
في تصفيات أوروبا أيضا.
وبـ ــات رام ـ ــوس ع ـلــى ب ـعــد  8م ـب ــاري ــات ف ـقــط م ــن الــرقــم
القياسي األوروبي ألكبر عدد من المباريات والمسجل باسم
الحارس االيطالي االسطورة جانلويجي بوفون ( 176مباراة
دولية) ،وعلى بعد  16مباراة من الرقم القياسي العالمي
المسجل باسم المصري أحمد حسن (.)184
(أ ف ب)

كـيـنــغ يحتفل بهدفه
في مرمى إسبانيا

األول ،بينما تجمد رصيد المنتخب السويسري
ً
عـنــد ثـمــانــي نـقــاط فــي الـمــركــز الـثــالــث ،عـلـمــا أن
الـمـبــاراة كانت الـســادســة للدنمارك والخامسة
لسويسرا في المجموعة.
وكان المنتخب السويسري األفضل من حيث
االستحواذ على الكرة والضغط الهجومي في
أغلب فترات المباراة وهــدد المرمى الدنماركي
بشكل كبير لكن كاسبر شمايكل حارس مرمى
ً
ً
الدنمارك لعب دورا بطوليا في المباراة وأنقذ
شباكه من أكثر من هدف محقق ،قبل أن يخطف
زميله بولسن هدف الفوز ألصحاب األرض.
حقق المنتخب السويسري بداية جيدة وفرض
هيمنته على مجريات اللعب في الدقائق األولى
وقد هدد مرمى المنتخب الدنماركي أكثر من مرة
بحثا عن التقدم المبكر.
(د ب أ)

رومانيا تهزم جزر فارو
وتقفز للمركز الثاني
ان ـتــزع المنتخب الــرومــانــي الـمــركــز الـثــانــي في
المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات
بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو  ،)2020بشكل
مؤقت ،عقب فوزه على مضيفه منتخب جزر فارو
 / 3صفر أمس األول.
وس ـج ــل أه ـ ـ ــداف ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــروم ــان ــي ج ــورج ــي
بوسكاس وأليكسندرو ميتريتا وكالوديو كيسيرو
ف ــي الــدقــائــق  74و ،83واألخـ ـي ــرة م ــن ال ـم ـب ــاراة على
الترتيب.
ورفــع منتخب رومانيا رصيده إلــى  13نقطة في
المركز الثاني بفارق نقطتين أمام المنتخب السويدي،
الذي يواجه منتخب مالطة في وقت الحق من اليوم.
وظل منتخب جزر فارو بال رصيد من النقاط في
قاع الترتيب.
(د ب أ)

ةديرجلا

•
العدد  / ٤٢٤٤االثنين  ١٤أكتوبر 2019م  ١٥ /صفر 1441هـ

sports@aljarida●com

٢٣

رياضة

بلجيكا تحقق فوزها الثامن
على التوالي بتصفيات أوروبا
في الجولة الثامنة من منافسات
المجموعة التاسعة من
تصفيات كأس أوروبا ،2020
البلجيكي ،في
استمر المنتخب
ً
عروضه القوية ،محققا ثمانية
انتصارات متتالية ،وذلك
بفوزه على مضيفه منتخب
كازاخستان -2صفر أمس.

استمر المنتخب البلجيكي،
ثالث مونديال روسيا ،2018
ف ــي ع ــروض ــه ال ـق ــوي ــة مـحـقـقــا
ثـمــانـيــة ان ـت ـص ــارات مـتـتــالـيــة
للمرة األولى في تاريخه ،وذلك
ب ـفــوزه عـلــى مضيفه منتخب
كازاخستان  -2صفر أمس في
الجولة الثامنة من منافسات
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة مــن
تصفيات كأس أوروبا .2020
ودخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب
اإلسـبــانــي روبــرتــو مارتينيز
ل ـ ـقـ ــاء أس ـ ـتـ ــانـ ــا وه ـ ـ ــو ض ــام ــن
لـبـطــاقـتــه إل ــى نـهــائـيــات كــأس
أوروبا المقررة الصيف المقبل
ف ـ ــي  12مـ ــدي ـ ـنـ ــة ،بـ ـع ــد ف ـ ــوزه
الـســاحــق الخميس على سان
مارينو -9صفر ،إال أن ذلك لم
ي ـخ ـفــف م ــن ان ــدف ــاع ــه ،ونـجــح
أمس في الوصول إلى انتصاره
الـ ـ ـث ـ ــام ـ ــن م ـ ـ ــن أص ـ ـ ـ ــل ثـ ـم ــان ــي
مباريات في هذه المجموعة.
وه ـ ــي ال ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ــى ال ـتــي
يحقق فيها "الشياطين الحمر"
ثـمــانـيــة ان ـت ـص ــارات مـتـتــالـيــة

فــي تــاريـخـهــم ،متفوقين على
االنتصارات السبعة المتتالية
التي حققوها ثــاث مــرات في
ت ــاري ـخ ـه ــم ب ـي ــن ع ــام ــي 1979
و ،1980وفي  2014و.2018
كـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ـ ــاف ـ ـ ــظ الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
البلجيكي التي تعود هزيمته
األخ ـيــرة إلــى الـجــولــة األخـيــرة
من دوري األمم األوروبية على
يد سويسرا  5-2في  18نوفمبر
 ،2018م ـم ــا س ـم ــح ل ــأ خ ـي ــرة
بخطف بطاقة المربع الذهبي
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب إديـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــازارد
ورف ــاق ــه ،ع ـلــى ن ـظــافــة شـبــاكــه
للمباراة السابعة تواليا ،وهو
إن ـجــاز لــم يـسـبــق لــه أن حققه
سابقا.
وعـ ـ ـ ـ ــزز ف ـ ــري ـ ــق م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــز
صدارته للمجموعة بالعالمة
الكاملة ،مع  24نقطة من ثماني
مباريات ،وبفارق  6نقاط عن
روسيا الثانية التي ستضمن
ا ل ـب ـطــا قــة ا ل ـثــا ن ـيــة للنهائيات
فــي ح ــال عــودتـهــا مــن قبرص
بتعادل أو فــوز ،كونها تتقدم

