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»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ٣٦.٥ :أﻟﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ارﺗﻜﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم دراﺳﻲ

ّ
● اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻔﻮﻗﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻌﺪوان اﻟﻠﻔﻈﻲ
رﺳﺎﻟﺘﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ وﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﺑﺄرﻗﺎم ذات دﻻﻟﺔ ﺗﺆﻛﺪ وﺟﻮد أزﻣﺎت ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس،
ﻛﺸﻔﺖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أن ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣـﻠـﻔــﺎت اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪارس ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ،2019 /2018ﺑﻠﻎ  36529ﺣﺎﻟﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 %10.3ﻣﻦ  355072ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
ً
 167456ﻃﺎﻟﺒﺎ و 87616ﻃﺎﻟﺒﺔُ .
رﻓﻘﺖ ﺿﻤﻦ رد ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
وﺗﻜﺸﻒ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أ ِ
ّ
وﺟﻬﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،وﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،أن اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺗﻔﻮﻗﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة ،رﻏﻢ أن
ﺳﺠﻞ اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﺗﻀﻤﻦ  19434ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  17095ﻓﺘﺎة،
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﺮ ﻟﺪى اﻟﺬﻛﻮر ،ﻛﺎﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
اﻟﺬي وﺻﻞ ﻋﺪد ﺣﺎﻻﺗﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻟﻰ  ،1425ﻣﻘﺎﺑﻞ  61ﻓﺘﺎة ﻓﻘﻂ02 .

»اﻟﺸﺆون« :ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎ
ﺷﺮط ﻹﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
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رﻳﺎﺿﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺪارس »اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻜﺮي
ﺑﻮﻋﺒﺎس ٪٤٠ :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻤﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﻤﻮل اﻟﺒﺪﻧﻲ اﻟــﺬي
● ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ
ﻛﺸﻔﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،أن ﺗــﺪاﻋـﻴــﺎت ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﺴﻤﻨﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﺣ ــﺎﺿ ــﺮة ﻓ ــﻲ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع وزراء اﻟـﺼـﺤــﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ.
ً
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر ،ﻟ ـ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ،اﺳـﺘـﻨــﺎدا إﻟﻰ
ورﻗ ــﺔ اﻟـﺒـﻨــﻮد اﻟ ـﺘــﻲ ﺳﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ،ﻓــﺈن
ﻫﻨﺎك اﻗـﺘــﺮاﺣــﺎت ﻻﺣـﺘــﻮاء ﻫــﺬه اﻟـﻈــﺎﻫــﺮة ﺗﻘﻀﻲ
ﺑـﺘـﺨـﺼـﻴــﺺ ﺣ ـﺼــﺔ رﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺪارس

ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ارﺗ ـﻔــﺎع ﻣﻠﺤﻮظ ﺑـﻤـﻌــﺪﻻت اﻟﺴﻜﺮي
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗــﻪ ،ﺣــﺬر رﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ اﻟﺴﻤﻨﺔ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ د .ﻳــﻮﺳــﻒ ﺑــﻮﻋـﺒــﺎس ،ﺗــﺰاﻣـﻨــﺎ ﻣــﻊ ﻳــﻮم
اﻟﺴﻤﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب.
وأوﺿــﺢ ﺑﻮﻋﺒﺎس ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
أن ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻤﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ .%40
٠٣

 ١٠ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﻣﺒﻌﻮث اﻷﻣﻴﺮ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻤﻮه إﻟﻰ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ أﻣﺲ

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻟـ »وﺛﻴﻘﺔ« اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ
وﻗﻌﻬﺎ  ٥٠ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺻﺤﺎﻓﻴﺔ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ً
ﻣﺠﺪدا ﻋــﺎدت ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ
أﺻﺤﺎب ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮة ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ وﺛﻴﻘﺔ وﻗﻌﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50
ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن وﺻﺤﺎﻓﻴﻮن
وأﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﻮن وﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮن وﺑــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﻮن
ﺳﺎﺑﻘﻮن ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ وﺟــﺪ ﺻــﺪى ﻟــﺪى ﻧــﻮاب
ﻋــﺪة أﻳ ــﺪوا ﺗﻠﻚ اﻟــﻮﺛـﻴـﻘــﺔ ،ﻣﻨﺎﺷﺪﻳﻦ ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة.
ورأى اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺠﺮف أن »اﻟﻌﻔﻮ
ً
اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،

ﻣﺰاج

وﻛﻠﻨﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄن أﺑﻮاب ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ً
ﻷﺑ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻪ« ،ﻣ ــﺬﻛ ــﺮا ﺑ ــﺄن ﺗ ـﺠــﺮﺑــﺔ اﻟـﺠـﻨــﺎﺳــﻲ
ﺗﻮﺿﺢ أن ﺳﻤﻮه »اﺳﺘﻘﺒﻠﻨﺎ وﻃﻮى ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻲ وأرﺟﻊ اﻟﺠﻨﺎﺳﻲ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ«،
وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ »أﻧـ ــﺎ ﻣ ـﺘــﺄﻛــﺪ أن
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ ،ﺑﻌﻄﻔﻪ اﻷﺑ ــﻮي ،ﺳﻴﻮﺟﻪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﻨﺎ«.
وأﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﺛــﺎﻣــﺮ اﻟ ـﺴــﻮﻳــﻂ ﺗــﺄﻳـﻴــﺪه
ً
ودﻋﻤﻪ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ذﻟﻚ
ً
اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﺄﺗﻲ »اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻮاﻗﻔﻲ وﻣﺎ
ً
ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻪ داﺋﻤﺎ«.
02
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ﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﻰ اﻵن ،ﻟ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻌ ـﻠ ــﻦ
اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻣ ــﻮﻗ ـﻔ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ
"ﻓ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت" ،وﻗــﻒ
اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت أو اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ؟ وﻟ ـ ــﻢ ﺗ ــﻮﺿ ــﺢ ﻟـﻨــﺎ
ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ؛ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ــﻮزراء أم إدارة اﻹﻓـﺘــﺎء؟
ﻋﺴﻰ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﺧﻴﺮ!

»اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﻮﻇﻒ
ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻪ
ﺑﻌﺪ رﻓﺾ »اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« رﻏﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ
● ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﺘﺢ
ﺑﺎب ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
واﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﺧ ـ ــﺎرج اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﻟ ــﺪﻳ ــﻮان
اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔّ ،أﻳ ــﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨ ــﺎف اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﺑ ــﺪر اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺮي ﺣﻜﻢ
ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ أول درﺟ ــﺔ ﺑــﺈﻟ ـﻐــﺎء ﻗ ــﺮار
اﻟﺪﻳﻮان ﺑﻤﻨﻊ
ﻣﺤﺎم ﻓﻲ 02
ٍ

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

دﻋﺎ أﻧﻘﺮة ودﻣﺸﻖ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻤﻨﻊ ﻇﻬﻮر »داﻋﺶ«
 ٣٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
»ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ  ٢٣.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح
أرﺑﺎح ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ
إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺑـ ٥٠٠
 Ooredooﻓﻲ  ٩أﺷﻬﺮ
ﻓﻲ  ٩أﺷﻬﺮ
 ١١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
 ٠٩ﺑﻨﻤﻮ ٪٤٥
١٠
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﻘﺎر واﻷراﺿﻲ ...ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻬﺪر و»اﻟﺘﻀﺒﻴﻂ« 08
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﺗﺮﺑﺢ » ٥٥٨.٤ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« ﺗﻘﺮ ﻧﻤﻮذج »اﻟﺒﻮرﺻﺔ«
 ١٢اﻟﺨﺎص ﺑـ »اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ«
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ  ٩أﺷﻬﺮ
١٣

أﻋـﻠــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ أن
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺳ ـﺘــﺮﻓــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـﺘــﻲ
ً
ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﻨﺠﺎح وﻗﻒ إﻃﻼق
اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ  -اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺰة أﻣ ـ ــﺲ ،إن
»اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﺑﻠﻐﺖ إدارﺗﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﻗﻒ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻫﺠﻮﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ
ً
ﻳﺠﻌﻞ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر داﺋﻤﺎ ...ﻟﺬا ،أﻣﺮت وزﻳﺮ
اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ
ً
أﻧﻘﺮة ﻓﻲ  14اﻟﺠﺎري« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ
وﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ
أراض«.
داﻋﺶ أي
ٍ
وﻛ ــﺎن وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ ﺧـﻠــﻮﺻــﻲ أﻛ ــﺎر
ﻗﺎل ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،إن ﺑﻼده ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ﺑﺸﺄن إﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎﺗﻼت  ،F35ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن أﻧﻘﺮة
ﻻ ﺗـ ــﺰال ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻠــﺐ ﺣ ـﻠــﻒ ﺷ ـﻤ ــﺎل اﻷﻃ ـﻠ ـﺴــﻲ رﻏــﻢ
اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎدات اﻟـﻤــﻮﺟـﻬــﺔ ﻣــﻦ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﺤـﻠــﻒ إﻟــﻰ
ﺗﻮﻏﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ.

ﻟﺒﻨﺎن :ﺧﻴﺎرات اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻀﻴﻖ
ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻗﺎت

١٧
اﻟﻤﻨﺼﻮر :اﻟﺘﺮاث
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﱞ
ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪراﻣﺎ
واﻷﺣﺪاث اﻟﺸﺎﺋﻘﺔ

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

٢٠
 ١٣ﻓﻴﻠﻤﴼ وﺛﺎﺋﻘﻴﴼ ﻗﺼﻴﺮﴽ
و ٨ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ
»اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ«

دوﻟﻴﺎت
وﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮر ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ،أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﻟﺮوﺳﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪة داﺋﻤﺔ ﻟﺸﺮﻃﺘﻬﺎ
اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﻛــﻮﺑــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺪود
اﻟﺴﻮرﻳﺔ -اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
٢٣

22
اﻟﻌﺮاق» :ﺗﺴﺨﻴﻦ« ﺿﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﻋﺸﻴﺔ ﻣﻮﺟﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت

رﻳﺎﺿﺔ

»اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ« ُﻳ ﱢ
ﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮي اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
●

ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

ﺑ ــﺪا أﻣ ــﺲ أن اﻻﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ  7أﻳﺎم،
ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺬر ﺑﻌﺪ
أن أﻓ ـﺸــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮون ،أﻣــﺲ،
ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟﻔﺘﺢ اﻟـﻄــﺮﻗــﺎت ﻛــﺎدت
ﺗـ ــﺆدي إﻟ ــﻰ ﺗ ـﺼ ــﺎدم ﻛـﺒـﻴــﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻴﺶ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

وﺷ ـﻬــﺪت ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ،
ً
ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪا ﻓــﻲ ﺟــﻞ اﻟــﺪﻳــﺐ وزوق
ﻣﻜﺎﻳﻞ ﺷﻤﺎل ﺑﻴﺮوت ،اﺣﺘﻜﺎﻛﺎت
ً
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻟـ ــﺬي ﺑ ــﺪا ﻋــﺎزﻣــﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻓـ ـﺘ ــﺢ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻗـ ــﺎت ﻗـ ـﺒ ــﻞ أن
ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻧ ــﺰﻟ ــﻮا ﺑـﻜــﻞ ﻓـﺌــﺎﺗـﻬــﻢ إﻟــﻰ
اﻟﺸﻮارع.
ورﻏ ـ ـ ــﻢ أن اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ 02

٢٤
ﻣﺘﻈﺎﻫﺮة ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻨﻮد ﻓﻲ ﺟﻞ اﻟﺪﻳﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻴﺮوت أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

اﻷزرق ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻴﻤﻦ
ﻓﻲ أوﻟﻰ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ
ﺑـ »ﺧﻠﻴﺠﻲ «٢٤
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ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﻬﻨﺊ رﺋﻴﺲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺄداﺋﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ رﺳﺎﻟﺘﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ وﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺳﻤﻮه ﺗﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎل ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺮي
ﺑ ـﻌ ــﺚ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ
اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ
ﺑ ـﺒ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﻧـ ـﺴ ــﻲ ﻗـ ـﻴ ــﺲ ﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﻋ ـﺒــﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻋــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أداﺋﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ً
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺘﻮﻧﺲ ،راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻪ
ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
ﺧﻴﺮ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ً
اﻟـ ـﺸـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ ،ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺪا ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻴ ــﺪة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﺮﺑ ــﻂ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ً
وﺗـ ــﻮﻧـ ــﺲ ،وﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﺎ ﻟ ــﻪ ﻣ ــﻮﻓ ــﻮر
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺸﻘﻴﻖ
ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
وﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ زاﻣﺒﻴﺎ
ادﻏ ـ ــﺎر ﺷ ــﺎﻏ ــﻮا ﻟــﻮﻧـﻐــﻮ ﻋـﺒــﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ً
اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـﺒــﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻪ
ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.

ﺗﻀﻤﻨﺘﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
ّ
ﺳ ــﻠ ــﻢ ﻣ ـﺒ ـﻌ ــﻮث ﺳ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ــﺪ ،رﺳـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺧ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺳ ـﻤ ــﻮه إﻟـ ــﻰ ﺧ ـ ــﺎدم اﻟـﺤــﺮﻣـﻴــﻦ
اﻟـﺸــﺮﻳـﻔـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﺳـﻠـﻤــﺎن ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ،
وﺳ ـ ـﺒـ ــﻞ دﻋـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ وﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰﻫ ــﺎ
ﻓـ ــﻲ ﺷ ـﺘ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻻت وﻋ ـﻠــﻰ
ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﺼـﻌــﺪ واﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ ذات
اﻻﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ،وآﺧـ ــﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ــﻮث ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ
اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮ ﻗـ ـ ـ ـ ــﺪ وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ــﻰ
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ أﻣـ ــﺲ ،وﻛـ ــﺎن ﻓــﻲ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ د.
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺴﺎف.

وﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺚ ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮ وﻟ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧ ـ ـ ــﻮاف اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ وﺳ ـﻤــﻮ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﻴﺮﻗﻴﺘﻲ ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ.
ً
وﺗﻠﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﺗﺼﺎﻻ
ً
ﻫــﺎﺗ ـﻔ ـﻴــﺎ ،ﻣ ـﺴــﺎء أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻣﻦ
رﺋ ـﻴــﺲ وزراء ﻟـﺒـﻨــﺎن ﺳـﻌــﺪاﻟــﺪﻳــﻦ
اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي أﻋ ــﺮب ﻓﻴﻪ ﻋــﻦ ﺗﻬﻨﺌﺘﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻮدة ﺳﻤﻮه إﻟﻰ أرض
ً
اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺳ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺎ ﻣـﻌــﺎﻓــﻰ
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣــﻮ ﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ
ودوام اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وأﻋ ـ ـ ــﺮب ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ ﻋــﻦ
ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ
ً
ﻋ ـﻨــﻪ ﻣ ــﻦ ﻃ ـﻴــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻋــﺮ ﻣ ـﻘ ــﺪرا
ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة اﻟـﻜــﺮﻳـﻤــﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺠ ـﺴ ــﺪ ﻋـ ـﻤ ــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ
ً
اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﻦ ،ﻣـﺘـﻤـﻨـﻴــﺎ ﻟ ــﻪ ﻣــﻮﻓــﻮر
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟـﺠــﺮاح ،ﺛﻢ
رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻠــﻮم اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ د.
ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺠــﺎراﻟـﻠــﻪ ،ود .ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﻐﻨﻴﻢ،
وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻴﺴﻰ.

اﻟﺨﻀﺮ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ

اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ،اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺨﻀﺮ ،ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ أﻣﺲ ،ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻴﺎدة ﻗﻮات ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻤﺸﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎرل ﻣﻮﻧﺪي اﻟﺜﺎﻟﺚ ،واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﻟﻪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد.
وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻤﺸﺘﺮك ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻮاف ،وآﻣﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ ﻃﻴﺎر ﻋﺪﻧﺎن
اﻟﻔﻀﻠﻲ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻼد
اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ راﻧﺪوﻟﻒ ﺳﺘﻮدﻧﺮوص.

اﻟﺘﻘﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح
اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ ﺣـﻔــﻞ
ﺗ ـﻨ ـﺼ ـﻴــﺐ إﻣ ـ ـﺒـ ــﺮاﻃـ ــﻮر اﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎن
ﻧﺎروﻫﻴﺘﻮ ،ﻣﻠﻚ ﺑﻮﺗﺎن ﺟﻴﻐﻤﻲ
ﺧـﻴـﺴــﺎر ﻧــﺎﻣـﻐـﻴــﺎل واﻧـﻐـﺘـﺸــﻮك
وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ.
واﻃ ـ ـﻤـ ــﺄن واﻧـ ـﻐـ ـﺘـ ـﺸ ــﻮك ﻋـﻠــﻰ
ﺻـ ـﺤ ــﺔ ﺻـ ــﺎﺣـ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ ﺑ ـﻌــﺪ
ﻋ ــﻮدة ﺳـﻤــﻮه إﻟــﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ
ً
ً
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟﺴﻤﻮه ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ ودوام
اﻟ ـﻌــﺎﻓ ـﻴــﺔ وﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻛﻞ
اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺴﻤﻮه.
ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ـﻘ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﻞ ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه

ﺗﺤﻴﺎت وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
وﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻤﻠﻚ ﺑﻮﺗﺎن ﺑﻤﻮﻓﻮر
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻟـ ـﻌ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ وﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ دوام اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻻزدﻫﺎر.
وﺣﻀﺮ ﻣﻤﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﻣـ ــﺄدﺑـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﺸ ــﺎء اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻗ ــﺎﻣ ـﻬ ــﺎ
ً
إﻣ ـ ـﺒـ ــﺮاﻃـ ــﻮر اﻟ ـ ـﻴـ ــﺎﺑـ ــﺎن ﺗ ـﻜ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺎ
ﻟـ ــﺮؤﺳـ ــﺎء اﻟ ـ ـ ــﺪول واﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺎت
وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻨﺼﻴﻪ.

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻊ اﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻗﺮار إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻀﻢ اﻟﺠﻮﻻن ﺑﺎﻃﻞ
ﺟــﺪدت اﻟﻜﻮﻳﺖ دﻋﻤﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟ ـﻨ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨــﻲ
واﻟ ـﺴــﻮري ﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛـﻔـﻠـﺘـﻬــﺎ ﻗـ ـ ـ ــﺮارات اﻟـﺸــﺮﻋـﻴــﺔ
اﻟـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،وﺳ ـ ـﻴـ ــﺎدﺗ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﻮاردﻫﻤﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﺟ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ــﻚ ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ

ً
اﻟﺨﻀﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻤﺴﺆول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

وﺳـ ـ ـﻠ ـ ــﻢ ﻣ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ــﻮث اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ
رﺳ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﺧـ ـﻄـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺳـ ـﻤ ــﻮه
أﻳ ـﻀ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﻋ ــﺎﻫ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻚ ﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ ﺑـ ـ ـ ــﻦ ﻋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻰ
ﺗـﻀـﻤـﻨــﺖ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻷﺧــﻮﻳــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻦ
واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،وﺳﺒﻞ

دﻋ ـﻤ ـﻬ ــﺎ وﺗ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻟ ــﻰ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ ذات اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم
اﻟﻤﺸﺘﺮك وآﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺒﻌﻮث
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ
اﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺑـ ــﻦ أﺣـ ـﻤ ــﺪ آل
ﺧﻠﻴﻔﺔ ،وﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺠﺎﺑﺮ.

ﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺘﻘﻰ إﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻣﻠﻚ ﺑﻮﺗﺎن

اﺳﺘﻘﺒﺎﻻت وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،أﻣــﺲ ،ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه أﻳـﻀــﺎ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ

ﻣﺒﻌﻮث اﻷﻣﻴﺮ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

أﻣ ـ ــﺎم اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـ ــﻼﻣـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة اﻟ ـﺘ ــﻲ
أﻟﻘﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ
اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ ﻟ ــﻮﻟ ــﻮة اﻟ ــﺪوﺳ ــﺮي
ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﺪ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓــﻲ اﻷرض
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ

اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﻮري اﻟﻤﺤﺘﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاردﻫﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوﺳـ ـ ـ ـ ــﺮي إﻟ ـ ــﻰ
ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـ ــﺬي ﻳﻔﻨﺪ
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺣ ـﻴ ــﺎدي واﻗ ـ ــﻊ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﺎت
واﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ــﺎﻛ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺠـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ ﻣــﻦ

اﻟﺮﺷﻴﺪي :ﻧﺪﻋﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻛــﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ رؤﻳﺔ
اﻟـﺴــﻼم وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛـﻤــﺮاﻗــﺐ ﻓــﻲ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ ،اﻟ ـﺘــﻲ أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ
اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول.
وأﺷــﺎد اﻟﺮﺷﻴﺪي ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز اﻟــﺬي أﺷــﺎر
إﻟﻴﻪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺣﻮل اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ واﻟـﻤـﺘـﻤـﺜــﻞ ﺑــﺎﻟـﺨـﻄــﻮات

واﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻻﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺣ ـﻘ ـﻘ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟـ ــﺪول
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  2019واﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻹﻧﺠﺎزات.
وﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻹﻧﺠﺎزات ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺜﻤﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أرﺟﺎء ﻫﺬه اﻟﻘﺎرة.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟــﺮﺷـﻴــﺪي اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟــﺬي
ً
ﺗﺤﻈﻰ ﺑــﻪ اﻟ ـﻘــﺎرة ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣ ـﺒــﺎدرات
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺟﻮة.

ﻗـﺒــﻞ إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ ،اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـﺘــﻲ
ﺗﺸﻜﻞ اﻧـﺘـﻬــﺎﻛــﺎ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن.
وأﻋـ ـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮي ﻋ ــﻦ
ﻣـﺸــﺎﻃــﺮﺗـﻬــﺎ اﻷﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟــﻸﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺄﻛﻴﺪه اﺳﺘﻤﺮار ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻗ ــﺮار ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﻦ رﻗ ــﻢ  497ﻓﻲ
ﻋــﺎم  1981ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟﺠﻮﻻن
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ــﻞ ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔــﺔ أن
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮر اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮار إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﺨﺎص ﺑﻔﺮض ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ووﻻﻳﺘﻬﺎ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وإدارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮﻻن
اﻟ ـﺴ ــﻮري اﻟﻤﺤﺘﻞ ﻣﻠﻐﻰ وﺑــﺎﻃــﻼ
وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟﻲ.
وﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺖ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار
إﻧ ـﺸ ــﺎء وﺗــﻮﺳ ـﻴــﻊ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻃـﻨــﺎت
اﻹ ﺳـ ـ ــﺮا ﺋ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻷرض
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ واﻟـﺠــﻮﻻن
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘــﻞ ﻳ ـﻌ ــﺪ ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﺔ
ﻋﻘﺒﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﻨﺎﺻﺮ :ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
أﻛﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ
ﻣ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮ
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
د .أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ ،ﻣﺘﺎﻧﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺬرة
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻬﻨﺪ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ
اﻷﻣﺴﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﻴﺘﻬﺎ
ﺳﻔﺎرة اﻟﻬﻨﺪ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول ،إن ﺷﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻳــﺮﺗـﺒـﻄــﺎن ﺑــﺮواﺳــﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻌﺮوض اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﺧ ــﻼل اﻷﻣ ـﺴ ـﻴــﺔ ﺗـﺠـﺴــﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ.
وأوﺿﺢ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺷﻬﺪ
ﻣ ـﻨــﺬ اﻟ ـﻘ ــﺪم ﻋ ـﺒ ــﻮر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ
ﻏـ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺎر ﻟ ـﻠ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ــﻰ
ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﻬﻨﺪ ﻟﺠﻠﺐ اﻟﺨﻴﺮات
إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت

أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ

واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻣ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ واﻟـﻔـﻨــﻮن
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺘﺮاث اﻟﻬﻨﺪي
ﻣ ــﻮﺟ ــﻮد وﻣ ـﺘــﺮﺳــﺦ ﻓ ــﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وأﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﻻ ﺑﺪ وأن ﻳــﺰدان وﻳﺰدﺧﺮ ﺑﺸﻲء
ً
ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﻃﻴﺐ ﺗﺤﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ً
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺪوة ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ واﻟﺨﻠﻴﺞ ﺳﻔﻴﺮ أرﻣﻴﻨﻴﺎ :اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻨﺪوة اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﻘﺮن اﻟـ
 21اﻟ ـﺘــﻲ اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ أﻣ ــﺲ ،ﺑﻌﻨﻮان
"ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻜﺒﺮى
ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ"
وذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳـ ـﻨ ــﺔ "ﺗ ـ ـﺸـ ــﻮﻫـ ــﺎي"
ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ "ﻛ ــﻮاﻧ ــﻎ دوﻧ ـ ــﻎ" ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﻴﻦ.
وﺗﺴﺘﻌﺮض اﻟـﻨــﺪوة ﻣــﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ "ﻛﻮاﻧﻎ دوﻧﻎ" ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات

ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﻧ ـﺤــﻮ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة
"اﻟـ ـﺤ ــﺰام واﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ" اﻟ ـﺘــﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ
ﻋــﺎم  2013وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗــﺮوﻳــﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـﻜـﺒــﺮى اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﺑــﻂ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﺮ اﻟﺼﻴﻨﻲ وﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
وﻣﺎﻛﺎو إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺎل اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻛﻮاﻧﺰو ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ،إن ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ

أﺧﻼق اﻟﻄﻠﺒﺔ ...ﻓﻲ اﻧﺤﺪار

وأﻇﻬﺮت أن اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ُﺳ ّﺠﻞ ﺿﺪﻫﻦ  7370ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪوان ﻟﻔﻈﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 5920ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ً
اﻟﻤﺪارس ،ﻛﻤﺎ ﻫﺮﺑﺖ  2818ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  2696ﻃﺎﻟﺒﺎ،
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻓﻜﺎن اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ
ﺑﻮاﻗﻊ  572ﺣﺎﻟﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  11ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت.
ً
وﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ  5ﺣﺎﻻت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﺎول ﻣﺴﻜﺮات وﻣﺨﺪرات
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎء ﺳﺠﻞ اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻧﻈﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺗﻔﻮﻗﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 233
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،92ﻟﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﺗﺨﻄﻮﻫﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن،
ﺑــﻮاﻗــﻊ  314ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،193ﻛﻤﺎ ﺗـﺠــﺎوزوﻫــﻦ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻻﻋـﺘــﺪاء
ّ
واﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﻮاﻗﻊ  116ﺣﺎﻟﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  73ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت.
وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،أﻛﺪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺎزﻣﻲ أن
ً
ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت وإﺣﺼﺎءات ﻋﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ رﺻﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺳﺠﻼت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
04

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻟـ »وﺛﻴﻘﺔ« اﻟﻌﻔﻮ...
وأﺿــﺎف اﻟﺴﻮﻳﻂ أن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺎن )وﻫــﻮ أﺣﺪ
ﻣﻮﻗﻌﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ( »ﻗﺎﻣﺔ ورﻣﺰ وﻃﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ وﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪوة
ً
وﻧﺒﺮاس ﻟﻨﺎ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﺎ ،وﻋﻦ
ﻓﺮﺣﺘﻨﺎ ﺑﺸﻔﺎء وﻋﻮدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻵﻣﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮة

إﻃﺎر ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻟ ـﻨــﺪوات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺨ ــﺮاﻓ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
ﻟﻠﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻮاﻧــﺰو،
أﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة ﻋﺮض ﻣﺠﺎﻻت
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻲ ﺑ ـﻴــﻦ ﻣـﻘــﺎﻃـﻌــﺔ
"ﻛﻮاﻧﻎ دوﻧﻎ" واﻟﺪول اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﻃﻮل "اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ" اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ
رﻏﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻛ ـ ــﺪ دﻋـ ــﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
وﺗـ ــﺄﻳ ـ ـﻴـ ــﺪﻫـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة "اﻟ ـ ـﺤ ـ ــﺰام
ً
واﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻖ" ﺗـ ـﻤ ــﺎﺷـ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ رؤى
وﺗﻄﻠﻌﺎت ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﺘﻌﺎون
اﻟـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﻟـﻬــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة وﻳـﻌــﺰز
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﺑﻄﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻔﻮ
ً
ﻋﻦ أﺻﺤﺎب ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـ»ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ،
وﻃﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺰﻓﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ«.
أﻣﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻓﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻗﺪم ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﻌﻔﻮ ﻋﻦ أﻏﻠﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮاك وﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻓﻲ
ً
ً
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷول ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺪم ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ
ً
ﻟﻠﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ دﺧﻮل اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﺎﺻﺔ ،ووﻗﻌﻨﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ 24
ً
ﻋﻀﻮا ،وﺳﻨﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺬا اﻟﺪور«.

»اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﻮﻇﻒ...
إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ إﻛﻤﺎل دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻣﺼﺮ رﻏﻢ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ.
وأﻛــﺪت ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ ،اﻟــﺬي ّأﻳﺪﺗﻪ »اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« أﻣــﺲ اﻷول ،أﻧﻪ
»ﻟـﻴــﺲ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻲء ﻣـﻨــﻊ اﻟـﻤــﻮﻇــﻒ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻤــﻊ ﺑـﻴــﻦ اﻟــﺪراﺳــﺔ
ّ
أﺧﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ أو ّ
ﻗﺼﺮ
واﻟﻌﻤﻞ ،وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻪ إذا
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺄي ﻣﻦ أﻋﺒﺎﺋﻬﺎ ﻓﺈن ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ً
ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ« ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن »ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
وإﻋﺪاد اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮغ اﻟﻜﺎﻣﻞ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻐﺪو ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺮار
اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺒﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ«.
وﻋــﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻹﺟ ــﺎزات اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ ،اﻟــﺬي ﺗﻨﺺ اﻟـﻤــﺎدة  25ﻣﻨﻪ

●

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺮي

ﻫـﻨــﺄ ﺳﻔﻴﺮ أرﻣـﻴـﻨـﻴــﺎ ﻟ ــﺪى اﻟ ـﺒــﻼد ﺳﺎرﻣﻴﻦ
ﺑــﺎﻏــﺪاﺳــﺎرﻳــﺎن اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ واﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑـ ـﻌ ــﻮدة ﺳ ـﻤ ــﻮ أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻼج ،ﻣﺸﻴﺪا
ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺑﻴﻦ
ﺑﻼده واﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـ ــﺎﻏ ـ ــﺪاﺳ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺎن ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻟﺴﻔﺎرة ﺑﻌﻴﺪ
اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟ ــ ،28أﻣــﺲ اﻷول ،ﺑﺤﻀﻮر وزﻳــﺮ

اﻹﻋ ــﻼم وزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ
اﻟـﺠـﺒــﺮي ،أن اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ ﺑـﺼــﺪد ﻋـﻘــﺪ ﻣـﺸــﺎورات
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎورات ﺳﺘﺸﻤﻞ
إﻋــﻼن ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟــﺰراﻋــﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺑﻼده
ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗــﺎل إن ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﻳـﺼــﺎدف اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟــ25
ﻋ ـﻠــﻰ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﺼ ــﺪاﻗ ــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ

ً
ً
ً
ً
ﻋﻠﻰ أن »ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺒﻌﻮث أو اﻟﻤﺠﺎز دراﺳﻴﺎ ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ﺗﻔﺮﻏﺎ ﻛﺎﻣﻼ،
وأن ﻳﺨﺼﺺ ﻛﻞ وﻗﺘﻪ ﻟﺪراﺳﺘﻪ ،وأﻻ ﻳﻤﺎرس أي ﻧﺸﺎط ﻳﺘﻌﺎرض
ﻣﻊ ﻏﺮض اﻟﺒﻌﺜﺔ أو اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﻮﻓﺪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ« ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إن
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺒﻌﻮث ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ،واﻟﻤﻘﺼﻮد
ﺑﺎﻟﻤﺠﺎز ذﻟــﻚ اﻟـﻤــﻮﻇــﻒ اﻟـﻤــﻮﻓــﺪ أو اﻟـﻤـﺼــﺮح ﻟــﻪ ﺑــﺈﺟــﺎزة دراﺳـﻴــﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﺮاب ﻣﻦ ﺣﺪ اﻟﺘﺨﺒﻂ اﻟــﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ
ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،وﺣﻤﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء
ﻻﻗﺘﻀﺎء ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

ﻟﺒﻨﺎن :ﺧﻴﺎرات اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻀﻴﻖ...

ً
أﺻﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎ أﻛﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
ُ
َ
اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺿﺮورة ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻗﺎت ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺮﺻﺪ
ﻣﺤﺎوﻻت أﺧﺮى ﻹزاﻟﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون وأﻏﻠﻘﻮا
ﺑﻬﺎ ﻃﺮﻗﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ.
وﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔّ ،
ﺗﻌﺮض
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﻻﻋـﺘــﺪاء ﺑﺎﻟﻌﺼﻲ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻃــﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ »ﺣ ــﺰب اﻟـﻠــﻪ« وﺣــﺮﻛــﺔ أﻣ ــﻞ ،ﻏ ــﺪاة ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺮاﻓﺎت.
وأﺛ ـ ــﺎرت اﻷﻧ ـﺒ ــﺎء ﻋـﻤــﺎ ﺟ ــﺮى ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺒـﻄـﻴــﺔ ﻣــﻮﺟــﺔ ﺗـﻀــﺎﻣــﻦ واﺳ ـﻌــﺔ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻮر اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ.
ً
ً
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،ﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﻟﻤﺎروﻧﻲ اﻟﻜﺎردﻳﻨﺎل ﻣﺎر ﺑﺸﺎرة
ً
ﺑﻄﺮس اﻟﺮاﻋﻲ ،أﻣﺲ ،اﻟﺬي أﻋﻠﻦ دﻋﻤﻪ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻣﺘﺒﻨﻴﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎد وﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري دون أن ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺘﻲ
وﺟﻬﺖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ.

وأرﻣـﻴـﻨـﻴــﺎ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﻫــﺬه اﻟـﺼــﺪاﻗــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
وﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ ورواﺑ ـ ـ ـ ــﻂ اﻻﺣـ ـﺘ ــﺮام
اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء.
واﺷــﺎر ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن إﻟﻰ أن ﺑﻼده ﺗﺸﺎرك
ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴــﺮ رؤﻳ ـﺘــﻪ اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺗ ـﺠــﺎه اﻟـﺴــﻼم
واﻟ ـﻘ ـﻴ ــﻢ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ـﺤ ــﺮص ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ
أرﻣﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ
ﻣﻊ اﻟــﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺳﻌﻴﻪ ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﻪ
ﻟ ـﻠ ـﻜــﻮﻳــﺖ إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﺿ ــﻮح
واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄرﻣﻴﻨﻴﺎ واﻟﺸﻌﺐ اﻷرﻣﻨﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

ً
وأﺟﺮى ﻋﻮن ،أﻣﺲ ،اﺗﺼﺎﻻ ﺑﺎﻟﺮاﻋﻲ ،وﺗﺪاول ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺎرئ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻄﺎرﻛﺔ واﻷﺳﺎﻗﻔﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻛﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺲ.
وﻛـﺸـﻔــﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻧــﻪ »ﻗــﺪ ﺗـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء اﺗﺼﺎﻻﺗﻪ واﺗﺨﺎذ ﻗﺮاره ،وﻳﺘﺮدد أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ
اﻻﺗﺼﺎﻻت إذا ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺮار ﻣﺎ ﻓﺴﻴﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻹﻋﻼﻧﻪ«.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن رﻓﺾ اﻟﺸﺎرع اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ،
وﺑﺪا أن ﺧﻴﺎرات اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﻀﻴﻖ.
وﻓﻴﻤﺎ ﺑــﺪا أن ﻫﻨﺎك ﻣـﺤــﺎوﻻت ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ اﻟﻤﺼﺮف
ً
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﺣـﺼــﺮا ،وﺣﺎﻛﻤﻪ رﻳــﺎض ﺳــﻼﻣــﺔ ،اﻟــﺬي أﻏﻀﺐ »ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ«
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أﺛﺎر اﻻدﻋﺎء ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻔﺴﺎد ﻣﺨﺎوف
ﻣﻦ اﻧﺪﻻع ﺣﺮوب داﺧﻞ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻬﺶ.
ﺟــﺎء ذﻟ ــﻚ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣ ــﺬرت وﻛــﺎﻟــﺔ ﻣــﻮدﻳــﺰ ،أﻣ ــﺲ ،ﻣــﻦ أن اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻘﺪرة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻘﻮض ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﺴﺒﺐ
ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻹﺟﺒﺎر اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة أﻗﻞ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،إن اﻟﺨﻄﻮة ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﻌﻤﻠﺔ،
واﻟـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻹﻟﻐﺎء
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺳﻴﺨﻔﻒ ﺿﻐﻂ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن زﻳﺎدة ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺘﻜﻮن ذات أﺛﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ً
ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ،إذ ﺳﺘﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أﺻﻼ وﻗﺪرﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺎت.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﺸﺆون« :ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎ ﺷﺮط ﻹﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
ﺷﻌﻴﺐ :اﻟﻮزارة ﺗﺪرس ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮﻇﻒ ﺑـ »اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت« ﺣﺴﺐ »اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ«
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرة
اﻟﺘﻮﻇﻒ
ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻬﻀﻴﺒﺎن

أﻃـ ـﻠ ــﻖ اﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻴ ــﺔ ،أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرة
ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﻲ،
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﻮى اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ واﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وأﻛ ــﺪ وﻛـﻴــﻞ وزارة اﻟـﺸــﺆون
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺷ ـﻌ ـﻴــﺐ ،أن ﻫــﺬه
ً
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة ﺗـ ــﺄﺗـ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤ ــﺎﻻ
ﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة اﻟ ـ ــﻮزارة اﻟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ إﻟــﻰ
ً
إﺣ ــﻼل اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﺑــﺪﻻ
ﻣــﻦ اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪة ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴــﺎت،
وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻓ ــﺮص وﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ أﻛـﺜــﺮ
ً
ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ داﺧ ـﻠ ـﻬ ــﺎ ،ﻣ ـﺸــﺪدا
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة وﺿ ـ ـ ـ ــﻊ آﻟـ ـﻴ ــﺔ
ﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرة ﺗـ ـﻀـ ـﻤ ــﻦ ﺷ ـﻔ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﻮﻇﻒ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءات.
وأوﺿﺢ ﺷﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗ ـﻤ ــﺖ
ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ اﻷﻃ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻀـﻤــﻦ
اﻷﻣـ ــﺎن اﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وا ﻟـﻤــﻮ ﻇــﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺣ ـﺴــﺐ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ اﻻﺷ ــﺮاﻓ ـﻴ ــﺔ"،
ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك
دور ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ووزارة
اﻟـﺸــﺆون واﻟـﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺎل
إﻧ ـﻬــﺎء ﺧــﺪﻣــﺔ أي ﻛــﻮﻳـﺘــﻲ ﻳﺠﺐ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺆون
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻋ ــﺪم اﻟﺘﻌﺴﻒ ﺑـﺤــﻖ اﻟـﻤــﻮﻇــﻒ،
وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ،
ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻴﺐ أن ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻀﻊ
ﺳـﻠــﻢ رواﺗ ـﺒ ـﻬــﺎ وﻓ ــﻖ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
واﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا اﻟ ـﺘــﺰام
اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﺮارات اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة
ﻋﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﺴﺐ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮرة
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪدة
ﺑ ـ  7ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟ ــﻮزارة
ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻜﺒﺮى
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻀ ــﻢ أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ ﺳ ــﻮق

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺎت ،وإﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ﺗــﻮﻓــﺮ ﻓ ــﺮص وﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة،
ً
ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
ﻟــﻮﺿــﻊ آﻟ ـﻴــﺔ ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
ﺑــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟـﺨــﺎص
ﺑﺘﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺮم ﻗـﺒــﻞ  4ﺳ ـﻨ ــﻮات ،ﻻﻓـﺘــﺎ
إﻟﻰ أن اﻟﻮزارة ﺗﻄﻤﺢ إﻟﻰ زﻳﺎدة
أﻋـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ً
ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻣﻦ
ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب.

إﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ
وﻗـ ــﺎل ﺷـﻌـﻴــﺐ إن "اﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟ ـﻬ ـﻨــﺎ أن ﻣ ــﺪة ﻋـﻘــﻮد
اﻟ ـﺘ ــﻮﻇ ــﻒ وﻓـ ــﻖ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺳـﻨــﺔ
وﺗ ـﺠ ــﺪد ،ﻏـﻴــﺮ أن ﻫ ـﻨــﺎك أﻓ ـﻜــﺎرا
ً
ﻋــﺪة ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺤﻞ
ﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﺜ ــﺎل ﻻ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺮ ﺗـﺼـﻨـﻴــﻒ
ﻣ ــﺪة اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد اﻟ ـﻤ ـﺒــﺮﻣــﺔ ﻣ ــﺎ ﺑﻴﻦ

ً
وﻛﻴﻞ اﻟﺸﺆون ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣــﺮﻛــﺰي وﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣﻦ
اﻷﻓﺮع.

اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪون
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﺗ ـﺤــﺎد اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﻬـﻀـﻴـﺒــﺎن ،إن "اﻟـﻬــﺪف

ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻹﺷ ــﺮاﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧ ـﻴــﺎت،
وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣ ـ ــﺎ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ
ً
واﻟ ـﺨ ــﺎص واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎوﻧــﻲ ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ ﺧﻠﻖ ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻠﻞ
اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

وﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻟــﻼﻧـﺨــﺮاط
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ،وﺻﻮﻻ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي".
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـﻬـ ـ ـﻀـ ـ ـﻴـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن،
أن "ا ﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎدرة ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺪف
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﺧــﺮﻳ ـﺠــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت
واﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮم أو
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ،

إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ" ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ أن
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ﺳـﻴـﻘــﻮم ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻣ ـﻜ ــﺎن ﻟـﺘـﺴـﻠــﻢ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت راﻏ ـﺒــﻲ
اﻟﺘﻮﻇﻒ وﻓﺤﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ وزارة اﻟﺸﺆون
واﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮى اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــﺔ وﻧـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون.

ﺑﻮﻋﺒﺎس :ﺳﻜﺮي اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻨﺬر ﺑﻜﺎرﺛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

 ١٣٠ﺷﻘﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
اﻷﺣﻤﺪ
ﺟﺎﺑﺮ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻓﻲ
 ٪٤٠اﻟﺴﻤﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل ...واﻗﺘﺮاح ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
●
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ازداد إﻗ ـ ـﺒـ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺮاﻏـ ـﺒـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻨــﻮب ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ وﺷ ـﻘــﻖ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺟــﺎﺑــﺮ اﻷﺣـﻤــﺪ
ً
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2160ﻃﻠﺒﺎ ﺣﺘﻰ أﻣﺲ
اﻷول.
وﻋ ـﻠ ـﻤــﺖ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺎدر إﺳـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻣ ـﻄ ـﻠ ـﻌ ــﺔ ،أن اﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ  -ﺑ ـﻌ ــﺪ رﻓ ـ ــﻊ أوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴــﺺ أﺧ ـﻴ ــﺮا ﻋـﻠــﻰ ﺷـﻘــﻖ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻻﺣﻤﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة  -ﺗﻘﺪم ﺣﺘﻰ أﻣﺲ اﻷول 382
ً
ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻘﻖ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ 50
ً
ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺧــﻼل اﻷﻳ ــﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ
أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺸﻘﻖ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت
ﻣﻨﺬ اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻘﻖ اﻟــﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  73ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻔﻴﺪة
ﺑﺄن اﻟﺸﻘﻖ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  27ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  130ﺷﻘﺔ.
وذﻛ ـ ــﺮت أن اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻌــﺪ ﻻﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎء
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻘﻖ ﻟــﺪﺧــﻮل ﻗﺮﻋﺎت
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺄن

آﻟﻴﺔ دﺧﻮل ﻗﺮﻋﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻘﻖ ﺳﺘﻜﻮن
وﻓﻖ ﺧﻴﺎرﻳﻦ؛ اﻷول اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻨﻤﻮذج
اﻟـﻌـﻤــﺎرة اﻟـﻤـﺘــﻮاﻓــﺮة ،ﺛــﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎر اﻟ ــﺪور ﻓــﻲ ﻛﻞ
ﻋﻤﺎرة وﻓﻖ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮﻋﺔ.
وﺣﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻣﺸﺮوع ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ ،أﺷ ـ ــﺎرت ﻣ ـﺼ ــﺎدر "اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ،اﻟ ــﻰ أن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﺣﺘﻰ أﻣﺲ اﻷول ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ
 1787ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﺎﺋﻢ
اﻟﻤﺸﺮوع ،أي ﺑﻨﺤﻮ  18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟـﻘـﺴــﺎﺋــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺮاد ﺗــﻮزﻳـﻌـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ﺧــﻼل
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﺪدﻫﺎ 9700
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳـﺘــﻮزع اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟــﻰ
ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة  N11ﻣﻦ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺸــﺮوع ﺟـﻨــﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  173ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ
 400م 2ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ .2014 /7 /3
وأﺷ ــﺎرت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﺣــﺪدت ﻳﻮﻣﻲ
اﻷﺣـ ــﺪ واﻻﺛ ـﻨ ـﻴ ــﻦ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠـﻴــﻦ ﻟ ـﺘــﻮزﻳــﻊ ﺑـﻄــﺎﻗــﺎت
اﻟﻘﺮﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺜﻼﺛﺎء واﻷرﺑﻌﺎء
اﻟﻤﻘﺒﻼن ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.

●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﺣ ـ ــﺬر رﺋـ ـﻴ ــﺲ راﺑ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻟـﺴـﻤـﻨــﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎري اﻟ ـﺴ ـﻜــﺮي
واﻟﺴﻤﻨﺔ واﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء د .ﻳﻮﺳﻒ
ﺑ ــﻮﻋـ ـﺒ ــﺎس ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮرة اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر
اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ وارﺗﻔﺎع
ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻨﺶء ﻣﻦ
ً
 15إﻟﻰ  16ﺳﻨﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ

ﻳﻨﺬر ﺑﺨﻄﺮ وﻛﺎرﺛﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻗﺎدﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ ،وﻗﺪ ﻳﺆدي ﺑﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﺤﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﻠﻮي
وﺿ ـﻌ ــﻒ ﻋـﻀـﻠــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻠــﺐ وﺿـﻌــﻒ
اﻟﻨﻈﺮ.
وﻗ ـ ــﺎل ﺑ ــﻮﻋ ـﺒ ــﺎس ،ﻓ ــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،إن ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻤﻨﺔ
ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ

»اﻟﺼﺤﺔ« :دواء اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﺘﻘﺮﺣﻲ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ
أﻛﺪت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻮاﻓﺮ دواء ﻣﺮض اﻟﺘﻬﺎب
اﻟ ـﻘ ــﻮﻟ ــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﺣــﻲ )ﻛـ ــﺮوﻧـ ــﺰ( ،ﺑـﻜـﻤـﻴــﺎت ﻛــﺎﻓـﻴــﺔ،
وﺟﻮد اﻟﻤﺨﺰون
ﻟﻤﺪة  4أﺷﻬﺮ ﻣﻘﺒﻠﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ُ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ اﻟ ــﺪواء ،وأن "ﻣــﺎ ﻧﺸﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم
ﻋﺎر ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ".
ﺗﻮاﻓﺮ دواء ٍ Remicade
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،أن
آﺧــﺮ ﻃﻠﺒﻴﺎت ﻫــﺬا اﻟـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟ ــﺪواء وﺻﻠﺖ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﺳﺒﻘﻬﺎ وﺻ ــﻮل ﻃﻠﺒﻴﺔ
أﺧ ــﺮى ﻳــﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟـﻔــﺎﺋــﺖ ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﻃﻠﺒﻴﺎت

أﺧــﺮى ﺳﺘﺼﻞ وﻓــﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ووارد ﺑﺠﺪول
ﻃﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ،ﺧ ــﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ودﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺗﻮﻓﻴﺮه .وﺑﻴﻨﺖ "اﻟﺼﺤﺔ" أن "ﻣﺎ ﺣﺪث ،ﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎل
وﻛﺎﻟﺔ اﻟــﺪواء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ إﻟﻰ أﺧــﺮى ،وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ
ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟــﺮاءات ﻟﻠﺪورة اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮه" ،ودﻋﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﺮي اﻟﺪﻗﺔ
واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ.

»اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ«» :ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدات«
ﻳﻬﺪد ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ  ٣٠٠٠ﻃﺒﻴﺐ وﺳﻨﻠﺠﺄ ﻟﻺﺿﺮاب

اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد
إﺿﺮاﺑﺎت واﻋﺘﺼﺎﻣﺎت
اﻟﻮاﺿﺤﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أوﺿﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎت
د .أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي ،أن اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ "اﻹﺿﺮاﺑﺎت"
و"اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت" ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺤﻞ اﻷﺧﻴﺮ اذا ﻟﻢ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ
اﻟﻌﻨﺰي ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻣﻨﻈﻤﺔ دون اﻟـﻤـﺴــﺎس ﺑــﺎﻟـﺨــﺪﻣــﺎت

»ﻛﺎن« :اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري ﺣﺠﺮ
اﻟﺰاوﻳﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح واﻟﺘﻤﻴﺰ
أﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن "ﻛﺎن" ورﺷﺔ
ﺣﻮل اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري ،ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺸﺒﺎب.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻤﻠﺔ د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ إن اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺟﻬﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ
اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻮرﺷﺔ أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺒﻨﺎء أﻓﻜﺎر
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻹدارة وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ
أداﺋﻬﺎ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ ووﻗﺖ وﻛﻠﻔﺔ.

اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺟﻬﻮد واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ووزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑــﺎﻟــﻮزﻳــﺮ د.
ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ.
وأﺷ ـ ــﺎر اﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺳ ــﺎﻗ ــﻂ ،إن
ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺴ ـﻘ ـﻄــﻪ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺳـ ــﻮف ﻧـﺴـﻘـﻄــﻪ
ﻛ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت ﻃ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﻟ ــﻮﺟ ــﻮد ﺛ ـﻐ ــﺮات
دﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓـﻴــﻪ ،اوﻟ ـﻬــﺎ اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺮر ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﻟﻬﺎ اﺣﺪ اﻟﻨﻮاب.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴ ـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ أﻃ ـﺒــﺎء
اﻷﺳـ ـﻨ ــﺎن د.ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ دﺷـ ـﺘ ــﻲ ،إن اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺪ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ،وﻟﻜﻦ
ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻄﻞ وﺗﺸﻞ اﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺒﻂء
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ.
وأﻛ ــﺪ أن ﻫ ـﻨــﺎك ﺧ ـﻄــﻮات ﻣ ــﺪروﺳ ــﺔ ﺳﻴﺘﻢ
اﺗـﺨــﺎذﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﻟــﻢ ﻳـﺘــﻢ اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎء اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻹﺳﺮاع ﻓﻲ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺣﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ
ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻹﻗﺎﻻت أو ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ.

أﻣــﺎ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ د .ﻋﺎدل أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ،ﻓﻄﺎﻟﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،واﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ
ﻃﺎوﻟﺔ ﺣﻮار واﺣﺪة ﻟﺤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺷﻜﺎﻻت ﻣﻦ
ً
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن "اﻟﻘﺎﺻﺮ" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ "واﻟﺪ"
اﻟﺠﻤﻴﻊ و"ﻗﺎﺋﺪﻧﺎ" ﺳﻤﻮ اﻻﻣﻴﺮ واﻟﺬي ﺳﻨﺠﺪ
اﻟﺤﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ.

وﻗﻒ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ذﻛــﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
وﻟﻴﺪ اﻟﺸﻤﺮي ،أن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺧﺮى ،وﺗﻌﺮض ﻟﺬات اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻓﻲ وﻗﻒ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدة
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺣ ـﻈــﺮ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ.
وﺑـﻴــﻦ أن ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ ،وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ،
وإﻻ ﻓﺴﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺪم
ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻷﻫﻠﻴﺔ.

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻋﻠﻨﺖ ﻣــﺪﻳــﺮة إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓــﻲ وزارة
اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻤ ــﺎء م .إﻗ ـﺒــﺎل اﻟ ـﻄ ـﻴــﺎر اﻧ ـﻄــﻼق ﺣﻤﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﺋﺰة "اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ" ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼن
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2020
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻄﻴﺎر ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن اﻟﻬﺪف
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮزارة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ،وﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ واﻹداري وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﺑ ـﻴ ـﻨــﺖ أن ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮزارة
ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﺪدة ،وﺗــﺮﺷـﻴــﺪ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ،واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء.
وﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ" :أﻣـ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل أﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺴﺘﺸﻤﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ،واﻷﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ،
واﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﻠﺺ ﻓﺘﺮات اﻹﻧﺠﺎز
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻮزارة".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻄﻴﺎر إن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺎل

اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻳﺮﺷﺢ ﻗﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻟﻤﻨﺼﺒﻲ وﻛﻴﻠﻴﻦ ﺑـ»اﻷوﻗﺎف«
●

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

أﻛــﺪ ﻣﺼﺪر ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ وزارة اﻷوﻗــﺎف
واﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ أن اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ﻓـﻬــﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺧــﺎﻃــﺐ دﻳ ــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ وﻛﻴﻠﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮزارة ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد
ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﺷﺎﻏﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻫﻤﺎ:
اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ وﺷ ـ ــﺆون اﻟ ـﻘ ــﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻹﻋﻼم.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺼﺪر ،ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أن ﻫﺬا
اﻟ ـﻘ ــﺮار ﻳــﺄﺗــﻲ اﺗ ـﺴــﺎﻗــﺎ ﻣ ــﻊ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟــﻮزﻳــﺮ

وﺗ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ ﻣـ ــﻮاﻗـ ــﻒ دول ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﺘ ــﻼت اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ ،واﻟﻤﺪن اﻟﺼﺤﻴﺔ،
وإﺟ ـ ــﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﻣﺆﺷﺮ رأس
اﻟـﻤــﺎل اﻟـﺒـﺸــﺮي ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺠﻮدة اﻟﻬﻮاء.

اﻟﻄﻴﺎر :اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  ١٠٠٠و ٢٠٠٠دﻳﻨﺎر
●

اﻟﺸﻌﻠﺔ إﻟــﻰ إﺟ ــﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻷوﻗـ ـ ــﺎف واﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ،
ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻄﺎء
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺸﻌﻠﺔ رﺷﺢ اﺳﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ
ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣـﻬــﺎم ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟـ ــﻮزارة اﻟﺸﺎﻏﺮة
ﺣﺘﻰ اﻵن ،أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺼﺐ
وﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ،واﻵﺧــﺮ ﻳﺸﻐﻞ
ﻣﻨﺼﺐ أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ وﻣــﺪﻳــﺮ أﺣــﺪ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮزارة اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻋ ـﻴــﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وأﺿ ــﺎف أن اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺷــﺪد ﻓﻲ

ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮﻋﺒﺎس

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﺗﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ

ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻛﺪوا أﻧﻪ ﻳﺸﻞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت
ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ أو ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﺣ ـﻈــﺮ اﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ أو اﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻄـﺒــﻲ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﻣﻬﺪدﻳﻦ
ﺑـ "اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت" و"اﻹﺿــﺮاﺑــﺎت" ﻓﻲ ﺣــﺎل ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﺜﻦ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﺎﺷﻔﻴﻦ أن ﻫﻨﺎك
ﻧﺤﻮ  3000ﻃﺒﻴﺐ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﻟﺨﺎص ﻣﻬﺪدﻳﻦ ﺑﺎﻹﻗﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وأﻛ ــﺪ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻀــﻞ ،ﻓ ــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓـﻴــﻪ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻻﺳﻨﺎن واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﺗﺤﺎد اﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ
اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ ،دﻋ ـﻤــﻪ اﻟـﻜــﺎﻣــﻞ
ﻟـﻤـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻄ ـﺒــﻲ ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻬــﻢ ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻓ ــﻲ دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻘﺒﻞ.

 ،%40وذﻟ ــﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻹدﻣ ــﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺒﺪﻧﻲ.
وأﻛﺪ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ً
اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺎ ،وﺿـ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺪول
ً
اﻟﻌﺸﺮ اﻷوﻟــﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت
ً
وﻧﺴﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻨﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ــﻰ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻄ ــﺔ ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون
ﻣــﻊ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ

ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻤﻨﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ وآﻟﻴﺎت
ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﻤﻨﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻏﺪا وﺑﻌﺪ ﻏﺪ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻤﺠﻤﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮة
ﻣﺴﺎء.
وﻓ ـ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق ﻣ ـﺘ ـﺼ ــﻞ ،ﻛـﺸـﻔــﺖ
ﻣﺼﺎدر ﺻﺤﻴﺔ ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن وزراء
اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﻨﺎﻗﺸﻮن ﺧﻼل
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓــﻲ ﻣﺴﻘﻂ 30
اﻟﺠﺎري ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﺼﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣ ــﺪارس دول اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻻﺣﺘﻮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻤﻨﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ
واﻟﺨﻤﻮل اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إن وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ
د .ﺑــﺎﺳــﻞ اﻟـﺼـﺒــﺎح ﺳـﻴـﺘــﺮأس وﻓﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎع ،اﻟﺬي
ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ اﻳﻀﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت،
ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ،واﻷدوﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘـﻠــﺰﻣــﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻔــﺎة
ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،وﺗﻨﺴﻴﻖ

أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻋـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﺗﺴﻜﻴﻦ
اﻟﺸﻮاﻏﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ وزارة اﻷوﻗﺎف ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮزارة ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟـ ــﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟ ــﺬي ﺗـﻘــﻮم ﺑﻪ
اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺸـﻌـﻠــﺔ أﻛ ــﺪ ﺿ ــﺮورة
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻷﻣ ــﺮ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟ ــﻮزارة ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺄﻋﺪاد
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺴﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ.

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
"اﻹدارﻳﺔ" ،ﺑﻬﺪف ﺗﺒﺴﻴﻂ وﺗﺤﺴﻴﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ
وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـ ــﻮزارة ورﻓ ــﻊ ﻛـﻔــﺎءة وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﺑــﺎب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻣﻔﺘﻮح ﺣﺘﻰ  28ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﺷ ـﻬــﺎدة ﺗـﻘــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺣﺼﻮل
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ  2000دﻳﻨﺎر ﻛﺠﺎﺋﺰة
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ،
و 1000دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻛﺬﻟﻚ.

٤

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

دلبلا

•
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ّ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﺘﻔﻮﻗﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻌﺪوان اﻟﻠﻔﻈﻲ!
 ٣٦٥٢٩ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪارس ﺧﻼل ٢٠١٩ /٢٠١٨
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ً
ﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  ٥ﺣﺎﻻت
ﺗﻨﺎول ﻣﺴﻜﺮات وﻣﺨﺪرات
ﺣﻴﻦ ﻛﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﻓﻲ ً
ﺳﺠﻞ اﻟﻄﻼب ﻧﻈﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ.

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻦ وزارﺗﻲ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ إﻃﺎر
اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات
واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

ﻛﺸﻔﺖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أن ﻋــﺪد اﻟـﺤــﺎﻻت
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـ ــﺪارس اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺳﺠﻞ وﻣﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺧ ــﻼل ﻋ ــﺎم  2019 /2018ﺑﻠﻐﺖ
 36529ﺣ ــﺎ ﻟ ــﺔ ،ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ %10.3
ً
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد  355072ﻃﺎﻟﺒﺎ
وﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ً
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،ﺑـﻴـﻨـﻬــﻢ  167456ﻃــﺎﻟـﺒــﺎ
و 87616ﻃﺎﻟﺒﺔ.
وﻣ ـ ــﻦ اﻹﺣـ ـﺼ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻢ
إرﻓــﺎﻗـﻬــﺎ ﺿـﻤــﻦ ﺳ ــﺆال ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ّ
وﺟ ـﻬ ــﻪ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﺻــﺎﻟــﺢ ﻋــﺎﺷــﻮر
اﻟﻰ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،وﺣﺼﻠﺖ
»اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣ ـﻨــﻪ،
ﺗ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـ ـﻔـ ــﻮق اﻟـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎت ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﻄ ــﻼب ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺎﻻت
اﻟـﺴـﻠــﻮﻛـﻴــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﺮة ،رﻏ ــﻢ أﻧــﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻛـ ــﺎن ﺳﺠﻞ
اﻟـﻄــﻼب ﻣــﻦ اﻟ ـﺤــﺎﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ً
 19434ﻃ ــﺎ ﻟ ـﺒ ــﺎ ﻣ ـﻘ ــﺎ ﺑ ــﻞ 17095
ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺔ ،وذﻟـ ــﻚ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺴـﻠــﻮﻛـﻴــﺎت ﻛﺎﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼب
ﻓﻴﻬﺎ  1425ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  61ﻃﺎﻟﺒﺔ
ﻣﺪﺧﻨﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﺗ ــﻮﺿ ــﺢ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أن اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ّ
ﺳﺠﻞ
ﺿﺪﻫﻦ  7370ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪوان ﻟﻔﻈﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  5920ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟــﺎء ت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟــﻰ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺪارس ،ﻛـﻤــﺎ
ﻫﺮﺑﺖ  2818ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ
ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ  2696ﻃ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ ،أﻣـ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻـﻌـﻴــﺪ اﻟ ـﻬ ــﺮوب ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺪرﺳــﺔ،
ﻓ ـﻜــﺎن اﻟـﻨـﺼـﻴــﺐ اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﺑﻮاﻗﻊ  572ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 11ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت.
وﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ  5ﺣﺎﻻت
ﺗﻨﺎول ﻣﺴﻜﺮات وﻣﺨﺪرات ﻋﻠﻰ
اﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺎت ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻛــﺎن ﺳﺠﻞ
اﻟـﻄــﻼب ﻧﻈﻴﻔﺎ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ اﻟـﻤــﺬﻛــﻮر
 2019 /2018وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺗﻔﻮﻗﺖ
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺎت ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﻼب ﻓــﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  233ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  92ﻟﻠﻄﻼب ،اﺣﺘﻞ اﻟﻄﻼب
ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟﻐﺶ ﻓــﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻮاﻗﻊ  314ﺣﺎﻟﺔ
ﻏﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ  193ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت.
و ﺳـ ـﺠ ــﻞ ﻋـ ـ ــﺎم 2019 /2018
ﺣ ـ ـ ــﻮاﻟ ـ ـ ــﻲ  189ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء

وﺗ ـ ـﺤـ ـ ّـﺮش ﺟ ـﻨ ـﺴــﻲ ﺑ ــﻮاﻗ ــﻊ 116
ﻟﻠﻄﻼب و 73ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت .وﻋــﻮدة
اﻟﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ،
ﻓ ـﻘــﺪ أﻛ ــﺪ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ وﺟ ــﻮد
دراﺳﺎت وإﺣﺼﺎءات ﻋﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻤــﺪارس ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
رﺻﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺠﻼت
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﻠ ــﻒ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
.2019 /2018
وأﺿـ ـ ــﺎف :ﺗــﻮﺟــﺪ ورش ﻋﻤﻞ
ودورات ﺧ ــﺎر ﺟـ ـﻴ ــﺔ ودا ﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
ﻟ ــﻼﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺻ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـ ــﻦ ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ـ ــﻊ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻈ ــﻮاﻫ ــﺮ
وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ
ﺑﻴﻦ وزارﺗــﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
وﻓ ـ ــﻲ رده ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـ ـ ــﺆال آﺧ ــﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻧ ــﺎﻳ ــﻒ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮداس ،ﺑـ ّـﻴــﻦ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ أن ﻋﺪد اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺖ ﺿﺪ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  10ﺷـﻜــﺎوى ،ﻣﻨﻬﺎ 9
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﺄﺷﺮ ﻋﻠﻰ
 7ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،
ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑــﺮد رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻜﻮﻳﻴﻦ اﻷﺧــﺮﻳـﻴــﻦ ،وﺷﻜﻮى
واﺣـ ـ ــﺪة ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ
وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻲ ،وأﺷ ــﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑــﺎﻹﺣــﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،
وﺗـ ـ ــﻢ إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ اﻟـ ـ ــﻼزم
وﻣـﺠــﺎزاﺗـﻬــﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺮﺗﺐ
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮي ﺑ ـﻤ ـﻘــﺪار اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ ﻣ ــﺪة 3
أﺷﻬﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﺑﺨﺼﻢ  8أﻳــﺎم ﻣﻦ راﺗﺒﻬﺎ ﺑﻘﺮار
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ ،وﺑﺨﺼﻢ 10
أﻳﺎم ﻣﻦ راﺗﺒﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ً
ﺳ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺎ ،وﺑ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﺾ ﻣــﺮﺗـﺒـﻬــﺎ
ﺑـﻤـﻘــﺪار اﻟــﺮﺑــﻊ ﻣــﺪة ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷﻬﺮ
ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ.
وأوﺿـ ــﺢ أن ﻋ ــﺪد اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ
اﻹدارﻳـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﻧـﺘـﻘـﻠــﻮا ﻋﻘﺐ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎق رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻗ ـﺴــﻢ اﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
وﺣـ ـﺘ ــﻰ ﺗ ــﺎرﻳ ـﺨ ــﻪ ﺑ ـﻠ ــﻎ  ،6وﻛ ــﺎن
اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻰ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،واﻋـﺘـﻤــﺪﻫــﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﻟﻄﻠﺒﻬﻢ.

●

ﻋ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪت ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻷﻣ ــﻮال اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ً
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺻــﻮﺗــﺖ
ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاردة ﻓــﻲ
ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮﻫ ــﺎ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن ﻣـ ـﺤ ــﺎور
اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة
واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ
اﻟــﺮوﺿــﺎن ،ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮﻫ ــﺎ ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن اﻷﻣـ ـ ـ ــﻮال
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة.
وﻋ ـﻘــﺪ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ،أﻣ ــﺲ،
ﺑـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺐ ﻋ ـﻤ ــﺮ
اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﺣﻀﻮر ﻣﻘﺮر
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب

اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ واﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع »اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ« أﻣﺲ
اﻟـﺒــﺎﺑـﻄـﻴــﻦ وﻋ ـﻀــﻮﻫــﺎ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻄﻲ ،وﻛــﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻗ ــﺪ ﻛ ـﻠــﻒ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ

ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ورد ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﻓﻲ
ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎور اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﻮاب اﻟ ـ ــﺬي
ﻗـ ــﺪﻣـ ــﻪ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋ ـ ـﺒـ ــﺎن اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ــﺪي

اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺎﻻت
ﻋﺪوان ﻟﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب
ﻋﺪوان ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب
ﻫﺮوب ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ
ﻋﺪوان ﻟﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺗﺪﺧﻴﻦ
إﺗﻼف ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻫﺮوب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﻋﺪوان ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺳﺮﻗﺔ
ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﺴﻴﺔ
)اﻋﺘﺪاء – ﺗﺤﺮش(
اﺿﻄﺮاب اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺗﻨﺎول ﻣﺴﻜﺮات وﻣﺨﺪرات
اﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﻮع
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت
ﺑﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎت

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم

2019/2018
ﻣﻠﻒ
ﺳﺠﻞ
276
5644
326
7044
452
5748
284
4140
144
2552
103
2715
67
930
94
1178
85
1340
19
42
8
807
16
515
41
531
4
7
4
310
10
183
16
258
36
57
16
76
32
201
16
100
24
49
12
11
3
2
1
1138
18296
962
16133

5920
7370
6200
4424
2696
2818
997
1272
1425
61
815
531
572
11
314
193
274
93
92
233
116
73
12
11
5
1
19434
17095

2100

36529

34429

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺸﻜﻼت

13290

1

10624

2

5514

3

2269

4

1486

5

1346

6

583

7

507

8

367

9

325

10

189

11

23

12

5

13

1

14
36529
)ﺑﻨﺴﺒﺔ (%10.3

ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺠﻞ وﻣﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ واﻟﻨﻮع
) (36529ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%10.3ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ) (355072ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ )ﺑﻨﻴﻦ ،167456
ﺑﻨﺎت (187616
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻹدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2019/2018م

اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ وﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺠﺮف
ﻟـ ـﻠ ــﺮوﺿ ــﺎن ،واﻟـ ـ ــﺬي اﻧـﺘـﻬــﻰ
اﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛـﺘــﺎب ﻃــﺮح ﺛﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ ،وﺣﺼﻞ اﻟﺮوﺿﺎن
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻲ
ﻋ ـﻘ ــﺪت ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ  27ﻣ ــﺎرس
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻋ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪت اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﻋـ ــﺪة
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت ﻗ ـﺒ ـﻴ ــﻞ إﻧـ ـﺠ ــﺎز
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ اﻟ ــﺬي اﺣــﺎﻟـﺘــﻪ اﻟــﻰ
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ،أﻣ ــﺲ ،اﺳﺘﻤﻌﺖ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻃﺮاف،
وﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻳــﻮان
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠ ــﺔ
ﺿــﺪ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ
ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ـ ــﺮ
اﻟﺮوﺿﺎن.

اﺳﺘﻐﺮب اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻬﺎد
»اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮم اﻟـﻤـﻤـﻨـﻬــﺞ ﻣــﻦ اﻟﺒﻌﺾ
ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐﺮاء ،ﺑﻌﺪ
ﻓ ـﺘ ــﻮى وزارة اﻷوﻗ ـ ــﺎف ﺑـﺘـﺤــﺮﻳــﻢ
اﻻﻛ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎب ﻓ ـ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛـ ـﺘ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺰور
وأﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل ،وذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﻪ اﻟـﺘـﻠـﺒـﻴــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻨــﺎس
وإﻇﻬﺎر اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﺸﺄن اﻟﻔﺘﻮى
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ،ﻟﻘﻮل اﻟﻠﻪ
ﺑﺤﺮﻣﺔ
َْ َ ُ ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ ﱢ
اﻟﺮ َﺑﺎ(«.
ﻋﺰ وﺟﻞ )ﻳﻤﺤﻖ
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﻓ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎد :ﺟـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓ ــﻲ
اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺎدة
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ »دﻳ ـ ــﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻻﺳ ـ ــﻼم،
واﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺪر رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ« ،وﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﺘﻮى
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﻋﻠﻰ ان »اﻷﺻﻞ
ﺣﺮﻣﺔ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
أﺣ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺮﻣ ــﺎت ﻛ ــﺎﻟ ــﺮﺑ ــﺎ
وﻧﺤﻮه ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻬﺎد

وﺗــﺎﺑــﻊ :ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﻣــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﻮاب ﺑ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ــﺮح ﺑ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
ﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺼ ــﻮر اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌــﻲ
وﻋﺪم اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ رﺑﻮﻳﺔ،
وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺆدي اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ

اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻛﺘﺘﺎب
اﻟـﻤـﻄــﺮوﺣــﺔ ،ﻣﻨﻄﻠﻘﻴﻦ ﻣــﻦ ﺟﻌﻞ
ً
أوﺿﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ
وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻫﻴﺌﺔ
أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.
وأﻛــﺪ ﻓﻬﺎد اﻧــﻪ »ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺎدة 17
ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر )ﻟ ــﻸﻣ ــﻮال اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﺣﺮﻣﺔ ،وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣﻮاﻃﻦ«( وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺤﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓـﻴـﻤــﺎ
ﻳﺨﺺ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣــﻮال اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ
أي ﺗﻌﺎﻣﻞ رﺑــﻮي ﻓــﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﻗﻒ اﻻﻛﺘﺘﺎب إﻟﻰ ﺣﻴﻦ
اﺳـﺘــﺮﺟــﺎع اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ
واﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠ ــﺎل ﻓ ــﻲ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻓـﻘــﺮة
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدة ) (10ﻣــﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  116ﻟﺴﻨﺔ  2014ﻟﺴﺪ
اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.

ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻤﺼﺮ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻨﻮاب

َ
ْ
• اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ :اﺳﺘﻔﺰاز ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻷوﻟﻰ دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎن • ﻋﺎﺷﻮر ﺳﺄل اﻟﻤﺒﺎرك ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ّ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻﺎﻟﺢ
ً
ﻋﺎﺷﻮر ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،ﺣﻮل
ﻣﻨﺢ ﻣﺼﺮ  ١.٠٨٦ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ
اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺑﻀﺮورة إﻋﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻨﺢ.

