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ﺳﻤﻮه دﻋﺎﻫﻢ إﻟﻰ أﺧﺬ ِاﻟﻌﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ّ
• »ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن«
• اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﻻ ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ واﻷﻣﻮر ﻃﻴﺒﺔ
أﻛﺪ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻧﻮاب
اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺄﺳﺮة
ً
واﺣﺪة »وأﺧﺬ اﻟﻌﺒﺮ واﻟﺪروس ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ« ،داﻋﻴﺎ
ﱠ
إﻳﺎﻫﻢ إﻟــﻰ »اﺳﺘﺬﻛﺎر اﻟﻨﻌﻢ اﻟﺘﻲ ﻣــﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻨﺎ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﺣﺘﺮام دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮه«.
وﺷﺪد ﺳﻤﻮه ،ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ
وأﻋﻀﺎء اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟـ  141اﻟﺬي ُﻋ ِﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺮاد ،ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون
ّ
ً
اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻣﻦ ﺷﺄن
ذﻟﻚ »ﺗﻌﺰﻳﺰ دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﺗﻮارﺛﻪ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ُ
وﺟ ِﺒﻠﻮا
ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن«02 .

اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ :ﺳﺄﺛﺒﺖ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺗﻼﻋﺐ
ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻓﻲ »اﻷﺷﻐﺎل« و»اﻹﺳﻜﺎن«
ﺟﻨﺎن ﻣﺮﺣﺒﺔ :ﺳﻨﻀﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ وﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ﻣــﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣ ـﺤــﺎور ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪي
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻌــﺎم ،وﻣـﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟـﻜـﻔــﺎءات،
واﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد وإﺳﺎء ة اﺳﺘﺨﺪام
اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺴ ــﻒ وإﻫـ ـ ـ ـ ــﺪار ﺣ ـﻘــﻮق

اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ وزارة اﻷﺷ ـﻐــﺎل،
وﺳ ــﻮء إدارة أزﻣ ــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺮق ،ﻗ ـ ّـﺪم اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
ً
ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎ إﻟــﻰ وزﻳــﺮة
اﻷﺷﻐﺎل وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن
د.ﺟـ ـﻨ ــﺎن ﺑ ــﻮﺷ ـﻬ ــﺮي ،وﺗـ ــﻢ إدراﺟ ـ ـ ــﻪ ﻋﻠﻰ
ﺟ ــﺪول أﻋ ـﻤــﺎل ﺟـﻠـﺴــﺔ  29اﻟ ـﺠ ــﺎري ﻋﻘﺐ

اﺳـﺘـﺠــﻮاب اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫــﺎﻳــﻒ ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺤﺠﺮف.
وﺻـ ـ ـ ـ ــﺮح اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ــﺎﺋـ ــﻲ ،أﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﺑـ ــﺄن
»اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ،وأﻧﺎ
أﺗ ـﺤ ــﺪث وﻓ ــﻖ أدﻟـ ــﺔ وأﺟ ــﻮﺑ ــﺔ ﻋﻦ 02

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٠٣
اﻟﻌﻨﺠﺮي ﻟـ دلبلا :.رأي
»اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء« ﺑﺸﺄن
اﻷﺣﺰاب ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﺼﻮاب

اﻗﺘﺼﺎد

١٠
اﻷﻣﻴﺮ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ أﻣﺲ

اﻟﻔﻀﻞ :اﺣﺘﻜﺎر ﺗﻮﺻﻴﻞ
اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻘﻂ
أﻛــﺪ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ أﺣـﻤــﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﻧﻪ
ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ
ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻢ ﺑ ــﺎﻻﺣ ـﺘ ـﻜ ــﺎر
ً
واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ أن
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻘﻂ.
وﺻ ـ ــﺮح اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﻞ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﺑــﺄﻧــﻪ
»ﻣﻨﺬ إﺛﺎرﺗﻨﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﺗ ــﻮاﻟ ــﺖ اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت ﻣ ــﻦ اﻷﻃ ــﺮاف
ً
اﻟﻤﺘﻀﺮرة« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧــﻪ اﻟﺘﻘﻰ
ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺟﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
واﻛـﺘـﺸــﻒ أن اﻻﺣـﺘـﻜــﺎر 02

ً
ً
اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ
ﻟـ »اﻟﺒﻮرﺻﺔ« ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻗـ ـ ـ ــﺮر ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ إدارة ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ
ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ً
ً
اﻟ ـﻌ ـﺼ ـﻴ ـﻤ ــﻲ رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺎ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺎ
ﺑــﺎﻷﺻــﺎﻟــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ ﺗﺤﻤﻠﻪ
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ
ﻣـﻨــﺬ أﺑــﺮﻳــﻞ  ،2019وذﻟ ــﻚ ﺑـﻌــﺪ أن
ﺗــﻮﻟــﻰ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎﺻــﺐ ﻓﻲ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﺗــﺄﺳـﻴـﺴـﻬــﺎ ،إذ ﻛــﺎن
ً
ﻋـﻀــﻮا ﻓــﻲ أول ﻣﺠﻠﺲ 02

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰة
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

دوﻟﻴﺎت

٢١

 ١.٥ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻤﻸون
اﻟﺴﺎﺣﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

دلبلا

•
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اﻷﻣﻴﺮ اﺳﺘﻘﺒﻞ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ورﺋﻴﺴﻲ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ووزراء
ﺳﻤﻮه ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ووﻟﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ورﺋﻴﺲ ﻧﻮاب ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻘﺼﺮ
ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮه رﺋ ـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻣـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ,ﺛﻢ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳـﻤــﻮه ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
ً
ﻛـﻤــﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳ ـﻤــﻮه ﻋـ ــﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻮزراء ﻟﻠﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه.
وﺗﻠﻘﻰ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟﺴﻤﻮ رﺳﺎﻟﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣـﺒــﺎرك ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻋـ ــﻮدة ﺳﻤﻮه
إﻟ ــﻰ أرض اﻟــﻮﻃــﻦ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻨﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻟﻨﺠﺎح.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﻓ ــﻲ رﺳــﺎﻟ ـﺘــﻪ
ً
ً
"اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪا ﻛﺜﻴﺮا ،واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ
وﻋ ـ ـ ــﻮدة ﺳ ـﻤــﻮﻛــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻤــﻮﻧــﺔ إﻟــﻰ

ً
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻮزراء أﻣﺲ

ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻷﺣﻤﺪ
أرض اﻟــﻮﻃــﻦ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺑﻌﺪ
اﻟـﻔـﺤــﻮﺻــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎح واﻟ ـﺘ ــﻮﻓ ـﻴ ــﻖ واﻟ ـﺸ ـﻔ ــﺎء.
وﻳﻄﻴﺐ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أن
أرﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ أﺳﻤﻰ
اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ وأﻃﻴﺐ اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋــﻮدﺗـﻜــﻢ اﻟـﻤـﺒــﺎرﻛــﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ إﻟﻰ
أرض اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ ،ﺳــﺎﺋــﻼ اﻟـﻤــﻮﻟــﻰ ﻋﺰ
وﺟﻞ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ

واﻟ ـﻌ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ،وأن ﻳـﺤـﻔـﻈـﻜــﻢ ذﺧ ــﺮا
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وراﻋﻴﺎ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ واﻟﺘﻘﺪم
واﻻزدﻫﺎر".
وﻗ ـ ـ ــﺪ ﺑـ ـﻌ ــﺚ ﺻـ ــﺎﺣـ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ
ﺑ ــﺮﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﺷ ـﻜــﺮ ﺟ ــﻮاﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺸـﻴــﺦ
ﻣ ـﺒ ــﺎرك ،ﺿـﻤـﻨـﻬــﺎ ﺳ ـﻤــﻮه ﺧــﺎﻟــﺺ
ﺷﻜﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ّ
ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﺎن
وﻣ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ ﻃ ـﻴ ـﺒــﺔ ودﻋ ـ ــﺎء ﺻ ــﺎدق
ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـ ــﻮدة ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه إﻟ ــﻰ

أرض اﻟﻮﻃﻦ ،ﻣﺒﺘﻬﻼ ﺳﻤﻮه إﻟﻰ
اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻐﺎﻟﻲ ،وﻫﻮ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن
واﻟﺮﺧﺎء ،وﻳﻮﻓﻖ أﺑﻨﺎءه ﻟﺨﺪﻣﺘﻪ
واﻻرﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ﺑـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎره اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ــﻮي
اﻟﻄﻤﻮح ﻧﺤﻮ آﻓﺎق اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻗﻲ
واﻻزدﻫﺎر ،وأن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻓﻮر
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﻰ ﺻـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ

ﺑــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺗـﻬـﻨـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﺪ اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ
اﻷول ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ــﻮزراء
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ
ﺣﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ،أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ
ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑ ـﻌــﻮدة ﺳﻤﻮه
إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ

أن ﻳ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻣ ــﻮﻓ ــﻮر
اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﺗـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﻰ ﺻـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ
ﻛــﺬﻟــﻚ ﺑــﺮﻗـﻴــﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧــﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح ﻣ ــﻮرو،
أﻋــﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة إﻟـ ـ ــﻰ أرض اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ،
ﺳــﺎﺋــﻼ اﻟـﻤــﻮﻟــﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺪﻳﻢ

ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻣـ ــﻮﻓـ ــﻮر اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻹﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ د .ﻳــﻮﺳــﻒ
اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ،أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗ ـﻬ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻪ ﺑ ـ ـﻌـ ــﻮدة ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ،ﺳــﺎﺋــﻼ
اﻟﻤﻮﻟﻰ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

وﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺮﻗﻴﺎت
ﺷ ـﻜ ــﺮ ﺟ ــﻮاﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺿ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺳ ـﻤــﻮه
ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺺ ﺷ ـ ـﻜـ ــﺮه وﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺮه ﻋـﻠــﻰ
ﻣــﺎ أﻋ ــﺮﺑ ــﻮا ﻋـﻨــﻪ ﻣــﻦ ﺗ ـﻬــﺎن وﻃﻴﺐ
اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﺻــﺎدق اﻟﺪﻋﺎء ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟ ـﻬــﻢ ﻣ ــﻮﻓ ــﻮر اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ واﻟ ـﻌــﺎﻓ ـﻴــﺔ،
ودوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ،وﻟﺒﻠﺪاﻧﻬﻢ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺒﺎرك وﻧﻮاﺑﺎ ووزراء ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻨﺼﻴﺐ إﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﻴﺎﺑﺎن
وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﻞ ﺻـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺐ
اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻤ ــﺪ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن
وذﻟ ــﻚ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻻﻣ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺣﻔﻞ
ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر ﻧﺎروﻫﻴﺘﻮ
إﻣﺒﺮاﻃﻮرا ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن.
وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
اﻟ ـﺨــﺎص ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﺎﺑـ ــﺎن ﻧ ــﻮرﻳـ ـﻬـ ـﻴ ــﺮوا وﻛـ ـ ــﻮدا
وﺳ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ــﺪى اﻟ ـﻴــﺎﺑــﺎن
ﺣﺴﻦ زﻣﺎن.

اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳـﻤــﻮ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧــﻮاف
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،ﺑـﻘـﺼــﺮ ﺑ ـﻴــﺎن ،ﺻ ـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻣ ــﺮزوق اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،ووﻓ ــﺪ اﻟﺸﻌﺒﺔ
اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرك ﺑ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟــ) 141ﺑﻠﻐﺮاد -ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺻﺮﺑﻴﺎ( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  17 - 12أﻛﺘﻮﺑﺮ .2019
واﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳـﻤــﻮه ،رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
ﺳـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎرك ،وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻟﺨﺎﻟﺪ ،وﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
ً
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻮزراء ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟـﺘـﻬـﻨـﺌــﺔ ﻟ ـﺴ ـﻤــﻮه ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻋ ـ ــﻮدة ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ
ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ إﻟــﻰ أرض اﻟــﻮﻃــﻦ ،ﺑﻌﺪ إﺟــﺮاء
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻦ
اﻟﻠﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح.

ً
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ أﻣﺲ

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻟﻤﺒﺎرك :ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت

أﻛﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮة أن ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار

اﻟﻤﺒﺎرك ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ

أﻋﺮب ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺰﻳﺎرة
ﺑ ـﻠــﺪه اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـﺼــﺮ اﻟ ـﺘــﻲ ﻟـﻬــﺎ وﻟﺸﻌﺒﻬﺎ
ً
اﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ﻓــﻲ ﻗـﻠــﻮب أﺑ ـﻨــﺎء اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻣﺤﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة رﺳﺨﺘﻬﺎ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
واﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
وﻗ ــﺎل ﺳ ـﻤ ــﻮه ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻟـ ــﺪى وﺻ ــﻮﻟ ــﻪ إﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة أﻣ ـ ــﺲ ،ﻓــﻲ
ﻣﺴﺘﻬﻞ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﻴﻦ ،إن
اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت واﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ ذات
ً
اﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن اﻟــﺰﻳــﺎرة

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺗﻄﻠﻖ دورﺗﻬﺎ اﻟـ ١٢

ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻛﺜﻴﺮة وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وأﺷـ ــﺎد ﺑــﺎﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ً
ﺗــﺮﺑــﻂ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ﻣـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋــﻦ اﻋ ـﺘــﺰازه
ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺑـﻔـﻀــﻞ ﺣ ــﺮص ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ واﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.
وأﻋـ ــﺮب ﻋ ــﻦ أﻣ ـﻠــﻪ ﺑ ــﺄن ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة
ﻓـ ــﺮﺻـ ــﺔ ﻃ ـﻴ ـﺒ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻨ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻻﻧ ـ ـﻄـ ــﻼق

اﻟﻌﺎزﻣﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻘﺎﺑﻼت »اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ«
اﻋـﺘـﻤــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ
د .ﺣــﺎﻣــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻼت اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
اﻻﺷ ــﺮاﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻌ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺻــﺐ ،ﺣ ـﻴــﺚ اﻋـﺘـﻤــﺪ
ﻧﺠﺎح ﻟﻮﻟﻮة اﻟﻤﻼ ﻣﺪﻳﺮة ﻟﻼدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وإﻳﻤﺎن
اﻟﺴﻮﻳﺤﻞ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻋــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت ،وﻣﻨﻰ
اﻻﻧﺼﺎري ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ،وﻫﻨﺎدي اﻟﺒﻐﻴﻠﻲ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،وأﻧﻮر اﻟﻜﻨﺪري
ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻤﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻧﻄﻼق ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ اﻟﺼﺤﻔﻲ
أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣ ـﺒ ــﺎرك اﻟ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻟـﻠـﺘـﻤـﻴــﺰ اﻟـﺼـﺤـﻔــﻲ اﻧ ـﻄــﻼق
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ اﻣﺲ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "اﻹﻋﻼم ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
واﻷﻣﻨﻴﺎت" وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  20ﻳﻨﺎﻳﺮ .2020
وﻗ ـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ أﻳﻤﻦ اﻟﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﺑـﻤـﻘــﺮ "ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" ﺗ ـﺒــﺪأ اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ أول ﺳـﻄــﻮر
دورﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﺎﺗﺤﺔ ذراﻋﻴﻬﺎ ﻟﻤﺤﺒﻲ
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ ﻣ ــﻦ ﻋــﺎﺷـﻘــﻲ اﻟـﻜـﻠـﻤــﺔ وﻣﺤﺘﺮﻓﻲ
اﻟﺤﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ورﺳﺎﻟﺘﻪ.
وﻫ ـﻨ ــﺄ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻌــﻮدة
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ ،ﻛـﻤــﺎ ﺷـﻜــﺮ اﻟ ــﺮاﻋ ــﻲ اﻟــﺪاﺋــﻢ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك "اﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻮرﺗﻪ وآراؤه
ﻧﺒﺮاﺳﺎ ﺗﺴﺘﻀﻲء ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ ﺳﻤﻮه ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺒﻼد وﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وإﺣﻜﺎم ﺳﻔﻴﻨﺘﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻦ وﺷﻖ اﻟﺼﻔﻮف وﺳﻂ ﻣﺎ ﻳﻤﻮج
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ أﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻻﻧﺸﻘﺎق".
وﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻓﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط

أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎرك ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮرﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
"ﻛﻮﻧﺎ" أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ( وأﻻ ﺗﺮﺑﻄﻪ
ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺎرك ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ
ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻗﺒﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  2019أو ﺳﺒﻘﺖ ﻟﻪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ
وأن ﺗ ـﻜــﻮن ﻟـﻐـﺘــﻪ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑ ـﻌــﺪد ﻛـﻠـﻤــﺎت ﻻ
ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ  400ﻟﻤﺤﺮري "ﻛــﻮﻧــﺎ" و 600ﻟﺒﻘﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.
وﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻘﺴﻤﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻘﺪم ﻓﻲ
"اﻟﻤﺮﺋﻲ" و"اﻟﻤﺴﻤﻮع" وأﻓﻀﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻲ أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  2018وأﻻ ﻳﻜﻮن اﺷﺘﺮك
ﻓــﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ وﺣـﺼــﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎرك ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮه
 35ﻋﺎﻣﺎ.
وﻋﻦ ﺷﺮوط اﻻﺷﺘﺮاك ﻟﺸﺒﺎب دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ
ﻓﻘﻂ اﻻﺷـﺘــﺮاك ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ  35ﻋﺎﻣﺎ وأﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ
اﻟـﻤـﺸــﺎرك ﻣـﻨـﺸــﻮرا ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم ﻗﺒﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .2019

ّ
»ﻣﺰودو اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ«
ﻟـ »اﻟﻤﻮاﺻﻼت« :اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
• ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺗﺮأﺳﺖ وﻛﻴﻠﺔ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت ،م .ﺧﻠﻮد اﻟﺸﻬﺎب،
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﻛﺒﺮى ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿﻢ
ﻗﻴﺎدات اﻟ ــﻮزارة ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ
ﺷﺮﻛﺔ "ﻓﺎﺳﺖ ﺗﻠﻜﻮ" ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﺄن
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ وزارة اﻟ ـﻤ ــﻮاﺻ ــﻼت ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن أﻣ ــﺲ،
إن اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻋ ــﺮﺿ ــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت
ﻣــﺰودي اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ أن أﺳﻌﺎر اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟــﺪراﺳــﺔ أﻓ ــﺎدت ﺑﺄن
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ  24أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟـ "اﻟﻤﻮاﺻﻼت"
ﻟﻜﻞ  1Gbpsﻟﺴﻌﺔ .NGN
وذﻛ ـ ــﺮت "اﻟـ ـﻤ ــﻮاﺻ ــﻼت" أن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻧـﺘـﻬــﻰ
ﺑــﺎﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺔ ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ دراﺳـ ــﺔ ﺷــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﺎت
واﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت ﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد ﻣــﻦ ﻛﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻟﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

إﻟ ــﻰ ّآﻓـ ــﺎق ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ
واﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ واﻟـﺴـﻴــﺎﺣـﻴــﺔ
وﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮﻫـ ــﺎ ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ــﻮاﻛ ـ ــﺐ ﻃـ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺎت
وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ.
وﻗﺎل ﺳﻤﻮه ،إﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻟﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻟﻴﻨﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﺗﺤﻴﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
وﺳـﻤــﻮ وﻟ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ وﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻟﻤﺼﺮ
وﺷـﻌـﺒـﻬــﺎ ﺑـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم واﻻزدﻫ ـ ــﺎر
وﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ رؤﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﺗﺠﺎه
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﻣـﺒــﺎﺣـﺜــﺎﺗــﻪ ﻣ ــﻊ رﺋﻴﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء د .ﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ ﻣــﺪﺑــﻮﻟــﻲ

ﺳﺘﺘﻨﺎول ﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻓــﻲ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وﻛ ــﺎن اﻟـﻤـﺒــﺎرك وﺻــﻞ واﻟــﻮﻓــﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ
اﻟـﻤــﺮاﻓــﻖ ﻟــﻪ إﻟــﻰ اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ،أﻣ ــﺲ ،وﻛ ــﺎن ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻪ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر
اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻤﺼﺮي.
وﺟ ـ ـ ــﺮت ﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮه ﻣـ ــﺮاﺳـ ــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﺎل
اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ،إذ ُﻋ ـ ــﺰف اﻟ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺎن اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻤﺼﺮي ،ﺛﻢ أدى ﺣﺮس اﻟﺸﺮف
اﻟـﺘـﺤـﻴــﺔ وأﻋ ـﻘ ــﺐ ذﻟ ــﻚ ﻣـﺼــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟـﻤـﺒــﺎرك

ﱢ
اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﻨﻮاب :ﻋﺰزوا أﻣﻦ...

ً
وﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺑﺸﺄن ﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت
ورﺑﻂ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق
اﻟﻐﺎﻧﻢ أن »اﻷﻣ ــﻮر ﻃﻴﺒﺔ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺑ ــﻮادر ﻟﻠﺤﻞ ،واﻟـﺤــﻞ ﺑﻴﺪ
ً
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻣﺮرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ
ُ
ﱠ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﺧ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮات ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ،واﻻﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮاﺑ ــﺎت ﺗـ ـﻘ ــﺪم وﻓـ ــﻖ اﻷﻃ ــﺮ
ُ
ً
وﺗ َ
ﻮاﺟﻪ وﻓﻘﻬﺎ أﻳﻀﺎ«.
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ،
وﻗ ــﺎل اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ،أﻣ ــﺲ» :اﻟ ـﻴــﻮم ﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ،وأؤﻛــﺪ أن إﺷــﺎﻋــﺎت اﻟﺤﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻫــﺬه ﻟــﻦ ﺗﺄﺗﻲ
ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،وﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟــﺬي ﺳﺒﻘﻪ ،واﻟــﺬي ﺳﺒﻘﻪ ،وأﻏﻠﺒﻴﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ
ْ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻣﻌﻈﻢ اﻟـﻨــﻮاب ﻳﻌﺮﻓﻮن َﻣــﻦ ﻳﻘﻒ وراء ﻫــﺬه اﻹﺷــﺎﻋــﺎت،
ً
َ ْ
وﻣﻦ ﻳﺮوج ﻟﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻫﻲ أدواﺗﻬﻢ« ،ﻣﺆﻛﺪا »أن ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف ﺗﺮﺟﻊ
إﻟﻰ ﻣﺼﺪر وﺣﻴﺪ ﻣﻌﺮوف ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«.
واﺳﺘﻄﺮد» :ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻫﻢ ،وﻛﻠﻨﺎ ﻛﻨﻮاب ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻀﺎﻋﻒ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷﺧﻴﺮ«.
04

اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ :ﺳﺄﺛﺒﺖ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺗﻼﻋﺐ...

ً
أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﺳﻨﺜﺒﺖ ﺗﻼﻋﺐ
اﻟﻮزﻳﺮة ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل واﻹﺳﻜﺎن اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮان أﻫﻢ وزارﺗﻴﻦ ﺗﺘﻌﻠﻘﺎن
ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﻃﻤﻮح اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻣﺴﻜﻦ«.
وأﺿــﺎف» :ﻗــﺪ ﻳﺴﺄل اﻟﺒﻌﺾ :ﻟﻤﺎذا ﺟــﺎء اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ؟ وﻟﻤﻦ ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ وﻳﻌﺮف ﻋﻤﻠﻲ ﻓﺄﻧﺎ أﺗﺪرج ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء،
ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺪرﺟﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﺗﺪرﺟﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺋﺐ
ً
ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻮزارﺗﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﺎﻗﺖ اﻟـ  ٢٣ﺳﺆاﻻ
ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم .«٢٠١٧
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،رﺣﺒﺖ اﻟــﻮزﻳــﺮة ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب ،ﻣﺆﻛﺪة أن
اﻟﺮدود ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوره ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻋﻼﻧﻴﺔ ،ﻟﺘﻀﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
أﻣﺎم ﺑﺼﺮ وﺑﺼﻴﺮة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ
واﻟﺒﺮاﻫﻴﻦ.
وأﻛ ـ ــﺪت ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي ،ﻟ ـ ـ "ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" ،إﻳ ـﻤــﺎﻧ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﺸـﻔــﺎﻓـﻴــﺔ وﺣــﻖ
ً
ً
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أوﻻ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ وإﺟﺮاء ات إﺻﻼح اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﺎﺿﻲ.
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اﻟــﻮزراء وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻤﺼﺮ وﺳﻔﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬوﻳﺦ وﻣﻨﺪوب
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻜﺮ وأﻋﻀﺎء اﻟﺴﻔﺎرة.
وﻛﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻏﺎدر اﻟﺒﻼد ،أﻣﺲ ،وﻛﺎن
ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣــﻮدﻋـﻴــﻪ ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟـﻤـﻄــﺎر
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري
وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء ووزﻳ ــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح وﻋــﺪد ﻣﻦ
اذﻟﺸﻴﻮخ واﻟــﻮزراء واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻛﺒﺎر
ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎء وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ودﻳﻮان رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

اﻟﻔﻀﻞ :اﺣﺘﻜﺎر ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت...
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻘﻂ دون ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ.
وﺧــﺎﻃــﺐ اﻟـﻔـﻀــﻞ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮﻳﻦ» :ﻣ ــﺎ راح ﻧﺨﻠﻴﻜﻢ ،وﻟ ــﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻜﻢ
ً
ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﺳﻨﻜﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟــﻰ آﺧ ــﺮه« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﺿﺒﻄﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﺳﺘﺠﺮى
ﺿﺒﻄﻴﺎت أﺧﺮى.
وأﺿ ــﺎف» :ﻧـﻘــﺪم اﻟﺸﻜﺮ ﻟــﻺﺧــﻮة ﻓــﻲ ﺟـﻬــﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﻮدﻫﻢ ،وﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ ) 4ﺳﻠﻨﺪر( ،وﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ«،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻛﺴﺮ اﻻﺣﺘﻜﺎر.

اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ رﺋﻴﺴﴼ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﴼ...

ً
ﻟﻺدارة ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﺳﻮاق.
ً ّ
وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﺑﺨﺒﺮة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  19ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘﻠﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎﺻــﺐ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت راﺋـ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،أﺑﺮزﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،و»ﻣﻴﻨﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«
و»ﺛﺮوة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«.
ً
وأﺷﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷوﻟﻰ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﻃــﺮح
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ  3أﺳﻮاق ،وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻣــﻦ ﺗــﺮﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ إﻟ ــﻰ ﺳ ــﻮق ﻧــﺎﺷــﺊ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮي ﻓــﻮﺗـﺴــﻲ راﺳــﻞ
وﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑــﻮرز ،واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﻨﺎﻟﻲ
».«msci
ً
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ ،ﺣﺼﻞ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟـﻤـﻴـﻜــﺎﻧـﻴـﻜـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ ﺟ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻋ ــﺎم ،1996
واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎرﻧﻴﻐﻲ ﻣﻴﻠﻮن ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻋﺎم .1999
وأﻓــﺎدت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺑﺄن ﻣﺠﻠﺲ إدارة »اﻟﺒﻮرﺻﺔ« أﺣــﺎط ﻫﻴﺌﺔ
ً
أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻷﺧﻴﺮ ﺳﻴﺘﻘﺪم
اﻟﻴﻮم إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄوراق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻷن ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،إذ ُﺗ َ
ﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ،وﺗﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وﻟﻮاﺋﺢ وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﻨﺠﺮي ﻟـ ´ :.رأي »اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء«
ﺑﺸﺄن اﻷﺣﺰاب ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﺼﻮاب

»ﻟﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺎدة  ٤٣ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر«
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺗﺼﺪي
»اﻟﻤﺠﻠﺲ«
وأﻋﻀﺎﺋﻪ
ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻔﺴﺎرات
اﻟﺠﻬﺎت
ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻨﻘﺪ
ﻻ ﻛﻘﻀﺎة ﺑﻞ
ﻛﺠﻬﺔ إﻓﺘﺎء

ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﺳﺘﻘﺮاﺋﻬﺎ آراء اﻟـﺨـﺒــﺮاء وذوي
اﻟـ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ واﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮري ﺣـ ــﻮل رد
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘــﺮح
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﺑــﺈﻧـﺸــﺎء اﻷﺣـ ــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﺟﺮت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﺗﺼﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻣﻊ
ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ اﻷﺳـﺒــﻖ ﻣﺸﺎري
اﻟ ـﻌ ـﻨ ـﺠــﺮي ،أﻛـ ــﺪ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ أن ﺗ ـﺼ ــﺪي »اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎء« وأﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﺳﺘﻔﺴﺎرات أي
ﺟﻬﺔ واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ
ﻻ ﻛﻘﻀﺎة ﺑﻞ ﻛﺠﻬﺔ إﻓﺘﺎء.
وأﺿـ ــﺎف اﻟ ـﻌ ـﻨ ـﺠــﺮي ،ﻓ ــﻲ رده ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﺆال
»اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ﺧــﻼل اﻻﺗـﺼــﺎل ،أن رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﺼﻮاب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ :اﻷوﻟﻰ أن إﺑﺪاء
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ،واﻷﺧﺮى
ً
أن رأﻳــﻪ ﺟــﺎء ﻣﺠﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻠﻲ ﻟﻨﺺ
اﻟﻤﺎدة ) (43ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وأﻛــﺪ أن رﻓﻀﻪ ﻟــﺮأي »اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء« ﻻ
ً
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪه ﺻﺪور ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎ
ً
ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ» ،ﻷن ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ ﻣـﺤــﺎذﻳــﺮ وﺷــﺮوﻃــﺎ
ً
وﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﺪادﻫﺎ أوﻻ ،ﻟﺘﻜﻮن
ً
أرﺿ ـ ـ ــﺎ ﺧ ـﺼ ـﺒ ــﺔ« ﻟ ـﻤ ـﺜــﻞ ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻷﺣ ـ ـ ـ ــﺰاب ،وﻓ ــﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺤﺮج اﻟﺬي

ﺗﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻜﻞ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﻨﺠﺮي ﻋﻦ ﺳﺆال
»اﻟﺠﺮﻳﺪة«:
»ﻳ ـﻘــﻮل اﻟ ـﻠــﻪ ﺳـﺒـﺤــﺎﻧــﻪ وﺗ ـﻌــﺎﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻟﻜﺮﻳﻢ) :إن اﻟﻠﻪ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل ...) ،(...وإذا ﺣﻜﻤﺘﻢ
ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أن ﺗﺤﻜﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌﺪل .(...وروي ﻋﻦ
رﺳ ــﻮل اﻟـﻠــﻪ ﺻﻠﻰ اﻟـﻠــﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠــﻢ أﺣــﺎدﻳــﺚ
ﻛﺜﻴﺮة ﻋــﻦ اﻟ ـﻌــﺪل ،وﺗـﻨــﺺ اﻟ ـﻤــﺎدة ) (162ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻵﺗــﻲ) :ﺷﺮف اﻟﻘﻀﺎء وﻧﺰاﻫﺔ
اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎة وﻋ ــﺪﻟـ ـﻬ ــﻢ أﺳـ ـ ــﺎس اﻟ ـﻤ ـﻠ ــﻚ وﺿ ـﻤ ــﺎن
ﻟـﻠـﺤـﻘــﻮق واﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺎت( ،ﻣــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت
ﻓــﺈن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺨﺪش ﺑﻔﺘﻮى
أو ﺑﺮأي ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟ ـﻌــﺪل ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﻓــﺈن ﺗـﺼــﺪي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴ ــﺎرات واﻷﺳ ـﺌ ـﻠــﺔ
ﻣــﻦ أي ﺟﻬﺔ واﻟ ــﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﻌﺮض اﻟﻤﺠﻠﺲ
وأﻋﻀﺎء ه اﻟﻜﺮام ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻻ ﻛﻘﻀﺎة
وإﻧﻤﺎ ﻛﺠﻬﺔ إﻓﺘﺎء.
وﻗـ ــﺪ ﺟـ ــﺎء اﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎص اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓــﻲ إﺑ ــﺪاء اﻟ ــﺮأي ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺎدﺗـﻴــﻦ )(17
و) (71ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء ،ﻓــﺎﻟـﻤــﺎدة
) (17ﻣﻨﻪ ﺗـﺤــﺪد ﺑﺸﻜﻞ ﺣـﺼــﺮي اﺧﺘﺼﺎص

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻋﻴﺎدة ﻃﺒﻴﺔ
ﻟﻌﻼج اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻷردن

ّ
اﻟﺴﺎﻳﺮ وﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن«

ﻣﺸﺎري اﻟﻌﻨﺠﺮي

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ،وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ إﻓﺘﺎء أو
ً
إﺑﺪاء رأي ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ أﻣﻮر ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ
ﻃﻌﻦ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﺣ ـ ــﺪدت اﻟ ـﻤ ــﺎدة ) (71ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻘﻀﺎء اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑــﺈﻋــﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺳﻨﻮي ،أو ﻛﻠﻤﺎ رأى ﺿــﺮورة ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ

»اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« :رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﺮﻋﺎوي :اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ذﻛﺮ اﻟﺼﺮﻋﺎوي أن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﺎون
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ وﺿﻤﺎن
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.

اﻟﺴﺎﻳﺮ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن
اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،أﻣﺲ،
ﻋﻴﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ اﻟـﻬــﻼل اﻷﺣـﻤــﺮ اﻷردﻧ ــﻲ ،ﺿﻤﻦ إﻃ ــﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ د .ﻫــﻼل
اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻟـ»ﻛﻮﻧﺎ« ،ﻋﻘﺐ ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻟﻠﻌﻴﺎدة ،إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻌﻴﺎدة ﺑﻤﺮاﺣﻠﻬﺎ
ﺧﻼل  3أﻋﻮام ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وأﺿﺎف اﻟﺴﺎﻳﺮ أن »اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﻬــﻼل اﻷﺣ ـﻤــﺮ اﻷردﻧ ـ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدة ﺑﻤﻘﺮه ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻋﻤﺎن ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
وأوﺿﺢ أن ﻋﻴﺎدة اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﺟﺎت ،ﺿﻤﻦ
ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻗﻌﺖ »اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«،

اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣــﺮﻛــﺰ »اﻟـﺤـﺴـﻴــﻦ ﻟ ـﻠ ـﺴــﺮﻃــﺎن« اﻷردﻧـ ــﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑﻘﻴﻤﺔ رﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻼج اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ.
ّ
ووﻗ ـ ــﻊ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ رﺋـﻴــﺲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ د .ﻫ ــﻼل اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ ،وﻋ ــﻦ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻷردﻧ ــﻲ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ أﻣﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن
اﻷﻣﻴﺮة ﻏﻴﺪاء ،ﺑﺤﻀﻮر ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻷردن
ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ــ»ﻛــﻮﻧــﺎ« ،ﻋـﻘــﺐ ﺣﻔﻞ
ﺗ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺟـ ــﺮى ﺑ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـﺤـﺴـﻴــﻦ
ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ،إن اﻟﺘﻌﺎون ﻳﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ دﻋﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .وأﺿــﺎف اﻟﺴﺎﻳﺮ أن اﻟﺘﺒﺮع »اﻟﺴﺨﻲ«
اﻟـﻤـﻘــﺪم ﻣــﻦ ﺑـﻴــﺖ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  80أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر،
ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن ،وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﻢ.

»اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ« ﺗﻠﻮح ﺑﺎﻻﻋﺘﺼﺎم
ً
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ
اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﺑـﺤــﻞ ﺟــﺬري
وﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻀﺮر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي أﺛﺎره ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ،واﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري وﻧﺸﺮ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ.
وأﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ

ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺔ
أﻃـ ـﺒ ــﺎء اﻷﺳ ـ ـﻨـ ــﺎن اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ وﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
اﻟـﺼـﻴــﺪﻟــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ واﺗ ـﺤ ــﺎد أﺻـﺤــﺎب
اﻟـﻤـﻬــﻦ اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ اﻷﻫ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﻋــﻦ إﺟـ ــﺮاءات
ﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل ﺑ ـﻘ ــﻲ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ،ﺗﺒﺪأ ﺑﻮﻗﻔﺎت واﻋﺘﺼﺎﻣﺎت
وإﺿﺮاﺑﺎت ،وذﻟﻚ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
أﻣـ ــﺎم اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ وﻣ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﻳـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣﻊ
ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴــﺮ ﻋ ــﻦ اﻟ ـ ــﺮأي ﻛ ـﻤــﺎ ﺿﻤﻦ

ورﺷﺔ »اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ« اﻷرﺑﻌﺎء
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺪﻳﺮة إدارة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ د .ﻋﺒﻴﺮ اﻟﺒﺤﻮه
ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ »اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ« اﻷرﺑﻌﺎء واﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ،
ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺷﺪدت اﻟﺒﺤﻮه ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻪ
دور ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﺴﺎرﻳﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻗﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻮﻓﻴﺎت
ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت
أﺛﺒﺘﺖ ذﻟﻚ ،ﻓﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻔﺮط ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،وﻣﺮض اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺎﺟﻲ ،واﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ،واﻟﺴﻜﺮي،
وﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻟﺜﺪي واﻟﻘﻮﻟﻮن ،واﻻﻛﺘﺌﺎب ،وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻘﻮط وﺗﺤﺴﻴﻦ
ّ
ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻈﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻮزن.

ً
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﻏﻤﻮﺿﺎ
ً
ﻓﻴﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻳﺮاه ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻳﺮﻓﻌﻪ
وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أرى أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ رد ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺴــﺎر ﺑـﺸــﺄن
اﻻﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح ﺑ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺣـ ــﻮل ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع ﺷــﺮﻋـﻴــﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﺼﻮاب
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ:
اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻓﻲ ﺷﺄن ﻟﻴﺲ
ﻣ ــﻦ اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﻪ ،وﻗ ــﺪ ﻳ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـ ــﺮأي ﻋــﺮﺿــﺔ
ﻟﻠﻄﻌﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إذا ﻣﺎ ﺻﺪر
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺬﻟﻚ.
ﻣﺠﺎف ﻟﻤﺎ ورد
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈن رأﻳﻪ
ٍ
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻠﻲ ﻟﻠﻤﺎدة ) (43ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
ﺣﻴﺚ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫــﺬه اﻟـﻤــﺎدة ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ) :وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﺺ اﻟـﻤــﺎدة  43ﻣــﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻷﺣــﺰاب وﻻ ﻳﺤﻈﺮﻫﺎ ،وإﻧﻤﺎ
ﻳﻔﻮض اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﻌﺎدي دون أن ﻳﺄﻣﺮه
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن أو ﻳﻨﻬﺎه(.
واﻟ ـ ـﺴـ ــﺆال ﻫ ـﻨ ــﺎ :ﻣ ـ ــﺎذا ﻟ ــﻮ ﺻـ ــﺪر ﻣ ـﺜــﻞ ﻫــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي ﻳﻨﻈﻢ اﻷﺣ ــﺰاب ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺗﻢ
اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ

اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ؟ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ؟ وﻣ ــﺎ ﻣــﻮﻗـﻔـﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎدة 102
اﻟﺒﻨﺪ )و( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:
)ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى،
ً
ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ،وﻟــﻮ ﻟﻢ ﻳــﺮده أﺣــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﺨ ـﺼــﻮم إذا ﻛ ــﺎن ﻗ ــﺪ أﻓ ـﺘــﻰ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى أو
ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ(.
ً
واﻟﻤﺎدة )) :(103ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو
ﻗﻀﺎؤه ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
) (102وﻟﻮ ﺗﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺨﺼﻮم(.
ﻋـﻠــﻰ أن ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺗ ـﻘــﺪم ﻻ ﻳـﻌـﻨــﻲ أﻧ ـﻨــﺎ ﻧﺆﻳﺪ
ً
ﺻــﺪور ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ً
ﻷن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺤﺎذﻳﺮ وﺷﺮوﻃﺎ وﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ً
ً
ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋــﺪادﻫــﺎ أوﻻ ،ﻟﺘﻜﻮن أرﺿ ــﺎ ﺧﺼﺒﺔ
وﻓ ــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣــﺮاﻋــﺎة ذﻟ ــﻚ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﺪﻗﻴﻖ
واﻟﺤﺮج اﻟﺬي ﺗﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻜﻞ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺟ ــﺰء ﻣـﻨـﻬــﺎ ،وﻣ ــﺎ ﻟ ــﺪى ﻣﺤﻴﻄﻨﺎ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻣﻦ
ﺗﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرب ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،وإﻻ
ﻓﺴﻨﻜﻮن ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻀﺎء ﺑﺎﻟﻨﺎر.«...

ذﻟ ــﻚ دﺳ ـﺘ ــﻮر اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة .36
وﺷ ـ ــﺪدت اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ إﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم ﺿﺮورة وﺑﺸﻜﻞ
ﺳﺮﻳﻊ وﻓﻮري ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻘﺎﺻﺮ أو ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻠﻲ وﻓــﻮري
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ
ﻳـﺘــﻢ ﺗـﻌــﺪﻳـﻠــﻪ وإﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻷﻣ ــﺮ إﻟ ــﻰ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻻت واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ ﻛ ـﻤــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣ ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ــﻪ ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ
وﺑﺠﻮدة ذات ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺷﺎرت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت إﻟﻰ أن اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ
إﻗﺎﻟﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز
اﻵﻻف ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻋﻦ أﻫﻢ ﺛﻐﺮات وﻋﻴﻮب ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،أﻓﺎدت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺄن
ﻣـﺘــﻮﺳــﻂ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟــﺰﻣـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺠﺮي
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ اﻟﻰ  12ﺷﻬﺮا  ،وﻗﺪ
ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ
وﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﺗﺘﻌﺪى ذﻟﻚ وﻫﻲ ﻓﺘﺮات
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ وذات إﺿﺮار ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ.

أﻛــﺪ رﺋـﻴــﺲ دﻳ ــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺑ ـ ــﺎﻹﻧ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎدل اﻟ ـ ـﺼـ ــﺮﻋـ ــﺎوي
ﺣـ ـ ـ ـ ــﺮص اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ـ ــﻮان ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ دﻋ ـ ــﻢ
اﻟـﺘــﻮﺟــﻪ اﻹﻧـﻤــﺎﺋــﻲ ﻟــﺮﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﺼﺮﻋﺎوي
أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻳ ــﻮان ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟ ـﻬــﻮﻟــﻲ اﻣ ــﺲ ﻓ ــﻲ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﺣﻠﻘﺔ
ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
ودﻋﺎ اﻟﺼﺮﻋﺎوي ﺧﻼل اﻟﺤﻠﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻨﻮان »دور اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ« وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺑﺸﻜﻞ
ﻋـﻤـﻠــﻲ ﺑـﻐـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ اﺗـﺨــﺎذ
اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه.
وأوﺿـ ــﺢ أن اﻟـﺴـﻌــﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣ ـ ــﺮاﺗ ـ ــﺐ ﻣ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓــﻲ
اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻣـﻨـﺴـﺠـﻤــﺎ وﻣ ـﺘ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺎ ﻣــﻊ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة  2030ورﻛ ــﺎﺋ ــﺰ اﻟﺨﻄﺔ
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ »ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة
 «2035ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟــﺪور
اﻟﺤﻴﻮي اﻟ ــﺬي ﺗـﻘــﻮم ﺑــﻪ اﻷﺟـﻬــﺰة

ﻣﺴﺆوﻟﻮ »اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وذﻛـ ـ ــﺮ أن اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎﺷ ـﻴــﺔ
واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ ،إذ ﺳﻴﺘﻢ
ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺒﻴﺌﻲ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﺑﻴﻦ اﻟﺼﺮﻋﺎوي أن اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟـ ـﻤـ ـﻐ ــﺮب وﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻳﺤﺘﻢ ﺿــﺮورة
اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﺑﻬﺪف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻢ.

وأﻓـ ــﺎد ﺑ ــﺄن ﻫ ـﻨــﺎك اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﺎون
اﻷﺟـﻬــﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻐﻴﺮات وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
وﺿ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺪاﻣـ ــﺔ ﺑـﻔــﺎﻋـﻠـﻴــﺔ
وﺗ ــﺮﺳـ ـﻴ ــﺦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدئ اﻟ ـﺴ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﻲ اﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺟـﻬــﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
ﻳ ـﻌ ـﻜــﺲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮص ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
وﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻗـ ـ ـ ـ ــﺪرات اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﻟـﺘــﻲ
ﺳـ ـﻴـ ـﺘ ــﻢ ﻃـ ــﺮﺣ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ ﺗ ـ ـﺒـ ــﺎدل
اﻟ ـ ــﺮؤى واﻷﻓ ـ ـﻜـ ــﺎر واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺤــﻮم

ﺣــﻮل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺮﻋ ـ ـ ــﺎوي ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺿـ ـ ــﺮورة ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ آﻓ ـ ــﺎق اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون
واﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻤ ــﻮاﻛ ـﺒ ــﺔ
اﻟـﺘـﻐـﻴــﺮات وأﺣ ــﺪث اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ.
وﺗﺴﺘﻌﺮض اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ
ﺧ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
إدارة ا ﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺎ ﻳـ ــﺎت ﺑ ــﺎ ﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام
اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻋــﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳــﻮان
اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ﺑـﺸــﺄن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛـﻔــﺎء ة
وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أداء اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ.

ﺑﺎﺣﺜﻮ »دﺳﻤﺎن« ﻳﻘﺪﻣﻮن دراﺳﺎت ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ »ﻋﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ«
ﻗـ ــﺪم ﺑ ــﺎﺣ ـﺜ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ دﺳ ـﻤ ــﺎن
ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻜ ــﺮي ،واﻟ ـ ـ ــﺬي أﻧ ـﺸ ــﺄﺗ ــﻪ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪم اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤ ــﻲ ،ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ اﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻌﻠﻢ اﻟ ــﻮراﺛ ــﺔ اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ
ﺗﻜﺴﺎس ،ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،

ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ  15إﻟــﻰ  19اﻟـﺠــﺎري.
وأﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن أﻣ ــﺲ ان
ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ ﻫــﻮ أﻛـﺒــﺮ اﺟـﺘـﻤــﺎع ﻟﻌﻠﻢ
اﻟ ــﻮراﺛ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
 7000ﻣﺸﺎرك ،ﺣﻴﺚ أﺗﺎح ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﺪى ﻟـ ـﻌ ــﺮض وﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ــﻮرة ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت ﻋـﻠــﻢ
اﻟﻮراﺛﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﻓــﺮﻳــﻖ ﻋـﻠــﻢ اﻟ ــﻮراﺛ ــﺔ

واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻗﺪم
أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﺨﺼﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء أﻣﺮاض اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
)ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻤﻨﺔ واﻟﺴﻜﺮي واﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت
ذات اﻟﺼﻠﺔ( ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
وأﺿ ــﺎف ﺑـﻴــﺎن اﻟﻤﻌﻬﺪ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻓﻬﺪ اﻟـﻤــﻼ ،ود .أﻟﻔﻮﻧﺲ

ﺛﺎﻧﺎراج ﺛﺎﻧﺠﺎﻓﻴﻞ وﺳﻮﻣﻲ ﺟﻮن ،ﻣﺜﻠﻮا
اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ ﻓ ــﻲ ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ ،وﺗــﻢ
اﺳﺘﻌﺮاض ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﺒﻬﺮ ﺣــﻮل اﻟﺘﻘﺪم
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺬي أﺣﺮزه اﻟﻤﻌﻬﺪ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻋـ ـﻠ ــﻢ اﻟـ ــﻮراﺛـ ــﺔ
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻴ ـﻨ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻟـ ــﺪى اﻟ ـﺴ ـﻜــﺎن
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.

»ﻛﺎن« :ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻛ ــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘــﻮﻋـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺮﻃــﺎن )ﻛ ــﺎن(
د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،أن ﻣﻌﺪل اﻟــﻮﻓــﺎة ﻓﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ ﺟ ــﺮاء اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑـﺴــﺮﻃــﺎن
اﻟ ـﺜ ــﺪي ﻳـﺒـﻠــﻎ  ٨وﻓ ـﻴ ــﺎت ﻟ ـﻜــﻞ  ١٠٠أﻟــﻒ
ﻧﺴﻤﺔ.
وأﺷ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﺳــﺮﻃــﺎن اﻟ ـﺜــﺪي ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳــﺰداد ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،ﺣﻴﺚ
وﺻـ ــﻞ ﻣـ ـﻌ ــﺪل اﻹﺻـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻷﻋـ ـ ــﻮام
 ١٩٨٤ – ١٩٧٤إﻟﻰ  ١٥ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ  ١٠٠أﻟﻒ
ﻧﺴﻤﺔ ،وﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺪل  ٤ﻣﺮات
ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٥٦ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻮام .٢٠١٢ -٢٠٠٨

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻔﻨﻲ
وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﺳـﺠــﻞ اﻟ ـﺴــﺮﻃــﺎن ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓﻲ
ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻪ ،ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٧٥

ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠٢٩
وأﺿــﺎف أن  ١٢ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت

اﻟــﻼﺋــﻲ أﻋﻤﺎرﻫﻦ أﻗــﻞ ﻣــﻦ اﻟ ــ ،٤٠ﻣﺸﻴﺮا
ً
إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ــﺮض ﻳـﻌــﺪ اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎرا
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،إذ ﻳﺸﻜﻞ  ٢٤ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻷورام ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ ،ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺔ ﻟ ــﻪ ،ﻋﻠﻰ
ﻫــﺎﻣــﺶ اﻟـﻤـﻌــﺮض اﻟـﻔـﻨــﻲ اﻟ ــﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ
ﻋﻼﻣﺔ اﻷزﻳــﺎء اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
»أﻧ ـ ــﻮﺗ ـ ــﺎ« ،ﻓـ ــﻲ ﺧـ ـﺘ ــﺎم ﺷ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﺘــﻮﻋ ـﻴــﺔ
ﺑ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن اﻟـ ـﺜ ــﺪي ﺗ ـﺤــﺖ ﺷ ـﻌ ــﺎر »ﺑـ ـ ّـﺪي
ﻧ ـ ـﻔ ـ ـﺴـ ــﺞ ...ﻻ ﺗ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﺞ« ،إن
اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت أﺛـﺒـﺘــﺖ أن اﻟـﻜـﺸــﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﻳﺮﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺸﻔﺎء
ﻣﻦ اﻟﻤﺮض إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٩٠ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻳﺨﻔﻒ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت ٤
اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺑﻮادر ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻷﻣﻮر ﻃﻴﺒﺔ
دلبلا

•
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»ﻣﻦ ﻳﻘﻒ وراء إﺷﺎﻋﺎت اﻟﺤﻞ ﻣﺼﺪر وﺣﻴﺪ ﻣﻌﺮوف ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«
ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ّ
ﻫﻨﺄ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق
اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺑـﻌــﻮدة
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
ً
اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻤﻮه ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ أﻣﺲ
ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟ ـﻨــﻮاب ﺑـﺸــﺄن ﺿ ــﺮورة
اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟــﻰ اﻷوﺿ ــﺎع اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻷﺧ ـﻄ ــﺎر اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،واﻟــﻮﺣــﺪة
واﻟﺘﻼﺣﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎر.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﻧـ ــﻢ ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ً
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣـ ــﺲ" :ﺗـﺸــﺮﻓـﻨــﺎ أوﻻ
ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻲ ،ﺛﻢ ﺗﺸﺮﻓﺖ
ﻣــﻊ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﺸـﻌـﺒــﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎء ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻨﺎ ﻣﻦ
اﺟﺘﻤﺎع اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ،
وﻛﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﺮﺣﻮن ﺑﻠﻘﺎء ﺻﺎﺣﺐ
اﻟـﺴـﻤــﻮ واﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ رﻛ ــﺰت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻷﻣ ـ ـ ــﻮر اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺔ ،ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺿـ ــﺮورة

اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎه ﻟـ ــﻸوﺿـ ــﺎع اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ
واﻷﺧ ـﻄ ــﺎر اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،وﺿ ــﺮورة
اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑــﺮوح اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وﻓﻬﻢ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻛﻤﺎ وﺿﻌﻪ
ﻫ ــﻮ واﻵﺑ ـ ـ ـ ــﺎء اﻷواﺋ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺣﺴﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ".
وأوﺿﺢ أن ﺳﻤﻮه أﻛﺪ ﺿﺮورة
اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻼﺣﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه
اﻷﺧﻄﺎر واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
ً
"اﻟﻠﻘﺎء ﻛﺎن ﻣﻤﺘﺎزا ،وﺗﺸﺮﻓﻨﺎ ﻓﻴﻪ
ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻤﻮه ،وﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮح
ﻟﺒﻌﺾ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ
واﻹﺧﻮة اﻟﻨﻮاب".
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧـ ــﺮى ،أﻋـﻠــﻦ اﻟﻐﺎﻧﻢ
أن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻗﺪم
اﺳـﺘـﺠــﻮاﺑــﺎ إﻟ ــﻰ وزﻳـ ــﺮة اﻷﺷ ـﻐــﺎل
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ وزﻳ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻟ ـﺸــﺆون
اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﻳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺤﺎور ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ وﻓﻖ

اﻟﻤﺎدة  135ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺳﻴﺪرج
ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ،وﻫﻲ ﺟﻠﺴﺔ
 29ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
ً
وردا ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﺆال ﺑـﺸــﺄن ﻛﺜﺮة
اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ورﺑﻄﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ
ﺑﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺗﺴﺎءل اﻟﻐﺎﻧﻢ" :ﻫﻞ
ﻫﻨﺎك دور اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺪأ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺴﻤﻊ
أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ؟" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
"أﻋﺘﻘﺪ ﻣﺮرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﺧﺔ ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة".
ُ
وذﻛ ــﺮ أن اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاﺑــﺎت ﺗـﻘـ ﱠـﺪم
ُ
وﺗـ َ
ـﻮاﺟــﻪ
وﻓــﻖ اﻷﻃــﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ،
وﻓﻘﻬﺎ أﻳﻀﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "اﻟﻴﻮم )أﻣﺲ(
ﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ،وأؤﻛــﺪ
أن إﺷﺎﻋﺎت اﻟﺤﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻫﺬه ﻟﻦ
ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ".
وأوﺿﺢ أن "ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻣﺘﻜﺮرة
ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ ،واﻟﺬي

ﺳ ـﺒ ـﻘــﻪ ،وﻏــﺎﻟ ـﺒ ـﻴــﺔ أﺑـ ـﻨ ــﺎء اﻟـﺸـﻌــﺐ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وأﻳـﻀــﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﻮاب
ﻳ ـ ـﻌـ ــﺮﻓـ ــﻮن ﻣ ـ ــﻦ ﻳـ ـﻘ ــﻒ وراء ﻫ ــﺬه
اﻹﺷﺎﻋﺎت وﻣﻦ ﻳﺮوج ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﻫﻲ
أدواﺗﻬﻢ" ،ﻣﺆﻛﺪا "ان ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف
ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺼﺪر وﺣﻴﺪ ﻣﻌﺮوف
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ".
واﺳﺘﻄﺮد "ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻫﻢ،
وﻛﻠﻨﺎ ﻛ ـﻨــﻮاب ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺸﻌﺐ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣــﺎ ﻫــﻮ أﻛـﺜــﺮ،
وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﻮدﻧﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﻌﺐ ،ﺧﺎﺻﺔ
أﻧﻨﺎ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷﺧﻴﺮ ،وﻻ
ﺗﻮﺟﺪ أي ﺑــﻮادر ﻟﻠﺤﻞ .اﻟﺤﻞ ﺑﻴﺪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد".
وﺗــﺎﺑــﻊ "ﻧـﺤــﻦ ﻣــﻦ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻣﻌﻪ،
وﻧ ـﺤ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﻧ ـﺘ ـﺤــﺪث ﻣ ـﻌــﻪ اﻟ ـﻴــﻮم
ﺑﻮﺟﻮد ﻛﻞ اﻟﻨﻮاب ،واﻷﻣﻮر إن ﺷﺎء
اﻟﻠﻪ ﻃﻴﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ،

واﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة ﻣــﺎﺷ ـﻴــﺔ ﺑ ــﻮﺟ ــﻮد ﻫــﺬه
اﻹﺷﺎﻋﺎت".
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ أن اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﻮاب ﺣــﻖ
دﺳ ـﺘــﻮري أﺻـﻴــﻞ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻮزﻳﺮ أن ﻳﻮاﺟﻬﻪ وﻳﻔﻨﺪه ،ﺛﻢ ﻳﻜﻮن
اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻜﻞ أﻋـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ.
ً
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺑﺸﺄن اﻹﻋﻼن
ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻮﻳﺘﻲ -ﺳﻌﻮدي ﻋﻠﻰ
ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎودة اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺴــﻮﻣــﺔ ،ودوره ﻓ ــﻲ ﺗـﻘــﺮﻳــﺐ
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ وﺣﺴﻢ اﻷﻣــﺮ ،ﻗﺎل
اﻟﻐﺎﻧﻢ" :إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ،
ﻓﻬﻮ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ واﻟـﺸـﻜــﺮ ،وﻫﻜﺬا
ﺗﺤﻞ اﻷﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻘﺎء ،واﻟﺤﻤﺪ
ﻟﻠﻪ أن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺗﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ".

ً
اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
وﻗﺎل اﻟﻐﺎﻧﻢ" :أود أن أﺷﻜﺮ أﻳﻀﺎ
اﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
واﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪور اﻟـ ـ ــﺬي ﻗ ـﻤ ــﺖ ﺑـ ــﻪ واﺟـ ــﺐ
واﺳـﺘـﺤـﻘــﺎق ﻋ ـﻠ ــﻲ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﻛــﻞ
اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻺﺧﻮان اﻷﻓﺎﺿﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ووزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرك ﻓﻲ إﻧﻬﺎء
ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ وﻃﻴﻪ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ".

وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﺿــﻮع
اﻧـﺘـﻬــﻰ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳـﺠــﺐ أن
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻴﻦ ﺟﺎرﺗﻴﻦ
ﺷﻘﻴﻘﺘﻴﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ.

ﻧﻮاب :اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﻷﻣﺔ ﺑﻮﺷﻬﺮي :اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق
ً
ﻗﺪﻣﻮا اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ

ﺗﻘﺪم  5ﻧﻮاب وﻫﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري،
وﺑﺪر اﻟﻤﻼ ،وأﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ،وﻣﺤﻤﺪ
ﻫــﺎﻳــﻒ ،وﻋ ـﻤــﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﺑــﺎﻗـﺘــﺮاح
ﺑـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺗـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـ ــﺪواﺋ ـ ــﺮ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
وﻧﺺ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻤﺎدة ) (2ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (42ﻟﺴﻨﺔ
 2006ﺑ ـﺸــﺄن إﻋ ـ ــﺎدة ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟــﺪواﺋــﺮ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣ ــﺔ،
ﻓــﻲ ﻣــﺎدﺗــﻪ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل
ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (2ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )(42
ﻟﺴﻨﺔ  2006اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ:
"ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﻛ ــﻞ داﺋ ـ ـ ــﺮة ﻋ ـﺸ ــﺮة أﻋ ـﻀ ــﺎء
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳـﻜــﻮن ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺧﺐ
ﺣﻖ اﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ
ً
ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد".
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﺮة اﻹﻳ ـﻀــﺎﺣ ـﻴــﺔ أن

اﻟ ـﺼ ــﻮت اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪ أﺗ ــﻰ ﺑـﻌــﺪ ﻛـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻻﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ
واﺣ ــﺪ ،وﻛ ــﺎن ﻋﻠﻰ أﺛــﺮﻫــﺎ ﺣــﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ،
وﻛــﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻓ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﻞ ،إﻻ أن اﻟـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺼﻴﻦ
ﻫﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم.
وﺑﻴﻨﺖ أﻧــﻪ ﻇﻬﺮت ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ
واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺮﺷﺢ
وﻧــﺎﺋــﺐ ﻳﺨﺪم ﻃﺎﺋﻔﺔ أو ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ،ﻓﺘﻨﺎﻗﺺ دوره اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ً
ﻣـﻤـﺜــﻼ ﻟ ــﻸﻣ ــﺔ ،وأﺻ ـﺒ ــﺢ ﻫ ــﺬا اﻟﻌﻀﻮ
ً
ﻣـﺸـﻐــﻮﻻ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أو اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ،دوﻧﻤﺎ ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ
ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ

وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎرت إﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﻇـ ـﻬ ــﺮت ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ
ً
أﻳﻀﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﺷﺮاء اﻷﺻﻮات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
أن اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاء ﻣ ــﻦ أﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺎت
واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻗﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬﻣﻢ
أﻣﺮ ﺳﻬﻞ وﺳﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺻﻌﻮده ﻛﻞ
ﻃﺎﻣﻊ ﻳﻤﻠﻚ اﻟـﻤــﺎل ،وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم
ً
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم
اﻟـﻌــﺎم ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
وﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻤﺬﻛﺮة" :أﺻﺒﺢ اﻟﺼﻮت
ً
اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﻋﻴﺐ ﻓــﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﻷﻣ ــﺔ ،وواﻗــﻊ
ﻟـ ـﻬ ــﺪم وﺻ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻔـ ــﺎءات ﻓـ ــﻲ داﺧـ ــﻞ
اﻟ ـﻜ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

ﻗــﺎﻣــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
ﺑ ـﺠــﻮﻟــﺔ ﺗـﻔـﻘــﺪﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺻـﺒــﺎح
اﻷﺣ ـ ـﻤ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺴـ ـﻜـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،أﻣ ـ ـ ــﺲ اﻷول،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن ،د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي،
وﻣــﺮاﻗــﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﻤﺮداس ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻓﻬﺎد ،ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ آﺧــﺮ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ
إﻟ ـﻴــﻪ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ﺑ ـﺸــﺄن ﺗـﺼــﺮﻳــﻒ ﻣﻴﺎه
اﻷﻣﻄﺎر واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزﻳﺮة ﺑﻮﺷﻬﺮي إن أﻋﻤﺎل
ﺣـﻔــﺮ اﻟـﺒـﺤـﻴــﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎه
اﻟـﺴـﻴــﻮل ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ،
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق،
ﻗﺪ اﻛﺘﻤﻠﺖ.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﺳـ ـ ـ ــﺪودا ﺗــﻢ
إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﺮق ووزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺑﻮﺷﻬﺮي واﻟﻤﺮداس وﻓﻬﺎد ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ
ﻣ ــﻦ أي ﺳـ ـﻴ ــﻮل ،اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪادا ﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﻛ ــﺪت أن اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادات ﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻷﻣـ ـﻄ ــﺎر اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ــﺪم وﺳ ــﺎق،
وﻫــﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ إﻗﺎﻣﺔ

ﺑـﺤـﻴــﺮات ﺗﺠﻤﻴﻌﻴﺔ وﺳ ــﺪود ،وإﻧﻤﺎ
أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﺗـﻨـﻈـﻴــﻒ ﺷـﺒـﻜــﺎت
اﻷﻣﻄﺎر واﻟﻤﺠﺎرﻳﺮ واﻟﻌﺒﺎرات ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
ﺑ ــﺪوره ،ﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻬﺎد إﻧــﻪ ﻛﺎن

ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻗـ ـﺼ ــﻮر ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﺑـﻴــﻦ
ً
ّ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣ ــﻦ أن ﻣ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺮ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%80وﻣﺸﻴﺪا ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﺑﺄن
ﻣﺠﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
ً
اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%100ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن
ذﻟــﻚ إﻧﺠﺎز ﻳﺤﺴﺐ ﻟ ــﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أﺷـ ــﺎر اﻟـ ـﻤ ــﺮداس إﻟــﻰ
إﻧﺠﺎز أﻛﺒﺮ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎه ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺴﻴﻮل
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
اﻷﻣﻄﺎر ،وﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﺘﻔﺎدي ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ وﻣــﺎ ﻋــﺎﻧــﺎه اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨــﻮن ﻣﻦ
أﺿﺮار.

ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﺠﻮب ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻓﻲ  ٥ﻣﺤﺎور :أﺧﻔﻘﺖ ﻓﻲ اﻹدارة
●

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻗـ ــﺪم اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻋ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻄ ـﺒــﺎﺋــﻲ اﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاﺑــﺎ
ﻟــﻮز ﻳــﺮة اﻷ ﺷـﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وز ﻳــﺮة ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻜﺎن ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ  5ﻣﺤﺎور.
وﺟـ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب ان
"وز ﻳ ــﺮة اﻷ ﺷـﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وز ﻳــﺮة ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻜﺎن أﺧﻔﻘﺖ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ إدارة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻳﻬﺪد ،وﻓﻖ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ،
اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻠـﻔــﺎت ﺗ ـﻤــﺲ اﻟـﺤـﻴــﺎة
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،ﻛﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺣﻴﺚ إن ذ ﻟــﻚ ﻣﻦ د ﻋــﺎ ﻣــﺎت ﻗــﻮام اﻷ ﺳــﺮة
اﻟ ـﺘــﻲ ﻫ ــﻲ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺔ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ـﻘــﻮي
واﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮي ،وﺑـ ــﺎت ﻟ ــﺰاﻣ ــﺎ ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ أن ﻧ ــﻮﺟ ــﻪ ﻫــﺬا
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻠﻔﺎت
وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﻋﻮﺟﺎج اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء
إدارة اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ﻟ ـﻬــﺎ ،ﺣـﻔــﺎﻇــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺮاﻓــﻖ اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﻣﻨﻌﺎ ﻻﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺧﻼﻻت".
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول  -اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ـﻴــﺔ ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻛ ـﺒــﺪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺧـﺴــﺎﺋــﺮ
ﻓ ــﺎدﺣ ــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻛـﻠــﻪ ﺑـﻔـﻌــﻞ ﺗـﻘــﺎﻋــﺲ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة ﻋﻦ
اﻻﺿ ـﻄ ــﻼع ﺑـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘـﻬــﺎ ﻟـﻠـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﺎل
اﻟﻌﺎم:
ﻧـﻈــﺮا ﻷن ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ﺗـﻌــﺎ ﻧــﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣــﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ
إﺳﻜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺘﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻼج ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺎدر اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت
ﻟـﻠـﻘـﻀــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه ا ﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ ،و ﻋ ـﻠــﻰ رأس ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  47ﻟﺴﻨﺔ  1993ﺑﺸﺄن
اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ وﻻﺋ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ
وﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
ا ﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫــﺬه ا ﻟـﺘـﺸــﺮ ﻳـﻌــﺎت ﻣﺎ
ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ ﻣ ــﻦ ﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ اﻟـ ــﺪورة
اﻟ ــﺰﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻄ ــﺮح واﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ ﻣ ــﻊ ﻣـﺘـﻌـﻬــﺪي
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
و ﺑ ـﺘــﺎر ﻳــﺦ  2019/4/15ﻗـﻤـﻨــﺎ ﺑـﺘــﻮ ﺟـﻴــﻪ ﺳ ــﺆال
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻮزﻳﺮة ﺑﺸﺄن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ

ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ،
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﺒ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺜ ــﺎل ﻣـ ـﺸ ــﺮوع إﻧـ ـﺸ ــﺎء وإﻧـ ـﺠ ــﺎز
وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ ) (4ﺑﻤﺸﺮوع
اﻟ ــﻮﻓ ــﺮة اﻹﺳ ـﻜ ــﺎﻧ ــﻲ ،وﻣ ـﺸ ــﺮوع إﻧ ـﺸ ــﺎء وﺻـﻴــﺎﻧــﺔ
اﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘـﻄـﻌــﺔ  2ﺑ ـﻤ ـﺸــﺮوع اﻟــﻮﻓــﺮة
اﻻﺳ ـﻜــﺎﻧــﻲ ،وﻣ ـﺸــﺮوع إﻧ ـﺸــﺎء وإﻧ ـﺠــﺎز وﺻـﻴــﺎﻧــﺔ
أ ﻋـﻤــﺎل ا ﻟـﻄــﺮق و ﺷـﺒـﻜــﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻌﺪد
 18519ﻗـﺴـﻴـﻤــﺔ و ﻣ ـﺤ ـﻄــﺎت ا ﻟ ـﻜ ـﻬــﺮ ﺑــﺎء ا ﻟـﻔــﺮ ﻋـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻀــﻮا ﺣــﻲ ا ﻟ ـﺜ ـﻤــﺎ ﻧــﻲ ﻣ ــﻦ ) (N12-N5ﺑـﻤـﺸــﺮوع
ﺟـ ـﻨ ــﻮب اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﻼع اﻹﺳ ـ ـﻜـ ــﺎﻧـ ــﻲ ،وﻛـ ـ ــﺎن واﺿ ـﺤ ــﺎ
ﻟﻠﻌﻴﺎن ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،وان اﻟﻮزﻳﺮة
ﻻ ﺗـﺘـﺨــﺬ أي إﺟ ــﺮاء ﻓــﻲ ﺳـﺒـﻴــﻞ ﺣــﺚ اﻟـﻤـﻘــﺎوﻟـﻴــﻦ
ﻋـﻠــﻰ إﻧ ـﺠــﺎزﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮاﻋ ـﻴــﺪﻫــﺎ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻨــﺔ ،وﻫ ــﺬا
ﻣــﺎ ﻛ ــﺎن ﺑــﺎﻋـﺜــﺎ ﻟـﻨــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﺟـﻴــﻪ اﻟ ـﺴ ــﺆال ،وﻛـﻨــﺎ
ﻧ ـﻈــﻦ أن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة ﺳ ــﻮف ﺗـﻨـﺘـﺒــﻪ ﻟـﺘـﻠــﻚ اﻷﺧ ـﻄــﺎء
ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺳ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺎ وﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻼﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ،وﺗ ـﻠــﻚ
ﻫــﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣــﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫــﺬه اﻷداة
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
إن اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮزﻳﺮة اﺗﺨﺬت
ً
ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺴﺎء ﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ
دأ ﺑــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻨﺬ أن ﺗﻮﻟﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ،
وﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻷول ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر،
ﺑﻞ ﻣﺎ ﻧﻮﻟﻴﻪ أﻫﻤﻴﺔ وﻧﻮﻟﻲ وﺟﻬﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻧﺤﻮه
ً
ﻫﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﺗﻮﺳﻢ ﻓﻴﻨﺎ ﺧﻴﺮا
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وا ﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻠﻬﺎ واﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻪ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ  -إﻫﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻹﺿﺮار
ﺑﻤﺮﻓﻖ ﺣﻴﻮي ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺮﻗﻠﺔ ﺧﻄﻂ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ:
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ  ،2018/10/14ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺳﺆال
ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻟـ ُﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟــﻮﻗــﺖ ﺣﺴﺎم
اﻟـ ــﺮوﻣـ ــﻲ ﺣـ ــﻮل ﻣ ــﺎ ﻧ ـ ِـﺸ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2018/9/30ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ رﻗﻢ
)أ (2018/17/ﻷﺟﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻹدارة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﺸﺎء ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰﻣﺔ
رﻗﻢ  1ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟــﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ أن ا ﻟــﻮزارة
ﻗــﺎ ﻣــﺖ ﺑ ـﺘــﺎر ﻳــﺦ  2016/5/30ﺑــﺎ ﻟـﺘــﻮ ﻗـﻴــﻊ ﻣــﻊ ا ﺣــﺪ

اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب
ا ﻟ ـﻤ ـﻘــﺎو ﻟ ـﻴــﻦ ا ﻟـﻌــﺎ ﻟـﻤـﻴـﻴــﻦ ﻋ ـﻘــﺪ ر ﻗ ــﻢ )ه م خ(214/
اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز وﺗﺄﺛﻴﺚ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﻨﻰ
ا ﻟــﺮ ﻛــﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ا ﻟــﺪو ﻟــﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻠﻴﺎر و 300ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﺑﺘﺎرﻳﺦ  2019/7/28ﺟﺎء رد اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة أﻧ ـﻬ ــﺎ ﻻ ﺗـ ـﻤ ــﺎرس ﻣ ـﻬــﺎﻣ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ
ً
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ وزارﺗﻬﺎ ،إذ ﺟﺎء ردﻫﺎ ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ورد ﻣﻦ ردود اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ رد ا ﻟــﻮز ﻳــﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻊ رد ا ﻟــﻮز ﻳــﺮ
اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟ ـﻬــﺎ -وﻧ ـﺤــﻦ ﻫـﻨــﺎ ﻧـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻣــﺮاﻓــﻖ
ﻋﺎﻣﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﻮط
ﺑـﻬــﻢ ﺗﺴﻴﻴﺮ أ ﻋـﻤــﺎ ﻟـﻬــﺎ واﻹ ﺷـ ــﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ  -ﻧﺠﺪ
أن اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻗ ــﺮرت ﺑ ــﺈﻓ ــﺎدات ﻣـﻨــﺎﻗـﻀــﺔ
ﻟﻤﺎ ﻗﺮر ﺑﻪ ﺳﻠﻔﻬﺎ ،وﻫﺬا إن دل ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
ﺷــﻲء واﺣ ــﺪ وﻫــﻮ أن اﻟــﻮزﻳــﺮة اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻻ ﺗﻀﻊ
أ ﺣـﻜــﺎم ا ﻟــﺪ ﺳـﺘــﻮر ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻨﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ
ﺟ ـﻬــﺔ إﻋ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ أو وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ
ﺗــﺪ ﻟــﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ إ ﻋــﻼ ﻣــﻲ ،وإ ﻧـﻤــﺎ ﻧﺤﻦ ﺟﻬﺔ

أ ﻧــﺎط ﺑﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ر ﻗــﺎ ﺑــﺔ أﻋﻤﺎﻟﻚ وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻚ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺨــﺎ ﻟـﻔــﺎ ﺗــﻚ وأ ﺧ ـﻄــﺎ ﺋــﻚ اﻹدار ﻳـ ــﺔ ﻟﺘﺘﺤﻤﻠﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )،98
 (130ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻹﺧﻼل اﻟﺠﺴﻴﻢ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ:
إن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ
واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ أﻣﺎم
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وإﻗﺮاره وﻟﻢ ﻳﺨﺮج
ّ
ّ
اﻟﻨﺺ
اﻟﻤﺸﺮ ع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻹﻃﺎر ﺑﻤﺎ ﺗﻢ
ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ــﺎد ﺗ ـﻴ ــﻦ ) (130 ،98ﻣ ــﻦ ا ﻟــﺪ ﺳ ـﺘــﻮر
ا ﻟـﻠـﺘـﻴــﻦ ﺗـﻔــﺮ ﺿــﺎ ﻋـﻠــﻰ ا ﻟـﺤـﻜــﻮ ﻣــﺔ ﻓ ــﻮر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
ﻋ ــﺮض ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋـﻤـﻠـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن واﻟ ــﺬي
ً
ﻳﻌﺘﺒﺮ أ ﺳــﺎ ﺳــﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷو ﻟــﻮ ﻳــﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
وا ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻳــﺔ ﻟ ـﻠــﺪو ﻟــﺔ ﺧ ــﻼل ﻛــﻞ ﻓـﺼــﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻋ ـ ـ ــﻼوة ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ذ ﻟـ ـ ــﻚ ا ﻟـ ـﺒ ــﺮ ﻧ ــﺎ ﻣ ــﺞ ﻫـ ــﻮ ﺑ ـﻤ ـﻨــﺰ ﻟــﺔ
اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
وﺑــﺎﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ ﺗـﻤـﺜــﻞ اﻟـﺨـﻄــﻮط
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ إ ﻗــﺮار ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻛﻞ وزارة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
ﺗ ـﺒ ـﻠــﻮر اﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ واﺿ ـﺤــﺔ
اﻟـﻤـﻌــﺎﻟــﻢ ﺗ ــﺆدي إﻟ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ذﻟ ــﻚ اﻹﻃ ــﺎر اﻟـﻌــﺎم
وﻋﻠﻰ ﻫــﺪى ﻣﻦ ذ ﻟــﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﺘﻢ إ ﻗــﺮار اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ واﻟ ــﺮﺑ ــﻂ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ـﻜــﻞ وزارة
وﻫﻴﺌﺔ.
وإن ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ
ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ا ﻟــﻮاردة ﺑﺨﻄﺔ ﻛﻞ وزارة ﻳــﺆدي إﻟﻰ
اﻹﺧﻼل ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
و ﺟــﻮب اﻟﻤﺴﺎء ﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺧﻼل.
وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﻧﺸﺮت
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﺧـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،ﺧ ـﻄ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد اﻟ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺪ
واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻻت واﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳـﻴـﺘــﻢ ﻃــﺮﺣـﻬــﺎ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،2020/2019وﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺌﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺸﻴﻴﺪ وﺑﻨﺎء ﺻﺮوح ﺣﻴﻮﻳﺔ،
اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ و ﺧــﺪ ﻣــﺎت اﻟﺒﻨﻰ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ ،إﻻ أﻧ ــﻪ ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻣ ــﺎ ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻃﺮح إﻻ  8ﻣﺸﺎرﻳﻊ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى،
واﻟ ــ 7اﻷﺧــﺮى ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﺼـﻐــﺮة ،وﻫــﺬا إن
دل ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮزﻳﺮة ﻻ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺄدﻧﻰ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،واﻧﻬﺎ ﺗﻄﺮح ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه ،ﻣﻤﺎ أورى
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ.
ا ﻟـﻤـﺤــﻮر ا ﻟ ــﺮا ﺑ ــﻊ  -إ ﺳ ــﺎء ة ا ﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ
واﻟﺘﻌﺴﻒ ،واﻫﺪار ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
اﻫﺪار اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم:
إن ا ﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮ ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ ﻗـ ــﺎ ﻧـ ــﻮ ﻧـ ــﺎ أن ا ﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮد
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺒــﺮﻣ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
واﻟـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺪات واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎوﻻت ﻫ ــﻲ ﻋ ـﻘ ــﻮد إذﻋ ـ ــﺎن،
ﺑﻤﻌﻨﻰ ان ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ﺗـﻜــﻮن ﻟـﻬــﺎ ا ﻟـﻴــﺪ ا ﻟـﻄــﻮ ﻟــﻰ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد دون ان ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻄﺮف
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓــﻲ اﻻ ﻋـﺘــﺮاض ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟ ـﺸــﺮوط أو اﻟـﺘـﻔــﺎوض ﺑـﺸــﺄﻧـﻬــﺎ ،وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻜﻮن
ﻟﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻘﻮد
اذ ﻋــﺎن ،وذ ﻟــﻚ ﻣﺒﺪأ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘــﻰ ﻣ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ ﻫــﻮ
ﺿ ـﻤــﺎن ﻣ ـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺤـﻘــﻮﻗـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺿـﻤــﺎن
اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺑــﺎﻟ ـﻄــﺮق اﻟـﻤـﺜـﻠــﻰ ﻷﺟــﻞ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻣ ــﺎ ﺗ ـﻘــﻮم ﺑــﻪ ا ﻟ ـ ــﻮزارة ﻣــﻦ ﻣـﺴـﻠــﻚ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻘﻮدﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﺼﺮ وﺑﺼﻴﺮة ا ﻟــﻮز ﻳــﺮة ﻳﺠﺎﻓﻲ
ذ ﻟــﻚ ا ﻟـﻤـﺒــﺪأ ﺑـﺼــﻮرة ﺟﻠﻴﺔ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎزل
ﻋــﻦ ﺣـﻘــﻮق ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ﺗـﺠــﺎه اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﺮ
ا ﻟ ـﻤــﺎل ا ﻟ ـﻌــﺎم ،و ﻳـﺤـﻘــﻖ ﻣـﻨــﺎ ﻓــﻊ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ دون
وﺟ ـ ــﻪ ﺣ ـ ــﻖ ،وﻣ ـ ــﻦ ذﻟ ـ ــﻚ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﺒ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺜ ــﺎل ﻻ
اﻟﺤﺼﺮ ،ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻮﺻﻔﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ
ﻓــﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣـﺘـﻌــﺪدة ،وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ
وﺗ ـﺴ ـﻠ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدي ﺗ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ ﻏ ــﺮاﻣ ــﺎت
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ.