باتشواي يحتفل بهدفه في مرمى كازاخستان
على مضيفتها الثالثة بفارق
 8ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط ،فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ت ـح ـتــل
ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع
ب ـس ـبــع نـ ـق ــاط وخ ـ ـ ــارج دائ ـ ــرة
المنافسة على التأهل.
وأنهى المنتخب البلجيكي
ال ـشــوط األول مـتـقــدمــا بهدف

سجله ميتشي باتشوايي في
الدقيقة  21حين وصلته الكرة
بـتـمــريــرة عــرضـيــة مـتـقـنــة من
ال ـج ـهــة الـيـمـنــى ع ـبــر ديـنـيــس
بـ ـ ــرايـ ـ ــت ،فـ ـت ــابـ ـعـ ـه ــا بـ ـيـ ـس ــراه
ف ــي ش ـب ــاك الـ ـح ــارس دمـيـتــرو
نيبوغودوف.

التعادل يخيم على مواجهة البرازيل ونيجيريا
خرج البرازيلي نيمار ،أمس ،من الملعب
الوطني في سنغافورة ،بعد  12دقيقة فقط
من بداية المباراة الدولية ّ
الودية التي تعادل
فيها منتخب بالده مع نظيره النيجيري ،1-1
بعد تعرضه آلالم في فخذه اليسرى.
وب ــدأت األع ــراض مع نجم فريق باريس
ســان جرمان الفرنسي في الدقيقة الثامنة
حينما تحسس عضلة فخذه ،إثر جري سريع
قام به .ولم يستطع الالعب إكمال المباراة،
فـحــل مـكــانــه الع ــب بــايــرن ميونيخ فيليب
كوتينيو بعد خمس دقائق.
وتعادل رجال تيتي بعد التتويج القاري
وديا مع كولومبيا  ،2-2ثم تعرضوا للخسارة
على يد البيرو (صفر )1-في  10سبتمبر كانت
األولــى بعد سلسلة من  17مباراة متتالية
دون هزيمة منذ خسارة ربع نهائي مونديال
روسيا  2018أمام بلجيكا  ،2-1قبل التعادل
الخميس في سنغافورة مع السنغال ،1-1
واألحد مع نيجيريا بالنتيجة ذاتها.

ورغــم األفضلية الميدانية أمــام "النسور
ال ـم ـم ـت ــازة" والـ ـف ــرص ال ـت ــي ح ـصــل عليها
السيما عبر غابريال جيزوس أو فيرمينيو،
كان المنتخب اإلفريقي البادئ بالتسجيل
ف ــي الــدقـيـقــة  35ب ـهــدف رائـ ــع لـجــو أري ـبــو،
الذي وصلته الكرة داخل المنطقة بتمريرة
م ــن م ــوزي ــس س ــايـ ـم ــون ،ف ـتــاعــب بحنكة
ب ـمــارك ـي ـن ـيــوس ق ـبــل أن ي ـس ــدد ف ــي شـبــاك
الحارس إيدرسون.
وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية
الشوط األول ،لكن رجال تيتي ضربوا بقوة
منذ بداية الثاني ،ونجحوا في إدراك التعادل
بعدما وصلت الـكــرة الــى كاسيميرو عقب
مـحــاولــة رأس ـيــة لـمــاركـيـنـيــوس ارتـ ــدت من
العارضة ،فتابعها العب وسط ريال مدريد
اإلس ـبــانــي فــي ش ـبــاك ال ـح ــارس فرانسيس
ً
أوزوه ــو ،الــذي أصيب الحقا وتم استبداله
بمادوكا أوكويي.
ورغـ ــم ال ـت ـبــديــات ال ـتــي أج ــراه ــا تيتي

فابيانسكي يخضع لجراحة في الفخذ
أع ـ ـل ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــادي ويـ ـسـ ـتـ ـه ــام
يونايتد اإلنكليزي ،أن حارس
م ـ ــرم ـ ــاه الـ ـب ــولـ ـن ــدي الـ ــدولـ ــي
ل ــوك ــاس فــابـيــانـسـكــي خضع
لعملية جــرا حـيــة ناجحة في
الفخذ.
وي ـغ ـيــب فــابـيــانـسـكــي (34
عاما) ثالثة أشهر لإلصابة.
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ف ــابـ ـي ــانـ ـسـ ـك ــي
لإلصابة خالل المباراة التي
تـ ـع ــادل ف ـي ـهــا وي ـس ـت ـه ــام مــع
بورنموث ( )2-2قبل أسبوعين
في الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وق ــال ديـفـيــد غــولــد رئيس
نـ ـ ـ ـ ــادي وي ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــام" :خـ ـض ــع
فابيانسكي لعملية جراحية
في لندن ،ونتمنى له الشفاء
العاجل".

فابيانسكي

جانب من مواجهة نيجيريا والبرازيل
بإدخال ريتشارليسون وفابينيو وغابريال
برابروزا ولوكاس باكيتا ،عجز المنتخب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي عـ ــن ال ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ــى ال ـش ـب ــاك

النيجيرية في الدقائق المتبقية من اللقاء،
ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة
تواليا.

