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ﺻﻔﺤﺔ

اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻋﺐ ﲟﺨﺎزن ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ُﻣﺘﻠَﻔﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﻓﺄ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ دﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ وإﻋﻼن اﳊﺪاد اﻟﻌﺎم

ووﺟﻪ ﲟﺴﺎﻋﺪات ﻃﺒﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﳌﻮاﺟﻬﺔ آﺛﺎره
وﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻋ ّﺰى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﻔﺠﺎر ّ

»ﺛﻼﺛﺎء أﺳﻮد« ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن

ّ
وﲢﻄﻢ اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ
ﻋﺸﺮات اﻟﻘﺘﻠﻰ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣آﻻف ﺟﺮﻳﺢ
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻴﺮوت ُﻳﻌﻠﻨﻬﺎ »ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﻜﻮﺑﺔ« ..وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻨﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ..واﻟﻌﺎﻟﻢ ُﻳﻌﺰّي 21

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

 ١٠ﻧﻮاب ﻳﻄﺮﺣﻮن اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﺘﺎن ..واﻟﻐﺎﱎ :اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ  ١٢اﳉﺎري ..واﻟﻨﺼﻒ ﲢﺪث ﻣﺆﻳﺪا ً واﳌﻼ ﻣﻌﺎرﺿﺎ ً

اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺼﺎﻟﺢ  ١٨اﳉﺎري ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ

ﺻﻮرة ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻨﺺ اﳌﻜﺎﳌﺔ

»اﻷﻧﺒﺎء« ﺗﻨﺸﺮ ﻧﺺ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﳌﻜﺎﳌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻠﻚ
ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ ووزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاك اﻟﺸﻴﺘﺎن
ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻬﺎﺟﺮي ـ ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺒﺪاﳊﻔﻴﻆ
رﺷﻴﺪ اﻟﻔﻌﻢ ـ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﺒﺪان ـ ﺑﺪر اﻟﺴﻬﻴﻞ

اﻧﺘﻬﺖ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻣﺲ
ﺑﺘﻘﺪﱘ  ١٠ﻧﻮاب ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻄﺮح اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاك اﻟﺸــﻴﺘﺎن ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ
رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳــﺎﻧﻲ .وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣــﺮزوق اﻟﻐﺎﱎ ،اﻧﻪ
وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻼﺋﺤﻴﺔ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ
ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ  ١٢أﻏﺴــﻄﺲ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﻠﺐ .وأوﺿﺢ
اﻟﻐــﺎﱎ أن اﻻﺳــﺘﺠﻮاب اﳌﻘﺪم ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺷﻌﻴﺐ اﳌﻮﻳﺰري إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸــﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳﺮ

رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺠﻮﺑﺎ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳــﻴﻨﺎﻗﺶ
ﻓﻲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 ١٨أﻏﺴــﻄﺲ اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﺼﺎﻟﺢ
أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻨﻴﺔ .وﺧﻼل اﳉﻠﺴــﺔ
ﻗــﺎل اﻟﻌﺪﺳــﺎﻧﻲ ان اﻻﺳــﺘﺠﻮاب
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺨﺒﻂ اﻟﻮزﻳﺮ
أدى إﻟــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻧﺰوﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻧﻪ ذﻫﺐ
ﻣﺒﺎﺷــﺮة إﻟﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﲤﺲ ﺟﻴﻮب اﳌﻮاﻃﻨﲔ .ورد
اﻟﺸــﻴﺘﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﻻﻳــﺰال ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺛﻘﺔ
اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻻﺳــﺘﺠﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲤﺜﻞ
رؤﻳﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎزاﻟﺖ أﻓﻜﺎرا
ﺗﻨﺎﻗﺶ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻟﻢ
ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﻟﻢ

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

ﻳﺼﺪر أي ﻗﺮار ﻣــﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻋﻮم أو ﻣﺴﺎس رواﺗﺐ
اﳌﻮﻇﻔﲔ .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲢﺪث اﻟﻨﺎﺋﺐ
راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺆﻳﺪا ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب،
ﻗﺎﺋﻼ إن اﻷوﺿﺎع اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
أن ﻳﻜــﻮن ﻫﻨﺎك رﺟــﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗــﺪر اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ وﻋﻠــﻰ اﻟﻮزﻳــﺮ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺨﻠــﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .ﺛﻢ
ﲢﺪث اﻟﻨﺎﺋﺐ د.ﺑﺪر اﳌﻼ ﻣﻌﺎرﺿﺎ
ﻟﻼﺳــﺘﺠﻮاب ،ﻓﻘــﺎل :ﻣﺆﺳــﻒ أن
ﻧﺮى اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻨﺤﺮ ﺑﺎﺳــﻢ
اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وأن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪام
اﻷدوات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ذرﻳﻌﺔ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ
أن ﻳﻌﺪل اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻ ﲡﻮز إداﻧﺔ
وزﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت وأﻣﻮر ﻻ ﺗﺪﺧﻞ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ .اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص١٢ - ٨

ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ ..ﻋﺎد اﻟﺪوام واﻟﺰﺣﺎم

ﺗﺒﺪأ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺒﻨﺪ
اﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﺛﻢ ﺑﻨﺪ ﻃﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺎﻟﻴﺰي ،ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ وزﻋﺖ
ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ّ
ﺿﺦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺷﺮﻳﻒ ﺣﻤﺪي  -ﻋﻼء ﻣﺠﻴﺪ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﺎم اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺸﻮارع أﻣﺲ ﻣﻊ ﻋﻮدة اﻟﺪوام ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ

ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﳌﺒﺎرك
اﻟﺘــﻲ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ اﳋﻤﻴــﺲ اﳌﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ
أﻣــﺲ اﻷول اﻹﺛﻨــﲔ ،ﻋــﺎدت اﻟــﻮزارات
واﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ
اﻟﺪوام أﻣﺲ وﻓﻖ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴــﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﺴــﺐ اﳊﻀﻮر
واﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر
ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ.(١٩-

وﻣﻊ ﻋﻮدة اﳌﻮﻇﻔﲔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎر ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻓﻖ
اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٪٥٠وﻛﺬﻟﻚ
اﳌﺮاﺟﻌﲔ ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻜﺪﺳــﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻄﻠﺔ ،ﻋﺎد اﻟﺰﺣﺎم ﻣﺮة
أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ،ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﳊﺠﺰ اﳌﺴــﺒﻖ
ﻟﻠﻤﻮاﻋﻴﺪ ﺑﺎﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻮدة اﻟﺪوام ﺑﺎﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ
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ﻋــﺎدت ﺑﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻜﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
ﻋﻄﻠــﺔ اﻟﻌﻴﺪ ،ﺣﻴــﺚ ﺣﻘﻘﺖ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺟﻠﺴــﺔ أﻣﺲ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﺑﻠﻐﺖ  ٢٠٦ﻣﻼﻳﲔ
دﻳﻨﺎر ﺑﺎرﺗﻔــﺎع  ٪٠٫٧ﻟﺘﺼﻞ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ إﻟﻰ ٢٨٫٥١٦
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﳌﻜﺎﺳــﺐ
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺷﻬﺪ
اﻟﺴــﻮق ﺧﻼل ﺷــﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﳌﺎﺿــﻲ ،اﺳــﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓــﻖ
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺸــﻬﺮ
اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟــﻲ ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ ﺑــﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻮدة
اﳊﻴﺎة إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ
ﺻﺎﻓﻲ ﺷــﺮاء ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٢٠٫٠٣
ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر ،وﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ذﻟــﻚ ﻛﺜــﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﻮن ﻣﻦ
ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﻢ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﳌﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ زاد اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸــﺮاء ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٢٩٫٢٦ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر.
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص ١٧

ﺑﻨﻬﺐ اﶈﻼت واﻟﺒﻨﻮك وﻣﺤﻼت اﳌﺠﻮﻫﺮات
وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﺷﻴﺎء ﺛﻤﻴﻨﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﺻﺪام ﻛﺎذب وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻪ وﻫﻮ
ﻋﺪﱘ اﻟﺮﺣﻤﺔ ..ﻟﻘﺪ أﺧﺒﺮك وأﺧﺒﺮ ﺳﻔﻴﺮﻧﺎ وﻣﺒﺎرك ﺑﺄﻧﻪ
ﻟﻦ ﻳﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ..ﻟﻘﺪ أﺧﺒﺮ اﳉﻤﻴﻊ ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺬب 07

ﻣﺒﺎرك اﳊﺠﺮف ورﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ وراﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ وﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﺻﻔﺎء
اﻟﻬﺎﺷﻢ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺷــﻮر وﺧﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻄﻲ وأﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ وﺻﻼح
ﺧﻮرﺷﻴﺪ.

واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻮاﺻﻠﻮن

)ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ(

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،
وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﺴــﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺟــﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم ﻓﺴــﻴﻄﻠﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﲤﺪﻳﺪ اﳉﻠﺴﺔ إﻟﻰ ﻳﻮم ﻏﺪ
اﳋﻤﻴﺲ.

ّ
اﳌﻮﻗﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﺘﺎن

إﻟﻰ اﳌﻜﺎﺳﺐ..

اﳌﻠﻚ :ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﻮﺿﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﶈﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ..ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﻮا

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ« و»اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺎﻟﻴﺰي« اﻟﻴﻮم

اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻌﻮد

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاك اﻟﺸﻴﺘﺎن ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

)ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺸﻤﺮي(

ﻓﻬﺪ واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ

ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺼﻔﺤﺔ PDF

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺰز

ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺣﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ Zappar

اﺳﺘﻤﻊ ﻟﻸﻧﺒﺎء

أﻛﺪ أن اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﺘﻔﺸﻲ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ وﻻ ﺗُﻌﺒﱢﺮ ﻋﻦ ﺟﺪوى ﻃﺒﻴﺔ

ﺣﺴﲔ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :ﻓﺤﺺ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت

واﳌﺪارس ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻏﻴﺮ ﳑﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ
ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪ اﳌﻌﺒﻮد

ﻣﻊ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺿﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان
ﺧﻄﻄــﺎ ﻟﻠﻌﻮدة ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت .وﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺼﺪد أﻛﺪت دراﺳــﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺿــﺮورة إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ
ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻛﻞ ﻳﻮﻣﲔ إذا
ﻣﺎ ﻋﺎدوا ﻟﻠﺪراﺳــﺔ .ﻛﻤﺎ ﺷﺪدت
اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺘــﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﺼﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ

د.ﻣﻴﺜﻢ ﺣﺴﲔ

»ﻳﻴﻞ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻌﻮدة
آﻣﻨﺔ ﻟﻠﺪراﺳــﺔ ﻓــﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت،
ﻳﺤﺘــﺎج اﻟﻄــﻼب إﻟــﻰ ﻓﺤﺺ
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻛﻞ ﻳﻮﻣﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎل اﺳﺘﺸﺎري
اﳌﻨﺎﻋــﺔ واﻟﻌــﻼج ﺑﺎﳋﻼﻳــﺎ
اﳉﺰﻋﻴﺔ د.ﻣﻴﺜﻢ ﺣﺴﲔ إن ﺗﻠﻚ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻮدة
ﺑﺄﻣــﺎن ﻟﻠﻤــﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت،
وﺗﻔﺘﺮض اﻧﻪ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻤﻜﻦ
اﻧﺘﻈــﺎر ﻇﻬﻮر اﻷﻋــﺮاض ﻟﺪى
ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ
اﻟﺒﻘﻴﺔ .وأﺿﺎف د.ﻣﻴﺜﻢ ﺣﺴﲔ

ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :اﻧﻬﺎ رﲟﺎ
ﺗﻜﻮن دراﺳﺔ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﺘﻔﺸــﻲ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻻ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﺪوى ﻃﺒﻴﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺤــﺺ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻬﻨﺎك
أﻣﻮر ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ أﺧﺬ
اﻟﻔﺤﺺ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ .وﺗﺎﺑــﻊ :ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳉﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬه
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﳝﻜــﻦ ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺷــﺪﻳﺪي
اﳋﻄﻮرة.
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٢

ﻏﻴﺎﺑﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت ﺑﺄول أﻳﺎم دوام »ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟـ «١٢
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻀﻠﻲ

ﺑﺎﺷﺮت اﻻدارات اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
أﻣﺲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﻤﺮ ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب ﻧﺼﻒ
اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻈﻤﺖ
اﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺪوام اﻟﺬي
ﺣﺪدﺗﻪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺣﺘﻰ

اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻮد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ
ُﺑﻌﺪ .وﻛﺸــﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ أن اﻟﻴﻮم اﻷول
ﺷﻬﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻌﻠﻤﺎت اﻷﻋﺬار
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳــﺘﺜﻨﺎﻫﺎ دﻳــﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﻔﺎءات وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٪٥٠
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺪارس اﻟﺒﻨﺎت.
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص٥

اﳌﺪارس ﻗﺪﻣﺖ دروﺳ ًﺎ
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ
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اﳊﻴﺎة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﳊﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﳉﺰﺋﻲ
)اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
اﻟﺮﺿﻮان :اﳊﻤﻠﺔ ﺷﻬﺪت ﲡﺎوﺑﺎ ً ﻣﻦ اﳌﺘﺒﺮﻋﲔ وﺣﻘﻘﺖ ﳒﺎﺣﺎ ً ﺑﺎﻫﺮا ً

أﻛﺪ أن اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﺘﻔﺸﻲ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ وﻻ ﺗُﻌﺒﱢﺮ ﻋﻦ ﺟﺪوى ﻃﺒﻴﺔ

ﺣﺴﲔ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :ﻓﺤﺺ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت
واﳌﺪارس ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻏﻴﺮ ﳑﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ
ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪ اﳌﻌﺒﻮد

ﻣــﻊ اﻟﻌــﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴــﺔ
ﻟﻠﺤﻴــﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺿﻌﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻠﺪان ﺧﻄﻄﺎ ﻟﻠﻌﻮدة ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌــﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت،
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أﻛﺪت دراﺳﺔ
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻀﺮورة إﺟﺮاء
ﻓﺤﺺ ﻟﻄــﻼب اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻛﻞ
ﻳﻮﻣﲔ إذا ﻣﺎ ﻋﺎدوا ﻟﻠﺪراﺳﺔ.
وأﻛــﺪت اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺘــﻲ
أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ »ﻳﻴــﻞ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ أﻧﻪ ﻟﻌﻮدة آﻣﻨﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت ،ﻳﺤﺘﺎج
اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻓﺤﺺ ﻟـ »ﻛﻮروﻧﺎ«
ﻛﻞ ﻳﻮﻣﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ.
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ،ﻗــﺎل
اﺳﺘﺸــﺎري اﳌﻨﺎﻋــﺔ واﻟﻌﻼج

إﺟﺮاء ﻣﺴﺤﺎت دورﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﳑﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎ ً وﻻﻳﺠﺪي ﻃﺒﻴﺎ ً

ﺑﺎﳋﻼﻳــﺎ اﳉﺰﻋﻴــﺔ د.ﻣﻴﺜــﻢ
ﺣﺴﲔ إن ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﻨﻰ
ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻮدة ﺑﺄﻣﺎن ﻟﻠﻤﺪارس
واﳉﺎﻣﻌــﺎت ،وﺗﻔﺘــﺮض اﻧﻪ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻤﻜﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر

اﻷﻋﺮاض ﻟــﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘــﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻘﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻔﺘﺮض اﻟﻔﺤﺺ ﻛﻞ ﻳﻮﻣﲔ أو
ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴــﺘﻤﺮة وذﻟﻚ
ﺣﺘــﻰ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸــﺎف اﳊﺎﻻت

اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺎ.
وأﺿﺎف د.ﻣﻴﺜﻢ ﺣﺴﲔ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :اﻧﻬﺎ رﲟﺎ
ﺗﻜﻮن دراﺳــﺔ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻮﺿﻊ
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻔﺸﻲ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ

ﻋﺎم ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﺪوى
ﻃﺒﻴــﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺤﺺ
اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻓﻬﻨــﺎك أﻣــﻮا ﻛﺜﻴﺮة
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴــﺔ أﺧﺬ اﻟﻔﺤﺺ
ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل واﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ
اﳌﺮﺗﻔﻌــﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻔﺤﺺ
اﻻﺳــﺘﺒﺎﻗﻲ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ
إﺟﺮاﺋﻪ وﺟﺪواه اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ :ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
واﳉﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮم
ﻋــﺎم ﻻ ﳝﻜــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻬــﺬه
اﻟﺪراﺳــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬــﺎ اﳊﺎﻟﻴــﺔ،
وﻟﻜــﻦ ﳝﻜﻦ ﻓﺤــﺺ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺷﺪﻳﺪي اﳋﻄﻮرة ﳑﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﻣﻦ أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ أو ﻣﺸــﺎﻛﻞ
أﺧﺮى ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ
اﻟﺪراﺳﺔ ورﲟﺎ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ
ﻻﻛﺘﺸــﺎف ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﺒﻜﺮا ،أﻣﺎ
ﻓﺤﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺸــﻜﻞ
دوري ﻓﻬــﻮ ﻏﻴﺮ ﳑﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎ
أو ﻣﺠﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ..وﺣﺎﻻت اﻟﺸﻔﺎء ﺗﺨﻄﺖ اﻟـ  ٦٠أﻟﻔﺎ ً

 ٤٧٥إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑـ »ﻛﻮروﻧﺎ« وﺗﺴﺠﻴﻞ  ٤وﻓﻴﺎت
إﺟﺮاء  ٢٤٥٢ﻣﺴﺤﺔ ﺧﻼل اﻟـ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ و ٣٢٣ﺣﺎﻟﺔ ﳌﻮاﻃﻨﲔ و ١٥٢ﻟﻐﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻴﲔ
ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪ اﳌﻌﺒﻮد

أﻋﻠﻨــﺖ وزارة اﻟﺼﺤــﺔ
أﻣــﺲ ﻋــﻦ ﺷــﻔﺎء  ٥٨٧ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﭭﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﳌﺴــﺘﺠﺪ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ ان اﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﺸــﻔﺎء ﺑﻠﻎ ،٦٠٣٢٦
ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ  ٤٧٥إﺻﺎﺑﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﳌــﺮض ﺧﻼل اﻟـ٢٤
ﺳﺎﻋﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﳊﺎﻻت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ
 ،٦٨٧٧٤ﻓﻲ ﺣﲔ ﰎ ﺗﺴــﺠﻴﻞ
 ٤ﺣﺎﻻت وﻓﺎة إﺛــﺮ اﺻﺎﺑﺘﻬﺎ
ﺑﺎﳌــﺮض ﻟﻴﺼﺒــﺢ ﻣﺠﻤــﻮع
اﻟﻮﻓﻴﺎت  ٤٦٥ﺣﺎﻟﺔ.
وﻗﺎﻟــﺖ اﻟــﻮزارة ﻓــﻲ
اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﺠﺪات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺑﺎء
ان ﻋــﺪد اﳌﺴــﺤﺎت اﻟﺘــﻲ ﰎ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟـ ٢٤ﺳــﺎﻋﺔ
اﳌﺎﺿﻴــﺔ ﺑﻠﻎ  ٢٤٥٢ﻣﺴــﺤﺔ
ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤــﻮع اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت

 ٥١٤٠٥١ﻓﺤﺼﺎ ،ﻣﺸــﻴﺮة اﻟﻰ
ان اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺘﺖ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ
ﻫﻲ ﺣــﺎﻻت ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ ﳊﺎﻻت

ﺗﺄﻛﺪت إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ وأﺧﺮى ﻗﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼــﺪر اﻟﻌﺪوى
وﻓﺤﺺ اﳌﺨﺎﻟﻄﲔ ﻟﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ

ﺗﻀﻤﻨﺖ  ٣٢٣ﺣﺎﻟﺔ ﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﻛﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٪٦٨
و ١٥٢ﺣﺎﻟــﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪٣٢
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻮزارة اﻟﻰ أن ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ
أﻗﺴﺎم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰة ﺑﻠﻎ ١٣١
ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ ﳉﻤﻴــﻊ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ
ﺛﺒﺘــﺖ إﺻﺎﺑﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس
وﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺗﺘﻠﻘــﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  ٧٩٨٣ﺣﺎﻟﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺔ اﻳﻀــﺎ ان ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ
أﻧﻬــﻰ ﻓﺘﺮة اﳊﺠــﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﳌﺆﺳﺴﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺧﻼل اﻟـ٢٤
ﺳﺎﻋﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻠﻎ  ١٧ﺷﺨﺼﺎ
ﺑﻌــﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﻜﻞ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ واﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﭭﻴﺮوس
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻮا ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ  ١٤ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﳊﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﳌﻨﺰﻟــﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ

ﺗﺎرﻳــﺦ ﻣﻐﺎدرة ﻣﺮﻛﺰ اﳊﺠﺮ
اﳌﺆﺳﺴﻲ.
واوﺿﺤــﺖ أن اﻹﺻﺎﺑﺎت
ﺣﺴــﺐ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺼﺤﻴــﺔ
ﺗﻮزﻋــﺖ ﺑﻮاﻗﻊ  ١٣٩ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺼﺤﻴﺔ و١٠٦
ﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
و ١٠١ﺣﺎﻟــﺔ ﻓﻲ اﳉﻬﺮاء و٦٧
ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ و٦٣
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﺟﺪدت اﻟــﻮزارة اﻟﺪﻋﻮة
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﳌﺪاوﻣﺔ
اﻷﺧﺬ ﺑﻜﻞ ﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﲡﻨﺐ
ﻣﺨﺎﻟﻄــﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﳊﺮص
ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺒﺪﻧﻲ ،ﻣﻮﺻﻴﺎ ﺑﺰﻳﺎرة
اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻮزارة
اﻟﺼﺤﺔ واﳉﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎدات
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﭭﻴﺮوس.

 ٤٤٤٠ﺷﺨﺼﺎ ً اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ اﻟﻜﺴﻮة واﻟﻌﻴﺪﻳﺔ

»اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ« ٦٨٠ :أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻷﺿﺎﺣﻲ
أﻋﻠﻨــﺖ ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸــﺮوع
اﻷﺿﺎﺣــﻲ داﺧــﻞ وﺧــﺎرج
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ رﻏﺒــﺔ
اﳌﺘﺒﺮﻋــﲔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺬﺑﺢ
 ١٣٣٤ﻣــﻦ اﻟﺒﻘــﺮ و ١١٣٦٦ﻣﻦ
اﻟﻐﻨﻢ ﺧــﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﺬﺑــﺢ  ٣٢٠أﺿﺤﻴــﺔ
داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﳊﻮم اﻷﺿﺎﺣﻲ
ﻵﻻف اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓــﻲ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
واﻵﺳﻴﻮﻳﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻷﺳﺮ اﳌﺘﻀﺮرة
ﻣﻦ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ
داﺧﻞ اﻟﺒﻼد.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل اﻷﻣﲔ
اﳌﺴــﺎﻋﺪ ﻟﺸــﺆون اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻓــﻲ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸــﺎﻣﺮي
ان ﻣﺸﺮوع اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ

ﻓﺮﺣﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻠﺤﻮم اﻻﺿﺎﺣﻲ

اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﺳــﻨﻮﻳﺎ ،وﻳﺴــﺘﻤﺪ
أﻫﻤﻴﺘــﻪ ﻣﻦ دﻻﻟﺘــﻪ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ
واﳌﺎدﻳــﺔ ﻣﻌﺎ ،ﻓﻤــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻳﺒﺮز اﳌﺸﺮوع ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﻛﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ
وﺣــﺪة اﻷﻣــﺔ ،واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺑﲔ
أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ،

ﻓﻴﻌﺒﺮ ﻣﺸﺮوع اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻋﻦ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﲔ اﳌﺴــﻠﻤﲔ،
ﺣﻴــﺚ إﻧــﻪ ﳝﻨــﺢ اﻟﻔﺮﺻــﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺒﺮﻋﲔ ﺑﺎﳉﻮد ﺑﺄﺿﺤﻴﺎﺗﻬﻢ
ﻋﻠــﻰ إﺧﻮاﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﶈﺘﺎﺟﲔ
ﻟﻬﺎ ﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪوا ،ﻟﻬﺬا ﺗﻌﻤﻞ
اﻟﺮﺣﻤــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺮوع اﻷﺿﺎﺣﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ

ﻛﻞ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺪﻋﻢ واﻹﺳﻨﺎد
اﻟﺘﻲ ﲡﻌﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﳌﺘﺒﺮﻋﲔ
اﻟﻜﺮام ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
اﳌﺴــﺘﺤﻘﲔ ﺑﺎﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
واﻷﻣﺎﻧﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
وأﺿــﺎف اﻟﺸــﺎﻣﺮي أن
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺿﻌﺖ
ﺧﻄﺔ ﻣﺴــﺒﻘﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳊﻮم
اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻧﻈﺮا ﻟﻺﺟــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺬﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﳌﺴــﺘﺠﺪ ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ ﳊﻮم
اﻷﺿﺎﺣﻲ إﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ
أﺿﺤﻴﺔ وإﻏﺎﺛــﺔ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا
ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻟﺸــﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺳﺮ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮرت
ﻣﻦ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وأﺿــﺢ أن اﳉﻤﻌﻴــﺔ
اﺳــﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺸــﺮوع
ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت آﻻف اﻷﺳﺮ

ﻓــﻲ  ٢٧دوﻟــﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺷﻤﻠﺖ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ وأوروﺑﺎ
واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ
 ١٣٦أﻟﻒ أﺳﺮة أي ﺣﻮاﻟﻲ ٦٨٠
أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﺿﺎﺣﻲ ١٢٧٠٠
أﺿﺤﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ١١٣٦٦أﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻐﻨﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد أﺿﺎﺣﻲ
اﻟﺒﻘﺮ  ،١٣٣٤ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ
ﻣﺸــﺮوع اﻟﻜﺴــﻮة واﻟﻌﻴﺪﻳﺔ
 ٤٤٤٠ﻃﻔــﻼ وﻳﺘﻴﻤــﺎ ﻓﻲ ٣٣
دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗﻄــﺮق إﻟــﻰ ﻓﺮﺣــﺔ
اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﻣﺸــﺮوع
اﻷﺿﺎﺣﻲ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻞ
إﻟــﻰ اﻟﺮﺣﻤــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻳﺘــﻢ اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺸﺮوع.

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة

»اﻟﻨﺠﺎة اﳋﻴﺮﻳﺔ« :ﺗﻮزﻳﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٠٠أﺿﺤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻨﺠﺎة اﳋﻴﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﻬﺎب اﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰا
ﻷواﺻﺮ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ
اﻟﻨﺠﺎة اﳋﻴﺮﻳﺔ وﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ورﻳﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﳋﻴﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻘﺪ
وﻗﻌﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻳﺘﻢ
ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ  ٥٠٧أﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺄن ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﲔ
ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿﺎف اﻟﺸــﻬﺎب :ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوع اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻣﻦ
أﻫﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻨﺠﺎة اﳋﻴﺮﻳﺔ،
ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة،
وﻣﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻧﺤﺮص ﺑﺪورﻧــﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر
اﻷﺿﺎﺣﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،

وﻧﺸﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ذﺑﺢ اﻷﺿﺎﺣﻲ وﲡﻬﻴﺰﻫﺎ
وإﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮﺑﻮﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺄﺳﻤﺎء اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻷﻳﺘﺎم واﻷراﻣﻞ
واﻟﻔﻘﺮاء واﳌﻌﺴﺮﻳﻦ وذوي اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود وﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺎﺟﺔ ،وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻣﻦ اﳉﻬﺮاء إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺮة .وﺑﲔ أن »اﻟﻨﺠﺎة
اﳋﻴﺮﻳﺔ« ﺗﺮاﻋﻲ ﺑﺸﺪة اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
أﺛﻨﺎء ذﺑﺢ وﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺿﺎﺣﻲ وﺗﻘﻮم اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺈﻳﺼﺎل
اﻷﺿﺎﺣﻲ ﺣﺘﻰ ﺑﻴﻮت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﺪم
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﺿﺎﻋﻔﺖ اﻋﺪاد
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات،

ﻣﺸﺮوع اﻻﺿﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ »اﻟﻨﺠﺎة« وﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة

 ٤٧٠ﻣﺘﺒﺮﻋ ًﺎ ﺑﺎﻟﺪم ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ
»ﻣﻌ ًﺎ ﻟﻸﺑﺪ ﺳﻮر اﻟﻮﻃﻦ «٥

د.رﱘ اﻟﺮﺿﻮان ﺧﻼل اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳊﻤﻠﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻌﺒﺪاﷲ

اﺧﺘﺘﻤﺖ إدارة ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ
اﻟﺪم ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮع
ﺑﺎﻟــﺪم ﺑﻌﻨــﻮان »ﻣﻌﺎ ﻟﻸﺑﺪ
ﺳــﻮر اﻟﻮﻃﻦ  «٥ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ
ذﻛــﺮى اﻻﺣﺘــﻼل اﻟﻐﺎﺷــﻢ
ﻟﺪوﻟﺘﻨــﺎ اﳊﺒﻴﺒــﺔ واﻟﺘــﻲ
اﺳﺘﻤﺮت ﳌﺪة ﻳﻮﻣﲔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺘﺒﺮع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة وﻫﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪم
وﺑﻨﻚ اﻟﺪم اﳌﺮﻛﺰي اﳉﺎﺑﺮﻳﺔ،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارات اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ واﳌﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ
ﺟﺴﺪت اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ،ﻗﺎﻟﺖ
ﻣﺪﻳــﺮة ادارة ﺧﺪﻣــﺎت ﻧﻘﻞ
اﻟﺪم ﺑــﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ د.رﱘ
اﻟﺮﺿﻮان ان اﳊﻤﻠﺔ ﺷﻬﺪت
ﲡﺎوﺑــﺎ ﻛﺒﻴــﺮا ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ
اﳌﺘﺒﺮﻋــﲔ ،ﺣﻴــﺚ ﺣﺮﺻﺖ
اﻹدارة ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺘــﺰام
ﺑﺎﻹﺟــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳــﺔ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺘﺒﻌﺔ
ﻓــﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠــﻰ ﺳــﻼﻣﺔ اﳌﺘﺒﺮﻋــﲔ
واﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ،وﰎ ﺗﻄﺒﻴــﻖ
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳊﺮص

اﺣﺪ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ وﻗﻴﺎس درﺟﺔ
اﳊــﺮارة ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺒــﺮع ،ﳑﺎ
ﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﳒﺎح اﳊﻤﻠﺔ
وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻬﺪف اﳌﻨﺸــﻮد
ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻨﺼــﺔ ﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
ﻟﻠﺘﺒــﺮع ﺗﻔﺎدﻳــﺎ ﻟﻼزدﺣﺎم
داﺧﻞ اﳌﺮاﻛﺰ.
وﺑﻴﻨــﺖ اﻟﺮﺿــﻮان أن
اﳊﻤﻠﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﳒﺎﺣﺎ ﺑﻔﻀﻞ
ﻣــﻦ اﷲ أوﻻ ﺛــﻢ اﳉﻬــﻮد
اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓــﻲ إدارة ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺪم
وﺑﺘﻌﺎون ﻛﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ

وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳊﻤﻠﺔ،
ﺣﻴــﺚ وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻋﺪد
اﳌﺘﺒﺮﻋــﲔ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﲔ إﻟﻰ
 ٤٧٠ﻣﺘﺒﺮﻋﺎ ،ﻣﻨﻬﻢ  ٤٣٥ﺗﺒﺮع
دم و ٣٥ﺗﺒﺮع ﺻﻔﺎﺋﺢ دﻣﻮﻳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ  ٤٦٨ﻣﺘﺒﺮﻋﺎ ﻓﻲ
ﻋــﺎم  ،٢٠١٩ﺷــﺎﻛﺮة ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺘﺒﺮﻋﲔ ﳌﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
واﳌﺴــﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺷﻜﺮت ﺟﻤﻴﻊ
اﳉﻬﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﳒﺎح
ﻫﺬه اﳊﻤﻠــﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺨﺰون
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪم.

ﺗﺜﻤﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ
»اﻟﺪﻋﻮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« ّ

اﶈﺴﻨﲔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ »ﻋﺸﺮ ذي اﳊﺠﺔ«
ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﳉﻨﺔ اﻟﺪﻋﻮة
اﻷﺣﺪاث اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ وﺳﻄﻴﺔ ﻓﻲ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ
ﻋﺮض ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻟﻶﺧﺮ
اﻟﻨﺠــﺎة اﳋﻴﺮﻳــﺔ ﻋﺒﺪاﷲ
ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
اﻟﺪوﺳﺮي إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺮﺻﺖ
وأﺷﺎر اﻟﻰ أن ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ
ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺸــﺮ
ﺗﻘﺪم ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ
اﳌﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ذي اﳊﺠﺔ ﲟﺎ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،إذ ﺗﺨﺼﺺ
ﻳﻌﻮد ﺑﺎﳋﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺒﺮﻋﲔ
واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﻄﺮح
اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣﻮﻗــﻊ ﻋﺪة
ﺣﻤﻠﺘﻬــﺎ اﳌﻮاردﻳــﺔ واﻟﺘﻲ
ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺒﻜﺎت
اﺳــﺘﻬﺪﻓﺖ ﻛﻔﺎﻟﺔ  ٣ﻣﻮاﻗﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب
أﻣﺎم اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات
دﻋﻮﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ،
ﻋﻠــﻰ اﳌﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﻻﻗﺖ اﳊﻤﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﳑﻴﺰا ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪوﺳﺮي
وﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴــﺘﻤﺮة
ﻣﻦ أﻫﻞ اﳋﻴﺮ.
وأﺿــﺎف اﻟﺪوﺳــﺮي :ﺗﻘــﺪم اﳌﻮاﻗــﻊ اﻟﺮدود ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ واﺳﺘﻔﺴﺎرات اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ،
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺘﻤﻴﺰا وﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﻋﻦ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ وأﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ
اﻹﺳﻼم واﳌﺴــﻠﻤﲔ ،وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ وﻣﺤﺘﻮاﻫــﺎ اﻟﺪﻋﻮي اﳌﺘﺨﺼــﺺ ،ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ
ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ دﻋﺎة اﻟﻠﺠﻨﺔ ذوي اﳋﺒﺮة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮ إﻟــﻰ ﻛﻞ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﻣﺘﺒﺮﻋﻲ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮر اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،اﻟﻠﺠﻨــﺔ ،راﺟﻴﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟــﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮح اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﳊﻨﻴﻒ.

وزﻋﺖ  ٣٤٧٠أﺿﺤﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ  ٦آﻻف أﺳﺮة ﻣﺘﻌﻔﻔﺔ

اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ :ﺷﺮاﻛﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺑﲔ »ﳕﺎء« و ٩ﺟﻬﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ
أﻋﻠﻨﺖ »ﳕــﺎء« ﻟﻠﺰﻛﺎة
واﻟﺘﻨــــﻤﻴﺔ اﳌﺠــــﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋــﻦ ذﺑــﺢ  ٣٤٧٠أﺿﺤﻴــﺔ
داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺳــﺘﻔﺎدت
ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦آﻻف أﺳﺮة
ﻣﺘﻌﻔﻔــﺔ أو ﻣﺘﻀــﺮرة ﻣﻦ
ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ
وذﻟﻚ ﺑﺸﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣــﻊ ﺗﺴــﻊ ﺟﻬــﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ
وﺑﺈﺷــﺮاف ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ
»ﳕــﺎء« ﻟﻠــﺰﻛﺎة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻷﻫﻞ اﳋﻴﺮ واﶈﺴﻨﲔ وأﺻﺤﺎب
اﻷﻳﺎدي اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ ﳌﺸﺮوع اﻷﺿﺎﺣﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺒﺮ
ﻋــﻦ أﺣﺪ ﺻﻮر اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ،
وﺗﻮﻃﻴﺪ روح اﶈﺒﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻀﺮر اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﳕﺎء
ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أن
ﻣﺸﺮوع اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ اﻷﺿﺎﺣﻲ داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋــﺪد اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻟﻬﺬا
اﻟﻌﺎم رﻗﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺒﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﳕﺎء ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻣﻊ ﺗﺴﻌﺔ ﺟﻬﺎت
ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦آﻻف أﺳﺮة.
وﺑــﲔ اﻟﻌﺘﻴﺒــﻲ أن ﳕﺎء ﺗﻘــﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺸﺮوع داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺪا ﳊﺎﺟﺔ اﻻﺳﺮ

اﶈﺘﺎﺟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻠﺤــﻮم،
وﲢﻘﻴﻘــﺎ ﳌﺒــﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ وﻣﻘﺎﺻــﺪ
اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ
إﻳﺠــﺎد ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻣﺘﻌــﺎون
ﻣﺘﻜﺎﺗــﻒ ،إﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ أن
اﳌﺸﺮوع ﻳﻌﺪ دﻋﻤﺎ ﻟﻸﺳﺮ
اﳌﺘﻀــﺮرة ﻣــﻦ ﭬﻴــﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﻫﻨﺎك إﺷﺮاف ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺬﺑﺢ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ
ﻗﺒــﻞ ﳕﺎء ،ﻣﺆﻛــﺪا ﻋﻠﻰ أن
ﳕﺎء ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ وﺻﻮل
اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻟﻸﺳــﺮ اﳌﺘﻌﻔﻔﺔ واﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ
ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻣﻊ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻷﺿﺎﺣﻲ
ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺮص »ﳕﺎء« ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ
ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳋﻴﺮي
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﻬﺪف
ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ وﻧﺒﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﻜﻞ ﺷــﺮاﺋﺤﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺸــﻌﺮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﳋﻴﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ،
ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮص ﳕﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻟﻸﺿﺤﻴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﰎ ﲢﻤﻴﻞ
ﳊﻮم اﻷﺿﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺷــﺎﺣﻨﺎت ﻣﺒﺮدة ،ﻛﻤﺎ
ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺰأﻳﻦ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ
اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﳊﺎﻻت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺷﻬﺪ ﲤﻴﺰا ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺬﺑﺢ واﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

اﳊﻴﺎة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
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اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﳊﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﳉﺰﺋﻲ
)اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ

ﺳﻤﻮه ﻋﺰّى رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻷﻣﻄﺎر

ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺼﺮي

ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺮﻗﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ورؤﺳﺎء

ﭬﻨﺰوﻳﻼ وﻛﻮﺑﺎ وﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎو ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﻀﺮ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺼﺮي

اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﻀﺮ ﲟﻜﺘﺒﻪ ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ ،رﺋﻴــﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﺴــﻜﺮي
اﳌﺼﺮي ﻟﺪى اﻟﺒﻼد اﻟﻌﻤﻴﺪ رﻛﻦ ﺣﺮب ﺣﺴﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ،وذﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻬﺎم
ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﳉﺪﻳﺪ.

ﺣﻴﺚ ﰎ ﺧﻼل اﻟﻠﻘــﺎء ﺗﺒﺎدل اﻷﺣﺎدﻳﺚ
اﻟﻮدﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺰﻳﺎرة ،وﲤﻨﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺮﻛﻦ اﳋﻀﺮ ﻟﻠﻀﻴﻒ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح
ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺼﺒﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﲟﺎ ﻳﻌﺰز وﻳﻄﻮر
ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺸﺘﺮك ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ.

ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮ :ﺟﺪارﻳﺎت اﻟﺸﻬﺪاء ﻋﻠﻰ اﳉﺴﻮر
وﻓﺎء ﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ وﺗﺨﻠﻴﺪ ًا ﻟﺬﻛﺮاﻫﻢ
واﻷﻧﻔﺎق ً
دارﻳﻦ اﻟﻌﻠﻲ

أﻛﺪت اﻟﻮﻛﻴــﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان
اﻷﻣﻴــﺮي ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم ﻣﻜﺘﺐ
ﺗﻜﺮﱘ اﻟﺸﻬﺪاء وأﺳﺮﻫﻢ ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺠﺪدا اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺪاﺋــﻢ ﺑﺘﺨﻠﻴــﺪ ﺑﻄــﻮﻻت
ﺷــﻬﺪاﺋﻨﺎ اﻷﺑــﺮار ،وﻏﺮس
ﻗﻴــﻢ اﻟﺸــﻬﺎدة واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮة
واﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ،وﻳﻌﺰز ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮ
اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ وروح اﻟﻔﺪاء
واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ .وﻗﺎﻟﺖ
إﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺸﻬﺪاﺋﻨﺎ اﻷﺑﺮار اﻟﺬﻳﻦ
ﺳــﺎﻟﺖ دﻣﺎؤﻫﻢ اﻟﺰﻛﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أرض اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻄﺎﻫﺮة ،ﻗﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸــﻬﻴﺪ ﺑﻄﺮح ﻣﺒﺎدرة
وﻓﺎءا ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺸــﻬﺪاء وﲤــﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ
اﻟﺪﻳــﻮان اﻷﻣﻴــﺮي ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﻨﺎء
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻜﺮﱘ اﻟﺸــﻬﺪاء وأﺳــﺮﻫﻢ اﻟﺸﻴﺦ

ﻋﻠﻲ اﳉــﺮاح ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ
ﺟﺪارﻳﺎت ﲢﻤﻞ ﺻﻮر وأﺳﻤﺎء
اﻟﺸﻬﺪاء ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﺴﻮر
واﻷﻧﻔــﺎق ﺗﺨﻠﻴــﺪا ﻟﺬﻛــﺮى
ﺷــﻬﺪاﺋﻨﺎ اﻷﺑــﺮار .وأﻋﺮﺑﺖ
اﻷﻣﻴــﺮ ﻋﻦ اﻟﺸــﻜﺮ ﻟﻮزارة
اﻷﺷــﻐﺎل ﳑﺜﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮة
د.رﻧــﺎ اﻟﻔــﺎرس ،وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎب اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﻬﻴﺪ
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﰎ اﻻﺗﻔﺎق
ﻣﻊ وزارة اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ
ﺟﺪارﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﺴﻮر
واﻷﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿﺤﺖ أن إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬه اﳉﺪارﻳﺎت ،ﲟﺎ
ﲢﻤﻠــﻪ ﻣﻦ ﺻﻮر وأﺳــﻤﺎء ﺷــﻬﺪاء اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻷﺑــﺮار ،ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻌﻤﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺗﺮﻣﺰ
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧــﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﻋﺘﺰاز
ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻵﺑﺎء ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ.

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة واﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ«

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﺎون ﺑﲔ اﲢﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت

و»اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ« ﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت
ﻗــﺎم اﲢــﺎد اﳉﻤﻌﻴــﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل
ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﻴﺨﺔ
اﻧﺘﺼﺎر اﶈﻤﺪ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﻘﻴﻢ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺠﺎن
ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻨﺘﺠــﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﳉﻮدة وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ وﺣﺎﺻﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻣﻮاﻓﻘــﺎت وزارة اﻟﺼﺤــﺔ .ﻓﻬﺪ اﻟﻜﺸﺘﻲ واﻟﺸﻴﺨﺔ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺼﺒﺎح ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل
وﺳــﺘﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ﻣﻦ
ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻟﺮﻣﻴﺜﻴــﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــﺔ ﻗﻄﻌﺔ  ١١ﻗﺒﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ اﻟﻴﻮم اﻷرﺑﻌﺎء .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺛﻤﻦ رﺋﻴﺲ ﻣــﻦ دور ﺟﺒﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴــﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
اﲢﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﻜﺸﺘﻲ ﻫﺬه ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨــﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ واﳊﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ
اﳌﺒﺎدرة اﻟﻄﻴﺒﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴــﺖ ﺑﻐﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ .وﺗﻮﺟﻪ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء
أﺳــﺮة اﳋﻴﺮ أﺳــﺮة اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻜــﺮام ،ﻣﺆﻛﺪا اﲢﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮ ﻟﻠﺸﻴﺨﺔ اﻧﺘﺼﺎر
أﻫﻤﻴــﺔ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺼﻌﺐ اﶈﻤﺪ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﶈﺎرﺑــﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮﻣﻮن
اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬه اﻟﭭﻴﺮوس .ﺑــﻪ ﳋﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑﺪورﻫﺎ ،أﻛﺪت اﻟﺸﻴﺨﺔ اﻧﺘﺼﺎر اﶈﻤﺪ أن ﻣﺎ ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺰام اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﺟﺐ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت وزارة اﻟﺼﺤــﺔ وﻛﻞ اﻹﺟــﺮاءات
وﻃﻨﻲ ،وﻳﺠﺐ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻴﻊ أن ﻳﻘﻔﻮا ﺟﻨﺒﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إﻟــﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت واﻟﻘﻔﺎزات وﻏﺴﻞ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺣﺘﻰ ﻧﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺎ
ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﲢﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻫﺬه اﳉﺎﺋﺤــﺔ وﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت إﻟﻰ
واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﳌﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻴﻮي »ﺻﻔﺮ« وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ.

ﻓﺮﻳﻖ »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪورة اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
ﻋﻘﺪ أول اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮوﻳﺢ
ﻋﻠﻤﺖ »اﻷﻧﺒﺎء« ان ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮة
اﻻﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣــﺔ وزﻳــﺮة
اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﺸــﺆون اﻻﺳــﻜﺎن
د.رﻧﺎ اﻟﻔﺎرس ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻻﻋﻼم
ﻋﻤــﺮ اﻟﺮوﻳــﺢ وﻋﻀﻮﻳــﺔ
ﻋــﺪد ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ ﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺘﺼﻮر ﻋﻤﺮ اﻟﺮوﻳﺢ
اﻟﻼزم ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴــﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪورة اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺑﲔ
اﻗﺴــﺎم وادارة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ
اﺟﺮاءات اﳒﺎز اﻋﻤﺎل اﳌﺮاﺟﻌﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻳﻀﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
واﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ
اﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﻗﺪ ﻋﻘﺪ اول اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮوﻳﺢ

اﳌﺰﻳﺪ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﳋﺮﻳﺠﲔ
ﺣﺘﻰ  ٢٠أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
ﺑﺸﺮى ﺷﻌﺒﺎن

ﻛﺸــﻔﺖ اﻟﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺮﺳــﻤﻲ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌـــﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋـﻼم
اﺳــﻴﻞ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ
»اﻷﻧﺒــﺎء« ﻋــﻦ ﺻــﺮف اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ  ١٥ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﻓــﻖ اﻟﺸــﺮوط
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٩٩٥/١٠
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺨﺮﻳﺠــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻜﻠﻴــﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﻌﺎﻟﻲ.
وﻋــﻦ اﻟﺸــﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة،
أوﺿﺤــﺖ اﻧﻪ ﻳﺠــﺐ ان ﻳﻜﻮن
اﻟﺨﺮﻳﺞ ﻛﻮﻳﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ او ﻣﻦ

اﺳﻴﻞ اﳌﺰﻳﺪ

أﺑﻨــﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ
أﻋﻤﺎرﻫــﻢ اﻟـــ  ٢١ﻋﺎﻣــﺎ وﺻﺎدر
ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻓــﻲ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ رﺳــﻤﻲ
ﻗﺒــﻞ اﺟﺎزة ﻋﻴــﺪ اﻻﺿﺤﻰ
اﳌﺒﺎرك وذﻟﻚ ﻟﻄﺮح اﻟﻔﻜﺮة
ﻣــﻦ ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻋﻠﻰ
اﻻﻋﻀــﺎء وﲢﺪﻳﺪ اﻻﻫﺪاف
ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺧﻄﻮات ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﻊ
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ.
وﻧــﺺ ﻗــﺮار اﻟﻮزﻳــﺮة
د.اﻟﻔﺎرس ﻋﻠــﻰ ان ﻳﺘﻜﻮن
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻦ  ١١ﻋﻀﻮا
ﻳﻀــﻢ ﻋــﺪة إدارات ﻣﻨﻬــﺎ
اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮرﻳﺪات وادارة
اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ واﻻداري واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
وﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻳﻜﻠﻒ
ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪورة
اﳌﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﲢﺴــﲔ
اﻻﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء
ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«.

ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
وﻳﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﻢ اﻷﺑﻨــﺎء ذوو
اﻻﻋﺎﻗــﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺸــﺄﻧﻬﻢ ﻗﺮار
ﻣــﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة،
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ
ﺑﻠﻮغ اﻟـ ٢١ﻋﺎﻣﺎ .واﻛﺪت اﻟﻤﺰﻳﺪ
ان اﺳــﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺼــﺮف
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وﻳﺸــﺘﺮط ان
ﻳﻜﻮن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺮج ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذ
اﻟﻘﺎﻧﻮن  ٢٠١١/٢٩ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻋــﺪم اﻻﻟﺘﺤــﺎق ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ او ﺧﺎرﺟﻬﺎ او اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠــﻰ ﺗﺮﺧﻴــﺺ او ﺗﺼﺮﻳــﺢ
ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻨﻲ او ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﻧﺸــﺎط ﺗﺠﺎري اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪم

ﺗﻘﺎﺿــﻲ اي ﻣﺴــﺎﻋﺪة او راﺗﺐ
ﻣﻦ اي ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .واﺷﺎرت
اﻟﻤﺰﻳﺪ اﻟﻰ ان اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ او ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ وﻳﺴﺘﻤﺮ
اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻻﻋﻼن
ﻟﻐﺎﻳــﺔ  ،٢٠٢٠/١٠/٢٠ﻣﺸــﺪدة
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻟــﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﺑﺄﺛﺮ
رﺟﻌﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
او ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺤﺪدة ،وﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﻟﻪ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
واوﺿﺤــﺖ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ان
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺻﻮرة ﻋﻨﻬﺎ ،ﺷﻬﺎدة

»ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣــﺮ« ﺻﺎدرة ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻚ ﺷﺎﻣﻠﺔ رﻗﻢ  IBANواﻟﻤﺆﻫﻞ
اﻟﺪراﺳــﻲ وﺻﻮرة ﻋﻨﻪ ،وﻗﺮار
اﻟﺘﻌﻴﻴــﻦ ﻟﻤﻦ ﺗــﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻗﺒﻞ او اﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺤــﺪدة ﻟﻠﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺮف ﻋﻦ ﻣﺪة ﺳــﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ،وﺻﻮرة
ﻣﻦ ﻗــﺮار وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،وﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻟﻤﻦ ﺗﻢ ﺗﺠﻨﻴﺴــﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﺨﺮج ،وﺷــﻬﺎدة »ﻟﻤﻦ ﻳﻬﻤﻪ
اﻻﻣــﺮ« ﻣــﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﺗﻔﻴﺪ
ﺑﻤﻮﻗــﻒ اﻟﺨﺮﻳﺞ ﻣــﻦ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ
اﻹﻟﺰاﻣﻲ.

اﻟﺪوﺳﺮي :ﻧﻘﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪي إﻟﻰ »اﻟﺘﻌﺎون« واﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻟـ »اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«
واﳌﻄﻴﺮي ﻟـ »اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري« ﻓﻲ »اﻟﺸﺆون«
ﺑﺸﺮى ﺷﻌﺒﺎن

ﻣﺤﻤﺪ راﺗﺐ

ﻋﺎدل اﻟﺸﻨﺎن

ﺗﻠﻘــﻰ ﺳــﻤﻮ ﻧﺎﺋــﺐ اﻷﻣﻴﺮ
ووﻟــﻲ اﻟﻌﻬــﺪ اﻟﺸــﻴﺦ ﻧــﻮاف
اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﺗﺼﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴــﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ آل ﺳــﻌﻮد وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑﺎﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺸــﻘﻴﻘﺔ اﻃﻤــﺄن ﺧﻼﻟــﻪ ﻋﻠﻰ
ﺻﺤــﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ
اﷲ ورﻋــﺎه ،ﻣﺘﻤﻨﻴــﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ،رﻋﺎه اﷲ ،دوام اﻟﺼﺤﺔ
وﻣﻮﻓﻮر اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﻗﺪ أﻋﺮب ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ
ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ،ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ
ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ
ﺳﻤﻮه ﻣﻦ ﻃﻴﺐ اﳌﺸﺎﻋﺮ وﺻﺎدق
اﻟﺪﻋﺎء وﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.

ﻫﺬا وﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ
ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ،ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻧﻴﻜــﻮﻻس ﻣــﺎدورو ﻣــﻮروس
رﺋﻴــﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﭬﻨﺰوﻳــﻼ
اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳــﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘــﺔ اﻃﻤﺄن
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎه ،ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺳﻤﻪ وﺑﺎﺳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺐ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﻟﺴﻤﻮه رﻋﺎه اﷲ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻫﺬا وﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﺳــﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ
اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺷﻜﺮ
ﺟﻮاﺑﻴﺔ أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﺪاه ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻃﻴﺒﺔ
وﺗﻤﻨﻴﺎت ﺻﺎدﻗﺔ راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه

ﻟﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ .ﻛﻤﺎ
ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸــﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ،
ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ،ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻨﺮال ﻋﻤﺮو ﺳﻴﺴﻮﻛﻮ اﻣﺒﺎﻟﻮ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎو
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ اﻃﻤــﺄن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ
اﷲ ورﻋﺎه ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه رﻋﺎه
اﷲ دوام اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻫﺬا وﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﺳــﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ
اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺷﻜﺮ
ﺟﻮاﺑﻴﺔ أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﺪاه ﻣﻦ ﻃﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
وﺻﺎدق اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه
ﻟﻪ واﻓﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻛﺬﻟــﻚ ﺗﻠﻘــﻰ ﺳــﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ
اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف

اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ،ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﻐﻴﻞ دﻳﺎز ﻛﺎﻧﻞ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮﺑﺎ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ اﻃﻤﺄن
ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻﺤــﺔ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎه ،ﻛﻤﺎ
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ وﺑﺎﺳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ
وﺷﻌﺐ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮﺑﺎ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت ﻟﺴــﻤﻮه
رﻋﺎه اﷲ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم
اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻫﺬا وﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﺳــﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ
اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺷﻜﺮ
ﺟﻮاﺑﻴﺔ أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﺪاه ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻃﻴﺒﺔ
وﺗﻤﻨﻴﺎت ﺻﺎدﻗﺔ راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه
ﻟﻪ دوام اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸـﻴـﺦ

ﻧﻮاف اﻷﺣﻤــﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠـــﻪ،
ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ أول
رﻛﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺒﺮﻫﺎن رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴــﻴﺎدة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴــﻮدان اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزي ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤــﺪ ،ﺣﻔﻈــﻪ اﷲ ورﻋﺎه،
وﺗﻌﺎزي ﺳــﻤﻮه ﻟــﻪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ
اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳــﺮة اﻟﺘﻲ ﻫﻄﻠﺖ
ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ وﻻﻳــﺎت اﻟﺒﻼد،
ﺳــﺎﺋﻼ ﺳــﻤﻮه اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ
أن ﻳﺘﻐﻤﺪﻫــﻢ ﺑﻮاﺳــﻊ رﺣﻤﺘﻪ
وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ وأن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز آﺛﺎر
ﻫﺬه اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ
ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ
اﻻﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة.

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون
ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺪوﺳــﺮي ،أﻧﻪ ﰎ اﻟﻴﻮم )أﻣﺲ( ﺳﺤﺐ
اﻟﻘــﺮارات اﻟﻮزارﻳــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻛﻼء

اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻏﺪﻳﺮ أﺳﻴﺮي.
وﻗﺎل اﻟﺪوﺳﺮي :إن اﻟﻮﻛﻼء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
٭ ﺳــﺎﻟﻢ اﻟﺮﺷــﻴﺪي وﻛﻴﻼ ﻣﺴــﺎﻋﺪا ﻟﺸــﺆون

اﻟﺘﻌﺎون.
٭ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻄﻴﺮي وﻛﻴﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري.
٭ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺴــﺒﻴﻌﻲ وﻛﻴﻼ ﻣﺴــﺎﻋﺪا ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
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اﳊﻴﺎة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﳊﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﳉﺰﺋﻲ
)اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

ﻣﻘﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻬﺪت أﻣﺲ اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ ً وﺗﻘﻴﺪا ً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺪوام ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ

دوام اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ ..اﻧﺘﻈﺎم واﻟﺘﺰام
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء واﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ
ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧﺘﺸــﺎر ﭬﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ،واﻟﺘﺰاﻣﺎ
ﲟﺮاﺣــﻞ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌــﻮدة
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
وﻋﻘــﺐ اﻧﺘﻬﺎء إﺟــﺎزة ﻋﻴﺪ
اﻷﺿﺤــﻰ اﳌﺒﺎرك ،ﺷــﻬﺪت
ﻋــﻮدة اﻟــﺪوام ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ

اﻟــﻮزارات واﳌﺆﺳﺴــﺎت
واﻟﻬﻴﺌــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﻣﺲ
اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺐ اﳌﻘــﺮرة ﻟﻠﻌﻤــﻞ
ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳋﻄﺔ
اﻟﻌﻮدة ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
 ٪٥٠ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
أي ﺣﺎﻻت ﻏﻴﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة

ﺣﺠﺰ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﺧﻔﻒ زﺣﺎم اﳌﺮاﺟﻌﲔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﲟﻌﻈﻢ اﳉﻬﺎت إﻻ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ
إﺟﺎزات ﻃﺎرﺋﺔ أوﻋﺬر ﻃﺒﻲ،
ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات
 ٪٩٧ﻣﻦ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﳌﺴﻤﻮح
ﺑﻬﺎ.

وﺣﺮﺻﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺮات
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻻﺣﺘﺮازﻳــﺔ ﻣﻦ
ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت واﻟﻘﻔﺎزات
وﻗﻴــﺎس درﺟــﺎت اﳊﺮارة
ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ وﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻗﻮاﻋﺪ

اﻟﺘﺒﺎﻋــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﺑــﲔ
اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺮاﺟﻌﲔ ،وﻋﺪم
ﲡﻤﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ داﺧﻞ اﳌﻜﺎﺗﺐ،
وﺳــﻌﺖ ﻹﻧﻬــﺎء اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳــﺮﻋﺔ وأﻗﻞ وﻗﺖ
ﳑﻜﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻓﺘﺮات ﻣﻜﻮث

اﳌﺮاﺟــﻊ داﺧــﻞ اﳌﺒﺎﻧــﻲ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﲡﻨﺐ
إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪوى.
وﺑﻔﻀﻞ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﳌﺘﺴــﺎرﻋﺔ اﻟﺘــﻲ ﻃﺒﻘﺘﻬــﺎ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ،

وﺣﺮﺻﻬــﺎ اﻟﺸــﺪﻳﺪ ﻋﻠــﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ
ﺗﺴــﺮﻳﻊ إﳒــﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت
وﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﻮﻗــﺖ واﳉﻬــﺪ
ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ،
وآﺧﺮﻫﺎ إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ »ﻣﺘﻰ«
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﳊﺠﺰ اﳌﻮاﻋﻴﺪ
اﳌﺴــﺒﻘﺔ ﳌﺮاﺟﻌــﺔ اﳉﻬﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻟﻢ ﻳﺸــﻬﺪ دوام

أﻣــﺲ ﺗﻜﺪﺳــﺎ أو ازدﺣﺎﻣــﺎ
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﲔ وﺳــﺎده اﻟﻬﺪوء
واﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻊ.
»اﻷﻧﺒﺎء« رﺻــﺪت دوام
اﳌﻮﻇﻔــﲔ واﳌﺮاﺟﻌــﲔ ﻓﻲ
أول أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺐ إﺟﺎزة
ﻋﻴــﺪ اﻷﺿﺤــﻰ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:

ﻓﺤﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺣﺮارﻳﺎ ً ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل

اﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﻈﻢ أﻣﺲ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ

اﻟﻌﻮﺿﻲ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« ٪٩٧ :اﻟﺘﺰام ﻣﻮﻇﻔﻲ

»اﻟﻌﺪل« :ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ  ٧ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ

»اﻟﺼﺤﺔ« ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪ اﳌﻌﺒﻮد

أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ادارة اﻟﺴــﺠﻞ
اﻟﻌﺎم وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوام ورﺋﻴﺲ
ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤــﺔ ﳒﻴــﺐ اﻟﻌﻮﺿﻲ
أن ﻧﺴﺒﺔ اﳊﻀﻮر ﳌﻮﻇﻔﻲ
اﻟﻮزارة ﻓﻲ أول ﻳﻮم دوام ﺑﻌﺪ
اﺟﺎزة ﻋﻴﺪ اﻻﺿﺤﻰ اﳌﺒﺎرك
أﻣﺲ ﺑﻠﻐﺖ  ٪٩٧ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﻟﻨﺴﺒﺔ ﳒﻴﺐ اﻟﻌﻮﺿﻲ
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺟﺎزات ﻃﺎرﺋﺔ
ﻣﺜﻞ اﺟﺎزة وﺿﻊ او رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎق وﻏﻴﺮﻫﺎ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻟﻮزارة ﺗﺘﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮه وﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳊﻀﻮر واﻻﻧﺼﺮاف.

وﻗــﺎل اﻟﻌﻮﺿــﻲ ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟـ »اﻻﻧﺒﺎء«
اﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪوام ﺷﻬﺪت
اﻟــﻮزارة اﻗﺒﺎﻻ ﺣﺎﺷــﺪا ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ اﻟﺘﺰاﻣــﺎ ﺑﺎوﻗــﺎت
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣــﻦ ﻛﺜــﺮة ﻋــﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ
واﻟــﺬي ﻳﺒﻠــﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ١٥٠٠
ﺷــﺨﺺ اﻻ ان اﻟﻨﻈــﺎم
اﳌﻌﻤــﻮل ﺑــﻪ واﻻﺟــﺮاءات
اﻻﺣﺘﺮازﻳــﺔ ﺟﻌﻠﺖ دﺧﻮل
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻓﺤﺼﻬﻢ ﺣﺮارﻳﺎ
ﻳﺘﻢ ﺑﺴﻼﺳﺔ ودون ازدﺣﺎم
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺸﺪدا
ﻋﻠﻰ ان اﻟﻮزارة ﺗﻄﺒﻖ اﻻﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﲤﻨﻊ دﺧﻮل اي ﺷﺨﺺ اﻟﻰ اﳌﺒﻨﻰ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ اﻟﻜﻤﺎم.