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻗﺎل اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺲ ﻣـ ـ ــﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮاﺑ ــﻪ
ﻟﻠﻮزﻳﺮة ﺑﻮﺷﻬﺮي :ﻏﻴﺮ ﺧﺎف
ﻋ ـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ ﻣ ـﻄ ـﻠــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ أﺣـ ــﻮال
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﺮت ﺑ ــﺄزﻣ ــﺔ
ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﺧ ـ ــﻼل ﻓ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﺘ ــﺎء
اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻏ ــﺮﻗ ــﺖ ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻛــﻞ
اﻟـﻄــﺮق واﻟ ـﺸ ــﻮارع ،ﺑــﻞ واﻣـﺘــﺪ
اﺛ ـ ـ ــﺮ ﺗ ـ ـﻠـ ــﻚ اﻷزﻣـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻰ ﻏـ ــﺮق
ﻣـﻨــﺎزل اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﺗﺸﻜﻠﺖ
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻟـﺒـﺤــﺚ ﺗـﻌــﻮﻳــﺾ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
اﻟـﻤـﺘـﻀــﺮرﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺗـﻠــﻚ اﻷزﻣ ــﺔ،
وﺗ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳـﺒـﻴــﻞ
ذ ﻟ ــﻚ ﻣـﺒــﺎ ﻟــﻎ ﻟـﻴـﺴــﺖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻠﺔ،
وﻫ ـ ـ ــﺬه اﻷزﻣـ ـ ـ ــﺔ ﻛ ـ ــﺎن ﻟـ ـﻬ ــﺎ أﺛ ــﺮ
ﺑ ــﺎﻟ ــﻎ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ـﺸ ــﻒ ﻓـ ـﺴ ــﺎد ﻛ ــﺎن
ﻣﺨﻔﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺧﻠﻄﺎت اﻷﺳﻔﻠﺖ
ا ﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌــﺎ ﻗــﺪت ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ وزارة
اﻷﺷﻐﺎل.

وأ ﺿ ـ ــﺎف :ﺗــﻮ ﻗـﻌـﻨــﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ان ﺗـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﻮن ﻫـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺎك ﻏ ـ ــﺮ ﻓ ـ ــﺔ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ﻣ ـﻨ ـﻌ ـﻘ ــﺪة ﺑـ ـﺼ ــﻮرة
داﺋ ـﻤ ــﺔ وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﺑ ــﺎﻟ ــﻮزارة،
ﺗ ــﺮأﺳ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮة ﺑـﻨـﻔـﺴـﻬــﺎ،
ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ آﺛ ـ ـ ــﺎر ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻷزﻣ ـ ــﺔ
ا ﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎ ﻧــﺖ آ ﺛ ــﺎر ﻫ ــﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ أ ﻛـﺒــﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻣﻦ
آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺒﻌﺪ ان ﻋﻠﻢ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﺑﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ
اﻫﺪرت ﻣﻦ اﻻﻣﻮال واﻟﻤﻘﺪرات
ﻋـﻠــﻰ رﺻ ــﻒ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻄــﺮق أﺧــﺬ
ا ﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﻰ ﻳـ ـﺘـ ـﻄ ــﺎ ﻳ ــﺮ ﻻ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺳ ـﻴ ــﺎرات اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﺑ ــﻞ ﻓﻲ
ﺛ ـﻘ ـﺘ ـﻬــﻢ ﺑ ــﺎ ﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮ ﻣ ــﺔ ووزارة
ً
اﻷﺷﻐﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪا .
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ :ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻷزﻣ ـ ــﺔ
وﻟ ـ ـ ـ ــﻢ ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﻊ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ــﻮزﻳ ـ ـ ــﺮة
ﺳ ـ ــﻮى ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎت ﺟ ــﻮﻓ ــﺎء،
وﻣ ــﺎ ﺳـﻤـﻌـﻨــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ أو راﻳ ـﻨــﺎ

ﺧـﻄــﺔ ﻋـﻤــﻞ ﻣـﺤــﺪدة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻵﺛـ ـ ـ ــﺎر ﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎدة ﺛ ـﻘــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ،
ﻟﻨﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻻﺛﺎر اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ.
وﻗﺎل :وﻻ ادل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ
أن اﻟﻮزارة ﻟﻢ ﺗﻄﺮح اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻲ اﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻷز ﻣ ـ ـ ــﺔ ،و ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻵن ،وا ﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺑ ـﻠــﻎ ﻋ ــﺪدﻫ ــﺎ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ وأرﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺮح ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮى
ﻣـ ـﺸ ــﺮوع واﺣ ـ ــﺪ ﻓ ـﻘ ــﻂ ﻟ ــﻢ ﺗـﺘــﻢ
ﺗﺮﺳﻴﺘﻪ ﺣﺘﻰ اﻻن ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ان اﻟــﻮزﻳــﺮة ﺻــﺮﺣــﺖ ﻓــﻲ ﻋــﺪة
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎن اﺻﻼح اﻟﻄﺮق
وﺻـ ـﻴ ــﺎﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ اوﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎت
ﻋـﻤــﻞ اﻟـ ــﻮزارة ،وذﻟ ــﻚ ﻛـﻠــﻪ ﻳــﺪل
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺲ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ وﺟﺪﻳﺘﻬﺎ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻣ ـ ــﻮال
وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

وﺗــﻮﻗــﻊ اﻟـﻄـﺒـﻄـﺒــﺎﺋــﻲ ﺧــﻼل
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﻗ ـ ـﺸـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮاب أن
ﺗ ـ ـﻄ ـ ــﺮح اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزﻳ ـ ـ ـ ــﺮة ﺗ ـﻔ ـﺼ ـﻴ ــﻼ
ﻣـ ـ ــﺎ ﺗـ ــﻮﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻪ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ
ﺟـ ـﻬ ــﻮد وزارة اﻻ ﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل ﻓــﻲ
اﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻼح اﻟـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺮق واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أداء
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﺒــﺮات وﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ اﻋ ـﻤــﺎل
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ وﺻ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺮق
و ﺿـﺒــﻂ ا ﻟ ـﺠــﻮدة ﻓــﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ
اﻷ ﺳـﻔـﻠــﺖ ،و ﻣ ــﺎ اذا ﻛ ــﺎن ﺗﺒﻴﻦ
ﻟـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ إﺧـ ـ ـ ــﻼﻻت ﻓــﻲ
ﺧﻠﻄﺎت اﻻﺳﻔﻠﺖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺣ ــﺎ ﻟـ ـﻴ ــﺎ واذا ﻣ ـ ــﺎ ﻛ ـ ـ ــﺎن ﻳ ـﻠ ــﺰم
ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ.
ً
واﺧ ـﺘ ـﺘــﻢ ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ :ﺑ ـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣــﺎ ﺗـﻘــﺪم ،واﻧـﻄــﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أوﻻﻧـ ـ ـ ـ ــﺎ إﻳ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺎ ﺷ ـﻌــﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ا ﻟـﻜــﺮ ﻳــﻢ ،واﺳﺘﺸﻌﺎرا

ﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺆوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻧـﺘـﻘــﺪم ﺑـﻬــﺬا اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب ﺑﻤﺎ
ﻓ ـﻴ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣـ ـﺤ ــﺎور وﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت
ﺟـﺴـﻴـﻤــﺔ ﺗ ـﻌــﻮد ﺑــﺎ ﻟـﺴـﻠــﺐ ﻋﻠﻰ

ﺳﻤﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮدي واﻟﻌﺒﺚ اﻹداري
اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻻ ﻋــﺎدة ا ﻟـﺘــﻮازن ﻗﺒﻞ
ﻓـ ــﻮات اﻻوان و ﺗ ــﻼ ﺷ ــﻲ ﻓــﺮص
اﻻﺻﻼح.

٥
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :ﻧﺆﻳﺪ وﻧﺪﻋﻢ اﻟﺤﺠﺮف ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4250اﻻﺛﻨﻴﻦ  21أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م  22 /ﺻﻔﺮ 1441ﻫـ

local@aljarida●com

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ّ
ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ اﻻرﺗﻴﺎح واﻟﺴﺮور ﻟﻌﻮدة اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻣﺸﺎﻓﻰ ﻣﻌﺎﻓﻰ
ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ،ﻓﻲ
ﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ،وﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ّ
ﺻﺮح

ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء
وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻋ ـ ّـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻤ ــﻮ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ــﻮزراء ﺑﺎﺳﻤﻪ وﺑــﺎﺳــﻢ إﺧﻮاﻧﻪ

ﺑﻮﺷﻬﺮي :ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮاب
رﺣـﺒــﺖ وزﻳ ــﺮة اﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وزﻳ ــﺮة اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب
اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻬﺎ أﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ،ﻣﺆﻛﺪة
ﺣﻖ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وأﻛﺪت ﺑﻮﺷﻬﺮي ،ﻟـ»ﻛﻮﻧﺎ« ،إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
وﺣ ــﻖ اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ أوﻻ وأﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
واﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﻤـﺘـﺨــﺬة ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر إﺻ ــﻼح اﻟـﻄــﺮق
اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎرت إﻟـ ــﻰ أن ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء وﺟـ ــﻪ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ،

ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰأﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻠﻔﻴﻦ،
وﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب.
وﺷ ــﺪدت ﻋـﻠــﻰ أن »ﻗ ــﺮار اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﻔــﺎﺿــﻞ ﻋﻤﺮ
اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب ﻗﺒﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻖ دﺳﺘﻮري
ﻻ ﺧ ــﻼف ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ،إذ إن اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎء ﻟــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻻ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻮﻋﺪ ،وﻳﺤﺪد ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺪم
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮاب« .وأﻛ ـ ــﺪت أن اﻟ ـ ــﺮدود ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺤــﺎور
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻋﻼﻧﻴﺔ ،ﻟﺘﻀﻊ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أﻣﺎم ﺑﺼﺮ وﺑﺼﻴﺮة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ واﻟﺒﺮاﻫﻴﻦ.

اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ
ﻋﻤﻴﻖ اﻻرﺗﻴﺎح واﻟﺴﺮور ﻟﻌﻮدة
ﺳـ ـﻤ ــﻮ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻣﺸﺎﻓﻰ ﻣﻌﺎﻓﻰ،
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ّ
ّ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺟﻠﺖ
ﻗـ ــﺪرﺗـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﺑــﺎﻛ ـﺘ ـﻤــﺎل
اﻟﺸﻔﺎء ،ﻣﺘﻀﺮﻋﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻟﻰ
اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﺤﺮس ﺳﻤﻮه ﺑﻔﻴﺾ
ّ
ﻋـﻨــﺎﻳـﺘــﻪ ،وأن ﻳـﻤــﺘـﻌــﻪ ﺑـﻤــﻮﻓـ ـ ــﻮر
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ واﻟـ ـﻌ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ وﻳـ ـﻤ ــﺪ ﻓــﻲ
ً
ً
ﻋﻤﺮه ،وأن ﻳﺤﻔﻈﻪ ﺳﻨﺪا وذﺧﺮا
ﻟﻮﻃﻨﻪ وﺷﻌﺒﻪ.

زﻳﺎرة اﻟﻤﺒﺎرك
ﻛ ـﻤــﺎ أﺣ ـﻴ ــﻂ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ ﻋـﻠـﻤــﺎ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﻟـﺴـﻤــﻮ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء
ﻓﻲ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ،
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ـ ــﺪأت أﻣـ ـ ـ ــﺲ وﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ــﻲ
اﻟﻴﻮم ،واﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻣﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ،وﻧــﺎﺋــﺐ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
أﻧــﺲ اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ ،ووزﻳ ــﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ــﺎن،
ووزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ وزﻳـ ــﺮ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء
واﻟﻤﺎء د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ،وﻛﺒﺎر
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ دﻳـ ـ ــﻮان ﺳﻤﻮ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﻛ ـﻤ ــﺎ أﺣـ ـﻴ ــﻂ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ ﻋـﻠـﻤــﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻀﺮ
اﺟـﺘـﻤــﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑـﺸــﺄن اﻹﺟـ ــﺮاءات اﻟـﺘــﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻊ ﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎدي رﺟ ـ ـ ـ ــﺎل اﻹﻃ ـ ـﻔـ ــﺎء
ﺑـﺠــﺎﻧــﺐ ﻗــﺮﻳــﺔ اﻟـﻤـﺴـﻴـﻠــﺔ اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻗﻄﻌﺔ 7
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء،
وذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺮﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء،

ﻣﻌﺘﺼﻤﻮ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑـ »اﻟﻔﺰﻋﺔ« ﻟـ »ﺑﺪل اﻟﻌﻴﺎر«
اﻟﻌﻨﺰي :ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ﺻﺮف اﻟﺒﺪل ﻟﻠﺒﻌﺾ دون ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

اﻋﺘﺼﻢ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺻﺒﺎح
أﻣ ــﺲ داﺧ ــﻞ ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﺮة ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓــﻲ ﺻ ــﺮف »ﺑ ــﺪل اﻟـﻌـﻴــﺎر«
ﻛـﻤــﺎ ﻳ ـﺼــﺮف ﻟـﺒـﻌــﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻷول ﻣــﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ
 ،2017داﻋﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
إﻟﻰ اﻟﻔﺰﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻣﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺒﺪل.
ورﻓـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﺼ ـﻤ ــﻮن ﺑـﻌــﺾ
اﻟـ ــﻼﻓ ـ ـﺘـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﻮا ﻓـﻴـﻬــﺎ
»ﺑﺈﻋﺎدة ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ،واﻟﻌﺪل
واﻟـﻤـﺴــﺎواة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﺻﺮف
ﺑﺪل اﻟﻄﻮارئ«.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻣـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪس ﻣــﻦ
اﻟﻤﺸﺎﻏﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻌﻨﺰي
إن اﻋ ـﺘ ـﺼ ــﺎم ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء
واﻟﻤﺎء ﺳﻠﻤﻲ ،وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺳﻠﻤﻴﺔ،
ووﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ أﻫﺪاف
أﺧﺮى .وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
إن اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺑــﺪل اﻟـﻌـﻴــﺎر ﻋــﺪدﻫــﻢ ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ

 2500إﻟﻰ  3500ﻣﻮﻇﻒ وﻣﻮﻇﻔﺔ
ﻓ ــﻲ وزارة اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟـ ـﻤ ــﺎء ،ﻣﻦ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﻫـ ــﻼت اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ،
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت واﻟــﺪرﺟــﺎت
اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ ،واﻋ ـﺘ ـﺼ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺎ ﺳـﺒـﺒــﻪ
اﻧﻘﻄﺎع ﺑــﺪل »اﻟـﻄــﺎﺑــﻊ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ«
اﻟـﻤـﻌــﺮوف ﺑـﻌــﻼوة اﻟـﻌـﻴــﺎر ،واﻟﺘﻲ
أﻗﺮﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷﺳﺒﻖ ﻃﻼل اﻟﻌﻴﺎر
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻮان
اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 2017 / 10 /1
ﺻﺪر ﻛﺘﺎب ﻣﻦ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إﻟﻰ
دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼوة،
ﺑﺪون أن ﻧﻌﺮف أﺳﺒﺎب اﻹﻳﻘﺎف.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ﻗـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ ﺗ ـﻠــﻚ
اﻟـﻌــﻼوة اﻟـﻤــﺎدﻳــﺔ ﺗـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ 80
و 200دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺑـﺤـﺴــﺐ درﺟ ـ ــﺔ ﻛﻞ
ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺑﺤﺴﺐ درﺟﺘﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
وﺷـ ـﻬ ــﺎدﺗ ــﻪ اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺤــﺎﺻــﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟـﻤــﺎء وزﻳــﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪ أن ﺣﻤﻞ
ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ  2019 /2 / 21ﻓــﻲ ﺛﺎﻧﻲ
اﺳﺒﻮع ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ،ووﺟﻬﻪ إﻟﻰ
دﻳـ ــﻮان اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ ﻹرﺟ ــﺎع

ﺗﻠﻚ اﻟ ـﻌ ــﻼوة ،إﻻ أن اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان إﻟﻰ
اﻵن ﻟــﻢ ﻳــﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ
وﻟﻜﻦ وﺻﻠﻨﺎ أن اﻟﺮد ﺟﺎء ﺷﻔﻬﻴﺎ
ﺑ ــﺄن اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻣ ــﺮﻓ ــﻮض ،وﻗـﺒــﻞ ذﻟــﻚ
ﺗﻢ رﻓــﺾ ﺑــﺪل »اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ« واﻋﺘﺼﻢ
زﻣ ــﻼؤﻧ ــﺎ ﺑـﺴـﺒــﺐ اﻟ ــﺮﻓ ــﺾ وﺗـﻤــﺖ
إﻋﺎدة ﺑﺪل اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ
ﺑﻌﺪ أن ﺗــﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﺷـﻬــﺮﻳــﻦ ،وإﻧﻨﺎ
ﻧﻄﺎﻟﺐ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﻄﻠﺐ ﺳﻠﻤﻲ ﻋﺎدل،
وﻫﻮ إﻋﺎدة اﻟﺒﺪل ﻣﺮة أﺧﺮى ،وإن
ﻟــﻢ ﺗـﺘــﻢ إﻋ ــﺎدﺗ ــﻪ ﺳ ــﻮف ﻧﺘﺠﻪ إﻟــﻰ
اﻟﻘﻀﺎء.

اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺰور واﻟﻮﻓﺮة
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻤﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟـﺒـﻠــﺪي ﻓﻬﻴﺪ اﻟ ـﻤــﻮﻳــﺰري ،ان اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻓ ـﻘــﺖ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺣﺮم اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺻﻞ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﻟــﺰور واﻟــﻮﻓــﺮة وذﻟــﻚ ﻹﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز
وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻃﺮق وﻣﺠﺎري أﻣﻄﺎر وﺻﺤﻴﺔ.
وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻳﺰري ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻋﻘﺐ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ،ان اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ واﻓ ـﻘــﺖ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻋـﻠــﻰ ﻃﻠﺒﻲ
وزارة اﻷوﻗ ــﺎف واﻟـﺸــﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﺴﺠﺪ وﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ  6ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ اﺧﺮ ﻟﻤﺴﺠﺪ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  600ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ رﻗﻢ  4ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻧـ ــﻪ ﺗ ـﻤــﺖ اﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻃ ـﻠــﺐ ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻘﻮد ﻣﻊ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﻮد
وﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ اﺣﺎﻟﺔ اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺸﻌﻞ
اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻀــﺎن ﺑ ـﺸ ــﺎن إﻏ ـ ــﻼق وﺗ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺮ ﻗﺴﻴﻤﺘﻴﻦ
ﺑــﺎﻟـﺸـﺒــﺎك ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸــﺎﻟـﻴـﻬــﺎت ﺑـﻨـﻴــﺪر ﻗـﻄـﻌــﺔ 1
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ادارة اﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
) (IUCNﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺧﻀﺮ

ً
اﻟﺰﻳﺪان :ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﻖ  ١٧ﻣﻌﻴﺎرا ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
دوﻧﺖ ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺧﻀﺮ ﻣﺘﻮﺟﺔ ﺟﻬﻮدا ﺣﺜﻴﺜﺔ
اﻣ ـﺘــﺪت ﺳ ـﻨــﻮات ﻋ ــﺪة ﻛﻠﻠﺖ أﺧ ـﻴــﺮا ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )(IUCN
ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺰﻳﺪان ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« أﻣﺲ إن ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻫﻮ اﻋﺘﺮاف ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ودﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻻﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺴﺒﻞ ا ﻟـﺘــﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ــﺰﻳ ــﺪان أﻧ ــﻪ ﻳـﺘــﻢ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
واﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﺮاء
وﻓﻖ  17ﻣﻌﻴﺎرا واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدراﺟﻬﺎ »ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺧﻀﺮاء« وﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

ﻣﻴﺎه ﻋﺬﺑﺔ
وأﻓﺎد اﻟﺰﻳﺪان ﺑﺄن اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄول ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻴﺎه
اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮك اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﺮك
ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﻧﺒﺎت اﻟﺒﻮص )اﻟﻘﺼﺐ( واﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺬب أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ وﺟــﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﻧــﻮاع اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة
اﻟﺘﻲ ﺗﺮد إﻟﻴﻬﺎ إذ ﺗﻢ رﺻﺪ ﻧﺤﻮ  320ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر ﻓﻴﻬﺎ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك ﻓﻲ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻣﺎﺋﻴﺎت )اﻟﻀﻔﺎدع(.
وﺣﻮل اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻗﺎل إﻧﻬﺎ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪ واﻟﺠﺰر( وﺑﻴﺌﺔ
اﻟﻜﺜﺒﺎن اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ )اﻟﻨﺒﺎك( وﺑﻴﺌﺔ اﻟﺴﺒﺨﺎت وﺑﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻃﺔ ﺑﻨﺒﺎت اﻟﺒﻮص )ﺑﺮك اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺤﺎﻃﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺐ( وﺑﻴﺌﺔ اﻟــﺮﻣــﺎل )اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ( وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ
أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ اﻷﺣﻴﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺪاﺧﻞ
وﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.

ﻣﻨﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺑﺪأ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ،وﺗﻢ
اﻹﻋ ــﻼن ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺮ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣــﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻮزارة ﻣﺴﺎء اﻣﺲ اﻷول ،وﺗﻢ ﻣﻨﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻓ ــﻲ ﻣـﻘــﺪﻣـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺼـﺤــﻒ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻐـﻄـﻴــﺔ داﺧ ــﻞ اﻟ ـ ــﻮزارة اﻷﻣــﺮ
اﻟــﺬي دﻓﻊ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻟﻠﺨﺮوج أﻣــﺎم ﺑﺎب اﻟــﻮزارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟــﻼﻋـﺘـﺼــﺎم واﻟ ـﺘ ـﺤــﺪث أﻣ ــﺎم اﻟـﺼـﺤــﻒ ووﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋـ ــﻼم ﻋﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ.

ً
ﻏﻠﻖ  ١٢٠ﻣﺤﻼ ﺑﺎﻟﺠﻠﻴﺐ واﻟﺤﺴﺎوي
ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺷﻐﺎﻻت اﻟﻄﺮق وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮﻳﻨﺞ،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻻدارة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﺤﺴﺎوي أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﺋﻠﻴﻦ وإﺷﻐﺎﻻت اﻟﻄﺮق.
وأوﺿﺢ اﻟﺨﺮﻳﻨﺞ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ  392ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ وإﺷﻐﺎﻻت
ﻃﺮق وﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ وﻗﺎﻧﻮن  9/87اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺎدرة ﺣﻤﻮﻟﺔ 870م 3ﻣﻦ
اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ .وأﺷﺎر
إﻟﻰ أن ﻣﻔﺘﺸﻲ إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت أﻏﻠﻘﻮا ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ً
ً
 120ﻣـﺤــﻼ إدارﻳـ ــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ  200ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﻗــﺎﻣــﺔ إﻋ ــﻼن ﻗﺒﻞ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻲ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﺤﺴﺎوي.

اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺤﺠﺮف
وﺑﺤﺚ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﺆون ﻣﺠﻠﺲ
ّ
اﻷﻣ ـ ــﺔ ،واﻃـ ـﻠ ــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ ﻛ ـﺘــﺎب رﺋـﻴــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻪ إﻟ ــﻰ ﺳﻤﻮ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻪ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪم ﻣ ــﻦ اﻟـﻌـﻀــﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ د .ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﺤﺠﺮف ،وإﻋـﻤــﺎﻻ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة

»اﻟﺸﺆون« :ﻧﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع
ﻣﻴﻜﻨﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻋﺘﺼﺎم ﻣﻮﻇﻔﻲ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء« أﻣﺲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟ ــﺰور اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻖ وﻇﻴﻔﻲ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﺪل
اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻣﻦ / 10 /1
 2017ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أن اﻟﺒﺪل ﻳﺼﺮف ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻷول ﻣــﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ
 ،2017وﻫ ـ ـ ــﺬا اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ــﺎدل
ﻟ ــﻮﺟ ــﻮد ﺗ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﺷــﺎت
واﻟ ـ ـﺒـ ــﺪﻻت ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﻧ ـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﻮزﻳــﺮ
اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ
وإﻋﺎدة اﻟﺒﺪل ﻟﻨﺎ.

وإﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع إﻟـ ــﻰ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.

 135ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ،ﺳﻴﺪرج ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻋﻠﻰ
ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻗﺎدﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ أن اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﻮاب ﺣــﻖ
دﺳ ـﺘــﻮري ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ،
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴـﺪه ودﻋﻤـﻪ ﻟﻮزﻳــﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻻﺳﺘـﺠﻮاب
ّ
اﻟﻤﻘﺪم ﻟـﻪ ،وﻣﺆﻛـﺪا ﺛﻘﺘﻪ اﻟﻜـﺎﻣـﻠﺔ
ﺑـﻪ وﺑﻘـﺪرﺗﻪ ﻋـﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺳـﻼﻣﺔ
ﻣﻮﻗﻔـﻪ ،واﻟـ ــﺮد ﻋﻠـﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘـﻪ
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻦ ﻣﺤﺎور.

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻗﺎل وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺸﺆون ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻴﺐ ،إن أﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫــﻮ ﻣ ـﺸــﺮوع ﻣﻴﻜﻨﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة.
وأﺿــﺎف ﺷﻌﻴﺐ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟــﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻮدة ﺳﻤﻮ اﻻﻣﻴﺮ إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ،أن »اﻟﻮزارة
ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ :ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺪأﻧﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ،وﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع
ﺳﻨﻜﻮن رﺑﻄﻨﺎ ﻣﻊ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺘﻲ
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  20ﺟﻬﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻴﺘﻢ
ﻓﺘﺢ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺧــﺪﻣــﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ واﻟــﺬي
ﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮاج
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ«.
وﻗﺎل :ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﻜﻨﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺬي ﻗﻄﻌﻨﺎ
ﺑﻪ ﺷﻮﻃﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت ،وﺑ ــﺪأﻧ ــﺎ ادﺧـ ــﺎل ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ )اﻟ ـﺒ ــﺎرﻛ ــﻮد( ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﻴﻜﻨﺔ ادارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﻘﻮد وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
»اﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻜﻨﺔ ادارة
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ«.
وﻛﺸﻒ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮح ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ادراﺟﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻊ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

»ﺑﻴﺌﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪي« ّ
ﺗﻘﺮ ﻓﺮز ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
واﻓ ـﻘــﺖ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺷ ــﺆون اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪي
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ م .ﻣﻬﺎ اﻟﺒﻐﻠﻲ ،ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ،أﻣ ــﺲ ،ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻐﺮﻳﺐ،
ﺑ ـﺸــﺄن ﻓ ــﺮز إﻋـ ــﺎدة ﺗــﺪوﻳــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎﻳــﺎت ،ووﺿ ــﻊ ﺳــﻼت
اﻟﻤﻬﻤﻼت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت واﻷﺳ ــﻮاق ،ﻣﻊ
إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟــﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ،
واﺳﺘﺤﺪاث ﻓﻜﺮة اﻟﻐﺮف اﻟﺨﻀﺮاء.
وأﺟﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﻠﺒﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ م.
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﺮﻧﺪي ،ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت ،وﻣـ ــﺮادم اﻟـﻨـﻔــﺎﻳــﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ.
ﻛﻤﺎ ّ
أﺟﻠﺖ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ ﺣﻤﻮد اﻟﻌﻨﺰي
ﺑﺸﺄن اﺷﺘﺮاط زراﻋﺔ أﺷﺠﺎر ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺘــﺮﺧ ـﻴــﺺ ﻟـﻠـﻤـﺨـﻴـﻤــﺎت اﻟــﺮﺑـﻴـﻌـﻴــﺔ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ،إﻟــﻰ ﺣﻴﻦ دﻋــﻮة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻔﻈﺖ اﻗـﺘــﺮاﺣــﺎ آﺧــﺮ ﻟﻠﻌﻨﺰي ﺑـﺸــﺄن ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،وأﺣﺎﻟﺖ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ أﺣﻤﺪ ﻫﺪﻳﺎن ﺑﺸﺄن إﻋﺎدة
ﺗﺼﻤﻴﻢ زراﻋﺔ اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٦

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4250اﻻﺛﻨﻴﻦ  21أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م  22 /ﺻﻔﺮ 1441ﻫـ

إﻃﻼق ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻊ إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ــﻼﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت وﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻃﻼق ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ
)اي اﻛﺲ ﺑﻲ( اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺑﻨﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻣﺲ اﻧﻪ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﻘﺴﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ) (ix.kwﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ وﺟ ــﻮد ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ﺗـﻔــﺎﻫــﻢ ﻟـﻤــﻦ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓﻲ
اﻻﻧﻀﻤﺎم.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻤﻜﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻻﻃـ ـ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺎص
واﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ وﻣ ـ ــﻦ ﺿ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ورﺳﻮم ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ أن اﻟـ ــﺪور اﻟـﻤـﻨــﻮط ﺑﺎﻟﻤﻘﺴﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻓــﻲ رﺑ ــﻂ أي ﺷـﺒـﻜــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺤــﻮزﺗـﻬــﺎ ﻋـﻨــﻮان
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺣﺼﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻤ ــﺎ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺆدي اﻟ ـ ــﻰ رﻓ ـ ــﻊ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى أﻣ ــﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ودﻋــﻢ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ.

وأﻓﺎدت ﺑﺄن اﻟﻤﻘﺴﻢ ﺳﻴﻘﻠﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻮاﺑﻞ
اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓــﻲ إﺗــﺎﺣــﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ دون ﻋـﻘـﺒــﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻ ﺳـﺘـﻔــﺎدة
اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل آﺧــﺮ ،وﻗﻌﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﺳﺘﻮﻧﻴﺎ اﻣﺲ
ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ واﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ.
ووﻗـ ــﻊ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻدارة
واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻼﺗـﺼــﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺎﻟﻢ اﻷذﻳﻨﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ﺳﻴﻢ
ﺳﻴﻜﻮت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻻﺳﺘﻮﻧﻴﺔ ﺗﺎﻟﻴﻦ.
واﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب اﻷذﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺢ
ﻟـ ـ »ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑ ــﺈﺑ ــﺮام ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﺬﻛــﺮة اﻟﺘﻲ
ﺟﺎءت ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد واﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻹﺑﺮاﻣﻬﺎ.
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ً
»اﻹﻃﻔﺎء« ﻧﻔﺬت ﺗﻤﺮﻳﻨﺎ
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺠﻼوي :ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

»اﻟﺠﻤﺎرك« ﺗﻤﻬﺪ ﻹﻃﻼق »اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﻧ ـﻔــﺬت اﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﻃ ـﻔــﺎء ،أﻣــﺲ،
ً
ً
ﺗـﻤــﺮﻳـﻨــﺎ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺒـﻨــﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار
اﻟ ـﺸ ـﻔــﺎء ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣــﻊ إدارة
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وأ ﻋ ـﻀ ــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
واﻹﻋﻼم ﺑـ »اﻹﻃﻔﺎء« ،اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ،
إن اﻟـﺴـﻴـﻨــﺎﻳــﻮ اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺑــﺎﻟـﺘـﻤــﺮﻳــﻦ ﺗﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻧــﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺛــﻼث ﻏﺮف
ﺑ ـﻨ ـﻔــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺎح ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪور اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻊ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ وﻗﻮع ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ
إﻃﻔﺎء ﺣﻮﻟﻰ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ إﺧــﻼء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
واﻟ ـ ـﻄـ ــﻮاﻗـ ــﻢ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ واﻹدارﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،وإﻧـ ـﻘ ــﺎذ
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ.
وذﻛ ــﺮ أن اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ دوري
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻛﻮادر »اﻹﻃﻔﺎء«.

اﻟﺠﻼوي ﺧﻼل إﻃﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـ ــﻺدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤــﺎرك اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﺟ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺠــﻼوي
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ أﻣﺲ ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ،ﻹﺣﺎﻃﺘﻬﻤﺎ
ﺑﻌﺰم »اﻟﺠﻤﺎرك« إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺸﻐﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ).(AEO
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﺠ ــﻼوي ،ﺧ ــﻼل اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ،إن

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎرك
وﺷــﺮﻛــﺎء اﻟﻌﻤﻞ ،ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ً
اﻟـﻤـﺒــﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻛ ـﻴــﻮﺗــﻮ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪﻟــﺔ ﻟـﺘـﺒـﺴـﻴــﻂ اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات
اﻟـﺠـﻤــﺮﻛـﻴــﺔ ،واﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟـﺘـﺠــﺎرة،
وﺗﻴﺴﻴﺮ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
واﻟـﻤـﻀــﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻤــﻮﺣــﺪ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻴﻦ

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون .وأوﺿﺢ اﻟﺠﻼوي
أن اﻛ ـﺘ ـﻤ ــﺎل ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻳﺴﺘﻨﺪ
ﻋـﻠــﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟــﺰﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻐــﺮق ﻟــﻺﻓــﺮاج
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮارات
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ،ﺑـﺸــﺄن وﺟ ــﻮد اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاج واﻟﺮﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ
ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ،وﺧﻔﺾ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وزﻳﺎدة اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري.

دلبلا

•
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»اﻟﻜﻠﻴﺔ« ﺗﺮﻓﺾ وﻗﻒ اﻧﺘﻘﺎل »اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ« إﻟﻰ »اﻟﺸﺪادﻳﺔ«
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻛﺪت أن اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺮار اﻻﻧﺘﻘﺎل وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻻ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
وﺟﻮد أﻋﻤﺎل
ﺑﻨﺎء وﺗﺤﻘﻴﻖ
وﺟﻪ اﻟﺨﻄﺮ
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة
اﻟﻄﻠﺒﺔ

رﻓﻀﺖ اﻟﺪاﺋﺮة اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﺎﻳﺾ اﻟﺠﺎﻟﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﻮﻗﻒ ﻗﺮار اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺪادﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ ،إن ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻗــﺮر ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ  2013 /1ﻓــﻲ  6و،2013 /2/ 14
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ )/2013
 ،(2017وأن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻛﻠﻴﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻋﺪاد
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،
واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺸﻐﻴﻞ
وﺻﻴﺎﻧﺔ وإدارة ﻣﺒﺎﻧﻰ اﻟﻤﺸﺮوع.
وأوﺿـﺤــﺖ :ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2018 /12 /16ﻗــﺮر ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﺸﻐﻴﻞ
 6ﻛﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ  ،2019 /9وﻫﻲ
ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب ،واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ،واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ،
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺒﺘﺮول ،واﻟﻌﻠﻮم .وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗــﻢ  30ﻟﺴﻨﺔ  2004ﺑــﺈﻧـﺸــﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة -ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  26ﻟﺴﻨﺔ 2014
وﻗﺒﻞ إﻟﻐﺎﺋﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  76ﻟﺴﻨﺔ  2019ﻓﻲ ﺷﺄن
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺧﻼل
 5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  26ﻟﺴﻨﺔ ،2014

ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ووﺿﻊ ّ
ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
وﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  -وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ  -ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ  ،2019/ 9ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻗﺪ ﺟﺎء
ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪه اﻟﻤﺒﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 30ﻟﺴﻨﺔ  2004ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛــﺪه اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  76ﻟﺴﻨﺔ  2019ﻓﻲ
ﺷﺄن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ ،وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺿﻮء أن اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء أن
ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻹداري
ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻇﺮوﻓﻪ ووزن اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﺑﻤﺎ
ﻣﻌﻘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻻ ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن ﻗﺮارﻫﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وأن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ وزن اﻟﻘﺮار
اﻹداري ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﺪوره ﻣﺘﻔﻘﺎ وﺣﺪود اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ أو ﻋﺪﻣﻪ
وﻻ ﻳﺠﺎوزﻫﺎ اﻟﻰ وزن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻘﺮار ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻼءﻣﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ اﻹدارة ،وﻛﺬا
ﻓﻲ ﺿﻮء ﺧﻠﻮ اﻷوراق ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻗﺪ ﺻﺪرت ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﻌﻴﺐ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﺘﺮض وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﻊ

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﺐء إﺛﺒﺎﺗﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن
اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺟــﺎء ﻣﺘﻔﻘﺎ وﺻﺤﻴﺢ ﺣﻜﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻀﺤﻰ ﻣﻌﻪ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ دوﻧﻤﺎ ﺳﺒﺐ
ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ :وﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﺎ أورده اﻟﺤﺎﺿﺮ
ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﻟ ـﺼ ــﺪوره ،ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻋ ــﺪم اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻛــﺎﻓــﺔ أﻋـﻤــﺎل
اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ّ
ﻳﻌﺮض ﺣﻴﺎة
اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،وأن ﺛﻤﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻓﺬﻟﻚ
ﻣﺮدود ﺑﺎﻵﺗﻲ:
 1أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ارﺗﺒﺎط ﺣﺘﻤﻲ ﺑﻴﻦ وﺟﻮد أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎءواﻟﺘﺸﻴﻴﺪ وﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟــﻪ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻠﺒﺔ
وﻣــﻮﻇـﻔــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ،ﺑﺤﺴﺒﺎن أن ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﺼﻮر ﻋﻘﻼ أن
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺪات اﻟﺒﻨﺎء وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺧﻄﺮ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ أو
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻋﻠﻰ
دﻟﻴﻼ
ﺗﻌﺪ
ﻻ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
 2أن اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎتً
ﻋــﺪم إﻣﻜﺎن ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳ ــﺔ ،ﻓﻲ ﺿــﻮء ﺧﻠﻮ
اﻷوراق ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ.

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

ﺗﺰﻛﻴﺔ »اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ«
ﻟﻘﻴﺎدة »ﻃﻠﺒﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ«
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻋـﻘــﺪ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻓ ــﺮﻧ ـﺴ ــﺎ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺘــﻪ
اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎدﻳــﺔ أﻣ ــﺲ اﻷول؛
ﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮﻳ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
واﻹداري ،وأﺳ ـﻔــﺮ ذﻟ ــﻚ ﻋــﻦ ﻣﻨﺢ
اﻟـﺜـﻘــﺔ ﻷﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ،
وﺗــﺰﻛـﻴــﺔ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻘــﺎﻋــﺪ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻹدارﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر
ﻋـ ـ ـﻀ ـ ـ َـﻮي وﻓ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺗ ـ ـﻤـ ــﺮ ،ﻓ ــﺮع
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وأﺳﻔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎم اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻲ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻋــﻦ
رﺋﻴﺴﺎ،
اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺠﻤﻲ
ً
وﻋﻠﻲ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ،
وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﻔ ـﻀ ـﻠ ــﻲ أﻣ ـﻴ ـﻨ ـ ًـﺎ
أﻣﻴﻨﺎ
ﻟﻠﺴﺮ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪي
ً
ﻟـ ـﻠـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق ،وﻋـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ ﻛـ ــﻞ ﻣــﻦ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻄﻴﺮي وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي
وﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟـ ـﻔ ــﻼح وﻧ ـﺴ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻧﻤﺮ

وﻣــﺎﻟــﻚ اﻟﻌﻨﺰي ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺗﺰﻛﻴﺔ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ وﻓﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻫﻤﺎ ﻓﻬﺪ
اﻟﻘﺤﻴﺺ وﻋﻴﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺮﻣﻴﺶ.
وﻋﻘﺪ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺴﻨﻮي
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،اﻟـ ــﺬي أﻗ ـﻴ ــﻢ أﻣ ــﺲ اﻷول
ﺗ ـﺤ ــﺖ ﺷـ ـﻌ ــﺎر "ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـﻬ ــﺪﻧ ــﺎﻛ ــﻢ"،
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ،وﺣﻀﻮر ﻋﺪد
ﻣ ــﻦ ﻧ ــﻮاب ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ .وﺷـﻬــﺪ
ـﺎﻻ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ،إذ
اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ إﻗـ ـﺒ ـ ً
ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻻﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎء اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻜﻨﺪي :إﻋﺪاد ﺷﺒﺎب ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮري ﻟـ»إدارﻳﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«:
اﻟﻨﺠﺎج اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﺰﻣﻮا اﻟﻼﺋﺤﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﻼب

ً
ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ »ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ« وأﺷﺎد ﺑﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
وﺻ ــﻒ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟـﻜـﻨــﺪي ﻟــﺪى
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ــﻮﻳ ــﺲ ﺑ ـﻴ ــﺎر اﻳ ـﻤــﻮﻧــﺪ،
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ -اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﺑــﺎﻟـﺘــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ ،واﻟـﻤـﺘـﻄــﻮرة ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻌﺪ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﻳﺔ
وﻣﺘﻴﻨﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﺣــﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ،ﺧ ــﻼل اﻟـﻤـﺤــﺎﺿــﺮة
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻧـﻈـﻤـﺘـﻬــﺎ ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑــﻮﻛـﺴـﻬــﻞ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﻠـﺒـﻨــﺎت ،ﺗـﺤــﺖ ﻋـﻨــﻮان
"اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻛـ ـ ـﻨ ـ ــﺪا" ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺣ ــﺎﺿ ــﺮ ﻓـﻴـﻬــﺎ
اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪي ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺮح
اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ أﺑ ــﻮﺣ ـﻠ ـﻴ ـﻔ ــﺔ ،وذﻟـ ــﻚ
ﺑــﺈﺷــﺮاف ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻘﺎﺳﻢ ،وﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻻﻣﻨﺎء د .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ،
ورﺋ ـﻴــﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ د .ﻋـﻠــﻲ ﻋﺮﻳﻔﺔ،
ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻدارﻳﺔ
د .أرزو ﺣ ــﺮاف ،وﻋ ــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ.
وأوﺿ ــﺢ اﻳـﻤــﻮﻧــﺪ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻜﻔﺎءﺗﻬﻤﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟــﻰ اﻧـﻬــﺎ ﺗـﻘــﺪم ﺑــﺮاﻣــﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮرة وﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻛــﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،ﻛﻤﺎ ان اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ،
ﻣ ـﺸ ـﺠ ـﻌــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ زﻳـ ـ ـ ــﺎرة اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺴﻔﺎرة ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﻛﻨﺪا.

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻜﻨﺪي ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮر

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟـﻜـﻨــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ ،وﺗـﻄــﺮق
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋ ــﻦ ﻣـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑ ــﻼده
اﻟـﺴـﻴــﺎﺣـﻴــﺔ ،ﻣـﻌـﺒــﺮا ﻋــﻦ إﻋﺠﺎﺑﻪ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ.
ووﺟـ ـ ــﻪ اﻳ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺪ ﺣ ــﺪﻳ ـﺜ ــﻪ إﻟ ــﻰ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﺋﻼ" :اﻧﻪ ﻟﻤﻦ دواﻋﻲ
ﺳــﺮوري اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻛﻠﻴﺔ
ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﻌﺮف أﻛﺜﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﺮﻳﺞ دﻓﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻟﺪﻳﻬﻦ
اﻟﻌﻠﻢ وا ﻟـﻤـﻌــﺮ ﻓــﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
وﻇﻴﻔﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ".
وأﺿﺎف "وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ أن

أرى اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻦ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء أﻋﻤﺎﻟﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻷﺳــﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .وأﻧﺎ أؤﻣﻦ
ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣــﻊ اﻋ ــﺪاد ﺷـﺒــﺎب ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﻮق ،ﻓــﺈن ﺧﻄﻂ دوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﻮع واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﺳـﺘـﺤـﻘــﻖ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻄﻠﻮب".
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد وإدارة اﻷﻋﻤﺎل
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،إن ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻣﻬﻤﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎﻗﻬﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻛﻴﻒ
ﻳــﺆﺛــﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟ ــﺪول ﻋﻠﻰ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ

ﺗـﻄــﻮر ﻫ ــﺬا اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد .وأﺿ ــﺎف
اﻟﻘﺎﺳﻢ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
ﺗـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺎت ﻟ ـﻴ ـﻜ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎدات ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺎت
ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟـﻘــﺮارات ،ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،إذ ﻳـﺠــﺐ أن
ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻘ ــﺮار ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋـﻠــﻰ أﺳــﺲ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﻤﺎ ،ﺷﻜﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ واﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻋﻠﻲ ﻋﺮﻳﻔﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﺎرﺗﻪ
ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ـ َـﺪﻳ ــﻦ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮات ﻟ ـﻤــﺎ ﻟ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ دور
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

اﻟﻔﻀﻠﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﻣﻊ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪﻧﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ
»اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ«

اﻟﻔﻀﻠﻲ ﺗﻜﺮم ﺑﺮﻧﻴﻦ
ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻤﻴﺪة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،د .ﺳﻌﺎد اﻟﻔﻀﻠﻲ ،ﻣﻊ
اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر اﻟﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ
ﺑ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻷﺷ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ
ﺳﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﺮﻧﻴﻦ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ اﻟﻤﺰﻣﻊ
ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ.
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ زﻳـ ـ ــﺎرة د .ﺑــﺮﻧ ـﻴــﻦ،
ﺗــﺰاﻣ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻊ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـﺘــﻮﻋــﻮي
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ ﻟـ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن اﻟـ ـﺜ ــﺪي،
وﻧـﺸــﺮ اﻟــﻮﻋــﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟــﺪى
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ
ﺑــﺎ ﻟـﻄــﺮق اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
واﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻼج ،ﻣـ ــﺎ ﻳـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻋـﻠــﻰ
ﺗ ـﺤ ـﺠ ـﻴ ــﻢ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮض.
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟــﺰﻳــﺎرة ،ﺗﺤﺪث
د .ﺑﺮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺑﻌﻨﻮان
"اﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف
ً
ﻣﺒﻜﺮا" .ﱠ
وﺑﻴﻦ
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي
د .ﺑ ــﺮﻧـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮة
ا ﻟ ـﻄــﺮق اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻤﺒﻜﺮة
ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬا اﻟﻤﺮض واﻟﻄﺮق
اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ ،ﻣﺜﻞ ﻓﺤﺺ
اﻟ ـﺜــﺪي اﻟ ــﺬاﺗ ــﻲ اﻟ ــﺬي ﺗ ـﻘــﻮم ﺑﻪ
اﻟـﺴـﻴــﺪة ﺷـﻬــﺮﻳــﺎ ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺒـﻠــﻮغ،
وﻳ ـﺘ ـﺒ ــﻊ ذﻟ ـ ــﻚ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ اﻟ ـﺒ ــﺪء
ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﺤ ــﺺ اﻹﺷـ ـﻌ ــﺎﻋ ــﻲ ﻋـﻘــﺐ
ﺑـ ـﻠ ــﻮغ ﺳـ ــﻦ اﻷرﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ،
ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﻫــﺬا اﻟﻔﺤﺺ دﻗﻴﻖ
ً
ﺟ ــﺪا ﻓــﻲ اﻛـﺘـﺸــﺎف اﻟـﺴــﺮﻃــﺎن،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﺘﺸﻔﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻮرم
ﺑﺎﻷﺳﺎس.

●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ً
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻧــﺪﺑــﺎ د .ﻣﺸﻌﻞ
اﻟﻤﻨﺼﻮري اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳ ــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟـﻌــﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣـﺘــﺪرﺑــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ
 2020/2019ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ وﺑﺬل ﺟﻬﻮدﻫﻢ
ﻓ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ زﻣــﻼﺋ ـﻬــﻢ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻣﻨﺤﻮﻫﻢ
ﺛﻘﺘﻬﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﺎدة ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد وﺗﺬﻟﻴﻞ أي ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺧــﻼل ﻋﻘﺪ ﻋـﻤــﺎدة ﺷ ــﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ د .اﻟﻤﻨﺼﻮري ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻼﺑﻲ اﻟﺘﻲ
ﻓــﺎزت ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺆﺧﺮا .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻋﻠﻦ
أﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﻇﺎﻓﺮ اﻟﻌﺠﻤﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻻدارﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟــﻼﺗـﺤــﺎد ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ  ،2020/2019ﻟﺘﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﺎري اﻟﻌﻠﻴﺎن
رﺋﻴﺴﺎ ،وﻧﺎﺻﺮ اﻟﻮﺳﻤﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆون
اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻬﻠﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﻠﻲ اﻟﻬﺎﺟﺮي

اﻟﻤﻨﺼﻮري ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆون اﻻﺗﺤﺎد ،وﻇﺎﻓﺮ اﻟﻌﺠﻤﻲ
أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺮ ،وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﺠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻻداري،
وﺳﻌﻮد اﻟﻤﺤﻠﺴﻲ أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﺼﻴﺮي رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ واﻷﻧـﺸـﻄــﺔ،
ً
وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻈﻔﻴﺮي رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ وﻟﺠﻨﺔ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪﻳــﻦ ،ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ اﻟــﺮﺣـﻴـﻠــﻲ رﺋﻴﺴﺎ

ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﻫﺰاع اﻟﻔﻀﻠﻲ
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺳﻠﻄﺎن راﺷﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ً
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎدل اﻟﺠﺎرﻛﻲ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ً
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻜﺎوى .

زواﻳﺎ ورؤى

٨

ﻫﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﻜﻮﻳﺖ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت
وإﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت دون واﺳﻄﺔ؟
أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
• ﻗـﺒــﻞ أﺳــﺎﺑـﻴــﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛـﻨــﺖ ﻓــﻲ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑﻤﻌﻴﺔ أم
اﻟﻌﻴﺎل ،وﺑﻤﺠﺮد أن وﻃﺌﺖ أﻗﺪاﻣﻨﺎ ﻣﻄﺎر ﺟﺪة ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدة ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ،ﻓﺨﺘﻢ اﻟﺠﻮازات ﻛﺎن
ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﻇﻔﺎت وﻣﺸﺮﻓﺎت ﺳﻌﻮدﻳﺎت ،وأﺟﺮﻧﺎ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ أﻗﻠﺘﻨﺎ
إﻟــﻰ ﻣﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺪﻳﺮه ﺳﻴﺪﺗﺎن ﺳﻌﻮدﻳﺘﺎن ،وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻌﻮدﻳﻴﻦ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻔﻨﺪق
ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﺳﻌﻮدﻳﺎت ﻳﺘﻮﻟﻴﻦ اﻹدارة واﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﻼت اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
واﻟـﻌـﻄــﻮر واﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻄــﺎﻋــﻢ ،وﻷﻧ ــﻲ ﺻـﻴــﺪﻻﻧــﻲ ﻟــﻢ أﻓــﻮت
ﻓﺮﺻﺔ إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ،ﻓﺈذا ﺑﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺳﻌﻮدي
ﻳﺒﻴﻊ وﻳﺸﺮح اﻷدوﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻓﻘﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻫﺬه ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻹﺣﻼل وإﻻ ﺑﻼش.
وﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻃﻤﻮح
ﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺗﺠﺎر ﻟﻴﺴﻮا ﺻﻴﺎدﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻻﻗﺘﺮاح إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻣﻦ إدارة ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺘﺮاﺧﻴﺼﻬﻢ
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ.
وواﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ،وﺻﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن
ﻣﻨﺬ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﺮ أﻋﺪاد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ
ً
ﺣﺘﻰ اﻵن! وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻤﺤﻤﻮد
ﻟـﻌــﺪة أﺳ ـﺒــﺎب أﻫـﻤـﻬــﺎ ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺻــﺪرت
ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن ،وﻫــﻲ ﺗـﻨــﺺ ﻋـﻠــﻰ وﺟ ــﻮب زﻳ ــﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻹﺻﻼح ﺳﻮق
ً
اﻷدوﻳﺔ ﺑﺈﺷﺮاف أﻳﺎد ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻘﻞ أن ﺗﻔﺘﺢ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة أو ﻋﻴﺎدة ﻃﺒﻴﺐ وﻣﻜﺘﺒﺎ ﻫﻨﺪﺳﻴﺎ،
وﺗﺠﻠﺐ ﻋﻤﺎﻟﺔ واﻓﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ؟
اﻵن ﻳﺒﺪو أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت إﺟــﺮاءات ﺟﺎدة ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻧﺤﻦ ﻧﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻬﺎ وﻧﺪﻋﻮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﺰم ،ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ وزارة اﻟﺸﺆون إﻟــﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟ ــﺮاء ات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ
اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻌﻘﺪة وﻣﻌﺠﺰة ﻟﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت
أﻧﻬﻢ أﻫﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺪوام اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬي
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر.
ً
ﺧﺘﺎﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﺧﻄﻮة ﺟــﺎدة إﻟﻰ اﻷﻣــﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺪف
اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻓﻬﻞ ﺳﺘﺘﻜﺎﺗﻒ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ؟
• استياء عارم:
أﻳﻨﻤﺎ ذﻫﺒﺖ أﺳﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﺘﻴﺎء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ إﻋــﻼن ﻧﻮاب
وﻣﺮﺷﺤﻴﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ دواوﻳـﻨـﻬــﻢ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ
وإﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺎدة
 115ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺖ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻣﻤﺎ أزﻋﺞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﺷﻌﻮرﻫﻢ أن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻗﺪ
ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻓﻤﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺗﺠﺮي
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺳـﻤــﺎت اﻟـﺴــﺮﻋــﺔ واﻹﻧ ـﺠــﺎز وﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣــﻦ اﻟﻮاﺳﻄﺔ
وﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص.
ﻛﻤﺎ ازﻋﺞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﻬﻢ ﺻﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﺎﻗﻲ
اﻋـﻀــﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳ ـﻠــﻮب ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣــﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ،وﻫ ــﻢ ﻳـﺘـﻤـﻨــﻮن ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ أن ﺗﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ
ﺑﺴﻼﺳﺔ وﻳﺴﺮ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟــﻮزارات دون ﺗﻔﺮﻗﺔ ودون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ﻧﺎﺋﺐ أو ﻣﻨﺪوب أو وﺳﻴﻂ.
ﻓﻬﻞ ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ أﻣﻨﻴﺘﻬﻢ؟
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ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺮ )(٩

د .ﺧﻮﻟﺔ ﻣﻄﺮ

ﺑﺎﻟﺮوح ﺑﺎﻟﺪم!! *
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﺘﺎﻓﺎت دو ﻣــﺎ ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ ،وﻛﺎن
اﻟ ـﻨ ــﺎس ﻻ ﻳ ـﻌــﺮﻓــﻮن إﻻ ﺗ ــﺮدﻳ ــﺪ ﺑــﺎﻟــﺮوح
ﺑﺎﻟﺪم ،ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻌﺎرات
ﺗـﻘـﻠـﻴــﺪ ﻳــﺔ ،و ﻟ ــﻢ ﻳـﺒـﺘـﻜــﺮ ﺗـﺠــﺎر اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ
"ﻟﻠﻮاﻗﻒ" اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻵن ﻓﺒﻘﻲ
ﺑ ـﻌــﺾ أﺛ ــﺮ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺎرات ،إذ ﻣ ــﺎ زال
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺳﻮى اﻟﻮﻻء اﻟﺘﺎم أو
ا ﻟـﻤــﻮت ﺗﺤﺖ ﻋـﺠــﻼت ا ﻟـﻄــﺎ ﻋــﺔ ﻟﺸﺨﺺ
ﻣﺎ ،ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺤﻮل ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ أو ﺑﻔﻌﻞ
ﻗﺒﻴﻠﺔ أو ﻃــﺎ ﺋـﻔــﺔ أو دو ﻟ ــﺔ أو ﺟـﻴــﺶ أو
ﺳـﻠـﻄــﺔ إﻟ ــﻰ زﻋ ـﻴــﻢ ،رﻏ ــﻢ أن ﻛـﻠـﻤــﺔ زﻋـﻴــﻢ
أ ﺻـﺒـﺤــﺖ ﻓـﻀـﻔــﺎ ﺿــﺔ و ﻗــﺎ ﺑـﻠــﺔ ﻷن ﺗﻜﻮن
ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ.
ﺻﻐﺮ اﻟﺰﻋﻤﺎء ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﻢ،
و ﻣـ ـ ــﺎ زال ﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬ ــﻢ ﻟ ـ ــﻢ ﻳـ ـﻜـ ـﺒ ــﺮ أ ﺑـ ـ ـ ــﺪا ﻻ
ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻪ وﻻ ﺑﺼﺮاﺧﻪ وﻻ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ
ﺑﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺴﺮة ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء أﻛﺜﺮ،
واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدم إن ﻫﻢ اﻧﺘﻔﻀﻮا
أو رﻓﻀﻮا ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺒﻄﺔ،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻴﺪ ﻋــﻦ ذ ﻟــﻚ ا ﻟـﺨــﻂ ،ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺜﺮاء ﻟﻬﻢ ،وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﻮز
واﻟـ ــﻮﺟـ ــﻊ ﻟ ــﻶﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﻛ ــﻞ اﻵﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ ﻣــﻦ
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺑـﻘـﻴــﺖ ﻓـﺘــﺮة ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ﻣــﺆﻣـﻨــﺔ أن
ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدم ﻳ ـﻤ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻌ ـﺼــﻰ
اﻟ ـﺴ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ــﺰﻳ ــﻞ آﺛـ ـ ــﺎر ﺳـﻨـﻴــﻦ
اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻈﻠﻢ.
ﻫــﻢ أﻳﻀﺎ رﺑﻤﺎ ﺻــﺪ ﻗــﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺬﺑﺔ،
وﻟـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻛ ـ ــﺎن ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻬ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺐ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺸﻴﺪ وا ﻟـﺘـﺨــﻮ ﻳــﻒ ﻣﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺪو اﻟ ــﺮاﺑ ــﺾ ﻋ ـﻨــﺪ ﺧ ــﺎﺻ ــﺮة اﻟــﻮﻃــﻦ
ا ﻟـﻘــﺎدم ﻟﻴﺤﺮق زرﻋﻬﻢ وﻳﻬﺪم ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ،
ﻫـﻨــﺎ ﺗ ـﺜــﺎر اﻟـﻨـﺨــﻮة ﻟ ــﺪى اﻟـﺠـﻤــﻮع اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺴﻴﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ ،وﺗﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺮاﻋﻲ
ﻗ ـﻄ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺰ ﻓـ ــﻮق اﻟـ ـﺘ ــﻼل واﻟ ـﺠ ـﺒ ــﺎل
اﻟ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺮة ،ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻌــﺮﻓــﻮا ﻳــﻮﻣــﺎ أن اﻟ ـﻌــﺪو
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﺮاﻗﺪ ﻓﻮق ﻓﺮاش اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ
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ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺄﺳﻮاره اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺣﺮاﺳﻪ
ﺑـ ـﻌـ ـﻀ ــﻼﺗـ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﻮﻟـ ــﺔ واﻷﺳ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺔ
اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ـﺜ ــﺔ ،رﺑ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻗ ــﺪ ﺑ ـﻴ ـﻌــﺖ ﻟـﻬــﻢ
ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا ﺿ ـﻤــﻦ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺮة
اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﺴﺨﺮﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة ذات
ﻳ ــﻮم ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺘــﻪ اﻟـﻨــﺎﺻــﻊ اﻟـﺒـﻴــﺎض ﺑﻤﻠﺢ
أرﺿﻬﻢ!
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ذاك
اﻟﺤﺎﺟﺰ وأﺧﻔﺘﻪ "ﺳﻜﺮة" اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي
ﺻ ـ ــﺪق أﻧ ـ ــﻪ ﻋ ـﻈ ـﻴ ــﻢ ﻓ ـﻘ ــﻂ ﻷﻧـ ـﻬ ــﻢ ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا
ﻳﺮددون ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼل ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣـﻜـﺴــﺮة ،وﺗﻠﻌﺜﻢ ﻓــﻲ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷم "أ ﻳـﻬــﺎ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﻈﻴﻢ" وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن أن ﺑﻌﺾ
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮب ﻗﺪ ﺗﺼﺪق وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ
ﻗ ــﺪ ﺗـ ـﺨ ــﺎف ،وﻓـّ ــﻲ اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﺘ ـﻴــﻦ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ
وا ﺣ ــﺪة أن ﻳـﻌــﺾ ا ﻟـﻨــﺎس ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺣﻬﻢ
وﻳﺴﺘﻤﺮوا ﻣﻌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ا ﻟـﻠــﻪ ر ﺑـﻤــﺎ أو
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺠﺰة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء أﻳﻀﺎ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ
ﻷرﺿﻬﻢ ﻗﻠﺐ ﻳﺮى وﻳﺴﻤﻊ اﻷﻧﻴﻦ.
ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮون ﺑـﻄــﺎﻋــﺔ "وﻟ ــﻲ اﻷﻣ ــﺮ"
أو "أوﻟـ ـﻴ ــﺎء اﻷﻣ ـ ــﺮ" ،ﻓ ـﻬــﻢ أﺣ ـﻴــﺎﻧــﺎ واﺣ ــﺪ
وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺜﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن اﻷو ﻟــﻮن
ﻗﺒﻞ أ ﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ أ ﻟــﻒ ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ا ﻟـﻐــﺰوات،
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺎﺑﻼ ﻷن ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﻣﺠﺮد ﻏﻨﻴﻤﺔ ﺣــﺮب ﺣﺘﻰ ا ﻟـﻨـﺴــﺎء! اﻵن
ﻫ ــﻮ زﻣ ــﻦ اﻟـﻐـﻨــﺎﺋــﻢ ﺑ ـﺤ ــﺮوب اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
وﺻ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺎت ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻛـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺘ ـﺸ ــﺎﺑ ــﻪ،
ﻓﺘﻌﺪدت اﻷﺷﻜﺎل واﻟﻤﻀﻤﻮن واﺣﺪ!
اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪﻟ ــﺖ ﻋـ ـﺒ ــﺎرة "ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺮوح ﺑ ــﺎﻟ ــﺪم"
وﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ "اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ" أو "اﻟﺸﻌﺐ
ﺟـﻌــﺎن" أو "وﻳـﻨـﻜــﻢ ﻳــﺎ ﺣـﻜــﺎم" ،وراح ﻛﻞ
ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻳ ـﺴــﺮد ﻋــﺬاﺑــﺎﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﻸ ﻋﺒﺮ
ً
ﺷــﺎ ﺷــﺎت ا ﻟـﺘـﻠـﻔــﺰة ر ﻏ ــﻢ أن ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻣﻨﻬﺎ
ﻣـﻠــﻚ ﻟـﺘـﻠــﻚ اﻟـﻄـﺒـﻘــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ،ﻛــﻞ اﻹﻋ ــﻼم
ﻟـ ـﻬ ــﻢ واﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﺎت ﻟـ ـﻬ ــﻢ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة

ﻟ ـﻬ ــﻢ واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﻟ ـﻬ ــﻢ ﺣ ـﺘ ــﻰ "اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺰ"
وﺳـﻨــﺪوﻳــﺶ اﻟ ـﺸــﺎورﻣــﺎ ﻳــﺮﻳــﺪون ﻗﻄﻌﺔ
ﻣﻨﻪ! ﻓﺤﺮام أن ﻳﺴﺘﻔﺮد اﻟﻔﻘﻴﺮ ﺑﻤﺤﻠﻪ
اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮ اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ـﻴــﻞ ﺑ ــﻪ أﻫ ـﻠ ــﻪ وﻳـﻌـﻠــﻢ
أ ﻃـﻔــﺎ ﻟــﻪ ور ﺑ ـﻤــﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳــﻮ ﻓــﺮ ﻟﻬﻢ
اﻟﻄﺒﺎﺑﺔ.
ﻫـ ــﻢ أ ﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻗ ـ ـ ــﺮروا أن ا ﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮ ﻣ ــﺔ أو
ا ﻟ ــﺪو ﻟ ــﺔ أو ا ﻟـﻘـﺒـﻴـﻠــﺔ أو ا ﻟــﺰ ﻋ ـﻴــﻢ ﻟـﻴـﺴــﻮا
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮاﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻦ ،وﺗـ ــﺪرﻳ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺗ ـﺤ ــﻮﻟ ــﺖ
اﻟ ـﻤ ــﺪارس واﻟـﻤـﺸــﺎﻓــﻲ إﻟ ــﻰ "ﺑــﻮﺗـﻴـﻜــﺎت"،
ﻛﻞ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ ،اﻟﻄﺐ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻸﺛﺮﻳﺎء
وﻟﻠﻔﻘﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻲ ﻏﺮف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺴـﺨــﺔ أو اﻟ ـﻤ ــﻮﺑ ــﻮء ة ،ﻓ ــﺈﻣ ــﺎ ﻳـﻤــﻮت
اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺨﻄﺄ ﻃﺒﻲ أو ﺑﺠﺮﺛﻮﻣﺔ ﺑﺪت
ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻻ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
وﻣﻘﺎه وأﺣﻴﺎﻧﺎ
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮ ﺑﻤﻄﺎﻋﻢ
ٍ
ﺣﺘﻰ ﺑﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺣﻴﺔ!
وﻣﺎ زاد اﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ أﻧﻬﻢ ﻗﺮروا أن ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻌﺐ أن ﻳﻐﻄﻲ إ ﻓــﻼس اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﻢ
أو ﺣ ـﺘــﻰ ﺿـﻌـﻔـﻬــﺎ و ﻋـ ــﺪم ﻗــﺪر ﺗ ـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻤﻮد ،ﻻ وزﻳﺮ ﻳﺘﺠﺮأ ﻟﻴﻔﺴﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـﻤــﺎذا أﻓــﺮﻏــﺖ اﻟ ـﺨــﺰاﺋــﻦ ﻣــﻦ أﺣـﺸــﺎﺋـﻬــﺎ؟
وﻟﻤﺎذا ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺮد ورق؟
وﻟﻤﺎذا أﻓﻘﺮت ﺣﺘﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﺴﻨﻴﻦ ﻃــﻮ ﻳـﻠــﺔ ﻣـﺘــﻮار ﺛــﺔ ﺗـﻘــﻮم ﺑﻨﺸﺎط
أﻫـﻠـﻬــﺎ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي وﺣــﺮﻳـﺼــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﻻ
ﺗﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك "ﺗﺠﺎر
وﻃﻨﻴﻮن" ﺑﺮﺟﻮازﻳﺔ وإﻗﻄﺎﻋﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ،
رﺑﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻴﻘﻈﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﻲء ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻹ ﻧــﺬار اﻷﺧﻴﺮ،
ﻓﻘﺪ ﻃﻔﺢ اﻟﻜﻴﻞ وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﺼﺒﺮ ﺻﺒﺮ.
* ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ "اﻟﺸﺮوق"
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