●

ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ﺷﺪد اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة اﻋ ـ ــﺎدة اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓﻲ
ﻋــﻼﻗــﺔ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣﻊ
اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﻘﺮوض
واﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺢ ،واﻹﺳـ ـ ـ ــﺮاع ﻓ ــﻲ إﻧ ـﺠــﺎز
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
ﻟﻺﺳﻜﺎن واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺸــﺎﻫ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻻﻣـ ــﺔ
اﻣـ ـ ــﺲ :ﻣ ــﺎ ﺣ ـﺼ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﻦ
ً
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻔﺰا ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨــﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻤـﻠـﻴــﺎرات
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘــﻲ ﺣــﻮﻟــﺖ ﻟﻠﺸﻘﻴﻘﺔ
ﻣ ـﺼــﺮ اﻟ ـﺘــﻲ ﻧـﺤـﺘــﺮﻣـﻬــﺎ وﻧـﻌــﺰﻫــﺎ
ً
وﻟـﻬــﺎ ﺣ ـﻀــﺎرة ﻋــﺮﻳـﻘــﺔ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺎ،
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻟـ ــﻸﻣـ ــﻮال اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﺣ ــﺮﻣ ــﺔ،
وﻫــﺬا ﻣﺎ ﺣﺚ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ
ﻣﺎدﺗﻪ رﻗﻢ  17اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺘﻌﺪي
ﻋﻠﻰ اﻷﻣ ــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وواﺟ ــﺐ ﻛﻞ
ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ،واﻟﻤﺎدة 36
ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻛﺪت ان اﻻﻗﺘﺮاض
ﻟ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺴ ـﻤــﻮﺣــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
ً
اﻻ ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﺗــﺄﻛـﻴــﺪا ﻋـﻠــﻰ اﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺸ ــﺎﻫ ـﻴ ــﻦ :ﻟــﻼﺳــﻒ

رأﻳـ ـﻨ ــﺎ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺪى
 3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻓ ـﻘــﻂ ذﻫ ـﺒ ــﺖ ﻻﻋ ـﻤــﺎر
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ،
وﻧ ـﺤــﻦ ﻫـﻨــﺎ ﻧ ـﺘ ـﺴــﺎءل :اذا ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ واﻟﻴﺴﺮ
واﻟﻜﺮم اﻟﺤﺎﺗﻤﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎر
ﺳـﻴـﻨــﺎء ﻓ ـﻤ ــﺎذا ﻋ ــﻦ اﻋ ـﻤ ــﺎر ﺷـﻤــﺎل
ﺧﻴﻄﺎن اﻟﺘﻲ ﺛﻤﻨﺖ وﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﻮات ﻃــﻮال اﻋــﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ؟
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﺳﻒ ﺗﻌﻄﻞ وﺗﻌﺪﻧﺎ
ً
ﺳﻨﺔ ﺗﻠﻮ اﻻﺧــﺮى ،واﻳﻀﺎ إﻋﻤﺎر
ﺟﻨﻮب ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
»ﻣ ــﺰرﻋ ـﺘ ـﻴ ــﻦ دﺟـ ـ ــﺎج« واﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ
ﺗـﺘـﻌـﺜــﺮ ﺑ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺘــﺄﺧ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﺪء ﻓﻲ
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﻗ ـ ـﺼـ ــﺎت ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ،
واﻟﻤﻄﻼع اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻠﻮ
ﻋ ــﺎم» ،ﻧ ــﺮى ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرا ﻫ ـﻨــﺎك وﻧــﺮى
ً
ﺗﺄﺧﻴﺮا ﻫﻨﺎ«.
وذﻛ ــﺮ اﻟـﺸــﺎﻫـﻴــﻦ أﻧــﻪ ِ»ﻓ ــﻲ ذات
اﻟﺰﻳﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻴﺎر دوﻻر رأﻳﻨﺎ
 86ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻄﺮﻳﻖ وﻧﻔﻖ ﻓﻲ
ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ،ﻫﺬه اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺘﻲ
ﺗــﺬﻫــﺐ اﻻ ﻳ ــﺮى اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆول وﻫــﻮ
ﻳﻮﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻘﺮوض
ﺣ ــﺎل ﺷــﻮارﻋ ـﻨــﺎ وﺟ ـﺴــﻮرﻧــﺎ؟ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﺪم اﻟـﻨــﻮاب

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻳﺪﻋﻮ »اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺮاراﺗﻪ

اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٩/٢٠١٨

»اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﺗﻨﺠﺰ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺮوﺿﺎن« ﻓﻬﺎد ﻟﻌﺪم اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ رﺑﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

ﺳﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

اﻹﺿــﺮار ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم
واﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻻرادة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻊ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻣﺼﺮ واﻷﻗﻄﺎر اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻲ ﻧﻨﻌﻢ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻌﻬﺎ.

ﺳﺆال ﻋﺎﺷﻮر

أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ

ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر

اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻄﺮق
واﻟﺸﻮارع ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
 86ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ﻟــﺪوﻟــﺔ اﺧ ــﺮى؟
وﻓ ــﻲ ﻧ ـﻔــﺲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟـ ــﺬي ﺗﻌﻄﻞ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻤﻨﺢ
اﻟﻤﻠﻴﺎر ﻟﻤﺼﺮ!
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺸ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﻦ :اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺤﻦ اﺣﺮص ً ﻣﻦ ﻳﻜﻮن
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺸﺎرك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﻬﺎ وﻧﻘﺪر اﻟﻈﺮف اﻟﺪوﻟﻲ وﻟﻜﻦ
اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻳ ـﺠــﺐ ان
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ وﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ

وﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،وﻟﻴﺲ ﻃﺮف
ﺧﺎﺳﺮ وﻃﺮف راﺑﺢ ﺑﺘﻮﻃﻴﻦ 700
اﻟﻒ ﺷﺨﺺ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺣ ـﺼ ـﻠــﺖ ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺎت واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎول ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ وﺿﺮﺑﻬﻢ
داﺧﻞ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ،
ﺗ ــﺬﻫ ــﺐ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﺎرات ﻣ ــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ،
ﻓــﺄرﺟــﻮ أن ﻳـﻜــﻮن ﻫــﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
رﺳــﺎﻟــﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻋ ــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ،
وﻧـ ـﺤ ــﻦ ﻻ ﻧ ـﻄ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑ ـ ــﺎي إﺿ ـ ــﺮار
ﻣﻊ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻣﺼﺮ ﺑﻞ ﻧﺮﻳﺪ ﻋﺪم

ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ،وﺟـ ـ ــﻪ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ
ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷﻮر ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ،ﺣﻮل ﻣﻨﺢ ﻣﺼﺮ 1.086
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻗ ـ ـ ــﺎل ﻋ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻮر ،ﻓـ ــﻲ ﺳ ــﺆاﻟ ــﻪ،
»أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺎء
ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.86ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻗﺮض
ﺑﻘﻴﻤﺔ  26ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺸﺮوع ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺷﺮم
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ،ﻓ ـﻬــﻞ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ
ﻗــﺮض أم ﻫﺒﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ؟ وإذا
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﺿﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺳﺪاده؟
وﻛﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة؟ ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪي
ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ«.
وﺳ ـ ـ ـ ــﺄل» :ﻛ ـ ــﻢ ﻓـ ــﺎﺋـ ــﺪة اﻟ ـﻘ ــﺮض
اﻟﺒﺎﻟﻎ  26ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر؟ وﻛﻴﻒ

ﺳـﻴـﺘــﻢ اﻟ ـﺴ ــﺪاد وﻣ ـﺘــﻰ ﺳـﻴـﺒــﺪأ؟
وﻣـ ــﻦ أﻳـ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ أﺧـ ــﺬ اﻟـﻤـﺒـﻠــﻎ
وإﻋـ ـ ـﻄ ـ ــﺎؤه ﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮ؟ وﻣ ـ ــﻦ أﻳ ــﻦ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة
ﺳﻴﻨﺎء؟ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم أم
ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
أم ﻣ ــﻦ ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ؟ ﻣﻊ
ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ«.
وﺗـ ـ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ـ ــﻊ» :داﺋ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺗ ـﺒ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣ ـﻴــﺔ أن
ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻋـ ـﺠ ــﺰا ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ
وﻧـ ـﻀ ــﻮب اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم،
وﻣـﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻟ ـﻘــﺮوض واﻟﻬﺒﺎت
ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻇ ـ ــﺮوف اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﻻ ﺗ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻮا ﻓـ ـ ـ ــﻖ ﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ــﻮﺿ ـ ـ ــﻊ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻟـ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ ،ﻓ ـﻠ ـﻤــﺎذا
ﻻ ﺗ ــﺬﻫ ــﺐ ﻫ ـ ــﺬه اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﻮال ﻟـﺴــﺪ
اﻟﻌﺠﺰ ﻓــﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﻟﺪﻋﻢ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﺣ ـﺘــﻰ وإن
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣ ــﻦ ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ؟
ﻓ ــﺄرﺑ ــﺎح اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق واﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻟـ ـﺴ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﺠ ــﺰ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ،وﻣـ ــﻦ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ أن
ﻳﺘﻢ دﻋــﻢ ﺻـﻨــﺪوق اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺑـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ دﻋـ ــﻢ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
دول أﺧﺮى«.

دﻋﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻰ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﺼﺎدرة
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .وﻗﺎل اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺈﻟﻐﺎء
ﻗﺮار دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ
ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ادﻋﻮ اﻟﺪﻳﻮان
اﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﺘﻲ
ﺻﺪرت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ
اﻷﺧﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺿﺪ
ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
رﻓﻊ ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

اﻟﺪﻻل ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ

ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل
اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﻴﺎم وزارﺗﻲ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﺎرات ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ
ﺗﻨﺠﺰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ وﻫﻢ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﺒﻞ
اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻬﻢ وﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ
أو أﻛﺜﺮ ﻣﺘﻤﻜﻨﻮن وﻣﺪرﺑﻮن
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
 65وﻣﺎ ﻓﻮق ﻹﻧﺠﺎز ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻮزارات.
وﻋﺰا ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻋﻠﻴﻬﻢ وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ،وأﻳﻀﺎ
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻻزدﺣﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴﺺ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻣﻤﻦ
ﺗﺠﺎوزوا  65ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزارة اﻟﻌﺪل
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻟﺠﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ :ﻗﺒﻮل ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ
اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ
إن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ
ً
اﻟﺠﺮاح ّ
وﺟﻪ »ﻣﺸﻜﻮرا ،ﺑﻌﺪ
أن ﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﺑﺸﺄن ﻗﺒﻮل
ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﻧﺤﻮ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ،ﻓﻬﻢ
أﺻﺤﺎب ﺧﺒﺮة وﻣﺆﻫﻠﻮن
ً
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ«.

اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ ﻟﻤﻨﺢ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﺮاج اﻟﻌﺮﺑﻴﺪ ﻋﻦ
ً
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻟﻤﻨﺢ
إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ
ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻮاﺣﺪ
ً
وﺑﻤﺠﻤﻮع  40ﺳﺎﻋﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ.
وﻧﺺ اﻻﻗﺘﺮاح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ» :ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ
واﻹدارﻳﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻤﻬﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ
اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪارس
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﻳﺤﺔ واﺳﻌﺔ
ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﺒﺬﻟﻮن
اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ
ﻣﻀﻦ ﻳﺘﺠﺎوز
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ٍ
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوام وﺑﻌﺪه ،وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻬﺎم
ﺗﺘﻌﺪد واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﻴﻦ
واﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ وﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ،
واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ.

دلبلا
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٥

ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﺸﻬﻴﺪ« ﻳﻜﺮم أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ

اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺗﻘﺎﺳﻤﺘﻬﺎ  ٧دول ...واﻷﻣﻴﺮ ﻳﺮﻋﻰ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻗﺘﻨﺺ  7ﺟﻮاﺋﺰ
واﺛﻨﺘﺎن ﻟـ»اﻟﺨﺎص«
وواﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اﺗﺒﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر

أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺟــﺎﺋــﺰة ﺳـﻤــﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻮز
ﻋ ـﺸــﺮة ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ ﻋــﺮﺑـﻴــﺔ
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة ﺑﺴﺎم اﻟﺸﻤﺮي،
ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ ،إن
ﺳـ ـﺒ ــﻊ دول ﻋ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻘــﺎﺳ ـﻤــﺖ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﺰ ،وﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﻹﻣـ ـ ـ ـ ــﺎرات
واﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺼ ـﻴــﺐ اﻷﻛ ـﺒــﺮ
ﻣ ــﻦ ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮ ،وإن
ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻗﺘﻨﺼﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣ ـ ــﻲ ،ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ذﻫـ ـﺒ ــﺖ
ﺟــﺎﺋــﺰﺗــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص،
واﻷﺧﻴﺮة ،ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﻓ ـ ـﻔـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻄ ـ ــﺎع اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ
ﺣﺼﺪت اﻹﻣ ــﺎرات ﺛــﻼث ﺟﻮاﺋﺰ
ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ» :ﺑــﺎﺷــﺮ« اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ اﻻﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﻻت،
و»ﺗ ـ ــﻢ« اﻟ ـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ
اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﺔ ،و»ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ ﻓﻲ
ﻫﺎﺗﻔﻚ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻓـ ــﺎزت اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة
ﻋــﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﺮﺣـ ــﺎت واﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎوى
»ﺗﻮاﺻﻞ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء،
وﻧ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﺟــﺎﺋــﺰﺗ ـﻴــﻦ:
اﻷوﻟ ــﻰ ﻋــﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ »ﺣﺴﺎب
اﻟﻤﻮاﻃﻦ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻋــﻦ ﻣـﺸــﺮوﻋـﻬــﺎ »رﺻـ ــﺪ« اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟ ــﺪواء،
ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺼﻠﺖ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
واﺣ ـ ــﺪة ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺸــﺮوﻋ ـﻬــﺎ »ﻋ ــﻮن«
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨــﺎص ﻓﻘﺪ
ﻓ ــﺎز ﺑ ـﺠــﺎﺋــﺰﺗ ـﻴــﻦ ،اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻣــﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻷردن ﻋــﻦ ﻣﺸﺮوع
»اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺮﺟ ــﻢ اﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺮاﺿـ ــﻲ ﻟـﻠـﻐــﺔ
اﻹﺷﺎرة« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﻮارﻳﺦ
اﻟ ـﻌ ـﻘــﻞ ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﺠـﻴــﺎت ،واﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ
أﺧــﺬﺗ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺼــﺮ ﻋ ــﻦ ﻣـﺸــﺮوﻋـﻬــﺎ
»ﻣ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻻﻓ ـﺘ ــﺮاﺿ ـﻴ ــﺔ
ﺑــﺮاﻛـﺴـﻴــﻼﺑــﺲ« اﻟ ـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺮاﻛﺲ ﻻﺑﺲ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﻴﺎت.
أﻣ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ اﻟ ـﻤــﺪﻧــﻲ
ﻓﻘﺪ ﻓﺎزت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻬﺎ
»ﺻﻔﻮف« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻬﺎد ﺳﻌﻴﺪ
ﻛﻠﻮب.

وﺑـ ـ ــﺪأ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﻲ
ﺑ ـﻜ ـﻠ ـﻤــﺔ أﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺮي وﺟ ــﻪ
ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﺸ ـﻜــﺮ ﻟ ـﺼــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ
أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻪ اﻷﺑﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة وﻟﺴﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـﻌـﻠــﻲ
ﻟﺪﻋﻤﻪ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة ﻣﻨﺬ
ﺗــﺄﺳ ـﻴ ـﺴ ـﻬــﺎ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺷ ـﻜ ــﺮ رﺋ ـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻋﺎﻳﺪة
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣــﻦ دﻋﻢ
ﻓﻜﺮي وإداري.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن ﻓﻜﺮة اﻟﺠﺎﺋﺰة
ً
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻤﺎ ﺑﺪأﺗﻪ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ
أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺤــﺪث ﻣﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﺗﺤﺪث ﻣﻨﺴﻖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ذﻛﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻌﻀﻮ ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺪﻟﺞ،
أن اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺟﻠﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﻗﺎﻣﺔ أﺑﺮاج اﻻﺗﺼﺎﻻت ،وﻣﺤﻄﺎت
اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ،إﻟﻰ
ﺣﻴﻦ دﻋ ــﻮة رﺋـﻴــﺲ ﻓــﺮﻳــﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃـﻔــﺎل
ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺰﻋﺒﻲ ،ﺣﻴﺚ أﺑﻘﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟــﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎدم،
وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣ ـﺸــﺮوع ﻻﺋ ـﺤــﺔ إﺷ ـﻐ ــﺎﻻت اﻟـﻄــﺮق
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻷرﺻـﻔــﺔ واﻟﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ دﻋﻮة ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟ ـﺸــﺆون ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ واﻟـﺠـﻬــﺮاء
ﻓﻴﺼﻞ ﺻﺎدق.
وﺑـ ّـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﺪﻟــﺞ ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ،
ﻋـﻘــﺐ اﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ،أﻣ ــﺲ ،أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
واﻓ ـﻘ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ــﻮدة اﻟــﻼﺋ ـﺤــﺔ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ

ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﺣــﻮل
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  33ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،واﻃ ـﻠ ـﻌــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ــﺮض ﻣ ـﺸــﺮوع
ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
 2021/2020ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي.
وﻗ ــﺎل إن »اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ أﺑ ـﻘــﺖ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠــﺪول
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري ﺑﺸﺄن ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﺗﻰ واﻟﺪﻓﻦ واﻹﺷــﺮاف
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑــﺮ ﻓ ــﻲ ﺿ ــﻮء أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن
رﻗﻢ ) (33ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺸﺄن ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺣﻴﻦ دﻋﻮة ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
واﻟﺠﻬﺮاء.

ﺟﺪول »اﻟﻔﻨﻴﺔ«
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻳﻜﺮم ﻣﺘﻔﻮﻗﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺮﺑﻲ :رﺑﺎﻃﻨﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﺣﺪ وﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ وﻗﻠﻮﺑﻨﺎ واﺣﺪة

●

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﻃﻔﺎء ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺘﺮح ﻗــﺎﻧــﻮن ﻗــﻮة اﻻﻃـﻔــﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻋﺮﺿﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺗﺄﻛﺪ
ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ أﻧــﻪ ﻳــﺮاﻋــﻲ ﺿﻤﺎن اﻷﻣــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻟﻠﺒﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ
واﻹﻧﺸﺎء ات ،وأﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء
وﻻ ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ أي ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ﻣ ـﻘ ـﻴ ــﺪة ﻟـﻠـﺤــﺮﻳــﺔ
ﻛــﺎﻟـﺴـﺠــﻦ واﻟ ـﺤ ـﺠــﺰ واﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺑــﺎﻟـﺴـﻔــﺮ او
اﻟﺰواج ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎع ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻌﺾ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﺠﻤﻲ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻤﻨﺢ
رﺟـ ــﺎل اﻹﻃ ـﻔ ــﺎء اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰات ،اﻟـﺘــﻲ
ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ واﺿﺢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟــﻰ أن اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،اﻟ ــﺬي ﺿﻤﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎﺑــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑﻌﺾ
ﻣــﻮاده ،ﻳﺮاﻋﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻌﻤﻞ
رﺟﻞ اﻹﻃﻔﺎء.
وذﻛﺮ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪت ﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟـ »اﻹﻃﻔﺎء« اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻜﺮاد
اﻟﺬي أﻛﺪ وﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أي
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻢ
ً
اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺿ ـﻤــﺎﻧــﺎت ﺑـﻌــﺪم
ﺗﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وأن ﺗﻜﻮن
إﺟــﺮاء ات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺣﻖ
اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ واﻟﺘﻈﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ
ً
دون زﻳـ ــﺎدة أو ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن اﻹدارة
ﺳﺘﻘﺪم ﻫــﺬه اﻟـﻀـﻤــﺎﻧــﺎت ﻓــﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﻴﺰات ﻟﺮﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء دون اﻻﻧﺘﻘﺎص
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،وﻋﺪم وﻗﻮع
ً
أي ﻇﻠﻢ أو ﺗﻌﺴﻒ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

 5ﺑﻨﻮد ،ﺣﻴﺚ أوﺿﺢ رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮ وﻟﻴﺪ
اﻟﻤﻌﺠﻞ ،أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻔﻈﺖ اﻗﺘﺮاﺣﻪ ﺑﺸﺄن
ﺗﺨﺼﻴﺺ أراض ﻟﻮزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء
ﺳﻜﻦ ﻟﻸﺋﻤﺔ واﻟﻤﺆذﻧﻴﻦ ،وأﺟﻠﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﻪ
ﺑﺸﺄن إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻷﺻﺤﺎب ﻫﺬه
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ دﻋﻮة اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ.
وأﺿــﺎف أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ً
ً
ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻼت اﻟ ـﺒ ـﻨــﺪﻳــﻦ »أوﻻ« و«ﺛ ــﺎﻟـ ـﺜ ــﺎ« ﻣﻦ
ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ 2011
ا ﻟـﺨــﺎص ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ،
وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﺪ ) (5ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
اﻟ ـﺼــﺎدر ﺳﻨﺔ  2017اﻟـﺨــﺎص ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ
واﻻﺷـﺘــﺮاﻃــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أﻓﺮع
اﻟﺒﻨﻮك ﺿﻤﻦ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـﻀــﻮاﺣــﻲ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
واﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺴـﻴــﺮون ﺑﺠﺪ واﺟـﺘـﻬــﺎد ﻋﻠﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻠﻢ
واﻹﺑﺪاع ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ«.
وأﻛــﺪت ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮ أن »اﻹﺑ ــﺪاع واﻟﺘﻔﻮق ﻫﻤﺎ
ﻋـ ـﻨ ــﻮان ﻣ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣ ـﺠــﻪ أﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟـﻤـﺒــﺪﻋـﻴــﻦ ،واﻟ ـﻬ ــﺎدف إﻟ ــﻰ ﺗــﺪرﻳــﺐ أﺑ ـﻨــﺎء اﻟـﺸـﻬــﺪاء
وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺰز اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ ،وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ
ﺗﺠﺴﻴﺪا ﻟﻤﺎ دﻋﺎ إﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد،
وﻫ ــﻮ ﺗــﺄﺻ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻻرﺗـﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻵﻟـﻴــﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودﻓﻊ
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ اﻻﻣﺎم«.
ﺑ ـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﺗ ــﻢ ﻋ ــﺮض ﻓـﻴـﻠــﻢ ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان »ﻣ ــﻦ رﻳـﺤــﺔ
اﺑﻮي« ،وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻔﻞ ﻗﺎم وزﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ
أ ﺑـﻨــﺎء ا ﻟـﺸـﻬــﺪاء اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ واﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎم
أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻬﺪاء ﺑــﺈﻫــﺪاء راﻋــﻲ اﻟﺤﻔﻞ درﻋــﺎ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

»اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« :ﺣﺒﺲ ﻣﻌﻠﻤﺔ
ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻹداﻧﺘﻬﺎ ﺑﻮﻓﺎة ﻃﺎﻟﺐ
ﻗـﻀــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻨــﺎﻳــﺎت،
أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر
أﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﺑ ـﺤ ـﺒ ــﺲ
ﻣﻌﻠﻤﺔ واﻓــﺪة ﻣــﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻊ
اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻨﻔﺎذ ،وﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺘﻞ أﺣﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻟـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
وﺟـﻬــﺖ إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟــﻮاﻓــﺪة
ﺗﻬﻤﺔ اﻹﻫ ـﻤــﺎل اﻟ ــﺬي أدى اﻟﻰ
وﻓ ــﺎة ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ،إﻻ أﻧ ـﻬــﺎ أﻧـﻜــﺮت
اﻻﺗ ـﻬ ــﺎم اﻟـﻤـﻨـﺴــﻮب إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺪم ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ
ﻷي وﻗـ ــﺎﺋـ ــﻊ ﺗ ـﺴ ـﺒ ـﺒــﺖ ﺑ ــﻮﻓ ــﺎة
اﻟﻄﺎﻟﺐ.
وﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧ ــﺮ ،ﻗﻀﺖ

ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ،أﻣﺲ اﻷول،
ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺑﺤﺒﺲ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
 3ﺳ ـﻨــﻮات ﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪه ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﻟﺠﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺑﺈﻳﻘﺎع اﻷذى ﺑﻬﻢ ،واﻟﺘﺠﻤﻬﺮ
ﻣــﻊ آﺧــﺮﻳــﻦ وﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎم.
وﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ أن ﻳـﻄـﻌــﻦ
اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺤـﻜــﻢ اﻟ ـﺼــﺎدر
ﺑﺤﻘﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﺒــﺮاء ﺗــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻬﻢ
اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ.

»اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص« :ﻧﻈﺎم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت »أون ﻻﻳﻦ«
ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟـﺨــﺎص ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ ﺳﻨﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻋﻦ ﻧﻈﺎم
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺴﻌﻰ اﻹدارة إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد اﻟـ ـﺘ ــﺮاﺳ ــﻞ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ »اﻷون ﻻﻳـ ــﻦ« ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﻫــﺬا
اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤــﺮاﺳــﻼت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﻜﻢ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﻫــﺎﻣــﺶ ﺣ ـﻀــﻮره أﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﺘـﺨـﻀـﻴــﺮ ،اﻟــﺬي
أﻗــﺎﻣــﻪ اﻟـﺘــﻮﺟـﻴــﻪ اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻟــﻸﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻹدارة ،ﺗﺤﺖ
رﻋــﺎﻳــﺔ وﻛـﻴــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺨــﺎص واﻟـﻨــﻮﻋــﻲ د.
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﺤـﺴــﻦ اﻟ ـﺤــﻮﻳ ـﻠــﺔ ،إن ﻫ ـﻨــﺎك ﻣﺴﺎﻋﻲ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧــﻮ ﻋـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺧــﺪ ﻣــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟـﺨــﺎص ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ اﻹداري واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺳﻴﺘﻢ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺗـﻠـﻘــﻲ ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴــﺶ اﻟ ـﺘ ــﻲ رﺻ ـ ــﺪت ﻣﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺮﻣﺎت

ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻹﻃﻔﺎء :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻳﺮاﻋﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﻗ ــﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺪ ،اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـﻠــﺪﻳــﻮان اﻷﻣ ـﻴــﺮي،
ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وﺣ ـﻀــﻮر وزﻳ ــﺮ ﺷ ــﺆون اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻷﻣـﻴــﺮي
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ
اﻟﺠﺮاح ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻬﺪاء
اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  2019-2018ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺮاﻳﺔ.
واﺳﺘﻬﻞ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺎﻟﺴﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺛــﻢ ﺗــﻼوة ﻣﺎ
ﺗـﻴـﺴــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺮآن اﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ ،ﺑـﻌــﺪﻫــﺎ ﺗــﻢ ﻋ ــﺮض ﻓﻴﻠﻢ
ﺑﻌﻨﻮان »رﻋﺎﻳﺔ أﻣﻴﺮﻧﺎ ﺳﺮ ﺗﻔﻮﻗﻨﺎ« ،ﺛﻢ أﻟﻘﻰ اﻟﺠﺮاح
ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ» :ﻟﻘﺪ اﺟﺘﻬﺪﺗﻢ وﺛﺎﺑﺮﺗﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﺤﺼﺪﺗﻢ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻔﻮق اﻟﺬي ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻜﻢ
اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ ﻧـﺤــﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ زاﻫ ــﺮ ﻟــﻺﺳـﻬــﺎم ﻓــﻲ ﺧﺪﻣﺔ
وﻃﻨﻜﻢ ورﻓﻌﺔ ﺷﺄﻧﻪ ،وﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﻢ أﻧﻜﻢ ﺗﺴﻴﺮون ﻋﻠﻰ
ﻧﻬﺞ آﺑﺎﺋﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن راﺋﺪﻫﻢ اﻟﻔﺪاء واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ
أﺟــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﺒﺬﻟﻮا دﻣــﺎء ﻫــﻢ رﺧﻴﺼﺔ ﻣــﻦ أﺟﻠﻬﺎ
ﻓﻔﺎزوا ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدة«.
وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻪ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﺳﺮ
اﻟﺸﻬﺪاء اﻷﺑﺮار ،وﺗﻜﺮﻳﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﻴﻈﻠﻮا اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺨﺮ ﺑﻬﻢ وﻃﻨﻬﻢ اﻟﻐﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺛﻢ أﻟﻘﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺸﻬﺪاء ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻷﻣﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ» :ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﻧﺮى ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم
ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ واﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ

»اﻟﻔﻨﻴﺔ« واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺒﻨﻮك داﺧﻞ اﻟﻀﻮاﺣﻲ

واﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ
أﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺎت اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ،
ً
ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎده ﻟﻠﻤﻘﺘﺮح
اﻟﺨﺎص ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﺗ ـ ــﻢ اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ــﺮح اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺎص
ﺑـ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪي
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ ،اﻟ ـ ــﺬي ﺳـﻴـﻌـﻘــﺪ ﻓﻲ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ أ ﺑــﺮ ﻳــﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ــﻰ أن ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﺒـﻠــﺪي
اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻴﺘﻨﺎول
ﻣﺤﺎور ﻋﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
وأﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرب اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪي.

اﻗﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﺑﺤﻀﻮر وﻛﻴﻞ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮﻧﻲ.
وﻗﺎل اﻟﺤﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ ،ان رﺑﺎﻃﻨﺎ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﺣﺪ ،وﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ وﻗﻠﻮﺑﻨﺎ واﺣﺪة ،ﻗﺪ ﻧﺨﺘﻠﻒ
وﻗﺪ ﻧﺘﻔﻖ ﻓﻲ اي ﻗﻀﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻧﺆﻛﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن رﺑﺎﻃﻨﺎ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﺣﺪ.
وأﺿــﺎف :ﺛﺒﺘﻨﺎ ﻗﻴﻤﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2006وأن اﻟﺤﻔﻞ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة وأﻫـﻤـﻴـﺘـﻬــﺎ واﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘــﻢ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻧﻲ ان ﺗﺘﻮﻳﺞ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
ِ
ﻳﻤﺜﻞ أﺟﻤﻞ ﺻﻮر اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﻳﺪﻋﻢ اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ان ﻫﺪف ﺗﺮﺑﻴﺔ
اﻟ ـﻨــﺶء وﺧــﺪﻣــﺔ اﻹﻧ ـﺴــﺎن اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻋـﻠــﻰ رأس
أوﻟﻮﻳﺎت وأﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﺑﻨﺎء اﻟﺸﻬﺪاء

»ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪي« ﺗﺆﺟﻞ ﻻﺋﺤﺔ أﺑﺮاج اﻻﺗﺼﺎﻻت

وزراء اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑـ ً»اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«
اﻋﺘﻤﺪوا » ١٥ﻛﻮدا« ﻟﻠﺒﻨﺎء
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون
اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ
ﻟ ـﺸ ــﺆون اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓـﻬــﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ
إن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـ ـ » «22ﻟـ ــﻮزراء
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ اﻋﺘﻤﺪ 15
ً
»ﻛﻮدا« ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وأﺿﺎف اﻟﺸﻌﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﺘ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ،أن
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻋﺘﻤﺪوا اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟـﻌـﻤــﺮاﻧــﻲ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ ،وﻗــﻮاﻋــﺪ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ،
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﻠﺪي.
وأﻛ ـ ــﺪ أن اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻋـﺘـﻤــﺪ
ً
ً
ﻣ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﺮﺣـ ــﺎ ﻛـ ــﻮﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ
ﺑ ـﺘ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب واﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ إﻋﻼن اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

د .ﺛﻼﻳﺎ اﻟﻔﻮزان ﻓﺄﺷﺎد ﺑﺄﻋﻀﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻮه ﻣﻦ
وﻗﺖ وﺟﻬﺪ ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎد ﺑﻤﺠﻠﺲ
ﺗ ـﺤ ـﻜ ـﻴــﻢ اﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـﻀــﻢ
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﺣـﻴــﺚ ﺿﻢ
ﺛـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ أﻋ ـﻀــﺎء ﻳـﻤـﺜـﻠــﻮن ﺳﺒﻊ
دول ﻋﺮﺑﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل د .اﻟ ـﻔ ــﻮزان إن ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜ ـﻴ ــﻢ ﻋـ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ دراﺳـ ـ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﺑ ـﻜ ــﻞ ﺗـﻔـﺼـﻴــﻼﺗـﻬــﺎ
وﻓ ـ ـ ـ ــﻖ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎﻳ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ــﻮﺿ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ
ﻣﺤﺪودة ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻹﺑﺪاع
وﺟ ــﻮدة اﻟﻔﻜﺮة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻤـ ـﻴ ــﻢ
ﻟ ـﺠ ـﻬــﺔ ﺗ ـﻨــﺎﻏــﻢ اﻷﻟ ـ ـ ــﻮان ودﻋ ـﻤــﻪ
ﻟـ ــﺬوي اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ،
واﻟﻤﺤﺘﻮى وﺟﻮدﺗﻪ وﺻﺤﺘﻪ أو
ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻄﺮق
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ورﺑـ ـﻄ ــﻪ ﻣ ــﻊ أدوات
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺗ ـ ــﻢ اﻹﻋـ ـ ـ ـ ــﻼن ﻋــﻦ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰة ﺑــﺎﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ،
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻘــﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑ ـ  200أﻟﻒ
دوﻻر ﺗ ـ ـ ــﻮزع ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ
ً
ﺑــﺎﻟـﺘـﺴــﺎوي ،ﻋـﻠـﻤــﺎ أن اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة ﺳﻴﻜﺮﻣﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ
اﻟـﺴـﻨــﻮي اﻟ ــﺬي ﺳـﻴـﻘــﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ ﻓـ ــﻲ ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ رﻓﻀﻪ اﺳﺘﻤﺮار
ﺗــﻮاﺟــﺪ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ ﻓــﻲ إدارة
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﺗﺠﻤﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺨﺎص ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮي أﻫﻤﻴﺔ ﻏﺮس ﻣﻔﻬﻮم
ﺣﺐ اﻟﺘﺨﻀﻴﺮ واﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻓــﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮي إن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺨﺎص ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺚ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي
ﺑـﻤــﺎ ﻳـﺸـﻤــﻞ ﻣ ــﻦ ﻫـﻴـﺌــﺎت إدارﻳ ـ ــﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
إﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ وﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ـﻌ ـﻬ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺼﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.

اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ :ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

»اﻟﺤﺮس« و»ﻧﺰاﻫﺔ« ﻧﻈﻤﺎ ورﺷﺔ »إﻗﺮار اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«
أﻛ ــﺪ وﻛ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻟﺮﻛﻦ ،ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺤﺮس
ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ
إﻟﻴﻪ ،ﻟﻴﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺮس ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻗـﻴــﻢ اﻟـﻨــﺰاﻫــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻛﺮﺳﺘﻬﺎ
ﻗﻴﺎدﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ ،وﻧــﺎﺋــﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ.
وﻧﻈﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻨﻮي
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان »إﻗﺮار اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ا ﻟـﻌــﺎ ﻣــﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد »ﻧ ـ ــﺰاﻫ ـ ــﺔ« ،ﺑ ــﺎﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺤﺮس ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس،
وﺷ ــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻦ »ﻧــﺰاﻫــﺔ« اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮر ،واﻷﻣﻴﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟ ـﻠــﺬﻣــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺳــﺎﻟــﻢ
اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ ،وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟـﻔـﺤــﺺ وإﻋ ــﺪاد
اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ ﺻــﺎﻟــﺢ اﻟـﺘـﻨـﻴــﺐ ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ـﺠ ـﻴــﺮان )ﻣــﺪﻗــﻖ أول( ،وﺑ ــﺪر اﻟﻀﺎﺣﻲ
)ﻣﺪﻗﻖ أول( ،وﺧﺎﻟﺪ ﺑﻮﻓﺘﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
إﻋﻼم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وأوﺿ ــﺢ اﻟــﺮﻓــﺎﻋــﻲ أن اﻟ ـﺤــﺮس واﻛــﺐ
ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد ﻣ ـﻨــﺬ اﻟ ــﻮﻫ ـﻠ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ،ﻓــﺄﺻــﺪر
ً
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس ﻗــﺮارا ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات
ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﻗ ـﻴــﻢ اﻟـﺸـﻔــﺎﻓـﻴــﺔ
واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﺗﻜﺮﻳﺲ
اﻹدارة اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ودرء
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻹﺟﺮاءات
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻘﻖ ا ﻟـﻤـﺼــﺎ ﻟــﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺮس
ّ
اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ،وﻧـﻴــﻞ اﻹﺷ ــﺎدة ﻣــﻦ اﻷﺟـﻬــﺰة
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ اﺣـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﻮاء اﻟـ ــﻮﺛ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ 2020
»اﻷﻣـ ــﻦ أوﻻ« ﻋـﻠــﻰ ﺑ ـﻨــﻮد ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻹﺣـﻜــﺎم
اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺘ ـﻴ ــﺶ ﺑ ـﻜ ــﻞ اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪات،
وﻣﺴﺎﻧﺪة ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺢ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻴــﺐ ورﺷ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻟﻘﻰ اﻟﺠﻴﺮان ﻣﺤﺎﺿﺮة

ً
اﻟﺠﻴﺮان ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ
أﻛ ــﺪ ﻓـﻴـﻬــﺎ أﻫـﻤـﻴــﺔ ودور اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد واﻟــﻮاﺟ ـﺒــﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﻬﺎ ،وﺗﻄﺮق إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟـﻤـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺸـﻔــﺎﻓـﻴــﺔ،
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص
واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون ﻣـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ،ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ أوﺿـ ـ ــﺢ ﻣ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت إﻗ ـ ـ ــﺮار اﻟ ــﺬﻣ ــﺔ،
وآﻟـﻴــﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗ ــﺮار ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.

٦

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ

دلبلا
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اﺗﺤﺎد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ :اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ
ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻄﻼب وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ

اﻟﺴﻮﻳﺮي :أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ أﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻻﺗﺤﺎد وﻫﻮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﻣﻊ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﺳﺘﻀﺎف رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ م .ﻓﻼح
اﻟﺴﻮﻳﺮي ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻪ أﻣﺲ
اﻷول وﻛﻴﻞ دﻳﻮان ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ،
ﺑﺤﻀﻮر وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻓﺮوع اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﺪد
ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

»اﺗﺤﺎد أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ« ﻟـ   :ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ
ﺑﺸﺄن آﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
•

اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻳﺤﺚ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻬﻢ

ً
اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ أﻋﻀﺎء اﺗﺤﺎد أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ً
اﻟﺠﺎﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟ ـ ــﻼﺗ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ــﻲ ﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ م .ﻓﻼح اﻟﺴﻮﻳﺮي دﻋﻢ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎدات
اﻟ ـﻄ ــﻼﺑ ـﻴ ــﺔ وﺣ ــﺮﺻ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻜــﺎﻣــﻞ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت وآﻣﺎل
ً
وﻃﻤﻮﺣﺎت أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
ً
أن اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ داﺋ ـﻤــﺎ
ﻗ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ
ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ روح اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨــﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
وﺗــﺄﺻـﻴــﻞ اﻧـﺘـﻤــﺎﺋـﻬــﻢ ﻟﻬﻮﻳﺘﻬﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ.

ﻣﺆﺗﻤﺮ »أﺑﺤﺎث اﻟﻄﺎﻗﺔ«
 ١٩ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
●

academia@aljarida●com

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ورﺋـﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ ﻷﺑﺤﺎث
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ د .ﺳﺮور اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﻘﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ  19إﻟﻰ  21ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺳﻴﺘﻀﻤﻦ  40ﻣﺤﺎﺿﺮة
ﻋﻠﻤﻴﺔ ،و 6ﻣﺤﺎﺿﺮﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ،و 5ورش ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ.
ﱠ
وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  -ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،وﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم
اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ووزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء،
أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣــﻦ داﺧــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وذﻛﺮ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور ،ﻫﻲ :أﺑﺤﺎث
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،إﻧﺘﺎج وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺜﻞ ،اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺠــﺪدة ،اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ،ﺟ ــﻮدة اﻟـﻬــﻮاء اﻟــﺪاﺧـﻠــﻲ وإدارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وأ ﻛــﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
ورﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻹﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺆﺗـﻤــﺮ د .ﺑ ــﺪر اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺎن ،أن
ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺷﺮﻛﺎء داﺋﻤﻴﻦ ،ﻫﻢ :اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻲ
اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ وا ﻟـﺘـﺒــﺮ ﻳــﺪ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ) ،(ASHRAEﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﺟـ ــﺎء ذﻟـ ــﻚ ﺧـ ــﻼل اﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺔ
اﻟﺴﻮﻳﺮي ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻪ أﻣﺲ اﻷول
وﻛﻴﻞ دﻳــﻮان ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ،ﺑﺤﻀﻮر
وﻓـ ـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ
وﻓﺮوع اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻮى
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﻳـ ــﺮي إن ﻫ ــﺬه
اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﻌﻜﺲ وﺗﺆﻛﺪ اﻫﺘﻤﺎم
اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑــﺎﻻﺗـﺤــﺎد
اﻟـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ

»ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«:
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺪاء
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻧ ــﺎﻗ ــﺶ وﻓ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ راﺑ ـﻄ ــﺔ
أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ
ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
د .ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎن اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻂ ،ﻣﻊ
ﻋـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ــﺐ د .ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ
ا ﻟ ـﻤ ــﺰرو ﻋ ــﻲ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺪاء اﻟﻜﻠﻴﺎت
ﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻹدارة اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ،
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ
أداء ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،ﺧﻼل
اﻟـﻠـﻘــﺎء ،ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ
ﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻫـﻴـﺌــﺔ
اﻟـ ـﺘـ ــﺪرﻳـ ــﺲ ،واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ
زﻳـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺮغ
اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ
وزﻳـ ـ ــﺎدة ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺴــﺎم
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

●
ﺑ ـ ــﺎﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎره ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮﻛـ ــﺔ
اﻟ ـﻄــﻼﺑ ـﻴــﺔ ،وﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟــﻼﺗ ـﺤــﺎد ﻣﻦ
أدوار ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻣــﺎ ﺳﻄﺮﺗﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﺑــﺄﺣــﺮف ﻣــﻦ ﻧــﻮر ﻓــﻲ ﺻﻔﺤﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
ﺗ ــﺮاب اﻟــﻮﻃــﻦ وﺳــﻼﻣــﺔ ووﺣــﺪة
أراﺿﻴﻪ ،ﺳــﻮاء ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻐﺰو
اﻟﻐﺎﺷﻢ ،أو ﺑﻤﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟـ ـﻜـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺣ ـﻤ ـﻠ ــﺖ ﻓـﻴـﻬــﺎ
اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋــﺎﺗ ـﻘ ـﻬــﺎ ﻫ ـﻤــﻮم
اﻟﻮﻃﻦ.

وأﺿﺎف اﻟﺴﻮﻳﺮي أن اﻟﺸﻴﺦ
أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺮ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ اﻷﻣ ـﻴــﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻻﺗﺤﺎد وﻗﻀﺎﻳﺎه
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد وﺑـﻴــﻦ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟـﻌـﻬــﺪ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ اﻧ ــﻪ »ﻣـﻨــﺬ أن
ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻻﺗـﺤــﺎد ﻟﻢ ﻧﺮ ﻣﻨﻪ
إﻻ ﻛﻞ اﻫﺘﻤﺎم وﺣﺮص وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ،
ﻟﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺻﺪق وأﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ
اﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ داﻋـﻤــﺎ ﻟﻬﺎ
ً
وﻣﺴﺎﻧﺪا«.

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺮع اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻋﻤﺎر اﻟﻤﺰﻳﻦ ،ان اﻻﺗﺤﺎد
اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺮض ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤــﻖ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ
ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘــﺮاﻟ ـﻴــﺎ اﻫ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳﺴﻌﻰ
اﻻﺗﺤﺎد إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﺎ آﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﺎ
ﺑـﻌــﺪ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ ،وزﻳـ ــﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻠﻴﺎت
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻻﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺰﻳﻦ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ان اﻻﺗﺤﺎد ﻃﺎﻟﺐ
ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎواة دارﺳـ ــﻲ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺒـﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس ﻣﻦ

ً
اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻃﻬﺒﻮب :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪﻣﺖ دﻋﻤﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

●

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

أﻛﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ راﻣﻲ
ﻃ ـﻬ ـﺒــﻮب أن ا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻳ ــﺖ أول ﺑﻠﺪ
ﻋــﺮ ﺑــﻲ ﺳـﻤــﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ وﻗـ ــﺪم اﻟـﻤـﺴــﺎﻧــﺪة
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ،وﻛ ــﺎن ﻫـﻨــﺎك دﻋ ــﻢ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﺧ ـ ـ ـ ــﻼل ﻧ ـ ـ ـ ــﺪوة »اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﻗـ ــﺎت
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ – اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺿﻮء ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺠﻠﺲ
اﻷ ﻣ ـ ــﻦ« ،ا ﻟ ـﺘــﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﻛـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ
ﺑ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻗــﺎل
ﻃﻬﺒﻮب إن ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ
اﻟــﺪاﺋـﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣ ــﻦ ﻛــﺎن
ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ
اﻟــﻰ ان اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎد ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ

ً
اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ

اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﺳـ ــﻮاء ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳــﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ا ﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘـﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻻﻣ ـ ـ ـ ــﺔ ورﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻪ
ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،اﻟﺬي ﺣﻤﻞ اﻟﻬﻢ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﺎزال ﻳﺤﻤﻠﻪ أﻳﻨﻤﺎ

ذﻫــﺐ ﻓــﻲ اﺗـﺤــﺎدات اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأﻓﺎد ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣ ـﻨ ــﺬ  2005ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺴ ـﺠــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
أي إﺧـ ـ ـ ــﻼل ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ً
أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻫﺎدﺋﺔ وﺣﻘﻘﺖ إﻧﺠﺎزات ،أﻫﻤﻬﺎ
ﺗـﺠـﻨـﻴــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ
ً
ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪاء وإراﻗﺔ اﻟﺪﻣﺎء.
وذﻛ ــﺮ ﻃـﻬـﺒــﻮب أن إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ
ﺗـﺘـﺒــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺪس  3ﺳـﻴــﺎﺳــﺎت
ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺰل واﻹﺣـ ـ ــﻼل
ً
واﻟـﻌــﺰل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس
أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ اﻵن ﻣـ ـﻌ ــﺪوﻣ ــﺔ ،وأن
ﻫﻨﺎك  400ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري ﻣﻬﺪدة
ﺑ ــﺎﻹﻏ ــﻼق ﺑـﺴـﺒــﺐ ﻋ ــﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ
ﻣ ــﻦ ﺳـ ــﺪاد اﻟ ـﻀــﺮاﺋــﺐ ﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻻﺣﺘﻼل.

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ ﻓــﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺑﻄﻠﺒﺔ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟـﺒــﺪﻻت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻧﻈﺮا ﻻﺟﺘﻬﺎد ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ وﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻛﺎن ﻣﺘﻔﻬﻤﺎ وواﻋﻴﺎ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻨﺎ واﻟﺘﻤﺴﻨﺎ ﺗﻌﺎوﻧﺎ
ﻛﺒﻴﺮا وﻣﺜﻤﺮا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻌﻪ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺣﺚ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ د .وﻟﻴﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺼﻮرة
اﻟ ـﺤ ـﻀ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ.

»اﺗﺤﺎد أﻣﻴﺮﻛﺎ« :دﻋﻮة ﺟﻤﻌﻴﺎت
اﻟﻨﻔﻊ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻛـ ـ ـﺸ ـ ــﻒ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﺮع
اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة زﻧ ـﻴ ـﻔــﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ﻋ ــﻦ ﺗــﻮﺟ ـﻴــﻪ دﻋ ــﻮة
إﻟ ـ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻊ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ــﺮﻏـ ــﺐ ﻓ ـ ــﻲ اﻹﺷ ـ ـ ـ ــﺮاف
وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺮى ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ٢٩
ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ﺑ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ
ﺳــﺎن دﻳﻴﻐﻮ ،ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻨﺰاﻫﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وإﻧﺼﺎﻓﺎ ﻟﻤﺒﺪأ
اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎد ،وﺗـﺠـﻨـﺒــﺎ ﻷي ﻋــﺎﺋــﻖ
أو ﻣــﻼﺑـﺴــﺎت ﻗــﺪ ﺗـﺤـﺼــﻞ ﻓﻲ
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ
ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ.
وأﻛﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣـ ــﺲ ،أن »اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﻟﻄﻠﺒﺔ أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ داﺋ ـﻤــﺎ ﻣــﺎ ﻛــﺎن
ﻳﺴﻌﻰ إﻟ ــﻰ زﻳ ــﺎدة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪارﺳﻴﻦ

ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة،
وﻧــﺮاه ﻛﻮاﺟﺐ وﻃﻨﻲ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ
وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻌﺎزﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ
أوﺗ ـ ــﺎر اﻟـﻌـﻨـﺼــﺮﻳــﺔ واﻟـﻔـﺌــﻮﻳــﺔ
أن ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻐ ـﻠ ــﻮا ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺮس
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣــﻊ رﺋ ـﻴــﺲ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ،وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻛ ـﺘــﺎب رﺳ ـﻤــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.

ةديرجلا
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أي عملية إصالح حقيقية
في لبنان اليوم ستصطدم
بحزب الله الذي يخنق
لبنان ،وسيحتاج اإلفالت
من هيمنته إلى مجهود
خارق ،وبخاصة أن لبنان
غارق في الفساد والديون،
والعالم العربي والمنطقة
الخليجية بحالة غير
مسبوقة من االنقسام
والتفكيك.

إذا كانت
الواليات
المتحدة
بصدد
"االنسحاب
الكامل
من الشرق
األوسط
فإن انتشال
لبنان من
مخاطر "حزب
الله" يصبح
ً
مستحيال

انفجار الشارع اللبناني بهذا االتساع
والـشـمــول لــم يكن ب ــدون ســابــق إن ــذار ،إذ
كانت هــذه "الــدرة اليتيمة" في منطقتنا،
والتي تصدق عليها بحق هذه الصفة ،تئن
وتتلوى وتناشد ساستها والمهتمين أمام
الكاميرات وعلى مختلف القنوات العربية
والغربية منذ سنين ،و"تعري عذاباتها"،
ف ــي مـ ـج ــاالت ن ـق ــص الـ ـم ــاء وال ـك ـه ــرب ــاء،
وتدهور العالج والتعليم ،تستغيث على
حافة االنهيار ،وال مجيب!
كان لبنان السياسي كذلك ،عبر سنين
وع ـ ـقـ ــود ،ض ـح ـيــة االخـ ـت ــاف ــات ال ـعــرب ـيــة
وت ــوال ــي ال ـت ـي ــارات وت ـص ــارع الـمـصــالــح،
فكان بحق ساحة خفية تمارس مختلف
األنظمة العربية وغيرها فيها مغامراتها
ً
وميدانا تنتقم فيه من خصومها بمختلف
الطرق ،وإن دمر ذلك مصالح شعب لبنان
واستقراره.
كان لبنان "رئة العرب الوحيدة" وربما
ال ي ــزال مــن بـعــض ال ـجــوانــب رغ ــم عللها
وانـســداداتـهــا ،وقــد استكثر التسلطيون
عـلـيــه ذلـ ــك ،وتـ ـع ــاون ف ـس ــدة الـ ـخ ــارج مع
م ـت ـم ـص ـل ـحــي ال ـ ــداخ ـ ــل ،وت ـق ـل ـب ــت أح ـ ــوال
البالد من التطرف القومي إلى صراعات
مــا ك ــان يـعـتـبــره الفلسطينيون والـعــرب
"مـقــاومــة ال ـع ــدو" ،إل ــى تـضــاعــف مختلف
المشاكل االقتصادية والخدماتية ،وما
إن ضعف نفوذ العرب حتى بــرزت إيــران
وحــرسـهــا ال ـثــوري وأجـهــزتـهــا وأمــوالـهــا،
من خالل "حزب الله" وفرض "والية الفقيه"
والميليشيات ،بعد أن أخضع هذا الحزب،
ب ـكــل م ــا ي ـم ـكــن م ــن مـ ــال ونـ ـف ــوذ ،ال ـقــوى
ً
وال ـش ـخ ـص ـيــات الـشـيـعـيــة األقـ ــل أن ـص ــارا
ً
وحوال واستبد بغيرها.
كيف يمكن لبلد له تراث لبنان العريق،
والذي أعطى العالم العربي خاصة كل هذا
الفكر والفن والثقافة واألدب ،والمصارف
ورجال االقتصاد واالستثمار داخل لبنان
ً
وكل مكان ،أن يكون اليوم مدينا بما يقارب
المئة مليار دوالر؟ إنه بالطبع كما يعرف
الجميع الـفـســاد واللصوصية و"اغـتـنــام
الفرص" ،والسكوت عن الفساد واالنحراف

والطائفية ،وترحيل عمل اليوم إلى الغد،
والتخلص من النفايات بتكديس األكياس،
ودس مــا ال يـمـكــن رم ـيــه تـحــت الـسـجــاد،
ومصافحة اليد التي ال تستيطع عضها
أو بترها!
كان لبنان رغم كل الظروف بلد الثقافة
وم ــوئ ــل ال ـح ـضــارة واألب ـج ــدي ــة ،وعـنــدمــا
عجز اللبناني "جورج زريق" ،شهيد فشل
التعليم فــي الـعــالــم الـعــربــي ،عــن تسديد
أقـســاط تعليم ابنته أض ــرم بنفسه النار
ً
مـنـتـحــرا فــي بــاحــة ال ـمــدرســة فــي فـبــرايــر
ً
 ...2019مغادرا لبنان والدنيا.
النقيب ا لـســا بــق للمعلمين فــي لبنان
ً
الذي كان ملما بكل تفاصيل وظروف والد
الفتاة الطالبة ،قال لـ"الشرق األوســط" إن
"الــرجــل لم ينتحر فقط بسبب عجزه عن
تسديد قسط ابنته في المدرسة ،فابنته
مـعـفــاة مــن الـقـســط ،وه ــو يــدفــع نـحــو 37
دوالرا فقط شهريا لمصاريف إضافية،
لـكـنــه خـســر عـمـلــه وكــذلــك زوج ـت ــه ،وبــات
عــاجــزا عــن تسديد هــذا المبلغ البسيط،
بــال ـتــالــي ال ـق ـض ـيــة ل ـي ـســت ق ـض ـيــة إفـ ــادة
مدرسية كانت بمثابة القشة التي قصمت
ظ ـهــر ال ـب ـع ـيــر ،ول ـكــن قـضـيــة وط ــن يسير
بأبنائه إلى الهاوية".)2019 /2 /10( .
يحرص اللبناني كما تنصحه أمثاله
ال ـش ـع ـب ـيــة بـ ــأن ي ـمــر ب ــاآلخ ــري ــن بــأحـســن
ً
الثياب وإن كان جائعا ،وربما فضل اليوم
كذلك اإلنفاق بما يستطيع من بقايا ماله
على تلفونه النقال ،وقد ال يكترث بعالج
أسنانه لكنه ال يهمل تعليم أطفاله ،لعل
زمانهم أرحم.
يقول االقتصاديون إن النسبة المئوية
ال ـت ــي يـنـفـقـهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــون ع ـلــى أق ـســاط
تعليم أبنائهم هي األعلى بين المتطلبات
الـحـيــاتـيــة ال ـتــي تـحـتــاجـهــا الـعــائـلــة بعد
االستشفاء ،حيث يتراوح القسط المدرسي
بين ثالثة آالف دوالر وأكثر من عشرة آالف
في بعض المدارس "المحترمة" .الطائفية
اللبنانية "مـتــرسـخــة" أو مـتـســربــة حتى
إلى رسوم الدراسة فيما يبدو والضرائب،
فالقوانين هناك تحمي المدارس التابعة

لـلـطــوائــف وتـعـفـيـهــا مــن ال ـضــرائــب ،غير
أن هــذه الحماية ،يشتكي اللبنانيون ،ال
تنعكس كما ينبغي على أقساط التعليم،
وال تؤدي إلى ارتفاع رواتب المعلمين.
في فبراير الماضي نفسه ،بدأ لبناني
بائس يدعى "فادي إبراهيم" إضرابه عن
ش ــرب ال ـمــاء أو غ ـيــره ،وجـلــس فــي خيمة
بالستيكية رغم البرد والمطر على مدخل
طرابلس "عــروس الشمال" ،بعد أن خاط
ً
فمه بنفسه تــأ كـيــدا لصيامه عــن الطعام
الــذي كــان قد مضى عليه أكثر من عشرة
أي ــام .وقــالــت الـصـحــف إن الــرجــل ك ــان قد
طالب بإسقاط الجنسية اللبنانية عنه،
ألنها "لم تعد تسعفه في شيء ،لعل دولة
تحترم اإل نـســان تمن عليه بجنسيتها".
"لفادي" ،أضافت الصحيفة ولدان أحدهما
في الخامسة عشرة واآلخــر في السابعة
عشرة ...ال يراهما.
نـقـلــت ال ـص ـحــف ف ــي ال ـي ــوم نـفـســه في
ً
فبراير تصريحا لرئيس الوزراء اللبناني
"سـعــد ال ـحــريــري" ،إن االقـتـصــاد معرض
لالنهيار ،وإن الحكومة اللبنانية "ال بد أن
تجري عملية جراحية من أجل استئصال
الفساد ومن أجل إصالح القوانين".
الكاتبة اللبنانية "سوسن األعرج" التي
ّ
ذكــرت القراء بعد انتحار "زريــق" بضعف
اللبناني أمــام احتمال حرمان أوالده من
الـتـعـلـيــم ق ــال ــت إن الـلـبـنــانـيـيــن يــدفـعــون
ً
س ـن ــوي ــا م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى ث ــاث ــة م ـل ـي ــارات
دوالر للمؤسسات التعليمية الخاصة،
وقــد الحـظــت الكاتبة فــي تأملها للحالة
ً
ً
اآل سـيــو يــة ،تشابها كبيرا بين تعقيدات
س ـن ـغــافــورة "ال ـت ــي ك ــان ــت م ـج ــرد جــزيــرة
لصيادين ثم مستعمرة وموضع أطماع
جارتها الماليزية ،وبين لبنان الباحث
عــن طــريــق الـنـجــاة وس ــط جهنم الـنـيــران
المشتعلة حوله".
ال أح ــد عـلــى األرج ـ ــح ،مـهـمــا سـبــح مع
األماني ،يرى أن هذه االنتفاضة اللبنانية
ال ـك ـب ــرى ،ن ـهــايــة ح ـق ـبــة ال ـف ـس ــاد واآلالم،
ولكنها بــا شــك نقطة تـحــول وأك ـبــر من
مجرد جرس إنذار بشأن ضرورة اإلسراع،

ال أحد يرى أن
هذه االنتفاضة
اللبنانية الكبرى
نهاية حقبة الفساد
لكنها نقطة تحول
وأكبر من مجرد
جرس إنذار

غرو هارلم برونتالند والحاج أس سي*

منع انتشار الوباء العالمي القادم
إن انتشار وباء األنفلونزا القاتل في جميع أنحاء العالم أصبح
واقعا وليس مجرد احتمال ،ولتخفيف المخاطر يجب على العالم
اتخاذ الخطوات الالزمة لمواجهته ،وقد واجه العالم العديد من
األوبئة بدءا من الحمى الصفراء إلى اإليبوال ،ووفقا لتقرير جديد
صادر عن مجلس رصد االستعداد العالمي ،تواجه البشرية وباء
القرن الحادي والعشرين المشابه لوباء أنفلونزا عام  ،1918الذي
أصاب ثلث سكان العالم وأودى بحياة نحو  50مليون شخص.
مــن ش ــأن وب ــاء مـمــاثــل أن ينتشر بـســرعــة أك ـبــر وع ـلــى نطاق
أوسع ،ويمكن أن يؤدي إلى القضاء على  5في المئة من االقتصاد
العالمي ،ومــع ذلــك وعـلــى الــرغــم مــن التهديد ال ــذي تشكله هذه
األزمات الصحية وغيرها على األمن العالمي فإن االستعداد لها
ً
نادرا ما يمثل أولوية بالنسبة إلى القادة السياسيين ،ففي الوقت
الــراهــن لــم تـمــول أي حكومة أو تنفذ الـلــوائــح الصحية الدولية
لتعزيز األمــن الصحي ،وبالتالي ليس من المستغرب أن العالم
غير مستعد لمواجهة مثل هــذا الــوبــاء القاتل الــذي ينتشر عن
طريق الجو بشكل سريع.
لقد طــورنــا الـعــديــد مــن األدوات الـتــي نحتاجها للوقاية من
األمــراض ،بما في ذلك اللقاحات والتشخيصات والعقاقير ،لكن
قادة العالم ال يبذلون جهودا كافية لتوسيع نطاقها ،وفي حال
انتشار الوباء سيكون األوان قد فات لتفادي األضرار الجسيمة
التي ستلحق بالمجتمعات ،ولذلك هناك حاجة ماسة لالستثمار
لتوفير التقنيات الصحية المنقذة للحياة للمجتمعات األكثر
احتياجا.
ُيمثل الـتــأهــب النـتـشــار الــوبــاء مشكلة اجتماعية وسياسية
وأمنية وطبية ،مع عوامل مثل تراجع الثقة بالمؤسسات والنشر
ُ
المتعمد للمعلومات الخاطئة التي تعوق العمل الفعال ،ويمكن
مالحظة ذلــك فــي انتشار فـيــروس إيـبــوال الحالي فــي جمهورية
الكونغو الديمقراطية.
قامت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بتحسين قدراتها
عـلــى االسـتـجــابــة بـشـكــل كـبـيــر مـنــذ تـفـشــي ف ـيــروس إي ـبــوال بين
 2014و 2016فــي غ ــرب إفــريـقـيــا ،عــن طــريــق اس ـت ـخــدام لقاحات
فعالة وأدوية وتقنيات مبتكرة ،لكن الوباء الحالي في جمهورية
الكونغو الديمقراطية منتشر في بيئة أكثر تعقيدا ،مما ُيؤثر في
المجتمعات التي تعاني انعداما أمنيا شديدا وطويل األمد ،لذلك
الحلول التدريجية ليست كافية.
ً
تبدأ األوبئة وتنتهي في المجتمعات ،ومع ذلك نادرا ما تقوم
السلطات الوطنية والدولية باالستثمارات الالزمة إلشراكها ،ومن
شأن اتباع نهج أفضل أن يلبي احتياجات كل مجتمع ويضمن
مشاركة السكان المحليين مشاركة كاملة في آليات التخطيط
والمساءلة.
وستكلف الحماية مــن تفشي األ م ــراض مبالغ كبيرة فوفقا
لبيانات البنك الدولي فإن معظم الــدول ستحتاج إلى إنفاق ما
بين دوالر ودوالريــن لكل شخص سنويا للوصول إلى مستوى
مقبول من التأهب لحاالت الطوارئ الصحية ،وهذا يرقى إلى عائد
استثمار من واحد دوالر إلى عشرة أو أعلى.
وإذا لم تتمكن المجتمعات من منع تفشي األمراض أو إدارتها
يكون الجميع في خطر ،لذلك يجب إشراك جميع فئات المجتمع
في الوقاية والتخطيط لمحاربة األوبئة ،كما ينبغي للبلدان الغنية
زيادة االستثمار في مساعدة البلدان المنخفضة الدخل للوصول
إلى مستويات عالية من التأهب.
وال يشمل ذلك المبادرات المستهدفة فحسب ،بل أيضا المزيد
من االستثمارات الواسعة النطاق التي تعمل على تحسين جودة
أنظمة الصحة العامة والوصول إليها واستدامتها والمشاركة
الكاملة للمجتمعات ،وعلى العالم تقديم "تغطية صحية شاملة،
بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية ،والحصول على خدمات
الرعاية الصحية األساسية العالية الجودة ،والوصول إلى األدوية
واللقاحات األساسية اآلمنة والفعالة والمنخفضة التكلفة للجميع
بحلول عام .2030
تم سابقا مواجهة حاالت الطوارئ الصحية بخوف وإهمال،
وهذا يعرضنا جميعا لخطر متزايد ،لذلك على حكومات العالم
مجتمعة أن تـبــدأ التفكير فــي المستقبل وزي ــادة التمويل على
مستوى المجتمع المحلي والوطني والدولي لدعم النظم الصحية،
وتحسين قدرتنا على االستجابة لحاالت الطوارئ الصحية ،ومنع
انتشار األوبئة ،سواء كانت من مسببات األمراض المعروفة مثل
اإليبوال أو غير المعروفة ،التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر.
* غرو هارلم برونتالند رئيسة وزراء النرويج السابقة
والمديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية ،والحاج آس
سي األمين العام لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر.
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ديفيد كينير*

نانسن*
كارين ِ

من المستفيد من حلول
المناخ الزائفة؟

لبنان ...تحت رحمة «حزب الله»
بحل شامل لمشاكل لبنان المختلفة.
ً
استوقفني حقا تهديد زعيم "حزب الله"
للشعب اللبناني ،بأن القائد نصر الله ،إن
شاء ،سينزل حزبه إلى الشارع ويغرق كل
الساحات ،والذي قيل للناس إن حزب الله
أداة لتخويف إسرائيل ال لبنان .وإسرائيل
هي التي قال السيد نصر الله في أعقاب
الحرب معها عام  2006لو كنت أعرف أن
النتيجة ستكون هكذا ما دخلتها ،ولعل ما
ً
أزعجه حقا بداية يقظة الشيعة في لبنان
وبــروز وعيهم الوطني وعــدم خضوعهم
لوالية الفقيه ،بعد أن تم تفجير التركيبة
الطائفية واإلخالل بكل التوازنات.
إن أية عملية إصالح حقيقية في لبنان
اليوم ستصطدم بحزب الله الــذي يخنق
لـبـنــان ،وسـيـحـتــاج اإلفـ ــات مــن هيمنته
إل ــى مـجـهــود خ ــارق ،وبـخــاصــة أن لبنان
غارق في الفساد والديون ،والعالم العربي
والمنطقة الخليجية بحالة غير مسبوقة
من االنقسام والتفكيك ،وإذا كانت الواليات
المتحدة بـصــدد "االنـسـحــاب الـكــامــل من
ال ـشــرق األوسـ ــط" كـمــا ي ـقــال ،ف ــإن انتشال
لبنان ودول المنطقة مــن مخاطر "حــزب
الـلــه" وحـتــى "الـقــاعــدة" و"داع ــش" يصبح
مستحيال.

زوايا ورؤى

ف ــي ت ـقــريــر خـ ــاص صـ ــدر م ــؤخ ــرا ي ــزع ــم ال ـف ــري ــق الـحـكــومــي
الدولي المعني بتغير المناخ أن معالجة تغير المناخ تتطلب
إدخــال تغييرات أساسية على الطريقة التي ندير بها الغابات
واألراضي الزراعية ،كانت البيانات الواردة في التقرير جديدة،
لكن االستنتاج األساسي ليس جديدا :فعلى مدار أكثر من عقد
من الزمن ،كان العلماء وحماة البيئة ومنظمات المجتمع المدني
تحذر من أن النموذج السائد الذي نتبناه في التعامل مع اإلنتاج
واالستهالك يكمن في قلب أزمة المناخ ،ومن الواضح أن حماية
الكوكب الذي يعتمد عليه بقاؤنا لن تتطلب أقل من تغيير النظام.
الــواقــع أن العالم عمل على بناء نظام اقتصادي يركز على
تراكم رأس المال ،وهو النظام الذي يجعل أرباح الشركات أعظم
أهمية من رفاهية الناس والبيئة ،وهو بهذا يرسخ الظلم ويكافئ
مرتكبيه ،فقد استحوذت ِقلة مختارة على حصة متزايدة الحجم
في إجمالي الثروة والنفوذ السياسي ،واليوم تنتج  100شركة
فقط نحو  71%مــن االنـبـعــاثــات الـغــازيــة المسببة لالحتباس
الحراري الكوكبي ،وأغنى  10%من الناس مسؤولون عن نحو
 50%مــن االنـبـعــاثــات ال ـغــازيــة المسببة لــاحـتـبــاس ال ـحــراري
الكوكبي ،فــي حين ينتج أفـقــر  50%مــن الـنــاس  10%فقط من
االنبعاثات.
فــي امتناعهم عــن التصدي ألولـئــك الــذيــن يــدمــرون كوكبنا،
َ َّ
تـ َـعــلــق الــزعـمــاء الـسـيــاسـيــون بــالـحـلــول التكنولوجية ،بـمــا في
َ
ذلك أساليب الهندسة المناخية التي ت ِعد بامتصاص الكربون
المنبعث بالفعل من الغالف الجوي ،وحتى الفريق الحكومي
الــدولــي المعني بتغير المناخ قــدم افتراضات بشأن مثل هذه
التكنولوجيات في العديد من مسارته النموذجية لمنع درجات
الحرارة العالمية من االرتفاع بما يتجاوز  1.5درجة مئوية فوق
مستويات ما قبل الصناعة.
لكن تكنولوجيات الهندسة المناخية ال يدعمها سند أو دليل،
وهي غير آمنة ،وغير واقعية ،ولنتأمل هنا فكرة استخدام الطاقة
الحيوية مع تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه ،أو المسار
المقترح الــرائــد إلــى "صافي االنبعاثات السالب" ،يستلزم هذا
المسار زراعة محاصيل بعينها ككتلة حيوية ،وإحــراق المواد
النباتية للحصول على الطاقة ،ثم احتجاز ثاني أكسيد الكربون
المنبعث أثناء االحتراق ،وتخزينه تحت األرض.
ربما يبدو ذلك واعدا إلى أن يدرك المرء أن زراعة الكتلة الحيوية
على النطاق الالزم تتطلب ما يقدر بنحو ثالثة مليارات هكتار من
األرض ،أو ضعف مساحة األراضي المزروعة على كوكب األرض
حاليا ،وعلى هذا فإن أي محاولة لتنفيذ فكرة استخدام الطاقة
الحيوية مع تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه تصبح في
حكم المستحيل بــدون إزالــة الغابات على نطاق هائل وتدهور
التربة فــي الـحــزام الـمــداري فــي نصف الـكــرة األرضــي الجنوبي.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك مــع تـحــويــل األراضـ ــي الــزراع ـيــة إلن ـتــاج الكتلة
الحيوية ،قد ترتفع أسعار الـغــذاء ،مما يزيد من الجوع وسوء
الـتـغــذيــة ،وسيفضي تدمير النظم اإليـكــولــوجـيــة الحيوية إلى
القضاء على سبل عيش المجتمعات المحلية والشعوب األصلية.
لقد حان الوقت ألن يتحمل أولئك الــذي أحدثوا أزمــة المناخ
المسؤولية عــن معالجتها ،وتحقيقا لهذه الغاية يتعين على
حكومات البلدان المتقدمة أن تأخذ زمــام الـمـبــادرة فــي خفض
اال نـبـعــا ثــات بشكل كبير عند المنبع مــن خــال مالحقة تحول
شامل في أنظمة الطاقة والنقل والغذاء واالقتصاد التي تديرها.
تـشـمــل ال ـخ ـط ــوات األس ــاس ـي ــة إن ـه ــاء االس ـت ـث ـمــار ف ــي الــوقــود
األحفوري؛ وتحويل أنظمة الطاقة نحو أنظمة الطاقة المتجددة
المجتمعية والعامة؛ والتخلي عن الممارسات المدمرة مثل الزراعة
الصناعية وقطع األشجار؛ واإلدارة المجتمعية للتنوع البيولوجي
وموارد المياه؛ وإعادة تنظيم الحياة الحضرية لدعم االستدامة.
وعلى حكومات البلدان المتقدمة أن توفر التمويل العام على
نطاق واســع لدعم التحول المطلوب بشدة في العالم النامي،
ولتحقيق هذه الغاية البد أن يكون االنتقال عــادال وأن يضمن
حقوق العمال ،والفالحين ،والنساء ،والمهاجرين ،والشعوب
األصلية.
وتساعد إدارة الغابات المجتمعية في حماية الغابات ،وحماية
سبل معايش أولئك الذين يعتمدون عليها والحفاظ على التنوع
البيولوجي ،وباالستعانة باإلرادة السياسية القوية والسياسات
الصحيحة ،يصبح بوسعنا أن نتمكن بشكل منهجي من التصدي
ـاخ واألزمـ ـ ــات الـمــرتـبـطــة ب ــه ،مـثــل خ ـس ــارة الـتـنــوع
لـتـغـيــر ال ـم ـنـ ُ
البيولوجي ،وندرة المياه ،والجوع ،واتساع فجوة التفاوت بين
الناس ،أما إذا ظللنا منغمسين في وهم الحل "الخارق" القادر
على إنقاذنا ،فسيكون إحراز أي تقدم أمرا مستحيال.
* رئيسة منظمة أصدقاء األرض الدولية.
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جيرار أرود*

هل ترامب محق فيما يتعلق بسالم الشرق األوسط؟
إن ترامب قد يفشل في
التوصل التفاقية سالم
إسرائيلية– فلسطينية
كسابقيه من الرؤساء
األميركيين ،ولكنه من
خالل اقتراحه اتفاقية
عوضا عن االكتفاء بمحاولة
التوسط بين الجانبين
فقط ،فإنه يؤسس لنموذج
يمكن أن يتبناه من سيأتون
بعده في رئاسة الواليات
المتحدة األميركية.