ﻓﻨﻴﻮ اﻟﻮزارة اﺳﺘﻤﺮوا ﻓﻲ إﺻﻼح اﻷﻋﻄﺎل وﺗﺒﺪﻳﻞ اﶈﻮﻻت ﺧﻼل اﻹﺟﺎزة

إدارﻳﻮ »اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« اﻧﺘﻈﻤﻮا ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ..
واﳌﻴﺪاﻧﻴﻮن ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮا
دارﻳﻦ اﻟﻌﻠﻲ

ﻋﺎدت ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وزارات وﺟﻬﺎت
اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴــﺪ اﻻﺿﺤﻰ اﳌﺒﺎرك
وﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻟﻌﻮدة اﳊﻴــﺎة واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
ﻧﺴﺒﺔ  ٪٥٠ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
وﺷﻬﺪت وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء أﻣﺲ ﻋﻮدة
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻻدارﻳﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻮزارة
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﶈﺪدة دون ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻏﻴﺎﺑﺎت ﻓﻴﻤﺎ
ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﻮ وﻓﻨﻴﻮ اﻻدارات اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻻﺟﺎزة ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻳﺼﺎل
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻰ اﳉﻤﻴﻊ.
وﻗﺎﻟــﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓــﻲ اﻟﻮزارة ﻟـ
»اﻷﻧﺒﺎء« ان اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴــﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ

وﻓﻖ اﺷﺘﺮاﻃﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻜﻤﺎم واﳌﻌﻘﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻻﺟﺎزة.
واوﺿﺤــﺖ ان اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ
اﻟﻮزارة ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓــﺮق اﻟﻄــﻮارئ ﻓﻲ ﻇــﻞ ﻣﻮﺳــﻢ اﻟﺬروة
اﳊﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴــﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻻﺣﻤﺎل
وﺷﺪة درﺟﺎت اﳊﺮارة ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ ان ﻓﺮق
اﻟﻮزارة ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﺧﻼل
اﻻﺟﺎزة وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﳌﻮﻟﺪات
ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻴﺎر ووﺿﻊ ﺣﺪ
ﻟﻼﻧﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻻﺣﻤﺎل
اﻟــﺬي ﻳﺤﺪث ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺴــﺒﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﺎء.

أﺳﺎﻣﺔ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد

أﻋﻠــﻦ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻌﺪل
اﳌﺴــﺎﻋﺪ ﻟﺸــﺆون اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻹداري وﻣﺮاﻛﺰ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺿﺮار ﺳــﻌﻮد اﳌﺎﻟــﻚ ﻋﻮدة
ﻣﺒﺎﺷــﺮة اﻟﻌﻤﻞ واﺳــﺘﻘﺒﺎل
اﳌﺮاﺟﻌﲔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﳋﺪﻣﺔ
وﻋﺪدﻫﺎ  ٧وﻫﻲ :ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮل
ﺟﻠﻴــﺐ اﻟﺸــﻴﻮخ ،وﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻮل اﻟﻘﺮﻳــﻦ وﻣﺮﻛﺰ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ واﻟﻴﺮﻣﻮك واﻟﺼﺪﻳﻖ
واﻷﭬﻨﻴــﻮز واﻟﺮﻣﻴﺜﻴــﺔ ﻣــﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ  ١٣ﻣﺮﻛﺰا ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺷﺮت
اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ٦ﻣﺮاﻛــﺰ وﻫﻲ :ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮل
ﺑﺒــﺮج اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ ،وﺻﺒﺤﺎن
وﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣــﻮل ﺑﺎﳉﻬــﺮاء

وﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻮل ﺟﺎﺑــﺮ اﻟﻌﻠﻲ
وﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﷲ واﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ
ﻟﺘﺼﺒــﺢ ﻛﻞ ﻣﺮاﻛــﺰ اﳋﺪﻣﺔ
ﻗﺪ ﺑﺎﺷــﺮت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﳌﺮاﺟﻌﲔ وﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
وﻫﻲ:اﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ واﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ
اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﳉﻨﺎﺋﻲ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺪﻧﻲ واﻻﺳﺘﻌﻼم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
واﻟﺮﺳــﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﲤﺎﺷــﻴﺎ ﻣﻊ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻟﻠﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﺑﺎﳉﻬﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
وذﻛﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺿﺮار ﺳﻌﻮد
اﳌﺎﻟــﻚ أن أوﻗــﺎت اﺳــﺘﻘﺒﺎل
اﳌﺮاﺟﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٩ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﺣﺘﻰ  ١٢ﻇﻬﺮا ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم

اﻟﺸﻴﺦ ﺿﺮار ﺳﻌﻮد اﳌﺎﻟﻚ

اﳌﺮاﺟﻌﻮن ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﲟﺮاﻛﺰ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﺼﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻹدارة اﳌﻮاﻋﻴﺪ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ »ﻣﺘﻰ«
 ،Meta.e.gov.kwﻣﻮﺿﺤــﺎ

اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ وذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﳋﺎﺻــﺔ دون
ﻣﻮﻋﺪ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺐ
أوﻟﻮﻳﺔ ﲟﺮاﻛﺰ اﳋﺪﻣﺔ.
وﻟﻔــﺖ اﻟﻰ إﻃــﻼق ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻮاﺗﺴﺎب ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻔﺴــﺎرات اﳌﺮاﺟﻌﲔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻗــﻢ  ،٢٢٤٩٣٤٠٢داﻋﻴﺎ إﻟﻰ
ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺼﺤﻴــﺔ واﳊــﺮص ﻋﻠــﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺒﺎﻋــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وارﺗــﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳉﻤﻴﻊ.
وﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ اﻧﺘﻈﻢ ﻓﻲ
وزارة اﻟﻌﺪل وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎء
ﻣﻨﺬ ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح اﻷوﻟﻰ
ﻟﻴﻮم أﻣﺲ ووﺻﻠﺖ ﻧﺴــﺒﺔ
دوام اﳌﻮﻇﻔﲔ إﻟﻰ  ،٪٥٠ﻛﻤﺎ

اﻟﺘﺰم اﳌﻮﻇﻔﻮن واﳌﺮاﺟﻌﻮن
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ارﺗــﺪاء اﻟﻜﻤﺎم واﻟﻘﻔﺎزات
وﻏﻴﺮﻫــﺎ ،ﺣﻴــﺚ اﺳــﺘﻘﺒﻠﺖ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ إدارات اﻟــﻮزارة
وﻣﺮاﻓــﻖ اﻟﻘﻀــﺎء اﳌﺮاﺟﻌﲔ
وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﺴــﺒﻘﺔ
ﻟﺴﺮﻋﺔ اﳒﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت وﻣﻨﻌﺎ
ﻟﻠﺘﻜﺪس.
دوام »اﻷوﻗﺎف«

وﻓﻲ وزارة اﻷوﻗﺎف أﻳﻀﺎ،
ﺳﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻷوﻟــﻰ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺸــﺆون اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻹدارﻳــﺔ
وﺣﺮص اﻟﻮﻛﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ
اﻻدارات.

ﺣﺪ ﻣﻦ اﻻزدﺣﺎم
إﳒﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﲟﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺴﺒﻘﺔ ّ

»اﻟﺸﺆون« :ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﻟﺘﺰام ﺗﺎم وﻻ ﻏﻴﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر
ﺑﺸﺮى ﺷﻌﺒﺎن

ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺪﺗﻪ
وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أﻣــﺲ ﻋﻘــﺐ إﺟــﺎزة ﻋﻴــﺪ
اﻷﺿﺤﻰ ،ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺰم اﳉﻤﻴﻊ
ﺑﺎﳊﻀﻮر ﻓﻲ اﳌﻜﺎﺗﺐ وﻓﻖ
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ٪ ٥٠وﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ
ﺣــﺎﻻت ﻏﻴﺎب ﻣــﻦ اﳌﻜﻠﻔﲔ
ﺑﺎﻟﺪوام وﻓﻖ ﻗﺮارات دﻳﻮان
اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻛﺸﻔﺖ
ﻣﺼــﺎدر ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«
ان ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺪرﺟﺔ
اﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن وﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌﲔ وﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ »ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ« أﻣﺲ

أي ﺣﺎﻻت ﻏﻴﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة،
ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ أن ﻳﻮم أﻣﺲ ﻛﺎن
ﻋﺎدﻳــﺎ وﻟــﻢ ﻳﻄــﺮأ اي ﺧﻠﻞ
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺪوام اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ

ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺮاﺟﻌﲔ،
ﻣﺸــﻴﺮة اﻟﻰ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
»اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰوار
وﻓﻖ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴــﺒﻖ وﳌﺪة ﻻ

ﺗﺘﺠﺎوز ﺳــﺎﻋﺔ واﺣﺪة وﻻ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋــﺪد اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ٣
اﺷــﺨﺎص وﻟﻢ ﺗﺴــﺠﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اي ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺮرة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر ان ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﳒﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﻛﺰ
ﺧﺪﻣــﺔ اﳌﻮاﻃــﻦ ﺑﺎﳌﻮاﻋﻴــﺪ
اﳌﺴــﺒﻘﺔ ﺣــﺪت ﻛﺜﻴــﺮا ﻣﻦ
ﻣﺮاﺟﻌــﻲ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻮزارات او اﻻدارات
اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻋــﻦ وزارة اﻟﺸــﺆون ﻣــﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﳊﻀﻮر
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔــﲔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
وﻟﻢ ﺗﺴــﺠﻞ ﺣــﺎﻻت ﻏﻴﺎب
ﻻﺳــﻴﻤﺎ ان اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة

ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻣﻮر ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ واﻟﺪوام داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
وﻓﻖ اﻟﻨﺴﺐ اﶈﺪدة ،ﻻﻓﺘﺔ
اﻟــﻰ ان اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻔﺰة
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب  ٪٨٠ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻊ
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ٪١٠٠
ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ.
اﻳﻀﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ
ﻋــﻦ »اﻟﺸــﺆون« و»اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« وﺑﺎﺷﺮت اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﺮاﺟﻌــﻲ اﻟﻠﺠــﺎن اﻟﻄﺒﻴــﺔ
وﻓﻖ ﺣﺠﺰ ﻣﺴﺒﻖ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﻨﺼﺔ »ﻣﺘــﻰ« وﲟﻌﺪل ١٠
ﺣــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﻴــﻮم ،ﺣﻴﺚ
ﺷــﻬﺪت اﻟﺘﺰاﻣــﺎ ﻛﺒﻴــﺮا ﻣﻦ
اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻻ ﺗﺴﺠﻞ ﺣﺎﻻت
ﻏﻴﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة.

»اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ« :دوام ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻘﺮرة واﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
ﻋﺎدل اﻟﺸﻨﺎن

ﺑﺎﺷــﺮت اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
أﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ أﻣﺲ ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻄﻠــﺔ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ
وﻓﻖ ﻗــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺧﻴﺮة ،ﺣﻴﺚ ﰎ
اﺳــﺘﺪﻋﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ،٪٥٠ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻠﺒﺲ
اﻟﻘﻔﺎزات وأﻏﻄﻴﺔ اﻟﻮﺟﻪ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻘﻤﺎت ﻣﻊ
اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲟﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ١ﻣﺘﺮ
وﻧﺼﻒ اﳌﺘﺮ ﺑﲔ اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﻮﻇﻒ وﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ
وﻋﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ اﳌﻜﺎﺗﺐ .وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻟـ
»اﻷﻧﺒﺎء« ان اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺖ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ

ﺑﺪاﻟﺔ »اﳌﻮاﺻﻼت« ﺧﺎرج اﳋﺪﻣﺔ
ﺣﺘﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﺴﺤﺎت ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﻋﺎدل اﻟﺸﻨﺎن

اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ وزارة اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻄﻠﺔ
اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ٥٠٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﻇﻔﲔ
وﻓﻖ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌــﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﲔ اﺿﻄﺮت اﻟﻰ اﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺴــﻢ اﺳﺘﻌﻼم اﻟﺪﻟﻴﻞ ١٠١
ﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﻘﺴﻢ ﻛﺎﻣﻼ وﻋﻤﻞ ﻣﺴﺤﺎت ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ
ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ اﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻼﺟﺮاءات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴــﻴﺎق اﻛﺪ ﻣﺼﺪر
ﻓﻲ وزارة اﳌﻮاﺻﻼت ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« ان وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸــﺆون
اﳋﺪﻣﺎت ووزﻳﺮ اﳌﻮاﺻﻼت ﻣﺒﺎرك اﳊﺮﻳﺺ وﺟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺷﻲ
ﻣﻊ اﳋﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤــﻞ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻮزارة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.

»اﻻﺋﺘﻤﺎن« ﻳﺨﺼﺺ رﻗﻤ ًﺎ ﻫﺎﺗﻔﻴ ًﺎ

ﳋﺪﻣﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ وذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻋﺎدل اﻟﺸﻨﺎن

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ وﻓﻖ
ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺮاﺟﻌﲔ ﻓﻲ ﻓﺮع ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٩:٣٠ﺻﺒﺎﺣﺎ وﺣﺘﻰ  ١ﻇﻬﺮا وﻓﻘﺎ ﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺴﺒﻘﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺘﻰ وذﻟﻚ ﳋﺪﻣﺎت ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد وﺷﻄﺐ
اﻟﺮﻫﻦ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺸﻴﻜﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﺮوض اﻟﺸﺮاء وﺗﺴﻠﻴﻢ  IBANﻟﻠﺒﻨﻮك وﺳﺪاد ﻛﺎﻣﻞ
رﺻﻴﺪ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ .وﻟﻔﺖ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ اﺳــﺘﻘﺒﺎل اﳌﺮاﺟﻌﲔ وﻓﻘﺎ
ﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﻋﻠﻰ ٢٢٣٠٣٣٣٣
ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻓﻮق  ٦٥ﺳﻨﺔ ﻋﺎﻣﺎ وﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.

ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اي أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﻮﻇﻔﺎت
اﳊﻮاﻣﻞ أو اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻲ ،دون اﺳــﺘﺨﺪام
اﻟﺒﺼﻤﺔ واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
وﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮ ادارة وﻗﺴﻢ.
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اﳊﻴﺎة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﳊﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﳉﺰﺋﻲ
)اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

اﻹدارات اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎدت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺤﻮ  ٦أﺷﻬﺮ

ﺗﻔﻘﺪ ﻋﺪدا ً ﻣﻦ اﳌﺪارس ﻓﻲ أول ﻳﻮم دوام ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟـ ١٢

ﻏﻴﺎﺑﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت أول أﻳﺎم »ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟـ  «١٢ﺑﺄﻋﺬار ﻃﺒﻴﺔ

اﳌﻘﺼﻴﺪ :ﺟﺎﻫﺰون ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻀﻠﻲ

ﺑﺎﺷﺮت اﻻدارات اﳌﺪرﺳﻴﺔ
ﻓــﻲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أﻣﺲ
أﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﺳــﺘﻤﺮ
ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب ﻧﺼﻒ ﻋﺎم ﺑﺴﺒﺐ
ازﻣﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،ﺣﻴﺚ
اﻧﺘﻈﻤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻻدارﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪوام اﻟﺬي
ﺣﺪدﺗــﻪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻮاﺣﺪة
ﻇﻬﺮا ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻌــﻮد ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸــﺮ ﻟﻠﺪراﺳــﺔ ﻳﻮم
اﻻﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻘــﻪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻻول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،وﻗﺎﻣﺖ
اﻻدارات اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻲ أول ﻳﻮم
ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ ﲡﻬﻴﺰ
اﳌﺪارس وﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ وﺗﻌﻘﻴﻤﻬﺎ
ﻣﻊ اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻟﺘﻲ اوﺻــﺖ ﺑﻬﺎ
اﳉﻬﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ان اﻟﻴﻮم اﻻول ﺷﻬﺪ
ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ
واﳌﻌﻠﻤــﺎت اﻻﻋــﺬار اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ ان ﻧﺴﺒﺔ
اﻻﻋﻔﺎءات وﺻﻠﺖ اﻟﻰ  ٪٥٠ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﻣﺪارس اﻟﺒﻨﺎت.
وأوﺿﺤــﺖ اﳌﺼــﺎدر ان
ﻫﻨــﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻤﺎت
ﻗﺪﻣﻦ اﻋﺬارا ﻃﺒﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
واﳊﺎﻣــﻞ واﻻﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ
ورﻋﺎﻳــﺔ ﻣﻌــﺎق وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﳊــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺷــﻤﻠﻬﺎ ﻗﺮار
اﻻﻋﻔﺎء ،ﻣﺸــﻴﺮة اﻟﻰ ان ذﻟﻚ
ﻣــﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺴــﺒﺐ ﻓﻲ
إرﺑــﺎك اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ وﺗﻌﻤﻞ اﳌﺪارس
ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ
ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم اﻻﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ.
وذﻛﺮت اﳌﺼﺎدر ان اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ دﺧﻮل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
واﳊﺼــﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺣﺘﻰ
وإن ﻛﺎن ﺧــﺎرج اﻟﺒــﻼد،
ﻣﻮﺿﺤﺔ ان اﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ
ﺣﻀﻮر اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻣﺸــﺎرﻛﺘﻪ

اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﺪوام ﺷﻬﺪ دروﺳﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌــﺾ اﳌﺪارس
ﺑﺘﺪرﻳــﺐ اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻴﻤﺰ اﻟﺬي ﺳــﻴﺘﻢ
اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺚ دﻋــﺖ اﳌﺪارس
ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺣﺴــﺎﺑﻬﻢ
واﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺼﻒ
ﻟﻼﻃﻼع وﺑﺸــﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ
ﻋﻠﻰ اﳊﺼــﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺣﻀــﺮت »اﻷﻧﺒﺎء«
ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮة
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺨﺼﺺ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﺑﻴﻨــﺖ اﳌﺼــﺎدر ان
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﺪوام ﺗﺮﻛﺖ
ﳌﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺪارس
اﻛﻤﻠﺖ اﻟﺪوام ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ
ﺳﻤﺢ ﺑﺎﻻﻧﺼﺮاف ﻓﻲ اوﻗﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻊ وﺟــﻮد ﻣﻨﺎوب
ﺣﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪوام ﲢﺴــﺒﺎ
اﻟــﻰ اي زﻳــﺎرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
او اﻟﻮزارة ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ ان ﻛﻞ
ادارة ﺗﺼﺮﻓﺖ ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﺗﺮاه
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،اﺷﺎدت اﳌﺪﻳﺮة
اﳌﺴــﺎﻋﺪة أﻟﻄﺎف اﳌﻮﺳــﻮي
ﺑﺎﻟﺘﺰام اﳌﻌﻠﻤﺎت واﻻدارﻳﺎت

ﺳﻮﺳﻦ اﻟﻜﻨﺪري

ﻓﻲ اﳊﻀﻮر ﻓﻲ اول ﻳﻮم دوام
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ٦ﺷﻬﻮر،
ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ اﻧﻪ ﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺼﺺ
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻴﻤﺰ
ﺷــﺎرك ﻓﻴــﻪ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﻻدارة
واﻻﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت.
وأﻋﺮﺑــﺖ اﳌﻮﺳــﻮي ﻋــﻦ
اﻣﻨﻴﺎﺗﻬــﺎ ﺑــﺎن ﻳﺰﻳــﻞ اﷲ
ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻐﻤﺔ
ﻋﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وان ﻳﻌﻮد ﺳﻤﻮ
اﻣﻴﺮ اﻟﺒــﻼد اﻟﻰ ارض اﻟﻮﻃﻦ
ﻣﻌﺎﻓﻰ وﺑﺼﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ وان
ﺗﻔﺮح اﻟﺪﻳﺮة وﺷﻌﺒﻬﺎ وﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ارﺿﻬﺎ ﺑﻌﻮدة ﻗﺎﺋﺪ
اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،أﻛــﺪت ﻣﺪﻳﺮة
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻴــﺎن -ﺑﻨﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻨﻴــﺮة اﻟـﺼﺒـﺎح
ﻟﻠـﺒـﻨــــﺎت ﺳﻮﺳــﻦ
اﻟﻜﻨــﺪري اﻧﻪ ﻣﻊ اول ﻳﻮم
دوام ﰎ ﺧــﻼﻟﻪ ﺗـﺠـﻬﻴﺰ
اﳌﺪرﺳﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت
واﳌﻄﻬــﺮات واﳌﻌﻘﻤــﺎت،
ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ ﺣﻀﻮر وﺗﻮاﺟﺪ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ
اﳌﺪرﺳﺔ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻄﺎوﻻت
واﻟﻜﺮاﺳﻲ.
وأوﺿﺤﺖ اﻧﻪ ﰎ ﺣﺼﺮ
ﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺣﻮﻟــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ دﺷــﺘﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻹدارﻳــﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪٥٠ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ،وﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ
ﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت وزارة اﻟﺼﺤــﺔ
ﻣﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻒ
اﳌﺒﻨــﻰ ووﺿــﻊ اﳌﻌﻘﻤــﺎت
ﻓــﻲ أرﺟــﺎء اﳌﺒﻨــﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﺑﺎرﺗﺪاء
اﻟﻜﻤﺎم ،ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ دﺷــﺘﻲ
اﺳــﺘﻌﺪاد اﳌﺪرﺳــﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴــﺰ
اﳋﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺪراﺳــﻲ ،ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
وﲡﻬﻴﺰ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
ﻟــﻜﻞ ﻣﻌﻠﻤﺔ ،ﻣﺸــﻴﺮة اﻟﻰ ان
اﳊﺼﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻟﻠﺤﺎﻻت اﳌﺮﺿﻴﺔ واﻹﻋﻔﺎءات
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻮرش
وإﻋﻄﺎء ﺣﺼﺺ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻟﺒﻌــﺾ اﳌــﻮاد ﻛﺎﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻻﻓﺘﺔ
اﻟﻰ اﻧﻨﺎ اﺑﻠﻐﻨــﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻊ
اﻫﻤﻴﺔ اﳊﻀــﻮر أوﻧﻼﻳﻦ
ﻟﻠﺤﺼﺺ ﺣﺘــﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺎت
اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﻋﺸﺮ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٨ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻣﻦ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ .٢٠٢٠
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ ،ﻗــﺎل ﻣﺪﻳــﺮ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻊ  -ﺑﻨﲔ
واﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﳌﻨﻄﻘــﺔ اﳉﻬــﺮاء
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺮﻣﻴﻀﻲ
اﻧﻪ ﰎ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴــﺔ ﳉﻤﻴــﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ورؤﺳﺎء اﻻﻗﺴــﺎم ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋــﻦ ﺑﻌﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﶈﺪدة ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ،
داﻋﻴﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺸﺮ اﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
واﳊﻀﻮر ﻻﺳــﻴﻤﺎ اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ ورﺻﺪ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳊﻀﻮر واﳌﺸﺎرﻛﺔ.

اﻟﺪﻳﻮان :ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ«

اﺳﺘﻌﺪادات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻨﻴﺮة اﻟﺼﺒﺎح

)أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ(

أﻋﻠﻦ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﰎ ﺗﺮﺷﻴﺢ
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
»اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ« واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ » ٢٢٣٨ذﻛﻮرا/
إﻧﺎﺛﺎ« ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ .وذﻛﺮ اﻟﺪﻳﻮان أن
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳉﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون اﳊﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻀﻠﻲ

أﻛــﺪ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑــﺔ واﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴــﺎﻋﺪ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻓﻴﺼــﻞ اﳌﻘﺼﻴــﺪ ﺟﻬﻮزﻳــﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة
ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻟﻠﺼﻒ اﻟـ ١٢
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ .وأﺷﺎر
اﳌﻘﺼﻴﺪ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻋﻘﺐ ﺟﻮﻟــﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ
أﻣﺲ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﺪارس
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﻮزﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺧﺎﺿﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم
اﻹدارات اﳌﺪرﺳــﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ
وﲢﺪﻳﺪا اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﳉﺴــﺪي
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻌﻘﻤﺎت واﻟﻜﻤﺎﻣﺎت

ﻓﺤﺺ ﺣﺮاري ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﳌﻘﺼﻴﺪ

ﻓﻲ اﻹدارات اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻟﻮاﺋــﺢ وﻧﻈﻢ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ
اﳌﺪﻧﻴــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وذﻟﻚ ﺑﺪوام  ٪٥٠ﻣﻦ
أﻋﻀــﺎء اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ
واﻹدارﻳﺔ .وأوﺿﺢ أن ﻫﺪف
اﳉﻮﻟــﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳــﻴﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺟﻬﻮزﻳﺘﻬﺎ
ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ ﻋﻮدة اﳊﻴﺎة

اﻟﺪراﺳــﻴﺔ وﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ
ﺳــﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ
وﻋــﻮدة اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﻔﺼــﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻒ اﻟـ .١٢
ﺑﺪوره ،ﻗﺎم اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺑﺰﻳﺎرة إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ

اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

ﻣﻦ ﻗﺮار اﳊﻈﺮ ﻟﻴﻌﻮدوا ﻗﺒﻞ  ١٦اﳉﺎري
أﺳﺎﻣﺔ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد

ﻃﺎﻟــﺐ رﺋﻴــﺲ ﻧﻘﺎﺑــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﺑــﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺻﺎﻟــﺢ اﻟﻌﺎزﻣــﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻮزراء وﻗﻴﺎدﻳــﻲ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ ﺑﺎﺻــﺪار ﻗــﺮار
ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻋﻮدة اﳌﻌﻠﻤﲔ
اﻟﻮاﻓﺪﻳــﻦ ﺧــﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟــﻰ اﻟﺒﻼد ﻗﺒــﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ١٦
اﳉﺎري وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ
ﻟﻬﻢ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورات ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ.
وﻗــﺎل اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ان
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻋﺪت ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ وﻇﺮوف اﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ
اﳌﺴﺘﺠﺪ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﻟﻜﻞ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
وذﻟﻚ ﳊﲔ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣﺔ
اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻼب.
وﺗﺎﺑــﻊ ﻗﺎﺋــﻼ »واﻋﻠﻨﺖ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ان ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻴﺒﺪأ ﻓﻲ اول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻮدة اﳌﻌﻠﻤﲔ
ﻗﺒﻞ  ١٦اﳉــﺎري ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻞ
اﳌﻌﻠﻢ  ١٤ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺠﺮا ﻣﻨﺰﻟﻴﺎ
او ﻣﺆﺳﺴﻴﺎ ـ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
وزارة اﻟﺼﺤــﺔ ـ وﻛﺬﻟــﻚ
اﻟﺘﺸــﺪد ﻓﻲ اﺟﺮاء اﳌﻌﻠﻤﲔ
اﻟﻮاﻓﺪﻳــﻦ ﺧــﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻔﺤــﺺ  pcrﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻮدة ﺑـ  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻜﻞ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻮدة ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺪه
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ«.
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اﳊﻴﺎة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﳊﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﳉﺰﺋﻲ
)اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻔﺎﺋﻪ

وﻣﻀﺎت

ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻔﻘﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺒﻐﻠﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﳊﻞ ﻟﻐﺰ اﺧﺘﻔﺎﺋﻪ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ
ّ

ﲢــﻞ اﻟﻴــﻮم ،اﳌﻮاﻓﻖ ٥
أﻏﺴــﻄﺲ  ،٢٠٢٠اﻟﺬﻛــﺮى
اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻔﻘﺪان رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺒﻐﻠﻲ
ﻓــﻲ روﻣﺎﻧﻴــﺎ أﺛﻨــﺎء ﻗﻀﺎء
اﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
وأﺻــﺪرت ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻐﻠﻲ
ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ اﻷﻳﺎم
ﻟﻔﻘــﺪه ،ﺣﻴﺚ ﻣﻀــﻰ ١٨٢٧
ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪاﻧﻪ،
وﻣﺎزاﻟﺖ اﳉﻬﻮد ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ
ﻣــﻦ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﺮوﻣﺎﻧــﻲ،
واﺿﺎﻓــﺖ :ﻧﻄﻠــﺐ اﳉﻬﺎت
اﳌﻌﻨﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻟﺒﺬل
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ﳊﻞ ﻟﻐﺰ
اﻻﺧﺘﻔــﺎء ،ووﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠــﺔ
وﻣﻊ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة،
ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺴﻬﻞ
ﺣﻠﻬﺎ اذا ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮت اﳉﺪﻳﺔ
ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ .وزاد
اﻟﺒﻴﺎن :ﻧﺄﻣﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء أزﻣﺔ
وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ أن ﻳﺘﺸﻜﻞ وﻓﺪ
ﻋﺎﻟﻲ اﳌﺴــﺘﻮى ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﳑﺜــﻼ ﺑﻮزارﺗــﻲ
اﳋﺎرﺟﻴــﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ
أو اﻻﺛﻨﺘــﲔ ﻣﻌــﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟــﻪ
اﻟﻰ روﻣﺎﻧﻴــﺎ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺒﺎر
اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﲔ ﺑﺸﺄن
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
وأوﺟــﺰت ﻋﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻔﻘﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺒﻐﻠﻲ اﳊﺎدﺛﺔ
ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
٭ أﺛﻨــﺎء ﻗﻀــﺎء اﻟﻌﻄﻠــﺔ
اﻟﺼﻴﻔﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﻛﻞ
ﻋﺎم ﻓﻲ ﻗﺮﻳــﺔ ﻛﻴﺎ ﺑﺮوﻣﺎﻧﻴﺎ
ﻛﻌﺎدﺗــﻪ ،ﺧﺮج اﻟﻮاﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸــﻲ ﻇﻬﺮ
ﻳﻮم  ٢٠١٥/٨/٥ﺣﺴــﺐ آﺧﺮ
ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪه وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺬ
ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ،وﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﻀﻰ
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻔﺎﺋﻪ  ١٨٢٧ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺘﻰ
اﻟﻴﻮم  ،٢٠٢٠/٨/٥واﻟﻐﺎﻣﺾ
ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أﻧﻪ وﺣﺘﻰ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أي أﺛﺮ أو
دﻟﻴﻞ أو ﺣﺘﻰ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ.
٭ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮاﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ

اﻟﺸﻄﻲ :ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ

ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲟﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻄﻲ :ﻧﺤﻦ
اﻟﻴﻮم اﻣﺎم اﻟﺬﻛﺮى اﳋﺎﻣﺴﺔ ﳌﻠﻒ ذي اﻫﻤﻴﺔ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﻠﻒ
اﺧﺘﻔــﺎء اﻟﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺒﻐﻠﻲ واﻟﺬي اﺧﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ
ﻇﺮوف ﻏﺎﻣﻀﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ .وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺸــﻄﻲ :ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻫﺬا اﳌﻠﻒ
اﳊﺴﺎس واﻟﺸــﺎﺋﻚ واﳌﻬﻢ ﻗﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ودﻋﻮﻧﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺘﻨﺎ اﳊﺒﻴﺒﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﲡﺎﻫﻪ ،وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ
ﳊﻞ ﻟﻐﺰ اﺧﺘﻔﺎء ﻫﺬا اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻋﺎدﺗﻪ اﻟﻰ اﻫﻠﻪ وذوﻳﻪ وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ
اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ .واﺿﺎف :وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب
اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ،أدﻋﻮ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ وﻧﺴﻴﺎن اﳌﻮﺿﻮع وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ
ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺑﺘﻬﻞ اﻟﻰ اﻟﺒﺎري ﻋﺰ وﺟﻞ واﻃﻠﺐ
ﻣﻨﻪ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺒﻐﻠﻲ ﺑﺨﻴﺮ وﺻﺤﺔ وﻋﺎﻓﻴﺔ وان ﺗﻘﺮ ﻋﻴﻮن
أﻫﻠﻪ وذوﻳﻪ وﻣﺤﺒﻴﻪ ﺑﺮؤﻳﺘﻪ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺑﲔ أﺣﺒﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺒﻐﻠﻲ

روﻣﺎﻧﻴــﺎ ،ﳌﺴــﻨﺎ اﻫﺘﻤــﺎم
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ وﻟﻌﺪة أﺷﻬﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
وﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺒﺤــﺚ ،وﻟﻜــﻦ
ﻟﻸﺳــﻒ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﻻﻧﺨﻔﺎض
اﻟﺘﺪرﻳﺠــﻲ ﻟﻬــﺬا اﻻﻫﺘﻤــﺎم
ووﺻــﻞ ﳊــﺪه اﻷدﻧــﻰ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وﻧﺄﻣﻞ ﺑﺒﺬل
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ﳊﻞ ﻟﻐﺰ
اﻻﺧﺘﻔــﺎء ،ﺣﻴــﺚ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﺣﻠﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ ﺑﺮﺋﻴﺴــﺔ
اﻟــﻮزراء اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴــﺔ أﺛﻨــﺎء
زﻳﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 ٢٠١٨وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻟﻘﺎءات
ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺮوﻣﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ
ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﲔ ﰎ
رﻓــﺾ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة
ﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﰎ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ
ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻮﺧﺎرﺳﺖ.
٭ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺳــﻜﺎن
اﻟﻘﺮﻳــﺔ واﻟﻮاﻟــﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻋﻼﻗــﺔ ﻃﻴﺒــﺔ واﺣﺘــﺮام
ﻣﺘﺒــﺎدل وﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ
)أﺑﻮ ﻓﻬــﺪ( وﻳﻨﺎدوﻧــﻪ ﺑﻬﺎ،

وأن اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻊ
اﳉﻤﻴﻊ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو
ﺧﺎرﺟﻬــﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺘﺠﺎري،
وﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮاه
اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو
ﺗﻮﺟﻬﻪ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،وﻛﺎن داﺋﻤﺎ
ﻳﻘــﻮل ﻟﻨــﺎ ﻋﺎﻣﻠــﻮا اﻟﻨﺎس
ﻛﻤــﺎ ﲢﺒــﻮن أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻛﻢ
وﻋﺎﻣﻠﻮﻫــﻢ ﺑﺈﻧﺴــﺎﻧﻴﺘﻬﻢ
وﻟﻴــﺲ ﺑﺨﻠﻔﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻜﻢ.
٭ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﳌﻦ ﻳﺪﻟﻲ
ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺆدي ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاﻟﺪ وﲤﺖ زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ
إﻟــﻰ أن وﺻﻠــﺖ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ
ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
٭ ﻓــﻲ اﳊﻘﻴﻘــﺔ ﻻﺣﻈﻨــﺎ
اﻫﺘﻤــﺎم اﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ
ﺑﻘﻀﻴــﺔ اﻟﻮاﻟﺪ ﻣﻨــﺬ اﻟﻴﻮم
اﻷول ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤــﺪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﷲ
ورﻋﺎه ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ وﺳــﺆاﻟﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﻬﻢ
ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻻﻫﺘﻤﺎم اﳊﻜﻮﻣﻲ

ﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻟــﻮزراء ﻣﻦ ﺧﻼل
وزارﺗﻲ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﻣﺎ ﳌﺴﻨﺎه ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻷول وزﻳــﺮ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ،
وﻳﺤﺮص ﺧــﻼل ﻟﻘﺎءاﺗﻪ ﻣﻊ
وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺈﺛﺎرة ﻗﻀﻴﺔ اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻮاﻟﺪ
ﻣﻌﻬــﻢ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﻻ ﻧﻨﺴــﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻟﻨﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ
اﳉﺎراﷲ واﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻟﻨﺎ ﻋﺪة
ﻣﺮات ﻟﻠﺘﺸــﺎور وﺑﺤﺚ آﺧﺮ
اﳌﺴــﺘﺠﺪات ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨــﺺ
ﻗﻀﻴﺔ اﺧﺘﻔﺎء واﻟﺪﻧﺎ ووﻋﺪ
ﺑﺰﻳــﺎرة روﻣﺎﻧﻴــﺎ ﺑﺮﺣﻠــﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻊ
ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﲔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺬﻛﺮ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟﺜﺎﻧﻲ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ
واﳊﺎﻟﻲ ،وﻟﻘﺎﺋﻨــﺎ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ
وﻣﻊ وﻛﻴــﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻋﺼــﺎم اﻟﻨﻬــﺎم وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻤﺎ
ﻟﻘﻀﻴــﺔ اﻟﻮاﻟــﺪ ﻣﻨــﺬ اﻷﻳﺎم
اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺧﺘﻔــﺎء ،وﻻ أﻏﻔﻞ
اﻫﺘﻤــﺎم أﻫــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻦ
اﳌﻘﻴﻤــﲔ ﻛﺬﻟــﻚ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬــﻢ
واﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﻔــﺮج ﻟﻮاﻟﺪﻧﺎ ﻣﺎ
ﺧﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻨﺎ.

٭ ﻗﺎﻣــﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ
ﻣﺸــﻜﻮرة ﺑﺈرﺳــﺎل  ٦وﻓﻮد
أﻣﻨﻴــﺔ ﻣﻨــﺬ اﻟﺸــﻬﺮ اﻷول
ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء وﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﻋﻘﺪت ﻫﺬه
اﻟﻮﻓﻮد ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻃﺔ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴــﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ آﺧــﺮ
اﳌﺴــﺘﺠﺪات ،وﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻌﺪة
ﻃﻠﺒــﺎت ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﰎ رﻓﺾ ﻫﺬه
اﻟﻄﻠﺒﺎت ،وﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﺑﺈﻋﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻔﻚ ﻫﺬا
اﻟﻐﻤﻮض ،وﻧﺤﻦ واﶈﺎﻣﻴﺔ
ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮاﻟﺪ ﻛﺎن
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻮﻗﺖ أﻗﺼﺮ
وﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ.
٭ ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣــﻦ ﺑﻘﻀﺎء اﷲ
وﻗﺪره ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ
زﻟﻨﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﲔ ﺑﺄﻣﻞ اﻟﻌﺜﻮر
ﻋﻠــﻰ اﻟﻮاﻟــﺪ ﺳــﺎﳌﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ
وﻟﻴــﺲ ﻋﻠــﻰ اﷲ ﺑﺒﻌﻴــﺪ،
وواﻟﺪﻧــﺎ ﺗﺮك ﻓﺮاﻏــﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﺑﻐﻴﺎﺑﻪ ﻟﺪى ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ،
وﻧﺸﻌﺮ ﺑﺄﻟﻢ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
أﺳــﺮﺗﻪ واﻟﻘﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮا
ﻟﻜﺒﺮ ﺳﻨﻪ واﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻷدوﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ورﻋﺎﻳﺔ.

 ١٤أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻔﻄﻲ ١٩٦٩/ ٢٨

اﻟﻌﺠﻤﻲ :وﺛﻴﻘﺔ ﺷﺮف ﻣﻦ ﻧﻮاب »اﻷﻣﺔ« ﻹﻧﺼﺎف »اﻟﻨﻔﻄﻲ اﳋﺎص«..
وﻋﺮﻳﻀﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼد
ﻃﺎﻟــﺐ رﺋﻴــﺲ اﻟﻔﺮﻳــﻖ
اﻟﺘﻄﻮﻋــﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻄﻲ اﳋﺎص ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺠﻤﻲ
وزﻳﺮ اﻟﻨﻔــﻂ د.ﺧﺎﻟــﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ  ٢٠١٧ﲟﻨﺢ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ »ﻋﻘﻮد اﳌﻘﺎوﻟﲔ«
ﺟﻤﻴــﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬــﻢ واﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ
وﻣﻜﺘﺴــﺒﺎﺗﻬﻢ اﳌﺸــﺮوﻋﺔ
وﻣﺴﺎواﺗﻬﻢ ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳉﻤﻴﻊ
ﲟﺴــﻄﺮة اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ،وﺣــﺬر أي
ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣــﻦ اﻹﺟﺤﺎف ﺑﻬﺬه
اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت أو اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﳊﻘﻮق اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗــﻢ  ١٩٦٩/ ٢٨واﻟﻌــﺪول ﻋــﻦ

ﻣﺴﺎواﺗﻬﻢ ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻄﻲ اﳊﻜﻮﻣﻲ ،وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻣﻦ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان واﻟﺬي
ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻬﺪة وذات
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﳉﻤﻴﻊ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
 ١٤أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
اﳋﺎص ﻳﻨﺘﻈﺮون إﻧﺼﺎﻓﻬﻢ ﺑﻔﺎرغ
اﻟﺼﺒﺮ ،ﻟﺬا ﻓﻘــﺪ ﰎ إرﺟﺎء ﻋﺪد
ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺑﺪاﻋﻲ
ﺣﺴــﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﺎﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ
وأﻧﻬــﺎ ﺳــﺘﺤﻘﻖ ﻟﻬــﻢ ﺟﻤﻴــﻊ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺔ.
وأﻓﺎد ﺑﺄن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ اﳋﺎص أﺟﺮى
اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ وﺛﻴﻘﺔ
ﺷﺮف ﺑﻬﺬا اﳋﺼﻮص ﳑﻬﻮرة

ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺠﻤﻲ

ﺑﺘﻮﻗﻴــﻊ أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
اﳊﺎﻟﻴﲔ واﳌﺮﺷــﺤﲔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﳌﻘﺒﻞ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺷــﻌﺒﻴﺔ وﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴــﺒﻮﻗﺔ ﻟﺪﻋــﻢ ﻫــﺬه اﳌﻄﺎﻟﺐ
وﺟﻤﻊ آﻻف اﻟﺘﻮاﻗﻴﻊ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺼﺒﺢ أﻃﻮل ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺎ ﻳﺮﺷﺤﻬﺎ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤــﺔ »ﻏﻴﻨﻴﺲ«
ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ .ودﻋﺎ اﻟﻌﺠﻤﻲ
ﻧﻮاب اﻷﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﻗﻒ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ إزاء ﻫﺬه اﳌﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﺜﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
ﻧﻮاب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻀﻮا
اﻟﻈﻠــﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ اﳋﺎص وﻣﺤﺎوﻟﺔ
»ﻗﻀﻢ« ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ
وﺑــﲔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ

اﳊﻜﻮﻣﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺆﻻء
اﻟﻨــﻮاب ﻧﺎﻗﺸــﻮا ﻣــﻊ اﻟﻔﺮﻳــﻖ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﻘﻮق واﳌﺰاﻳﺎ
اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﱠﺔ وﺗﻔﻀﻼ ﻣﻦ أﺣﺪ،
إﳕﺎ ﺟﺎءت ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛــﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻛﻮﻳﺘﻴﲔ.
واﺧﺘﺘﻢ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﺄن اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻄــﻲ اﳋــﺎص ﺳــﻴﻮاﺻﻞ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘــﻪ ﻟﻬﺬا اﳌﻠــﻒ اﳊﻘﻮﻗﻲ
إﻟﻰ أن ﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ وﻳﻄﻤﺌﻦ
إﻟــﻰ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ واﺳﺘﺨﺪام
ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ذﻟﻚ.

»اﻟﺴﻼم اﳋﻴﺮﻳﺔ« ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ  ٢٨٠٠ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻔﺲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻘﺮﻏﻴﺰي
ﻟﻴﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

ﺗﻨﻔﻴﺬا ﳊﻤﻠﺔ »ﺗﻨﻔﺲ« اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻟﻼﻋﻤﺎل
اﻻﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﳋﻴﺮﻳــﺔ وﺿﻤﻦ
ﻣﺸــﺎرﻳﻌﻬﺎ اﳌﺘﻌــﺪدة ،ﻗﺪﻣــﺖ
اﳉﻤﻌﻴﺔ  ٥٤٠ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻔﺲ ﻻﻧﻘﺎذ
ﻣﺮﺿﻰ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﻏﻴﺰﻳﺎ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴــﻼم د.ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻌﻮن
ان ﺣﻤﻠــﺔ ﺗﻨﻔﺲ اﻧﻬﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻻوﻟﻰ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ  ٥٤٠ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻔﺲ،

د.ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻌﻮن

وﻳﺒﻠــﻎ ﺳــﻌﺮ اﳉﻬــﺎز اﻟﻮاﺣﺪ
 ٣٣٠دﻳﻨــﺎرا ﻟﺘﻘﺪﳝﻬــﺎ ﳌﺮﺿﻰ
ﻗﺮﻏﺰﻳﺎ ،ﺣﻴــﺚ ان ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮا
ﻣﻦ اﳌﺮﺿــﻰ ﺑﻜﻮرﻧﺎ ﻓﻲ أﺷــﺪ
اﳊﺎﺟــﺔ اﻟﻴﻪ ،وﻗﺪ ﺳــﺎرع أﻫﻞ
اﳋﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻞ اﳋﻠﻴﺞ
ﻓــﻲ ﺗﻘــﺪﱘ اﻷﺟﻬــﺰة ﻟﺘﻮزﻋﻬﺎ
اﻟﺴــﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺪن ﻗﺮﻏﻴﺰﻳﺎ .وﻟﻔﺖ اﻟﻌﻮن
اﻟﻰ ان اﳉﻬﺎز اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺷﻔﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻣﺮﺿﻰ
آﺧﺮون ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أن اﳉﻤﻌﻴﺔ

اﻃﻠﻘﺖ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳊﻤﻠﺔ »ﺗﻨﻔﺲ«
واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ  ٢٨٠٠ﺟﻬﺎز
وذﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻧﺪاء اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﺮﻏﻴﺰي وﻣﻦ ﺳﻔﺎراﺗﻬﻢ
ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻃﻠﺐ اﺟﻬﺰة
ﺗﻨﻔــﺲ .ودﻋــﺎ اﻫــﻞ اﳋﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳــﺖ واﳋﻠﻴــﺞ ﻟﺘﻘــﺪﱘ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻘﺮﻏﻴﺰي،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻣﻨــﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻزﻣﺔ
و»اﻟﺴﻼم« ﺗﻌﻤﻞ دون ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ
ﺣﺘﻰ ﻓــﻲ اﻻﻋﻴﺎد وذﻟــﻚ ﺗﻠﺒﻴﺔ

ﻟﻨﺪاء اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﺬا رﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎ
ﺑﲔ اﶈﺎﺟﺮ واﻟﺴﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ وﺗﻘﺪﳝﻬــﺎ ﻟﻼﺳــﺮ
اﳌﺘﻌﻔﻔﺔ واﳌﺘﻀــﺮرة واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
وﻣﺴــﺘﻤﺮون ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﺮﺳﺎﻟﺔ
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻏﺎﺛﺔ اﳌﻠﻬﻮف
واﶈﺘﺎج ،وﻟﺬا ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوع ﺑﺪأﻧﺎ ﻓﻲ آﺧﺮ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ
داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ وﺳﻮرﻳﺔ وﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
وأﻟﺒﺎنﻳﺎ واﻟﻔﻠﺒﲔ وﻗﺮﻏﻴﺰﻳﺎ.

ﺗﻮﺟﻴﻪ  ٥ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺤﻮﻟﻲ
ﻛﺸﻔﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم
إدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ ﺑـ ٥ﺟﻮﻻت
ﻣﻴﺪاﻧﻴــﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﶈﺎﻓﻈﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﺮﻳﺎن
ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺸــﻮﻳﻦ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت واﳊﺪ ﻣﻦ اﺳــﺘﻐﻼل
أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،أوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻔﺮع
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ م.ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻨﺰي أن اﳉﻮﻻت اﻟﺘﻲ
ﻧﻔﺬﻫﺎ اﳌﻔﺘﺸــﻮن ﺑﺎﻹدارة ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳉﻮﻻت أﺳﻔﺮت

ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ  ٥ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ ٣
ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﻻﺳﺘﻐﻼل أراﺿﻲ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﺒﻴﻪ ﻟﻮﺟﻮد
اﻧﻘﺎض ،ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﺪى اﳌﻘﺎول.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ إﺻﺪار  ١٠ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺗﺸﻮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺎن ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺸﻮﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
واﳊﺪ ﻣﻦ اﺳــﺘﻐﻼل أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻜﺸــﻒ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ أن اﳌﻔﺘﺸﲔ ﺑﺎﻹدارة ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺎﺗﺨــﺎذ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﲢﺮﻳﺮ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ،

ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬارات ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ،
وﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻠﺼﻖ اﻹﻧﺬار
ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،دﻋﺖ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﳋﻂ اﳌﺒﺎﺷﺮ
 ١٣٩اﻟــﺬي ﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴــﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  @kuwmunﲟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أو ﻋﺒﺮ اﻟﻮاﺗﺴﺎب  ٢٤٧٢٧٧٣٢ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﺷﻜﻮى
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﻛﻴﻒ ﻧﺤﻤﻲ اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﻦ وﻫﺞ اﻟﺸﻬﻮات؟
y.abdul@alanba.com.kw

ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﻫﺬه اﻟﺴﻄﻮر اﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﺒﺎب
»ﻓﻲ وﻃﻨﻲ«
إﻟﻴﻜﻢ ،وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ ﻣﺎذا ﻳﺪور اﻵن ﻣﻦ
»ﺻﺮاع« داﺧﻞ أﻧﻔﺴــﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﺘﻮازن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺑﺮاز اﻻﻋﻼم واﻟﺴﻮﺷﻴﺎل
ﻣﻴﺪﻳﺎ ﳌﻮﻣﻴﺎوات اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺼﺪروا
اﳌﺸﻬﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ »ﻛﻮروﻧﺎ« وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم،
ﻷن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻزال ﻳﻜﺎﺑﺮ وﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ان
اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺣﻼل وﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺷﺮﻋﻴﺔ وﲢﺖ ﻣﺮﻣﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ! وﻣﺜﻠﻤﺎ
وﺟﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل :اﻧﻪ وﺟﺪ ﻓﻲ »ﻛَﺒَﺖ« اﻣﻪ
ﻣﻼﻳﲔ! وﺟﺪﻧﺎ آﺧﺮ ﻳﻘﻮل :اﻧﻪ »ﻳﻘﺒّﻞ«
ﻗﺪم اﻣﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻟﻴﺮزق ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ!
دﻋﻮﻧﻲ اﻓﺴﺮ ﻟﻜﻢ أوﻻ ﻣﺎذا أﻗﺼﺪ
ﺑﺎﻟﺸﻬﻮات!
»اﻟﺸــﻬﻮة« ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲤﻴﻞ اﻟﻴﻪ
اﻟﻨﻔﺲ ﻛﺎﳌﺎل واﳉــﺎه ،واﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎك
»ﺷــﻬﻮة« اﻟﻔﺮج او ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ اﻟﻴﻮم
ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺷﻬﻮة اﳉﻨﺲ!
اﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﺘﻌﺎﻃــﻒ ﻣﻊ ﻛﻞ اوﻟﺌﻚ
اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ اﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ اﻻﻋﻼم ان
اﻟﺮﺟــﺎل او اﻟﻨﺴــﺎء اذا دﺧﻠﻮا »ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻔﺎﺷﻨﻴﺴــﺘﺎ« ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ان ﳝﻠﻜﻮا
ﻣﻼﻳﲔ وﭬﻠﻼ وﺷــﺎﻟﻴﻬﺎت وﻛﻞ اﻧﻮاع
اﻟﺴﻴﺎرات وﺟﻤﻴﻊ اﳌﺎرﻛﺎت ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت
وﻫﺪاﻳﺎ واﺳﺎور وارﺻﺪة ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ اﳊﺮام
ﻟﻸﺳﻒ!
ﺟﻨﻨﻮا اﻟﺸﺒﺎب ،وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ اﻻﻋﻼم
وﺻﻔﻖ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺮر ﺑﻬﻢ ﳑﻦ
ﻫﻢ دون اﻟـ ٢٠ﻋﺎﻣﺎ ،وﻫﻢ اﻛﺜﺮﻳﺔ ،واﷲ
ﻣﺎ ﺗﻌﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻘﺬرة اﻟﻠﻲ ﺗﺪور ﺧﻠﻒ
اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ وﺗﺴــﺘﻬﺪﻓﻬﻢ ﻛﺴﺘﺎر واق
ﻳﺪﻋﻤﻬﻢ ﺷﻴﺎﻃﲔ اﻻﻧﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮﻫﻢ
اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ ،ﻓﻜﺎﻧﻮا اداﺗﻪ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻌﺼﺎه!
رأﻳﻨﺎ اﻣﺲ ﻓﻲ  ٨/٢اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ ٣٠
ﻟﻼﺣﺘــﻼل اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺼﺪاﻣﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﳌــﺎ أراد اﻻﻋﻼم اﳊﻜﻮﻣــﻲ ان ﻳﻈﻬﺮ
»اﻟﻘﺪوات« ﻟﻠﺸــﺒﺎب واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻇﻬﺮ
»ﺑﻨﺎﺗﻨﺎ وﻋﻴﺎﻟﻨﺎ اﻟﺸﻬﺪاء« اﻟﺬﻳﻦ دﻓﻌﻮا
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺛﻤﻨﺎ ﳊﺮﻳﺘﻨﺎ وﻋﻮدة اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻤﻬﻢ ﺟﻤﻊ »اﳌﺎل اﳊﺮام« ،ﺑﻞ
اﻟﻔﻮز ﺑﺤﺼﺎد اﻵﺧﺮة ﺑﻄﻬﺮ وﻋﻔﺎف،
رﺣﻤﻬﻢ اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وﻻ وﺟﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
»ﳕﺎذج ﻻ ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪﻣﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« واﳕﺎ ﻫﻢ »ﺣﻤﻠﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ«،
وﻟﻌﻞ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻔﻬﻢ اﻵن
ﺗﻔﺘﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻠﻔﺎت ﻟﻴﺨﺰﻳﻬﻢ اﷲ ﺷﺮ
ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا! ﻓﻤﻦ ﺑﺎع اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎع وﻓﺮط
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء!
ﻓﻲ زﻣﻦ ﻛﻮروﻧــﺎ ١٤٤١ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ
٢٠٢٠م ،اﻧﻜﺸﻒ اﳌﺴﺘﻮر واﺗﻀﺢ ﺣﺠﻢ
اﳌﺆاﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻧﺤﻦ
ﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ اﺑﺪا ان ﻫــﺬه ﻫﻲ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻓــﺮاد! اﻻﻣﺮ اﻛﺒﺮ ،ﻫــﻲ ﻗﺼﺔ دول
واﺣﺰاب ﺿﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺆاﻣﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ ورﺑﻨﺎ ﻳﻌﲔ
»وﻟﻲ اﻷﻣﺮ« وﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻪ ﻟﻘﺼﻢ
ﻇﻬﻮر ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ورﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻏﻮاء ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﲟﺎ
ﺑﲔ اﻳﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل
»اﳌﺎل اﶈﺮم« ان ﺗﻈﻬﺮ وﺗﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
»اﳌﻤﻨﻮع« ﻣﺴﺘﺒﻴﺤﺔ »اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد«
ﺧﺬﻟﻬﻢ اﷲ وﻗﺼﻢ ﻇﻬﻮرﻫﻢ واﺧﺬﻫﻢ
اﺧﺬ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻘﺘــﺪر ..ﻳﺎ اﷲ! اﻟﻠﻬﻢ ارﻧﺎ
ﻓﻴﻬﻢ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻗﺪرﺗﻚ!
ان ﺣﺒﺎﺋﻞ »ﺟﻦ اﻹﻧﺲ« ﻛﺜﻴﺮة ،وﻣﻨﻬﺎ
اﺷﻌﺎل اﻟﺸــﻬﻮات اﶈﺮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ
وﻫﺪﻓﻬــﻢ اوﻻ ﻫﺬا اﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺸــﺒﺎب
اﻟﻮاﻋﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا ﺧﻄﻔﻪ ﻋﺒﺮ أﻻﻋﻴﺒﻬﻢ
اﻟﺸــﻴﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻐﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺨﺪاع اﻟﺸﺒﺎب
وﺗﻬﻴﻴﺠﻬﻢ وﺗﺰﻳﲔ ﺻﻮر اﳊﺮام واﶈﺮم!
وﺳﺎﻋﺪﻫﻢ اﻻﻋﻼم وﺣﻘﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن
ﻟﻼﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ!
ﻟﻘﺪ ﻓﻀﺤﻬﻢ اﷲ وﻫﺘﻚ ﺳــﺘﺮﻫﻢ
ﺑﺎﻧﻜﺸــﺎف اﻣﺮﻫﻢ ﻛﻠﻪ وﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﺣﺘﻰ
اﻟﻴﻮم اﻋﻈﻢ ،ﻷﻧﻬﻢ ﺻﻨﻌﻮا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ »ﻫﺎﻟﺔ
اﻋﻼﻣﻴﺔ« وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﺳﻄﻮة اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻻ
ﻳﺠﺮؤ اﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻳﻦ
ﻟﻚ ﻫﺬا؟ وﻇﻬﺮوا ﻛﺎﳌﻼﺋﻜﺔ اﻻﺑﺮﻳﺎء ﻓﻲ
ﺻﻮر ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻮ ﺑﺤﺜﺖ ﻟﻮﺟﺪﺗﻬﺎ
ﲟﻨﺘﻬﻰ اﻟﻘﺬارة واﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻗﺒﺤﻬﻢ اﷲ!
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻴﻮم ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ اﻟﻰ »ﺟﻬﺪ
ﺣﻜﻮﻣﻲ وﺟﻬﺪ ﺷــﻌﺒﻲ« ،ﻓﻔﻲ وزارات
اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺪواء ،وﻫﻨﺎك
ﺷﻖ ﺷﻌﺒﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم
واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﳊﻼل ﻣﻦ اﳊﺮام
ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﳌﺎل!
اوﻻ :ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ اﳌﻮﻗﺮة اﻵن ﻋﺎﺟﻼ
ﻏﻴــﺮ آﺟﻞ ان ﺗﻀــﻊ »اﻻﺣﻼل« ﻣﻮﺿﻊ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻓﺎﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﳌﺘﺨﺮج ﻋﻠﻰ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﻜﻮرة ﺗﻮﻓﻴﺮ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﺣﺎﻻ!
وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﻄــﺎع اﳌﺪﻧﻲ »ﻋﻤــﻞ ﺑﺮاﻣﺞ« ﻟﻬﺆﻻء
اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻴﻤﺎرﺳﻮا
ﻫﻮاﻳﺎﺗﻬﻢ وﻳﺨﺮﺟﻮا اﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ وﻳﻄﻮروا
ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ وﻳﻌﻴﻨﻮا ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ
ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺧﺘﻼل
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ!
ﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﻮاﻋﺪ ﻣﻦ »ﻏﻮاﻳﺔ« واﺿﻼل ﻣﻦ ﻧﺎس
ﻻ ﻳﺨﺎﻓﻮن اﷲ وﻳﺠﺎﻫﺮون ﺑﻜﻞ ﺻﻔﺎﻗﺔ
ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻫﻢ »اﻟﻨﺠــﻮم« وﺑﺎﳌﺎل اﳌﺪﻧﺲ!
وﻫﻢ واﷲ وﻟﻸﺳﻒ ..ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض
وﻣﻨﺬ ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻫﺬا »اﻟﻌﺎر«

ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ

اﻟﺬي ﻓﻮق رؤوﺳﻬﻢ ﻳﺠﺮون اﻟﻰ »أﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ« وﻛﻞ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮا ﺟﺰاء
ﺟﺮأﺗﻬﻢ ﺑﺎﳌﺠﺎﻫﺮة ﺑﺎﳊﺮام واﻟﻜﺴــﺐ
ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع وﻟﻴﻨﺎﻟﻮا اﳉﺰاء اﻟﻌﺎدل
ﲟﺎ ﻛﺴــﺒﻮا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻮاﺣﺶ اﻵﺛﻤﺔ
ﻣﻦ ﻏﺴﻴﻞ اﻣﻮال وﺗﺒﻴﻴﺾ وﺳﺎﺧﺘﻬﻢ!
ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻮم ان ﺗﺮى اﻟﻔﺴﺎد
ﻋﻠﻨﻴﺎ وﳝﺮ وﻛﺄﻧﻪ اﻣﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻫﺬا
واﷲ ﻳﻨﺨﺮ ﻓﻲ اﻋﻤﺎق اﻟﺪوﻟﺔ!
٭ وﻣﻀﺔ :ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ان ﻳﺄﺧﺬوا اﻟﻴﻮم
اﻟﺪرس اﻟﺒﻠﻴﻎ ،وﻫﻮ اﺣﺬروا ﺳﻮء اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﺴــﺐ اﳊﺮام! وﻣﺎ رأﻳﺘﻤﻮه ﻣﻦ
»ﭬﻴﺪﻳﻮﻫﺎت« ﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﺿﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮذﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻴﻠﺔ! ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﺨﺮج ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ واﺿﺤﺔ:
اﳉﺰاء ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ!
اﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺳﻨﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻻ
ﺗﺘﺨﻠﻒ ،أﻳﻈﻦ اﻻﻧﺴﺎن ان ﻃﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن
ﻟﺸﻬﻮﺗﻪ »ﻳﺴﺮق وﻳﺰور وﻳﺤﺘﺎل وﻳﻐﺴﻞ
اﻣﻮاﻻ ﺣﺮاﻣﺎ« دون ﻋﻘﺎب!
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﺣﻤﻪ اﷲ:
ﻋﻔﻮا ﺗﻌﻒ ﻧﺴﺎؤﻛﻢ ﻓﻲ اﶈﺮم
وﲡﻨﺒــﻮا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﲟﺴــﻠﻢ
ﻣــﺎ رأﻳﻨــﺎه ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﺑــﻜﻞ ﻫﺬه
اﳌﺠﻮﻫﺮات واﻟﻘﺼﻮر واﻟﭭﻠﻞ واﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
واﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت واﻟﻴﺨﻮت ﺑﻴﺪ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ
واﻟﻌﺪاﻟﺔ!
ان ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻧﺘﻬــﺎك ﻛﻞ اﶈﺮﻣﺎت وﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﲟﺎ
ﺣﺮم اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻳﺨﺮج ﻫﻮ وزوﺟﺘﻪ
ﻟﻴﺠﺎﻫﺮ ﺑﺎﳊﺮﻣﻨــﺔ واﻟﻐﺶ واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ
واﻟﺘﻼﻋﺐ دون واﻋﺰ ﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮ ،ﻓﻬﺬا
ﻣﺼﻴﺮه ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﳋﺰي واﻟﺴﺠﻦ وﻓﻲ
اﻵﺧﺮة ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ وﺑﺌﺲ اﳌﺼﻴﺮ ،وﻻ
ﺗﺄﺧﺬﻧﺎ ﺑﻬﻢ ﺷــﻔﻘﺔ وﻻ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﻷﻧﻬﻢ
ﺑﺎﻋﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺸــﻴﻄﺎن وﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﻘﺼﺎص!
٭ آﺧﺮ اﻟﻜﻼم :ان اﻻﳝــﺎن ﻫﻮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ
واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﺻﻲ واﻟﺒﻼوي
واﳊﺮام ،واﻻﳝﺎن ﻫﻮ اﻟﺼﺨﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﻄﻢ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﺸــﻬﻮات اﳉﺎﺋﺤﺔ
واﳉﺎﻧﺤﺔ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ
واﻟﻜﺒﻴﺮ ﻫﻮ اﳌﻨﺠﺎة ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻨﻈﻴﻒ!
ﻣﺎ اﺣﻮج ﺷــﺒﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﻼم اﻟﻰ
اﻟﻘﺪوات ﻣﻦ اﻣﺜﺎل اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﻨﺖ ﺳــﻤﻌﺘﻬﺎ وﲡﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺜﺎﺑﺮة
واﳊﻼل وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺸﻒ اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻷﻧﻪ ـ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮل ـ اﻟﺼﺎﺣﺐ ﺳﺎﺣﺐ!
واﻟﺼﺪﻳــﻖ اﻣﺎ ان ﻳﻜــﻮن ﺻﺪﻳﻘﺎ
ﺻﺪوﻗﺎ ﻳﺠﺮك اﻟــﻰ اﳋﻴﺮ او ﻳﻜﻮن
ﻛﻨﺎﻓﺦ اﻟﻜﻴﺮ!
ﻟﻘﺪ ﻋﺒﺚ اﺑﻠﻴﺲ ﻓﻲ أﻓﻜﺎر ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ
وﻫﻢ اﺣﻮج ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن اﻟﻴﻮم ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻔﺮاغ
ﲟﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﻓﻊ وﻣﻔﻴﺪ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻼج
ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻼج ﺑﺒﺘﺮ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ وﻗﺒﺮ
ﺧﻄﻄﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ
اﳊﺪود واﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻰ ﻗﺎدة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻣﻮﺟﻬﻴﻪ،
ﻧﺬﻛﺮﻛﻢ اﻟﻴﻮم ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺠﺎﻣﻴﻊ
اﻟﺸﺒﺎب ودورﻛﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ »ﻛﻴﺪ
اﻟﺸﻴﻄﺎن« ،وﻛﻠﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل
ژ »ﻛﻠﻜﻢ راع وﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴــﺆول ﻋﻦ
رﻋﻴﺘﻪ« ،اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة!
وﻋﻠــﻰ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬــﺎت ﺿﺮورة
»اﳊﺼﺎﻧﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ« ﻟﺸــﺒﺎﺑﻜﻢ ﻣﻦ
ﺣﻴﻞ اﻟﺸــﻴﻄﺎن ،وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺿﺮورة ﺳﺪ
اﻟﺬراﺋﻊ »وأﻋﻠﻤﻮﻫﻢ وأﻓﻬﻤﻮﻫﻢ« ﺧﻄﺄ ﻣﺎ
زرع ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ اﳊﺮام ،واﻻوﻟﻰ
واﻻﺟﺪر ان ﻳﻨﺤﺎزوا اﻟﻰ »اﳌﺎل اﳊﻼل«
داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺿﺎة ﻟﻠﺮب
وﺑﺮﻛــﺔ ﻓﻲ اﻟﺮزق وﻫــﺬا ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ﻻ ادﻋﻮﻛﻢ ﻟﺰرع ﺳــﻮء اﻟﻈﻦ ﻟﻜﻦ
ﺗﺨﻮﻧﻪُ«!
»أﻣﻨﻪُ وﻻ
ّ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ّ
ﻛﻤﺎ ان اﻟﺮﻓﻘــﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ،ﻫﺬا ﻣﺎ
اﺣﺒﺒﺖ ان اﺿﻌﻪ ﺑــﲔ اﻳﺪﻳﻜﻢ اﻟﻴﻮم،
اﻧﻪ ﺟﻬﺪ اﳌﻘــﻞ وﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻧﺤﻮ
»ﺷــﺒﺎﺑﻨﺎ اﳊﻠﻮﻳﻦ« ورﲟﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻜﻢ
ﺗﺜﺮي اﳌﻮﺿﻮع!
ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ
ﻇﻬﻮر ﻣﺤﻤﻮم ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﺳﺪة
اﳌﺘﺂﻣﺮة اﳋﺎﺋﻨﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻳﺠﺐ أﻻ ﳝﺮ
ﻣﺮور اﻟﻜﺮام ،ﻓﻤﻦ أﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﺳﺎء
اﻻدب!
ﻟﻘﺪ اﺳﺎءوا اﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ واﺻﺒﺤﻨﺎ
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ ،واﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ
ﻃﻮل ﻋﻤﺮﻫﻢ ﳕﺎذج ﻟﻠﻄﻬــﺎرة واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
واﳋﻴﺮ!
ان اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه
اﳌﻮﺑﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﺣﺮ ﻣﻦ اﳉﻤﺮ ،ﻷن ﻓﺌﺔ ﺑﺎﻏﻴﺔ
ﺑﺎﻋﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن اﺷﺘﺮﻛﺖ »ﻋﻠﻨﺎ« ﻓﻲ
ﻛﻞ اﳌﻤﻨﻮع واﶈﺮم ،ﻓﻤﺎذا اﻧﺘﻢ ﻓﺎﻋﻠﻮن؟!
واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ اﻗﺼﺎه اﻟﻰ اﻗﺼﺎه
ﻣﻨﺘﻈﺮون!
ﻗﺒــﺢ اﷲ وﺟــﻮه ﺷــﺎﻫﺖ ﺑﻌﻈﻢ ﻣﺎ
ﻓﻌﻠﺖ وارﺗﻜﺒﺖ ،ﻓــﻼ ﺗﺄﺧﺬﻛﻢ ﺑﻬﻢ رأﻓﺔ
وﻃﺒﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻋﺎﺟﻼ ﻏﻴﺮ
آﺟﻞ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻔﺬوا ﺑﻔﻌﻠﺘﻬﻢ اﻟﺪﻧﻴﺌﺔ اﳌﺨﺰﻳﺔ!
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻋﻘﺎﺑﻬﻢ ﻋﺎﺟﻼ ﻏﻴﺮ آﺟﻞ..
ﺗﻜﻔﻮن ﻧﺒﻲ ارﺟﺎع ارﺻﺪﺗﻬﻢ »ﺻﻔﺮ« وﻫﻢ
وﻗﻮف وراء اﻟﻘﻀﺒﺎن ﻣﻨﻜﺴﺮي اﻟﺮؤوس،
وﻟﻴﻌﻠﻢ ﻛﻞ اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳــﻦ ﺧﺎﻧﻮا اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ اﻻﺳﻮد ﺑﻴﺪ ﻛﻮﻳﺖ اﳊﺰم واﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻓﻲ أﻣﺎن اﷲ.

 30عام ًا
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على الغزو الغاشم
ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺘﻲ رﻓﻊ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﺟﺮت ﻳﻮم  ٤أﻏﺴﻄﺲ ١٩٩٠

»اﻷﻧﺒﺎء« ﺗﻨﺸﺮ ﻣﻜﺎﳌﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺮﺟﻤﺔ وإﻋﺪاد ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼل اﳋﺎﻟﺪي

ﺗﻮاﺻــﻞ »اﻷﻧﺒﺎء« ﻧﺸــﺮ
اﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻔﺘــﺮة
اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ،
واﻟﺘــﻲ رﻓﻊ اﻟﺒﻴــﺖ اﻷﺑﻴﺾ
اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻧﺺ ﻟﻠﻤﻜﺎﳌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت
ﺑﲔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ،
رﺣﻤﻪ اﷲ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻷﺳﺒﻖ ﺟﻮرج ﺑﻮش ،واﻟﺘﻲ
ﺟﺮت ﻇﻬﺮ ﻳﻮم  ٤أﻏﺴــﻄﺲ
 ،١٩٩٠وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﳌﻜﺎﳌﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘــﻲ ﺟــﺮت ﻓﻲ ﻣﺴــﺎء ﻳﻮم
اﻟﻐﺰو ،وﻛﺎن اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻗﺪ أﺧﺒﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻃﻠﺒﺎ
ﻣﻦ ﺻﺪام ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺒﻌﻮﺛﻪ
ﻟﻠﺘﺒﺎﺣــﺚ ﺣــﻮل ﻣــﺎ ﺟﺮى،
وأﺑﻠﻐﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳــﻴﻠﺘﻘﻲ ﲟﻤﺜﻞ
ﺻﺪام وﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻣﻌﻪ
وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻌﺮاق
ﻓﻮرا ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻌﺮاق ،واﺗﻔﻖ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ
واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ
ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺒﲔ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ زﻳﺎرة
ﻣﺒﻌﻮث ﺻﺪام إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻨﺺ اﳌﻜﺎﳌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت
ﺑﲔ اﳌﻠــﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
واﻟﺮﺋﻴــﺲ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﺑﻌﺪ
ﻳﻮﻣــﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﳌــﺔ اﻷوﻟﻰ،
واﻟﺘــﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻮﺿﻮح
اﺻﺮار اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻧﺴﺤﺎب
اﻟﻌــﺮاق ﺑﺎﻟﻜﺎﻣــﻞ وﻋــﻮدة
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺗﺄﻛﻴﺪه
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻛﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻦ أﺟــﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف،
وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﳉﻨﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ
اﳌﻤﻠﻜــﺔ واﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻣــﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺣــﺪ ﳉﻨﻮن
اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗــﻮر اﻷرﻋــﻦ ﺻــﺪام
ﺣﺴﲔ:
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ـ واﺷﻨﻄﻦ
ﻣﺬﻛﺮة اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ
اﳌﻮﺿﻮع :ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻣﻊ اﳌﻠﻚ
ﻓﻬﺪ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﻮن :اﻟﺮﺋﻴﺲ ـ اﳌﻠﻚ
ﻓﻬﺪ
اﻟﺘﺎرﻳــﺦ واﻟﻮﻗــﺖ٤ :
أﻏﺴــﻄﺲ  ،١٩٩٠ﻣﻦ - ١:٥٠
 ٢:٤٢ﻣﺴﺎء
اﳌﻜﺎن :ﻣﻨﺘﺠﻊ ﻛﺎﻣﺐ دﻳﭭﻴﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺟﻼﻟﺘﻚ،
ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ؟ أﺳﻤﻌﻚ ﺑﻮﺿﻮح.
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ :ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ ﺳﻴﺪ
ﺑﻮش؟
اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﺟﻴﺪ ،وأﻧﺖ؟
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ :ﺟﻴﺪ ،وأرﻳﺪ أن
أﺷــﻜﺮك ﻛﺜﻴــﺮا ،ﻛﺜﻴــﺮا ﻋﻠﻰ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ واﺗﺼﺎﻟﻚ.
اﻟﺮﺋﻴــﺲ :أﻋﻠــﻢ أن ﻛﻠﻴﻨﺎ
ﻛﺎن ﻣﺸــﻐﻮﻻ ﺟﺪا ﺧــﻼل اﻟـ
 ٤٨ﺳﺎﻋﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ
اﺗﺼﺎل ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﻫــﻢ ﻗﻠﻘﻮن ﺑﺸــﻜﻞ رﻫﻴﺐ،
ﻛﻤــﺎ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺳــﻔﻴﺮﻛﻢ ،ﻧﺮﻳﺪ

أن ﻧﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﳊﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي.
اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،وﻟﻜﻨﻨﻲ
أردت أن أﺳﻤﻊ ﻣﻨﻚ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮي
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻫﻨﺎك.
اﳌﻠــﻚ ﻓﻬﺪ :أوﻻ ،أﺷــﻜﺮك
اﻟﺴــﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴــﺲ ،ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻚ
ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘــﺔ .وأﺷــﻜﺮ
أﺻﺪﻗﺎءﻧﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻛﻞ ﻣﻜﺎن
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳊﺪث
اﻟﻔﻈﻴــﻊ .ﻓــﻲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻮﻗﺖ،
ﻧﺤــﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ وﺻﻮل اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻷﻣــﻮر ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
اﻟﺮﺋﻴــﺲ :ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳــﻖ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ؟
ﻟــﻢ أﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ .أﻧﺎ ﻋﻠﻰ
اﺳــﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ اﳉﻨﺮال
)ﻛﻮﻟــﻦ( ﭘﺎول ﻟﻠﺒﺪء ﺑﻨﺸــﺮ
اﻟﻘــﻮات ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜــﺔ .ﻫﻞ ﻫﺬا
ﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ؟
اﳌﻠﻚ ﻓﻬــﺪ :ﻛﻼ ،ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺘﻪ
ﻣﻦ ﺳــﻔﻴﺮﻧﺎ أن ﻫﻨــﺎك ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻣﻮر
وﺗﻨﺴــﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴــﺐ ﻣﺎ
اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺒﺎري،
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴــﻬﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
ﺳﻨﻀﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻮرا.
ﻟﻜﻦ ﻧﺤﺘﺎج رأﻳﻚ ﺣﻮل وﺟﻮد
اﻟﻘــﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ .أﻧﺎ ﻗﻠﻖ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣــﻮل اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﺮك
اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﺎﲡﺎه
ﺣﺪودﻛﻢ .وأرﻳﺪك أن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻨﺎ
ﺳــﻨﺪﻋﻤﻜﻢ وأن ﻧﺒﻘــﻰ ﺑﻘﺪر
ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻷﻣــﺮ ﳊﻤﺎﻳﺘﻜﻢ،
ﻻﺧــﺮاج اﻟﻌﺮاﻗﻴــﲔ وإﻋــﺎدة
اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ .وﺻﻔﺖ
ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ أﻧﻪ ﻫﺘﻠﺮ وﻛﺎذب،
وأﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﲤﺎﻣﺎ.
اﳌﻠﻚ ﻓﻬــﺪ :أﺷــﻜﺮك ﻋﻠﻰ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
أﻧﺎ أﲢﺪث ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻴﺼﻞ
إﻟــﻰ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴــﻴﻖ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﻨﺎ وﻟﻜﻢ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :أﻓﻬــﻢ ذﻟﻚ ،ﻟﻜﻦ
أﻧﺎ ﻗﻠﻖ ﻣــﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي
ﻳﺘﺤــﺪث ﻋﻦ اﻻﻧﺴــﺤﺎب ﻓﻲ
ﺣــﲔ أﻧــﻪ ﻳﻨﺼــﺐ ﺣﻜﻮﻣــﺔ
ﻋﻤﻴﻠﺔ )دﻣﻴﺔ( .ﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻨﺎ وﻟﺪول أﺧﺮى.
ﲢﺪﺛﺖ ﻣﻊ ﻋﺪة ﻗﺎدة وﻫﻨﺎك
اﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺮأي ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ
ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ اﻟﻌﺮب ﺿﺪ ﻫﺬا
اﻟﻌﺪوان اﻟﻔﺎﺿﺢ .ﻛﻤﺎ أرﻳﺪ أن
أﻓﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺸﻌﺮ ﺣﻮل ﺳﺒﺐ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻣﺎ اﻟﺬي
ﺳــﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻵن.
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ :أﺗﻔﻖ ﻣﻌﻚ .ﻓﻬﻤﺖ
أن اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺳــﻴﺼﻞ اﻟﻴــﻮم.
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺘــﻪ أﻣﺲ .اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ وﺗﻨﺴﻴﻖ
ﺮض.
اﻷﻣﻮر ﺑﺸﻜﻞ ُﻣ ٍ
اﻟﺮﺋﻴﺲ :إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻵن ،ﺳﺄرﺳﻠﻪ ﻓﻮرا.
ﻫﺬه ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻬﺎ أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى.
أﻧﺎ ﺳــﻌﻴﺪ أﻧﻚ ﺳﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ،
ﺳﺄﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ.

اﻟﺮاﺣﻞ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

اﻷﻣﻴﺮ ﺑﻨﺪر ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻷب

اﳌﻠﻚ :أو ً
ﻻ أﺷﻜﺮك اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
وأﺷﻜﺮ أﺻﺪﻗﺎءﻧﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳊﺪث اﻟﻔﻈﻴﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ :أﻧﺎ ﻗﻠﻖ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﺮك اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺟﻨﻮﺑ ًﺎ ﺑﺎﲡﺎه ﺣﺪودﻛﻢ وأرﻳﺪك أن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻨﺎ
ﺳﻨﺪﻋﻤﻜﻢ وأن ﻧﺒﻘﻰ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻷﻣﺮ ﳊﻤﺎﻳﺘﻜﻢ ﻹﺧﺮاج اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ وإﻋﺎدة اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ :ﺷﻜﺮا ﻟﻚ ،ﺳﺄﻫﺘﻢ
ﺑﻬﻢ وﺳﺄﻗﺎﺑﻠﻬﻢ ﺑﻨﻔﺴﻲ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﺟﻴﺪ .ﻟﻜﻨﻲ أرﻳﺪ أن
أﻋﺮف رأﻳﻚ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ
اﻷرض .ﻣﺎذا ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
اﻟﻌﺮاق ﺣﻮل اﻻﻧﺴﺤﺎب؟ ﻫﻞ
ﺳﻴﻌﻮد اﻷﻣﻴﺮ؟ ﻫﻞ أﻧﺖ ﻗﻠﻖ
ﻣــﻦ ﲢﺮك اﻟﻘــﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﲡﺎه ﺣﺪودﻛﻢ؟ ﻧﺤﻦ ﻗﻠﻘﻮن
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮا.
اﳌﻠــﻚ ﻓﻬــﺪ :أوﻻ ،اﳊــﻞ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻮدة
اﻷﻣﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﻟﺮﺋﻴــﺲ :أﻧﺎ ﺳــﻌﻴﺪ أﻧﻚ
ﻗﻠﺖ ذﻟﻚ .ﻧﺤﻦ ﻣﻌﻜﻢ وﺳﻨﻘﻒ
ﺑﺠﺎﻧﺒﻜــﻢ ﺑﺄن ﻫــﺬا ﻫﻮ اﳊﻞ
اﻟﻮﺣﻴﺪ .ﻫﺬا ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺟﻴﺪ.
اﳌﻠــﻚ ﻓﻬﺪ :ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﻗــﻮات ﻋﺮاﻗﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﺮب ﻣﻦ
اﳊــﺪود اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻻ
ﳝﻜــﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺼــﺪام .ﻟﻬﺬا
اﻟﺴــﺒﺐ ﻣــﻦ اﳌﻬــﻢ أن ﻳﺄﺗﻲ
اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺑﺄﻗــﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ
ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ
ذﻟــﻚ ﻣﻦ اﳊﺪوث .ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﻟﻸﻣﻴﺮ ،ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻫﻨﺎ
ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺗﻨﺴﻴﻖ
داﺋﻤﲔ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﺟﻴﺪ ،ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ
أرﻳﺪ رأﻳﻚ ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي
ﻳﺘﺤﺪث أن ﺻﺪام ﺳﻴﻨﺴﺤﺐ
ﻏﺪا .ﻫﻞ ﻫﻨــﺎك أي ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل؟
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ :ﺳﺄﺧﺒﺮك ﺑﺮأﻳﻲ
ﺣﻮل ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻣﻊ اﻷﺧﺬ
ﺑﻌــﲔ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ،أرﺳــﻠﻨﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻨﺎ
إﻟــﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ووﺻﻠﻮا ﻫﻨﺎك.
اﻧﻬــﺎ ﻓﻮﺿﻰ ﻋﺎرﻣــﺔ .اﻟﻨﺎس
ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﻳﺴــﺘﺠﻴﺒﻮن
ﻟﻄﻠﺐ ﺻﺪام ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ.
اﻷﺧﺒﺎر اﳌﺆﻛﺪة ﺗﻘﻮل ان ﺻﺪام
ﻗﺪ ﻳﺴــﺤﺐ اﻟﻘــﻮات اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
وﻟﻜﻦ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ
ﻟﻴﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻫﻨﺎك.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻓﻬﻤﺖ.

اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ :اﻟﺮﺟــﺎل اﻟﺬﻳﻦ
أرﺳــﻠﻨﺎﻫﻢ واﻷﺧﺒــﺎر اﻟﺘــﻲ
وﺻﻠﺘﻨــﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻮل اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﶈﺎﻳﺪة ﺗﻈﻬﺮ أن ﺻﺪام ﻟﺪﻳﻪ
ﺑﻌﺾ اﻷرﻗــﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘــﻮات واﻵﻟﻴــﺎت ﻫﻨﺎك٢٠ :
دﺑﺎﺑــﺔ ٣٠ ،ﻋﺮﺑﺔ ﻣﺪرﻋﺔ و٤٥
ﺷﺎﺣﻨﺔ وﺳﻴﺎرة ﺟﻴﺐ .اﺳﺘﻨﺎدا
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎﻫﺎ
وﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺷﻬﻮد اﻟﻌﻴﺎن ،ﻫﺬه
اﻟﻘﻮات ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
اﻵﺑــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﶈﺎﻳﺪة .اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ
اﻟﺒﺤﺮ .ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻌﺮاق
ﻳﺨﺸﻰ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮ.
ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ،ﻫﻨﺎك
ﻓﻮﺿﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﶈﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻮات
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻨﺎك.
ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻨﻬﺐ اﶈﻼت،
اﻟﺒﻨﻮك ،ﻣﺤﻼت اﳌﺠﻮﻫﺮات،
وﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﲢﻮي
أﺷــﻴﺎء ﺛﻤﻴﻨﺔ ،اﻧﻬﻢ ﻳﻨﻬﺒﻮن
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﻳﺎ ﻟﻠﻔﻈﺎﻋﺔ.
اﳌﻠــﻚ ﻓﻬــﺪ :ﻟﻬﺬا اﻟﺴــﺒﺐ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺴــﺮﻋﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﳌﻮﻗﻒ واﻟﺘﻲ
ﻻ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺷــﺮﺣﻬﺎ ﻋﺒــﺮ
اﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮﻗﻒ.
اﻟﺮﺋﻴــﺲ :ﻫــﻞ ﳝﻜــﻦ أن
ﺗﺨﺒﺮﻧــﻲ ﳌــﺎذا ﺗﺄﺟﻠﺖ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟
اﳌﻠﻚ ﻓﻬــﺪ :اﻟﻘﻤﺔ ﺗﺄﺟﻠﺖ
ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤــﺎت ﻣــﻦ
دول اﳋﻠﻴﺞ ،ﻣﺒﺎرك ،وزراء
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ﺑــﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،اﳌﻠﻚ
ﺣﺴﲔ أﻇﻬﺮت أن ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺔ
إذا ﻋﻘــﺪت ﻓــﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻦ
ﺗﻜــﻮن إﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ .اﻟﻘﻤــﺔ ﻟﻦ
ﺗﺨــﺮج ﺑﺈﺟﻤــﺎع ،ﻣــﻦ أﺟﻞ
اﳉﺪﻳﺔ ،اﳊﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع .ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻌﻰ
ﺟﺎﻫﺪﻳــﻦ ﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ اﻷﻣﻮر
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺣﺘــﻰ إذا ﰎ ﻋﻘﺪ

اﻟﻘﻤﺔ ،ﺳــﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار
ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :دﻋﻨﻲ أﳋﺺ ﻟﻚ
ﺷــﻌﻮري ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺣﻮل
ذﻟﻚ.
اﳌﻠــﻚ ﻓﻬﺪ :أﻧﺎ ﺳــﻌﻴﺪ أن
أﺳﻤﻊ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :أوﻻ ،اﻧﺰﻋﺠﺖ ﻣﻦ
اﻟــﺮد اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻴﺘــﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ .ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﺖ
ﻟــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎ .ﻟﻴــﺲ ﻓﻘﻂ
اﻻﻧﺴــﺤﺎب ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﻓﻮرﻳﺎ ،ﺷﺎﻣﻼ وﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط،
وإﳕﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸــﻤﻞ ﻋﻮدة
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
وأﻧﺎ ﺳــﻌﻴﺪ أﻧﻚ ﻣﺘﻔﻖ ﺣﻮل
ذﻟﻚ ،وإﳕﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻐﺮب اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل
وﺟــﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﻫﻨﺎك.
ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺪع ﺻﺪام ﻳﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺎﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
ﺛﺎﻧﻴــﺎ ،أﻧﻬﻴــﺖ ﻟﻠﺘــﻮ ﻓﻲ
ﻛﺎﻣﺐ دﻳﭭﻴــﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺎرﻳــﺮ ﻣﻠﺨﺼــﺔ ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ
واﺳــﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻓﻲ
رأﻳــﻲ ،ﻻ ﳝﻜﻨﻨــﺎ اﻻﻧﺘﻈــﺎر
أﻛﺜﺮ ﳌﻨﻊ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك
ﺟﻨﻮﺑﺎ وﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﺪام
ﻟﻼﻧﺴــﺤﺎب ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳــﺖ
واﻟﺴــﻤﺎح ﺑﻌــﻮدة اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ .ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻵن أن
ﻧﺒﺪأ ﺑﺎﺗﺨــﺎذ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﻲ
وﺻﻔﻨﺎﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﺒﻨﺪر
)اﻷﻣﻴــﺮ ﺑﻨــﺪر ﺑــﻦ ﺳــﻠﻄﺎن
ﺳــﻔﻴﺮ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ واﺷــﻨﻄﻦ
ﺣﻴﻨﻬﺎ( ،وﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﺣﺘــﻰ ﻓــﻮات اﻷوان .ﻟﻬــﺬا،
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻃﻠﺒﺘﻪ ﺳﻴﻜﻮن
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘــﻪ إﻟﻴﻜﻢ ﺣﺎﻻ .وﻫﺬا
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻜﺎﻣﻞ،
واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ وﻣﺎ
ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﳉﺒﻬﺔ
اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺻﺤﻴﺢ؟
اﳌﻠــﻚ ﻓﻬــﺪ :ﻫﺬا ﺳــﻴﻜﻮن
اﻷﻓﻀﻞ .أﺗﻔــﻖ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ

ﻗﻴﺎدﻳﻮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﺷﻬﺪاء اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺸﺮى ﺷﻌﺒﺎن

ﻋﺒﺮ ﻗﻴﺎدﻳﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟـ»اﻷﻧﺒﺎء« ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺘﻔﻜﺮ ﻓــﻲ اﳌﻌﺎﻧــﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة
واﻟــﺪروس اﳌﻬﻤــﺔ ﻟﻔﺘــﺮة اﻻﺣﺘــﻼل
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳــﺖ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻟﻠﻐــﺰو اﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫﺬه
اﻷﻳﺎم ،وأﻫﻤﻴﺔ ﻏﺮس ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟﻮﻃــﻦ واﻟﻌﻄــﺎء واﻟﻮﻻء
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس
اﻷﺑﻨﺎء واﻷﺟﻴﺎل ،وﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،اﺳﺘﺬﻛﺮ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺣﻤﺪ اﳌﻮﺳﻰ اﻟﺬﻛﺮى
اﻻﻟﻴﻤﺔ ﻟﻠﻐﺰو اﻟﻐﺎﺷﻢ ،ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ
ﺗﺎرﻳــﺦ  ٢أﻏﺴــﻄﺲ  ١٩٩٠ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم
اﻟﻌﺼﻴﺐ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻨﺎ وأﺻﺎب وﻃﻨﻨﺎ
اﻟﻐﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻣــﻊ ﺣﻠﻮل اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺰو اﻟﻐﺎﺷﻢ اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ،
وراح ﺿﺤﻴﺘﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺒﻴــﺮا وﺻﻐﻴﺮا ،رﺟــﻼ واﻣﺮأة ،وﻗﺪ
ﺿﺤﻮا ﺑﺄرواﺣﻬﻢ وﺑﺎﻟﻐﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﻴﺲ
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ أرض اﻟﻮﻃﻦ وﺟﻌﻞ راﻳﺘﻪ
ﺧﻔﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء.
واﺿﺎف اﳌﻮﺳــﻰ :ﻋﻠــﻰ ﻣﺮ ﺛﻼﺛﺔ
ﻋﻘــﻮد وﻓــﻲ ﻛﻞ اﳌﻴﺎدﻳــﻦ ﺳــﻄﺮت
ﺑﻄﻮﻻﺗﻬﻢ وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬــﻢ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﻢ
ذﻛــﺮى ﻓﺨــﺮ واﻋﺘﺰاز ﻓــﻲ أذﻫﺎﻧﻨﺎ ﻻ
ﺗﻐﻴﺐ .وﺷﻬﺪاء ﻃﻴﺐ اﷲ ﺛﺮاﻫﻢ رووا
وﻃﻨﻬــﻢ ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ اﻟﺰﻛﻴــﺔ .ﻧﻌﻢ ،إﻧﻬﺎ
دروس ﻧﺘﻌﻠﻤﻬﺎ وﻧﺘﻌﻆ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻧﻨﺴﻰ
ﺗﻠــﻚ اﻷﻳﺎم ﺑﺘﻌﺎوﻧﻨــﺎ وﺗﻌﺎﺿﺪﻧﺎ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪو واﻟﺘﻔﺎﻓﻨﺎ ﺣﻮل ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ
اﳊﻜﻴﻤﺔ ،وﻻ ﻧﻨﺴــﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ وﻗﻒ
ﺑﺠﺎﻧﺒﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
وآزروﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺑﻨﺎ .وﻧﺴــﺄل اﳌﻮﻟﻰ
ﻋﺰل وﺟﻞ أن ﻳﺪﱘ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن
ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻨﺎ اﳊﺒﻴﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻳﺤﻔﻆ

اﺣﻤﺪ اﳌﻮﺳﻰ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﺗﻮرﻛﺖ أوزال

ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻄﻮﻃﺢ

أﻣﻴﺮﻧﺎ وﻗﺎﺋﺪﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ وأن ﻳﻠﺒﺴﻪ ﺛﻮب
اﻟﺼﺤــﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﺟــﻼ ﻏﻴﺮ آﺟﻞ،
وﻳﺤﻔﻆ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻷﻣﲔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ
اﷲ ورﻋﺎﻫﻤــﺎ .ﺑــﺪوره ،ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع ﺷﺆون اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪاﷲ
اﳌﻄﻮﻃﺢ :ﲢﻞ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻠﻐﺰو
اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻐﺎﺷــﻢ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ أﻳﺎم ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﳌﺒﺎرك
ﻟﺘﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ اﻟﺬي ﻟﻘﻲ ﺣﺘﻔﻪ
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم وﻟﻴﺴﺪل اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﺒﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﳉﺎﺋﺮ واﻟﺬي
ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ
ﻃﻮال ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
وإﻧﻨﺎ إذ ﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ إﺑﺎن
ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻐﺎﺷــﻢ واﻟﺘﻀﺤﻴﺎت
اﻟﺘــﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ رﺟــﺎل وﻧﺴــﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋــﻦ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻌﺰﳝﺔ واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺴــﻮاﻋﺪ وﻃﻨﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ
اﻟــﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴــﺮ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ
اﻟﻐــﺰو ،ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ اﳉﻤﻴﻊ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ
ﺟﻨﺐ ﻹﻋﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﺻﺪارة دول

ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺸﻌﻼﻧﻲ

اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺠﺎﻻت.
وﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻣــﺮارة ﻫــﺬه
اﻟﺬﻛــﺮى إﻻ أﻧﻬﺎ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴــﺘﺨﻠﺺ
اﻟﻌﺒﺮ واﻟﺪروس واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ
اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﻟﺘﻔﺎف
ﺣﻮل اﻟﻘﻴﺎدة اﳊﻜﻴﻤــﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ
اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳــﺖ .وأﺿﺎف اﳌﻄﻮﻃــﺢ :ﻛﻤﺎ أن
اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬــﺎ وﻗﻔﺎﺗﻪ
اﳌﺸﻬﻮدة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺪم
ﲢﻴﺔ إﺟﻼل ووﻓﺎء ﻟﻸﺷﻘﺎء ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳋﻠﻴﺠﻴﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸــﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻧﺼــﺮة اﳊﻖ ﺣﺘﻰ ﻋﺎدت
ﻟﻪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ .واﻟﻬﻴﺌﺔ إذ ﺗﺴﺘﺬﻛﺮ ﻫﺬه
اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻌﺒﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺘﻬﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻷﻳﺎم اﳌﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﳌﺒﺎرك
وﺗﺘﻮﺟــﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﳊﻀــﺮة ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴــﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﳌﻔﺪى ﺑﺎﻟﺸــﻔﺎء
اﻟﻌﺎﺟــﻞ واﻟﺴــﻼﻣﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﺴــﻤﻮه،
وأن ﻳﺮﺣﻢ ﺷــﻬﺪاءﻧﺎ اﻷﺑﺮار اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻦ
ﻳﻨﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻟﻦ ﺗﻨﺴﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ
وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ،ﺳــﺎﺋﻠﲔ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن
ﻳﺤﻔﻆ أﻣﻴﺮﻧﺎ ووﻟﻲ ﻋﻬﺪه اﻷﻣﲔ وﺑﻼدﻧﺎ

ﻣﺮزوق اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷــﻌﺒﻬﺎ اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺮ
وﺳــﻮء .أﻣﺎ ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳــﻠﻄﺎن اﻟﺸﻌﻼﻧﻲ
ﻓﻘﺎل :ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا
أرواﺣﻬﻢ ودﻣﺎءﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻛﻮﻳﺘﻨﺎ
اﻟﻐﺎﻟﻴــﺔ ،وﻓﻲ ذﻛﺮى ﻓﺎﺟﻌــﺔ اﻟﻐﺰو
اﻟﺼﺪاﻣــﻲ اﻟﻐﺎﺷــﻢ ﻟﺪوﻟﺘﻨﺎ اﳊﺒﻴﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺆﻛﺪ أن اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺪﻫﺎ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻫﺬا اﳉﺮح اﻟﻐﺎﺋﺮ اﻟﺬي آﳌﻨﺎ
وﺷﻖ ﺻﻒ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ
أن ﻳﻨﺴﻰ ،وﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺬﻛﺮى
أن ﻧﻨﺴﻰ دﻣﺎء ﺷﻬﺪاﺋﻨﺎ اﻷﺑﺮار اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﻄﺮوا ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ﺗﺮاب ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻀﺤﻴــﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ أﺑﻨﺎء
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
اﻣﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻓﻘﺎل:
ﲤﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ذﻛﺮى اﻟﻐﺰو ﻛﻞ ﻋﺎم ﻟﺘﺮﺳﺦ
ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳــﻨﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ،ﻓﺎﻟﻐــﺰو داﻫﻤﻨــﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻇــﺮوف دﻗﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻣﻊ ﻫﺬا ﺳــﺠﻞ اﻟﺘﺎرﻳــﺦ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ
اﻟﺘﻼﺣﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
أي اﻧﺘﻤﺎءات أﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻧﻘﻠﻪ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻛﺸﻬﻮد ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ.