ً
رانييري مدربا لسمبدوريا حتى ٢٠٢١

ُعـ ـي ــن االيـ ـط ــال ــي ال ـم ـخ ـضــرم
ك ـ ـ ــاودي ـ ـ ــو ران ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــري مـ ــدربـ ــا
ل ـس ـم ـب ــدوري ــا االيـ ـط ــال ــي خـلـفــا
ألوزي ـ ـب ـ ـيـ ــو دي فــران ـش ـي ـس ـكــو
المقال من منصبه بعد البداية
الـسـيـئــة ل ـن ــادي مــدي ـنــة جـنــوى
حيث يحتل المركز األخير في
الدوري المحلي.
وأعـلــن سـمـبــدوريــا فــي بيان
رسـمــي ان رانـيـيــري ( 67عــامــا)
وقع عقدا يربطه بالنادي حتى
يونيو .2021
ً
وللمفارقة ،حل رانييري بدال
م ــن دي فــرا نـشـيـسـكــو بطريقة
مــؤق ـتــة ب ـعــد اق ــال ــة االخـ ـي ــر من
تــدريــب ن ــادي روم ــا فــي مــارس
الماضي.
وعلى الرغم من عدم نجاحه
فــي قـيــادة فريقه العاصمة الى
احتالل مركز مؤهل الــى دوري

بايلز تعادل الرقم القياسي لميداليات بطولة العالم
عـ ـ ـ ــادلـ ـ ـ ــت ب ـ ـط ـ ـلـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـب ــاز
األمـيــركـيــة سـيـمــون بــايـلــز عــدد
الميداليات المحرزة في بطولة
الـعــالــم ،بتتويجها أمــس األول
فـ ــي م ـس ــاب ـق ــة الـ ــوثـ ــب ب ـمــدي ـنــة
شتوتغارت األلمانية ،قبل تسعة
أشهر من األلعاب األولمبية في
طوكيو.
وبإحرازها الميدالية الثالثة
والعشرين في مسيرتها ،عادلت
بــايـلــز ( 22عــامــا و 142سنتم)
ال ـ ــرق ـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي ل ــأسـ ـط ــورة
البيالروسي فيتالي شيربو في
تسعينيات القرن الماضي.
وسيكون بمقدور بايلز ،التي
رفعت رصيدها إلــى  17ذهبية
(رقـ ـ ـ ــم ق ـ ـيـ ــاسـ ــي) ،ت ـح ـط ـي ــم رق ــم
شيربو سريعا عندما تخوض
منافسات العارضة والمسابقة

بايلز بعد التتويج
األرضـ ـي ــة ،عـلـمــا بــأنـهــا أه ــدرت
فرصة االنفراد بالرقم بحلولها
خامسة في نهائي العارضتين
غير المتماثلتين.
َّ
لكن بايلز علقت على األمر" :ال
وقت لدي للتفكير بهذا النوع من
األم ــور .أركــز على أدائ ــي ،وبعد

ذلك سأذهب لتناول الطعام".
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ب ـ ــايـ ـ ـل ـ ــز أصـ ـبـ ـح ــت
الخميس أول العبة تحرز ذهبية
المسابقة العامة خمس مرات في
بطولة الـعــالــم .وحــده الياباني
كـ ــوهـ ــي أوت ـ ـش ـ ـي ـ ـمـ ــورا أحـ ـ ـ ــرز 6
ذهبيات عالمية لدى الرجال.

		
بوتاس يتوج في حلبة		 سوزوكا اليابانية
أح ـ ــرز س ــائ ــق م ــرس ـي ــدس الـفـنـلـنــدي
ف ــال ـت ـي ــري بـ ــوتـ ــاس الـ ـم ــرك ــز االول فــي
سباق جائزة اليابان الكبرى امس على
حلبة ســوزوكــا ضمن الجولة السابعة
عـ ـش ــرة مـ ــن ب ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم ل ـس ـبــاقــات
فورموال واحــد ،متقدما على االلماني
سيباستيان فيتل (فيراري) والبريطاني
لويس هاميلتون.
وال ـ ـفـ ــوز هـ ــو الـ ـث ــال ــث لـ ـب ــوت ــاس ه ــذا
الموسم بعد سباقي استراليا االفتتاحي
وأذرب ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــان ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة،
وال ـس ــادس فــي مـسـيــرتــه ،لـيـقــود فريقه
مــرسـيــدس ال ــى احـ ــراز لـقــب الصانعين
للمرة السادسة تواليا.
وقـلــص بــوتــاس بالتالي ال ـفــارق عن
زميله هاميلتون الى  64نقطة مع تبقي
ارب ـع ــة س ـبــاقــات ح ـتــى ن ـهــايــة الـمــوســم
والمنافسة على  104نقاط.
وم ــن الـنــاحـيــة الـحـســابـيــة ،يستطيع
ه ــام ـي ـل ـت ــون احـ ـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب فـ ــي س ـبــاق
جائزة المكسيك الكبرى في حال فوزه
وحصوله على النقطة االضافية السرع
لفة ،من دون احتالل بوتاس المركزين
الثاني أو الثالث.
وكان بوتاس انطلق من المركز الثالث
ف ــي ال ـت ـج ــارب الــرس ـم ـيــة االخ ـي ــرة الـتــي
اقيمت قبل سباق اليوم بثالث ساعات
ب ـعــد ان ح ــال اع ـص ــار هــاغـيـبـيــس دون
اقامتها أمــس األول ،وشـهــدت مفاجأة
لفيراري بحلول سائقيها فيتل وشارل
لوكلير من موناكو في المركزين االولين.
ب ـي ــد ان بـ ــوتـ ــاس ن ـج ــح فـ ــي انـ ـت ــزاع
المركز االول عند االنـطــاق الــذي شهد
اصطداما بين سيارتي الهولندي ماكس

وح ـ ـسـ ــم رج ـ ـ ــال مــارت ـي ـن ـيــز
ـان في
النقاط الثالث بهدف ثـ ٍ
بــدايــة ال ـشــوط ال ـثــانــي سجله
ت ــوم ــا مــونـيـيــه الـ ــذي وصـلـتــه
ال ـكــرة بـتـمــريــرة طــويـلــة رائـعــة
من القائد إدين هازارد ،فسيطر
ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي الـ ـجـ ـه ــة ال ـي ـم ـنــى

بوتاس
فيرشتابن ولوكلير سرعان ما ادى الى
ان ـس ـحــاب االول بـسـبــب االضـ ـ ــرار الـتــي
لحقت بسيارته.
وق ـ ــال ب ــوت ــاس" :أن ـ ــا س ـع ـيــد ،سعيد
جدا .االنطالق من المركز الثالث لم يكن
سهال .خضت سباقا رائعا ونجحت في
انتزاع المقدمة ثم السيطرة على السباق

بفضل السرعة الفائقة التي تميزت بها
السيارة".