دوف زاﺧﻴﻢ*

ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺎرﺛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ!
ﺳﻴﻜﻮن اﻟـﻐــﺰو اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻏــﺪاة إﻋــﻼن ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ً
ﺳﺤﺐ ﻗﻮات ﺑﻼده ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺎﺿﻄﺮاب
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ إﻳﺮان
وروﺳﻴﺎ وﺣﺘﻰ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ،ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار
ً
ﻣﺠﺪدا ﻋﺪم ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮا ﺣﻠﻔﺎءﻫﻢ اﻷﻛﺮاد،
ً
وﻓﺮض ﺿﻐﻮﻃﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﺘﻲ
َ
ﺗ ِﺤ ّﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ "روج آﻓﺎ" اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﺗﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ واﻟﻐﺮب ،وﻗﺪ ﻳﺆدي ﻫﺬا
ً
اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺿﺪ إﻳﺮان ردا ﻋﻠﻰ
أي اﺳﺘﻔﺰاز إﻳﺮاﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ.
ً
ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺮان وروﺳﻴﺎ ﺗﻔﻀﻼن ﻃﺒﻌﺎ أﻻ ﺗﺘﻮﻏﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﺑﺪرﺟﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ أن اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻹﻳﺮاﻧﻲ ّ
ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺑﻜﻞ وﺿﻮح ،ﻟﻜﻦ ﻳﺴﻬﻞ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻃﻬﺮان وﻣﻮﺳﻜﻮ ،وﺣﺘﻰ ﺑﻜﻴﻦ
ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،إذ
ً
ً
ﺧﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻛﺮاد ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة "ﺳﻴﻔﺮ"
اﻟﺘﻲ ﻓﻜﻜﺖ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎﻫﻠﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم .1920
وﻓ ــﻲ آﺧ ــﺮ ﺧ ـﻤــﺲ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺤ ــﺎول اﻷﻛـ ـ ــﺮاد وﺣ ــﺪﻫ ــﻢ ﻃﻠﺐ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺿــﺪ "داﻋـ ــﺶ" ،ﺑــﻞ ﻛــﺎﻧــﺖ واﺷـﻨـﻄــﻦ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟــﻰ اﻷﻛ ــﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺨﻮض ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﺮﻳﺔ ﺿــﺪ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ.
ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض اﻷﻛــﺮاد وﺣﺪﻫﻢ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،إذ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗــﺎدة ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻴﺴﺖ
ً
ً
"ﺣﻠﻴﻔﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﺳﻢ" ،ﺣﻴﺚ ّﻗﺪﻣﺖ واﺷﻨﻄﻦ دﻋﻤﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ إﻟﻰ
ً
ً
إﺳــﻼم أﺑــﺎد ﺣﻴﻨﺎ وﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ أﺛﺒﺖ دﻋﻢ روﺳﻴﺎ
وإﻳﺮان ﻟﺤﻠﻴﻔﻬﻤﺎ اﻟﺴﻮري اﻟﻘﺪﻳﻢ ،رﻏﻢ إﻋﻼن أوﺑﺎﻣﺎ وﻗﺎدة آﺧﺮﻳﻦ
أن ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻳﻮﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻮط ،أن ﻣﻮﺳﻜﻮ وﻃﻬﺮان ﻟﻴﺴﺘﺎ
َ
ً
"ﺣﻠﻴﻔﺘﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﺳﻢ" أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ.
ً
ﺗﻜﻠﻢ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة دﻓﺎﻋﻴﺔ
ً
ً
ﻣﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣــﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻳﻀﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
ً
واﺷﻨﻄﻦ ّ
ﺷﺠﻌﺖ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﺎ ﺿﺪ إﻳﺮان ،ﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ
َ
ّ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﺘﻘﺒﻞ اﻋﺘﺪاء ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻴﻒ ﻗﺎﺗﻞ
ً
ً
وﻣﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺗﻄﻮرا ﺧﻄﻴﺮا.
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻤﺘﻬﻮر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻦ ﺗﺴﺎرع إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ
ﻟﻠﻬﺠﻮم ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﺎﻟﺼﻮارﻳﺦ أو اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻼ ﻃﻴﺎر ،ﻟﺬا أوﺿــﺢ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻣﻨﺬ أﻳﺎم أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻦ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻀﺮب ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،ﺑﻞ
ﺳﺘﺴﺘﻬﺪف ﻃﻬﺮان ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ:
ﺳﻴﺸﺘﻌﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻴﻦ أﻗﻮى اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻜﻦ رﻏﻢ
رﻏﺒﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﺮب ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﺘﻔﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ .ﺣﻴﻦ ﺧﺎﻧﺖ واﺷﻨﻄﻦ اﻷﻛﺮاد
ً
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ أﺿﻌﻔﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﻛــﺮاد اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ أﻳﻀﺎ ،وذﻟﻚ
رﻏﻢ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻛﺬﻟﻚ ،أوﺿﺤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺌﺎت آﻻف اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ آﺧﺮ ﺳﺒﻖ أن اﺳﺘﻘﺮوا ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق .ﺗﺒﺪو ﻣﻮارد ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻴﺸﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻖ أﻋﺪاد ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻦ اﻷﻛﺮاد اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ُﻳ ّ
ﺸﺠﻊ ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ "داﻋﺶ" ﻋﻠﻰ إﻃﻼق
ﻫﺠﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺪ ﻗﻮات "اﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ" اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮة واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.
ﻳﺒﺪو أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻨﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺰﻟﻪ ﻟﺪرﺟﺔ أن
ﻳﺤﺼﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰه ﺑــﻮﻋــﺪه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟــﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وﻋﺪم ﺧﻮض أي ﺻﺮاع ﺟﺪﻳﺪ .ﻣﻦ
ﻳﻨﺸﺮوا ﻗﻮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ "ﺷﺎﻃﺊ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه اﻷﻛﺮاد أﺷﺨﺎص أﻧﺎﻧﻴﻮن ﻟﻢ ُ
أوﻣﺎﻫﺎ" ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،1944وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻗ ْﺼﺮ ﻧﻈﺮه ﻫﺎﺋﻞ وﻫﻮ
ﻳﻀﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻬﻠﻪ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
إذا اﺿـﻄــﺮت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹرﺳ ــﺎل ﻗﻮاﺗﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ً
ﻣـﺠــﺪدا ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ "داﻋ ــﺶ" ،أو ﻋــﺎدت ﻓﻲ أﺳــﻮأ اﻷﺣ ــﻮال ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻠﻮم ﺗﺮاﻣﺐ إﻻ ﻧﻔﺴﻪ!
* "ذي ﻫﻴﻞ"

aeansari@qu.edu.qa

أوﻫﺎم اﻟﻐﺰو اﻟﻔﻜﺮي وﻫﻮاﺟﺴﻪ

أﻣ ــﺔ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة ﺗـﺨـﺸــﻰ اﻟ ـﻐ ــﺰو اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮي ﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎﺗـﻬــﺎ ،ﺗﺤﺼﻦ
دﻓﺎﻋﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻮاﻓﺪة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻐﺰو ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﻳﻨﻬﺎ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﺒﺬل اﻷﻣ ــﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ
ً
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ! ﻓﺒﺪء ا ﺑﺜﻮرات اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻧﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ،
و ﺣـﺼـﻨــﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ا ﻟــﺪ ﻓــﺎ ﻋـﻴــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ً
ً
ً
واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺼ ــﻮرﻧ ــﺎه ﻏـ ـ ــﺰوا ﻓ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺎ ،ﺻ ــﻮرﻧ ــﺎه ﺗـﻐــﺮﻳـﺒــﺎ
ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ :ﺑﺈﻓﺴﺎد ﻧﺴﺎﺋﻨﺎ ،وإﺷﺎﻋﺔ اﻻﻧﺤﻼل واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻬﺪاﻣﺔ
ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻧﻜﻮن ﻣﺴﺘﻠﺒﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ،ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ً
ً
وﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺎ وأﻣـﻨـﻴــﺎ ﻟـﻠـﻐــﺮب اﻟـﺴــﺎﻋــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺪراﺗـﻨــﺎ،
وﺗﻌﻮﻳﻖ ﻧﻬﻮﺿﻨﺎ.
ﺗﻜﺎد ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ،ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻘﻴﺪة ﻣﺤﻮرﻳﺔ راﺳﺨﺔ ﻟﻠﻨﺨﺐ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،
واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
ﺗﺄﻣﻞ ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺮﺳﻤﻲ ،واﻟﻤﻌﺎرض ﺑﺄﻟﻮاﻧﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ:
ً
اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻴﺴﺎري ،ﻋﺒﺮ  70ﻋﺎﻣﺎ،
ﻣﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺠﻮﻫﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻪ؟!
إﻧﻨﺎ أﻣﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﻐﺰو اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻟﻄﻤﺲ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ،
وإﺿﻌﺎف ﻟﻐﺘﻨﺎ ،وﻓﺮض اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وأﺑﺮزﻫﺎ "اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ" ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ.
ﻫﻮاﺟﺲ اﻟﻐﺰو اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﻋــﻮﻗـﺘـﻬــﺎ ﻋــﻦ اﻹﻓـ ــﺎدة ﻣــﻦ أﻓ ـﻜــﺎر وﻧ ـﻈــﻢ اﻟـﻤـﺘـﻘــﺪﻣـﻴــﻦ ،ﺑـﻤــﺎ ﻳﻄﻮر
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ وﻳﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وازدﻫﺎرﻫﺎ ،وﻻ أدل ﻣﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﻫﺬه
ً
اﻟﻬﻮاﺟﺲ ،ﻣﻦ أن راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ) (2010ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺗﻤﺮا،
ً
ً
ً
أﺻ ــﺪر ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎ ﻳ ـﻘــﻮل :إن اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ﻳ ــﻮاﺟــﻪ ﻏـ ــﺰوا ﺛـﻘــﺎﻓـﻴــﺎ
ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻫﻮﻳﺘﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ واﻗﺘﺼﺎده ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وإن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺰو،
ﻟﻜﻦ ذﻟــﻚ ﻋﻬﺪ ﻣﻀﻰ ،ﺟــﺮت ﺑﻌﺪه ﻣﻴﺎه ﻛﺜﻴﺮة ،ﻓﺒﻌﺪ  7ﺳﻨﻮات،
وﻓﻲ ﻋﻬﺪ أﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺴﻰ،
ِ
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮا ﺣﻮل "اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻀﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ً
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ،ﺑﺤﻀﻮر  450ﻋﺎﻟﻤﺎ وﻣﻔﻜﺮا
ﻳﻤﺜﻠﻮن  56دوﻟﺔ ،ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻌﺎون اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ،
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ،واﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي،
ودﺣﺮ اﻟﺸﺮ ،وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺒﺮ واﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ،
دون ﺗﻤﻴﻴﺰ دﻳﻨﻲ أو ﻋﺮﻗﻲ أو ﻓﻜﺮي.
ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻐﺰو اﻟﻔﻜﺮي؟
ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟ ـﻐ ــﺰو" ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋـﺴـﻜــﺮي ،ﻳﻌﻨﻲ اﻟـﻘـﻬــﺮ واﻟـﻐـﻠـﺒــﺔ،
ﻣﺼﻄﻠﺢ زاﺋﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ،اﻷﻓﻜﺎر
ً
اﻟﻮاﻓﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺰوا ،ﻷﻧﻪ ﻻ إرﻏﺎم ﻓﻴﻬﺎ وﻻ إﻛﺮاه ،وأﻧﺖ ﺣﺮ ﻓﻲ أن
ً
ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎ أو ﺗﺮﻓﻀﻬﺎ ،ﺗﺮى ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻏﺰوك ﻓﻜﺮﻳﺎ؟
ً
ً
إﻧــﻪ ﻳﻘﺪم ﻟــﻚ ﻛﺘﺎﺑﺎ أو ﺻﺤﻴﻔﺔ أو ﻓﻴﻠﻤﺎ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ أو
ﻋﻠﻤﻴﺔ أو ﻓﻜﺮﻳﺔ أو ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ،أو ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻚ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن
ﺳﻴﺎﺳﻲ أو اﻗﺘﺼﺎدي أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺣﻘﻮﻗﻲ ،أو ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻠﻴﻚ
ﺑﺈﺟﺮاء إداري أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ أو ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆون ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ،
وأﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ أن ﺗﻘﺒﻞ أو ﺗﺮﻓﺾ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻚ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻓﻜﺮة اﻟﻐﺰو اﻟﻔﻜﺮي ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ،وﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ
اﻹﺳــﻼم ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ دﻳﻨﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،وﺗﻌﺮض
اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻫﻢ أﺣﺮار ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ "ﻻ إﻛﺮاه
ً
ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ" ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻏﺰوا؟!
ً
إذا ﻛﺎن ﻏﺰوا ﻓﺎﻷﺟﺪر ﺑﺎﻷوروﺑﻴﻴﻦ أن ﻳﺨﺸﻮا اﻟﻐﺰو اﻹﺳﻼﻣﻲ
ً
ً
ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻹﺳﻼم ﻳﻨﺘﺸﺮ وﻳﺠﺪ ﻗﺒﻮﻻ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﻓﻲ
اﻟﻘﺎرة اﻟﻌﺠﻮز ،ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮم ﻫﻨﺎك ،إذا اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮف ،ﻻ
ﻳﻨﺸﻐﻠﻮن ﺑﻬﻮاﺟﺲ اﻟﻐﺰو ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻌﻞ ،وﻻ ﻳﺠﻬﺪون ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻦ
ﺷﺒﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻐﺰو.
اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻚ ﻟﻔﻜﺮة أو ﻓﻠﺴﻔﺔ أو ﻧﻈﺮﻳﺔ أو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﺮﻓﻲ أو
ﺛﻘﺎﻓﻲ أو ﺗﻘﻨﻲ أو إﺟﺮاء ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ أو ﻧﻈﺎم إداري أو ﺳﻴﺎﺳﻲ أو
ﺗﻨﻤﻮي أو أﺳﻠﻮب ﺗﺮﺑﻮي أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪى اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺘﻔﻮق ،واﻟﺪﻋﻮة
ً
ً
إﻟﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ واﻹﻓــﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ،ﻻ ﻳﻌﺪ ﻏــﺰوا ،ﺑﻞ ﺗﻔﺎﻋﻼ
ً
ً
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻣﺜﻤﺮا ،ﻳﺮﻗﻰ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻚ.
ً
ً
أﺧـﻴــﺮا :ﻋﺠﺒﺎ ﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻋــﻦ اﻟــﺮﻛــﺐ ،ﻳﺨﺸﻰ أﻓـﻜــﺎر اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
ً
وﻳﺼﻔﻬﺎ ﻏﺰوا ،وﻫﻮ أﺣﻮج ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻪ!
ﻟﻮ ﻇﻠﺖ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻛﻮرﻳﺎ وﻧﻤﻮر آﺳﻴﺎ ﺗﺨﺸﻰ اﻟﻐﺰو اﻟﻔﻜﺮي
وﺗﺤﺼﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ.
* ﻛﺎﺗﺐ ﻗﻄﺮي

رﻳﺘﺸﺎرد ن ﻫﺎس*

ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻌﻈﻤﻰ وﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻳﺸﺎرك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن
إﻟﻰ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﻟﺘﺤﺪي ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﺑﻌﺾ
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮه اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﺗﻜﺸﻒ
اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي أن
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ،
وﻳﻌﻜﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺰاج أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻫﺎ.

ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ
أن اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ أوﺟﻪ
اﻟﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎم واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻫـ ـﻨ ــﺎك أﺳـ ـﺒ ــﺎب ﻋ ـ ــﺪة ﺟ ـﻌ ـﻠ ــﺖ ﻗ ــﺮار
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ
"ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ" ﻣﻦ ﺷﻤﺎل
ﺳﻮرﻳﺔ ،وﺗﺮك أﻛﺮاد اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺿﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻏﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ اﻟﻤﺠﺎورة،
ﻗﺮارا ﻓﻈﻴﻌﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻜﺮدﻳﺔ
اﻟـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﻫــﻲ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﻚ اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻔﺎح ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
)داﻋﺶ( .إن ﺗﺨﻠﻲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﺰز
اﻟﺸﻜﻮك اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﻋ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﺑـ ــﺄن ﺗ ـﻜ ــﻮن اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻠﻴﻔﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﺑﻪ.
وﺧـ ـﻠ ــﻖ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار ﻇ ــﺮوﻓ ــﺎ ﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣــﻦ
إ ﻃــﻼق ﺳــﺮاح اﻟﻤﺌﺎت ،ورﺑﻤﺎ اﻵﻻف،
ﻣ ـ ــﻦ إرﻫـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﻲ داﻋ ـ ـ ــﺶ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﻦ
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺠــﻮن اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﻷﻛ ــﺮاد،
ُ
وﻳـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮض أن ﻳ ـﺴ ـﺘ ــﺄ ﻧ ـﻔ ــﻮا اﻷ ﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ
اﻹر ﻫــﺎ ﺑـﻴــﺔ ﺑـﻤـﺠــﺮد ﻣﻨﺤﻬﻢ ا ﻟـﻔــﺮ ﺻــﺔ.
إ ﻧـﻬــﺎ ﻣـﺴــﺄ ﻟــﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﻰ ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻘــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﻮدة إﻟــﻰ
ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ دا ﻋــﺶ اﻟﻤﻌﺎد
ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ )ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣﻦ
دون ﺷ ــﺮ ﻳ ــﻚ ﻣ ـﺤ ـﻠــﻲ ﻳ ـﺘ ـﺤ ـﻤــﻞ ا ﻟ ـﻌــﺐء
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل( .وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ،
ﻟـﺠــﺄ اﻷﻛ ــﺮاد إﻟــﻰ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،وﻫﻲ
ﺧـ ـﻄ ــﻮة ﺳ ـﻤ ـﺤ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟ ــﻮﺣ ـﺸ ــﻲ
ﻟ ـﻠ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺎر اﻷﺳ ـ ـ ــﺪ )اﻟـ ـﻤ ــﺪﻋ ــﻮم
ﻣــﻦ روﺳ ـﻴــﺎ وإﻳ ـ ــﺮان( ،ﺑ ــﺈﻋ ــﺎدة ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺒﻼد.
وﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺪت اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻣ ـﻌ ـﻈــﻢ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻮذ اﻟـ ــﺬي ﻛــﺎن
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺂل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻳـ ـﺒ ــﺪو أن ﻗ ـ ــﺮار ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ اﻟ ـﻨــﺎﻗــﺺ
ﻳـﻨـﺒــﻊ ﻣــﻦ رﻏـﺒـﺘــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑــﺎﻟــﻮﻋــﺪ
اﻟﺬي ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻌﺎم  ،2016ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ واﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ ﻋـﻠــﻰ
ﻧﻄﺎق أو ﺳــﻊ ،وﻟﻜﻦ ﻫــﺬا ﻳﺜﻴﺮ ﺳﺆاﻻ
ﻣﻬﻤﺎ :ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺨﻄﻮة،
ﻓـﻠـﻤــﺎذا ﻳﻌﺘﻘﺪ أ ﻧــﻪ ﺳﻴﺜﺒﺖ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ؟
إن أﺣﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة
ﻫــﻮ أن ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻳـﺨـﻠــﻂ ﺑـﻴــﻦ "اﻟ ـﺤــﺮوب

ا ﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻻ ﺗـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻬ ــﻲ" ،و ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ا ﻟـ ــﻮ ﺟـ ــﻮد
اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮي اﻟـﻤـﻔـﺘــﻮح .وﻫ ــﺬا اﻻرﺗ ـﺒــﺎك
ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﻠـ ــﻒ .إن ﻣـ ـ ــﺎ ﻓـ ـﻌـ ـﻠـ ـﺘ ــﻪ ا ﻟـ ـ ــﻮﻻ ﻳـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺎن ذﻛﻴﺎ
وﻓـ ـﻌ ــﺎﻻ ،إذ ﺗ ــﻮﻟ ــﺖ اﻟـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﻜــﺮدﻳــﺔ
اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ا ﻟــﺪور اﻟﻘﺘﺎﻟﻲ ﺿﺪ
داﻋ ـ ــﺶ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻣـ ـﺘ ــﻮاﺿـ ـﻌ ــﺔ ،واﻧ ـﺤ ـﺼ ــﺮت
إﻟ ــﻰ ﺣــﺪ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸــﻮرة،
واﻟــﺪﻋــﻢ اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎراﺗــﻲ .وﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ،ﻓﺮض اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﻴﻮدا
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻷ ﺗــﺮاك ،واﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ،
واﻟﺮوس ،واﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ،وﻣﻊ اﻧﺴﺤﺎب
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﺧﺘﻔﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد
ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ.
واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻫﻮ أن ﻗﺮار ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـ َـﻤ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺪ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻘــﺪﻳ ـﻤــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻤـﺜـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ـﻌــﺰاﻟ ـﻴــﺔ،
واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﺗ ـﻨ ـﺴــﺐ إﻟـ ــﻰ اﻵﺑـ ــﺎء
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫــﺬه
اﻻﻧـ ـﻌ ــﺰاﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮة ﺧ ــﻼل
اﻟـ ـﺤ ــﺮب اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎردة ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻋـ ــﺎدت إﻟــﻰ
اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﻦ ﺟﺮاء
"ﺗﻌﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ" ،اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺮوب
اﻟـﻄــﻮﻳـﻠــﺔ ،واﻟـﻤـﻜـﻠـﻔــﺔ ﻓــﻲ أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن
واﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮاق ،ﻛ ـﻤ ــﺎ أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﻜ ـﺘ ـﺴ ــﺐ ﻗ ــﻮة
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ا ﻟــﺮأي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﺑ ــﺄن اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت داﺧــﻞ
اﻟﺒﻼد– ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،
واﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ،اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ -ﻟــﻢ
ﻳــﻮف ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋــﺪم اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺪارس ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻳ ـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ــﻢ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻻﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎه
اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
وﻳ ــﺮﺗـ ـﻜ ــﺰ ﺷـ ـﻌ ــﺎر ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ "أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ
أوﻻ" ﻋـﻠــﻰ ﻓـﻜــﺮة أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ا ﻟـﻘـﻴــﺎدة
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻔ ــﻮق ﺑـﻜـﺜـﻴــﺮ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﺮأي ،ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ إﻧﻔﺎق اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﺧﻴﺮة.
وﺑ ـﻐــﺾ اﻟـﻨ ـﻈــﺮ ﻋ ــﻦ ﻣ ــﺪى ﺟــﺎذﺑـﻴــﺔ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺞ ﻓﺈن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ
إن ا ﻟـ ــﻮﻻ ﻳـ ــﺎت ا ﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻳ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ أن
ﺗﺪﻳﺮ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺑﺄﻣﺎن ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﻮاﺻﻞ
ازدﻫ ــﺎرﻫ ــﺎ ﺣ ـﺘــﻰ ﻣ ــﻊ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟـﻨـﻈــﺎم

اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ،ﻫ ــﻲ ﻓ ـﻜ ــﺮة ﻣـﻀـﻠـﻠــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﺧﻄﻴﺮ.
ﻟﻘﺪ زﻋــﻢ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣــﺮارا و ﺗـﻜــﺮارا أن
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻟـﻴـﺴــﺖ ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻷﻣ ــﻦ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ،
ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ـ ــﻰ أ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺑـ ـﻌ ــﺪ آﻻف
اﻷﻣﻴﺎل ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﻦ
ا ﻟ ـﺤــﺎدث ا ﻟ ــﺬي و ﻗ ــﻊ ﻓــﻲ  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،2001إذا ﻓ ـﺘ ـﻠ ــﻚ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎ ﻓ ــﺔ ﻟـﻴـﺴــﺖ
ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﻣﺮاض
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺔ ،وآﺛـ ـ ـ ـ ــﺎر ﺗـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎخ،
واﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ
اﻻ ﻧـﺘـﺨــﺎ ﺑــﺎت ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ا ﻟـﺤــﺪود
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
إن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪور اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة ﺑ ـ ـﻜـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎﻳ ـ ـﻴـ ــﺲ ،وﺗ ـﺒ ـﻠ ــﻎ
ﻣ ـﻴــﺰا ﻧ ـﻴــﺔ ا ﻟ ــﺪ ﻓ ــﺎع و ﺣ ــﺪ ﻫ ــﺎ اﻵن 700
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﻳﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻹﻧـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ ﺑ ـﻤــﺎ
ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﺑــﺮات ،واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺤﻔﺎظ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ــﺮﺳ ــﺎﻧ ــﺔ ﻧ ــﻮوﻳ ــﺔ إﻟ ــﻰ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
 800ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ،و ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻛ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ،
ﻫــﺬا أ ﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﻣـﺘــﻮ ﺳــﻂ ا ﻟـﺤــﺮب
اﻟﺒﺎردة ،وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ازد ﻫــﺮ ر ﻏــﻢ ﻫــﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق.
و ﻣ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻻ ﺷ ـ ــﻚ ﻓـ ـﻴ ــﻪ أن ا ﻟ ـ ــﻮﻻ ﻳ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺗ ـﻌــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ أوﺟ ــﻪ
اﻟ ـﻘ ـﺼ ــﻮر ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﻌﺎم واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﻹﻧﻔﺎق،
إذ ﺗ ـﻨ ـﻔ ــﻖ ا ﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد أ ﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ ﺿ ـﻌــﻒ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺣﻴﺎة أﻃﻮل،
أو ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ أﻓﻀﻞ .وﻛﺬﻟﻚ ،ﻻ
ﻳﺆدي اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
إﻟ ــﻰ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ أﻓـﻀــﻞ ﻣــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻨﻔﻖ أﻗﻞ .ﻛﻤﺎ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺎل
ﻫﻲ داﺋﻤﺎ أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻖ.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن
ذات ﺻﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺠﺪل
ا ﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎ ﺳ ــﻲ ،إذ ﻳـ ـﺸ ــﺎرك ا ﻟ ـﻌ ــﺪ ﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ
اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ ﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪي ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ﻓــﻲ

ا ﻟ ـ ــﺮ ﺋ ـ ــﺎ ﺳ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ــﺎم  ،2020ﺑ ـﻌــﺾ
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮه اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ،
وﺗﻜﺸﻒ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي أن اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮن ذ ﻟــﻚ أﻳﻀﺎ.
وﻳـﻌـﻜــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣ ــﺰاج أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ﺑـﻘــﺪر
ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻌﻄﻴﻪ
در ﺟــﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣــﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺗــﺮا ﻣــﺐ– أي
اﻟــﺮﻏـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋــﻦ اﻻﻟ ـﺘــﺰاﻣــﺎت
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻋ ـ ــﺎم ،واﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص -اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ـ ــﺎ ،ﺳـ ـ ــﻮف ﺗ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮ
اﻷﻣﻮر ،وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻟﻰ أن ﻓﺘﺮات
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﺸــﻒ ﻏ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﻲ ﺑـﺴـﺒــﺐ
ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﺼ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺠ ـﻴــﻮﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة ،ﺗـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓ ـﺘ ــﺮات ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺪ،
واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﺪﻣﺎت
ﻏ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎ ﻣـ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ
اﻷرواح ا ﻟ ـﺒ ـﺸــﺮ ﻳــﺔ وا ﻟ ـ ـﻤـ ــﻮارد ،و ﻟـﻜــﻦ
ﻓــﻲ ا ﻟــﻮ ﻗــﺖ ا ﻟـﺤــﺎ ﺿــﺮ و ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻤﻨﻈﻮر ،ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺪﻳﺮ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻗﻮﺗﻬﺎ.
* رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب "ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮﺿﻰ :اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٢٥٢

٥.٧٣٧

٤.٧٣٣

2.٥٣٣ 2.٩٤٣ 3.٢٨٨

إفصاحات مخالفة بالبورصة وامتناع عن تقديم
مستندات ّوتفريغ أصول ...فمن المسؤول؟

ّ
• تغليظ العقوبات بحق مجالس إدارات الشركات يحد من المخالفات
• النتائج اإليجابية لتطبيق الحوكمة لم تنعكس على ّكم األخطاء والتجاوزات المرتكبة
عيسى عبدالسالم

حددت المصادر عددا من
اإلجراءات ،التي يمكن أن
يتخذها المساهمون في
الشركات العامة لمعاقبة
مجالس إدارات الشركات ،في
حال كان أداؤهم اإلداري ال
يلبي الطموحات.

ضرورة تغليظ
العقوبات على
أعضاء مجالس
إدارات الشركات
في حال حدوث أي
تجاوزات

ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر اس ـت ـث ـم ــاري ــة
لـ "الجريدة" إن الفترة الماضية
ش ـ ـهـ ــدت ارتـ ـ ـك ـ ــاب ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الشركات المدرجة وغير المدرجة
مخالفات وت ـجــاوزات بالجملة،
ت ـح ـ ّـم ــل آثـ ــارهـ ــا م ـســاه ـمــو ه ــذه
الـشــركــات وأس ـعــار أسهمها في
الـ ـب ــورص ــة ،ح ـيــث ان ـج ــرف ــت الــى
مستويات متدنية جدا ،واتخذت
ض ــده ــا ال ـعــديــد م ــن ال ـع ـقــوبــات،
ّ
لـ ـك ــن هـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــات ل ــم تـمــس
مجالس اإلدارات ،على الرغم من
المسؤولية اإللزامية التي نصت
عليها القوانين ،سواء كان قانون
وزارة التجارة والصناعة أو هيئة
أسواق المال.
وأوضحت المصادر أن جملة
ال ـم ـخــال ـفــات ال ـت ــي ت ــم تــوقـيـعـهــا
على الشركات تحمل في طياتها
اإلدارة
مسؤولية أعضاء مجلس ّ
ع ـن ـهــا ،ف ـه ـنــاك ش ــرك ــات تـمــنـعــت
ع ــن إرسـ ــال ت ـقــاريــر ومـسـتـنــدات
مـطـلــوبــة طـلـبـتـهــا هـيـئــة أس ــواق
ال ـم ــال ب ـش ــأن ال ـتــأكــد م ــن بعض
الـمـخــالـفــات ال ـتــي ت ــم ارتـكــابـهــا،
وش ـ ــرك ـ ــات أخ ـ ـ ـ ــرى تـ ـت ــأخ ــر فــي
اإلفـصــاح عــن البيانات المالية،
وع ـم ـل ـي ــات ت ـف ــري ــغ أص ـ ــول تـمــت
لمصلحة مساهمين مـحــدد يــن،
بعدما تمت السيطرة على مجلس
اإلدارة ،إضافة الى عدم ممارسة
نـشــاط الشركة لفترة تــزيــد على
ع ـ ـ ـ ــام ،تـ ـك ـ ّـب ــد ش ـ ــرك ـ ــات خ ـس ــائ ــر
بالماليين تجاوزت  75في المئة
من رأسمالها ،وأعلنت عن أرقام
وبيانات تخالف الحقيقة ،بغرض

طمس األخطاء التي تم ارتكابها،
فضال عن العديد من المخالفات
األخ ــرى أض ــرت بحقوق الشركة
ومساهميها.

أسباب رئيسية
وأض ــاف ــت أن وزارة الـتـجــارة
وال ـص ـن ــاع ــة ت ـحــركــت م ـنــذ فـتــرة
لمحاسبة أعضاء مجالس إدارات
ال ـش ــرك ــات ،وت ـمــت إحــالـتـهــا الــى
النيابة ،الى أنه تم إفادتها بأنها
ليست جهة االختصاص للنظر
في مثل هكذا مخالفات ،مشيرة
الى أن ضعف العقوبات وغياب
الــرقــابــة عـلــى ال ـشــركــات مــن قبل
الـجـهــات الـمـعـنـ ّـيــة ،والـتــأخــر في
اتخاذ قرارات ضد المتجاوزين،
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـم ـ ـيـ ــن
ب ــأدواره ــم ،تـعــد أسـبــابــا رئيسة
ف ــي الـ ـتـ ـج ــاوزات ال ـت ــي يــرتـكـبـهــا
أعضاء في مجالس إدارات بعض
الشركات المدرجة ،وفي مخالفات
حدثت بأسواق المال.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـغ ـل ـي ــظ
العقوبات على أعضاء مجالس
إدارات ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــر كـ ـ ــات ف ـ ـ ــي حـ ــال
ح ــدوث أي ت ـج ــاوزات ،إذ يحفظ
ذل ــك ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن ،الفتة
ا لــى أن الجمعية العمومية لها
ال ـس ـل ـطــة ال ـع ـل ـيــا ف ــي اتـ ـخ ــاذ أي
قــرارات مصيرية تؤثر على أداء
ا ل ـشــر كــة ،و ي ـم ـكــن للمستثمرين
خاللها إثبات آرائهم في محاضر
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،ك ـم ــا أن بــإم ـكــان ـهــم
االطالع على دفاتر الشركة.

وذ ك ـ ـ ـ ــرت أن مـ ـج ــا ل ــس إدارة
ب ـعــض ال ـش ــرك ــات ت ـم ــرر ق ـ ــرارات
كارثية في الجمعيات العمومية،
خاصة في حال تكوين تحالفات
وج ـب ـه ــات م ــن ض ـمــن مـســاهـمــي
الـشــركــة ،بـغــرض السيطرة على
قـ ــرارات الجمعية الـعــامــة ،الفتة
الى أن اإلجراءات القانونية التي
يستطيع المساهم أن يتخذها
ضـ ــد م ـج ـل ــس اإلدارة ل ـل ـح ـفــاظ
على حقوقه مــن خــال القوانين
الكويتية ،حيث أجاز لكل مساهم
منفرد أن يقيم دعوى على أعضاء

مـجـلــس اإلدارة ،إض ــاف ــة ال ــى أن
الـقــانــون أعـطــى الـحــق للجمعية
العمومية للشركة المساهمة ،في
عزل كل أو بعض أعضاء مجلس
اإلدارة مــن مناصبهم ،حتى إذا
ك ـ ــان نـ ـظ ــام الـ ـش ــرك ــة األس ــاس ــي
يمنع ذل ــك ،وذل ــك بـهــدف حماية
المساهمين.

اعتقاد خاطئ
وح ـ ــددت ال ـم ـصــادر عـ ــددا من
اإلجراءات ،التي يمكن أن يتخذها

تباين أداء مؤشرات البورصة وأفضلية لـ «الرئيسي»

ً
عمليات بيع واضحة على األسهم القيادية خصوصا في قطاع البنوك
•

علي العنزي

سـجـلــت أولـ ــى ج ـل ـســات ه ــذا األس ـب ــوع
ً
ً
تباينا حادا في مؤشرات بورصة الكويت
إذ تــراجــع مــؤشــرا "ال ـع ــام" و"األول" بقوة
بـيـنـمــا رب ــح "الــرئ ـي ـســي" بـنـسـبــة واضـحــة
وبدت أفضليته الكبيرة.
وان ـخ ـف ــض ال ـم ــؤش ــر الـ ـع ــام لـلـبــورصــة
بنسبة فاقت نصف نقطة مئوية بقليل هي
 29.61نقطة ليقفل على مستوى 5737.12
نقطة بسيولة متوسطة بلغت  19.2مليون
دي ـن ــار ت ــداول ــت  126.2مـلـيــون سـهــم عبر
 4502صفقة.
وك ـ ــان ال ـض ـغــط نـتـيـجــة ت ــراج ــع أسـهــم
قيادية مهمة في السوق األول الذي خسر
نسبة أكـبــر كــانــت  0.76فــي الـمـئــة تـعــادل
 47.64نقطة ليقفل على مستوى 7252.02
نقطة بسيولة بيعية كــا نــت  12.4مليون
دينار تداولت  28.2مليون سهم عبر 1627
صفقة.
في المقابل ربح مؤشر السوق الرئيسي
نسبة  0.17فــي الـمـئــة ت ـعــادل  7.89نقاط
ليقفل على مستوى  4733.52نقطة وسط
ارتـفــاع سيولته إلــى مستوى  6.8ماليين
دي ـن ــار وه ــي األع ـل ــى ه ــذا الـشـهــر تــداولــت
حوالى  98مليون سهم عبر  2875صفقة.

تباين كبير
وت ـبــايــن أداء ســوقــي ب ــورص ــة الـكــويــت
األول والرئيسي إذ مال األول إلى التراجع

الكبير وسط عمليات بيع مكثفة استهدفت
قطاع البنوك بشكل خــاص مع سهم زين
وتــراج ـعــت مـعـظــم مـكــونــاتــه إذ خـســر 13
ً
س ـه ـمــا ورب ـ ــح س ـه ـمــان ف ـقــط ب ـعــد أن زاد
الضغط خالل فترة المزاد على أسهم من
خارج القطاع.
ونـجــا سهما الـصـنــاعــات وال ـقــريــن من
ً
االسـ ـتـ ـق ــرار والـ ـت ــراج ــع وح ـق ـق ــا ارت ـف ــاع ــا
ً
ً
م ـع ــاك ـس ــا ل ـل ـب ـق ـيــة الـ ـت ــي شـ ـه ــدت ضـغـطــا
ً
مضاعفا على أسـهــم قـيــاديــة كــان أبــرزهــا
سهما "الوطني" و"بيتك" اللذان خسرا أكثر
من نقطة مئوية.
ب ـي ـن ـم ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل وف ـ ــي تـ ـ ـ ــداوالت

اسـتـثــائـيــة لكثير مــن األس ـهــم فــي الـســوق
الرئيسي كان أبرزها سهم عربي قابضة
ال ــذي واص ــل ال ـعــزف الـمـنـفــرد عـلــى الــوتــر
األخضر وربح بنهاية المطاف نسبة 66.4
في المئة وهي أكبر مكاسب يحققها سهم
بالبورصة الكويتية خــال جلسة واحــدة
منذ فترة تزيد على عشر سنوات إذ تداول
بنشاط كبير منذ الـبــدايــة ورافـقـتــه بمثل
هذا النمو الكبير أسهم منازل ويونيكاب
والمدن بمكاسب هي االخيرة استثنائية
بلغت  27و 23.4و 22في المئة على التوالي.
ك ـم ــا س ـج ــل س ـه ــم أع ـ ـيـ ــان فـ ــي ال ـس ــوق
األول ت ــداوالت نشيطة هي األفضل خالل

 :OTCتداول  13.5مليون سهم
بـ  330.7ألف دينار
شهدت منصة تداوالت نظام خارج
الـمـنـصــة ،ال ـم ـعــروف اخ ـت ـصــارا بـ ــ"أو.
ت ـ ــي.س ـ ــي" ،خ ـ ــال ج ـل ـس ــات األسـ ـب ــوع
المنتهي الخميس الماضي ،انخفاضا
في قيمة التداوالت ،بتداول  13.5مليون
سهم ،بقيمة  330.7ألــف ديـنــار (1.12
مليون دوالر) تمت عبر  21صفقة.
وقالت شركة الموازي دوت كوم ،في
تقرير لها ،إن شاشة الصفقات الفورية

س ـج ـلــت أداء س ـل ـب ـيــا ،إذ ب ـل ــغ حـجــم
ال ـت ــداوالت  194.12ألــف سـهــم ،بقيمة
 4.9آالف دينار ( 16.66ألف دوالر) تمت
عبر  13صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة
سجلت أداء سلبيا خــال األس ـبــوع ،إذ
بلغت التداوالت نحو  13.3مليون سهم،
بقيمة  325.7ألــف ديـنــار ( 1.10مليون
دوالر) تمت عبر ثماني صفقات.

 %1.68ارتفاع التضخم في سبتمبر
أظ ـهــرت بـيــانــات اإلدارة الـمــركــزيــة لــإحـصــاء
ارت ـفــاع األرق ــام القياسية ألسـعــار المستهلكين
(التضخم) في الكويت بنسبة  1.68في المئة خالل
سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاتــه من عام
 ،2018وذلك على أساس سنوي.
وقــالــت "اإلح ـصــاء" ،فــي نشرتها الشهرية عن
األرقام القياسية ألسعار المستهلكين ،إن معدل
التضخم في الكويت ارتفع في سبتمبر الماضي
مقارنة بشهر أغسطس السابق بنسبة  0.35في
المئة على أساس شهري.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الثانية
"االغذية والمشروبات" ارتفع في سبتمبر الماضي
بنسبة  0.27فــي الـمـئــة ،بينما اسـتـقــرت أسـعــار
"ال ـس ـجــائــر وال ـت ـبــغ" عـلــى أس ــاس ش ـهــري بنحو
 130.7المئة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن مـ ــؤشـ ــر األرق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـق ـي ــاس ـي ــة
للمجموعة الثالثة "الكساء والملبوسات" ارتفع
ف ــي سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي ب ـ ـ  0.37ف ــي ال ـم ـئــة على
أساس شهري ،في حين استقرت أسعار مجموعة

"خدمات المسكن" بـ  0.78في المئة على أساس
سنوي.
وذكـ ـ ــرت أن م ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم ف ــي الـمـجـمــوعــة
الخامسة "مـفــروشــات منزلية وصيانة" سجلت
ارتفاعا بنسبة  0.83في المئة ،كما ارتفعت أسعار
المجموعة السادسة "الصحة" بـ  0.55في المئة،
وأسعار المجموعة السابعة "النقل" بـ  0.08في
المئة.
وبـ ـيـ ـن ــت أن اس ـ ـع ـ ــار الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـث ــام ـن ــة
"االتـ ـص ــاالت" ارتـفـعــت بـ ـ  1.09فــي الـمـئــة ،بينما
انخفض معدل التضخم في المجموعة التاسعة
"الترفيه والـثـقــافــة" ب ـ  0.27فــي الـمـئــة ،وارتفعت
اسعار المجموعة العاشرة "التعليم" بـ  1.31في
المئة.
وقالت إن الرقم القياسي لمجموعة "المطاعم
والفنادق" شهد استقرارا في سبتمبر الماضي
بنسبة  122.6فــي الـمـئــة ،كما شـهــدت مجموعة
"السلع والخدمات المتنوعة" ارتفاعا شهريا بـ
 0.55في المئة.

شهرين وأقفل على اللون األخضر لينتهي
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي ع ـل ــى ارتـ ـف ــاع
معاكس للسوق األول وسط غياب األسهم
التشغيلية التي كانت تتصدر المشهد في
قائمة األسهم الخمس االفضل سيولة في
السوق الرئيسي كسفن وكابالت ومشتركة
واالمـ ـتـ ـي ــاز وسـ ـج ــل  51س ـه ـمــا ارت ـف ــاع ــا
بينما تراجع  39سهما استقر  16سهما
دون تغير لتنتهى الجلسة على انقسام
واضح بين عمليات بيع على السوق االول
وعمليات شراء ومكاسب كبيرة للعديد من
األسهم في السوق الرئيسي.
وع ـلــى ال ـط ــرف الـخـلـيـجــي ،ق ــاد مــؤشــر
"ت ــاس ــي" ال ـس ـع ــودي ال ـم ــؤش ــرات الــراب ـحــة
في أسواق المال في دول مجلس التعاون
ً
ً
الخليجي وسـجــل ن ـمــوا كـبـيــرا بنسبة 2
ً
ف ــي الـمـئــة م ــواص ــا عـمـلـيــة االرتـ ـ ــداد بعد
أخبار مكررة عن تاجيل طرح "أرامكو" من
صـحــف عــالـمـيــة لـيـعــوض مــؤشــر الـســوق
الرئيسي الكثير من خسائره وكانت بسبب
تـصــريـحــات قــرب طــرح "أرام ـك ــو" السابقة
ويــربــح  2فــي المئة أمــس ،ورافـقــه مؤشرا
سوقي مسقط والبحرين بينما تراجعت
م ـ ــؤش ـ ــرات األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة األرب ـ ــع
الباقية وهي مؤشرا سوقي اإلمارات دبي
وأبوظبي ومؤشر السوق القطري وسوق
الكويت الـمــالــي ،وكــانــت أسـعــار النفط قد
أق ـف ـلــت م ـس ـت ـقــرة قــري ـبــة م ــن م ـس ـتــوى 60
ً
دوالرا للبرميل بنهاية تعامالت األسبوع
الماضي.

السعودية تخفض
أسعار البنزين
أعلنت شركة أرامكو السعودية
خفض أسعار البنزين خالل الربع
األخير من العام الحالي (،)2019
مشيرة إلى أن األسعار المحدثة
يبدأ التداول بها اعتبارا من أمس.
ون ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
السعودية (واس) عــن الشركة،
الـ ـق ــول ف ــي بـ ـي ــان ،إن األس ـع ــار
سـتـكــون كــالـتــالــي" :بـنــزيــن "91
بـ  1.50ريال ( 0.4دوالر) لكل لتر،
و"بنزين  "95بـ  2.05ريال (0.546
دوالر) لكل لتر.
وبـ ـيـ ـن ــت أن أسـ ـ ـع ـ ــار ال ــرب ــع
السابق ،الذي يمتد بين يوليو
وسبتمبر  ،2019كانت" :بنزين
 "91بـ  1.53ريال ( 0.408دوالر)
لـكــل لـتــر ،و"بـنــزيــن  "95ب ـ 2.18
ريال ( 0.581دوالر) لكل لتر.

ال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــون فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــات
العامة لمعاقبة مجالس إدارات
الـشــركــات ،فــي حــال كــان أداؤه ــم
اإلداري ال ي ـل ـبــي ا ل ـط ـم ــو ح ــات،
ً
وال ينعكس إيـجــابــا على زيــادة
أرباح الشركة ،من أهمها إجراءات
االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــآت
ا ل ـس ـن ــو ي ــة ل ـم ـج ـلــس اإلدارة ،أو
حجبها خالل اجتماع الجمعية
العمومية ،وعدم إبراء ذمة أعضاء
ً
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـم ــالـ ـي ــة ،فـ ـض ــا عــن
االعتراض على إعادة انتخابهم
أو عزلهم من مناصبهم.

وأش ــارت الــى أن اعتقاد كثير
م ــن الـمـســاهـمـيــن أن حـضــورهــم
اجتماعات الجمعيات العمومية
مجد ،بسبب سيطرة جهات
غير ٍ
م ـ ـحـ ــددة عـ ـل ــى الـ ـحـ ـص ــة األكـ ـب ــر
مــن األس ـهــم هــو اعـتـقــاد خــاطــئ،
ً
مـســوغــا ذلــك بــأن «الـقــانــون منح
ك ــل م ـســاهــم ال ـح ــق ف ــي مـنــاقـشــة
ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـم ــدرج ــة ضمن
جدول أعمال الجمعية العمومية،
وت ــوج ـي ــه األس ـئ ـل ــة إلـ ــى أع ـضــاء
مجلس اإلدارة ومحاسبتهم ،كما
أل ــزم أعـضــاء المجلس باإلجابة

عـ ــن األسـ ـئـ ـل ــة ب ــالـ ـق ــدر الـ ـ ـ ــذي ال
ّ
يعرض مصلحة الشركة للضرر»،
ّ
منبها إلى أنه «يحق للمساهم أن
يحتكم إ لــى الجمعية العمومية
إذا رأى أن الـ ّ
ـرد على سؤاله غير
ـاف ،وي ـ ـكـ ــون ق ـ ـ ــرار ال ـج ـم ـع ـيــة
كـ ـ ـ ـ ٍ
العمومية واجب التنفيذ ،ويبطل
أي شرط في نظام الشركة يقضي
بغير ذلك».
ولفتت الى أن شغل منصب في
مجلس إدارة الشركات المساهمة
ً
ل ـ ــم يـ ـع ــد ن ـ ــوع ـ ــا م ـ ــن ال ــوج ــاه ــة
االجتماعية أو تحقيق المكاسب
والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول عـ ـل ــى الـ ـمـ ـك ــاف ــآت،
ً
نوعا من ّ
تحمل
بقدر ما أصبح
ال ـم ـســؤول ـيــة أم ـ ــام ال ـم ـســؤول ـيــن
والمساهمين ،مؤكدة أن القانون
خ ـ ّـو ل للجمعيات العمومية في
الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـســاه ـمــة ال ـع ــام ــة،
محاسبة وعدم إبراء ذمة مجالس
اإلدارة إذا أ خـفـقــت ف ــي تحقيق
أهداف الشركات.
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أنــه
على الرغم من النتائج اإليجابية
لـتـطـبـيــق مـعــايـيــر الـحــوكـمــة من
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـم ـ ـمـ ــدرجـ ــة ،فــإن ـهــا
ل ـ ـ ــم ت ـ ـع ـ ـكـ ــس ك ـ ـ ـ ـ ّـم الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات الـ ـم ــرتـ ـكـ ـب ــة مــن
ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة ،األم ــر الــذي
يـ ـشـ ـي ــر الـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـغ ـل ـيــظ
العقوبات بحق مجالس إدارات
الـ ـش ــرك ــات ،م ــن خـ ــال مـحــاسـبــة
الـ ـمـ ـتـ ـسـ ـب ــب فـ ـ ــي ارتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب هـ ــذه
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاوزات ،وع ـ ـ ــدم ال ـم ـس ــاس
بأموال الشركة ومساهميها.

أخبار الشركات
«الفنادق» تخسر  60.34ألف دينار
خسرت شركة الفنادق الكويتية  60.34ألف
دينار بواقع  1.1فلس للسهم في الفترة المنتهية
في  ،2019/9/30مقابل تحقيقها خسائر بقيمة

 180.27ألف دينار بما يعادل  3.2فلوس للسهم
في نفس الفترة من عام .2018

رفض دعوى تظلم «كفيك» على قرار مجلس التأديب
رف ـضــت مـحـكـمــة أسـ ــواق ال ـم ــال ف ــي الـكــويــت
التظلم الذي قدمته الشركة الكويتية للتمويل
واالستثمار "كفيك" على قرار مجلس التأديب
بهيئة أسواق المال.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة إن ق ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـتــأديــب

صــدر ضــد "كفيك" بتاريخ  7أبــريــل  ،2019في
المخالفة ُ
المقيدة رقم ( 2018/87مجلس تأديب)،
( 2018/132هيئة) ،الفتة إلى أن الحكم الصادر
في  17أكتوبر  ،2019هو حكم أول درجة.

«املواشي» توقع عقد توريد أغنام حية
بـ  1.2مليون دينار

ّ
وق ـعــت شــركــة نـقــل وتـجــارة
ال ـم ــواش ــي ع ـقــد ت ــوري ــد أغ ـنــام
حية لمصلحة إحدى الشركات
الخليجية بمبلغ  4.005ماليين
دوالر بما ُيعادل  1.218مليون
دينار.
و ق ــا ل ــت ا ل ـش ــر ك ــة إن عملية
التوريد سوف تتم خالل الربع
الرابع من العام الحالي ،الفتة

إلى أن األثر المالي الناتج عن
المناقصات والممارسات وما
ُيشابهها مــن عـقــود ُيستثنى
ذكره.

«بتروغلف» :الزلزلة ينوى التخارج
قالت شركة الخليجية لالستثمار البترولي (بتروغلف) إن
عبدالمجيد عبدالرزاق زلزلة تغيرت مصلحته إلى تخارج ،إذ يملك
نحو  7.7في المئة من رأسمال الشركة بعدد  35.15مليون سهم.

«التمدين أ» :زيادة
رأسمال «تابعة» بقيمة
 7.5ماليين دينار
أف ـ ـ ــادت ش ــرك ــة ال ـت ـمــديــن
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ب ـ ــأن إحـ ــدى
الشركات التابعة والمملوكة
بنسبة  99.9في المئة ،وهي
ش ــرك ــة ال ـت ـم ــدي ــن لـلـتـطــويــر
الـعـقــاري ،عـقــدت جمعيتها
ال ـع ـم ــوم ـي ــة بـ ـغ ــرض زي ـ ــادة
رأسمالها بقيمة  7.5ماليين
ـار
ديـ ـن ــار ،مــوض ـحــة أنـ ــه ج ـ ٍ
اس ـت ـك ـمــال اإلجـ ـ ـ ــراءات لــدى
وزارة التجارة والصناعة.

األسهم السعودية تقفز  %2مع تأجيل «أرامكو»
حـقــق مــؤشــر س ــوق األس ـه ــم الـسـعــوديــة
ارتفاعات قوية في نهاية تعامالت جلسة
أم ـ ــس ب ـن ـس ـبــة  1.95ف ــي ال ـم ـئ ــة ،لـيـضـيــف
مكاسب بــ 149نقطة ،ويرتفع إلى مستوى
 7784نقطة ،مع أنباء تأجيل اكتتاب أرامكو
إلى شهر ديسمبر أو يناير المقبل.
هـ ــذه األنـ ـب ــاء دف ـع ــت ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن في
السوق للعودة لعمليات الشراء مجددا ،بعد
سلسلة طــويـلــة مــن الـجـلـســات الـتــي شهت
خسائر مع القيام بعمليات تسييل ،تمهيدا
للمشاركة في اكتتاب "ارامكو".
هشام أبوجامع ،الرئيس التنفيذي إلدارة
الثروات في وثيق للخدمات المالية ،وصف
مــا جــرى فــي ســوق األسـهــم السعودية ،من
عمليات بيع شــديــدة فــي األي ــام الماضية،
بأنه غير مبرر.
ونصح أبوجامع في مقابلة مع "العربية"
ال ـم ـت ــداول ـي ــن بـ ـع ــدم ب ـي ــع ك ــل م ـحــاف ـظ ـهــم،
ً
تحضيرا لالكتتاب الضخم المرتقب في

السوق ،وهو طرح حصة من عمالق النفط
شركة أرامكو السعودية.
ورأى أن تـنــو يــع مـحــا فــظ المستثمرين
يتطلب منهم التريث ،وعدم االنجراف وراء
عمليات البيع ،وبالتالي االستفادة من بيع
جزء من المحفظة ،والحصول على التمويل،
ً
مشيرا إلــى أهمية اآلليات التي عمل عليه
السوق المالي ،والبنوك السعودية ،والتي
ستعزز من قــدرة األفــراد على االكتتاب في
أسهم "أرامكو" عند طرحها.
وبنهاية األسبوع الماضي ،وردت األخبار
عبر عدد من وسائل اإلعــام العالمية ،عن
تــأجـيــل اكـتـتــاب "أرامـ ـك ــو" ،والـ ــذي ك ــان من
المتوقع أن يتم خالل نوفمبر.
وأشـ ــار ب ـيــان رس ـمــي ل ــ"أرام ـك ــو" إل ــى أن
الـشــركــة التـ ــزال عـلــى تــواصــل مــع الـجـهــات
المعنية بشأن التجهيز للطرح العام األولي،
وأن التوقيت سيعتمد على ظروف السوق
وعلى اختيار المالكين للموعد.

ك ـمــا أشـ ـ ــارت مـ ـص ــادر م ـت ـع ــددة إلـ ــى أن
تأجيل الطرح يعود إلى الرغبة باحتساب
نتائج الربع الثالث لـ"أرامكو" ضمن تقييم
الشركة ،ما يسمح بالنظر عن قرب عن أي
أثــر مالي خلفته الهجمات اإلرهابية على
منشآت الشركة في سبتمبر الماضي.
ً
ويــدور الحديث حاليا عن تأجيل مدته
"أسابيع" ،ليكون االكتتاب في ديسمبر أو
يـنــايــر ،ولـكــن تبقى ه ــذه ،كـمــا كــل األخـبــار
السابقة المتعلقة بالطرح بناء على مصادر
صحافية.
وفــي سـيــاق متصل ،قــال ولـيــد بــن غيث
ع ـضــو جـمـعـيــة االق ـت ـص ــاد ال ـس ـعــوديــة ،إن
الحجم المتوقع طرحه من "أرامكو" يشهد
تـقــديــرات متفاوتة ،إال أن أي نسبة سيتم
االتـفــاق على طرحها في ســوق السعودية
فإنه سيكون كبير جدا.
(العربية .نت)
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«الوطني» يحصد جائزة أفضل بنك على مستوى األسواق الناشئة
ةديرجلا
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في استبيان «غلوبل فاينانس» ألفضل البنوك العالمية في 2019
تسلم الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني
عصام الصقر جائزة أفضل بنك
في األسواق الناشئة بالعالم
لعام  ،2019خالل حفل
خاص أقيم في واشنطن على
هامش االجتماعات السنوية
لصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي.

حـ ـ ـص ـ ــد بـ ـ ـن ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي جـ ـ ــائـ ـ ــزة أفـ ـض ــل
بـنــك فــي األسـ ــواق الناشئة
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم لعام
 2019مـ ــن م ـج ـلــة « غ ـلــو بــل
فاينانس» العالمية ،وذ لــك
خ ــال االسـتـبـيــان السنوي
ال ــذي ش ــارك فـيــه نخبة من
أبــرز المديرين التنفيذيين
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة
والمحللين والمصرفيين
في جميع أنحاء العالم.
ووق ـ ـ ـ ــع االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ع ـلــى
بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي

ً
اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى أدائـ ـ ــه خــال
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،ومـعــايـيــر
أخـ ـ ــرى ش ـم ـلــت ق ـ ــوة األداء
اإلداري وم ـكــان ـتــه ال ــرائ ــدة
بالقطاع المصرفي اإلقليمي
والعالمي .ويعد «الوطني»
أول بنك فــي الـكــويــت يفوز
ب ـج ــائ ــزة أف ـض ــل ب ـنــك على
مستوى األس ــواق الناشئة
في العالم.
وتـ ــم اخ ـت ـي ــار «ال ــوط ـن ــي»
إلـ ــى ج ــان ــب ب ـن ــوك عــالـمـيــة
كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرى م ـ ـ ـثـ ـ ــل ب ـ ـ ـنـ ـ ــك أوف
أميركا ،ستاندرد تشارترد،
وسوسيتيه جنرالDBS ،
السنغافوري ،وبنك OCBC
ال ـص ـي ـن ــي ،وبـ ـن ــك BBVA
اإلسباني.
وأع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت «غ ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــل
فاينانس» قائمة الفائزين
بـ ـج ــائ ــزة أف ـض ــل ال ـب ـنــوك
الـعــالـمـيــة فــي  2019التي
ضـ ـ ـم ـ ــت بـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب أفـ ـض ــل
بنك في األســواق الناشئة
م ـج ــاالت عـ ــدة م ــن بينها:
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
ل ـ ـ ـ ـ ــأف ـ ـ ـ ـ ــراد ،وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــات،
وال ـم ـش ـت ـق ــات ،وال ـت ـمــويــل
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام ،وال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـتــوس ـطــة،
وأفضل بنك على مستوى
األسواق ما دون الناشئة.
وتسلم الجائزة الرئيس
التنفيذي لمجموعة بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ع ـصــام
الـصـقــر خ ــال حـفــل خــاص
أقيم في العاصمة األميركية

واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى هـ ــامـ ــش
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات الـ ـسـ ـن ــوي ــة
لـ ـصـ ـن ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ــدول ــي
والبنك الدولي.
و ي ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ــر أن « غـ ـ ـل ـ ــو ب ـ ــل
فــاي ـنــانــس» الـعــالـمـيــة التي
ت ــأسـ ـس ــت ف ـ ــي ع ـ ـ ــام 1987
ً
وتتخذ مــن نيويورك مقرا
لـ ـه ــا م ـ ــن أعـ ـ ـ ــرق الـ ـمـ ـج ــات
الـمـتـخـصـصــة ف ــي قـطــاعــي
الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد،
وي ـب ـل ــغ ع ـ ــدد ق ــرائـ ـه ــا أك ـثــر
ً
م ــن  50أل ـف ــا م ــن الـمــديــريــن
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ـي ــن ومـ ـس ــؤول ــي
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
واالسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ــي
المؤسسات المالية في 188
دولة في العالم.
ً
و ت ـجــري المجلة سنويا
ال ـع ــدي ــد م ــن االس ـت ـب ـيــانــات
حـ ــول االبـ ـتـ ـك ــار والــرب ـح ـيــة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــوك والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
ال ـمــال ـيــة حـ ــول ال ـع ــال ــم يتم
على إثرها اختيار األفضل
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى اإلقـلـيـمــي
والعالمي.
وي ـ ـعـ ــد «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» أك ـبــر
مؤسسة مالية في الكويت،
ويتمتع بهيمنة فعلية على
قـ ـط ــاع ال ـب ـن ــوك ال ـت ـج ــاري ــة.
وح ـ ــاف ـ ــظ «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» عـلــى
أعلى التصنيفات االئتمانية
على مستوى كل البنوك في
الـمـنـطـقــة بــإج ـمــاع وك ــاالت
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي
المعروفة :موديز ،وستاندر
آند بور وفيتش.
وي ـت ـم ـيــز «ال ــوطـ ـن ــي» مــن

عصام الصقر يتسلم الجائزة
ح ـ ـيـ ــث شـ ـبـ ـكـ ـت ــه ال ـم ـح ـل ـي ــة
وال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـتــد
ل ـت ـش ـمــل فـ ــروعـ ــا وش ــرك ــات
تـ ــاب ـ ـعـ ــة وم ـ ـكـ ــاتـ ــب ت ـم ـث ـيــل

ف ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن،
وجنيف ،ولندن ،وباريس،
ون ـي ــوي ــورك ،وس ـن ـغــافــورة،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى وج ــوده ــا

اإلق ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان،
واألردن ،ومصر ،والبحرين،
والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق،
وتركيا ،واإلمارات.

 ...ويشارك في حفل استقبال اتحاد المصارف بواشنطن
على هامش االجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي

عصام الصقر وشيخة البحر وحمد المرزوق ومازن الناهض وعادل الماجد وشاهين الغانم وعبداللطيف الحمد وعبدالوهاب البدر
شـ ـ ــارك وفـ ــد ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ف ــي حـفــل
االسـتـقـبــال ال ــذي نظمه اتـحــاد مـصــارف الكويت
فــي الـعــاصـمــة األمـيــركـيــة واشـنـطــن ي ــوم الجمعة
ال ـم ــاض ــي ،ع ـلــى ه ــام ــش االج ـت ـم ــاع ــات الـسـنــويــة
لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي،
والتي اختتمت أعمالها أمس.
وقد نظم اتحاد مصارف الكويت حفل االستقبال
ف ــي ف ـنــدق ال ـفــورس ـيــزون بـحـضــور مـحــافــظ بنك
الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ،والعضو
المنتدب للهيئة العامة لالستثمار فاروق بستكي
والسفير الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح
سفير دولة الكويت لدى الواليات المتحدة وعدد
كبير من المسؤولين الحكوميين الكويتيين وكبار
المصرفيين والمستثمرين وصانعي السياسات
المالية حول العالم.

وتخلل الحفل لقاء ات للمصرفيين الكويتيين
مـ ــع ن ـظ ــرائ ـه ــم ال ـ ـعـ ــرب واألج ـ ــان ـ ــب ل ـن ـق ــاش آخ ــر
المستجدات المالية والمصرفية ،كما تــم بحث
فرص تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في
مجالي التمويل واالستثمار.
الـجــديــر بــالــذكــر أن وفــد بنك الـكــويــت الوطني
ترأسه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت
الوطني عصام الصقر ،ونائب الرئيس التنفيذي
لمجموعة بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي شـيـخــة البحر
والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية
والشركات التابعة جورج ريشاني والمدير العام
لـفــرع بنك الكويت الوطني فــي نـيــويــورك مــروان
صبيح.
ه ــذا وت ـضــم االج ـت ـمــاعــات الـسـنــويــة لمجلسي
محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك

محمد الهاشل وعصام الصقر وعادل الماجد وحمد المرزوق وأنور المضف في لقطة جماعية

الصقر والماجد والمرزوق والناهض ومصعب النصف خالل الحفل

الدولي كال من محافظي البنوك المركزية ،ووزراء
المالية والتنمية ،وكبار المسؤولين من القطاع
ال ـخ ــاص ،ومـمـثـلــي مـنـظـمــات المجتمع الـمــدنــي،
واألك ــادي ـم ـي ـي ــن وذلـ ـ ــك ل ـم ـنــاق ـشــة أهـ ــم ال ـق ـضــايــا
الـعــالـمـيــة ،ومـنـهــا اآلف ــاق االقـتـصــاديــة العالمية،
واستئصال الفقر والتنمية االقتصادية.
وت ـش ـمــل االج ـت ـم ــاع ــات ال ـس ـنــويــة ال ـع ــدي ــد من
اللجان ،وأهمها لجنة التنمية ،واللجنة الدولية
للشؤون النقدية والمالية ،ومجموعة العشرة،
ومجموعة األربعة والعشرين ،ومجموعة الثالثين،
حيث من المقرر أن يتطرق اجتماع اللجنة النقدية
والمالية إلــى النظر فــي تـطــورات أداء االقتصاد
ً
العالمي واستشراف اتجاهاته المستقبلية وأيضا
ما يرتبط بتطورات أداء األسواق المالية الدولية
وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات

ذلك األداء باإلضافة إلى مناقشة أهم السياسات
التي ينبغي انتهاجها لتجنب تداعيات مثل تلك
المخاطر.
ونــاقـشــت االجـتـمــاعــات ه ــذا ال ـعــام الـعــديــد من
الـ ـم ــوض ــوع ــات ال ـه ــام ــة م ــن ب ـي ـن ـهــا ت ـق ــري ــر آف ــاق
االقـتـصــاد العالمي وكــذلــك تسليط الـضــوء على
ابتكارات التكنولوجيا المالية كعوامل محركة
لــاق ـت ـصــادات الـشــامـلــة بــاإلضــافــة إل ــى مـحـفــزات
االسـتـثـمــار فــي الـجــوانــب البيئية واالجتماعية
والحوكمة.
ً
كما ناقشت أيضا تفعيل االستثمارات المبتكرة
والشاملة في مجال الطاقة الشمسية باإلضافة إلى
إطالق العنان إلمكانات رائدات األعمال من خالل
التمويل واألسواق وكذلك تأثير عمليات المؤسسة
الدولية على التنمية الشاملة.

شيخة البحر وفاروق بستكي خالل حفل االستقبال

ً
ً
وتجمع االجتماعات السنوية عــددا كبيرا من
الـمـســؤولـيــن مــن ال ـب ـلــدان األعـ ـض ــاء ،حـيــث تتيح
ُ
ً
فرصا للمشاورات الرسمية وغير الرسمية .وتعقد
ُ
ندوات عديدة بالتزامن مع االجتماعات ،وتقدم كل
عام أيضا على هامش االجتماعات محاضرة بير
ُجاكوبسون حول التمويل الدولي ،وهي مؤسسة
أنشئت تكريما للمدير العام الثالث للصندوق.
الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص
على حضور المحافل الدولية ومثل هذه اللقاءات
ّ
لالطالع على اخر التطورات العالمية واألنشطة
والفعاليات الـتــي تــركــز على االقـتـصــاد العالمي
والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
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الماجد :اإلبداع واالبتكار وخدمة العمالء المميزة طريقنا لالستمرار في النجاح وتحقيق اإلنجازات
تمكن بنك بوبيان خالل العام
الحالي من حصد أكثر من 20
جائزة مميزة أبرزها جائزة
«غلوبل فاينانس» كأفضل بنك
إسالمي في الشرق األوسط
في الخدمات المصرفية
اإللكترونية.

استمر بنك بوبيان في تحقيق
إنجازاته على المستوى المحلي،
ً
مضيفا إلى مسيرة نجاحه التي
ً
ً
بدأها قبل سنوات إنجازا جديدا
ب ـح ـص ــول ــه ل ـل ـع ــام ال ـ ــراب ـ ــع عـلــى
الـتــوالــي على جــائــزة أفـضــل بنك
إسالمي في الكويت من مؤسسة
«غلوبل فاينانس» العالمية لعام
 2019نتيجة ما حققه من نمو في
مختلف مؤشراته المالية ونمو
حصصه السوقية.
وقال البنك ،في بيان صحافي
أم ـ ــس ،إن ال ـت ـكــريــم ت ــم ف ــي حفل
أقيم بواشنطن خالل اجتماعات
صندوق النقد والبنك الدوليين
إذ تـسـلــم ال ـجــائــزة نــائــب رئـيــس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لـلـبـنــك عـ ــادل ال ـمــاجــد وعـ ــدد من
مسؤولي البنك في الحفل الكبير
الذي أقيم بهذه المناسبة.
وع ـ ــن ه ـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ال ـم ـم ـيــز،
أفـ ــاد ال ـمــاجــد ب ــ«أن ـنــا بـحـمــدالـلــه
تمكنا مــن تحقيق ه ــذا اإلنـجــاز
وال ــذي نرجعه ،بعد الله تعالى،
إل ــى م ــواردن ــا الـبـشــريــة المميزة
وثقة عمالئنا ومساهمينا فيما
ً
نـقــوم بــه مـنــذ س ـن ــوات» ،مضيفا
أن الـ ـبـ ـن ــك ف ـ ـخـ ــور ب ـس ـج ـل ــه مــن
الجوائز والتقديرات التي حصل

ع ـل ـي ـه ــا السـ ـيـ ـم ــا فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
ً
األخـ ـي ــرة ،خ ـصــوصــا أن ـهــا تــأتــي
من مؤسسات إقليمية وعالمية
مـشـهــود لـهــا بــالـحـيــاديــة والثقة
الكبيرة في اختياراتها المبنية
عـلــى األرق ـ ــام وال ـن ـتــائــج الـمــالـيــة
وإنجازات السوق.
وأك ــد أن مثل هــذه التقديرات
العالمية «تلقي على عاتقنا كإدارة
المزيد من المسؤوليات بالحفاظ
على مستويات الخدمة المميزة
ً
التي نقدمها للعمالء» مؤكدا أن
اإلبداع واالبتكار وخدمة العمالء
المميزة طريق البنك للمحافظة
على نجاحاته».

معايير الفوز بالجائزة
وكـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة «غـ ـل ــوب ــل
فــايـنــانــس» فــي مـعــرض توضيح
أسباب منحها الجائزة للبنك قد
ذك ــرت أن «بــوب ـيــان» تمكن خــال
ً
فترة قصيرة نسبيا من تحقيق
قفزات في معدالت نمو مؤشراته
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الس ـ ـي ـ ـمـ ــا الـ ـحـ ـص ــص
السوقية في واحد من أكثر أسواق
المنطقة منافسة.
وكــان البنك قــد أعلن تحقيقه
ً
أربـ ـ ــاحـ ـ ــا ص ــافـ ـي ــة حـ ـت ــى ن ـهــايــة

سبتمبر من العام الحالي بلغت
 45مليون دينار بنسبة نمو 12
فــي الـمـئــة مـقــارنــة بنفس الفترة
م ــن الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي وبــرب ـح ـيــة
ً
س ـهــم  15.25ف ـل ـســا م ـق ــارن ــة مع
ً
 14.20فلسا.
ونمت جميع مــؤشــرات البنك
ً
ً
الــرئـيـسـيــة ن ـمــوا مـلـحــوظــا حتى
سبتمبر  2019إذ ارتفع إجمالي
األص ـ ــول إل ــى  5م ـل ـي ــارات دي ـنــار
بنسبة نمو قدرها  18في المئة،
كما ارتفعت اإليرادات التشغيلية
لـتـصــل إل ــى  109مــاي ـيــن دي ـنــار
بنسبة نـمــو قــدرهــا  4فــي المئة
إضافة إلى زيــادة ودائــع العمالء
إلـ ــى  4.1م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار بنمو
نسبته  14في المئة.
وارت ـفــع إجـمــالــي قيمة حقوق
الملكية في البنك ليصل إلى 567
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار م ـق ــارن ــة م ــع 396
مليون ديـنــار إلــى جــانــب ارتـفــاع
محفظة التمويل إلى  3.6مليارات
ديـنــار بنسبة نمو  14فــي المئة
إل ــى جــانــب االرت ـف ــاع الـمـتــواصــل
لقاعدة عمالء البنك.
وارت ـف ـع ــت ال ـح ـصــة الـســوقـيــة
ً
مــن التمويل عموما إلــى حوالي
 9في المئة بينما ارتفعت حصة
بـنــك بــوبـيــان مــن تـمــويــل األف ــراد

«التجاري» يجري سحب «النجمة» األسبوعي
و«راتبك وفوقه كاش»
أجــرى البنك التجاري السحب األسبوعي
على «حساب النجمة» وحملة «راتبك وفوقه
ك ــاش» ،وذلــك بحضور ممثل وزارة التجارة
وال ـص ـنــاعــة ع ـبــدال ـعــزيــز أش ـك ـنــانــي ،ليسفر
السحب عن فوز حبيب الله جدران في سحب
«النجمة» بجائزة  5.000دينار ،في حين فاز
محمد علي الهاللي في سحب حملة «راتبك
وف ــوق ــه كـ ــاش» األس ـب ــوع ــي ب ـجــائــزة قيمتها
 1.000دينار.
وأوض ــح البنك أن جــوائــز حساب النجمة
أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة
باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة ،وتتضمن
السحوبات جائزة أسبوعية قيمتها 5.000
دينار ،وشهرية بقيمة  20.000دينار ،وجائزة
نصف سنوية وقــدرهــا نصف مليون دينار
( ،)500.000بــاإلضــافــة إل ــى أك ـبــر جــائــزة في
العالم مرتبطة بحساب مصرفي ،والتي حصــل
البنك بموجبها على شه ــادة غينيس لألرق ــام
القياسي ــة ،والبالغـ ــة مليـ ــون ونصف المليون
دينار (.)1.500.000
وع ــن آل ـيــة فـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة والـتــأهــل
لدخول السحوبات والفوز بالجوائز القيمة،
كشف البنك أ نــه يمكن فتح حـســاب النجمة
فقط بإيداع  100دينار ،ويجب أن يكون في
الحساب مبلغ ال يقل عن  500دينار لدخول
جميع السحوبات على جميع الجوائز التي
ً
يقدمها الحساب ،مبينا أنه بالنسبة لفرص

الفوز فإنه كلما زاد المبلغ المحتفظ به في
الحساب زادت فرص فوز العميل ،حيث إن كل
ً
ً
 25ديـنــارا توفر فرصة واحــدة للفوز ،فضال
عن المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يـحـصــل الـعـمـيــل عـلــى بـطــاقــة سـحــب آلــي
وي ـس ـت ـط ـيــع ال ـح ـص ــول ع ـلــى ب ـطــاقــة ائ ـت ـمــان
ً
بضمان الحساب ،فضال عــن الحصول على
كافة الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
أمــا بالنسبة لحملة «راتـبــك وفوقه كاش»
والموجهة للموظفين الكويتيين والوافدين
في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك إلى
المتقاعدين ،والمستمرة حتى  31ديسمبر
 ،2019أوضح البنك أنه باستطاعة أي موظف
كــوي ـتــي راتـ ـب ــه ي ــزي ــد ع ــن  500ديـ ـن ــار س ــواء
ً
ت ــم تـعـيـيـنــه حــدي ـثــا أو ف ــي ال ـخــدمــة الفعلية
مــن سنين ،القيام بتحويل راتـبــه إلــى البنك
واالستفادة من مزايا هذه الحملة والحصول
على هدية نقدية فورية مضمونة بقيمة 250
دي ـنــارا أو قــرض ب ــدون فــائــدة بقيمة خمسة
أضعاف الراتب وبحد أقصى  10.000دينار،
ً
بــاإلضــافــة إلــى الــدخــول تلقائيا فــي السحب
األسبوعي على جائزة مقدارها  1.000دينار.
أم ــا بالنسبة لـلـعـمــاء الــوافــديــن والــذيــن
يندرجون تحت حساب الخدمات المصرفية
الشخصية  Premier Bankingوالمخصص
للرواتب من  1.700د.ك ،فما فوق ،فقال البنك
إنهم سوف يتمكنون من الحصول على هدية

ً
تحديدا إلى حوالي  12في المئة
إلــى جانب تحقيق معدالت نمو
متميزة في المحفظة االئتمانية
ل ـل ـش ــرك ــات وصـ ـل ــت إل ـ ــى  16فــي
المئة عن طريق جذب العديد من
ا لـشــر كــات التشغيلية المعروفة
بمالء تها المالية واالقتصادية
مع التمسك الشديد بأعلى معايير
الـ ـ ـج ـ ــودة االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة ودراسـ ـ ــة
وتنويع المخاطر.
وبالنسبة لخدمات الشركات
أف ــاد الـمــاجــد بــأن بنك «بــوبـيــان»
ي ـت ـط ـل ــع ألن ي ـ ـكـ ــون «االخـ ـتـ ـي ــار
األول والبنك المفضل للخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ـل ـش ــرك ــات» وعـلـيــه
نـ ـجـ ـحـ ـن ــا فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــاق خـ ــدمـ ــات
وم ـن ـت ـجــات إل ـك ـتــرون ـيــة مـبـتـكــرة
ومـتـمـيــزة إذ تــم إدخــال ـهــا للمرة
األول ـ ـ ــى ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
ً
الـمـحـلــي ت ـج ــاوب ــا م ــع تــوجـهــات
البنك لتحقيق كــل االحتياجات
وال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ـم ـصــرف ـيــة وف ــق
أح ـ ـك ـ ــام الـ ـش ــريـ ـع ــة اإلس ــامـ ـي ــة
السمحاء.
وكانت المجموعة المصرفية
ل ـل ـشــركــات حـقـقــت م ـع ــدالت نمو
جـيــدة فــي المحفظة االئتمانية
للشركات وصلت إلى  17في المئة
خالل عام  2018مع االعتماد على

فاز بنك الخليج بجائزة «أفضل برنامج
للتوطين فــي الـقـطــاع ال ـخــاص» بمنطقة
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ف ــي حـفــل
ج ــائ ــزة ال ـح ـكــومــات الـخـلـيـجـيــة لـلـمــوارد
البشرية ،الــذي ُعقد أخيرا في ريكسوس
جــزيــرة الـسـعــديــات بــأبــوظـبــي .واستحق
البنك هذه الجائزة عن جهوده ومبادراته
المختلفة لتكويت ا لـقــوى العاملة خالل
العام الماضي.
وقد َّ
كرم الحفل ،الذي جاء على هامش
القمة الحكومية الدولية السابعة للموارد
الـبـشــريــة ،ق ــادة إدارات ال ـمــوارد البشرية
ومـ ـتـ ـخ ــذي الـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،عـلــى
ابتكاراتهم واستراتيجياتهم التنموية،
وقـيــادتـهــم المثالية ،ورف ــع مستوى أداء
األفراد العاملين معهم.
وجـمــع الـحـفــل بـيــن شخصيات ب ــارزة
وقادة من القطاعين الحكومي والخاص
مـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف دول مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الـخـلـيـجــي ،إض ــاف ــة إل ــى ج ـهــات إعــامـيــة
إقليمية كبرى ،دعما لرؤية هــذه البلدان
ب ـب ـن ــاء ق ـ ــوى ع ــام ـل ــة م ـت ـي ـنــة وم ـس ـت ـعــدة
لمواجهة تحديات المستقبل.