إسرائيل
والفلسطينيون
غير قادرين
على التوصل
التفاقية سالم
وحدهما وهو
ما يعترف به
أكثر أنصار
إسرائيل والء
وإخالصا

م ــن خ ــال سـحـبــه ل ـل ـقــوات األمـيــركـيــة
من شمال سورية فــإن الرئيس األميركي
دونالد ترامب قد أظهر مجددا أن إدارته
تهتم باثنتين فقط من المصالح القومية
فــي الـشــرق األوس ــط :اح ـتــواء إي ــران وأمــن
إسرائيل.
فيما يتعلق بــاح ـتــواء إيـ ــران ،أرسـلــت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة م ــؤخ ــرا
الـمــزيــد مــن ال ـق ــوات لـلـسـعــوديــة ،الخصم
اإلقليمي الرئيس إل ي ــران ،وفيما يتغلق
ب ــأم ــن إس ــرائـ ـي ــل فـ ــإن ت ــرام ــب قـ ــال مـ ــرارا
وتـ ـك ــرارا إن ــه س ـي ـقــدم خ ـطــة ل ـل ـســام بين
إسرائيل والفلسطينيين ،ونظرا ألن مثل
تلك المبادرة قد تصبح عامال في حملة
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة األمـيــركـيــة ،2020
يجب على ترامب أن يقرر قريبا ما إذا كان
سيفي بالتزامه عندما تتولى الحكومة
اإلســرائـيـلـيــة الـجــديــدة مـهــام عملها بعد
االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية في
الشهر الماضي.
ل ـقــد ق ــام ت ــرام ــب بـتـكـلـيــف زوج ابـنـتــه
غ ــاري ــد كــوش ـنــر ب ـت ـطــويــر خ ـطــة مفصلة
ل ـل ـســام ،وف ــي حـيــن ه ــذا يـشـكــل اخـتــافــا
ج ــوه ــري ــا عـ ــن الـ ـجـ ـه ــود ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي ك ــان ــت دائ ـمــا
ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى م ـ ـسـ ــاعـ ــدة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن
والفلسطينيين للتفاوض على معاهدة
سالم بينهما تحت الرعاية األميركية ،فإن
هذه المقاربة الجديدة ليست بالضرورة
ً
فكرة سيئة ،وذلك نظرا ألن الطرفين غير
قــادريــن عـلــى إح ــراز تـقــدم لــوحــدهـمــا .إن
السلطة الفلسطينية– ا لـتــي تــم التنصل
منها في صناديق االقتراع في غزة سنة
 2006وال ـتــي يـقــودهــا ق ــادة طــاعـنــون في
السن وتــم تقويضها بسبب الفساد– قد
خسرت الشرعية التي ستحتاجها لتقديم
تنازالت ،وفي الوقت نفسه فإن إسرائيل
قد انحرفت حتى اآلن لليمين لدرجة أنه
ال تــوجــد حـكــومــة يـمـكـنـهــا اق ـت ــراح خطة
ســام للكنيست يمكن أن تـكــون مقبولة
من الطرفين.
إن وج ــود مـحـكــم يـعـنــي أن ــه يستطيع

نظريا تـجــاوز تلك العقبات ،وباإلضافة
إلى ذلك فإن من المفارقة أن تشكل عالقات
كوشنر الوثيقة مع إسرائيل ميزة إضافية.
يـ ـعـ ـلـ ـمـ ـن ــا الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ أن ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن
بــالـمــواجـهــات الـجـيــوسـيــاسـيــة نـ ــادرا ما
ي ـت ـخ ـلــون ع ــن ثـ ـم ــار ان ـت ـص ــاره ــم بـشـكــل
طوعي ،ومــن الــواضــح أن إسرائيل ،وهي
قــوة عظمى إقليمية وبــاقـتـصــاد متطور
وأس ـل ـح ــة ن ــووي ــة وت ـح ــال ــف ال ي ـتــزعــزع
مــع الــواليــات المتحدة األمـيــركـيــة ،لديها
الــوســائــل ل ـفــرض إرادتـ ـه ــا عـلــى الخصم
الفلسطيني األضعف.
إن مــن الـمــؤكــد أن أي تـســويــة سلمية
إسرائيلية– فلسطينية يجب أن تعكس
اخ ـت ــال ت ـ ــوازن ال ـق ــوى ،وب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ذلك ال يوجد طرف خارجي ســواء القوى
األوروبـ ـي ــة ال ـك ـبــرى أو حـتــى الـحـكــومــات
الـ ـع ــربـ ـي ــة سـ ـت ــؤث ــر ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن،
فـ ـ ــاألوروب ـ ـ ـيـ ـ ــون م ـن ـق ـس ـم ــون ح ـ ـ ــول ه ــذا
الـ ـم ــوض ــوع ودول ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي قــد
أص ـب ـحــت بـشـكــل ع ــام ح ـل ـفــاء ع ـلــى أرض
الواقع إلسرائيل ضد إيران.
وعليه فإن إسرائيل لديها مفتاح حل
هذا الصراع لكن هذا يعني إقناع الشعب
اإلســرائـيـلــي بقبول تأسيس بلد أجنبي
ً
ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون عـ ـ ــدوا ع ـلــى م ـســافــة 15
ً
كيلومترا فقط ( 9.3أميال ) من عاصمتهم.
إن هذه االعتبارات تساعد في تفسير
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـت ـعــددة ال ـتــي ت ــم تقديمها
إلسرائيل مؤخرا بما في ذلك نقل السفارة
األميركية في البالد من تل أبيب للقدس،
واعتراف الواليات المتحدة بضم مرتفعات
الجوالن ،وإن هدف كوشنر هو أن يظهر
لإلسرائيليين أنه بإمكانهم الثقة بترامب
ع ـن ــدم ــا ي ـض ــع م ـق ـت ــرح ــات ال ـ ـسـ ــام عـلــى
ال ـطــاولــة ولــدرجــة أن تــرامــب اآلن يتمتع
بـشـعـبـيــة أك ـب ــر ف ــي إس ــرائ ـي ــل م ــن رئـيــس
الــوزراء بينامين نتنياهو ،مما يعني أن
من الواضح أن مقاربة الواليات المتحدة
األميركية قد نجحت.
إن خ ـط ــة ك ــوش ـن ــر ج ــاه ــزة اآلن ،وق ــد
أخبرني قبل عــدة أشهر أنها تتكون من

خ ـم ـس ـيــن ص ـف ـح ــة ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
محتويات الخطة هــي سرية للغاية فإن
مــن المرجح أن تكون قريبة مــن الموقف
اإلسرائيلي ،وعليه فإن المقترح األميركي
قد يعرض على الفلسطينيين حكما ذاتيا
موسعا بــدال مــن دول ــة كاملة الصالحية
واإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـ ـل ــى م ـع ـظ ــم ال ـم ـس ـت ــوط ـن ــات
اإلسرائيلية في الضفة الغربية.
وع ـل ـي ــه ه ــل خ ـط ــة ك ــوش ـن ــر مـصـيــرهــا
الفشل؟ إن الفشل يعتبر االحتمالية األكبر
خصوصا إذا أخذنا بعين االعتبار عدم
قدرة الرؤساء األميركيين السابقين على
جلب السالم للمنطقة خالل عشرين سنة
الماضية.
لكننا ال نستطيع أن نستبعد أي شيء،
ففي يونيو تقدمت إدارة ترامب بمقترح
منفصل لـمـســاعــدات اقـتـصــاديــة ضخمة
للضفة الغربية وغزة بما في ذلك نحو 50
مليار دوالر على شكل استثمارات خالل
فترة عشر سنوات ،وإن مثل هذه الحزمة
ً
ق ــد ت ـج ــذب أن ــاس ــا يـعـيـشــون ف ــي ظ ــروف
اق ـت ـصــاديــة صـعـبــة ل ـل ـغــايــة ،وبــاإلضــافــة
إلــى ذلــك فــإن الـعــد الـتـنــازلــي لـلــوضــع في
الضفة الغربية يعني أن استمرار التوسع
االسـتـيـطــانــي اإلســرائـيـلــي قــد يجعل من
المستحيل التوصل للتسوية الضرورية
فيما يتعلق باألراضي من أجل تأسيس
دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ً
وعليه يواجه الفلسطينون خيارا بين
تسوية غير مرضية وبين تدهور مستمر
(وقــريـبــا ال رجـعــة فـيــه) لوضعهم وربـمــا
سيستنتجون أن القبول بالصفقة سيكون
خطوة أولى جيدة ،وهذا على أقل تقدير
ي ـت ـفــق م ــع ح ـس ــاب ــات كــوش ـنــر ال ـ ــذي ذكــر
م ــرارا وت ـكــرارا أن خطته ستكون "أفضل
للفلسطينين مما يعتقدون".
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،سـيـشـعــر ال ـطــرفــان
بــاالرت ـيــاح لـعــدم االض ـط ــرار لالستجابة
لـضـغــوط ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة،
فالفلسطينيون يخشون من إمالءات شبه
إسرائيلية يتم فرضها عليهم ،وإسرائيل
تعلم أن ترامب الذي ينظر للدبلوماسية

عـلــى طــريـقــة األع ـم ــال الـتـجــاريــة الـصــرفــة
يتوقع أن ترد له إسرائيل الجميل مقابل
كرمه ،وذلــك من خالل تقديم تنازالت من
أجل التوصل التفاقية سالم.
فوق هذا كله فإن الوضع القائم يصب
ف ــي م ـص ـل ـحــة إس ــرائـ ـي ــل ال ـت ــي تـسـتـطـيــع
االحـ ـتـ ـف ــاظ بــال ـض ـفــة ال ـغ ــرب ـي ــة ب ـ ــدون أن
ت ـح ـتــاج أن ت ـقــرر م ــا إذا كــانــت ستجعل
الفلسطينيين مواطنين إسرائيليين أو
أجانب على أرضهم ،وباإلضافة إلى ذلك
قد تستنتج إسرائيل أن تفوقها العسكري
اإلقليمي الساحق يضمن أمنها على أقل
تـقــديــر مـثــل أي اتـفــاقـيــة ســام إن لــم يكن
أفضل.
كل شيء يعتمد اآلن على ترامب الذي
وعـ ــد ب ـش ـكــل ع ـل ـنــي أن ي ـن ـقــل خ ـطــة زوج
ابنته للسالم للطرفين ،ولكن مهما يكن
ق ــرار تــرامــب وبـغــض النظر عمن سيفوز
بانتخابات الرئاسة األميركية سنة 2020
فإن هناك شيئا واضحا هو أن إسرائيل
والفلسطينيين غير قادرين على التوصل
التفاقية سالم لوحدهما ،وهو ما يعترف
به أكثر أنصار إسرائيل والء وإخالصا.
أن أي محاولة الحقة للتوسط في الصراع
يجب أن يكون مبنيا على أسس االعتراف
بهذه الحقيقة.
إن تــرامــب مـثــل ال ــرؤس ــاء األمـيــركـيـيــن
ال ــذي ــن س ـب ـق ــوه ق ــد ي ـف ـشــل ف ــي ال ـتــوصــل
التـفــاقـيــة س ــام إســرائـيـلـيــة– فلسطينية
ولـكــن مــن خــال اقـتــراحــه اتفاقية عوضا
عن االكتفاء فقط بمحاولة التوسط بين
الـجــانـبـيــن ،فــإنــه يــؤســس لـنـمــوذج يمكن
أن يتبناه مــن سيأتون بـعــده فــي رئاسة
الواليات المتحدة األميركية.
* سفير فرنسي سابق في الواليات
المتحدة األميركية.
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٧٦٥

٦.٢٨٢

٤.٧٥٧

2.٥٥٦ 2.٩٦١ 3.٢٩٣

تقرير اقتصادي

هيئة العقار واألراضي ...بيئة جديدة للهدر و«التضبيط»

ً
● الـسنوات الـ  10الماضية شهدت تسابقا لتأسيس هيئات لم يسلم معظمها من أمراض اإلدارة العامة
َّ
● الهيئات فرغت الوزارات من اختصاصاتها ...ومعظمها فشل في أداء مهمته

ضرر التوسع في تأسيس
الهيئات العامة خالل
السنوات األخيرة فاق
الجانب المالي ،إذ ساهمت
تلك الهيئات في تفريغ
اختصاصاتها
الوزارات من
ً
دون أن تقدم جديدا ،حتى
بات اإلنجاز في أعمال
الهيئات استثناء من
القاعدة.

ً
نـ ـكـ ـص ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددا عــن
تعهداتها ،السيما فيما يتعلق بضبط
الهدر المالي في الميزانية ،إذ أعــادت
إلــى الواجهة خطط تأسيس الهيئات
العامة ،رغــم أنها هــي التي قــررت عام
 2016وقف تأسيس أي هيئة جديدة؛
ً
نظرا لتكاليف إنشاء الهيئات العالية
ً
ماديا.
ً
فقد قدمت الحكومة أخـيــرا مسودة
ق ـ ــان ـ ــون تـ ــأس ـ ـيـ ــس هـ ـيـ ـئ ــة األراض ـ ـ ـ ـ ــي
والعقارات بهدف ـ ـ كما نصت المسودة
ـ ـ إع ــادة تنظيم أمــاك الــدولــة وتطوير
ال ـن ـش ــاط الـ ـعـ ـق ــاري م ــن ح ـي ــث تـنـظـيــم
أنشطة اإلعــان والتقييم والترخيص،
وت ـن ـظ ـيــم الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن ال ـمــؤجــريــن
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــأجـ ــريـ ــن ،ووضـ ـ ـ ـ ــع ت ــدابـ ـي ــر
اسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـس ــوق الـ ـعـ ـق ــاري ،وإعـ ـ ــداد
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـع ـق ــاري ــة الـمـتـخـصـصــة،
وتــوف ـيــر ال ـم ـع ـلــومــات وال ـب ـي ــان ــات عن
األراض ـ ــي وال ـع ـق ــارات ،وإن ـش ــاء قــاعــدة
بيانات مركزية ،وحتى نشر المعرفة
العقارية ،وهي أهداف بال شك مستحقة
ومطلوبة ،لكن ال تتطلب على اإلطالق
إنـ ـش ــاء ه ـي ـئــة ج ــدي ــدة؛ ألن م ـع ـظــم ما
ورد ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون يـ ـع ــد م ـ ــن أهـ ـ ــداف
واختصاصات إدارة أمــاك الدولة في
وزارة المالية وإدارة العقار في وزارة
التجارة والصناعة.
وم ـ ــع االع ـ ـت ـ ــراف ب ـف ــوض ــى ال ـس ــوق
العقاري ،فإن الحديث عن وجود هيئة
مناف للواقع،
ستحل مشاكله هو أمر
ٍ

إذ مــع تأكيد أهمية تطوير اإلدارتـيــن
ال ـم ـخ ـت ـص ـت ـيــن فـ ــي وزارت ـ ـ ـ ــي ال ـمــال ـيــة
وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة س ـي ـك ــون وج ـ ـ ــود ب ــورص ــة
ً
ً
عقارية حال جوهريا لمعظم مشكالت
الـتـقـيـيــم وال ـتــرخ ـيــص وال ـب ـيــانــات مع
تــراكــم الـخـبــرة ،وهــو عمل مهني لكنه
م ـس ـت ـحــق وأف ـ ـضـ ــل ب ـك ـث ـيــر مـ ــن وض ــع
ال ـس ــوق ال ـع ـق ــاري ت ـحــت سـلـطــة هيئة
جديدة ربما تحتاج لسنوات ـ ـ كما حدث
في غيرها ـ ـ لبدء أعمالها.

ضرر التوسع
ول ـع ـلــه م ــن الـمـفـيــد ال ـق ــول إن ضــرر
التوسع فــي تأسيس الهيئات العامة
خــال الـسـنــوات األخ ـيــرة فــاق جانبها
الـمــالــي ،إذ ساهمت هــذه الهيئات في
ت ـفــريــغ الـ ـ ـ ــوزارات م ــن اخـتـصــاصــاتـهــا
ً
دون أن تقدم جديدا ،حتى بات اإلنجاز
ف ـ ــي أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء مــن
ال ـقــاعــدة ،وهـنــا يمكن الـتـطــرق ألمثلة
ك ـث ـيــرة ل ـه ـي ـئــات وص ـن ــادي ــق وأج ـه ــزة
ّ
عول المسؤولون عليها عند إنشائها
ف ــي تـحـقـيــق ت ـق ــدم اق ـت ـص ــادي ومــالــي
وتـنـمــوي للكويت ،ثــم ج ــاء ت النتائج
أق ــل بكثير مــن الـمـتــوقــع فــي أفضلها،
ً
م ــع تـعـثــر ال ـعــديــد م ـن ـهــا ،ف ـم ـثــا نجد
أن ال ـص ـن ــدوق الــوط ـنــي لـلـمـشــروعــات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ب ــرأسـ ـم ــال
ملياري دينار يعيش أزمــات إداريــة ال
تكاد تنتهي منذ بداية تأسيسه قبل 6

سنوات ،وجل الشكاوى التي يعانيها
الـ ـمـ ـب ــادرون تـتـعـلــق بــاالخ ـت ـصــاصــات
األصلية للصندوق ،كمصاعب التمويل
أراض.
وشبه استحالة الحصول على
ٍ
أم ـ ــا ه ـي ـئ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـم ـب ــاش ــر
«األجنبي» ،فقد جذبت حسب إحصائية
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
(األونكتاد) استثمارات أجنبية مباشرة
بقيمة  346مليون دوالر في عام ،2018
أي أق ــل بـمـلـيــونــي دوالر ع ـمــا جــذبـتــه
ف ــي ع ـ ــام  2017م ــع مـ ـح ــدودي ــة الف ـتــة
ف ــي ال ـت ـط ـل ـعــات ،إذ ت ـس ـت ـهــدف تــوفـيــر
 200فــر صــة عمل فقط للكويتيين في
الشركات األجنبية المعفاة من الضريبة
فــي بـلــد يـنــاهــز ع ــدد الـقــادمـيــن لسوق
ً
العمل به سنويا  20ألف شخص.

حرمان المواطنين
أم ــا هيئة مـشــروعــات الـشــراكــة بين
القطاعين العام والخاص ،وهي الهيئة
ال ـتــي أس ـســت ع ــام  2014ب ـهــدف خلق
عالقة جديدة بين القطاعين ،ومفيدة
لالقتصاد بما يــدعــم مـشــاريــع «»BOT
ً
و» ،»PPPبدال من تنفيذ المشاريع عبر
المناقصات العامة ،لم تنفذ حتى اليوم
ً
ً
إال م ـشــروعــا واحـ ــدا هــو شــركــة شمال
ـار تنفيذ محطة أم
ال ــزور األولـ ــى ،وج ـ ٍ
الـهـيـمــان لـلـصــرف الـصـحــي ،أم ــا بقية
مشاريعها األخرى التي يبلغ عددها 11
ً
مشروعا ،وأبرزها مترو الكويت والمدن

الـعـمــالـيــة وم ـح ـطــة الـعـبــدلـيــة لـلـطــاقــة
الـشـمـسـيــة وم ـح ـطــة ال ـخ ـي ــران لـتــولـيــد
ال ـط ــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة وتـق ـط ـيــر الـمـيــاه
وغـيــرهــا ،فهي مــا بين مــراحــل (الطرح
ـ ـ مــا قبل الـطــرح ـ ـ اختيار المستشار)
وخ ـ ــال سـ ـن ــوات ع ـمــر ه ـي ـئــة ال ـشــراكــة
أنفقت الدولة على المناقصات العامة
أك ـثــر م ــن  21مـلـيــار دي ـن ــار ك ــان يمكن
توفير جزء ضخم منها لو أن مشاريع
الشراكة فاعلة بشكل حقيقي ،مع العلم
أن ب ــطء تنفيذ مـشــاريــع الـشــراكــة بين
الـخــاص والـعــام يحرم المواطنين من
الـمـســاهـمــة فــي حصتهم مــن رأس ـمــال
الشركات المدرة لهذه المشاريع فيكون
ً
الضرر مزدوجا على الدولة والمواطن.

أهداف ومؤشرات
فــي الـمـقــابــل ،ال ي ــزال جـهــاز حماية
ً
المنافسة بعيدا عــن أهــدافــه المرجوة
وحتى دراسته الخاصة بالممارسات
الضارة بالمنافسة في السوق لم تجد
ً
لـهــا طــريـقــا فــي التنفيذ ،والـعــديــد من
الـقـضــايــا الـمـطـلــوب بحثها كعمليات
االحتكار واالندماج متشابكة مع جهات
أخــرى مثل هيئة االتـصــاالت أو البنك
وجار تعديل القانون ،حسبما
المركزي،
ٍ
أعلن الجهاز لتحقيق مزيد من المرونة
في أعماله ،أما الهيئات غير االقتصادية
بشكل مـبــا شــر فبعضها متشابك في
األع ـم ــال وم ـت ـشــابــه ف ــي االخ ـت ـصــاص،

«الرئيسي» ينمو والسيولة  28.6مليون دينار
●

خسر مؤشرا بورصة الكويت
الرئيسيان خالل تعامالت أمس
بعض مكاسب جلسة أمس األول،
وتــراجــع مــؤشــر الـبــورصــة الـعــام
بـنـسـبــة  0.15ف ــي ال ـم ـئــة ،ت ـعــادل
 8.47نقاط ،ليقفل على مستوى
 5765.59نقطة ،ولكنه صمد على
مستوى السيولة بأرقام مقاربة
ألم ــس األول كــانــت  28.6مليون
دي ـنــار ت ــداول ــت كـمـيــة أس ـهــم أقــل
بقليل مقارنة بالجلسة السابقة،
ولكنها تجاوزت  200مليون سهم
عبر  6699صفقة.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـضـ ـغ ــط م ـ ــن م ــؤش ــر
ال ـ ـسـ ــوق األول ،ال ـ ـ ــذي ان ـخ ـفــض
بنسبة أكبر كانت ُعـشــري نقطة
مئوية أي ما يعادل  13.59نقطة،
ل ـي ـتــراجــع إلـ ــى ح ـ ــدود 6282.94
نقطة وبسيولة جيدة مالت إلى
ال ـب ـيــع ه ــي  18.1م ـل ـيــون دي ـنــار
تداولت  42مليون سهم عبر 2701
ص ـف ـقــة ،وف ــي ال ـم ـقــابــل اسـتـمــرت
إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـسـ ــوق
الرئيسي سواء من حيث المؤشر،
الذي ربح بشكل محدود وبنسبة
 0.05فــي الـمـئــة ،أي  2.19نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4757.25

أشرف عجمي

أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة البترول الوطنية
الكويتية م .فهد الديحاني قرارا إداريا بتعيين عاهد الخريف نائبا
للرئيس التنفيذي للشؤون االدارية والتجارية في الشركة ،ويكون
مسؤوال مباشرة أمام الرئيس التنفيذي ،على أن يتم العمل بهذا
القرار اعتبارا من أمس.

استقرار الدوالر وتراجع
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر
األميركي مقابل الدينار أمس
ع ـنــد م ـس ـتــوى  0.303دي ـن ــار،
في حين انخفض الـيــورو الى
 0.337دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي،
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،إن س ـعــر صــرف

●

بيع وشراء بـ «الرئيسي»

الخريف للشؤون اإلدارية
والتجارية في «البترول الوطنية»
●

شطب أسهم من األرصدة يجب أن يقابله توزيع نقدي

نقطة ،أو على مستوى متغيرات
السوق الثالثة ،بسيولة استمرت
فــوق  10ماليين ديـنــار بحوالي
ن ـصــف م ـل ـيــون أخـ ـ ــرى ،أو كمية
األس ـهــم الـمـتــداولــة وال ـتــي بلغت
 158م ـل ـي ــون س ـه ــم ع ـب ــر 3998
صفقة.

تـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت أس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار م ـع ـظ ــم
السوق األول خــال جلسة أمس،
إذ انـخـفـضــت أس ـع ــار  10اسـهــم
معظمها مــن قطاع الـبـنــوك ،كان
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا سـ ـه ــم «أهـ ـ ـل ـ ــي م ـت ـح ــد»
وبنسبة قريبة من  1.5في المئة،
وللجلسة الـثــانـيــة عـلــى الـتــوالــي
بـعــد حــديــث الــرئ ـيــس التنفيذي
ل ـ «بـيـتــك» عــن اس ـت ـحــواذ «بيتك»
ع ـل ــى «أهـ ـل ــي م ـت ـح ــد» ،وت ــأك ـي ــده
طـ ــول ال ـف ـت ــرة ال ـم ـن ـت ـظــر خــالـهــا
إنـ ـ ـه ـ ــاء االس ـ ـت ـ ـح ـ ــواذ .وخـ ـس ــرت
أس ـه ــم ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج و»ج ـ ــي إف
إت ـ ــش» و»ب ــوبـ ـي ــان» و»م ـش ــاري ــع»
بنسب واضحة لتؤثر على األداء
اإلجـمــالــي لـلـســوق األول ،وال ــذي
ً
القى دعما من أسهم اقل وزنــا كـ
«ميزان» و»متكاملة» ،اللذين حققا
أفضل ارتفاع بأسعار أمس.

الجنيه اإلسترليني انخفض
ع ـنــد  0.389دي ـ ـنـ ــار ،وت ــراج ــع
أيضا الفرنك السويسري عند
 0.306ديـنــار ،بينما ظــل الين
الياباني عند مستوى 0.002
دون تغيير.

ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،وبـ ــال ـ ـسـ ــوق
الــرئ ـي ـســي ،اسـتـمــر سـهــم أعـيــان
ع ـل ــى ن ـس ـبــة  25فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
إجمالي سيولة السوق الرئيسي
ولكن باللون األحمر ،حيث كانت
عمليات جني أرباح سريعة على
الـسـهــم وك ــان دع ــم الـسـيــولــة من
س ـهــم االم ـت ـي ــاز الـ ــذي اسـتـحــوذ
ع ـلــى ح ــوال ــي  12ف ــي ال ـم ـئــة من
سـيــولــة ســوقــه ،وارت ـف ــع بنسبة
كبيرة تجاوزت  3في المئة ،كما
ساهمت أسهم مدار و»مشتركة»
و«وطنية عقارية» بدعم المؤشر،

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

نقاش حول جدوى منع الشركات
من خفض رأسمالها وزيادته بالمنح

عمليات جني أرباح سريعة على أسهم السوق األول
علي العنزي

فتأسيس هيئة لمكافحة الفساد (نزاهة)
إ لــى جانب جهاز المراقبين الماليين
ً
فضال عن الجهة الرقابة األضخم ديوان
المحاسبة يفترض أن يؤدي إلى اختفاء
أي عمليات فساد مالي ،وحتى إداري،
ال أن يكون ترتيب الكويت في مؤشرات
مــدركــات الفساد العالمي ،حسب آخر
ً
ً
تصنيف ،هو  78عالميا ،فضال عن أن
هيئة الطرق التي كان الغرض األساسي
منها تطوير البنى التحتية قدمت أسوأ
الـنـمــاذج الفنية واإلداري ـ ــة خ ــال أزمــة
األمطار العام الماضي.
الالفت في مسألة تأسيس الهيئات
أن ـ ـهـ ــا بـ ــاتـ ــت ب ـي ـئ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ـف ـســاد
اإلداري الحكومي من حيث التعيينات
ال ـبــاراشــوت ـيــة وان ـف ــات نـظــم الــرواتــب
والـ ـمـ ـك ــاف ــآت ب ــأض ـع ــاف م ــا ه ــو دارج
ف ــي ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام ،و»ال ـت ـض ـب ـيــط» ،إذ
خ ــال نـحــو  10س ـن ــوات ســابـقــة شهد
ً
النظام اإلداري تسابقا على تأسيس
الهيئات الحكومية لم تسلم معظمها
م ــن أم ـ ــراض اإلدارة ال ـعــامــة م ــن حيث
ضعف اإلنجاز وسوء التنفيذ وتفشي
الـصــراعــات والـمـجــامــات فــي التعيين
ً
والترقيات ،ألن أصال فكرة الهروب من
ً
الـحــل ليست حــا ألي مشكلة ،إذ كان
من األولــى العمل على إصــاح القطاع
ً
العام واالحتفاط باختصاصاته بدال
من تأسيس كيانات مستقلة سرعان ما
أصابتها عدوى مرض اإلدارة األصلية.

حيث كانت  4من  5أسهم األفضل
سيولة باللون األخضر ،لينتهى
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي على
حياد يميل إلــى اإليجابية بعد
ً
ن ـمــو أسـ ـع ــار  47س ـه ـمــا مـقــابــل
ً
تـ ــراجـ ــع  44س ـه ـم ــا واسـ ـتـ ـق ــرار
ً
 18س ـه ـمــا دون تـغـيــر لتنتهي
الـجـلـســة عـلــى سـلـبـيــة م ـحــدودة
بـفـضــل اس ـت ـمــرار الـسـيــولــة عند
م ـس ـتــويــات ـهــا ال ـمــرت ـف ـعــة تــرقـبــا
إلفصاحات جديدة عن البيانات
المالية قد تكون إيجابيتها من
خالل أسهم في السوق الرئيسي.

ً
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا ،وع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
مــؤشــرات أس ــواق الـمــال فــي دول
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
ك ــان ال ـلــون األح ـمــر هــو الـســائــد،
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن بـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة
لجميع مــؤشــرات أس ــواق الـمــال
فــي الـخـلـيــج وال ـتــي تــراف ـقــت مع
بعض اإلفـصــاحــات مــن شركات
ً
االتصاالت ،خصوصا في سوقي
اإلمـ ـ ـ ــارات والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وال ـتــي
جـ ــاء ت دون ال ـت ـقــديــرات بنسب
محدودة.

محمد اإلتربي

هل تضبط هيئة أسواق المال ملف خفض رأس
ً
المال للشركات المدرجة في السوق ،خصوصا
ب ـعــد رصـ ــد م ـم ــارس ــات غ ـيــر سـلـيـمــة م ــن جــانــب
العديد من الشركات؛ تمثلت في القيام بعمليات
خفض كبير ومن ثم القيام بتوزيعات منحة في
السنوات التالية؟!
عدد من الشركات قام خالل السنوات الماضية
بــاسـتـخــدام س ــاح خـفــض رأس ال ـمــال لمعالجة
ف ـشــل ال ـس ـيــاســات االس ـت ـث ـمــاريــة وع ـجــز اإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة ،وتــراك ـمــات مـشــاكــل دي ــون وغـيــرهــا،
وكذلك خسائر أتت على رأس المال بنسب كبيرة
تكاد تضع الشركة فــي مــأزق نتيجة وقفها عن
التداول ،بعد مالمسة نسب التأكل  75%أو أقل،
م ــرورا بــالـضـغــوط الـتــي تــواجـهـهــا ه ــذه الشركة
أو تلك من الدائنين ،سواء البنوك أو غيرها من
المؤسسات المالية.
إن لجوء شركات عديدة إلــى استخدام رأس
المال كخيار أخير لإلنقاذ هو إجراء مسموح به
ومتاح قانونيا ،لكن بحسب مالحظات للجهات
الــرقــابـيــة كيف تعمد تلك الـشــركــات الــى الـعــودة
لتوزيع أسهم منحة مرة اخرى ،مقابل ان بعض
المبررات التي ساقتها للجهات الرقابية خالل
اج ــراء ات وطلب موافقات رسمية إلتمام عملية
ال ـخ ـفــض ه ــي ان الـ ـق ــرار ي ــأت ــي ألهـ ـ ــداف تتعلق
بترشيق الشركة او ان الشركة ليست في حاجة

الــى رأس الـمــال الكبير ،وأن خفض رأس المال
سـيـتـيــح ال ـفــرصــة ويـفـســح ال ـم ـجــال ام ــام تــوزيــع
أرباح؟!
عـلـمــا أن ــه ي ـتــم اطـ ــاق كـلـمــة ارب ـ ــاح بالمطلق
بشكل مطاطي ودون تحديد ما اذا كانت نقدية
أو مـنـحــة ،وم ــن ث ــم يـتــم اق ـ ــرار تــوزي ـعــات منحة
ووضـ ــع الـمـســاهـمـيــن والـ ـس ــوق أمـ ــام أم ــر واق ــع،
وتلك التوزيعات تعتبر لدى العديد من الشركات
توزيعات وهمية يتحملها ويدفع ثمنها السوق.
وإزاء تلك الممارسات مــن المرتقب أن تكون
هناك إعادة نظر وضوابط جديدة تخص تنظيم
السماح للشركات بتوزيع أسهم منحة من عدمه،
خـصــوصــا بـعــد عـمـلـيــة خـفــض رأس ال ـم ــال ألي
سببب كان ،على ان يكون التوزيع نقديا ان ارادت
الشركة ،خصوصا أن عملية خفض راس المال
هــي شـطــب ألسـهــم الـمـســاهـمـيــن ،وم ــن ثــم اع ــادة
منحهم اسـهـمــا جــديــدة ،ظــاهــرهــا تــوزيــع اربــاح
وباطنها عملية تدوير وتالعب ومعالجة على
حساب المساهمين.
وفــي هــذا الـسـيــاق تلفت مـصــادر إلــى أن قــرار
خفض رأس المال او توزيع المنحة قرارات تعرض
على الجمعية العمومية ،ومن حق المساهمين
ال ـمــواف ـقــة او رف ـض ـهــا ،اال ان ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة
ترغب في عدم استغالل ذلك الحق في غبن صغار
المساهمين او التالعب تحت ستار اإلج ــراء ات
القانونية وتوفيق القرارات معها.

أخبار الشركات
«االمتياز» :ترسية مناقصة على تابعة بـ  11.49مليون دينار
كشفت مجموعة االمتياز االستثمارية عن
ترسية مناقصة على إحدى الشركات التابعة
بـ  50.69في المئة ،تختص بتوريد معدات ثقيلة
أساسية وغير أساسية للشركة الكويتية لنفط
الخليج.
وأشارت المجموعة ،أن أعمال المناقصة تقع
فــي قـطــاع العمليات المشتركة بحقل ا لــو فــرة
بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية،
وذلــك بقيمة  11.49مليون ديـنــار ،وتبلغ مدة
الـعـقــد  5س ـن ــوات ،مـتــوقـعــة أن تـحـقــق الـشــركــة

«ب ك تأمين» تربح
 2.2مليون دينار
ر ب ـحــت ال ـشــركــة البحرينية
الكويتية للتأمين  2.2مليون
ً
ديـ ـن ــار ب ـم ــا يـ ـع ــادل  15ف ـل ـســا
للسهم في الفترة المنتهية في
 2019 /9 /30م ـقــا بــل تحقيقها
ً
أرباحا بقيمة  2.25مليون دينار
ً
بواقع  16فلسا للسهم في نفس
الفترة المقارنة من عام .2018

التابعة نسبة هامش ربح من  2إلى  4في المئة
من قيمة العقد.
وذكرت أن نسبة هامش الربح المذكورة هي
ً
ً
تقديرية وغير ثابتة ،وتتغير صعودا وهبوطا
على ضوء مراحل سير المشروع ،ومدة التنفيذ
ونسب اإلنجاز ،ومدى تحقيق النتائج الفعلية
ً
بعد التنفيذ الكامل للمشروع ،علما أن حصة
االمتياز البالغة  50.69في المئة تحتسب من
صافي الربح لنسبة اإلنجاز المقدر.

ً
«المتحد» يوزع أرباحا
ً
على مساهمي «الصكوك» غدا
كشف البنك األهلي المتحد الكويتي أنــه سيوزع
ً
ً
غ ــدا  5.50مــايـيــن دوالر أرب ــاح ــا دوري ــة عــائــدة على
مساهمي الـصـكــوك الــدائـمــة لـشــركــة األه ـلــي المتحد
للصكوك المحدودة.
وقال «المتحد» إنه سيتم توزيع األربــاح للصكوك
البالغة قيمتها  200مليون دوالر ،إذ بلغ العائد 5.50
ً
في المئة سنويا ،وذلك عن الفترة الممتدة من  26أبريل.

 ...وتربح 24.8
مليون دينار
وح ـق ـق ــت م ـج ـمــوعــة االم ـت ـي ــاز
االستثمارية  24.8مليون دينار
ً
ب ــواق ــع  24.14ف ـل ـســا لـلـسـهــم في
الفترة المنتهية في ،2019/9/30
مـقــا بــل تحقيقها أر ب ــا ح ــا بقيمة
 17.06مليون د يـنــار بما يعادل
ً
 16.39ف ـل ـس ــا ل ـل ـس ـهــم ف ــي نـفــس
الفترة من عام .2018

«أعيان» :تأجيل قضية
للحكم في  4ديسمبر
قررت محكمة االستئناف -الدائرة األولى
استئناف -إعادة هيكلة الشركات بجلسة،
أمس ،حجز الطلب المقدم من شركة أعيان
لإلجارة واالستثمار والمقيد برقم 2019/1
إعادة هيكلة شركات وموضوعه التصريح
ب ــاتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـس ــوي ــة ال ـن ـهــائ ـيــة
لـمــديــونـيــة ال ـشــركــة لـمـعــالـجــة أوضــاعـهــا
المالية ،وذلك للحكم لجلسة .2019/12/4

«استثمارات» ترفع حصتها في تابعة لـ %63.5
أعلنت شركة االستثمارات الوطنية إتمام شراء حصة إضافية
بشركة كويتية مقفلة مرخصة لها و غـيــر مــدر جــة بقيمة 2.18
مليون دينار.
وقالت الشركة ،إنه ترتب على ذلك زيادة ملكية االستثمارات
في الشركة المذكورة من  41.99في المئة إلى  63.47في المئة،
ً
وبناء عليه إعادة تصنيف الشركة من زميلة إلى شركة تابعة.
ً
ونوهت بأنه ال يمكن تحديد األثر المالي حاليا على أن يتم
ً
اإلفصاح عنه مستقبال.

«تنظيف» :حكم قضائي في دعوى ضد بلدية الكويت
قضت محكمة االستئناف
بــر فــض استئنافين مقدمين
فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى الـ ـمـ ـق ــام ــة بـيــن
ال ـشــركــة الــوطـنـيــة للتنظيف
وال ـم ـم ـثــل ال ـقــانــونــي لـبـلــديــة
الكويت.
وأفادت الشركة بأن الدعوى
ت ـت ـع ـل ــق ب ـم ـط ــال ـب ــة ال ـش ــرك ــة
بمستحقات أ عـمــال ممارسة
خ ــاص ــة بــاسـتـئـجــار الـبـلــديــة
آليات ومعدات وعمالة.

وكــانــت محكمة أول درجــة
ق ـض ــت بـ ــإلـ ــزام ال ـب ـل ــدي ــة ب ــأن
تؤدي إلى تنظيف مبلغ 3.20
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،م ــع ال ـفــوائــد
القانونية بواقع  7في المئة
ً
سـ ـن ــوي ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ال ـح ـكــم
النهائي ،وحتى تمام السداد
والـ ـمـ ـص ــروف ــات ب ـم ـب ـلــغ أل ــف
دينار مقابل أتعاب محاماة.

ةديرجلا
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«مشاريع الكويت» تستكمل إصدار سندات
بـ  500مليون دوالر بحجم طلب  3.6مليارات

9

اقتصاد

قضايا هندسية
لماذا تتعثر مشاريع الدولة؟

العيار :اإلقبال الكثيف يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالشركة
قال العيار إن شركة المشاريع
قادت ّ
مصدري السندات
الكويتيين في األسواق
العالمية منذ عام ،2006
ويعكس هذا اإلصدار الجديد
الناجح جهودنا المستمرة
إلظهار قوة السوق الكويتي
للمستثمرين في جميع أنحاء
العالم.

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة م ـ ـشـ ــاريـ ــع
الكويت «القابضة» استكمالها
بـنـجــاح إص ــدار س ـنــدات بقيمة
 500مليون دوالر « 151مليون
ديـنــار» ألجــل سبع سـنــوات في
إطــار برنامجها إلصــدار أوراق
مالية متوسطة األجل باليورو
بقيمة  3مليارات دوالر.
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي أمس ،إن حجم الطلب
ع ـل ــى الـ ـسـ ـن ــدات  3.6م ـل ـي ــارات
دوالر ،يعتبر األكبر للشركة على
اإلط ـ ــاق ف ــي أس ـ ــواق ال ـس ـنــدات
الــدول ـيــة ،مـمــا يـمـثــل زيـ ــادة في
االكتتاب بمقدار سبع مرات.
وتحمل السندات سعر فائدة
ثابتة بنسبة  4.229في المئة،
وهو أدنى معدل فائدة تحصل
عليه الشركة على اإلطالق.
وح ـظ ـيــت ش ــرك ــة ال ـم ـشــاريــع
بترحيب كبير من المستثمرين
خــال حملة ترويجية عالمية
شملت هونغ كونغ ،وسنغافورة
واإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة
ولندن.
وبذلك تكون شركة المشاريع
أطالت أمد استحقاق الديون من
 4.1س ـن ــوات إل ــى  4.7س ـنــوات،
وه ـ ــذا اإلصـ ـ ـ ــدار س ـي ـع ـمــل عـلــى
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض تـ ـكـ ـلـ ـف ــة الـ ـتـ ـم ــوي ــل
ال ـس ـن ــوي ــة ل ـل ـشــركــة ب ـق ـي ـمــة 26
مـلـيــون دوالر بـمـجــرد تـســديــد
الـسـنــدات المستحقة فــي شهر
يوليو .2020
وب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ق ـ ــال
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
«التنفيذي» في الشركة فيصل
ال ـع ـي ــار ،إن ح ـجــم ال ـط ـلــب على
س ـنــدات الـشــركــة ال ــذي بـلــغ 3.6
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر ي ـع ـك ــس ثـقــة
المستثمرين العالميين الكبيرة

عبدالعزيز سلطان العيسى

بيناك مايترا

فيصل العيار

ب ـش ــرك ــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع .وأض ـ ــاف
العيار أن شركة المشاريع قادت
م ـصـ ّـدري الـسـنــدات الكويتيين
في األســواق العالمية منذ عام
 ،2006وي ـع ـكــس ه ــذا اإلصـ ــدار
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد الـ ـ ـن ـ ــاج ـ ــح جـ ـه ــودن ــا
المستمرة إلظـهــار قــوة السوق
الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن فــي
جميع أنـحــاء العالم إذ ال تــزال
ً
شـ ــركـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع نـ ـم ــوذج ــا
ي ـح ـتــذى ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص في
منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا بفضل نموذج األعمال
وا ل ـم ـمــار ســات الحصيفة التي
تعتمدها.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
المديرين الماليين للمجموعة
ب ـ ـي ـ ـن ـ ــاك م ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرا« ،إن ه ـ ــذا
اإلصـ ــدار الـنــاجــح يــؤكــد تقدير
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن لـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات
الشفافية العالية ا لـتــي تتمتع
بها شركة المشاريع ونشاطها
ال ـم ـن ـت ـظ ــم فـ ــي أس ـ ـ ـ ــواق ال ــدي ــن
العالمية.
وأضاف مايترا أن نجاح هذا

ً
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار كـ ـ ـ ــان واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا مــن
خــال تشديد التوجه المبدئي
للسعر بمقدار  35نقطة أساس
إلـ ــى س ـعــر اإلص ـ ـ ــدار ال ـن ـهــائــي،
م ـم ــا ي ـع ـكــس اح ـ ـتـ ــرام وت ـقــديــر
الـمـسـتـثـمــريــن لـسـجــل الـشــركــة
خ ــال ف ـتــرة مــزدح ـمــة بــإصــدار
السندات في المنطقة.
وأوضـ ــح أن إح ــدى مـمـيــزات
استراتيجية شــر كــة المشاريع
هي قدرتها على إدارة ديونها
ك ـمــا ه ــو واضـ ــح م ــن تخفيض
تكلفة التمويل السنوية للشركة
بقيمة  26مليون دوالر بفضل
ه ــذا اإلص ـ ــدار ال ـجــديــد بمجرد
ت ـ ـسـ ــديـ ــد ال ـ ـشـ ــركـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـن ــدات
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ع ـل ـي ـهــا فـ ــي شـهــر
يوليو .2020
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار 270
ً
مستثمرا ،بما في ذلك مؤسسات
عالمية رائــدة في مجال الدخل
ال ـ ـ ـثـ ـ ــابـ ـ ــت ،وشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ت ــأمـ ـي ــن
وصناديق تقاعد.
وحـ ـظ ــي اإلصـ ـ ـ ـ ــدار ب ـت ــوزي ــع
جغرافي متوازن وبنسبة  24في

المئة للمستثمرين األوروبيين،
و 23فــي ا لـمـئــة للبريطانيين،
و 23ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن م ـن ـط ـقــة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
و 23فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة لــآس ـيــوي ـيــن
و 8فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ل ـم ـس ـت ـث ـم ــري
الحسابات الخارجية األميركية
ومستثمرين آخرين .والسندات
مدرجة في سوق لندن لألوراق
المالية.
وق ـ ـ ـ ـ ــام ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ب ـ ـنـ ــك ABC
البحرين ،وبنك أبوظبي األول،
وإتـ ـ ـ ـ ــش إس بـ ـ ــي سـ ـ ـ ــي ،وجـ ــي
بـ ــي مـ ــورغـ ــان وشـ ــركـ ــة كــام ـكــو
ل ــاس ـت ـث ـم ــار بـ ـ ــدور ال ـم ــدي ــري ــن
الــرئـيـسـيـيــن الـمـشـتــركـيــن لـهــذا
اإلصدار.
واإلصــدار هو الثامن لشركة
المشاريع تحت مظلة برنامجها
إلصــدار أوراق مالية متوسطة
األجل باليورو الذي أطلقته عام
 ،2006وجمعت الشركة منذ ذلك
التاريخ أكثر من  3.6مليارات.

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات األميركية

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  42سنتا ليبلغ  60.08دوالرا
نــزل النفط أم ــس ،بعد صـعــوده أكثر
م ــن  1ف ــي الـمـئــة ف ــي الـجـلـســة الـســابـقــة،
إذ أظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات ق ـ ـط ـ ــاع الـ ـنـ ـف ــط
األميركي زيــادة مخزونات الخام بأكثر
م ــن ال ـم ـت ــوق ــع ،ل ـكــن اح ـت ـم ــاالت تعميق
تخفيضات اإلنتاج من «أوبك» وحلفائها
حالت دون مزيد من التراجع.
وهبطت العقود اآلجلة لخام برنت 23
ً
ً
سنتا أو  0.39في المئة إلى  59.47دوالرا
للبرميل أمس.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام غرب
تكساس الوسيط األميركي للتسليم في
ديسمبر ،وهو العقد الجديد لشهر أقرب
ً
استحقاق 32 ،سنتا أو  0.59في المئة إلى
ً
 54.16دوالرا للبرميل.
وانـتـهــى عقد أق ــرب استحقاق لشهر

ً
نوفمبر عند  54.16دوالرا.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي
ً
ً
 42سنتا ليبلغ  60.08دوالرا في تداوالت،
ً
أمس األول ،مقابل  60.50دوالرا للبرميل
ً
فــي تـ ــداوالت ي ــوم االثـنـيــن وف ـقــا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وأظـهــرت بيانات مــن معهد البترول
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،أن م ـ ـخـ ــزونـ ــات ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة من النفط الخام ارتفعت بواقع
 4.5ماليين برميل إلى  437مليون برميل
فــي األس ـب ــوع الـمـنـتـهــي فــي  18أكـتــوبــر
مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.2
مليون برميل.
وت ـ ــزام ـ ــن ذلـ ـ ــك م ـ ــع صـ ـ ـ ــدور ب ـي ــان ــات
المخزونات من إدارة معلومات الطاقة
األميركية أمس.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وم ـم ــا س ــاع ــد ف ــي دعـ ــم األس ـ ـعـ ــار ،أن
منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»
تدرس ما إذا كانت ستعمق تخفيضات
اإلنتاج وسط مخاوف من ضعف الطلب
العام المقبل.
وق ـ ـ ـ ــال غ ـ ــول ـ ــدم ـ ــان سـ ـ ــاكـ ـ ــس ،إن مــن
المرجح أن تظل أسعار خام برنت حول
مستوياتها الحالية في  ،2020إذ يخفق
ت ـبــاطــؤ ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي وم ـخ ــاوف
جيوسياسية في إحداث تغيرات كبيرة
في السوق.
وقال في مذكرة ،أمس األول ،إن أسعار
خام برنت من المتوقع أن يستمر تداولها
ً
ح ــول مـسـتــوى  60دوالرا لـلـبــرمـيــل في
 2020الذي تنبأ به البنك االستثماري.
وقالت المذكرة ،إن «تخفيضات أوبك

الحالية وتباطؤ نشاط النفط الصخري
سيعوضان ارتفاع اإلمــدادات من خارج
«أوبـ ـ ــك» وان ـخ ـف ــاض ن ـمــو ال ـط ـلــب ال ـعــام
المقبل».
ً
ً
لـكــن الـبـنــك يـتــوقــع ارت ـفــاعــا محتمال
لتوقعاته لخام برنت حتى نهاية العام
ً
البالغة  62دوالرا للبرميل مــع تالشي
عوامل معاكسة من تحوط منتجين في
الواليات المتحدة وارتفاع تكلفة الشحن
في اآلونــة األخـيــرة ،فيما يحرك السوق
شح في اإلم ــدادات والعوامل األساسية
ل ـل ـط ـل ــب وم ـ ـ ـخـ ـ ــزون أقـ ـ ــل ف ـ ــي األسـ ـ ـ ــواق
الناشئة.

ال ـس ــؤال الـصـحـيــح؛ ِل ــم ال تـتـعـثــر مـشــاريــع
ال ــدول ــة ف ــي ظ ــل ال ــواق ــع اإلداري وال ـف ـنــي في
وزاراتها ومؤسساتها؟ فاإلدارات المسؤولة عن
إدارة مشاريع الدولة ليست معزولة في جزيرة
ً
ً
نائية ،بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بكفاء ة
أداء اإلدارات الحكومية والمؤسسات الرقابية.
إن الـسـبــب الــرئـيـســي لـمــا تـعــانـيــه الكويت
من مشاكل اليوم هو أنها تمر بأزمة إداريــة
(بمعناها الواسع) حادة ومزمنة ،وقد انعكست
عـلــى أداء معظم وزارات ومــؤسـســات الــدولــة
والكثير من شركات القطاع الخاص ،ولم ِّ
تؤد
إلى تعثر مشاريعها فحسب ،بل إلى انحدار
م ـس ـتــوى ال ـخ ــدم ــات األس ــاسـ ـي ــة؛ الـتـعـلـيـمـيــة
والصحية واالجتماعية واألمنية والمرورية،
ً
كما أنتجت بيروقراطية قاتلة وفسادا واسع
ً
ً
ً
ً
االنتشار واصطفافا قبليا وعائليا وطائفيا
ً ّ
ومذهبيا فتت النسيج االجتماعي للمجتمع
وغـ ّـيــر قيم اإلشـنـســان إلــى األس ــوأ ،فانتشرت
ال ـفــوضــى ف ــي جـمـيــع مـنــاحــي ال ـح ـيــاة ،حيث
يلمس الجميع مظاهر كل ذلــك التدهور .إنه
وضع مأساوي مؤلم وحزين ،ولكن مع ذلك،
الكويت تستحق األفضل.
األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة -م ـ ـ ــن وج ـ ـه ـ ــة نـ ـظ ــرن ــا
المتواضعة -هي اإلطار العام لتعثر مشاريع
الحكومة ،ولكن عند الخوض في التفاصيل،
أو بمعنى آخــر ،فــي أسـبــاب تعثر المشاريع،
يتضح أن من أهمها ما يلي:
 - 1عــدم تحديد األهــداف بصورة واضحة
قـبــل ال ـبــدء بــالـمـشــروع أو «س ــوء التخطيط»
حسب تسمية ديوان المحاسبة .ومن أهم هذه
األه ــداف :اختيار الموقع المالئم للمشروع،
واألخطار التي قد تواجه المشروع ،إن وجدت،
وكـيـفـيــة الـتـحـكــم بـهــا أو ال ـحــد مــن تــأثـيــرهــا،
والتكلفة التقديرية للمشروع حسب الميزانية
المعتمدة ،ومدة تنفيذ المشروع ،أو بصورة
أدق ،تاريخ تسليم المشروع إلى الدولة ،وعالقة
المشروع بمشاريع أخــرى قــد يخدمها .وكل
هــذه األهــداف وغيرها كثيرة يجب دراستها
بدقة.
 - 2تـ ـ ـض ـ ــارب االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات وض ـع ــف
ال ـتــواصــل بـيــن أط ـ ــراف ال ـم ـشــروع المختلفة
وغ ـي ــاب ال ـح ــوار ال ـف ـعــال عـنــد ال ـحــاجــة وع ــدم
الحصول على المعلومات في الوقت المناسب.
 - 3تواضع البنية التحتية اإلدارية والفنية
في مؤسسات الدولة أو ما يطلق عليه ديوان
المحاسبة «ضعف كفاءة تنفيذ األعمال» .فإلى
جانب البيروقراطية القاتلة في وزارات الدولة
وال ـص ــراعــات الـمـسـتـمــرة بـيــن الـمــوظـفـيــن في
المناصب اإلدارية العليا ،فإن القدرات الفنية
ً
واإلدارية في مؤسسات الدولة متواضعة جدا.
لقد تفاقم هذا الوضع منذ أوائــل تسعينيات
ً
الـقــرن الماضي نـظــرا لقيام الــدولــة بتشجيع
ً
وتحفيز التقاعد المبكر ،وتقاعد فعال الكثير
من اإلداريين والفنيين األكفاء رغم عدم بلوغهم
سن التقاعد ،وبالتالي أفرغت مؤسسات الدولة
من هذه الكفاءات ،وتقلد تلك المناصب اإلدارية
الشاغرة مهنيون ذوو قدرات وخبرات محدودة
ال تتناسب مــع مـســؤولـيــات هــذه المناصب،
مما أدى إلــى الـتــردد فــي اتـخــاذ الـقــرار الفني
وتجنبه -إن أمكن -عبر تشكيل لجان لكل شيء.
وأصبحت النتيجة الحتمية للتردد والتباطؤ
في اتخاذ القرار الفني الصائب هي إعاقة إدارة
المشاريع.

 - 4تعدد ال ــوزارات والمؤسسات الرقابية
ال ـتــي تـتـعــامــل مــع م ـشــاريــع ال ــدول ــة ،وأصـبــح
المشروع يدور في حلقة مفرغة من اإلجراءات
والـمــوافـقــات والـصــراعــات بين هــذه ال ــوزارات
والمؤسسات ،حتى أمست هــذه المؤسسات
تعوق ليس مشاريع الدولة فقط ،بل مسيرة
التنمية وال ـ ــدورة الـتــي يـمــر بـهــا أي مـشــروع
ح ـك ــوم ــي اب ـ ـتـ ــداء م ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارة ذات ال ـعــاقــة
ً
بالمشروع مرورا بلجنة البيوت االستشارية
وديــوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع
وحتى توقيع العقد مع المستشار الهندسي ،ال
تقل هذه الفترة في أحسن األحوال عن سنتين،
ً
وقد تصل أحيانا إلى أكثر من السنتين.
ً
وازداد الوضع تعقيدا بعد إضافة الرقابة
ال ـم ـس ـب ـق ــة إلـ ـ ــى م ـ ـهـ ــام دي ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة،
حـيــث أصـبــح الـكـثـيــر مــن الـقـضــايــا المتعلقة
بالمشاريع ،بما فــي ذلــك األوام ــر التغييرية،
ت ـعــرض عـلـيــه لـلـمــوافـقــة الـمـسـبـقــة .ول ـكــم أن
ت ـت ـصــوروا مــا يـسـبــب تــأخـيــر ال ـمــواف ـقــات من
مطالبات للمقاولين ومــن زيــادة في تكاليف
ً
المشاريع وتأخير تسلمها تبعا لذلك.
 - 5مشكلة «التحويل إلى النيابة» -تتميز
ً
ب ـهــا ال ـك ــوي ــت بـ ـج ــدارة ت ـح ـســد عـلـيـهــا ن ـظــرا
لتواضع القدرات الفنية واإلدارية في مؤسسات
الدولة ،وعدم قدرة الجهاز الفني على دراسة
القضايا الخالفية دراسة مهنية ومعرفة وجود
شبهة تـبــديــد ال ـمــال ال ـعــام مــن عــدمــه .أصبح
التحويل إلى النيابة أداة لتحاشي المسؤولية
بغض النظر عن جدية الشبهة .وهذا الوضع
أدى إلى ظلم الكثير من الموظفين المهندسين
والمكاتب الهندسية وشركات المقاولين ،كما
أدى إلــى تحاشي اتـخــاذ ال ـقــرارات الفنية في
ً
مؤسسات الــدولــة خوفا من تحويل متخذي
تلك القرارات إلى النيابة العامة– ومن يعرف
عن قرب وزارات الدولة– يعرف ما تعانيه من
شلل إداري يعكس نفسه على إدارة المشاريع.
 - 6التأخير في الحصول على الموافقات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ــازم ــة ل ـب ــدء األعـ ـم ــال وال ـف ـتــرة
الزمنية الطويلة التي يستغرقها إيصال أعمال
ال ـخــدمــات مــن ك ـهــربــاء وم ــاء وص ــرف صحي
وغيرها ،وتأثيرها السلبي على أعمال التسليم
والتشغيل.
وخالصة القول؛ أن تواضع البنية التحتية
اإلدارية والفنية في وزارات ومؤسسات الدولة
ه ــو الـسـبــب األس ــاس ــي والــرئ ـي ـســي ف ــي تعثر
مشاريع الدولة .وال أرى في القريب المنظور
ً
وسيلة لــار تـقــاء تدريجيا بالبنية التحتية
إال مــن خــال تعيين مكاتب إدارة اإلنـشــاء ات
الـهـنــدسـيــة الـمـحـلـيــة لـمـســاعــدة المهندسين
في وزارات الدولة الفنية على إدارة المشاريع
واالرتقاء بكفاءة مهندسي الدولة ،واالبتعاد
عن المكاتب الهندسية العالمية المتخصصة
بإدارة اإلنشاءات ،ألنه قد ثبت بالدليل القاطع
عدم جدوى هذه المكاتب الهندسية العالمية
ً
ن ـظــرا ل ـعــدم إلـمــامـهــا بــال ـظــروف واإلج ـ ــراءات
المحلية وال ـق ــدرة الـفـنـيــة واإلداريـ ـ ــة للجهاز
اإلداري والفني في الــوزارات الفنية ،واسألوا
وزارة األشغال العامة عن تجاربها السابقة
وكم من األموال صرفت بدون أي جدوى.

«الوطني لالستثمار» 92.6 :مليار دوالر إجمالي إصدارات
السندات والصكوك منذ بداية العام بالمنطقة
قــال تقرير صــادر عــن شركة الوطني
لالستثمار حول أسواق الدخل الثابت في
منطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا
ً
إن أسواق الدخل الثابت شهدت انتعاشا
في الربع الثالث من  ،2019بفضل اعتماد
البنوك المركزية لالقتصادات الكبرى
سـ ـي ــاس ــات أكـ ـث ــر مـ ــرونـ ــة ع ـل ــى خـلـفـيــة
تباطؤ النمو ،وتراجع معدل خلق فرص
العمل .فقد خفض االحتياطي الفدرالي
األميركي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة
مئوية مرتين في الربع الثالث .كما توقف
االحتياطي الفدرالي عن تقليص حجم
ميزانيته بسبب تزايد المخاوف بشأن
تباطؤ النمو االقتصادي وتدني معدالت
ً
التضخم ،فضال عن سعيه للتخفيف من
أثر الحرب التجارية الدائرة.
وذك ـ ــر ال ـت ـقــريــر أن األسـ ـ ـ ــواق تـتــوقــع
خـ ـف ــض االحـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي سـعــر
ال ـفــائــدة م ــرة أخـ ــرى ف ــي أك ـتــوبــر بــواقــع
رب ــع نـقـطــة م ـئــويــة .وف ــي ال ــوق ــت نفسه،
اس ـت ـمــر ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي األوروب ـ ـ ــي في
خفض سعر الفائدة األساسي أكثر إلى
الجانب السلبي ،وأعاد تنشيط برنامج
«التيسير الكمي» من أجل تنشيط النمو
االقتصادي ،وهو ما ترك معظم السندات
الحكومية العالية ال ـجــودة فــي أوروب ــا
تتداول بعوائد سلبية.
وأشار إلى أنه بفضل اعتماد سياسات
نقدية أكثر مرونة حول العالم ،شهدت
ً
أهم مؤشرات العائد الثابت ارتفاعا في
الــربــع ال ـثــالــث ،فــي حـيــن سـجـلــت تكلفة
الـتــأمـيــن عـلــى ال ــدي ــون ال ـس ـيــاديــة ل ــدول
ً
الشرق األوسط وشمال إفريقيا تراجعا
تراوح بين  5و 20نقطة أساس في الربع
الثالث ،مما فتح المجال أمام مؤشرات
أس ــواق الـسـنــدات اإلقليمية كــي تتفوق
على نظيرتها العالمية ذات التصنيف
ال ـم ـمــاثــل .وق ــد وق ــع ه ــذا ال ـت ــراج ــع رغــم
ازديــاد حدة التوترات اإلقليمية ،إذ كان
مدفوعا إلى حد كبير بالتوجه العالمي

الـ ـق ــائ ــم ع ـل ــى اإلقـ ـ ـب ـ ــال ع ـل ــى ال ـم ـخــاطــر
والسعي للحصول على عوائد أعلى.
وبنهاية الــربــع الثالث ،لجات معظم
ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة ف ــي مـنـطـقــة مجلس
التعاون الخليجي – باستثناء الكويت
ً
– إلى خفض أسعار فائدتها تماشيا مع
االحتياطي الفدرالي ،وهو ما يعد بمنزلة
نـتـيـجــة طـبـيـعـيــة ل ـن ـظــم ربـ ــط ال ـع ـمــات
المطبقة.

مستجدات اإلصدارات
وإض ــاف ــة إلـ ــى االق ـ ـتـ ــراض ال ـس ـي ــادي،
ً
ً
شـهــدت ال ـســوق األول ـيــة نـشــاطــا واسـعــا
ل ـمــؤس ـســات مــال ـيــة ك ـب ــرى خـ ــال الــربــع
ال ـث ــال ــث ،إذ ب ـلــغ م ـج ـمــوع م ــا اقـتــرضـتــه
كيانات منطقة الشرق االوســط وشمال
افريقيا ما يصل إلــى  32.3مليار دوالر
في الربع الثالث ،بينما وصــل مجموع
اإلصدارات في األرباع الثالثة األولى ما
ً
يساوي  92.6مليارا ،بــزيــادة تعادل 15
في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام
الماضي .وبوجه عام ،حظيت االكتتابات
بتغطية جـيــدة فــي الـســوق األولـيــة رغم
التوترات اإلقليمية.
وفـيـمــا يـلــي إص ـ ــدارات دول المنطقة
من السندات:

الكويت:
 أص ـ ــدر ب ـنــك ب ــرق ــان س ـن ــدات دائ ـمــةبقيمة  500مليون دوالر مع نسبة كوبون
تساوي  5.75في المئة.
ً
 أص ـ ــدر ب ـنــك ورب ـ ــة ص ـك ــوك ــا أجـلـهــاخمسة أعــوام بهامش ربــح قيمته 2.98
في المئة.

السعودية:
 -قامت الحكومة السعودية ألول مرة

بطرح سـنــدات مقومة باليورو مقسمة
ع ـلــى شــريـحـتـيــن ،وب ـلــغ م ـج ـمــوع قيمة
الشريحتين  3مليارات يورو.
 اقترضت مجموعة سامبا ما يعادلف ــي قـيـمـتــه م ـل ـيــار دوالر م ــن إص ـ ــدارات
السندات مــن الــدرجــة األول ــى التي يحل
أجل استحقاقها في  2024بنسبة كوبون
تساوي  2.75في المئة.

اإلمارات:
 جمعت حكومة أبوظبي  10ملياراتدوالر ف ــي ص ـف ـقــة م ـق ـس ـمــة ع ـل ــى ث ــاث
شرائح.
 حصلت شركة موانئ دبي العالميةعلى مبلغ مجموعه  2.3مليار دوالر من
عدد من اإلصدارات التي تتراوح الفترات
ً
المتبقية من آجالها بين  10و 39عاما.
وكـ ــان ال ـه ــدف م ــن ه ــذه اإلص ـ ـ ــدارات هو
تـمــويــل االس ـت ـحــواذ عـلــى تــوبــاز مــاريــن
وإعـ ــادة تـمــويــل ج ــزء مــن دي ــون الشركة
القائمة.
 اق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراتل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة 600
مليون دوالر عبر طــرح أول إصــدار لها
من الصكوك ذات األجــل البالغ  5أعــوام
بهامش ربح يساوي  3.94في المئة.
 اقترضت شركة إعـمــار  500مليوندوالر ع ـبــر إصـ ـ ــدار ص ـك ــوك أج ـل ـهــا 10
أعـ ــوام .وي ـس ــاوي هــامــش رب ــح اإلص ــدار
 3.88في المئة.
 أصــدر بنك الشارقة سـنــدات أجلها 5أعــوام تعادل في قيمتها  600مليون
دوالر بنسبة كوبون تساوي  4في المئة.
 أصدر بنك الفجيرة الوطني سنداتدائمة تعادل قيمتها  350مليون دوالر

ل ـت ـعــزيــز رأسـ ـم ــال ــه م ــن ال ـط ـب ـقــة األولـ ــى
اإلضــافـيــة .ويــأتــي هــذا اإلص ــدار بنسبة
كوبون تساوي  5.88في المئة.
 اقـتــرضــت شــركــة أبــوظـبــي الوطنيةللطاقة  500مـلـيــون دوالر عـبــر إص ــدار
ً
سـنــدات أجلها  30عــامــا بنسبة كوبون
تساوي  4في المئة.

إصدارات أخرى:
 جـمـعــت سـلـطـنــة ع ـمــان  3م ـل ـيــاراتدوالر في صفقة من شريحتين يحل أجال
استحقاقهما في  2025و ،2029بنسبة
كوبون للعمليتين  4.88في المئة و 6في
المئة على التوالي.
ً
 حصلت مملكة البحرين مبلغا قيمته 2مليار دوالر في صفقة من شريحتين
عبر صكوك يحل أجل استحقاقها بعد
سـبـعــة أع ـ ــوام ون ـص ــف ال ـع ــام وس ـن ــدات
ً
تقليدية أجلها  12عاما .ويساوي معدل
أرباح الصكوك المصدرة  4.5في المئة،
بينما تتمتع السندات التقليدية بنسبة
كوبون تساوي  5.63في المئة.
 اقترض بنك قطر األهلي  500دوالرمــن خــال عملية إص ــدار سـنــدات أجلها
 5أعـ ــوام .بنسبة كــوبــون ت ـســاوي 3.13
في المئة.

١٠
اقتصاد
 23.5مليون دينار أرباح « »Ooredooفي  9أشهر بنمو %45
ةديرجلا
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آل ثاني :زيادة األرباح نتيجة التركيز على تعزيز الكفاءات التشغيلية والتقنيات الحديثة
بلغ صافي الربح العائد إلى
« 23.5 »Ooredooمليون
دينار لفترة األشهر التسعة
المنتهية في ً 30
سبتمبر ً
 2019مما يمثل نموا جوهريا
بنسبة  %45مقارنة بـ 16.2
ً
مليونا لنفس الفترة من عام
 ،2018وجاء نمو صافي الربح
نتيجة األداء الجيد في الكويت
وتونس والمالديف.

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـش ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لالتصاالت المتنقلة ""Ooredoo
نتائجها المالية أ م ــس ،لفترة
األش ـهــر الـتـسـعــة المنتهية في
 30سـبـتـمـبــر  2019وأ ظـ ـه ــرت
ارتفاع قاعدة العمالء الموحدة
بنسبة  1فــي المئة لتصل إلى
 26.8م ـل ـي ــون ع ـم ـي ــل ك ـم ــا فــي
 30سبتمبر ا ل ـمــا ضــي مـقــار نــة
ً
بـ  26.6مليونا لنفس الفترة من
عام .2018
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي أم ــس ،إن "Ooredoo
ً
ً
تـ ــونـ ــس" ح ـق ـق ــت ن ـ ـمـ ــوا جـ ـي ــدا
بــالـعـمـلــة الـمـحـلـيــة ،وم ــع ذل ــك،
تـ ــأثـ ــرت اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ــال ــدي ـن ــار
الكويتي بسبب انخفاض قيمة
ال ــدي ـنــار ال ـتــونـســي بـنـسـبــة 15
فــي الـمـئــة ،وانـخـفــاض إي ــرادات
" Ooredooا لـ ـج ــزا ئ ــر" بـشـكــل
رئـيـســي بـسـبــب ضـعــف البيئة
االق ـت ـصــاديــة وان ـخ ـفــاض قيمة
ال ـع ـم ـلــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى األس ـع ــار
ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة .ون ـت ـي ـج ــة ل ــذل ــك،
انخفضت اإلي ـ ــرادات الـمــوحــدة
بنسبة  6فــي المئة لتصل إلى
 470.0م ـل ـيــون ديـ ـن ــار كــويـتــي
لفترة األشهر التسعة المنتهية
فــي  30سبتمبر  2019مقارنة
بـ  502.4مليون لنفس الفترة من
عام .2018
وارتفع الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك

مشاركة لـ«الكيماويات البترولية»
في معرض «»k Fair 2019
شــاركــت شركة صناعة الكيماويات البترولية فــي معرض
" "k Fair 2019الذي اختتم في مدينة دسلدورف األمانية أمس،
واستمر  8أيام ويعتبر أحد أكبر المعارض التجارية للبالستيك
والمطاط في العالم ،وجاء ذلك في إطار سعي الشركة لتصبح
ً
ً
موردا عالميا في مادة "البولي بروبيلين".
وقــالــت الشركة فــي بيان صحافي أمــس ،إن هــذه المشاركة
الفاعلة تضمنت عقد الكثير من االجتماعات داخل جناحها مع
العمالء والمصنعين من مختلف القارات لتعزيز وجود وتوفر
منتجاتها من مصانعها المختلفة الحالية والمستقبلية داخل
الكويت وخارجها للوصول إلى أكبر الشركات المؤثرة في هذه
الصناعة وتحقيق أهدافها وخططها التنموية لتلبية الطلب
العالمي المتزايد النمو.
واستقبل جناح الشركة العديد من الزوار على رأسهم قنصل
السفارة الكويتية في ألمانيا خالد المطيري ،ووكيل الهيئة
الـعــامــة للصناعة محمد الـعـجـمــي ،ومـمـثـلــو الـهـيـئــة الملكية
للصناعة فــي الجبيل بالمملكة العربية السعودية وغيرها
من الشركات.
وتعتبر مادة البولي بروبلين إحدى المواد واللقيم األساسية
في صناعة البالستيك وتدخل في المنتجات المختلفة منها
صناعة الطائرات والسيارات واألثاث وجميع اللوازم المنزلية
والكثير من العبوات الغذائية والطبية المختلفة.
وشــارك في المعرض أكثر من  3.300عــارض من نحو 160
دولة ووصل عدد الزوار إلى  232ألف زائر واطلعوا على أحدث
التقنيات والحلول في صناعة المطاط والبالستيك.
تجدر اإلشارة إلى أن شركة صناعة الكيماويات البترولية
ً
تشهد نـمــوا فــي إنتاجها لـمــادة "الـبــولــي بروبلين" مــن خالل
مشاريعها المستقبلية داخــل الكويت وخارجها مما يتطلب
ً
خططا تسويقية مالئمة لتسويق هذه المنتجات لتنفيذ خطتها
االستراتيجية لعام .2040

واإلطـ ـف ــاء بـنـسـبــة  8ف ــي الـمـئــة
لتصل إلى  174.4مليون دينار
كـ ـم ــا فـ ــي  30س ـب ـت ـم ـبــر 2019
مـقــارنــة ب ـ  162.1مليون دينار
لـنـفــس ال ـف ـتــرة م ــن ع ــام ،2018
ً
مـ ــدعـ ــومـ ــا ب ـت ـط ـب ـي ــق ال ـم ـع ـي ــار
ال ــدول ــي لـلـتـقــاريــر الـمــالـيــة رقــم
" "16وه ـ ــو م ـع ـي ــار مـحــاسـبــي
ج ــدي ــد إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـك ـف ــاءات
التشغيلية.
وب ـلــغ صــافــي ال ــرب ــح الـعــائــد
إلى الشركة الوطنية لالتصاالت
ً
ال ـم ـت ـن ـق ـلــة م ـب ـل ـغ ــا قـ ـ ــدره 23.5
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ل ـف ـت ــرة األش ـه ــر
الـ ـتـ ـسـ ـع ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـي ــة فـ ـ ــي 30
ً
سبتمبر  2019مما يمثل نموا
ً
جــوهــريــا بنسبة  45فــي المئة
م ـقــارنــة بـ ـ  16.2م ـل ـيــون دي ـنــار
لنفس الفترة مــن عــام  2018إذ
إن نمو صافي الربح كان نتيجة
األداء الجيد في الكويت وتونس
والمالديف.
وب ـل ـغ ــت األربـ ـ ـ ــاح ال ـم ــوح ــدة
ً
لـلـسـهــم ال ــواح ــد  47فـلـســا كما
في  30سبتمبر  2019مقارنة بـ
ً
 32فلسا للسهم الواحد لنفس
الفترة من العام الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ سـ ـ ـع ـ ــود بــن
نــاصــر آل ثــانــي رئـيــس مجلس
اإلدارة" ،يسرني أن أعلن تحقيق
مجموعة من النتائج الجوهرية
خ ــال األش ـه ــر الـتـسـعــة األول ــى
من عام  ،2019إذ ارتفع صافي

تحليل تسعة أشهر
تحليل ربع سنوي
الربع الربع نسبة
نسبة
الثالث الثالث التغيير  2018 2019التغيير
2018 2019
%
%
%-6 502.4 470.0 %-1 161.0 159.7

اإليرادات الموحدة (مليون دينار كويتي)
الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك
58.5
واإلطفاء (مليون دينار كويتي)
هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب
%37
واالستهالك واإلطفاء ()%
صافي الربح العائد إلى الشركة الوطنية لالتصاالت
6.2
المتنقلة (مليون دينار كويتي)
26.8
قاعدة العمالء الموحدة (مليون)

سعود بن ناصر آل ثاني
الـ ــربـ ــح ب ـن ـس ـبــة  45فـ ــي ال ـم ـئــة
ليصل إ لــى  23.5مليون دينار
بالنسبة لـ " Ooredooالكويت"
(ال ـشــركــة الــوطـنـيــة لــاتـصــاالت
المتنقلة).
وعــزا الشيخ سعود آل ثاني
هــذا النمو بشكل رئيسي "إلــى
تــركـيــزنــا الـمـكـثــف عـلــى تعزيز
الكفاءات التشغيلية واالستفادة
مـ ــن ال ـت ـن ـس ـي ــق الـ ـفـ ـع ــال ضـمــن
المجموعة ،وما تتوفر لديها من
تقنيات حديثة إلى جانب زيادة
كفاءة عملية إدارة الموارد".
ولـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى ارتـ ـ ـف ـ ــاع "ح ـج ــم
قاعدة العمالء الموحدة إلى 27
مـلـيــون عـمـيــل ف ــي نـهــايــة فـتــرة

األشهر التسعة األولــى من عام
 2019مــد عــو مــة باستثماراتنا
ال ـم ـتــواص ـلــة لـتـحـسـيــن تـجــربــة
العميل وتطوير حلول مبتكرة
ً
م ـص ـم ـم ــة خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ل ـت ـل ـب ـيــة
احتياجات الجيل الجديد من
الـمـسـتـخــدمـيــن الــذيــن يملكون
مـهــارات عالية في التعامل مع
أحدث التقنيات.
وب ـيــن أن ــه الت ـ ــزال اإليـ ـ ــرادات
تحت الضغط بسبب العوامل
الجيوسياسية واال قـتـصــاد يــة
الكلية بما فيها انخفاض قيمة
الـعـمـلــة ف ــي تــونــس وال ـج ــزائ ــر،
إضافة إلى األسعار التنافسية
الشديدة في الكويت.