فيتل يعترف بخطئه
فــي الـمـقــابــل ،اع ـتــرف فيتل بارتكابه
خطأ عند االنطالق بقوله "كان خطئي،
خسرت الزخم في تلك اللحظة وتميزت

مرسيدس بسرعة اكـبــر مـنــا .كــان االمــر
صعبا اليوم االحتفاظ بالمركز الثاني".
وكـ ــان فـيـتــل م ـح ـظــوظــا ،ألن مــراقـبــي
السباق لم يعاقبوه على تحرك سيارته
قليال قبل اطفاء االضواء بالكامل قبل ان
يحقق انطالقة متأخرة.
وبـقــي فيتل مـحــاصــرا بـيــن سيارتي
مرسيدس الــى ان دخــل الـمــرأب لتغيير
اطارات سيارته في اللفة السابعة عشرة
ول ـح ــق ب ــه ب ــوت ــاس ف ــي ال ـل ـفــة ال ـتــال ـيــة،
وخ ــرج مـتـقــدمــا عـلـيــه لـكــن مختلفا عن
زم ـي ـلــه هــامـيـلـتــون الـ ــذي اع ـت ـمــد فــريـقــه
استراتيجية التوقف مــرة واحــدة خالل
السباق .بيد ان البريطاني الساعي الى
احراز لقبه العالمي السادس اشتكى من
تآكل اطاراته في اللفة الثانية والعشرين،
فاضطر الى تغييرها في اللفة ذاتها.
وبــدأ هامليتون يضيق الخناق على
فيتل صاحب المركز الثاني الــذي دخل
مــرة جــديــدة الــى ال ـمــرأب فــي اللفة ال ــ32
لتغيير اط ـ ــارات فـ ـي ــراري ،وح ــذا حــذوه
ب ــوت ــاس ب ـعــدهــا بـخـمــس ل ـف ــات لـيـتــركــا
هاميلتون في صدارة السباق.
وتساءل هاميلتون عن كيفية التتويج
بــال ـس ـبــاق ،الس ـي ـمــا أنـ ــه كـ ــان ي ـ ــدرك أنــه
يتعين عليه الدخول مجددا الى المرأب
وتحدث الى فريقه قائال" :قولوا لي ماذا
يجب علي القيام به للفوز بالسباق".
وبالفعل دخل هاميلتون مرة جديدة
فــي اللفة  43وخ ــرج وراء فيتل وحــاول
لتخطيه في اللفتين االخيرتين لكن من
دون ج ــدوى ،ليكتفي بالمركز الثالث،
وكان عزاؤه تحقيق اسرع لفة في السباق
وإحرازه نقطة اضافية.

لـمـنـطـقــة ال ـ ـجـ ــزاء ث ــم س ــدده ــا
أرضية في الشباك (.)54
وبقيت النتيجة على حالها
حتى صافرة النهاية ،لتحافظ
ب ـل ـج ـي ـك ــا ال ـ ـتـ ــي نـ ــالـ ــت ش ــرف
أن ت ـ ـكـ ــون أول ا ل ـم ـن ـت ـخ ـبــات
المتأهلة للنهائيات القارية،

على سجلها المثالي مع بقاء
مـبــاراتـيــن لها فــي التصفيات
في روسيا وضد قبرص على
أرضـ ـه ــا ف ــي  16و 19الـشـهــر
المقبل.

وأمـضــت بايلز ،حاملة أربــع
ذهبيات أولمبية ،أولى سنوات
طفولتها فــي الــرعــايــة البديلة،
ب ـس ـب ــب مـ ـع ــان ــاة والـ ــدت ـ ـهـ ــا مــن
تـ ـع ــاط ــي الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرات ،قـ ـب ــل أن
تتبناها جدتها (والدة أمها).
وفي الماضي ،أعلنت شرطة
كليفالند بــواليــة أوهــايــو إلقاء
القبض على شقيقها ،واتهامه
ف ــي ق ـض ـيــة إط ـ ــاق الـ ـن ــار ال ــذي
حصل ليلة رأس السنة الفائتة،
ما أدى إلى وفاة ثالثة أشخاص.
و ف ـ ــي ي ـن ــا ي ــر  ،2018كـشـفــت
بايلز أنها كانت إحدى ضحايا
الري ن ـص ــار ،الـطـبـيــب الـســابــق
لـ ـف ــري ــق الـ ـجـ ـمـ ـب ــاز األمـ ـي ــرك ــي
األولمبي ،الــذي اتهم باالعتداء
الـجـنـســي ع ـلــى م ـئــات الـفـتـيــات
والنساء على مدى  20عاما.

ابطال اوروبا الموسم الماضي،
ف ـق ــد ن ـج ــح رانـ ـيـ ـي ــري الـمـحـنــك
ف ــي اعـ ـ ــادة ال ـ ـتـ ــوازن الـ ــى فــريــق
العاصمة ،حيث سبق له ان دافع
عن ألوانه كالعب.
وي ـ ـت ـ ـع ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى ران ـ ـي ـ ـيـ ــري
إع ـ ــادة س ـم ـبــدوريــا ال ــى الـسـكــة
الصحيحة بعد ان مني الفريق
ب ـس ــت ه ــزائ ــم م ـق ــاب ــل ان ـت ـصــار
واح ـ ـ ـ ــد مـ ـن ــذ مـ ـطـ ـل ــع الـ ـم ــوس ــم
الحالي.
وكــان رانييري حقق انجازا
مــدويــا عـنــدمــا نـجــح فــي قـيــادة
لـ ـيـ ـسـ ـت ــر سـ ـيـ ـت ــي الـ ـمـ ـت ــواض ــع
ال ــى اح ـ ــراز ل ـقــب ب ـطــل الـ ــدوري
االنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز ع ــام 2016
وسبق له ان اشرف على تدريب
ف ـ ـ ـ ــرق ع ـ ـ ـ ــدة م ـ ـثـ ــل ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
وانـ ـ ـت ـ ــرمـ ـ ـي ـ ــان وفـ ـي ــورنـ ـتـ ـيـ ـن ــا
االيطالية ،ومــونــاكــو الفرنسي

رانييري
وفالنسيا االسباني.
وسيخوض سمبدوريا اول
مـبــاراة رسمية بــإشــراف مدربه
الجديد ضد روما بعد  8ايام.