نـقــديــة ف ــوري ــة .وبـ َّـيــن أن الـمـتـقــاعــديــن الــذيــن
يحصلون على معاش تقاعدي قــدره 1.000
دي ـن ــار ف ـمــا ف ــوق ب ـم ـجــرد ت ـحــويــل مـعــاشـهــم
التقاعدي على البنك التجاري سيحصلون
ً
على هدية فورية بقيمة  150دينارا ،والدخول
ً
تلقائيا فــي السحب األسـبــوعــي على جائزة
مقدارها  1.000دينار ،واالستفادة من مزايا
ه ــذه الحملة ا لـتــي تــم تصميمها خصوصا
ب ـ ـصـ ــورة ت ـن ــاس ــب ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
والــوافــديــن العاملين فــي القطاعين الخاص
والحكومي والمتقاعدين ،كونها أيضا توفر
لهم فرصة الحصول على العديد من المميزات
اإلضــاف ـيــة والـتـمـتــع بــالـعــديــد م ــن الـخــدمــات
المتطورة والمنتجات الفريدة والمتميزة التي
يوفرها التجاري لعمالئه لتلبي احتياجاتهم
وترتقي لمستوى تطلعاتهم.

أن تصب استراتيجية الـبــاد والمنطقة
في مصلحة البنك .اعتمادنا على العمالة
الــوط ـن ـيــة ي ـســاعــدنــا ف ــي ت ـقــديــم خــدمــات
مصرفية أفضل ،وهو فعال الخيار المثالي
لبنك في عراقة ووطنية بنك الخليج».

 ...وبدء العد التنازلي للمشاركة في «الدانة» السنوي
يـبــدأ ال ـيــوم الـعــد الـتـنــازلــي آلخ ــر عـشــرة أي ــام يمكن
خاللها فتح حساب الدانة واإليداع للدخول في السحب
السنوي لهذا العام ،وسيقام السحب يوم  16يناير 2020
في حفل كبير يتخلله تتويج مليونير الدانة لعام ،2019
الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.
وتجدر اإلشارة إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيين
وغير الكويتيين المقيمين في الكويت ،ويتعين على
العمالء االحتفاظ بالحد األدنــى للرصيد البالغ 200
دينار لفتح الحساب ،شــرط االحتفاظ بالمبلغ نفسه
ً
للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة.
وفــي حــال انخفض الرصيد إلــى مــا دون مبلغ 200
دينار في أي وقت ،يتم خصم مبلغ  2دينار من الحساب
على أساس شهري ،لحين استيفاء الحد األدنى للرصيد،

أما بالنسبة للعمالء الذين يفتحون حساب الدانة أو
ً
يودعون أكثر في الحساب ،فيتأهلون للدخول تلقائيا
إلى السحوبات األسبوعية في غضون يومين.
ول ـل ـم ـشــاركــة ف ــي س ـح ــوب ــات ال ــدان ــة ربـ ــع الـسـنــويــة

سلسلة جوائز 2019
وكــان بوبيان قــد تمكن خالل
العام الحالي من حصد أكثر من
 20جائزة مميزة أبــرزهــا جائزة

أعـ ـل ــن ال ـب ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـك ــوي ـت ــي أس ـم ــاء
المجموعة األخيرة من الفائزين في حملته
ال ـتــروي ـج ـيــة ل ـمــوســم ال ـص ـيــف ،ب ـع ـنــوان «6
ماليين من أميال سكاي واردز 60 ،فائزا»،
وقد أقيم السحب في المقر الرئيسي للبنك،
حيث فاز خالله  20عميال محظوظا بكسب
 100000من أميال سكاي واردز لكل منهم.
وسـيـتــم إيـ ــداع أم ـيــال س ـكــاي واردز في
حـ ـس ــاب ع ـض ــوي ــة سـ ـك ــاي واردز ط ـي ــران
اإلم ــارات الـخــاص بهم ،والـتــي يمكن فيما
بـعــد اس ـتــردادهــا عـلــى شـكــل رح ــات سفر
أو تــرقـيــة درج ــة الـسـفــر عـلــى مـتــن خطوط
طيران اإلمارات ،إضافة إلى اإلقامة في الفنادق
الفخمة أو الذهاب في رحــات عائلية مليئة
بالمرح والتسلية مع مجموعة متنوعة من
ش ــرك ــاء س ـك ــاي واردز طـ ـي ــران اإلم ـ ـ ـ ــارات ،أو
الحصول على تذاكر لحضور باقة متنوعة
من األحــداث الرياضية والفعاليات الثقافية
حول العالم.
الجدير بالذكر أن تاريخ الشراكة الوطيدة
التي تربط بين البنك األهلي الكويتي وسكاي
واردز ط ـي ــران اإلمـ ـ ــارات ي ـعــود إل ــى أك ـثــر من
 17عــامــا .وفــي كــل عــام يطلق البنك حمالت
ترويجية متنوعة لمكافأة عمالئه الحاليين
بكسب أميال سكاي واردز إضافية ،كما أنه
أتاح للعديد من العمالء المحظوظين إمكانية
السفر لمجرد قيامهم باستخدام بطاقتهم
لسداد ثمن مشترياتهم.

سلمى الحجاج تتسلم الجائزة
الحجاج ،التي قالت« :نفخر بأن يتم تكريم
جهودنا لتوطين القوى العاملة من قبل
القمة الحكومية الدولية للموارد البشرية،
وهي تجمع سنوي لشخصيات خليجية
فذة في مجال الموارد البشرية .يسعدنا

استقطاب الـعــديــد مــن الشركات
التشغيلية المعروفة بمالء تها
ً
المالية واالقتصادية ،فضال عن
التمسك الشديد بأعلى معايير
الجودة االئتمانية.

«غلوبل فاينانس» كأفضل بنك
إســامــي فــي الـشــرق األوس ــط في
الخدمات المصرفية اإللكترونية،
إضافة إلى أربع جوائز أخرى هي
جــائــزة أف ـضــل بـنــك إســامــي في
الكويت في الخدمات المصرفية
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وج ـ ــائ ـ ــزة أف ـض ــل
تطبيق للهواتف الذكية وجائزة
ً
ً
ال ـب ـنــك األك ـث ــر اب ـت ـك ــارا وإب ــداع ــا
ً
وجائزة األفضل إبداعا بتقنيات
.I MAL

«األهلي» يعلن فائزي حملة الصيف
لبرنامج أميال سكاي واردز طيران اإلمارات

«الخليج» يحصل على جائزة «أفضل برنامج
للتوطين في القطاع الخاص»
وق ــد ُع ـقــدت الـقـمــة الحكومية الــدولـيــة
السابعة لـلـمــوارد البشرية بعنوان «ألن
بناء األمة يعتمد على تنمية رأس المال
الـ ـبـ ـش ــري» .وأكـ ـ ــدت ال ـق ـمــة أه ـم ـيــة ات ـبــاع
نهج متنوع ومبتكر في جــذب المواهب
وت ـح ـس ـي ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة وم ـعــال ـجــة
التحديات التي قد تطرأ مستقبال.
وخــال الـعــام الـمــاضــي ،قــاد «الخليج»
عـ ــدة م ـ ـبـ ــادرات وب ــرام ــج تــدري ـب ـيــة لــدعــم
وتمكين الـكـفــاء ات الــوطـنـيــة ،منها طرح
بــرنــامــج تعليم ال ـق ــادة ،وبــرنــامــج إع ــداد
اإلدارة الوسطى ،إضافة إلى ريادة البنك
لعملية التوظيف التي تتم خالل المشاركة
في المعارض الوظيفية ،نتيجة لالستثمار
فــي نهج مبتكر وشــامــل لجذب وتطوير
الكفاءات الوطنية.
ويطرح «الخليج» سنويا برنامج أجيال
لـتــدر يــب الخريجين المنضمين حديثا
للبنك ،حيث يتم تدريبهم لمدة ستة أشهر،
بهدف الحصول على المهارات األساسية
للعمل المصرفي.
وت ـس ـل ـمــت ال ـج ــائ ــزة ال ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد الـبـشــريــة فــي «الـخـلـيــج» ،سلمى

ً
الماجد متسلما الجائزة

والسنوية المقبلة في عام  ،2019يتعين على العمالء
االحتفاظ بالرصيد المطلوب .عالوة على ذلك ،حساب
الدانة هو الحساب الوحيد الــذي يكافئ العمالء على
والئهم لبنك الخليج ،حيث يمنحهم فرص الوالء ،وهي
عبارة عن إجمالي الفرص التي اكتسبها العميل في
السنة السابقة والتي تضاف إلى العام المقبل كمكافأة
له على والئه .فيحصل العميل على الذي كان في حسابه
 200دينار في آخر عام  2018على جميع الفرص التي
استحقها ،وتتم إضافتها إلى عام  ،2019ويتكرر ذلك
مع األعوام التالية ،وتطبق الشروط واألحكام.

وفيمايلي أسماء الفائزين لشهر سبتمبر:
طـ ـ ــارق بـ ــال ن ـج ـي ــب ،ف ـي ـصــل ع ـبــدال ـعــزيــز
الـمـشـعــل ،هــانــي محمد بـكــر ،نـصــرالـلــه سيد
بهبهاني ،عبدالعزيز بدر الرويح ،طالل ملك
العجيل ،شيبو توماس جون ،الشيخة /فضيلة
يوسف الصباح ،سعد محمد معرفي ،خديجة
حسن الـشـطــي ،محمد أحـمــد محمد ،حمدي
صبري محمود ،نــزار عبدالوهاب العريفان،
ماجد عيسى الشعيب ،حسين محمد كريم،
فهد مزعل البحر ،عبدالله سليمان المشوطي،
الـشـيــخ /مـشـعــل ال ـص ـبــاح ،عـبــدالـغـنــي محمد
بهبهاني ،عبدالله فيصل السميط.

كما فاز البنك بجائزة أفضل
مبادرة إنسانية اجتماعية على
م ـس ـتــوى دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي لـمـبــادرة نــور بوبيان
ال ـتــى تـعـمــل ع ـلــى إع ـ ــادة الـبـصــر
لـ ــآالف ف ــي إفــري ـق ـيــا إل ــى جــانــب
ح ـص ــول ــه ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة مـجـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ك ــأف ـض ــل
مــؤس ـســة ف ــي ال ـك ــوي ــت لـتــوطـيــن
العمالة.

«برقان» ٥ :فائزين
بحساب «يومي»

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين
فـ ــي الـ ـسـ ـح ــوب ــات ال ـي ــوم ـي ــة عـلــى
حساب يومي ،وفاز كل واحد منهم
بجائزة  5000ديـنــار ،والفائزون
هــم :حسن بـهــرام جهرمي ،روزي
جارلس أنطون ،سميح الله سيد
سرمدي الله ،أحمد كامل قانصو،
وأميرة مطر سليمان.
وإض ـ ــاف ـ ــة ل ـل ـس ـح ــب الـ ـي ــوم ــي،
يـ ـ ــوفـ ـ ــر «بـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــان» س ـ ـح ـ ـبـ ــا رب ـ ــع
س ـنــوي لـحـســاب «ي ــوم ــي» ،للفوز
ب ـجــائــزة نـقــديــة بـقـيـمــة 125.000
دينار .وللتأهل للسحوبات ربع
ال ـس ـن ــوي ــة ي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى ال ـع ـمــاء
أال يقل رصيدهم عــن  500دينار
لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10دينار تمثل
فرصة واحدة لدخول السحب .وإذا
كــان رصـيــد الـحـســاب  500دينار
وم ــا ف ــوق ،ف ــإن صــاحـبــه سيكون
م ــؤه ــا ل ــدخ ــول ك ــل ال ـس ـحــوبــات
اليومية وربع السنوية.

١٢
اقتصاد
ديوان المحاسبة :صندوق المشروعات الصغيرة
ّ
تخلف عنً أداء خطته االستراتيجية
ةديرجلا
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ّ
مول  274مشروعا من أصل  600مستهدف بفارق %54.3
جراح الناصر

أكد تقرير لديوان المحاسبة
وجود مخالفات لدى
الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،منها تكرار أرقام
بعض عقود التمويل المبرمة
بين الصندوق والمبادرين،
وعدم تحويله مبالغ التمويل
لبعض المبادرين ،وتكرار
تعاقده مع المبادرين
أنفسهم ،دون أخذ التعاقد
السابق في االعتبار ،وتعيين
بعض الموظفين للوظائف
اإلشرافية والعامة بالصندوق،
بالمخالفة لمتطلبات شغل
الوظيفة المنصوص عليها
بالوصف الوظيفي.

كـشــف تـقــريــر الـجـهــات الــرقــابـيــة عن
وجود مخالفات لدى الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ،تـتـمـثــل ف ــي ت ـك ــرار أرق ــام
ب ـعــض ع ـق ــود ال ـت ـمــويــل ال ـم ـبــرمــة بين
الصندوق والمبادرين.
وب ـ ّـي ــن ت ـقــريــر دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة أن
وجــود التكرار في أرقــام بعض العقود،
حيث تبين وجود عقود مختلفة تحمل
الرقم نفسه ،األمر الذي أدى الى التداخل
والتشابك ووقوع أخطاء عند اإلشارة إلى
ً
تلك العقود الحقا ،مما قد يترتب عليه
آثار مالية ونزاعات قانونية ،كما يشير
الى ضعف في نظام الرقابة الداخلية في
الصندوق بهذا الشأن.
وأفاد بعدم قيام الصندوق بتحويل
مبالغ التمويل لبعض المبادرين ،على
الــرغــم مــن حـلــول آج ــال س ــداد األقـســاط
ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة ،مـ ـم ــا تـ ــرتـ ــب ع ـل ـي ــه ع ــدم
استفادتهم منها ،حيث يقوم الصندوق
 بعد تقييم المشروعات وإصدار موافقةمجلس اإلدارة على تمويلها  -بتوقيع
عقد وإقرار للدين واستقطاع شهري مع
المبادرين للحصول على التمويل الالزم
من الصندوق.
ويتم إعطاء المبادر فترة سماح من
سنة الى  3سنوات ،يقوم بعدها بسداد
المبلغ الذي تم تمويله من الصندوق عبر
أقساط شهرية.

ُّ
تأخر موعد االستحقاق

تمويل مشروع
بالرغم من وجود
عدة مالحظات عليه
وضعف دراسة
الجدوى

عدم تطابق تكلفة
المشروع مع
تفاصيل التمويل
المقدمة من المبادر

وت ـبـ ّـيــن م ــن ال ـف ـحــص أن بـعـضــا من
هذه العقود التي أبرمها الصندوق قد
ّ
حل موعد استحقاق أقساطها الشهرية
عـلــى الـمـبــادريــن دون حـصــول الـمـبــادر
على التمويل الالزم من الصندوق حتى
لـحـظــة اس ـت ـح ـقــاق األقـ ـس ــاط الـشـهــريــة،
األمر الذي أفقد المبادرين الحصول على
قيمة التمويل الالزم ،وفقا لقانون إنشاء
ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي وتـعــديــاتــه وع ــدم
استفادتهم من الدعم المقرر لهم.
وأف ــاد الـصـنــدوق بــأنــه ،وفــق اآلليات
المتبعة ،يتم تحويل الدفعات المالية
ل ـل ـم ـبــادريــن ب ـنــاء ع ـلــى ط ـلــب م ـقــدم من
صاحب المشروع لصرف الدفعة المالية،
وب ـعــد ال ـتــأكــد م ــن اسـتـيـفــائــه لـضــوابــط
وق ــواع ــد ال ـت ـم ــوي ــل ،سـتـحـصــر اإلدارة
ّ
المعنية جميع المبادرين الذين تم إبرام
عقود التمويل معهم ،ولــم يتم تحويل
دفعاتهم المالية ،والتأكد من استيفائهم
كافة متطلبات التمويل ،وأخذ اإلجراءات
الـتـصــويـبـيــة إن وج ـ ــدت ،وإع ـ ــداد بـيــان
بأسباب عــدم استفادتهم مــن التمويل
المقدم من الصندوق.

نفس المبادرين
وأظ ـه ــر الـتـقــريــر ارت ـك ــاب الـصـنــدوق
م ـخ ــال ـف ــات عـ ـ ــدة م ـن ـه ــا ت ـ ـكـ ــرار ت ـعــاقــد
الصندوق مع نفس المبادرين ،دون أخذ
التعاقد السابق في االعتبار ،مما ترتب
عـلـيــه ت ـج ــاوز مـبـلــغ تـمــويــل الـصـنــدوق
لـلـنـسـبــة ال ـم ـق ــررة ق ــان ــون ــا ،ح ـيــث أب ــرم
الصندوق الوطني أكثر من عقد تمويل
مع بعض المبادرين ،حيث تمت إعادة
التعاقد معهم مرة أخرى بعقود جديدة،
نـتـيـجــة إص ــداره ــم رخ ـصــا ج ــدي ــدة ،أو
ل ـت ـقــدم ـهــم ب ـط ـلــب ت ـم ــوي ــل إض ــاف ــي من
الصندوق ،متجاهال التعاقد السابق.
ول ــم يتبين ق ـيــام ال ـص ـنــدوق بــإلـغــاء
العقود السابقة أو إضافة العقد الجديد
كملحق للعقد األول ،مما أدى الى زيادة
التزامات الصندوق اإلجمالية لمصلحة
هؤالء المبادرين بمبلغ  400ألف دينار،
الـ ـح ــد األقـ ـ ـص ـ ــى ،ب ــال ـم ـخ ــال ـف ــة ألح ـك ــام
المادتين  5و 25مــن الـقــانــون  98لسنة
 2013بشأن الصندوق الوطني ،ويترتب
على ذلــك دخـ ّـول الصندوق في مخاطر
قانونية تتمثل في مطالبة المبادرين
بالمبالغ الواردة بالعقدين األول والثاني،
وي ــؤدي إلــى تضخم أرص ــدة الصندوق
بتسجيل مبالغ تلك العقود كالتزامات
مالية من اإلدارة المالية بالصندوق.
وبلغ ما أمكن حصره  11مـبــادرا تم
التعاقد معهم بعقدين مختلفين ،وأورد
الــديــوان بيانا بذلك ،ويـتــراوح إجمالي
مبالغ التمويل للعقدين بين  130و604.9
آالف دينار.
وط ـلــب ال ــدي ــوان حـصــر ك ــل ال ـحــاالت
المماثلة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية
ال ــازم ــة لـمـعــالـجــة ال ــوض ــع ال ـقــانــونــي
ل ـل ـع ـقــود ،وف ـق ــا ألحـ ـك ــام ق ــان ــون إن ـشــاء
الصندوق وتعديالته واإلفادة بما يتم.
وأفاد الصندوق بأنه جار العمل على
حـصــر ومــراج ـعــة جـمـيــع ال ـع ـقــود الـتــي
أبرمها الصندوق مع المبادرين ،واتخاذ

● تكرار تعاقد الصندوق مع المبادرين أنفسهم
● عدم التزام العديد من أصحاب المشروعات الممولة بسداد قيمة األقساط المستحقة
● عدم تنفيذ مبادرة توفير فرص إدارة محطات الوقود للمبادرين الكويتيين
● وجود اختالف بين المبالغ المسجلة في العقود المبرمة مع المبادرين
 26من قانون إنشاء الصندوق ،والتي
تقضي بأن يكون التمويل برسم تكلفة ال
يزيد على  %2من قيمة التمويل لتغطية
مصروفات الصندوق ،األمر الذي أدى إلى
زيادة رسم التكلفة عن النسبة المحددة
بالمادة المشار إليها وحمل المشروعات
المستفيدة تكاليف إضافية.

اإلجراءات التصحيحية في حال وجود
تكرار في التعاقد مع نفس المبادر ،أو
ع ــدم مطابقتها ألح ـكــام قــانــون إنـشــاء
الصندوق وتعديالته.

اختالف إجمالي األقساط
وأك ـ ـ ـ ــد تـ ـق ــري ــر الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة وج ـ ــود
م ــاحـ ـظ ــات ش ــاب ــت الـ ـعـ ـق ــود ال ـمــوث ـقــة
بوزارة العدل بين الصندوق والمبادرين
أص ـحــاب الـمـشــروعــات الـمـمــولــة ،حيث
يـبــرم الـصـنــدوق ع ـقــودا مــع المبادرين
أصحاب المشروعات التي تمت الموافقة
على تمويلها ،وينص العقد على قيمة
التمويل الذي سيمنحه الصندوق وقيمة
األقـســاط الشهرية التي يلتزم المبادر
بسدادها وعددها ،كما يسجل الصندوق
إقرارا للدين على المبادرين بكل المبلغ
الواجب سداده ،ويتم توثيق العقد وإقرار
ّ
الدين بإدارة التوثيق بوزارة العدل.
ّ
وأشـ ـ ــار ال ــدي ــوان إل ــى أن ــه ت ـبــيــن من
فحص تلك العقود ما يلي:
اختالف إجمالي األقساط المسجلة
بالعقود عما هو وارد بــإقــرارات الدين
بوجود اختالف بين المبالغ المسجلة
في العقود المبرمة مع المبادرين وتلك
ال ـ ــواردة ب ــإق ــرارات الــديــن ،حـيــث ت ــراوح
ال ـن ـق ــص ف ــي إج ـم ــال ــي ق ـي ـمــة األق ـس ــاط
الـشـهــريــة ع ــن قـيـمــة إقـ ــرار ال ــدي ــن مبلغ
 245.2ألـ ــف ديـ ـن ــار ألحـ ــد ال ـم ـب ــادري ــن،
وكانت الزيادة في إجمالي قيمة األقساط
الواجب على المبادر سدادها عن إقرار
الدين مبلغ  212.2ألف دينار لمبادر آخر،
وأورد الديوان بيانا يوضح ذلك.

عدم إثبات قيمة المديونية
ومــن ضمن مالحظات الــديــوان على
الصندوق الوطني لرعاية المشروعات
عــدم إثبات قيمة المديونية في بعض
الـ ـعـ ـق ــود بـ ــال ـ ـحـ ــروف ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
إثـ ـب ــات ق ـي ـمــة األقـ ـس ــاط ب ـهــا ب ــاألرق ــام،
األم ــر ال ــذي أدى إلــى وج ــود أخـطــاء في
قيمة المديونية وطلب الديوان االلتزام
بــالـقــانــون  98لسنة  2013وتـعــديــاتــه
وحصر الحاالت المماثلة.
ولـ ــوحـ ــظ عـ ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ــزام الـ ـع ــدي ــد مــن
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـم ـم ــول ــة مــن
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ب ـ ـس ـ ــداد ق ـي ـم ــة األق ـ ـسـ ــاط
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ع ـل ـي ـه ــا ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
توقيعهم على استقطاعات شهرية لدى
البنوك ،رغــم حلول أجــل ســدادهــا وفقا
للعقود المبرمة معهم.
ّ
وبين الديوان أنه تم حصر ما يقارب
 38شركة بلغت القيمة اإلجمالية التي تم
دفعها لتمويل تلك الشركات  1.7مليون
دي ـنــار ،وطـلــب الــديــوان حصر الـحــاالت
المماثلة واتـخــاذ اإلج ــراءات القانونية
لـتـحـصـيــل األقـ ـس ــاط الـمـسـتـحـقــة على
أص ـح ــاب ه ــذه ال ـشــركــات وف ـقــا ألحـكــام
قانون إنشاء الصندوق ،الذي أفاد بأنه
تــافـيــا ل ـت ـكــرار م ـثــل ه ــذه الـمـخــالـفــات،
حرص على إعادة بحث ودراسة جميع
الملفات التي تم تمويلها حتى تاريخه
مــن خ ــال فــريــق متخصص يعمد إلــى
تقديم تقرير مفصل عــن كــل ملف على
حدة ،على أن يتم استكمال ما سينتهي
إليه الفريق من مالحظات لتصحيحها.
وق ـ ــال إنـ ــه ت ـبـ ّـيــن م ــن ال ـف ـحــص قـيــام
الصندوق باحتساب رسوم سنوية على
أصحاب المشاريع وفقا لسنوات السداد،
وتضمين ذلك بعقود االتفاق التي يقوم
ال ـص ـنــدوق بــإبــرام ـهــا م ــع الـمـشــروعــات
المستفيدة ،وذلك بالمخالفة لنص المادة

مالحظات الخطة االستراتيجية

تكرار أرقام بعض عقود
التمويل المبرمة بين
الصندوق والمبادرين

وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات
الـ ـت ــي ش ــاب ــت ال ـخ ـط ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لـ ـلـ ـصـ ـن ــدوق ،حـ ـي ــث ت ـب ـي ــن ان ـخ ـف ــاض
أع ــداد المشاريع المستهدف تمويلها
بالخطة االستراتيجية بنسبة %54.3
ع ــن ال ـم ـقــدر بــال ـم ـيــزان ـيــة الــرأس ـمــال ـيــة،
ح ـيــث ح ـ ــددت ال ـم ـيــزان ـيــة الــرأس ـمــال ـيــة
ل ـل ـص ـن ــدوق ال ـم ـس ـت ـهــدف ت ـمــوي ـلــه مــن
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة والـمـتــوسـطــة
للسنة المالية  2018 /2017بعدد 600
مشروع بمتوسط تمويل قدره  200ألف
دينار للمشروع الواحد ،في حين أشارت
الخطة االستراتيجية للصندوق ،التي
يتم إدراج ـهــا بالتقارير ربــع السنوية
الـمـقــدمــة للجنة االقـتـصــاديــة لمجلس
الوزراء ،بأن العدد المستهدف تمويله من
المشروعات يبلغ  274مشروعا ،بفارق
نسبته  ،%54.3ويـ ــؤدي ال ــى اخـتــاف
نتائج قياس أداء الصندوق.
ووج ـ ــد تـ ـك ــرار أرقـ ـ ـ ــام ب ـع ــض ع ـقــود
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـمـ ـب ــرم ــة بـ ـي ــن الـ ـصـ ـن ــدوق
والمبادرين ،حيث وجد تكرار في أرقام
بعض العقود المبرمة بين الصندوق
والـمـبــادريــن ،حيث تبين وج ــود عقود
مختلفة تحمل نفس الــرقــم ،األمــر الذي
أدى ال ــى ال ـت ــداخ ــل وال ـت ـشــابــك ووق ــوع
أخ ـطــاء عـنــد اإلش ـ ــارة إل ــى تـلــك الـعـقــود
الح ـق ــا ق ــد ي ـت ــرت ــب عـلـيـهــا آثـ ـ ــار مــالـيــة
ونزاعات قانونية ،كما يشير الى ضعف
بنظم الــرقــابــة الداخلية فــي الصندوق
بهذا الشأن.
وقــد أفــاد الصندوق بأنه تم اإليعاز
ل ـل ـق ـط ــاع ال ـم ـع ـن ــي ل ـل ـت ـع ـج ـيــل بــوضــع
الضوابط الكفيلة بإحكام الرقابة على
تسلسل الـعـقــود ،والـعـمــل بـهــا مــن قبل
جميع الـجـهــات المعنية وضـمــان عدم
تكرار أرقامها مستقبال.

ضعف دراسة الجدوى

لم يتم تقييم أحد
المشاريع من قبل
اللجنة الفنية للتقييم

وتضمن التقرير عدة مخالفات ،منها
الموافقة على تمويل مـشــروع ،بالرغم
من وجود عدة مالحظات عليه ،وضعف
دراسة الجدوى ،حيث وافق مجلس إدارة
الصندوق بتاريخ  2017 /6 /8على تمويل
ال ـم ـش ــروع ،وه ــو م ـش ــروع حــرفــي تبلغ
تكلفته  250ألف دينار ،وطلب المبادر
التمويل من الصندوق بنسبة  %80من
التكلفة وبقيمة  200ألف دينار ،وقدرت
نسبة تقييم إدارة التقييم بالصندوق بـ
 ،%35بعد تقييم جميع الجوانب ،وهي
ّ
متدنية مـقــارنــة ببقية الطلبات
نسبة
الـمـقــدمــة مــن الـمـبــادريــن ،وت ــم التحفظ
عـلــى تـمــويــل ال ـم ـش ــروع ألس ـب ــاب ع ــدة،
منها عــدم تطابق تكلفة الـمـشــروع مع
تفاصيل التمويل المقدمة من المبادر،
الى جانب عدم الكفاءة إلكمال الجواب
على أسئلة الصندوق وعدم إلمام المبادر
ومحاسبته باألمور المالية ،إضافة الى
عــدم وضــوح اإلهــاك في قائمة الدخل،
وعدم توضيح مساحة األرض المطلوبة
من الصندوق ،سواء كانت  500أو 1000
متر ،وعدم وجود تكلفة لإليجار بدراسة
الجدوى.

 3مديرين يغادرون في عهد الروضان
مــع تـقــديــم إبــراهـيــم الـكـنــدري الـمــديــر الـعــام
للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة استقالته من منصبه،
يكون قد مر على الصندوق  ٣مديرين في نحو
عامين.
ولـ ـ ــإشـ ـ ــارة ،ومـ ـن ــذ ت ــول ــي وزي ـ ـ ــر ال ـت ـج ــارة
والصناعة خــالــد الــروضــان حقيبته الــوزاريــة
تعاقب على مجلس إدارة الصندوق عدة رؤساء
ومديرين ،ففي أبريل عام  2017أصــدر الوزير
ً
الــروضــان ،قــرارا بحل مجلس إدارة الصندوق

الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ،وتـشـكـيــل مـجـلــس إدارة جــديــد
برئاسة عبدالله حمد الجوعان ،ومشعل الوزان
ً
نائبا للرئيس ،وعضوية كل من أحمد بوشهري،
ً
ومرزوق المطيري ،ومحمد جعفر ،واتخذ قرارا
بعدم التجديد لرئيس مجلس إدارة الصندوق
ً
د .محمد الزهير ،الذي كان مفترضا أن تنتهي
مهامه في شهر يوليو .2017
وفــي مايو عــام  2018صــدر الـقــرار رقــم 766
ل ـس ـنــة  ،2018بـ ـش ــأن ت ـش ـك ـيــل م ـج ـلــس إدارة

الصندوق برئاسة الوزير الروضان ،ود .سعد
ً
ً
ال ـب ــراك نــائـبــا لـلــرئـيــس ،وض ــم ك ــا مــن شــاش
الحجرف ،وعبدالكريم تقي ،ود .خالد مهدي،
وم .أحمد المنفوحي أعضاء لمدة  4سنوات،
ً
وجاء التشكيل وفقا للتعديالت التي تمت على
قانون الصندوق الوطني.
وصدر مرسوم حمل الرقم  157لسنة 2018
خــال مايو من العام  2018بتعيين مدير عام
ج ــدي ــد ل ـل ـص ـنــدوق ال ــوط ـن ــي ل ــرع ــاي ــة وتـنـمـيــة
الـمـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ونــوابــه،

ن ـص ــت م ــادت ــه األول ـ ـ ــى ع ـل ــى ت ـع ـي ـيــن ع ـبــدال ـلــه
ً
ً
الجوعان مديرا عاما له ،وكل من فهد النصافي،
ً
وفارس العنزي ومناف المنيفي نوابا للمدير
العام.
وفي نهاية عام  2018قدم الجوعان استقالته
مــن مـهــام تــولــي إدارة ال ـص ـنــدوق ،وت ــم تعيين
ً
ً
مناف المنيفي مديرا عاما للصندوق بالتكليف،
إلى حين صدور قرار تعيين إبراهيم الكندري
ً
ً
ً
مديرا عاما للصندوق بدرجة وكيل وزارة ،خلفا
للجوعان في نهاية ديسمبر .2018

وأشار الى أنه لم يتم تقييم المشروع
مــن اللجنة الفنية للتقييم ،و ت ــم منح
مــواف ـقــة مـجـلــس اإلدارة ب ـتــاريــخ /6 /8
 ،2017ب ـش ــرط أخـ ــذ ال ـ ـ ــرأي ال ـقــانــونــي
بخصوص تمويل مبادر من المسجلين
بصندوق المتعثرين.
وطـ ـل ــب ال ـ ــدي ـ ــوان م ــواف ــات ــه ب ــال ــرأي
القانوني بخصوص تمويل مبادرين
م ـس ـج ـل ـي ــن ب ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ـم ـت ـع ـث ــري ــن،
وبأسباب الموافقة على تمويل المشروع،
رغم ضعف دراسة ّالجدوى ووضع أسس
تقييم واضحة تمثل الحد األدنى لقبول
المشروعات.

تأخر المبادرات
وأظ ـه ــر الـتـقــريــر ال ـتــأخــر ف ــي تنفيذ
جـ ـ ــانـ ـ ــب مـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرات الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق
االستراتيجية لتطوير قطاع المشروعات
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،ح ـيــث يـقــوم
الصندوق بعدة مبادرات لتطوير قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وقد
أشار تقرير األداء الصادر عن الصندوق
الى تحديات عدة تواجه تحقيقه أهدافه
فــي بـعــض ال ـم ـب ــادرات االسـتــراتـيـجـيــة،
منها:
عدم تنفيذ مبادرة توفير فرص إدارة
محطات الوقود للمبادرين الكويتيين،
وغـ ـي ــاب ال ـب ــرن ــام ــج ال ــزم ـن ــي لـتـطـبـيــق
ال ـم ـب ــادرة ،وق ـصــر اج ـت ـمــاعــات الـفــريــق
المختص عـلــى اجتماعين فـقــط خــال
السنة المالية  2018 /2017مــع شركة
ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة ،ول ــم يتم
حتى اآلن إنشاء الشركة المشتركة بين
الصندوق وبين شركة البترول الوطنية
الكويتية ،كما لم يتم اتخاذ اإلجــراءات
ال ــازم ــة لــان ـت ـهــاء م ــن تـنـفـيــذ م ـب ــادرة
االستثمار في مقاصف المدارس التابعة
لوزارة التربية من قبل المبادرين ،وغياب
البرنامج الزمني لتطبيق المبادرة.
وأوضــح التقرير أنه لم يتم االنتهاء
من مشروع النافذة الواحدة ،إضافة الى
استمرار عدم االنتهاء من تنفيذ مشروع
التعداد االقتصادي الشامل 2017 /2016
بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلحصاء.

تأخر المشروعات
وط ـل ــب الـ ــديـ ــوان م ــواف ــات ــه بــأسـبــاب
التأخر في المشروعات وغياب البرامج
الــزمـنـيــة لتنفيذها وبـســرعــة االنـتـهــاء
مـنـهــا ،لـمــا لـهــا م ــن أهـمـيــة ف ــي تطوير
بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وتفعيل قانون إنشاء الصندوق ،مبينا
أن هناك تفاوتا في تواريخ اجتماعات
اللجان ومخاطبات الصندوق للجهات
المختصة ،وعلى ض ــرورة اتـخــاذ كافة
اإلجــراءات الالزمة للتنسيق والمتابعة
مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ تـلــك
المبادرات االستراتيجية.
وت ـب ـيــن ،م ــن خ ــال ال ـت ـقــريــر ،وج ــود
م ــاح ـظ ــات ش ــاب ــت إدارة ال ـحــاض ـنــات
بالصندوق ،حيث خصص الباب الثالث
من قانون إنشاء الصندوق وتعديالته
لحاضنات المشروعات ومراحل دعمها،
وأش ــار الـقــانــون الــى نــوعــي االحتضان
ال ــداخـ ـل ــي وال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،وش ـ ــاب إدارة
ال ـص ـنــدوق ل ـهــذا ال ـن ـشــاط الـمــاحـظــات
التالية ،منها:
عدم وضع خطة وإج ــراءات واضحة
لتفعيل االحتضان داخل الصندوق ،رغم
مرور عدة سنوات على إنشاء الصندوق،
الى جانب عدم تقديم برامج االحتضان
ال ــداخ ـل ــي ،ح ـيــث ط ـلــب ال ــدي ــوان وضــع
برنامج وأهداف محددة لتطبيق مختلف
أنــواع خدمات االحتضان بالصندوق،
والتي نص عليها القانون ،مع موافاته
بأسباب احتفاظه بمركز الفيحاء ،على
الرغم من عدم إمكان ترخيصه.

تعيين الموظفين
وم ـ ــن ال ـم ــاح ـظ ــات الـ ـت ــي تـضـمـنـهــا
الـ ـتـ ـق ــري ــر تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي شـ ــابـ ــت ت ـع ـي ـيــن
مــوظ ـفــي ال ـص ـن ــدوق ،ح ـيــث ت ــم تعيين
بعض الموظفين للوظائف اإلشرافية
والوظائف العامة بالصندوق بالمخالفة
لمتطلبات شغل الوظيفة المنصوص
عليها بالوصف الوظيفي.
وع ـ ّـي ــن ال ـص ـن ــدوق ب ـعــض مــوظـفـيــه
لشغل الوظائف اإلشــرافـيــة والوظائف

العامة بالمخالفة لمتطلبات الوصف
الوظيفي ،سواء في المؤهل الدراسي أو
سـنــوات الخبرة ،أو عــدم وجــود وصف
وظيفي لها من األساس ،وطلب الديوان
حصر كافة الـحــاالت المماثلة وتعديل
أوضاعها ،وفقا لشروط شغل الوظيفة،
حـيــث أف ــاد الـصـنــدوق بــأنــه تــم تشكيل
فريق إعادة التسكين بموجب القرار رقم
 9لسنة  2018لحصر جميع الـحــاالت
الـمـخــالـفــة لـسـنــوات الـخـبــرة المطلوبة
لشغل الوظائف بالصندوق ومخاطبة
ديــوان الخدمة المدنية ،وإدارة الفتوى
وال ـت ـشــريــع بــالـتـقــريــر الـنـهــائــي لفريق
التسكين بـتــاريــخ  ،2018 /3 /22وجــار
وضـ ــع م ـت ـط ـل ـبــات ال ــوص ــف الــوظ ـي ـفــي
لجميع الوظائف بالصندوق بما يتوافق
مع الهيكل التنظيمي الجديد المقترح،
بعد اعتماده من ديوان الخدمة المدنية
وال ــذي على إث ــره سيتم إع ــادة تسكين
الموظفين وفقا للوائح المعمول بها.
ك ـمــا قـ ــام ال ـص ـن ــدوق بــال ـت ـعــاقــد مع
مـسـتـشــار ق ــان ــون ــي ب ــال ـص ـن ــدوق ،على
الرغم من عــدم استيفائه شــرط الخبرة
في مجال التخصص بالمخالفة لالئحة
التنظيمية لشؤون الموظفين ،كما تم
تعيين قـيــاديــي الـصـنــدوق عـلــى عقود
بالمخالفة لالئحة التنظيمية لشؤون
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن ،حـ ـي ــث عـ ـ ّـيـ ــن الـ ـصـ ـن ــدوق
القياديين على عقود بالمخالفة لقرار
مجلس الـخــدمــة المدنية فــي اجتماعه
رقم  9لسنة  2017المنعقد بتاريخ /26
 ،2017 /9والذي اشترط إجراء تعديالت
على الالئحة ،وهي عدم الموافقة ،على
أن تكون وظائف الكويتيين مؤقتة عن
طريق التعاقد ،حيث يتم تعيينهم على
درجــات جــدول المرتبات المتعمد دون
الحاجة الى إبــرام عقود معهم ،ومن ثم
حذف أي نص من الالئحة يتعلق بإبرام
عـقــود مــع الـمــوظـفـيــن الـكــويـتـيـيــن ،وأن
يكتفي بالتعاقد مع غير الكويتيين.
ع ــدم الـمــوافـقــة عـلــى اعـتـمــاد العقود
المبرمة مــع الموظفين الكويتيين من
شــاغـلــي الــوظــائــف ال ـق ـيــاديــة (الــرئـيــس
التنفيذي ورؤسـ ــاء الـقـطــاعــات) ،إال أن
الصندوق لــم يلتزم بهذا الـشــرط حتى
تاريخه ،واستمر في تعيين الكويتيين
على عقود ،وتجدر اإلشــارة الى امتناع
جهاز المراقبين الماليين اعتماد الصرف
لهذا السبب.
وبتاريخ  2018 /4 /23صدر القانون
رقـ ــم  14ل ـس ـنــة  2018ب ـت ـعــديــل بعض
أح ـك ــام ال ـق ــان ــون رق ــم  98لـسـنــة ،2013
حيث تم إلغاء منصب الرئيس التنفيذي
للصندوق ،ويترتب على ذلــك ضــرورة
توفيق أوضاعهم وفقا للقانون الجديد.
وطـ ـل ــب الـ ـ ــديـ ـ ــوان تـ ـس ــوي ــة أوضـ ـ ــاع
القياديين بالصندوق ،وحصر واسترداد
م ــا ت ــم ص ــرف ــه ب ــال ــزي ــادة م ـنــذ اع ـت ـمــاد
الــائـحــة مــن مجلس الـخــدمــة المدنية،
وحتى تاريخ صدور تعديالت القانون
المشار اليها.
وأفـ ـ ـ ــاد الـ ـصـ ـن ــدوق ب ــأن ــه تـ ــم حـصــر
ال ـم ـب ــال ــغ الـ ـت ــي ت ــم ص ــرف ـه ــا ب ــال ــزي ــادة
لـلـقـيــاديـيــن ،وذل ــك بـمــوجــب مالحظات
الديوان عن السنة المالية ،2017 /2016
وجار استكمال اإلجراءات القانونية نحو
تحصيلها ،بعد مطالبتهم ودي ــا بها،
وذلك بالتنسيق بين الصندوق وإدارة
الفتوى والتشريع.
ع ــدم ق ـيــام لـجـنــة ش ــؤون الموظفين
بوضع القواعد واألحـكــام المنصوص
عليها بالمادة  27من الالئحة التنفيذية
لـ ـش ــؤون ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،ح ـي ــث ل ــم يـلـتــزم
ال ـص ـن ــدوق ب ـمــا جـ ــاء ب ــال ـم ــادة  27من
الالئحة التنظيمية لشؤون العاملين،
وال ـت ــي ن ـصــت ع ـلــى أن ــه ي ـجــوز تــوفـيــق
أوضاع الموظفين الذين يحصلون أثناء
عملهم بالصندوق على مؤهالت علمية
أعـلــى مــن الـمــؤهــات الـتــي تــم تعيينهم
ع ـلــى أس ــاس ـه ــا ،وذل ـ ــك وف ـق ــا لـلـقــواعــد
واألح ـك ــام ال ـتــي تضعها لجنة شــؤون
الموظفين ،أال أنه ّ
تبين عدم قيام اللجنة
ب ــوض ــع ت ـلــك ال ـق ــواع ــد واألحـ ـك ــام حتى
تاريخه ،حيث طلب الــديــوان تفعيل ما
جاء بالمادة سالفة الذكر ،وبسرعة وضع
القواعد واألحكام واإلفــادة بما يتم ،في
حين أن الصندوق أفاد بأنه تم إدراج هذا
الموضوع ضمن جدول أعمال اجتماع
لجنة شؤون الموظفين.
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«وربة» :صكوك بـ  600مليون دوالر لـ «دار األركان»
الثويني 9.٨ :دوالرات سعر اإلصدار مدة  5سنوات والعائد السنوي %7
ش ــارك بـنــك ورب ــة فــي تسويق
وترتيب إصــدار صكوك إسالمية
بقيمة  600مليون دوالر لشركة
دار األرك ـ ـ ــان لـلـتـطــويــر ال ـع ـقــاري
ال ـس ـعــوديــة الـمـصـنـفــة م ــن شــركــة
مــوديــز مــع نـظــرة مستقبلية ،BI
وذلــك مــدة  5سنوات بنسبة ربح
 6.75فــي الـمـئــة ،وبـسـعــر إص ــدار
 9.845دوالرات بما يؤدي إلى عائد
سنوي بنسبة  7في المئة.
ويأتي هذا التسويق والترتيب
بــال ـت ـعــاون م ــع م ــدي ــري اإلصـ ــدار
ال ـم ـت ـض ــام ـن ـي ــن ،إذ ت ـ ــم إص ـ ـ ــدار
الشهادات ضمن برنامج الشركة
الـســاعــي إلص ــدار مـلـيــاري دوالر،
والذي تم إدراجه في بورونكست
دبلن.
ً
وكان الطلب على الصكوك قويا

على نحو استثنائي ،كما يتضح
من خالل حجم االكتتاب الذي فاق
التوقعات.
وتـعـتـبــر م ـشــاركــة «وربـ ـ ــة» في
اصدار هذه الصكوك النوعية عن
نمو محفظة موجوداته والتزامه
بـ ـتـ ـط ــوي ــر ق ـ ـ ــدرات ـ ـ ــه ال ـم ـص ــرف ـي ــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ف ـ ـ ــي االسـ ـ ـ ـ ـ ــواق
الـخــارجـيــة عبر اسـتـمــراره بضخ
التمويل الالزم للشركات العالمية
في االسواق االقليمية والعالمية،
م ــن خـ ــال مـحـفـظـتــه الـتـمــويـلـيــة
التي شهدت نموا مميزا بلغ 39
في المئة لتصل إلى  1.931مليار
دينار حتى  30يونيو .2019
وبـهــذه المناسبة ،أك ــد رئيس
المجموعة المصرفية لالستثمار
ف ـ ــي بـ ـن ــك ورب ـ ـ ـ ــة ث ــويـ ـن ــي خ ــال ــد

الثويني ،أن اإلقبال على االكتتاب
ً
س ـج ــل ن ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـي ــرا ف ـ ــاق 2.7
أضعاف حجم اإلصدار ليصل إلى
أكثر من  1.6مليار دوالر أميركي،
م ـع ــرب ــا ع ــن س ـع ــادت ــه ب ـم ـشــاركــة
«ورب ــة» فــي هــذا اإلص ــدار النوعي
لـلـصـكــوك الـ ــذي يـحـســب نجاحه
ل ـش ــرك ــة دار األركـ ـ ـ ـ ــان لـلـتـطــويــر
العقاري الحاصلة على تصنيف
وكالة موديز المعتمد على مبادئ
الوكالة االسالمية.
وأوض ــح الثويني أن الصفقة
اع ـت ـم ــدت ع ـل ــى خ ـط ــة تـســويـقـيــة
شاملة هدفت الــى تقديم الشركة
للمستثمرين في أسواق الصكوك
ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـمـ ـق ــوم ــة ب ـ ــال ـ ــدوالر
األمـ ـي ــرك ــي ،م ـش ـيــرا الـ ــى أن وف ــدا
من اإلدارة التنفيذية للشركة قام

ثويني الثويني

بــاالج ـت ـمــاع م ــع مـسـتـثـمــريــن في
كل من سنغافورة ،وهونغ كونغ،
وأبوظبي ،ودبي ،ولندن.

صندوق النقد يدرس مخاطر المناخ
على أسواق المال
قال مدير إدارة أسواق النقد والمال لدى
صندوق النقد الدولي ،توبياس أدريــان ،إن
الصندوق يدرس تأثيرات المناخ على أسواق
ا ل ـمــال العالمية و م ــا إذا ك ــان محسوبا في
تقييمات السوق.
وتابع أدريان« :نعمل على تقييم مخاطر
المناخ ومدى حسابها في األسعار بأسواق
األسهم والسندات ..سندرس أسواق األسهم
فـ ــي كـ ــل دول ـ ـ ــة ع ـل ــى ح ـ ـ ــدة ،ثـ ــم ن ـن ـت ـقــل إل ــى
القطاعات».
كانت التكلفة المالية لتغير المناخ مثار
مناقشات عديدة داخل صندوق النقد خالل
اجتماعات الخريف هذا األسبوع.
وقال« :يزداد وعي الناس بهذه المسألة -
ثمة حاجة ملحة ما بخصوص المناخ ،وهذا
جديد ..من المأمول أن يركز الناس على ذلك،
ّ
لكن تركيزهم مدفوع ببواعث قلق .أن يصبح

«زين» تستقبل أبطال الدراجات المائية بمطار الكويت
استقبلت شركة زين ،أبطال
مـنـتـخــب ال ـكــويــت ل ـلــدراجــات
المائية بمبنى الركاب  T4في
م ـطــار الـكــويــت ال ــدول ــي ،بعد
حصولهم على  7ميداليات،
ضمن مشاركتهم في بطولة
العالم للدراجات المائية لعام
 ،2019ال ـت ــي أق ـي ـمــت الـشـهــر
الـجــاري بالواليات المتحدة
األميركية.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،فــي
بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي ،أن ح ـفــل
االس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال شـ ـه ــد ح ـض ــور
ر ئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس إدارة
الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـبـ ـح ــري ال ـكــوي ـتــي
الـ ـل ــواء م ـت ـقــاعــد ف ـهــد ال ـف ـهــد،
والرئيس التنفيذي للعالقات
واالتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاالت فـ ـ ـ ــي «زيـ ـ ـ ـ ــن-
ال ـ ـكـ ــويـ ــت» ول ـ ـيـ ــد ال ـخ ـش ـت ــي،
إضافة إلى مسؤولي «البحري
ال ـكــوي ـتــي» ،وال ــوف ــد الـمــرافــق
للمنتخب ،وعدد من الهيئات
والـشــركــات الــداعـمــة لــه ،وفي
مقدمتهم «زين».
وبينت «زيــن» أن شراكتها
االستراتيجية ألبطال منتخب
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ل ـلــدراجــات
الـ ـ ـم ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـت ـ ـسـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوات
ً
م ـت ـتــال ـيــة أت ـ ــت ت ـم ــاش ـي ــا مــع

استراتيجيتها للمسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالس ـ ـتـ ــدامـ ــة،
وجاء ت لتؤكد ثقتها الكبيرة
في كفاء ات الشباب الكويتي
الــذي يحمل اسم الكويت في
المحافل اإلقليمية والعالمية،
حيث أحرز أبطال المنتخب 7
مـيــدالـيــات ،بــواقــع ذهبيتين،
وثالث فضيات ،وبرونزيتين،
ضمن مشاركتهم في بطولة
العالم للدراجات المائية التي
اختتمت أخيرا في الواليات
المتحدة األميركية.
وأش ـ ـ ــارت ال ـش ــرك ــة إلـ ــى أن
مـنـتـخــب ال ـكــويــت ل ـلــدراجــات
المائية تم تشكيله واعتماده
ً
رس ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري
ا لــر يــا ضــي» ،لتمثيل الكويت
ف ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوالت
اإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة ،حيث
أحـ ـ ـ ـ ـ ــرز أبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الكثير مــن اإلن ـج ــازات خــال
مشاركاتهم السابقة في عدد
من أكبر البطوالت الخليجية
واآلسيوية والعالمية ،أبرزها
لـ ـق ــب بـ ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــام
ال ـمــاضــي ( )2018ومـجـمــوع
الـ ـع ــام ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة ل ـل ـن ـق ــاط،
ُ
وال ـتــي تـعــد أق ــوى الـبـطــوالت

ً
يفتتح غ ــدا مــؤتـمــر ومـعــرض
ال ـكــويــت لـلـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة
 Fintechبـفـنــدق الـفــورسـيــزونــز
ق ــاع ــة ال ـ ـمـ ــرقـ ــاب ،فـ ــي ال ـت ــاس ـع ــة
صباحا ،بمشاركة  Ooredooكراع
استراتيجي وكونيكا مينولتا،
مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـمـ ــا ل ـل ـت ـج ـه ـي ــزات
المكتبية وإنفستيرا اإلمــاراتـيــة،
بنك وربة ،شركة بوكي KIB ،كرعاة
بالتينيين ،ومبادر وكويت دينارز
ك ــرع ــاة ذهـبـيـيــن ،وش ــرك ــة البحر
األب ـ ـيـ ــض ال ـم ـت ــوس ــط وال ـخ ـل ـيــج
ألنظمة الكمبيوتر وسداد القطرية
و ب ـت ـن ـظ ـي ــم  12eventsور جـ ـ ــال
األع ـم ــال واألكــادي ـم ـي ـيــن وخ ـبــراء
فينتك ،الذين سيناقشون مواضيع
مـخـتـلـفــة وه ــام ــة ،م ـثــل االب ـت ـكــار
ال ـمــالــي ،وأنـظـمــة الـبـلــوك تشين،
والذكاء االصطناعي ،والتطبيقات
المصرفية وغيرها.
وصرح رئيس اللجنة المنظمة

في  12eventsعادل العالطي بأن
«جـ ــدول أع ـمــال مــؤتـمــر ومـعــرض
ال ـكــويــت لـلـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة
 Fintechي ـت ـض ـم ــن م ـج ـم ــو ع ــة
مـتـنــوعــة م ــن الـمـتـحــدثـيــن الــذيــن
سـ ـي ــرك ــزون ع ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
المواضيع التي ستسلط الضوء
على التكنولوجيا المالية ،تقنية
ال ـب ـل ــوك ت ـش ـيــن ،تـطـبـيــق الـبـلــوك
تشين».
وأش ــار الــى ان ج ــدول األعـمــال
يضم أيضا «االبتكار المالي في
الـمــؤسـســات الـمــالـيــة والـشــركــات
الـنــاشـئــة ،التكنولوجيا الرقمية
وتطوير الخدمات المالية ،التحول
ال ــرقـ ـم ــي ،الـ ـتـ ـح ــول فـ ــي األعـ ـم ــال
المصرفية ،إدارة المخاطر».
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ـ ــه يـ ـشـ ـم ــل ك ــذل ــك
«اإلقــراض والتمويل ،المدفوعات
وال ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــات ،إدارة الـ ـ ـث ـ ــروة،
حماية البيانات ،أمن المعلومات،

الفهد والخشتي يتوسطان أبطال المنتخب ومسؤولي النادي البحري وفريق زين في مطار الكويت الدولي
المقامة تحت مظلة االتحاد
ال ــدول ــي ل ـل ــدراج ــات الـمــائـيــة
( ،)IJSBAإض ــاف ــة إل ــى ألـقــاب
الـفـئــات فــي بـطــولــة اإلمـ ــارات
الدولية ،وكــأس ملك تايلند،
ومجموعة من المراكز األولى
فــي بطولة العالم للدراجات
المائية بالمواسم األخيرة.
وأعربت «زيــن» عن فخرها

بجميع الفرق الوطنية التي
تحمل العلم الكويتي ،وتحقق
بــاس ـمــه اإلن ـ ـجـ ــازات الـكـبـيــرة
فـ ـ ــي ش ـ ـتـ ــى أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
موضحة أنها حريصة على
تشجيع أبطال هذا المنتخب،
ً
ال ــذي ُي ـعــد واح ـ ــدا مــن الـفــرق
الوطنية المهمة التي تسعى
إل ــى الـمـســاهـمــة فــي االرت ـقــاء

ً
مؤتمر الكويت للتكنولوجيا المالية ينطلق غدا

عادل العالطي

ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة وال ـب ـت ـكــويــن،
جـ ـ ــرائـ ـ ــم االح ـ ـت ـ ـي ـ ــال وال ـ ـجـ ــرائـ ــم
المالية ،إنترنت األشـيــاء ،الذكاء
الصناعي ،المشروعات الصغيرة
والتكنولوجيا».
وب ـي ــن ال ـع ــاط ــي أن الـمــؤتـمــر

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

سيصاحبه مـعــرض متخصص
يجمع الشركات الرائدة والناشئة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة
بالمنطقة ،وسـيـجـمــع فــي الـيــوم
األول وال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـج ـم ــوع ــة مــن
خ ـب ــراء الـفـيـنـتــك ال ــذي ــن اتـ ــوا من
مناطق مختلفة لينقلوا تجاربهم
وخ ـب ــرات ـه ــم ت ـح ــت س ـق ــف كــويــت
فينتك.
وأضــاف أنه ستكون هناك 18
م ـحــاضــرة م ـم ـيــزة ع ــن مــواضـيــع
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب فـ ـيـ ـنـ ـت ــك ،وسـ ـيـ ـك ــون
ف ــي ال ـي ــوم االخ ـي ــر م ــن فـعــالـيــات
مؤتمر ومـعــرض الكويت الثالث
ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ــال ـي ــة ورشـ ــة
تـ ــدريـ ــب عـ ــن االب ـ ـت ـ ـكـ ــار الـ ـم ــال ــي،
داعيا المتخصصين والمهتمين
للحضور والتسجيل في مؤتمر
ال ـكــويــت للتكنولوجيا الـمــالـيــة،
وااللتقاء بالمتخصصين وخبراء
التكنولوجيا المالية.

«طيران الجزيرة»
تتعاون مع «ويتروس»
أعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت «طـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــران
الجزيرة» ،أمس ،تعاونها
م ـ ــع شـ ــركـ ــة «وي ـ ـ ـتـ ـ ــروس»
البريطانية ،المتخصصة
فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
ال ـغــذائ ـيــة ،إلطـ ــاق حملة
ل ـ ـل ـ ـفـ ــوز ب ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة مـ ـ ــن 4
رحالت ذهابا وعودة إلى
ل ـنــدن ،وذل ــك فــي سحبين
يقام أولهما في  31أكتوبر
وال ـثــانــي فــي  14نوفمبر
المقبل.
وتقام الحملة حصريا
في مراكز «سيتي سنتر»،
الـ ـ ــواق ـ ـ ـعـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ــدس ـ ـمـ ــة
والـ ـ ـس ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـجـ ـم ــع
الـمـنــارة بــالـشــويــخ ،حيث
يـ ـحـ ـص ــل الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء ع ـلــى
فــرصــة لــدخــول السحبين
عـ ـ ـن ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـنـ ـتـ ـج ــات
«وي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــروس» بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 3
دنــان ـيــر أو أك ـث ــر ،ويمكن
للعمالء دخول السحب في
موعد أقصاه  13نوفمبر.
وتبدأ «طيران الجزيرة»
تسيير رحالتها إلى لندن
في  27الجاري ،وتعد هذه
االنطالقة أول خط جديد
ي ـتــم إط ــاق ــه م ــن الـكــويــت
إلـ ـ ــى ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـحــدة
فـ ــي  55عـ ــامـ ــا ،وس ـت ـق ــوم
الشركة بخدمة العاصمة
الـبــريـطــانـيــة ب ـطــائــرة من
طراز  A320neoجديدة.

ب ــال ـم ـس ـت ــوى ال ــري ــاض ــي فــي
ً
ً
الكويت محليا ودوليا.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة أن
ً
رعايتها جــاء ت تماشيا مع
استراتيجيتها االجتماعية
ا لـتــي تنتهجها تـجــاه قطاع
ال ــري ــاض ــة وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،مـنـهــا
ري ــاض ــة ال ــدراج ــات الـمــائـيــة،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــد م ـ ــن الـ ــريـ ــاضـ ــات
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اقتصاد

المائية المحببة والشهيرة
بين فئة الشباب في الكويت،
ً
حيث لــن تألو الشركة جهدا
فـ ــي م ــواصـ ـل ــة م ـســاه ـمــات ـهــا
إلب ـ ـ ـ ــراز ال ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ــوط ـن ـي ــة
وإنجازاتهم أينما كانوا.

ذلك موضوعا كبيرا في صندوق النقد هو
أمر له داللته».
وأضاف أن المناخ يشكل مخاطر قصيرة
األج ــل عـلــى بـعــض االق ـت ـص ــادات ،مـثــل جــزر
ال ـب ـهــامــا ال ـت ــي ضــرب ـهــا اإلعـ ـص ــار دوري ـ ــان
ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر .ل ـكــن ال ـم ـخــاطــر ع ـلــى معظم
االقتصادات طويلة األجل.
وي ـخ ـش ــى ب ـع ــض ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن مـ ــن أن
م ـخــاطــر ال ـم ـنــاخ م ـق ــدرة ب ــأق ــل م ــن قيمتها
الحقيقية في األوراق المالية المعززة برهون
عقارية سكنية ،وهي محافظ قروض سكنية
تباع للمستثمرين ،وذلك في ظل انكشافها
عـلــى نـقــاط مـنــاخـيــة ملتهبة مـثــل تكساس
وفلوريدا.
(رويترز)

«األولى للوقود» تطلق
تطبيق «»Oula Fuel
أطـ ـلـ ـق ــت «أول ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـل ــوق ــود»
تطبيقها الرقمي على األجهزة
ال ــذك ـي ــة م ــن أن ـظ ـم ــة أن ــدروي ــد
وأبل « ،»Oula Fuelالذي يمنح
العمالء العديد من الخدمات.
اآلن م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ت ـط ـب ـي ــق
«األول ـ ـ ــى» يـمـكــن لـلـعـمــاء نقل
الـ ــرص ـ ـيـ ــد ال ـ ـمـ ــوجـ ــود عـلـيـهــا
للتطبيق ،حيث ستتم عملية
الدفع عن طريق مسح رمز QR
الـمـتــوافــر فــي جـمـيــع محطات
األولــى للوقود وخصم القيمة
من الرصيد.
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ي ــوف ــر
ال ـت ـط ـب ـي ــق ل ـل ـع ـم ــاء خــري ـطــة
ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ــواق ــع جـمـيــع
المحطات ،بحيث تضمن لهم
سهولة الــوصــول الــى المحطة
األقرب إليهم ومعرفة الخدمات
المتوفرة فــي كــل محطة ،مثل
غسيل السيارات ،خدمة صيانة
السيارات ،أفرع ترولي ،مطاعم
الوجبات السريعة.
ومــن مـمـيــزات التطبيق أنه
يساعد على تتبع المصاريف
وس ـ ـهـ ــولـ ــة مـ ـع ــرف ــة ال ــرصـ ـي ــد

المتبقي بها ليقوم بشحنها
بالمبلغ الذي يريده ،عن طريق
بطاقة الصراف اآللي الخاصة
ب ــه ،أو اس ـت ـبــدال ن ـقــاط شــركــة
أوريـ ـ ـ ــدو ل ــاتـ ـص ــاالت .وح ــول
آخر العروض والمميزات التي
تقدمها شركة األولــى ،سيكون
بــإم ـكــان ال ـع ـمــاء ال ـب ـقــاء على
اط ـ ــاع عـلـيـهــا ع ـبــر الـتـطـبـيــق
أيضا.
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العقار ومواد البناء

سند الشمري

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

الملحم لـ ةديرجلا  :العقار البريطاني أفضل أداء من الذهب
•

«الكويت تعاني نقص التشريعات المعنية بتطوير ثاني أكبر صناعة بعد النفط»
قال الرئيس التنفيذي في شركة «بلوبرينت
القابضة» لالستشارات واالستثمارات العقارية
م .مشعل الملحم ،إن االستثمار في العقار
البريطاني يجب أن يكون وفق رؤية سليمة،
فالقوانين هناك معقدة ،وفيها العديد من
المثالب ،وتحتاج إلى دراية ودراسة كافية.

وأضاف الملحم ،في لقاء مع «الجريدة» ،أنه على لندن منذ عام  ،1990وأظهرت أن أداء العقار
بالرغم من ذلك فإن المملكة المتحدة تعد واحدة أفضل من أداء الذهب وحقق مكاسب عالية في
من أفضل الدول للحفاظ على رأس المال وتنميته ،آخر  30سنة.
االستثمار بطريقة صحيحة
بشرط أن يكون
وأوضح أن أخطر أنواع االستثمار العقاري هو
ً
الفتا إلى دراسة قامت بها شراء األراضي في دول ال توجد فيها بنية
ووفق أسس سليمةً ،
شركة «بلوبرينت» أخيرا بين الذهب والعقار في تشريعية واضحة وشفافة ،وقد يقع البعض

• ما عيوب االستثمار العقاري
ً
عموما؟
 ال ـ ـع ـ ـقـ ــار م ـ ــن أه ـ ـ ــم األص ـ ـ ــولاالستثمارية في العالم ،لكن يجب
أن تــوضــع عـلــى مـسـطــرة واح ــدة
م ــع بـقـيــة األص ـ ــول االسـتـثـمــاريــة
لـلـحـكــم ع ـلــى ع ـيــوبــه وم ـم ـيــزاتــه،
ً
ول ــو ق ــارن ــا م ـثــا ال ـع ـقــار بأسهم
الشركات المدرجة فــي البورصة
فإن السهم قابل ألن يخسر أغلب
ً
ق ـي ـم ـتــه ف ــي ف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة جـ ــدا،
وه ــذا األم ــر مــن الـصـعــب حــدوثــه
ف ــي سـ ــوق ال ـع ـق ــار ،ولـ ــو أعـطـيـنــا
مقارنة بين حركة السوق العقاري
وسوق األسهم إثر األزمة المالية
العالمية فسنجد أن الكثير من
األس ـه ــم ق ــد خ ـســرت أك ـثــر م ــن 90
المئة من قيمتها وبعضها لم
في َ
يتعاف حتى يومنا هــذا بعد 12
سنة مــن األزم ــة ،فــي المقابل فإن
أس ــوأ الـعـقــارات أداء قــد انخفض
بــواقــع  40فــي المئة ،وع ــاد خالل
بضع سنوات لتعويض خسائره،
ومن عيوب االستثمار في السوق
ال ـع ـق ــاري ص ـعــوبــة ال ـت ـخ ــارج من
االستثمار مقارنة باألسهم وعدم
إمكانية تحرك سعر العقار بنفس

مستوى صـعــود السهم فالسهم
بــإمـكــانــه أن يـضــاعــف قيمته في
ً
فترة قصيرة جدا.
• مـ ــا أفـ ـض ــل أنـ ـ ـ ــواع األص ـ ــول
العقارية؟
 األصول العقارية تتفاوت بينالعقارات التجارية والصناعية
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وغـيــرهــا لـكــن أفضلها الـعـقــارات
ال ـس ـك ـن ـيــة ،ألن ـه ــا ت ـع ـت ـبــر حــاجــة
إنسانية وليست رغبة تجارية كما
الحال مع بقية األصــول العقارية
األخرى ،كما أن العقارات السكنية
مرتبطة مباشرة بالنمو السكاني
ً
خالفا لباقي القطاعات العقارية
كالتجارية أو الصناعية ،والتي
ت ــرت ـب ــط ب ــال ـص ـن ــاع ــة وب ــال ـح ــال ــة
االقتصادية للبلد والتي قد تؤثر
بقوة على سعر العقار.
• هــل هناك دول على خريطة
الـعــالــم يجب عــدم االستثمار في
سوق عقاراتها؟
 يجب أن نتفق أوال على أنه اليوجد استثمار عقاري في العالم
ـال م ــن ال ـس ـل ـب ـي ــات ب ـم ــا فـيـهــا
خــ ٍ
ع ـق ــارات ل ـنــدن وطــوك ـيــو وهــونــغ
كــونــغ ون ـي ــوي ــورك ،كـمــا ال توجد

دولة في العالم ال يمكن االستثمار
فيها ،لكن العين الثاقبة هي من
تمتلك القدرة على اكتشاف حبات
ال ــذه ــب ب ـيــن ح ـب ــات ال ــرم ــل ،لكن
هناك قواعد ثابتة هي التي تشكل
عناصر جذب أو تنفير للمستثمر،
ومــن أهمها االستقرار السياسي
واسـ ـ ـتـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاب األم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي
وال ـخــارجــي ،والـشـفــافـيــة وتــوافــر
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ب ـت ـفــاص ـيــل دق ـي ـقــة
للمستثمرين ،ووجــود تشريعات
قــانــونـيــة متأصلة فــي التطبيق،
وقضاء عــادل وإج ــراءات تقاضي
ســري ـعــة ،وس ــوق ع ـق ــاري نشيط،
وفرق خدمات استشارية عقارية
محترفة ،ونمو اقتصادي حقيقي.

المنظومة العقارية
• ه ــل االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـعـقــار
خال من العيوب؟
البريطاني ٍ
 ال يوجد استثمار في العالمـال م ــن ال ـع ـي ــوب ،وي ـج ــب على
خــ ٍ
المستثمر أن يقوم بالفحوصات
القانونية والفنية الواجبة ،وتعتبر
المنظومة العقارية فــي المملكة
المتحدة مليئة بالمثالب ،بل أن

معدل عائد العقار السكني في بريطانيا
عـ ــن مـ ـع ــدل ع ــائ ــد الـ ـعـ ـق ــار ال ـس ـك ـن ــي فــي
بريطانيا ونسبه نموه السنوي ذكر الملحم
أن العائد يـتــراوح ما بين  3و 4.5في المئة
للعقار السكني فــي بــريـطــانـيــا ،لـكــن يجب
االنتباه إلى أن معظم الشركات تقوم بتسويق
عوائد العقارات بأنها أعلى من تلك النسبة،
ً
ويرجع ذلك إلى عدم ذكرهم عــددا كبير من
ً
التكاليف التي تمتص جــزءا من االي ــرادات،
وهنا على المستثمر أن ينتبه لحسبة الكلف
االستثمارية بشكل دقـيــق ،إذ إن معظمهم
يـخـطــئ بـحـسـبــة ال ـعــائــد ال ـصــافــي لـلـعـقــار،
ويمكن تقسيم تكاليف االستثمار العقاري
إلى ثالث مراحل.
المرحلة االول ــى :وهــي مرحلة الـشــراء إذ

يـجــب احـتـســاب عـمــولــة الــوسـيــط الـعـقــاري،
ً
ورسوم التسجيل العقاري ،وأيضا احتساب
تكاليف المحاماة إن وجدت ،ويجب إضافة
كافة تلك التكاليف إلى رأس المال.
أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التملك،
وهنا يجب احتساب رسوم التأجير ورسوم
إدارة ال ـع ـقــار وتـكــالـيــف ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء،
ً
وضــري ـبــة الـبـلــديــة ،وه ـن ــاك أي ـض ــا تكاليف
عديدة ،كما يجب األخذ بالحسبان أن العقار
ً
معرض للشواغر ولن يؤجر كامال.
ً
وتأتي أخيرا المرحلة الثالثة وهي مرحلة
الـبـيــع ،وهـنــا يـجــب احـتـســاب تكلفة البيع،
فهناك دول تفرض ضريبة على ارتفاع في
ً
قيمة األص ــل ،وأي ـضــا هـنــاك رس ــوم للدولة

والمحاماة ،وجميع تلك التكاليف تقلل من
عوائد العقار ويجب خصمها من اإليرادات،
بالتالي تنخفض نسبة العائد الكلي.
وبالنسبة لنمو أسعار العقارات السكنية
ف ــي بــريـطــانـيــا ،فــالـمـعــدل ال ـتــاري ـخــي لنمو
العقارات السكنية في لندن يتراوح ما بين
ً
 7و 9في المئة سنويا ،ووبال شك تعتبر من
ً
أفضل الوجهات في العالم نموا في العقار
السكني .وشهدت بعض المدن طفرة خالل
السنوات الماضية وعلى سبيل المثال مدينة
مانشستر ،حيث نمت أسعار عقاراتها بنسبة
بلغت  100فــي الـمـئــة فــي ال ـس ـنــوات الستة
الماضية ،وأصبحت المدينة المفضلة بعد
العاصمة لدى المستثمر المحلي.