نـظـمــت دائ ـ ــرة ال ـب ـحــث والـتـكـنــولــوجـيــا في
مؤسسة البترول ،بالتعاون مع مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي والسفارة البريطانية في الكويت،
أمس األول ،ورشة عمل حول "احتجاز وتخزين
غــاز ثاني أكسيد الكربون" ،وذلــك تحت رعاية
الرئيس التنفيذي لـ "البترول" هاشم هاشم.
وفي الورشة تمت استضافة عدد من الخبراء
واألكاديميين من المملكة المتحدة ،بمشاركة كل
من القطاع النفطي متمثال بشركة نفط الكويت
وشركة شل العالمية ،وجامعة الكويت ،لمناقشة
بـعــض الـتـطـبـيـقــات ال ــواع ــدة ف ــي ه ــذا الـمـجــال،
باإلضافة إلى استعراض بعض التجارب التي
قامت بها كبرى شــر كــات الطاقة العالمية في
هذا المجال.
ُ
ويعد استخدام تكنولوجيـا احتجـاز وتخزيـن
غـاز ثانـي أكسيـد الكربـون (Carbon Capture
 )& Storageمن التقنيات التي لها العديد من
التطبيقات ،وتمثل تكنولوجيا حقن غاز ثاني
أكسيد الكربون في حقول النفط الناضبة لرفع
إنتاج النفط ( )EORمن االستخدامات الواعدة
ً
الـتــي تـســاهــم أي ـضــا فــي تخفيض االنـبـعــاثــات
الكربونية من عمليات الصناعة النفطية.
وأوضـ ــح هــاشــم ه ــاش ــم ،ف ــي كـلـمــة االفـتـتــاح
ال ـت ــي رحـ ــب خــال ـهــا بــال ـح ـضــور ،أه ـم ـيــة هــذه
التكنولوجيا بتعزيز انتاج النفط ،ومساهمتها
الكبيرة في الحفاظ على البيئة من خالل خفض
نسبة االنبعاثات الكربونية في الهواء الجوي.

و مــن جهته ،أ ش ــار السفير البريطاني لدى
ال ـكــويــت مــايـكــل داف ـن ـب ــورت ف ــي كـلـمـتــه إل ــى أن
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة تـلـعــب دورا ق ـيــاديــا فيما
يتعلق بالتقنيات المبتكرة المتعلقة باحتجاز
وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون ،حيث يوجد
في بريطانيا مؤسسات اكاديمية متميزة تركز
حاليا على حل المسائل الجوهرية المتعلقة
بتخفيض تكلفة احتجاز وتخزين غــاز ثاني
أكسيد الكربون ،الفتا إلى أن بريطانيا تتمتع
بإمكانيات كبيرة في هذا المجال.
وأضاف دافنبورت أن بريطانيا تستثمر في
نماذج تجارية قابلة لالستثمار من اجل التحقق
من وجود بيئة تجارية داعمة ألولئك الراغبين
في تطوير قــدرات احتجاز وتخزين غــاز ثاني
أكسيد الـكــربــون .وسيشارك فــي هــذه الفعالية
جهات أكاديمية بريطانية مثل جامعة هيريت
واط وام ـبــريــال كــولــج ،بــاإلضــافــة ال ــى شــركــات
بريطانية مثل وود جروب وموت مكدونالد.
أمــا المدير الـعــام لمؤسسة الكويت للتقدم
العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين ،فقال في
كلمته ،إن الكويت تتمتع بميزة تنافسية في
سوق النفط العالمي ،والتي ُيمكن جعلها أكثر
جاذبية عن طريق االستثمار في التقنيات التي
تقلل من البصمة الكربونية للنفط مثل تقنيات
احتجاز الكربون وتخزينه في المكامن النفطية
المستنفذة ،او استخدامه في عمليات اإلنتاج
المعزز .EOR

وأكد الشمري أن الشركة الكويتية لنفط الخليج
ً
ت ـحــرص دائ ـم ــا عـلــى االه ـت ـمــام بـحـقــوق ومـصــالــح
كوادرها البشرية وتوعيتهم من خالل االستعانة
بأهل االختصاص في هــذا الشأن ،وذلــك ما حققه
الـمـلـتـقــى م ــن خ ــال اس ـت ـضــافــة مـتـخـصـصـيــن من
الجهات المخولة والمسؤولة عن هذا الجانب ،مثل
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ومؤسسة
ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة ،ب ـه ــدف ن ـشــر ث ـقــافــة الـتــأمـيــن
االجـتـمــاعــي بـيــن الـعــامـلـيــن وتـعــريـفـهــم بــالـلــوائــح
المطبقة والقوانين المستجدة المعمول بها في هذا
الشأن من مصادرها الصحيحة.

أطـلــق األڤـنـيــوز خــدمــة جــديــدة ل ــذوي اإلعــاقــة
السمعية بهدف تسهيل عملية التواصل من خالل
توفير أجهزة ذكية خاصة لترجمة لغة اإلشارة
في مختلف مكاتب خدمة الزبائن.
وتسير هــذه العملية عبر الـتــواصــل المرئي
بواسطة مترجمين فوريين مــن الــدرجــة األولــى
معتمدين مــن ا لـمــؤ سـســات السمعية الرسمية،
ي ـ ــدعـ ـ ـم ـ ــون الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار ب ـ ـيـ ــن األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص الـ ـص ــم
واألشخاص الناطقين بمختلف اللغات مع ضمان
جودة الصورة والصوت.
وتــأتــي هــذه الـمـبــادرة لحرص إدارة األڤنيوز
الــدائــم عـلــى تــوفـيــر جميع سـبــل الــراحــة ل ـلــرواد،
وباألخص لتسهيل عملية التواصل بين موظفي
اإلدارة والزوار من فئة الصم لتلبية احتياجاتهم

موظفو «اإلنماء» يتبرعون
ال ـم ـس ـتــأجــرة ب ـبــرج اإلنـ ـم ــاء ،ح ـيــث كــان
ح ـض ــور الـمـتـبــرعـيــن ك ـب ـيــرا ،بـمـشــاركــة
الكثير من الزائرين والعمالء.
وصـ ـ ـ ـ ـ َّـرح طـ ـ ـ ــارق ال ـ ـم ـ ـضـ ــف ،م ـس ــاع ــد
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـق ـطــاع ال ـخــدمــات
الـمـســانــدة ،ب ــأن الحملة تــأتــي فــي إطــار
المشاركة االجتماعية المستمرة التي
تتبناها "اإلنماء" ،وتنبع من إحساسها
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لـيـصــل إل ــى  6.5مــايـيــن ديـنــار
كويتي".
وت ــاب ــه "انـ ـن ــا ف ــي ال ـمــالــديــف
ً
ً
حققنا نجاحا جوهريا في كل
المجاالت ،إذ ارتفع الدخل قبل
اح ـت ـســاب ال ـفــوائــد وال ـضــرائــب
واالستهالك واإلطفاء بنسبة 11
في المئة ليصل إلى  16مليون
ً
دي ـن ــار ،مــدعــومــا بــارت ـفــاع عــدد
العمالء بنسبة  5في المئة".

 ...وترعى مؤتمر اتحاد طلبة
الكويت فرع المملكة المتحدة

ولـ ـف ــت شـ ـه ــاب الـ ــديـ ــن الـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـم ـك ــن لـهــا
تحسين القيمة اال قـتـصــاد يــة مــن احتياطيات
النفط والغاز الرئيسية لديها من خالل اتخاذ
التدابير الالزمة لمعالجة كيفية تقليل انبعاثات
الكربون باستخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون
وتخزينه ( ،)CCSواستخدام تقنيات Direct Air
 Captureالسـتـخــاص ثــانــي أكـسـيــد الـكــربــون
من الجو.
وذكــر أنه يمكن لها أيضا إزالــة الكربون من
ص ــادرات ـه ــا ال ـن ـف ـط ـيــة ،ع ــن ط ــري ــق اسـتـخــاص
الهيدروجين مــن مصادرها الهيدروكربونية
وتصديره كناقل للطاقة بدال من تصدير النفط
الخام والغاز الطبيعي ،بينما يتم حجز وتخزين
غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من استخالص
الهيدروجين في مكامن النفط المستنفذة.

كعادتها السنوية ،تــر عــى مؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها التابعة مؤتمر اتحاد طلبة
دول ــة الـكــويــت فــرع المملكة المتحدة وأيــرلـنــدا
بدورته الخامسة والخمسين ،والذي ستنطلق
فـعــالـيــاتــه فــي الـعــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة لـنــدن في
الفترة من  25إلى  27الجاري تحت شعار "القصر
األحمر".
وفي هذا السياق أكد نائب العضو المنتدب
للعالقات بمؤسسة ا لـبـتــرول الكويتية الشيخ
ف ـي ـصــل ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد ،أن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية تؤمن بدعم الفعاليات والمبادرات التي
تهدف الى تمكين الجيل المقبل من الكويتيين،
واالر ت ـق ــاء بمؤهالتهم العلمية والعملية ،بما
يصب في رفعة الكويت ورقيها ،والسيما أن هذه
التجمعات السنوية تضم نخبة من طلبة العلم
والمعرفة الذين يعتبرون ثروة الوطن الحقيقية.
وأ ضـ ـ ـ ــاف ا لـ ـج ــا ب ــر أن حـ ـ ــرص ا ل ـم ــؤ س ـس ــة
وشركاتها التابعة على الحضور والمشاركة
فــي مـثــل هــذه الـفـعــالـيــات الـشـبــابـيــة ،يــأتــي من
كــون ـهــا أك ـبــر الـتـجـمـعــات الـعـلـمـيــة والـثـقــافـيــة
الوطنية خارج دولة الكويت ،عالوة على انها
تشكل ساحة مفتوحة للحوار والنقاش وتبادل
اآلراء وو جـ ـه ــات ا ل ـن ـظ ــر ،م ــن خ ــال ا لـحـلـقــات
الـنـقــاشـيــة والـمـنـتــديــات الـفـكــريــة الـتــي تجرى
خالل هذه المؤتمرات ،كما تتناول الكثير من
الـقـضــايــا الـهــامــة حــول الـجــوانــب االقـتـصــاديــة
وا لــر يــا ضـيــة وا لـثـقــا فـيــة و غـيــر هــا مــن القضايا
ً
ال ـت ــي ت ـه ــم ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أن مـمـثـلـيــن ع ــن مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة
سيحضرون فعاليات المؤتمر.

األڤنيوز يقدم خدمة جديدة لذوي اإلعاقة السمعية
خــال زيــارتـهــم وتقديم تجربة تـســوق ترفيهية
متكاملة ،ألن األڤنيوز أصبح عالمة تجارية فريدة
من نوعها ،ويعتبر أحد أبرز المعالم التسويقية
والسياحية ،من خالل العدد الكبير من زواره من
الكويت ودول الخليج ومنطقة الشرق األوسط من
مختلف الفئات واألعمار.
وقــد بينت إدارة األڤـنـيــوز أن تقديمها لمثل
هذه الخدمات ما هو إال تأكيد لنهج المسؤولية
االجتماعية الــذي تتبعه اإلدارة ،وحرصها على
التأثير اإليجابي في المجتمع.

«اإلنماء» تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم

نظمت شركة اإلنماء العقارية -قطاع
الخدمات المساندة ،حملة التبرع بالدم،
ً
والـتــي اعـتــادت على القيام بها سنويا
بمقرها الرئيسي ببرج اإلنماء ،بالتعاون
م ــع ب ـنــك الـ ـ ــدم ،وب ـح ـض ــور ع ـبــدال ـعــزيــز
العصيمي الرئيس التنفيذي للشركة،
وجميع المديرين والموظفين بـ"اإلنماء"،
إضــافــة إلــى مــديــري وموظفي الشركات

وأشار الشيخ سعود آل ثاني
إل ــى تـحـقـيــق ال ـشــركــة إي ـ ــرادات
بلغت  470مليون دينار كويتي
خالل األشهر التسعة األولى من
عام  2019مقارنة بـ  502مليون
لنفس الفترة من العام الماضي،
و"في الكويت ،استمر الدخل قبل
اح ـت ـســاب ال ـفــوائــد وال ـضــرائــب
واالستهالك واإلطفاء بالتحسن
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
اإليـ ـ ـ ــرادات ،مـمــا يـعـكــس نـجــاح
برنامج الكفاءة لدينا".
وق ــال إن ــه "ف ــي تــونــس ،قمنا
بزيادة قاعدة العمالء بنسبة 3
في المئة لتصل إلى  9.1ماليين
عميل ،بينما ارتفع الدخل قبل
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اح ـت ـســاب ال ـفــوائــد وال ـضــرائــب
واالس ـت ـهــاك واإلط ـف ــاء بنسبة
 11ف ــي ال ـم ـئ ــة م ـق ــارن ــة بـنـفــس
الفترة من العام الماضي ،على
الرغم من انخفاض قيمة الدينار
التونسي،
أمـ ــا ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،ف ــا ي ــزال
األداء يـتــأثــر بضعف الـظــروف
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة واألس ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــار
التنافسية الشديدة وانخفاض
قيمة العملة" ،وأما في فلسطين،
فـ ـق ــد واصـ ـلـ ـن ــا الـ ـت ــركـ ـي ــز عـلــى
تعزيز كفاء ة التكلفة ،مما أدى
إلى زيادة الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلط ـفــاء بنسبة  12فــي المئة

مؤسسة البترول ترعى ورشة عن احتجاز
وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون

انطالق فعاليات ملتقى الموارد
البشرية في «نفط الخليج»
برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
المالية واإلدارية في الشركة الكويتية لنفط الخليج
عبدالله الشمري ،نظمت مجموعة الموارد البشرية
فــي الشركة ملتقى الـمــوارد البشرية تحت عنوان
"التأمين االجتماعي للعاملين في القطاع النفطي"،
وذلك على مدار يومي  21و 22الجاري في معرض
أحمد الجابر للنفط والغاز باألحمدي.
ُ
وافــت ـتــح الـمـلـتـقــى بـكـلـمــة لـلـشـمــري رح ــب فيها
بــالـحـضــور م ــن الـعــامـلـيــن وض ـي ــوف الـمـلـتـقــى من
الخبراء والمتخصصين من الجهات المشاركة ،وهي
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وصندوق
التأمين الخاص التابع لمؤسسة البترول الكويتية.

ّ
األحداث المالية البارزة

جانب من عملية التبرع
بأهمية دورهــا االجتماعي واإلنساني،
م ــن خ ــال إق ــام ــة األن ـش ـطــة والـفـعــالـيــات
اإلن ـس ــان ـي ــة ،وث ـ َّـم ــن اإلقـ ـب ــال الـكـبـيــر من
المتبرعين.
وأشاد بجهود فريق العمل من الكوادر
الطبية واإلدارية لبنك الدم المركزي في
خدمة المجتمع المدني ،بالتعاون مع
"اإلنماء" ،إلنجاح حملة التبرع بالدم.

وأعرب عن شكره وتقديره للمساهمين
فــي هــذه الحملة ،والــذيــن تبرعوا بالدم
لمساعدة المرضى المحتاجين والحاالت
ال ـحــرجــة وال ـعــاج ـلــة ف ــي المستشفيات
الحكومية وال ـخــاصــة ،مــن خ ــال زي ــادة
مخزون أكياس الدم الالزمة في بنك الدم.

«أمل الكويت» تشارك في معرض الخريف
بعد مرور  35عاما في مجال
صناعة العطور ،وخوض غمار
ال ـعــديــد م ــن ال ـت ـج ــارب ال ـب ـنــاءة
والدراسات المعمقة ،بمشاركة
ذوي االختصاص ،تقدم شركة
أ مــل الكويت العالمية خالصة
ابتكاراتها "العطرية" وأيقونة
الـ ـعـ ـط ــور ال ـش ــرق ـي ــة م ـج ـمــوعــة
" LATREVOالـعـشــق الــذهـبــي"،
وا لـتــي صممت بطريقة فريدة
من نوعها لترضي كل األذواق
وال ـ ـشـ ــرائـ ــح ب ــأسـ ـع ــار مـعـقــولــة
ومناسبة ،مراعية جميع طبقات
وش ــرائ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع الـكــويـتــي
والمقيمين.
وت ـق ــف ش ــرك ــة أمـ ــل ال ـكــويــت
ال ـعــال ـم ـيــة ب ـن ـج ــاح ف ــي مـقــدمــة
الشركات الراعية للحدث كراع
ب ــات ـي ـن ــي لـ ـمـ ـع ــرض ال ـخ ــري ــف
للعطور ،الذي تستمر عروضه
حتى  6نوفمبر المقبل.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي

للشركة مكي القالف إن "الشركة
تـ ـح ــرص ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
ه ــذا ال ـم ـعــرض م ـنــذ تــأسـيـســه،
للتعريف بمنتجاتنا ،وتقديم
جديد عروضنا من درر العطور
والبخور" ،الفتا الى أن "نجاحنا
يكمن في جودة منتجاتنا ،مما
س ــاه ــم فـ ــي ت ــوس ـع ـن ــا وس ــرع ــة
انتشارنا محليا وإقليميا سعيا
نحو الى العالمية".
وأشـ ــار ال ـقــاف إل ــى أن "أمــل
الـ ـك ــوي ــت ت ـس ـع ــى دومـ ـ ـ ــا نـحــو
العالمية من خالل الحرص على
دقة اختياراتها ،حيث الجودة
ال ـعــال ـيــة وال ـنــوع ـيــة الـمـتـمـيــزة،
واالنـفــراد بكل ما يالئم بيئتنا
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ــال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
التقاليد والموروث الشعبي في
مجتمعنا الكويتي والخليجي".
وشــدد على أن "أمــل الكويت
تـتـمـيــز ب ـمــراعــاة تـطـبـيــق أعـلــى
المعايير عند اختيار أو طرح

مكي القالف

أي م ـن ـت ــج فـ ــي ج ـم ـي ــع م ــراح ــل
تصنيعه ،كما نحرص على أن
تـكــون نوعية الــزيــوت والـمــواد
المستخدمة في تركيب العطور
مواد غير ضارة بجسم اإلنسان
عامة ،وبالجلد والبشرة بشكل
خاص".

11
 37مليون دينار أرباح بنك الخليج في  9أشهر
ةديرجلا
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الغانم :ارتفاع تاريخي بالقروض والتسليفات للعمالء بنهاية سبتمبر
ال يزال بنك الخليج يحظى
بالتقدير العالمي لجدارته
االئتمانية وقوته المالية،
إذ حصل على تصنيف في
المرتبة « »Aمن جميع وكاالت
التصنيف العالمية األربع
الكبرى.

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية عن األشهر
ً
التسعة األول ــى مــن ع ــام  ،2019محققا صافي
ربح قدره  37مليون دينار عن األشهر التسعة
المنتهية في  30سبتمبر .2019
وقال البنك ،في بيان صحافي أمس ،إنه خالل
فترة األشهر الثالثة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2019ارتفع صافي ربح البنك إلى  13.2مليون
دينار أي بزيادة قدرها مليون دينار ،وبنسبة 8
في المئة مقارنة بفترة األشهر الثالثة السابقة
المنتهية في  30يونيو  ،2019ويعزى السبب
األســاســي فــي ذلــك إلــى االنخفاض فــي تكاليف
االئتمان بنسبة  17فــي المئة واسـتـقــرار حجم
المصروفات التشغيلية.
وشـ ـه ــد إجـ ـم ــال ــي الـ ـ ـق ـ ــروض وال ـت ـس ـل ـي ـف ــات
ً
إلــى الـعـمــاء نـمــوا بنسبة  6فــي المئة كما في
 30سبتمبر  2019مـقــارنــة بـمـسـتــويــات الـعــام
الـمـنـصــرم ،بينما ارت ـفــع إجـمــالــي الـمــوجــودات
ب ــواق ــع  3.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ف ـي ـمــا ازدادت ح ـقــوق
المساهمين بنسبة  4في المئة عن الفترة نفسها.
ً
وتعليقا على هذه النتائج ،قال عمر الغانم
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة بـنــك الـخـلـيــج ،إن ــه «عـلــى
الــرغــم مــن التحديات التي شابت فترة األشهر
الـتـسـعــة األول ـ ــى م ــن ع ــام  ،2019فـقــد اسـتـطــاع
مصرفنا تحقيق ارتـفــاع تاريخي فــي إجمالي
القروض والتسليفات المقدمة إلى العمالء في
ً
نهاية سبتمبر ،كما شهد مصرفنا انخفاضا في
ً
تكاليف االئتمان .وعالوة على ذلك ،ال يزال قطاع
الخدمات المصرفية الشخصية لــدى مصرفنا
يواصل اتخاذ المسار الصحيح نحو تحقيق
النمو في محفظة القروض بما يقترب من ضعف

معدل النمو في القطاع المصرفي ،وذلك للسنة
الثانية على التوالي».

تصنيفات ائتمانية في المرتبة «»A
ال يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير العالمي
لـجــدارتــه االئتمانية وقــوتــه المالية ،إذ حصل
على تصنيف في المرتبة « »Aمن جميع وكاالت
التصنيف العالمية األربع الكبرى.
وكالة «فيتش» :تصنيف المصدر على المدى
الطويل في المرتبة « »A+مع نظرة مستقبلية
«مستقرة».
وكالة «ستاندارد آند بورز» :تصنيف المصدر
في المرتبة « »A-مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وكالة «موديز إنفستور سيرفسز» :تصنيف
الودائع على المدى الطويل في المرتبة « »A3مع
نظرة مستقبلية «إيجابية».
وكالة «كابيتال إنتليجنس» :تصنيف العمالت
األجنبية على المدى الطويل في المرتبة «»A+
مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

مؤشر «إس آند بي داو جونز»
وفـيـمــا يـتـعـلــق بـتـ ًـدفــق رؤوس األم ـ ــوال إلــى
السوق الكويتي نتيجة لإلدراج في مؤشر «إس
آن ــد ب ــي داو ج ــون ــز» ال ـعــال ـمــي ض ـمــن األسـ ــواق
الناشئة ،أفاد الغانم بأن «مصرفنا ال يزال يشهد
ويثمن الجهود القيمة المبذولة من كل من هيئة
أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية
للمقاصة ،ودور تلك الجهات الحيوي في تعزيز

«التجاري» يعرض مزايا حساب
النجمة في مجمع مروج

بـيـئــة االسـتـثـمــار فــي ال ـســوق الـمــالــي المحلي،
فباإلضافة إلى عمليات اإلدراج الثالث التي جرت
ً
أخيرا في المؤشرات العالمية ،فإن اإلصالحات
ً
التي تم تبنيها أخيرا ستفضي إلى جذب كبار
المستثمرين وتنويع قاعدة المساهمين وتحسن
في السيولة».
ً
ول ـ ــإش ـ ــارة ،ي ـع ــد ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج واحـ ـ ـ ــدا مــن
الشركات المدرجة في مؤشر «إس آنــد بي داو
جونز» ،كما أنه مدرج على قائمة المراقبة األولية
لمؤشر «إم إس سي آي» الكويت في مايو ،2020
ً
كما يعتبر بنك الخليج جزءا من مؤشر فوتسي-
راســل الكويت لألسواق الناشئة الثانوية منذ
مارس .2019

أحدث المنتجات
فــي إط ــار اسـتــراتـيـجـيــة الـبـنــك المتمثلة في
التركيز على التميز واإلبداع في خدمة العمالء،
ً
أعلن البنك أخيرا عن عدد من عمليات التطوير
الــرقـمــي فــي خــدمــاتــه المصرفية عبر اإلنترنت
وع ـبــر الـهــاتــف ال ـن ـقــال ،إذ تــم ط ــرح اثـنـتـيــن من
الخدمات الجديدة والمبتكرة ،إضافة إلى تطوير
وتعزيز المزايا الحالية المتوفرة في الخدمات.
وق ـ ـ ــام ال ـب ـن ــك بـ ـط ــرح خ ــدم ــة الـ ــدفـ ــع ال ــذات ــي
« ،»Selfpayوهي عبارة عن وسيلة سهلة ومريحة
لـتـحــويــل ال ــدف ـع ــات م ــن األفـ ـ ــراد والـمـجـمــوعــات
ب ـص ــورة ف ــوري ــة ،وخ ــدم ــة ال ـق ــرض اإللـكـتــرونــي
« ،»E-loanوهــي خدمة جــديــدة تسمح للعمالء
ً
بالتقدم بطلبات القروض مباشرة عبر التطبيق
أو الموقع اإللكتروني.

ً
وف ـضــا عــن ذل ــك ،ط ــرح بـنــك الـخـلـيــج بطاقة
«وورل ـ ـ ـ ــد إلـ ـي ــت م ــاس ـت ــر كـ ـ ـ ــارد» World Elite
 ،»MasterCardوهــي بطاقة ائتمانية معدنية
مخصصة لعمالء الخدمة المصرفية الخاصة
لدى البنك وتتميز بمجموعة كبيرة من المزايا،
مع خدمات الكونسيرج المتطورة التي تقدمها
مؤسسة «لويس فورتين».

االستدامة
ً
ال ت ـ ـ ـ ــزال االس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة تـ ـشـ ـك ــل ج ـ ـ ـ ـ ــزء ا ال
ً
يتجزا من بنك الخليج ،إذ تتضمن إحدى
استراتيجيات البنك االجتماعية األساسية
جانب «الشمول» ،الذي انعكس في معرض
الـ ـف ــرص الــوظ ـي ـف ـيــة األول م ــن ن ــوع ــه ال ــذي
استضافه البنك لذوي االحتياجات الخاصة
في الكويت ،واليوم ،يفخر بنك الخليج بأنه
ق ــام بتعيين نخبة مــن ه ــؤالء الموهوبين
واالستفادة من مهاراتهم.
وبهذا الصدد ،أكد الغانم أثناء مشاركته
ف ـ ــي ج ـل ـس ــة الـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــات خـ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر
المصرفي الدولي السنوي الــذي نظمه بنك
ً
ال ـكــويــت ال ـمــركــزي أخ ـي ــرا أن «االق ـت ـص ــادات
ً
المستقرة والناجحة والتي تشهد نموا هي
االقتصادات التي تتميز بالشمول .والسعي
إل ــى ش ـمــول جـمـيــع الـمـهـمـشـيــن ،بـمــن فيهم
المرأة ،والذين يعانون من صعوبات مالية،
والشباب ،ليس مجرد شيء يتعين القيام به،
بل هو أمر بالغ األهمية في تحقيق اإلنتاجية.
وللقطاع الخاص دور حيوي في هذا المجال،

عمر الغانم
م ــن خ ــال ب ــرام ــج اإلقـ ـ ــراض وخ ـلــق الــوظــائــف
باإلضافة إلى برامج التدريب والتعليم».

الجوائز
حظي بنك الخليج بجائزة «التميز التشغيلي»
مــن دويـتـشــه بنك فــي يوليو  2019لتفوقه في
جانب معالجة المعامالت المباشرة للمدفوعات.
وواصل البنك تحقيق معدالت تفوق نسبة 99.7
ف ــي الـمـئــة ف ــي مـعــالـجــة ال ـم ـعــامــات الـمـبــاشــرة
ل ـل ـمــدفــوعــات س ـنــة ب ـعــد أخـ ـ ــرى .وي ـع ـكــس هــذا
اإلن ـجــاز مــدى قـيــام بنك الخليج بخفض األثــر
اإلداري لعمليات الدفع ،ويعمل بصفة مستمرة
على زيادة الكفاءة وااللتزام بالمعايير العالمية
المتعارف عليها في هذا المضمار.

«الوطني» ينظم محاضرة لموظفيه للتعرف
على مقومات االبتكار وسبل التحفيز

بعنوان «قيادة المستقبل :امتالك الشجاعة لصنع مستقبل أفضل»

أعلن البنك التجاري الكويتي حضوره في
ً
مجمع مروج اعتبارا من اليوم إلى بعد غد في
جـنــاح يتم فيه عــرض مــزايــا حـســاب النجمة،
الذي يوفر ألصحابه فرصة الفوز بأكبر جائزة
سنوية نقدية بقيمة مليون ونصف المليون
دينار كويتي ( )1,500,000التي تعد أكبر جائزة
نقدية يوفرها حساب مصرفي ال على مستوى
الكويت فحسب ،بل على مستوى العالم ،والتي
دخل بها البنك سجل غينيس لألرقام القياسية
بـتـقــديـمــه ل ـه ــذه ال ـج ــائ ــزة ال ـك ـبــرى الـمــرتـبـطــة
بحساب مصرفي.
وســوف يحضر في جناح «التجاري» على
م ــدى األيـ ــام الـثــاثــة مــوظـفــو إدارة التسويق
والمبيعات التابعة لقطاع الخدمات المصرفية
ل ــأف ــراد لـتـعــريــف رواد وزوار مـجـمــع م ــروج
بـ ـمـ ـمـ ـي ــزات حـ ـس ــاب الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ،وك ـي ـف ـي ــة فـتــح
ه ــذا ال ـح ـســاب وال ـت ــأه ــل ل ــدخ ــول الـسـحــوبــات
األسبوعية المرتبطة بهذا الـحـســاب ،وكذلك
ال ـتــأهــل ل ـلــدخــول ف ــي ال ـس ـحــب ع ـلــى ال ـجــائــزة
ال ـك ـبــرى وف ـتــح ال ـح ـســاب أو زيـ ـ ــادة الــرصـيــد
المتوفر فيه قبل  1نوفمبر المقبل ،وهو الموعد

النهائي للتأهل لدخول السحب على جائزة
الـ( )1,500,000دينار كويتي ،علما أنه بإمكان
عـمــاء الـبـنــك الحاليين فـتــح حـســاب النجمة
وإي ــداع مبلغ لـلــدخــول فــي السحب بخطوات
بسيطة من خالل تطبيق البنك .CBK mobile
ويدعو «التجاري» الجمهور الكريم ورواد
مجمع مروج لزيارة جناح البنك للتعرف على
مــزايــا حساب النجمة والـجــوائــز القيمة التي
يقدمها هذا الحساب للعمالء ،وكذلك آلية فتح
الحساب بإيداع  100دينار كويتي واالحتفاظ
بمبلغ ال يقل عــن  500ديـنــار كويتي لدخول
جميع السحوبات على جميع الجوائز التي
ً
يقدمها الحساب ،علما بأنه كلما زاد المبلغ
المحتفظ به في الحساب زادت معه فرص فوز
العميل ،ألن كل  25دينارا توفر فرصة واحدة
لـلـفــوز وال ــدخ ــول كــذلــك فــي الـسـحــب الـسـنــوي
على الجائزة الكبرى بمبلغ ( )1,500,000دينار
كويتي ،والذي سوف يقام في يناير المقبل.

ن ـظــم ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي،
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور مـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــري اإلدارات
المختلفة فــي الـبـنــك ،مـحــاضــرة
تحت عـنــوان «ق ـيــادة المستقبل:
امتالك الشجاعة لصنع مستقبل
أف ـضــل» ،قــدمـهــا الـمـحــاضــر بيتر
فـيـســك ،وه ــو أح ــد أب ــرز الـخـبــراء
المتخصصين في مجاالت اإلبداع
واالبتكار على مستوى العالم.
واستهدفت المحاضرة التعرف
ع ـلــى م ـقــومــات االب ـت ـك ــار ،وسـبــل
التحفيز على نشر ثقافة االبتكار
بين أعضاء فريق العمل الواحد،
وخـلــق أف ـكــار جــديــدة مــن نـمــاذج
إبــداعـيــة حــول العالم استطاعت
في وقت قصير أن تحقق نجاحات
غير مسبوقة.
وعرض فيسك مفاهيم خاصة
بـ ـش ــروط ت ــواف ــر ب ـي ـئــة االب ـت ـك ــار،
والعوامل التي تساعد في توفير
ب ـي ـئــة ح ــاض ـن ــة ل ـتــول ـيــد األف ـك ــار
والـ ـحـ ـل ــول غ ـي ــر ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة فــي
مــواجـهــة الـتـحــديــات ال ـتــي تنتج
عن التغيير الجذري والشامل في
بيئة األعمال.
وس ـل ــط ف ـي ـســك الـ ـض ــوء خــال
ال ـم ـح ــاض ــرة ع ـلــى نـ ـم ــاذج جــرت
دراستها ،وشملت أكثر من 250
ش ــرك ــة ن ــاش ـئ ــة وك ـ ـبـ ــرى ،ب ـهــدف
ال ــوق ــوف ع ـلــى طــري ـقــة وأس ـل ــوب

لقطة جماعية مع المشاركين في الندوة
العمل الفريد الذي يساعد الفريق
داخـ ـ ــل هـ ـ ــذه الـ ـم ــؤسـ ـس ــات عـلــى
اإلبداع واالبتكار.
واستعرض نـمــاذج للشركات
األكثر ابتكارا في العالم ،وكذلك
الـتـجــارب الـعــديــدة الـتــي أجرتها
مؤسسات وشركات عالمية عدة،
م ــن أجـ ــل الـ ــوصـ ــول إلـ ــى طــريـقــة
تمكنها من تنفيذ تطوير إبداعي
لنماذج أعمالها.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات األك ـ ـثـ ــر ن ـجــاحــا
اليوم في مجاالت التكنولوجيا
والخدمات بشتى أنواعها عمدت
إلى التفكير ورؤيــة العالم بنحو

 KIBيطلق حملة «حساب الراتب» لعام 2020
ف ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ح ـ ـ ــرص ـ ـ ــه عـ ـل ــى
استقطاب عمالء جدد ،أطلق بنك
ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي « »KIBحملته
الجديدة لحساب الراتب ،الحملة
األولـ ــى م ــن نــوعـهــا ف ــي الـكــويــت،
والتي من خاللها يمكن للعمالء
الجدد االختيار بين أكثر من 400
باقة مليئة بالمزايا والمكافآت
التي تناسب أسلوب حياتهم.
حتى
وتـسـتـمــر ه ــذه الـحـمـلــة ّ
أ ك ـ ـتـ ــو بـ ــر  ،2020ب ـح ـي ــث ت ــوف ــر
ل ـل ـع ـمــاء ف ــرص ــة االخ ـتـ ـي ــار بـيــن
جـ ــوائـ ــز عـ ــديـ ــدة ت ـش ـم ــل دخـ ــول
الـ ـسـ ـح ــب عـ ـل ــى ج ـ ــوائ ـ ــز ق ـ ّـيـ ـم ــة،
والحصول على قرض حسن حتى
 10.000دي ـن ــار ،وج ــائ ــزة نـقــديــة

فورية حتى  200دينار ،وتأمين
سيارة تكافلي ،واسترداد نقدي
لـفــاتــورة الـمــوبــايــل ،وبــدل وقــود،
وب ـ ــدل ط ـل ـبــات م ـطــاعــم وغ ـيــرهــا
الكثير.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد ،صـ ــرح
مدير اإلدارة المصرفية لألفراد،
ع ـث ـم ــان ت ــوف ـي ـقــي« :ان ع ـمــاء نــا
هم في مقدمة أولوياتنا ،ولذلك
نـحــرص عـلــى منحهم مجموعة
من المنتجات والخدمات المالية
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ،إلـ ــى ج ــان ــب تـجــربــة
ال ـع ـم ــاء ال ـم ـت ـم ـيــزة ال ـت ــي تـفــوق
ً
تــوق ـعــات ـهــم» ،الف ـت ــا ال ــى أن هــذه
الـحـمـلــة جـ ــاءت ف ــي إطـ ــار سعي
البنك المستمر لمكافأة عمالئه

الذين ّ
يحولون رواتبهم الشهرية
ل ـل ـب ـن ــك ،وم ـن ـح ـه ــم الـ ـع ــدي ــد مــن
المزايا المبتكرة التي يحق لهم
اختيار ما يناسبهم منها لتلبية
احتياجاتهم المصرفية وتسهيل
متطلباتهم المالية.
وأوض ـ ـ ــح تــوف ـي ـقــي أن ـ ــه يـحــق
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع
باالختيار بين أكثر من  400باقة
ً
مليئة بالمزايا والمكافآت ،مشيرا
إل ــى أن ه ــذه االخ ـت ـي ــارات تشمل
دخول السحب على جوائز قيمة
مثل سيارة بقيمة  15.000دينار
وج ــائ ــزة ن ـقــديــة بـقـيـمــة 10.000
دينار ،وهو السحب الــذي سيتم
في يناير .2021

وذكـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ــه ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
المكافآت المتنوعة التي يوفرها
« »KIBخـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة ا لـ ـحـ ـمـ ـل ــة،
ً
سيتمتع العمالء أيضا بالعديد
من المزايا التي ستساعدهم على
بناء مستقبل مالي مشرق ،ومنها
إمـكــانـيــة ال ـح ـصــول عـلــى بـطــاقــة
ائتمانية مجانية للسنة األولى،
وبطاقة سحب آلي مجانية يمكن
ً
استخدامها عالميا ،باإلضافة إلى
إمكانية الحصول على تسهيالت
الـ ـ ـم ـ ــرابـ ـ ـح ـ ــة ،واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن
الخدمات المصرفية اإللكترونية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــن إن ـ ـج ـ ــاز
معامالتهم ومتابعة حساباتهم
في أي وقت ومن أي مكان.

عثمان توفيقي

«األهلي» ينطم محاضرة توعوية بـ «سرطان الثدي»
استضاف البنك األهلي الكويتي ،مركز
الـكــويــت لمكافحة ال ـســرطــان ،إلقــامــة نــدوة
للتوعية بمرض سرطان الثدي لموظفاته
في المركز الرئيسي للبنك في  21الجاري،
ً
وذلــك تماشيا مع التزامه بالعناية بصحة
ً
مــوظـفـيــه ،ودع ـمــا لحملة مكافحة ســرطــان
الثدي العالمية المستمرة طوال شهر أكتوبر.
وسلطت الندوة الضوء على أهمية الكشف
المبكر عن سرطان الثدي ،وأهمية ومنافع
عادات األكل الصحية.
وبعد انتهاء الندوة ،قام متطوعون من
موظفي «األهلي» بمرافقة فريق المركز في
ز ي ــارة لمستشفى حسين مكي الجمعة،
حيث الـتـقــوا مــرضــى الـســرطــان ،وقــدمــوا
لهم الهدايا.

وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ق ـ ــام ال ـب ـن ــك ب ـعــدة
مـ ـب ــادرات خ ــال ش ـهــر أك ـت ــوب ــر ،ضمنها
خ ـ ـص ـ ــوم ـ ــات لـ ـعـ ـمـ ـي ــات «األه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي» فــي
مستشفى روي ــال حـيــاة ،وفعالية رابطة
المرأة األميركية ،إضافة إلى رعاية أسبوع
التوعية بسرطان الـثــدي فــي كلية الطب
بجامعة الكويت.
ويهدف «األهـلــي» في مساهمته لمثل
ه ــذه ال ـف ـعــال ـيــات ال ـتــوعــويــة إل ــى تـعــزيــز
دوره ف ـ ــي الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
ودعــم الـمـبــادرات التي مــن شأنها خدمة
الـمـجـتـمــع ،خـصــوصــا الـمــؤسـســات التي
تقدم خدمات العناية والرعاية الصحية
في الكويت.

مختلف ،األمر الذي مكنها اليوم
من تغيير قواعد اللعبة وابتكار
طريقة عمل ألسواقهم الجديدة.
وأكــد أن تغيير قــواعــد اللعبة
ل ـم ـص ـل ـحــة الـ ـش ــرك ــات ال ـنــاش ـئــة
ح ــول الـعــالــم ارت ـكــز عـلــى العديد
مــن ال ـس ـمــات ،بـيـنـهــا ال ـج ــرأة في
السعي نحو تخطيط المستقبل
ل ـم ـص ـل ـح ـت ـهــم ،وأي ـ ـضـ ــا س ـهــولــة
ال ـتــواصــل بـيــن شـبـكــات األع ـمــال
والعمالء على حد ســواء ،إضافة
إلى االعتماد الكبير على تحليل
البيانات التي تعتمد على تنبؤات
لسلوك واهتمامات العمالء.
وع ــرض فيسك الـكـتــاب ،الــذي

أصـ ـ ــدره ب ـع ـن ــوان «م ـغ ـيــر قــواعــد
ال ـل ـع ـب ــة» ،ح ـيــث أكـ ــد أن «ال ـج ـيــل
الجديد من شركات األعمال تتمتع
ب ـف ـكــر ث ـ ــوري وابـ ـتـ ـك ــاري يتمتع
ب ـط ـمــوح أك ـبــر م ــع رؤيـ ــة واس ـعــة
ف ـه ــو ي ـج ــد م ـس ــاح ـت ــه ال ـخ ــاص ــة
ويشكلها لصالحه ،إ ضــا فــة إلى
امتالكه أفكارا أحدثت تغييرا في
عالمنا اليوم ،فاألفكار هي العملة
الجديدة للنجاح».
ويـ ـ ـع ـ ــد ب ـ ـي ـ ـتـ ــر ف ـ ـي ـ ـسـ ــك أح ـ ــد
أب ـ ـ ــرز الـ ـخـ ـب ــراء الـمـتـخـصـصـيــن
ف ــي م ـج ــاالت اإلبـ ـ ــداع واالب ـت ـكــار
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــق ع ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
الـعــالــم ،وهــو أسـتــاذ فــي كلية IE

 ،Businessحيث يشغل منصب
الـ ـم ــدي ــر األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي ل ـب ــرن ــام ــج
ال ـق ـيــادة الـتـنـفـيــذيــة ،ول ــه العديد
مـ ــن الـ ـم ــؤلـ ـف ــات م ـن ـهــا «ع ـب ـقــريــة
التسويق».
الجدير بالذكر أن إقــامــة مثل
ت ـلــك ال ـف ـعــال ـيــات ت ــأت ــي تـمــاشـيــا
مــع ال ـتــزام بنك الـكــويــت الوطني
بمواصلة تطوير الموظفين ،إذ
يؤمن «الوطني» بأهمية التدريب
وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ب ــاعـ ـتـ ـب ــارهـ ـم ــا مــن
االستثمارات المهمة والقيمة ،لما
لهما من فوائد مشتركة لكل من
الموظفين والبنك وخدمة العمالء.

«بيتك» يرعى الموسم الجديد
لفعاليات Gulf Run
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) رعاية
الموسم الرياضي  )Gulf) Runلسباق السيارات
الذي ستجرى فعالياته في الكويت والبحرين،
وتـنـظـمــه مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـبــاب الكويتيين
المهتمين بمجال السيارات الرياضية ،ضمن
شــرا كــة استراتيجية بين الجانبين ،تأكيدا
الهـتـمــام «بـيـتــك» باألنشطة الرياضية ودعــم
ال ـش ـبــاب الـكــويـتــي ف ــي م ـب ــادرات ــه المختلفة،
وح ــرص ــا عـلــى نـشــر ال ــوع ــي بــأهـمـيــة تطبيق
قــواعــد ال ـق ـيــادة اآلم ـنــة بــاعـتـبــار ذل ــك مــن أهــم
أهداف تنظيم البطولة وفعالياتها.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـب ــادرة اس ـت ـم ــرارا لـبــرامــج
المسؤولية االجتماعية لـ «بيتك» ،حيث تسهم
فــي التوعية بأهمية تطبيق قــوا عــد القيادة
اآلمنة والحد من الحوادث ،وتوجيه الشباب
ل ـم ـم ــارس ــة ري ــاض ــة الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي أمــاك ـن ـهــا
ال ـم ـح ــددة ،بـعـيــدا ع ــن ال ـطــرقــات ال ـعــامــة ،بما
يجنب المجتمع تداعيات وتكاليف باهظة،
نتيجة الفاقد في األرواح والمعدات ،بما في
ذلك من بعد اقتصادي واجتماعي وانساني.
ويساهم «بيتك» في رعاية أنشطة وفعاليات
ع ــدي ــدة تـتـعـلــق بــال ـش ـبــاب وال ـم ـج ــاالت الـتــي
تـحـظــى بــاهـتـمــامـهــم ،وتـعـكــس ه ــذه الـشــراكــة
االستراتيجية اهتمام «بيتك» بدعم الرياضة
والـمــواهــب الــوطـنـيــة ،بما يساهم فــي تعزيز
تـ ــواجـ ــد الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
وال ـعــال ـم ـيــة ،م ــن خ ــال دع ــم ال ـم ـشــاركــات في
البطوالت العالمية ،وتحفيز الشباب الكويتي
ل ـخ ــوض غ ـم ــار ال ـم ـنــاف ـســة وإحـ ـ ـ ــراز األل ـق ــاب
العالمية في أهم البطوالت.
وأعربت الجهة المنظمة للفعالية عن الشكر
والتقدير الكبير للمساهمات المتعددة التي
يـبــذلـهــا «ب ـي ـتــك» ن ـحــو ال ـش ـبــاب وأنـشـطـتـهــم،
حيث كان لرعايته هذه البطولة الدور األكبر
في نجاحها وتحقيق أهدافها بشكل ايجابي

ممثال «بيتك» والجهة المنظمة بعد توقيع
الشراكة بين الجانبين
وخروجها بمستوى رفيع ومشاركات جيدة
مــن مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة ال ـق ــدرات مــن الـشـبــاب
الكويتي.
ي ــذ ك ــر أن « غـ ـل ــف رن» (  )GulfRunيـضــم
مجموعة من سباقات السيارات ،وينظم سنويا
في محيط يضمن أكبر قدر من األمن والسالمة،
حسب القواعد والمعايير العالمية لمثل تلك
الفعاليات ،ويحظى باهتمام كبير من الشباب
الذين يمارسون رياضة سباق السيارات في
الكويت والخليج.
ويعتبر « »GulfRunأحد أضخم الفعاليات
الرياضية في رياضة المحركات على مستوى
المنطقة ،واكتسب شعبية كبيرة كونه يوفر
البديل المثالي اآلمــن من خــال حلبة مدينة
الكويت لرياضة المحركات ،وحلبة البحرين
الــدول ـيــة ،الـتــي تــم تصميمها وفـقــا لمعايير
ال ـس ــام ــة ال ــدولـ ـي ــة ،وتـ ـق ــام ع ـل ـي ـهــا س ـبــاقــات
احترافية عالمية مختلفة.

١٢
اقتصاد
مجموعة «األهلي المتحد» تربح  558.4مليون دوالر
ةديرجلا
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خالل  9أشهر ارتفعت األرباح  %5.7والعائد على متوسط األصول سجل %2.2
• العثمان :أداء مالي قوي باعث على المزيد من الثقة والتطلع لمتابعة النمو الصحي

استمر ًالبنك األهلي المتحد
محافظا على مؤشرات ممتازة
محفظته
لجودة أصول ً
االئتمانية ،محتويا القروض
غير المنتظمة عند نسبة
 %2.0من إجمالي المحفظة
االئتمانية ( %1.9كما في 31
ً
ديسمبر  ،)2018ومواصال
توفير نسبة تغطية عالية
من المخصصات المحددة
المرصودة تجاه هذه األصول
بلغت  %85.2مقابل
 %85.5في  31ديسمبر
.2018

أعلن البنك األهلي المتحد (ش .م .ب)
نتائجه المالية لفترة األشهر التسعة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2019والتي
ت ـظ ـهــر ت ـح ـق ـيــق أربـ ـ ــاح ص ــاف ـي ــة ،بعد
استثناء حصص األقلية ،بلغت 558.4
مليون دوالر ،بــارتـفــاع نسبته %5.7
التي
عن الفترة نفسها من عام ّ ،2018
سجلت  528.3مليونا ،في حين حقق
الــربــع الثالث مــن الـعــام ربـحــا صافيا
قــدره  180.9مليونا ،أي بنمو ،%5.9
م ـق ــارن ــة م ــع ال ـف ـت ــرة الــرب ـع ـيــة نفسها
م ــن عـ ــام  ،2018ال ـت ــي سـجـلــت 170.8
مليونا ،ليرتفع بذلك العائد األساسي
للسهم بنسبة  %6.9إلى  6.2سنتات
عــن األشـهــر التسعة األول ــى مــن العام
ال ـح ــال ــي ،م ـقــابــل  5.8س ـن ـتــات للفترة
ذات ـهــا مــن ال ـعــام الـمــاضــي ( 2.1سنت
عن الربع الثالث من عام  2019مقابل
 2.0سنت للربع نفسه من عام .)2018
وت ـع ـكــس ال ـن ـتــائــج ال ـق ــوي ــة لـلـفـتــرة
اسـ ـتـ ـم ــرارا ل ــوت ـي ــرة ال ـن ـمــو اإلي ـجــابــي
فــي صــافــي ربـحـيــة ال ـب ـنــك ،كـمــا تأتي
حصيلة التنفيذ الناجح الستراتيجيته
المبنية على تنويع األنشطة ومصادر
اإلي ـ ـ ـ ــرادات والـ ـتـ ـح ـ ّـوط الـمـن ـهـجــي في
الــرقــابــة ع ـلــى ال ـم ـخــاطــر ،م ــع متابعة
االسـ ـتـ ـه ــداف ال ـ ـمـ ــدروس ل ـف ــرص نمو
وت ـ ـ ـ ّ
ـوس ـ ـ ــع أع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ،وتـ ـع ــزي ــز

تـنــافـسـيـتــه ف ــي ك ــل س ــوق م ــن أس ــواق
عمله اإلقليمية.

ّ
توسع محسوب

وقـ ـ ــد حـ ـق ــق صـ ــافـ ــي دخـ ـ ــل الـ ـبـ ـن ــك مــن
الـفــوائــد نـمــوا بنسبة  %2.0فــي األشـهــر
التسعة األولــى من العام الحالي (+14.3
مليون دوالر) ليبلغ  722.7مليون دوالر
مقابل  708.4ماليين دوالر للفترة نفسها
مــن ال ـعــام ال ـســابــق ،وذل ــك بفضل تـ ّ
ـوســع
م ـح ـســوب ف ــي الـمـحـفـظـتـيــن االئ ـت ـمــان ـيــة
واالستثمارية ،حيث كان للزيادة في كل
مــن صــافــي دخ ــل الـفــوائــد ودخ ــل أنشطة
التداول واالستثمار أثرها في رفع الدخل
التشغيلي للمجموعة إلى  919.3مليون
دوالر خالل األشهر التسعة األولى من هذا
العام ،مقابل  907.0ماليين دوالر للفترة
نفسها من عام  289.2( 2018مليونا في
الربع الثالث 2019/مقابل  294.6مليونا
للربع الثالث ،)2018/في حين سجل صافي
ال ــدخ ــل الـتـشـغـيـلــي ب ـ ــدوره ن ـمــوا بنسبة
 ،%4.1ليبلغ  880.1مليونا لفترة األشهر
التسعة مــن ا ل ـعــام مقابل  845.2مليونا
لنفس الفترة من عام  284.3( 2018مليونا
ف ــي ال ــرب ــع ال ـ ـثـ ــالـ ــث 2019/م ـقــابــل 275.1
مليونا للربع ال ـثــالــث ،)2018/فــي الوقت
الذي أسهمت فيه مبادرات تعزيز كفاء ة

العمليات وا لـضـبــط الممنهج وا لــر شـيــد
لـلـمـصــروفــات فــي الـحـفــاظ عـلــى مـعــدالت
الكفاء ة التشغيلية العالية للبنك ،حيث
بلغت نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل
 ،%26.7مقابل  %26.2لألشهر التسعة
األولى من عام .2018

إضافي مقابل هذه األصول.
وعلى صعيد الميزانية العمومية ،فقد
ارتفعت الموجودات اإلجمالية للمجموعة
بنسبة  %8.8لتصل إلى  38.6مليار دوالر،
كـمــا فــي  30سبتمبر  2019مـقــابــل 35.5
مليارا في  31ديسمير .2018

مؤشرات ممتازة

أداء قوي

ك ـم ــا اس ـت ـم ــر ال ـب ـن ــك األه ـ ـلـ ــي الـمـتـحــد
محافظا عـلــى مــؤشــرات مـمـتــازة لـجــودة
أص ـ ــول مـحـفـظـتــه االئ ـت ـمــان ـيــة ،مـحـتــويــا
الـ ـ ـق ـ ــروض غ ـي ــر ال ـم ـن ـت ـظ ـمــة ع ـن ــد نـسـبــة
 %2.0مــن إجمالي المحفظة االئتمانية
( %1.9كـ ـم ــا فـ ــي  31د ي ـس ـم ـب ــر ،)2018
وم ــواص ــا تــوف ـيــر نـسـبــة تـغـطـيــة عــالـيــة
مــن الـمـخـصـصــات ال ـم ـحــددة الـمــرصــودة
تجاه هــذه األصــول بلغت  %85.2مقابل
 %85.5فــي  31ديسمبر  ،2018فــي حين
بلغت نسبة التغطية الشاملة للمحفظة
االئ ـت ـم ــان ـي ــة مـ ــن ال ـم ـخ ـص ـص ــات ال ـعــامــة
والمحددة  ،%187.0كما في  30سبتمبر
 2019مـقــا بــل  %214.7ف ــي  31ديسمبر
 ،2018وهي نسبة تغطية محتسبة على
أ س ــاس المخصصات ا لـنـقــد يــة الصافية
التي تم تجنيبها لذلك ،ودون احتساب
الضمانات العينية الكبيرة من حيازات
عقارية وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل

وعليه فقد سجل العائد على متوسط
األصول معدل  %2.2لفترة األشهر التسعة
األولى من العام عند نفس المعدل للفترة
المقارنة نفسها من عام  ،2018في حين
ارتـ ـفـ ـع ــت الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـع ــائ ــدة إل ـ ــى حـمـلــة
أسهم المجموعة بنسبة  %4.1إلــى 4.1
مليارات دوالر ،كما في  30سبتمبر 2019
مـقــابــل  3.9م ـل ـيــارات بـنـهــايــة ع ــام ،2018
وليبلغ معها العائد على متوسط حقوق
المساهمين  %18.1لفترة األشهر التسعة
األول ـ ــى م ــن ال ـع ــام مـقــابــل  %18.4لنفس
الفترة من العام السابق.
وتعليقا على هذه النتائج ،صرح رئيس
م ـج ـلــس إدارة م ـج ـمــوعــة ال ـب ـنــك األه ـلــي
الـمـتـحــد مـشـعــل الـعـثـمــان قــائــا« :واص ــل
البنك على مــدار األشـهــر التسعة األولــى
مــن الـعــام تحقيق أداء مــالــي قــوي باعث
على المزيد مــن الثقة والتطلع لمتابعة
مسار النمو الصحي في إيراداتنا وصافي

مشعل العثمان
ربـحـيـتـنــا م ــن ص ـلــب أنـشـطـتـنــا البنكية
األساسية ،وهو أداء يأتي حصيلة اإلدارة
السليمة لنموذج عملنا القائم على تنويع
األعـ ـم ــال وتـ ـع ـ ّـدد األس ـ ـ ــواق ،م ــع الـتــوســع
فــي دورنـ ــا ال ــرائ ــد فــي دع ــم وتـلـبـيــة كافة
المتطلبات والتمويالت المالية البينية
لعمالئنا في المنطقة ،ومرتكزين في ذلك
إلــى سياسة منهجية مدروسة في إدارة
مواردنا الرأسمالية ومبادرات توظيفها
ب ـك ـف ــاء ة م ـثــل ىس ـع ـي ـهــا لــاس ـت ـفــادة من
الـفــرص الـمــواتـيــة لنمو أعمالنا وخدمة
عـ ـم ــائـ ـن ــا عـ ـب ــر م ـخ ـت ـل ــف أسـ ـ ـ ـ ــواق ع ـمــل
مجموعتنا المصرفية».

إقبال على صكوك السعودية بـ  14مليار دوالر المغرب يعتزم إصدار سندات دولية بمليار دوالر
ق ــال ــت مـ ـص ــادر مـصــرفـيــة،
إن وزارة المالية السعودية
ً
أصدرت صكوكا دولية بقيمة
 2.5مليار دوالر.
وجـ ـم ــع اإلص ـ ـ ـ ــدار ط ـل ـبــات
بـقـيـمــة  14م ـل ـيــار دوالر ،ما
أدى إلى تضييق العائد إلى
 127نقطة أساس فوق عقود
المبادلة.
وأظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت وث ـ ـي ـ ـقـ ــة ألحـ ــد
الـ ـبـ ـن ــوك أن ط ـ ــرح ال ـص ـك ــوك

ُ
الجديدة ،تستحق في .2029
على صعيد متصل ،أغلقت
وزارة ا ل ـم ــا ل ـي ــة ا ل ـس ـع ــود ي ــة
إص ــدار أكـتــوبــر مــن الصكوك
المحلية عبر إصدار بقيمة 7
مليارات و 265مليون ريال.
وهــذا الـعــام ،جمعت ثالثة
مليارات يــورو ( 3.3مليارات
دوالر) م ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــع بـ ـ ــا كـ ـ ــورة
سنداتها بالعملة األوروبية
الموحدة ،و 7.5مليارات دوالر

من سندات تقليدية في يناير.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت وثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة ألح ـ ــد
البنوك ،أمس األول ،أن صفقة
ال ـص ـكــوك ال ـج ــدي ــدة ستكمل
احتياجات التمويل الخارجي
للمملكة للعام الحالي.
وع ــادة مــا يـفــوق االكتتاب
في الصكوك بمنطقة الخليج
ً
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروض ،نـ ـ ـظ ـ ــرا لـن ـقــص
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــروض م ـ ـ ــن األص ـ ـ ـ ــول
المتوافقة مع الشريعة.

وفي هذا السياق ،أوضحت
م ــدي ــرة ال ــدخ ــل ال ـث ــاب ــت لــدى
«أرقـ ـ ـ ــام ك ــاب ـي ـت ــال» ف ــي دب ــي،
زينة رزق ،أن خفض «فيتش»
تصنيف السعودية في اآلونة
األخـ ـي ــرة ل ــن ي ـكــون ل ــه تــأثـيــر
يذكر على إقبال المستثمرين
على الصكوك.

قال وزيــر المالية المغربي،
م ـح ـم ــد ب ـن ـش ـع ـن ــون ،إن ب ـلــده
يخطط ألول إ ص ــدار لسندات
دولـ ـي ــة ف ــي أرب ـ ــع سـ ـن ــوات فــي
نوفمبر ،بقيمة حــوا لــي مليار
دوالر ،لكنه سينتظر قـبــل أن
ي ـحــدد حـجــم وعـمـلــة اإلص ــدار
وموعده.
ً
وأض ـ ــاف ق ــائ ــا ف ــي مــؤتـمــر
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة خ ـط ــة
ميزانية الحكومة لعام :2020

«نريد أن نستغل هذه النافذة،
بينما ننتظر حـتــى تنخفض
أسعار الفائدة».
وقالت مسؤولة بارزة بوزارة
الـمــالـيــة إن ال ــرب ــاط ت ــدرس أن
ت ـكــون عـمـلــة إصـ ــدار الـسـنــدات
إما الدوالر األميركي أو اليورو،
لـكــن بـنـشـعـنــون ق ــال إن ــه قــد ال
يتجاوز  1.5مليار دوالر.
وفي وقت سابق هذا الشهر،
رفعت وكالة ستاندرد أند بورز

للتصنيفات االئتمانية نظرتها
المستقبلية للمغرب من سلبية
إلى مستقرة ،بينما أبقت على
تـصـنـيـفـهــا االئ ـت ـمــانــي لـلـبــاد
عند (.)BBB
ً
ووفقا للبنك المركزي ،فإن
الدين الحكومي من المتوقع أن
يبلغ  66.2في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي في .2019
وقــال بنشعنون إن المغرب
ً
يستهدف عجزا في الميزانية

عند  3.5فــي المئة مــن الناتج
المحلي اإلجـمــالــي فــي ،2020
وه ـ ـ ـ ــي نـ ـف ــس الـ ـنـ ـسـ ـب ــة ال ـت ــي
ً
يستهدفها لعام  ،2019مؤكدا
ً
بذلك أرقاما أوردتها تقارير.

ةديرجلا
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الهاجري :النظام العالمي الجديد أفرز مراكز ناشئة

ً
ً
«المركز» يشارك متحدثا رئيسيا في «مبادرة مستقبل االستثمار» بالرياض
ينظم المبادرة صندوق
االستثمارات العامة
السعودي ،الذراع االستثمارية
للمملكة وأحد أكبر صناديق
الثروة السيادية على مستوى
العالم ،في الفترة ما بين 29
و 31أكتوبر .2019

أع ـل ــن ال ـمــركــز ال ـمــالــي الـكــويـتــي
(ال ـم ــرك ــز) مـشــاركـتــه كـمـتـحــدث في
"مبادرة مستقبل االستثمار" ضمن
الـجـلـســة الـنـقــاشـيــة الــرئـيـسـيــة في
الـ ـي ــوم األول م ــن الـ ـمـ ـب ــادرة ،ال ــذي
يوافق  29الجاري في الساعة 2:15
بعد الظهر في فندق ريتز كارلتون،
بـ ـ ــالـ ـ ــريـ ـ ــاض -الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
السعودية.
وت ـع ـقــد الـ ـمـ ـب ــادرة ت ـحــت رعــايــة
خ ــادم الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن الملك
سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز آل سـعــود،
وبــرئــاســة صــاحــب الـسـمــو الملكي
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان بــن
عبدالعزيز ،ولي العهد ،نائب رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة والـتـنـمـيــة،
ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ص ـن ــدوق
االستثمارات العامة ،تحت عنوان
"ما هو مستقبل عالم األعمال؟".
وي ـ ـن ـ ـظـ ــم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ص ـ ـنـ ــدوق
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـعــامــة ال ـس ـعــودي،
الذراع االستثمارية للمملكة وأحد
أكبر صناديق الثروة السيادية على
مستوى العالم ،في الفترة ما بين
 31-29أكتوبر .2019
وسـ ـيـ ـض ــم بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة
جلسات حوارية عامة ،ومنتديات
ومجموعة من ورش العمل ،لتسليط
الضوء على آفاق مختلف القطاعات،
واس ـت ـشــراف الـتــوجـهــات وال ـفــرص
االقتصادية المستقبلية ،ومناقشة
دور االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي دف ـ ــع عـجـلــة
التنمية والرخاء في العالم أجمع.
وت ــرك ــز الـ ـمـ ـب ــادرة ،ف ــي نسختها
الثالثة على ثالثة محاور رئيسية هي:

 )1مستقبل مستدام عبر استكشاف
نماذج جديدة لالبتكار واالستثمار
تساهم فــي تعزيز الـعــوائــد المالية
وتدعم االستدامة.
 )2التقنية لمصلحة الجميع من
خــال وضــع السياسات التنظيمية
والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي
في قطاع التقنية.
 )3م ـج ـت ـمــع م ـت ـق ــدم ع ــن طــريــق
تأسيس األنظمة وتبني الثقافات التي
تساهم في تشجيع أفضل الممارسات
البشرية في عصر اآلالت.
وس ـي ـت ـن ــاول مـ ـن ــاف الـ ـه ــاج ــري،
الــرئـيــس التنفيذي ل ــ"ال ـمــركــز" ،من
خ ـ ـ ــال مـ ـش ــاركـ ـت ــه كـ ـمـ ـتـ ـح ــدث فــي
الجلسة النقاشية الرئيسية بعنوان
"تـ ـب ــادل األمـ ــاكـ ــن :م ــا ه ــي ال ـمــراكــز
ال ـمــال ـيــة ال ـج ــدي ــدة ال ـنــاش ـئــة حــول
الـعــالــم؟" مجموعة مــن الـتـســاؤالت
ال ـت ــي م ــن بـيـنـهــا لـ ـم ــاذا اآلن؟ فقد
تـ ـك ــون لـ ـن ــدن ونـ ـي ــوي ــورك وه ــون ــغ
كــونــغ أك ـبــر ال ـعــواصــم الـمــالـيــة ،إال
أنه في ظل النظام العالمي الجديد
الناجم عن التحوالت االقتصادية
والجيوسياسية ،فإنه يكون هناك
مراكز مالية جديدة ناشئة في األفق.
ك ـمــا س ـي ـتــم إلـ ـق ــاء الـ ـض ــوء على
مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من
االتـحــاد األوروبـ ــي ،وكـيــف ستميز
دبـلــن وفــرانـكـفــورت ولوكسمبورغ
أنفسها الستقطاب األعـمــال؟ وفي
آس ـي ــا ،ف ــإن مــدنــا م ـثــل سـنـغــافــورة
وكوااللمبور وبــوســان وتيانجين
ونـ ـي ــودلـ ـه ــي وبـ ــاكـ ــو فـ ــي طــري ـق ـهــا
للصعود ،ما العوامل التي ساهمت
فــي ه ــذا الـصـعــود؟ أم ــا فــي منطقة

مناف الهاجري

دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي،
ف ـت ـج ـت ــذب الـ ـ ــريـ ـ ــاض الـ ـع ــدي ــد مــن
الـمــؤسـســات الـمــالـيــة الـكـبــرى ،كما
هو الحال في دبي وأبوظبي .فهل
سـيـســاهــم ه ــذا الـنـجــاح فــي تعزيز
م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وش ـم ــال
إفريقيا كأحد الالعبين األساسيين
فــي الـقـطــاع الـمــالــي الـعــالـمــي؟ ومــا
الذي تقوم به هذا المدن الطموحة
ل ـج ــذب رؤوس األم ـ ـ ــوال الـعــالـمـيــة
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز مـ ــراكـ ــزهـ ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة فــي
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل؟ ويـ ـش ــارك إلـ ــى جــانــب
الهاجري في هذه الحلقة النقاشية
نـخ ـبــة م ــن ص ـن ــاع الـ ـق ــرار وخ ـب ــراء
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـم ــال ــي ،لـ ـع ــرض رؤاه ـ ــم
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ح ـ ــول ه ـ ــذه ال ـم ــواض ــع
الحيوية.
وفي هذا الصدد ،قال الهاجري:
"ت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ض ـم ــن
الـتـحــركــات الــافـتــة الـتــي تـقــوم بها

دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي،
بـ ـه ــدف ت ـع ــزي ــز ال ـم ـن ـط ـقــة كــوجـهــة
رئـيـسـيــة لــاسـتـثـمــارات الـعــالـمـيــة.
تعد جملة التغييرات واإلصالحات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــم تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس ال ـمــاض ـيــة في
دول مجلس التعاون مهمة ،حيث
تـسـعــى ح ـكــومــات ه ــذه ال ـ ــدول إلــى
تعزيز الحوكمة المستدامة وخلق
مؤسسات كفاء ة ذات بنية تحتية
قوية ،مثل المناطق الحرة ومراكز
االبتكار ،إلى جانب تطبيق وسائل
الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة ف ــي الـخــدمــات
الحكومية الـتــي ســاهـمــت بــدورهــا
فــي تسهيل بيئة األع ـمــال" .ويأتي
تطوير القطاع الخاص ضمن أهم
جهود اإلصالح المستمرة من قبل
ح ـك ــوم ــات ال ـم ـن ـط ـقــة ،ب ـه ــدف خلق
وظـ ــائـ ــف جـ ــديـ ــدة .ك ـم ــا أن تــرق ـيــة
السوقين السعودية والكويتية إلى
م ـص ــاف األسـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ضمن
ال ـمــؤشــرات الـعــالـمـيــة ســاهـمــت في
رفع مستويات جاذبية االقتصادات
الخليجية وتنافسيتها .ومن أجل
تحقيق نمو اقتصادي مستدام ،فإنه
يتعين إشـ ــراك مــؤس ـســات الـقـطــاع
ال ـم ــال ــي غ ـيــر ال ـم ـصــرفــي وت ـطــويــر
األس ـ ـ ـ ــواق والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـمــال ـيــة
وتقديم خيارات للتمويل.
ويمكن للمراكز المالية تحقيق
الرؤية االقتصادية من خالل توفير
ال ـب ـي ـئ ــة ال ـم ـن ــاس ـب ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار،
ب ـمــا ي ــدع ــم رواد األعـ ـم ــال وال ـن ـمــو
االقتصادي.
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اقتصاد

هيئة األسواق تقر نموذج «البورصة»
الخاص بـ «الحسابات المجمعة»
يتعلق بالترقية المشروطة لمؤشر  msciوتدشينه مطلع نوفمبر
● عيسى عبدالسالم
كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق
المال أقرت بشكل نهائي نموذج بورصة
الكويت لألوراق المالية ( ،)model1الذي
رفعته إلى الهيئة قبل فترة ،والذي يتعلق
بــالـتــرقـيــة الـمـشــروطــة إل ــى مــؤشــر ،msci
بخصوص الحسابات المجمعة وتقابل
الحسابات.
وأوضـحــت الـمـصــادر ،لــ"الـجــريــدة" ،أن
هيئة أســواق المال أقرت أمس النموذج،
بـعــدمــا تــم الـتــوافــق عليه بـعــد استطالع
أج ـ ــرت ـ ــه م ــؤسـ ـس ــة م ـ ــورغ ـ ــان س ـت ــان ـل ــي
لـلـمــؤسـســات ال ـعــال ـم ـيــة ،م ـش ـيــرة ال ــى أن
النموذج النهائي يقضي بتنفيذ الصفقات
مــن خــال الـحـســاب المجمع ،وإنـهــاء كل
العمليات المتعلقة بـهــا ،و هــي التقاص
والتسوية.
وأفادت بأن النموذج المزمع تدشينه
قبل نهاية نوفمبر المقبل ،وهو الموعد
المحدد للترقية المشروطة من المؤسسة،
يـتــم تـطـبـيـقــه ف ــي األس ـ ــواق الـمـتـقــدمــة ال
الناشئة ،إذ تقتصر عملية التطبيق في
ب ـعــض األس ـ ــواق ال ـم ـج ــاورة ع ـلــى إج ــراء
عملية التقاص فقط ،كالنموذج المعمول
به في البورصة المصرية.
وت ــوق ـع ــت ال ـت ــدش ـي ــن ال ـف ـع ـلــي لـنـظــام
الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن األجـ ــانـ ــب ف ــي األسـ ـب ــوع
األول من نوفمبر المقبل ،مشيرة الى أن
تحديد الموعد النهائي سيكون بناء على
رأي الشركة الكويتية للمقاصة وشركة
بورصة الكويت ،من خــال تحديد مدى
الحاجة للقيام بعمليات اختبارات على
النموذج النهائي الذي تمت الموافقة عليه
بشكله النهائي.

ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن نـ ـم ــوذج ال ـح ـســابــات
الـمـجـمـعــة وت ـقــابــل ال ـح ـســابــات سيتيح
ال ـتــوزيــع اآلل ــي لـلـعـمـلـيــات م ــن الـحـســاب
ال ـم ـج ـمــع إلـ ــى ال ـح ـس ــاب ــات الـمـسـتـفـيــدة،
ويـمـكــن تـعــديــل كمية أي عميل ب ــدال من
التوزيع الـيــدوي ،إضافة إلــى استحداث
طــرق لتخصيص نتيجة البيع والـشــراء
حـســب رغـبــة كــل عـمـيــل ،ب ــدال مــن طريقة
وحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن وضـ ـ ـ ــع ضـ ــوابـ ــط
وإجراءات لحل أي مشكلة تواجه العميل
جذريا ،بدال من إيقاف العميل.
وذكــرت المصادر أن بورصة الكويت
جــاهــزة ل ـطــرح ن ـمــوذج عـمــل الـحـســابــات
المجمعة وتقابل الحسابات للمستثمرين
األجــانــب ،على اعتبار أنـهــا معمول بها
ومطبقة للمستثمرين المحليين ،رغبة
في تبسيط إج ــراء ات حجز وتخصيص
األوراق المالية من الحسابات المجمعة
إلى الحسابات األصلية.
وأشارت إلى أن جميع اإلجراءات التي
يتم اتخاذها حاليا ،بالتعاون مع الشركة
الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال،
ت ـه ــدف إل ــى تـيـسـيــر اإلجـ ـ ـ ــراءات وزيـ ــادة
أح ـجــام الـ ـت ــداوالت فــي بــورصــة الـكــويــت
لألوراق المالية.

«زين» تحصد جائزة أفضل مبادرة لتمكين المرأة «»WE
برنامج المجموعة عزز توجهاتها االستراتيجية بدعم المساواة بين الجنسين في مجتمع األعمال
ح ـص ــدت م ـج ـمــوعــة "زي ـ ـ ــن" جــائــزة
أفضل مبادرة لتمكين المرأة " "WEفي
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
فــي فعاليات الحفل السنوي لتوزيع
جــوائــز مجلة " ،"Entrepreneurالتي
ً
استضافتها دبي أخيرا.
وقالت المجموعة في بيان صحافي
أم ــس ،إن هــذه الـجــائــزة تبرز خططها
الـمــوجـهــة لـلـمـســاواة بـيــن الجنسين،
التي تجد الدعم والمساندة من أعلى
المستويات في اإلدارة العليا ،إذ تعتبر
ً
مبادرة " "WEجزءا من استراتيجيتها،
ّ
ّ
ف ـه ــي ت ــؤم ــن ب ـ ــأن دع ـ ــم الـ ـتـ ـن ــوع بـيــن
ً
ً
الـجـنـسـيــن يـخـلــق ت ـم ــاي ــزا تـنــافـسـيــا،
ّ
ويسرع طموحاتها االستراتيجية في
إطالق العنان لفرص النمو الهائلة في
الساحة الرقمية.
وأكـ ــدت "زيـ ــن" الـشــركــة ال ــرائ ــدة في
مجاالت االبتكار الرقمي بأسواق الشرق
األوسط وإفريقيا حرصها على توجيه
جهودها اتـجــاه التنمية االجتماعية
ً
واالقتصادية ،انطالقا من إدراكها بأن
ً
خلق قيمة للمجتمع سيؤدي حتما إلى
تحقيق فوائد مشتركة ،مبينة أن مبادرة
تمكين المرأة " "WEتأتي في هذا اإلطار،
وتهدف منها إلى تحقيق المساواة بين
الجنسين.
ً
ول ـف ـتــت إلـ ــى حــرص ـهــا أي ـض ــا على
ض ـمــان إدم ـ ــاج ال ـت ـحــديــات الرئيسية
فــي اسـتــراتـيـجـيــة أعـمــالـهــا ك ـجــزء من
مسؤوليتها في تحقيق أهداف التنمية

المستدامة ،من أجل التصدي للتحديات
وج ــوان ــب ال ـق ـص ــور وم ـعــال ـج ـت ـهــا ،إذ
تـشـجــع مـجـتـمـعــات األعـ ـم ــال ،وتــوجــه
أنشطة أعمالها الجوهرية إلى القضايا
التي بحاجة إلى الدعم والرعاية ،وفي
مقدمتها تمكين المرأة.
وم ـج ـلــة " "Entrepreneurإح ــدى
الــدوريــات الدولية المهتمة بمجاالت
روادّ األع ـم ــال ،والـهـيـئــات الحكومية،
وعـ ــشـ ــاق ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وأصـ ـح ــاب
الشركات الناشئة ،وهي بمنزلة دليل
ألصـ ـح ــاب ال ـم ـش ــاري ــع ف ــي الـمـنـطـقــة،
وقادة األعمال التجارية في المستقبل،
ولـ ــأش ـ ـخـ ــاص الـ ــذيـ ــن ي ـب ـح ـث ــون عــن
الـتـمـيــز م ــن خ ــال تــأسـيـسـهــم لبعض
األعمال الخاصة وانشاء عالمة تجارية
ً
عالمية ،خصوصا في مجالي اإلنترنت
وتكنولوجيا المعلومات.
وقــالــت الــرئـيــس التنفيذي للتنوع
واالشـتـمــال فــي مجموعة "زي ــن" مريم
سـ ـي ــف ،إن مـ ـ ـب ـ ــادرة " "WEال ـخــاصــة
بدفع جهود المجموعة نحو التنوع
ب ـيــن الـجـنـسـيــن ه ــي م ــن ب ـن ــات أف ـكــار
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي بدر الخرافي ،واكتسبت هذه
المبادرة المزيد من الدعم والرعاية ،إذ
ً
ً
باتت تمثل محورا رئيسيا في تطور
بيئة أعمال "زين" ،لمساهمتها الفاعلة
فــي زي ــادة مشاركة الـمــرأة فــي األعمال
القيادية ،وصنع القرار.
ً
وأض ــاف ــت الـسـيــف" :سـعــدنــا كـثـيــرا

أعضاء فريق برنامج  Generation Zلتمكين الخريجين يتسلمون الجائزة من مجلة Entrepreneur
ب ـهــذا ال ـت ـكــريــم م ــن مــؤس ـســة مــرمــوقــة
فــي مـجــاالت رواد األعـمــال والشركات
الناشئة ،فهذه الجائزة تدفعنا نحو
تحقيق الـمــزيــد مــن الـتـقــدم الوظيفي
للعنصر النسائي لدينا ،والذي سيسهم
ب ــدوره فــي زي ــادة الـكـفــاءة اإلنتاجية،
وتـعــزيــز بيئة أع ـمــال تتسم بالشغف
واالبتكار".
وكـ ــانـ ــت م ـج ـم ــوع ــة "زيـ ـ ـ ــن" أطـلـقــت
مبادرة تمكين المرأة عام  ،2017بهدف

اتـخــاذ خـطــوات حقيقية نحو التنوع
بين الجنسين ،وتقوية ودعم العنصر
النسائي كي يكون للمرأة دور فاعل في
تطوير وقيادة المؤسسة نحو تحقيق
أهدافها االستراتيجية ،وتسعى زين إلى
زيادة المناصب القيادية النسائية من
 14.5في المئة إلى  25في المئة بحلول
عــام  ،2020إذ تسعى إلــى تحقيق ذلك
من خــال نشر الوعي وزيــادة الحافز،
واإلدراك الكامل في ثقافة بيئة العمل.

«ليغو شوز» تختتم فعالياتها بـ  19ألف زائر
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت فـ ـع ــالـ ـي ــة "ل ـي ـغ ــو
شـ ــوز" م ــن  15إل ــى  19أكـتــوبــر
ف ــي م ـع ــرض ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي،
والقــت نجاحا منقطع النظير،
حيث جــذبــت أع ــدادا كبيرة ُ من
العائالت والحضور الذين قدر
عددهم ب 19000زائر ،حيث تم
استخدام  22000000مكعب من
الليغو.
يذكر أن هذه هي المرة األولى
التي تستقطب فيها الكويت هذه
الـفـعــالـيــة ،بــالـتـعــاون مــع شركة
لوكل فليفر للتسويق والعالقات
الـ ـع ــام ــة ،ح ـي ــث أت ــاح ــت "لـيـغــو
شوز" للزوار الفرصة لالستمتاع
بتجربة فريدة تضمنت أكثر من
 22منطقة ترفيهية ،ومجسمات
بالحجم الطبيعي مصنوعة من
الليغو ،وأهم شخصيات وأفالم
الليغو المفضلة لدى الجميع.
وت ـض ـم ـنــت ال ـف ـعــال ـيــة أيـضــا
أقساما مخصصة للرعاة ،زخرت
باألنشطة الترفيهية الممتعة
التي تتناسب مــع جميع أفــراد
العائلة ،ومن بين الرعاة شركة
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وش ــرك ــة
زين لالتصاالت ،وبنك الكويت
الــوطـنــي ،وعـيــادة أسـنــان تــاور،
وال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة،
وش ــرك ــة ع ـلــي ال ـغ ــان ــم وأوالده
للسيارات ،ومياه أبراج ،وشركة
 FEST 4و  Eventatو X-Cite
 ،AlGhanimومـعــرض الكويت
الدولي.
وصـ ــرح الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
ل ـش ــرك ــة ل ــوك ــل ف ـل ـي ـفــر ع ـبــدال ـلــه

عبدالله بوفتين

بــوفـتـيــن" :أردن ـ ــا أن نـجـعــل من
ليغو ش ــوز حــدثــا ب ــارزا يــرافــق
جميع عشاق الليغو حتى بعد
م ـغ ــادرت ـه ــم ال ـف ـع ــال ـي ــة ،خــاصــة
ألن ه ـ ـ ــذه ه ـ ــي ال ـ ـم ـ ــرة األول ـ ـ ــى
ا لـتــي تستضيف فيها الكويت
الفعالية".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ب ــوفـ ـتـ ـي ــن" :ن ـح ــن
نشعر بالفخر بالنتائج وردود
الفعل التي تلقيناها حتى اآلن،
فبالنسبة لنا أعداد الزوار تعتبر
دل ـي ــا قــاط ـعــا وم ـل ـمــوســا على
نـجــاح الفعالية ،ونـحــن نتطلع
إل ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم ل ـي ـغ ــو ش ـ ــوز م ــرة
أخرى ،في المستقبل القريب".
في هذا اإلطار ،أوضح رئيس
فريق إدارة التواصل والعالقات
العامة في بنك الكويت الوطني
ط ــال ال ـتــركــي" :نـحــن فـخــورون
بــرعــايــة فـعــالـيــة الـلـيـغــو ش ــوز،
ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن قـ ـيـ ـم ــة م ـض ــاف ــة

مشاركون في «ليغو شوز»
حقيقية لألطفال والـكـبــار على
حــد س ــواء ،ون ــدرك مــدى أهمية
اإلسـ ـه ــام وال ـم ـش ــارك ــة ف ــي مثل
ه ــذه ال ـف ـعــال ـيــات ،ودوره ـ ــا في
تنمية مهارات األطفال من خالل
اللعب البناء".
م ــن نــاحـيـتــه ،أوضـ ــح رئـيــس
مجلس اإلدارة المدير التنفيذي
ف ـ ــي أسـ ـ ـن ـ ــان ت ـ ـ ـ ــاور د .ع ـي ـســى
العيسى" :نحن مسرورون جدا
بــرعــايـتـنــا فـعــالـيــة لـيـغــو شــوز،
ألننا ننظر لمثل هذه الفعالية
ليس فقط كنشاط ترفيهي وإنما
ُ
كفكرة أكثر شمولية تساعد في
تـنـمـيــة وت ـطــويــر ق ــدرة األط ـفــال
عـلــى الـتــركـيــز والـتـحـلـيــل حتى
يتمكنوا مــن البناء واالحتفال
بالوصول إلى النتيجة المرجوة
لما قاموا بابتكاره".

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي للعالقات واالتصاالت
ف ــي ش ــرك ــة زيـ ــن ال ـك ــوي ــت ولـيــد
ال ـخ ـش ـت ــي" :نـ ـح ــن س ـ ـعـ ــداء فــي
زي ـ ـ ـ ــن لـ ــرعـ ــاي ـ ـت ـ ـنـ ــا ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة
لفعالية ليغو شــوز ،التي القت
ن ـج ــاح ــا وح ـ ـضـ ــورا ك ـب ـي ــرا مــن
الـعــائــات واألط ـفــال ،حيث أتت
رعايتنا لهذه الفعالية في إطار
استراتيجيتنا لتشجيع التعليم
واالبـتـكــار ،والـتــي تـحــرص زين
مـ ــن خ ــال ـه ــا ع ـل ــى ال ـم ـســاه ـمــة
ف ــي ت ـن ـم ـيــة وت ـط ــوي ــر الـ ـق ــدرات
التعليمية واإلبداعية المختلفة
ل ــدى ال ـف ـئــات الـعـمــريــة الـشــابــة،
وخاصة األطفال ،وتقديم الدعم
والمساندة لكل جهة تملك فكرة
ورؤي ــة تتسم بـنــواحــي اإلب ــداع
وتخدم المجتمع".

واسـتـحــدثــت "زيـ ــن" بــرامــج جــديــدة
لتطوير سياساتها الداخلية ،ومواءمة
أنظمة مواردها البشرية ،التي تهدف
منها دعــم وتمكين الـمــرأة "مــن أمهات
األطفال حتى عمر الرابعة" لالستمرار
في تقديم الكفاءة واإلنتاجية المطلوبة
ح ـســب اس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـع ـمــل ،وهــي
ال ـخ ـط ــوة الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــد م ــن خــالـهــا
ال ـمــوظ ـفــات ف ــي الـعـمــل "األمـ ـه ــات" في
الحصول على إج ــازة أمــومــة مدفوعة

األجــر مدة أربعة أشهر ،وكذلك إتاحة
الفرصة لهن للعمل بنظام دوام مرن
عند ال ـع ــودة ،بـهــدف تحقيق ال ـتــوازن
المناسب بين الـجــوانــب االجتماعية
والمهام المهنية.
وجـ ــددت "زيـ ــن" عــزمـهــا فــي تطوير
مـنـظــومـتـهــا اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـشــام ـلــة الـتــي
تهدف إلى التحسن المستمر والتطور
واالرتقاء ،وهي تحرز إنجازات حقيقية
في المساواة بين الجنسين ،إذ زادت
ن ـس ـبــة تـمـثـيــل ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي ال ــوظ ــائ ــف
القيادية من  14.5في المئة إلى  15.5في
المئة ،وارتفاع عدد السيدات التي تشغل
منصب الرئيس التنفيذي من  6إلى 12
بنسبة  100في المئة.
وبينت أن شــركــة "زي ــن السعودية"
ً
أحـ ــرزت تـقــدمــا فــي تمكين ال ـم ــرأة في
ً
بيئة أعمالها ،إذ عينت الشركة أخيرا
ق ـ ـيـ ــادات ن ـســائ ـيــة بـمـنـصــب الــرئ ـيــس
التنفيذي لقطاعي ال ـم ــوارد البشرية
والشؤون التجارية ،كما عينت شركة
زيــن الـعــراق رئيسة تنفيذية للموارد
ً
ال ـب ـشــريــة ،وع ـم ــوم ــا ش ـه ــدت وظــائــف
اإلدارة الوسطى لإلناث زيــادة بنسبة
 40في المئة.
وكانت المجموعة من المؤسسات
ال ــرائ ــدة ف ــي أسـ ـ ــواق ال ـش ــرق األوس ــط
وإفــري ـق ـيــا ،ال ـتــي وق ـعــت ع ـلــى م ـبــادئ
األمم المتحدة لتمكين المرأة ،وأبلغت
بذلك جميع الموظفين البالغ عددهم 6
آالف موظف ،وإطــاق تطبيق لتمكين

المرأة ،ونجحت في دمج أهداف مبادرة
تمكين المرأة في جدول أعمال مجلس
اإلدارة ،كما قامت برعاية اثنتين من
مواهب اإلناث في عمليات زين لحضور
ب ــرام ــج مــاجـسـتـيــر إدارة األع ـم ــال في
ً
 – ESADEبــرشـلــونــة ،وأخ ـي ــرا أطلقت
حملة مبادرات تمكين المرأة على نطاق
واسع في جميع منصات زين الداخلية
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك مـنـصــات
الشبكات االجتماعية.
ودخ ـلــت مجموعة زي ــن فــي شــراكــة
رئيسية لفعاليات النسخة اإلقليمية
لمؤتمر المرأة في مجال علم البيانات
" ،"WiDSوتعتبر هذه الفعاليات التي
استضافتها منطقة الشرق األوسط من
األحداث الدولية التي تتزامن مع مؤتمر
" "WiDSفي جامعة ستانفورد ،وما يزيد
ً
على  150موقعا حول العالم.
وتـسـتـهــدف ه ــذه الـفـعــالـيــات إلـهــام
وتثقيف المختصين بعلم البيانات،
ودعـ ـ ـ ــم الـ ـنـ ـس ــاء الـ ـع ــربـ ـي ــات فـ ــي ه ــذا
المجال ،وتقديم فرصة لهن للحصول
ع ـلــى آخـ ــر ال ـم ـس ـت ـجــدات واالس ـت ـم ــاع
إلى أحــدث األبحاث في علم البيانات،
واالط ــاع على أحــدث الطرق واآلليات
التي تستخدمها المؤسسات الرائدة
لالستفادة مــن علم البيانات ،إضافة
إلى التواصل مع الخبراء والمختصين
في هذا المجال.
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يغزل الشاعر الفلسطيني
محمد حلمي الريشة
قصائده ،بمفردات تختزل
معاني الحياة ومن وجع
األرض .
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استقر الفنان محمد المنصور
على  4نصوص تراثية جديدة
للموسم الدرامي الرمضاني
المقبل وما بعده مناصفة .

كايلي جين ر تحتفل بعيد ميالد
أختها كيم كارداشيان
اح ـت ـف ـل ــت ن ـج ـمــة ت ـل ـفــزيــون
الـ ــواقـ ــع وأص ـ ـغـ ــر م ـل ـي ــاردي ــرة
عصامية كايلي جينر  ،بعيد
مـ ـي ــاد أخـ ـتـ ـه ــا ال ـن ـج ـم ــة كـيــم
كــارداشـيــان ،من خــال نشرها
صــورة لهما تظهر وجهيهما
وه ـمــا يـضـعــان مستحضرات
التجميل الخاصة بكايلي ،فيما
كتبت ع ـبــارة مختصرة بحق
كيم" :عيد ميالد سعيد".
وذكــرت تقارير إعالمية ،أن
كيم وكايلي قــد تعلنان حفال
صاخبا ومميزا يجمع األسرة
وال ـم ـح ـب ـيــن واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء ،فــي
حــال رغبتا بالتحضير لهذه
المناسبة.
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـب ــدو

آل باتشينو

أن كــاي ـلــي ق ـ ــررت االس ـت ــرخ ــاء
واالستمتاع بإجازة مقتصرة
فقط على الصديقات واألهــل،
حيث نشرت صورتين لها على
حـســابـهــا ب ــ"إن ـس ـت ـغــرام" ،بــدت
ف ــي إحــداه ـمــا لــوحــدهــا ،فيما
جــاء ت الصورة الثانية برفقة
كـيــم ،حيث كانتا فــي وضعية
تصوير محتلفة ،بعد أن أدارتا
ظهريهما للكاميرا.
ُي ـ ــذك ـ ــر أن ك ـ ـيـ ــم ،واسـ ـمـ ـه ــا
الحقيقي كيمبرلي كارداشيان
ويـســتُ ،ول ــدت فــي  21أكتوبر
 ،1980ب ـ ـلـ ــوس أ نـ ـجـ ـل ــس فــي
ك ــالـ ـيـ ـف ــورنـ ـي ــا ،وبـ ـ ـع ـ ــد ط ــاق
والــدي ـهــا؛ روب ــرت كــارداش ـيــان
وك ــري ــس ع ــام  ،1991تــزوجــت

والــدتـهــا مــرة أخ ــرى فــي العام
ن ـف ـســه م ــن ال ــاع ــب األول ـم ـب ــي
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ج ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــر ،وأنـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــا
كــايـلــي وك ـي ـن ــدال ،إض ــاف ــة إلــى
شـقـيـقـتـيـهــا ك ـل ــوي وكــورت ـنــي
وشـقـيـقـهــا روبـ ـ ــرت ،ث ــم تــوفــي
وال ـ ــد ك ــارداشـ ـي ــان عـ ــام 2003
بمرض السرطان عندما كانت
فــي الـعـشــريـنـيــات مــن عمرها،
وهـ ــي ال ـصــدي ـقــة ال ـم ـقــربــة من
باريس هيلتون ،وقد اكتسبت
هذه الصداقة اهتمام الصحافة.
وتزوجت كيم  3مرات؛ المرة
األولى في عام  2000من المنتج
الـمــوسـيـقــي داي ـم ــون تــومــاس،
والثانية في  20أغسطس 2011
في مونتيسيتو بكاليفورنيا،

كورتني كارداشيان

ح ـيــث ت ــزوج ــت م ــن الع ــب كــرة
السلة كريس همفريز ،وبعد 72
يوما من الــزواج فقط ،تقدمت
كـيــم بـطـلــب ال ـط ــاق ،والـثــالـثــة
تزوجت في  24مايو  2014في
فلورنسا بإيطاليا من الفنان
كاني ويست.
ُ
وق ِّدرت ثروة كيم عام 2012
ب ـ  45مـلـيــون دوالر ،ووصـلــت
إلى  53مليونا في عام ،2015
فيما تصل ثروتها اليوم إلى
 350مليون دوالر.

هيالري داف

كورتني :كاني أكثر قلب هيالري داف تستمتع
«ذي أيريشمان» يفتتح
مهرجان القاهرة السينمائي معطاء على اإلطالق بيوم عائلي مع خطيبها
كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم
"ذي أيريشمان" األيرلندي ،من إخراج مارتن سكورسيزي،
للعرض في افتتاح دورته الحادية واألربعين التي تقام في
نوفمبر المقبل.
الفيلم بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو وجو بيشي،
(رويترز)
الحائزين جميعا جوائز األوسكار.

علقت نجمة تلفزيون الواقعكورتني كارداشيان،
على الهدية التي تلقتها شقيقتها كيم مــن زوجها
النجمكاني ويست ،حيث وصفت كورتني قلب كاني
بأنه "أكثر قلب معطاء "على اإلطالق ،وأن ما قام به مهم.
وكان ويست أهدى كيم تبرعا بقيمة مليون دوالر
باسمها لجمعيات خيرية تهدف إلى إصالح السجون.

استمتعت النجمةهيالري داف ( 32عاما) بجلسة في
الطبيعة ،برفقة خطيبها ماثيو كوما وطفلتهما بانكس.
وكانت العائلة تشاهد ابن هيالري من زوجها األول مايك
كومري وهو يلعب كرة القدم.
وارتدت هيالري جامبسوت كحليا مزينا بالورد ،في وقت
انتشرت أكثر من صورة من اإلجازة العائلية.

انطالق معرض دافينشي بفرنسا اليوم
في الذكرى الـ  500لوفاته

عرض تحفة فنية لتلميذه الرسام برناردينو لويني بالمزاد
ينطلق معرض ليوناردو دافينشي في فرنسا اليوم ،بعد المعرض المخصص
للفرعون توت عنخ أمون ،قرب باريس ،الذي استقطب  1.42مليون زائر ،ويبدو
أن معرض دافينشي سيكون الحدث الضخم اآلخر من نوعه ،في حين ستعرض
للبيع لوحة لتلميذ دافينشي الرسام برناردينو لويني في نوفمبر المقبل.
تعرض للبيع في مزاد منتصف شهر نوفمبر المقبل،
تحفة فنية تعود للقرن الخامس عشر للرسام اإليطالي
بــرنــارديـنــو لويني ،ال ــذي عمل فـتــرة مــع لـيــونــاردو دا
فينشي وينسب إليه بعض الخبراء لوحة "سالفاتور
موندي" الشهيرة.
ومع االحتفال بالذكرى الـ  500لوفاة دافينشي وإقامة
معرض كبير له في متحف اللوفر ،تعرض هذه اللوحة
التي تمثل السيدة العذراء مع الطفل يسوع والقديس
جاورجيوس ومالك منشد ،للبيع بسعر يقدر بين 1.8
و مليوني يورو ،وكان برناردينو لويني ()1532-1480
 ،أحد تالمذة ومساعدي دافينشي الرئيسيين.
من جهته ،جامع األعمال الفنية البريطاني الكبير
فرانسيس كوك اشترى هذه اللوحة ولوحة "سالفاتور
مــونــدي" فــي  ،1900على أنهما مــن أعـمــال لــويـنــي ،إذ
بيعت "سالفاتور مــونــدي"  ،الشهيرة المنسوبة إلى
دافـيـنـشــي اآلن ،عــام  ،2017بسعر  450مـلـيــون دوالر
لكن ال يعرف مكان وجودها ،السيما أن هذه اللوحة
المعروضة للبيع فــي مــزاد خضعت لعمليات ترميم
لتستعيد ألقها.
وكان لويني المعروف بلوحاته الجدارية في القرن
السادس عشر أشهر رسامي ميالنو.
ً
من جهة أخرى  ،يضم المعرض  162لوحة ورسما
ومخطوطة ومنحوتة وقطعة فنية مختلفة ُجمعت
بنتيجة جهد هائل استمر عشر سنوات.

وحول المعرضُ ،وضع ّ
تصطحب الزائر
منهجية
«سينوغرافيا»
وفق
له
ر
تصو
ً
األمراء
في الشخصية اإلبداعية لهذا الرسام اإليطالي الذي كان محميا من ً
وكان من أشهر الفنانين في عصره ،وال تزال شخصية دا فينشي محورا لكثير
من القصص والكتب والتوهمات.

لوحة تلميذ دافنشي
وال يـشـتـمــل ال ـح ــدث إال ع ـلــى  11لــوحــة م ــن أصــل
حوالي  20منسوبة للفنان الكبير ،لكن طريقة العرض
ً
المدروسة تبرز قيمة هذه األعمال خصوصا من خالل
الشروح المرفقة مع األعمال المحيطة بهذه اللوحات
والتي تروي للزوار قصة نشوء هذه األعمال.

ويقول فنسان دوليوفان حافظ قسم اللوحات الزيتية
في متحف اللوفر وأحد مفوضي المعرض "لم ُينشر
شيء ،ورسم القليل من اللوحات الزيتية التي لم يتم
االنتهاء منها ،ومع ذلك كان الناس ُيذهلون بهذا العمل،
فهذا العمل يشبه حياته".
وج ــرى حـجــز أكـثــر مــن  180أل ــف بـطــاقــة دخ ــول مع
مواعيد زيارة محددة.
أمـ ــا ل ــوح ــة م ــون ــال ـي ــزا ،وهـ ــي أش ـه ــر أع ـم ــال الـفـنــان
اإليطالي وأبرز القطع المعروضة في اللوفر ،فلن تقدم
خالل المعرض لكن يمكن الزوار رؤيتها على بعد أمتار
قليلة داخل الموقع في قاعة "سال دي زيتا".
ويــزخــر هــذا المعرض بــالــرســوم الالفتة والوثائق
ً
والنماذج التجريبية المميزة ،فضال عن أعمال لفنانين
آخرين من عصر النهضة ،وفي اإلمكان متابعة مسار
الـفـنــان فــي مــرحـلــة مـضـطــربــة وتـنـقـلــه بـيــن فلورنسا
ً
وميالنو ومانتوفا والبندقية وروما وصوال إلى فرنسا.
ً
ً
وكــان لـيــونــاردو دافينشي متطلبا ج ــدا ،وهــو كان
يضع العلوم في خدمة الرسم إلعطاء البشر والطبيعة
أعمق وأدق رؤية ممكنة.
وي ـش ــدد ال ـم ـســؤولــون ف ــي مـتـحــف ال ـلــوفــر ع ـلــى أن
ً
الـمـعــرض يسعى إلــى إظـهــار أن الــرســم كــان أســاسـيــا
ً
ولـيــس ثــانــويــا بالنسبة إلــى دافينشي ،إذ كــان يمثل
ً
ً
تتويجا بصريا لبحوثه العملية ال العكس.
(أ ف ب)

كايلي جينر

٢٠
مسك وعنبر

يشهد مهرجان الكويت
ً
السينمائي تنافس  13فيلما
ً
ً
وثائقيا قصيرا و 8أفالم
وثائقية طويلة على جوائز
الدورة الثالثة.

٢٠

كشف الباحث حمزة عليان
الكثير من أسرار حياة
اليهود بالكويت في كتابه
"اليهود في الكويت ...وقائع
وأحداث".

ثقافات ١٦

توابل ةديرجلا

•
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الفلسطينية مفتوحة على العالم
القصيدة
الريشة:
حلمي
ّ

يرى أن وظيفة الشعر تنظيف الواقع الذي «تخثرت» فيه الكلمات
بمفردات تختزل معاني الحياة ،وتمزج بين الحلم والواقع المعيش ،يغزل ًالشاعر ًالفلسطيني
الفلسطينية والعربية ،راسما صورا نابضة
قصائده ،من وجع األرض
محمد حلمي الريشة
ً
ً
باإلصرار والتحدي ،ومبتعدا عن النمط المباشر ،مؤكدا "أن المباشرة تقتل جمالية الشعر".
وفي حواره لـ "الجريدة" من القاهرة ،قال ً"إن القصيدة الفلسطينية صارت مفتوحة على
العالم ،وصارت الذات الشاعرة تطلع كثيرا مما حوصر فيها في السابق؛ من البوح الثريِ ،إلى
يعد باإلمكان التمييز بين القصيدة الفلسطينية
النرجسية الشرسة ،إلى
ِ
العشق المباح ،ولم ً
والقصيدة العربية ،أو القصائد في العالم عموما .وإلى نص الحوار:
القاهرة  -محمد الصادق

ال تمييز بين
القصيدة
الفلسطينية
والعربية
وهناك ّقراء للشعر
وللرواية في كل آن

بعض قصائد
العصر الجاهلي
َ
أكثر حداثة من
العصر الحالي

● هل ترى تطورا فيما يقدم
م ــن إبـ ــداعـ ــات ت ــواك ــب ت ـط ــورات
القضية الفلسطينية ،والقضايا
األدبية الراهنة؟
َ
ُ
َ  -ال ـم ـش ـهـ ُـد ُاألدب ـ ـ ـ ُّـي ال ـ َّـراه ــن
ُ
أ َ
سيفساء ،حيث
ف
شب ُه
ُ بلوحةِ َّ
َ ٍ َّ ُ
ون لها َقوتها
حضور الل
درجة
َّ ُ ِ
ِ َّ
ـان
ال ـ
ح ـضـ َـوريــة ِف ــي شـ َـتــى أركـ ـ ُ ِ
َ
وإن كان الحضور
،
دب
األ
ا
زواي
ُّ ِ ّ ِ
ِّ
ُّ
والر ُّ
والقصصي
وائي
عري
الش
َ
ً َ
حساب
هـ ُـو األكـثـ ُـر ب ــروزا ُعلى
ِ
َّ
الكتابي ُةِ األخرى.
الفنون
ُ َ
ِ َّ
َ
تقتصر على
وهذه اللوحة ال
ِ
ِ
َ
اإلبــداعـ َّـيــةِ
األع ـ ْم ــال الـجـمــالـ َّـيــةِ
ـط ،ب ـ ِـل اسـتـطــاعـ ْـت ِ كـتــابــاتٌ
ف ـقـ ٌ ِ َ
َ
ـاف َ م ــواه ـ ً ٍـب ،أو
بــاهـتــة ،بـ َـأن ـص ْـ
ِ
َ
ـدم ـ ًه ــا ،أن ت ــأخ ــذ م ـك ــان ــا ،ال
عـ ِ
َ َّ
ً
تلك اللوحةِ ،
طبعاِ ،في
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ِ َ
ـوص
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ن
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ي
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ق ــات ـل ــةٍ مـ ــن ل ـغ ـ ِـت ـه َــا الـ ـخ ــط ــاء ِة
ُّ
ً
بـجـهـ ِـلـهــا ا ل ــل ـغ ــةِ أ َّو ال  ،و ل ـيـ َـس
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ً
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َ
عــلـ ْـي ـهــا ،والَّ أس ـع ــى ب ـه ــذا ِإل ــى
ت ـحــويـ ِـل ال ــن ـظ ـ ِـر ِإل ـ ــى ال ـجـ َّـانـ ِـب
َ َّ
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ـن
ـ
م
ـارغ
ـ
ف
ـ
ل
ا
ـزء
ـ
ج
ِإلــى ال ُـ
ِ
َِ
َِ
(الفراغ َ
ليس البياض الجميل)،
ْ َ
ـذه
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تـ ـخ ـ َّـث ـِ ْ
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(ستيفن
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شيء
ٍ
ُ
َّ َّ َّ
الص ُ
َّ
قي الــذي
مت البياض الن
ُ
ُ
عالمنا
نريده ونحتاج إليه ِفي
ِ
َ
ووجودناْ ،
نكتب
كي
وحياتنا
ِ
ِ

َ
َ
صنيعنا
تــاريـخــنـ َـا ال ـ َج ــدي ـ َـد؛،
ُ
ُ
نحن ،وبأيدينا
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بدعةِ َ .
ُ َ َ َ
شياء
ونعرف أن ال
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ِ
َّ َّ َ
َّ
بداعي
اإل
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ـرس
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ال ي ـ ـت ـ ـعـ ــب م ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ُ ِ
ـض ــا أن
ب ــاس ـت ـم ـ َ ٍ
ـرار ،ون َـ ـع ـ ِـر َف أي ـ َ
دراج
أ
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ـ
ـ
ف
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ـ
ـ
ـ
ق
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ن
وإ
ِ
اإلبـ ـ ـ ـ ــداعِ َ ،
ِ
ٍ
َ
براج مضيئةٍ ،
أ
ي
ف
وليس
معتمةٍ ،
ِ
ٍ َّ
َ
اإلضـ ــاء ِة والــتـنــويـ ِـر،
فـهــو ذات ـ ُّـي
ـيء ،كـ َـمــا َ
حـ َّـتــى َأ َّن ظـ َّـلـ ِ ُـه م ـضـ ٌ
هو
َّ
ُّ
الجميل
ُظ ــل مـعـشــوقــةِ الــشــاعـ ِـر
ِ
ْ
ُ
وكتافيو باث).
(أ

زخم شعري
● ف ــي ظ ــل ال ــزخ ــم ال ــروائ ــي
الـحــاصــل فــي الـســاحــة الثقافية
واألدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ...هـ ــل ت ـخ ـش ــى عـلــى
الشعر من ذلك؟
ُ ِّ
ُ ّ
عر...
 ُ زمن الروايةِ ُ ...زمن الش ِاإلنترنت...
زمــنُ العولمةِ ُّ  ...زمــن ِ
زمـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــَ ...ك ــل ـه ــا وغـ ـي ـ ُـره ــا ه ـ َـي
ُ
َّ
ـان افـ ـت ــراض ـ َّـي ـ َـةٍ
مـ ـس ــمـ ـي ــات أزمـ ـ ـ ـ ـ َ ٍ
َ
ِفــي زم ـ ٍـن واح ـ ٍـد ،وأن يـكــون ِّهــذا
َ
َّ ُ
ال ــزم ــن "زمـ ــن َالـ ـ ّـروايـ ــةِ " ،وتـبـ َّـنــي
ـاد
هـ ـ ِ
ـض نــقـ ٍ
ـذه ال ـم ـقــولــة ِم ــن ب ـعـ ِ

من أعمال الريشة

أعمال وجوائز
يعد الريشة من أبرز الشعراء الفلسطينيين
ُُ
نابل َس
المعاصرين ،وهو من
مواليد مدينةِ
ِ
َ
في فلسطين.
َّ
َ
َ
شر في
عمل ِّ مديرا لدائر ِة
ِ
المطبوعات والن ِ
ِّ
عر الفلسطيني".
ِ
"بيت الش ِ
وصــدر له أكثر من إحــدى عشرة مجموعة
شعرية منها :الخيل واألنثى؛ حاالت في اتساع
الروح؛ الوميض األخير بعد التقاط الصورة؛

في المؤتمر العلمي للدورة  28لمهرجان الموسيقى العربية
محمد الصادق

التراث الموسيقي
ويناقش المؤتمر العلمي  3محاور هي:
"جدلية العالقة بين الشباب العربي وتراثه
ال ـم ــوس ـي ـق ــي" ،و"أث ـ ـ ــر ال ـ ـحـ ــراك الـمـجـتـمـعــي
على إب ــداع الـمــرأة فــي الموسيقى العربية"،
و"الموسيقى والطفل العربي بين الماضي
والحاضر"؛ بمشاركة  45باحثا من  15دولة
عربية وأجنبية هي :مصر ،البرتغال ،لبنان،
الكويت ،السعودية ،فلسطين ،تونس ،فرنسا،
البحرين ،ليبيا ،ال ـعــراق ،ســوريــة ،الجزائر،
األردن ،السودان.
وي ـصــاحــب ال ـمــؤت ـمــر م ـحــاضــرة وورش ــة
عمل للباحث اللبناني أمين بيهم ،يناقش
خاللها "مدخل للتحليل البياني لموسيقى

● م ــا رأيـ ـك ــم ف ــي مـصـطـلــح
الحداثة الشعرية ،وهــل فرضت
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
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َ
وجهةِ نظري ،ليس مفهوما
ِمن
ي ـت ـع ـ َّـل ـ ُـق بـ ـمـ ـع ــاص ــرت ــهِ  ،ف ـه ـن ـ َ
ـاك
ـي ال ـع ـصـ ِـر الـجــاهـلـ ِّـي
َق ـصــائـ ُـد ف ـ
َّ
ً َ
ـور ُالتي
أ َكـثـ ُـر حــداثــة َمــن الـعـصـ ِ
وإلى اآلن فالموضوعة ِفي
تلتهِ ،
َّ
الز َّ
َ
منيةِ .
وليس ِفي
بداع،
ِ
اإل ِ

*مـ ــا رؤيـ ـت ــك ل ـحــركــة اإلب ـ ــداع
ً
الفلسطيني راهنا؟
الشعري
ِّ
 كــا نـ ِّْ
الفلسطيني
ـر
ـ
ع
ـ
ـش
ـ
ل
ـ
ل
ـت
َِ
َّ ُ
َّ ٌ
الخصوصية
تلك
خصوصية َما،
ْ
خـ ـ َـرجـ ـ ْـت م ـ ــن عـ ـ ـب ـ ـ َ
ـاء ِة َّال ـق ـض ـ َّـي ــةِ
ُ
الـفـلـسـطـيـنـ َّـيــةِ م ـنــذ الــن ـك ـبــةِ ِفــي

َ َ
الغبار ،ق َم ٌر أ ْم
كالم َمرايا على شرفتين ،أطلس
ُ
َ ْ َ ُ ِّ ْ َّ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ
ات،
َح َّبة أ ْسبير
ين ،األعمال الشع ِرية ُّ -ثالثة مجلد ٍ
َأ ُّيـ َـهــا الـ ِ َّـشـ ِـاعـ ُ ٍـر ف ـ َّـي وصــدر باللغتين العربيةَِّ
ِ
ِ
َّ
النقدية
نكليزيةِ ،كما صدر له عدد من الكتب
واإل
ِ
َّ ٌ
ُ
ْ
والـمـتــر ٌجـمــة ،وتــرج ـمــت نـصــوصــه الـشـعــريــة
ُّ
َّ
َّ
َّ
اإل
والفرنسيةِ
نكليزيةِ
والنثرية ِإلــى الل ِ
غات ِ
ةَِّ
ةَِّ
ةَِّ
ةَِّ
والفارسي
سباني
واإل
يطالي
واإل
والبلغاري
ِ
ِ
َ
واأل َّ
لمانيةِ .وحاز عددا من الجوائز ،منها :جائزة

القدرات الخاصة

وجـ ـه ــت دار األوبـ ـ ـ ـ ــرا الـ ـمـ ـص ــري ــة دعـ ــوة
لـ ـلـ ـب ــاحـ ـثـ ـي ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ،وأسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة وطـ ـ ــاب
األكاديميات المتخصصة ،لحضور فعاليات
ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـع ـل ـم ــي ل ـ ـلـ ــدورة  28ل ـم ـهــرجــان
الموسيقى العربية ،تحت عنوان "الموسيقى
والمجتمع في العالم العربي" ،من  2إلــى 6
نوفمبر المقبل على المسرح الصغير.
ك ـم ــا أع ـل ـن ــت ال ـ ـ ــدار ف ـت ــح بـ ــاب م ـش ــارك ــات
أصحاب القدرات الخاصة ،إلى جانب شباب
المطربين العرب ،في المسابقة الفنية التي
تحمل اسم رتيبة الحفني.
وتـعــد الحفني أول رئـيـســة ل ــدار "األوب ــرا
الـ ـمـ ـص ــري ــة" ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وهـ ـ ــي الـ ـس ــوب ــران ــو
العالمية ،وأول وأبــرز مغنية أوبــرا بالعالم
العربي ،ومن أشهر أعمالها "األرملة الطروب"،
وهي فنانة متعددة المواهب وعازفة البيانو،
وضاربة العود ،وأستاذة معهد الموسيقى،
ح ـيــث ق ــدم ــت ق ـبــل وف ــات ـه ــا دور فـيــولـيـيـتــا،
غــادة الكاميليا ،فــي أوب ــرا فـيــردي الشهيرة
"الترافياتا".

الحداثة الشعرية

القصيدة الفلسطينية

جائزة «األرملة الطروب» تفتح أبوابها لذوي

●

ٌ
َ
آخـ ــريـ ــن وغـ ـي ـ ِـره ــم ،هـ ـ َـي م ـقــولــة
ْ
ـذه
ب ـع ـيــن
واح ـ ـ ــد ٍة؛ ْ ِإذا َ ك ــان ــت ه ـ ِ
ٍ ُ ُ
ـاء
ال ـم ـق ــول ــة ب ـ ِـن ـي ــت ع ــل ــى ِإحـ ـص ـ ٍ
ـدد ًٍّي ل ـ ـ ِـإص ـ ـ
ـدارات ال ـ ّ ِّـروائ ـ َّـي ــةِ
عـــ ِ
ِ
بالمجموعات الش َّ
عريةِ ،
مقارنة
ِ
َّ ِّ ُ َ
َّ
َ
يبين أن
اإلصـ ــداري
ف َـ ِـإن الــوا َقــع ِ
ـي هـ ـ َـذا ،وإذا كــانــتْ
ال ت ـف ــاوت ِف ـ
ع ـ َـل ــى َأعـ ـ ـ ــداد قـ ـ ـ ـ َّـراء ،فـ ـ ـ ِـإ َّن ال ـع ـ َ
ـدد
ٍ
ِ
ِّ
ِ َ َ َّ
ـاســا ألن قـ ـ َّ َّـر َاء الــشـعـ ِـر
لـيـ َـس مـقـيـ
ـث الـ ُـم ـغــايـ ِـر الــنــوعـ ِّـي هـ ْـم
ال ـحــديـ
ِ ُّ َ
ونَ ،
َّ
االحترام
كامل
مع
نوعي
قر ُاء
َّ ِ ُ ُِ
ِّ
َّ
لغة
والت ِ
ِّ
قدير لكل الـقــر ِاء ،حيث ُ
تختلف
الحديث الحداثةِ ،
ِ
ِ
الش ِ
عر ً
ًّ ْ
ّ
عن لغةِ ُالروايةِ ؛
اختالفا نوعيا
ُ ِّ
َّ
تكثيفي ٌة ،ولغة ّ
عر
لغة الش
الروايةِ
ِ
ٌ
ُ َ
َّ
ُ
والبشر يميلونَ ِإ لى
سهابية ،
ِإ
َّ
ـرد ْالـ َّـسـهـ ِـل ،أكـثـ َـر
ـ
ـس
ـ
ل
وا
الحكايةِ
َِّ
ْ
من ِ ْ
بتفعيل
ويل َ َ ِ
ميلهم ِإ َلـ ُـى ُالتأ ِ
ريد الخوض أكثرَ
المخيلةِ  ،وال أ
َّ
الز َّ
َّ
منيةِ َ ،
ليس
القضي
هذه
ةِ
ِف َ َّي ِ
ِّ
ُ
أل َن ـنــي شــاعـ ٌـر أدافـ َ ـ ُـع عــن الــشـعـ ِـر
ُ َ
عليه ،بـ ْـل أل َّن هـنـ َ
ـاك قـ َّـر َاء
وأ ِّغ ــار
ِّ
ّ
آن.
كل
ي
ف
وللر
عر
وايةِ
ِ
ٍ
للش ِ

رتيبة الحفني
المقام" ،و"تحرير الصوت والفيديو كتقنيات
مكملة للتحليل البياني لموسيقى المقام"،
و"الـتـحـلـيــل الـبـيــانــي لـلـصــوت ال ــى التحليل
بالفيديو".
وتضم المسابقة هــذا العام قسما للغناء
للشباب من  17حتى  35عاما ،ويصل إجمالي
ج ــوائ ــزه ــا إلـ ــى  55ألـ ــف ج ـن ـيــه ،بـيـنـمــا فئة
األطفال من  6حتى  14عاما ،وجوائزها 27
ألفا؛ وتشترط على المتسابق أداء أغنية من
التراث وأخرى من اختيارهُ ،
ويستثنى من هذه
الشروط المواهب من ذوي القدرات الخاصة.
أمـ ــا م ـســاب ـقــة ال ـع ــزف ال ـم ـن ـفــرد ع ـلــى آالت
التخت الشرقي "الناي ،القانون ،العود ،الكمان،
التشيللو" فتشترط أال يزيد عمر المتقدم على
 35عاما ،وأن يقوم بــأداء عمل اختياري من
المؤلفات الموسيقية اآللية وليست الغنائية
بـ 10دقائق؛ إلى جانب عمل حر "تقاسيم" لمدة
 3دقائق ،وعمل آخر من اختيار لجنة التحكيم
ُيعلن قبل انعقاد التصفيات بأسبوع ،حيث
تم رصد  55ألف جنيه جوائز للفائزين ،كما
قررت إدارة المهرجان مشاركة الفائزين في
حفل الختام على المسرح الكبير.

حصاد

رمضان :رابطة األدباء تنظم
 8دورات أدبية

محمد حلمي الريشة
ْ ُ
ُ َ
دب
ـام  ،1948ومــن ثـ َّـم ظـهـ
عـ ِ
ـور أ ِ
َّ
وال ـ ــذي ُغ ــف ـ َـر ل ــهُ
فقرُ
،
ـ
م
ـاو
ـ
ق
ـ
ال ـم
ـةِ
ِ
ِّ
فـ ِّـن ـي ـتــهِ  ،خ ـصـ ً
ـوصـ ُـا ِف ــي الــش ـعـ ِـر،
َ
ذلـ َـك َأ َّنــهَ ،
ً
شعرا
كما نعرف ،كــان
َ
ُ
َ
َّ
خطابيةٍ  ،يسعى
مباش ً َّر ا ،بلغةٍ
َّ ِّ َ ْ
عن
إلى الت
ِ
حريض َ الثوري ٌ ،عدا َّ ٌ
َِ َّ ُ ْ ُ ْ
ثقافية
لم تكن هناك تفاعالت
أنه
مـ َ
ِّ
والعالمي،
ـارج الـعــربـ ِّـي
ـ
خ
ـ
ل
ا
ـع
ِ
ُ
البغيضِ ،سوى
االحتالل
كم
بح
َّ ِ
ُّ ِ
َ َِ
ـاد ا َلــســوف ـي ـتـ ِّـي
االت ـ ـحـ ـ َ ِ
مـ ــع َأ ِ
دب ً
ِّ
العربي
دب
األ
من
ا
وبعض
آنذاك،
َ ِ
ُ
ِّ َّ
َّ
ـدي الـ ــذي َّك ــان االح ـتــال
الــتـقـلـيـ
ْ
ُ
َ
من مدارس
يسمح بهِ ِفيما َ تبقى َّ
بسبب أفعالهِ الشائنةِ .
مزريةٍ َ،
ِ
ْ
َ ْ
َ
معايير
ردنا الحديث عن
ِإَّن أ ِّ
ِّ َ
عر الفلسطيني قبل
معينةٍ ُللش ِ
َ ْ
َ
معايير
فما من
اتفاقية "أوسلو"،
ـار ش ـعـ ِـر ال ـم ـقــاومــةِ ،
َّ ِس ــوى م ـ ُع ـيـ ِ
ال َذي نعرف ،وشعرائهِ .
َ ُ
َّ َ
ـت
أمـ ــا م ــا بـ ـع ــده ْ ،ف ـقـ ِ َـد اخـتـلـفـ ِ
ُ
معايير
ـل
ـ
ث
ـ
م
ـت
ـ
ت
ـا
ـ
ب
و
،
المعايير
َّ ِ
الـ ِّـشـعــر الـعــربـ ِّـي عـمـ ً
وربـمــا
ـومـ ُـا،
ِ
َ ُّ
ِّ
سلوب،
واأل َ ْ َ ِْ
العالمي ،مثل اللغةِ َّ َ ،
والمواضيع؛ ِبمعنى أنه لم يعد
ِ َّ
ُ َ
مكان التمييز بين القصيد ِة
باإل
ِ
َّ
ِ َّ
الفلسطينيةِ والقصيد ِة العربيةِ ،
َ
ً
عموما.
العالم
القصائد ِفي
أو
ِ
ِِّ
ـراء
ومـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ َـم َال ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـ ِّـي ـي ــن ،وخ ـص ـ ً
ـوص ــا
ال ـم ـق ـي ـم ـيـ َـن ِف ـ ــي ف ـل ـس ـط ـي ـ َـنَ ،لـ ــمْ
َ
َ
ُ
قصائد هم
وا ،أ و َينشروا،
يكتب
َّ
الذ َّ
اتي َة ً
نظرا للواقع الفلسطينيِّ
َ َ ِ
َ
ِّ
رض
ـاب األ ِ
الـمـحـتــد ب ـيــن أص ـح ـ ِ

َّ
والفنون ِفي
واآلداب
العالميةِ
ِ
ِ
ِ
للفكر ِّ ِ
المهاجر ُ
ُ
عام
لموسم
عر
الش
حقل
ي
ف
ستراليا
أ
ملبورن-
ِ
ِ
ِ ِ
َِّ ً
َّ ً
2011م ،كما اختي َ
لعام 2011
ة
ثقافي
ة
شخصي
ـر
ِ
َّ
المهاجر
قبل جــريــد ِة
المهاجر ومنظمةِ
ِمــن َّ ِ
ِ
ِ
ُ
والفنون ِفي ملبورن .كما
واآلداب
للفكر
العالمي
ةِ
َّ ِ
ُِ
ِ
ْ
المغرب
ي
ف
عدي
الس
المالك
عبد
جامعة
قامت
ِ
ِ
ِ
ِّ ِ
َّ
َّ
حلمي الريشة
بتسميةِ جائزة
اعر محمد ِ
الش َِّ
ُّ
ِ ِّ َ
باب منذ عام .2010
الش
ين
الجامعي
عراء
للش ِ
ِ

َ
َ ِّ َ
فكان
والغزا ِة البرابرة،
صليين
األ َّ
ُ َ َّ
ِ َ َ
الش ُ
هذه َ الحالة ال
اعر
يشعر بأن ِ
ُ ُ َ
َ
َ
ينشر،
يكتب ،أو
تسمح لــه بــأ َّن ً
ً
َ
قصائد َ عاطفية مثالَ .
ُ
معظم
وبعد أوسلو انقبض
ُّ
َ
َ
فصار ِت
ـراءَّ على ذواتـ ِـهــم،
الـ َّـشـعـ ِ
ُ ُ
ُ
ُ
َّ
ً
طلع كثيرا مما
الذات الشاعرة ت ِ
َ
حــوصـ َـر ِفـيـهــا ِف ــي الـ َّ
ـق؛ مــن
ـ
ب
ـا
ـ
ـس
َّ ِ
ال ـب ــوح ال ـ َّـث ـ ِّ
ـريِ ،إل ــى الــنــرجـسـ َّـيــةِ
َّ ِ
ـاح،
الــشــرســةِ ِ ،إل ــى الـعـشـ ِ
ـق الـمـبـ ِ
وتـ ـ ـ ـ َن ـ ـ ــاول ك ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـمـ ــواض ـ ـ َّيـ ــع،
َ
الن ِّص
و ِّه ــذا ِّســاهــم ِفــي نـضـ ِ
ـوج ِّ
َّ
ي
فن
منسوب
وارتفاع
الشعري،
ِ تهِ
ِ َ
وأصـبـ َـح ًّ
نصا
ولغتهِ المغاير ِة،
ُ
َ
ًّ
نتائج
يحمل ِفي صفاتهِ
شعريا َّ ِ
َّ
َ
ِّ
ـح الــثـقــافــي بـعــد ُانفتاحهِ
الـ َـتــاقـ ِ
ـاءات الـعــالـ ِـم ِّاألخ ــرى،
عـ ِّـلــى ف ـض ـ ِ
عريةِ ِمنها ،وغير الش َّ
الش َّ
عريةِ .
ِ

شعر التانكا
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خالد عبداللطيف رمضان
أطلقت رابطة األدباء الكويتيين الدورة الرابعة من
"أكاديمية األدب" قبل أيام ،وستستمر حتى  5ديسمبر
المقبل ،برعاية الهيئة العامة للشباب.
وبهذه المناسية ،قال األمين العام لرابطة األدباء،
د .خ ــا ل ــد ر م ـ ـضـ ــان ،إن ا ل ــر غ ـب ــة ف ــي ص ـق ــل ا ل ـم ــوا ه ــب
الشبابية فــي الكتابة اإل بــدا عـيــة ،هــي الهاجس ا لــذي
تهدف إليه الرابطة ،من خالل تنظيمها للدورة الرابعة
من دورات أكاديمية األدب.
َّ
وبين أن أكاديمية األدب ،هي برامج تدريب موجهة
إلى الشباب ،لتنمية مهاراتهم األدبية ،وتوجيههم إلى
طريق الكتابة األدبية .وأوضح أن الدورة الرابعة من
األكاديمية تشمل تنظيم  8دورات متنوعة في مختلف
صنوف األدب يقدمها كوكبة مميزة من أساتذة األدب،
وتستمر كل دورة أدبية خمسة أيام ،وتصل الساعات
التدريبية إلى  15ساعة لكل دورة.
وأض ــاف رمـضــان أن ال ــدورات األدب ـيــة هــي "النحو
العربي" ،ويحاضر فيها د .عبدالمحسن الطبطبائي،
ودورة " فـ ـن ــون ا ل ـن ـث ــر األد بـ ـ ـ ــي" ي ـق ــد م ـه ــا د .س ـل ـطــان
الـ ـح ــري ــري ،والـ ـ ـ ــدورة ال ـث ــال ـث ــة ه ــي "م ـك ــون ــات ال ـنــص
السردي" يقدمها د .مرسل العجمي ،والدورة الرابعة
ب ـع ـنــوان "تـحـلـيــل ال ـنــص ال ـش ـع ــري" ل ـلــدك ـتــور إي ـهــاب
النجدي ،وا ل ــدورة الخامسة "النقد األد بــي الحديث"
للدكتورة سعاد العنزي ،وا لــدورة السادسة بعنوان
"قواعد الكتابة العربية ومهاراتها" يقدمها د .يحيى
مير علم ،وا ل ــدورة السابعة بعنوان "علم ا لـعــروض"
يقدمها د .عبدالله غليس ،وا لــدورة الثامنة بعنوان
"علم البالغة" يقدمها د .جابر محمد.
َّ
وثمن رمضان رعاية الهيئة العامة للشباب ،التي
تعمل بكل جد على االحتفاء بفئة الشباب ،مؤكدا أن
الرابطة حريصة على التعاون والدخول في شراكات
مع الجهات التي تهتم بدعم األدب وتطويره.
وقال إن أكاديمية األدب ستسهم في تخريج جيل
من الموهوبين الذين حظوا بالتعرف على األدوات
ا لـتــي تمكنهم مــن د خ ــول عــا لــم ا لـكـتــا بــة األد ب ـيــة ،وان
أكاديمية األدب تأتي استكماال لجهود مستمرة من
الرابطة لعقد دورات تدريبية ،بهدف تطوير الكتابة
األدبية وصقلها.
َّ
ووجه رمضان الدعوة للشباب ،مبينا أن التسجيل
فــي ا ل ــدورات مجاني ،و مـتــاح لجميع المواطنين من
سن  14إلى  34عاما.

ديوان للشاعر الريشة

افتتاح الدورة الـ  64لمعرض بلغراد الدولي للكتاب
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال
ش ــارك ــت وزي ـ ـ ــرة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـم ـصــريــة
إي ـن ــاس ع ـبــدالــدايــم ف ــي م ــراس ــم افـتـتــاح
فعاليات الدورة الـ  64من معرض بلغراد
الدولي للكتاب بصربيا الذي تحل مصر
عليها ضيف شــرف ،وذلــك مع نظيرها
الصربي فالدان فوكوسافليفيتش ووزير
ال ـع ـمــل ب ــال ـب ــاد زوران جــورجـفـيـتــش،
وعـ ـم ــدة ب ـل ـغ ــراد زوران رادوي ـش ـي ـتــش
بحضور السفير عمرو الجويلي سفير
مـ ـص ــر فـ ــي ص ــربـ ـي ــا ،وأع ـ ـض ـ ــاء ال ــوف ــد
الـمـصــري ال ـم ـشــارك فــي الـفـعــالـيــات من
ق ـي ــادات وزارة ال ـث ـقــافــة ،وه ــم د .هيثم
ال ـح ــاج رئ ـيــس هـيـئــة ال ـك ـتــاب ،والـفـنــان
خالد جالل رئيس قطاع االنتاج الثقافي،
ود .أنــور مغيث رئيس المركز القومي
للترجمة،
ود .أحمد عواض رئيس الهيئة العامة
لقصور الثقافة ،ود .هبة يوسف رئيسة
قطاع العالقات الثقافية الخارجية.
ثم توجه الحضور الفتتاح الجناح
المصري الذي يحمل شعار تاريخ ثقافي
ورؤى متعددة استلهم تصميمه من فن
ع ـمــارة الـمـعــابــد الـفــرعــونـيــة ليعبر عن
طــابــع الـحـضــارة العريقة الـتــي نجحت
فــي إث ــراء التاريخ اإلنـســانــي ،ومــا زالــت
تلفت أنظار العالم ،حيث تم عزف مقطع
من موسيقى أوبرا عايدة احتفاء بمصر.

القوى الناعمة
وخ ــال االف ـت ـتــاح تـقــدمــت عـبــدالــدايــم
بالشكر للمسؤولين عن معرض بلغراد
عـلــى دعــوتـهــم لـمـشــاركــة مـصــر كضيف
ال ـ ـشـ ــرف لـ ـه ــذه الـ ـ ـ ـ ــدورة ،وال ـ ـتـ ــي مـثـلــت
اإليمان بقدرة القوى الناعمة على إجراء
حــوار مثمر يهدف إلى توطيد وتعزيز
العالقات بين مختلف الشعوب.
وأض ــاف ــت ع ـب ــدال ــداي ــم أن الـحـضــور
المصري يعبر عن الحراك اإلبداعي في
الوطن ،كما جاء ضمن توجهات الدولة
المصرية الــرامـيــة إلــى تالقي الثقافات
وح ــوار الـحـضــارات ،بهدف إعــاء القيم
السامية ،مشيرة إلى أن مصر الحديثة
ت ـجــذب االن ـت ـبــاه بـمــا تـسـطــره مــن واقــع

تبادل الدروع بين الوفدين المصري والصربي
ً
جديد تلعب خالله الثقافة دورا أساسيا
فـ ــي بـ ـن ــاء اإلنـ ـ ـس ـ ــان وت ـش ـك ـي ــل ال ــوع ــي
وترسيخ الـهــويــة ،وه ــذا مــا يتجلى في
اهتمام القيادة المصرية ببناء مدينة
الـثـقــافــة وال ـف ـنــون بــالـعــاصـمــة اإلداريـ ــة
الجديدة التي ستكون منارة تضاف إلى
منارات مصر الثقافية.
ولفتت إ لــى أهمية الثقافة والفنون
باعتبارهما عنوان الحضارة والمسار
األم ـث ــل ل ـب ـنــاء االنـ ـس ــان والـمـجـتـمـعــات
والوسيلة الفاعلة لتأصيل مبادئ الحق
وال ـخ ـيــر وال ـج ـم ــال ،مــوضـحــة أن أل ــوان
ال ـتــوج ـهــات اإلب ــداع ـي ــة الـمـصــريــة الـتــي
تحتضنها الفعاليات تسعى إ لــى فتح
آفــاق معرفية جديدة تعمل على تقوية
الصالت بين الشعبين.

التعدد الثقافي
من جهته ،قال وزير الثقافة واإلعالم
فالدان فوكوسافليفيتش في كلمته ،إن
مـصــر دول ــة صــديـقــة وتـتـمـيــز بالتنوع
والتعدد الثقافي ،وإن العالقات المصرية
الصربية تشهد تطورا ونموا ملحوظا
حــال ـيــا ،الف ـتــا إل ــى أن ال ـت ـطــور الـثـقــافــي
واالجـتـمــاعــي بــدأ منذ أكـثــر مــن خمسة
آالف عام ،مما جعل الحضارة المصرية

الـعــامــة األكـثــر رمــزيــة لـلـتــراث الثقافي
العالمي.
ووص ـ ــف فــوكــوســاف ـل ـي ـف ـي ـتــش مصر
بأنها دولة التاريخ الغني الذي ولد فيها
ال ـتــراث اإلن ـســانــي ،مــؤكــدا أن المشاركة
ال ـم ـصــريــة ف ــي م ـع ــرض ال ـك ـت ــاب فــرصــة
جيدة لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي
بين البلدين.

الثقافة المصرية
من جانبه ،رحب عمدة بلغراد زوران
رادوجيتش بالحضور ،وأكد أن الثقافة
ال ـم ـص ــري ــة ال ـخ ـص ـبــة س ـت ـف ـتــح أب ــواب ـه ــا
هــذا العام أمــام زوار معرض بلغراد من
خالل سلسلة من األنشطة المخطط لها.
وأضاف رادوجيتش أنها فرصة ممتازة
للمواطن الصربي للتعرف على الكتاب
المصريين ،والمشاركة في ورش العمل
اإلبــداعـيــة ،الفـتــا إلــى أنـهــا خـطــوة مهمة
نحو دعم وتعميق التقارب بين البلدين.
ب ــدوره ،قــال رئيس الهيئة المصرية
ال ـعــامــة لـلـكـتــاب هـيـثــم ال ـح ــاج ع ـلــي ،إن
"ال ـك ـتــاب هــو ال ـصــديــق ال ــذي نـسـتــودعــه
أس ــرارن ــا فـيـسـتــودعـنــا وع ـي ــه ،والـكـتــاب
ذلــك الكائن الــذي عرفته حضارتنا منذ
فـجــر الـتــاريــخ ،فـكــانــت مـصــر واح ــدة من

أقـ ــدم م ــواط ــن ال ـك ـتــابــة ،ك ـمــا صـ ــارت في
الـعـصــر الـحــديــث تمتلك واح ــدا مــن أهــم
م ـعــارض الـكـتــاب فــي الـعــالــم واأله ــم في
الــوطــن الـعــربــي" ،مشيرا إلــى أن "تفعيل
أطر التعاون بين مصر وصربيا بدأ منذ
عام في معرض القاهرة الدولي ،وتشارك
خاللها ممثلو الدولتين في وضع خريطة
ثـقــافـيــة نـجــح م ــا ت ــم تـحـقـيـقــه مـنـهــا في
التعبير عن بعض آمالنا في تقاسم عمل
ثقافي طموح تدعمه أسس راسخة تنظر
إلى مدى مستقبلي مشرق".

الدروع التذكارية
وقامت وزيرة الثقافة بتسليم الدروع
التذكارية إلى نظيرها الصربي ،وعمدة
بـلـغــراد إضــافــة إلــى إه ــداء بعض الكتب
الـمـصــريــة الـتــي تــرجـمــت إل ــى الصربية،
وه ــي مـلـكــات مـصــر لـمـمــدوح الــدمــاطــي،
وسـ ـ ـ ــوق الـ ـلـ ــه ل ـل ـك ــات ــب طـ ـ ـ ــارق ال ـط ـي ــب،
وصربيا بعيون مصرية للسفير عمرو
الجويلي.
ثم شهد الحضور عرضا لفرقة باليه
أوبـ ــرا ال ـق ــاه ــرة ،ال ـتــي أب ـه ــرت الـجـمـهــور
في المسرح الوطني التاريخي بلغراد،
وتضمن عــددا من اللوحات الفنية التي
عبرت عن الحضارة والتراث المصري.

توابل ةديرجلا

•
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أخبار النجوم

إنجي وجدان أغلقت
خاصية التعليقات

بعد شهور من الدراسة والقراءة المتأنية لعدد من السيناريوهات التلفزيونية ،استقر الفنان محمد المنصور على  4نصوص
تراثية جديدة ومختلفة ،اثنان منها يخوض بهما الموسم الدرامي في رمضان المقبل ،واثنان بعد انتهاء الموسم.
حول الجديد خالل الفترة المقبلة وتفاصيل العودة المرتقبة له بصحبة أخيه الفنان حسين المنصور ،كان لـ«الجريدة» هذا اللقاء:
عزة إبراهيم

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان مـ ـحـ ـم ــد
الـمـنـصــور أن رم ـضــان المقبل
سيشهد عــودتــه لـلـتـعــاون مع
أخـ ـي ــه ح ـس ـيــن ال ـم ـن ـص ــور فــي
نص درامــي من تأليف الكاتب
الـبـحــريـنــي ج ـمــال ص ـقــر ،وقــد
سـ ـب ــق ب ـي ـن ـه ــم الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون فــي
مسلسل «ريح الشمال» ،للمخرج
مصطفى رشيد ومجموعة من
الفنانين اإلمــاراتـيـيــن ،ودارت
قصته حول معاناة األجداد في
اإلمارات قبل اكتشاف البترول.

عودة قوية

سعيد بتجديد
التعاون مع
المؤلف جمال
صقر في نص
مميز

وأض ــاف أن ــه سعيد بتكرار
التعاون مع المؤلف جمال صقر
ف ــي ن ــص م ـم ـيــز ،يـشـهــد ع ــودة
قوية للفنان حسين المنصور
بطل المسلسل ا لـجــد يــد ،فيما
يكتفي هــو بــا لـظـهــور كضيف
شرف إلى جانب المشاركة في
اإلنتاج بمعية أخيه.
وأوضح أن المسلسل الجديد
الــذي ال يــزال جاريا التفاوض
حـ ـ ــول اس ـ ـمـ ــه ،سـ ـيـ ـك ــون عـ ــودا
أ ح ـمــد للجمهور ا ل ــذي تشوق
لعائلة ا لـمـنـصــور ،بعد رحيل
 3إخــوان أثــروا الساحة الفنية

بــأعـمــال خــالــدة ،واآلن نـحــاول
االعتماد على أنفسنا الستعادة
ثـ ـق ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـ ـ ــذي اعـ ـت ــاد
راق مــن األعمال
على مستوى ٍ
الفنية آلل المنصور بالكويت
والخليج.

 4فتيات
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـخـ ـ ــط ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــي
الرئيسي بالعمل الجديد ،كشف
المنصور أن القصة تدور حول
 4بـنــات تـحــدث بينهم العديد
من المواقف واألزم ــات ،ولذلك
فــربـمــا يـحـمــل االس ــم المقترح
للعمل لـفـظــة «ال ـب ـن ــات» ،ولكن
ال ـع ـن ــوان ال ـن ـهــائــي ح ـتــى اآلن
تحت التحضير.
وق ــال إن الـمـسـلـســل ينتمي
إلى فئة «الفانتازيا» ،ويتكون
مـ ـ ـ ـ ــن  30ح ـ ـل ـ ـق ـ ــة و ي ـ ـن ـ ــا ق ـ ــش
موضوعات اجتماعية متعددة
وشـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ال ـ ـت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــد ،ل ـك ـن ــه
ي ـطــرح ـهــا ب ــأس ـل ــوب فــان ـتــازي
سلس وبسيط.
وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه ل ــن يـسـتـطـيــع
ال ـم ـشــاركــة ف ــي أع ـم ــال درام ـيــة
قبل السباق الرمضاني ،نظرا
لـ ـضـ ـي ــق ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ،ف ـ ـضـ ــا عــن
انشغاله بعمل آخــر مــن إنتاج
ع ـب ــدال ـل ــه ب ــوشـ ـه ــري وإخـ ـ ــراج
مناف عبدال ،ليخوض رمضان
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ب ـع ـم ـل ـي ــن ت ــراثـ ـيـ ـي ــن،
وذلــك بعد النجاح الــذي حققه
مـسـلـسـلــه األخـ ـي ــر «ال ــدي ــرف ــة»،
مــع ذات الـمـخــرج والمنتج ،إذ
و جــد المنصور تناغما كبيرا
في العمل معهما مقررا خوض
الـمــوســم الـمـقـبــل بـعـمــل جديد
بصحبتهما.

ً
راف ـض ــا الـكـشــف ع ــن مــزيــد من
التفاصيل حول األعمال الجاري
تجهيزها.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل
سـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــرض عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـلـ ـف ــزي ــون
الـكــويــت ،حـيــث تــم االت ـفــاق مع
م ـن ـت ــج الـ ـعـ ـم ــل ،أم ـ ــا مـسـلـسـلــه
بصحبة أخيه فلم يتم االتفاق
حتى اآلن مع القناة العارضة،
ً
ومـ ــن ال ـم ــرج ــح أيـ ـض ــا أن يـتــم
عرضه على شاشة التلفزيون
الرسمي.

بعد رمضان
وقــال المنصور إنــه يستعد
لمسلسلين أ حــد هـمــا للكاتبة
ن ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـكـ ــاوي ،واآلخـ ـ ـ ــر
للمؤلف مشعل الفضلي ،ولكنه
أرج ــأ عملية التصوير إلــى ما
ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء أعـ ـم ــال رم ـض ــان
ال ـم ـق ـب ــل م ـك ـت ـف ـي ــا بــال ـع ـم ـل ـيــن
السابق ذكرهما.
وأض ــاف أنــه واص ــل الـقــراءة
ط ــوال الـشـهــور الـمــاضـيــة ،منذ
انـ ـتـ ـه ــاء مـ ـش ــاه ــده بـمـسـلـســل
«ال ــدي ــرف ــة» ،الخ ـت ـيــار نصوص
جـ ـي ــدة ي ــواص ــل ب ـه ــا مـ ـش ــواره
الفني المميز ،واستقر على 4

إنجي وجدان

محمد المنصور
أعمال جميعها تراثية كويتية،
ول ـك ـن ـه ــا ت ـخ ـت ـل ــف كـ ـثـ ـي ــرا عــن
بعضها كما تخالف مــا قدمه
من قبل في «الديرفة».

ٍّ
تحد جديد

وأك ـ ـ ــد أن تـ ـق ــدي ــم  4أعـ ـم ــال
ً
ت ــراث ـي ــة ل ـيــس عـ ـج ــزا ،ولـكـنـهــا
جـمـيـعــا ن ـص ــوص ج ـي ــدة وتــم
ً
اختيارها بعناية ،مضيفا أنه
تـحـ ٍّـد جــديــد لنفسه أن يـقــدم 4
أعمال تراثية مختلفة ،كل منها
يحكي قصة منفردة بأسلوب
خـ ـ ــاص ،مـ ــا ي ـج ـعــل ال ـم ـشــاهــد
ال يـشـعــر بــالـمـلــل أو ال ـت ـكــرار،
مشيرا إلى أن التراث الكويتي
غني بالدراما واألحداث الشيقة
التي تثري أي عمل فني وتزيده
جماال وجاذبية.
ولفت إلى أن مواقع التصوير
سـتـكــون مـخـتـلـفــة ،إل ــى جــانــب

الفنانين المشاركين باألعمال
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،كـ ـم ــا أن ال ـق ـص ــص
مغايرة وليس بينها تشابه.
ُي ــذك ــر أن مـحـمــد الـمـنـصــور
خ ـ ــاض الـ ـم ــوس ــم ال ــرم ـض ــان ــي
الماضي بمسلسل «الــديــرفــة»،
بــالـتـعــاون مــع الـمـخــرج مناف
ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدال ،والـ ـ ـم ـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــة عـ ـلـ ـي ــاء
ال ـكــاظ ـمــي ،وال ـف ـنــان ـيــن هـيـفــاء
ع ـ ـ ـ ـ ــادل ،وأسـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــان ت ــوفـ ـي ــق،
وع ـب ــدال ــرح ـم ــن الـ ـعـ ـق ــل ،ون ــور
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وغ ــدي ــر ال ـس ـب ـتــي،
وبثينة الرئيسي ،وغيرهم من
الفنانين.

المنصور وعبير الجندي وعبدالله بوشهري في كواليس «الديرفة»

سارة أبي كنعان تتابع
تصوير «آخر الدني»

أكرر التعاون
مع عبدالله
بوشهري
ومناف عبدال
سارة أبي كنعان
رغم األوضاع السياسية المفصلية التي يشهدها
ً
لبنان حاليا ،اختار فريق مسلسل «آخر الدني» ،بطولة
الممثلةسارة أبي كنعانوالممثلوسام فارس متابعة
تصوير العمل الذي يتم في منطقة جبيل ،بينما توقف
ً
حاليا تصوير مسلسل «لو ما التقنيا« الذي يجمعها
بالممثل يوسف الخال.
ويؤدي فارس شخصية «سامي» في «آخر الدني»،
وهو حسب أحداث المسلسل مصور ومخرج موهوب
ي ـل ـت ـقــي ب ـس ـيــريــن الـ ـت ــي ت ـج ـســد ش ـخ ـص ـي ـت ـهــا س ــارة
وتجمعهما قصة حب تتخلها مشاكل كبيرة لتقف في
وجهيهما .والمسلسل دراما اجتماعية من إنتاج قناة
الجديد ،أما المعالجة الدرامية لنادين جابر وسيف
حامد ،وكتابة خالد إبراهيم ،وإخراج إياد نحاس.