لشبونة يدرس إطالق اسم
كريستيانو رونالدو على ملعبه
ذكرت تقارير صحافية ،أمس األول ،أن نادي سبورتينغ لشبونة
البرتغالي لكرة القدم يدرس تغيير اسم ملعبه ،وإطالق اسم كريستيانو
رونالدو عليه عندما يعتزل.
وبــدأ رونالدو مسيرته في النادي البرتغالي ،قبل أن ينتقل إلى
مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية ،إن رونالدو ُيعد أشهر العب
من أكاديمية الناشئين بالنادي ،وإن النادي يفكر في تكريمه عندما
يقرر اعتزال كرة القدم.
وأوضــح فريديريكو فــارانــادس ،رئيس سبورتينغ لشبونة ،في
تصريحات لموقع توتوسبورت ،نشرتها الصحيفة البريطانية ،أنها
"نظرية ال يمكن تجاهلها ،وبصراحة سنكون فخورين أن يرتبط اسمه
بنا" .وأضــاف" :دائما سيظل رونــالــدو أحــد أعظم رمــوز النادي عبر
التاريخ" .وقام رئيس النادي بشرح أهمية رونالدو ،مهاجم يوفنتوس
اإليطالي ،واستخدامه ليكون ملهما لألجياب القادمة في النادي.
وقال" :بالتأكيد رونالدو أحد أفضل العبي البرتغال عبر التاريخ،
وأحد أعظم الرياضيين في تاريخ الرياضة".

ميدفيديف يحرز بطولة «شنغهاي»
أح ـ ــرز الـ ــروسـ ــي دان ـي ـي ــل مـيــدفـيــديــف
لقب بطل دورة شنغهاي ثامنة دورات
الـ ـم ــاسـ ـت ــرز ل ــأل ــف ن ـق ـط ــة ب ـ ـفـ ــوزه عـلــى
األلماني الكسندر زفيريف  6-4و 6-1في
المباراة النهائية.
وأك ـ ــد هـ ــذا ال ـت ـتــويــج بـ ــأن م ـيــدف ـيــدف،
الذي كان يخوض سادس نهائي تواليا
ل ــه ،مــرشــح ب ـقــوة لــان ـض ـمــام ال ــى ن ــادي
الثالثة الكبار المؤلف من المخضرمين
السويسري روجـيــه ف ـيــدرر ،واإلسـبــانــي
رافـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادال ،وال ـ ـ ـصـ ـ ــربـ ـ ــي نـ ــوفـ ــاك
ديوكوفيتش.
واحـ ـت ــاج م ـيــدف ـيــديــف الـ ــى  74دقـيـقــة
لتحقيق اول ف ــوز لــه عـلــى مـنــافـســه في
خـمــس مــواج ـهــات جمعت
بينهما حتى اآلن.
بدأ ميدفيديف المباراة
بقوة بـفــوزه بإرساله ثم
نـ ـج ــح فـ ــي كـ ـس ــر ارسـ ـ ــال
منافسه ليتقدم 2-صـفــر
ثم 3-صفر.
ورد األ ل ـم ــا ن ــي
الـ ـتـ ـحـ ـي ــة ب ـك ـســر
ارسال الروسي
مـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا
الفارق إلى

 3-2قبل ان يحتفظ كال الالعبين بإرساله
ويفوز ميدفيديف بالمجموعة األولى.
وجـ ـ ــاء س ـي ـن ــاري ــو م ـط ـلــع ال ـم ـج ـمــوعــة
ال ـثــان ـيــة م ـمــاثــا ع ـنــدمــا ت ـق ــدم ال ــروس ــي
2صفر ،ثم كسر ارســال زفيريف مجددافي الشوط الرابع ليحسمها بسهولة .6-1
وب ـلــغ مـيــدفـيــديــف ال ـم ـبــاراة النهائية
ل ـل ـب ـط ــوالت وال ـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ـس ــت األخـ ـي ــرة
التي شــارك فيها منذ خروجه من الدور
الثالث لبطولة ويمبلدون
االنكليزية ثالث البطوالت
األربـ ــع ال ـك ـبــرى ،وآخــرهــا
"ف ـ ــاشـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــغ م ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدوز"،
ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا خ ـ ـ ـسـ ـ ــر أم ـ ـ ـ ــام
اإلسباني رافايل نادال،
وت ـ ــوج ب ـثــاثــة ال ـقــاب
ف ـ ـ ــي س ـي ـن ـس ـي ـن ــات ــي
(أول لـ ـ ـق ـ ــب لـ ـ ـ ــه ف ــي
دورات ا ل ـم ــا س ـت ــرز)،
وس ــان بـطــرسـبــورغ
واليوم (أمس) في
شنغهاي.