ً
ضحية نتيجة ذلك ،ومن األنواع الخطيرة أيضا
االستثمار في مشاريع تحت اإلنشاء ،أو تحت
المخطط ،فهناك احتمالية كبيرة لتوقف البناء
لظروف وأسباب عديدة.
وفيما يلي نص اللقاء:

ً
بنيتها التشريعية متخلفة نوعا
مـ ــا ،وم ـل ـي ـئــة بــال ـت ـع ـق ـيــدات الـتــي
تعطل السوق العقاري وتحد من
ّ
إمـكــانـيــاتــه ،ولـقــد م ــن الـلــه علينا
ف ــي ال ـكــويــت أن ـنــا مـطـلـعــون على
التجارب العالمية بشكل يؤهلنا
لتوضيح مكامن النقص.
وم ــن ع ـيــوب ال ـس ــوق الـعـقــاري
ال ـب ــري ـط ــان ــي أن م ــال ــك ال ـش ـق ــة ال
يملكها بـشـكــل مـطـلــق ،ب ــل يـقــوم
بدفع إيجار سنوي لمالك األرض،
بمعنى أن أي شخص يتملك شقة
ل ــن ت ـك ــون ل ــه ح ـصــة ف ــي األرض،
وهذا امر غير منطقي ،وقد يعرضه
لخسارته شقته إذا ما أخفق لسبب
ما في دفع األجرة السنوية.
وواح ـ ـ ـ ــدة م ــن ض ـم ــن ال ـع ـيــوب
ً
أيـ ـض ــا أنـ ــه ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـطــور غير
ً
ً
المحترف التسويق دوليا ومحليا
لـمـشــاريــع تـحــت اإلن ـش ــاء وتسلم
كل المبالغ من المستثمرين دون
وجـ ــود مـخـطــط هـنــدســي للعقار
م ـ ــرخ ـ ــص وال تـ ــراخ ـ ـيـ ــص ب ـن ــاء
ً
والقانون اليمنع ذلــك ،فضال عن
أن األراض ـ ــي ق ــد ال ت ـكــون ملكهم
بالضرورة فإنها في األغلب بأموال
الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـت ــي س ـت ـق ــوم بـسـحــب
األرض وبـيـعـهــا ف ــي حــالــة تعثر
المطور عن استكمال المشروع أما
المستثمرون فإنهم سيعانون من
ً
ضياع أموالهم وهذا يعتبر خلال
ً ً
كبيرا جدا في القوانين.

االستقرار السياسي
• مـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــي أف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل وجـ ـ ـه ـ ــة
استثمارية في العالم؟
 أشجع كل مستثمر أن يبحثع ــن ال ـم ـكــامــن االس ـت ـث ـم ــاري ــة في
بلده ،فإن لم يجد واستحال معه
ً
ذلك أو رغب في ذلك طوعا فإنني
أفضل بريطانيا لتوافر االستقرار
السياسي واألمني واالقتصادي
فيها ،كما أن بيئتها االستثمارية
م ـه ـي ـئــة بــال ـم ـع ـلــومــات والـ ـس ــوق
المحترف والخدمات االستشارية
ال ـم ـت ـقــدمــة ،ل ـكــن االس ـت ـث ـم ــار في

مشعل الملحم
العقار البريطاني يجب أن يكون
وفق رؤية سليمة ،فالقوانين هناك
معقدة ،وفيها العديد من المثالب،
وتحتاج إلى دراية ودراسة كافية.
وع ـل ــى ب ــال ــرغ ــم م ــن ذلـ ـ ــك ،ف ــإن
المملكة المتحدة تعد واحــدة من
أفـضــل ال ــدول للحفاظ على رأس
الـمــال وتنميته ،بـشــرط أن يكون
االستثمار بطريقة صحيحة ووفق
أســس سليمة .وفــي دراســة قامت
ً
بها شركة «بلوبرينت» أخيرا بين
الذهب والعقار في لندن منذ عام
 ،1990تبين أن أداء العقار أفضل
م ــن أداء ال ــذه ــب وح ـقــق مكاسب
عالية في آخر  30سنة.

العاصمة لندن
• م ــا ن ــوع االس ـت ـث ـمــار األك ـثــر
ً
إقباال من المستثمرين المحليين
في العقار البريطاني؟
 يـعـتـبــر الـمـسـتـثـمــر المحليمـ ــن أوائ ـ ـ ـ ــل ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن عـلــى
م ـس ـت ــوى ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي فــي
العقار البريطاني ،وهناك أصول
تعود ملكيتها لمواطنين منذ عام
 ،1950وقــد شـهــدت تلك األصــول
ً
ً
نموا كبير جدا وتضاعفت قيمتها
مئات المرات ،وتركزت استثمارات
المستثمر الكويتي حتى قبل 7
سـنــوات فــي العاصمة لـنــدن ،لكن
بـعــد ذل ــك تـنــوعــت ف ــي ك ــل أنـحــاء
بريطانيا ،ويعتبر القطاع السكني
ً
األكـ ـث ــر إق ـ ـبـ ــاال م ــن ق ـب ــل األف ـ ـ ــراد،
والتجاري من الشركات والبنوك.
• م ــا آثـ ــار «ال ـبــري ـك ـســت» على
العقار البريطاني؟
 خروج بريطانيا من االتحاداألوروب ــي لــه تبعات على العملة
وعـلــى الـعـقــار ،وفــي حــال خرجت
بريطانيا باتفاق وكان خروجها
ً
إيجابيا انعكس ذلك على العملة
ً
وعلى العقار ،أمــا إذا كــان سلبيا
وهذا مستبعد فسيكون لها األثر
ً
أيضا على سعر الصرف والعقار،
لكن هذا األثر مؤقت ويفترض أال
يدوم أكثر من سنتين.

• مــا أخـطــر أنـ ــواع االستثمار
العقاري؟
 أخ ـ ـطـ ــر أنـ ـ ـ ـ ــواع االس ـت ـث ـم ــارالـعـقــاري هــو ش ــراء األراضـ ــي في
دول ال توجد فيها بنية تشريعية
واضحة وشفافة ،وقد يقع البعض
ضحية ذلك ،ومن األنواع الخطيرة
ً
أيـ ـض ــا االس ـت ـث ـم ــار ف ــي م ـشــاريــع
تحت اإلنشاء ،أو تحت المخطط،
فـهـنــاك احـتـمــالـيــة كـبـيــرة لتوقف
البناء لظروف وأسباب عديدة ،إذ
يجب التأكد من وجود تأمين على
األموال التي تم دفعها.
ً
• نصيحتك لمن يشتري عقارا
تحت المخطط؟
ً
أوال يجب أن تتناسب المبالغ
التي يتم دفعها مع مراحل البناء،
وال تتجاوز قيمة الدفعة األولى 10
في المئة من إجمالي قيمة العقار،
ويكون مقابلها تأمين ،وأن تكون
الدفعة األخيرة هي النسبة األكبر
ب ـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن أع ـم ــال الـبـنــاء
والتشطيبات النهائية.
ومن األفضل عدم التعامل مع
صغار المطورين ،فاحتمالية تعثر
الـمـشــروع تـكــون أكـبــر ،باإلضافة
إلى أنه يجب االطالع على قوانين
البلد ،والنصيحة األفضل أن يتم
شراء العقار القائم.

هيئة عقار
• ما المؤشرات العالمية التي
يفتقدها السوق المحلي؟
 الـكــويــت بحاجة إلــى العديدم ـ ــن ال ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة فــي
القطاع الـعـقــاري ،والمعمول بها
ًَ
عالميا إذ تفتقد إلى نظام سليم
للتقييم الـعـقــاري ،باإلضافة إلى
أنها تفتقد إلى التنظيم في عمل
وسطاء العقار.
كما ال توجد لدينا آلية لتنظيم
عملية التأجير ،وهناك نقص في
األســس والتشريعات التي تعمل
عـلــى تـطــويــر ثــانــي أكـبــر صناعة
في الكويت بعد النفط ،فالكويت
بحاجة إلى هيئة أو كيان مستقل

يعمل على وضع منظومة متكاملة
للقطاع العقاري.
إضافة إلــى ذلــك ،نحن بحاجة
إلــى توفير بدائل استثمارية في
ال ـق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري ل ـل ـمــواط ـن ـيــن،
فأصحاب رؤوس األموال الصغيرة
والمتوسطة ليس باستطاعتهم
ت ـم ـلــك واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـق ـطــاع
العقاري المحلي.
وخـلــق قـنــوات استثمارية في
القطاع الـعـقــاري يعني الـحــد من
عـمـلـيــات الـنـصــب ال ـع ـقــاري التي
حدثت نتيجة هجرة األمــوال إلى
الـ ـخ ــارج ،إذ ي ـجــب أن تستوعب
الجهات المعنية بأن خروج رؤوس
الـموال فيه ضرر كبير على الدولة،
وأن أك ـث ــر م ــن  70ف ــي ال ـم ـئــة من
األموال المغادرة سجلت خسائر.
• م ــا تــأث ـيــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي على الشركات العاملة
في القطاع العقاري؟
 يعتبر أداء مــواقــع التواصلً
االجتماعي حاليا أقــوى مــن أداء
ال ــوس ــائ ــل ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،وأص ـب ــح
ب ــإم ـك ــان الـ ـش ــرك ــات ال ـع ــام ـل ــة في
كــافــة الـقـطــاعــات االسـتـثـمــاريــة أن
ي ـك ــون ل ـهــا ه ــوي ــة شـخـصـيــة في
ت ـلــك الـ ـم ــواق ــع ،ومـ ــع ت ـغ ـيــر طــرق
ال ـت ـس ــوي ــق ع ــن ال ـس ــاب ــق ف ــي ظل
وج ــود هــذه المنصات والـمــواقــع
يحتم على الشركات العاملة في
ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري بــالـتـحــديــد أن
يكون لها تفاعل وأن تواكب هذا
ً
الـتـطــور الـحــاصــل ،ويـجــب أيـضــا
على الشركات استحداث إدارات
لصناعة المحتوى ،وأن تعمل على
تنميتها ،وأعتقد أن عالم العقار
ً
حاليا يجب أن يتوجه وبشدة نحو
السوشيال ميديا.
وم ـ ـ ــن الـ ـم ــاح ــظ أن ال ـب ـعــض
مــن الـجـيــل ال ـجــديــد مــن يعملون
فـ ــي م ـه ـن ــة ال ــوس ــاط ــة ال ـع ـق ــاري ــة
قاموا بخطوات جبارة نحو هذا
االتـ ـج ــاه مـنـحـهــم ف ـ ــوارق زمـنـيــة
عن السماسرة التقليديين ،وهنا
يكمن تأثير تلك المواقع على عمل
الشركات.

ثقافات
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قال األديب ثائر زين الدين
إن المبدع السوري يواجه
الموت والزوال بالكتابة
والموسيقى والفن
التشكيلي.
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انضمت اإلعالمية البحرينية يرى الفنان حمد العماني
أن انشغاله باإلنتاج في
شيماء رحيمي إلى أسرة
مرحلة سابقة أثر على
قناة « »atvللمشاركة في
حضوره كممثل.
تقديم برنامج «عالسيف» .

20

أعلنت الفنانة شيماء
علي انضمامها إلى فريق
عمل مسلسل «جنة هلي»،
للفنانة سعاد عبدالله.

زواج فريدة شيتين من الكاتب أوزار

ليدي غاغا

هازار إيرجوتشلو

أميتاب باتشان

معجب يقتحم المسرح
ُويسقط ليدي غاغا

هازار تقبل الزواج
من المخرج أونلو

ً
ت ـعــرضــت الـمـغـنـيــةل ـي ــدي غ ــاغ ـ ا ل ـمــوقــف م ـح ــرج ج ــدا
ف ــي حـفـلـهــا األخ ـي ــر بـمــديـنــة الس ف ـي ـغــاس ،حـيــث انتشر
مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،ظهرت فيه غاغا وهي تحتضن معجبا اعتلى
المسرح وحملها.
وبعد لحظات ،وفيما كانا يتراقصان وهــو يحملها،
سقط االثـنــان عــن المسرح ليقعا على الجمهور ،ويظهر
بعدها مجموعة من حراسها وهم يساعدونها على الوقوف.
جدير بالذكر ،أن غاغا أعلنت أن ألبومها المقبل سيحمل
اسم "أديل" ،ما رآه متابعوها إشارة واضحة إلى ربط اسم
األلبوم باسم المطربة العالمية.

ذكرت تقارير إعالمية تركية أن الممثلة التركيةهازار
إيرجوتشل و ( 27عاما) ،الشهيرة باسم أيلول في مسلسل
"مد وجزر" ،أبدت موافقتها على عرض الزواج الذي قدمه
لها المخرج التركيأنور أونلو ،الذي يكبرها بـ 19عاما.
يأتي ذلــك بعد أن أث ــارت عالقتهما جــدال كبيرا في
تركيا ،بسبب فارق العمر بينهما ،وتعود عالقتهما إلى
األشهر األولــى من عــام  ،2018عندما نجحت عدسات
الـمـصــوريــن فــي رص ــد ه ــازار وأون ـلــو مـعــا بـعــد سهرة
جمعتهما مع مجموعة من أصدقائهما.
ورغم كل هذه االنتقادات فإن هازار وأنور طالما أعربا
عن سعادتهما بهذه العالقة.

نقل أميتاب باتشان
إلى المستشفى
ً
نقل الممثل الهنديأميتاب باتشان ( 77عاما) إلى
المستشفى في مومباي ،بسبب وعكة صحية َّ
ألمت به،
حيث يعاني مشكلة في الكبد.
وأفادت تقارير إعالمية ،بأن باتشان نقل للمستشفى
الـثــاثــاء الـمــاضــي ،وه ــو ال ي ــزال بــه مـنــذ ذل ــك الحين،
وزواره الوحيدون حتى اآلن هم عائلته فقط.
ُيــذكــر أن أميتاب باتشان يعمل فــي الــوقــت الحالي
على تقديم برنامج المسابقات التلفزيوني الشهير
( Kaun Banega Crorepatiمن سيربح المليون) في
نسخته الهندية.

فريدة شيتين
أفـ ـ ـ ــادت تـ ـق ــاري ــر إع ــامـ ـي ــة ت ــركـ ـي ــة ،ب ــأن
ال ـن ـج ـمــة ال ـت ــرك ـي ــةف ــري ــدة ش ـي ـت ـيــن ،والـ ــدة
"ر يـ ــان" ا لـتــي تـجـ ِّـســد شخصيتها النجمة
إيبرو شاهين في مسلسل "زهرة الثالو ث
" ،تزوجت من الكاتب التركي مراد أوزار.
وقد انتشرت صورة لها بفستان الزفاف
مع زوجها بمواقع التواصل.

ُيذكر أن مسلسل زهرة الثالوث يشارك
ف ـي ــه ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـم ـم ـث ـل ـيــن األت ـ ـ ــراك،
أبــرزهــم :أكـيــن أكــونــوزو ،وايـبــرو شاهين،
التي تخوض أو لــى بطوالتها فــي ا لــدرا مــا
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،ويـ ـع ــرض ح ــال ـي ــا ال ـمــوســم
الثاني منه على إحدى الشاشات التركية.

مالوما خائف على حياته بعد تعرضه
للسرقة في روسيا

عرض مقتنيات إليزابيث تايلور
في مزاد تنظمه دار جوليان
الراحلة شاركت بأدوار البطولة في أفالم
كالسيكية أبرزها «كليوباترا»
مالوما

تميزت حياة نجمة هوليوود الراحلة إليزابيث تايلور بالرفاهية والبذخ والمقتنيات النادرة ،إذ سيتم
عرض كل ما كانت ترتديه من مالبس ومجوهرات وغيرها في دار جوليان للمزادات ،لتكون بين
تقربت من مايكل جاكسون في أيامها األخيرة.
يدي محبي جمع الكنوز الشخصية للمشاهير ،حيث ً
وسبق لدار «كريستيز» للمزادات أن نظمت كذلك مزادا مدته أسبوع في نيويورك ضم مجموعة
مميزة من مجوهرات وفساتين الراحلة تايلور.

تايلور بدور كليوباترا

ُ
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض بـ ـ ـع ـ ــض مـ ـقـ ـتـ ـنـ ـي ــات
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة إلـ ـي ــزابـ ـي ــث
ت ــايـ ـل ــور ،ال ـت ــي اش ـت ـه ــرت بـنـمــط
حياتها الباذح وذوقها الراقي،
ف ــي مـ ـ ــزاد ت ـن ـظ ـمــه دار جــو ل ـيــان
للمزادات.
ومـ ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن األغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـت ــي
سـ ـتـ ـعـ ـب ــر ال ـ ـم ـ ـح ـ ـيـ ــط األط ـ ـل ـ ـسـ ــي
عـلــى مـتــن سفينة " كــو يــن مــاري"
ا لـشـهـيــرة للمشاركة فــي ا لـمــزاد،
حزام مع وصالت ذهبية وقفطان
من الحرير الفاخر وسترة جلدية
من دار فيرساتشي.
وبعد وفاة الممثلة ،نظمت دار
ً
ً
"كريستيز" مزادا استمر أسبوعا
فـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك عـ ـل ــى م ـج ـمــوعــة
ضـخـمــة مــن الـفـســاتـيــن الـفــاخــرة
والـ ـمـ ـج ــوه ــرات وال ـق ـط ــع الـفـنـيــة
التي كانت تملكها النجمة.
ً
لـكــن ه ــذا ال ـم ــزاد ي ـبــرز جــانـبــا
آ خــر لهذه النجمة التي شاركت
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأدوار الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة ف ـ ـ ــي أف ـ ـ ــام
كــاسـيـكـيــة أبــرزهــا "كـلـيــوبــاتــرا"
و"كات أون إيه هوت تين روف"،
ل ــم ي ـك ــن ي ـع ــر ف ــه إال أ ص ــد ق ــاؤ ه ــا
المقربون وأفراد عائلتها.
وق ــال حـفـيــدهــا كــويــن تـيـفــاي،
وهو سفير لمؤسسة "إليزابيث
تايلور لإليدز" ،إن "األيقونة التي
كانت تظهر على الشاشة كانت
ً
ً
شخصا مختلفا عن الجدة التي
ك ـن ــت أمـ ـض ــي م ـع ـهــا ال ــوق ــت فــي
المنزل".
وأ ضــاف تيفاي ،من على متن
الـسـفـيـنــة ال ـض ـخ ـمــة ال ـت ــي كــانــت
ج ــدت ــه ت ـس ـت ـخــدم ـهــا ف ــي أح ـي ــان
كثيرة لتنقالتها" :ال أ عــرف حقا
ال ـم ـم ـث ـل ــة إلـ ـي ــزابـ ـي ــث تـ ــاي ـ ـلـ ــور...
بالنسبة إلي كانت جدتي فقط".
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر
الـتـنـفـيــذي ل ــدار جــولـيــانــز ،الـتــي

ت ـس ـت ـض ـيــف ال ـ ـمـ ــزاد" :أع ـت ـق ــد أن
الناس سيكونون مذهولين من
األغـ ــراض ال ـتــي سـيـتـمـكـنــون من
ال ـح ـص ــول ع ـل ـي ـهــا والـ ـت ــي كــانــت
ً
ملكا إلليزابيث تايلور".

مايكل جاكسون وإليزابيث تايلور

وبـ ـع ــد رحـ ـل ــة هـ ـ ــذه األغ ـ ـ ــراض
عـ ـب ــر الـ ـمـ ـحـ ـي ــط األط ـ ـل ـ ـسـ ــي إل ــى
مـتـحــف "ن ـيــوبــريــدج سـيـلـفــرويــر
أوف ستايل آيكنز" في إيرلندا،
ستنتقل إ لــى كاليفورنيا ليقام

عـلـيـهــا م ــزاد عـلــى اإلن ـتــرنــت في
معرض يقام في بيفرلي هيلز.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــزام الـ ـ ــذه ـ ـ ـبـ ـ ــي
المصنوع من دار "كارتييه" هدية
مــن إلـيــزابـيــث تــاي ـلــور لــوالــدتـهــا
وق ــد نـقـشــت عـلـيــه "إلـ ــى والــدتــي
(الهيبي) كل الحب إليزابيث".
وقـ ــدرت الـ ــدار ب ــأن ال ـح ــزام قد
ي ـب ــاع ب ـس ـعــر يـ ـت ــراوح ب ـيــن ألــف
وألفي دوالر ،أما السترة الجلدية
التي ارتدتها تايلور للمشاركة
في برنامج حواري شهير يقدمه
جوني كارسون فهي باهظة.
ويـتــذكــر تـيـفــاي أن ــه كـبــر وهــو
ي ـشــاهــد األفـ ــام م ــع جــدتــه الـتــي
ً
كانت دائما تسدي إليه نصائح
حــول حياته العاطفية ،كما أنه
ك ـ ــان دائ ـ ـمـ ــا مـ ــا ي ـف ـت ــح ال ـخ ــزان ــة
لـيـجــرب تـلــك الـسـتــرة عـلـيــه ،آمــا
أن يقوم من يشتريها "بارتدائها"
وم ـشــاركــة أسـلــوبـهــا الـمـمـيــز مع
العامة.
وأشار تيفاي إلى أن االنبهار
بـ ـ ـ ــإرث تـ ــا ي ـ ـلـ ــور ا لـ ـغـ ـن ــي م ـ ــا زال
م ـس ـت ـمــرا "ألنـ ـه ــا ك ــان ــت ص ــادق ــة
مــع نـفـسـهــا" ،مـضـيـفــا " :ل ــم تقبل
م ـط ـل ـقــا أن ت ـس ـمــح ل ـل ـخــوف بــأن
ي ـكــون ال ـعــامــل ال ـح ــاس ــم ...كــانــت
تتبع قلبها دائما .كانت تتحلى
بالشجاعة لفعل كل األمور التي
كانت تعتبر أنها صحيحة".
(أ ف ب)

كـشــف الـنـجــم الـشـهـيــرمــالــوم ـا ع ــن خــوفــه
على حياته ،بعد تعرضه لسرقة مجوهرات
وأغ ـ ـ ـ ــراض خ ــاص ــة م ــن غ ــرف ـت ــه ب ــأح ــد أف ـخــم
الفنادق ،والتي لها فروع في العديد من دول
العالم ،عبر منشور في صفحته الرسمية بأحد
مواقع التواصل االجتماعي.
وقــال مــالــومــا" :فــي الحقيقة ،لــم أكــن أنــوي
ً
أن أفعل ذلك ،لكنني ضقت ذرعا ،وكما يعرف
الـعــديــدون منكم أن مهنتي تقتضي مني أن
أســافــر إلــى الـعــديــد مــن الـمــدن وال ـب ـلــدان .لقد
تعرضت لسرقة مجوهرات وأغراض شخصية
تخصني من غرفني في أوتيل Four Seasons

فــي مــوس ـكــو ،بمنتصف ك ــأس ال ـعــالــم الـعــام
الماضي".
وأضاف" :تم هذا من دون حاجة السارقين
إلــى اقـتـحــام الـغــرفــة ،مــا يجعلني أخـشــى إذا
ً
كــانــت ال ـســرقــة حــدثــت ألغ ـ ــراض م ــادي ــة .غ ــدا
يمكن أن يتعرض أمني للخطر ،وحياتي إن
تركت غير محمي .أصبحت ال أشعر باألمان
فــي سلسلة الفنادق هــذه ،ويـبــدو أن األمــر ال
ً
يزعجهم ،إذ إنهم لم يخصصوا وقتا للتقصي
عما حــدث .لألسف اضـطــررت أن أنشر األمــر
بشكل علني ،لكنني بحاجة إلى حل".

كوبوال يعمل على مشروع ضخم
بعنوان «ميغالوبوليس»
قــال فرانسيس فــورد كــوبــوال ،إنــه يعمل على
مـشــروع ضخم يــدرســه منذ عقود عــدة بعنوان
"ميغالوبوليس" حول موضوع "اليوتوبيا" ،مؤكدا
أنه "أكثر طموحا من "أبوكاليبس ناو".
وأوض ـ ــح ع ـمــاق الـسـيـنـمــا األم ـي ــرك ــي ،خــال
مؤتمر صحافي فــي لـيــون ،حيث تسلم جائزة
لــوم ـي ـيــر حـ ــول م ـج ـمــل م ـس ـيــرتــه" ،ع ـم ـلــت على
ميغالوبوليس قبل  20عاما .حاولت فعال ،أردت
أن أنجز فيلما عن اليوتوبيا ،عما هي فعال الجنة
على األرض".
وأكد المخرج ( 80عاما)ّ :
"لدي سيناريو أظن أنه
يقترب كثيرا مما أريد ،وأنا أقترب للمرة األولى
مــن ال ـهــدف" ،موضحا أنــه تخلى عــن المشروع
بعد هجمات  11سبتمبر  2001قبل أن يستأنفه.
وتــابــع :يمكنني الـقــول إن فيلمي هــو األكثر
طموحا ،حتى أكثر طموحا من "أبوكاليبس ناو"
فيلمه المرجعي حول حرب فيتنام الحائز السعفة
الذهبية في مهرجان كان في .1979
وذكر" :أظن أنه سيكلف أكثر من "أبوكاليبس
ناو" الذي بلغت كلفته  30مليون دوالر.
وق ــال "ه ــذه هــي الـمـشـكـلــة" ألن ــه فيلم بحجم
إنتاجات "مارفل" ،موضحا" :يجب أن أرى كيف
يمكنني أن أجد طريقة لذلك".
ّ
كما دخل كوبوال على خط الجدل الدائر حول
أفالم "مارفل" لألبطال الخارقين ،مع تأييد نظيره
مارتن سكورسيزي الذي انتقد هذه األعمال ،ومع
ّ
وصفه إياها حتى بأنها "جديرة باالزدراء".
وك ــان سـكــورس ـيــزي ق ــد ق ــال إن أف ــام مــارفــل
"أقرب إلى أجواء المتنزهات الترفيهية منها إلى
السينما ،حتى لو كانت متقنة".

فرانسيس كوبوال
وقــد أثــارت تصريحاته هــذه موجة من ردود
الفعل على شبكات التواصل االجتماعي ،حيث
عـكــف محبو أف ــام "م ــارف ــل" ،بـمــا فيها سلسلة
ّ
"أفنجرز" ،على اإلشادة بمزاياها ،لكن كوبوال ّأيد
ّ
سكورسيزي ،حيث تسلم جــائــزة "لوميير" عن
مجمل مسيرته.
و ّق ــد ص ـ ّـرح قــائــا" :ك ــان مــارتــن سكورسيزي
مـحــقــا عـنــدمــا ق ــال إن أف ــام مــارفــل ال تــرقــى إلــى
مصاف السينما ،ألننا نسعى إلــى استخالص
العبر من السينما واكتساب ما ّ
ينورنا من معارف
ِ
(أ ف ب)
وإلهام".
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ثائر زين الدين :المبدع السوري يواجه الموت بالكتابة

ّ
ُ
ٌ
ّ
ّ
ُ
وهدوء وروية»
بأناة
قريحتي
به
تجود
ما
ر
أتخي
قل
م
شاعر
«أنا
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
ومترجم محترف لألدب الروسي ،فال عجب في قدرته على بناء النص،
مبدع وناقد وازن ً
شاعر ً
فهو أيضا مهندس ،وحاليا يعتلي د .ثائر زين الدين كرسي المدير العام للهيئة العامة
للكتاب ،وفي ً حوار أجرته معه "الجريدة" من القاهرة ،تحدث زين الدين عن الحب
السورية ً
الصغر ،وقال إن المبدع السوري يواجه الموت والزوال
منذ
لموهبته
رئيسيا
محركا
باعتباره
ً
بالكتابة والموسيقى والفن التشكيلي ،الفتا إلى أن األمم الحية تحاول أن تحمي ثقافتها
وإبداعها في األزمات ..وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

األمم الحية
تحاول أن تحمي
ثقافتها وإبداعها
في األزمات

● ا لـ ـ ـح ـ ــب مـ ـ ـح ـ ــرك ر ئـ ـي ــس
لموهبتك منذ الصغر ،هكذا تقول
ً
دائما  ،كيف أسهم هذا الحب في
تفجير منابع اإلبداع لديك؟
ٌ
ٌ
ناتج
 كل فعل جميل هو فعلعن الحب ،أو مرتبط به بصورة
من الصورّ ،
تأمل معي في الدنيا،
خلق ووالدة فيها إال
فعل
ما من ِ
ٍ
ً
وتراه نتاج الحب ،بدءا من والدة
طفل إلى والد ِة قصيدة أو لوحةٍ
ٍ
أو روايــة  ،ومــن هــذا الباب كانت
حـيــاتــي حــافـلــة بـمـشــاعــر الـحــب،
رغ ــم ص ـع ــوب ــات ال ـح ـي ــاة والـفـقــر
والعوز ،وكانت أمي منبع الحب
ً
األول ،فـقــد غـمــرتـنــي بــه رضيعا
ً
ً
ً
ً
وفتى وشابا ورجال ،وكان
وطفال
الرزين
منبع الحب الثاني ،ولكن ُ
الـهــادئ الصلب هو أبــي ،ثم قـ ِّـدر
لي أن تقف بجانبي في كل مرحلة
من مراحل حياتي فتاة أو امــرأة
أحبتني وأغدقت علي من فيض
ً
مودتها ،ما جعلني أصبح شاعرا،
ً
وســاعــدنــي أن أص ـبــح مـتــرجـمــا،
وبالطبع ما كنت ألبخل بــدوري
في بذل كل ما أستطيع من دماء
القلب ومشاعره.
● أنـ ــت دكـ ـت ــور ف ــي الـهـنــدســة
ال ـم ـي ـكــان ـي ـك ـيــة ،أي رج ـ ــل ع ـل ــم ،
أل ــم يـتـعــارض ذل ــك مــع اشتغالك
ب ــالـ ـت ــرجـ ـم ــة  ،وك ـ ـتـ ــابـ ــة ال ـش ـع ــر
وممارسة النقد األدبي؟

بدأت أنا وأحد
أصدقائي
المترجمين
ترجمة أعمال
دوستويفسكي

 ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى إجـ ـ ـ ـ ــازة فــيالهندسة الميكانيكية عام 1986
 ،من جامعة دمشق ،وكنت األول
على شعبة اآلليات ومن العشرة
األوائ ـ ــل عـلــى الـكـلـيــة .ثــم تابعت
دراستي فحصلت على دكتوراه
الفلسفة في العلوم التقنية عام
 ،1993ل ـك ـن ـنــي ك ـن ــت ق ــد دخ ـلــت
عــالــم الـكـتــابــة قـبــل ذلـ ــك ،فكتبت
بداية القصة القصيرة ولم أنشر
ً
شيئا ،ثم كتبت القصيدة ،وكانت
الشعرية "ورد" جاهزة
مجموعتي ُ
للنشر قبل أن أنهي دراستي عام
 ،1986لكنني تمهلت ُفي نشرها
فحذفت الكثير منها ،ون ْ
شرت عام
ً
 ،1989وخالل كل ذلك كنت قارئا
ً
نـهـمــا للشعر وال ــرواي ــة والقصة
 ،ثــم ص ــدرت مجموعتي الثانية

يجئ ُ
ْ
ّ
بعد المساء" عام 1996
"لما
 ،وتلتها "أناشيد السفر َ
المنسي"
ِ
 ،1998وتلتها مجموعات أخرى،
وك ـتــب أح ــد ال ـن ـقــاد ذات ي ــوم أن
صــاحــب ه ــذه الـمـجـمــوعــات البــد
ً
أن ي ـك ــون م ـه ـنــدســا ف ـهــو ُيـجـيـ ُـد
بناء العمل.
● م ـنــذ صـ ــدور قـ ــرار تعيينك
ً
ً
م ــدي ــرا ع ــام ــا لـلـهـيـئــة ال ـس ــوري ــة
للكتاب في أكتوبر  ،2016ما أبرز
ما حققته؟
 خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـثـ ــاثالـ ـم ــاضـ ـي ــة  -وهـ ـ ــي كـ ـم ــا ت ـع ـلــم
س ـ ـنـ ــوات ص ـع ـب ــة ع ـل ــى مـخـتـلــف
وج ـ ـ ـ ــوه ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة واإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع فــي
إنجازات كبيرة
سورية – حققنا
ٍ
منها :رفع مستوى الكتاب الذي
ً
ً
ننشره مضمونا وشكال ،وتيسير
وصوله إلى القارئ بأساليب ِعدة،
أهمها مـعــارض الكتاب الكثيفة
ف ــي ك ــل ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـس ــوري ــة،
ونوافذ البيع المختلفة ،وإطالق
المشروع الوطني للترجمة الذي
نـضــع لــه خـطــة سـنــويــة طموحة
في كل عام ،بلغت هذا العام نحو
 200عـنــوان مــن مختلف ثقافات
ال ـع ــال ــم ،وإط ـ ــاق ج ــوائ ــز أدب ـي ــة
وفنية (جائزة حنا مينة للرواية
العربية ،جائزة سامي الدروبي
للترجمة ،جائزة عمر أبي ريشة
للقصيدة العربية ،جائزة القصة
القصيرة المكتوبة للطفل ،جائزة
اللوحة الفنية المرسومة للطفل،
جائزة حفظ الشعر العربي بهدف
ّ
للعربية) ،ثم إطالق مجلة
التمكين
فـصـلـيــة ضـخـمــة م ـلـ ّـونــة اسـمـهــا
"جسور ثقافية" تعنى بالترجمة،
ومـ ـ ـش ـ ــروع "الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب الـ ـن ــاط ــق"
لـيـتـمـكــن الـ ـن ــاس م ــن االس ـت ـم ــاع
إل ــى روايـ ــة أو مـجـمــوعــة شعرية
أو قصص أو سوى ذلك ُم ّ
سجال
ُ
دمج .ورافق ذلك كله
على
ٍ
قرص م ٍ
ع ـش ــرات الـ ـن ــدوات وال ـمــؤت ـمــرات
وال ـم ـحــاضــرات وح ـفــات توقيع
الـ ـكـ ـت ــب ،وأن ـت ـج ـن ــا خ ـ ــال ال ـع ــام
ً
ال ـم ــاض ــي  266ك ـت ــاب ــا وع ـش ــرات
المجالت ،منها (المعرفة ،الحياة
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة ،ال ـ ـثـ ــراث ال ـش ـع ـبــي،
الحياة المسرحية ،أسامة ،شامة،
الحياة الموسيقية).

● رغـ ـ ـ ــم أج ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب فــي
س ـ ــوري ـ ــة ،نـ ـج ــد ح ــال ــة إب ــداعـ ـي ــة
ً
ً
عظيمة وكما كبيرا من إبداعات
ال ـســوري ـيــن ..مــا تـفـسـيــرك لحالة
التوهج اإلبداعي تلك؟
 في فترات الحروب والكوارثتحاول الطبيعة أن تحمي نفسها
بــأش ـكــال ِعـ ــدة ،ال ـكــائ ـنــات الحية
ً
وأولها اإلنسان يفعل ذلك أيضا،
ً
لهذا تزداد أحيانا نسبة الوالدات
الس ـي ـم ــا مـ ــن ال ـ ــذك ـ ــور ك ـم ــا ك ــان
األمــر فــي أثـنــاء الـحــرب العالمية
ال ـثــان ـيــة ،وال يـخـتـلــف األمـ ــر في
الجانب الثقافي والمعرفي ،فاألمم
الحية تحاول أن تحمي ثقافتها
وإبداعها في األزمات ،حيث لفت
ً
نظري كقارئ ومن موقعي أيضا
ً
ً
م ــدي ــرا ع ــام ــا لـهـيـئــة ال ـك ـت ــاب ،أن
حجم ما ينتجه الكاتب والشاعر
السوري لم ينخفض ولم يتراجع
ًّ
فنيا ،لكأن المبدع السوري حاول
أن يواجه الموت والزوال بالكتابة
والموسيقى وا لـفــن التشكيلي ،
ً
وأنا أعلم أن ثمة أعماال جميلة لم
َتر النور بعد ،السيما في مجال
الرواية ،هذا الفن العظيم الذي ال
ً
يستجيب سريعا لألحداث ،لكنه
حين يفعل بعد زمــن غير قصير
تكون استجابته باهرة.
● ف ــي أي م ـح ـطــة ي ـقــف قـطــار
الشعر لديك؟
 مـ ـن ــذ نـ ـح ــو ش ـ ـهـ ـ ٍـر ،صـ ــدرتٌ
مجموعتي ا ل ـجــد يــدة "وردة في
ع ــرو ِة الــريــح" عــن وزارة الثقافة،
وق ــد شغلت ال ـج ـ َ
ـزء األك ـبــر منها
ّ
قصيدة "مشاهد سورية" ،فوقعت
ً
في  77صفحة وضمت  34مشهدا
حــاولــت أن أسـتـخــدم فــي بنائها
تقنيات قادمة من عالم السينما
وال ـق ـص ــة ال ـق ـص ـي ــرة وال ـم ـس ــرح،
مجموعتي التي سبقتها
وكانت
ً
ُ
"ورميت نرجسة عليك" قد صدرت
مطلع  ,2016عــن اتـحــاد الكتاب
العرب ،أي قبل نحو أربع سنوات
ٌ ّ
ً
ّ
أتخي ُر ما
شاعر ُمقل،
وأنا عموما
ـدوء
تجود به قريحتي بأنا ٍة وهـ ٍ
ّ
ّ
الشعرية
وروية ،فخالل مسيرتي
ّ ً
ال ـ ـتـ ــي ب ـ ـ ـ ــدأت فـ ـعـ ـل ــي ــا م ـن ـت ـصــف
ّ
الثمانينيات لم أنتج سوى سبع
ّ
شعرية.
مجموعات
● الــوظـيـفــة تجهض مشاريع
إبداعية لدى الكاتب ..إلى أي مدى
ينطبق هذا عليك؟
ً
َ
مخلصا
 أنــت محق ،إن كنت ِفي عملك الوظيفي فسيستهلكك
حد بعيد ،السيما حين يكون
إلى ٍ
العمل مثل عملي ،ينطوي على
ـات أخ ــاق ـ ّـي ــة ووط ـنـ ّـيــة
م ـس ــؤول ـي ـ ٍ

د .ثائر زين الدين
وإن ـســانـ ّـي ــة ،فــأنــت تـعـلــم مسيرة
المخطوطات التي تدخل الهيئة
ال ـعــامــة ال ـس ــوري ــة ل ـل ـك ـتــاب ،منذ
وضـ ـعـ ـه ــا بـ ـي ــن أيـ ـ ـ ــدي الـ ـخـ ـب ــراء
ً
والمحكمين وص ــوال إلــى دفعها
للمطبعة ،ومتابعة بروفاتها غير
ً
ً
وانتهاء بصدورها كتبا
القليلة،
ُت ُ
طرح بين أيدي الناس  ،فتصور
أن ـن ــي أب ـق ــى م ـش ــدود األع ـص ــاب،
َ
ً
إلى
ُمت َح ّسبا
حتى يخرج الكتاب ً
ُ
ال ـنــور ويـثـيــر انـطـبــاعــات حسنة
ً
وربـ ـم ــا ثـ ـن ـ ً
ـاء وت ـق ــري ـض ــا ،وه ــذه
األمور وسواها ُ
تدفع باهتماماتي
الخاصة وكتاباتي إلى المستوى
الثاني ،وأنــت تعلم أن اإلب ـ َ
ـداع ال
ً
َ
عطيك بعضا مــن نفسه إال إذا
ُي
َّ
َ
منحت ُه َ
نفس َك كلها ،ومع ذلك ّ
علي
ً
ً
أن أكتب شعرا ونقدا وأن أترجم،
ُ
حد سأتمكن من أن أكون
فإلى أيً ٍ
ـصـفــا بـيــن عملي وكـتــابــاتــي؟!
مـنـ ِ
هذا ما ال أستطيع معرفته اآلن.
● ما أهمية الجوائز بالنسبة
لألديب ،في ضوء حصدك جائزة
الــدولــة التشجيعية عــام ، 2014
وجــائــزة أخ ــرى مهمة فــي مجال
الترجمة من روسيا؟
 ُنلت جوائز أدبية ّ
عدة آخرها
جــائــزة مجمع اللغة العربية في
دم ـشــق وحـمـلــت ع ـن ــوان "جــائــزة
خ ـل ـيــل مـ ـ ــردم ب ـي ــك ل ـن ـقــد الـشـعــر
ال ـعــربــي ال ـم ـعــاصــر" ،ع ــن كـتــابــي
"مرايا الظالل القادمة /دراسات في
الشعر العربي المعاصر".
الـ ـج ــوائ ــز األدب ـ ـيـ ــة م ـه ـمــا عــا
ًّ
ً
ُ
تصنع
وماديا ال
شأنها معنويا
ً
ُ
ُم ـب ــدع ــا ،فــال ـم ـبــدع يــولــد ويـنـمــو
ّ
وينضج ،ثم تأتي الجوائز لتقدر

ُ
إبداعه ،وفضلها يتجلى في أنها
تـلـقــي ال ـض ــوء ع ـلــى إب ـ ــداع كــاتــب
م ــا ،وت ــدف ــع ال ـس ــاح ــات الـثـقــافـ ّـيــة
ُ
ُ
ـام بـنـتــاجــه ،وق ــد تـسـ ِّـهــل
لــاهـتـمـ ّ
ّ
عليه مشقات الحياة لزمن معين
إن كــانــت قيمتها الـمــالـ ّـيــة جيدة،
ّ
لـ ـك ــن م ــن م ـس ــاوئ ـه ــا أنـ ـه ــا تــدفــع
الكثير من المبدعين إلــى الغرور
والكسل والتعالي على القراء ،وقد
ُ
تـحـ ِـرف بوصلة بعض المبدعين
عـ ـ ــن قـ ـض ــاي ــا بـ ـ ــادهـ ـ ــم الـ ـكـ ـب ــرى
والمصيرية.
● ما المشروع الثقافي واألدبي
الذي تنشغل به اآلن؟
 صــدرت مجموعتي الشعريةالجديدة "وردة فــي عــروة الريح"
منذ مدة قريبة  ،وأنتظر أن أسمع
آراء الـقــراء والنقاد بشأنها ،وفي
م ـج ــال ال ـتــرج ـمــة ك ـنــت ق ــد ب ــدأت
أنــا وأحــد أصــدقــائــي المترجمين
ترجمة أعمال دوستويفسكي من
الــروسـ ّـيــة مـبــاشــرة إل ــى العربية،
وقد أنجزنا روايات ّ
عدة حتى اآلن
ً
ونــوشـ ُـك أي ـضــا أن ننهي ترجمة
"ال ـح ـي ــاة وال ـم ـص ـيــر"  ،وتـتـحــدث
ع ــن الـ ـح ــرب ال ــوط ـن ـي ــة الـعـظـمــى
ً
ضد النازية ،ومؤلفها كــان أديبا
ً
وجنديا في الجيش األحمر ،أما في
ً
ً
النقد ،فحاليا ال أكتب شيئا،وكان
عملي النقدي األخير "مرايا الظالل
القادمة/دراسة في الشعر العربي
ال ـم ـع ــاص ــر" ق ــد صـ ــدر ف ــي ال ـعــام
الماضي ،كما يأخذ عملي في هيئة
َّ
الكتاب اآلن جــل وق ـتــي...وأحــاول
 مــع زمــائــي -أن أحقق إنـجــازاتطيبة على صعيد النشر وصناعة
الكتاب في سورية.

ترميم «تابوت توت» يستبق افتتاح المتحف المصري الكبير

ُ
نقل  ٤تماثيل ضخمة ستعرض على «الدرج العظيم»
ً ً
أماكن
من
المهمة
األثرية
القطع
آالف
نقل
في
يتمثل
مكثفا
يشهد قطاع اآلثار في مصر نشاطا
ً
ومتاحف مختلفة ،ليستقر بها الحال في المتحف المصري الكبير ،الذي يجري إنشاؤه منذ  15عاما،
ومن المقرر افتتاحه نهاية العام المقبل ،ويعد تابوت الملك الفرعوني توت عنخ آمون أبرز هذه
القطع التي تم االنتهاء من ترميمها ونقلها إلى المتحف الكبير الواقع قرب أهرامات الجيزة
(جنوب القاهرة).

يجري توزيع
قطع أخرى على
متاحف أخرى ذات
أهمية

ي ــواص ــل ال ـم ـت ـحــف الـمـصــري
الكبير استقبال أعداد كبيرة من
قطع اآلثــار المصرية الفرعونية
ً
بصفة مستمرة ،تمهيدا الفتتاحه
ً
رسميا في أواخر عام .2020
وكــانــت أهــم عملية تــرمـيــم قد
جرت خالل الفترة الماضية على
أيدي خبراء هي للتابوت المطلي
بالذهب الخاص بالملك الفرعوني
األش ـه ــر ت ــوت ع ـنــخ آم ـ ــون ،ال ــذي
كــان قد تعرض لبعض األضــرار،
ً
ت ـم ـه ـي ــدا ل ـع ــرض ــه ف ــي الـمـتـحــف
المصري الكبير.
وي ـع ـت ـبــر ه ـ ــذا الـ ـت ــاب ــوت أح ــد
الـتــوابـيــت الـثــاثــة للملك الـشــاب
التي تتخذ شكل الملك في الوضع
األوزي ـ ــري ،وال ـتــي تــم اكتشافها
في غرفة دفنه عام  ،1922ويمثل
التابوت الخارجي المصنوع من
الخشب ُ
المذهب ،الملك على هيئة
المعبود أوزير ،واليدان مكسوتان
برقائق من الذهب ومتقاطعتان

النبيل الفرعوني «سنجم» وزوجته

ُ
على الصدر ،وتمسكان بالشارات
الـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــة الـ ـمـ ـطـ ـعـ ـم ــة ب ـع ـج ـي ـنــة
زجــاجـيــة زرق ــاء وح ـمــراء ،ويبلغ
طول التابوت  223.5سنتيمترا،
و ع ـ ـ ــر ض ـ ـ ــه  86.8سـ ـنـ ـتـ ـيـ ـمـ ـت ــرا،
وارت ـف ــاع ــه  105.5سـنـتـيـمـتــرات،
وللتابوت مقابض فضية كانت
تستخدم لتحريك الغطاء.

أضخم القطع
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـن ــت
وزارة اآلثــار المصرية ،قبل أيام،
نقل أربــع قطع أثرية ضخمة من
ال ـم ـت ـحــف ال ـم ـص ــري ف ــي م ـي ــدان
التحرير ،إلى المتحف المصري
ال ـك ـب ـي ــر ،وب ـح ـس ــب ُ خ ـ ـبـ ــراء ،ف ــإن
القطع األثرية التي نقلت ،تعد من
أضخم القطع التي سيتم عرضها
على الــدرج العظيم وقــت افتتاح
المتحف الجديد نهاية .2020
وق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـشــؤون
األث ــري ــة ف ــي ال ـم ـت ـحــف الـمـصــري
الكبير ،الطيب عباس ،إن القطع
كـ ــانـ ــت م ـ ـعـ ــروضـ ــة ف ـ ــي ح ــدي ـق ــة
المتحف المصري فــي التحرير،
وتضم القطع المنقولة تمثالين
من حجر الغرانيت الوردي للملك
سـنــوســرت األول وثــالــوث للملك
رم ـس ـي ــس الـ ـث ــان ــي واإللـ ـ ــه ب ـتــاح
والمعبودة سخمت.
وأوض ـ ــح م ــدي ــر ع ــام ال ـش ــؤون
التنفيذية للترميم و نـقــل اآل ثــار
بالمتحف المصري الكبير ،عيسى
زي ــدان ،أنــه قبل عملية النقل تم

في مــوازاة ذلك ،يجري توزيع
قطع أخ ــرى على متاحف أخــرى
ذات أهـمـيــة ،فـقــد فــك عـلـمــاء آثــار
م ـ ـصـ ــريـ ــون ،قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ،أغ ـ ــاف
ت ــاب ــوت ـي ــن يـ ـح ــوي ــان اث ـن ـي ــن مــن
الـ ـم ــومـ ـي ــاوات ،إح ــداه ـم ــا لنبيل
ف ــي م ـصــر ال ـفــرعــون ـيــة ،وال ـثــانــي
لزوجته ،قبل نقلهما إلى المتحف
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـل ـح ـض ــارة
المصرية.
وتخص المومياء األولى أحد
النبالء ،وهو "سنجم" ،الذي ُيقال
إن ــه ك ــان شـخـصـيــة ب ـ ــارزة خــال

عرضت مصر كشفا نادرا يضم  30تابوتا خشبيا ملونا ،ظلت
محتفظة بحالها على مدى عقود في منطقة وادي الملوك ،الغنية
باآلثار الفرعونية في األقصر (جنوب).
وقال رئيس المجلس األعلى لآلثار مصطفى وزيري ،في مؤتمر
صحافي" ،هذا أول كشف في العساسيف بأياد مصرية مكونة من
أثريين ومرممين وعـمــال" .والعساسيف هي الجبانة الفرعونية
الــواقـعــة فــي الـبــر الـغــربــي للنيل بمدينة األق ـصــر ،وعـثــر على هذه
التوابيت األسبوع الماضي ،حيث عرضت وزارة اآلثار الكشف في
المنطقة الخلفية لمعبد حتشبسوت .وعثر على التوابيت ،التي
تخص رجاال ونساء وأطفاال ،على عمق متر واحد من سطح األرض
في صفين موضوعين فوق بعضهما ،ويعتقد أن هذه التوابيت تعود
ألسرة من كبار الكهنة .وشرح وزيري أن عمليات البحث عن اآلثار
التي قام بها غربيون في وادي الملوك بالقرن التاسع عشر كشفت
مقابر ملكية ،لكن الكشف األخير لـ "خبيئة للكهنة".
وتـعــود التوابيت الخشبية إلــى األس ــرة  22التي حكمت مصر
قبل قرابة  3آالف عام (القرن العاشر قبل الميالد) ،وغطت التوابيت
رسومات لعصافير وزهــور اللوتس باألسود واألخضر واألحمر
واألصفر ،إضافة الى نقوش هيروغليفية.
وقال صالح عبدالجليل ،وهو خبير ترميم من وزارة اآلثار ،إنه
"تم عمل ترميمات بسيطة لهذه التوابيت المحفوظة بحالة جيدة"،
وأضاف مشيرا بيده الى أحد التوابيت" :تعتبر في حالة ممتازة ،ألنه
لم يكن هناك أي مبنى سكني في المنطقة".
وكان عالم اآلثــار المصري الشهير زاهي حواس موجودا أثناء
االعالن عن الكشف ،مرتديا كالعادة قبعة الكاوبوي التي اشتهر بها،
وأخذ معجبوه يلتقطون صور سيلفي معه.
وأوضح وزير اآلثار خالد العناني أن عمليات الكشف عن اآلثار
تباطأت بعد ثــورة  2011التي أطــاحــت حسني مـبــارك ،وقــال أمــام
مجموعة من السياح" :بعض الناس ...ال نريد أن نذكر أسماءهم ال
يريدوننا أن نحقق مثل هذه االكتشافات ...التي تبهر العالم".
وشدد العناني على أن هذه االكتشافات "ال تقدر بثمن بالنسبة
لسمعة مصر" ،الفتا إلى أن هذه المجموعة من التوابيت ستنقل الى
المتحف المصري الكبير في القاهرة العام المقبل.
وخالل السنوات األخيرة ،استخدمت مصر اكتشافاتها األثرية
لجذب السياحة الــدولـيــة ،لكن هناك انـتـقــادات لما تعانيه بعض
المواقع األثرية والمتاحف من إهمال.
وتعتبر السياحة أحــد الـمــوارد الرئيسية للعملة االجنبية في
مصر ،وبدأ هذا القطاع في التعافي بعد سنوات من التراجع بسبب
(أ ف ب)
غياب االستقرار السياسي واألمني.

عروض ثقافية مصاحبة
لمهرجان األضواء في برلين

تشهد برلين هذه األيام تنظيم مهرجان األضواء السنوي،
الذي يجتذب نحو مليوني سائح من داخل ألمانيا وخارجها،
لالستمتاع بمشاهدة تزيين المعالم التاريخية األثرية
بإخراجات ضوئية ولوحات من تصميم فنانين ألمان وعالميين.
وينظم المهرجان في كل عام بين  14و 20الجاري ،حيث
تتم إضاءة معالم تاريخية ،مثل "بوابة براندنبورغ" و"جامعة
همبولت" و"كاتدرائية برلين" ،بلوحات ضوئية تعكس تاريخ
ألمانيا ومحطات إعادة توحيدها والشخصيات التي اثرت
في بناء الدولة األلمانية .وينظم الى جانب العروض الضوئية
فعاليات ثقافية وفنية من اجل اطالع الزائرين على تاريخ
(كونا)
		
ألمانيا وأوروبا.

»نظرات في اإلبداع وجدواه«

قفص معدني

نبيل فرعوني وزوجته

ً
مصر تكتشف  30تابوتا تعود
ألكثر من  3000عام في األقصر

إصدار

إنجاز تقرير عن حالة كل قطعة
منفصلة على حدة إلثبات حالة
حفظها بصورة دقيقة ،إضافة إلى
عمل مسح كامل وتصوير ثالثي
األبعاد لكل القطع قبل التغليف
ً
الــذي تــم وفـقــا لألسلوب العلمي
المتبع في تغليف اآلثار الثقيلة
والضخمة.

وعقب ذلك ،تم وضع كل قطعة
أثرية داخل قفص معدني مبطن
بخامة "الـفــوم" لحمايتها وعــدم
تعرضها ألي اهتزاز أثناء عملية
النقل ،حيث استغرقت الرحلة من
المتحف الـمـصــري فــي التحرير
إل ــى الـمـتـحــف ال ـم ـصــري الـكـبـيــر
نحو أربــع ســاعــات ،ولــم تتجاوز
سرعة العربات التي نقلت القطع
 7كيلومترات في الساعة.
وب ـ ـعـ ــد وص ـ ـ ـ ــول الـ ـقـ ـط ــع إل ــى
المتحف المصري الكبير ،سوف
يبدأ فريق عمل من مرممي مركز
ال ـت ــرم ـي ــم فـ ــي أع ـ ـمـ ــال تــرمـيـمـهــا
ً
ت ـم ـه ـي ــدا ل ـعــرض ـهــا ف ــي األم ــاك ــن
ال ـم ـخ ـص ـص ــة لـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـ ــدرج
العظيم قبيل االفتتاح.

حصاد

تابوت توت عنخ آمون يخضع للترميم
حكم الملكين الفرعونيين "سيتي
األول" و"رمسيس الثاني" ،ويجري
عـلـمــاء اآلث ــار الـمـصــريــون أعـمــال
ترميم للتابوتين ويعقمونهما.
وكان التابوتان والمومياوتان
ضمن معروضات القاعة رقم 17
في المتحف المصري الواقع في
ميدان التحرير بوسط العاصمة
ال ـقــاهــرة ،مــع مـجـمــوعــة أكـبــر من
ال ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــاوات ال ـ ـتـ ــي اك ـت ـش ـف ـهــا
عــالــم اآلث ــار الـفــرنـســي جاستون
ماسبيرو خالل عام .1886

ولفتوا االنتباه إلى اكتشافات
ع ـ ــدي ـ ــدة تـ ـم ــت خ ـ ـ ــال األشـ ـه ــر
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،فـ ــي حـ ـي ــن ي ـج ــري
تمهيد الطريق الفتتاح متحف
آخر أكبر.

أحدث حلقة
وتعد هــذه الخطوة المتعلقة
بالتابوتين ،أحــدث حلقة ضمن
سلسلة من الفعاليات التي يقوم
بها المسؤولون عن قطاع اآلثار
المصرية الذين سلطوا األضواء

مومياء « النبيل الفرعوني

ع ـ ــن ج ــامـ ـع ــة ال ـم ـب ــدع ـي ــن
المغاربة ،صدر كتاب «نظرات
في اإلبداع وجــدواه» ،لمؤلفه
األديب لحسن ملواني .وجاء
فــي حلة جميلة مــن تصميم
ال ـخ ـطــاط وال ـف ـنــان الـمـغــربــي
ي ــون ــس ب ـن ـظــريــف ،وب ـلــوحــة
جميلة للتشكيلي المغربي
محمد سعود .يتألف الكتاب
مــن  116صـفـحــة مــن الحجم
المتوسط .وج ــاء فــي مقدمة
الكتاب« :يعد اإلبــداع وسيلة
تعبيرية الزمــت اإلنـســان في
ك ــل ال ـع ـصــور ،يـعـبــر بـهــا عن
همومه وأفراحه وطموحاته
المختلفة.
وق ـ ــد ت ـن ــوع ــت اإلبـ ــداعـ ــات
واختلفت أجناسها ،وهي في
األخير تحقق هدفا واحدا هو
التعبير عــن ال ــذات والـحـيــاة
بأسلوب ممتع.
وألن اإلبـ ـ ـ ــداع ك ــذل ــك فـهــو
يستحق الدراسة والتمحيص
ف ــي آل ـي ــات ــه وب ـع ــض مــزال ـقــه،
التي تعرقل تحقيق أغراضه
النبيلة.
ولجهل البعض بأهميته
ف ـ ـهـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ــرون االه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام ب ــه
ً
والـتــربـيــة عليه أم ــرا ال مبرر
ل ــه ،فـمـنـهــم م ــن يـ ــراه وسـيـلــة
ل ــانـ ـح ــراف ،وم ـ ــن ي ـ ــرى فـيــه
ال ـض ـيــاع ل ــأوق ــات الـثـمـيـنــة،
ومنهم يرى المبدع مجنونا
ال ينبغي أن يلتفت إليه بأي
ح ـ ــال مـ ــن األحـ ـ ـ ـ ــوال ،وم ـن ـهــم
مــن يمنع أب ـنــاء ه مــن مــزاولــة
وتعلم أي فــن بغض الطرف
عن نوعه.
وان ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه
الحيثيات ،ألفنا هذا الكتاب
إلضـ ـ ـ ـ ــاءة بـ ـع ــض الـ ـج ــوان ــب
الـخــاصــة ب ــاإلب ــداع والـمـبــدع

غالف اإلصدار

ع ـب ــر م ـ ـقـ ــاالت ك ـت ـب ـن ــاه ــا فــي
ج ـ ــري ـ ــدة ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـج ــدي ــد،
وارت ــأيـ ـن ــا ج ـم ـع ـهــا ف ــي ه ــذا
الكتاب تعميما لإلفادة».
أما خطاب الغالف األخير،
ف ـجــاء كــال ـتــالــي« :اإلب ــداع ــات
نابعة من عمق اإلنسان ،فهي
ت ـح ـمــل م ــامـ ـح ــه ،م ـش ــاع ــره،
ت ـغــوص ف ــي بــواط ـنــه .فحين
ننجز إبداعا ،فألننا انطلقنا
م ـ ــن مـ ـعـ ـطـ ـي ــات وحـ ـيـ ـثـ ـي ــات،
واسـتـهــدفـنــا إي ـصــال رســائــل
تتعلق بتوصيفات في صميم
واقع اإلنسان وحياته.
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدع ونـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــع
إبداعاتنا لنشرها أو عرضها
إن ك ــان ــت تـشـكـيـلـيــة ،فــأنـنــا
نروم أن نقول شيئا عن واقع
اإلنسان إيجابا أو سلبا.
إننا نصف لنالحظ وندعو
إلى تغير ما ينبغي تغييره،
وتـعــزيــز مــا ينبغي تـعــزيــزه.
وب ــذل ــك ،ف ــاإلب ــداع ــات تنطلق
منا إلينا ،هي مرآة صنعناها
لـنــرى فيها أنفسنا ،فنهذب
مــن أحــوال ـنــا مــا يـحـتــاج إلــى
ذل ــك ،أو نــزيــد الـجـمـيــل فينا
جماال».

توابل ةديرجلا

•
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شيماء رحيمي لـ ةديرجلا :.اإلعالم الكويتي يتميز
بجرأة الطرح وحرية التناول
انضمت إلى « »atvلتقديم برنامج «عالسيف» ...وتحافظ على حضورها في البحرين
انضمت اإلعالمية البحرينية شيماء رحيمي إلى أسرة قناة
« »atvللمشاركة في تقديم برنامج «عالسيف» بعد تجربة
ثرية في الحقل اإلعالمي ،السيما عبر شاشة تلفزيون البحرين،
ومازالت تحتفظ بحضورها اليومي هناك من خالل برنامج
«شمس البحرين» .رحيمي تحدثت إلى «الجريدة» عن تجربتها
الجديدة ،ورحلتها مع التلفزيون ،وتقديم برامج المسابقات
خالل السنوات الماضية ،ورأيها في التحديات التي يواجهها
اإلعالم التقليدي وسقف الحرية الذي يميز اإلعالم الكويتي،
وغير ذلك من محاور فيما يأتي تفاصيلها:
محمد جمعة

وسائل اإلعالم
التقليدية
تواجه تحديات
كبيرة ومن
الذكاء ارتباطها
بمواقع
التواصل

• ك ـي ــف ت ــم ان ـض ـم ــام ــك إل ــى
قناة atv؟
بعد لقاء تلفزيوني ظهرت به
ضيفة على برنامج «عالسيف»،
الــذي يبث عبر شاشة  atvفي
أب ـ ــري ـ ــل الـ ـم ــاض ــي حـ ـي ــث كـنــت
ضيفة على الملتقى اإلعالمي
ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي أق ـي ــم بــالـكــويــت
ً
ح ـي ـن ـهــا ،وال ـ ـ ــذي أع ـت ـب ــره ف ــأال
ً
حسنا ،وأحد أسباب انضمامي
للقناة ،إذ تم النقاش مع إدارة
ال ـق ـنــاة خ ــال يــونـيــو الـمــاضــي
حــول انضمامي لفريق تقديم
«عالسيف» وبعدما تم االتفاق
عـلــى جميع الـتـفــاصـيــل وقعت
ال ـع ـق ــد ف ــي أغ ـس ـط ــس وجـ ــاءت
إطـ ــال ـ ـتـ ــي األولـ ـ ـ ـ ــى م ـع ـه ــم فــي
سبتمبر الماضي.
• م ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن ردود أ فـ ـع ــال
الجمهور تجاه هذه الخطوة؟
ً
ً
لـ ـمـ ـس ــت دع ـ ـ ـمـ ـ ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا مــن
جمهوري سواء في البحرين أو
ً
الكويت ،إذ اتخذت أخيرا خطوة
جديدة تضيف لي على الصعيد
المهني بعد فـتــرة مــن الرفض
ألي ع ـ ـ ــرض أت ـ ـل ـ ـقـ ــاه ألسـ ـب ــاب
عدة ،منها القلق من االنضمام
لمحطة جــديــدة ال أع ــرف فيها
ً
أحدا ،والخوف من عدم التقدير
األدبي طبعا ،السيما أن عمري

ً
اإلع ــام ــي ت ـجــاوز ال ـ ـ  11عــامــا،
ً
لذلك كان البد من التفكير مليا
قـبــل الـمــوافـقــة عـلــى أي عــرض،
لذلك كنت أرجئ الخطوة لوقت
الحق ،إلى أن وجدت في تجربة
 atvال ـم ـكــان الـمـنــاســب وال ــذي
يلبي طموحي اإلعالمي.

تلفزيون البحرين
• ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــض اع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــد أنـ ـ ــك
ستغادرين تلفزيون البحرين؟
بالفعل ،لكن كل ما أثير حول
ه ــذا األمـ ــر غ ـيــر ص ـح ـيــح ،فــأنــا
أحــافــظ على إطاللتي اليومية
ع ـب ــر ش ــاش ــة ت ـل ـف ــزي ــون ب ـلــدي
ال ـب ـح ــري ــن ،وال ـت ـق ــي الـجـمـهــور
الكويتي مــن خــال شاشة atv
يوم األربعاء من كل أسبوع.
وجدته بين
• هل ثمة فارق
ِ
اإلع ــام ــي الـبـحــريـنــي ونـظـيــره
الكويتي؟
ب ـ ـكـ ــل تـ ــأك ـ ـيـ ــد فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
المجاالت متنوعة ومتشعبة،
كما أن استقطاب الضيوف من
مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت أم ــر يميز
اإلعالم الكويتي ،وسقف الحرية
ً
والـ ـط ــرح مــرت ـفــع ج ـ ــدا ،وكــذلــك
الجرأة في تناول أي موضوع،
وهـ ــو م ــا يـخـتـلــف ع ــن اإلعـ ــام
الحكومي في البحرين.

المشاريع الجديدة
• لنتوقف عند برنامجك في
التلفزيون البحريني.
أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم بـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــج شـ ـم ــس
ً
البحرين ،وهو يبث يوميا من
األح ــد للخميس خ ــال الـفـتــرة
الصباحية ،و نـتـحــدث فيه عن
مختلف الفعاليات االجتماعية
التي تحدث على مدار األسبوع،
ً
فضال عن تسليط الضوء على
ال ـم ـش ــاري ــع الـ ـج ــدي ــدة أو ل ـقــاء
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات م ـج ـت ـم ـع ـي ــة ل ـهــا

ثقلها ،أو أشخاص مؤثرين في
مواقع التواصل االجتماعي.
• مـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي
يواجهها اإلعالم التقليدي في
ظل تنامي قوة مواقع التواصل؟
الش ــك أن اإلعـ ــام التقليدي
يواجه تحديات عدة أمام مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،ولكني
أرى أن وسيلة اإلع ــام الذكية
هــي التي تستطيع الــربــط بين
ال ـش ـك ــل ال ـت ـق ـل ـيــدي س ـ ــواء ك ــان
ً
ً
إذاع ــة أو تـلـفــزيــونــا او صحفا
وبـ ـ ـي ـ ــن ظـ ـهـ ـي ــره ــا فـ ـ ــي م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل ،م ـث ــل ال ـن ـه ــج ال ــذي
تسير عليه  atvحاليا وحققت
ً
ً
نجاحا كبيرا في هذا الصدد.
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أخبار النجوم

وفاة الفنان الكوميدي الليبي
«صالح األبيض»
تــوفــي الـفـنــان الكوميدي
الليبي صالح األبيض ،عن
عمر نــاهــز  58عــامــا ،بعض
ص ــراع مــع ال ـمــرض ،إذ كــان
يعاني مرض الفشل الكلوي،
واضـطــر بسببه إلــى إجــراء
جراحة زرع كلية في الصين
مؤخرا.
وع ـ ـ ــاش الـ ـفـ ـن ــان ال ــراح ــل
فــي مدينة بـنـغــازيُ ،
وعـ ِـرف
عنه نقده الكوميدي الالذع
ل ـ ــأوض ـ ــاع فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا ،مــن
خ ـ ــال ن ـش ــاط ــه ال ـم ـســرحــي
والتلفزيوني واإلذاعي.
وأثرت العديد من أعماله
في الواقع الليبي ،كما كان
الحال مع مسرحية ّ
«كوشي
يا كوشة» التي ُع ِرضت عام

صالح األبيض

 ،2008وبرنامج «أبيض شو»
إبــان أحــداث الثورة الليبية
سنة  ،2011وأع ـمــال كثيرة
أخرى.

سلمى المصري أولى بطالت «بروكار»

برامج المسابقات
• لـ ــديـ ــك تـ ـج ــرب ــة ثـ ــريـ ــة فــي
تـ ـق ــدي ــم ب ـ ــرام ـ ــج الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
الس ـي ـم ــا خـ ــال ش ـه ــر رم ـض ــان
حدثينا عنها.
فـ ـ ـ ــي رص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدي  6بـ ـ ــرامـ ـ ــج
مـســابـقــات ،األول ك ــان فــي عــام
 2014إ ل ـ ـ ــى ر م ـ ـ ـضـ ـ ــان ،2019
وتـ ـن ــوع ــت أوقـ ـ ـ ــات ع ـ ــرض تـلــك
الـ ـب ــرام ــج ب ـي ــن ش ـه ــر رم ـض ــان
وخـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
الوطنية المختلفة ،وال أخفيك
ً
ســرا فأنا أستمتع كثيرا بتلك
الـنــوعـيــة مــن ال ـبــرامــج السيما
التي تبث على الهواء مباشرة،
إذ أحب التواصل مع الجمهور
وال ـح ــوار معهم خـصــوصــا في
ً
رم ـضــان ال ــذي يعتبر مــوسـمــا
له تأثيره وحضوره وشعبيته،
ونحن في الخليج نهتم بالمادة
اإلعــامـيــة وكــذلــك الفنية التي
تعرض خالل هذا الشهر الكريم،
لذلك أزعــم ان طريقة تواصلي
م ـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـه ــور سـ ـب ــب ن ـج ــاح
ب ــرام ـج ــي ،وش ـج ـعــت تـلـفــزيــون
الـ ـبـ ـح ــري ــن عـ ـل ــى إسـ ـ ـن ـ ــاد ه ــذه
المهمة َّ
إلي كل عام.

شيماء رحيمي
• ه ــل م ــن ال ـم ـم ـكــن أن ن ــراك
ممثلة؟
ال أعـ ـتـ ـق ــد ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ال ــوق ــت
الـ ـ ــراهـ ـ ــن ،ويـ ـبـ ـق ــى ال ـم ـس ـت ـق ـبــل
ف ــي ع ـلــم ال ـغ ـيــب ،ك ـمــا أن تغير
القناعات أمر وارد.

وطـ ـ ـي ـ ــدة بـ ـ ـ ــاإلذاعـ ـ ـ ــة ،ورفـ ـض ــت
ف ـك ــرة ال ـت ـل ـفــزيــون لــرغـبـتــي في
إثبات وجــودي كمقدمة برامج
إذاعية في المقام األول ،وألثبت
للجمهور أن اإلعالمي قد يميز
خـلــف الـمـيـكــرفــون ،وحـقـقــت ما
أتطلع إليه ،ولكن بمرور الوقت
زاد تعلقي وشغفي بالتلفزيون.

• هــل شغلك التلفزيون عن
اإلذاعة أم مازال لديك حنين إلى
الميكرفون؟

• ما جديدك الفترة المقبلة؟
ت ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ـ ـ ــل عـ ـل ــى
بــرنــام ـجــي «ش ـم ــس الـبـحــريــن»
و«عــال ـس ـيــف» ،وف ــي ان ـت ـظــار ما
ستسفر عنه األيام المقبلة.

الحنين لإلذاعة

عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت م ـ ـ ـشـ ـ ــواري
اإلع ـ ــام ـ ــي كـ ـن ــت عـ ـل ــى ع ــاق ــة

تشكل مالمح الخريطة البرامجية للموسم الشتوي

سلمى المصري
ُ
أج ــل تـصــويــر ال ـجــزء ال ـح ــادي عـشــر مــن مسلسل «بــاب
الحارة» ،وبدأ التحضير لمسلسل «بروكار» عوضا عنه ،ألن
الشركة المنتجة وقعت مع الممثلة السوريةسلمى المصري
كــأولــى بطالت هــذا المسلسل البيئي الشامي ،علما أنها
ستكون بطلة الجزأين المقبلين من «باب الحارة».
وتدور أحداث العمل الجديد خالل عام  ،1942في فترة
االحتالل الفرنسي لسورية ،ويتحدث عن صناعة البروكار
خــال تلك الفترة ،ومحاولة أحــد المهندسين الفرنسيين
سرقة هذه الصناعة والخروج بصنعة الجاكار كي يضرب
البروكار ،وهو من إخراجمحمد زهير رجب.

أمية ملص في أولى َّتجاربها
البدوية في «صقار»

نجومها مصطفى خاطر وأحمد أمين وسمر يسري
القاهرة  -محمد قدري

ً
تزامنا مع تشكل مالمح
الخريطة البرامجية
الجديدة التي تالزم الموسم
الشتوي المقبل ،يستعد
عدد من شاشات الفضائيات
لعرض مجموعة جديدة
من خالل تقديم النجوم أو
استضافتهم.