اﳉﻴﺪ ﺟﺪا أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
وﲡﻤﻴﺪ اﻷﺻﻮل واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺳﺄﻛﻤﻞ ردي ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ.
اﻟﺮﺋﻴــﺲ :ﺣــﻮل اﻟﻔﺮﻳﻖ،
ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﺳﻴﻜﻮن
ﻣﺴﺘﻌﺪا ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ
اﻷﻓﻀﻞ ،ﺟﻤﻴﻊ اﳋﻴﺎرات .أﻧﺎ
آﺳﻒ ﻟﺴﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﺣﻮل ﻫﺬا.
اﳌﻠــﻚ ﻓﻬــﺪ :ﻛﻼ ،اﻟﺴــﻴﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ.
أﺗﻔﻖ ﻣﻌﻚ ﲤﺎﻣﺎ ﺣﻮل اﻟﻔﺮﻳﻖ.
أود أن أﺿﻴﻒ أن اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ
ﻣــﻦ اﻟﻘــﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻏﺮب
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ اﳊﺪود اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ .اﻧﻬﺎ
ﻫﻨﺎك ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﻛﺈﺟﺮاء وﻗﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻮرط ﺑﺎﳊﺮب .ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﻣﻬــﻢ وﺿﺮوري
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل
ﺑﻨﺠﺎح.
اﻟﺮﺋﻴــﺲ :أﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻢ
ﺑﻬﺬه اﻟﻘــﻮات واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ
اﻟﻘﻮات اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق.
ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺰال ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﻠﻖ
ﺷــﺪﻳﺪ .اﻵن ،ﺑﻌــﺪ إذﻧﻚ ،أود
أن اﺳــﺘﻮﺿﺢ ﻣﻨﻚ ﻧﻘﻄﺔ أو
ﻧﻘﻄﺘﲔ.
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ :ﺟﻴﺪ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ
ﺣﺴﺎﺳﺔ .أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴــﻜﺮي ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ
ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻓﻌﻠﻪ .اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﲢﺘﺎج ﻟﻮﻗﺖ
ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻨﺸــﺮ اﻟﻘﻮات .وﻟﻬﺬا
أﻧﺎ ﻗﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ .ﻟﻢ
ﻳﻜــﻦ ﳑﻜﻨــﺎ ﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﻪ ﺑﻌﺪ
ﲡﺎوز اﳊﺪود )أي ﺑﻌﺪ دﺧﻮل
اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ(.
رﲟــﺎ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻃــﻮل اﳋﻂ ،وﻟﻜﻦ اﻵن
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﺧﻄﻮط ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣﻦ اﻻﻣﺪادات وﻋﻠﻴﻨﺎ ﲢﺮﻳﻚ
اﻟﻘﻮات ﳌﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﺻﺪام

ﻛﺎذب .وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻪ
وﻫﻮ ﻋﺪﱘ اﻟﺮﺣﻤﺔ .ﻟﻘﺪ أﺧﺒﺮك،
وأﺧﺒﺮ ﺳﻔﻴﺮﻧﺎ ،وﻣﺒﺎرك ﺑﺄﻧﻪ
ﻟﻦ ﻳﻬﺠﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻟﻘﺪ
أﺧﺒﺮ اﳉﻤﻴﻊ وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺬب.
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ :أﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل.
ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﻬﺠﻢ اﻟﻌﺮاق،
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻐﺰو رﲟﺎ ﻟﻦ
ﻳﺤﺪث .ﻟﻬﺬا ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻧﻌﻤﻞ
ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺠﺎح.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﺣﺴﻨﺎ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧﻀــﻊ اﳋﻄﻂ .وﻟﻜــﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ
أن ﻧﻨﻈــﺮ ﻟﻬــﺬا ﺑﺸــﻜﻞ أﻛﺜﺮ
إﳊﺎﺣــﺎ .ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻀﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﻮات ﻫﻨﺎك ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ وإﻻ
ﻓﺈن ﺻــﺪام اﳌﻤﺘﻠــﺊ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ
واﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ .وﺑﺪون
ﺗﻌﺰﻳﺰات ،ﻻ ﺷــﻲء ﺳﻴﻤﻨﻌﻪ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ.
اﳌﻠــﻚ ﻓﻬــﺪ :أﺗﻔــﻖ ﻣﻌــﻚ،
وﻟﻜﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ﻣﺴــﺘﻨﺪة
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ .ﻧﻌﺘﻘﺪ
أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ،
وﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻧﺎﺟﺤﺔ.
ﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ أرﻳﺪه .ﺧﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺎﺟﺤﺔ وﲢﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ
ﻣﺮة واﺣﺪة وإﻟﻰ اﻷﺑﺪ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :أﺗﻔﻖ .ﺳﻨﺮﺳــﻞ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﺎﻻ .ﻧﻘﻄﺔ أﺧﺮى أود
أن أﻃﺮﺣﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ
ﺷــﺮف .أﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻴــﻮي ﺟــﺪا ـ
أﺳﺎﺳــﻲ ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤــﺪة وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳌﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺎﻟــﻢ اﻟﻐﺮﺑــﻲ .وأﻧــﺎ ﻋﺎزم
ﻋﻠــﻰ أن ﺻﺪام ﻟــﻦ ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎر .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻀﻊ ﺧﻄﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﻮن ﻫﻨﺎك ،ﺳــﻨﺒﻘﻰ
ﻫﻨﺎك ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﳌﻐﺎدرة.
ﻫﺬه ﻛﻠﻤﺘﻲ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا.
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺒﺖ وﺳﺌﻤﺖ ﻣﻦ ﺻﺪام
وأﻛﺎذﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.
وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺒﻘﻰ ﻣﻌﺎ وﻧﺤﺘﺎج أن
ﻧﻔﺮض ذﻟﻚ ﺑﻘﻮة .ﻟﻘﺪ ﲢﺪﺛﺖ
ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴــﺲ أوزال )اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ آﻧﺬاك ﺗﻮرﻛﺖ أوزال(
واﻟﻨﺎﺗﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ.
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﻮ .واﻟﻨﺎﺗﻮ
ﻳــﺮى أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿــﻊ ﻋﺎﺟﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ :أﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ
ﻗﻠﺘﻪ ،ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ.
ﻛﻞ ﻣﺎ أرﻳﺪه ﻫﻮ أن ﻧﻀﻊ ﺧﻄﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ،ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﺘﻜﻮن
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ.
اﻟﺮﺋﻴــﺲ :أﺗﻔﻖ ،واﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ .ﻧﺤﻦ أﻳﻀﺎ ﺣﺮﻛﻨﺎ
اﺳــﻄﻮﻟﻨﺎ واﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﻮن
واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﺣﺮﻛﻮا ﺳﻔﻨﻬﻢ
ﻧﺤﻮ اﳋﻠﻴــﺞ .ﻧﺤﺘﺎج ﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺘﻀﺎﻓــﺮ ﺣــﻮل اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ .ﻧﺤــﻦ ﻧﺪﻓــﻊ
ﺑﺎﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻓــﻲ اﻷﱈ
اﳌﺘﺤــﺪة ﻻﺣــﻜﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
اﳉﻤﻴــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻳﺘﻌــﺎون
ﻻﺧﻀــﺎع ﻫــﺬا اﻟﺮﺟــﻞ ﻋﻠﻰ
رﻛﺒﺘﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ .ﻟﻘﺪ ﲢﺪﺛﺖ
ﻣﻊ رﺋﻴــﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ،

واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ورﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﻣﺴﺘﺸﺎر
أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻜﻢ .وﻗﺪ أﻋﺮﺑﻮا ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ
ﻋﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﳌﺎ ﺟﺮى ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
وﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات ﺿﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
أﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﺟﺪا.
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ :أﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﺑﻜﻞ اﺧﻼص .أﺷﻜﺮك ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ .وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ أن ﻫﺬا
اﻟﺮﺟﻞ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﺠﻬﻮدﻧﺎ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :أرﻳﺪك أن ﺗﻌﺮف
أﻧﻨﻲ ﻗﺪ ﺧﺎب ﻇﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﻌﺮب .ﻟﻦ أذﻛﺮ أي
أﺳﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻜﺎﳌﺔ .أﻓﻬﻢ
أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت
اﻟﺘﻲ ﳝﺎرﺳﻬﺎ ﺻﺪام ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟــﺪول .وﻟﻜﻦ ﻫــﺬه اﳋﻴﺒﺔ
ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﳉﻤﻴﻊ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ،
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس وﻏﻴﺮه .وﻫﺬا
ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺪول
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر ﻟﺼﺪام ﺻﻌﺒﺎ.
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ :أﻗــﺪر ﻣﺎ ﻗﻠﺖ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮر ﺻﻌﺒﺔ،
ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺤﺪي ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﺸﻞ اﻟﺒﻌﺾ.
اﻟﺮﺋﻴــﺲ :أﺣﺘــﺮم ﻛﺜﻴﺮا
ﻗﻴﺎدﺗﻚ ،ﻟﻬﺬا ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون
ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺗﻀﺤﻴــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة
ﻟﺪﻋﻤﻜﻢ ﻓــﻲ أي ﺣﺎل .ﻫﻨﺎك
اﺣﺴــﺎس ﻛﺒﻴــﺮ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ.
ﺳﻨﺠﻌﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﳋﺒﺮاء ﻳﺄﺧﺬ
ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻴﻜﻢ ﺣﺎﻻ ،وإذا ﻛﺎن
ذﻟــﻚ ﺿﺮورﻳﺎ ،ﺧــﺬ اﻟﻘﻴﺎدة
ﻟﺘﻈﻬــﺮ ﻟﺼﺪام ﺑﻜﻞ ﻗﻮة أﻧﻪ
ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻨﻤﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ.
ﻟﺪي ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻢ وأﻋﻠﻢ
أﻧﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا.
ﻟﻬﺬا ﻟﺪﻳﻜﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة .ﻋﻨﺪﻣــﺎ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻗﻮاﺗﻨﺎ ،ﻟﻦ ﻳﺨﺮﺟﻮا
ﻗﺒﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ .أﺣﻴﻴﻚ
وأﺣﺘﺮﻣــﻚ .وﻟﻜــﻦ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
أن ﻧﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﳉﺒﻬﺘــﲔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
اﳌﻠــﻚ ﻓﻬــﺪ :أود أن أﻧﻘــﻞ
ﲢﻴــﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ وﺷــﻌﺒﻲ.
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺳــﻤﻌﻨﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﻜﻢ،
أدرﻛﻨﺎ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻲ
ﺧﻴﺮ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﺣﺴــﻨﺎ ،ﻧﻮد أن
ﻧﻔﻌﻞ اﳌﺰﻳﺪ وﺑﺄﺳــﺮع وﻗﺖ.
اﻋﺘﻘــﺪ أن ﻫــﺬا ﳌﺼﻠﺤﺘﻜــﻢ
وﳌﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ .إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء
واﺣﺘﺮاﻣــﻲ .وأرﺟﻮك اﺗﺼﻞ
ﺑﻲ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻟﻴﻼ أو ﻧﻬﺎرا.
اﳌﻠــﻚ ﻓﻬﺪ :ﻛﻠﻤﺔ ﺷــﻜﺮا ﻻ
ﺗﻜﻔﻲ .أﺛﻤــﻦ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﺻﺪاﻗﺘﻚ.
أﺛﻤــﻦ اﻟﺼﺪاﻗــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻟــﺪى
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي
ﻳﻘﻒ ﻣﻊ اﳊﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﺑﻮرﻛﺖ وﺑﻮرﻛﺖ
ﺑﻼدﻛﻢ.
اﳌﻠــﻚ ﻓﻬﺪ :أﻧــﺖ ﺻﺪﻳﻘﻲ
اﳌﻘﺮب ﺟﺪا.
اﻟﺮﺋﻴﺲ :أﺷﻌﺮ أﻧﻨﻲ ﺟﻨﺒﺎ
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻌﻚ وﻧﺤﻦ ﻧﻮاﺟﻪ
ﻫﺬه اﳌﺸــﻜﻠﺔ اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ .ﺷﻜﺮا
ﻟﻚ وإﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء.

مجلس األمة
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االربعاء  ٥اغسطس ٢٠٢٠

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل جلسة أمس ،عن تقدم  ١٠نواب بطلب لطرح الثقة في وزير املالية براك الشيتان .جاء ذلك بعد مناقشة املجلس في جلسته العادية االستجواب املوجه إلى الوزير الشيتان من النائب رياض العدساني .وقال الغامن
إن النواب املوقعني على الطلب هم :مبارك احلجرف ورياض العدساني وراكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصالح خورشيد .وأوضح الغامن أنه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة
خاصة يوم األربعاء املقبل .ثم تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إلى املجلس بطلب تأجيل مناقشة االستجواب املوجه إليه من النائب شعيب املويزري ،حيث قرر املجلس حتديد جلسة  ١8أغسطس
اجلاري موعدا ملناقشته .وخالل اجللسة طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد أعضاء مجلس األمة بأن صحة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في «حتسن ملحوظ وهلل احلمد» ،سائال اهلل العلي القدير أن مين على سموه بالشفاء العاجل
والعودة قريبا إلى الكويت .وقال اخلالد في مداخلة له بجلسة املجلس العادية قبل يومني :مرت الذكرى األليمة الـ  3٠لالحتالل العراقي الغاشم ،حيث كان للكويتيني كلمة وعبرة في التماسك واالحتاد لتجاوز جميع الصعاب و«معنا أشقاؤنا وأصدقاؤنا وشبكة عالقاتنا
من دول العالم» .وفي سياق آخر ،أكد سموه االستعداد وجاهزية احلكومة ملناقشة إجراءاتها ملواجهة أزمة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد ،)١9 -معربا عن االستغراب ملناقشة النواب هذا األمر ضمن بند كشف األوراق والرسائل الواردة رغم إدراج طلب مناقشة
بهذا الشأن على جدول أعمال اجللسة .وذكر سموه أن احلكومة قامت باالستعداد والتجهيز لهذه اجللسة التي طلبها النواب من مدة وحضرت احلكومة ومعها كل معلوماتها وعلى أمل إعطاء الفرصة لها لشرح إجراءاتها بوضوح وشفافية .وإلى التفاصيل:
تابع اجللسة :ماضي الهاجري  -سامح عبداحلفيظ  -سلطان العبدان  -بدر السهيل

 ١٠نواب يقدمون طلب ًا لطرح الثقة بوزير املالية
افتتح رئيس مجلس األمة
مرزوق الغامن اجللسة العادية
أمــس الثالثــاء  4أغســطس
 ٢٠٢٠عند الســاعة التاســعة
والنصف بعد أن كان قد رفعها
لعــدم اكتمــال النصاب ،وتال
األمني العام أســماء األعضاء
احلاضريــن واملعتذريــن عن
اجللسة والغائبني دون إذن أو
إخطار ،وتال األمني العام أسماء
أعضاء اللجــان الغائبني عن
اجتماع أو أكثر من اجتماعات
اللجان.
أمــر أميــري باالســتعانة
بســمو ولي العهد مبمارســة
بعض الصالحيات الدستورية،
يعهــد الى ســمو ولــي العهد
اختصاصاتنــا اآلتية الواردة
بالدســتور بصفة مؤقتة الى
حني زوال العــارض الصحي
الذي ألم بنا:
 تعيني الوزراء. التصديق على املراسيم. إبرام املعاهدات الدولية. إصدار املراسيم بقوانني. وضــع مراســيم اللوائــحالتنفيذية للقوانني.
 اختصاصاتنا الدســتوريةملجلس األمة.
 أداء الــوزراء اليمــنيالدستورية.
 تعيــني املوظفــني املدنينيوالعســكريني واملمثلــني
الديبلوماسيني.
أمير الكويت
٭ نسأل اهلل سبحانه وتعالى
أن يعيد أميرنا ســاملا مشافى
فــي القريــب العاجــل ونظرا
للظــروف الراهنــة ،نرجــو
االلتزام باالحتياطات الصحية
والتباعد االجتماعي.
أتقدم باألصالة عن نفسي
بخالص العزاء لزميلنا النائب
حمدان العازمي ،وذلك لوفاة
املغفور لها والدته.
وفقــدت الكويــت أحــد
رجاالتهــا املخلصــني وهــو
أحمد راشد الهارون الذي بدأ
أعمالــه في ســتينيات القرن
املاضــي ومديــر عــام غرفــة
جتارة وصناعة الكويت ،وقد
عرف الفقيد مبناقبه احلميدة
وأخالقه العالية.
فباألصالــة عــن نفســي
وبالنيابة عن النواب أتقدم الى
أسرة الفقيد بصادق التعازي
واملواساة الى أسرة الفقيد.
واحلكومــة بدورها أبنت
الفقيد.
٭ بــدر املــال :بــدأ حياته في
تأسيس مؤسســة التأمينات
مع العم حمــد اجلوعان وفي
عهــده صــدر قانــون إنشــاء
هيئة أسواق املال ،فقدان هذا
الشخص ســبب جرحا كبيرا
باعتباره أحد القامات الكويتية.
٭ يوسف الفضالة :رحم اهلل
العــم أحمد الهارون ،كانت له
بصمات وآثار واضحة في كل
املناصــب التي تقلدهــا ،كان
دمث اخللق ،وال ننسى أعماله
اخلالدة ،رحم اهلل الفقيد وألهم
أهله الصبر والسلوان.
٭ أحمــد الفضــل :رحم اهلل
العم أحمد راشد الهارون رجل
املواقف الصلبة ورجل االتقان
في العمل ودماثة خلقه يشهد
بها القاصي والداني في مسيرته
ســواء كانــت التعاونيــة أو
احلكومية وبصماته واضحة.
٭ صالح عاشور :زاملنا العم
املرحــوم أحمد الهــارون في
املجلــس وكان مثاال لألخالق
الراقيــة ونعــزي الزميــل
عبدالوهاب مســاعد الهارون
ونعــزي عائلتــه الكرميــة
والشعب الكويتي.
٭ عبــداهلل الرومــي :فقــدان
رجــال الكويــت أمــر محزن
وأمر يشــعرنا باألسى ،لكنها
مشيئة اهلل ،في بداية األسبوع
فقدنا أحمد الهارون وعيسى
بشارة ،وعاصرت أحمد الهارون
وحسن اخللق
وميتاز بالطيبة ُ
واملثابرة في العمل وكل األماكن
التــي عمل بها قدر اهلل لها أن
تنجح ،وكل أسرة الهارون فيهم
وحسن اخللق.
الطيبة ُ
وأيضا نعزي آخر نواخذة
الكويت الذين ميتازون بحب
الوطــن وعملــوا بجهــد ولم
يغتالوا وطنهم وحافظوا عليه
وهــذه امليزات التــي نفتقدها
عندمــا نفتقــد العم عيســى
بشارة.
وتــال األمني العام أســماء
األعضاء الغائبني واملعتذرين
عــن اجتمــاع أو أكثــر مــن
اجتماعــات اللجــان الدائمــة

ملشاهدة الڤيديو

(هاني الشمري)

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وعلي الدقباسي وعيسى الكندري على املنصة

د.رنا الفارس

محمد الدالل

عبداهلل الرومي

نايف املرداس

مبارك احلريص

واملؤقتة منذ  14يوليو ٢٠٢٠
الى  ٢9يوليو .٢٠٢٠

 - 4رســالة من رئيس جلنة
الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمــل يطلــب فيهــا متديد
تكليف اللجنة إلى نهاية دور
االنعقاد احلالي حتى يتسنى
لها تقــدمي تقريرها عن مدى
سالمة استخدام خدمة شبكات
االتصال اجلديــدة  G٥ومدى
توفر وضمان الصحة العامة
للمواطنني واملقيمني وسالمة
البيئة بســبب استخدام تلك
الشبكات.
(موافقة عامة)
 - ٥رســالة من رئيس جلنة
الشباب والرياضة يطلب فيها
متديد تكليف اللجنة بالتحقيق
في املخالفات املالية واإلدارية
ومــا يشــوب عمليــة التفرغ
الرياضي من جتاوزات ،على أن
تقدم اللجنة تقريرها النهائي
خالل شهر واحد.
(موافقة عامة)
 - 6رســالة مــن النائــب
يوســف الفضالة يطلب فيها
مراجعة قرار مجلس الوزراء
مبنح مكافآت مالية للعاملني
بالصفــوف األمامية ملواجهة
انتشــار فيــروس كورونــا
املســتجد والنظر فيه ليشمل
كل من عمل خالل هذه األزمة
ومساواتهم مع الفئات املذكورة.

(موافقة عامة)
 - 7رســالة من النائب محمد
الدالل يطلب فيها تكليف جلنة
تنمية املوارد البشرية بإعداد
تقرير بشأن ضوابط وتقييم
القياديــني في الدولة ،على أن
تقدم اللجنــة تقريرها خالل
مدة ال تتجاوز شهرا.
(موافقة عامة)
 - 8رســالة من رئيس جلنة
الشــؤون الداخليــة والدفاع
يطلب فيها منح اللجنة مهلة
اضافية ملدة شهر حتى يتسنى
لها تقدمي تقريرها عن قضية
املرور.
(موافقة عامة)
 - 9رســالة من رئيس جلنة
الشــؤون الداخليــة والدفاع
يطلب فيها منح اللجنة مهلة
إضافية ملدة شهر حتى يتسنى
لها تقدمي تقريرها عن دراسة
موضوع قرار وزارة الداخلية
بإغالق باب القيد في االنتخابات
لتعارضه مع فترة االنتخابات
التكميلية.
(موافقة عامة)
 - 1٠رسالة من رئيس جلنة
الشؤون املالية واالقتصادية
تطلب فيها إحالة تقرير جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية
رقم  ٢٠عــن االقتراح بقانون

املرفق بشــأن تعديــل قانون
العمــل فــي قطــاع األعمــال
النفطية ،الى جلنة الشــؤون
الصحية واالجتماعية والعمل
لالختصــاص وفقا للمادة ٥8
من الالئحة الداخلية.
(موافقة عامة)
 - 11رســالة من رئيس جلنة
املرافق العامة بالنيابة يطلب
فيهــا اعــادة تكليــف اللجنة
بإعداد تقرير متكامل بشــأن
مــدى توافــر األمــن الغذائي
الزراعي واحليواني ،على أن
تقدم تقريرها خالل شهرين.
(موافقة عامة)
 - 1٢رسالة من رئيس جلنة
املرافق العامة بالنيابة يطلب
فيها احالة االقتراحني بقانونني
املتعلقني برجــال االطفاء الى
جلنة الشؤون الداخلية والدفاع
لالختصــاص وفقا للمادة ٥8
من الالئحة الداخلية.
(موافقة عامة)
 - 13تقريــرا األمانــة العامة
عن اجتماعات جلان املجلس
الدائمة واملؤقتة خالل الفترتني
مــن  1ينايــر  ٢٠٢٠وحتى 31
مارس  ،٢٠٢٠ومن  1أبريل ٢٠٢٠
وحتى  3٠يونيو  ،٢٠٢٠عمال
بالفقرة االخيرة من املادة 46
مــن الالئحة الداخلية ملجلس

االمة.
٭ علي الدقباسي :في هذه األيام
املباركة نتمنى ان يكون بأس
املسلمني ليس بينهم وأن تعود
االمــة موحدة ترحــم بعضها
بعضا ونهنئ الشعب بنجاح
العملية اجلراحية التي اجريت
لصاحب السمو ،الكويت كلها
مريضة مبرض صاحب السمو
ندعو اهلل ان تقر اعيننا بشوفه
ومتعه اهلل بالصحة والعافية.
قضيــة القيــد االنتخابي
عندما جاءت الداخلية وألغت
القيــد والكل توقف اعماله ،ال
نوافق على ذلك ألنهم حرموا
كثيرا مــن الكويتيني من حق
التسجيل في القيد االنتخابي،
اعتقد انه بدون اصالح النظام
االنتخابي فإن الفســاد سوف
يستمر ،النظام الذي يقوم على
نظام الصوت الواحد ،والذي
جتاهل مناطق كبيرة وزعتها
الدولة بدءا من عبداهلل املبارك
وغيرها من مدن عظيمة الزالت
خارج النظام االنتخابي.
علــى احلكومــة ان تبادر
باإلصــالح وأن يكــون
التصويــت بالبطاقــة املدنية
والسماح للعساكر ان يصوتوا
باالنتخابات حتى يرتفع عدد
الناخبــني ليشــمل أكبر عدد

التصديق على املضابط

صــادق املجلــس علــى
املضابط أرقام 1441أ144٠ ،ب
بتاريخ  16و 17يوليو .٢٠٢٠
٭ كالم املطير والعدساني مت
شطبه من املضبطة.
الرسائل الواردة

أدرج علــى جــدول أعمال
جلسة الثالثاء  13رسالة واردة
جاءت كالتالي:
 - 1رسالة من حضرة صاحب
السمو أمير البالد يشكر فيها
رئيس وأعضاء مجلس األمة
على تهنئتهم لسموه مبناسبة
جناح العملية اجلراحية التي
أجراها.
 - ٢رســالة من ســمو نائب
األمير وولي العهد يشكر فيها
رئيس وأعضاء مجلس األمة
على تهنئتهم حلضرة صاحب
الســمو امير البالد مبناسبة
عيد االضحى املبارك.
 - 3رسالة من سمو ولي العهد
يشــكر فيها رئيــس وأعضاء
مجلــس األمة علــى تهنئتهم
لسموه مبناسبة عيد األضحى
املبارك.

الغامن :االستجواب كان راقي ًا في الطرح من ِقبل الطرفني

قال رئيس مجلس األمــة مرزوق علي الغامن إن
استجواب النائب رياض العدساني لوزير املالية براك
الشــيتان كان راقيا وانتهى بتقدمي طلب طرح الثقة
بالوزير ،الفتا الى أنــه وفقا لإلجراءات الالئحية مت
حتديد يوم األربعاء القادم  12أغســطس للتصويت
على الطلب.
وذكر الغامن في تصريح صحفي عقب اجللســة
«كما تابعتم في جلســة اليوم مت تأجيل بند األسئلة

ثامر السويط

وتقدمي االستجوابات ،بحيث متت مناقشة االستجواب
األول املقدم من النائب رياض العدســاني إلى وزير
املالية براك الشيتان» ،مضيفا ً «حقيقة أشكر الطرفني
فاالستجواب كان راقيا».
واوضح الغامن أن االســتجواب املقدم من النائب
شــعيب املويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أنس الصالح سوف يناقش في اجللسة العادية القادمة

د.عبدالكرمي الكندري وعبدالوهاب البابطني

بتاريخ  18أغسطس .وأشار الغامن إلى أن جدول األعمال
ســيبدأ يوم غد (اليوم) ببند األسئلة ثم بند طلبات
املناقشة بشأن التعليم والصندوق املاليزي ،يعقبها
مجموعة من القوانني التي وزعت على جدول األعمال
باإلضافة إلى التصويت على بعض طلبات التحقيق.
وقال الغامن إنه إذا لم يتســن للمجلس استكمال
جدول األعمال يوم غد األربعاء (اليوم) فســيطلب
متديد اجللسة إلى يوم اخلميس.