مشاركة هندية
و ك ـ ـشـ ــف أن م ـس ـل ـس ـل ــه مــع
ع ـب ــدال ـل ــه ب ــوش ـه ــري سـيـشـهــد
ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن هـ ـ ـن ـ ــود
معروفين على الساحة الفنية،

فاجأت الممثلة المصريةإنجي وجــدان الجمهور
ب ـقــرارهــا إغـ ــاق خــاصـيــة الـتـعـلـيـقــات عـلــى حسابها
الخاص على أحد مواقع التواصل االجتماعي.
ً
وكانت إنجي تعرضت أخيرا النتقادات من بعض
ً
ً
ال ـم ـتــاب ـع ـيــن ب ـس ـبــب وزنـ ـه ــا ،م ـمــا أث ـ ــار ج ـ ــدال ك ـب ـيــرا،
وتوصلت إلى قرارها بإغالق خاصية التعليقات بسبب
االنتقادات السلبية التي تتعرض لها.

 ...ومع الراحل منصور المنصور وحسين المنصور

األفالم المصرية تغزو المهرجانات العربية والعالمية

«السلطان» لمحمد رمضان
يطرح في  26الجاري

أهمها «يوم وليلة» و«حبيب» و«بعلم الوصول»
القاهرة  -محمد قدري

يشارك عدد كبير من
األفالم المصرية ،خالل
األسابيع األخيرة من العام
الحالي ،في مهرجانات
عالمية وعربية ،بعد غيابها
بشكل كبير خالل األشهر
األولى من العام ،واحتالل
األفالم العربية األخرى
للمهرجانات على حساب
المصرية.

النجمة بسمة
تشارك في
«مونبلييه»
السينمائي
بفرنسا الذي
يقام نهاية
العام الحالي

الفيلم المصري
القصير «ما
تعالش عن
الحاجب»
يواصل
حضوره في
المهرجانات

محمد رمضان

فيلم «بعلم الوصول»
ت ـس ـج ــل األف ـ ـ ـ ــام ال ـم ـص ــري ــة
حضورا قويا في المهرجانات
العربية والعالمية في األسابيع
األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي،
حـ ـ ـي ـ ــث ي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ف ـ ـي ـ ـلـ ــم «يـ ـ ـ ــوم
وليلة» ،على رأس قائمة األفالم
ال ـم ـص ــري ــة ،وي ـم ـث ــل م ـص ــر فــي
عدة مهرجانات ،منها فعاليات
ال ـ ـ ــدورة ال ـثــان ـيــة م ــن م ـهــرجــان
ال ــدار البيضاء للفيلم العربي،
والذي يقام خالل الفترة من 18
حتى  25الجاري بالمغرب ،ومن
المقرر عرض الفيلم الذي يمثل
مـصــر فــي الـمـســابـقــة الرسمية
ل ـل ـم ـهــرجــان ب ـح ـضــور أب ـطــالــه،
حـ ـي ــث تـ ــأتـ ــي مـ ـش ــاركـ ـت ــه ب ـعــد
مشاركته فــي ال ــدورة التاسعة
من مهرجان «مالمو» للسينما
العربية ،الذي أقيمت فعالياته
بــال ـســويــد ،وال ـ ــذي ان ـت ـهــى قبل

بوستر «يوم وليلة»

فيلم «حبيب» لسيد رجب
عدة أيام ،حيث تم اختيار الفيلم
ليمثل مصر ،ولذلك ،سافر طاقم
ع ـم ـل ــه لـ ـع ــرض ــه ه ـ ـنـ ــاك ،وس ــط
حفاوة كبيرة من الحضور ،كما
أن الفيلم الجديد ينتظر عرضه
بــدور السينما المصرية خالل
أيام ،ويشارك في بطولته خالد
الـ ـنـ ـب ــوي ،وأحـ ـم ــد ال ـف ـي ـش ــاوي،
ودرة ،وحـنــان م ـطــاوع ،وخالد
سرحان ،وميدو عــادل ،وحمزة
العيلي ،وهو من تأليف يحيى
فـ ـك ــري ،وإخـ ـ ـ ــراج أيـ ـم ــن م ـك ــرم،
السيما بعد أن انطلقت الحملة
ال ـتــروي ـج ـيــة لـلـفـيـلــم م ــن خــال
البوسترات التشويقية واإلعالن
المتنوع.

مهرجان مونبلييه
ومن جهتها ،تشارك النجمة

بسمة فــي مـهــر جــان مونبلييه
السينمائي بفرنسا ،الذي يقام
نهاية الشهر الجاري ،بمشاركة
فيلمها الجديد «بعلم الوصول»
في ثاني جوالته العالمية بعد
مشاركته في مهرجان «تورنتو»،
وتحقيقه صــدى واسـعــا خالل
ع ـ ــرض ـ ــه ،وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـســه
يعرض الفيلم في البرازيل من
خـ ــال م ـه ــرج ــان «س ــاوب ــاول ــو»
السينمائي 4 ،م ــرات ،ويشارك
الفيلم نفسه بمهرجان قرطاج
السينمائي ،بــالــدورة الثالثين
مــن الـمـهــرجــان ،حيث يتنافس
على التانيت الذهبي للمهرجان
لـ ــأفـ ــام الـ ــروائ ـ ـيـ ــة ال ـط ــوي ـل ــة،
والفيلم تدور أحداثه حول هالة
ً
التي أصبحت أما ،وتظهر خالل
ً
األح ــداث أنها تعاني ضغوطا
حياتية بسبب األمومة ،ووجود

التراجع عن حصد الجوائز
شاركت مجموعة من األفالم المصرية شاركت،
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،ف ــي ع ــدة مـهــرجــانــات،
لـكـنـهــا ع ـج ــزت ع ــن تـحـقـيــق ج ــوائ ــز ،ب ـمــا فيها
المهرجانات المصرية ،وهو ما يخالف ما حدث
العام الماضي ،حيث عرضت عدة أفــام حققت
جوائزة كثيرة مثل «ليلي خارجي ويوم الدين»
من خالل المشاركة في أكبر عدد من المهرجانات
والحصول على إشادات بالغة.

على صعيد آخر ،لم يتوصل صناع «القاهرة
السينمائي» إلى األفالم التي ستمثل مصر فيه
بشكل نهائي في المهرجان الــذي يقام خالل
شهر من اآلن ،وهو ما يشير إلى وجود مشكلة
فــي اإلنـتــاج السينمائي حاليا ،لكن مشاركة
ً
بعض األفالم مؤخرا في عدة مهرجانات أزالت
اآلثار السيئة للعام سينمائيا إلى حد ما.

مشاكل صحية ،باإلضافة إلى
وف ـ ــاة والـ ــدهـ ــا ب ـع ــد ارت ـبــاط ـهــا
ب ــه ،ووج ــود زوج ـهــا بالسجن،
ومـ ـح ــاولـ ـتـ ـه ــا إي ـ ـجـ ــاد مـشـكـلــة
لـ ـتـ ـح ــري ــره ،وت ـت ـغ ـي ــر ح ـيــات ـهــا
بـ ـمـ ـج ــرد أن تـ ـج ــد رسـ ــالـ ــة م ــا.
الفيلم من بطولة بسمة ،وبسنت
شوقي ،ومحمد ســرحــان ،ومن
ت ــأل ـي ــف وإخـ ـ ـ ــراج هـ ـش ــام صـقــر
في تجربته اإلخراجية األولــى،
والعمل من إنتاج محمد حفظي.

أفالم روائية
بـ ـ ــدوره ،ي ـع ــود ال ـف ـنــان سيد
رجـ ــب إلـ ــى الـسـيـنـمــا ب ـق ــوة من
جديد من خالل األفالم الروائية
القصيرة وفيلم «حبيب» ،الذي
يقدم فيه دورا جديدا عليه من
خ ــال مـهـنــة «الـ ـح ــاق» الـكـبـيــر
فــي الـســن ،الــذي يرتبط بعالقة
قوية مع زوجته التي تجسدها
الفنانة سلوى محمد علي ،ولكن
في فترة معينة يشعر الزوجان
ب ــال ـم ـل ــل وال ـ ــروتـ ـ ـي ـ ــن ،فـتـطـلــب
الزوجة طلبا غريبا من زوجها،
فـ ـيـ ـح ــاول بـ ـك ــل ال ـ ـطـ ــرق تـلـبـيــة
رغ ـب ـت ـهــا إلسـ ـع ــاده ــا ،وي ــدخ ــل
ف ــي رح ـلــة م ــا لـتـنـفـيــذه فيقابل
عدة مصاعب تدخله في صراع
نفسي كبير مع نفسه ،والفيلم
وقفت على إنتاجه شركة «ريد
سـ ـت ــار» ل ــإن ـت ــاج ال ـف ـن ــي ،الـتــي
قــدمــت خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة

عــدة أفــام من هــذه النوعية،
منها فيلم للنجم آسر ياسين
ومنة شلبي.
وي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك س ـ ـيـ ــد رجـ ــب
ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــان «ق ـ ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ـ ــاج»
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ب ــال ـف ـي ـل ــم فــي
المسابقة الــرسـمـيــة لــأفــام
الـقـصـيــرة بــالـمـهــرجــان الــذي
يـقــف عـلــى تــألـيــف وإخــراجــه
ش ـ ـ ــادي فـ ـ ـ ــؤاد ،واه ـ ـتـ ــم بـطــل
العمل بالمشاركة في الفيلم
رغــم ارتباطه بتصوير فيلم
طــويــل آخ ــر ،وه ــو «الـشــايــب»
مع الفنان آسر ياسين.

أعلن الفنان المصريمحمد رمضان يوم السبت
ً
المقبل مــو عــدا لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة
«السلطان» ،التي صورها بمدينة مراكش المغربية.
ون ـشــر رم ـضــان ص ــورة مــن الـكـلـيــب عـلــى حسابه
ّ
الخاص على أحد مواقع التواصل االجتماعي ،وعلق
ً
عليها قائال:«كليب السلطان بعد  4أيام على قناتي
الرسمية على يوتيوب».
ال ـجــديــر ذك ـ ــره ،أن مـحـمــد رم ـض ــان ك ــان ق ــد طــرح
ً
أخ ـيــرا أغـنـيــة «ان ـس ــاي» ،بـمـشــاركــة الـفـنــان المغربي
سـعــد ل ـم ـجــرد ،وحـقـقــت نـســب م ـشــاهــدة عــالـيــة على
ً
يوتيوب ،وباتت من أكثر األغاني المتداولة حاليا
بين الجمهور.

محمد عباس نجم «ستار
أكاديمي» يعتزل الغناء

«ما تعالش عن الحاجب»
إل ــى ذل ــك ،ي ــواص ــل الفيلم
المصري القصير «ما تعالش
ع ــن ال ـحــاجــب» ح ـض ــوره في
ال ـم ـهــرجــانــات ب ـعــد عـ ــام من
فـ ـ ـ ــوزه بـ ـج ــائ ــزة ب ـم ـه ــرج ــان
«الجونة» السينمائي ،حيث
يشارك حاليا ضمن المسابقة
الــرسـمـيــة لــأف ــام الـقـصـيــرة
ب ـم ـه ــرج ــان ال ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـضــاء
للفيلم الـعــربــي ،وهــو الفيلم
الــذي قامت ببطولته أسماء
أبواليزيد ،وعلي الطيب ،ومن
إخراج تامر عشري.

محمد عباس
فاجأ نجم ستار أكاديمي بموسمه التاسع الفنان
ال ـم ـصــريمـحـمــد ع ـبــاس ،الـجـمـهــور ب ـق ــراره اعـتــزالــه
الغناء.
وأعلن محمد ذلك على حسابه الخاص .
وأ ش ــار إلــى أن الفنانين الناجحين فــي مصر ،هم
ً
الذين يقدمون أعماال ال قيمة لها ،وأن الذوق العام في
ً
مصر أصبح صعبا ،مؤكدا عودته إلى عمله األساسي
وهو مهندس ديكور.
ً
الجدير ذكــره  ،أن عباس أصــدر أخيرا أغنية «حد
حنين» من كلمات سلمى رشيد ،وألحان أحمد راجح،
وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو ،وغيتار أوسو،
وكمان لطفي أباظة ،وتقول كلمات األغنية« :أنــا لما
بتوحشني قلبي بيوجعني ،بيدق بسرعة ولو ركزت
أكيد تسمعني».
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فلك

sudoku

من  9أحرف وهي اسم شجيرة تتبع جنس التوت
البري من الفصيلة الوردية.
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 21مايو  21 -يونيو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

الحلول

7
3
5
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8
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8
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1
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7

8

9

10

11

 22يونيو  22 -يوليو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :ال تجعل أقوالك تسبق أفكارك واال فستدفع مهنيا :ستصدم ببعض المعوقات فال تخف
ً
من المواجهة.
الثمن الحقا.
ً
ً
ً
ـاال رم ـ ّ
ـادي ــة على
عاطفيا :الحياة الهانئة بين حبيبين ترتكز على عــاطـفـيــا :تـضـفــي األفـ ــاك ظ ـ
عالقتك وقد تسيء أكثر.
التفاهم والثقة.
ً
ً
ً
اجتماعيا :كن متفهما مع األقارب واألصدقاء فهم اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـ ــراودك أف ـك ــار شـخـصـيــة تتعبك
وتأخذ الكثير من وقتك.
خير معوان لك.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :ثمة أنــاس يفرحون بالحزن والفشل فال مهنيا :لديك القدرة على التغيير نحو األفضل
فال تتأخر في االقدام.
تكن منهم.
ً
ً
ً
عاطفيا :تالحظ أن الحبيب أصبح عديم االكتراث ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ح ـب ــك قـ ــد ي ـع ـم ــي ع ـي ـن ـيــك أح ـي ــان ــا
ً
ّ ً
بك فما األسباب؟ اجتماعيا :تستاء من كالم أحد فاستعمل عقلك أوال.
ً
اجتماعيا :اعــرف كيف تختار أصــدقــاء ك وال
األصدقاء في غيابك وتقرر مصارحته.
ّ
تسلمهم جميع أسرارك.
رقم الحظ.39 :
رقم الحظ.44 :

sudoku

القوس

5

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

6

8
7
6

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا :كافح من أجل أن تصل الى مركز تستحقه مهنيا  :أصبحت معتادا على نمط معين في
ً
عملك فحاول التغيير.
فعال.
ً
ً
ّ
عاطفيا :أبعد األفكار المدمرة عن عقلك ،واعلم ان عاطفيا :مشاعرك الغرامية تضغط على أسلوب
حياتك بشكل سلبي.
الحبيب مخلص لك.
ً
ً
اجتماعيا :تتحقق أحــامــك وتتحسن أوضــاعــك اجـتـمــاعـيــا :تشعر أن هـنــاك مــن يـتـهـ ّـرب منك
وتبادله الشعور ذاته.
العائلية واالجتماعية.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

5
4
3
2
1

1

2

3

4

5

6

كلمات متقاطعة
توت العليق

كلمة السر

7

8

9

11 10

الدم.
 – 8مصورون – سطل.
 – 9مـخــايــط – أقـ ــارب – قط
بالجنبية.
 – 10فتى أسطوري يوناني
عشق صورته المنعكسة في
ال ـمــاء – تـعــديــد مـعــايــب وذم

بسخرية.
 – 11م ـت ـش ــا ب ـه ــان – قـصــر
شهير للنعمان اللخمي بناه
ّ
سنمار.
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 – 4فسد – لالستدراك.
 – 5مـغــن ومـمـثــل امـيــركــي –
للمساحة.
 – 6ألصق الشيء بالشيء –
ّ
لذ وطاب.
 – 7ح ــل ال ـع ـق ــدة – ام ـت ـحــن
غــوره ليعرف مقداره – هاج

السرطان

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :أم ــام ــك درب ش ــاق لـكـنــك سـتـنـتـصــر في مهنيا :لــديــك عمل منذ زمــن طــويــل فـلـمــاذا ال
تركز على إنجازه؟
نهايته.
ً
ً
عــاطـفـيــا :قلبك يـتــأرجــح بـيــن شخصين وه ــذا ال عاطفيا :هناك شخص من الطرف اآلخر معجب
ً
ً
ّ
بشخصيتك.
كثيرا
ُيدعى حبا.
ً
ً
اجتماعيا :اعــرف كيف تختار أصــدقــاء ك وانتبه اجتماعيا :خذ بعض الراحة وانصرف قليال
إلى الرياضة والتسلية.
من المراوغين.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

2 1 3
4 6 9
8 7 5
3 8 1
7 9 6
5 2 4
9 4 8
1 3 2
6 5 7

 – 1أول ر ئ ـي ـســة وزراء في
فرنسا.
 – 2أ غ ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـمـ ـحـ ـم ــد ع ـبــد
الوهاب.
 – 3للتفسير – يهدم الحائط.

برية
تنحيف
عطر
حب

9
5
2
6
4
3
7
8
1

عموديا:

الجوزاء

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

4
3
1
7
5
8
6
9
2

 – 1روائي فرنسي راحل.
 – 2صحيفة بريطانية.
ّ
 – 3من أعضاء الجسم – شق
األرض – إ ل ـ ــه ا لـ ـح ــرب عـنــد
اليونان.
 – 4ه ــاج – ن ـبــات س ـنــوي –
للنداء.
 – 5بيت – يجري في العروق
– شجعان.
 – 6أرض فيها زرع وخصب
– ّ
يدربه.
ّ
 – 7ا ب ـ ـيـ ــض – أذاع و ن ـشــر
الخبر – لعب ومرح.
 – 8ذرية وولد – جذب.
ّ
 – 9ســاء ت حاله وقــل ماله -
نوع من أنواع الطيور يعرف
ً
أيضا باسم »:مالك الحزين».
 – 10دولة اميركية.

2

4
3

ً
أفقيا:

4

8 3
6
9
1 2
5 2 4
6
8
2
4
9 7
1
5 2
5 6
9
6 5
9 8
8 3
6 5

5
2
9
4
3
6
1
7
8

كلمات متقاطعة

1

ً
ً
مهنيا :ال تفقد اتزانك في عملك مهما واجهت من مهنيا :واظب على إنجاز عملك حتى النهاية،
وال تهمله وتبدأ بجديد.
صعوبات.
ً
ً
عاطفيا :يــدعــوك الفلك إلــى إقــامــة عالقة عاطفية عاطفيا :الحبيب ينتظر كلمة حب أو إشــارة
عاطفية تصدر عنك.
أو تطويرها.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـعــانــي أه ـلــك بـعــض اإله ـم ــال وع ــدم اجتماعيا :الـصــداقــة ليست مرحلة وتـمــر بل
تمتد أحيانا طوال العمر.
حضورك الكافي.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

7

6
1
4
2
8
7
3
5
9

شعبة
معرض
مرجع
تسلق
صيف

9

6 5

6
4

راحة
صيف
مجموعة
رتبة
في

نبات
صحة
سلطة
نسبة
زراعة

9 2

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا:
استفد من مالحظة من لديهم خبرة أكثر مهنيا  :ال تسمح للتفكير السلبي بالسيطرة
ّ
منك وال تتأفف.
على عقلك في تعاملك مع الزمالء.
ً
ً
عاطفيا :لديك رغبة ّ
قوية في التعرف الى شخص عاطفيا :ينتظر الحبيب قدومك ليمضي معك
ً
تريد اقامة عالقة معه.
أوقاتا حلوة.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :تشارك أحــد األقــربــاء فرحة لمناسبة اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـمـتــع بـسـمــات مـحـ ّـبـبــة ويـتـكــلــم
نجاحه في أمر ما.
األصدقاء عن أخالقك العالية.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.22 :
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«ذهب دوت كوم» أقامت فعالية خيرية لمحاربات السرطان
بمناسبة شهر أكتوبر العالمي للتوعية بمرض سرطان
الثدي ،أقامت شركة ذهب دوت كوم ،بالتعاون مع مبرة
حياة (رقية القطامي) ،فعالية خيرية متميزة استضافت
خاللها محاربات للمرض وناجيات منه قدمن شهادات
حية عن تجاربهن وصراعهن مع مرض السرطان ،وكيف
تغلبن عليه.
ً
ً
وشهدت الفعالية الخيرية األولى للشركة حضورا كبيرا
ً
ومـتـمـيــزا مــن ال ـس ـيــدات وال ـش ـبــاب مــن مختلف أطـيــاف
المجتمع ،واستهلها مؤسس الشركة فــراس أبوشعر
بالترحيب والشكر للحضور والداعمين لهذه الفعالية،
لمساندة ودع ــم مــرضــى الـســرطــان غير الـقــادريــن على
تكاليف العالج.
يـ ــذكـ ــر أن "ذه ـ ـ ــب دوت ك ـ ـ ـ ــوم" ،هـ ــي م ـن ـص ــة ل ـل ـت ـج ــارة
والتسوق اإللكتروني العالمي تتيح مجموعة كبيرة
من المجتمعات لشركات ومصممين وماركات عالمية،

وتصل إلى جميع شرائح المجتمع من كل أنحاء العالم.
وحرص مؤسسا "ذهب" فراس وسارة أبوشعر على أن
يكون لـلشركة دور فعال في المبادرات اإلنسانية ،ومن
خالل منصتها اإللكترونية ،لنشر الوعي ودعم األعمال
ً
اإلنسانية ،انطالقا من إيمانهم المطلق بخدمة المجتمع
مــن خ ــال ه ــذه األع ـم ــال ،وكــذلــك عـبــر تنظيم مـثــل هــذه
اللقاء ات لنشر الوعي عن هذا المرض الخبيث وسبل
الوقاية منه.
وتخلل الفعالية ،كلمة للمديرة التنفيذية لمبرة حياة
د .لـبـيـبــة ،ورئـيـســة مـجـلــس اإلدارة لـيـلــى الـغــانــم عبرا
خاللها عن شكرهما لمؤسسي الشركة على هذه المبادرة
الكريمة ،وجهودهما المشهود لها لخدمة المجتمع.
وش ـهــدت الـفـعــالـيــة كــذلــك كـلـمــة لــرئـيـســة مـجـلــس إدارة
جمعية السدرة للعالج والرعاية النفسية الشيخة عزة
ً
جابر العلي ،التي قدمت تعريفا عن الــدور المهم الذي

تقوم به الجمعية في الدعم النفسي ،وأهميته لمرضى
السرطان للتغلب عليه.
وق ــال ــت الـشـيـخــة ع ــزة إن م ـج ــاالت ع ــاج ه ــذا ال ـمــرض
"متعددة األطراف" ،ولدى الكويت الكثير من الجمعيات
المعنية بمتابعة مــر ضــى ا ل ـســر طــان ،مـنـهــا جمعيات
تقدم األدوية وأخرى تقدم الدعم المادي ،مضبفة" :رأينا
في الجمعية أن نتخصص في تقديم الرعاية النفسية
لمريض السرطان".
وفــي كلمته ،أعــرب فــراس أبوشعر عن شكره وامتنانه
ً
لكل الذين ساهموا في هذه المبادرة ،خصوصا شركة
حبشي وشلهوب وبرج كريستال ومجموعة بوخمسين
وانتسارس وشركة وهران وحسام فليحان ويوسف بارا
وجميع وسائل اإلعالم التي حضرت لتغطية هذا الحدث
الخيري لدعم هذه المبادرة اإلنسانية.

د .لبيبة وفراس أبو شعر وليلى الغانم وسارة أبو شعر

سارة ابو شعر ولبيبة ونادية ابو شعر وفاطمة الصباح

ً
فهد أبو شعر متحدثا

خالد المشعان وعبد الرحمن الزبن وعبد المحسن الصقر

جانب من الفعالية الخيرية

أغابي وعماد في القفص الذهبي
احتفل د .عماد ثابت بزفافه على اآلنسة
د .أغابي محسن ،بحضور األهل واألصدقاء.
ألف مبروك وبالرفاه والبنين.

العروسان عماد وأغابي

١٩

مجتمع

٢٠

مسك وعنبر
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عليان :اليهود مارسوا أعمالهم التجارية في فريجهم
في حلقة نقاشية لكتابه «اليهود في الكويت ...وقائع وأحداث» بجمعية الخريجين
فضة المعيلي

كشف الباحث حمزة عليان
الكثير من أسرار حياة اليهود
بالكويت في كتابه «اليهود
في الكويت ...وقائع وأحداث»،
وذلك خالل حلقة نقاشية له
بجمعية الخريجين.

تحقيق
ميداني شامل
حول المقبرة
اليهودية
ومسح
وتجميع كل
ُ
ما كتب عن
اليهود في
الكويت

أقيمت في جمعية الخريجين
الكويتية ،بالتعاون مــع نــادي
هيباتيا للقراءة ،حلقة نقاشية
حول كتاب "اليهود في الكويت...
وقائع وأحداث" ،لمؤلفه الكاتب
والباحث الزميل حمزة عليان،
قــدم ـهــا ع ـضــو مـجـلــس اإلدارة
ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــة رئـ ـي ــس الـلـجـنــة
الـثـقــافـيــة الـنــاقــد فـهــد الـهـنــدال،
ورئـيـســة ن ــادي هيباتيا مريم
علي ،بحضور نخبة من الكتاب
واألد بـ ــاء والمهتمين بمتابعة
األح ــداث التاريخية التي مرت
ب ـهــا ال ـك ــوي ــت ،وم ـن ـهــم األدي ـب ــة
ليلى العثمان ،والروائي طالب
الــرفــاعــي ،واألب أف ــرام الطعمي
مـ ــن ال ـك ـن ـس ـيــة األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة،
وال ـكــاتــب عـبــدالـمـحـســن مظفر،
والمحامي بسام كبارة.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،رح ــب ال ـه ـنــدال
ب ــال ـح ـض ــور ،ث ــم ق ـ ــدم ال ـمــؤلــف
عليان ورئيسة نادي هيباتيا،
الـ ـت ــي ق ــال ــت إن الـ ـ ـن ـ ــادي لــديــه
مجموعة من األنشطة الثقافية،
ووقع االختيار هذا الشهر على
كـ ـت ــاب "الـ ـيـ ـه ــود ف ــي ال ـك ــوي ــت..
وق ــائ ــع وأح ـ ـ ـ ــداث" ،ل ـم ـعــرفــة ما
يـحـتــويــه م ــن مـعـلــومــات قيمة،
وكذلك طريقة جمعه للمعلومات
والوثائق.

تحقيق ميداني
ب ـ ـ ـ ــدوره ،تـ ـح ــدث ع ـل ـي ــان فــي
الجلسة عن الجديد الذي أضافه
الكتاب ،والــذي تمثل في قيامه
بعمل بحث متواصل استغرق
حوالي سنة ،إضافة إلى تحقيق
م ـيــدانــي شــامــل ح ــول الـمـقـبــرة
اليهودية ،ومسح وتجميع كل
ما كتب عن اليهود في الكويت
ب ـح ـي ــث أت ـ ـ ــت ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ك ــام ـل ــة
وبمرجعية واحدة.
وأوضح عليان أنه اعتمد في

كتابه على مراجعة ودراسة 22
ً
كتابا ،لها عالقة بيهود الكويت،
كـمــا ق ــرأ وتــابــع مــا كـتــب عنهم
ف ــي ال ـص ـحــف ال ـكــوي ـت ـيــة خــال
 20س ـن ــة مـ ـض ــت ،إض ــاف ــة إل ــى
استفادته من وثائق بريطانية
وعـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة وصـ ـ ـ ـ ــور خ ــاص ــة
واسـ ـط ــوان ــات قــدم ـهــا ال ـبــاحــث
خالد العبدالمغني ،كما استفاد
من صور تاريخية عن وجودهم
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي اإلرسـ ــال ـ ـيـ ــة
األميركية ودراستهم فيها.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث عـ ـ ــن ت ـخ ـص ـي ـصــه
ً
فـ ـص ــا ك ــامـ ـل ـ ًـت عـ ــن ال ـف ـنــان ـيــن
ص ــال ــح وداود ،ال ـل ــذي ــن سجال
أول ـ ــى أغــان ـي ـه ـمــا ف ــي ال ـكــويــت،
ً
مـشـيــرا إلـ َـى أن هـنــاك مــن يقول
إن اليهود ق ِدموا إلى الكويت في
عام  ،1776وآخــرون يرون أنهم
قدموا عام  ،1890وأنهم جاؤوا
ِ
م ــن ال ـب ـص ــرة وال ـي ـم ــن وال ـه ـنــد
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـ ـ ــدول ألس ـب ــاب
اقتصادية ،ومــن ثم وجــدوا في
الكويت الرخاء واالستقرار.

وثائق ومخطوطات
وت ــرك ــز ال ـن ـقــاش عـلــى عــاقــة
ال ـي ـهــود بــالـمـجـتـمــع الـكــويـتــي،
إذ عـ ـ ـ ــرض ع ـ ـل ـ ـيـ ــان الـ ــوثـ ــائـ ــق
وال ـم ـخ ـطــوطــات ال ـت ــي اسـتـفــاد
منها فــي وض ــع كـتــابــه ،ومنها
ص ــورة نـ ــادرة ع ـبــارة عــن شيك
مصرفي صــادر عــام  ،1952من
ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ألن ــور
منشي كوهين ،وهــذا يوثق أن
وج ــوده ــم ف ــي ال ـكــويــت استمر
حتى هذه السنة.
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث ع ـ ـ ـ ـ ــن آخـ ـ ـ ــر
المغادرين من الكويت ،ومنهم
ال ـ ـصـ ــراف والـ ـت ــاج ــر ال ـي ـه ــودي
كورجي رافائيل يعقوب ،وكان
ي ـع ـم ــل ل ـ ــدى م ـن ـص ــور وأح ـم ــد
وع ـب ــدال ــرض ــا قـ ـب ــازرد م ــن عــام

العليان يتوسط حضور الحلقة النقاشية
 1947حـتــى ع ــام  ،1948وأن ــور
كــوه ـيــن وكـ ــان يـعـمــل م ــع الـعــم
ح ـم ــد ال ـح ـم ـي ـضــي ف ــي ال ــذه ــب
والمجوهرات.

أعمال تجارية
وكـ ـش ــف ع ـل ـي ــان أن ال ـي ـهــود
ك ـ ــان ـ ــوا يـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــون أع ـم ــال ـه ــم
الـ ـتـ ـج ــاري ــة فـ ــي ف ــري ــج ال ـي ـهــود
وفـ ــي سـ ــوق ال ـغــرب ـل ـلــي ،وأن ـهــم
ً
امتهنوا ،خصوصا ،العمل في
الــذهــب والـمـجــوهــرات وتـجــارة
القطن والصرافة ،ومنهم عزرا
ع ـل ـفــي وأن ـ ـ ــور م ـن ـشــي كــوهـيــن
ويوسف الكويتي ويعقوب بن
ً
ً
عزرا ،مبينا أن أفرادا من عائلة
بن عزرا عملت في نفط الكويت
بــاألحـمــدي ،إضــافــة إلــى يحيى
األفغاني وشاؤول.
وق ـ ـ ـ ــال ع ـ ـل ـ ـيـ ــان عـ ـ ــن كـ ـت ــاب ــه:

ً
"كتبت قصصا كثيرة عن يهود
الكويت ،بقيت فصولها مبعثرة
وال ــرواي ــة مـتـجــزئــة ،فــالـحــديــث
ع ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه األق ـ ـل ـ ـي ـ ــة ص ــاحـ ـب ــه
ش ــيء مــن الـتـبــايــن واالخ ـتــاف
ب ــدواف ــع ال ـه ـج ــرة ،ش ــأن ــه شــأن
بــاقــي ال ـم ـج ـمــوعــات الـيـهــوديــة
ً
الـتــي عــاشــت واسـتـقــرت عـقــودا
م ــن ال ــزم ــن داخـ ــل الـمـجـتـمـعــات
العربية".

دراسة جامعة
وأض ــاف أن "تـجــربــة اليهود
ً
ً
في الكويت اكتسبت بعدا خاصا
طـبـعــت معالمها فــي المسيرة
الفنية لألخوين صالح وداود
بن عزرا اللذين اشتهر كالهما
بـلـقــب ال ـكــوي ـتــي ،وك ــذل ــك حــالــة
االستقرار التي عاشها اليهود
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت سـ ـ ــواء مـ ــن خ ــال

ال ـع ـمــل ال ـت ـج ــاري ،الـ ــذي قــامــوا
ب ــه أو م ــن خ ــال حــريــة التنقل
الـتــي كــانــت ج ــزء ا مــن حياتهم
تلك التي كانوا يمارسونها من
دون قيود".
وأوضـ ـ ـ ــح ع ـل ـي ــان أن ك ـتــابــه
ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عـ ـ ــن دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة ج ــام ـع ــة
لتاريخ اليهود في الكويت ،اتبع
فيها منهج الــرصــد والتجميع
للحوارات والروايات المختلفة،
ً
مضيفا" :تعاملنا مع األحــداث
بــأسـلــوب البحث الموضوعي،
والـ ـح ــرص ع ـلــى أن يـنـســب أي
استشهاد أو اقتباس لصاحبه،
فنحن في النهاية لم نحقق في
ال ـح ــال ــة م ــن أس ــاس ـه ــا ومـ ــا إذا
ً
كانت خطأ أم صوابا ،بل قمنا
بنقلها وو ضـعـهــا فــي سياقها
ال ـط ـب ـي ـعــي ،واج ـت ـه ــدن ــا ف ــي أن
ً
ً
ً
يـكــون مــرجـعــا توثيقيا شامال

ب ـقــدر اإلمـ ـك ــان ،وف ــي ح ــدود ما
ه ــو م ـتــوفــر م ــن ك ـتــب وت ـقــاريــر
وأبحاث توزعت على الصحف
وفــي بـطــون الـكـتــب ...حقبة من
التاريخ نعرضها بأمانة البحث
وال ــدق ــة فــي الـتــوثـيــق ،مــن دون
االنزالق في متاهات أخرى ليس
مجالها في دراستنا".
مــن جهتهم ،دخــل الحضور
فـ ـ ــي نـ ـ ـق ـ ــاش حـ ـ ـ ــول م ـض ــام ـي ــن
ومفاهيم الـكـتــاب ،ومــا احتواه
م ــن ح ـقــائــق تــاري ـخ ـيــة ،تخص
وجـ ـ ـ ــود الـ ـيـ ـه ــود ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
ً
ق ــدي ـم ــا ،وم ــا ق ــدم ــوه م ــن خــال
أعـ ـم ــالـ ـه ــم ال ـ ـتـ ــي ام ـت ـه ـن ــوه ــا،
وخصوصا في مجاالت التجارة
والصرافة والغناء .وفي الختام
قــام رئيس جمعية الخريجين
ابراهيم المليفي بتكريم الزميل
حمزة عليان.

ً
ً
ً
 13فيلما وثائقيا قصيرا و 8طويلة تتنافس في «الكويت السينمائي»
فعاليات المهرجان تقام خالل الفترة من  27إلى  31الجاري بالمكتبة الوطنية
يشهد مهرجان الكويت
السينمائي في دورته الثالثة
مشاركة كبيرة من الشباب،
الجوائز 13
على ً
ويتنافس ً
ً
فيلما وثائقيا قصيرا و8
أفالم وثائقية طويلة.

•

محمد جمعة

عقد المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ً
ً
مؤتمرا صحافيا ظهر أمس بمقر األمانة العامة في
قاعة عبدالرزاق البصير ،وذلك للكشف عن فعاليات
الدورة الثالثة من مهرجان الكويت السينمائي ،التي
تقام خالل الفترة من  27إلى  31الجاري ،بحضور
األم ـيــن ال ـعــام الـمـســاعــد لـقـطــاع الـثـقــافــة د .عيسى
األنـ ـص ــاري ،وم ــدي ــرة الـمـهــرجــان مــراقـبــة السينما
بالمجلس الوطني فاطمة الحسينان.
وأك ــد األن ـص ــاري إي ـمــان المجلس الــوطـنــي بــأن
السينما أحد أهم مكونات المشهد الثقافي والفني،
وحــرصــه عـلــى دع ــم الـمـبــدعـيــن الـشـبــاب وصـنــاعــة
ً
السينما الكويتية ،كاشفا عن احتفاء الدورة الثالثة
بشخصية المهرجان المؤلف والمخرج عبدالمحسن
ً
ً
الـخـلـفــان ،إضــافــة إلــى مـشــاركــة  13فيلما وثائقيا
ً
قصيرا و 8أفــام وثائقية طويلة تعرض جميعها
في مكتبة الكويت الوطنية.

«الغرفة»
يفتتح
فعاليات
المهرجان
األحد المقبل الحراك السينمائي
الحسينان

الدورة
الثالثة
تحتفي
بالمؤلف
والمخرج
عبدالمحسن
الخلفان

األنصاري

األنصاري والحسينان خالل المؤتمر الصحافي
السينما فــاطـمــة الـحـسـيـنــان إن الـمـهــرجــان يدعم
التجارب السينمائية الشبابية من خالل التركيز
على األفالم الوثائقية القصيرة والطويلة ،مشيدة
بمستوى األفالم المشاركة.

لجنة التحكيم

وشدد األنصاري على حرص المجلس الوطني
على دعم وتشجيع الحراك السينمائي بتوجيهات
من وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
الجبري ،واألمين العام للمجلس كامل العبدالجليل،
ً
مؤكدا أن المجلس يحتاج إلى رؤية جديدة وغربلة
لطبيعة المهرجانات القادمة بحيث ال يقتصر دوره
على مجرد عرض األفالم تحت مظلة المهرجان بل
يتعدى ذلك لدعم فعلي لصناعة السينما.
واستطرد" :لعل حداثة مفهوم صناعة السينما
في الوطن العربي مقارنة بالعالم يعتبر حديث
النشأة ولــم نصل بعد إلــى المرحلة المحترفة،
ً
غير أن لدينا طموحا ورغبة في ذلك مع النفس
الشبابي الذي يميز الكويت في مجال السينما،
والدليل على ذلك أن أكثر المتقدمين للمنافسة
من الشباب".

تجارب شبابية
م ــن جــان ـب ـهــا ،قــالــت م ــدي ــرة ال ـم ـهــرجــان مــراقـبــة

وع ــن لـجـنــة الـتـحـكـيــم ،أوض ـح ــت الـحـسـيـنــان
أنها تتألف من المخرج هاشم الشخص رئيسا،
وتـضــم فــي عضويتها الـفـنــان ص ــاح الـمــا من
قطر ،والفنانة والمخرجة العمانية مزنة المسفر،
والمخرج الكويتي أحمد الخلف والفنان المعروف
فيصل العميري ،كما يستضيف المهرجان نخبة
من المسرحيين العرب منهم رئيس قسم السينما
بجامعة الملك فيصل د .محمد غزالة.

إبرام اتفاقيات
وع ــن إمـكــانـيــة إب ــرام اتـفــاقـيــات لـلـتـعــاون بين
الـمـجـلــس وال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص لــدعــم الـمـهــرجــان،
ذكرت أن الفكرة قائمة" ،وقدمنا مخاطبات رسمية
للجهات الحكومية المعنية باألمر للحصول على
الموافقات الالزمة ،وقد تشهد السنوات المقبلة
تطبيق هذه االستراتيجية ،السيما أننا مؤسسة
حكومية والشراكة مع القطاع الخاص تتطلب
موافقات رسمية".

مطرف المطرف في حديقة
الشهيد  11نوفمبر المقبل
•

مطرف المطرف

وكـ ـشـ ـف ــت الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــان ع ـ ــن اك ـ ـت ـ ـمـ ــال أع ـ ـ ــداد
المشاركين في الورش المختلفة التي أعلن عنها
قبل فترة والمقرر أن تقام تحت مظلة المهرجان
ب ـم ـشــاركــة ال ـم ـخ ــرج ي ـع ــرب ب ــورح ـم ــة ويــوســف
الفيلكاوي ود .محمد غــزالــة ،الفتة إلــى أن عدد
ً
المشاركين بكل ورشــة فــاق  40متدربا ،وجرى
ً
تسجيلهم وسيمنحون شهادات تكريما لهم.
وأشارت إلى أن المهرجان يتضمن محاضرات
سينمائية متنوعة للعروض المشاركة ،ويعقب
ع ـل ـي ـه ــا ن ـخ ـب ــة مـ ــن ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن مـ ـث ــل أم ــل
عبدالله ،وحصة المال ،وبدر القالف ،معلنة عن
تكريم المخرج السينمائي عبدالمحسن حيات،
والمصور عبدالرحمن عبدالكريم.
وق ــال ــت إن ال ـه ــدف م ــن ال ـم ـهــرجــان كـ ــان دعــم
وتشجيع الـشـبــاب ،مضيفة أن "هــذا مــا يتحقق
ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ون ـحــن ع ـلــى أع ـت ــاب الـ ــدورة
ً
الـثــالـثــة ،نـشــاهــد شـبــابــا خــاضــوا المنافسة في
الــدورة الماضية وحصدوا جوائز واستغلوها
فــي صـنــاعــة أف ــام أخ ــرى للمنافسة فــي ال ــدورة
الجديدة".

فيلم الغرفة
وب ـي ـن ــت ال ـح ـس ـي ـنــان أن اف ـت ـت ــاح ال ـم ـهــرجــان
األح ـ ــد ال ـم ـق ـبــل سـيـشـهــد ع ــرض فـيـلــم "ال ـغ ــرف ــة"
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يحيي الفنان الشاب مطرف المطرف حفال غنائيا استثنائيا في 11
نوفمبر المقبل بحديقة الشهيد ،ضمن فعاليات مهرجان التراث المعاصر،
الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون األدائية ،بالتعاون مع حديقة الشهيد.
من جهة أخرى ،يستعد المطرف لطرح ألبومه الجديد مطلع العام المقبل،
وقــال في هذا الصدد" :أجهز لطرح ميني ألبوم يضم  3أو  4أغنيات ،على
أقصى تقدير ،أتعاون فيها مع نخبة من نجوم الكلمة واللحن".
وأضاف" :تأتي هذه الخطوة للبقاء على حبل الود مع الجمهور ،الذي
يسأل دائما عن كل ما هو جديد ،وإذا تأخرت قليال ،فذلك في سبيل
تقديم أعمال جيدة تليق بالجمهور ،إذ تستغرق رحلة البحث عن
الكلمات واأللحان وقتا".
وأكد المطرف أن األلبوم الكامل يستغرق وقتا كبيرا ويحتاج
جهدا ،وال يحصل على نصيب كبير من النجاح ،مثل الميني ألبوم،
الذي يركز فيه الفنان بصورة أكبر ،ويعطيه حقه من حيث التنفيذ
والتوزيع ،ويختصر الوقت والجهد ،ويصل أسرع للجمهور.

لـلـمـخــرج عـمــاد ال ـمــوســوي ،وه ــو الـفـيـلــم الفائز
بالجائزة األولــى للمهرجان الماضي ،موضحة
أن األفالم القصيرة المشاركة في المهرجان ،هي:
"المتابعون" للمخرج أحمد الخضري ،و"علي"
للمخرج مقداد الكوت ،و"الوظيفة" للمخرج مريم
الـعـبــاد ،و"المصبغة" للمخرج سعود بوعبيد،
و"هكذا ولــدت" للمخرج عبدالوهاب االصبحي،
و"قمري" للمخرج يوسف محمد ،على أن يعقب
على تلك األفــام د .بــدر القالف ،في حين تعقب
د .حصة المال على أفــام "أب ملتزم بالقانون"
للمخرج عبدالعزيز الصراف ،و"الشهيد الحي"
ل ـل ـم ـخــرج ث ـن ـي ــان ال ـ ــرش ـ ــود ،و"مـ ـ ــن دون ق ـصــد"
للمخرج عبدالعزيز بهبهاني ،و"مواقع التباعد
االجـتـمــاعــي" للمخرج ب ــدر بــاعـيـســى ،و"ال ـطــرد"
لـلـمـخــرج مـحـمــد ال ـب ـلــوشــي ،و"م ـح ـضــر مـغـلــق"
للمخرج عمار الموسوي.
وذكرت أن األفالم الوثائقية الطويلة هي" :زري"
للمخرج حبيب حسين ،و"عطني قلم" للمخرج
عيسى الـفـيـلـكــاوي ،وتـعـقــب عليهما اإلعــامـيــة
أمل عبدالله ،في حين يعقب د .فيصل القحطاني
على فيلم "اليوم الخامس" للمخرج فرح الهاشم.
وأضافت أن الناقد عماد النويري ،سيعقب على
األفالم الوثائقية القصيرة "الديجيتال واألفالم"
ل ـل ـم ـخــرج م ـح ـمــد ال ـه ــول ــي ،و"ال ـع ـن ــف الـلـطـيــف"
للمخرج سعد جمال وأحمد الخضري ،و"صمود"
للمخرج خلود المفيدي ،في حين يعقب د .علي
حسن على فيلمي "نساء الكويت" للمخرج فرح
الهاشم ،و"الوصايا" للمخرج بدر العوضي.
وب ـي ـنــت ال ـح ـس ـي ـنــان أنـ ــه إض ــاف ــة إلـ ــى عــرض
األفالم ،هناك ثالث ورش ،األولى "إخراج األفالم
التسجيلية" ويقدمها ا لـفـنــان يـعــرب بورحمة،
والـثــانـيــة "أفـ ــام ال ــرس ــوم الـمـتـحــركــة" ويقدمها
د .محمد غــزالــة رئيس قسم المرئيات بجامعة
الـمـلــك فيصل ب ـجــدة ،والـثــالـثــة "صـنــاعــة الفيلم
الوثائقي" ويقدمها د .يوسف الفيلكاوي ،إلى
جانب محاضرة عن شخصية المهرجان الفنان
عبدالمحسن الخلفان ويقدمها الناقد عبدالستار
ناجي.

يوسف الحربي

أعلنت جمعية الثقافة والـفـنــون بــالــدمــام وص ــول  90مشاركة
موسيقية لآلالت الوترية لمهرجانها الموسيقي "وتريات" ،المبادرة
التي أعلنتها الجمعية قبل أشهر ،وتهتم بالموسيقى والمواهب،
ِّ
وتكرم موسيقييها من خالل المهرجان الفني الثقافي.
وسيرتكز المهرجان على إبراز المواهب والتنافس بين العازفين
فــي اآلالت الموسيقية الــوتــريــة ،والـتــي تتضمن الـعــود والغيتار
والكمان والقانون والتشيللو والربابة ،حيث حددت اللجنة المنظمة
 10نوفمبر المقبل كآخر موعد إلقفال المشاركات.
كما يستقبل المهرجان المشاركات أيضا في المعرض الفني
المصاحب للمهرجان بمحور فني ِّ
يعبر من خالله الفنانون عن
ً
اآلالت فنيا في المجاالت التالية :النحت والفن التشكيلي والتصوير
الفوتوغرافي والفيديو آرت.
وأوضــح مدير الجمعية ،يوسف الحربي ،أن الجمعية تسعى
إلى إحداث عالمة فارقة في تاريخ المنطقة الموسيقي ،من خالل
المهرجان ،وتكوين امتداد فني وثقافي يخدم رؤية المملكة ،2030
بــا عـتـبــار أن الموسيقى نــز عــة تعبيرية خــا صــة تظهر فــي عالقة
اإلن ـســان مــع آلـتــه ومجتمعه ووج ــدان ــه ،وم ــن خــالـهــا يمكن فهم
اإلنـســان الفنان على وجــه الــدقــة الــذي يمثل انعكاسا لمجتمعه،
مع االهتمام بإثارة الرغبة اإلبداعية لــدى األفــراد (الموسيقيين)
باالبتكار والتميز.

خبريات
منال سالمة تبحث العودة
للمسرح بعد غياب سنوات

قالت الفنانة منال سالمة
إنها تبحث عن نص
مونودراما ،للعودة به إلى
خشبة املسرح بعد غياب
سنوات ،مضيفة أنها تقرأ
عددا من النصوص حاليا
لالستقرار على أحدها.
وكانت آخر مشاركات
سالمة في املسرح من
خلف الكواليس ،إذ
ساعدت في إخراج
العرض املسرحي
"الحكاية نور" ،الذي
عرض على مسرح
الهناجر ،وهو عرض
تفاعلي موجه لذوي
االحتياجات الخاصة،
بطولة نهال عنبر،
هدى إدريس ،وفكرة د.
نجالء العسيلي ،وتأليف
محمد السباعي ومحمد
الحناوي ،وألحان وتوزيع
بورا وإخراج أحمد سمير
ريان.
واحتفلت سالمة مؤخرا
بعيد ميالد زوجها
املخرج عادل أديب ،في
حفل صغير أقامته
بمنزلها وسط مجموعة
من أصدقائهما.

أبو يحقق  8ماليين
مشاهدة لـ «حبيبي يا ليل»

حقق املطرب أبو بأغنيته
«حبيبي يا ليل» حوالي
 8ماليني مشاهدة على
موقع يوتيوب ،والتي
طرحها منذ نحو 24
ساعة.
وأكد أبو على طريقه الذي
اختاره منذ بدايته الفنية،
ولونه الغنائي املميز
الذي يعجب به جمهوره
ويراه فيه محبوه،
فأغنية «حبيبي يا ليل»
تنتمي إلى إيقاع املقسوم
الشرقي الذي أصبح
قاسما مشتركا في معظم
أغنياته .كما يبدو أن
«حبيبي يا ليل» ستكون
« 3دقات» أخرى قادمة ،بل
ربما تكون أكثر انتشارا
ونجاحا ،بعدما تخطتها
في نسبة املشاهدة في
الـ 24ساعة األولى .يذكر
أن األغنية من كلمات
وألحان أبو ،وتوزيع
روبرت كمال ،وإخراج
مريم أبوعوف وشارك
في التصوير الفنانة
تارا عماد ومجموعة من
أطفال معهد الباليه.

رشا مهدي تصور
مشاهدها في «اطمني»

بدأت الفنانة رشا مهدي
تصوير أول مشاهدها
في مسلسلها الجديد
«اطمني» ،الذي تدور
أحداثه في  60حلقة،
من إخراج أحمد يسري،
وجمعت املشاهد رشا
مهدي وأحمد صفوت
وشيرين في إحدى
الفيالت بمدينة  6أكتوبر،
ومن املقرر أن تستمر رشا
في تصوير املشاهد في
الديكور األساسي األول
حتى نهاية األسبوع ،على
أن ينتقل فريق العمل إلى
ديكورات أخرى.
وتدور أحداث املسلسل في
إطار رومانسي اجتماعي،
يتضمن  3خطوط درامية،
لكل منها شخصية
توضح وتفسر األزمات
االجتماعية والحب
بطريقتها الخاصة.
وآخر أعمال مهدي
الدرامية مسلسل «رمضان
كريم» عام  ،2017وشارك
في بطولته صبري فواز،
وريهام عبدالغفور،
وسلوى عثمان ،وسيد
رجب ،وآخرون ،ومن
إخراج سامح عبدالعزيز.
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دوليات
لبنان :الجيش يحاول فتح الطرق بالقوة ...ويتراجع

ُ
• تدافع بجل الديب والزوق ينتهي بعناق ...و«بلدية أمل» تعتدي على متظاهري النبطية
• الكنيسة تحتضن «االنتفاضة الشعبية» وتتبنى مطالبها
بيروت  -ريان شربل

بدأت خيارات الطبقة
السياسية اللبنانية تضيق في
مواجهة استمرار التظاهرات
الشعبية غير المسبوقة التي
ترفع شعارات بسقوف
بينها تعطيل النظام،
عاليةً ،
وخصوصا بعد فشل خيار فتح
الطرق بالقوة ،األمر الذي كاد
أن يتسبب في مواجهة بين
الجيش والمواطنين.

في اليوم السابع لالحتجاجات
الشعبية في لبنان ،اتخذ قرار زج
الجيش في وجه المتظاهرين «ال
ط ــرق ــات مـقـطــوعــة .يـجــب فتحها
مهما كـلــف األمـ ــر» .بـهــذه األوام ــر
ن ــزل ــت وحـ ـ ــدات م ــن ال ـج ـيــش إلــى
ّ
فتصدى
الطرقات إلعادة فتحها،
لهم المواطنون وحالوا بإصرارهم
على البقاء حيث هم دون تمكين
هـ ــذه الـ ـق ــوى م ــن تـنـفـيــذ األوام ـ ــر
التي أعطيت لهم ،في حين هتف
المتظاهرون «الله ،األرزة ،الجيش
وبس» ،مؤكدين أن ال مشكلة بين
األه ــال ــي وجـيـشـهــم ،بــل المشكلة
مع السلطة السياسية التي ّ
زجت
بعناصره في مواجهة المواطنين،
الــذيــن تــزايــدت أع ــداده ــم بكثافة،
وباألخص عند نقطتي تجمع جل
الديب والزوق (كسروان).
وعند إصــرار المواطنين على
ع ــدم إخ ــاء ال ـس ــاح ــات ،اض ـطـ ّـرت
ع ـنــاصــر ال ـج ـيــش ل ـل ـتــراجــع بعد
ح ـ ـصـ ــول هـ ـ ــرج وم ـ ـ ـ ــرج وب ـع ــض
التدافع .وسجلت لحظات مؤثرة
بين الطرفين ،حيث ظهرت على
الكاميرات دموع بعض العناصر
الـعـسـكــريــة تـنـهـمــر ح ـســرة خــال
المواجهات ،والتقطت العدسات
أيضا حاالت عناق حار بين بعض
المتظاهرين والعسكر.

النبطية
وفي النبطية التي تعد معقال
من أهم معاقل حركة «أمــل» ،وفي
مـحــاولــة لـفــض ال ـح ــراك الشعبي
فــي المدينة ،تـعـ ّـرض متظاهرون
لالعتداء بالعصي من قبل عناصر
البلدية (محسوبين على «أمــل»)،
ك ـم ــا تـ ــم م ـن ــع ال ـص ـحــاف ـي ـيــن مــن
التصوير خالل اعتصام بالنبطية،
ف ــي وق ــت أشـ ــارت مـعـلــومــات إلــى
اعتداء على فريق قناة «الجديد»
اإلعالمي المولج تغطية الحراك،
علما بأن القناة أفادت بأن القرار
النبطية
الذي نفذه عناصر بلدية
ّ
ب ــاالعـ ـت ــداء ع ـلــى األهـ ــالـ ــي لـفــض
ّ
االعـتـصــام بــالـقـ ّـوة اتـخــذ مــن قبل
قيادتي «حزب الله» وحركة «أمل»
في المنطقة.
وعـ ـل ــم أن ال ـج ـي ــش الـ ـ ــذي ك ــان
على مقربة من المكان لم يتدخل
ّ
يتواصل
لـفــض اإلش ـك ــال ،إال أن ــه
ّ
مع كل الفرقاء في محاولة لفض
اإلشـ ـك ــاالت .وأف ـيــد عــن س ـقــوط 7
جرحي نتيجة الحادث.

الجيش

بري يخشى
من الفراغ ويرى
ً
الوقت مناسبا
لـ «الدائرة الواحدة»

ومواكبة لهذه التطوراتّ ،قرر
الجيش إصــدار موقف في خطوة
ن ــادرا مــا يلجأ الـيـهــا .ف ـغـ ّـرد عبر
ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،أمـ ــس،
متوجها الى المتظاهرين ،قائال:
«ال ـج ـيــش يـقــف إل ــى جــانـبـكــم في

ً
متظاهرات وجنود وجها لوجه في جل الديب أمس
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سلة أخبار
ّ
الجميل يفترش األرض
مع المعتصمين

انضم رئيس حزب
«الكتائب اللبنانية»
ّ
الجميل
النائب سامي
إلى المتظاهرين في جل
الديب ،أمس ،مع بدء
الجيش محاولته فتح
الطريق بالقوة .وقد
ّ
الجميل األرض
افترش
مع المعتصمين وعمل
على تهدئة الوضع
والتفاوض.

أطباء «الروم» يهتفون
بالـ «ثورة»

نظم الطاقم الطبي
في مستشفى القديس
جاورجيوس في األشرفية
ً
 الروم ،أمس ،تجمعاعند مدخل المستشفى
حاملين األعالم اللبنانية،
وذلك في حركة تضامنية
مع الثوار الذين احتشدوا
في مناطق لبنانية
مختلفة.

الفتة تدعو لرحيل الرؤساء الثالثة في زوق مصبح أمس (أ ف ب)
مطالبكم الحياتية المحقة ،وهو
م ـل ـت ــزم ح ـم ــاي ــة ح ــري ــة الـتـعـبـيــر
ً
والتظاهر السلمي بعيدا عن إقفال
الطرق والتضييق على المواطنين،
واستغاللكم للقيام بأعمال شغب».
وأض ــاف« :جـنــودنــا منتشرون
ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة كــافــة
عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ل ـم ــواك ـب ــة
ّ
تحرككم السلمي وحمايتكم في
ه ــذه الـمــرحـلــة الــدقـيـقــة وه ــم بين
ُ
ً
أهلهم .وتــابــع« :لــم نــأل جـهــدا في
األيام الماضية بالتواصل مع كل
األفــرقــاء المعنيين للحؤول دون
حـصــول احـتـكــاك أو تـصــادم بين
المواطنين».

ً
ميدانيا

استمر مسلسل قطع الطرقات
وال ـت ـظــاهــر ف ــي ال ـم ـنــاطــق ،أم ــس،
توافد الناس إلى ساحتي رياض
الصلح والشهداء في وسط بيروت
للتعبير عن صرخة وجعهم على
طــريـقـتـهــم .وق ـطــع المعتصمون
قـطــع أوت ــوس ـت ــراد كـفــر حــزيــر في
اتجاه شكا في الكورة ،منذ ساعات
الصباح األولى ،وتم نصب عدد من
الخيم في المكان.
أمـ ــا ف ــي إق ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــروب ،فقد
ّ
تجمع عدد من الشبان والشابات
ع ـن ــد م ـف ـت ــرق غ ــرومـ ـي ــه  -طــريــق
المجاز في شحيم ،رافعين األعالم
الـلـبـنــانـيــة ،وم ــرددي ــن األنــاش ـيــد
قطع
الحماسية .وعمد البعض الى ّ
الـطــريــق لـبـعــض ال ــوق ــت ،فـتــدخــل

(أ ف ب)

منظمو التجمع ،وطلبوا عدم إقفال
الطريق ،ألن ّ
تحركهم سلمي .كذلك،
ّ
تجمع عدد من الشبان والشابات
أم ـ ــام «االق ـل ـي ــم م ـ ــول» ف ــي مــزبــود
وافـتــرشــوا األرض ،كما فــي بلدة
ج ــون ،حـيــث تجمعوا فــي ساحة
البلدة بدعوة من منظمة «الحزب
ال ـش ـيــوعــي ال ـل ـب ـنــانــي» ،مطلقين
عـبــر م ـك ـبــرات ال ـصــوت األنــاشـيــد
الحماسية.

الراعي
وسـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،كـ ــان
الفـ ـت ــا ،أم ـ ــس ،م ــوق ــف ال ـب ـطــريــرك
الماروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الــراعــي ،الــذي دعــا رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون
«ال ـم ــؤت ـم ــن ع ـلــى ال ــدسـ ـت ــور ،الــى
البدء فورا بالمشاورات مع القادة
السياسيين ورؤس ـ ــاء الـطــوائــف
التخاذ ال ـقــرارات المالئمة بشأن
مطالب الشعب ،فاستمرار شلل
الحياة العامة في البالد سيؤدي
الى انهيار مالي واقتصادي ،مما
يرتد سلبا على الشعب».
ّ
وتوجه الى الشعب المنتفض
ً
في لبنان وبالد االنتشار ،طالبا
مـنــه أن «ي ـحــافــظ عـلــى سلميته،
وي ـم ـنــع أي طـ ــرف م ــن اس ـت ـغــال
صرخته ويحولها حركة انقالبية،
وي ـش ــوه وج ـه ـهــا الــدي ـم ـقــراطــي».
وناشد المجتمع الدولي «أن يؤدي
دوره ف ــي دع ــم أول ديـمـقــراطـيــة
نشأت في هــذا الشرق ومساعدة
لبنان في حل المشاكل».
وتوجه الــراعــي خــال اجتماع
ط ــارئ عـقــده فــي بـكــركــي مجلس
الـبـطــاركــة واألســاقـفــة الكاثوليك
فــي لـبـنــان وبـمـشــاركــة المطارنة
األرث ــوذك ــس ،أم ــس ،إل ــى السلطة
القائمة ،بــأن «تعي حجم الحدث
وخ ـط ــورت ــه ع ـلــى مـصـيــر لـبـنــان،
وبـ ـخ ــاص ــة ع ـل ــى م ـص ـي ــر ك ـيــانــه
وهويته واقتصاده ،فال تتعاطى
م ـعــه ك ـح ــدث ع ــاب ــر ،ب ــل ك ـت ـحـ ّـول
اجتماعي /وطني».
ّ
ودع ـ ــا ال ـس ـل ـط ــة إل ـ ــى «ات ـ ـخـ ــاذ
خطوات ِّ
َّ
جذرية وشجاعة
جد َّية،
إلخـ ـ ــراج الـ ـب ــاد م ــن هـ ــذه األزمـ ــة
َّ
سلوكيات
الـكـبــرى وإل ــى تغيير
الـحـكــم والـحـكــومــة واإلدارة ،إلــى

ادعاء بالفساد على ميقاتي
ادع ــت الـنــائـبــة الـعــامــة االسـتـئـنــافـيــة فــي جبل
لبنان ،القاضية غادة عون ،في قرار أصدرته ،على
رئـيــس الحكومة الـســابــق نجيب ميقاتي وابنه
ماهر وشقيقه طه وبنك عــودة ،في جــرم «اإلثــراء
غير المشروع» ،عن طريق حصولهم على قروض
سكنية مدعومة ،وأحالتهم أمام قاضي التحقيق
االول للتحقيق معهم.
وأكدت مصادر أنه تمت إحالة الملف مباشرة
م ــن الـقــاضـيــة ع ــون ال ــى قــاضــي الـتـحـقـيــق األول
ً
في بيروت جــورج رزق ،وفقا لقانون اإلثــراء غير
الـمـشــروع ال ــذي يسمح بــذلــك ،وال حاجة للمرور
عـبــر الـمــدعــي ال ـعــام الـتـمـيـيــزي ،األم ــر ال ــذي اثــار
اعتراض المدعي العام التمييزي القاضي غسان
عويدات ،الذي وصف ما جرى بأنه «خطأ قانوني
يجب تداركه».
ّ
ورد ميقاتي على القرار في مؤتمر صحافي،
ح ــوكـ ـم ــةٍ رشـ ـ ـي ـ ــدة وم ـ ـت ـ ـجـ ــردة»،
مـضـيـفــا« :ل ـقــد ح ــان ال ــوق ــت لكي
تـلـبــي ال ــدول ــة الـمـطــالــب المحقة
ل ـت ـع ــود ال ـح ـي ــاة الـط ـب ـيـع ـيــة إل ــى
البالد».
ً
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :ال بـ ـ ـ ـّ َّـد أيـ ـ ــضـ ـ ــا مــن
احترام ِّ
حر َّية التنقل للمواطنين
َّ
ل ـتــأم ـيــن ح ــاج ــات ـه ــم ،وال ســيـمــا
ِّ
َّ
َّ
والمعيشية
والتربوية
الصح َّية
َّ
واالقتصاديةَ ،فيبقى الرأي العامّ
ً
محتضنا هذه االنتفاضة» ،داعيا
المتظاهرين إلــى «الـتــوافــق فيما
بينهم على َمــن ُيـحــاور باسمهم
َّ
المعنية للوصول إلى
مع المراجع
حلول ناجعة».
ِّ
وثمن الراعي «جهود الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي خـ ـص ـ ً
ـوص ــا ،وال ـق ــوى
األم ـنـ َّـيــة ع ـمـ ً
ـومــا الح ـت ـضــان هــذا
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ُّـرك وحـ ـم ــايـ ـت ــه ،طــال ـب ـيــن
م ــن ال ـج ـم ـيــع الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ه ــذه
ال ـ ـمـ ـ َّ
ـؤس ـ ـسـ ــات وال ـ ـت ـ ـج ـ ــاوب مــع
َّ
َّ
تدابيرها األمنية والحياتية».
وق ـ ـب ـ ـيـ ــل االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ،تـ ـ ّـوجـ ــه
مـتــروبــولـيــت ب ـي ــروت وتــوابـعـهــا
للروم األرثوذكس المطران الياس
ع ـ ـ ــودة ل ـل ــذي ــن ي ـط ــال ـب ــون بـفـتــح
الطرقات بهدف الذهاب الى العمل،
م ـت ـســائــا« :هـ ــل ك ــان ــوا يـعـمـلــون
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق؟» .وق ـ ـ ـ ــال« :ل ـب ـن ــان
ب ـق ــي م ــن دون رئـ ـي ــس لـسـنـتـيــن

ً
ّ
معتبرا ّأن «ما ّ
تعرض له هو رسالة بأن الكيل
أمسّ ،
دفاعنا عن الدستور
ومن
مواقفنا،
ومن
ا
من
طفح
ّ
والطائف» .وأضاف« :الكل يعرف أنني تحت سقف
القضاء ،وأناشد وزير العدل إنقاذ العهد والعمل
على وقف تسييس القضاء».
وتـ ّ
ـوجــه إلــى رئيس الجمهورية ميشال عون
بالقول« :فخامة الرئيس ،ساعد في عدم تسييس
القضاء ،وأبعدوا الجيش عن الخالفات ،وأوقفوا
ّ
كم أفواه اإلعالم».
وت ـعــود الـقـضـيــة إل ــى الـعــامـيــن  2010و2013
عندما حصلت مجموعة ميقاتي على  9قروض
م ــن ب ـنــك ع ـ ــودة ،وم ــدع ــوم ــة م ــن م ـص ــرف لـبـنــان،
يصل مجموعها الى  14.139مليون دوالر بفوائد
مخفضة .وأصدر بنك عودة بيانا ،أمس ،أكد فيه أن
«البنك ينفي نفيا قاطعا تدخله في أي عمل متعلق
بإثراء غير مشروع».

ونصف السنة ،بجزر الماو ماو
ينتخبون رئيسا للقبيلة بشهر».
وتابع« :يتعللون بعلل الخطايا،
ويـخـيـفــونـنــا ال ـي ــوم م ــن ال ـف ــراغ».
ً
وخ ـتــم« :ك ـفــى اس ـت ـه ـتــارا بـكــرامــة
الناس» ،مبديا تخوفه من أن «يقوم
أحدهم بتقليص عزيمة الشباب
اللبناني».

الحريري
إلى ذلك ،عقد الرئيس الحريري،
أمس ،اجتماعا في «بيت الوسط»
م ــع وف ــد م ــن جـمـعـيــة الـمـصــارف
بــرئــاســة رئـيــس الجمعية سليم
صفير ،تم خالله تداول األوضاع
المالية والمصرفية والقرارات التي
اتخذها مجلس الوزراء أخيرا في
الورقة اإلصالحية.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل ح ــاك ــم مـصــرف
لبنان رياض سالمة وعرض معه
األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة والمالية
العامة .وتابع الحريري التطورات
األمنية في البالد ،فأجرى سلسلة
اتـ ـ ـص ـ ــاالت ب ــالـ ـقـ ـي ــادات األم ـن ـي ــة
وال ـع ـس ـكــريــة ،واط ـل ــع مـنـهــا على
األوضـ ـ ـ ــاع األم ـن ـي ــة ف ــي مختلف
المناطق ،مـشــددا على «ض ــرورة
الحفاظ على األم ــن واالسـتـقــرار،
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـطـ ــرق

وتــأمـيــن انـتـقــال المواطنين بين
كل المناطق».

بري
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أشـ ــار عضو
كتلة «التنمية والتحرير» النائب
علي بزي ،في تصريح له بعد لقاء
«األربـعــاء النيابي» ،أمــس ،الــى أن
«رئيس مجلس النواب نبيه بري
أك ــد أن البلد ال يحتمل أن يبقى
ّ
خشيته من الفراغ»،
معلقا ،وأبدى
ّ
الفتا الــى أن «بــري وقــع الموازنة
وحولها للجنة الـمــال والموازنة
للبدء بمناقشتها ،وأكد أن الظرف
الراهن مالئم لقيام الدولة المدنية
وإق ــرار قــانــون انـتـخــابــات نيابية
يعتمد لبنان دائ ــرة واح ــدة على
اساس النسبية».
واعتبر بري أن «مطالب الحراك
الشعبي كانت بكل اعتراف وضمن
الـبـنــود ال ـ ـ  22ال ـتــي واف ــق عليها
اج ـت ـمــاع ب ـع ـب ــدا» ،وق ـ ـ ــال »:كــررنــا
صــرخـتـنــا مـنــذ ع ـش ــرات السنين
ل ـم ـعــال ـج ـت ـهــا ون ـس ـج ــل ل ـل ـح ــراك
الشعبي تحقيقها تحت الضغط،
وألن ال ـن ـص ـي ـح ــة ك ــان ــت بـجـمــل
أصبحت بثورة».

افرام :لو كنت
ً
وزيرا الستقلت

ّ
حضر عضو تكتل «لبنان
القوي» النائب نعمة افرام،
أمس ،إلى نقطة االعتصام
في زوق مصبح – كسروان
للعمل على فتح الطريق
مع الجيش اللبناني،
لكن المتظاهرين طالبوه
باالستقالة.
وأجاب افرام على
المتظاهرين بالقول:
«باسم الشعب الذي ّ
صوت
لي ،لن أستقيل إال بعد
ً
سؤاله ،ولو كنت وزيرا
الستقلت وأنا معكم ،أنا
لكم في مجلس النواب،
أنا حر ومستقل مئة في
ّ
المئة ،حتى هذه اللحظة
أنا مع صوت الشعب
وملتزم به».

«كويتية» ...ولن أخرج
من الشارع
بينما كان مراسل
ّ
يتحدث إلى
«العربية»
المحتجين في منطقة زوق
مكايل ،أمس ،سأل شابة
عن سبب مشاركتها في
هذا الحراك ،فأجابته« :رغم
أنني أملك جنسية ثانية،
فإنني لن أخرج من الشارع
قبل تحقيق مطالبنا
بإسقاط الحكومة» .وعندما
سألها عن جنسيتها
الثانية التي تحملها،
أجابته« :الكويتية».

إيران تخسر في لبنان والعراق فهل تنسحب دون قتال؟
تقول الزميلة الزائرة في معهد واشنطن لدراسات
الشرق األدنــى ،حنين غــدار ،في مقال نشرته مجلة
«فورين بوليسي» إن إيران تخسر الشرق األوسط ،كما
تظهر احتجاجات العراق ولبنان ،وسبب الخسارة
هو أن إيران قد تكون ماهرة في بناء النفوذ ،لكنها
ليست جيدة في إدارته بعد ذلك.
وتشير غدار الى أن إيــران منذ الثورة اإلسالمية
عام  1979كان لديها خطة مفصلة لتصدير الثورة
خاصة للدول التي تعيش فيها أقليات شيعية كبيرة.
وطبقت طهران الخطة بصبر وأناة وقبلت الهزائم
الصغيرة وعينها على الهدف الكبير وهو :الهيمنة
على العراق واليمن ولبنان وسورية.
وتضيف أن إي ــران تـبــدو الـيــوم قــد انتصرت في
اللعبة الكبيرة من خالل كتلة نفوذها في لبنان عبر
كتلة برلمانية شيعية كبيرة ،واستطاعت الحفاظ
على نظام بشار األســد بسورية ،وعــززت سلطتها
في العراق من خالل الميليشيات التي دعمتها ،لكن
ما نسيته هو ماذا سيحدث في اليوم التالي والرؤية

االجتماعية -االقتصادية للحفاظ على قاعدة الدعم
لها .وتضيف أنــه فــي الـعــراق ولبنان ســاعــدت إيــران
جماعاتها بالمال والسالح لتمكينها من السيطرة على
مؤسسات الدولة ،بحيث أصبح ّ
هم هذه الجماعات في
كال البلدين شيئا واحدا ،هو حماية المصالح اإليرانية
بدال من توفير الخدمات لشعبي البلدين.

شيعة لبنان
وعن التظاهرات التي تجتاح لبنان منذ  7أيام،
تـقــول غ ــدار إن األه ــم فيها هــو أن الـنــاس ألول مرة
تحولوا ضد حزب الله الــذي طالما قدم نفسه منذ
إنـشــائــه فــي الثمانينيات مــن الـقــرن الـمــاضــي على
أنه حامي الفقراء والمحرومين .وتلفت الى أن قرار
االمين العام لحزب الله حسن نصرالله دعم حكومة
سعد الـحــريــري لــم يكن ب ــدون تخطيط ،لكن صور
المتظاهرين الشيعة وهم يشاركون مواطنيهم في
مدن لبنان أخافت قيادة الحزب الذي بات وألول مرة

مصدر غضب للشيعة الذين تظاهروا في معاقله
بالنبطية جنوب لبنان ،بل حرقوا مكاتبه.

األزمة المالية
وت ــرى أن الـسـبــب األول فــي خــروجــه الـشـيـعــة على
حزب الله ،هو األزمة المالية التي يعاني منها الحزب
ج ــراء مشاركته المكلفة فــي ســوريــة والعقوبات التي
فرضتها الواليات المتحدة على إيران ،بشكل اضطره
لقطع الخدمات والرواتب وتوسيع الفجوة بين فقرائه
وأغنيائه .كما أن معظم الذين جندهم الحزب للقتال في
سورية كانوا من أبناء األحياء الشيعية الفقيرة ،في حين
انتفع المسؤولون من الثروات وهو ما زاد من مستويات
الحنق على الحزب.