ظهور مروة
عبدالمنعم
بشكل جديد
من خالل
برنامج مقدم
لألطفال

نشوى
مصطفى
تنتظر قرار
«دي إم سي»
لعرض
برنامجها
«أمي وال
مراتي»

ب ـ ــدأت تـتـشـكــل م ــام ــح ال ـخــري ـطــة الـبــرامـجـيــة
للموسم الشتوي الفني الجديد ،وكانت البداية،
م ــع ع ـ ــودة ال ـن ـجــم ال ـك ــوم ـي ــدي مـصـطـفــى خــاطــر
وبرنامجه الكوميدي الساخر «عم شكشك شو»،
الـ ــذي تـ ــدور قـصـتــه ح ــول الـشـخـصـيــة الـشـهـيــرة
«شكشك» ،التي تمثل شيخ الحارة في منطقتها،
وتقدم الحلقة من خالل فقرات مختلفة تصل إلى
خمس ف ـقــرات ،يتخللها استضافة ا لـنـجــوم مع
تقديم «اسكتشات» كوميدية مختلفة.
وكان الموسم األول قد عرض قبل عامين على
شاشة قنوات «إم بي ســي» ،ولكن القناة أوقفت
عــرض األجـ ــزاء الـتــالـيــة ،لتقرر مــن جــديــد عرض
ج ــزء جــديــد مــن الـعـمــل بـعــد عــام ـيــن ،إذ تعرض
الحلقة األولــى منه بداية من  25الجاري ،بواقع
حلقة أسبوعية.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر اس ـت ـضــافــة ن ـج ــوم ك ـب ــار خــال
الحلقات القادمة ،باإلضافة إلــى عــدد من نجوم
م ـس ــرح م ـصــر م ـثــل ح ـم ــدي ال ـم ـيــرغ ـنــي ومـحـمــد
عبدالرحمن وأوس أوس ،السيما أن الجزء األول
كان استضاف عددا من الفنانين مثل أحمد السقا
وغـيــره مــن الـنـجــوم .والـبــرنــامــج مــن تأليف والء
الشريف وأسامة مقلد ،ومن إخراج معتز التوني،
ويشارك في الحلقات سامية الطرابلسي ،وياسر
أوتاكا ،والعمل من إنتاج صادق الصباح.

تامر مرسي
من جهته ،تعاقد المنتج تامر مرسي من خالل
شركة المتحدة للخدمات اإلعالمية مع اإلعالمية
سـمــر ي ـســري ،لـتـقــديــم بــرنــامــج فـنــي جــديــد على
شاشة قنوات «أون إي» ،يبدأ عرضه في نوفمبر
الـمـقـبــل مــن خ ــال حـلـقــة أسـبــوعـيــة تـ ــذاع نهاية
األسبوع.
وعقد فريق عمل البرنامج ومخرجه بحضور
س ـمــر ي ـس ــري ج ـل ـســات ع ـمــل م ـت ـتــال ـيــة م ــن أجــل
الخروج بالفورمات النهائي للبرنامج ،وخلصوا
إلى عدم تكرار أفكار برنامجها السابق «أنا وأنا»
أو «حفلة  »11اللذين ُعرضا على الشاشة نفسها.
وتتجه اآلراء داخل البرنامج إلى تقديم حلقة
بها ضيف يتحدث عــن مسيرته الفنية بجانب
تقديم فـقــرات درامـيــة داخــل البرنامج بمشاركة
الـنـجــم نـفـســه ،حـيــث رص ــدت م ــوازن ــة كـبـيــرة من
أجــل استضافة نـجــوم الـصــف األول ،خصوصا
المتعاقدين مع الشركة المالكة للقنوات العارضة،
ل ـت ـقــديــم أعـ ـم ــال درام ـ ـيـ ــة ع ـبــر ش ــرك ــة سـيـنــرجــي
المملوكة للشركة األم أيضا.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر تــوج ـيــه دعـ ـ ــوات ل ـف ـنــان ـيــن مثل
مـصـطـفــى ش ـع ـبــان وي ــاس ــر جـ ــال وأمـ ـي ــر كـ ــرارة
ومحمد رمـضــان وغـيــرهــم مــن الـنـجــوم ،وسيتم
ـال ق ـبــل انـشـغــال
ت ـصــويــر ال ـح ـل ـقــات بـشـكــل م ـت ـتـ ٍ
الفنانين بتصوير أعمالهم الرمضانية.

أمية ملص
سمر يسري
في تقديمها خالل الفترة الماضية مثل «البالتوه»،
ويـ ـق ــدم ع ـم ــا ج ــدي ــدا ب ــاس ــم «ال ـفــام ـي ـل ـيــا ول ـمــة
العيلة» يقدم من خالله مجموعة من االسكتشات
ال ـكــوم ـيــديــة ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى ل ــم ش ـمــل األسـ ــرة
الـمـصــريــة والـعــربـيــة ،ومـنــاقـشــة أه ــم المشكالت
التي تؤرق المجتمع ،والعمل على إيجاد حلول
لها ،ومن المقرر أن يظهر العمل للجمهور خالل
األسابيع القليلة المقبلة .والعمل من إنتاج إحدى
الشركات الجديدة التي تهدف إلــى عــودة الــدور
التوعوي لإلعالم.

مروة عبدالمنعم
وشهدت األيــام الماضية ظهور الفنانة مروة
عبدالمنعم بشكل جديد من خالل برنامج مقدم
لألطفال على شاشة شبكة قنوات النهار باسم
ُ
رضية
«والد وبنات» ،وحقق البرنامج مشاهدات م ِ
خالل حلقاته األولى ،وتسعى لتصوير مجموعة
من الحلقات خالل الفترة المقبلة.
وب ــال ــرغ ــم م ــن ال ـه ـجــوم الـ ــذي صــاحــب عــرض
البرومو الترويجي للبرنامج فــإن القناة قررت
عرض البرنامج على كل حال ،حيث رأت أنه ليس
من المنصف الهجوم على برنامج قبل عرضه،
وأن م ــروة عبدالمنعم لــديـهــا مــن الـمــؤهــات ما

أحمد أمين
يسمح لها بتقديم برنامج أطـفــال ،خاصة أنها
قــدمــت عــروضــا مـســرحـيــة نــاجـحــة بــاســم «سنو
وايت» لألطفال ،وحققت أعلى إيرادات في مسرح
الطفل.

نشوى تنتظر
مــن جانبها ،تنتظر الفنانة نشوى مصطفى
قرار شبكة قنوات «دي إم سي» ،لعرض برنامجها
«أم ـ ــي وال مـ ــراتـ ــي» ،ال ـ ــذي ص ــورت ــه ب ــداي ــة ال ـعــام
الجاري ،وكان مقررا عرضه قبل رمضان الماضي،
وبعد الحملة الترويجية للبرنامج قررت الشبكة
تأجيله لما بعد رمـضــان ،وتـكــرر التأجيل أكثر
م ــن مـ ــرة ،وتـنـتـظــر ن ـشــوى قـ ــرار الـقــائـمـيــن على
القناة بعرضه خــال الموسم الـشـتــوي ،خاصة
أنه برنامج أسري بطابع فني يمزج بين الحياة
االجتماعية الكوميدية ،من خالل استضافة عدد
مــن الضيوف بينهم بعض الفنانين ،وبمجرد
عرض الجزء األول سيتم تصوير الجزء الثاني
الذي كان متفقا عليه قبل عدة أشهر.

مي حريري على الدراجة النارية
من أجل ابنتها

مي حريري

«الفاميليا ولمة العيلة»
بدوره ،يستعد الفنان أحمد أمين لتقديم عمل
فني جديد من خالل البرامج الساخرة التي نجح

انضمت الممثلة السوريةأمية ملص إلى أبطال مسلسل
«ص ـق ــار» ،تــألـيــف دع ــد ألـكـســان وإخـ ــراج شـعــان الــدبــاس،
والمقرر تصويره خــال منتصف الشهر الحالي في عدة
مدن سورية.
ويـعــد العمل التجربة األول ــى لملص فــي درام ــا البيئة
البدوية ،إذ لم تسبق لها المشاركة في أي عمل بدوي ،رغم
أنها قدمت ما يقارب  100عمل فيالدراما السورية.
مــن ناحية ثــا نـيــة ،تستعد ملص للمشاركة فــي الجزء
الحادي عشر من مسلسل «باب الحارة» ،المقرر تصويره
مطلع العام المقبل في دمشق ،تحت إدارة المخرجمحمد
زهير رجب ،لتستمر في تأدية شخصية «بوران/أم سليم»،
دون أن تغيب عن أي جزء.

نشوى مصطفى

مصطفى خاطر

في خطوة الفتة ،استخدمت الفنانة اللبنانيةمي حرير 
ي
الدراجة النارية للوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي
الستقبال ابنتها سارة ،التي أتت من لندن.
ول ـجــأت مــي إل ــى أح ــد األش ـخ ــاص ،واسـتـقـلــت الــدراجــة
النارية خلفه ،لتتمكن من استقبال ابنتها التي تبلغ 12
عاما ،وذلك في ظل التظاهرات التي تعم لبنان بسبب تردي
األوضاع االقتصادية.
وعبرت حريري ،على حسابها بأحد مواقع التواصل،
عن دعمها الكامل لمطالب الشعب اللبناني ،ودعتهم إلى
تنظيم التظاهرات وعدم اعتماد الشغب.
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sudoku
تحتوي هذه
الشبكة على 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
منها مقسم
الى  9مربعات
صغيرة .هدف
هذه اللعبة
ملء املربعات
الصغيرة
باألرقام الالزمة
من  1الى ،9
شرط عدم تكرار
الرقم أكثر من
مرة واحدة في
كل مربع كبير
وفي كل خط
أفقي وعمودي.

2

الحمل

7
6
9 4

9
2 7
8

7 3

كلمات متقاطعة

 21مايو  21 -يونيو

5 4
4
6

9 4

1

األسد
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ً
مهنيا :ربما ثمة تغيير في إطار العمل قد يكون
ً
إيجابيا لمصلحتك.
ً
عاطفيا :تطالب الحبيب بموقف حاسم ونهائي
تجاه موضوع مشترك.
ً
اجتماعيا :حاول االطالع على معلومات إضافية
ّ
تتعلق بشراء مقتنيات فخمة.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
مهنيا :ربما تقدم على عمل خــاق إذ إن الحظ
يبتسم لك.
ً
عاطفيا  :تؤجل البت بقرار عاطفي مما يحزن
ً
الحبيب كثيرا.
ً
ً
اجتماعيا :تعيش أوقاتا حلوة مع أفراد العائلة
وتشاركون في مناسبة مهمة.
رقم الحظ.39 :

sudoku

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
الصليب االحمر
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 – 10بيض الحفش – حفرة
في الصنع.
فــي األرض عميقة يستقى
 – 7نهر أوروبي – النقد.
 – 8خـ ــاف ي ــاب ـس ــة – ب ــذر منها.
 – 11ق ـ ّـص ــة لـعـمـيــد األدب
األرض.
 – 9تهيأ للحملة في الحرب العربي طه حسين.
– ّ
جهز ّ
وهيأ.

10 9 8 7
ر ي و ك
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 – 1فنانة مصرية راحلة.
 – 2بـعــد ال ـم ـنــزل – مــرض
صدري – خاطر وقلب.
ّ
ّ –3
وبخوا وعنفوا – صاح
التيس عند الهياج – صات
الثعبان.
 – 4سـ ـن ــة ب ــاأل جـ ـنـ ـبـ ـي ــة –
مرتفع – سائل أبيض.
 – 5ن ـص ــف ك ــا ك ــا – قـطــع
الـ ـعـ ـش ــب – لـ ـلـ ـمـ ـس ــاح ــة –
متشابهان.
 – 6ص ـ ـ ـبـ ـ ــي – جـ ــا م ـ ـعـ ــة
أميركية مشهورة – مدينة
فرنسية.
ّ –7
خوفه – كثر وتشعب.
 – 8شاعر لبناني كبير –
مــدي ـنــة تــاري ـخ ـيــة شـمــالــي
إمارة الفجيرة.
 – 9آخ ــر ال ـ ــدواء – يغالب
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدال والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام –
متشابهان.
 – 10يقومون بــأدوار على
الـمـســرح أو فــي السينما – 2 -رئيس سوري راحل.
طويل.
 – 3يجتاز النهر – سمي.
 – 4صوت الحمام.
ً
عموديا:
 – 5م ــرف ــأ ف ــي بــاك ـس ـتــان –
ارتفاع.
 – 1موسيقي روسي راحل – 6 .أحــد الــوالــديــن – جــودة
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السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مـهـنـيــا :تظهر أمــامــك فــرصــة مهنية جــديــرة بــأن مهنيا :يفتح برجك دورة من الحظ قد تخدم
مصالحك المادية.
بترو.
تدرس ً ٍ
ً
ً
عاطفيا :تتحرك مشاعرك عاطفيا وتعيش حالة عاطفيا :قد تميل إلى شخص من الطرف اآلخر
ً
ال يناسبك سنا فتفشل.
من الغيرة العمياء.
ً
ً
اجتماعيا  :تجد نفسك فــي مواجهة حــوار يــة قد اج ـت ـمــاع ـيــا :حــافــظ ع ـلــى أسـ ـ ــرارك وال تخض
نقاشات عقيمة ال جدوى منها.
تصل إلى حدود النزاع.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

الحلول

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا :قد توضح نقاطا أساسية وتضع اللمسات مهنيا :إذا شعرت بالملل في عملك فأطلق فكرة
جديدة وحاول تنفيذها.
األخيرة على أحد المشاريع.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـعــاطــف م ــع شــريــك حـيــاتــك أك ـثــر من عاطفيا :ربما تخطط لسفرة مع شريك عمرك
أو لرحلة تدوم عدة أيام.
السابق فيشعر بأمان.
ً
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا  :تجري بعض النقاشات التي تخرج اجـتـمــاعـيــا :اخـلــق ج ــوا اجتماعيا خــاصــا بك
يبعدك عن شؤون العمل.
فيها عن طورك فانتبه!
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الجوزاء
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مهرجان
شك
شغف
سفر
فيلم
صدى
شعور
نسبة
تصوير
طفل
جمال
ساعة
تحقيق
عمر
قصة
دراما
مستوى
صفة

ا

مــن  12حــرفــا وه ــي اس ــم منظمة عــالـمـيــة هدفها
التخفيف مــن آالم البشر ورفــع مستوى الصحة
العامة فى العالم.

tawabil@aljarida●com
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العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تدعمك الـكــواكــب وتساير أوضــاعــك
ً
فتجد حلوال سريعة لمشاكلك.
ً
عاطفيا :قد تحن في بعض األوقات إلى غرام
سابق وهذا لن يفيدك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـنـفـتــح ع ـلــى ب ـعــض األوس ـ ــاط
التربوية أو األدبية وتساهم في أعمالها.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يطلب الفلك منك التروي على الصعيد
المادي وعدم التهور.
ً
عاطفيا :تشعر بخيبة أمل تجاه الحبيب بعدما
علمت بأمر لم يخبرك إياه.
ً
اجتماعيا :سيطر على انفعاالتك أمــام الغير
وتكتم حول أسرارك الخاصة.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا  :قــد تتولى مهمة كبيرة أو تـشــرع في
ً
مهنيا :ثمة مفاجأة أو تغيير قد يطالك في مركز إنجاز عمل مهم.
ّ
ً
عاطفيا :إحساسك يدلك على الوقت المناسب
عملك.
ً
عاطفيا :يساعدك حدسك على معرفة ما يدور في لالعتراف بحبك.
ً
اجتماعيا  :تضطر إ لــى تأجيل مــو عــد عائلي
خلد شريك عمرك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :االهـتـمــام بحالتك الصحية ضــرورة بسبب الضغوطات المهنية.
رقم الحظ.2 :
قصوى فال تهمل كالم األطباء.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :من المحتمل أن تبدأ التفكير بإنشاء عمل م ـه ـن ـيــا :ت ـش ـتــرك أمـ ـ ــورك ال ـعــائ ـل ـيــة ب ـشــؤونــك
خاص بك لوحدك.
المهنية وهذا خطأ واضح.
ً
ً
عاطفيا  :تتوفر الحظوظ أمامكما للبدء بحياة عاطفيا  :تشعران بجو ضاغط ومسؤوليات
ّ
مليئة بالسعادة والنجاح.
كبيرة لكن تعاونكما يسهل األمور.
ً
ً
اجتماعيا :االهتمام بالوالدين هو واجب مقدس اجتماعيا :أصبحت الحاجة ضرورية للتفكير
ً
فال تنس هذا األمر بتاتا.
بعطلة طويلة بعد المجهود الذي قمت به.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.22 :
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أحدث المنتجات بمعرض الصحة والجمال الخامس
قالت مستشارة تطوير األعمال في شركة
"إكـسـبــو  -ت ــاج" لـلـمـعــارض والـمــؤتـمــرات
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة ل ـل ـم ـع ــرض ن ـس ــري ــن
المغربل ،إن المعرض نجح خالل دوراته
األرب ـ ــع ال ـمــاض ـيــة ف ــي اإلسـ ـه ــام بتحقيق
فوائد كبيرة للجمهور من شأنها تحسين
الخدمات الصحية لمتلقيها ،حيث تحرص
"إكسبو  -تاج" على اتخاذ األسلوب األمثل
في تنظيم وإدارة مثل تلك األحداث الهامة
والمتخصصة ،مــن خــال اعتمادها على
الخبرات الطويلة في هذا اإلطار.
وأوضحت المغربل أن المعرض مثل طوال
تلك الفترة فرصة هامة تعرف من خاللها
الجمهور على أبرز المستلزمات والمعدات
ال ـط ـب ـيــة الـمـتـعـلـقــة بــالــرشــاقــة وال ـت ـغــذيــة
ال ـص ـح ـي ــة ،م ـض ـي ـفــة أن الـ ـمـ ـع ــرض سـلــط

الضوء كذلك على جانب الغذاء والتغذية،
واستعرض العالقة التكاملية بين النظام
الغذائي والتجميل العالجي ،األمــر الذي
ي ـش ـكــل ع ــام ــا ه ــام ــا ف ــي ن ـج ــاح عـمـلـيــات
التجميل واستمرارها أطول فترة ممكنة.
وذكرت أن المعرض يتميز أيضا باعتباره
فرصة هامة للجمهور لالطالع على أحدث
الـمـنـتـجــات ووس ــائ ــل االه ـت ـمــام بالصحة
ً
والــرشــاقــة والجمال للمرأة والــرجــل معا،
مـشـيــرة إل ــى أن ال ـم ـعــرض يـسـلــط الـضــوء
ك ــذل ــك ع ـل ــى أحـ ـ ــدث ابـ ـتـ ـك ــارات وت ـق ـن ـيــات
جراحات التجميل ومراكز الرشاقة والعالج
الطبيعي وأدويــة التخسيس ومعالجات
البشرة وغيرها.
نسرين المغربل

المغربل تكرم المشاركين

جانب من التكريم

صورة جانبية لمعرض الصحة والجمال

«كناري» يحتفل بمرور
ً
 50عاما على انطالقته
احتفل مطعم كـنــاري بـمــرور  50عاما على انطالقته
األولى ،التي كانت عام  1970في فرع حولي ،ويعتبر
ً
مطعم كناري واحدا من أهم وأجمل المطاعم المختلفة
والمميزة التي تهتم بتقديم الوجبات السريعة ذات
الـطــابــع الـشــامــي ،ولـكـنــاري ف ــروع داخ ــل الـكــويــت في
مـنــاطــق عــديــدة ،هــي الـشــويــخ ،والـســالـمـيــة ،وحــولــي،
وال ـج ـهــراء ،وش ــرق ،ويـتــوافــد عليه الـكـثـيــرون مــن كل
األعمار ،ومن مختلف الجنسيات الذواقة داخل الكويت.
صورة جماعية

الحضور أثناء لحظة االفتتاح

نادي المصارف نظم حملة لتنظيف الشواطئ
نـظــم ن ــادي ال ـم ـص ــارف ،بــال ـت ـعــاون م ــع إدارة خفر
الـســواحــل ،حملة لتنظيف شــواطــئ جــزيــرة قــاروه
من النفايات والمخلفات ،بحضور ومشاركة مدير
النادي عباس البلوشي وأعضاء اللجنة االجتماعية،
والكثير من أعضاء النادي وعوائل وأبناء العاملين
ً
في المصارف الذين تطوعوا في الحملة ،تجسيدا
لشعورهم بالمسؤولية تجاه بيئتنا والحفاظ عليها
نظيفة وجميلة.
ً
وق ــال الـبـلــوشــي إن ه ــذه الـحـمـلــة ج ــاءت تـجـسـيــدا
لمعاني الوالء واالنتماء للوطن ،فالكويت تستحق
منا الكثير ،وأقل ما يمكن أن نقدمه هو أن نحافظ
على شواطئها نظيفة ،لــذ لــك انطلقنا إ لــى جزيرة

قاروه لتنظيف شواطئها للحفاظ عليها ،وإليصال
رســالــة للجميع حــول أهمية الـحـفــاظ على الـجــزر،
ً
مشيرا إلى أن النادي يرحب بكل المتطوعين الذين
يحبون المشاركة في مثل هذه الحمالت الوطنية.
وتوجه البلوشي بالشكر إلى وزارة الداخلية ،ممثلة
بالوزير الشيخ خالد الجراح ،والوكيل الفريق عصام
النهام والوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء
الشيخ سالم النواف ،وإلى جميع العاملين في خفر
السواحل على الدعم الذي قدموه ،وعلى جهودهم
إلنـجــاح هــذه الحملة ،الـتــي يقيمها ال ـنــادي ضمن
ً
أنشطته االجتماعية سنويا.
عدد من أعضاء النادي وأبنائهم خالل تطوعهم في الحملة

«واعد» ...مبادرة جديدة من ثلث العثمان
انطلقت أولى فعاليات برنامج "واعد" التوعوي ،في
مبادرة خيرية جديدة يطلقها ثلث العثمان ،ضمن
مشروع خذ بيدي الثقافي التوعوي ،المنبثق من
ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان ،والذي
يعنى بتطوير طالب المرحلة الجامعية ،من خالل
الـ ـ ــدورات ال ـتــدري ـب ـيــة الـمـتـخـصـصــة وال ـم ـحــاضــرات
التوعوية ،وصقلهم بالمهارات الالزمة إلعانتهم في
حياتهم الدراسية والمهنية عند التخرج.
بدأت الفعاليات بدورة تحت عنوان "عادة التأجيل
وط ــرق الـتـخـلــص مـنـهــا" ،قـ ّـدمـهــا د .مـحـمــد الــدغـيــم،
وذلك في مركز البروميناد الثقافي ،وتطرق خاللها
إلى سلبيات عادة التأجيل وكيفية التخلص منها،
باإلضافة للتدرب على وضع األ هــداف واألولويات
واستخدام التطبيقات الحديثة في اإلنجاز.
وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـم ــوس ـم ـي ــن
الدراسيين ،بواقع محاضرة شهرية ،وبهذا الموسم
سيتم تقديم محاضرة "أ هــم عشر نصائح للطلبة"
مع األستاذ عبدالله الصانع ،ودورة مناهج البحث
العلمي مع د .فوزي الدوخي ،ودورة إدارة الميزانية
الشخصية مع األستاذ طالل المهنا.

ً
د .محمد الدغيم متحدثا

عدد من الطلبة المشاركين

مشاركة من عوائل العاملين في المصارف
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حمد العماني لـ ةديرجلا• :أهملت التمثيل بسبب اإلنتاج

ً
أكد أنه يبحث دائما عن الدور البعيد عن شخصيته الحقيقية ويميل للتنويع
محمد جمعة

ً
في موازاة تصويره حاليا دوره
في فيلم جديد ،أكد الفنان
حمد العماني أن انشغاله ّ
باإلنتاج في مرحلة سابقة أثر
على حضوره التمثيلي.

يواصل الفنان حمد العماني تصوير
دوره في فيلم سينمائي بصبغة عالمية
كتبه ويخرجه زياد الحسيني ،ويشهد
مشاركة نخبة من الفنانين.
وقال العماني ،لـ "الجريدة" ،إن الفيلم
مـ ـش ــروع س ـي ـن ـمــائــي م ـخ ـت ـلــف وم ـم ـيــز،
وتـتـبـقــى ل ــه بـعــض ال ـم ـشــاهــد الـمـتــوقــع
تـصــويــرهــا فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،في
ً
وقت ّ
ثمن حصوله أخيرا على الميدالية
البرونزية في البطولة العربية لـ "المواي
تاي" مع منتخب الكويت.

«مسكنك يوفي»
وعـ ــن ال ــري ــاض ــة وش ـغ ـفــه بــالـتـمـثـيــل،
أوضــح أنهما تقاطعا فقط في مسلسل
"مسكنك يوفي" ،الذي جاء "بالتزامن مع
مشاركتي في إحدى البطوالت الرياضية
بالكويت ،وحينها هاتفني الكاتب جاسم
الجطيلي وعرض علي فكرة العمل الذي
دارت أحداثه حول تفاصيل حياة العب
كيك بوكسينج ،ورغم أن المسلسل وصل
للجمهور فإنه لم يخرج بالصورة التي

تمنيتها بسبب تأخر تصويره ،وما إلى
ذلك من أمور".

خارج الكويت
وحـ ــول ج ــدي ــده ال ـف ـنــي ،قـ ــال" :أص ــور
ً
ً
ً
حاليا فيلما جديدا من تأليف وإخــراج
زي ـ ـ ــاد ال ـح ـس ـي ـن ــي ،ومـ ـ ـ ـ ــازال ال ـت ـصــويــر
ً
جاريا ،وتتبقى لنا بضعة مشاهد خارج
ال ـكــويــت ،عـلــى أن ت ـصــور ف ــي ال ــوالي ــات
ً
ال ـم ـت ـحــدة" ،مــوض ـحــا أن الـفـيـلــم يشهد
مشاركة يعقوب عبدالله وروان المهدي
وفيصل العميري وعبدالله بهمن ،إلى
جانب ممثلين أجانب.
وأكد العماني أن الفيلم يشهد مشاركة
نخبة من الفنانين على مستوى السينما،
ً
م ـع ــرب ــا ع ــن أم ـل ــه أن ي ـت ــرك ب ـص ـمــة فــي
السينما الكويتية والعربية.

«أمنيات بعيدة»
ّ
وثمن مشاركته في مسلسل "أمنيات
ب ـ ـع ـ ـيـ ــدة" م ـ ــع الـ ـفـ ـن ــان ــة ه ـ ـ ــدى ح ـس ـي ــن،

ال ـ ــذي عـ ــرض خـ ــال رم ـض ــان ال ـمــاضــي،
ً
ً
مضيفا " :أ كـثــر دور كنت متخوفا منه؛
ً
ّ
ألن ال ـكــاراك ـتــر ك ــان ج ــدي ــدا ع ـل ــي ،وهــي
المرة األولى التي أجسد فيها دور مثل
ً
ً
ه ــذا ،واس ـت ـغــرق مـنــي وق ـت ــا ط ــوي ــا في
التحضير ،وهي شخصية حقيقية قريبة
ً
مني ،وكنت أتـحــدث دائـمــا مــع المخرج
محمد القفاص".

الندم
ً
وش ــدد حـمــد عـلــى أن ــه لــم يـنــدم يــومــا
عـلــى أي عـمــل ش ــارك فـيــه بـغــض النظر
ً
عن نجاح المسلسل من عدمه ،موضحا
أنه "لوال الفشل لما كنت أتعلم ،لذلك أنا
الرابح ،سواء نجح أي عمل شاركت فيه
أو ف ـشــل ،ألن ذل ــك يـضـيــف إل ــى خبرتي
ً
الفنية" ،مشيرا إلى أنه دائــم البحث عن
األدوار الـبـعـيــدة ع ــن شـخـصـيـتــه ،وأن ــه
ً
يـحـضــر دائ ـم ــا ل ـل ــدور قـبــل أن يـجـســده،
ويميل إلى التنويع.
وعن خوضه تجربة اإلنتاج المسرحي
خ ـ ــال فـ ـت ــرة س ــاب ـق ــة وإم ـك ــان ـي ــة ت ـك ــرار
الـتـجــربــة ،ق ــال الـعـمــانــي إن "الـعــديــد من
الممثلين سبقوني لهذه الخطوة ،وقدمت
بالفعل أربع مسرحيات للطفل واألسرة،
ول ـك ـن ــي شـ ـع ــرت أنـ ـن ــي أه ـم ـل ــت نـفـســي
كممثل ،لذلك قــررت التوقف ألركــز على
شغفي الرئيسي وهو التمثيل".

مفارقة كوميدية
وتوقف العماني عند مفارقة كوميدية
حــدثــت مـعــه خ ــال الـفـتــرة الـتــي انشغل
فـيـهــا ب ــاإلن ـت ــاج ،ق ــائ ــا" :ال ـت ـقــت رغبتي
م ــع ش ــرك ــائ ــي ف ــي اإلنـ ـت ــاج ع ـبــدال ـعــزيــز
ً
لنقدم معا مسرحية
وصــادق بهبهاني
ُ
(ش ـبــح األوبـ ـ ـ ــرا) ،ول ـكــن أ ّج ـ ــل ال ـم ـشــروع
أكثر من مرة ،إلى أن شاء الله أن أشارك
فــي الـمـســرحـيــة عـنــدمــا أنـتـجـهــا محمد
الحملي".

مواقع التواصل
وأكد النجم الشاب أنه ال يتابع مواقع
التواصل ،وأن صفحته الشخصية على
"إنستغرام" الهدف منها نشر ما يتعلق

العماني في مشهد من «أمنيات بعيدة»

شيماء علي تنضم إلى فريق عمل «جنة هلي»
•

محمد جمعة

أعـلـنــت الـفـنــانــة شـيـمــاء علي
انضمامها لفريق عمل مسلسل
"جـ ـن ــة ه ـ ـلـ ــي" ،ل ـل ـف ـنــانــة س ـعــاد
عبدالله ،والمتوقع عرضه خالل
موسم رمضان المقبل.
وق ــال ــت ش ـي ـم ــاء" :ب ـع ــد طــول
غـ ـي ــاب ،ق ــري ـب ــا أنـ ــا وس ـن ــدري ــا
الشاشة سعاد عبدالله ،في عمل
من تأليف الكاتبة نوف المضف،
وإخ ـ ــراج مـنـيــر الــزع ـبــي ،لشهر
رمضان المقبل".
ك ـم ــا ت ـل ـت ــزم ال ـف ـن ــان ــة س ـعــاد
عبدالله بمواصلة اختيار فريق
عمل مشروعها الدرامي الجديد
(ج ـن ــة هـ ـل ــي) ،اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـبــدء
الـتـصــويــر خ ــال األي ــام القليلة
المقبلة ،وحتى اآلن لم تتضح
الــرؤيــة بخصوص الجهة التي
س ـت ـع ــرض ال ـع ـم ــل خـ ــال شـهــر
رمضان.

شيماء علي
ُيـ ــذكـ ــر أن شـ ـيـ ـم ــاء ش ــارك ــت
خ ــال ش ـهــر رم ـض ــان الـمــاضــي
فــي مسلسل "ح ــدود ال ـشــر" مع
الفنانة حياة الفهد ،من تأليف

محمد النشمي ،وإخــراج أحمد
دعيبس ،ويـشــارك فــي بطولته
نخبة من الفنانين ،منهم :أحمد
الجسمي ،انتصار الشراح ،باسم

عـ ـب ــداألمـ ـي ــر ،م ـي ــس كـ ـم ــر ،هـبــة
الدري ،هنادي الكندري ،محمد
عاشور ،عبدالعزيز النصار ،فهد
بــاســم ،وم ــن إن ـتــاج المجموعة
الفنية.
وتـنــاول "ح ــدود الـشــر" قصة
إن ـســان ـيــة شــائ ـقــة حـيـنـمــا كــان
وأراض
لـلـكــويـتـيـيــن م ـصــالــح
ٍ
وب ـس ــات ـي ــن فـ ــي أب ــوال ـخ ـص ـي ــب
بالبصرة ،أقصى جنوب العراق،
حـ ـي ــث ي ـ ـسـ ــافـ ــرون إل ـ ـ ــى ه ـن ــاك
ويجلبون معهم كــل الخير من
تمور وحصران وزبالن .وتدور
أحـ ــداث المسلسل ح ــول عائلة
ط ـي ـبــة م ـس ــال ـم ــة ،ي ـطــول ـهــا شــر
مــؤقــت .والـعـمــل يعالج العديد
مــن الـمـشــاكــل الـمـهـمــة ،وأثــرهــا
على األسرة.

حمد العماني في «شبح األوبرا»
بعمله ونـشــاطــه س ــواء فــي الــريــاضــة أو
ً
الـفــن ،مضيفا" :أصــدقـكــم ال ـقــول ...لوقت
ق ــري ــب ل ــم ي ـك ــن لـ ــدي ب ــري ــد إل ـك ـت ــرون ــي،
واضطررت لتدشين واحد ألستقبل عليه
ً
النصوص ...فأنا بعيد تماما عن أي شيء
ال يثير اهتمامي".

الميدالية البرونزية
وت ـ ـطـ ــرق الـ ـعـ ـم ــان ــي إلـ ـ ــى ال ـم ـي ــدال ـي ــة
ال ـب ــرون ــزي ــة ال ـت ــي حـقـقـهــا ف ــي الـبـطــولــة
ً
العربية لرياضة المواي تــاي ،موضحا
أن "الميدالية تتويج لجهود المنتخب
ال ـكــوي ـتــي ك ـلــه ،وف ــي مـقــدمـتـهــم اللجنة
األولمبية الكويتية ،وعلى رأسها الشيخ
فهد ناصر الصباح ،واللجنة الكويتية
ل ـل ـمــواي تـ ــاي ،وه ــي م ـشــارك ـتــي األول ــى
م ــع الـمـنـتـخــب وأول م ـشــاركــة ل ـنــا بعد
رفع اإليقاف ،وأنتهز الفرصة ألشكر كل
مــن دعـمـنــا حـتــى وصـلـنــا إل ــى منصات
التتويج".

•

حماقي وأحالم وسميرة سعيد
أحالم وسميرة التي وصفتها بالمطربة
الشجاعة كونها اختارت أغنية لذكرى.
وأدت نـ ــور ح ـل ــو م ــن ل ـب ـن ــان أغـنـيــة
"  "Chandelierل ـس ـي ــا (  ،)Siaو ل ـف ــت
كراسي كل من أحالم وراغب ،وتنافسا
على ضمها إلــى فريقيهما ،واخـتــارت
االنضمام إلى فريق راغب ،الذي وصف
صوتها بالجميل والنظيف ،معتبرا أنها
تعرف كيف تتحكم في طبقاتها.
أما محمد أواليا من السعودية فغنى
"اختلفنا" لمحمد عبده ،وتفاعلت أحالم
م ــع غ ـنــائــه بـشـكــل الفـ ــت ،رغ ــم أن ـه ــا لم

تستدر بسبب قلة عدد المقاعد الشاغرة
في فريقها ،وعلقت سميرة بالقول ان
خامة صوت محمد جميلة ومتميزة.
وجـ ـ ـم ـ ــع مـ ـ ـ ـ ــودي جـ ـ ـم ـ ــال مـ ـ ــن م ـصــر
ب ـي ــن ع ـش ـق ـيــن ،أولـ ـهـ ـم ــا ع ـش ــق ال ـغ ـنــاء
والـمــوسـيـقــى والـثــانــي عـشــق الــريــاضــة
سعيا لجسم سليم كما يـقــول ،وغنى
مــودي مــوال يا من هــواه يا نــاس ،ولف
حماقي وراغب إعجابا بصوته ،واختار
المشترك االنضمام إلى فريق راغب.
وتـ ـح ــدث ف ـهــد مـفـتـخــر م ــن ال ـم ـغــرب
عــن تجربة مــؤثــرة مــر بها ،عندما فقد

ً
كنت متخوفا
من شخصيتي
في «أمنيات
بعيدة»

عزة إبراهيم

تستعد فــرقــة ال ـم ـســرح الـكــويـتــي لـلـمـشــاركــة فــي مـهــرجــان
المسرح الكويتي المحلي المقرر  11ديسمبر المقبل ،بعمل
مسرحي جديد من تأليف وإخراج الفنان أحمد العوضي.
وكشفت الفنانة لولوة المال لـ"الجريدة" ،أنها تشارك في
بطولة عمل مسرحي جديد بعنوان "هــاديــس" ويعني العالم
السفلي في اللغة اإلغريقية القديمة.
وقالت المال ،إنها تشارك بـ"هاديس" في مهرجان المسرح
المحلي بالتعاون مع فرقة المسرح الكويتي ومجموعة من
الفنانين والشباب مثل الفنانة سماح وعلي الحسيني وبدر
الشعيبي ،في نص من تأليف وإخراج الفنان أحمد العوضي.
ً
وأكدت انطالق بروفات "هاديس" قبل أيام استعدادا لخوض
المنافسة بالمهرجان المحلي المرتقب مطلع ديسمبر ،مضيفة
أنها تــؤدي أكثر مــن شخصية ،داعـيــة الجمهور إلــى متابعة
العرض واالستمتاع بالمهرجان.
وعبرت عن سعادتها باستمرار التعاون الموفق مع
الفنان أحمد العوضي مؤلف "ليلة زفته" ،إذ شاركت
ً
ً
في عروض المسرحية التي حققت نجاحا كبيرا
في الـعــروض المحلية والخليجية ،إلــى جانب
عرضها المرتقب في لندن  26أكتوبر الجاري.

صوته لفترة ،األمــر الــذي تسبب له في
اكتئاب ،وأبهر الشاب المدربين بغنائه
" "Fallinألليشيا كيز و"دارت األيام" ألم
كلثوم ،واختار المشترك االنضمام إلى
فريق حماقي.
أمـ ــا نـ ــورهـ ــان الـ ـم ــرش ــدي م ــن مـصــر
فـقــالــت إنـهــا مـتــأثــرة بــوالــدهــا الملحن
ومهندس الصوت والموزع الموسيقي،
وأدت "يا عيني عليكي يا طيبة" آلمال
ماهر.
أمـ ــا ال ـي ـس ــار ص ـعــب م ــن ل ـب ـنــان فقد
غـ ـي ــرت مـ ـج ــال ع ـم ـل ـهــا مـ ـ ـ ــرارا ق ـب ــل أن
تكتشف أنها ولــدت لتستقر في مجال
الفن والموسيقى ،وغنت "Sweet home
 "Alabamaلغانز أن روزس ،وانضمت
إلى فريق سميرة سعيد.
وجاء رزق من مصر ليتحدى ويقول
لـمــن اسـتـهــان بموهبته ان ــه ق ــادر على
الوصول وتحقيق النجاح ،وغنى موال
"أش ـ ــوف ج ـم ــال ال ـق ـمــر" ص ـب ــاح فـخــري
متبوعا بـ"خفيف الــروح" للراحل سيد
درويش.
وأطلت مي علي من السعودية ،وغنت
"أكثر من أول أحبك" ألحــام ،وانضمت
بــالـتــالــي تلقائيا إل ــى فــريــق راغـ ــب ،ثم
طل أمجد ديب من فلسطين وغنى "قد
الحروف" ألصالة نصري ،فاستدارت له
كراسي أحالم وسميرة وحماقي وراغب،
وانضم إلى فريق أحالم.

بيومي فؤاد ينضم إلى
«تيمون وبومبا»

انضم الفنان بيومي فؤاد
إلى فريق عمل مسلسل
"تيمون وبومبا" ،الذي
يخوض به الفنان أحمد
فهمي وأكرم حسني السباق
الرمضاني املقبل ،ويكتب
له السيناريو والحوار
أيمن وتار ،ويخرجه أحمد
الجندي ،ومن إنتاج شركة
سينرجي ،ويعتمد العمل
على الحلقات املنفصلة
املتصلة ،ويعود فهمي وأكرم
للعمل معا في الدراما بعد
عامني من تقديمهما "ريح
املدام" في رمضان .2017
وانتهى فؤاد من تصوير
أكثر من نصف مشاهده
ضمن أحداث فيلم "ديدو"،
الذي يشارك في بطولته
الفنان كريم فهمي وحمدي
املرغني ومحمد ثروت
وهدى املفتي وآخرون،
ويجسد من خالل أحداث
العمل شخصية عالم
مشهور يمتلك معمال يقوم
بعدد من التجارب ،إذ يحول
أبطال الفيلم إلى أقزام في
إطار كوميدي.

أنغام سجلت  5أغنيات
من ألبومها الجديد

لولوة المال« :هاديس» هو العالم
السفلي في اإلغريقية القديمة

ً
اكتمال فرق المدربين بأصوات استثنائية استعدادا
للمواجهات ضمن برنامج «»The Voice

ب ـعــد اك ـت ـم ــال تـشـكـيــل ف ــرق الـنـجــوم
المدربين األربعة :راغب عالمة ،أحالم،
س ـم ـيــرة س ـع ـيــد ،مـحـمــد ح ـمــاقــي ،بــات
متوقعا أن تـكــون "ال ـمــواج ـهــات" قوية
وحماسية.
وإذا كانت حلقات األسابيع الماضية
حملت أصواتا متميزة تنافس المدربون
ال ـن ـجــوم عـلــى ضـمـهــا إل ــى فــرق ـهــم ،فــإن
الـحـلـقــة األخ ـي ــرة م ــن مــرحـلــة "ال ـصــوت
وب ـ ــس" م ــن ال ـب ــرن ــام ــج ال ـعــال ـمــي "The
 "Voiceبصيغته الـعــربـيــة عـلــى MBC
ق ــدم ــت ب ـع ــض األصـ ـ ـ ــوات ال ـت ــي ال تـقــل
جدارة.
وانطلقت الحلقة مع سندي لطي من
لبنان ،التي تعزف على العود منذ سن
الـ ،15وتعشق الموسيقار الراحل فريد
األطرش وموسيقاه ،وغنت سندي "بعيد
عنك" ألم كلثوم.
أمــا مصطفى الفالح من العراق فقد
أدى م ــوال "عـ ّـيــرت ـنــي بــالـشـيــب" لناظم
الـغــزالــي ،و"ســامــات" لحميد منصور،
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ح ـ ـمـ ــاقـ ــي بـ ـتـ ـمـ ـك ــن م ـص ـط ـفــى
وبحضوره ،واختار األخير االنضمام
إلى فريق راغب ،معتبرا أنه من األصوات
التي يمكنه أن يحارب بها.
وأطلت شيماء ناجي من مصر ،التي
لم تتوقع أن يكون زوجها قد خبأ لها
مـفــاجــأة تـقــديــم اسـمـهــا لـلـمـشــاركــة في
الموسم الخامس من البرنامج ،وغنت
"م ــش ك ــل ح ــب" لـلــراحـلــة ذك ـ ــرى ،فلفت

يشارك في فيلم
عالمي بتوقيع
المخرج والكاتب
زياد الحسيني

خبريات

لولوة المال

منى زكي تحتفي بلقب أفضل
نجمة من «دبي ستارز»

منى زكي
شاركت الفنانة منى زكي ،جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة
بلقيس والفنانة الهندية سونام كابور ،خالل مؤتمر "دبي ستارز"،
عبر حسابها بـ"إنستغرام" ،حيث علقت بلقيس على الصورة قائلة:
"أجمل إنسانة ،قبل ما تكوني فنانة تشرفت بمعرفتك" ،لترد عليها
منى زكي" :أحبك جدا".
ونشرت صفحة "دبي ستارز" ،عبر حسابها بـ"إنستغرام" ،مقطع
فيديو عن أسباب اختيار زكي ،حيث قالت عنها إنها "نجمة رائدة
في العالم العربي فــازت بجائزة أفضل ممثلة في الــدرامــا بحفل
الموريكس دور ،وسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف".

انتهت املطربة أنغام من
تسجيل  5أغنيات ضمن
ألبومها الجديد ،حيث بدأت
تحضيرات األلبوم منذ
فترة ،ومن املقرر أن تطرح
األلبوم بداية عام ،2020
وتواصل حاليا عمليات
البحث واالستماع لألغنيات
الجديدة رفقة زوجها املوزع
املوسيقي أحمد إبراهيم
الذي يحظى بنصيب األسد
في هذا األلبوم .واستقرت
أنغام على تصوير أغنية
«ياريتك فاهمني» فيديو
كليب من ألبومها األخير،
ومن املقرر أن تتولى إخراج
الكليب املخرجة إنجي
جمال ،استعدادا لطرحه
خالل األسابيع املقبلة بعد
النجاح الكبير الذي حققه
األلبوم عقب طرحه .وتستعد
أنغام إلحياء حفل غنائي
على املسرح الكبير ضمن
مهرجان املوسيقى العربية
الـ 28بدار األوبرا املصرية
 6نوفمبر املقبل ،وبعد
طرحها بساعتني نفدت
تذاكر النجمة أنغام ،التي
يعد حفلها من أقوى حفالت
املهرجان ،ويصاحبها
أوركسترا املايسترو هاني
فرحات.

عائشة ضيفة شرف فيلم
«باألبيض واألسود»

تشارك الفنانة عائشة بن
أحمد ضيفة شرف ضمن
أحداث فيلم «باألبيض
واألسود» ،بطولة الفنان
محمود قابيل وصفية
العمري وشريف الدسوقي
وإخراج روجينا بسالي،
وإنتاج املركز القومي
للسينما ،وصورت عائشة
عددا من مشاهدها مؤخرا
داخل استوديو مدينة
السينما بالهرم ،والتي
جمعتها بعدد من األبطال.
ويدور الفيلم حول قصة
صعود «نجمة» إلى عالم
األضواء والشهرة ،وتجسد
دورها الفنانة صفية
العمري ،ويجسد دسوقي
دور عاشق للنجمة ،ويسلط
العمل الضوء على معاناة
الفنانني في رحلة صعودهم
إلى النجومية.
من جانب آخر ،تنتظر
عائشة عرض فيلم
«الفلوس» ،الذي تشارك فيه
برفقة مجموعة كبيرة من
النجوم ،على رأسهم تامر
حسني ،خالد الصاوي،
زينة ،ومن املقرر طرحه خالل
يناير املقبل.
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دوليات
 1.5مليون لبناني يمألون الساحات مطالبين بالتغيير

• ورقة الحريري اإلصالحية تحصد موافقة شركائه وإلغاء الصناديق واقتطاع الرواتب أبرز ما فيها
• أنصار جعجع إلى الشارع بكثافة بعد استقالة وزرائه ...وجنبالط يتريث وصمت في صفوف «التيار»

بيروت ـ ريان شربل

في اليوم الرابع من
التظاهرات ،تدفق عشرات
آالف اللبنانيين إلى الساحات
مطالبين بالتغيير ،في وقت
تترقب الساحة اليوم انتهاء
المهلة التي وضعها رئيس
الحكومة سعد الحريري لنفسه
قبل اتخاذ قرار باالستقالة
أو ال.

ال تشبه تظاهرات اللبنانيين
الـغــاضـبـيــن م ــن ت ـ ــردي األوض ـ ــاع
المعيشية وف ــرض ال ـضــرائــب أي
حراك آخر ،فهي المرة األولى التي
تـعــم فيها ال ـت ـظــاهــرات كــل الـمــدن
اللبنانية ،وفي مناطق كانت تقدم
الــوالء المطلق لقوى األمــر الواقع،
س ــواء فــي الـجـنــوب أو الـشـمــال أو
حتى في جبل لبنان ،بينما بقيت
ب ـي ــروت مــركــز االس ـت ـق ـطــاب ال ــذي
يحرك مسار التغيير.
ومـ ــأ ال ـم ـح ـت ـجــون ال ـســاح ــات
بأعداد فاقت األيام الماضية بكثير
وتــوج ـهــوا إل ــى الـ ـش ــوارع رافعين
فقط العلم اللبناني ،وقدرت وسائل
إعـ ــام عــالـمـيــة نـ ــزول ح ــوال ــي 1.5
مليون لبناني إلــى الساحات في
المناطق اللبنانية كافة.

بيروت
وام ـ ـ ـتـ ـ ــأت س ــاحـ ـت ــا الـ ـشـ ـه ــداء
وريـ ـ ـ ـ ـ ــاض ال ـ ـص ـ ـلـ ــح فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت
بــالـمــواطـنـيــن الــذيــن ح ـضــروا مع
عائالتهم ،وسط دعوات للناس في
المناطق إلى عدم قطع الطرقات كي
يتمكن اللبنانيون من الوصول إلى
الساحات والمشاركة في التظاهرات
الشعبية .وتـجـ ّـمــع ع ــدد كبير من
الـمـحـتـجـيــن أمـ ــام مـسـجــد محمد
األمـيــن فــي وســط بـيــروت رافعين
األعالم اللبنانية ومكبرات الصوت
التي تصدح باألغاني الوطنية.
ً
وب ــدا واضـحــا أن أنـصــار حزب
"القوات اللبنانية" شاركوا بكثافة،

طرابلس وصور
كما امتألت ساحة عبدالحميد
ك ــرام ــي ف ــي طــراب ـلــس ،حـيــث أقيم
اعتصام مركزي ،للمطالبة بإسقاط
النظام واستقالة جميع المسؤولين.
ورفع المعتصمون األعالم اللبنانية
فقط مرددين "ثورة ثورة" ،وناشدوا
إخـ ــوان ـ ـهـ ــم فـ ــي س ــائ ــر ال ـم ـنــاطــق
ّ
الشمالية فتح كل الطرقات ليتمكن
الجميع مــن الــوصــول إلــى ساحة
عبدالحميد كــرامــي ومشاركتهم
احتجاجاتهم ّ
ضد النظام.
ً
ولم يكن المشهد مغايرا في كل
من صيدا عند دوار إيليا والنبطية
وزوق مـصـبــح وج ــل الــديــب وفــي
ال ـش ــوف ،حـيــث نـظــم الـمــواطـنــون
م ـس ـي ــرة م ــن دي ـ ــر ال ـق ـم ــر بــات ـجــاه
ً
كفرحيم احتجاجا على األوضــاع
في البالد .وحملوا األعالم اللبنانية
ـن بــاس ـت ـقــالــة ال ـح ـكــومــة،
مـطــالـبـيـ ّ
مؤكدين أنـهــم ال يــريــدون طائفية
في لبنان.
كذلك ّ
تجمع عدد من الشبان عند
الخط الرئيسي صيدا-صور مفرق

العباسية ،وأطلقوا هتافات ّ
منددة
بالحكم والسلطة والفساد الحاصل
ّ
في ظــل انتشار للجيش اللبناني
والقوى األمنية.
ُ
ون ـفــذت مجموعة مــن الــشـ ّـبــان
تظاهرة في وادي خالد عكار بوجه
السلطة الحاكمة ،مطالبين بإسقاط
الحكومة .كما طالبوا بإنصافهم
وإعـطــائـهــم حقهم كـبــاقــي شباب
لبنان.

ورقة إنقاذية
فــي م ــوازاة ذل ــك ،تتجه األنظار
خالل الساعات المقبلة إلى اجتماع
مرتقب لمجلس ال ــوزراء لمناقشة
ال ــورق ــة االقـتـصــاديــة الـتــي أعــدهــا
رئيس الحكومة سعد الحريري،
ال ــذي طلب مــن الـقــوى السياسية
الـقـبــول بـهــا "قـبــل أن يـكــون هناك
كــام آخ ــر" بعد قــرب انتهاء مهلة
الـســاعــات الـ ـ  72الـتــي حــددهــا في
خطابه مساء الجمعة الماضي.
وتضمنت الــورقــة االقتصادية
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـن ــاقـ ـشـ ـه ــا مـ ـ ــع األطـ ـ ـ ـ ــراف
ً
ال ـس ـيــاســة ،عـ ـ ــددا م ــن اإلج ـ ـ ــراءات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ــى
تـهــدئــة ال ـشــارع اللبناني ومنها:
م ـســاه ـمــة ال ـم ـص ــارف ف ــي إن ـشــاء
م ـع ــام ــل ال ـك ـه ــرب ــاء وم ـع ــام ــل ف ــرز
النفايات والمحارق الصحية ،ودعم
الصناعات المحلية ورفع الضريبة
على الواردات التي لها بديل محلي،
ووضع سقف لرواتب العسكريين
ال يتجاوز رواتــب ال ــوزراء ،وإلغاء

إغالق مؤسسات ...ودعوات إلضراب عام
مــع اسـتـمــرار التحركات الشعبية فــي أنـحــاء عــدة مــن لبنان،
أعلنت جمعية المصارف ،أمــس ،أنه لليوم الرابع على التوالي
ستبقى أبـ ــواب ال ـم ـصــارف مقفلة ال ـيــوم "عـلــى أم ــل أن تستتب
األوضاع العامة سريعا في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة
التي تبذلها مختلف السلطات إلشاعة الطمأنينة واالستقرار
والستئناف الحياة الطبيعية في البالد" .وأضافت الجمعية في
بيان" :يأتي ذلك حرصا على أمن العمالء والموظفين وسالمتهم،
ومن أجل إزالة آثار األضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع
المصرفية".
كما أعلنت ر ئــا ســة الجامعة اللبنانية تعليق ا ل ــدروس في
الكليات وإرجــاء االمتحانات التي كانت مقررة .بدورها أعلنت
ً
المدارس الكاثوليكية تعليق الدروس إلى موعد تحدده الحقا.

ووســط دعــوات إلضــراب عــام ،أعلنت الهيئة اإلداري ــة لرابطة
موظفي اإلدارة العامة تمديد اإلضــراب العام في كافة اإلدارات
والـمــؤسـســات الـعــامــة حـتــى مـســاء ال ـيــوم "إفـســاحــا فــي المجال
لكل الــزمــاء الموظفين ،فــي إطــار حقهم المشروع فــي التعبير
الحضاري عن هموم الناس وقضاياهم العادلة ،بالمشاركة في
المسيرات الشعبية الرافضة للمس بقوت الفقراء ومـحــدودي
الدخل" حسب ما جاء في بيان.
ولوحت الرابطة بــاإلضــراب العام في حــال ّ
مست اإلج ــراء ات
اإلصالحية بحقوق أصحاب الدخل المحدود أو رواتب الموظفين
ومستحقاتهم التقاعدية.
ودعــا االتـحــاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين إلى
اإلضراب العام والتظاهر "من أجل الحق في حياة كريمة".

الصحف المتناقضة
تتحد على «الثورة»
لبنانيون خارج مبنى يشرف على تظاهرة في أحد شوارع وسط بيروت أمس (رويترز)
جميع ما تم خفضه من معاشات
التقاعد للجيش والقوى األمنية،
والحد األقصى لمخصصات السفر
إلى الخارج  3000دوالر مع موافقة
سابقة من مجلس الوزراء
كما تضمنت الورقة رفع رواتب
ال ـق ـضــاة بـحــد أق ـصــى  15مليون
ليرة أي ما يعادل  10آالف دوالر،
وخفض رواتب المديرين العامين
ب ـمــا ال ي ـت ـجــاوز  8مــاي ـيــن ل ـيــرة،
ووضـ ــع ضــريـبــة عـلــى الـمـصــارف
وشــركــات التأمين  25فــي المئة،
وخفض كل رواتــب الــوزراء وإلغاء
جميع مخصصات النواب.
ً
واش ـت ـم ـلــت أيـ ـض ــا ع ـلــى إل ـغــاء
جميع الصناديق (الجنوب واإلنماء
واإلع ـم ــار والـمـهـجــريــن) ،وتقديم
مصرف لبنان والمصارف الخاصة
ث ــاث ــة مـ ـلـ ـي ــارات دوالر لـخــزيـنــة
ال ــدول ــة وإل ـغ ــاء بـعــض المجالس
وال ــوزارات كــوزارة اإلعــام ،وإلغاء
كــل أن ــواع ال ــزي ــادات فــي الضرائب
عـلــى الـقـيـمــة الـمـضــافــة والـهــاتــف
والـخــدمــات العامة ،ورف ــع السرية
المصرفية عــن حـســابــات الـنــواب
والــوزراء والمسؤولين في الدولة،
وخ ـص ـخ ـصــة قـ ـط ــاع االتـ ـص ــاالت
الحيوية وإق ــرار قــانــون استعادة
األموال المنهوبة.

تساؤالت
المعطيات الـتــي تتصاعد من
ال ـحــركــة االحـتـجــاجـيــة ال تعكس
احتماالت استجابتها ألي إجراءات

لبنانيو الخارج يلتحقون بـ«الثورة» ...وباريس تهتف لـ «العلمانية»
ش ــارك لبنانيو االغ ـت ــراب فــي صلب ال ـحــدث اللبناني
وانتفاضته ،وجابوا في مظاهرات عمت شوارع وساحات
ً
مختلف ال ـمــدن األمـيــركـيــة واألوروبـ ـي ــة تــأيـيــدا للمطالب
والحقوق.
وفــي بــاريــس "األم الـحـنــون" للبنان ،تجمع عــدد كبير
من أبناء الجالية اللبنانية أمــام بــرج إيفل ،ونـفــذوا وقفة
احتجاجية في الساحة تضامنا مع محتجي بلدهم ،رافعين
األع ــام اللبنانية والالفتات ومطلقين الهتافات الداعية
"إلسقاط النظام ورحيل المسؤولين من وزراء ونواب".
كما ارتفعت الدعوات إلى تطبيق العلمانية في لبنان
وقيام دولة مدنية .وأفادت التقديرات بأن أكثر من  5آالف
متظاهر لبناني شاركوا في االعتصام.
ونفذ عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية في واشنطن
وقفة تضامنية أم ــام السفارة اللبنانية ،احتجاجا على
الوضع المعيشي الذي وصلت اليه البالد ،ورفعوا األعالم
اللبنانية والالفتات المطالبة "ليس فقط برحيل الحكومة
بل بمحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم".
وتـظــاهــرت حشود كبيرة مــن أبـنــاء الجالية اللبنانية
بسيدني في شارع "مارتن باليس" ،وسط مدينة سيدني.
ّ
وردد المتظاهرون هتافات "كلن يعني كلن" و"الشعب
يريد إسقاط النظام ومية بالمية كلن حرامية" ،وتجمع عدد
كبير من أبناء الجالية اللبنانية في ملبورن أستراليا أمام
مقر قنصلية لبنان ،في وقفة تضامنية مع المتظاهرين في

لبنانيون يتظاهرون في باريس أمس (ا ف ب)
الوطن األم ،وحمل المتظاهرون االعــام اللبنانبة ورددوا
هتافات ضد الطبقة السياسية بلبنان .وفي كندا تجمع عدد
كبير من أبناء الجالية اللبنانية أمام القنصلية اللبنانية
في كالغاري ،وانطلقوا رافعين األعالم اللبنانية والالفتات
ومطلقين الهتافات الداعية "إلسقاط المحاصصة الطائفية"...
وصوال الى امام برلمان ادمنتون في كندا حيث نفذوا وقفة
احتجاجية تضامنا مع حركة التظاهر في لبنان.
كما تظاهر عدد من ابناء الجالية اللبنانية في هيوستن

صهر عون :المسؤولون
متعجرفون

قال النائب شامل روكز،
صهر رئيس الجمهورية
ميشال عون ،إن "الشعب
اللبناني مقهور ومظلوم
ويدفع الثمن ،والمسؤولون
ّ
يصمون
متعجرفون
آذانهم عن صوت الناس،
ويواصلون طريقة عملهم
ً
وكأن شيئا لم يكن".
وروكز هو عميد متقاعد في
الجيش ،ومن المعارضين
األساسيين لسياسة وزير
الخارجية جبران باسيل،
صهر عون الثاني ،الذي
يتولى كذلك رئاسة "التيار
الوطني الحر" .وال يحضر
روكز اجتماعات تكتل "لبنان
القوي" ،الذي يرأسه باسيل،
وعقد منذ فترة اجتماعا
في منزله ضم المعارضين
لسياسة عديله.
وأكد روكز ،في تصريحات
تلفزيونية ،أن "الشعب
اللبناني فقد الثقة بالطبقة
السياسية الحاكمة" ،مكررا
دعوته "تشكيل حكومة
اختصاصيين" ،موضحا
أنه لم يشارك في التظاهرات
"كي ال أعطيها طابعا
سياسيا ،مع العلم أنني
أؤيد شعاراتهم ومطالبهم،
لكن قد أعود عن قراري في
أي لحظة".

آالف اللبنانيين في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس (أ ف ب)
ً
أمس ،في التظاهرات خصوصا في
المناطق المسيحية شمال بيروت
وف ــي مــديـنــة زحـلــة غ ــداة استقالة
وزرائـهــم ،كما دعا حزب "الكتائب
اللبنانية" أنصاره إلــى المشاركة
بكثافة ،وبدا هناك تريث من رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي وليد
جـ ـنـ ـب ــاط ،وصـ ـم ــت فـ ــي ص ـفــوف
"التيار الوطني الحر.

سلة أخبار

بالواليات المتحدة األميركية ،تضامنا مع الشعب اللبناني".
كما تجمع عــدد مــن اللبنانيين فــي ســان فرانسيسكو
بوالية كاليفورنيا األميركية وشكلوا حلقات الدبكة ،في
تحرك داعم للمطالب اللبنانية في الشارع ،وشهدت قبرص
تجمعات للبنانيين عبروا عن تضامنهم مع انتفاضة الشعب
اللبناني كما اقاموا حلقات الدبكة وهتفوا بشعارات الثورة.
كما تظاهر أفراد الجالية اللبنانية في السويد ،واعتصم أفراد
الجالية اللبنانية في هولندا.

جــديــدة ستعلنها الحكومة حتى
لو تضمنت أهــم وأبــرز ما يطالب
به المحتجون لجهة المعالجات
االقتصادية والمالية باعتبار أن
الحركة االحتجاجية صار مطلبها
ً
المركزي إسقاط السلطة كلها بدءا
بالعهد والحكومة.
وإذ ت ـب ـي ــن م ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات
ً
الـمـتــوافــرة حــالـيــا أن كــل األفــرقــاء
ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
ال ـح ـك ــوم ــة واف ـ ـقـ ــوا ع ـل ــى ال ــورق ــة
اإلنـ ـ ـق ـ ــاذي ـ ــة ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري
باستثناء "القوات اللبنانية" التي
استقال وزراؤها من الحكومة فإن
ال ـت ـســاؤالت الكبيرة ب ــدأت تتركز
على ما يمكن أن يحصل في حال لم
يرض المحتجون بالورقة كإنجاز
حـقـقــوه بــالـضـغــط عـلــى السلطة.
وهنا تبدأ السيناريوات المتصلة
بتداعيات سياسية ومالية وأمنية
بالغة الــدقــة وال ـخ ـطــورة فــي حال
ت ـص ــاع ــد الـ ــوضـ ــع مـ ــن دون أف ــق
للمعالجة.

«االشتراكي»
أشــار وزيــر الصناعة وائــل أبو
ف ــاع ــور ،ف ــي كـلـمــة بـعــد االجـتـمــاع
مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــري ــري إلـ ـ ــى أن
"ال ــورق ــة اإلصــاحـيــة الـتــي قدمها
الرئيس الحريري متقدمة وجذرية
وإصالحية بالفعل" ،وقال" :أضفنا
ع ـل ـي ـهــا ب ــاس ــم الـ ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي
االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي بـ ـع ــض اإلض ـ ــاف ـ ــات
النوعية".

وختم" :هذه اإلجراءات مقدمات
إصالحية ،إذا تم األخــذ بها ،فهي
ً
تشكل ح ــاف ــزا لـنــا كـحــزب تقدمي
اش ـت ــراك ــي لـلـبـقــاء ف ــي الـحـكــومــة،
ف ـب ـقــاؤنــا ف ــي ال ـح ـكــومــة م ـشــروط
بتنفيذ هــذه اإلص ــاح ــات" ،وقــال:
"نحن نجلس في هذه الحكومة فوق
كومة من الشوك".

جعجع
بعد  24ساعة من تقديم وزرائه
استقالتهم ،أكد رئيس حزب "القوات
اللبنانية" سمير جعجع أنه "يجب
ً
الذهاب نحو حكومة مختلفة تماما
ألن الحكومة الحالية عاجزة".
واع ـت ـب ــر جـعـجــع ف ــي تـصــريــح
أمـ ــس ،أن ــه "فـ ــات األوان وال ـش ــارع
أصبح بمكان آخر عن اإلصالحات
التي يتحدثون عنها لذلك يجب
الذهاب إلى تركيبة أخــرىوحياة
سياسيةجــديــدةالن آلية تركيب
الحكومات خاطئة ،واألحداث تثبت
أن الحكومة ال تستطيع فعل شيء".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن "ح ـ ـكـ ــومـ ــة
التكنوقراط يجب أن تكون حيادية
عــن األكـثــريــة ال ــوزاري ــة والنيابية
الحالية ويجب أن تكون منسجمة
ولـيــسكالحكومة الحاليةبمئة
رأس ،وإذا تأخرنا اعتقد أن اآلتي
أسـ ــوأ ،وأدعـ ــو الــرئـيــس الـحــريــري
لـلــذهــاب إل ــى حـكــومــة جــديــدة وال
أزال أتوقع استقالةوزراء الحزب
التقدمي االشتراكي" .

حرق نصب لنصرالله في العباسية
ً
ً
تناقلت مواقع التواصل االجتماعي خبرا مدعما بالصور
عن قيام عدد من المحتجين ،أمس ،بحرق نصب لألمين العام
ّ
لـ"حزب الله" حسن نصرالله في منطقة العباسية بصور .وعلق
مناصرون لحركة "أمل" على الحادث على وسائل التواصل ،وقال
أحدهم" :طابخ السم بدو يدوقوا .جيشتوا العالم لتهاجم رئيس
مجلس النواب بري وحركة أمل .قلبت عليكن وعلى أكبر عمامة
فيكن" .وأرفق التغريدة بهاشتاغ "حليف_الغدر".
ومـنــذ الخميس تـعــرض رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه بــري
الــذي يتزعم حركة "أمــل" النتقادات الذعــة في مناطق شيعية.
ويتهم بعض أنصار بري عناصر تابعة لـ"حزب الله" بالتورط
فــي تكسير مكتب نائب الحركة هاني قبيسي و مـنــزل زميله
في كتلة "التنمية والتحرير" ياسين جابر إضافة إلى تحطيم
مكتب النائب علي بــزي في بنت جبيل ،بينما يقول آخــرون،
إن المتظاهرين لم يكونوا ليجرأوا على التعرض لبري لوال
حصولهم على غطاء من حزب الله.
وزادت الشكوك مع استمرار حركة "أمل" بالتزام الصمت وعدم
مواجهة المتظاهرين باستثناء ما جرى في صور والنبطية
وكـفــرمــان ولــم يـخــرج أنـصــار بــري الـمـعــروفــون بقدرتهم على
التعبئة بكامل قوتهم إلى الشارع األمر الذي أوحى بأن قيادة
تتحول األمور إلى مواجهة بين "الحركة"
"أمل" تتخوف من أن ّ
و"الحزب" تؤدي إلى فض تحالفهما في الثنائي الشيعي الذي
ً
سيطر على الطائفة الشيعية سياسيا منذ انعقاده بعد معارك
دامية بين الفصيلين في النصف الثاني من ثمانينيات القرن
المنصرم.

ً
كان الفتا أمس خروج
صحيفة "نداء الوطن"
المعروفة بخطها السياسي
المناهض لحزب الله
ومحوره في لبنان وصحيفة
األخبار التي تعتبر تابعة
للحزب بعنوان شبه موحد
على الصفحة األولى.
وعنونت "النداء" بالخط
العريض" :هيدي ثورة"
فوق مجموعة من الصور
المأخوذة من ساحات
التظاهر .أما "األخبار"،
فأبرزت صورة كبيرة على
غالفها لمتظاهر على شرفة
في وسط بيروت يحمل
قطعة كبيرة من "الليغو"
تشكل كلمة "ثورة".
وقامت "نداء الوطن" بمبادرة
بتوزيع  10آالف عدد أمس
ً
مجانا على ساحات التظاهر
ً
ً
بدءا من طرابلس شماال
ً
وصوال إلى العاصمة.

مارسيل خليفة ينشد
في طرابلس

غداة تظاهرة على وقع
الموسيقى تميزت بها
عاصمة الشمال اللبناني،
أمس األول ،شارك
الموسيقي والمغني
المعروف بأغانيه الوطنية
والثورية مارسيل خليفة
بتظاهرة كبيرة في
طرابلس ،غنى خاللها
ً
بعضا من أغانيه ،مثيرا
حماسة المتظاهرين عندما
أنشد "شدوا الهمة الهمة
قوية" ،من أغنية "يا بحرية".
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هجوم إلكتروني يشعل أكبر مصافي إيران ويهدد «النووي»
• أخو روحاني يحصل على «إجازة» من السجن • اجتماع المنامة يبحث إطالق «تحالف المالحة»
طهران  -فرزاد قاسمي

تسبب تفعيل «فيروس» تم
زرعه بأنظمة تشغيل أكبر
مصفاة نفط إيرانية ،خالل
هجوم إلكتروني يعتقد أنه
أميركي ،في اندالع حريق
حين
دمر أحد أقسامها ،في ً
استضافت البحرين اجتماعا،
بالتعاون مع الواليات المتحدة،
لبحث جهود حماية المالحة
بحضور نحو  60دولة.

علمت «الجريدة» من مصدر
إيراني مطلع في وزارة النفط،
ً
أن حــريـقــا انــدلــع فــي مصفاة
عـ ـب ــادان اإلي ــران ـي ــة ال ـت ــي تعد
األك ـبــر فــي ال ـبــاد ،أم ــس ،بعد
زي ـ ــادة ض ــخ ال ـم ــواد إل ــى أحــد
أقسامها ،إثر هجوم إلكتروني
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف أجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـت ـح ـك ــم
المركزية بها.
وأدى ال ـحــادث ،ال ــذي يأتي
بعد أيام من تأكيدات أميركية
بــاعـتـمــاد خـيــار شــن هجمات
إلكترونية انتقامية ضد البنية
ً
التحتية اإل ي ــرا ن ـي ــة ،ردا على
سـلـسـلــة ض ــرب ــات اسـتـهــدفــت
نــاقــات نـفــط وم ــواق ــع نفطية
ً
في الخليج أخيرا ،إلى تدمير
قسم من المصفاة بشكل كامل.
وأكد المصدر أن التحقيقات
األول ـ ـيـ ــة أظـ ـه ــرت أن هـجــومــا
إلـكـتــرونـيــا واس ـع ــا وق ــع منذ
ً
شـ ـه ــر تـ ـق ــريـ ـب ــا ،اعـ ـتـ ـم ــد زرع
«فيروسات تعمل مثل القنبلة
ال ـم ــوق ــوت ــة» بــأنـظـمــة تشغيل
األجهزة المركزية للمصفاة.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ــأكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ال ـ ـق ـ ـسـ ــم
اإللكتروني بــالــوزارة تصديه
ل ـ ـل ـ ـه ـ ـجـ ــوم وقـ ـ ـي ـ ــام ـ ــه ب ـم ـس ــح
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــف جـ ـمـ ـي ــع األج ـ ـهـ ــزة
االلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـصـ ـف ــاة،
لـ ـك ــن ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ب ـي ـن ــت أن
«الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس ـ ـ ــات» الـ ـمـ ـخ ــرب ــة
استطاعت الـنـفــاذ إلــى وحــدة
التشغيل المركزية للمصفاة،
والسكون قبل أن تبدأ عملها
وتتسبب في تفجير المصفاة.
وأضــاف المصدر أن القسم
ال ـف ـن ــي ل ـ ــ«ع ـ ـبـ ــادان» اس ـت ـطــاع
فصل الجزء الــذي تم تخريبه
عــن األق ـســام األخـ ــرى ،كـمــا تم
السيطرة على الحريق.

رقابة كاملة

«الحرب السيبرانية»
تطلب من مؤسسة
الطاقة الذرية
اإليرانية وقف
أنشطتها لتقييم
الفيروس

ول ـف ــت إل ــى اضـ ـط ــرار مــديــر
ال ـم ـص ـفــاة أن ي ــوق ــف اإلن ـت ــاج
وجميع البرامج اإللكترونية
ً
بشكل كامل تفاديا ألي حادث
آخر ،قبل أن يسمح باستئناف
الـتـشـغـيــل جــزئ ـيــا ف ــي بعض
األقـ ـس ــام ،بـعــد سـتــة ســاعــات،
مع فرض رقابة يدوية كاملة،
ً
ت ـح ـس ـبــا ل ــوج ــود ف ـي ــروس ــات
تخريبية لم تكشف.
وأوض ــح أن ــه ف ــور اكتشاف
«الفيروس» أصدرت السلطات
أمـ ــرا ب ــإع ــادة اخ ـض ــاع جميع
برامج التشغيل المركزية في
عبادان ،لعملية مسح وتدقيق،
وأوق ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـعـ ـم ــل فـ ـ ــي ب ــاق ــي
المنشآت النفطية في البالد.

آالف الروهينغا قبلوا
االنتقال لجزيرة بنغالية

خامنئي ومسؤولون إيرانيون خالل إحياء «أربعينية الحسين» في طهران أمس األول
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أش ـ ـ ــار
الـ ـمـ ـص ــدر إل ـ ــى ح ـ ـ ــدوث حــالــة
م ــن االرت ـ ـبـ ــاك ب ـعــد أن طلبت
منظمة «الـحــرب السيبرانية»
م ــن مــؤس ـســة ال ـط ــاق ــة ال ــذري ــة
اإليرانية وقف أنشطتها ،حتى
يتم عمل مراجعة للتأكد من
أن الهجوم السابق لم يستطع
الـنـفــاذ إل ــى بــرامــج التشغيل،
ألن ال ـف ـيــروس ال ــذي استطاع
الولوج إلى تشغيل المصفاة
بــاس ـت ـطــاع ـتــه إح ـ ـ ــداث ك ــارث ــة
إذا تمكن مــن اخ ـتــراق أنظمة
ال ـم ـن ـشــآت ال ـن ــووي ــة وتـفـجـيــر
أج ـه ــزة ال ـط ــرد ال ـمــركــزي عبر
زيادة ضخ غاز اليورانيوم.