ميدفيديف
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ناورو بين
الخداي والربادة

درايش

 ...خالصة الكالم

علي الموسى

نــاورو جزيرة استوائية صغيرة في المحيط الـهــادي ،ال تتجاوز مساحتها
ثمانية أميال ونصف الميل المربع ،ويبلغ عدد سكانها حوالي  11ألف نسمة،
قبيلة.
موزعين على اثنتي عشرة
ّ
كانت في يوم من األيام مصنفة باعتبارها من أغنى دول العالم (يرى بعض
ً
المتخصصين في مجاالت التنمية أن ذلك كذبة وخديعة من المستعمرين) ،فضال
المصادر الطبيعية" ،وهذه اللعنة تصيب بعض الدول الغنية بالمصادر
عن "لعنة ّ
ً
ً
ً
الطبيعية ،لكنها تتأخر في الكثير من الحقول اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
واآلن ،وبعد أن أخنى الدهر عليها أصبحت من أفقرها .وسبب االدعاء بغناها
وجود كتلة سطحية في وسطها من الفوسفات النقي ،ومعروف أنها ناضبة منذ
بداية استغاللها في مطلع القرن العشرين.
ومنذ إعــان استقالل نــاورو فــي عــام  ،1968بــدأت حكومتها تتحسب لليوم
ّ
التحوط ،فأنشأت
األسود المحتوم؛ يوم نفاد صخرة الفوسفات ،فكان ال مفر من
صناديق استثمارية ،وقامت بمشاريع استثمارية إقليمية ،مثل شركة طيران
إقليمية وشركة للنقل البحري ،وكــان البــد من استثمارات عقارية في المنطقة
ً
وخارجها .وأطل الخداي برأسه ،فال شركة الطيران ربحت يوما ،وال شركة النقل
ً
البحري كانت أحسن حــاال ،كما لم يكن االستثمار في عمل مسرحي عن حياة
ً
ليوناردو دافنشي أفضل حاال.
أما جوهرة االستثمار فكانت بيت ناورو ،في مدينة ملبورن األسترالية" ،إذ كان
ً
المبنى األعلى بالمدينة في حينه" ،وبلغ ارتفاعه خمسين طابقا.
ولالستمرار في هذه السياسة ،بدأت ناورو باالقتراض من دون تفكير في كيفية
خدمة الديون أو سدادها ،فتم الحجز على الطائرات في المطارات ،وانتهت شركة
ناورو للطيران ،كما تمت تصفية االستثمارات لسداد القروض ،وكان آخرها بيت
ناورو الذي تم بيعه عام .2004
ً
ّ
جلي أن السبب الرئيسي في الفشل هو سوء اإلدارة والفساد ،لكن هناك أصوال
غير ملموسة يمكن أن تثمر ،فقد انضمت جمهورية ناورو إلى األمم المتحدة عام
 ،1999وبدأ بعدها استغالل ميزات الدول المستقلة.
فــاالعـتــراف بالصين الشعبية تـ ّـم بمقابل ،ثــم ُسحب االعـتــراف وتــم نقله إلى
الصين الوطنية بمقابل أفضل ،وجاء دور غسل األموال ،فمنحت ناورو تراخيص
للبنوك دون أن يوجد لها حتى عنوان معروف ،ثم عرضت جوازات دبلوماسية
وعادية للبيع ،وشرعت األبواب للمافيات لغسل األموال ،فمررت المافيا الروسية
ً
ً
حوالي سبعين مليار دوالر خالل  ،1998لكن موقفا حازما من حكومة الواليات
المتحدة بتوقيع عقوبات اقتصادية صارمة أعاد حكومة ناورو إلى جادة الصواب.
عاش سكان الجزيرة معتمدين على ريع بيع الفوسفات إلى أن نضب في عام
 .2006وعاش سكان الجزيرة على سياسة الرفاه االجتماعي ،الذي شمل توفير
الخدمات الصحية والتعليم واإلسكان (بإيجار رمزي) ،وحتى الجريدة اليومية
ً
للمواطنين مجانا.
ّ
أما الربادة فتظهر واضحة في معدل السمنة بين السكان ،الذي أصبح األعلى
ً
في العالم ،وكذلك نسبة اإلصابة بمرض السكري "النوع الثاني" .وأصبحت مثال
يجري على لسان الباحثين في قضايا التنمية ...ولم يكن أمام إدارة الجزيرة من
حيلة إال االقتراض ،و"اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" ،أو كما يقول المثل
المحلي في الجزيرة "سيهتم الغد بنفسه" ،فذهبت كل االستثمارات أدراج الرياح
ً
لسداد جانب من االقتراض المبني على الخداي ،وعمليا بعد استنفاد مخزون
الفوسفات أفلست ناورو.
وجــاء بعد ذلــك الـفــرج ،حين أصبحت أستراليا إحــدى وجـهــات الهجرة غير
الشرعية ،واحتاجت إلى معسكرات خارج الحدود بصفة مؤقتة ،حتى يتم فحص
طلبات الالجئين وإتمام التحري عنهم ،فقامت باستئجار المطلوب من ناورو
ّ
من معسكرات إقامة ومكاتب تحقيق ،وكان دخل ناورو من هذه الخدمات يشكل
ثلثي دخل الميزانية العامة ،لكن ّهذا شأن مؤقت ،فقد فتحت الواليات المتحدة
باب قبول بعض من الالجئين وتوقف تدفقهم على أستراليا.
ً
ومنحت حكومة ناورو امتيازا للتنقيب عن المعادن النادرة في المياه اإلقليمية،
غير أن عوائدها ال تغطي مصاريفها .لكن نتائج االستثمار تتحملها الشركة
صاحبة االمتياز.

كل بنوك الدول المتحضرة مستعدة
لإلقراض بوجود ضمانات للتسديد...
ولو سألت ّ
أي مدير ألي بنك عن أفضل
مقترض ،ألجابك بأنه ذلك الزبون الذي
ً
يطلب قرضا دون حاجته للمال!
وه ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا ي ـ ـح ـ ــدث ف ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وسيحدث في مؤسسة التأمينات ،حيث
ً
إن هناك ضغطا من النواب وتلميحات
ح ـكــوم ـيــة ب ــإع ـطــاء قـ ــروض ت ـع ــادل 10
أضـعــاف المرتب ،وهـنــاك اقـتــراح ب ـ 16
ً
ضعفا له.