بري
وتعتقد غ ــدار أن السبب الـثــانــي هــو قـبــول مناطق

ً
ً
الحزب مكرهة لنبيه بــري رئيسا للبرلمان ،باعتباره
أهون الشرين من أجل الحفاظ على الكتلة الشيعية في
البرلمان .فـبري ،حسب الكاتبة ،معروف بالفساد بشكل
يتناقض مــع خطاب الـنــزاهــة والشفافية ال ــذي يقدمه
الحزب ألتباعه .وعندما بــدأ االقتصاد بالتدهور في
نفس الوقت الــذي قلت فيه أم ــوال الـحــزب ،باتت ثروة
ً
وفساد بري موضوعا ال يمكن للكثيرين التسامح معه
كما في الماضي.

الهوية الوطنية
أما السبب الثالث ،فهو تركيز الحزب على الجانب
العسكري وانتصاره على إسرائيل عام  2000ثم حرب
يوليو  2006وحربه في سورية ،التي زعم أنه انتصر
فيها على المتطرفين السنة ،إال أن هــذه االنتصارات
لم تنعكس بشكل إيجابي على حياة الناس العاديين.
وربما استفادت إيران من انتصارات الحزب ،لكن شيعة
لبنان أصبحوا أكثر عزلة من الماضي .ولهذا السبب

فانضمامهم للتظاهر هــو مـحــاو لــة لتأكيد هويتهم
اللبنانية على الهوية الدينية التي خيبت أملهم.

حرب
وتــرى غــدار أن إي ــران لــن تتخلى عــن نفوذها بــدون
ح ــرب ،وت ـحــذر مــن امـكــانـيــة أن تلجأ إيـ ــران وحليفها
نصرالله في لبنان إلى القوة كما فعلت في العراق حيث
تجري تظاهرات جديدة الجمعة.

صورة مختلفة
وتـنـهــي غ ــدار بــالـقــول إن الـتـقــاريــر األخ ـي ــرة تظهر
هشاشة القوة اإليرانية في المنطقة ،وهذا غير الصورة
الـتــي ل ــدى الـعــالــم عـنـهــا .وعـلــى ه ــذا الـعــالــم مـعــرفــة أن
المذهب الشيعي ليس ملكا إليران وحدها ،وبدء العمل
مع المجتمعات الشيعية خارجها.

دوليات
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«تسخين» ضد عبدالمهدي عشية موجة ثانية من االحتجاجات

القوات األميركية المنسحبة من سورية تغادر العراق إلى الكويت أو قطر في غضون شهر
عـشـيــة ذكـ ــرى تــولــي رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ع ــادل
عبدالمهدي مقاليد السلطة ارتـفــع منسوب
الخطاب السياسي في العراق ،قبل أقل من 48
ساعة من موجة ثانية مرتقبة من االحتجاجات،
بعد تلك الـتــي اندلعت أوائ ــل الشهر الـجــاري
ً
وأدت إلــى مقتل 157شخصا مــن بينهم 149
ً
مدنيا.
وعاشت بغداد ،أمس ،حالة من الترقب الحذر
والشلل ،وسط مخاوف من تكرار مشاهد العنف
وقطع الطرق وحظر التجوال ،ما دعا الكثيرين
إلى المبادرة للتسوق وتخزين المواد الغذائية.
في هذا السياق ،وجهت صفحة صالح محمد
العراقي على «فيسبوك» التي يعتقد على نطاق
واسع أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يكتب
فيها باسم مستعار ،أنصار التيار الصدري
والمؤسسات التابعة له ،باالستعداد والجهوز
ً
لكل طارئ اعتبارا من اليوم الخميس بـ«سبب
ما يمر به العراق من ظروف الثورة وما يحدق
به من خطر».
ورغم أن الصدر دعم التظاهرات لكنه تجنب
دع ــوة أن ـص ــاره إل ــى الـمـشــاركــة فيها بطريقة

حزبية ،وسط دعوات إلبقاء التظاهرات شعبية
دون أي تدخل سياسي أسوة بتظاهرات لبنان.
وأف ــادت مواقع عراقية محلية بــأن مجلس
ً
شــورى التيار الـصــدري ،عقد أمــس ،اجتماعا
ً
ط ــارئ ــا لــ«مـنــاقـشــة الـمـسـتـجــدات األخ ـي ــرة في
الساحة العراقية واإلعالن عن االستعداد التام
والتأهب الكامل لتطبيق األوامر والتوجيهات
التي تصدر من السيد مقتدى ونصرته».
وفي سياق «التسخين» السياسي ،طالبت
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي،
ال ـ ــذي ت ـحــالــف م ــع الـ ـص ــدر ف ــي االن ـت ـحــابــات
التشريعية األخيرة في إطار «تكتل سائرون»،
باستقالة حكومة عبدالمهدي وتشكيل حكومة
جديدة.
وفــي معرض تعليقها على تقرير اللجنة
الحكومية ح ــول الـقـمــع الــدمــوي للتظاهرات
التي اندلعت أكتوبر الجاري ،الذي صدر أمس
األول ،قالت اللجنة ،في بيان« :لتجنيب شعبنا
ووطننا احتماالت سلبية وخطيرة ،وتأمين
ً
تــداول سلمي ديمقراطي سلس للسلطة وفقا
لـلــدسـتــور ،يـفــرض الــوضــع الـحــالــي استقالة

الحكومة القائمة وتشكيل حكومة جديدة من
عناصر وطنية نزيهة وفـعــالــة ،حكومة ذات
ً
صالحيات االستثنائية يتم تشكيلها بعيدا عن
نهج الطائفية السياسية ونظام المحاصصة
المقيت ومنظومة الفساد».
وطالب البيان بالحفاظ على «سيادة الدولة
وتأمين استقاللية القرار الوطني والتحضير
النتخابات مبكرة على أن يسبقها وضع قانون
انتخابات جديد ديمقراطي وع ــادل لمجلس
ال ـنــواب ومـجــالــس الـمـحــافـظــات ،يـكــرس مبدأ
المواطنة وتعديل قانون األحزاب السياسية بما
يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة
بإشراف دولي فعال».
وتعهد عبدالمهدي ،أمــس ،بــإجــراء تعديل
وزاري وتقليص رواتب كبار المسؤولين.
ً
وقــال انه سيلقي اليوم خطابا يكشف فيه
عن المزيد من الخطوات "اإلصالحية العاجلة".
وف ـي ـمــا بـ ــدا أنـ ــه اس ـت ـب ــاق ل ـل ـض ـغــوط على
رئـيــس ال ـ ــوزراء ،قــال وزي ــر اإلع ـمــار واالسـكــان
بنكين ريكاني كردي ،أمس ،إن «عبدالمهدي لن
ً
يستقيل ويعد االستقالة هروبا من المسؤولية

في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد».
وأضاف أن «الحكومة نفذت أغلب الوعود التي
ً
قطعتها والمتبقي منها سينفذ قريبا».
فــي هــذه األث ـنــاء ،ت ــدارس الرئيس العراقي
برهم صالح مع رئيسي الحكومة والبرلمان
عادل عبدالمهدي ومحمد الحلبوسي ورئيس
مجلس القضاء األعـلــى القاضي فائق زيــدان
«آليات حرية التعبير عن الرأي وتلبية مطالب
المتظاهرين» .وناقش المجتمعون «األوضاع
السياسية واألمنية الراهنة في البالد ،والتأكيد
عـلــى أهـمـيــة الـمـضــي بـ ـج ــداول زمـنـيــة ثابتة
لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في
اإلصـ ــاح ومـكــافـحــة الـفـســاد وتــأمـيــن حماية
الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية
التعبير وحـمــايــة األم ــن والممتلكات العامة
والسلم المجتمعي».
ويــأتــي االجـتـمــاع فــي وق ــت دخـلــت الـقــوات
األمنية في بغداد والمحافظات حالة التأهب
ً
الـ ـقـ ـص ــوى ت ـح ـس ـب ــا الن ـ ـطـ ــاق الـ ـمـ ـظ ــاه ــرات
االح ـت ـجــاج ـيــة الـشـعـبـيــة الـجـمـعــة ف ــي ســاحــة
التحرير وسط بغداد وعدد من المحافظات.

عبدالمهدي مستقبال إسبر في بغداد أمس (إي بي أيه)
على صعيد منفصل ،كشف وزي ــر الــدفــاع
ال ـع ــراق ــي ن ـج ــاح ال ـش ـم ــري ،أمـ ــس ،أن ال ـق ــوات
األميركية المنسحبة من سورية والتي وصلت
إل ــى ال ـع ــراق االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي س ـت ـغــادر إلــى
الكويت أو قطر في غضون  4أسابيع .وأشار

ف ــي تـصــريـحــات إل ــى أن «الـ ـق ــوات ال ـتــي سمح
ً
لها بــدخــول شـمــال الـعــراق تضم  150جنديا
ً
أمـيــركـيــا» .وزار وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي مــارك
ً
إسبر ،أمس بغداد قادما من السعودية ،وأجرى
محادثات مع المسؤولين العراقيين.
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دوليات
سلة أخبار
ّ
«شهادة مقلقة» تعزز
الشبهات ضد ترامب

أنقرة توقف هجومها بشمال
سورية ...وترامب يحتفل

ّ
إردوغان وبوتين يفعالن «اتفاق أضنة» ...وموسكو تضغط إلعادة النفط إلى األسد
دخل االتفاق الروسي -التركي
على تنظيم االنتشار شرق
سورية ،حيز التنفيذ الفوري،
بدخول الشرطة العسكرية
الروسية مدينة كوباني شرق
تعليق
الفرات ،وإعالن أنقرة ً
عملياتها العسكرية ،نظرا
النسحاب الوحدات الكردية
من المنطقة ،وفق االتفاق
األميركي.

في تفعيل سريع التفاق توصل
إليه الرئيسان الروسي فالديمير
بوتين ،والتركي رجب إردوغــان،
بـ ـع ــد مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ــاراث ــونـ ـي ــة
استمرت نحو  6ســاعــات ،عبرت
ال ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروس ـي ــة،
صباح أمس ،الضفة الشرقية لنهر
ال ـفــرات ،ودخـلــت مدينة كوباني
في ريف حلب ،لتسهيل انسحاب
الــوحــدات الكردية مــع أسلحتهم
مــن منطقة بعمق  30كـلــم داخــل
سورية خالل  150ساعة.
وبـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ال ــروسـ ـي ــة
وحرس الحدود السوري تسيير
دوريـ ـ ـ ــات خـ ـ ــارج حـ ـ ــدود مـنـطـقــة
ً
عمليات «نـبــع ال ـس ــام» ،اعـتـبــارا
ً
من ظهر أمس ،وفقا لالتفاق ،الذي
أعلنه بوتين ووصفه وإردوغــان
بالتاريخي ،وينص على احتفاظ

تــرك ـيــا بـمـنـطـقــة عـمـقـهــا  32كلم
اسـتــولــت عليها خــال هجومها
على األكراد.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـ ـجـ ــولـ ــت الـ ـش ــرط ــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـم ــرة ال ـث ــالـ ـث ــة فــي
منبج دون مرافقة قوات سورية
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة (ق ـ ـ ـسـ ـ ــد) ،ال ـت ــي
م ــازال ــت تسيطر عـلــى الـمــديـنــة،
أكــد إردوغـ ــان أن بوتين طمأنه
بأنه لن يسمح للوحدات الكردية
بتغيير مــابـسـهــم ،والـبـقــاء في
ال ـم ـن ـط ـق ــة اآلم ـ ـنـ ــة تـ ـح ــت «اسـ ــم
وعباءة النظام».
واسـتـبــق الــرئـيــس األمـيــركــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب إل ـق ــاء ب ـيــان في
الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض عـ ــن الـ ـص ــراع
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ووصـ ـ ـ ــف م ـ ــا ح ــدث
ب ــأن ــه «ن ـج ــاح كـبـيــر ب ـيــن تــركـيــا
ً
وسورية» ،معلنا «انتهاء األعمال

كردي يحرق نفسه بجنيف
الكرملين يتهم
البيت األبيض
بخيانة حلفائه
وإجبارهم على
خوض الحرب

على و قــع سلسلة تظاهرات لالحتجاج على الهجوم،
أضـ ـ ــرم ك ـ ـ ــردي -سـ ـ ــوري الـ ـن ــار ب ـن ـف ـســه أم ـ ــس خـ ـ ــارج مـقــر
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،قبل
أن يتم نقله في مروحية للعالج بمستشفى في لوزان.
و قــال المتحدث باسم شرطة جنيف سوليفان غيوم-
جانتي ،إن السوري المقيم في ألمانيا لم يقدم أي تفسير
لخطوته ،ألنه واجه صعوبات في التعبير عن نفسه عندما
ً
ّ
تخيل األسباب التي
وصلت المساعدة ،مضيفا" :يمكننا
دفعته (لإلقدام على ذلك) ،لكن ال معلومات مؤكدة لدينا".

القتالية وإقــامــة منطقة آمـنــة».
وكـ ـت ــب ،ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»« ،وق ــف
إطــاق النار صمد ،واألكــراد في
أمــان ،وقــد عملوا معنا بصورة
ً
جيدة جــدا ،وتم تأمين معتقلي
داعش».

فرار « 100داعشي»
ً
وخالفا لتأكيد ترامب على
تأمين سجونهم ،أكد المبعوث
لسورية ،جيمس جفري ،فرار
أكثر من  100من أسرى تنظيم
«داعـ ــش» عـقــب فــوضــى تسبب
ً
فيها الهجوم التركي ،مشيرا
إلى أنه ال أحد «يعرف أين هم».

نقاط المراقبة
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
أن الجيش السوري يعتزم إنشاء
 15ن ـق ـط ــة م ــراقـ ـب ــة عـ ـل ــى ط ــول
الحدود ،وجميعها خارج نطاق
ً
العمليات التركية ،وفقا لالتفاق،
ال ــذي أخـلــت بموجبه الــوحــدات
الكردية نقاطها ما بين مدينتي
عامودا والدرباسية.
وقـ ـب ــل ش ــروعـ ـه ــا فـ ــي إع ـ ــادة
تقييم خططها إلقامة  12موقعا
للمراقبة ،أعلنت وزارة ا ّلــد فــاع
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،ف ـج ــر أم ـ ـ ــس ،أن ـ ـ ــه «ال
حاجة» الستئناف عملية «نبع
السالم» بعد انتهاء هدنة ّ
توصل
إل ـي ــه ن ــائ ــب الــرئ ـيــس األم ـيــركــي

م ــاي ــك ب ـنــس م ــع إردوغـ ـ ـ ــان يــوم
ّ
الخميس ،مشيرة إلــى أن وزيــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي م ــاي ــك
بــوم ـب ـيــو أب ـل ــغ ن ـظ ـيــره ال ـتــركــي
ً
مــولــود جــاويــش أوغـلــو هاتفيا
ّ
بــأن انسحاب الوحدات الكردية
من المناطق الحدودية قد أنجز.

بنود االتفاق
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام مـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــات
سوتشي ،أعلن وزير الخارجية
سيرغي الف ــروف توقيع مذكرة
مـ ــن  10ن ـ ـقـ ــاط ت ـش ـم ــل تـسـيـيــر
دوريـ ـ ــات روسـ ـي ــة -تــرك ـيــة عقب
ان ـت ـهــاء مـهـلــة الـ ـ ــ 150ســاعــة في
منطقة عمقها  10كلم باستثناء
مدينة القامشلي ،باإلضافة إلى
ال ـت ـص ــدي ل ــإره ــاب وال ـن ــزع ــات
االن ـف ـص ــال ـي ــة والـ ـمـ ـس ــاع ــدة فــي
ع ــودة طوعية وآمـنــة لالجئين،
وتفعيل «اتفاقية أضنة» الموقعة
عام .1998
واعتبر وزير الدفاع سيرغي
ش ـ ــو يـ ـ ـغ ـ ــو أن عـ ـمـ ـلـ ـي ــة س ـح ــب
الجماعات الكردية مع أسلحتهم
ً
ً
ً
تتطلب جـهــدا كـبـيــرا ،مــؤكــدا أن
النتيجة األهــم تتمثل فــي وقف
القتال والخروج من المأزق ،مع
ضرورة مواصلة حراسة سجون
«داعش».
وحـ ـ ـ ـ ـ ــذر الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـكــرم ـل ـيــن دي ـم ـت ــري بـيـسـكــوف
األك ـ ــراد مــن أن ــه إذا لــم يلتزموا

ً
ّ
سعيد يؤدي اليمين رئيسا لتونس :الشعب
يحتاج إلى ثقة جديدة مع الحكام

ب ــاالتـ ـف ــاق «ف ـس ـي ـن ـب ـغــي سـحــب
حرس الحدود السوري والشرطة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروسـ ـي ــة ل ـي ـجــدوا
أنـفـسـهــم ف ــي مــواج ـهــة الـجـيــش
ً ّ
ال ـتــركــي» ،مـعـتـبــرا أن حلفاء هم
ب ــواش ـن ـط ــن خ ــان ــوه ــم وت ـخ ـلــوا
ع ـن ـهــم ل ـت ـج ـبــرهــم ع ـل ــى خ ــوض
الحرب مع أنقرة.
وأكـ ـ ــد ب ـي ـس ـك ــوف أن بــوت ـيــن
أطلع الرئيس بشار األســد على
اتفاقه مع إردوغان ،وشدد على
أن الـنـتـيـجــة األســاس ـيــة تمثلت
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة س ــام ــة
األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،ومــواصـلــة
الجهود المشتركة على المسار
السياسي ،بما فــي ذلــك اللجنة
الدستورية.
ووف ــق بـيـسـكــوف ف ــإن األس ــد
ّأي ــد نتائج الـمـبــاحـثــات ،وأبــدى
اس ـت ـع ــداده لـلـعـمــل م ــع الـشــرطــة
الروسية في المناطق الحدودية.
لكنه أكد ،بحسب وكالة «سانا»،
«الرفض التام ألي غزو تحت أي
ً
مـسـمــى أو ذري ـع ــة» ،مـعـتـبــرا أن
«أصـحــاب األه ــداف االنفصالية
يحملون مسؤولية فــي مــا آلت
إليه األمور».
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن أف ـ ـ ـ ــاد الـ ـم ــرص ــد
السوري بهدوء تام على مناطق
التماس التركية -الكردية ،شدد
نائب وزيــر الخارجية الروسي
مـيـخــائـيــل ب ــوغ ــدان ــوف عـلــى أن
م ـن ــاب ــع وح ـ ـقـ ــول الـ ـنـ ـف ــط ،ال ـتــي
وضعها الرئيس األميركي تحت

حـمــايـتــه ،يـجــب أن ت ـكــون تحت
سيطرة دمشق.

طهران واألطلسي
واعتبرت الخارجية اإليرانية
اتـفــاق سوتشي خـطــوة إيجابية
لــرفــع م ـخــاوف تــركـيــا ،والـحـفــاظ
ع ـل ــى وح ـ ـ ــدة س ـ ــوري ـ ــة ،وت ـع ــزي ــز
س ـيــادت ـهــا ،م ــؤك ــدة أن ـهــا تشجع
حكومتيهما على الجلوس إلى
ط ــاول ــة ال ـم ـف ــاوض ــات ،لـلـتــوصــل
إلــى حــل لخالفتهما وفــق اتـفــاق
«أضنة».
ونبهت الخارجية اإليرانية إلى
أن «وجود القوات األجنبية شمال
سورية لن يسهم في تحقيق األمن
وانسحابها سيعيد االستقرار»،
م ــوض ـح ــة أن «ب ـ ــدء اج ـت ـم ــاع ــات
اللجنة الدستورية سيجعل آثار
ً
مسار أستانة أكثر وضوحا».
وفي حين امتنع عن التعقيب
ً
على اتفاق سوتشي ،معتبرا أنه
م ــن ال ـســابــق ألوانـ ــه الـحـكــم على
نـتــائـجــه ،ق ــال أمـيــن حـلــف شمال
األطـ ـلـ ـس ــي ي ـن ــس س ـتــول ـت ـن ـبــرغ،
إن وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار بــوســاطــة
واشـنـطــن أس ــاس الـتــوصــل لحل
ً
س ـي ــاس ــي واق ـ ـعـ ــي» ،تـ ــاركـ ــا ق ــرار
إع ــادة الـنـظــر فــي نـشــر صــواريــخ
باتريوت بتركيا الجتماع وزراء
دفاع الحلف اليوم.
(عواصم -وكاالت)

أدلى القائم بأعمال الواليات
المتحدة في أوكرانيا بيل
تايلور ،أمس األول ،بـ«شهادة
مقلقة» أمام «الكونغرس»
األميركي ،تعزز الشبهات في أن
الرئيس دونالد ترامب استخدم
السياسة الخارجية األميركية
لغايات سياسية شخصية.
وفي شهادة أدلى بها في
جلسة مغلقة تم تسريب
مضمونها بسرعة ،روى تايلور
كيف حاول الرئيس األميركي
الضغط على كييف لتجري
ً
تحقيقا حول عائلة خصمه
الديمقراطي جو بايدن مع
اقتراب انتخابات .2020
وصرح تايلور أمام مجلس
النواب بأن غوردن سوندالند،
السفير األميركي لدى االتحاد
األوروبي ،قال له بشكل واضح
إن ترامب ربط بين اإلفراج
عن مساعدة مالية ألوكرانيا
بإعالن كييف عن تحقيق
يستهدف هانتر بايدن ،نجل
جو بايدن ،الذي كان عضوا في
مجلس إدارة شركة أوكرانية.

هل تقيل بكين رئيسة
هونغ كونغ التنفيذية؟

بينما سحبت هونغ كونغ
ً
رسميا مشروع قانون تسليم
ً
المطلوبين جنائيا للصين،
الذي أدى إلى اندالع اضطرابات
سياسية مستمرة منذ أشهر،
ذكرت صحيفة «فاينانشيال
تايمز» البريطانية ،أمس،
أن بكين تنوي إقالة رئيسة
السلطة التنفيذية في هونغ
كونغ كاري الم التي تواجه
صعوبات متزايدة في اإلمساك
بزمام األمور في المستعمرة
البريطانية السابقة التي تشهد
منذ خمسة أشهر احتجاجات
غير مسبوقة مؤيدة
للديمقراطية.
وتواجه الزعيمة الموالية
لبكين انتقادات متواصلة من
المحتجين في اإلقليم الصيني
الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

الجزائر :بدء استقبال
ملفات الترشح للرئاسة

ً
«اتحاد الشغل» يدعو إلى احتجاجات ردا على تهديد أحد قيادييه
بعد فوزه بـ 72.71في المئة من األصوات
في الدور الثاني من االنتخابات المبكرة،
الـتــي نظمت عـقــب وف ــاة الــرئـيــس الباجي
ّ
سعيد اليمين
قــا يــد السبسي ،أدى قيس
الدستورية ليتولى مهامه رئيسا لتونس
ً
أمـ ـ ــس ،م ـت ـع ـه ــدا ب ـج ـمــع ك ــل الـتــونـسـيـيــن
وبــالــدفــاع عــن «الـحــريــة الـتــي دفــع شعبنا
ً
ً
ثمنها غاليا» ،مؤكدا أن الشعب يحتاج إلى
ثقة جديدة مع الحكام.
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر سـ ـعـ ـي ــد أن «ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
األولـ ـ ــى لــرئ ـيــس ال ــدول ــة أن ي ـك ــون دائ ـمــا
رمـ ــزا لــوحــدت ـهــا ،ضــام ـنــا السـتـقــالـيـتـهــا
واس ـت ـم ــراري ـت ـه ــا ،وس ــاه ــرا ع ـلــى اح ـت ــرام
دستورها وحماية مصالحها ،وأن يكون
جامعا للجميع ،ويكون فوق كل الصراعات
الظرفية والضيقة».
وق ـ ــال س ـع ـيــد ع ـقــب أداء ال ـق ـســم بـمـقــر
الـبــرلـمــان بـحـضــور ممثلين دول ـي ـيــن في
العاصمة تونس« :لن يقدر أحد على سلب
الشعب التونسي الحرية تحت أي ذريعة
أو مسمى».

وأكد أستاذ القانون المغمور حتى وقت
قصير مضى ،وال ــذي حظي بتأييد كبير
بـيــن ال ـش ـبــاب ،أن« :ال ـكــل ح ـ ّـر فــي قناعاته
واخـتـيــاراتــه ،لكن مــرافــق الــدولــة يجب أن
ً
تبقى خارج حسابات السياسة» ،مشيرا إلى
ضرورة «الحفاظ على مكاسب المجموعة
الــوطـنـيــة» .وش ــدد عـلــى أن «مــا حـصــل في
تــونــس خ ــال االنـتـخــابــات األخ ـي ــرة ثــورة
حقيقية بمفهوم جديد وبــأدوات شرعية،
وهي ثورة ثقافية غير مسبوقة».
وحــول األمــانــات التي يعد بها الشعب
التونسي ،أوضح ّ
سعيد ،أن «األمانة األولى
هي الحفاظ على الدولة بكل مرافقها ،وهي
دو لــة التونسيين والتونسيات على قدم
الـمـســاواة» .واعتبر أن األمــانــات تضمنت
«الــوقــوف متحدين فــي مــواجـهــة اإلره ــاب
والقضاء على كل أسبابه ،ورصاصة واحدة
ُ
من إرهابي ستقابل بوابل من الرصاص
الذي ال ّ
يحده حد وال إحصاء».
وتـ ـ ّ
ّ
ـوجـ ــه س ـع ــي ــد ب ـت ـح ـيــة إل ـ ــى الـ ـق ــوات
المسلحة العسكرية وقوات األمن الداخلي

والجمارك «الذين يواجهون بالحديد والنار
اإلرهاب وكل أنواع الجريمة».
واقـ ـت ــرح ال ـت ـب ــرع ب ـي ــوم ع ـمــل ك ــل شهر
ولمدة خمس سنوات من أجل المساهمة
في خالص ديون الدولة.
ّ
وأك ـ ــد سـعـيــد أن ــه «ال م ـج ــال لـلـمـســاس
بحقوق ال ـمــرأة ،ومــا أح ــوج ال ـمــرأة لمزيد
دعـ ــم ح ـق ــوق ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا االق ـت ـص ــادي ــة
ُ
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ف ـهــي ت ـكــابــد ف ــي الـبـيــوت
والمعامل والمكاتب والحقول».
وبخصوص عالقات تونس الخارجية،
قال الرئيس المنتخب« ،امتدادنا الطبيعي
مع أشقائنا في المغرب العربي ،وإفريقيا
والوطني العربي ،وأصدقاؤنا في شمال
المتوسط وكل من يقاسم شعبنا طموحاته
وآماله في كل مكان».
وتــابــع« :ستبقى تــونــس منتصرة لكل
القضايا العادلة وأوالها قضية شعبنا في
فلسطين ،والحق الفلسطيني لن يسقط كما
يتوهم الكثيرون».
وأوض ـ ــح أن «هـ ــذا ال ـمــوقــف ل ـيــس ضد

الـيـهــود فقد حميناهم فــي تــونــس عندما
كـ ــانـ ــوا م ــاحـ ـقـ ـي ــن ،بـ ــل هـ ــو مـ ــوقـ ــف ضــد
االحتالل والعنصرية».
ّ
وشدد سعيد ،في ختام كلمته ،على أن
«التحديات كبيرة والمسؤوليات جسيمة».
فــي غـضــون ذل ــك ،قــال مـصــدر أمـنــي ،إن
الرئيس الجديد يرفض مــن حيث المبدأ
اإلق ــام ــة ف ــي ال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي بـضــاحـيــة
قرطاج ،كما ينص على ذلك البروتوكول.
ولدى رئيس الجمهورية ،بعد أن يتولى
مهامه ،مهلة أسبوع ،لتكليف رئيس الحزب
الفائز بأكثر المقاعد في البرلمان« ،النهضة
ً
اإلسالمية» ،بتشكيل حكومة في  ٦٠يوما.
ً
وعشية تنصيبه رئيسا ،قرر «االتحاد
الـعــام التونسي للشغل» ،التكتل النقابي
األكثر نفوذا ،الدخول في موجة احتجاجات
ً
ج ــدي ــدة ،ردا ع ـلــى ت ـه ــدي ــدات بــاالغ ـت ـيــال
تعرض لها أحد قيادييه ،وذلك في مؤشر
الف ــت ي ـن ــذر ب ـع ــودة االح ـت ـج ــاج ــات ،عقب
االنتخابات الرئاسية والتشريعية األخيرة.
(تونس ـ ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ً
ً
واشنطن ترعى اجتماعا ثالثيا حول سد النهضة

سعيد وخلفه مورو في البرلمان أمس (أ ف ب)

األمطار تشل القاهرة وتغلق المدارس ودعوات لمحاسبة الحكومة
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

بينما عــاش المصريون ليلة
عـصـيـبــة ب ـس ـبــب س ـق ــوط أم ـطــار
كـثـيـفــة أص ــاب ــت ال ـق ــاه ــرة بشلل
مروري كامل ،وتسببت في وفاة
ط ـف ـل ـي ــن ،ك ــان ــت ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
المصرية تحرز نقطة لمصلحتها
فـ ـ ـ ــي م ـ ـع ـ ــرك ـ ــة س ـ ـ ـ ــد ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة،
بــاسـتـجــابــة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
لطلب القاهرة تدخلها في األزمة؛
فوجهت واشنطن دعوة الجتماع
تستضيفه دون ا نـتـظــار موافقة
إثـيــوبـيــا ال ـتــي تـصــر عـلــى رفــض
أي وساطة.

وأف ـ ــاد ب ـيــان ص ــدر ع ــن وزارة
الخارجية ،مساء أمس األول ،ردا
ع ـلــى ت ـصــري ـحــات رئ ـي ــس وزراء
إث ـيــوب ـيــا آب ــي أح ـم ــد ،ب ــأن مصر
قـبـلــت دعـ ــوة أم ـيــرك ـيــة الجـتـمــاع
يشارك فيه وزراء خارجية مصر
والسودان وإثيوبيا ،لبحث «سد
ال ـن ـه ـض ــة» ،ولـ ــم ي ــوض ــح ال ـب ـيــان
م ــوع ــد االج ـت ـم ــاع الـ ــذي سيعقد
في واشنطن ،بناء على االقتراح
ال ـم ـص ــري ،الـ ــذي رف ـض ـتــه أدي ــس
أبابا بتوسط الواليات المتحدة
في األزمة.
وأشـ ـ ــارت ال ـخ ــارج ـي ــة إلـ ــى أن
ق ـب ــول م ـصــر ال ــدع ــوة األمـيــركـيــة

يأتي حرصا على «كسر الجمود
الـ ــذي يـكـتـنــف م ـف ــاوض ــات الـســد
اإلثيوبي».
وشن البيان هجوما حادا على
تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا
العدائية ضد القاهرة التي أدلى
ب ـهــا ق ـبــل س ــاع ــات أم ـ ــام بــرلـمــان
بالده ،ووصفها بأنه غير مقبولة.
وكــان آبــي أحـمــد أكــد جاهزية
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده ل ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــرب م ـ ـ ـ ــع م ـ ـصـ ــر،
واس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا ل ـح ـش ــد مــاي ـيــن
ال ـم ـقــات ـل ـيــن م ــن أجـ ــل اس ـت ـك ـمــال
بـنــاء الـســد ،رافـضــا كــل المطالب
المصرية في هذا الشأن.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـج ــاه ــل

م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ــي اجـتـمــاعــه
األس ـ ـب ـ ــوع ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــس ،الـ ـ ــدعـ ـ ــوات
الشعبية والبرلمانية لمحاسبة
المسؤولين عن العجز الحكومي
في مواجهة األمطار التي هطلت
بغزارة أمس األول ،وتسببت في
مـصــرع طفل بمحافظة الغربية
وآخر بمدينة العاشر من رمضان
ً
صعقا بالكهرباء.
وتعرضت مناطق واسعة من
القاهرة لشلل مــروري كامل ،إثر
عجز شبكة الصرف عن تصريف
مياه األمطار ،واستمر مواطنون
محبوسين في سياراتهم لساعات
طويلة ،وعـجــزت بعض حافالت

ال ـم ــدارس عــن تــوصـيــل التالميذ
إلى منازلهم قبل منتصف الليل،
وسط ارتباك حكومي.
وقرر رئيس الــوزراء مصطفى
م ــدب ــول ــي ت ـع ـط ـيــل ال ـ ــدراس ـ ــة فــي
المدارس والجامعات بالعاصمة
أم ــس ،تحسبا ال ُسـتـمــرار موجة
األمـ ـط ــار ،بـيـنـمــا أل ـغ ـيــت رح ــات
طـيــران بسبب تأخر المسافرين
وفشلهم في الوصول إلى المطار.
وفي منتجع سوتشي الروسي،
الذي يستضيف القمة الروسية -
اإلفريقية ،دعا الرئيس المصري
عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ن ـظ ـيــره
الروسي فالديمير بوتين ،خالل

قمة ثنائية بينهما ،إلى حضور
مراسم وضع حجر أساس محطة
الضبعة الكهروذرية ،والمشاركة
فـ ــي مـ ــراسـ ــم ان ـ ـطـ ــاق ال ـم ـن ـط ـقــة
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ــروسـ ـي ــة ف ــي ق ـنــاة
السويس.
وفي كلمته بافتتاح المؤتمر،
أك ــد السيسي أن إفــريـقـيــا مقبلة
ع ـ ـلـ ــى مـ ــرح ـ ـلـ ــة تـ ـشـ ـه ــد ت ـ ـطـ ــورا
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا ل ـت ـص ـب ــح م ـق ـص ــدا
الهـ ـتـ ـم ــام الـ ـش ــرك ــاء ال ــدول ـي ـي ــن،
مطالبا بــوضــع مــوضــوع البنية
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ف ـ ــي ط ـل ـي ـع ــة ال ـع ـم ــل
اإلفريقي المشترك.

بدأت «السلطة الوطنية
المستقلة لالنتخابات»
بالجزائر ،أمس ،استقبال
ملفات المرشحين المحتملين
النتخابات الرئاسة المقررة في
 12ديسمبر المقبل.
وأودع وزير الثقافة الجزائري
األسبق ،عز الدين ميهوبي،
ملف ترشحه الرسمي
بعدما تمكن من تخطي
السقف المحدد بجمع 50
ألف توقيع على اكتتابات
الترشح من مواطنين .ويعد
ميهوبي ،األمين العام لحزب
التجمع الوطني الديمقراطي،
والمعروف بوقوفه إلى جانب
الرئيس المستقيل عبدالعزيز
بوتفليقة ،أول مرشح
لالنتخابات الرئاسية.

بوليفيا :النزاع حول نتائج
انتخابات الرئاسة يتفاقم
بدأ إضراب عام ،أمس ،في بوليفيا حيث اندلعت ليل الثالثاء ـ ـ
ً
األربعاء أعمال عنف احتجاجا على نتائج االنتخابات الرئاسية
التي جــرت األحــد ،التي أعلن الرئيس االشتراكي الشعبوي إيفو
موراليس فوزه فيها من الدورة األولى.
وعشية اجـتـمــاع لمنظمة ال ــدول األمـيــركـيــة حــول بوليفيا في
واشنطن ،أعلن رئيس لجنة «برو -سانتا كروز» منظمة المجتمع
المدني المتركزة في سانتا كــروز العاصمة االقتصادية للبالد
ومعقل المعارضة اإلضراب ،وأمهل السلطات االنتخابية ساعات
لتعلن تنظيم دورة ثانية.
ً
ردا على ذلك ،دعت مجموعة من النقابات العمالية والفالحية
القريبة من السلطة ناشطيها إلــى الدفاع عن النتائج الرسمية،
ً
وإلى التجمع في العاصمة الباز يفترض أن يشكل عرضا للقوة
ً
دعما لموراليس .واندلعت صدامات ليل الثالثاء ـ ـ األربعاء في الباز
بين قوات األمن بالقرب من مبنى تتمركز فيه السلطة االنتخابية.
وهتف المحتجون الذين قاموا بنصب حواجز «ال ،ال ،ال ،ال أريد
(الباز ـ ـ أ ف ب)
العيش في حكم ديكتاتوري مثل فنزويال!».

ةديرجلا

•
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رياضة

األزرق يواجه اليمن في أولى مبارياته بـ «خليجي »24
البطولة تنطلق بالدوحة  24نوفمبر المقبل بنظام الدوري بين  5منتخبات

جانب من مراسم سحب القرعة

أحمد حامد

ُ
أجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــت أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ق ـ ــرع ـ ــة
بـطــولــة ك ــأس الخليج ال ـ ـ 24
لـكــرة الـقــدم الـمـقــرر إقامتها
بــالــدوحــة فــي الـفـتــرة مــن 24
نــوف ـم ـبــر إلـ ــى ال ـ ـسـ ــادس من
ديسمبر المقبلين.
وس ـت ـق ــام ال ـب ـطــولــة ،الـتــي
ت ـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا م ـن ـت ـخ ـب ــات
الـ ـك ــوي ــت وع ـ ـمـ ــان وال ـ ـعـ ــراق
وال ـي ـم ــن إض ــاف ــة ال ـ ــى الـبـلــد
المضيف قطر ،بنظام دوري

طرح تذاكر البطولة
ابتداء من اليوم
تطرح اللجنة المنظمة لـ"خليجي  ،"24ابتداء من اليوم تذاكر
حضور مباريات البطولة.
وأعلن مدير دائرة التسويق للبطولة خالد الكواري أن تذاكر
البطولة ستكون متاحة أمام الجماهير الخليجية من خالل
الموقع اإللكتروني للبطولة  .www.gulfcup24.comوأضاف
ال ـكــواري أن الـتــذاكــر ستكون مـتــوافــرة فــي أغـلــب المجمعات
التجارية بقطر بداية من الشهر المقبل ،بأسعار معقولة جدا
وفي متناول الجميع ،كما ستكون هناك منافذ لبيع التذاكر
في عمان والكويت.

م ــن دور واح ـ ــد ،يــذهــب فيه
الكأس للفريق األكثر حصدا
للنقاط.
وأس ـ ـ ـفـ ـ ــرت الـ ـ ـق ـ ــرع ـ ــة ،ال ـت ــي
ً
أقـ ـيـ ـم ــت أي ـ ـضـ ــا فـ ــي الـ ــدوحـ ــة
عــن وق ــوع المنتخب القطري
ف ــي مــواج ـهــة نـظـيــره اليمني
فـ ـ ــي افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة 24
ن ــوف ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل ،فـ ــي حـيــن
س ـ ـي ـ ـل ـ ـعـ ــب مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــا ع ـ ـمـ ــان
والـعــراق المباراة الثانية في
الـ ـي ــوم األول ل ـل ـب ـطــولــة ال ـتــي
يـسـتـضـيـفـهــا ا سـ ـت ــاد خليفة
الدولي.
ويـلـتـقــي األزرق مــع اليمن
ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي لـلـبـطــولــة،
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ام ـ ــام
ن ـظ ـي ــره ال ـع ـم ــان ــي ،فـ ــي حـيــن
يشهد اليوم الثالث مواجهة
األزرق م ــع الـ ـع ــراق ،وم ـب ــاراة
أخرى بين اليمن وعمان.
وسيلعب األزرق أمام نظيره
العماني فــي الـمـبــاراة األولــى
لليوم الرابع ،في حين يواجه
منتخب قطر نظيره العراقي،
وفـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األخ ـ ـيـ ــر يـلـتـقــي
ال ـع ــراق مــع ال ـي ـمــن ،والـكــويــت
مع قطر.
كـمــا تــم الـكـشــف عــن شعار

حمدي في السالمية
عواد يخلف
ً
والخطيب مساعدا
أعلن نادي السالمية أن مدربه الفرنسي ميلود
حمدي اعتذر عن عدم استكمال عقده الذي يمتد
لنهاية الـمــوســم الـحــالــي ،نـظــرا لـظــروف خاصة،
مـشـيــرا إل ــى أن مـجـلــس اإلدارة واف ــق عـلــى طلب
المدرب ،وأسند المهمة إلى مساعده سلمان عواد،
على أن يعاونه الالعب الدولي السابق السوري
فراس الخطيب ،الذي أعلن اعتزاله مطلع الموسم
الحالي.
وأنهى المدرب حمدي اتفاقه مع رئيس جهاز
الكرة الشيخ تركي اليوسف ،على أن يحصل على
كل مستحقاته حتى
مـ ــوعـ ــد ت ـقــدي ـمــه
االعتذار.

سلمان عواد

من جهة أخرى ،يواصل السالمية استعداداته
لمواجهة الجولة الرابعة التي ستجمعه بعد غد
أمام النصر ،حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد
إلى تحقيق الفوز الثاني في المسابقة ،بعد أن
توقف رصيد الفريق عند  4نقاط.
وتـشـهــد صـفــوف الـســالـمـيــة ع ــودة جميع
الالعبين إلى التدريبات ،باستثناء المحترف
الفلسطيني عدي الدباغ الذي يعاني إصابة
ف ــي ال ـك ـتــف اس ـتــدعــت م ـغ ــادرت ــه إل ــى األردن
لتلقي العالج.

فراس الخطيب

ال ـب ـط ــول ــة الـ ـ ــذي يـ ـب ــرز ال ـع ـلــم
ً
القطري مصحوبا بكرة قدم،
وهو امتداد لشعارات بطوالت
ك ــأس الـخـلـيــج الـســابـقــة التي
اس ـت ـضــاف ـت ـهــا قـ ـط ــر ،ك ـم ــا تــم
الـكـشــف ع ــن تـمـيـمــة الـبـطــولــة
التي جاءت على شكل محارة
ب ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــؤة اسـ ـمـ ـه ــا
"صــدي ـفــي" ،وت ـ ــزدان التميمة
بألوان العلم القطري وتحتفي
ً
بماضي قطر ،متمثال بالحياة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة وال ـ ـ ـغـ ـ ــوص ألجـ ــل
اللؤلؤ.

الحرص على المشاركة
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد ع ـضــو
مجلس إدارة االتحاد ،رئيس
لجنة المسابقات فهد الهمالن،
ع ـقــب م ــراس ــم إج ـ ــراء ال ـقــرعــة،
حرص الكويت على المشاركة
في هذه البطولة التي تحمل
طابعا خاصا الأن ــاء الخليج
االش ـقــاء الــذيــن تجمع بينهم
روابط وثيقة.
وبـ ّـيــن الـهـمــان أن الكويت
ت ـحــرص ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة في
ه ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ال ـ ـ ـ ــدوري ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـلــى

ح ـض ــور ج ـم ـيــع ال ـم ـســاب ـقــات
األخ ـ ـ ـ ــرى كـ ـمـ ـش ــارك ــة أخ ــوي ــة
بين المنتخبات واالستفادة
مــن الخبرات واالحـتـكــاك بين
األشقاء.
وأعــرب عن شكره وتقديره
التحاد كأس الخليج العربي
ل ـكــرة ال ـق ــدم عـلــى ق ـبــول طلب
ال ـكــويــت ب ـع ــدم ل ـعــب الـجــولــة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـب ـط ــول ــة وذلـ ــك
بـ ـسـ ـب ــب ت ـ ــزام ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــدث مــع
مباراة المنتخب الكويتي أمام
نظيره النيبالي في تصفيات
آسـيــا الـمــؤهـلــة لـكــأس العالم
.2022
وأشار إلى الجهود الكبيرة
ال ـت ــي ت ـبــذل ـهــا ق ـطــر الـشـقـيـقــة
فـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ـ ـهـ ــا القـ ــامـ ــة
هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة،
وإل ـ ــى ال ـن ـج ــاح ال ـ ــذي حققته
فــي استضافة عــدد كبير من
البطوالت العالمية واإلقليمية،
ال فــي ك ــرة ال ـقــدم فـقــط بــل في
جميع األلعاب.
وأع ــرب عــن أمـلــه أن تحقق
الـبـطــولــة الـنـتــائــج المنشودة
مـنـهــا فــي الـتـنــافــس الـشــريــف
واللقاء االخوي بين االشقاء،
وت ـ ـ ـعـ ـ ــزز خ ـ ـ ـبـ ـ ــرات ال ــاع ـب ـي ــن

واس ـت ـف ــادت ـه ــم م ــن ال ـخ ـب ــرات
الفنية والتكتيكية الموجودة
لدى الفرق الخليجية.
وف ــي تعليقه عـلــى مــراســم
ال ـ ـقـ ــرعـ ــة ،قـ ـ ــال األم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام
لالتحاد الخليجي لكرة القدم
ج ــاس ــم الــرم ـي ـحــي" :يـسـعــدنــا
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة خـ ـمـ ـس ــة
م ـن ـت ـخ ـب ــات فـ ــي ن ـس ـخ ــة ه ــذا
العام من بطولة كأس الخليج
ال ـعــربــي ،ونـتـطـلــع للترحيب

بآالف الجماهير من مختلف
أن ـ ـحـ ــاء ال ـم ـن ـط ـق ــة ،فـ ــي إطـ ــار
مــواص ـلــة قـطــر اسـتـعــداداتـهــا
الستضافة بطولة كأس العالم
 FIFAقطر ."™2022
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ذك ـ ـ ــر رئ ـي ــس
ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـح ـل ـيــة الـمـنـظـمــة
لبطولة "خليجي  ،"24نائب
رئيس االتـحــاد القطري لكرة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،سـ ـ ـع ـ ــود الـ ـمـ ـهـ ـن ــدي:
" يـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــد ن ـ ــا أن ن ـس ـت ـض ـي ــف

ً
كأس الخليج العربي مجددا
فــي قـطــر ،فـهــي بـطــولــة أخــرى
تـ ـ ـض ـ ــاف إل ـ ـ ــى رص ـ ـيـ ــدنـ ــا مــن
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،ح ـيــث
نـسـتـعــد الس ـت ـضــافــة بـطــولــة
ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ــأن ــدي ــة ل ـكــرة
القدم في قطر هذا العام والعام
المقبل ،إلى جانب المونديال
ال ـكــروي ال ــذي سينطلق بعد
قرابة ثالثة أعوام".

جوائزها األعلى في تاريخ البطولة
رف ـع ــت ال ـل ـج ـنــة الـمـنـظـمــة ل ـل ـب ـطــولــة ،خــال
المؤتمر الصحافي الــذي أعقب مراسم إجراء
قرعة خليجي  ،24الستار عن الجوائز المالية
الجديدة للمنتخبات المشاركة.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،قـ ـ ــال ن ــائ ــب االتـ ـح ــاد
الخليجي ور ئـيــس لجنة التسويق د .جاسم
الشكيلي" :يحصل الفريق الفائز باللقب على
مـبـلــغ م ـل ـيــونــي دوالر ،م ـقــابــل م ـل ـيــون دوالر
للوصيف ،وتنال جميع الفرق المشاركة مبلغ
مليون دوالر نظير مشاركتها في البطولة".
وتكفل باألرقام المالية االتحاد القطري لكره

الـقــدم "المستضيف" ،وهــو مــا يعني حصول
الفريق الفائز بالبطولة على  3ماليين دوالر،
م ـل ـيــونــان قـيـمــة ال ـل ـقــب وم ـل ـيــون دوالر قيمة
المشاركة.
تـعــد ال ـجــوائــز الـمــالـيــة خ ــال خـلـيـجــي 24
األعـ ـل ــى ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ـط ــول ــة ،ح ـيــث تحصل
المنتخب العماني حامل لقب  23في الكويت
ع ـل ــى م ـب ـلــغ م ـل ـي ــون دوالر ،ونـ ـ ــال الـمـنـتـخــب
اإلماراتي الوصيف نصف هذا الرقم.

العربي يخشى مفاجآت الساحل في «ڤيڤا» اليوم
طموح الفوز األول يراود اليرموك أمام التضامن
ً
ً
يحل فــريــق الساحل لـكــرة الـقــدم ضيفا ثقيال على
العربي مساء اليوم عند الثامنة إال الــربــع ،في ثاني
مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز،
والـتــي تستهل بمواجهة تجمع اليرموك والتضامن
على اسـتــاد نــادي الشباب بــاألحـمــدي عند الخامسة
و 40دقيقة ،على أن تستكمل بقية مـبــاريــات الجولة
ً
غــدا بقمة المواجهات بين الكويت والقادسية ،وبعد
غد بمواجهتي كاظمة والشباب ،والنصر والسالمية.
ويحتل الساحل المركز السادس بين فرق "الممتاز"
بــرصـيــد  4ن ـقــاط ،فــي حـيــن يــأتــي الـعــربــي فــي المركز
الثامن برصيد نقطتين ،و فــي المركز السابع يوجد
التضامن برصيد  3نقاط ،أما اليرموك ففي المركز قبل
األخير بنقطة واحدة.
وتخطف مــواجـهــة الـعــربــي والـســاحــل األض ــواء في
مباريات اليوم األول من الجولة الرابعة ،السيما أن
كتيبة األخ ـيــر نـجـحــت فــي ال ـظ ـهــور الـجـيــد بالجولة
الماضية ،في حين يبحث األخضر عن الفوز األول له
في الموسم الحالي.
ونجح فريق الساحل في الظهور وبقوة في الجولة
الـمــاضـيــة ،بـعــدمــا ان ـتــزع نقطة ثمينة مــن الـقــادسـيــة
بطعم الفوز ،في وقت حفظ العربي ماء الوجه بهدف
التعادل اإليجابي مع الشباب في اللحظات األخيرة
من عمر المباراة.
ويدرك العربي مع مدربه البوسني داركو أن مهمة
اقتناص النقاط الثالث لن تكون سهلة أمام فريق
نجح فــي الجولة الماضية فــي إزاح ــة القادسية
عن الصدارة ،وكان األقرب لتحقيق النقاط الثالث،
لذلك فإن األخضر سيحشد كل أوراقه الرابحة في
المباراة ،أمثال الليبي السنوسي الهادي صاحب
ه ــدف الـتـعــادل فــي ال ـم ـبــاراة الـمــاضـيــة أم ــام الـشـبــاب،
إلى جانب السوري يوسف قلفا ،وحسين الموسوي،
ومشاري الكندري ،والصاعد الواعد بندر السالمة.
ك ـمــا يـ ــدرك ال ـعــربــي أن ال ـســاحــل لــديــه م ــن األوراق
الرابحة الكثير أمثال عبدالمحسن العجمي ،وأحمد
غازي ،ومجمد جمال ،إلى جانب الخماسي المحترف
اإلي ـ ـفـ ــواري أح ـمــد تـيـتـيــه ص ــاح ــب ال ـه ــدف ف ــي شـبــاك
القادسية ،والثنائي السنغالي نداي وجون ،والبرازيلي
كونتينو وسيلفا.
في المقابل ،يمني أبناء المدرب عبدالرحمن العتيبي
النفس لمواصلة تقديم العروض القوية أمام األخضر،
السيما أن األخير يعاني منذ بداية الموسم على صعيد
عدم قدرته على تحقيق أي فوز.

داركو نيستروفيتش ،مدرب العربي
ويخشى مــدرب الساحل تأثير مــا قدمه فريقه في
مــواجـهــة الـقــادسـيــة عـلــى صعيد اسـتـنــزاف كبير في
م ـع ــدالت الـلـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة ،إل ــى جــانــب ثـقــة زائـ ــدة قد
تنعكس عـلــى الــاعـبـيــن بـعــد ظ ـهــورهــم الـمـمـيــز أمــام
األصفر.
وح ــذر العتيبي الــاعـبـيــن مــن ال ـخ ــروج مــن أج ــواء
التركيز في المباريات المقبلة ،السيما أن الفريق ال
يزال في بداية الموسم وتنتظره مهمة طويلة من أجل
البقاء في "الممتاز" على أقل تقدير.

السـيـمــا أن طـمــوح الـمـنــافــس فــي م ـبــاراة ال ـيــوم فريق
اليرموك يتشارك معه في هذا الهدف.
ويعاني أبناء الفروانية غياب الالعب الليبي محمد
عبدالناصر بداعي اإليقاف ،إلى جانب المحترف هانز
بداعي اإلصابة.
على الجانب اآلخــر ،لم يقدم اليرموك ما يتطلع له
الجهاز الفني بقيادة هاني الصقر ،إال أن األمل معقود
على قادم المباريات إلثبات الوجود وتقديم ما يشفع
ألبناء مشرف للبقاء في "الممتاز".

مداواة الجراح
وبينما يبحث التضامن عن مداواة جراح الخسارة
الثقيلة أمام الكويت في الجولة الماضية ،يأمل اليرموك
تحقيق فوزه األول في المسابقة.
ويملك التضامن مع مدربه الصربي ماركوف رغبة
كبيرة للتقدم في بداية الموسم إلى المنطقة الدافئة،

مباراتا اليوم
الوقت

المباراة

الملعب

5.40

التضامن × اليرموك

الشباب

7.55

العربي × الساحل

صباح السالم

ةديرجلا

•
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رياضة

البحرين تحصد ميداليات
رماية المرأة الخليجية
منافسات البولينغ تختتم اليوم بإقامة مسابقة األساتذة
رفعت البحرينية موزة علي
ذهبيات منتخب بالدها
بصعودها منصة التتويج في
المسدس 10م فردي ،في
حين نالت مواطنتها عائشة
براك الفضية.

واص ـ ـل ـ ــت الـ ـبـ ـح ــري ــن ح ـصــد
ال ـم ـيــدال ـيــات ف ــي رم ــاي ــة الـ ــدورة
الـخـلـيـجـيــة ال ـس ــادس ــة لــريــاضــة
الـ ـم ــرأة ،ال ـتــي تـسـتـمــر حـتــى 30
ال ـ ـجـ ــاري ،ت ـحــت رع ــاي ــة الـشـيــخ
ن ــاص ــر ص ـب ــاح األح ـم ــد الـنــائــب
األول لــرئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،وذل ـ ــك ب ـعــد فــوز
البحرينية م ــوزة علي بذهبية
ال ـم ـس ــدس 10م ف ـ ـ ــردي ،ون ــال ــت
مواطنتها عائشة براك الميدالية
الفضية ،بينما ذهبت البرونزية
إلى القطرية نصره محمد علي.
وفي المبارزة رفعت اإلمارات
رص ـيــدهــا ال ــى ث ــاث مـيــدالـيــات
ذهبية ،بعدما حصدت ذهبيتي
ف ــرق االي ـب ـي ــه ،وت ـغ ـلــب منتخب
اإلمارات المكون من دانة شطاف
وال ـ ـع ـ ـن ـ ــود ال ـ ـس ـ ـعـ ــدي وزي ـ ـنـ ــب
الحوسني وعائشة عبيد ،على
ق ـط ــر  33-45فـ ــي ن ـه ــائ ــي ف ــرق
االيبيه امس ،وظفرت بالبرونزية
كل من السعودية والبحرين.
وكانت اإلمارات اكدت ريادتها
في سالح الفلوريه ،بعد ان نالت
ذهبية الفرق أمس األول ،بفريق
تكون من نورا البريكي ،ولطيفة
الحوسني ،وشهد خرام ،وفاطمة
الكعبي.

البولينغ يختتم اليوم
وت ـخ ـت ـتــم الـ ـي ــوم م ـنــاف ـســات

الـ ـب ــولـ ـيـ ـن ــغ بـ ــإقـ ــامـ ــة م ـس ــاب ـق ــة
األس ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ــذة ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــدت
الـ ـبـ ـح ــري ــن ذهـ ـبـ ـي ــة ال ـ ــزوج ـ ــي،
وجاءت خلفها عمان بالميدالية
الفضية ،ثم اإلمارات بالميدالية
البرونزية.
وت ـتــواصــل ال ـيــوم منافسات
كــرة السلة ،حيث تلعب فتيات
ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــع قـ ـط ــر ف ـ ــي ث ــال ــث
ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــات ،ب ـي ـن ـم ــا ت ــواج ــه
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ن ـظ ـيــرت ـهــا ع ـم ــان،
وتلتقي البحرين مع اإلمارات.
وفي كرة الطائرة تقام اليوم
م ـ ـبـ ــاراتـ ــان فـ ــي إط ـ ـ ــار ال ـج ــول ــة
الـثــانـيــة ،حـيــث تلتقي سـيــدات
عـمــان مــع المنتخب اإلمــاراتــي
فــي الرابعة عـصــرا ،ويليها في
الـ ـس ــادس ــة م ـس ــاء ل ـق ــاء فـتـيــات
الكويت مع منتخب البحرين.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن بـطــولــة
ال ـك ــرة ال ـطــائــرة انـطـلـقــت ،أمــس
األول ،بمشاركة اربعة منتخبات
هي :البحرين ،واإلمارات ،وعمان
إلى جانب منتخبنا.

مباراتان في اليد
تتواصل منافسات كرة اليد
بــإقــامــة الـجــولــة األخ ـيــرة للدور
األول ،حيث يواجه منتخب قطر
نظيره اإلمــاراتــي ،فيما يواجه
عـ ـم ــان ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـب ـحــري ـنــي،
عـلــى ان تـخـتـتــم م ـبــاريــات هــذا

تان الماليزي يحافظ على عرش
البولينغ اآلسيوي بذهبية ثانية
أضــاف منتخب ماليزيا ،أمــس ،ميدالية ذهبية ثانية في بطولة
آسيا الـ 25للبولينغ للرجال والسيدات المتواصلة منافساتها
في «مركز الكويت للبولينغ» بعد فوز العبه تيمي تان بالمركز
األول لمسابقة فردي الرجال.
وتمكن تان من نيل الذهب بعد فوزه المستحق بالمسابقة،
إذ حقق اعـلــى النقاط بــواقــع  1556نقطة بـفــارق مــريــح عن
صاحب المركز الثاني ،معززا صدارة منتخب بالده للبطولة
بواقع ثالث ميداليات هي :ذهبيتان وبرونزية واحدة.
ون ــال ال ـه ـنــدي دروف سـ ــادرا ال ـمــركــز ال ـثــانــي بــالـمـيــدالـيــة
الفضية ،بعد أن أحرز  1524نقطة ،محققا اولى الميداليات
لـ ـب ــاده ،ف ــي ح ـيــن ذهـ ــب ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث وال ـم ـيــدال ـيــة
البرونزية للياباني شوساكو اساتو ،بعد ان جمع
 1522نقطة ،مهديا بــاده اولــى الميداليات في
البطولة.
وفــي هــذا الـصــدد ،أعــرب الماليزي تــان في
تصريح للصحافيين عقب تتويجه بالذهب
عن سعادته وفخره الكبيرين بتحقيق لقب
فردي الرجال ،في اكبر محفل رياضي على
مستوى القارة.
وأضاف أن دعم إدارة الفريق الماليزي
وزمــائــه بالفريق ،وكذلك أســرتــه ،كان
له أكبر األثــر في تحقيق هذا اإلنجاز
ال ـك ـب ـي ــر ،م ـب ـي ـنــا أنـ ــه قـ ــدم ك ــل م ــا فــي
استطاعته لنيل هذا اللقب الغالي في
ظل وجود منافسين أقوياء.
وأشار إلى أن فوز فريق السيدات
ال ــاف ــت ام ـ ــس ب ـم ـيــدال ـت ـيــن (ذه ـب ـيــة
وبـ ـ ــرونـ ـ ــزيـ ـ ــة) ف ـ ــي مـ ـن ــافـ ـس ــات ف ـ ــردي
السيدات شكل دافعا كبيرا له على بذل
مـجـهــود إضــافــي السـتـكـمــال اإلن ـج ــازات
الالعب الماليزي تيمي تان
لمنتخب بالده و«هو ما تحقق».

«المالكمة» يدشن موسمه
ببطولة الناشئين السبت

ً
العازمي :أكملنا كل التحضيرات لمشاركة  12ناديا

ينطلق بعد غد موسم اتحاد
الـمــاكـمــة  ،2020-2019بإقامة
بطولة الناشئين األولى (تحت
 16و 17سـ ـن ــة) ب ـم ـش ــارك ــة 12
نـ ــاديـ ــا ،وت ـخ ـت ـتــم مـنــافـســاتـهــا
الثالثاء المقبل على حلبة نادي
ال ـج ـه ــراء ،وس ـت ـقــام  12بطولة
للمالكمة خالل الموسم الحالي،
مــوزعــة عـلــى ال ـمــراحــل السنية
األربــع المختلفة ،بحيث تكون
 3بـ ـط ــوالت ل ـل ـص ـغــار وأخ ـ ــرى
لألشبال و 3بطوالت للناشئين
وبطولتين للرجال (العمومي)،
وبـ ـط ــول ــة ت ـن ـش ـي ـط ـيــة لـجـمـيــع
المراحل السنية .
وأكد أمين سر اتحاد اللعبة
سالم العازمي جاهزية جميع
ال ـل ـج ــان ال ـعــام ـلــة ف ــي االت ـح ــاد
ل ـل ـم ــوس ــم ،م ـت ـم ـن ـيــا أن ي ـكــون
ناجحا ومتميزا.
وق ـ ـ ــال الـ ـع ــازم ــي إن رئ ـيــس
مـجـلــس اإلدارة مـحـمــد منسي
واألع ـضــاء يقفون على مسافة
واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن ج ـم ـي ــع األن ـ ــدي ـ ــة،
ويـ ـعـ ـمـ ـل ــون بـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـب ــاب
ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــوح ،وي ـ ــرح ـ ـب ـ ــون ب ـكــل
االقتراحات والــرؤى لكل ما من
شأنه المصلحة العامة وتطوير
المالكمة الكويتية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـل ـج ـن ــة
األولمبية الكويتية ممثلة في

سالم العازمي

رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الشيخ
فهد الناصر ،وأمين السر العام
حسين المسلم ،وكذلك المدير
العام للهيئة العامة للرياض ــة
د .حمـ ــود فليـ ـ ـط ـ ـ ــح ون ـ ــائ ـ ـب ـ ـ ــه
د .صقر المال.
وقال« :نقدر اهتمام القيادات
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وح ــرصـ ـه ــا عـلــى
دع ـ ــم االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ع ـب ــر تــذل ـيــل
كــل الـعـقـبــات ،وال ــدف ــع مــن أجــل
إش ـ ـ ــراق ـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة لـ ـل ــري ــاض ــة
الكويتية ،وهــو مــا نعمل عليه
في االتحاد الكويتي للمالكمة
وفـ ــق خ ـط ــة مـ ــدروسـ ــة بـعـنــايــة
تامة ومعتمدة من قبل االتحاد
الدولي للمالكمة».

احتفال الوفد البحريني بخطف ذهبية زوجي البولينغ
ال ــدور السبت بمواجهتي قطر
والبحرين ،والكويت مع عمان.
من جانبه ،أشاد نائب المدير
الفني للرماية عبدالله البركات
ب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــي
ظ ـه ــرت م ــن ال ــرامـ ـي ــات ،مـشـيــرا
إلى أن المنافسة انحصرت بين
الكويت والبحرين ،مؤكدا ثقته
ف ــي رام ـ ـيـ ــات ال ـك ــوي ــت بـحـصــد
المزيد من الميداليات في الدورة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة الـ ـت ــي ت ـع ــد ب ــروف ــة
قوية قبل المشاركة في بطولة
آسيا ،التي ستقام في العاصمة
ال ـق ـط ــري ــة الـ ــدوحـ ــة ف ــي ال ـثــالــث
مــن نوفمبر المقبل ،والمؤهلة
ألولمبياد طوكيو ،مشيرا إلى

أن وف ــد ال ـكــويــت ال ـم ـش ــارك في
الـبـطــولــة اآلس ـيــويــة م ـكــون من
ً
 41فردا.
إلى ذلك ،اعتبر رئيس اللجنة
ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـم ـب ــارزة ف ــي الـ ـ ــدورة
ال ـكــوي ـتــي راش ـ ــد ال ـش ـم ــال ــي ،أن
مستوى الالعبات والمنتخبات
ً
الـمـتـنــافـســة م ـت ـق ــارب ج ـ ــدا في
ســاحــي االيـبـيــه وال ـســابــر ،في
ح ـيــن ت ـفــوقــت اإلم ـ ـ ــارات بشكل
كبير جدا في الفلوريه.
وأض ـ ـ ــاف ال ـش ـم ــال ــي أن أداء
العبات الخليج جيد ومتصاعد
فــي اآلونـ ــة االخ ـي ــرة ،حـســب ما
ً
لمسه فــي ال ــدورة ،مـشــددا على
أن م ـس ـتــوى الـلـعـبــة الـنـســائـيــة

خ ـل ـي ـج ـيــا الي ـ ـ ــزال عـ ـ ــوده طــريــا
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـم ـح ـي ـط ــه ال ـع ــرب ــي
واآلسيوي ،ويلزمه فترة ليصبح
ً
مميزا ،خصوصا ان اإلمكانات
والمواهب متوافرة حاليا.
وتابع «هناك اهتمام واضح
فــي الـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات ،في
حـ ـي ــن انـ ـه ــا تـ ـع ــد فـ ــي الـ ـب ــداي ــة
بالنسبة للكويت».
وقال المشرف العام للمبارزة
فــي ال ــدورة والمستشار الفني
لــامــانــة ال ـعــامــة لـ ــدول مجلس
التعاون الخليجي البحريني،
أحمد الــدرازي ،إن «المنافسات
بدت جيدة».
وأشـ ــاد بــروعــة التنظيم من

قـبــل الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة الـعـلـيــا،
واالتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي لـلـمـبــارزة
الذي يضم عناصر فنية مميزة
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن اآلس ـ ـيـ ــوي
والعالمي.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرازي أن سـ ــاح
السابر بدا األقوى في البطولة
من ناحية المنافسة ،مشيرا الى
أن المبارزة النسائية الخليجية
التزال تنتظر مشوارا طويال من
أجــل ان تلحق بالركب العربي
واآلسيوي.
ب ـ ـ ــدوره ،أك ــد م ـ ــدرب س ـيــدات
قطر لكرة اليد رضا بيجاوي ،أن
فارق النقاط الكبير في مواجهة
المنتخب الكويتي ،الــذي صب

فوز طائرة العربي على القادسية في «االتحاد»

●

محمد عبدالعزيز

حـقــق فــريــق الـعــربــي للكرة
ً
ً
الـ ـط ــائ ــرة ف ـ ـ ــوزا ث ـم ـي ـن ــا عـلــى
ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ب ـن ـت ـي ـج ــة ث ــاث ــة
أش ـ ـ ــواط م ـق ــاب ــل ال ش ـ ــيء فــي
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ـتـ ــي ج ـم ـع ـت ـه ـمــا
أمس األول على صالة يوسف
شاهين الغانم بنادي كاظمة
ض ـم ــن الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
المجموعة األولى في بطولة
االتحاد ،وجاء نتائج األشواط
كــا ل ـتــا لــي،21-25 ،19 - 25( :
.)23-25
وبـ ـنـ ـف ــس ال ـن ـت ـي ـج ــة ح ـقــق
ً
ً
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ـ ـ ــوزا س ـ ـهـ ــا ع ـلــى
ال ـســاحــل عـلــى صــالــة كاظمة
و بـ ــوا قـ ــع أ ش ـ ـ ــواط (،10 - 25
 ،)23 - 25 ،14 - 25كما انتزع
ً
ً
ال ـش ـبــاب ف ـ ــوزا مـسـتـحـقــا من
ن ـظ ـيــره ا ل ـي ــر م ــوك بالنتيجة
ذاتـهــا ثــاثــة أش ــواط نظيفة
في المباراة التي جمعتهما
ع ـ ـلـ ــي ص ـ ــال ـ ــة ال ـ ـسـ ــاحـ ــل،
وجاء ت نتائج األشواط
كالتالي (- 25 ،18 - 25
.)18 - 25 ،16
بهذه النتيجة ،رفع
الـ ـع ــرب ــي والـ ـك ــوي ــت
رص ـيــده ـمــا إلـ ــى 4
نقاط في الصدارة،
يليهما القادسية
وال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب ف ــي
الـمــركــزيــن الثالث

فرحة العبي العربي بالفوز
وال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع ب ــرصـ ـي ــد واحـ ـ ـ ــد 3
نقاط ،وظل اليرموك والساحل
بـ ـنـ ـقـ ـطـ ـتـ ـي ــن فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــن
الخامس والسادس.
وأس ـف ــرت نتيجة مـبــاراتــي
المجموعة الثانية التي جرت
أ مـ ـ ــس األول ع ـ ــن فـ ـ ــوز سـهــل
لكاظمة على بــر قــان بنتيجة
ثـ ــا ثـ ــة أ ش ـ ـ ـ ــواط دون رد فــي
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ـتـ ــي ج ـم ـع ـت ـه ـمــا
على صالة القادسية وبواقع
أش ــواط (-25 ،13-25 ،13-25
 ،)15وبنفس النتيجة تغلب
ال ـج ـهــراء ع ـلــى ال ـت ـضــامــن في

(تصوير جورج ريجي)
ال ـم ـبــاراة الـتــي ج ــرت بينهما
ع ـل ــى ص ــال ــة ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات،
وج ـ ـ ـ ــاء ت نـ ـت ــائ ــج أش ــواطـ ـه ــا
ك ــا لـ ـت ــا ل ــي،20 -25 ،14 -25 ( :
.)13-25
وب ـه ــذه الـنـتـيـجــة ،ت ـســاوى
الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي وال ـ ـج ـ ـهـ ــراء بـ ـ ـ 4
نقاط في صــدارة المجموعة،
ً
يليهما برقان ثالثا بنقطتين،
ف ـ ــي حـ ـي ــن يـ ــأتـ ــي ال ـت ـض ــام ــن
وال ـ ـص ـ ـل ـ ـي ـ ـب ـ ـي ـ ـخـ ــات ب ـن ـق ـط ــة
واحـ ــدة فــي الـمــركــزيــن الــرابــع
والخامس.
ي ــذك ــر أن ال ـب ـط ــول ــة ت ـقــام

بـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري م ـ ـ ــن دور
واح ــد بـعــدمــا قسمت األنــديــة
ال ـ ـ ـ  11ال ـم ـش ــارك ــة ف ـي ـهــا إل ــى
م ـج ـمــو ع ـت ـيــن ت ـض ــم األول 6
فــرق والثانية  5ف ــرق ،بحيث
يتأهل أول وثاني كل مجموعة
إلـ ــى الـ ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي،
ويتنافس الفريقان الفائزان
على لقب البطولة.

في محصلة العنابي ،ال يقلل من
عطاء األزرق في المباراة ،مشيرا
إلى أن أصحاب األرض يملكون
خامات جيدة قادرة على التطور
في قادم األيام.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر ب ـ ـي ـ ـجـ ــاوي م ـه ـمــة
الـ ـعـ ـن ــاب ــي ل ـل ـت ـق ــدم نـ ـح ــو لـقــب
الـبـطــولــة لـيـســت سـهـلــة ،وســط
مشاركات قوية لمنتخبات آسيا
المتطورة.

القادسية يحافظ
على صدارة دوري
األشبال
واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــادس ـ ـ ـيـ ـ ــة
صــدارتــه ل ــدوري االشـبــال
تحت  13سنة لكرة القدم
بعد فــوزه على التضامن
ب ـ ـهـ ــدف ـ ـيـ ــن نـ ـظـ ـيـ ـفـ ـي ــن فــي
ال ـ ـ ـجـ ـ ــولـ ـ ــة الـ ـ ـث ـ ــامـ ـ ـن ـ ــة م ــن
مـنــافـســات الـ ـ ــدوري ،الـتــي
انطلقت مساء امس االول
وشهدت إقامة  7مباريات.
ورف ــع االص ـفــر رصـيــده
ال ــى  22نقطة فــي ص ــدارة
ال ـتــرت ـيــب مـتـفــوقــا ب ـفــارق
االه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ع ـ ـلـ ــى غ ــري ـم ــه
الـتـقـلـيــدي ال ـعــربــي ،ال ــذي
ح ـق ــق فـ ـ ــوزا م ــري ـح ــا عـلــى
ك ــاظـ ـم ــة ب ــأربـ ـع ــة اهـ ـ ــداف
نظيفة.
وواصل الكويت مطاردة
الـمـتـصــدريــن بـعــد ان رفــع
رصـيــده الــى  21نقطة في
الـمــركــز الـثــالــث بعد فــوزه
الكبير على الساحل بستة
اهداف نظيفة.
واس ـف ــرت بــاقــي نتائج
المباريات عن فوز النصر
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـص ـ ـل ـ ـي ـ ـب ـ ـي ـ ـخـ ــات
4ص ـ ـ ـفـ ـ ــر ،وبـ ـ ــرقـ ـ ــان ع ـلــىالفحيحيل  ،1-3والشباب
على اليرموك  ،1-2وتعادل
خيطان والسالمية سلبا.