أخو روحاني
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،كـ ـش ــف أنـ ـص ــار
ال ــرئـ ـي ــس اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ال ـس ــاب ــق
مـ ـحـ ـم ــود أحـ ـ ـم ـ ــدي ن ـ ـجـ ــاد أن
حسين فريدون أخــو الرئيس
اإليراني حسن روحاني ،خرج
مــن السجن فــي «إج ــازة» ،بعد
أن قضى يومين من السنوات

الخمس ا لـتــي حكم عليه بها
بعد إدانته بقضايا فساد.
وحسب ما أورده عبدالرضا
داوري م ـس ـت ـشــار نـ ـج ــاد ،في
«تغريدة» له عبر «تويتر» نقال
عــن أن ـصــار الــرئ ـيــس الـســابــق
المسجونين في سجن «أفين»
بمدينة ط ـهــران ،فــإن فــريــدون
دخ ــل الـسـجــن الـمـشـهــور بأنه
مخصص للسياسيين ،االثنين
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وق ـ ـ ـ ــام مـ ـس ــؤول ــو
ال ـ ـح ـ ـجـ ــز ب ـت ـش ـك ـي ــل م ـ ـلـ ــف لــه
الثالثاء ليخرج األربعاء.
وأك ـ ــد م ـص ــدر ف ــي الـسـلـطــة
القضائية ل ـ «الـجــريــدة» أقــوال
ً
داوري ،مشيرا إلى أن فريدون
ال ـم ـح ـك ــوم ب ـس ـبــب اخ ـتــاســه
 31مـ ـلـ ـي ــار تـ ـ ــومـ ـ ــان إي ـ ــران ـ ــي
وض ـ ــع وث ـي ـق ــة ك ـف ــال ــة ت ـع ــادل
خمسين مليار تومان وخرج
م ــن الـسـجــن حـســب الـقــوانـيــن
القضائية ليشارك في مراسم
«اربعينية الحسين» ،على أن
يعود إلى محبسه بعد أسبوع.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال إن سـ ـ ـب ـ ــب إ عـ ـ ـط ـ ــاء
فريدون االجازة كان انه يقوم

مقاتالت كورية اشترتها بغداد في  ٢٠١٤متروكة في العراء بال طاقم

مؤيدون للصدر يرفعون صورته خالل تظاهرة مناهضة للحكومة في كربالء أمس األول
عـ ّـبــر زع ـيــم ال ـت ـيــار ال ـصــدري
م ـ ـق ـ ـتـ ــدى الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــن دعـ ـم ــه
للتظاهرات التي جــرى الدعوة
ً
ل ـهــا ف ــي  25الـ ـج ــاري ،م ـنــاشــدا
الجيش عــدم «توجيه السالح»
ً
ض ــد ال ـم ـت ـظــاهــريــن ،ومــوج ـهــا
رسالة إلى «الجيران» ،في إشارة
واضحة إلى إيران ،لترك الشعب
العراقي يقرر مصيره.
الـ ـص ــدر ،وف ــي ب ـيــان أص ــدره
في وقت متأخر من مساء أمس
األول ،قــال إن «كــل السياسيين
وال ـح ـك ــوم ـي ـي ــن ي ـع ـي ـش ــون فــي
حـ ـ ـ ــال رعـ ـ ـ ــب وهـ ـسـ ـتـ ـي ــري ــا مــن
ً
ال ـمــد ال ـش ـع ـبــي» ،مـتــوجـهــا إلــى
المتظاهرين« :كلهم يحاولون
ت ــدارك أمــرهــم ويـقــدمــون بعض
ال ـم ـغــريــات إلس ـكــات ـكــم ،لـكــن لن
يكون هناك حــل ،ألن الحكومة
ً
ع ــاج ــزة ت ـمــامــا ع ــن إصـ ــاح ما
فـ ـس ــد فـ ـم ــا ُب ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى ال ـخ ـطــأ
يتهاوى».
وإذ دافـ ــع ع ــن الـمـتـظــاهــريــن
ً
رافـ ـ ـض ـ ــا اتـ ـه ــامـ ـه ــم بــال ـت ـب ـع ـيــة
ل ـل ـخ ــارج أو «ال ـب ـع ـث ـي ــة» ،ش ــدد
ال ـ ـصـ ــدر عـ ـل ــى أنـ ـ ــه «ال يـصـلــح

مقاتالت كورية
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ك ـش ـفــت صفحة

«النهضة» :رئاستنا
للحكومة غير قابلة للتفاوض

أعلن حزب «حركة النهضة»
التونسي ،أمس ،أن رئاسة
الحكومة الجديدة ستكون من
نصيبه ،وهو أمر «لن يخضع
للتفاوض» ،وذلك بعد أن احتل
المركز األول في االنتخابات
التشريعية األخيرة وفاز
بـ  52مقعدا من جملة 217
بالبرلمان.
وقال رئيس مجلس شورى
الحركة عبدالكريم الهاروني،
خالل مؤتمر صحافي في
اختتام فعاليات مجلس
الشورى ،إن «المجلس قرر أن
يكون رئيس الحكومة المقبلة
من داخل الحركة» ،مؤكدا
أن الحركة لن تشكل حكومة
كفاءات.

ب ــإق ــام ــة مـ ــراسـ ــم ت ــأب ـي ــن ن ــذر
س ـنــويــة خـ ــال «األرب ـع ـي ـن ـيــة»
فــي قريته ،والقاضي قــرر أنه
ال ي ـجــب أن ي ـتــم ال ـخ ـلــط بين
حبسه وإقامته لمراسم النذر
ً
الـخــاصــة ب ــه ،ن ـظــرا ألن ــه سلم
نفسه طواعية بعد إدانته ولم
يهرب من العدالة أو يتم إلقاء
القبض عليه بالقوة ووضعه
في السجن ،وهذا حق شرعي
لكل المساجين.
واعـتـبــر أن خ ــروج فــريــدون
من السجن ،بعد تأمينه كفالة
ً
مــال ـيــة ك ـب ـي ــرة ،ل ـيــس غــري ـبــا،
إذ إن ا لـ ـق ــوا نـ ـي ــن اإل يـ ــرا ن ـ ـيـ ــة
ت ـس ـم ــح ل ـل ـق ــاض ــي أن يـعـطــي
اج ـ ــازة لـلـسـجـنــاء إذا م ــا كــان
وضـ ـعـ ـه ــم الـ ـصـ ـح ــي ي ـح ـت ــاج
لـلـعــاج بــال ـخــارج أو مـكــافــأة
لحسن السير والسلوك داخل
المحبس.

اجتماع البحرين
من جانب آخــر ،استضافت
العاصمة البحرينية المنامة

ً
ا جـتـمــا عــا لبحث تنسيق أمن
الـ ـم ــاح ــة ال ـب ـح ــري ــة وإطـ ـ ــاق
«تـ ـح ــال ــف الـ ـم ــاح ــة» ب ـق ـي ــادة
واشنطن ،وذلك بالتعاون مع
الــواليــات المتحدة األميركية
وجمهورية بولندا ،وبمشاركة
نحو  60دولة.
وفي وقت سابق ،أكد سفير
المنامة لدى واشنطن الشيخ
عبدالله آل خليفة أن المملكة
سـتـسـتـضـيــف «قـ ـم ــة عــالـمـيــة
ل ــأم ــن الـ ـبـ ـح ــري تـ ـه ــدف إل ــى
توحيد قوات مكافحة اإلرهاب،
حيث سيعمل الشركاء خاللها
على تعزيز قدراتهم فــي دعم
األمــن والـســام بــدول الخليج
العربي وبقية دول العالم».
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــح آل خـ ـلـ ـيـ ـف ــة أن
التحالف الذي دعت واشنطن
لـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــه ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف حـ ـم ــاي ــة
ح ــري ــة ال ـم ــاح ــة ع ـبــر مضيق
ه ــرم ــز وبـ ـ ــاب الـ ـمـ ـن ــدب يــأتــي
ف ـ ــي وقـ ـ ــت حـ ـ ـ ــرج ،حـ ـي ــث أدت
الهجمات األخـيــرة على طرق
النقل ا لـبـحــري الرئيسية في
ال ـخ ـل ـيــج ،وخ ــاص ــة ف ــي هــرمــز

إلــى تقويض سالمة المالحة
الدولية وخلق حالة مــن عدم
ً
االستقرار في المنطقة ،مضيفا
أنه بالمثل أدى الهجوم الذي
حــدث سبتمبر الماضي على
منشآت النفط في السعودية
إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأمــس األول ،ذكــرت القناة
الـ ـ ـ ــ 13اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن وف ــدا
إسرائيليا سيشارك باجتماع
ال ـم ـنــامــة ل ـب ـحــث دور ال ــدول ــة
العبرية التي تسعى لـ»مواجهة
أنشطة إيران والحوثيين» عبر
االنـخــراط في جهود «تحالف
المالحة».
وأعلنت كــل مــن السعودية
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــن
وأس ـ ـ ـتـ ـ ــرال ـ ـ ـيـ ـ ــا وبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا
وإس ــرائ ـي ــل ،ف ــي وق ــت ســابــق،
انضمامهم لـ«التحالف».

الصدر يدعم تظاهرات  ٢٥أكتوبر ...ويدعو
السيسي :القوات المسلحة تختار
«الجيران» إلى ترك العراقيين يقررون مصيرهم رجالها بكل نزاهة وحيادية

ْ
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراق م ـ ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث َي ـ ــف ـ ـ ُـس ـ ــد
ول ـ ـت ـ ـت ـ ـح ـ ــدوا ك ـ ـش ـ ـعـ ــب واح ـ ـ ــد
ولمطلب واحد ،ولتعلموا أنكم
أمام أنظار العالم كله بل البعض
تأسى بكم ،فقد دب الحماس في
قلوب الشعوب العربية وأولها
لبنان.
وقـ ــال إن «الـ ـع ــراق أم ــان ــة في
أع ـن ــاق ـك ــم فـ ــا ت ـض ـي ـع ــوه ،وان
شئتم االحجام عن الثورة فلكم
ثورة أخرى عبر صناديق اقتراع
بيد دولية أمينة».
وتـ ــوجـ ــه إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـي ــش« :ي ــا
جـ ـي ــش ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ه ـ ـ ــذا ش ـع ـب ـكــم
ف ـمــا ه ــم ب ــدواع ــش وال اح ـتــال
ف ــإي ــاك ــم أن ت ــوج ـه ــوا ســاحـكــم
ضد أبنائكم واخوتكم» .وختم:
«أيـهــا الـجـيــران ،اتــركــوا الشعب
يقرر مصيره ،فــإذا قرر الشعب
فعلى الجميع اإلصغاء للصوت
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادر ،وان سـ ـك ــت ال ـش ـع ــب
فعليكم السكوت».

سلة أخبار

مـقــربــة مــن ال ـصــدر ،أم ــس ،أن
مـقــاتــات كــوريــة اسـتــوردهــا
ال ـعــراق فــي  2014مــن كــوريــا
الجنوبية «متروكة في العراء
وال يـ ــو جـ ــد طـ ــا قـ ــم أو م ـك ــان
مناسب لها».
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـصـ ـفـ ـح ــة بـ ــأن
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاتـ ــات مـ ـ ـ ـ ــزودة بـ ـ ـ ــ300
صاروخ بحسب عقد الشراء.

إعادة التمركز األميركية
على صعيد آ خ ــر ،وبينما
أفـ ـ ـ ــادت تـ ـق ــاري ــر ب ـ ــأن رئ ـيــس
هيئة الحشد الشعبي ،فالح
الـفـيــاض ،ال ــذي يشغل كذلك
منصب مستشار االن القومي،
ق ــدم تطمينات للمسؤولين
األم ـي ــرك ـي ـي ــن خ ـ ــال زي ــارت ــه
األخيرة لواشنطن حول دور
«الـ ـحـ ـش ــد» ،وعـ ـ ــدم ال ـت ـعــرض
لمصالح واشنطن في العراق،
أعلن وزيــر الــدفــاع األميركي
م ــارك إسـبــر ،أنــه قــد يتم نقل
جميع القوات التي تنسحب
م ـ ــن ش ـ ـمـ ــال س ـ ــوري ـ ــة وي ـب ـلــغ

(اي بي ايه)
عـ ــددهـ ــا نـ ـح ــو ألـ ـ ــف جـ ـن ــدي،
إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ،ح ـيــث ستعيد
تمركزها في المناطق الغربية
لمواصلة الحملة ضد تنظيم
«داعش».

خط الشالمجة -البصرة
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ــد
الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـشــركــة
سكك الحديد اإليرانية سعيد
ً
رسولي انه سيتم البدء قريبا
بتنفيذ م ـشــروع إن ـشــاء خط
سـكــك ال ـحــديــد بـيــن مدينتي
شلمجة اإليــرانـيــة والبصرة
ً
العراقية بطول  32كيلومترا
ّ
ويتخلله جسر متحرك بطول
 800متر.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـت ــم فــي
مرحلة ثانية وصل هذا الخط
بكربالء ومحيط بغداد ومنها
إلـ ــى الـ ـح ــدود الـ ـس ــوري ــة ،أمــا
المرحلة الثالثة فهي عبارة
ع ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـج ـه ـي ــز ال ـخ ــط
الحديدي القديم الــذي يربط
بغداد بدمشق ومدن سورية.

ً
مصر تستقبل أكبر فيضان للنيل منذ  50عاما ...وتحتفي ببحريتها
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،
صباح أمس ،الكلية الحربية ،وتابع إجــراء ات
اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين لاللتحاق
بالكليات والمعاهد العسكرية ،بحضور الفريق
محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة،
ومديري الكليات والمعاهد العسكرية.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
ّ
بــأن الرئيس ناقش خــال متابعته إلج ــراء ات
ً
اخـتـبــار الـهـيـئــة ،ع ــددا مــن الطلبة المتقدمين
في بعض القضايا والموضوعات التي تدور
ً
على الساحتين الداخلية والخارجية ،فضال
عن بعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر،
وم ــا شـهــدتــه مــن نهضة تنموية فــي مختلف
المجاالت.
وأع ــرب الرئيس السيسي عــن سعادته لما
لمسه من فهم ووعي وإدراك صحيح من جانب
شباب مصر ،لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات
ً ّ
قــد تــؤثــر عـلــى أم ــن مـصــر ال ـقــومــي ،م ــؤك ــدا أن
القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين اآلالف
مــن ف ـئــات الـشـعــب الـمـصــري كــافــة بـكــل نــزاهــة
ّ
وحيادية ،وأن األفضلية لمن يجتاز االختبارات
الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة
دون النظر ألي اعتبارات أخرى.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ــال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن
وحــرصـهــم على االلـتـحــاق بــالـقــوات المسلحة
ل ـت ــول ــي م ـس ــؤول ـي ــة ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن أم ـ ــن ال ــوط ــن
واستقراره ،ليتواصل عطاء القوات المسلحة
ً
جيال بعد جيل.
ّ
فــي ذات الـسـيــاق ،أكــد الرئيس السيسي أن
مــا تشهده الـقــوات المسلحة مــن تطور شامل
في األفرع والتخصصات ونظم التسليح التي
تــواكــب بـهــا أح ــدث الـنـظــم فــي الـعــالــم ،يتطلب
انـتـقــاء ف ــرد مـقــاتــل مـحـتــرف ق ــادر عـلــى تنفيذ
المهام كافة تحت مختلف الظروف.
ولمناسبة االحـتـفــال بــالــذكــرى الـ ـ  52لعيد
ال ـق ــوات الـبـحــريــة ،ق ــال قــائــد ال ـق ــوات البحرية
الفريق أحمد سعيد ،إن تدهور األوضاع األمنية
فــي منطقة الـشــرق األوســط وكـثــرة الصراعات
وتــأثــر األمــن القوميالمصري والعربي بتلك
األوضــاع األمنية ،دفــع القيادة العامة للقوات
المسلحة من خالل خطط التسليح إلىتطوير
إمكانيات القوات البحرية بالتعاقد على أحدث
النظم القتالية والفنية.

وأش ـ ــار ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي بـمـقــر ق ـيــادة
القوات البحرية ،إلى أن امتالك مصرلحامالت
ال ـمــروح ـيــات طـ ــراز (م ـي ـس ـتــرال) وال ـفــرقــاطــات
ال ـح ــدي ـث ــة طـ ـ ــراز (ف ــري ــم وجـ ــووي ـ ـنـ ــد) ،ول ـنــش
الصواريخ الروسي طراز (مولينيا) والغواصات
ط ــراز  ،1400/209يمثل نقلة نــو عـيــة للقوات
البحرية المصرية ،جعلها من أكبر البحريات
ً
بالبحر المتوسط ،وذات ذراع طويلة قــادرة
عـلــى حـمــايــةمصالحنا الـقــومـيــة فــى الــداخــل
والخارج وتمتلك قوة الردع لكل من تسول له
نفسه تهديد مصالحنا القومية.
ولـ ـف ــت س ـع ـيــد إل ـ ــى أن ال ـ ـقـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة،
ً
عملت أيضا على زيــادة القدرات فى الصيانة
ً
واإلص ـ ــاح ،ف ـضــا عــن إن ـشــاء قــواعــد جــديــدة
السـتـيـعــاب أك ـبــر ع ــدد م ــن الـقـطــع ك ــذا توفير
قواعد لوجيستية ومناطق ارتكاز للوحدات
توفراالنتشار المناسب والمتوازن بمسرحي
العمليات البحري «المتوسط  /األحـمــر» بما
يمكنها من دفع الوحداتالبحرية فى اتجاه
التهديد في أقل وقت ممكن.
ً
وتــزام ـنــا مــع اس ـت ـمــرار أزم ــة ســد النهضة،
أعلنت مصر أن ايراد مياه نهر النيل هي األعلى
ً
هذه السنة منذ  50عاما ،إذ أكدت وزارة الموارد
المائية والري استمرار الوارد من فيضان النيل
في الزيادة خالل شهر أكتوبر الجاري ،متوقعة
امـتــداد الفيضان حتى شهر نوفمبر المقبل.
وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل
اجتماعها الدوري لمتابعة موقف فيضان النيل
الـعــام الـمــائــي الـحــالــي وتــأثـيــره على إجمالي
الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من
تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي
بأغراض االستخدامات المختلفة.
ً
برلمانيا ،وافق مجلس النواب في جلسته
العامة أمس على إنشاء لجنة خاصة لمكافحة
اإلرهاب والوقاية منه ،وحذر رئيس البرلمان
ً
علي عبدالعال من ظاهرة اإلرهاب ،قائال ،إنها
«مركبة».
وأكد عبدالعال خالل الجلسة العامة« :األمر
ال يقتصر على المواجهة المسلحة ،بل يتطلب
التركيز على الجوانب الثقافية واالجتماعية
التي تستوجب تضافر جهود الدولة للقضاء
ً
عليها ،متابعا« :أزمة عودة المقاتلين األجانب
تثير المخاوف ،سواء من عودتهم أو تحركهم
لساحات أخرى أو انخراطهم في أعمال إرهابية
أو خاليا نائمة تنشط في أي وقت».

وافق آالف من الروهينغا
الذين يعيشون في مخيمات
لالجئين في بنغالدش على
االنتقال إلى جزيرة معرضة
للفيضانات في خليج البنغال
خالل عملية تبدأ في غضون
أيام .وترغب دكا في نقل
مئة ألف الجئ إلى الجزيرة
الصغيرة بشكل تدريجي،
معتبرة أن ذلك سيخفف
الضغط على المخيمات
الحدودية المكتظة التي
يعيش فيها نحو مليون من
الروهينغا .وفر نحو  740ألف
من الروهينغا من بورما في
أغسطس  2017بسبب حملة
عسكرية ،وانضموا إلى نحو
مئتي ألف الجئ يعيشون في
مستوطنات من الخيام في
كوكس بازار.

صنعاء :حزب صالح
يقاطع الحوثيين

أعلن حزب المؤتمر الشعبي
العام في العاصمة اليمنية
صنعاء ،أمس ،مقاطعته
لمجالس الحوثيين السياسية،
على خلفية إفراج سلطات
الحكومة التابعة للمتمردين
عن  5معتقلين بتهمة محاول
اغتيال مؤسس الحزب،
الرئيس الراحل علي عبدالله
صالح .وحسب موقع الحزب
«الموتمر نت» ،عقدت اللجنة
العامة للمؤتمر ،أعلى سلطة
في الحزب ،اجتماعا لها
بصنعاء ،برئاسة الشيخ
صادق أمين أبوراس ،رئيس
الحزب ،خصص لمناقشة
آخر المستجدات على الساحة
التنظيمية والوطنية .وعبرت
اللجنة عن استنكارها الشديد
لما وصفتها بعملية إطالق
المتهمين بتفجير جامع دار
الرئاسة ،الذي استهدف الرئيس
السابق وكبار قيادات الدولة.
وأضافت أن قضية المتهمين
«إرهابية» منظورة أمام القضاء،
وأن المتهمين فيها ال عالقة
لهم بأسرى الحرب.

تفاهم سياسي بين
الخرطوم و«الثورية»

وقع وفدا الحكومة السودانية
و«الجبهة الثورية» وثيقة
إعالن تفاهم سياسي خالل
مفاوضاتهما ،أمس ،في
جوبا ،عاصمة جمهورية
جنوب السودان .وتأتي
الخطوة بعد يومين من توقيع
وفدي الحكومة السودانية
و«الحركة الشعبية شمال»
المتمردة على إعالن مبادئ
وخريطة طريق للتفاوض
بينهما .وانطلقت في جوبا
قبل أيام جولة جديدة من
مفاوضات السالم بين
الحكومة السودانية االنتقالية
والحركات المسلحة ،وسط
حضور إقليمي ودولي.

ةديرجلا
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واشنطن تخلي أكبر قواعدها بسورية وتنقل عناصرها للعراق
األكراد ينسحبون من رأس العين ...ودمشق تعيد إعمار حقول النفط والغاز بالرقة
استبق الجيش األميركي
انتهاء وقف إطالق النار في
سورية ،وأخلى أكبر قاعدة له
بمطار صرين ًعلى بعد نحو
ثالثين كيلومترا جنوب مدينة
كوباني ،بالتزامن مع تنفيذ
الوحدات الكردية أول عملية
إجالء من مدينة رأس العين
الحدودية قبل االنسحاب
ً
منها كامال لمصلحة تركيا
والفصائل الموالية لها.

وسط ترقب النتهاء المهلة المحددة
لوقف إطالق النار شمال شرق سورية
ً
غدا ،انسحبت القوات األميركية ،أمس،
مــن مـطــار صــريــن بــريــف كــوبــانــي ،الــذي
يـعــد أك ـبــر قــواعــدهــا الـعـسـكــريــة شـمــال
ً
ســوريــة ،تنفيذا لـقــرار الرئيس دونــالــد
ترامب بسحب نحو ألف جندي من تلك
المنطقة.
ووف ـ ـ ــق "فـ ــرانـ ــس ب ـ ـ ــرس" وال ـم ــرص ــد
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،فـ ـ ــإن أكـ ـث ــر مـ ــن  70م ــدرع ــة
وسيارة عسكرية ترفع العلم األميركي
ع ـبــرت مــديـنــة ت ــل تـمــر وسـلـكــت طــريــق
ال ـق ــام ـش ـل ــي ،وس ـ ــط ت ـح ـل ـيــق ل ـط ــائ ــرات
مروحية باألجواء.
وأك ــد الـمــرصــد أن ه ــذه هــي الـقــاعــدة
ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـسـ ـح ــب واشـ ـنـ ـط ــن
ً
منها خ ــال أسـبــوعـيــن ،مـشـيــرا إل ــى أن
"جـمـيــع ال ـقــواعــد األمـيــركـيــة فــي شـمــال
محافظة الرقة وشمال شرق حلب باتت
خالية" ،بينما ال تــزال تحتفظ بقواعد
ف ــي مـحــافـظـتــي دي ــر ال ـ ــزور والـحـسـكــة،
باإلضافة إلى قاعدة التنف األهــم على
ً
مثلث الحدود مع العراق واألردن جنوبا.
وأفادت وكالة األنباء السورية (سانا)
ب ــأن ال ـقــوات األمـيــركـيــة تــواصــل سحب
قــواتـهــا وإخـ ــاء ع ــدة قــواعــد لـهــا ونقل
عتادها العسكري باتجاه العراق ،مشيرة
إلى أنها تعمل على نقل زوجات عناصر
"داعش" من داخل مخيم الهول بالحسكة.
وأكد ترامب ،تغريدة على "تويتر" ،أن
جـنــوده ال يــوجــدون فــي مناطق القتال
ً
أو وقف إطــاق النار ،مضيفا أن النفط
"تم تأمينه".
وفي مستهل جولة بالشرق األوسط
وأوروب ـ ـ ــا ،أك ــد وزي ــر ال ــدف ــاع األمـيــركــي
مارك إسبر ،أمس األول ،أن "االنسحاب
ماض على قدم وساق من خالل طائرات
ٍ
ً
وقوافل برية" ،متوقعا انتقال كل القوات
المنسحبة مــن شـمــال ســوريــة والبالغ
عـ ــددهـ ــا ن ـح ــو أل ـ ــف جـ ـن ــدي إل ـ ــى غ ــرب
الـعــراق لمواصلة الحملة ضــد "داعــش"
و"للمساعدة في الدفاع عن بغداد".

وغـ ـ ــداة اتـ ـه ــام ق ــائ ــد "قـ ـ ــوات ســوريــة
الــديـمـقــراطـيــة "ق ـس ــد" مـظـلــوم كــوبــانــي
تــرك ـيــا بـمـنــع إجـ ــاء م ـقــات ـل ـيــه ،غ ــادرت
قافلة تضم عشرات سـيــارات اإلسعاف
وال ـش ــاح ـن ــات ت ـقــل ع ـش ــرات الـمـقــاتـلـيــن
األكـ ــراد بـلـبــاس عـسـكــري مــن عـلــى خط
التماس مع القوات التركية والفصائل
ال ـم ــوال ـي ــة ل ـه ــا بـ ـ ــرأس ال ـع ـي ــن ،ق ـب ــل أن
تنسحب منها كاملة ،بحسب "سانا".
للمرة األولى ،كشف القيادي الكردي
ال ـبــارز ري ــدور خليل عــن تنفيذ عملية
إجـ ـ ـ ــاء جـ ــزئـ ــي مـ ــن رأس الـ ـعـ ـي ــن ي ــوم
ً
ً
السبت ،بعد إرجــائــه م ــرارا ،مشيرا إلى
أنه وبالتنسيق مع واشنطن استكملت
االن ـس ـح ــاب أمـ ــس ع ـقــب س ـم ــاح تــركـيــا
بــإجــاء مقاتلي "قـســد" والمدنيين من
المدينة المحاصرة.
وأك ــد خليل ال ـتــزام األك ــراد باالتفاق

ً
تناولت أيـضــا األزم ــات اإلقليمية فــي المنطقة ،ومنها
القضية الفلسطينية" ،أ كــد نــا فــي المباحثات ضــرورة
أن تنتهي األزمة السورية ،والبد من دور عربي في ذلك
لتعود سورية إلى دورها كركيزة من ركائز العمل العربي
المشترك".

المبرم بين أنقرة وواشنطن واالنسحاب
من المنطقة الحدودية بطول  120كلم
الـمـمـتــدة بـيــن رأس الـعـيــن وت ــل أبيض
وبعمق  30كلم داخل سورية.

انتهاك االتفاق
وفي حين أكد الهالل األحمر الكردي
ً
جريحا
إجالء دفعة تتضمن  4قتلى وُ 37
من رأس العين بعد تأمين ممر له ،قتل
جندي تركي وأصيب آخــر بجروح في
هـجــوم لـلــوحــدات الـكــرديــة عـلــى "مهمة
استطالع ومراقبة في منطقة تل أبيض.
وبحسب وزارة الدفاع التركية ،فإنه
"رغــم كل الخطوات المعادية المنتهكة
ّ
لالتفاق ،تمكن موكب مؤلف من  39آلية
هــي س ـي ــارات إس ـعــاف بـشـكــل أســاســي،
من الدخول والخروج بسالمة من رأس
العين وإجالء عدد من الجرحى".
فــي الـمـقــابــل ،اتهمت "قـســد" الجيش
التركي باستهداف رأس العين بالقصف
ال ـجــوي وال ـســاح الثقيل وقـتــل  16من
عناصرها وإصابة  3آخرين رغم وقف
إط ــاق ال ـنــار ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه استقدم
المزيد مــن الـقــوات والتحضيرات على
محور قريتي تل خنزير وعلوك.
وبينما حذر الناطق باسم الكرملين
دميتري بيسكوف من أن تطور األحداث
قــد يضر بعملية التسوية السياسية،

دعا المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم
كالين واشنطن إلى استخدام "نفوذها"
لدى الوحدات الكردية لضمان انسحابها
ّ
ال ـم ـنــظــم م ــن ش ــرق الـ ـف ــرات دون ق ـتــال،
ً
مؤكدة أن إخراجهم أيضا من مدينتي
منبج وكــوبــانــي سيناقش فــي روسـيــا
خــال محادثات الرئيسين رجــب طيب
إردوغان وفالديمير بوتين.
ومــع تبادل االتهامات لليوم الثاني
بــانـتـهــاك االت ـف ــاق ،ال ــذي ان ـتــزعــه نــائــب
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي م ــاي ــك بـ ـن ــس مــن
إردوغ ــان الخميس ،نفى كالين "وجــود
أي نية الحتالل أي جــزء من سورية أو
ً
للبقاء فيها ألجــل غير مسمى" ،مؤكدا
أن الــوحــدات الـكــرديــة بــاسـتـخــدام نحو
 12ألف مقاتل من تنظيم "داعش" بينهم
 3000أجنبي ،كـ"وسيلة ابتزاز للحصول
على دعم الغرب" ولزيادة الضغط الدولي
عـلــى تــركـيــا ت ـعـ ّـمــدت تـحــريــر الـعـشــرات
منهم فــي األي ــام األخ ـيــرة ،لكن الجيش
ً
الـ ـت ــرك ــي "ق ـ ـبـ ــض" عـ ـل ــى  196ع ـن ـص ــرا
واحتجزهم في مكان آمن.

«داعش» و«خلق»
ّ
العملية التركية ،يجري
وبالتزامن مع
يظهر قواته تحرر سجناء
تداول فيديو ّ
من "داعــش" ،لكنه في الحقيقة جزء من
تقرير صحافي بريطاني ّ
سجن
صور في
ٍ

تديره الوحدات الكردية قبل بدء الهجوم
في  9أكتوبر.
وإذ اع ـت ـب ــر أن ق ـض ـي ــة ات ـ ـهـ ــام بـنــك
"خلق" بالضلوع في مخطط بمليارات
الدوالرات لاللتفاف على عقوبات إيران
لن تفضي إلــى شــيء "إذا جــرى تطبيق
الـقــانــون فــي الــواليــات الـمـتـحــدة" ،شدد
وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو
على أن تركيا ال تريد أن ترى أي عنصر
م ــن ال ـ ــوح ـ ــدات الـ ـك ــردي ــة ف ــي الـمـنـطـقــة
اآلمنة ،بعد انتهاء مهلة الـ  120ساعة،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى ق ـمــة ســوت ـشــي سـتـنــاقــش
ً
غ ـ ــدا خ ــروجـ ـه ــم مـ ــن م ـن ـب ــج وك ــوب ــان ــي
والقامشلي.
من جهة ثانية ،أعلن رئيس إدارة حقل
الـثــورة النفطي الـســوري علي إبراهيم
عن تحرير كل حقول النفط والغاز في
محافظة الرقة وفــي المنطقة ما بينها
ً
ومحافظتي حماة وحمص ،مؤكدا بدأ
العمل على إعادة إعمارها.
وأشار إبراهيم إلى أن كل الحقول وكل
البنية التحتية في محطات المعالجة
مدمرة بالكامل نتيجة للغارات التحالف
ال ـ ــدول ـ ــي ع ـل ــى "داع ـ ـ ـ ـ ــش" ،أمـ ـ ــا خ ـطــوط
ً
األنابيب فتم تدميرها جزئيا واستئناف
الـعـمــل بـهــا يتطلب إجـ ــراء عـمــل ضخم
وجذب الشركات الكبيرة.
(عواصم -وكاالت)

ترامب يصف كلينتون بـ «المجنونة» ...وكورتيز تدعم «العم ساندرز»
ان ـت ـقــد ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
دونالد ترامب ،وزيرة الخارجية
السابقة ،هيالري كلينتون ،على
خلفية تصريحاتها حول عدد
مــن الـسـيــاسـيـيــن األمـيــركـيـيــن،
ووصفها بـ"المجنونة".
وكـ ــانـ ــت ك ـل ـي ـن ـتــون وص ـفــت
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب
الــدي ـم ـقــراطــي تــولـســي غــابــارد
ب ــأن ـه ــا م ــرش ـح ــة مـحـتـمـلــة مــن
ج ـه ــة خ ــارجـ ـي ــة لــان ـت ـخــابــات
الرئاسية لعام  ،2020في إشارة
إلى روسيا.
وكـتــب تــرامــب عـلــى "تــويـتــر"
إن "ه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاري ت ـ ـصـ ــف ع ـضــو
ال ـك ــون ـغ ــرس ت ــول ـس ــي غ ــاب ــارد
بأنها مفضلة لروسيا ،وجيل
شتاين عميل روسي .كلينتون
ّ
ُج ــن ــت" ،مـضـيـفــا" :م ــن الـمــؤكــد
أنكم سمعتم من قبل ،لقد قالوا
عني إنــي ّ
محب كبير لروسيا،
ً
فعال يعجبني الشعب الروسي،
وتعجبني كل الشعوب".
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ــن
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،أن الـ ـقـ ـم ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة

ل ـم ـج ـمــوعــة الـ ـ ــدول الـصـنــاعـيــة
السبع الكبرى  G7لن تعقد في
أحد نوادي الغولف التي يملكها
فــي فـلــوريــدا ،متخليا عــن قــرار
أثار الكثير من شبهات الفساد.
وقـ ــال" :ب ـنــاء عـلــى الـعــدائـيــة
الالعقالنية والمجنونة لإلعالم
والحزب الديمقراطي ،لن نأخذ
بعين االعتبار بعد اآلن نادي
ترامب ناشونال دورال للغولف
فــي ميامي كمكان الستضافة
قمة مجموعة السبع في ،2020
وسنبدأ فورا البحث عن موقع
آخ ــر ،بـمــا فــي ذل ــك إم ـكــان عقد
القمة في كامب ديفيد".
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت ع ـض ــوة
مجلس النواب المثيرة للجدل
ألكسندريا أوكاسيو كورتيز،
دعـ ـمـ ـه ــا ل ـل ـم ــرش ــح ال ــرئ ــاس ــي
ب ـيــرنــي س ــان ــدرز ،وذلـ ــك خــال
مـهــرجــان ضـخــم فــي نـيــويــورك
شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي
الـسـبـعـيـنــي الـ ــى ن ـشــاطــه بعد
ت ـع ــرض ــه ل ـن ــوب ــة ق ـل ـب ـيــة ب ــداي ــة
الشهر.

مناهضون لترامب يتظاهرون أمس األول في كاليفورنيا (ا ف ب)
وقــالــت كــورتـيــز الـبــالـغــة 30
ع ــام ــا ،خ ــال ال ـم ـهــرجــان ال ــذي
جمع نحو  20ألف شخص في
دائرتها االنتخابية في كوينز

فــي ن ـيــويــورك "أن ــا أدع ــوه تيو
بيرني".
و"تـيــو" تعني "الـعــم" باللغة
االس ـبــان ـيــة ف ــي ب ــورت ــو ري ـكــو،

مسقط رأس أوكاسيو كورتيز
الـ ـت ــي ت ـع ــد أصـ ـغ ــر ع ـض ــو فــي
م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،وه ـ ــي ت ـقــدم
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا بـ ــأن ـ ـهـ ــا "اش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة

مشاورات أوروبية حول تأجيل «بريكست»

المعارضة البريطانية ّ
تتوعد جونسون بسبب «رسائله الغامضة»
رغم الغموض الذي أثاره توجيه رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون رسائل إلى المفوضية
األوروب ـي ــة لطلب إرج ــاء مــوعــد االنـفـصــال قبل 11
ً
يوما من الموعد األخير لـ "بريكست"ّ ،
مهدت الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي ،أمس ،الطريق أمام
البرلمان األوروبي للمصادقة على االتفاق الذي تم
التوصل إليه األسبوع الماضي مع جونسون ،لكنها
ً
لم تتخذ قرارا بشأن طلب لندن تأجيل الخروج لما
ً
بعد الموعد المقرر له حاليا في  31أكتوبر.
وأك ــدت مـصــادر دبلوماسية أن سـفــراء االتحاد
ً
األوروبـ ــي أطـلـقــوا رسـمـيــا عملية المصادقة على
االتـفــاق ،خــال اجتماع قصير مع كبير مفاوضي
ملف خروج بريطانيا من االتحاد ميشيل بارنييه.
وذكــر أحد هذه المصادر أنه تم إطــاع السفراء
عـلــى طـلــب الـتــأجـيــل ال ــذي تــم تـقــديـمــه الـلـيـلــة قبل
ً
الماضية ،الفتا إلــى أن رئيس المجلس األوروبــي
دونــالــد توسك سيجري على مــدار األي ــام المقبلة
م ـشــاورات مــع ق ــادة دول االتـحــاد األوروب ــي بشأن
الطلب ،مع األخذ في االعتبار "التطورات في الجانب
البريطاني".
وأفاد مصدر آخر ،بأن الوضع في بريطانيا "غير
ً
ً
واضــح جــدا" ،مشيرا إلى أن التكتل ال يريد اتخاذ
قرار بشأن التأجيل ثم يجد البرلمان البريطاني قد
صادق على االتفاق.
ً
وأضاف أنه "ليس مستبعدا" أن يتمكن الجانبان

سلة أخبار
كشمير :مقتل  9واتهامات
بين الهند وباكستان

القافلة األميركية في أحد شوارع تل تمر أمس (أ ف ب)

مباحثات بين الصفدي وأبوالغيط حول سورية
بحث وزي ــر الـخــارجـيــة األردنـ ــي ،أيـمــن الـصـفــدي ،مع
األمين العام لجامعة الــدول العربية ،أحمد أبوالغيط،
ضرورة إنهاء الحرب في سورية ،وإيجاد حل سياسي
يسهم في عودتها إلى حاضنتها العربية.
وقال الصفدي ،عقب مباحثات مع أبوالغيط في ّ
عمان،

دوليات

مــن استكمال عملية الـمـصــادقــة قبل  31ال ـجــاري،
ً
مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قد يكون هناك تأجيل
"تقني" الستكمال العملية.
وك ــان الـبــرلـمــان الـبــريـطــانــي رف ــض ث ــاث مــرات
االتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الــوزراء السابقة
تيريزا ماي مع االتحاد.
وأمــس األول ،صـ ّـوت مجلس العموم البريطاني
ً
بأغلبية  322صوتا مقابل  306على تأجيل تصويته
الحاسم بشأن اتفاق "بريكست" الذي تم التوصل إليه
الخميس الماضي بين لندن وبروكسل.
وبـ ـن ــاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،وجـ ــد األوروبـ ـ ـي ـ ــون أنـفـسـهــم
صباح أمس ،أمام ثالث رسائل ،تقول جميعها األمر
ّ
ونقيضه ،في حين ال يزال هناك أقل من أسبوعين
ّ
لتجنب خــروج من دون اتفاق يثير قلق األوســاط
االقتصادية.
وطلبت الرسالة األولى التي لم يوقعها جونسون،
إرجــاء موعد "بريكست" ثالثة أشهر .وفي الرسالة
الثانية التي وقعها رئيس الوزراء ،يؤكد هذا األخير
أنه ال يريد التأجيل .أما الرسالة الثالثة التي أرسلها
السفير البريطاني لدى االتحاد األوروبي تيم بارو،
ً
فتشير إلى أن اإلرجاء لم ُيطلب إال امتثاال للقانون.
وبينما قال مايكل غوف ،أقرب مساعدي جونسون
فــي مقابلة مــع قناة "سـكــاي نـيــوز" ،أمــس ،إنــه رغم
هذا الطلب "سنخرج في  31أكتوبر .نملك الوسائل
والمهارة لتحقيق ذلك"ّ ،
توعدت المعارضة بوضع

جونسون ،أمام مسؤوليته ،بسبب "رسائله الغامضة"
التي أرسلها إلى توسك ،بشأن مواعيد "بريكست".
وتؤكد المعارضة أن جونسون أشار في رسائله هذه
إلى عدم رغبته في تلبية دعوته السابقة حول تأجيل
مواعيد "بريكست" ويتهم البرلمانيين البريطانيين
بأنهم لم يوافقوا على القرار الذي كان يرغب فيه.
وق ــال زعـيــم "ح ــزب ال ـع ـمــال" جـيــريـمــي كــوربـيــن،
فــي خـطــاب أل ـقــاه مـســاء أم ــس األول أم ــام أن ـصــاره:
ّ
لتحدي أعمال
"سنستخدم كــل الوسائل الممكنة
ّ
سنتحدى نوايا جونسون لخروج
الحكومة ،كما
بريطانيا من االتحاد األوروبــي من دون أي اتفاق.
نحن اآلن حركة مــوحــدة .ويوجد بيننا من صوت
لمصلحة الخروج ومن صوت ضده .وكلنا أعضاء
حزب العمال".
من جهته ،وصــف أحــد قــادة الجناح اليساري لـ
"الـعـمــال" ،جــون مــاكــدونــال ،الــرســائــل التي وجهها
جونسون لتوسك بأنها "رد الفعل المتغطرس ورد
ً
فـعــل الـمــراهـقــة عـلــى أع ـمــال الـبــرلـمــان" ،مضيفا أن
"جونسون رئيس وزراء يتعامل اآلن مع البرلمان
والمحاكم بازدراء".
وتــابــع" :رفـضــه الطفولي لمجرد التوقيع على
الخطاب يؤكد ما كنا نشتبه فيه طوال الوقت ،وهو
أن جونسون بتعاليه يعتقد أنه فوق القانون وفوق
المحاسبة".
(بروكسل ،لندن ـ ـ وكاالت)

ديمقراطية" كما يفعل ساندرز
ً
البالغ  78عاما والموجود في
الكونغرس منذ عام .1991
وي ـت ـنــافــس ل ـن ـيــل الـتــرشـيــح
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــرئــاسـيــة  19مــرش ـحــا ،شــارك
 12منهم فــي مـنــاظــرة الثالثاء
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ويـ ـحـ ـت ــل سـ ــانـ ــدرز
المركز الثالث في استطالعات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي خ ـ ـ ـلـ ـ ــف ج ـ ـ ـ ــو بـ ـ ــايـ ـ ــدن
وإليزابيث وارين.
وان ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــت كـ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــز
الـ ـ ـ ــى زمـ ـيـ ـلـ ـتـ ـه ــا مـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــرس
ال ـ ــديـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــراط ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ف ــي
الكونغرس المسلمة إلهان عمر
في تأييد ساندرز.
والـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــان ال ـ ـشـ ــاب ـ ـتـ ــان
ت ـ ـن ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــان إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا ي ـس ـم ــى
ب ــ"ال ـفــرقــة" ،وه ــي مجموعة من
أربع نائبات شابات متنوعات
عرقيا ويساريات وجريئات.
وأض ــاف ــت ك ــورت ـي ــز" :عـنــدمــا
كـنــت أعـمــل نــادلــة ،وح ــان وقــت
ّ
التخرج من الجامعة وأنا أحمل
ً
ديـ ـن ــا ك ـط ــال ـب ــة ،ك ـ ــان س ــان ــدرز

ً
واحدا من القالئل الذين يقولون
ّ
ال ينبغي أن يتخرج أي شخص
بدين ثقيل وطويل األمد".
على صعيد آخ ــر ،قــال وزيــر
خــارج ـيــة الـمـكـسـيــك مــارسـيـلــو
إب ــرارد ،إن الرئيس المكسيكي
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
ونـظـيــره األمـيــركــي ،اتفقا على
اتخاذ إجراء سريع لوقف تدفق
األسلحة بطريق غير قانوني
مـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة إل ــى
المكسيك حيث اندلعت معارك
عنيفة بسبب المخدرات.
وق ــال إب ـ ــرارد للصحافيين،
إن لوبيز أوبــرادور اقترح على
ترامب خالل اتصال هاتفي "أن
يستخدم البلدان التكنولوجيا
إلغالق الحدود وتجميد تجارة
ال ـ ـسـ ــاح الـ ـت ــي ت ـ ـ ــودي ب ـح ـيــاة
الناس في المكسيك".
وأض ــاف إبـ ــرارد" :رد ترامب
ب ـ ــأن ـ ــه يـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
التكنولوجيا لتنفيذ ذلك فكرة
جيدة".
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

إيطاليا :سالفيني يبدأ معركة
استعادة السلطة
شارك زعيم حزب الرابطة السيادي ماتيو سالفيني في تجمع حاشد بروما ،أمل
منه تعزيز موقعه زعيما ألحزاب اليمين المتطرف في إيطاليا.
وأمــام أكثر من  100ألف شخص احتشدوا في العاصمة اإليطالية ،أمس األول،
خطب فيهم عــدد مــن ق ــادة اليمين المتطرف ورئـيــس الحكومة الـســابــق سيلفيو
برلسكوني ،قال سالفيني" :كنا على صواب في االنسحاب من هذه الحكومة".
ويهدف هذا التجمع ،وهو األول منذ أن انسحب سالفيني من االئتالف الحكومي
الــذي كان يجمعه مع "حركة  5نجوم" المناهضة للمؤسسات ،إلى ضرب شرعية
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ال ـتــي شـكـلـهــا حـلـيـفــه ال ـســابــق لــويـجــي دي مــايــو مــع "ال ـحــزب
الديمقراطي" اليساري ويرأسها جوزيبي كونتي.
وكــان سالفيني يأمل انسحابه من االئتالف الحكومي الــذي كــان الرجل القوي
ووزير الداخلية فيه ،والدعوة إلى انتخابات مبكرة يتولى بعدها قيادة البالد ،إذ
إن استطالعات الرأي كانت تتوقع حينذاك حصوله على  38في المئة من األصوات.
لكن استراتيجيته أخفقت واضطر إلى الخروج من الحكم.
وقال سالفيني" :أريد العيش في بلد حر ،حيث يمكن أن تحكم من دون انتظار
ا تـصــال مــن المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أو الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون".
وتشير االستطالعات األخيرة إلى أن "الرابطة" يتمتع بدعم ما بين  30و 33في
المئة من الناخبين ،متقدما بأشواط على أقرب منافسيه " 5نجوم" و"الديمقراطي"
اللذين تراجعت نسبة التأييد لهما إلى ما بين  18و 20في المئة.
وقال المنظمون إنهم يريدون أن يكون التجمع "التحرك المؤسس لمشروع يهدف
إلى توسيع الحزب ليشمل قوى متنوعة" تمهيدا لالنتخابات المقبلة.
وفيما تسعى األغلبية إلى تغيير القانون االنتخابي لنسف استراتيجيته التي
يهدف منها إلى االستئثار بالسلطة في البالد ،يحاول سالفيني جمع أحزاب اليمين
واليمين القومي حوله.
وتعهدت زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" جورجا ميلوني التصدي لـ"أسلمة أوروبا"،
وقالت" :فلنخض هذه المعركة معا" داعية إلى تخطي الحواجز الحزبية واألنانية.
(روما ـ ـ أ ف ب)

قتل  9أشخاص على األقل
في إطالق نار على الحدود
بين شطري كشمير ،ما يرفع
حصيلة القتلى في األيام
األخيرة ،مع تخفيف نيودلهي
ً
ً
حظرا للتجول وقيودا على
االتصاالت مفروضة في
اإلقليم المضطرب منذ أكثر
من شهرين .وتبادل مسؤولو
البلدين اتهامات بإطالق
قذائف الهاون على خط
المراقبة ،الذي يمثل الحدود
الفعلية بين شطري كشمير
الواقعة في الهيمااليا.
فبينما قال الناطق باسم
الجيش الهندي راجيش كاليا،
إن "جنديين ومدنيا قتلوا
وجرح ثالثة في إطالق نار
استفزازي قامت به باكستان"،
أكد مسؤولون في الشطر
ّ
الباكستاني من كشمير ،أن 6
مدنيين بينهم ثالثة من أسرة
واحدة قتلوا وأصيب ثمانية
في مظفر آباد ووادي نيالم
بقذائف الهاون.

كندا :زعيم المحافظين
ّ
يشوه سمعة منافسيه

واجه زعيم المحافظين
الكندي أندرو شير ،سيال من
األسئلة الصحافية بعد نشر
تقارير اعالمية تفيد بأن حزبه
عمل على تشويه سمعة حزب
آخر منافس قبل االنتخابات
العامة هذا األسبوع .وأفادت
صحيفة "غلوب آند ميل" عن
وجود مزاعم بأن المحافظين
دفعوا أمواال لشركة عالقات
عامة ،بهدف شن حملة على
ّ
تصور
وسائل التواصل
أعضاء "حزب الشعب الكندي"
كعنصريين .وكرر شير ،الذي
تضعه استطالعات الرأي
في موقع متقارب مع رئيس
الوزراء الليبرالي جاستين
ترودو ،القول ،بأن "حزب
ّ
المحافظين ال يعلق على باعة
قد نواجههم أو ال نواجههم".

كيم جونغ أون يزور
مزارع بيوت بالستيكية

قام الزعيم الكوري الشمالي،
كيم جونغ أون ،بزيارة مزرعة
بيوت بالستيكية محمية
تحت اإلنشاء ،ودعا لتطوير
التقنيات الزراعية لزيادة
إنتاج الخضراوات.
وأكد كيم أثناء زيارته ،التي
لم يعلن تاريخها ،لمزارع
الخضراوات والمشاتل
تحت السقوف البالستيكية
"ضرورة ابتكار طرق وتقنيات
متطورة لزراعة الخضراوات
من أجل زيادة المحاصيل
وتشجيع اإلنتاج .وتأتي
الزيارة في الوقت الذي تجاهد
فيه كوريا الشمالية لحل
مشكلة نقص الغذاء المزمن.

إندونيسيا :ويدودو يؤدي
اليمين لوالية ثانية

أدى الرئيس اإلندونيسي
جوكو ويدودو اليمين امس،
لفترة والية ثانية مدتها
خمس سنوات ،ليقود ثالث
أكبر ديمقراطية في العالم
بعد فترة والية أولى شهدت
إنفاقا كثيفا على البنية
األساسية .وتعهد ويدودو،
تاجر األثاث السابق الذي جاء
من خارج المؤسسة العسكرية
والنخبة السياسية ،بجذب
المزيد من االستثمارات إلى
أكبر اقتصاد في جنوب
شرقي آسيا والتركيز على
تحسين الموارد البشرية في
البالد في فترة الوالية الثانية.

ةديرجلا
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رياضة

الساحل يشعل األجواء في القادسية

باختصار
كاظمة يهزم الصليبيخات
في طائرة االتحاد

معرفي يهاجم االتحاد وبنيان يعترف بوجود أخطاء
أحمد حامد

أثار تعادل الساحل مع
القادسية بهدف لكل منهما
في المباراة التي جمعت بينهما
أمس األول في الجولة الثالثة
من منافسات دوري ڤيڤا لكرة
القدم ،حالة من الغضب سواء
بين الجماهير أو داخل مجلس
إدارة النادي.

فرطنا في
فوز كبير على
األصفر
العتيبي

أشـ ـع ــل الـ ـتـ ـع ــادل اإلي ـج ــاب ــي
بـهــدف لـكــل فــريــق بـيــن الساحل
وال ـقــادس ـيــة ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـتــي
جمعت بينهما أمــس األول في
ال ـجــولــة الـثــالـثــة م ــن مـنــافـســات
دوري ڤيڤا لـكــرة الـقــدم األج ــواء
داخل نادي القادسية.
وك ــان ال ـســاحــل خـطــف نقطة
ال ـت ـع ــادل م ــن ال ـقــادس ـيــة بعدما
س ـج ــل م ـه ــاج ـم ــه أحـ ـم ــد تـيـتــي
هدف التعادل قبل نهاية المباراة
بدقائق معدودة ،في حين سجل
ل ــأصـ ـف ــر ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ل ــوك ــاس
قاتشيو في الدقيقة .30
وت ـس ـب ــب ت ـ ـعـ ــادل ال ـق ــادس ـي ــة
مــع الـســاحــل فــي ف ـقــدان األصـفــر
ل ـ ـصـ ــدارة ال ـت ــرت ـي ــب ،لـمـصـلـحــة
غريمه التقليدي فريق الكويت
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي فـ ـ ـ ـ ــاز عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـتـ ـض ــام ــن
بسداسية مقابل هدفين ،ليرفع
رص ـيــده إل ــى  9ن ـقــاط بالعالمة
الكاملة.
وج ـ ـ ــاءت ردة ال ـف ـعــل األولـ ــى
في القادسية في اتجاه المدرب
اإلس ـبــانــي بــابـلــو فــرانـكــو حيث
ح ـ ـم ـ ـل ـ ـتـ ــه ج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر األصـ ـ ـف ـ ــر
مسؤولية التعادل ،مؤكدة أنه لم
يمنح الساحل التقدير المطلوب
ولم يكن موفقا في التوليفة التي
دخل بها المباراة.
ّ
من جانبه ،شن عضو مجلس
إدارة الـ ـق ــادسـ ـي ــة وال ـم ـت ـح ــدث
الــرس ـمــي بــاســم ال ـن ــادي محمد
رضا معرفي هجوما الذعا على
اتحاد الكرة ،مؤكدا تعمد األخير
ع ــرق ـل ــة األصـ ـف ــر ومـ ـبـ ـك ــرا نـحــو
مساعيه الستعادة لقب الدوري
الممتاز.
وكانت المباراة شهدت لغطا
كبيرا ح ــول ه ــدف سجله العب
ال ـقــادس ـيــة ف ـهــد األنـ ـص ــاري في
ش ـب ــاك ال ـس ــاح ــل ،ف ــي ح ـيــن قــام
الحكم أحمد العلي بإلغاء الهدف
بداعي وجود مخالفة على أحد
العبي القادسية.
واس ـت ـغ ــرب م ـعــرفــي تـجــاهــل

حقق الفريق األول للكرة
ً
الطائرة بنادي كاظمة فوزا
ً
مستحقا على ضيفة فريق
الصليبيخات بنتيجة
ثالثة أشواط مقابل الشيء
في مباراتهما المؤجلة من
الجولة األولى في بطولة
االتحاد للكرة الطائرة ،التي
جرت أمس األول على صالة
يوسف شاهين الغانم بنادي
كاظمة ،وجاءت نتائج
األشواط كالتالي ( ،16-25
.)16-25 ،10-25
وبذلك حصد البرتقالي
نقطتي الفوز ،وتساوى مع
الكويت والعربي والقادسية
والجهراء في صدارة البطولة
بينما اكتفى الصليبيخات
ً
بنقطة الهزيمة ومتساويا
مع أندية الشباب والساحل
واليرموك وبرقان.

احتكاك في كرة مشتركة بين البرازيلي روبينهو والعب الساحل أحمد غازي
مباراة القادسية مع الساحل فيما
يـخــص تطبيق تقنية الفيديو
"ال ـفــار" ،فــي الــوقــت الــذي شهدت
مباراة الكويت والتضامن وجود
نفس التقنية.
وط ــال ــب ال ـم ـت ـحــدث الــرس ـمــي
ب ــاس ــم ال ـق ــادس ـي ــة االت ـ ـحـ ــاد ب ــأن
يـ ـك ــون واضـ ـح ــا ف ــي م ـح ــاوالت ــه
ضــد االص ـفــر ،ورغـبـتــه فــي إبقاء
درع ال ـ ــدوري فــي ن ــادي الـكــويــت
بقوله" :مــا تبونا ناخذ الــدوري
وبتعطونه للكويت؟! ..قولوا لنا!".

الخطأ وارد
مــن جانبه ،قــال المدير العام
لجهاز الكرة في القادسية ناصر
بـنـيــان إن الـجـمـيــع ف ــي الكتيبة
ال ـص ـف ــراء يـتـحـمــل م ــا آلـ ــت إلـيــه
ً
مباراة فريقه مع الساحل ،مشيرا
إلــى أن األخـطــاء واردة ســواء من
ال ـح ـك ــام أو ال ــاع ـب ـي ــن أو حتى
األجهزة الفنية واإلدارية.
وأض ــاف بـنـيــان ،فــي تصريح
لـ "الجريدة" ،أن األصفر لم يظهر
ب ـصــورتــه ال ـج ـيــدة ف ــي مــواجـهــة

الـ ـس ــاح ــل ،م ــؤك ــدا أن تـصـحـيــح
األخطاء وبالسرعة المطلوبة هو
األهم في الوقت الحالي.
وشدد على أهمية طي صفحة
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد ب ـق ــوة
للمواجهة المرتقبة أمام الكويت
الجمعة المقبل ،وهو ما سيعمل
عليه الجهاز اإلداري خالل األيام
القليلة المقبلة.
وعـمــا أثـيــر عــن تـمــرد الــاعــب
أحمد الرياحيّ ،بين انه في انتظار
االجتماع مع الالعب ومعرفة كل
التفاصيل السيما انه لم يكن مع
الجهاز اإلداري في مباراة الساحل
لظروف خاصة.

نقطة مستحقة
بدوره ،أكد المدير الفني لفريق
الساحل لكرة القدم عبدالرحمن
العتيبي أن فريقه فرط في العديد
من الفرص المتاحة للتسجيل في
شـبــاك الـقــادسـيــة وم ــن ثــم حسم
المباراة بنتيجة كبيرة.
وق ــال العتيبي ،ل ـ "الـجــريــدة"،
إن الـســاحــل تعامل مــع الـمـبــاراة

بـجــديــة وبـتــركـيــز ط ــوال شوطي
ال ـم ـب ــاراة ،مـشـيــرا إل ــى أن م ــدرب
األصفر قد يكون قلل من قــدرات
الـســاحــل عندما احتفظ ببعض
أوراق ـ ــه الــراب ـحــة ك ـبــدر الـمـطــوع،
وفهد األنصاري لالستفادة منها
في قادم المباريات.
وأض ـ ــاف أن فــري ـقــه ن ـجــح في
خـ ـل ــق م ـ ـسـ ــاحـ ــات ف ـ ــي دفـ ــاعـ ــات
القادسية ،إال أنه تلقى هدفا في
نصف ساعة األولى بسبب غياب
التركيز في الكرات الثابتة ،وهو
مــا سيعمل على تصحيحه في
المباريات المقبلة.
وبين العتيبي أن التعادل مع
ال ـقــادس ـيــة م ــؤش ــر اي ـجــابــي إلــى
مــا يملكه الـســاحــل مــن إمكانات
والعبين مميزين ،لديهم القدرة
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـ ـم ـ ـشـ ــوار فــي
"الممتاز" بنجاح.
وش ـ ــدد م ـ ــدرب ال ـس ــاح ــل على
أهمية تجاوز مـبــاراة القادسية،
وال ـتــرك ـيــز ف ــي ال ـم ـب ــاراة المهمة
أمـ ــام ال ـعــربــي الـخـمـيــس المقبل
في الجولة الرابعة من منافسات
"الممتاز".

السيد :حققنا األهم أمام التضامن...
والقبندي :النتيجة ال تعبر عن المستوى
أبدى مدرب الكويت لكرة القدم السوري حسام السيد رضاه
عن أداء األبيض في مواجهة التضامن بالمباراة التي جمعت
بينهما امس األول في الجولة الثالثة من مباريات دوري ڤيڤا.
وحـســم األبـيــض نييجة الـمـبــاراة  ،2-6ليرفع رصـيــده إلى
 9نـقــاط فــي ص ــدارة الـتــرتـيــب ،فــي حـيــن تجمد رصـيــد ابـنــاء
الفروانية عند  3نقاط.
وقــال السيد لـ"الجريدة" إن الكويت حقق األهــم بالوصول
إلى النقطة التاسعة ،وبتسجيل  6اهداف في شباك فريق جيد
أدى بشجاعة رغم حالة النقص التي عاناها في أوقات كثيرة.
وأضاف السيد ان اكتمال الصفوف بعودة عناصر المنتخب،
سيمنح األبيض فرصة تحقيق االنسجام والظهور بصورة
أفضل خالل المباريات المقبلة.
من جانبه أكد المدرب المساعد في التضامن جمال القبندي
ان نتيجة المباراة ال تعبر عما قدمه فريقه من مستوى على
مدار الشوطين رغم الظروف التي عاناها منها.
وك ــان حكم الـمـبــاراة عبدالله الـكـنــدري قــد اشـهــر البطاقة
الحمراء لمحترف التضامن الليبي محمد عبدالناصر ،في حين
خرج مدافع الفريق هانز في الدقائق األولى بداعي اإلصابة.
وأض ــاف ان خـبــرة العـبــي الكويت رجـحــت كفة الفريق في
األوقات الصعبة ،مشيرا إلى تأثر فريقه بالنقص العددي في
الشوط الثاني.

ً ً
مجلس هيئة الرياضة وافق على إشهار  4أندية «يد» األخضر يلتقي غراتسي وديا غدا
●

اعتمد بدل انتقال لحكام «»var
اعتمد مجلس إدارة الهيئة
العامة للرياضة ،في اجتماعه
ال ـ ـ ـتـ ـ ــاسـ ـ ــع ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـقـ ــد أمـ ــس
برئاسة أسد تقي ،نائب رئيس
المجلس ،إشهار  4أندية جديدة
شاملة ،وهي :السكب الرياضي
لرياضات الفروسية ،والكوت
الرياضي لرياضات الفروسية،
وان سباير الكويتي للسيارات
وال ـ ــدراج ـ ــات اآللـ ـي ــة ،والـ ـن ــادي
الكويتي للغوص واإلنقاذ.
وذك ـ ـ ـ ــر تـ ـق ــي أن ال ـم ـج ـل ــس
وافق أيضا على صرف انتقال
لـحـكــام  A VAR ،VARإضــافــة
إلــى تكريم العبي المنتخبات
الوطنية واألندية المتخصصة
والـ ـش ــامـ ـل ــة ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
م ــراك ــز م ـت ـقــدمــة ف ــي ب ـط ــوالت
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ــريـ ــاضـ ــي 2015-

جانب من اجتماع مجلس اإلدارة
 ،2016قبل صدور قرار اإليقاف
الرياضي ،على أن يتم تحديد
موعد التكريم وكشوف األسماء
الالعبين من الجهاز التنفيذي
للهيئة.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :اط ـ ـل ـ ـعـ ــت أعـ ـض ــاء
م ـج ـل ــس االدارة ع ـل ــى ن ـتــا ئــج
اجتماعات لجنة متابعة أعمال
إدارة ا ل ـت ـف ـت ـي ــش وا ل ـت ــد ق ـي ــق،
وقدمت للمجلس تقريرا مفصال
عــن االجـتـمــاعــات الـتــي عقدها

أعضاء مجلس اإلدارة مع نواب
ال ـمــديــر ال ـع ــام وب ـعــض إدارات
الهيئة ،والـتــي ج ــاء ت مــن باب
التعاون بين الجهاز التنفيذي
للهيئة ومجلس اإلدارة للوقوف
على كل الصعوبات التي تواجه
الـعـمــل داخ ــل قـطــاعــات الهيئة
لتقديم الحلول المناسبة".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــدم تـ ـ ـق ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــر إل ـ ــى
قطاعات الهيئة المختلفة ،وفي
مقدمتهم المدير العام للهيئة

حمود فليطح ،على المجهود
الكبير الــذي بــذل خــال الفترة
الماضية من أجل خدمة الحركة
الرياضية والشباب الرياضي
في الكويت.
وأشار إلى أن المجلس وافق
على تعديل بعض مواد النظام
األسـ ــاسـ ــي ل ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وال ـ ـمـ ــواد الـمـعــدلــة
بالنظام األساسي لنادي فتيات
العيون ونادي سلوى الرياضي.

محمد عبدالعزيز

يلتقي الفريق األول لكرة اليد بالنادي
ً
العربي ،فريق غراتسي النمساوي ،غدا ،في
أول تجاربه الودية ضمن معسكره التدريبي
ً
المقام حاليا في سلوفينيا ،وحتى مطلع
ً
نوفمبر المقبل ،اسـتـعــدادا للمشاركة في
ال ـب ـط ــول ــة اآلسـ ـي ــوي ــة  22ل ــأن ــدي ــة أب ـط ــال
الـ ــدوري ،والـمــزمــع أن تستضيفها مدينة
سام شوك بكوريا الجنوبية خالل الفترة
من  7إلى  17نوفمبر المقبل ،بمشاركة 11
ً
ً
ناديا أسيويا.
وي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر تـ ــدري ـ ـبـ ــاتـ ــه فــي
سلوفينيا تحت قيادة المدرب السلوفيني
ب ــورت مــاجـيــك ،ال ــذي انتظر الـفــريــق هناك
لـتـسـلــم م ـهــام عـمـلــه ال ـجــديــد م ـعــه ،بعدما
ج ــددت ادارة االخ ـضــر ع ـقــده فــي الـمــوســم
الـجــديــد ،لـكــن وف ــق ظــروفــه الـخــاصــة التي
سـتـمـكـنــه م ــن ق ـي ــادة ال ـفــريــق ف ــي الـبـطــولــة
اآلسيوية ،ثم يعود بعدها إلى سلوفينيا
النـهــاء الــدراســة الــدولـيــة للمدربين والتي
ستستمر حتى شهر يناير المقبل ،بعدها

يتولى ماجيك قيادة االخضر في
مباريات الدوري المحلي.
يذكر أن قرعة البطولة أوقعت
العربي ضمن المجموعة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
أن ــدي ــة ال ــوك ــرة الـقـطــري
وعمان ُ
العماني وباربار
ال ـب ـح ــري ـن ــي والـ ــوحـ ــدة
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودي وفـ ـ ـ ـ ـ ــوالذ
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،ب ـي ـن ـم ــا ج ــاء
الكويت ضمن المجموعة
األول ـ ـ ـ ـ ــى وب ـج ــان ـب ــه
أندية سك هاوكس
الكوري وزجروس
اإليــرانــي والعربي
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري والـ ـ ـش ـ ــارق ـ ــة
اإلماراتي.

بورت ماجيك

الندوة الرياضية الخامسة
في النادي العربي اليوم

ُ
تقام في السابعة مساء اليوم
الندوة الرياضية الخامسة
تحت عنوان "وماذا بعد رفع
ً
اإليقاف الرياضي نهائيا
عن دولة الكويت" ،وذلك على
مسرح أحمد الرومي بالنادي
العربي ،تحت إشراف وإدارة
رئيس اللجنة الثقافية
حسين المقصيد (عريف
الندوة) ،ويحاضر فيها كل
من عضو مجلس األمة خليل
الصالح ،ونائب مدير الهيئة
العامة للرياضة د .صقر
المال ،وحسين المسلم أمين
سر اللجنة األولمبية.

االتحاد العربي لكرة اليد
يصدر جدول «الناشئين»
أصدر االتحاد العربي
لكرة اليد جدول مباريات
النسخة العاشرة من البطولة
العربية لمنتخبات الناشئين
مواليد  ،2002والتي تقام
في مدينة نابل التونسية،
من  27الجاري حتى 3
نوفمبر المقبل ،بمشاركة
 6منتخبات عربية :تونس
والكويت وقطر والسعودية
واألردن والمغرب .وسيفتتح
المنتخب الوطني البطولة
بلقاء نظيره األردني
 27أكتوبر ،ويلعب 28
مع تونس ،ويوم  29مع
السعودية ،ويوم  31أكتوبر
مع قطر ،على أن تكون
المباراة األخيرة  1نوفمبر
مع المغرب.

ً
التركي سفيرا لإلسكواش
بجامعة جورج واشنطن

ً
ً
«أزرق اليد» يواصل السقوط فنيا وانضباطيا في التصفيات اآلسيوية
●

محمد عبدالعزيز

خسر منتخبنا الوطني األول لكرة اليد
مباراته الثانية في التصفيات اآلسيوية
المؤهلة ألولمبياد طوكيو  2020على
ي ــد ن ـظ ـيــره ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،بنتيجة
( 36-32الشوط األول  )20-16في اللقاء الذي
جمعهما أ مــس على صالة مجمع الدحيل
بالعاصمة القطرية الدوحة ،ضمن الجولة
الثانية من المجموعة الثانية للتصفيات.
وبذلك بات أمل األزرق في التأهل للدور
الثاني ضعيفا جدا ،ويحتاج إلى معجزة،
بعدما أصـبــح المنتخب الــوحـيــد مــن دون
رصيد في مجموعته الثانية ،بينما أحيا
نظيره الكوري الجنوبي آماله في المنافسة
ع ـل ــى ب ـط ــاق ـت ــي الـ ـصـ ـع ــود ل ـ ـلـ ــدور ال ـث ــان ــي
واالستمرار في البطولة برصيد نقطتين.

سيناريو متكرار

عبدالله الغربللي يصوب على مرمى كوريا

لم يستفد الجهاز الفني بقيادة الفرنسي
س ـي ــا الـ ـ ــذي ي ـت ـح ـمــل ال ـك ـث ـيــر م ــن أس ـب ــاب
الهزيمة وقــاب قوسين أو أدنــى من توديع
الـتـصـفـيــات ،مــن أخ ـطــاء الـلـقــاء األول أمــام
المنتخب الـبـحــريـنــي ،حـيــث ت ـكــررت نفس
األخطاء ،سواء على مستوى الدفاع المتقدم
بطريق  1-5الذي اعتمده المدرب سيال أغلب
فـتــرات الـشــوط األول ،مما نتج عنه وجــود

مساحات بين المدافعين استغلها المنتخب
ّ
يتميز العـبــوه بالسرعة في
الـكــوري الــذي
االخ ـت ــراق والـتـصــويــب مــن مختلف مــراكــز
الملعب.
وف ــي ال ـش ــق ال ـثــانــي م ــن ال ـه ـجــوم عــانــى
األزرق عدم االنضباط التكتيكي والفردية في
األداء واإلصرار على االختراق من منتصف
الدائرة ،وعدم تفعيل دور األجنحة.
وفي الشوط الثاني ،حاول المدرب سيال
العودة إلى اللقاءّ ،
وغير طريقة دفاعه إلى
 - 6صفر ،كما ّ
غير من طريقة هجومه على
ّ
اسـتـحـيــاء ،مما مكنه مــن تقليص الـفــارق،
لكن الفردية في األداء وعدم التزام الالعبين
بتنفيذ تعليمات المدرب منحا الكوريين
ّ
فرصة للسيطرة على مجريات اللقاء ،ولعل
رف ــض ص ــان ــع ال ـع ــاب ال ـفــريــق م ـش ــاري طه
الـخــروج للتبديل ،بناء على طلب المدرب
سيال مرتين ،خير دليل على تردي األوضاع
داخل صفوف األزرق ،سواء في الملعب أو
خارجه.
ويعتبر أبرز العبي الكويت النجم محمد
الغربللي ،الذي نجح في قيادة هجوم الفريق
في أكثر من مناسبة ،وكذلك الحارس علي
صفر على فترات.

اإليقاف المؤقت
وعــانــى األزرق كـثــرة اإليـقــافــات المؤقتة

"دقيقتين" ألغلب العبيه ،لدرجة أن المنتخب
لم يكمل  10دقائق مكتمل الصفوف في كال
الشوطين ،وكذلك الطرد بالبطاقة الحمراء
ل ـم ـش ــاري صـ ـي ــوان ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ـش ــوط
األول ،ويعتبر ذلــك أحــد أسباب الخسارة،
ّ
لكنه يعكس واقعا أليما البد من االلتفات
إليه ومعالجته سريعا ،وهو غياب الخبرة
ال ــازم ــة فــي ال ـم ـبــاريــات ،وكــذلــك انـخـفــاض
معدالت اللياقة البدنية والفنية ،مما دفع
الالعبين إلى ارتكاب أخطاء ساذجة خالل
المباراة.
ّ
وبذلك يحتاج األزرق إلى معجزة لتخطي
الدور األول ،لكن بعد إصابة النجمين محمد
الغربللي وعلي صفر في الدقائق األخيرة
مــن الـلـقــاء ربـمــا تــؤثــر سلبا على بصيص
األم ــل ،لكونهما األفـضــل فــي المنتخب من
ناحيتي االنضباط واألداء.

قطر والسعودية
وبذلك يلتقي اليوم في السادسة مساء
قطر والسعودية برصيد واحد  4نقاط لكل
منهما في المباراة الثالثة واألخيرة لهما في
الدور األول ،وذلك لتحديد المركزين األول
والثاني عن المجموعة ،ويسبقه في الرابعة
عصرا مباراة تحصيل حاصل بين الهندي
وهونغ كونغ.

وقع االختيار على الطالب
الكويتي الذي يدرس بجامعة
جورج واشنطن محمد التركي
ضمن اللجنة االستشارية
لالعبين برابطة االسكواش
الجامعية ليكون أول عربي
يتم اختياره لهذا المنصب.
وقال التركي إن سبعة العبين
من جامعات مختلفة في
الواليات المتحدة بما فيها
جامعتا هارفارد وبرينستون
سيعملون "سفراء للعبة
االسكواش على مستوى
الجامعات وسيكونون صوت
العبي االسكواش بها".
وأضاف "لست أول عربي
وكويتي يشارك في هذه
اللجنة ويعمل ضمن الرابطة
االستشارية فحسب لكنني
أيضا الالعب الدولي الوحيد
ضمن الالعبين السبعة
الذين تم اختيارهم ليكونوا
ضمن الفريق" .وأضاف "لذلك
لن أكون صوت الالعبين
العرب فقط وانما صوت
جميع الطالب الدوليين
الذين يلعبون االسكواش في
(كونا)
الكليات".