د .ناجي سعود الزيد
ال ـت ـك ـل ـفــة ل ـه ــذه ال ـ ـقـ ــروض ق ــد تـصــل
إلــى  12مليار دي ـنــار ،لــو تـقـ ّـدم أغلبية
ال ـم ـت ـقــاعــديــن وال ـمــوظ ـف ـيـ ّـن لـلـحـصــول
عليها ،وهذه الحسبة تفضل بها أحد
مــؤس ـســي ال ـتــأم ـي ـنــات ون ــائ ــب ووزيـ ــر
ً
ـالــم
ســابــق وش ـخــص م ـح ـتــرم جـ ــدا وعـ ِ
بـبــاطــن األمـ ــور ،وق ــد فـ ّـســر عــواقــب تلك
ال ـخ ـطــوات وانـعـكــاسـهــا الـسـلـبــي على
ً
سلوكيات المجتمع الذي يموت عشقا
بالصرف على االستهالك وعلى التبذير.
مــا لــم يــذكــره الـسـ ّـيــد الـعـنـجــري ومــا

أس ـت ـط ـيــع ال ـت ـن ـبــؤ ب ــه ه ــو الـسـيـنــاريــو
المعتاد ،ولــن يتم تحريكه اآلن ،ولكن
أك ـ ــاد أراهـ ـ ــن أنـ ــه ب ـعــد خ ـمــس أو عشر
سنوات من اآلن ستأتي حملة يقودها
النواب إلسقاط قروض التأمينات عن
الـمــواطـنـيــن ،وسيتم ذلــك على حساب
مشتركي التأمينات الحاليين والذين
ً
سينضمون مستقبال.
خ ــاص ــة ال ـ ـكـ ــام ...ال ـتــأم ـي ـنــات ملك
لمشتركيها ،وبعثرة أموالها بقروض
استهالكية عبث في عبث!!

ُ
ً
ُ قتل  11شخصا ،على األقل،
وفقد أكثر من  12في اليابان،
ج ـ ـ ــراء اإلعـ ـ ـص ـ ــار هــاغ ـي ـب ـيــس،
الذي ضرب البالد ،وجلب معه
ً
أمـ ـط ــارا غ ــزي ــرة غ ـيــر مسبوقة
في البالد.
ولقي البعض حتفهم ،بسبب
انــزالقــات الـتــربــة ،فيما جرفت
المياه البعض اآلخر ،وهم في
س ـي ــارات ـه ــم م ــع ف ـي ـضــان مـيــاه

حروب تويتر!

َّ
ْ ...ورد ...غطاها

ُ
سيدي نائب البرلمان المحترم :لماذا تنهك
نفسك وتشغل الحكومة باألسئلة؟! خذ لك جولة
في "إرحية" وستجد عجلة التنمية وشقيقتها
عجلة االقتصاد ،وخالتهما عجلة اإلصالح ،فإذا
إطارات السيارات ال تمشي في بالدنا فكيف
لعجلة التطور أن تسير؟!

ف ــي سـ ـي ــارات جــرفـتـهــا ال ـم ـيــاه.
وأح ـ ــد ال ـق ـت ـلــى ط ـفــل ُع ـث ــر على
ج ـث ـتــه داخـ ـ ــل أو ق ـ ــرب س ـي ــارة
في نهر.
وسجلت فيضانات كبيرة في
منطقة نــاغــانــو (وسـ ــط) ،حيث
انهار سد ،مما أدى إلى اجتياح
مـ ـي ــاه ن ـه ــر ش ـي ـك ــوم ــا لـمـنـطـقــة
سكنية.
(أ ف ب)

قتل رجــل بالرصاص أربعة
أشخاص من جيرانه في مبنى
سكني في شيكاغو ،الليلة قبل
الماضية.
وأف ـ ـ ــادت ال ـش ــرط ــة ف ــي بـيــان
نشرته على و ســا ئــل التواصل
االجـتـمــاعــي بــأن الــرجــل أصــاب
شخصا آخر بجروح خطيرة في
شقة أخرى بنفس المبنى الواقع
في حي نورث ويست سايد.

ّ
تباشير أمطار الخير ...هلت على الكويت

ما بين حرب وضــرب" ،تغريد" واخبار
م ــا نـ ــدري وي ــن ال ـصــچ وي ــن اإلش ــاع ــه؟!
هـ ـ ــذا يـ ـ ـه ـ ـ ّـدد ذاك ف ـ ــي كـ ـش ــف األسـ ـ ـ ــرار
وهـ ــذي ال ـج ـمــاعــه ض ــد ذي ــچ الـجـمــاعــه
ّ
وإن شفت حتى "الطير" في ديرتك صار
ي ـق ـب ــض ث ـم ــن "تـ ـغ ــري ــدت ــه" كـ ــل س ــاع ــه!
ّ
ٍّ
وكـ ـ ـ ــل ي ـ ــدن ـ ــي ص ـ ـ ــار ي ـ ــم قـ ــرصـ ــه الـ ـن ــار
ّ
ّ
امـ ـ ـش ـ ــف ـ ـ ْـح وچـ ـ ــنـ ـ ــه يـ ـعـ ـي ــش بـ ـمـ ـج ــاع ــه!
إع ـ ـلـ ــم تـ ـ ــرى دارك ع ـل ـي ـه ــا الـ ــزمـ ــن دار
وص ـ ــارت بــإيــديــن عـيــالـهــا كــالـبـضــاعــه