عبدالوهاب البابطني

مــن الناخبــني وكلمــا ارتفع
عــدد الناخبني فلتتعدد اآلراء
في مجلس األمة ،نتضرع الى
اهلل أن يكفينا شرور أنفسنا
وأن يهدينا اهلل ملصلحة بلدنا
وفيمــا ينفــع النــاس وفيما
يحقق اإلصــالح احلقيقي ،ال
زلنــا نتناقش في حق الناس
في التصويت في ظل الثورة
التكنولوجية ،وعلى احلكومة
أن تزيل هذا البيرق وتخفيض
ســن الناخب الى  18ســنة أو
إغالق ملف القيود.
٭ د.عادل الدمخي :نسأل اهلل
الشــفاء العاجل لسمو األمير
وســرعة عودتــه الــى بلــده
وشعبه ونتمنى التوفيق لسمو
نائب األمير لقيادة هذا البلد في
الفترة احلالية الى بر األمان.
أرسلت رســالة حول عقد
اجللسات في ظل وباء كورونا
والكالم ليس لهذا املجلس فقط،
فقد تتكرر هذه اجلائحة ولذلك
يجب أن تكون هناك منهجية
واضحة فــي التعامل مع عقد
اجللسات.
في  13/٥/٢٠٢٠سمو رئيس
الوزراء والوزراء اعتذروا عن
اجللسة للظرف الصحي.
في  16/6جاءت رسالة من
وزير الصحــة حتذر من عقد
اجللسة وعقدنا اجللسة.
في  14/7بســبب كتاب من
وزارة الصحة لم نعقد اجللسة،
لذلك كانت هذه الرسالة مهمة
حتــى تكــون هنــاك معايير
واضحة لعقد اجللسات وفق
االشتراطات الصحية ،وهناك
معايير فنية ،أرجو أن تعرض
الرسالة وأن يكون هناك تعاون
ليكون لنا دور حقيقي بجدول
متفق عليه بني السلطتني في
ظل احملافظة على االشتراطات
الصحية.
٭ مــرزوق الغــامن :أي رأى
يحترم ويقــدر ،لكن كنا نربأ
بك أن تذكر في رسالتك (شبهة
مزاج سياسي) في  13/٥رفعت
بسبب عدم حضور احلكومة
وعدم اكتمال النصاب النيابي
وفي  16/6متت الفحوصات قبل
اجللسة وكانت سليمة ولذلك
عقدت ،وجلســة  14/7وجهنا
دعــوة حتــى ال يكــون هناك
تشــكيك في النوايا ووجهنا
الدعــوة ومتــت الفحوصات
وبنــاء علــى الفحوصات ،مت
إرجاء اجللسة.
نفــس الشــيء فــي هــذه
اجللسة متت الفحوصات وبناء
عليها متت اجللسة ،والقرار هو
للمجلس الذي فوض الرئيس
ومكتب املجلس ،العملية ليست
مزاجية ،ولكن تخضع ملا يأتينا
مــن ردود علــى الفحوصات
الطبية من املراجع الصحية.
٭ عادل الدمخي :الشعب كله
سيتكلم ملاذا ال نعقد اجللسة،
واملســألة ال نتكلم عن وضع
حالي ،هــذا األمر قــد يتكرر،
وإذا لم توجد ضوابط فالبد أن
توجد هذه الضوابط ،القضية
تتغير من جلسة الى جلسة.
٭ مــرزوق الغــامن :عندمــا
قرأ مكتب املجلس الرســالة،
الضوابط واملصابني واضحة
واملجلــس فــوض املكتب في
اتخــاذ القــرار ،ويفترض أن
تتم الفحوصــات ،وإذا كانت
ســليمة تنعقد اجللسة ،وإذا
لــم يكــن كذلــك فأنــا أحتمل
املسؤولية ،واحلكومة أرسلت
كتابا موضحة فيه األســباب
وقرأت لكم األســباب ،وإذا لم
يســتدعي إلغــاء اجللســة ال
نلغيها والعكس ،وذلك بقرار
من مكتب املجلس.
٭ محمد الدالل :رسائل كرمية
وردتنا من صاحب السمو أمير
البالد ،ونسأل اهلل أن يعيده
الى البالد بصحة وعافية وأن
ُيسعد أهل الكويت بوجوده،
ونشكر سمو نائب األمير وولي
العهد على رســالته الكرمية،
ونســأل اهلل أن يوفقــه فــي
املســؤولية املوكلــة إليه من
صاحب السمو.
خالص العزاء بوفاة العم
راشد الهارون وعيسى بشارة
ووالدة زميلنا حمدان العازمي.
٭ قدمــت رســالة تتعلــق
مبوضوع القياديني في الدولة،
واملسألة مسألة إدارة بالدرجة
األولى سواء كانت إدارة املال
واالستثمار البشري والتعليم
والصحة ترتبط كلها بنجاح
اإلدارة وإذا لم نحسن اإلدارة
فشلنا العملية بسبب ضعف
الضوابــط وهي غير محكمة،

على أي أســاس يتــم اختيار
ناس تدير املال وتســتثمره،
وهناك تدوير للمنصب وتأقيت
للمنصب بحيث ان الشخص
الذي يودونه فــي الصندوق
االســتثماري في اخلارج ألن
فــي الداخل ديوان احملاســبة
يســتطيع املراقبــة ،لكن من
الداخل ال يوجد ،ولذلك طالبت
بتقرير عاجل من جلنة املوارد
البشرية حتى نتجه في البلد
الى االجتاه الصحيح.
٭ صالح عاشور :نبارك لسمو
األمير وسمو ولي العهد حلول
عيد األضحى املبارك ،وندعو
اهلل أن يعود سموه بالصحة
والعافيــة الى أهله وشــعبه
والكل يدعو لسموه بالصحة
والعافيــة ،صحــة صاحــب
الســمو تهــم كل الكويتيــني
والدول ،وعلى الديوان األميري
أسبوعيا إصدار بيان توضيحي
لصحة سمو األمير ،منعا للقيل
والقال ،خاصة في ظل التواصل
االجتماعي ،األخت فجر السعيد
أعلنــت أنهــا ســتصدر بيانا
أســبوعيا عن صحــة األمير
وهذه مهمة الديوان األميري.
بخصوص الرسالة رقم 6
بشأن موضوع كورونا ،أعتقد
أن احلكومة لم تنجح جناحا
مهما في مكافحة «كوفيد »19
القــرارات تتغير في ســاعات
وخير مثــال املراحل اخلمس
وبالضغط السياســي يتغير
القــرار ،واملراحــل إذا كانــت
بأســس ســليمة يفترض أال
تتغير القرارات.
الكل شاهد فتح املطار بدون
ضوابــط للوافديــن ونتيجة
للضغــط الشــعبي والنيابي
تغيــرت القــرارات وبعــد 6
ســاعات تتغير القرارات مرة
أخــرى ،واعتمــاد دخولهــم
بطريقــة غيــر مباشــرة ،هذا
دليل تخبط والكل في تخوف
من املرحلة الثانية من زيادة
اإلصابات ،حكومة ال تستطيع
أن يكون لديها رؤية واحدة في
قضية مثل هذه فأفتقد الثقة
فيهــا ،وأحمل وزيــر الصحة
إذا كان هو املســؤول عن هذه
القرارات ،أحمله املســؤولية
الصحية والسياسية واألمنية
بســبب التناقــض مــع ادعاء
تعديل التركيبة السكانية.
٭ أحمد الفضل :ألستنا تلهج
بالدعاء بعودة صاحب السمو
ساملا معافى الى ديرته.
قبــل ايــام تشــرفنا بلقاء
ســمو نائب االميــر وطمأننا
علــى صحة ســموه ومجلس
الوزراء في بيانه طمأننا على
صحة سموه وإذ ال يساورنا
شك في رســوخ اسرة احلكم
والبلد محكومة مهما اراد بها
الطامعون ومهما حاك املتآمرون
مؤامراتهم ،فهذا البلد سينجو
بتماســكها والتفافهــا حــول
قيادتها السياسية.
هــذه الكلية وهذا التعميم
امــر خاطــئ والرؤية بشــكل
خاطئ  .ليــس كل الكويتيني
ممن يؤمن بهذا الكالم ،ففي كل
مرة متر بها القيادة السياسية
بطارئ صحي اال وقام مجموعة
إلثارة االشاعات والفنت والتقول
علــى مقــام صاحب الســمو
واالجهــزة االمنيــة تعلم من
يصــدر هــذه االشــاعات من
التخبطات وتغيير احلظر من
وقــت الى وقت هــذا امر غير
مقبــول ،العامل صار مكبوتا
ملــدة  ٥اشــهر اعــد النظر في
الفريق االقتصادي في مجلس
الوزراء يا رئيس الوزراء ،نحن
نأكل مما ننتج يوميا ،والفريق
االقتصادي ال يفكر فيما يجب
ان يفكــروا فيــه ،واالصطدام
قريب يا سمو الرئيس ،وتقدمنا
باقتراحات باجلملة لم يؤخذ
بها ولم يعطونا بديال.
٭ عبــداهلل الرومــي :كل عام
وانتم بخير والشعب الكويتي
وصاحب السمو بخير ونسأل
اهلل ان يعود ساملا معافى وأن
ميارس اختصاصاته بنفسه
ونشــكر ســمو ولــي العهــد
علــى برقيته ونســأل اهلل له
التوفيق واملعونة ،نحن في أيام
قريبة من ايام الغزو العراقي
نتذكر شــهداءنا االبرار الذين
ضحوا بحياتهم حتى جنلس
هنــا ،ونشــكر دول اخلليــج
والدول العربيــة التي وقفت
معنا امــام هــذه التضحيات
للشعب الكويتي الذي ضحى
من اجــل عــودة الكويت ،مع
االسف خربناها ،وخير دليل

مجلس األمة

االربعاء  ٥اغسطس ٢٠٢٠

م.وليد اجلاسم
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د.سعود احلربي

مرمي العقيل

د.رنا الفارس

«مرت علينا ذكرى أليمة وهي ذكرى الغزو لنأخذ منها العبر ..هناك طلب ملناقشة إجراءاتنا خالل جائحة كورونا ونحن جاهزون وحاضرون بكل معلوماتنا»
ّ

حتسن ملحوظ
اخلالد :أطمئن املجلس على صحة صاحب السمو وهو في ّ

سمو الشيخ صباح اخلالد وأنس الصالح ود.فهد العفاسي

الســرقات والقضايا ،ونشكر
رئيس الوزراء على االحاالت
للنيابة لكن لألســف حصلت
في بداية االزمــة صفقنا لكم
ولكن قرار فتح وإغالق املطار ال
يجوز ان يحدث بهذه الطريقة
والعالم بالطائــرات ،فالعالم
يرصدنا وال يجوز اتخاذ مثل
هذا القرار قبل دراسة سلبياته
او ايجابياته ،وساعتها ال احد
يســتطيع انتقادي ،ارجو ان
تدرس قراراتكم بعناية حتى
ال تكون لنا ردة فعل.
انتــم حصلتــم علــى ثقة
الناس في البداية فال تضيعوها
وخاصة ان لديكم طريقا طويال
في موضوع االصالح ومحاربة
الفساد كنا نربأ بكم ان يحدث
ذلك من حكومة الكويت.
٭ سعدون حماد :عندما حتدث
االنتخابات البد ان يقف القيد،
ألن هناك فترة حتصني اجلداول
في  ،4/٥والطعون في شهر ،7
دائما يقف القيد الى االنتخابات،
اعطيت حــال باقتراح بقانون
مت رفضــه للجنة ،وهو ان لك
صوتا في الدائرة وصوتا خارج
الدائرة وكان هذا افضل اقتراح
ولكن مت رفضه باللجنة ولذلك
سأعيد تقدمي هذا االقتراح مرة
اخرى.
قانون مكافأة نهاية اخلدمة
قدمت عليه تعديال ،سيعترض
اجلميع بني نهاية اخلدمة من
حيــث املبلغ االفضل اذا ذهب
الى خدمــة اخرى ومكث فيها
طويال.
٭ مبــارك احلريص  -وزير
اخلدمــات  :اســتمعنا الــى
مالحظات النواب ولكن أوضح
ان هنــاك من قال ان احلكومة
فتحت وأغلقت املطار ،احلكومة
لم تغلق املطار منذ  8/1ما حدث
هو منع قدوم املقيمني من بعض
الدول وهذا فرضته االشتراطات
الصحية ،احلكومة تعمل من
خــالل جلــان ،واذا طبق على
الواقــع العملي وإذا تراجعت
فهذا يحسب للحكومة مراجعة
قراراتها حســب الهدف الذي
صادر له القرار.
واذا كان صــدر فهدفــه
الصالح العام .
٭ عبداهلل الرومــي :يا ليتك
مــا رديــت ،انتــم ســمحتم
للنــاس انها تدخل وردة فعل
الناس هي التي الغت قراركم،
احلكومة لم تستطع الدفاع عن
قراراتها ،وفتحتوها للجميع
يا ريتكم فتحتوها لألطباء أو
املهندسني ،لكن انتم فتحتوها
للكل .قراراتكم التي تصدر غير
مدروسة تبعاتها ،واملخجل في
هذا االمر هو تراجعكم.
٭ صالــح عاشــور :هذا خطأ
استراتيجي ،وخطأ حكومي ان
يتجاهل رأي الشعب وال يجوز
ان يتجاهل املجلس والشعب،
الــرأي والرأي اآلخر هو الذي
يوجــه القرار ،هذه كارثة ،اذا
قرارات احلكومة ستكون هكذا
في االزمات فال ميكن ان نعتمد
او نثق في حكومة هذه قراراتها
ليس بها مصلحة للبلد ،فتحتوا
لعمالة هامشية ودفعنا امواال
كثيرة حتى نطلعهم ويردون
بأبخس األسعار بتذكرة سعرها
 1٠٠دينار.
٭ صفــاء الهاشــم :ما تفضل
به وزير الدولة لشؤون األمة
تالعــب باأللفــاظ عندما قال
لم تســكر ،وصحة الكويتيني
ليســت لعبــة وهذه رســالة
لســمو رئيس الــوزراء ،وإذا
وزيــر الصحة قــال ان هناك

صفاء الهاشم
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موجة ثانية ،لكن تفتح لعمالة
هامشية مرفوض.
٭ ســمو رئيــس الــوزراء
الشيخ صباح اخلالد :عيدكم
مبارك وأعاده عليكم بالصحة
والعافية ،ومرت علينا ذكرى
أليمة وهي ذكرى الغزو لنأخذ
منها العبر ،اطمئن املجلس عن
صحة سيدي صاحب السمو
وهــو فــي حتســن ملحــوظ
ونسأل اهلل ان مين على سموه
بالعافية.
هناك طلب مناقشة ملناقشة
اجراءاتنــا جلائحــة كورونا
ونحن جاهــزون وحاضرون
بكل معلوماتنا ،ال نحن نتعامل
بأكثر من شفافية ،نحن بأزمة
اهلل اعلم وين رايحني ،ونحن
نعــرف امكانياتنــا ،ولكــن
نستفيد من مالحظاتكم ولن
نكابر وإدارة ازمة بهذا احلجم
ســنخطئ ولكن لن نكابر بل
نواجــه مســؤولياتنا ،وملف
االزمــة الصحيــة فتح ملفات
اخــرى ونبــذل ما نســتطيع
ملواجهــة كل هــذه امللفــات،
ونرجو عرض الطلب احلكومي
ملناقشة اجراءاتنا جتاه كورونا
ومســتعدون للعمــل معكــم
ونتحمل مسؤولياتنا كافة.
٭ مبارك احلريــص :نطالب
عــرض التســجيل كامال على
النواب او احالته الى اي جلنة
او تشكيل جلنة مستقلة وذلك
بشأن الصندوق املاليزي وهو
محال الى القضاء.
٭ مرزوق الغامن :غدا (اليوم)
هناك جلسة وبها طلب مناقشة
الصنــدوق املاليزي فلتقل ما
تشاء.
٭ عبــداهلل الرومــي :نحن ال
نحتــاج موافقــة احلكومة او
عدمهــا ،والطلــب موجود في
جدول األعمال.

د.حمود اخلضير

علي الدقباسي

م.وليد اجلاسم

العرائض والشكاوى

االستجوابات

أدرج علــى جــدول أعمال
جلسة غد الثالثاء  6شكاوى
جاء نصها كالتالي:
 - 1شكوى رقم  1٠7ضد شركة
نفــط الكويت بشــأن الضرر
الواقع على أحد اعضاء نقابة
العاملني بشركة نفط الكويت
جــراء حرمانه من الدفاع عن
حقوق العمال واحلفاظ على
مكتسباتهم.
 - ٢شكوى رقم  1٠8ضد وزارة
االعالم بشــأن الضرر الواقع
على موظف جراء التعسف في
استخدام السلطة الوظيفية.
 - 3شكوى رقم  1٠9ضد شركة
نفــط الكويت بشــأن الضرر
الواقع على مواطن جراء عدم
قبولــه بوظيفة مهندس على
الرغم مــن اســتيفائه جميع
الشروط.
 - 4شكوى رقم  ٢1٠ضد وزارة
الشــؤون االجتماعية بشــأن
الضرر الواقع على موظف في
جمعية النسيم جراء املمارسات
غير املنصفة بحقه.
 - ٥شــكوى رقــم  ٢11ضــد
الهيئة العامة للصناعة بشأن
الضــرر الواقع على مجموعة
من الشركات جراء متديد عقد
استغالل مساحة مبنطقة ميناء
عبداهلل ألغراض التخزين مع
شــركة (أجيليتي) للمخازن
العمومية.
 - 6شكوى رقم  91٢ضد وزارة
التعليم العالي بشأن الضرر
الواقع على طالب جراء رفض
طلب ابتعاثه.
٭ مــرزوق الغامن :هل يوافق
املجلــس علــى تأجيــل بنــد
األسئلة.
(موافقة عامة)
٭ ووافق املجلس على اإلحاالت
موافقة عامة.

انتقــل املجلــس الــى بند
االســتجوابات املقدمــة مــن
رياض العدســاني وشــعيب
املويــزري الــى وزيــر املالية
ووزير الداخلية.
٭ مــرزوق الغامن :بالنســبة
لالســتجواب األول لوزيــر
املالية فهل ترغب في مناقشة
االستجواب اليوم؟
٭ وزيــر املاليــة :نعم جاهز
ملناقشة االستجواب.
٭ ريــاض العدســاني :هــذا
االســتجواب هــو للمصلحة
العامة .االستجواب هو االلتزام
بالقســم العظيــم وبعيدا عن
االمور الشخصية ،أداء وزير
املاليــة احقــاق وهــو الوزير
الوحيد الذي لم يخرج ليصرح
عن احلالــة املالية للدولة في
ظل الوضع احلالي.
والوزير ذكر انه راح يحول
 7مليارات ولم يحدث هذا االمر
وفي اي دولة يحاسب الوزير
ويقــال علــى هــذا التدليــس
واملشكلة ان الكاش متوفر في
صندوق االجيال ولكن هو ذهب
الى الدين العام ووزير املالية
امكانياته ضعيفة وايضا وزير
الصحة ايضا نفس االمكانيات.
واليــوم وزيــر املاليــة ال
يعــرف امليزانيــة وال يعرف
يدير وزارة املالية وهذا واقع
واملشكلة يخرج لنا مع اجتماع
وزراء املالية اخلليجيني ويقول
نحن في الكويت نستفيد من
خبراتكم! واهلل هذا الوزير ال
يفهم وال يعرف يدير الوزارة
وهو شخص بسيط ال يعرف
وأنا متأكد وحتى اقتراحه اللي
مقدمه ما يعرف يشرحه وهو
أتى لفترة مؤقتة ولكن سالفة
كورونا هي اللي اخرته حتى
اللحظة.

محمد هايف وبراك الشيتان

سمو رئيس الوزراء وبراك الشيتان
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والوزير اليوم يقول اخلطة
االقتصادية هي لوزير سابق
وهو غير صادق وهذا توقيعه
على اخلطة االقتصادية.
والوزيــر ياخــذ راتــب
استثنائي ألنه يعرف بالغالء
الفاحش بينما يأتي باالتفاقية
االقتصادية ويريد مس جيب
املواطن وللعلم راتب الوزير
االســتثنائي  3٠٠٠دينار غير
راتبه وصدقوني بالصيف راح
يجيبون الوثيقة االقتصادية
اللي راح متس جيب املواطن
وأنا وقفت الوثائق االقتصادية
طوال هذه الســنوات واليوم
يأتي هذا الوزير ليريد تطبيق
الوثيقة االقتصادية اللي متس
جيب املواطن والغالء الفاحش
ورفع االسعار على املواطنني.
واألخ وزيــر املاليــة يبي
يقر الدين العــام بـ  ٢٠مليار
و 8مليارات منــه تروح على
الرواتــب و 1٢مليــار علــى
املشاريع وعطيناه حلول غير
الديــن العام لكن مــا يبي ،ما
يعرف يبي يروح للدين العام
وجيب املواطن.
الوثيقــة اللــي جايبهــا
الشيتان كارثة واهلل املتضرر
األول هو املواطن واألخ ياخذ
راتب استثنائي وجميع الوزراء
يأخذون  1٠٠ألف بالسنة من
صاحب الســمو غير رواتبهم
ورواتبهم االستثنائية.
الوزير يطالع نفسه فقط
ما يهمه إال نفسه.
وزير املالية في اآلخر «جزار
مالي» األهم عنده إقرار الوثيقة
االقتصادية ويبي أيضا يخفض
بطاقة عافية للمتقاعدين إلى
 4٠٠٠دينــار حتى املتقاعد ما
سلم من شره! وال يقولكم مو
أنا وهذه خطة قدمية ،ال هذه
خطته وهو اللي موقع عليها!
ويبــي يوفــر مــن العالج

د.عادل الدمخي

باخلارج ،واملشــكلة ال توجد
خدمات صحية زينة ،واملشكلة
ان الوزير يريد يخفض الدعم
عن األنديــة الرياضية بينما
دول العالم تدعم الرياضة ،األخ
الوزير يبي يرفــع الدعم عن
الصحــة والتعليم والرياضة
شنو خليت يا الشيتان ما تبي
تخفضه؟!
وحتى دعــم العمالة يبي
ميســه ويبي النــاس تهاجر
القطــاع اخلاص هل هذا األمر
معقول وتقبلون فيه.
وأيضا عنده فــي الوزارة
مستشــارين ياخذون رواتب
وامتيازات وهــو يبي يوقف
امتيــازات موظفــي الدولــة!
شــنو هالوزير اللــي قراراته
متناقضة؟!
املشكلة يبي يوقف جميع
ترقيــات املوظفــني وزيــادة
رواتبهم بينما هو ياخذ راتب
استثنائي!
وأنــا أقولها لــك وثيقتك
االقتصادية راح تدمر املواطنني
ذوي الدخل احملدود!
واألخ الوزيــر يبقــي يقر
الوثيقــة االقتصادية املدمرة
للمواطنني ،ولــن نقبل مبثل
هذه الوثيقة.
باختصار راح أقولها الوزير
واهلل ما يعرف يدير وشخص
غير متمكن وله كامل االحترام
ولم يخرج لنا بشرح عن أي
موضــوع ،وأقولهــا مصلحة
الكويت فوق كل اعتبار وهناك
اجراءات تضرر منها االقتصاد
وهو لم يحرك ســاكنا وحتى
اللحظة لم يقــر قانون وقف
أقساط صندوق األسرة!
وهذه الوثيقة فيها مساس
باملواطنــني وإذا عطيتــوا
الوزيــر صك براءة فســتأتي
هذه الوثيقة في الصيف اللي
راح تدمر املواطنني ،ولألسف

أحمد الفضل
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هــذا الوزير كل وعــوده غير
صادقة! وجميع الوعود تتبخر
وهذه كارثة! وسأوضح األمر
وأنا رياض العدساني دخلت
نظيف وســأخرج نظيف ولم
آخذ رواتب استثنائية مثلك.
عندما يصرح وزير املالية
يفتــرض عليــه أخــذ الــرأي
االستشــاري واالقتصــادي
والقانونــي ،وأنــا لــو منــك
أقدم اســتقالتي ،كيــف تقدم
االتهامــات جزافا ،واعترضت
علــى االســتحواذ ألن الدولة
متلــك  %48وكان األصل على
القطاع احلكومي في  4جهات
أن تعلــق فــي مجلــس ادارة
األوقاف والقصر والتأمينات
واالستثمار ،فليس من املمكن
أن يفرض القطاع اخلاص رأيه،
واعترضــت على الدمج واآلن
استحواذ.
دمج البنكني معناه أصوله
أكثر من  93مليار دينار أكثر من
االحتياطي العام ،لذلك اعترض
على الدمج واالستحواذ وأي
إجراء يتم في هذا الشأن سيتم
استجواب الوزير.
وقدمــت ســؤاال برملانيــا
فــي هــذا الشــأن ومــن حقي
أن أعتــرض ألن هنــاك أمورا
مضللة وغير واضحة ،األصل
ان اجلهــات احلكومية تعلن
األمر ويتحملون مسؤولياتهم.
مع كل احترامي والتقدير
للنواب قدمــوا لكم مقترحني
وفــوق ذلك أخذ باالســتبدال
الربوي والربا حرام ،واليوم
بطريقتــك اجلشــعة حرمت
فئة وشــريحة مــن املواطنني
من االستبدال بهذه الطريقة.
وقلت أنا ســواء شركة أو
كيان أو شركة تسهيالت يا اما
تكون صندوق ثامن أو شركة
متول أو بنك والبنك املركزي
يشرف وتطبيق الـ  Ci.netعلى
الشركة أو الكيان ،كل وعوده
تبخــرت حتى حرم شــريحة
كبيــرة متارس هــذه اخلدمة
ألن أول شــيء صوت الوزير
مع االستبدال الربوي وتغيير
املواقف والكلمات حتسب على
الوزير وعندما رفعت اللجنة
كالمه يبــني أنــه حافظ مش
فاهم ،هل يعقــل وزير يكون
بهــذا املســتوى املتدنــي في
أدائــه ،ليس لديــه ابتكار أو
شيء ،طلب  4٥يوما وإذا كنا
نتجاوز ذلك لتوقيع العقد وال
 ٥أشهر لن يصير وهدفه هو
دخول الصيــف ليفتّكْ  ،إقرار
كل الرسوم بقرارات تنفيذية.
والتأمينــات االجتماعية
نزلت بيانا وصرحوا رسميا
وقالوا إنهم سيقرون القانون
وفق الشريعة اإلسالمية ،لكن
نريد مهلة واستجوب الوزير
احلجرف على االستبدال وفق
الشريعة وإسقاط الديون ،لكن
الوزير احلالي أعطوه فرصتني
ولكنه صوت ضد الشريعة ولم
يكلموه على إســقاط الديون،
والوزيــر احلالــي يعطونــه
فرصــا متتاليــة وفــوق ذلك
يريــد دخول فتــرة الصيف،
لذلــك يجب تطبيــق القانون
وفــق الشــريعة وال يتميــز
احلجرف عن الشــيتان ،لكن
الوزير احلالي أخذ فرصتني،
وصوت ضــد القانــون وفق
الشريعة اإلسالمية.
وفقدان التنسيق اجلدي بني
«التأمينات» مع هيئة اإلعاقة
لتنفيذ التقاعد الكامل ملن ترعى
معاقا.
كل ما يخص التأمينات ال

يوجد عجز فهو عجز افتراضي
والصندوق املفتوح هو الذي
يغلــق ،والصنــدوق املغلــق
يحسب املصروفات فقط ،قدمت
قانونا باستبدال غرفة التجارة
مبوظف ممثل لوزارة التجارة،
وبها تعارض املصالح.
مــا احللول الذي قــام بها
الوزير غيــر الوعود التي لم
تتحقــق ،تذكــرون يــوم قال
عن طيــران اجلزيرة قلت له
حول األســماء بكافة احملاور
ليكــون البالغ كامــال ،وقلت
ســوف حتفــظ ،لكــن طريقة
التحويل مصيبة ،الوزير يأخذ
األخبار من وســائل التواصل
االجتماعي ،والبالغ مت حفظه
ألن البالغ شــكلي يوضح أنه
ضد التجــار ،ولكن لم يحدث
ذلك ألن البالغ كان صوريا.
الوزيــر يوافــق علــى
االستحواذ ويتبرأ من مواقفه،
فكثير من اإلخفاقات وقع فيها
وكثير من الوعود نكص بها.
الوزير أحال بالغا شكليا
ولم يذكر فيه طيران اجلزيرة
وقال إحدى شركات الطيران
الوطنية.
و 7مليارات قلنا بها جدولة
وقال ســيحولها ،هل حولها؟
لم يحول شيئا وهذا االقتراح
جاء من جلنة امليزانيات ووافق
عليها املجلس.
وقال إن التمثيل احلكومي
سيكون في بيت التمويل ولم
يحدث ذلك.
الوزير يقــول لديه غطاء
شعبي وأنت ســاقط  3مرات
ووضعك يعقوب الصانع تنفيع
انتخابي واضــح وتصفق له
بالندوة ال تفكر تأتي بصوب،
يعقوب الصانع وضعك صفقة
انتخابية وال تعرف أي قرار في
صفقة بيت التمويل ،واحلني
تسوي نفسك ضدهم ،أحتداك
تصيــر ضدهم ،بل وافق على
كل إجراءاتهم.
األصــل علــى الوزيــر أن
يجيب عن احملــاور ،املواطن
ال يشارك في إخفاقات احلكومة
وال يتحمل عدم إدراك وتقدمي
وثيقة متس جيوب املوطنني.
وليس من حق الوزير تقدمي
وثيقة بهذه الطريقة.
أهم شيء لدي إبراء الذمة
وإرضاء رب العاملني وضميري
واملسميات زائلة ،كنت واضحا
وضوح الشمس مبواقفي ،إمنا
يأتي وزير بهذا السوء واطلع
كل البالوي املوجودة عندي،
أنا شخصاني مع أي شخص
يخالف الدستور.
شركة االمتياز (علي زبيد)
الذي مت جتنيســه ،وشخص
آخر قدم أوراقه ،وسرق شركة
االمتياز وهو مع آخرين صدر
فيهم حكم ،والتأمينات متلك
فيها ولم تطلب التأمينات حجز
األصول.
 1٠ماليني صــدر بها حكم
قضائــي بــات باإلضافــة إلى
 1٠٠مليون في النيابة بتهمة
ألول مرة في الكويت
شاهد بتقنية الواقع املعزز
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االربعاء  ٥اغسطس ٢٠٢٠

مبارك احلجرف

سعد اخلنفور

ملشاهدة الڤيديو

تخبط وزير املالية أدى إلى تراجع الكويت ونزولها بالتصنيف االئتماني

يبني خطته االقتصادية
العدساني :االستجواب للمصلحة العامة ..الوزير لم ّ

رياض العدساني مستجوبا وزير املالية براك الشيتان

راكان النصف

غسيل أموال ،كان األصل على
التأمينــات أن تقــوم بدورها
األصيــل ولم تقم به ،شــركة
بوبيان أعلنت وملاذا لم تتحفظ
التأمينات ،باإلضافة إلى الظلم
الذي وقع على أحد األشخاص
وهو مدير األوفست وقدموا الى
الوزير بالغا في مكافحة الفساد،
مدير األوفست في 1٢/3/٢٠٢٠
يعني أنه كان مسؤوال سياسيا
وجنائيا وأثناء التقاضي فوجئ
املتقاضــي بحضور شــخص
واســتخراج شــهادات غيــر
رســمية والتزوير في بعض
احملررات.
الوزير هو املعني وقدمت
له شــكوى مباشرة ،ولم يقم
بدوره وقدموا بالغا في هيئة
مكافحة الفساد.
مؤسسة أبراج كابيتال متت
سرقتها ولم تفعل التأمينات
أي شــيء 1٠٠ ،مليــون دوالر
جتــاوزات والتأمينــات أكبر
مستثمر ومت اعتقال مؤسسي
الشركة ولم يقوموا بإجراءاتهم،
وملاذا تقــرض التأمينات من
األساس؟
صدر حكم أخير عن إحدى
الشركات في النصب العقاري
وهو حكم متييز بات ،فما ذنب
من اســتثمر في قطاع العقار
ومــن اســتملك ،ودور وحدة
التحريات بعد صدور احلكم،
تفتش على هذه الشركات وإمنا
لم يتم هذا األمر ،ملاذا لم تتم
املتابعة بعد هذه األحكام.
قضية النائــب البنغالي،
ال يوجــد تقريــر مــن وحدة
التحريات املالية ،فهي جتارة
إقامــات وأمــوال مشــبوهة،
والنصــب العقــاري إحــدى
القضايا التــي حدثت ان أتوا
بتقرير الوحــدة بعدما ذهب
الى النيابة.
قضيــة «االيربــاص»
استشهدت فيها بحكم قضائي
بريطاني واستجواب قبل ،8/6
هناك مستندات أكدت رشاوى
االيرباص والوزير كان يضلل
فــي هــذا األمــر 7 ،توصيات
توضح سياســة اإلجــراءات
املتخــذة مــع احلكــم ويقول
الوزيــر اني آخــذ معلوماتي
من الصحف.
وبخصوص املدير األسبق
للتأمينات ،كل وزير يقول مو
في عهدي ،هل هذا يعقل؟ ،كل
وزير يأتي ويقــول ليس في
عهدي ،إذن لن يتم رجوع أموال
الدولــة أبدا ،من املفترض أنه
عندمــا تســلم احلقيقة يضع
فــي اعتبــاره هــذه القضيــة
وهذه األمــوال التي هي فوق
املليــار دوالر فوق  8٠مليون
دينار و 8٠مليون استرليني
وغيرها ،و 16حسابا مشبوها
تخص الرجعان ،وهو لم يسرق
بروحه بل معه عصابة ،وكل
ذلــك والوزير لــم يقم بدوره
ويتجاهل هــذا امللف اخلطير
ويقــول فقــط «حولتــه» في
خطوة متراخية وبها تقاعس
متعمد في هذا امللف.
وزارة املاليــة أكبــر مــن
قدراتــك ،صنــدوق املوانــئ
أحيط الوزير علما أن وثيقة
االستجواب األول منها محور
بشــأن تبديد املدير الســابق
للتأمينات وأموالها ،وبالرغم
من علم الوزير بذلك والوزير
قال إن املؤسســة استرجعت
أموالهــا وهــذا علــى خــالف
احلقيقة.
العوائــد الفعليــة عــن
االستثمار البالغة مليار و1٠٠

مليون دينار منها مدينة صباح
األحمد بـــ  9٠٠مليون ويأتي
االقراض بـــ  ٢٠مليون دوالر
والوزير أجاب إجابة ال تضليل
للحقائق ولم يرد بشكل واضح.
ترفع اجللســة ملدة نصف
ساعة للصالة.
استؤنفت اجللسة الساعة
 1:4٥دقيقة.
٭ وزير املالية براك الشيتان:
أمتنى الشفاء العاجل حلضرة
صاحب السمو أمير البالد وأن
يعود الى ارض الوطن ســاملا
معافى ،ونسأل اهلل التوفيق
والســداد لســمو نائب األمير
وسمو ولي عهده الشيخ نواف
االحمــد ،والزلــت اذكــر ذلك
االكليل من الثقة التي اعطاني
اياها النواب في االســتجواب
االول.