ةديرجلا
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اإلمارات تخطف أول ذهبية في الدورة
الرياضية للمرأة الخليجية
سيدات الكويت يلتقين البحرين وقطر اليوم في السلة واليد
ت ـ ِّـوج ــت ال ــاعـ ـب ــة اإلم ــاراتـ ـي ــة
لطيفة الحوسني ،بأول ميدالية
ذه ـب ـيــة ف ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـســادســة
لدورة رياضة المرأة الخليجية،
بـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـ ـم ـ ـب ـ ــارزة ،ف ـي ـمــا
حصدت مواطنتها نورة البريكي
الميدالية الفضية.
وجاءت كل من القطرية أميرة
بوجبار واإلمــاراتـيــة شهد خرام
في المركز الثالث مكرر ،وحصدتا
الميدالية البرونزية في منافسات
سالح الفلوريه .وتستكمل اليوم
منافسات الـمـبــارزة فــي سالحي
االيـبـيــه والـســابــر ،ضـمــن ال ــدورة
الـتــي تستمر حتى  30الـجــاري،
تحت رعاية الشيخ ناصر صباح

األحـ ـم ــد ،ال ـنــائــب األول لــرئـيــس
مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفـ ــي م ـنــاف ـســات كـ ــرة ال ـس ـلــة،
حقق منتخب قطر للسيدات فوزا
مستحقا على نظيره البحريني،
بنتيجة .64 - 74

«أزرق السلة» يلتقي البحرين
وتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات
ب ــالـ ـي ــوم الـ ـث ــان ــي ،ح ـي ــث يـلـتـقــي
"أزرق ال ـس ـي ــدات" م ــع الـبـحــريــن
فــي الـســادســة م ـســاء ،فيما تبدأ
مواجهات اليوم بلقاء السعودية
م ــع ق ـط ــر ،ب ـعــدهــا اإلم ـ ـ ـ ــارات مــع
عمان .ويسعى "األزرق" إلى الفوز

م ــن أج ــل مــواص ـلــة ت ـقــدمــه نحو
التأهل إلى الدور التالي.

مباريات اليد
وفي كرة اليد ،حققت سيدات
اإلمارات فوزا عريضا على عمان
بنتيجة  .14 – 21وتستكمل
اليوم مباريات الدور األول،
حـ ـي ــث ي ـل ـع ــب أزرق
س ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـي ـ ــد
ث ــان ــي م ـبــاريــاتــه
ف ــي ال ـ ــدورة أم ــام
قـطــر ف ــي الــرابـعــة
عصرا .بعدها تقام
مواجهة البحرين مع
اإلمـ ـ ـ ــارات ف ــي ال ـس ــادس ــة م ـســاء.
وي ـ ـخـ ــوض م ـن ـت ـخ ــب الـ ـسـ ـي ــدات
الـ ــدورة مــن أج ــل تحقيق نتائج
الف ـ ـتـ ــة ،وصـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـب ــاراة
النهائية.

جانب من منافسات بطولة المبارزة
بنت خــالــد ،إنـهــا تشعر بالفخر
ب ـتــرؤس أول بعثة للمنتخبات
السعودية النسائية للمشاركة
في الدورة السادسة لدول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ب ــوج ــود
ثمانية منتخبات سعودية كلها
إص ــرار وعــزيـمــة لــإثـبــات بأنها
على قدر الثقة.
بـ ـ ـ ــدوره ،أب ـ ــدى الـ ـسـ ـع ــودي د.
نــاصــر ال ـش ـمــري ،رئـيــس اللجنة
التنظيمية الخليجية لكرة اليد
بمجلس التعاون لــدول الخليج
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،س ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ـت ـن ـظ ـيــم
الكويت لدورة األلعاب الخليجية
السادسة لرياضة المرأة ،ما يؤكد
مكانة الكويت بتنظيم مثل هذه
الرياضات ،وخاصة التي تعنى
ب ــري ــاض ــة ال ـ ـمـ ــرأة ،وبـ ـع ــد ع ــودة
الكويت للمشاركات الخارجية.

منافسات البولينغ
كما تنطلق منافسات فــردي
ال ـبــول ـي ـنــغ ال ـي ــوم أي ـض ــا ،وال ـتــي
تشهد تتويج الالعبات الفائزات،
حيث تقام جميع األدوار اليوم،
والتي تشتمل على ستة أشواط
لكل العب.
من جانبها ،قالت رئيسة بعثة
ال ــوف ــد ال ـس ـعــودي األم ـي ــرة نــوف

الوفد السعودي لصاالت القدم

جاء ذلك خالل االجتماع الفني
لفرق اليد الخليجية ،والذي أقيم
أمس األول بفندق رمادا.
و ب ـ ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ـ ــن أن دور ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة
التنظيمية الخليجية لكرة اليد
يختص بتنظيم مـســا بـقــة لعبة
اليد في البطولة ،واإلشراف على
الـلـجـنــة الـفـنـيــة ولـجـنــة الـحـكــام،
ً
واضعا ثقته الكبيرة في أعضاء
اللجنة الفنية والتحكيمية بإدارة
مباريات الدورة على أكمل وجه،
والمساهمة بنجاح الدورة.
ك ـم ــا ش ـك ــر ال ـش ـم ــري الـلـجـنــة
األولـمـبـيــة الـكــويـتـيــة ،والشيخة
نعيمة األحـمــد ،على االستقبال
ال ـ ـط ـ ـيـ ــب لـ ـ ـل ـ ــوف ـ ــود ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة
وألعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـيـ ــد
الخليجية.
ب ــدوره ،أكــد شبيب الهاجري،

نائب رئيس اتحاد اليد وعضو
التنظيمية الخليجية لكرة اليد،
أنهم يعملون بكل طاقاتهم من
أجــل إنـجــاح الـ ــدورة ،وإظـهــارهــا
بالصورة التي تليق بها.
ُي ــذك ــر أن ال ـ ــدورة تـشـهــد أول
مشاركة للسعودية ،فيما تتنافس
الـ ــدول ال ـســت ال ـم ـشــاركــة ف ــي 11
ل ـع ـبــة ف ــردي ــة وج ـم ــاع ـي ــة ،وه ــي:
ك ــرة الـيــد وال ـكــرة الـطــائــرة وكــرة
ال ـس ـلــة وكـ ــرة ال ـط ــاولــة وريــاضــة
التايكواندو والرماية والبولينغ
والمبارزة وألعاب القوى (وألعاب
قوى االحتياجات الخاصة) وكرة
قدم الصاالت ،التي تشارك فيها
أربـ ـ ــع دول فـ ـق ــط ،ه ـ ــي :ال ـكــويــت
(الدولة المستضيفة) ،والسعودية
والبحرين واإلمارات.

المنتخبات في «آسيا  »25للبولينغ تبدأ تسجيل الكرات اليوم
تشهد بطولة "آسيا  "25للبولينغ للرجال
والسيدات ،بين العاشرة صباحا والخامسة
مساء اليوم ،بدء تسجيل الكرات الرسمية
ل ــاع ـب ـي ــن ،وت ــزيـ ـي ــت الـ ـخـ ـط ــوط فـ ــي 1:30
و 2:30بعد الظهر ،لتبدأ بعدها التدريبات
الــرس ـم ـيــة لـلـمـجـمــوعــة األولـ ـ ــى م ــن الـ ــدول
المتنافسة.
وبعد تزييت الخطوط للمرة الثانية في
الرابعة عصرا ،تنطلق بعد ساعة واحــدة
الـتــدريـبــات الــرسـمـيــة للمجموعة الثانية
م ــن الـ ــدول الـمـتـنــافـســة ف ــي الـبـطــولــة الـتــي
افتتحت في الكويت أمــس ،بمشاركة 228
العـبــا والعـبــة يمثلون  27دول ــة ،وتستمر
منافساتها حتى  30الجاري.

وب ـ ـعـ ــد أن اكـ ـتـ ـم ــل عـ ـق ــد وفـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ــدول
ال ـم ـشــاركــة ،أم ــس ،بــوصــولـهــا إل ــى ال ـبــاد،
وتسهيل أمورها من قبل لجنتي االستقبال
واإلعاشة ،ترتفع وتيرة استعدادات الدول
المتنافسة التي خاضت ،أمــس ،تدريبات
رسـمـيــة تـسـتـمــر ص ـبــاح ال ـي ــوم ،وسـتـكــون
الـ ـمـ ـقـ ـي ــاس ال ـف ـع ـل ــي ل ـل ـت ـح ـض ـيــر لـحـصــد
الميداليات التي توزع أوالها غدا ،من خالل
ذهبية فردي السيدات.
وت ـت ـه ـيــأ أك ـث ــر م ــن دول ـ ــة لـكـســر هيمنة
كوريا الجنوبية على صــدارة آخر  5نسخ
من البطولة ،وتحديدا أعوام  2016و2015
و 2012و 2011و ،2008و فـ ــي مـقــد مـتـهــا
ماليزيا وتــايــوان وهــونــغ كــونــغ واليابان

ً
الفوز الرابع تواليا للشارقة
في الدوري اإلماراتي
حافظ الشارقة على الصدارة،
بتحقيقه الفوز الرابع تواليا ،بعد
سحقه مضيفه الوصل  ،1-5أمس
األول ،في ختام المرحلة الرابعة
من الدوري اإلماراتي لكرة القدم.
وس ـ ـجـ ــل ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي إيـ ـغ ــور
ك ــورن ــادو ( 24و )38ومـهــاجـمــا
ال ـ ــرأس األخ ـض ــر ريـ ــان مـيـنــديــز
( )41وري ـ ـ ـكـ ـ ــاردو غ ــوم ـي ــز ()65
والبرازيلي ماركوس فينيسوس
( )83أهداف الشارقة ،والبرازيلي
ف ــا بـ ـي ــو دي لـ ـيـ ـم ــا ( )80ه ــدف
الوصل.
ورفــع الشارقة ،الوحيد الذي
يحقق العالمة الكاملة ،رصيده
إل ــى  12نـقـطــة ،فــي حـيــن تــراجــع
الــوصــل ،ال ــذي تـعــرض للهزيمة
الثالثة تواليا ،إلى المركز األخير
بنقطة واحدة.
وأل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــق شـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي،
الـ ــوص ـ ـيـ ــف ،ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة األول ـ ــى
ب ـض ـي ـف ــه بـ ـن ــي ي ـ ـ ـ ــاس ،وه ــزم ــه

بـ ـه ــدفـ ـي ــن ن ـظ ـي ـف ـي ــن س ـج ـل ـه ـمــا
الـبــرازيـلــي ل ـيــونــاردو دي ســوزا
( )38والسويسري ديفيد مارياني
(.)44
ورف ــع شـبــاب األهـلــي رصيده
إلـ ــى  10نـ ـق ــاط ،م ـقــابــل  5لـبـنــي
ياس ،الذي تراجع للمركز الثامن
وله  5نقاط.
كما حافظ العين على مركزه
ال ـثــالــث بـتـســع ن ـق ــاط ،بتخطيه
ضـيـفــه حـتــا بـصـعــوبــة بهدفين
ل ـل ـب ــرازي ـل ــي ك ــاي ــو ك ــان ـي ــدو (42
م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء) وال ـكــون ـغــولــي
البــا كــودجــو ( ،)82مقابل هدف
للبرازيلي ريكاردو فالونتي (.)66
(أ ف ب)

وتــايـلـنــد وأس ـتــرال ـيــا وس ـن ـغــافــورة ،وهــي
احـتـكــرت (م ــع ك ــوري ــا) جـمـيــع الـمـيــدالـيــات
ال ـت ــي وزع ـ ــت ف ــي ال ـن ـس ـخــة األخـ ـي ــرة الـتــي
استضافتها هونغ كونغ.
وتـبــرز أيـضــا إندونيسيا الساعية الى
العودة ،وهي التي نالت صدارة نسخة عام
 ،2006إضافة إلى الهند والصين واإلمارات،
ومن المعلوم أن كوريا الجنوبية احتكرت
ال ـ ـصـ ــدارة  7م ـ ــرات ف ــي آخـ ــر  10ن ـســخ من
البطولة منذ عام  ،1998ولم تكسر هيمنتها
سوى إندونيسيا واليابان وتايوان.
وتـهـيـمــن ال ـ ــدول اآلس ـي ــوي ــة ب ـق ــوة على
الصعيد العالمي ،فتحتل كوريا الجنوبية
الـمــرتـبــة الــراب ـعــة فــي سـجــل الـ ــدول األكـثــر

ح ـصــدا لـلـمـيــدالـيــات ف ــي ب ـط ــوالت الـعــالــم
(رجـ ـ ـ ـ ــال) ،ب ـي ـن ـمــا ت ــأت ــي تـ ــايـ ــوان خــام ـســة
وأستراليا ثامنة وماليزيا حــاديــة عشرة
والفلبين ثالثة عشرة وسنغافورة خامسة
ع ـ ـشـ ــرة .ول ـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،حـ ـل ــت ك ــوري ــا
الجنوبية ثانية والفلبين رابعة وماليزيا
خ ــام ـس ــة والـ ـي ــاب ــان س ــادس ــة وأس ـت ــرال ـي ــا
سادسة وتايوان حادية عشرة.
أما الكويت فقد حصدت ميدالية برونزية
واح ـ ـ ــدة خ ـ ــال بـ ـط ــوالت ال ـع ــال ــم (رج ـ ـ ــال)،
بينما نالت فضية وبرونزية في البطولة
اآلسـيــويــة الثالثة والعشرين فــي بانكوك
عام  ،2015كما أحرزت ميدالية واحدة عام
 ،2012و )2011( 3وواحدة (.)2002

الوفد البحريني

النصر يستعيد نغمة االنتصارات أمام الرائد
اسـتـعــاد الـنـصــر نـغـمــة االن ـت ـصــارات بعد
ً
ً
ث ــاث م ـب ــاري ــات ،وح ـق ــق فـ ـ ــوزا ص ـع ـبــا على
مضيفه الــرائــد  -2صـفــر عـلــى ملعب مدينة
الملك عبدالله الرياضية ببريدة ،في المرحلة
السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله (،)18
ويحيى الشهري ( )4+90الهدفين.
ورف ــع الـنـصــر رص ـي ــده إل ــى  11نـقـطــة في
ال ـم ــرك ــز الـ ـس ــادس م ــع مـ ـب ــاراة مــؤج ـلــة أم ــام
الفيصلي ،بينما تجمد ر صـيــد ا لــرا ئــد عند
خمس نقاط في المركز الرابع عشر وله مباراة
مؤجلة أمام التعاون.
وسيطر النصر على مجريات الشوط األول،
وكــاد يفتتح التسجيل لــوال بــراعــة الحارس
الـجــزائــري عــز الــديــن دوخ ــة ،ال ــذي حــول كرة
حمدالله إلى ركنية (.)9
ونجح النصر في افتتاح التسجيل اثر ركلة
ركنية استغلها حمدالله وتابعها على يسار
دوخه ( ،)18وأهدر البرازيلي جوليانو فيكتور
فرصة التعزيز ،عندما تالعب بالدفاع وسدد
كرة تصدى لها الحارس (.)23
وأنقذ الحارس األسترالي براد جونز مرمى
النصر مــن هــدف الـتـعــادل بــإبـعــاده تسديدة
السوري جهاد الحسين إلى ركنية (.)28

واندفع الرائد مطلع الشوط الثاني بحثا
عن التعادل ،وابعد جونز كرة المغربي محمد
فــوزيــر الــى ركنية ( ،)46ثــم حرمت العارضة
الكولومبي ماركو بيريز من التعادل بردها
تـســديــدتــه بـعــد خـطــأ ف ــادح لـلـحــارس جونز
( ،)49لكنه عاد للتألق بإبعاده كرة بيريز إلى
ركنية (.)51

وواصل الرائد إهدار الفرص السهلة ،عندما
كسر بيريز مصيدة التسلل وا ن ـفــرد ولعب
ً
الكرة بعيدا عن المرمى (.)60
ونـ ـج ــح الـ ـشـ ـه ــري فـ ــي ت ــوجـ ـي ــه ال ـض ــرب ــة
القاضية للرائد بتسجيله الهدف الثاني ،اثر
تمريرة من الدولي المغربي نور الدين أمرابط
تابعها برأسه على يسار دوخة (.)4+90

عبدالرزاق حمدالله يحاول المرور من حارس الرائد عزالدين دوخة

الزمالك يتصدر الدوري المصري بعد اصطياد «ذئاب الجبل»
●

أحمد سيد يحتفل بتسجيله هدف الفوز لألبيض

القاهرة  -ةديرجلا

•

ح ـقــق ال ــزم ــال ــك ف ـ ــوزا ثمينا
على حساب المقاولون العرب
ب ـهــدف ـيــن لـ ـه ــدف ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة
التي جمعتهما أمس األول على
استاد السالم ،ضمن منافسات
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـخ ــام ــس لـ ـل ــدوري
المصري.
ً
تقدم المقاولون العرب أوال
عن طريق محمد سالم ( ،)11ثم
ت ـعــادل فــرجــانــي ســاســي (،)15
وأح ــرز أحمد سيد زيــزو هدف
ال ـفــوز لـلــزمــالــك ( ،)34وتـعــرض
فــرجــانــي ســاســي لـلـطــرد (،)85
بـ ـع ــد حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى اإلن ـ ـ ـ ــذار
الثاني.
بهذه النتيجة ،تصدر الزمالك
الدوري المصري ألول مرة هذا
ال ـمــوســم ،بـعــدمــا رف ــع رصـيــده
إلــى النقطة العاشرة ،في حين
تجمد رصيد "ذئاب الجبل" عند

ً
النقطة  ،7محتال المركز الرابع.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،انـ ـتـ ـق ــد ع ـم ــاد
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاس ،ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاول ــون ،حـ ـك ــم الـ ـمـ ـب ــاراة
محمود البنا ،مــؤكــدا أنــه منح
الزمالك فرصة التعادل السريع،
بعدما احتسب ضربة ركنية من
وحي الخيال.
وق ــال الـنـحــاس فــي المؤتمر
ال ـص ـحــافــي" :ال ـح ـك ــم ك ــان يــرى
فقط اللون األصفر ،ولم َير اللون
األبيض في احتساب األخطاء".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي
للمقاولون العرب" :كنا نستحق
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل ع ـ ـلـ ــى أقـ ـ ـ ــل تـ ـق ــدي ــر،
خـصــوصــا أن الــاعـبـيــن قــدمــوا
مباراة كبيرة".
ع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،أع ــرب
الـصــربــي ميتشو عــن سعادته
بالفوز على المقاولون ،مؤكدا
أن العبيه استحقوا االنتصار
عن جدارة واستحقاق.

وأضاف ميتشو ،في المؤتمر
الـصـحــافــي ،أن ال ـم ـبــاراة كانت
صعبة ج ــدا ،السيما أن آخــر 3
مواجهات بين الفريقين شهدت
ال ـت ـعــادل مــرت ـيــن ،وال ـف ــوز م ــرة،
والجهاز الفني وضع هذا األمر
في حساباته.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي
لـ ـل ــزم ــال ــك ،أن ال ـ ـفـ ــوز سـيـمـنــح
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ثـ ـق ــة قـ ـب ــل م ـ ـبـ ــاراة
ج ـي ـنــراس ـيــون ف ــوت ف ــي دوري
األب ـ ـ ـطـ ـ ــال اإلف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي ،الـ ـمـ ـق ــرر
إق ــامـ ـتـ ـه ــا ال ـخ ـم ـي ــس ال ـم ـق ـب ــل،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
عــاج األخ ـطــاء الـتــي وقــع فيها
الالعبون في مباراة المقاولون،
ل ـتــافــي ت ـك ــراره ــا بــالـمـبــاريــات
المقبلة.

االتحاد السعودي يقيل مدربه
التشيلي سييرا
قـ ـ ــررت إدارة نـ ـ ــادي االتـ ـح ــاد
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ان ـ ـمـ ــار
الحائلي ،إقالة المدرب التشيلي
لويس سييرا من تدريب الفريق
األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،وذل ـ ــك غ ــداة
ال ـخ ـســارة أم ــام ال ــوح ــدة صـفــر1-
في المرحلة السابعة من الدوري
المحلي.
وأوضح االتحاد ،عبر حساب
النادي بـ"تويتر" ،أن "إقالة سييرا
جاءت كمحصلة للنتائج السلبية
التي حققها الفريق في مبارياته
األخـ ـي ــرة" ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه كلف
المدرب الوطني محمد العبدلي
ق ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـفـ ــريـ ــق ف ـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
الحالية ،متمنيا له التوفيق.
ً
وب ـ ـ ــات الـ ــوحـ ــدة مـتـخـصـصــا
فـ ــي اإلط ـ ــاح ـ ــة بـ ـم ــدرب ــي الـ ـف ــرق
األخ ــرى ،حيث تسبب حتى اآلن
فــي إقــالــة ثالثة مدربين ،وكانت
ال ـب ــداي ــة م ــع األهـ ـل ــي ،الـ ــذي أق ــال
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش،

بعد الـخـســارة  2-1فــي المرحلة
الـثــالـثــة ،ولـحــق بــه ضـمــك ،الــذي
أق ــال الـتــونـســي مـحـمــد الـكــوكــي،
ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة صـ ـ ـف ـ ــر 1-ف ــي
المرحلة الخامسة ،ثــم االتـحــاد،
بعد خـســارة أمــس األول جمدت
رصيده عند  9نقاط في المركز
الثامن مؤقتا.
(أ ف ب)

فايلر يرفض رحيل ثنائي األهلي
والسيد يبحث عن عرض خليجي
رفـ ــض ال ـس ــوي ـس ــري ري ـن ـيــه فــايـلــر،
مـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي األهـ ـ ـل ـ ــي الـ ـمـ ـص ــري،
الـ ـتـ ـف ــري ــط فـ ــي أي العـ ـ ــب مـ ــن الـ ـق ــوام
األساسي للفريق خالل فترة االنتقاالت
الشتوية المقبلة ،مؤكدا لجهاز الكرة
تمسكه باستمرار أحمد فتحي ومحمد
ه ــان ــي ،ثـنــائــي ال ـفــريــق األول ،بعدما
ج ـ ــدد ن ـ ـ ــادي بـ ـي ــرامـ ـي ــدز م ـف ــاوض ــات ــه
مــع "ال ـجــوكــر" ،لــاسـتـعــانــة بخدماته
واالسـتـفــادة مــن خبراته ،فيما يرغب
م ـح ـمــد ه ــان ــي ف ــي االحـ ـ ـت ـ ــراف بــأحــد
الدوريات األوروبية.
ويطبق فايلر سياسة التدوير بين
فتحي وهاني بمركز الظهير األيمن،
ف ــي ظ ــل ال ـم ـس ـت ــوي ــات ال ـج ـي ــدة ال ـتــي
يقدمها الثنائي مــع "الـمــارد األحمر"
حاليا ،وهو أمر يمنع رحيل أي منهما
فــي الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،طــالـمــا يحظيان
ب ـف ــرص ــة ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـم ـب ــاري ــات

والظهور الرسمي مع الفريق ،سواء في
الدوري المحلي أو البطولة اإلفريقية.
على جانب آخر ،استقر حسين السيد،
ظهير أيـســر األه ـلــي ،عـلــى الــرحـيــل عن
صفوف الفريق خــال فترة االنتقاالت
ال ـش ـتــويــة ،بـعــد خ ــروج ــه مــن حـســابــات
الجهاز الفني في الفترة السابقة ،والذي
ال يمانع رحيله ،بسبب وجود أكثر من
الع ــب يـشـغــل نـفــس م ــرك ــزه ،وه ــم :علي
م ـع ـلــول ال ــدول ــي ال ـتــون ـســي ،ومـحـمــود
وحيد ،وأيمن أشرف ،الذي يجيد اللعب
في مركز الظهير األيسر.
ويقوم حسين السيد حاليا بالبحث
عن عروض خليجية للرحيل عن صفوف
الـفــريــق األح ـمــر ،حيث سبق أن خاض
تجربة احـتــراف في ال ــدوري السعودي
خالل الموسم الماضي مع فريق االتفاق.
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مايوركا يسقط الملكي في مفاجأة مدوية وبرشلونة ينفرد بالصدارة
تلقى ريال مدريد هزيمته
األولى في الموسم الحالي،
وسقط على ملعب ريال
مايوركا صفر ،1-أمس األول،
في المرحلة التاسعة من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

ألحق ريال مايوركا الخسارة
األولـ ـ ـ ــى ب ـض ـي ـفــه ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
ع ـنــدمــا تـغـلــب عـلـيــه  - 1صـفــر،
وأهدى صدارة الدوري اإلسباني
لكرة القدم إلى برشلونة حامل
ال ـل ـق ــب ،وال ـف ــائ ــز ع ـلــى مضيفه
إيبار ،أمــس األول ،في المرحلة
التاسعة.
واستغل ريال مايوركا جيدا
ع ــا مـ ـل ــي األرض وا ل ـج ـم ـه ــور
والغيابات الكثيرة في صفوف
ال ـ ـنـ ــادي ال ـم ـل ـك ــي ،ل ـي ـل ـحــق بــه
الخسارة ويزيحه عن الصدارة.
وخاض ريال مدريد المباراة
ف ــي غـ ـي ــاب ن ـج ــوم ــه األل ـم ــان ــي
ط ــون ــي ك ـ ـ ـ ــروس ،وال ـ ـكـ ــرواتـ ــي
ل ــوك ــا م ــودريـ ـت ــش ،وال ــوي ـل ــزي
غــاريــث بــايــل بسبب اإلصــابــة،
والبلجيكي إدين هازار بسبب
ان ـ ـجـ ــاب زوج ـ ـتـ ــه ،ف ـي ـمــا أب ـقــى
م ــدرب ــه ال ـفــرن ـســي زيـ ــن الــديــن
زي ـ ـ ــدان ع ـل ــى م ــواط ـن ــه راف ــاي ــل
فــاران على دكــة الـبــدالء ،وأراح
المدافع داني كارفاخال ترقبا
للمباراة المنتظرة ضد مضيفه
غلطة س ــراي الـتــركــي الـثــاثــاء
المقبل في الجولة الثالثة من
مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وحسم ريال مايوركا نتيجة
المباراة مبكرا بهدف للعاجي
الغـ ـ ــو ج ــونـ ـي ــور فـ ــي الــدق ـي ـقــة
السابعة بتسديدة را ئـعــة من
داخل المنطقة ،أسكنها الزاوية
الـ ـيـ ـس ــرى ال ـب ـع ـي ــدة ل ـل ـحــارس
البلجيكي تيبو كورتوا.
وحرمت العارضة الفرنسي
كريم بنزيمة من إدراك التعادل

بــردهــا ك ــرة ســاقـطــة مــن داخــل
المنطقة ( ،)27وسدد البرازيلي
مارسيلو كرة قوية من خارج
الـمـنـطـقــة ب ـيــن ي ــدي ال ـح ــارس
مانويل رينا (.)37
وتحسن أداء ريال مدريد في
الشوط الثاني لكن دون فعالية،
وزادت مـحـنــه ب ـط ــرد مــدافـعــه
ألـ ـف ــارو اودري ـ ــوس ـ ــوال لتلقيه
االنذار الثاني (.)74
وجــاء ت هزيمة الــريــال بعد
مسيرة جيدة للنادي الملكي
تـحــت ق ـيــادة مــدربــه الفرنسي
زين الدين زيــدان ،شهدت فوز
الفريق خمس م ــرات وتعادله
ثالث مرات.
وضـ ـ ـ ـ ــرب م ـ ــاي ـ ــورك ـ ــا بـ ـه ــذه
ال ـن ـت ـي ـجــة أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـص ـفــور
بحجر واحد ،حيث إنه استعاد
طعم الفوز أمام جماهيره على
الميرينغي بعد غياب  13عاما
وتحديدا مباراة الــدور الثاني
فــي مــوســم ( )06-2005عندما
فاز بهدفين لواحد.
كـ ـ ـم ـ ــا أن ا لـ ـ ـف ـ ــر ي ـ ــق وا ص ـ ـ ــل
انتصاراته في الليغا للجولة
الـثــانـيــة تــوال ـيــا وال ـثــالــث منذ
بداية الموسم.
واب ـ ـت ـ ـعـ ــد م ـ ــاي ـ ــورك ـ ــا ب ـه ــذه
الـنـتـيـجــة ع ــن مـنـطـقــة الـخـطــر،
ب ـعــد أن رف ــع رص ـي ــده إل ــى 10
ن ـقــاط يـقـفــز بـهــا لـلـمــركــز ال ــ14
مؤقتا.
وتأتي هذه الخسارة لتبعث
بــال ـق ـلــق ف ــي ن ـف ــوس جـمــاهـيــر
الريال قبل مواجهته الصعبة
والمصيرية في دوري األبطال

فرحة العبي مايوركا بعد الفوز على ريال مدريد
يوم الثالثاء المقبل أمام غاالتا
سراي في تركيا.
وي ــدخ ــل ال ــري ــال ال ـل ـق ــاء وال
ب ـ ــدي ـ ــل أمـ ـ ــامـ ـ ــه سـ ـ ـ ــوى ال ـ ـفـ ــوز
بــالـنـقــاط ال ـث ــاث ،السـيـمــا أنــه
يمتلك نقطة وحيدة من خسارة

أمـ ـ ـ ــام ب ـ ــاري ـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
ال ـف ــرن ـس ــي وتـ ـ ـع ـ ــادل فـ ــي عـقــر
داره ( )2-2أم ــام ك ـلــوب ب ــروج
البلجيكي.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،تـغـلــب
ديبورتيفو أالفيس على ضيفه

كورتوا :سنقاتل حتى النهاية

زيدان :افتقدنا كل شيء

زيدان

أقـ َّـر الفرنسي زين الدين زيــدان ،المدير الفني
لــريــال م ــدري ــد ،أم ــس األول ،عـقــب خـســارة
فريقه األول ــى هــذا الموسم فــي «الليغا»
بـ ـه ــدف ع ـل ــى يـ ــد ريـ ـ ــال مـ ــايـ ــوركـ ــا ،ب ــأن
فــري ـقــه «اف ـت ـقــد ك ــل ش ـ ــيء» ،ف ــي أمـسـيــة
سوداء للفريق الملكي ،الذي تنازل عن
الـصــدارة لمصلحة غريمه التقليدي
برشلونة.
وقال زيدان في تصريحات أثناء
المؤتمر الصحافي عقب اللقاء،
الذي أقيم على ملعب إيبيروستار:
«لست قلقا .ال أحب هذه الكلمة».
وأوض ــح« :بــدأنــا الـلـقــاء بشكل
سـيــئ ،ه ــذا حقيقي ،لكننا عدنا
م ـ ــع نـ ـه ــا ي ــة ا لـ ـ ـش ـ ــوط األول ،ثــم
صنعنا بعد ذلك فرصا حقيقية
للتسجيل ،ولكن األم ــور تصبح

أكثر تعقيدا عندما تبدأ بطريقة سيئة ،وال تظهر
بالشكل المطلوب».
وشــدد الـمــدرب الفرنسي على أن فريقه يجب
أن يستفيد «من ذلك في المستقبل» ،ألنهم وجدوا
«صـعــوبــات كثيرة فــي الــدخــول بــأجــواء أكـثــر من
مباراة».
وأكد «زيزو» أن الخسارة أمام مايوركا لم تكن
مسألة «العبين» ،في إشارة للتشكيل الذي بدأ به
اللقاء بتغييرات عديدة مقارنة مع مباريات سابقة.
وقال في هذا الصدد« :ليست هذه هي المشكلة.
عندما تختار أي العبين ،فعليهم أن يشاركوا،
ويلعبوا بشكل جيد ،لكن القرار في النهاية لي،
ويجب تحليل ما حدث ،لكن بأعصاب هادئة».
وتــابــع« :المشكلة أنــه يجب علينا إثـبــات أننا
األفضل كل  3أيام .هذا ال يحدث ،ويجب أن تكون
هناك استمرارية أكثر».
(إفي)

ً
مورينو :خططنا مسبقا للفوز
أبـ ـ ـ ـ ـ ــدى مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب مـ ـ ــايـ ـ ــوركـ ـ ــا،
فـيـسـيـنـتــي م ــوري ـن ــو ،سـعــادتــه
بالفوز ( )0-1على ريال مدريد،
فــي الـمـبــاراة التي أقيمت أمس
األول ،ضمن منافسات الجولة
التاسعة من الــدوري اإلسباني
لكرة القدم.
وع ـق ــب ان ـت ـه ــاء الـ ـلـ ـق ــاء ،ق ــال
مورينو« :حين تفوز على الريال
يبدو كأنك حصدت عشر نقاط،
لكنها ثالث فقط ،تماما مثل تلك
التي تحصلنا عليها أمام إيبار
وإسبانيول» ،مقرا بأن تحقيق
الفوز على الملكي «لطالما كان
من الصعب» تحقيقه.
وأضـ ــاف الـ ـم ــدرب« :خططنا
مسبقا للفوز بالمباراة ،وهــذا
م ــا ح ـ ــدث ،ل ــذل ــك ن ـح ــن س ـع ــداء
ج ـ ــدا .ك ـنــا ن ـع ـلــم أن األم ـ ــر كــان
صعبا» ،مشيرا إلى أن مايوركا
«قــدم بــدايــة جيدة بهدف الجو

مورينو
جونيور» صاحب هــدف اللقاء
الوحيد.
وأك ـ ـ ــد« :كـ ـ ــان بــاسـتـطــاعـتـنــا
ـان ،لكن
أيـضــا تسجيل هــدف ث ـ ٍ
تـ ــم إل ـ ـغ ـ ــاؤه ،ب ـس ـب ــب ال ـت ـس ـلــل،
بعدها عانينا كـثـيــرا ،ألنــه من

الصعب دائما الدفاع عن تقدمك
أمــام الــريــال» .وعقب الفوز ،أكد
أن فــري ـقــه س ـيــركــز حــال ـيــا على
المباراة القادمة أمام ليغانيس
متذيل الترتيب.
(إفي)

سيلتا فيغو بثنائية نظيفة
أمس.
وح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــا أالف ـ ـ ـيـ ـ ــس
توقيع األرجنتيني ليساندرو
م ــا ج ــا ي ــان (ق ،)50و ل ــو ك ــاس
بيريز مارتينيز (ق .)82وبفوزه

أق ـ َّـر الـبـلـجـيـكــي تـيـبــو ك ــورت ــوا ،حــارس
ريــال مدريد ،عقب خسارة الفريق بهدف
نظيف على يد ريال مايوركا ،بأن فريقه
اف ـت ـقــد ال ـك ـثــافــة ال ـت ــي ل ـعــب ب ـهــا أص ـحــاب
األرض ،مشيرا إلــى أنــه «كــان يجب الفوز
على هذا الملعب».
وقال كورتوا في تصريحات تلفزيونية
ع ـق ــب الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي اح ـت ـض ـن ـهــا مـلـعــب
إيبيروستار« :لم أندهش من أداء مايوركا.
لقد كان الفريق الذي توقعناه .كنا نعلم
أنهم سيلعبون بكثافة كبيرة وبحماس،
ـار هـ ــذا األم ـ ــر ف ــي ب ــداي ــة ال ـل ـقــاء،
ولـ ــم ن ـج ـ ِ
وجدنا صعوبة كبيرة للدخول في أجواء
المباراة».
وأض ــاف ال ـحــارس ال ــدول ــي ،أن الـفــريــق
الملكي افتقد اللمسة األ خـيــرة« ،صنعنا
فـ ــرصـ ــا ع ـ ــدي ـ ــدة ،ل ـك ـن ـن ــا افـ ـتـ ـق ــدن ــا ال ــدق ــة
واللمسة األخيرة .على كل حال كان يجب

سيرجي روبرتو
يتعرض لإلصابة
بات سيرجي روبرتو ،ظهير أيمن برشلونة،
خارج حسابات الفريق في رحلته إلى التشيك
لمواجهة فريق سالفيا براغ في دوري األبطال
األرب ـع ــاء الـمـقـبــل ،إث ــر إصــابـتــه بــانـتـفــاخ في
الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى خالل
مباراة إيبار أمس األول ،التي فاز بها البرشا
بثالثية نظيفة في الجولة التاسعة لليغا.
واك ـت ـف ــى ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ـت ــال ــون ــي بـ ــاإلشـ ــارة،
فــي بـيــانــه الـمــرســل لــوســائــل اإلعـ ــام ،إل ــى أن
استجابة الالعب للبرنامج العالجي «ستحدد
موعد عودته للفريق في التدريبات المقبلة».
وشارك روبرتو كأسي في تشكيل البرشا
أمام إيبار أمس األول ،لكنه اضطر إلى مغادرة
الملعب مع نهاية الشوط األول ،بسبب شعوره
ب ــآالم فــي ركبته ،لينزل بــدال منه البرتغالي
نيلسون سيميدو.
(إفي)

علينا الفوز على هذا الملعب».
وأقر كورتوا بأن طرد ألفارو
أودريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزوال زاد م ـ ــن ص ـعــوبــة
إمكانية العودة بنتيجة إيجابية
م ــن م ــاي ــورك ــا« ،ال ـب ـط ــاق ــة ال ـص ـفــراء
الثانية مستحقة ،ال يجب القيام
ب ـم ـث ــل ه ـ ــذه ال ـم ـخ ــال ـف ــة فـيـمــا
تمتلك بطاقة صفراء .األمور
بـ ـ ــاتـ ـ ــت أص ـ ـ ـعـ ـ ــب بـ ـعـ ـش ــرة
العبين».
وأكد صاحب الـ 27عاما
ف ــي ن ـه ــاي ــة ت ـصــري ـحــاتــه،
أن ال ــري ــال سـيـقــاتــل حتى
ال ـن ـه ــاي ــة ،رف ـض ــا تـحـمـيــل
ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــات م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
الخسارة.
(إفي)

تيبو كورتوا

التواء الكاحل يحرم أتلتيكو من خدمات فيليكس
سيغيب العب الوسط البرتغالي
الــواعــد ج ــواو فيليكس أسبوعين
عن أتلتيكو مدريد بسبب إصابته
ب ــال ـت ــواء ف ــي ك ــاح ــل ال ـق ــدم الـيـمـنــى
مــن الــدرجــة الـثــانـيــة ،خ ــال مـبــاراة
فالنسيا أمس األول ( )1-1في الجولة
التاسعة من الليغا.
وأوضح بيان النادي المدريدي،
عبر موقعه الرسمي على اإلنترنت،
أن «فـيـلـيـكــس خـضــع ألش ـعــة رنـيــن
مغناطيسي ،وألشعة سينية كشفت
إصابته بالتواء من الدرجة الثانية
ف ــي الـ ــربـ ــاط ال ـج ــان ـب ــي ال ـخ ــارج ــي
لـكــاحــل ال ـقــدم الـيـمـنــى .وسيتحدد
ً
موعد عودة الالعب وفقا الستجابته
للعالج».
ورغـ ــم أن ال ـب ـيــان ل ــم ي ـحــدد مــدة
فـ ـ ـت ـ ــرة عـ ـ ـ ــاج ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ،فـ ـ ـ ــإن هـ ــذا
الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ي ـق ـت ـضــي
ال ـ ـغ ـ ـيـ ــاب أسـ ـب ــوعـ ـي ــن عـ ـل ــى األق ـ ــل
ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـم ــاع ــب ،وع ـل ـيــه ،فــإن

جواو فيليكس
صــاحــب ال ـ ـ  19عــامــا سـيـغـيــب عن
«الروخيبالنكوس» في  4مباريات
بشكل مبدئي ،هي :باير ليفركوزن
في دوري األبطال الثالثاء المقبل،
و 3فــي الـلـيـغــا أم ــام أثـلـتـيــك بلباو
وديبورتيفو أالفيس وإشبيلية.
واضطر الالعب األغلى في تاريخ
النادي المدريدي ،الذي انضم هذا
الصيف من بنفيكا البرتغالي مقابل

مانشستر سيتي يستعيد توازنه

ً
ديفيد سيلفا يحتفل بعد إحرازه هدفا في مرمى كريستال باالس

حقق أالفيس انتصاره الثالث
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،ورف ـ ــع رص ـيــده
إلى  11نقطة في المركز الـ ،13
بـيـنـمــا تـجـمــد رص ـي ــد سيلتا
ف ـي ـغ ــو عـ ـن ــد تـ ـس ــع ن ـ ـقـ ــاط فــي
المرتبة الـ .18

حقق مانشستر سيتي ،حامل اللقب ،المطلوب منه بعد الفوز
على مضيفه كريستال باالس  - 2صفر ،في المرحلة التاسعة من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وضمن سيتي الفوز في شوطه االول على ارض مضيفه كريستال
باالس بهدفي البرازيلي غابريال جيزوس ( ،)39واإلسباني دافيد
سيلفا ( ،)41ليستعيد توازنه ويقلص الفارق مع غريمه مؤقتا الى
خمس نقاط.
وضمن سيتي فوزه في الشوط األول على كريستال باالس ،حيث
أبقى مدربه االسباني بيب غوارديوال هدافه األرجنتيني سيرخيو
اغويرو والعب الوسط الجزائري رياض محرز على مقاعد البدالء،
وعاد الى صفوفه قلب الدفاع جون ستونز فدخل بديال في نهاية
المباراة.
وافتتح جيزوس التسجيل برأسية جميلة جدا بعد تمريرة من
البرتغالي برناردو سيلفا ( ،)39عززه بتمريرة ساقطة على المسطرة
على حافة المنطقة من رحيم سترلينغ تابعها دافيد سيلفا على
الطائر من مسافة قريبة (.)41
وقال غوارديوال ،الذي دفع بالعبي الوسط البرازيلي فرناندينيو
واإلسباني رودري في قلب الدفاع «بعد فترة التوقف كان جيدا أن
نلعب هنا في ملعب سيلهرست بارك ونحصل على عدة فرص...
واجهنا فــي نهاية الـمـبــاراة لكن (ال ـحــارس الـبــرازيـلــي) ايــدرســون
صدها بروعة».
وتابع المدرب الذي عوض خسارته الصادمة مع ولفرهامبتون
(صفر  )2 -قبل اسبوعين «يدافعون بعمق كبير ويملكون نوعية
في المقدمة مع (البلجيكي كريستيان) بنتيكي و(العاجي ويلفريد)
زاها».

 126مليون يورو ،إلى مغادرة ملعب
المباراة في الدقيقة  78بعدما التف
كاحل قدمه بشكل كامل في وسط
الملعب ليسقط مباشرة واأللم يبدو
ع ـلــى وج ـه ــه ،ح ـيــث غـ ــادر الـمـلـعــب
وس ـ ــط ت ـح ـيــة حـ ـ ــارة م ــن جـمــاهـيــر
«واندا ميتروبوليتانو».
(إفي)

زوله نجم بايرن يبتعد
عن المالعب عدة أشهر
سيفتقد بــا يــرن ميونيخ
جهود مدافعه نيكالس زوله
على مدار عدة أشهر ،بعدما
أصـ ـي ــب ب ـق ـط ــع فـ ــي ال ــرب ــاط
الصليبي بــا لــر كـبــة اليسرى
يستلزم خـضــوعــه لـجــراحــة،
وف ـ ـقـ ــا لـ ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــه ال ـ ـنـ ــادي
البافاري ،أمس.
وأصيب الالعب ( 24عاما)
أث ـ ـنـ ــاء مـ ـ ـب ـ ــاراة ف ــري ـق ــه أمـ ــام
أوغ ـ ـس ـ ـبـ ــورغ ،الـ ـت ــي ان ـت ـهــت
بالتعادل بهدفين لمثليهما
فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة مــن
الدوري األلماني لكرة القدم.
وي ـم ـث ــل غـ ـي ــاب زولـ ـ ــه نـبــأ
سـيـئــا لـلـبــايــرن ،ألن الــدولــي
األلماني كان العبا أساسيا
في كل مباريات الفريق منذ
بداية الموسم.
ورغم ذلك ،ما زال المدرب
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي ن ـي ـكــو كــوفــاتــش
ي ـح ـظ ــى بـ ـث ــاث ــة م ــداف ـع ـي ــن
ب ــال ـف ــري ــق ،هـ ــم :ال ـفــرن ـس ـيــان
ل ـ ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـ ــاس ه ـ ـ ـيـ ـ ــرنـ ـ ــانـ ـ ــديـ ـ ــز

وبنجامين بافار ،واأللماني
ج ـ ـي ـ ــروم بـ ــوات ـ ـي ـ ـنـ ــغ ،ف ـضــا
عـ ـ ــن إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة االسـ ـتـ ـع ــان ــة
باإلسباني خافي مارتينيز،
ال ــذي يـلـعــب ع ــادة فــي مركز
ال ـج ـن ــاح الـ ـم ــداف ــع ،ويـمـكـنــه
أي ـض ــا أن ي ـت ـمــركــز ف ــي قلب
الدفاع.
ِّ
وي ـ ـ ـشـ ـ ــكـ ـ ــل غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب زولـ ـ ـ ــه
مـشـكـلــة بــا لـنـسـبــة لمنتخب
ألمانيا أيـضــا ،حيث أصبح
العـبــا أســاسـيــا بين صفوف
«المانشافت».
(إفي)

٢٧
رونالدو يقود يوفنتوس للفوز وإنتر يفك عقدة ساسوولو
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قاد الدولي البرتغالي رونالدو
فريقه يوفنتوس إلى انتصار
ثمين على بولونيا ،في وقت
تخطى إنتر ميالن مضيفه
ساسوولو بصعوبة ،في
المرحلة الثامنة من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.

حقق يوفنتوس حامل اللقب
في المواسم الثمانية الماضية
فوزه السابع في ثماني مباريات،
واحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــظ ب ـ ـ ـصـ ـ ــدارة ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإليطالي لكرة الـقــدم ،بعد فــوزه
أمس األول على ضيفه بولونيا
.1-2
ورف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدرب
ماوريتسيو ســاري رصيده إلى
 22نـقـطــة م ــن أص ــل  24مـمـكـنــة،
وذلــك بعد انتزاعه الـصــدارة من
إنتر بفوزه عليه  1-2في المرحلة
السابقة ،في أفضل استعداد قبل
استحقاقه األوروبــي على أرضه
ً
أيضا أمام لوكوموتيف موسكو
الروسي ،ضمن منافسات الجولة
ال ـث ــال ـث ــة م ــن دور ال ـم ـج ـمــوعــات
لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وبـ ـ ـع ـ ــد كـ ـ ـ ــرة مـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـيــن
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي الـ ـيـ ـك ــس سـ ــانـ ــدرو
والفرنسي ادري ــان رابـيــو ،أطلق
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
أف ـض ــل الع ــب ف ــي ال ـعــالــم خمس
م ــرات ،تـســديــدة قــويــة فــي زاوي ــة
أرض ـيــة ضـيـقــة مـنـحــت "الـسـيــدة
العجوز" التقدم (.)19
ل ـكــن بــولــون ـيــا ع ـ ــادل ســريـعــا
بتسديدة نصف طائرة من قلب
الدفاع البرازيلي دانيلو سكنت
ال ــزاوي ــة العليا الـيـســرى لمرمى

ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم ج ـي ـجــي
بوفون (.)26
ل ـ ـكـ ــن م ـ ـ ــع انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ال ـ ـشـ ــوط
الـثــانــي ،استعاد صانع األلعاب
البوسني ميراليم بيانيتش تقدم
"بيانكونيري" بعد معمعة وخطأ
بالتشتيت من دفاع بولونيا (.)54
وقـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ـب ــول ـن ــدي
أركاديوش ميليك فريقه نابولي
رابع الترتيب إلى فوزه الخامس
هذا الموسم ،على حساب ضيفه
فيرونا  -2صفر.
وعــاد نابولي إلى سكة الفوز
ع ـل ــى م ـل ـعــب "سـ ـ ــان بـ ــاولـ ــو" فــي
جنوب البالد بفضل هدفي ميليك
في الشوطين ،وذلك بعد تعادله
مـ ــع ت ــوريـ ـن ــو س ـل ـب ــا قـ ـب ــل ف ـت ــرة
التوقف الدولية.
ورفع الفريق الجنوبي رصيده
الــى  16نقطة بفارق  6نقاط عن
يوفنتوس.

انتصار صعب إلنتر
م ــن ج ــان ـب ــه ،ف ــك إن ـت ــر م ـيــان
عقدته أمــام مضيفه ساسوولو
الذي خسر أمامه أربع مرات في
مواجهاتهما الست األخيرة ،وذلك
بالفوز عليه  ،3-4مستعدا بأفضل
طــري ـقــة ل ـمــواج ـهــة ب ـعــد غ ــد ضد

بوروسيا دورتموند األلماني في
دوري أبطال أوروبا.
ورفع إنتر الذي خسر مباراتيه
ال ـم ــاض ـي ـت ـي ــن أمـ ـ ـ ــام ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسـ ـب ــان ــي ف ــي دوري األبـ ـط ــال
ويـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس فـ ـ ــي "س ـ ـ ـيـ ـ ــري أ"
بالنتيجة ذاتـهــا ( ،)2-1رصيده
الــى  21نقطة فــي المركز الثاني
ف ــي تــرت ـيــب ال ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي،
بفارق نقطة خلف فريق "السيدة
العجوز".
وأحـ ــرز أهـ ــداف االن ـتــر كــل من
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ل ــوك ــاك ــو (ه ــدف ـي ــن)
واالرجنتيني الوتــارو مارتينيز
(ه ــدف ـي ــن) ،بـيـنـمــا أح ــرز ب ـيــراري
ودي ــوري ـت ـي ـت ــش وب ــوغ ــا أهـ ــداف
ساسوولو.

تعادل روما وسمبدوريا
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ـ ــرى ،سـقــط
رومـ ــا ف ــي ف ــخ ال ـت ـع ــادل الـسـلـبــي
أمــام مضيفه سمبدوريا متذيل
ال ـتــرت ـيــب ،لـيـفـشــل ف ــي االق ـت ــراب
ً
مـ ــن ن ــاب ــول ــي ال ـ ــراب ـ ــع ،ع ـل ـم ــا أن
ف ــري ــق ال ـع ــاص ـم ــة أنـ ـه ــى ال ـل ـقــاء
بـعـشــرة العـبـيــن بـعــد ط ــرد العــب
خــط وسـطــه الـهــولـنــدي جاستن
ك ـلــوي ـفــرت ب ــاإلن ــذار ال ـثــانــي في
الدقيقة .86

فرحة العبي االنتر بعد نهاية المباراة امام ساسوولو
وب ـ ــات ف ــي رص ـي ــد روم ـ ــا 13
ن ـق ـط ــة ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـسـ ــادس
أم ــام الـقـطــب الـثــانــي للعاصمة
التـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو ،وخـ ـ ـل ـ ــف كـ ــال ـ ـيـ ــاري

معركة لوس أنجلس تطلق موسم الـ«»NBA
ي ـس ـت ـه ــل ف ــريـ ـق ــا م ــديـ ـن ــة ل ــوس
أنـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ،ل ـ ـي ـ ـكـ ــرز ون ـج ـم ــه
ليبرون جيمس ،وكليبيرز
ونجمه الجديد كاوهي
لـيـنــارد بـطــل الموسم
الماضي مع تورونتو
رابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــورز ،م ـ ـعـ ــركـ ــة
الموسم الجديد لدوري
كـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة األمـ ـي ــرك ــي
للمحترفين ( )NBAا لــذي
ينطلق بعد غد.
وع ـ ـ ـ ــزز ل ـ ـي ـ ـكـ ــرز ،الـ ـط ــام ــح
ال سـتـعــادة مكانته التاريخية
كـ ـث ــان ــي أع ـ ـظـ ــم أن ـ ــدي ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدوري
م ــن نــاح ـيــة األلـ ـق ــاب ب ـعــد بــوسـطــن
س ـل ـت ـي ـكــس ،ص ـف ــوف ــه ب ـع ــد مــوســم

رياضة

م ـخ ـي ــب لـ ــآمـ ــال ش ـه ــد غ ـي ــاب ــه عــن
األدوار االقصائية "بالي أوف".
ّ
وضم الفريق األصفر إلى صفوفه
الـمــوهــوب أنطوني ديفيس مــن نيو
أورليانز بيليكانز ،إذ يؤمل أن يؤدي
ً
ً
دورا مهما بجانب "الملك" جيمس في
إعادة الفريق إلى القمة.
ل ـكــن ال ـق ـطــب ال ـث ــان ــي لـلـمــديـنــة لم
يقف مكتوف اليدين ،وعــزز صفوفه
بأحد أبــرز العبي الموسم الماضي.
ً
وأع ـ ــاد كـلـيـبـيــرز ل ـي ـنــارد " 28عــامــا"
إل ــى مـسـقـطــه ،بـعــدمــا ق ــاد تــورونـتــو
رابتورز الكندي في الموسم الماضي
إلــى إحــراز اللقب للمرة األولــى ،على
حساب حامله غولدن ستايت ووريرز.
يكتف كليبيرز الذي لم يسبق
ولم
ِ

له بلوغ نهائي المنطقة الغربية حتى،
بضم أفـضــل العــب فــي نهائي 2019
ألربعة أعــوام بعقد تصل قيمته إلى
ً
 142مليون دوالر ،بــل تعاقد أيضا
مع العــب من الـطــراز الرفيع هو بول
ً
ً
ج ــورج ،إبــن كاليفورنيا أيـضــا ،آتيا
من أوكالهوما سيتي ثاندر.
وسيشكل انطالق الدوري بمباراة
بات يطلق عليها اسم "معركة لوس
أن ـج ـلــس" ب ـيــن قـطـبـيـهــا ف ــي قاعتها
ً
الـشـهـيــرة "سـتــايـبـلــس سـنـتــر" ،دفـعــا
ً
كبيرا للموسم الجديد مــن ال ــدوري،
وسـ ــط ارت ـ ـفـ ــاع ج ـن ــون ــي ف ــي أس ـع ــار
التذاكر وصل إلى حد بيع تلك القريبة
م ــن أرض ـي ــة الـمـلـعــب بـنـحــو  21ألــف
دوالر ،بحسب التقارير.

ال ـخ ــام ــس ال ـف ــائ ــز ع ـل ــى ضـيـفــه
سـبــال -2ص ـفــر عـبــر البلجيكي
راديا نيانغوالن المعار من إنتر،
وبالو فارغو ( 9و.)67

إلـ ــى ذل ـ ــك ،ح ـقــق أودي ـن ـي ــزي
ً
ً
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزا مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـس ــاب
تورينو بنتيجة -1صفر بهدف
لستيفانو أوكاكا ( )42ليرتقي

إلى المركز التاسع أمام منافسه
ال ـ ـعـ ــاشـ ــر ب ـ ـ ـفـ ـ ــارق الـ ـم ــواجـ ـه ــة
المباشرة بينهما.

ماركيز بطل جائزة اليابان الكبرى
استمر دراج هوندا اإلسباني ،مارك ماركيز ،في
هيمنته على بطولة العالم للدراجات النارية فئة
"موتو جي بي" ،رغم حسمه اللقب العالمي للمرة
الرابعة تواليا والسادسة في مسيرته ،بإحرازه
فوزه الرابع تواليا بإنهائه جائزة اليابان الكبرى
في المركز األول أمس على حلبة موتيجي.
ودخل الدراج اإلسباني الجولة السادسة عشرة
م ــن أص ــل  19ل ـهــذا ال ـمــوســم ،وه ــو حــاســم للقب
العالمي بعد فوزه بالسباق الماضي الذي أقيم في
تايلند ،إال أن ذلك لم يخفف من اندفاعه وقطع خط
نهاية سباق األحد من حيث انطلق في الصدارة.
وهيمن ابــن السادسة والعشرين تماما على
ال ـس ـبــاق ال ـيــابــانــي ،م ـح ــرزا فـ ــوزه ال ـعــاشــر لـهــذا
الموسم والــرابــع والخمسين فــي مسيرته التي
تتضمن تتويجه أيضا بطال لفئتي  125سنتم
مكعب ع ــام ( 2010أصـبـحــت اآلن فـئــة مــوتــو ،)3
وموتو  2عام .2012
وأصبح ماركيز بفوزه الرابع والخمسين الذي

منح به لقب الصانعين لفريق هوندا على أرضه
في اليابان ،في المركز الثالث على الئحة أكثر
الــدراجـيــن ف ــوزا بالسباقات مشاركة مــع ال ــدراج
األسـطــوري األسترالي ميك دوه ــان ،لكنه اليــزال
بعيدا جــدا عــن اإليـطــالــي فالنتيو روس ــي الــذي
يتصدر الالئحة بـ 89فوزا أمام مواطنه جاكومو
أغوستيني (.)68

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

جدل «األحزاب» مثل
«حقوق المرأة»

وين
رايحين؟

أ .د .غانم النجار

ً
جدل تقنين األحزاب هو جدل جديد نسبيا على الساحة السياسية
الكويتية ،مقارنة بالجدل الذي دار حول حقوق المرأة السياسية ،والذي
اسـتـغــرق  ٣٤سـنــة لحين إقـ ــراره فــي  .٢٠٠٥خ ــال تـلــك الـفـتــرة اعـتــرض
المعترضون ،من الحكومة ومن النواب الحكوميين أو بعض المعارضين
َ
المعلنين إصالحيين ،ومع ذلك كانوا ضد حقوق المرأة .أقــرت حقوق
المرأة ،فسارع معارضو حقوقها بكل تالوينهم ،لتشكيل لجانهم النسائية
للحصول على صوتها ،واتضح أنه لم تسقط علينا السماء بسبب دخول
المرأة الحلبة السياسية ،بل كانت ممارسة عادية بال إفراط وال تفريط.
جــدل تقنين األح ــزاب ،وهــو مــا يفترض أن يسمى بــه ،كــون األحــزاب
موجودة منذ زمن طويل ،مشابه في المسار ومختلف بالتفاصيل ،ولكنه
أقل إثارة؛ إذ إن الكثير من الناس ربما ال يحبذون األحزاب ،وأغلبية الناس
ً
غير منتمين حزبيا؛ ربما ألن سمعة األحزاب العربية غير جيدة .بصرف
النظر عن أن الديمقراطية ال تستقيم بال أحزاب.
ً
الجديد في األمر أن مجلس القضاء األعلى أبدى رأيا في مشروع قانون
حول األحزاب في مجلس األمة ،جاء فيه أن "إنشاء األحزاب السياسية في
ً
ً
الكويت ال سند له ومحظور" ،مضيفا" :األحزاب السياسية تمثل تهديدا
ً
بمعان
على البالد وخـطــرا على الحكم الديمقراطي" .ومــع أن األح ــزاب
ٍ
مختلفة قد جاء ذكرها بعدة مواد دستورية ،كما أنه من غير المفهوم
وجود حكم ديمقراطي بال أحزاب ،إال إن كان المقصود تلك الديمقراطية
الهشة كديمقراطيتنا.
ال نناقش رأي القضاء ،ولكن هل من اختصاص القضاء إبداء الرأي في
مشاريع القوانين قبل صدورها؟ المؤكد هنا هو أن للمحكمة الدستورية
إبداء الرأي من خالل حكم بمدى تطابق قانون مع الدستور ،مثل البصمة
ً
الوراثية وقانون الجوازات وغيرهما .الرأي القضائي ال يعدو كونه رأيا
ً
سياسيا ،وهو رأي مطروح وله مؤيدوه ،ومن غير المالئم دخول القضاء
في جدل سياسي حول فكرة أو مشروع قانون لم ير النور بعد ،ففي ذلك
تجاوز على السلطات.
ً
نأتي اآلن لفقه الــواقــع ،حيث يوجد في الكويت على األقــل  ١٧حزبا
ً
سياسيا ،تستخدم األغلبية الساحقة منها مسميات كـ :منبر أو حركة
أو ائتالف أو تجمع أو تآلف أو مجموعة أو تيار ،أو غير ذلك ،إال أنها
ً
حسب الفقه السياسي ليست إال أحزابا ،فمن يحدد كينونة الحزب هم
مؤسسوه ،ال القانون وال المعطيات العامة .بطبيعة الحال ،تلك األحزاب
تختلف من حيث حجمها أو من حيث إمكانياتها أو عدد منتسبيها أو
مدى قربها للحكم من معارضتها لها أو حتى جديتها ،فبعضها يولد
في بداية األسبوع ليتبخر في نهايته ،وبعضها أحزاب جادة حاضرة.
المهم هنا هو أن الحكومة تتعامل مع تلك األحزاب أو بعضها ،وتتشاور
معها بالتشكيالت الحكومية المتعاقبة ،ويحدث أن تشارك تلك األحزاب
ب ــوزراء ،بعضهم مــن الـقـيــادات .على المستوى العلني تــزور الحكومة
ً
مقار تلك األحــزاب ،وبالذات خالل الغبقات الرمضانية ،غالبا بشخص
رئيس الوزراء.
ربما كانت الكتل البرلمانية منذ بداية التسعينيات تجربة في طريق
األحـ ــزاب ،ولـكــن لـظــروف وأس ـبــاب كثيرة تـبــددت تلك التجربة وتفتت
كالشمع في شمس الظهيرة.
فاألحزاب ال يمنعها دستور ،فال تستقيم الديمقراطية إال بها ،وهي
موجودة وقائمة على األرض ،معترف بها بحكم الواقع من الحكومة،
ً
وتتعامل معها ،والمطلوب هو تقنينها بدال من تركها تعمل دون ضوابط،
ودون كشف حساب وشفافية.

أقدم لؤلؤة بالعالم في «اللوفر أبوظبي»
سـتـعــرض لــؤلــؤة عـمــرهــا  8آالف سـنــة تعد
ً
األقدم في العالم للمرة األولى علنا في متحف
"اللوفر أبوظبي".
وأطـلــق على اللؤلؤة اســم "لــؤلــؤة أبوظبي"،
وعـثــر عليها فــي جــزيــرة م ـ ّ
ـروح قبالة سواحل

ال ـعــاص ـمــة اإلم ــاراتـ ـي ــة ،وه ــي ض ـمــن مجموعة
متحف زايد الوطني.
وقــالــت دائ ــرة الثقافة والسياحة بأبوظبي،
أمــس ،في بيان ،إن عــرض اللؤلؤة سيكون في
متحف "اللوفر أبوظبي" في إطــار معرض "10

قاعة واحدة للجميع بالبلديات السعودية
قـ ــررت ال ـس ـل ـطــات الـسـعــوديــة
ح ـ ـض ـ ــور الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء ف ـ ــي قـ ــاعـ ــات
االجتماعات المخصصة للرجال
في المجالس البلدية والقروية.
وأصدر وزير الشؤون البلدية
والقروية المكلف الدكتور ماجد
ً
ال ـق ـص ـبــي ،ق ـ ــرارا بــإل ـغــاء ال ـم ــادة
 107من الئحة المجالس البلدية،
ال ـتــي كــانــت تـنــص عـلــى ض ــرورة
تخصيص قاعة مستقلة للنساء

عن الــرجــال .ويتيح إلغاء المادة
 ،107للمرأة المشاركة مع الرجل
فــي الـقــاعــة نفسها دون الحاجة
إل ــى تـخـصـيــص ق ــاع ــة مـسـتـقـلــة،
ورب ـط ـهــا م ــع قــاعــة ال ــرج ــال عبر
الدائرة التلفزيونية التفاعلية كما
ً
كان سائدا في السابق.
وت ـض ـمــن ق ـ ــرار الـ ــوزيـ ــر ،وفــق
بـ ـ ـي ـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي صـ ـ ـ ــدر أمـ ـ ــس،
تعديل المادة الثالثة من الالئحة

آالف عام من الرفاهية" ،الذي يبدأ في  30أكتوبر
ّ
ويستمر حتى  18فبراير المقبل.
الجاري
وبحسب البيان ،فإن اللؤلؤة تعود إلى العصر
الحجري الحديث في الفترة ما بين  5800و5600
قبل الميالد.
وقال رئيس الدائرة محمد خليفة المبارك ،إن
ً
ً
ً
اكتشاف اللؤلؤة يعد "اكتشافا مذهال ،ودليال
ً
وقدم أنشطتنا البحرية" ،موضحا أن
على عراقة ِ
هذا "يكشف أن الكثير من تاريخنا االقتصادي
والثقافي الحديث له جذور عميقة تمتد إلى فجر
ما قبل التاريخ".
وذك ـ ــرت ال ــدائ ــرة أنـ ــه ،بـحـســب ال ـخ ـب ــراء ،من
المحتمل أن "يكون قد تم استخدام اللؤلؤ في
عمليات الـتـبــادل الـتـجــاري مــع ب ــاد الــرافــديــن
مقابل المنتجات الخزفية وغيرها من السلع"،
باإلضافة إلى استخدامه للزينة.
وكان صيد اللؤلؤ خالل فترة طويلة من أبرز
األنـشـطــة االقـتـصــاديــة بمنطقة الـخـلـيــج حتى
اكتشاف النفط.
ّ
وسيقدم معرض " 10آالف عام من الرفاهية"
 350قطعة استثنائية فــي م ـجــاالت مـتـعــددة،
منها الموضة والمجوهرات ،وتأتي من متاحف
فرنسية.

د .ناجي سعود الزيد

تبون الصج؟
أونس من الكويت ،وعلينا
ماكو ديرة ّ
ً
جميعا أن "نطق الضحكة من بلد".
ّ
ّ
يصدق يا ناس أن حكومة
وإال من
بشيلها وشليلها تــد عــو المواطنين
ً
رسميا إ لــى االكتتاب بشركتي شمال
ال ـ ـ ـ ــزور وبـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ـ ــأوراق
ال ـم ــال ـي ــة ...وت ــراك ــض ال ـب ـعــض يكتتب
ع ــادي وبــالـطــرق الـعــاديــة و"أون اليــن"
وغيره ،وعطوهم إيصال اكتتاب ورقم
طلب وعدد األسهم ...إلخ إلخ إلخ.
نفس الحكومة تأتي من خالل جهة
تابعة لها ،وهي إدارة الفتوى في وزارة
األوقاف ،لتفتي بأنه غير جائز االكتتاب
في الشركتين!
قـ ـل ــت لـ ـك ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـط ـل ــق ن ـك ــات
بـيــن حـيــن وآخـ ــر ،والـشـعــب مستانس
ويضحك ،ويعتقد أن الحكومة قاعدة
طول هالمدة تتغشمر معاه...
ماكو ديــرة أونــس من الـكــويــت ...وال
أكو حكومة خفيفة ّ
دم مثل حكومتنا...
ب ــس م ــع ه ــذا نـحـمــد ال ـلــه ع ـلــى وج ــود
نستانس
مجلس األمة اللي ما يمدينا
ّ
ونضحك من نكات الحكومة ،إال ونغص
علينا ّ
وكدرنا بانتقاد نوابه للحكومة
ع ــن طــريــق اس ـت ـجــوابــات ال تـ ــودي وال
تجيب.
القصة كلها مجلس وحكومة وشعب
عـبــارة عــن نكتة كبيرة عواقبها بكاء
مرير على ضياع البوصلة.

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

حديث
االثـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن -ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء
المصري في النصف
األول م ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــرن
العشرين.
ً
مساء.
الوقت7 :
المكان :مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي.

شاي أخضر بـ  20مليون دوالر!
عـثــر ص ـي ــادون عـلــى أكـيــاس
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـح ـ ــر ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ع ـل ــى
ميثامفيتامين ،ت ـقـ ّـد ر قيمتها
في السوق بحوالي  20مليون
دوالر.
وك ــان ــت أكـ ـي ــاس ال ـم ـخ ــدرات
ُ
التي كتب عليها شاي أخضر،
وعددها  ،23تطفو على سطح
مياه بحر أندامان قبالة سواحل
بورما ،عندما رصدها صيادون،

التنفيذية ،لتنص عـلــى " تــزو يــد
م ـ ـقـ ــر ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس بـ ــاإلم ـ ـكـ ــانـ ــات
والـتـجـهـيــزات الــازمــة لممارسة
مهامه ،مع تهيئة المكان المالئم
ّ
الــذي يمكن أعـضــاء ه من الرجال
والـ ـنـ ـس ــاء مـ ــن مـ ـم ــارس ــة ح ـقــوق
العضوية وحضور االجتماعات
واللقاءات وورش العمل والندوات
ً
وال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارات وف ـ ـق ـ ــا ل ـل ـض ــواب ــط
(د ب أ)
		
الشرعية".

وق ــد ك ـتــب ع ـلــى ه ــذه األك ـي ــاس
البالستيكية أنها تحتوي على
شاي أخضر صيني.
وأثـ ـ ــارت الـ ـم ــادة ال ـمــوجــودة
ّ
فيها على شكل بــلــورات حيرة
الصيادين ،الذين ظنوا في بادئ
األمر أنها مادة واسعة االنتشار
ف ـ ــي ب ـ ــورم ـ ــا ت ـس ـت ـخ ــدم إلزال ـ ـ ــة
الـ ــروائـ ــح ال ـك ــري ـه ــة ،فـحــرقــوهــا
"وكـ ــاد الـبـعــض يـخـتـنــق" ،وفــق

م ـ ــا ق ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ال ـم ـح ـل ــي
فــي الــراب ـطــة الــوطـنـيــة مــن أجــل
الــدي ـم ـقــراط ـيــة زاو ويـ ــن ،ال ــذي
ساعد الصيادين والشرطة.
وأب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة الـ ـت ــي
عثرت في الموقع على كيسين
إضـ ــاف ـ ـي ـ ـيـ ــن ،مـ ـم ــا رف ـ ـ ــع ك ـ ّـم ـي ــة
ً
المخدرات إلى  691كيلوغراما،
وقيمتها إلى  20.2مليون دوالر.
(د ب أ)

وفيات

الرياضة تقي
من سرطان الرئة

رجاء عبدالعزيز إبراهيم محمد أرملة علي سلطان الشاهين المهيد
 86عاما ،شيعت ،عزاء الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :السرة،
ق ،5ش ،1م( ،111العزاء أمس واليوم) ،ت65058005 ،96667060 :

عصام عبدالله محمد الرويح

 57عاما ،شيع ،الرجال :الشامية ،ديوان الرويح ،ق ،9ش ،91م،1
النساء :الجابرية ،ق ،7ش ،103م ،38ت99043478 ،99628011 :

سعيد عبدالله حسن عبدالرحمن

 64عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :الــدعـيــة ،ق ،3مقابل دي ــوان العوضي،
النساء :الخالدية ،ق ،1ش ،10م3

أحمد حسن علي الكندري

 83عاما ،شيع ،الرجال :الشعب ،ق ،4ش ،40م( 10ديوان الكنادرة)،
الـنـســاء :صـبــاح الـســالــم ،ق ،13ش ،2ج ،9م ،20ت،99377144 :
99288839
بدرية السيد محمد الغربللي زوجة حمد عبدالله الهديب
 83عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الشامية ،ق،1
ش ،10م 3مقابل الدائري األول ،ديوان الغربللي ،النساء :ضاحية
عبدالله السالم ،ق ،3ش ،31م ،8ت99603078 :

مواعيد الصالة

أظهرت دراسة حديثة ،أن المدخنين الحاليين أو
السابقين ،يمكنهم درء مخاطر اإلصابة أو الوفاة
بسرطان الرئة إذا مارسوا التمارين الرياضية.
ً
وأخـضــع الـبــاحـثــون  2979رج ــا للفحص على
جهاز الركض الكهربائي ،بواقع  1602مدخن سابق،
ً
ً
و 1377مــد خـنــا حــا لـيــا  ،لتقييم لياقتهم "القلبية
التنفسية" ،أو لمعرفة إلى أي مدى يمكن للجهازين
ال ــدوري والتنفسي تزويد العضالت باألكسجين
ً
أثناء الجهد البدني ،واستخدموا مقياسا ُيعرف

بــاســم مكافئات التمثيل الـغــذائــي ،وال ــذي يعكس
كمية األكسجين المستهلكة أثناء النشاط البدني.
ً
واتبع الباحثون الرجال لنحو  11.6عاما ،وخالل
هذه الفترة تم تشخيص إصابة  99منهم بسرطان
الرئة ،توفي منهم  79جراء المرض.
ـاروخ فـيـنـشـيـلـبـيــوم ،ال ـ ــذي قـ ــاد فــريــق
وق ـ ــال بـ ـ ـ
ُ
الــدراســة ،التي نشرت في العدد األخير بالدورية
األم ـي ــرك ـي ــة ل ـل ـطــب ال ــوق ــائ ــي" :ي ـم ـكــن لـلـمــدخـنـيــن
السابقين والحاليين الحد بشكل كبير من خطر

اإلصــابــة والــوفــاة بسرطان الــرئــة ،من خــال زيــادة
اللياقة القلبية التنفسية".
وأضـ ـ ــاف" :ال ـت ـمــري ـنــات ال ـهــوائ ـيــة (األي ــروب ـي ــك)
الـمـعـتــدلــة إل ــى ال ـش ــدي ــدة ،مـثــل الـمـشــي وال ـهــرولــة
والجري وركوب الدراجات ،لمدة  20إلى  30دقيقة،
ً
ثالث إلى خمس مرات أسبوعيا ،يمكن أن تحسن
اللياقة القلبية التنفسية".
وذكر الباحثون أن سرطان الرئة هو أكثر أنواع
ً
السرطان شيوعا في العالم ،حيث تحدث أكثر من
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مليوني إصابة جديدة و 1.8مليون وفــاة سنويا
بسبب الـمــرضُ .
ويـعــد التبغ أهــم عــوامــل اإلصابة
والوفاة بسرطان الرئة.
وأوضحت تقديرات باحثي الدراسة ،أن تحسين
اللياقة القلبية التنفسية يمكن أن يقلل اإلصابة
بـنـحــو  11فــي الـمـئــة ل ــدى الـمــدخـنـيــن الـســابـقـيــن،
ويحول دون نحو  22في المئة من الوفيات ،بسبب
المرض ،لدى المدخنين الحاليين المصابين به.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:33

العظمى 35

الشروق

05:53

الصغرى 19

الظهر

11:33

ً
أعلى مد  03:03صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:46

 06:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:12

ً
أدنى جزر  10:38صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:29

 10:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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