أصـ ـي ــب م ـ ـصـ ــارع ث ـي ــران
إس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــاب إص ـ ــاب ـ ــة
خطيرة بنطحة ثور خالل
مصارعة ثيران في حلبات
م ـ ــدري ـ ــد ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـع ـيــد
الوطني اإلسباني ،على ما
أعلن المنظمون.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــف
اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة غ ـ ــونـ ـ ـث ـ ــال ـ ــو
كــابــاي ـيــرو ( 27عــامــا) على
أنه صديق ابنة شقيقة ملك
إسبانيا فيكتوريا فيديريكا
التي كانت حاضرة.
وأعلن المنظمون الليلة
ق ـبــل ال ـمــاض ـيــة أن "إصــابــة
غونثالو كاباييرو خطيرة
جدا .فقد أصيب في الفخذ
اليسرى بجرحين أحدهما
 30سنتيمترا واآل خ ــر "25
مما أدى إلى قطع الشريان
الفخذي.
وأجريت للجريح عملية

وقالت شرطة شيكاغو عبر
"تويتر"" :المشتبه فيه المحتجز
هو جار معروف للضحايا".
وليس من الواضح كيف دخل
المسلح إلى شقق جيرانه .ووقع
إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ق ـب ـيــل مـنـتـصــف
الـلـيـلــة قـبــل الـمــاضـيــة بتوقيت
وتمضي الشرطة في
غرينتشُ .
ال ـت ـح ـق ـيــق ،وضـ ـب ــط سـ ــاح في
(د ب أ)
مكان الحادث.

الفعالية:

حديث االثنين
مع الروائي حمور زيادة.
ً
مساء.
الوقت :السابعة
المكان :مركز الشيخ جابر
األحمد الثقافي.

الفعالية:

محاضرة "المطبخ
وآدابه في المخطوطات العربية".
ً
مساء.
الوقت :السابعة
المكان :دار اآلثار اإلسالمية -مركز اليرموك الثقافي.

وفيات
محمد غلوم أحمد علي

علي حسن عثمان القعود

مواعيد الصالة

سقوط أمطار على البالد أمس

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

ج ـ ــراحـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـعـ ــد تـ ـ ُخ ــدي ــره
تـخــديــرا كــامــا ثــم نـقــل إلى
المستشفى .وتضم حلبات
م ـ ــدري ـ ــد غ ــرفـ ـت ــي ع ـم ـل ـيــات
جـ ـ ــراح ـ ـ ـيـ ـ ــة حـ ـ ـي ـ ــث يـ ـع ــال ــج
مـ ـ ـص ـ ــارع ـ ــو ال ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــران م ــن
اإلصابات على الفور.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــف
اإلسبانية ذك ــرت فــي مايو
الماضي أن مصارع الثيران
ال ـشــاب أصـيــب بنطحة في
الفخذ اليسرى في الحلبات
نفسها.

الثقافة هذا المساء

يوسف العبدالله
شهدت البالد ،أمس ،تباشير
أمطار الخير على مناطق عدة،
ً
نتيجة تأثر الطقس حاليا بكتلة
ً
هوائية رطـبــة ،خصوصا على
المناطق الساحلية ،مع احتمال
سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة.
وكـ ـش ــف مـ ــراقـ ــب ال ـت ـن ـب ــؤات
الـ ـج ــوي ــة فـ ــي إدارة األرصـ ـ ـ ــاد
ال ـجــويــة ،عـبــدالـعــزيــز ال ـق ــراوي،
أن البالد تقع تحت تأثير كتلة
هوائية رطبة مع رياح جنوبية
ش ــرق ـي ــة إلـ ــى مـت ـقـل ـبــة االتـ ـج ــاه
خـفـيـفــة إل ــى مـعـتــدلــة ال ـســرعــة،
مـ ـم ــا يـ ـسـ ـب ــب تـ ـ ـك ـ ـ ُّـون ال ـس ـح ــب
المنخفضة والمتوسطة التي
ق ــد يـصــاحـبـهــا بـعــض األم ـطــار
الخفيفة المتفرقة.
وق ــال ال ـق ــراوي ،فــي تصريح
أمس ،إنه من المتوقع أن يستمر
ً
الطقس الرطب والغائم جزئيا
ح ـت ــى صـ ـب ــاح غ ـ ــد ،مـ ــع وجـ ــود
ّ
لتكون الضباب وأمطار
فرصة
خفيفة على بعض المناطق.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه مـ ــن ال ـم ـتــوقــع
ً
أيضا أن تتحول الرياح صباح
ب ـع ــد غ ــد إلـ ــى ش ـمــال ـيــة غــربـيــة
خـفـيـفــة إل ــى مـعـتــدلــة ال ـســرعــة،
ً
وتقل نسبة الرطوبة تدريجيا،
م ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ظ ـ ـهـ ــور ب ـعــض
السحب المتفرقة.

nashmi22@hotmail.com

ثور يقطع شريان مصارعه

«هاغيبيس» يجلب الموت والغرق لليابان لقوا حتفهم على يد جارهم
األنهار ،بعد الهطول المستمر
لألمطار.
وساعد الجنود اليابانيون
السكان المحاصرين بفيضانات
فـ ــي أمـ ــاكـ ــن ع ـ ــدة غـ ـم ــرت فـيـهــا
ً
المياه بيوتا أو شهدت حوادث
انزالق للتربة في وسط اليابان
وشرقها.
ودف ـ ــن س ـك ــان ف ــي ان ــزالق ــات
للتربة أو غرقوا بمساكنهم أو

ّ
وضاح

ً
 68عاما ،شيع ،سلوى،
ح ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
الحسين ،ت66569985 :
ً
 82عاما ،يشيع التاسعة
م ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم،
الرجال :ضاحية عبدالله
الـســالــم ،دي ــوان القعود،
ق ،1شارع صنعاء على
ال ـ ـشـ ــارع ال ــرئ ـي ـس ــي ،ت:
99993721

الطقس والبحر

الفجر

04:30

العظمى 36

الشروق

05:49

الصغرى 20

الظهر

11:34

ً
أعلى مد  12:07صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:51

ً
 12:25ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

05:18

ً
أدنى جزر  06:23صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:35

 06:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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البريد اإللكترونيads@aljarida.com :
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