الهالل يواجه أوراوا في نهائي أبطال آسيا خسارة سلة األبيض أمام
تجاوز السد بنصف النهائي  ٥/٦في مجموع مواجهتي الذهاب واإلياب أهلي طرابلس في «العربية»
أفـلــت ال ـهــال ال ـس ـعــودي من
فـ ـ ــورة ض ـي ـفــه الـ ـس ــد ال ـق ـط ــري،
وح ـ ـجـ ــز ب ـط ــاق ـت ــه إلـ ـ ــى الـ ـ ــدور
النهائي لمسابقة دوري أبطال
آسيا لكرة القدم ،رغم خسارته
أم ــام ــه  4-2ف ــي مـ ـب ــاراة مـثـيــرة
أمس األول على ملعب جامعة
ال ـم ـلــك س ـع ــود ب ــال ــري ــاض ،في
إيـ ــاب ال ـ ــدور ن ـصــف الـنـهــائــي،
وذلك لفوزه  1-4ذهابا ،ليضرب
موعدا مع أوراوا ريد دايموندز
الياباني في المباراة النهائية
المقررة في التاسع من نوفمبر
المقبل في العاصمة السعودية،
وف ـ ــي الـ ــرابـ ــع والـ ـعـ ـش ــري ــن مــن
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ف ـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة
سايتاما.
ونـ ـج ــح أوراوا ف ــي ت ـج ــاوز
غوانغجو ايفرغراندي الصيني،
ب ـهــدف م ــن دون رد ،ف ــي إي ــاب
نصف النهائي ،بعدما كان فاز
ً
ذهابا بهدفين دون مقابل.
وك ـ ـ ــان ال ـ ـهـ ــال قـ ــد ف ـ ــاز 1-4
ذه ــاب ــا ف ــي ال ــدوح ــة ف ــي األول
م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،ليصعد
ب ـف ــارق ه ــدف واحـ ــد ،ف ــي حين
س ـجــل ل ــه ف ــي مـ ـب ــاراة ال ـع ــودة
س ــال ــم الـ ــدوسـ ــري ،وال ـفــرن ـســي
ب ــاف ـي ـت ـي ـم ـب ــي غـ ــوم ـ ـيـ ــس ،أم ــا
رباعية السد فقد ّ
سجلها أكرم
عفيف من ركلة جزاء ،والكوري
ال ـج ـن ــوب ــي ن ـ ــام تـ ـ ــاي ،وح ـســن
ال ـه ـي ــدوس ،وخ ــوخ ــي بــوعــام
أهداف السد.
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خسر الفريق األول لـكــرة السلة بـنــادي الكويت أم ــام أهلي
طــرابـلــس الليبي بنتيجة  ،67-66خــال مستهل م ـشــواره في
منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية لألندية ،المقامة
ً
حاليا في المغرب وتستمر حتى  31الجاري.
كما شهدت المنافسات فوز سطاوالي الجزائري على خدمات
البريج الفلسطيني  ،60-86ضمن منافسات نفس المجموعة،
وشهدت منافسات المجموعة الثالثة فــوز الــرفــاع البحريني
على الجزيرة المصري  ،75-78والريان القطري على أهلي سداب
العماني .63-108
وبذلك يكون الكويت حصل على نقطة في مجموعته الثانية
مقابل نقطتين لكل من خدمات البريج الفلسطيني وسطاوالي
الجزائري وجمعية سال المغربي ،غير أن الفريق الفلسطيني
خاض مباراتين بعكس بقية الفرق التي لعبت مباراة واحدة
فقط في المجموعة.

فرحة العبي الهالل بالتأهل
وعـ ـ ّـبـ ــر الـ ــرومـ ــانـ ــي رازفـ ـ ـ ــان
ل ــوش ـي ـس ـك ــو ،مـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـهـ ــال،
عـ ــن سـ ـع ــادت ــه ب ـت ــأه ــل فــري ـقــه،
وقــال فــي المؤتمر الصحافي:
وراض بما
«س ـع ـيــد بــال ـتــأهــل
ٍ
تحقق ،وهذا بالتأكيد ال يلغي
األخ ـ ـطـ ــاء الـ ـت ــي وق ـع ـن ــا فـيـهــا،
وعلينا تصحيحها» ،مضيفا:
«ف ــي ش ــوط ال ـم ـب ــاراة األول لم
نـكــن بــالــوضــع الـمـطـلــوب ،رغــم
مـعــرفـتـنــا بـصـعــوبــة ال ـم ـبــاراة،
وال ـفــريــق ان ـه ــار ف ــي  3دقــائــق،
وبصراحة كدنا نفقد التأهل،

وع ـل ـي ـن ــا أن ن ـت ـع ـلــم مـ ــن ذلـ ــك،
ً
أحـيــانــا تـحــدث عــوامــل نفسية
تــؤثــر عـلــى ال ـفــريــق ،وسنعمل
ع ـل ــى ح ـل ـه ــا .ال أري ـ ـ ــد ل ـ ــوم أي
العب ،ولن ّ
أحمل سلمان الفرج
ما حــدث ،فقد كــان في الذهاب
أف ـضــل العـ ــب ،عـمــومــا وصلنا
إلى النهائي ،وما حصل اليوم
ال يتكرر دائما».
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،وص ــف م ــدرب
السد الدولي اإلسباني السابق
تشافي هرنانديز مباراة فريقه
أم ــام ال ـهــال بــالـنـهــائـيــة عطفا

على قوتها ومــا صاحبها من
إثـ ـ ــارة ط ـ ــوال دق ــائ ـق ـه ــا .وقـ ــال:
«الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة كـ ــانـ ــت رائ ـ ـعـ ــة مــن
الفريقين ،وتستحق أن تكون
المباراة النهائية ،وأقولها
هي
ّ
صراحة كنا أفضل في الذهاب
واإلياب ،لكن لم نتأهل».
وأضـ ـ ــاف« :ال ـج ـم ـيــع ق ــال إن
النتيجة كانت مستحيلة ،أنا
ف ـخ ــور ب ـفــري ـقــي وح ــزي ــن على
عدم التأهل».

أزرق اليد يواجه الهند
في «دور الترضية»
يلتقي في الثانية عشرة من ظهر اليوم منتخبنا األول لكرة
اليد مع نظيره الهندي على صالة مجمع الدحيل في العاصمة
القطرية الدوحة ،وذلك ضمن مباريات «دور الترضية» ،لتحديد
الـمــراكــز مــن الـخــامــس حتى الـثــامــن فــي التصفيات اآلسيوية
المؤهلة ألولمبياد طوكيو .2020
ويـلـيــه ف ــي الـثــانـيــة بـعــد الـظـهــر م ـب ــاراة أخـ ــرى تـجـمــع بين
منتخبي إيــران وهونغ كونغ ضمن المرحلة نفسها ،ويتأهل
المنتخبان الفائزان لمباراة فاصلة لتحديد هوية المركزين
الـخــامــس وال ـســادس فــي المسابقة ،بينما يلعب المنتخبان
ً
الخاسران على المركزين السابع والثامن غدا الجمعة.
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رياضة
فوز ثالث لسيتي وبايرن وسان جرمان وأول للريال
ةديرجلا
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حققت أندية مانشستر سيتي
اإلنكليزي ،وبايرن ميونيخ
األلماني ،وباريس سان جرمان
الفرنسي انتصارات ثمينة،
أمس األول ،في الجولة الثالثة
من دور المجموعات بدوري
أبطال أوروبا.

قطع كل من مانشستر سيتي
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،وبـ ــايـ ــرن مـيــونـيــخ
األلماني ،وباريس سان جرمان
ال ـف ــرن ـس ــي ش ــوط ــا ك ـب ـي ــرا نـحــو
ث ـم ــن الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،ب ـع ــد أن حـقــق
الـ ـف ــوز ال ـث ــال ــث ت ــوال ـي ــا ف ــي دور
المجموعات من مسابقة دوري
أبـ ـ ـط ـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ف ـي ـم ــا س ـجــل
العمالق اإلسباني ريــال مدريد
فوزه األول.
فــي المجموعة الـثــالـثــة ،قلب
مــانـشـسـتــر سـيـتــي تـخـلـفــه أم ــام
ض ـي ـفــه أت ــاالن ـت ــا اإلي ـط ــال ــي الــى
فوز كاسح بنتيجة  ،1-5بفضل
ث ــاثـ ـي ــة ل ــرحـ ـي ــم س ـت ـي ــرل ـي ـن ــغ،
وثنائية لألرجنتيني سيرخيو
أغويرو.
ورف ـ ـ ــع س ـي ـت ــي رص ـ ـيـ ــده إل ــى
 9ن ـقــاط ف ــي الـ ـص ــدارة ب ـف ــارق 5
نقاط عن كل من دينامو زغرب
الكرواتي ،وشاختار دانييتسك
األوكراني اللذين تعادال  2-2على
أرض األخير ،فيما اليزال أتاالنتا
يبحث عن نقطة أولى تاريخية له
في المسابقة.
ولـ ــم ي ـكــن أت ــان ـت ــا بــالـخـصــم
الـسـهــل عـلــى سـيـتــي ال ــذي وجــد
نفسه متخلفا في الدقيقة  28من
ركلة جزاء تسبب فيها البرازيلي
فـ ــرنـ ــانـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــو وان ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرى ل ـه ــا
األوكراني روسالن مالينوفسكي.
ول ـ ــم ي ـن ـت ـظــر س ـي ـت ــي طــويــا
لـ ـلـ ـع ــودة الـ ـ ــى ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،وإدراك
الـتـعــادل بــواسـطــة أغــويــرو بعد
تمريرة من ستيرلينغ ( )34الذي
ً
كان أيضا خلف هدف التقدم بعد
دقائق معدودة حين انتزع ركلة
جزاء انبرى لها أغويرو وسجل
هدفه الثاني (.)38
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وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،كــوفــئ
ستيرلينغ بتسجيله هدفه األول
بعد تمريرة من فيل فودن (،)58
ث ــم س ــرع ــان م ــا أض ـ ــاف ال ـثــانــي
لــه والــرابــع لفريقه بعد تمريرة
بينية رائ ـعــة لــألـمــانــي إيلكاي
غــونــدوغــان ( ،)58قـبــل أن يكمل
الـثــاثـيــة بـعــد ت ـمــريــرة عرضية
م ـت ـق ـنــة مـ ــن الـ ـجـ ــزائ ــري ريـ ــاض
محرز (.)69

بايرن يهزم أولمبياكوس
وفي المجموعة الثانية ،تابع
بايرن ميونيخ انطالقته القوية
ب ـ ـفـ ــوزه الـ ـث ــال ــث ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
عـ ـن ــدم ــا تـ ـغـ ـل ــب عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
أول ـم ـب ـي ــاك ــوس ال ـي ــون ــان ــي ،2-3
بينما حقق توتنهام اإلنكليزي
وصيف البطل فوزه األول وجاء
كاسحا على ضيفه النجم األحمر
الصربي -5صفر ،بفضل ثنائية
ل ـكــل م ــن هـ ــاري كــايــن وال ـك ــوري
الجنوبي سون هيونغ-مين.
وي ــدي ــن ب ــاي ــرن ب ــالـ ـف ــوز ال ــى
البولندي روبرت ليفاندوفسكي،
الـ ـ ــذي س ـج ــل ث ـن ــائ ـي ــة رف ـ ــع بـهــا
رص ـ ـ ـيـ ـ ــده الـ ـ ـ ــى  18ه ـ ــدف ـ ــا هـ ــذا
ال ـم ــوس ــم ،وذلـ ــك ف ــي  13م ـبــاراة
ضمن مختلف المسابقات.
وعـ ـ ـ ـ ــزز بـ ـ ــايـ ـ ــرن مـ ــوق ـ ـعـ ــه فــي
الـ ـص ــدارة بــرص ـيــد ت ـســع ن ـقــاط،
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا مـ ـ ـن ـ ــي أول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــاكـ ــوس
بالخسارة الثانية تواليا وتجمد
رص ـ ـ ـيـ ـ ــده ع ـ ـنـ ــد نـ ـقـ ـط ــة واحـ ـ ـ ــدة
وتراجع إلى المركز األخير.
وك ــان أولـمـبـيــاكــوس ال ـبــادئ
بالتسجيل عبر المهاجم الدولي
المغربي السابق يوسف العربي

ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي يحرز الهدف الثالث
بضربة رأسية من مسافة قريبة
( )23قبل أن يدرك ليفاندوفسكي
التعادل مستغال كرة مرتدة من
ال ـح ــارس ( )34ث ــم يـضــع فريقه
في المقدمة بتسديدة من زاوية
صعبة (.)62
وع ـ ـ ــزز الـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ــورنـ ـت ــان
توليسو تقدم الـنــادي البافاري
بتسديدة رائعة بيمناه من خارج
المنطقة ( ،)75ثم قلص البرازيلي
غييرمي الفارق بتسديدة قوية
ارتطمت باحد الالعبين وخدعت
الحارس مانويل نوير (.)79

الريال يستعيد توازنه
وف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األول ـ ـ ـ ــى،
ح ـقــق ريـ ــال م ــدري ــد فـ ــوزه األول
هذا الموسم ،عندما تغلب على
مـضـيـفــه غــالـطــة سـ ــراي الـتــركــي
-1صفر ،فيما حقق باريس سان
جــرمــان الـعــامــة الكاملة بفوزه
الكاسح على مضيفه كلوب بروج
البلجيكي  -5صفر.
ويـ ـ ــديـ ـ ــن ريـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزه إلـ ــى
األل ـم ــان ــي ط ــون ــي ك ـ ــروس ال ــذي
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة

زيدان :الملكي لعب بشخصية كورتوا :أثق في قدراتي

زيدان

أعـ ـ ـ ــرب ال ـف ــرن ـس ــي
زي ــن ال ــدي ــن زيـ ــدان،
المدير الفني لريال
م ـ ــدري ـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي،
عـقــب ان ـت ـصــار فــريـقــه
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــب والـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــم
خ ـ ــارج ق ــواع ــده عـلــى
غــالـطــة س ــراي الـتــركــي بهدف
نـظـيــف أ م ــس األول ف ــي ثــا لــث
جــوالت دوري أبـطــال أوروب ــا،
رضاه عن الصورة التي قدمها
الفريق ،وعن "الشخصية" التي
قــدم ـهــا ل ـل ـعــودة م ــن جــديــد في
ال ـب ـط ــول ــة ،ب ـعــد ب ــداي ــة مـخـيـبــة
لآلمال.
وق ـ ــال زيـ ـ ــدان خـ ــال ال ـمــؤت ـمــر
الصحافي بعد المباراة" :كورتوا
أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــذ ف ـ ــرصـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن واض ـ ـح ـ ـت ـ ـيـ ــن
ل ـل ـم ـن ــاف ــس ،ول ـك ـن ـن ــا ف ــي ال ـم ـقــابــل
صـنـعـنــا فــرصــا أك ـث ــر .ك ـنــت أري ــد
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل م ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ــن األهـ ـ ـ ـ ــداف
ل ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــف ضـ ـ ـغ ـ ــط ال ـ ـم ـ ـنـ ــافـ ــس
المتسلح بجماهيره .النتيجة

كانت مقلقة ألن الخصم كان بإمكانه
الـ ـع ــودة ف ــي أي وقـ ــت ،ول ـك ـنــي أيـضــا
سعيد بتركيز الالعبين منذ الدقيقة
األولى حتى النهاية .الجميع يتدرب
بقوة من أجل الفريق".
و حـ ـ ــول أداء حـ ــار سـ ــه ا ل ـب ـل ـج ـي ـكــي
تيبو كورتوا ،ا لــذي يواجه انتقادات
ع ـن ـي ـفــة م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـم ــوس ــم بـسـبــب
أدائه المهتز ،أكد زيدان "كورتوا كان
سببا في الفوز أل نــه تصدى لكرتين
خـطـيــر تـيــن ف ــي ا ل ـش ــوط األول بشكل
رائـ ــع ،األمـ ــور تـخـتـلــف كـثـيــرا عـنــدمــا
تتأخر في النتيجة ،ولكننا بعد ذلك
هددنا مرمى الخصم بفرص كثيرة".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع "كـ ـ ـن ـ ــت أت ـ ـم ـ ـنـ ــى ت ـس ـج ـي ــل
ه ــد ف ـي ــن أو ث ــا ث ــة آ خـ ــر يـ ــن .بــا ل ـط ـبــع
سعيد بكورتوا ،وبالفريق ككل ،ألن
االنـ ـتـ ـق ــادات ت ـت ــزاي ــد ع ـنــد ال ـخ ـس ــارة.
اليوم فزنا على ملعب صعب ،ولعبنا
بشخصية".

ً
مارسيلو :صنعنا فرصا كثيرة
أكد البرازيلي مارسيلو ،ظهير أيسر ريال مدريد
اإلس ـبــانــي ،أم ــس األول ،عـقــب انـتـصــار فــريـقــه على
غالطة سراي التركي بهدف نظيف في إسطنبول في
ثالث جــوالت دور مجموعات دوري أبطال أوروبــا،
أن "االلـتــزام "هــو شعار الفريق دائما في كل مباراة
يخوضها ،ألن شعار هذا النادي فوق الجميع".
وأشـ ــار الـقــائــد الـثــانــي فــي الكتيبة الملكية في
تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء "مجبرون على
تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة لتحقيق الفوز.
كان علينا الفوز ،وهذا جعل األمور صعبة ،ولكننا
حققنا في النهاية انتصارا مهما".
وأضاف صاحب الـ 31عاما "نبذل أقصى ما لدينا،

التفاني وااللتزام هما شعار الفريق دائما ،ألن شعار
ريال مدريد فوق الجميع ،ونبذل كل ما لدينا من أجله
في كل مباراة .قدمنا تضحيات في مباراة صعبة،
وكان علينا مضاعفة كثافة الفريق".
وحول أبرز النقاط السلبية في أداء الريال ،أبدى
مارسيلو أسفه فقط على نقطة غياب الدقة في اللمسة
األخيرة أمام مرمى المنافسين من أجل قتل المباريات.
"حاولنا كثيرا تسجيل األهداف ،صنعنا فرصا كثيرة،
ولكننا سجلنا هدفا وحيدا فقط .أهم شيء هي النقاط
الثالث .كنا جيدين ولكن لم يحالفنا الحظ لتسجيل
(إفي)
أهداف أخرى".

ظهر البلجيكي تيبو كورتوا،
حـ ـ ـ ــارس مـ ــرمـ ــى ريـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلس ـب ــان ــي ،بـثـقــة ك ـب ـيــرة ،بعد
أن حــافــظ عـلــى نـظــافــة شباكه
ب ـث ــاث ت ـص ــدي ــات رائـ ـع ــة أم ــام
غــال ـطــة سـ ــراي ال ـتــركــي ،ليقود
فريقه لالنتصار على الفريق
ال ـت ــرك ــي ف ــي ع ـقــر داره بـهــدف
نـظـيــف ،أم ــس األول ،فــي ثالث
جــوالت دور مجموعات دوري
أبطال أوروبا ،حيث أكد أنه يثق
في قدراته ،وال يلتفت لحديث
اآلخرين.
وذك ــر ال ـح ــارس ال ــدول ــي في
ت ـصــري ـحــات تـلـفــزيــونـيــة عقب
اللقاء" :هذا ما أنا عليه ،لم أشك
ً
أبــدا في قدراتي .كنا ندرك أين
نـحــن ،وهـنــاك أشـخــاص يحلو
ل ـهــم الـ ـك ــام ،لـكـنــي أه ـت ــم فقط
باالنتقادات البناءة من زمالئي
ومن المدرب".
وأبدى كورتوا سعادته ،برد
فعل الفريق خالل مباراة الفريق

تيبو كورتوا

ال ـت ــرك ــي" :ك ـن ــا ب ـص ــدد م ـب ــاراة
مـهـمــة ج ــدا ،لتنفس الـصـعــداء
ع ـل ــى م ـل ـعــب دائـ ـم ــا م ــا يـحـمــل
أجواء جماهيرية صعبة .لعبنا
بتركيز شديد منذ البداية ،رغم
الفرص التي جاء ت للمنافس،
وتـ ـص ــدي ــت ل ـه ــا ب ـش ـك ــل ج ـيــد.
المباراة كان بها كر وفر ،لكننا
سيطرنا بشكل أكبر على األمور
(إفي)
في الشوط الثاني".

 18م ــن الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـم ـئ ــة ل ــه فــي
المسابقة القارية العريقة.
وهـ ـ ــو ال ـ ـفـ ــوز األول ل ـل ـن ــادي
ال ـم ـل ـكــي ف ــي دور الـمـجـمــوعــات
هذا الموسم بعد خسارته المذلة
امام مضيفه سان جرمان صفر3-
وسـقــوطــه فــي فــخ الـتـعــادل امــام
ضيفه كلوب بروج .2-2
واستغل ريــال خسارة كلوب
ب ــروج لـيــرفــع رص ـيــده إل ــى أربــع
نقاط ،وينتزع منه المركز الثاني
بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة واح ـ ـ ــدة ،وب ـف ــارق
خمس نقاط خلف سان جرمان

الـ ـ ـ ــذي وضـ ـ ــع ق ــدم ــا فـ ــي الـ ـ ــدور
الثاني.
وتنفس المدرب الفرنسي زين
الدين زيدان الصعداء بعد التعثر
المخيب أمام مايوركا في الدوري
السبت الماضي ،حيث أصابته
انتقادات كثيرة وتحدثت وسائل
إعالم عن احتمال إقالته في حال
التعثر في رحلته التركية.
وف ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة ،تـ ــابـ ــع س ــان
جرمان انطالقته القوية وحقق
فــوزه الثالث على التوالي وكان
س ــاح ـق ــا ع ـل ــى ح ـس ــاب مـضـيـفــه

كـ ـل ــوب بـ ـ ــروج ب ـخ ـمــاس ـيــة ،ك ــان
بـطـلـهــا ال ــدول ــي كـيـلـيــان مبابي
ص ـ ــاح ـ ــب ه ـ ــات ـ ــري ـ ــك وت ـ ـمـ ــريـ ــرة
حاسمة.
وسجل مبابي الذي دخل في
الــدقـيـقــة  52م ـكــان الـكــامـيــرونــي
إري ــك مكسيم تـشــوبــو موتينغ،
أهــدافــه الـثــاثــة فــي الــدقــائــق 61
و 79و ،83وأضــاف األرجنتيني
المعار من إنتر ميالن اإليطالي
م ـ ـ ـ ــاورو إيـ ـ ـك ـ ــاردي ث ـن ــائ ـي ــة فــي
الدقيقتين  7و.63

تيريم :فقدنا السيطرة على وسط الملعب
قال فاتح تيريم ،المدير الفني لغالطة سراي التركي ،عقب
خ ـســارة فــريـقــه أم ــام ضيفه ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي بهدف
نظيف أم ــس األول بــإسـطـنـبــول ،فــي ثــالــث ج ــوالت دوري
أبطال أوروبــا ،إنه شدد على العبيه بضرورة "السيطرة
على وسط الملعب ،إال أنهم لألسف لم ينفذوا هذا األمر،
ولهذا خسرنا المباراة".
وأقـ َّـر المدرب المخضرم في تصريحات خالل المؤتمر
الصحافي بعد المباراة" :كــان بإمكاننا تقديم رد
فعل أفضل من هذا ،وكان باستطاعتنا تقديم
ما هو أفضل".
وأوض ـ ــح" :ق ـلــت لــاعـبـيــن :سـنـحــت لكم
ثالث فرص واضحة ،لكن الفريق تراجع
كـثـيــرا فــي الـنـهــايــة .ري ــال مــدريــد ليس
بالخصم السهل .صنعنا ثالث أو أربع
فرص واضحة ،لكننا لم نسجل".
وأب ـ ـ ـ ــدى صـ ــاحـ ــب الـ ـ ـ ـ ــ 66ع ــام ــا
ض ـي ـق ــه الـ ـش ــدي ــد مـ ــن ص ــاف ــرات
االستهجان من جماهير الفريق
ض ــد الــاع ـب ـيــن ،بـسـبــب نـتــائــج
ال ـفــريــق الـسـلـبـيــة ه ــذا الـمــوســم
بـ ـ ــدوري األبـ ـط ــال وفـ ــي ال ـ ــدوري
المحلي.

فاتح تيريم

هرنانديز يتعرض إلصابة بالكاحل

مارسيلو

ت ـل ـقــى ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ األل ـم ــان ــي ضــربــة
جديدة بإصابة قلب دفاعه الفرنسي لوكاس
ه ــرن ــان ــدي ــز ف ــي ك ــاح ـل ــه ،م ـم ــا س ـي ـب ـعــده عــن
المالعب أسابيع عدة ،بحسب ما كشف المدير
الرياضي في النادي حسن صالحميدزيتش
ب ـعــد ال ـم ـب ــاراة ال ـت ــي فـ ــاز فـيـهــا فــري ـقــه على
أولمبياكوس اليوناني  2-3في الجولة الثالثة
من دوري أبطال أوروبا أمس األول.
وقــال البوسني صالحميدزيتش إلذاعــة
"سبورت  "1األلمانية" :سيغيب (هرنانديز)
عن المالعب فترة طويلة ،عدة أسابيع".
وأضـ ـ ــاف" :ع ــان ــى هــرنــانــديــز مـشـكـلــة في

كاحله ،سنرى ما إذا كانت أربطة الكاحل قد
ً
تأذت ،كان يعاني أوجاعا مبرحة في الجزء
الداخلي من كاحله ،لذا اضطررنا الستبداله".
وتعرض هرنانديز لإلصابة في الدقيقة 57
ً
وخرج قبل أن يشارك بدال منه جيروم بواتنغ.
ً
وأص ــدر الـنــادي الـبــافــاري بيانا جــاء فيه
أن هرنانديز تعرض "لقطع جزئي في أربطة
ال ـك ــاح ــل وس ـي ـغ ـيــب ف ـت ــرة غ ـيــر مـ ـح ــددة عن
المالعب .يتعين على بايرن ميونيخ التخلي
عن خدماته في الوقت الحالي".
وكــان الفريق البافاري خسر جهود قلب
دفاعه اآلخر نيكالس زوليه األسبوع الماضي

إلصابة في الرباط الصليبي ستبعده حتى
نهاية الموسم الحالي.
ً
ً
يذكر أن بايرن ميونيخ دفع مبلغا قياسيا
بلغ  85مليون يورو للتعاقد مع هرنانديز من
أتلتيكو مدريد اإلسباني الصيف الماضي.
بدوره ،عانى العب الوسط اإلسباني خافي
ً
مارتينيز ،أحد المرشحين للحلول بدال من
هرنانديز في مركز قلب الدفاع ،جراء إصابة
عضلية ولم يشارك في الشوط الثاني ،وعلق
صــالـحـمـيــدزيـتــش ع ـلــى ذل ــك ب ـقــولــه "عــانــى
مارتينيز مشكلة عضلية في الشوط األول ولم
نكن في وارد اتخاذ أي مخاطرة".

يوفنتوس يهزم لوكوموتيف ويستعيد صدارة مجموعته
اس ـت ـعــاد فــريــق يوفنتوس
اإليـطــالــي ص ــدارة المجموعة
الرابعة بدوري أبطال أوروبا
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،عـقــب ف ــوزه على

جانب من مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو

لوكوموتيف موسكو الروسي
 1-2خ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـت ــي
ج ـم ـع ـت ـه ـمــا أ مـ ـ ــس األول فــي
الجولة الثالثة من منافسات

ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة بـ ــدوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
والـ ـ ـت ـ ــي ش ـ ـهـ ــدت أي ـ ـضـ ــا ف ــوز
أت ـل ـت ـي ـكــو مـ ــدريـ ــد اإلس ـب ــان ــي

على باير ليفركوزن األلماني
-1صفر.
وتقدم لوكوموتيف بهدف
سـجـلــه أل ـي ـك ـســي م ـيــران ـشــوك
( ،)30ق ـبــل أن يـسـجــل بــاولــو
ديـ ـب ــاال ه ــدف ـي ــن ل ـيــوف ـن ـتــوس
( 77و.)79
ورفـ ــع يــوف ـن ـتــوس رص ـيــده
إلـ ــى س ـبــع ن ـق ــاط ف ــي صـ ــدارة
الـ ـت ــرتـ ـي ــب ،ب ـ ـفـ ــارق األه ـ ـ ــداف
أمــام أتلتيكو مدريد ،وتوقف
رص ـ ـيـ ــد ل ــوك ــوم ــوتـ ـي ــف ع ـنــد
ثالث نقاط في المركز الثالث.
ويـلـتـقــي الـفــريـقــان م ــرة أخــرة
في  6نوفمبر المقبل بالجولة
الرابعة من المسابقة.
وي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــد ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس
لـ ـم ــواجـ ـه ــة ل ـي ـت ـش ــي ال ـس ـب ــت
المقبل في الجولة التاسعة من
الدوري اإليطالي ،فيما يلعب
ل ــوك ــوم ــوت ـي ــف م ــع س ـب ــارت ــاك
موسكو األحد المقبل.
وأعرب ديباال عن سعادته
ب ــإن ـق ــاذ ف ــري ـق ــه ،ق ــائ ــا ،وف ــق
م ــا ن ـقــل ع ـنــه م ــوق ــع االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي" :أن ــا سـعـيــد ج ــدا،
احتجت حقا لهدفين من هذا
الـنــوع .كــانــت مـبــاراة صعبة،

لـكــن ك ــان بــاإلم ـكــان مالحظة
مستوى الخبرة التي يتمتع
ب ـه ــا ف ــري ـق ـن ــا .حــاف ـظ ـنــا عـلــى
ربــاطــة جــأشـنــا عـلــى الـ ــدوام،
ح ـ ـتـ ــى نـ ـجـ ـحـ ـن ــا أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ف ــي
التسجيل".

أتلتيكو يهزم ليفركوزن
وفـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة،
ا نـتــزع فــر يــق أتلتيكو مدريد
اإلسـ ـب ــان ــي فـ ـ ــوزا ص ـع ـبــا مــن
ض ـ ـي ـ ـفـ ــه بـ ـ ــايـ ـ ــر ل ـ ـي ـ ـفـ ــركـ ــوزن
األلماني  -1صفر.
و ي ــد ي ــن أ تـلـتـيـكــو بالفضل
فــي هــذا الـفــوز لالعبه ألفارو
م ـ ــورات ـ ــا ،الـ ـ ــذي س ـج ــل ه ــدف
المباراة الوحيد ( .)78وجاء
ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن ه ـج ـم ــة مـنـظـمــة
بـ ــدأت ب ـت ـمــريــرة م ــن تــومــاس
لـيـمــار إل ــى رونـ ــان ل ــدوي في
الـجــانــب األي ـســر ،ليلعب كــرة
عرضية متقنة قابلها ألفارو
م ــورات ــا ب ـضــربــة رأس قــويــة،
ل ـت ـل ـمــس الـ ـك ــرة ي ــد ال ـح ــارس
أوك ـ ـ ـ ــاس هـ ــرادي ـ ـكـ ــي ح ـ ــارس
لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن قـ ـب ــل أن ت ـعــانــق
الشباك.

ورفـ ـ ــع أت ـل ـت ـي ـك ــو رص ـي ــده
إل ــى سـبــع ن ـقــاط فــي الـمــركــز
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ب ـ ـ ـفـ ـ ــارق األهـ ـ ـ ـ ــداف
خلف يوفنتوس ،وظل باير
لـيـفــركــوزن فــي قــاع الترتيب
بال نقاط.
و مـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـل ـت ـقــي
ا ل ـ ـفـ ــر ي ـ ـقـ ــان فـ ـ ــي  6ن ــو ف ـم ـب ــر
ال ـم ـق ـب ــل ب ــال ـج ــول ــة ال ــراب ـع ــة
م ـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة عـ ـل ــى م ـل ـعــب
ليفركوزن.
ويـلـتـقــي أتـلـتـيـكــو مــدريــد
مـ ــع أت ـل ـت ـي ــك ب ـل ـب ــاو ال ـس ـبــت
المقبل في الجولة العاشرة
من ا لــدوري اإلسباني ،فيما
يـلـتـقــي بــايــر ل ـي ـفــركــوزن مع
فيردر بريمن في ذات اليوم
بالجولة التاسعة من الدوري
األلماني (بوندسليغا).
وأب ـ ـ ـ ــرز أل ـ ـ ـبـ ـ ــارو م ـ ــورات ـ ــا،
مـ ـه ــاج ــم أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد،
أهمية االنتصار الذي حققه
على باير ليفركوزن ،مشيدا
فــي ا لــو قــت ذا ت ــه بالمجهود
ال ـب ــدن ــي ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي بــذلــه
ا لــا عـبــون ،ومطالبا بتوحد
الـجـمـيــع مــن أج ــل "ع ـبــور أي
صعوبات".

وقــال مــوراتــا" :كــان علينا
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز ،وه ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا ت ـح ـق ــق،
سـ ـع ــداء ج ـ ــدا .ك ـنــا نـسـتـحــق
الفوز في المباراة الماضية
بــال ـل ـي ـغــا (أم ـ ـ ــام فــال ـن ـس ـيــا)،
لـكـنـنــا تـعــادلـنــا فــي الـنـهــايــة
( ،)1-1ا ل ـ ـيـ ــوم فـ ــز نـ ــا ،و هـ ــذا
س ـي ـس ــاع ــدن ــا ع ـل ــى ال ـتــرك ـيــز
مجددا في الليغا".
وق ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــل صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ26
عــا مــا م ــن ا لـنـقـطــة المتعلقة
بالمستوى المتذبذب الذي
يقدمه الفريق المدريدي هذا
الموسم.
وأت ـ ـ ـ ــم" :ك ـ ـنـ ــا ن ـ ـعـ ــرف مـ ــاذا
سنفعل ت ـحــد يــدا ،وال يوجد
م ــوس ــم م ـت ـكــامــل ألي فــريــق،
ي ـجــب أن نـتـخـطــى الـصـعــاب
ً
مـعــا ،ومــن جانبي أرغ ــب في
تسجيل كل األهداف الممكنة،
ً
يجب أن نتحد معا ،لتحقيق
األهداف المرجوة".
(د ب أ)

ةديرجلا
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رياضة

مان يونايتد في رحلة صعبة إلى بلغراد في «يوروبا ليغ»

جانب من تدريبات
مانشستر يونايتد

يحل مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ضيفا على بارتيزان
بلغراد الصربي ،اليوم في
الجولة الثالثة من دور
المجموعات بمسابقة الدوري
األوروبي لكرة القدم.

س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد
اإلنكليزي اليوم في رحلة صعبة الى
بلغراد حين يحل ضيفا على العاصمة
الـصــربـيــة لـمــواجـهــة ب ــارت ـي ــزان ،وســط
ضغط هائل على مدربه النرويجي أولي
غونار سولسكاير.
وبعد أن بدأ مشواره في المجموعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة ب ـ ـفـ ــوز صـ ـع ــب ع ـلــى
استانا الكازاخستاني -1صـفــر ،عجز
يونايتد عــن تحقيق الـفــوز فــي أي من
م ـب ــاري ــات ــه ال ـس ــت ال ـت ــال ـي ــة ف ــي جـمـيــع
المسابقات باستثناء واحــدة حسمها
بــركــات الـتــرجـيــح عـلــى فــريــق الــدرجــة
الثانية (الثالثة فعليا) روتشدايل في
مسابقة كأس رابطة األندية اإلنكليزية
المحترفة.

ويحتل يونايتد بعد جولتين المركز
ال ـث ــان ــي ف ــي م ـج ـمــوع ـتــه ب ــأرب ــع ن ـقــاط
وبفارق األهــداف حول خصمه المقبل
بارتيزان بلغراد في مـبــاراة تعيد الى
األذه ــان مواجهتهما في الــدور نصف
النهائي لكأس األندية األوروبية البطلة
مــوســم  1966-1965حـيــن ف ــاز الـفــريــق
اليوغوسالفي حينها  -2صـفــر ذهابا
وتأهل الى النهائي رغم خسارته إيابا
في إنكلترا صفر( 1-خسر في النهائي
أمام ريال مدريد اإلسباني .)2-1
وي ـ ـ ــأم ـ ـ ــل سـ ــول ـ ـس ـ ـكـ ــايـ ــر أن تـ ـك ــون
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي ق ــدم ـه ــا ف ــري ـق ــه األح ــد
فــي الـ ــدوري الـمـمـتــاز عـلــى أرض ــه ضد
ليفربول المتصدر حين كــان متقدما
حتى الدقيقة  85قبل أن يتلقى هدف

التعادل  ،1-1مجرد بداية لعودة الفريق
والخروج من الدوامة التي سقط فيها،
السيما بعد تلميح النرويجي بإمكانية
ع ــودة ل ــوك شــو وج ـيــس لـيـنـغــارد الــى
الـفــريــق ،وجــاهــزيــة آرون وان-بـيـســاكــا
والفرنسي أنتوني مارسيال اللذين عادا
من اإلصابة وشاركا في مباراة السبت.
وكــان النرويجي راضـيــا عما قدمه
فــريـقــه ض ــد غــريـمــه لـيـفــربــول بــالـقــول:
"أشـعــر بالخيبة ألنــه كــان مــن األفضل
لو جلست هنا (في المؤتمر الصحافي)
للتحدث عن فوزنا (عوضا عن التعادل)،
ل ـكــن األداء ك ــان إي ـجــاب ـيــا جـ ــدا .نقطة
ال ـت ـعــادل ه ــذه تـشـكــل ب ــداي ــة ش ــيء مــا،
ينبغي علينا أن نبدأ الفوز بالمباريات".
وسيكون ألكمار الهولندي متربصا

بكل مــن يونايتد وبــارت ـيــزان مــن أجل
ال ـت ـق ــدم ع ـل ــى أح ــده ـم ــا أو أن يـصـبــح
عـلــى الـمـســافــة ذات ـهــا منهما فــي حــال
تعادلهما ،وذل ــك مــن خــال ف ــوزه على
ضيفه أستانا الذي مني بهزيمتين في
مباراتيه األوليين.

المدرب اإلسباني أوناي إيمري خلفهم
خـيـبــة الـهــزيـمــة الـتــي تـلـقــوهــا االثـنـيــن
خارج ملعبهم على يد شيفيلد يونايتد
(صفر )1-في الدوري المحلي.
وتـ ـشـ ـه ــد الـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة فــي
المجموعة مـبــاراة فــض الـشــراكــة على
الــوصــافــة بين إيـنـتــراخــت فرانكفورت
وضـيـفــه سـتــانــدار لـيــاج البلجيكي (3
نقاط لكل منهما).

أرسنال يواجه فيتوريا غيمارايش
في المجموعة السادسة على ملعب
"االمـ ـ ـ ـ ـ ــارات" ف ــي لـ ـن ــدن ،ي ــأم ــل ال ـق ـطــب
اإلنـكـلـيــزي اآلخ ــر أرس ـن ــال االفـ ــادة من
الـلـعــب أم ــام جـمــاهـيــره لتحقيق فــوزه
ال ـثــالــث تــوال ـيــا حـيــن ي ــواج ــه فـيـتــوريــا
غيمارايش البرتغالي متذيل المجموعة
دون ن ـق ــاط ،عـلــى أم ــل أن يـضــع رج ــال

مهمة سهلة إلشبيلية
وفــي المجموعة االولــى وعلى غرار
أرس ـن ــال ،يـبـحــث إشـبـيـلـيــة اإلسـبــانــي،
حامل الرقم القياسي بعدد األلقاب (5
بينهما ثــاثــة بـقـيــادة م ــدرب أرسـنــال

ريفر باليت إلى نهائي ليبرتادوريس

فرحة العبي ريفر باليت بعد نهاية المباراة

الكالسيكو في  18ديسمبر
أعلن االتحاد اإلسباني لكرة القدم
أمــس أنــه حــدد  18ديسمبر كموعد
جديد إلقامة مباراة الكالسيكو بين
برشلونة وريــال مدريد ،التي كانت
مقررة في  26الجاري ،بسبب أعمال
العنف في إقليم كتالونيا.
واكــد االتـحــاد ،فــي بـيــان ،أنــه تم
اتخاذ القرار "بعد القيام بتحليل
اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـن ــادي ـي ــن فـ ــي األي ـ ــام
األخيرة".
وكان من المقرر أن تقام المباراة
بين قطبي الـكــرة اإلسـبــانـيــة على
مـلـعــب ال ـثــانــي "كــامــب ن ــو" فــي 26
الجاري ،لكن مجموعات كتالونية
مـ ـ ــؤيـ ـ ــدة لـ ــان ـ ـف ـ ـصـ ــال دعـ ـ ـ ــت إلـ ــى
ت ـظــاهــرة ف ــي بــرشـلــونــة ف ــي الـيــوم
ذاته للمباراة المرتقبة ،احتجاجا
على سجن  9قياديين انفصاليين
بـيــن  9و 13عــامــا ،بـسـبــب دوره ــم

في محاولة اإلقليم االنفصال عن
إسبانيا عام .2017
وك ــان ــت رابـ ـط ــة ال ـ ـ ـ ــدوري طـلـبــت
األس ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي مـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
ال ـم ـح ـلــي ن ـق ــل الـ ـمـ ـب ــاراة الـمــرت ـق ـبــة
إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة "ب ـس ـب ــب الـ ـظ ــروف
االستثنائية الخارجة عن سيطرتنا"،
قبل أن تعلن تأجيلها ،وطلبت من
الناديين "االتفاق على موعد جديد
ل ـل ـم ـبــاراة" ،م ــع تـحــديــد مـهـلــة حتى
االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي لــذلــك ،وف ــي حــال
عدم التوصل إلى اتفاق من الناديين
فسيتخذ االتحاد القرار بنفسه.
لـ ـك ــن ال ـغ ــري ـم ـي ــن ال ـت ـق ـل ـيــدي ـيــن
تــوصــا ب ـســرعــة إل ــى ات ـف ــاق حــول
 18ديسمبر المقبل ،وهو الموعد
الذي اقترحه النادي الكتالوني على
لجنة المسابقات قبل أن يعتمده
االتحاد أمس.

الحالي إيمري) ،وذلــك عندما يخوض
مـبــاراة فــي متناوله تماما على أرضــه
ضد دوديالنج اللوكسمبورغي.
وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة الـ ـع ــاش ــرة ،يــأمــل
بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ األلـمــانــي
أال ي ـخــرج ب ــاك ــرا م ــن دائـ ــرة المنافسة
على احدى البطاقتين المؤهلتين الى
الدور الثاني بعد أن اكتفى بنقطة من
مباراتيه األوليين ،لكن المهمة لن تكون
سهلة بتاتا كونه يحل ضيفا على روما
اإليطالي المتصدر بأربع نقاط مشاركة
مع فولفسبيرغ النمسوي المشاركة في
المسابقة القارية للمرة األولى.

مباريات اليوم

تأهل ريفر باليت األرجنتيني حامل اللقب أمس
األول إلى نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس ألندية
أميركا الجنوبية ،برغم خسارته إيابا صفر  1-في
إيــاب نصف النهائي بملعب غريمه ومواطنه بوكا
جونيورز وصيفه في النسخة الماضية ،وذلك لفوزه
ذهابا  -2صفر.
أقيمت المباراة على ملعب "ال بومبونيرا" أمام 50
ألف متفرج ،وسجل هدف المباراة الوحيد الفنزويلي
خان هورتادو في الدقيقة .80
وحـ ــاول بــوكــا بـقـيــادة الـمـهــاجــم ال ــدول ــي السابق
كــارلــوس تيفيز تسجيل هــدف ثــان يفرض التعادل
بين الفريقين في مجمل المباراتين ،إال أن محاوالت
صــاحــب األرض بـ ــاءت بــالـفـشــل أمـ ــام صــابــة دف ــاع
الفريق الضيف مع الثنائي مارتينيو كوارتا وخافيير
بينوال ،وبمساندة العب خط الوسط المدافع الدولي
إنزو بيريز .وفشل بوكا في الثأر من غريمه التاريخي
ريفر باليت الذي أحرز العام الماضي لقب أهم مسابقة
لــأنــديــة فــي ال ـق ــارة ب ـفــوزه  1-3فــي الـنـهــائــي المثير
للجدل ،إذ ّ
أجل لقاء اإلياب بسبب أعمال شغب قامت

بها جماهير ريفر باليت ضد العبي بوكاّ ،
وأدت إلى
ّ
ليتقرر في النهاية إقامة المباراة في
إصابة بعضهم،
العاصمة اإلسبانية مدريد.
ويلتقي ريفر باليت الفائز من نصف النهائي اآلخر
بالنكهة البرازيلية بين غريميو وفالمنغو ،علما بأن
مـبــاراة الــذهــاب على أرض األول فــي بــورتــو أليغري
انتهت بالتعادل اإليجابي  ،1-1على أن تقام مباراة
اإلياب األربعاء في ملعب "ماراكانا" األسطوري.
من جانبه ،ألمح مدرب بوكا جونيورز ،جوستافو
ألفارو ،إلى استقالته من منصبه ،بعد توديع الفريق
لبطولة كأس ليبرتادوريس.
وق ــال أل ـفــارو ،فــي تصريحات عقب الـلـقــاء" :أشعر
بالفخر للفترة التي قضيتها في بوكا ،ويكفي تصفيق
المشجعين لالعبي الفريق ،كان درسا قاسيا ،ألنه ليس
من السهل على اإلطــاق الجلوس على هــذا الكرسي
وقيادة ناد عظيم بحجم بوكا".
وتابع المدرب األرجنتيني "االستمرار في المنصب
أمر ال يخصني ،ألن النادي يمر بفترة انتخابات وعليه
أن يختار رئيسا جديدا في نهاية العام".

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:55

روما  -مونشنغالدباخ

beINSPORTS HD4

7:55

بارتيزان – مانشستر يونايتد beINSPORTS HD1

7:55

سانت ايتيان  -اولكساندريا

beINSPORTS HD6

7:55

بشيكتاش – سبورتنغ براغا beINSPORTS HD7

7:55

براتيسالفا  -وولفرهامبتون beINSPORTS HD12

7:55

جينت  -فولفسبورغ

beINSPORTS HD5

7:55

لودوغوريتس  -اسبانيول

beINSPORTS HD3

7:55

بورتو  -رينجرز

beINSPORTS HD2

10:00

اشبيلية  -ديديالنغ

beINSPORTS HD3

10:00

رين  -كلوج

beINSPORTS HD6

10:00

سيلتيك  -التسيو

beINSPORTS HD2

10:00

ارسنال – فيتوريا غيماريش beINSPORTS HD1

10:00

beINSPORTS HD7

ايندهوفن – السك لينز

رئيس «روسادا» يتوقع منع روسيا من المشاركة في األولمبياد
ت ــوق ــع رئـ ـي ــس ال ــوك ــال ــة ال ــروس ـي ــة
لمكافحة المنشطات "روسادا" ،أن يتم
حظر أولمبي طويل األمــد على بالده،
منتقدا سلطات موسكو ا لـتــي يقول،
إنها سلمت بيانات مخبرية مزورة إلى
المحققين الدوليين.
ويـشـكــل ه ــذا الـتـصــريــح ال ــذي أدلــى
به يــوري غانوس في مقابلة حصرية
مع وكالة فرانس بــرس ،ضربة أخرى
ل ـلــريــاضــة ال ــروسـ ـي ــة ،ب ـعــد أن مـنـعــت
ال ـب ــاد م ــن الـمـنــافـســة ف ــي ال ـعــديــد من
المسابقات الدولية على خلفية تقرير
المحقق الكندي ريـتـشــارد ماكالرين،
الــذي كشف النقاب عن تنشط روسي
ممنهج برعاية الدولة.
وقـ ـ ــال غـ ــانـ ــوس" :س ـي ـم ـنــع ال ـفــريــق
االولمبي الروسي من المشاركة الكاملة
(أي تحت العلم الــروســي) في األلعاب
االولمبية في طوكيو ( ...)2020أعتقد أن

هذا األمر سينطبق أيضا على األلعاب
األولمبية الشتوية في الصين (.")2022
وبحسب رأيــه وفي أفضل األحــوال،
فـ ـ ــإن الـ ـمـ ـش ــارك ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة س ـت ـكــون
مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة جـ ـ ـ ـ ــدا "مـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل ب ـع ــض
الرياضيين ،عــن طــريــق الــدعــوة" ،كما
حـ ــدث ف ــي دورة األل ـ ـعـ ــاب األول ـم ـب ـيــة
الشتوية عام  2018في بيونغ تشانغ
الكورية الجنوبية.
وت ــوق ــع غ ــان ــوس عـ ـق ــوب ــات أخ ــرى
أي ـضــا ،بـمــا فــي ذل ــك ف ــرض قـيــود على
تنظيم البطوالت الدولية في روسيا،
واس ـت ـب ـع ــاد الـ ـ ـ ــروس مـ ــن االت ـ ـحـ ــادات
الرياضية الدولية وتغريمهم.
في سبتمبر الماضي طالبت الوكالة
العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"
روس ـي ــا بـتــوضـيــح "ال ـت ـنــاق ـضــات" في
ال ـب ـيــانــات اإللـكـتــرونـيــة ال ـتــي قدمتها
والتي تضمنت نتائج االختبارات التي

أجريت تحت القيادة السابقة لمختبر
موسكو لمكافحة المنشطات.
وكان من المفترض أن ُيظهر تسليم
الـبـيــانــات رغـبــة روسـيــا فــي الشفافية
بعد الكشف الفاضح عن قيام الوكالة
الروسية "روس ــادا" بتسهيل التنشط
برعاية الدولة بين عامي  2011و.2015
وبعث وزير الرياضة الروسي بافيل
ك ــول ــوب ـك ــوف ف ــي  8أك ـت ــوب ــر بــرســالــة
توضيحية إلى الوكالة العالمية حول
البيانات ا لـتــي استفسرت عنها ،لكن
غانوس الــذي يقول إنــه لم يتمكن من
الــوصــول الــى تلك الــرســالــة ،أش ــار الى
أن ن ـط ــاق ال ـتــاعــب بــال ـب ـيــانــات كبير
لدرجة أن هــذه التفسيرات ربما قد ال
تكون كافية.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـج ـت ـمــع لـجـنــة
م ــراج ـع ــة االم ـت ـث ــال ال ـتــاب ـعــة لـلــوكــالــة
ا لـ ـع ــا لـ ـمـ ـي ــة "وادا" ،وا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـت ـم ـتــع

يوري غانوس
بصالحيات التوصية بـعـقــوبــات ،مع
الخبراء الذين قاموا بتحليل البيانات
ونظروا في تفسيرات روسيا.
وي ـ ـصـ ــر غ ـ ــان ـ ــوس م ـ ــن م ـك ـت ـب ــه فــي
موسكو المغطاة جــدرا نــه بملصقات
تروج للرياضة النظيفة ورسائل دعم

من نظرائه في جميع أنحاء العالم ،على
أنه ال عالقة للوكالة الروسية "روسادا"
بهيكلتها الحالية بمعالجة البيانات،
ألن ـهــا ل ــم يـكــن لـهــا ح ــق ال ــوص ــول الــى
قاعدة البيانات المعنية.

كليبرز يحسم المعركة األولى أمام ليكرز

جانب من مباراة كليبرز وليكرز

حـســم ل ــوس أنـجـلــس كليبرز المعركة
األولــى على زعامة مدينة المالئكة (اسم
لــوس أنـجـلــس بــاإلسـبــانـيــة) ،بـفــوزه على
ج ــاره لــوس أنجلس ليكرز  102-112في
اليوم األول من الموسم الجديد لدوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
ورغم أن اليوم األول من الموسم الجديد
كان على موعد مع بدء تورونتو رابتورز
حملة الدفاع عن لقبه ،بفوزه على ضيفه
ن ـيــو أورلـ ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز ب ـعــد الـتـمــديــد
 ،122-130ب ـف ـضــل ت ــأل ــق ال ـث ـنــائــي فــريــد
فانفليت والكاميروني باسكال سياكام
( 34لكل منهما مع  18متابعة للثاني) ،فإن
ً
التركيز كان منصبا على ملعب ستايبلس
سنتر ،للوقوف على مــدى جدية كليبرز
بالمنافسة على اللقب ،بعد التعزيزات التي
أجراها هذا الصيف.

ولم يخيب القطب األقل شهرة وشعبية
فــي مدينة لــوس أنجلس اآلم ــال ،إذ أسقط
ليبرون وجيمس ورفاقه في ليكرز ،بفضل
الوافد الجديد من تورونتو كواهي لينارد،
الذي تألق بتسجيله  30نقطة مع  6متابعات
و 5تمريرات حاسمة ،فيما ساهم البديل لو
وليامز ب ــ 21نقطة مع  7تمريرات حاسمة
ومونتريزل هارل بـ 17مع  7متابعات.
وك ــان ال ـب ــدالء مـفـتــاح ف ــوز كـلـيـبــرز في
ال ـم ـبــاراة المحتسبة عـلــى أرض ــه ،بـمــا أن
ال ـفــري ـق ـيــن ي ـت ـش ــارك ــان ال ـم ـل ـعــب ذاتـ ـ ــه ،إذ
سجلوا  60نقطة باللقاء ،في حين ساهم
نظراؤهم في ليكرز بـ 19نقطة فقط.
وج ــاء فــوز كليبرز ،ال ــذي لــم يسبق له
بلوغ نهائي المنطقة الغربية حتى ،في ظل
غياب الوافد الكبير اآلخر بول جورج ،الذي
يبتعد عــن المالعب حتى الشهر المقبل

مــع تعافيه مــن عمليتين جراحيتين في
الكتفين ،اضطرتاه للغياب عن تحضيرات
فريقه للموسم الجديد.
وقـ َّـدم قطبا لوس أنجلس مباراة مثيرة
تبادال خاللها التقدم بفوارق كبيرة ،لكن دون
أن يتمكن أي منهما من التمسك بأفضليته
حتى الربع األخير حين سجل كليبرز 19
نقطة مقابل  7لجاره ،ليكسر التعادل 85-85
ويتقدم  ،92-104ما سمح له بعد ذلــك في
السير بنتيجة المباراة إلى بر األمان ،متجنبا
مــا حصل معه فــي الــربــع الثالث حين كان
متقدما بفارق  14نقطة ،قبل أن يسمح لليكرز
بالعودة من بعيد ،بفضل  15نقطة متتالية
دون رد من أصحاب الضيافة.

فوز مثير لرابتورز
وعلى ملعب سكوتيابنك أرينا ،احتفل

تورونتو رابتورز بتسلمه خواتم البطولة،
ورفعه الراية األولى له كبطل للدوري في
قــاع ـتــه ،بــأفـضــل طــري ـقــة ،م ــن خ ــال ف ــوزه
المثير على نيو أورليانز بيليكانز -130
 122بعد شوط إضافي.
وي ــدي ــن الـبـطــل بـحـصــولــه عـلــى فــرصــة
بــدء حملته بـفــوز إلــى كــايــل الوري ،الــذي
فرض التمديد بعد إدراكه التعادل (-117
 )117برميتين ُحرتين في آخــر  29ثانية
من الربع الرابع ،قبل أن يلعب أيضا دورا
حــاسـمــا فــي ال ـشــوط اإلض ــاف ــي حـيــن كــان
التعادل سيد الموقف  122-122في آخر
 2.23دقـيـقــة ،بـنـجــاحــه عــن خــط الــرمـيــات
ال ـح ــرة ،ث ــم بـتـسـجـيـلــه ثــاثـيــة أن ـهــى بها
سـلـسـلــة م ــن  8ن ـق ــاط مـتـتــالـيــة لـصــاحــب
األرض دون رد من بيليكانز.
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آمال

ّ
وزارة ول حضانة

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

د .ناجي سعود الزيد

ّ
وبودي أن أقول ال تكلفون حالكم...
هناك تباشير حكومة جديدة،
ترى ماني طمعان في وزارة لو يصير اللي يصير.
الحاصل أن ما يدور بين الوزراء ،وما يتحدث عنه البعض من
ّ
وتجسس وزير على
الخصومة بين الوزراء والشد والجذب بينهم،
زمالئه ،واستخدام وسائل التواصل االجتماعي للطعن ببعضهم
البعض ،أعطى االنطباع بأن قاعة مجلس الوزراء أصبحت حلبة
مصارعة أكثر من كونها مصدر قرارات حكيمة وموزونة.
اآلن نأتي للجد ُ
ولصلب الموضوع ،هل من الممكن أن ّ
أي وزير
يستطيع تنصيب نفسه كمسؤول عن أمور البلد؟ وهل هو مسؤول

المطر ...كارثة طبيعية!
اس ـت ـط ــاع ــت ح ـك ــوم ـت ـن ــا -ح ـف ـظ ـهــا ال ـل ــه-
ا لـتــا عــب بعلم الجيولوجيا ،بعد أن نقلت
المطر مــن فصيلة الظواهر الطبيعية التي
يحبها وينتظرها البشر والحيوان والنبات
واألرض بلهفة العاشق ،إلى فصيلة الكوارث
الـطـبـيـعـيــة ال ـت ــي تـخـيــف ال ـب ـشــر وال ـح ـيــوان
والنبات واألرض.
ً
ســابـقــا كـنــا "نـتـبــاشــر" بــالـمـطــر ،ونعشق
رائحته ،ومنظر السحاب الكثيف المتكدس
ً
اس ـت ـع ــدادا لـهـطــول الـمـطــر ،وك ــان شـعــراؤنــا
يتغزلون بالمطر ،والناس يتسابقون للخروج
والتنزه ووو ،...واليوم أضحينا ننتظر هطول
َ ْ
كمن ينتظر حدوث كارثة.
األمطار برعب
والمصيبة ال تتوقف عند هــذه النقطة،
وال في تلفيات األمالك الخاصة والعامة من
مبان
سيارات وشوارع وبنى تحتية وخرير
ٍ
وغير ذلك ،وال في تعطل الحياة طوال فترة
األمـطــار ...ال ،بل تتجاوزها وتفرخ مصائب
أخرى ،خذ عندك؛ فريق من النواب سيتكسب
م ــن ه ــذا األم ــر فـيـسـتـجــوب ال ــوزي ــر المعني
ب ــا رغ ـب ــة ص ــادق ــة ف ــي م ـحــاس ـب ـتــه ،وفــريــق
آخــر سيتكسب بالوقوف ضد االستجواب،
وتبدأ حرب كالمية ال تنتهي بين الفريقين.
والنتيجة صفر مربع.
ثــم يتصاعد همس الـنــاس فيتحول إلى
صراخ غاضب تجاه هذه الحكومة الفاسدة،
فتفلت بعض الكلمات مــن أفــواهـهــم ،أو من
ُ
كتاباتهم في مواقع التواصل ،فترفع عليهم
القضايا ،فيدخلون في حيص بيص ،وكأن
مصيبة تلف أمالكهم لم تكن تكفي.
ثم تأتي السنة القادمة تجري كما تجري
طـفـلــة ،ال تعلم مــا ال ــذي ستجلبه إلـيـنــا من
كوارث ،فتأتي أمطارها معها ،فندخل الدوامة
ذاتها من جديد.

ّ
عن التأمينات أو عن الشبكة اإللكترونية ويستخدم نفوذه لبث
األكاذيب عن زمالئه الوزراء أو يثير الفتنة بينهم؟!
ّ
الصج ،ما فيني شدة أصير وزير في هاألجواء!
ولذلك ،وتبون
ومالي خلق ّأتخانق ...ومالي خلق أفاكك اللي يتخانقون ،أخاف
يحوشني طــشــار ،تــرى حالي ركـيــك .ولــوال شوية مـبــادئ مازلت
أحتفظ بها لما أبديت رأيــي حتى في الـشــؤون العامة من خالل
الكتابة...
ّ
ً
حتى الرزة ،لذلك أعتذر
وال
الفتنة
وال
العنف
أحب
ال
شخصيا
ُّ
عن استالم أي حقيبة إال إذا كانت بغرض تضخم رصيدي بالبنك!!

في تفاهة اإلدارة

حسن العيسى

بين فـتــوى وزارة األوق ــاف بتحريم المساهمة فــي االكتتاب
بشركتي بورصة الكويت وشمال الزور ،وقرار وزارة الفكر والثقافة
(اإلعالم) بتشكيل لجنة تبحث في هزة كتف حفلة ،ثم إصدار قرار
خالل ساعتين بعقوبة الشركة المنظمة للحفل ،يظهر لنا مدى
خواء وتفاهة هذه اإلدارة السياسية .التفاهة هنا بمعنى ضياع
هذه الحكومة ،وعجزها المتأصل في إدارة أبسط شؤون الدولة،
وعدم درايتها واكتراثها لما يجري في مؤسساتها.
فماذا يعني أن تفتي مؤسسة رسمية كوزارة األوقاف بحرمة
عمل مالي منسوب للدولة ذاتـهــا؟ غير أنــه ال وزيــر أوق ــاف هذه
الــوزارة وال رئيس الحكومة يدريان بالتخبط في أجهزة الدولة
حين تدار بجهل وحماقة المسؤولين عنها – إن كان هناك حقيقة
أي مسؤولين على مستوى المسؤولية  -وإذا كانا يعلمان ،أي
الــوزيــر ورئـيــس الـ ــوزراء ،بما يـصــدر مــن تـفــاهــات مؤسساتهما
فالمصيبة هنا أعظم ،وال عذر لهما.
ليس هذا مكان تكرار كليشيهات إعالمية سمجة ،كأن نقول
إن قــرارات الحكومة مصادرة من الجماعات اإلسالمية أو الكتل
السياسية المحافظة ،والمزايدة التي تفرض إرادتها على سلطة
ً
الحكم ،أو نقول إن دوال عميقة تحيا في جوف هذه الدولة غير
دولة الفساد والتواكل والالمباالة الريعية ،وهي الدولة الرجعية
المنغلقة ،فكل هذا حديث مستهلك ليست له مصداقية على أرض
الواقع.
اتركوا كل الكالم المعاد عن الديمقراطية والدستور وحماية
ال ـح ـقــوق وال ـح ــري ــات ال ـعــامــة وال ـش ـخ ـص ـيــة ،وأن ال ـكــويــت حــالــة
استثنائية في محيطها الخليجي ،فالمؤكد اليوم أنه ال صحة
لكل ما سبق ،وأن كل ما في األمر أن لحظات "شبه الديمقراطية"
ً
م ــرت ســريـعــا فــي ستينيات ال ـقــرن الـمــاضــي ول ــم تـعــد ،والــدولــة
تسير مــن سيئ إلــى أس ــوأ بكل مـجــال دون اسـتـثـنــاء ،والـمــؤكــد،
ً
أيضا ،أن من يدير هذا "الشو" السياسي هي أسرة الحكم منفردة
بخالفاتها وتوافقاتها( ،وماكو غيرها) ،وهي المسؤولة بداية
ون ـهــايــة عــن كــل مــا ي ـجــري ،وأي ك ــام عــن م ـص ــادرة الـجـمــاعــات
المتزمتة والدينية وهيمنتها على مقاليد اإلدارة ،أو أن قوى
مالية كبيرة متنفذة هي التي تدير األمــور في الــدولــة ،هو كالم
غير صحيح وينضح بالرياء السياسي ،وال يهدف لغير إصدار
ً
صكوك البراءة مقدما للمسؤولين الحقيقيين عن التراجع والتردي
فــي إدارة الــدولــة .ارحـمــونــا ،ولــو لمرة واح ــدة ،وأق ــروا بعجزكم،
فــي تحمل مسؤولياتكم ،وال تبحثوا عــن أكـبــاش ف ــداء ،فعندكم
"الخيط والمخيط" ،ومع ذلك أنتم ضائعون وضيعتم مستقبل
أجيالنا معكم.

تناول أدوية الضغط ً
مساء أفضل
مستر ترامب ...لدينا أنياب وأظافر!
يستمر رئيس الــواليــات المتحدة األميركية
دونالد ترامب في توجيه اإلهانات إلى العرب
والـسـخــريــة مـنـهــم ،السـيـمــا ع ــرب دول الخليج
الـ ـع ــرب ــي ،وس ـ ــط ق ـه ـق ـه ــات ال ـ ـعـ ــوام وال ــدهـ ـم ــاء
األميركيين في المهرجانات السياسية واللقاءات
االنتخابية ،وفــي عــدة مناسبات أخــرى ،بينما
تتحدث رئيسة مجلس النواب في الكونغرس
نانسي بيلوسي بلهجة وقحة واستهزائية ،وهي
تذكر في اجتماع بالبيت األبيض إحدى الدول
الخليجية الكبرى ،بينما يكرر ترامب أنه غير
ملزم بحماية مضيق هرمز ،ألن بــاده لم تعد
بحاجة إلى النفط العربي.
اس ـت ـمــرار ه ــذا الـنـهــج ال ـتــرام ـبــي دون رد أو
تبيان أن لنا القدرة على مواجهته ستكون له

عبدالمحسن جمعة

ً
آ ث ــار مــد مــرة مستقبال علينا كخليجيين ،رغم
أننا نملك أن نقاوم ذلك ونــرد الصاع صاعين،
فهؤالء الدهماء األميركيون ال يعلمون أن اتفاق
الرئيس ريتشارد نيكسون ،والمغفور له الملك
فيصل آل سـعــود ،فــي يوليو عــام  ،1974ببيع
النفط بالدوالر األميركي أنقذ اقتصاد بالدهم
من انهيار حتمي ،بعد طباعة واشنطن مليارات
من الدوالرات دون تغطية من رصيد الذهب لدفع
تكاليف حــرب فيتنام ،و بـعــد أن طلبت فرنسا
رص ـيــدهــا م ــن ال ــذه ــب ف ــي ال ـم ـصــرف ال ـفــدرالــي
األميركي  ،1971الذي رفض ،ونتج عنه خلل في
اتفاقية "بريتون وودز  ،"1944 -التي كانت تعتبر
الدوالر العملة الدولية للتجارة العالمية.
ال ـمــواطــن األم ـيــركــي الـبـسـيــط ،ال ــذي تعجبه

الشمس تسطع على وجه «آمون»
أضاءت أشعة الشمس صباح
أمــس ،وجــه المعبود "آم ــون" في
مـصــر الـقــديـمــة ،وت ـعــامــدت على
وجــه المعبود "منتو رع" ،داخل
معبد دير شلويط ،الذي بني في
العصر البطلمي ،وكرس لعبادة
المعبودة "إيزيس".
وتـسـلـلــت أشـعــة الـشـمــس إلــى

نكات وسخرية ترامب ،ال يعلم أنه إذا قررت دولة
خليجية أو أكثر بيع نفطها بعملة أخرى غير
ً
الدوالر األميركي ،وفك ارتباط عمالتها تدريجيا
بــه ،فستكون هناك كــارثــة اقتصادية أميركية،
وس ـت ـعــود م ـل ـي ــارات الـ ـ ـ ــدوالرات ال ـتــي تطبعها
أميركا دون تغطية ذهبية إلى بالده ،فتتسبب
فــي تـضـخــم اق ـت ـصــادي لــم يـسـبــق لــه مـثـيــل في
تاريخ الواليات المتحدة ،ولكي يعلم األميركي أن
رفاهيته واستقرار اقتصاده مرتبط بأمن مضيق
هرمز وأمن الدول النفطية الخليجية.
ن ـح ــن ل ــدي ـن ــا كـخـلـيـجـيـيــن أنـ ـي ــاب وأظ ــاف ــر،
ويمكننا ا ل ـيــوم أن نبحث عــن بــدا ئــل لتسعير
نفطنا وبيعه بـخــاف ال ــدوالر األمـيــركــي ،وإذا
كانت حكوماتنا تخشى اإلعــان عن ذلك فإننا

عـلــى الـمـسـتــوى الـشـعـبــي يـجــب أن نـطــالــب بــه،
فــإدارة دونالد ترامب ،ومن قبله أوباما ،أخلت
ب ــات ـف ــاق ن ـي ـك ـســون – ف ـي ـصــل ب ــدع ــم االق ـت ـصــاد
األميركي مقابل التعاون والدفاع المشترك بين
دول الخليج وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وانـسـحــاب
أميركا الـيــوم مــن المنطقة يجر معه بالتبعية
انسحابنا مــن التزاماتنا التي نتجت عــن ذلك
االت ـف ــاق ،أم ــا الـنـكــات والـسـخــريــة الـتــي يطلقها
ترامب فإنها تنم عن شخصية سطحية وغير
مـتــزنــة أهــانــت م ـقــام ورزان ـ ــة حـكــومــة الــواليــات
المتحدة األميركية التي كان العالم ينظر إليها
بجدية واحترام.

ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول ال ـ ـ ـك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــر م ــن
المصابين بارتفاع ضغط الدم
ً
دواء ه ــم صـبــاحــا ،لكن دراســة
جديدة أظهرت أنه من األنسب
في كثير من األحــوال تناولها
ً
مساء قبل النوم ،حيث إن تأثير
ً
تناولها مساء على انخفاض
ض ـ ـغـ ــط ال ـ ـ ـ ـ ــدم ي ـ ـك ـ ــون أفـ ـض ــل
ف ــي ال ـم ـت ــوس ــط ،وفـ ــق م ــا ذكــر
الباحثون في مجلة يوروبيان
هيرت جورنال ألبحاث القلب.

وحسب الدراسة ،فإن تناول
هــذه العقاقير مـسـ ً
ـاء أدى إلى
خ ـفــض خ ـطــر اإلص ــاب ــة بــأحــد
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي
يـتـسـبــب فـيـهــا ارتـ ـف ــاع ضغط
ً
الدم ،بواقع النصف تقريبا.
ويضطر المصابون بارتفاع
ض ـغــط ال ـ ــدم ل ـت ـن ــاول عـقــاقـيــر
ً
ي ــوم ـي ــا ف ــي الـ ـغ ــال ــب ،لـخـفــض
ً
ً
ضغط الدم نهارا وليال.
(د ب أ)

وفيات
محمود يعقوب يوسف حيدر

القلوب منفطرة على خروف «غينيس»

ق ــدس أق ـ ــداس ال ـم ـع ـبــد ،ف ــي الـبــر
الغربي لمدينة األقصر التاريخية
في صعيد مصر ،وأنارت اللوحة
ال ـ ـت ـ ــي ن ـ ـقـ ــش عـ ـلـ ـيـ ـه ــا رس ـ ـمـ ــان
ي ـص ــوران "آم ـ ــون" ،و"م ـن ـتــو رع"،
في ظاهرة فلكية تتكرر يومي 23
أكتوبر و 20فبراير كل عام.
(د ب ا)

 60عاما ،شيع ،مبارك الكبير ،ق ،7ش ،255مسجد القدس ،ت:
66639305 ،60633312
خاتون محمد مشهدي أرملة أحمد محمد عبدالواحد
 75عاما ،شيعت ،الــرجــال :صباح السالم ،مسجد بن نخي،
ق ،1النساء :الرميثية ،حسينية العترة الطاهرة ،ق ،10شارع
أبوحنيفة ،ج ،101م ،16ت55146722 ،99426288 :
سليمة مهدي حسن أرملة عباس سبهان إسماعيل
 78عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الــرقـعــي ،مسجد اإلم ــام المهدي،
النساء :العمرية ،ق ،2ش ،5م ،29ت99859939 :

مريم محمد العوضي

 76عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،ديــوان العوضي ،النساء:
القادسية ،ق ،2ش ،26م ،3ت99015266 ،99403625 :

حمدان مجيدل مكيديد السليماني

 90عاما ،شيع ،الرجال :النسيم ،ق ،3م ،418النساء :العيون،
ق ،4ش ،9م ،32ت50855582 ،99226000 :

حصة أحمد عبدالعزيز النشمي

 71عاما ،شيعت ،الرجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،4شارع
عبدالوهاب الفارس ،م ،35النساء :ضاحية عبدالله السالم،
ق ،1شارع عبدالوهاب العثمان ،م ،2ت22542862 ،22541725 :

عوض فالح مفرج المسيلم

 76عاما ،شيع ،العمرية ،ق ،5ش ،4م ،29ت99020524 :
مطرة غضوي غالب الرحيلي أرملة مطر الذخير الهليلي
 75عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،العزاء في المقبرة
فقط ،ت90902555 ،99963903 :

نـفــق ال ـخ ــروف األس ـتــرالــي كــريــس ال ــذي دخــل
موسوعة غينيس لألرقام القياسية بسبب صوفه
الوافر ،على ما أعلنت جمعية ترعاه.
وكان خروف الميرينوس األسترالي هذا تصدر
ً
عناوين الصحف بعد اكتشافه غارقا تحت وزن
صــوفــه فــي محيط كــانـبـيــرا ،وك ــان صــوفــه يهدد
ً
حياته أيضا.
واس ـت ـع ـيــن ب ـب ـطــل أس ـت ــرال ـي ــا ف ــي ج ــز صــوف
ً
الخرفان لقص صوفه وقد أزال  41.1كيلوغراما
وهو وزن قياسي.
وقدم هذا الصوف إلى متحف كانبيرا الوطني،
ون ـق ــل ك ــري ــس لــإقــامــة ف ــي م ــزرع ــة ف ــي مـقــاطـعــة
نيوساوث ويلز المجاورة.
وأعلنت جمعية "ليتل أوك ساكنتشري" التي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

تهتم بعشرات الحيوانات الليلة قبل الماضية،
عبر وسائل التواصل االجتماعي ،نفوق كريس.
وكتبت عبر "فيسبوك"" ،انفطر قلبنا لخسارة
هذه الروح الهادئة الحكيمة الودية".
وقــال مؤسسة الجمعية كايت لــوك لصحيفة
"كانبيرا تايمز" ،إن كريس نفق ألسباب طبيعية.
ً ً
وأضافت "كان سعيدا جدا وبصحة جيدة حتى
فترة قصيرة".
ً
ً
وأض ــاف ــت أن ك ــري ــس ك ــان ظــري ـفــا جـ ــدا وك ــان
الحيوان المفضل لدى الزوار.
وك ــان كــريــس يبلغ حــوالــي عـشــر س ـنــوات في
حين أن متوسط أعمار الخراف بين  10و 12سنة.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:35

العظمى 34

الشروق

05:55

الصغرى 18

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  06:40صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:44

 09:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:09

ً
أدنى جزر  01:31صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:27

 02:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :
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تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