صالح عاشور

الوزير ساهم في استنزاف االحتياطي العام الذي وصل إلى  7٠٠مليون دينار وهذا األمر كفيل بإقالته
متس جيوب املواطنني
وزير املالية ذهب مباشرة إلى الدين العام والوثيقة االقتصادية التي
ّ

صوت ضد الشريعة
الوثيقة االقتصادية تتضمن خصخصة األجهزة احلكومية
ّ
ومس الرواتب و الوزير َّ

الوزير «جزار مالي» على املدرسني واملوظفني واملتقاعدين ويريد االنتقاص من حقوقهم
راكان النصف مؤيد ًا لالستجواب :األوضاع احلالية تتطلب أن يكون هناك
رجل دولة على قدر املسؤولية وعلى الوزير التصدي للخلل االقتصادي
أنت وزير مالية الكويت حتت إشرافك أكبر خامس صندوق سيادي بالكويت
وال تستطيع مخاطبة أبناء الكويت

وثيقة االصالح املالي قدمت
في عام  ٢٠16ثم عقبها برنامج
استدامة مت استعراضه من قبل
 ٥وزراء في  6مارس  ٢٠18وهم
ميثلون اللجنــة االقتصادية
الوزاريــة في مجلس الوزراء
في ذلك الوقت ،سبق مناقشتها
في االستجواب السابق وهي
وثيقة متثل رأي وزارة املالية
مــن وزيــر املالية الــى انس
الصالح نائب رئيس مجلس
الوزراء ،اذن هي مجرد افكار
واطروحات تناقش في مجلس
الــوزراء امــا الوثيقة التي مت
ارســالها الى مجلسكم املوقر
فهي احملولة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/19
من وزير املالية بناء على قرار
مجلس الوزراء.
وهــذه الوثيقة هــي التي
تعكس رأي احلكومة و ُتسأل
عنهــا احلكومة وتناقش فيها
احلكومــة ،واالعتبــار األول
هو عدم التعرض الى حقوق

املوظفني ،وهــذه هي الوثيقة
التي ُيساءل عنها الوزير ،وهي
تخفيض املوازنة مبقدار مليار
و 4٠٠مليون دينار كويتي.
تناقــش في اروقة مجلس
الــوزراء ويتخــذ القــرارات
بشأنها وهي محولة الى جميع
اجلهات احلكومية وفي ضوء ما
تسفر عنه تلك اجلهات يتخذ
مجلس الوزراء املوقر قراره.
وامليزانيــة التــي تناقش في
جلنة امليزانيــات لم تتضمن
املســاس بأي حق من حقوق
املواطن ،وسوف تقر امليزانية
 ٢1/٢٠دون املســاس بحقوق
املوظفني او املواطنني.
امليزانيــة املعروضــة لــم
تتعرض الى حقوق املواطنني،
فيمــا يتعلق مبناقشــة نوايا
تغل يد ســلطة مستقلة وهي
السلطة التنفيذية والتي تعمل
على مراعاة كل جوانب الدولة
ووزارة املاليــة تعمــل علــى
اجلانب املالي الذي يعتمد على
االيــراد النفطي وهي ايرادات

د.عبدالكرمي الكندري

حديث بني خالد الروضان ومبارك احلريص

عبداهلل فهاد

سعود الشويعر

صالح خورشيد وأحمد الفضل

ناصر الدوسري

احملور األول :الوثيقة االقتصادية

ال نســتطيع مــن خاللها دعم
مصروفاتنا في امليزانية.
والوزارة تقدم جميع االفكار
التي تعمل على ذلك وفق قرار
يأتي بعد دراسات وبعد اتخاذ
قرار بشأن كل بند بعد عرض
مســببات كل بند ،لذلك اؤكد
مــن هــذه املنصة ولــم تتخذ
اي اجراءات بشــأن ما يسمى
بوثيقــة االصــالح ونؤكد ان
امليزانيــة بعــد القادمة ٢٢/٢1
ستقدم في شهر  9القادم وكذلك
لم يصدر من وزارة املالية اي
تخفيض في الدعوم او املساس
بحقــوق املوظفني ولم يصدر
تعميم من وزيــر املالية بهذا
الشأن.
احلكومــة تهتــم اهتمامــا
كبيــرا ويختلــف االجراء بني
الدراســات وبني تأثيرها على
املواطنني ومثال على ذلك حدث
قبــل فترة بســيطة فالكويت
ملتزمة في املنظومة اخلليجية
وطبقت الدول رسوم االتفاقية
اخلليجية التي قد تؤثر على

زيــادة اســعار البنــاء فعلق
مجلس الوزراء هذه االتفاقية
وتراعي احلكومة هذا االمر وهي
تقوم بأعمالها وجتري دراسات
وترى الدول احمليطة ،وهناك
اجــراءات تقشــفية ألن واقع
احلــال هناك اجــراءات تؤخذ
وتسمى اجراءات مؤقتة .وتؤكد
احلكومة ان السنة املالية ٢1/٢٠
مت مراعاة عدم التعرض حلقوق
العاملــني في الباب األول ولم
يصــدر اي تعاميــم بشــأن
امليزانية القادمة .٢٢/٢1
أؤكــد ان اســهل بنــد في
الوثيقة يحتاج لدراسة ليست
اقل من  6اشهر بعدما ينتهي من
اجلهات احلكومية ،وهذه االمور
ليســت مــن امــور الضرورة
ويحتاج الى مشاركة مجلس
االمة في هذه االجراءات وهذه
هي منهجية احلكومة في عدم
االضرار باملواطنني او حقوقهم.
الوثيقــة ليســت قابلــة
للتطبيق ،هذا االمر يحتاج الى
 6اشهر حتى نستطيع الرجوع

الى مجلس الوزراء ،االشكالية
ان الوثيقة خرجت من مجلس
الوزراء بأرقام تقديرية.
البيانات املالية

املســتجوب يقــول انه ال
يجوز الصرف خــارج ابواب
امليزانيــة أو كثــرة املناقالت
املالية بــني البنود ،وأنا اقول
ان هــذه املناقالت مشــروعة
ويصــدر بها قــرار من وزارة
املالية ،والطلب يقدم من اجلهة
احلكوميــة وتدرســه وزارة
املاليــة وكثيــر مــن الطلبات
ترفضها وزارة املالية.
أشكر مقدم االستجواب على
هذه احللول لكنها حلول وزارة
املالية على مدى سنوات عديدة
وهناك تعاون كبير بني وزارة
املالية وجلنة امليزانيات ،وهذه
كلها حلول مالية.
تشــترك بتنمية االيرادات
غير النفطية  66جهة حكومية
مع وزارة املالية حسب طبيعة
االيرادات التي تختص بها هذه

اجلهات.
تنفيــذ امليزانيــة اخــذت
الــوزارة علــى عاتقها حتديد
االسقف ،ووقف سقف تقديرات
امليزانيــة ،نأخــذ باالعتبــار
تخفيــض املصروفــات التي
تؤثــر على اخلدمــات العامة
التي تقدمها اجلهات.
وزارة املاليــة خفضت من
 ٢6.7مليــارا الى  ٢1.٥مليارا،
فــي عــام  ٢٠19/٢٠18وزارة
املاليــة صــدر مؤخــر قــرار
مجلــس الــوزراء بنــاء على
كتاب مرسل من وزارة املالية
لتخفيف الضغط على احتياطي
األجيــال القادمــة مــن خالل
تعديل قانون رقم  1٠6لســنة
 1976بشأن احتياطي األجيال
القادمة ،واملوافقة على شراء
أصول االحتياطي العام من قبل
احتياطي األجيال القادمة وعدم
زيــادة رؤوس اموال اجلهات
ذات امليزانيات املستقلة وذلك
ملدة  ٥سنوات.
وسيكون هذا القرار حتت
الدراســة املســتمرة ملجلــس
الــوزراء اذن هنــاك اجراءات
كثيرة تتخذهــا وزارة املالية
مــن خالل فرق عمــل العبور
بهذه األزمة.
الدين العام

الديــن العــام قــدم ٢٠17
ونوقش في املجلس ذاك الوقت
ومتــت اضافة تعديالت مهمة
واســتجابت احلكومــة لهذه
التعديــالت ومت تضمينها في
مشروع حكومي ومتت احالته
الى املجلس.
السندات والصكوك

التقدم مبشروع الدين العام
والسندات والصكوك هي احدى
االدوات املقترحــة والتي يتم
استخدامها في كل اقتصاديات
العالم ومن ضمنها استقطاع
 %1٠لصالح احتياطي االجيال،
واذا كان مطلوب شرح الدين
العام من الوزير فعلى استعداد
وننتظر دعوة للجنة املختصة
ونشرح الدين العام.
الهــدف منــه اصــدار
الســندات والصكوك لتمويل
العجــز بامليزانية وتعويض
نقص االيــرادات في مواجهة
املصروفات.
اما االقتراض بشكل كامل
فهذه خطوة حتتاج الى قياس
التكلفة من توفير اموال نفقات
امليزانيــة وهنــاك عجــوزات
وصلــت الى  3مليارات و6٠٠
مليون وهناك خفض باالسعار.
ونحــن ملــاذا ال نذهب الى
صندوق االجيال ونأخذ قرضا
مــن هذا الصنــدوق ولكن اذا
فتحنــا صندوق االجيال فهذا
قــرار تاريخي ولم يقم به اي
وزير سابق وال نريد الذهاب
الى صندوق االجيال اللي صار
لنــا ســنوات طويلــة ونحن
نحافظ علــى اصولــه واالخ
املســتجوب يبي نذهــب الى
صندوق االجيال وهذا يعتبر
قرار تاريخي وال نريد الذهاب
الى صنــدوق االجيال وهناك
بدائل والقــرض يكون عامليا
ودوليا.
ســبق أن خاطبنا اجلهات
احلكوميــة الســترداد املبالغ
احملجوزة لــدى تلك اجلهات
ومت حتويــل امليزانيــات وال
يوجــد أي حفــظ لألرباح في
تلك الوزارات أو املؤسسات.
والديون املســتحقة الذي
يتحدث عنها األخ املستجوب

هي فواتير الكهرباء واملخالفات
املرورية وغيرهــا من املبالغ
التــي تعتبــر ديونــا وحتى
اللحظة ال جديد عليها وهناك
محاوالت عديدة خلفض العهد
ووصلنا الى حساب العهد الى
 3مليارات و 6٢4وهذا إجناز.
 احملور الثاني :االســتبدالالربــوي والــذي تطــرق الى
حرمان العديــد من املواطنني
بعدم االستفادة لتعامله بالربا.
لقــد خاطبنــا دار اإلفتــاء
للفتوى ومت إصدار ذات الفتوى
الســابقة وذهبت الى مقترح
وتقدمت به ومت رفضه من قبل
مجلــس إدارة التأمينات ومت
تقــدمي آخر ونضع الشــروط
واملواصفات وسنقدم القروض
وفق الشريعة اإلسالمية وبهذا
سيســتفيد الكثيــر مــن هذا
االقتراح الذي تقدمت به.
 احملــور الثالــث :أشــاراملســتجوب الى شركة أبراج
القابضــة واألمــور املتعلقــة
بالتأمينــات والطلــب املقدم
بالتصفيــة وان الشــركة لــم
تســدد القرض ،وهذا اإلجراء
قام بــه املدير العام األســبق
ومتــت مســاهمة  1٠٠مليون
دوالر أميركي.
وقد تسلمنا  4مبالغ وكل
مبلــغ  7ماليني دوالر أميركي
واملجمــوع  ٥8مليــون دوالر
ومت تســلمها مــن التأمينات
وبعدها امتنعت الشــركة عن
السداد وقامت التأمينات برفع
دعوى على الشركة وقمنا برفع
الدعاوى القضائية ولدينا منفذ
على التصفية لتلك الشركة.
وقال :إنني ضللت الشارع
بقضية استحواذ «بيتك» على
أهلــي متحد وأريد أن أشــير
الى عــدة أمــور كل القرارات
التــي اتخذهــا مبنيــة علــى
أسس ودراســات ولقد وافق
مجلــس إدارة البنك املركزي
على اســتحواذ بنك التمويل
الكويتي على االستحواذ على
بنك األهلي املتحد البحرين.
واإلجراء الذي اتخذته إعادة
دراسة وليس تأجيل الدراسة
نفس مــا طلبه مجالس إدارة
البنوك إذن هي جتميد إجراءات
وليست إلغاء اإلجراءات ولو
لم يكن هناك ڤيروس كورونا،
لكان مت االندماج بني البنكني،
ولكن مع هذا الڤيروس طلبت
إعادة دراســة وليســت إلغاء
اإلجراءات والدراســة ستعاد
بشكل كامل وهي ملصلحة البنك
وليس لشيء آخر.
وقضيــة االســتحواذ أو
االندماج تأجلت الى شــهر 1٢
وليس إلغاء اإلجراءات وستعاد
تقييم الدراسة فقط.
واألخ املســتجوب يأتــي
بقضايا لم تكــن بعهدي بأي
حال من األحوال.
قضيــة «الكويتيــة» ذكر
اســم الكويــت ولم يتــم ذكر
اسم اخلطوط الكويتية وال ابن
مسؤول ،بل ذكر اسم الكويت
من قبل محاكم بريطانيا ،وهذا
ال يدخل ضمن اختصاص وزير
املالية.
ومقدم االستجواب قال في
رسالته الثانية إن الوزير أهمل
ملف مدير التأمينات األسبق،
واللجنة أسفر عملها عن حق
املمتلكات الــواردة في احلكم
والعمل على استرداد األموال
التابعة للمؤسسة ،ومت تشكيل
جلنــة للنظر في املوضوعات
املتعلقة بالتجــاوزات املالية
وشبهات االعتداء على أموال

مجلس األمة

االربعاء  ٥اغسطس ٢٠٢٠
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د.خليل عبداهلل

نايف املرداس

عبداهلل الكندري

«مازلت أتذكر ثقة نواب األمة في االستجواب السابق»

الشيتان :الوثيقة االقتصادية متثل رؤية «املالية» ومازالت أفكار ًا تُناقش

وزير املالية براك الشيتان يرد على استجواب العدساني

د.بدر املال

املؤسســة وقدمت املؤسســة
بالغــا جنائيــا جديــدا في 1٢
نوفمبر .٢٠19
 الصندوق السيادي املاليزي:من خــالل املهام التفتيشــية
التــي قام بها البنــك املركزي
بالتأكد من وجــود إخطارات
قدمت من البنــوك الى وحدة
التحريات املالية ووفقا إلفادة
بنك الكويت املركزي أخطرت
البنــك وحــدة التحريات منذ
عــام  ٢٠16والوحــدة تتمتــع
باستقاللية تامة.
خاطب وزير املالية وزير
الداخلية وأطلعه على ما ورد
في بالغ وحدة التحريات وأحال
املوضوع إلى النيابة العامة.
عندمــا انتهى اســتجواب
األول طــرح املســتجوب
معلومــات بــأن امللــف ذهب
ناقصا ،وأرسلت هذه الرسالة
بتاريخ  ٢4/6/٢٠٢٠واستجواب
بتاريــخ  ،16/6واســتعرض
الشيتان نص رسالته عما إذا
كان قــد مت تقدمي البالغ كامال
أم بنقص املستندات وجاء في
الرد بأن البالغ املقدم من وحدة
التحريــات في  ٢8/٥/٢٠٢٠قد
اشــتمل على جميع األســماء
واحلسابات املشبوهة وتؤكد
الوحدة أن تعاونها مع النيابة
العامة مــازال مســتمرا فيما
تطلبــه النيابــة العامــة من
معلومات.
٭ ريــاض العدســاني :حرام
وزير املاليــة الكويتي يكون
بهذه املعلومات ،فهو لم يستطع
التفريق بني امليزانية والوثيقة
االقتصاديــة ،ومــا قدمــه هو
ميزانية ،وال يفرق بني امليزانية
واحلســاب اخلتامــي ،ولذلك
التصنيــف االئتمانــي لدولة
الكويت نزل ،هناك فرق شاسع
بــني امليزانيــة واالصالحات
االقتصادية.
وذكر الوزيــر ان املواطن
يشــاركنا وتغيــر الــكالم،
امليزانية هي ترتيب ،وال يوجد
شيء اسمه شراء اصول ولكنه
تبادل اصــول بني االحتياطي
العام واالجيال القادمة.
الصندوق السيادي هو اقدم
صندوق سيادي في املنطقة،
والوزيــر مــع ادائــه ال ميكن
ان تنتعــش امليزانية وســكر
القرض بـــ  ٢4مليار ينار في
سنة  ٢٠٠8الى  ٢٠14اي مساس
في احتياطي االجيال القادمة
البد ان يكون بقانون.
وهــو مــن قــدم الوثيقــة
االقتصادية وموقعة منه.
الوزير ميشي عكس اجتاه
العالم ويريد اقرار الضرائب،
وأول مرة تقول النقابات اين
مجلس االمة ملــاذا ال يتحرك
لوقــف هــذه الوثيقــة ،لكــن
الوزيــر يتنصــل وإذا دخلت
فترة الصيف سوف تقر هذه
الوثيقة ،البنزين زاد في يومني
وهو قرار تنفيذي.
الوثيقة تخص الوزير وكل
ما ذكره عبارة عن اجابات غير
صحيــح ،فامليزانية واالرقام
املقدرة واملســتقلة واحلساب
اخلتامــي هــي االرقــام التي
صرفت فــي الواقــع ،وهو ال
يــدري امليزانيــة امللحقة من
امليزانية واملســتقلة إذا وزير
املالية بهذه الطريقة وال يفرق
بني امليزانية امللحقة واملستقلة
وامليزانية التي متول ذاتها.
جعــل االحتياطــي العــام
يستنزف وقلنا تبادل االصول
كحــل وقتي وايقــاف الـ %1٠
وترتيــب امليزانيــة وتوريد

االرباح احملتجزة.
بالنســبة لالقتراض فهو
انتحار اقتصادي ألن مشاريعنا
عبارة عن بنى حتتية ،واحللول
هي توريــد االرباح احملتجزة
وسحب الودائع احلكومية من
البنــوك احملليــة واالقتراض
من احتياطي االجيال القادمة
واالقتــراض مــن صنــدوق
التنميــة ،والديــن العــام مــا
يعطونه  ٢٠مليارا دفعة واحدة
بل يعطونه  ٥مليارات وهكذا.
املعلومــات التــي اعطاها
الوزيــر كلها خطــأ وال ألومه
ألنه ما يدري والبد أن احاسبه
وهو ال يعرف البيانات املالية،
والدين العام مشروعان اولهما
بـ  ٢٥مليارا ومت سحبه وقدمت
آخــر بـ  ٢٠مليــارا مبعنى ان
الدراسة مختلفة.
لتعزيز الشفافية ال ينبغي
ان يكون ممثل غرفة التجارة
في هيئة االستثمار وااليرباص
تكلمت عن االوراق الثبوتية
وقلت لــه اطلبها من احملكمة
ذاتها ولم يطلب شيئا.
فهــد الرجعان ،لــم توجد
مطالبــات حقيقيــة من دولة
الكويــت وهــو موجــود فــي
لندن وســرق اكثر من مليار
ولم يتابعوا وال يوجد تدقيق
او تفتيش.
أمــا بخصوص االوفســت
فــإن مجلــس الــوزراء لــم
يعطــك التفويــض بصــرف
مبلغ االوفســت ،وكل االمور
الــذي يتكلم عنهــا انت كنت
رئيس مجلس ادارة االوفست
ويفترض عليك ان تكون عارف
االجابة.
اجراء التأمينات متواضع
والوزير متفرج يعطي اجابات
ركيكــة وضعيفــة ،وهو اآلن
مع االستحواذ واي وزير مع
االستجواب سوف يستجوب.

فــي  ٢٠٢٠/4/1٢مجلــس
االدارة رعى ضرورة دراســة
كافة املخاطر احملتملة والناجتة
عن ازمة كورونــا ،وال اجابة
اجابها سليمة.
اين وحدة التحريات املالية
وســرقات تضــرر منها ناس
ابرياء.
في صندوق املوانئ تنازل
عــن حــق الدولة ،فإلــى متى
الوزراء يأخــذون معلوماتهم
من الصحف؟
كل مــا ذكــره الوزيــر هو
تنصله من املسؤولية ،هناك
سرقات ورشــاوى في قضية
االيرباص وحول القضية فهل
تابع؟
ويؤدي الى استباحة املال
العام ،شركة «امتياز» والسارق
على زبيد ولم تستطع ان تذكر
اسمه ،سرق اكثر من  1٠ماليني
دينار ،هذه االجراءات والتراخي
تعطي مؤشــرا لباقي الوزراء
باالستمرار في التسيب.
تكلمنا عن قضايا جسيمة

سعدون حماد

عمر الطبطبائي وماجد املطيري وعبدالوهاب البابطني ومحمد الدالل

قاعة عبداهلل السالم كما بدت أمس

حمد املطير

لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن الوثيقة ولم يصدر أي قرار بتخفيض الدعوم أو مساس رواتب املوظفني
مجلس الوزراء علّق زيادة الرسوم على مواد البناء حتى ال تنعكس على زيادة األسعار
الدين العام ضمن األدوات املقترحة والتي يتم استخدامها في العديد من االقتصادات بالعالم
َّ

التصنيف االئتماني لم يخفض بل ثبت على « »AAإمنا ما أعطي هو نظرة تتيح لنا التعديل
بدر املال معارض ًا لالستجواب :مؤسف أن نرى الدميوقراطية ُتنحر باسم
الدميوقراطية وأن يكون استخدام األدوات الدستورية ذريعة
ملن يريد أن يعدل الدستور
ال جتوز إدانة وزير على احتماالت وأمور ال تدخل ضمن اختصاصاته
وردوده ضعيفــة ركيكــة
والبالغات ركيكة في ماليزيا
مت القبض على رئيس الوزراء
الســابق ،ألن هناك رشــاوى
واســتباحة االموال وعقارات
وأراضي ،وهنا ال يوجد حترك
وموضوع بشار كيوان كفيل
بطــرح الثقة فيــه ،واعتراف
بشار كيوان هو ادانة للوزير.
مت حتويــل  4٥٠عمــوالت
مشــبوهة ولم يستطع اتخاذ
اجراءات في وحدة التحريات
املالية هذه التحويالت الوزير
يتحاسب عليها ،ولكنه حول
بالغا شكليا.
كل ما ذكره الوزير أخطاء
وتضليــل ولم يجــب عن اي
شــيء ،الوثيقــة االقتصادية
هي زيادة االســعار والرسوم
علــى النــاس والفتــوى على
االســتبدال الربــوي قالت ان
االســتبدال حــرام وربا وفي
جلنــة امليزانيــات قــال كيان
وما في شيء اسمه بيان وفي
فترة الصيف سيتم االستبدال

الربوي ويؤدي الى حرمان فئة
كبيرة من املتقاعدين ،فليعطنا
الوزير وعدا واحدا اجنزه.
ليــس من حــق الوزير ان
ميس جيب املواطن وليس من
حقك اخذ راتب استثنائي.
رســالتي للشــعب انه في
حــال زيــادة االســعار ال احد
ينتقــد ولتجعلــوا املواقــف
تتحــدث اوال ،وزير لم يخرج
ويتكلــم مع النــاس ،هل هذا
وزيــر مالية اجدد الثقة فيه؟
املواطن البسيط هو من يتضرر
واإلجــراء الصحيح هو طرح
الثقة في الوزيــر الذي تبنى
الوثيقة االقتصادية.
٭ مرزوق الغامن :ترفع اجللسة
ألداء الصالة ثم تستأنف بعد
ربع ساعة.
استؤنفت اجللسة الساعة
الرابعة والربع.
٭ وزير املالية براك الشيتان:
طرحــت كل املعلومــات فــي
املداولــة األولــى وأؤكد على
بعض النقاط.

نهاية التحقيق الذي حدث
في «نزاهة» فهــي اكدت على
االجراءات التي اتخذها الوزير،
بشأن قيام مؤسسة التأمينات
بشراء اسهم في احدى شركات
الطيران الوطنية في وقت غير
مناســب وشــركات الطيران
باالســم مذكورة في الكشــف
املرفــق مع كتاب وزير املالية
الى «نزاهــة» ورئيس الهيئة
يقول ان الهيئة قيدت بالغكم
ولــم تقل ان هنــاك نقصا في
البيانات والبــالغ كان كامال،
وقد باشرت الهيئة اجراءاتها
حياله ،بدءا من اجراء التحريات
وجمع االستدالالت واستدعاء
املختصــني فــي مؤسســة
التأمينات وانتهت اعمال الهيئة
الى حفظ التقرير لعدم وجود
شبهة جرمية ،اذن احلفظ ليس
لنقص البيانات ولكن النتفاء
شبهة وجود جرمية.
وأفادت «نزاهــة» بقولها:
علما ان للهيئة حق العدول عن
قرارها متى استجدت معلومات

عسكر العنزي

عدنان عبدالصمد

جديدة ولــم يتبني لها وجود
جرميــة مــن جرائم الفســاد،
وستعدل عن قرار احلفظ في
حني اســتجدت معلومات اذن
هذا اإلجــراء هو املطلوب من
وزير املالية ،وإذا كانت هناك
شبهة جرمية فساد فسأستكمل
اإلجراءات وهذا الدور املطلوب
من وزير املالية.
وفيمــا يتعلــق بالشــراء
والتبادل بني صندوق االجيال
واالحتياطي العــام ورجعت
للمختصني وقالوا هي عملية
شراء فصندوق االجيال القادمة
اشترى من االحتياطي العام.
والبــالغ الــذي احيل الى
النيابة اشتمل على  1٥٠صفحة
وليســت  7صفحات متضمنا
االسماء وكل البيانات.
الوثيقــة تختلــف عــن
امليزانيــة وقلــت ان الوثيقة
ليس لها تأثير على امليزانية،
وســوف يكون لهــا انعكاس
علــى امليزانية العامة ســواء
بتخفيــض املصروفــات او
زيادة االيرادات وأؤكد ان هذه
االجراءات سليمة.
واالجتماعــات مــع وزير
املالية يتكلمون عن ان الكويت
سوق ســوداء لعدم تطبيقها
الضريبة االنتقائية.
ولــن يخفــض التصنيف
االئتماني لدولة الكويت ولكن
تثبته الــى  AAولكن النظرة
نفسها سلبية وهناك اجراءات
يتعــني علــى دولــة الكويت
اتخاذها لتعديل هذه النظرة
خالل مهلة  6اشهر.
بالنسبة لالستبدال فطلب
الفتــوى باعتبار تغير الزمن
واالحداث وهذا امر مهم وأشكر
مؤسسة التأمينات وحضورهم
الــى جلنــة الفتــوى لشــرح
االستبدال القائم حاليا ،وكانت
الفائدة  %14والقانون اجلديد
نزل الفائدة إلى  %6وال فائدة
على املواطــن فتقليل الضرر
علــى املواطــن مبدأ شــرعي
يتماشى مع الشرع.
وإجراءات الوزير سليمة.
وبخصــوص بنــك بيــت
التمويــل فهناك قــرار إلعداد
دراســة اجلــدوى وتشــكيل
مجلس االدارة للهيئة العامة
لالســتثمار ونســبة ملكيــة
احلكومة .%48
بالنسبة لصفقة االيرباص
فاملجلس شكل جلنة حتقيق
وهــي اعلــى مــن التوصيات
بالرغم اننا قمنا بواجب تنفيذ
التوصيات وهناك اكثر من 8
اجتماعات عقدتها اللجنة معنا
ومع «الكويتية» وزودنا اللجنة
بكافة البيانات.
٭ راكان النصــف( :مؤيــدا
لالستجواب) :هذا االستجواب
هو سياســي وال يعنــي اننا
جنــرح في ذمتــه املالية ،هذا
االســتجواب تاريخــه اليوم
بأسعار النفط يتطلب ان يكون
هناك رجل دولة في هذا املوقع،
ابحث عن تاريخ وزراء املالية
السابقني وانظر مواقف وزراء
املالية في ازمة املناخ ،لو كان
ســعر النفــط  1٥٠دوالرا كنا
نقــول نعم ،ولــم تخرج مرة
واحدة تكلم الناس عن احلالة
املالية للدولة ،الكويت في عهدك
ينزل تصنيفها االئتماني مرتني
وكل ذلك مت في عهدك ،ما انت
عارف تقترض من الداخل او
اخلــارج ،الدين العــام تقدمه
وترد تسحبه ،انظر كيف واجه
الوزراء السابقون الشارع منهم
عبدالرحمن العتيقي وناصر

الروضــان ،انظر الــى وزراء
دول مجلس التعاون كم مرة
يخرجون ويكلمــون الناس،
وإذا كانت جهودك باتصاالتك
على النواب مثل داخل وزارتك
كنت انتجت.
ما ازدواجية املعايير ،مع
االخ نايــف احلجــرف كنتــم
شديدي العذاب وغفور رحيم
مع براك الشــيتان 4 ،اشــهر
يريد اخذها لدراســة جدوى؟
كيف ذلك.
مشكلتنا معك في املصداقية
وقدرتك على التالعب بالكالم
واللف والدوران.
الوزير يرسل باستعجال
قانون االستبدال وبعد نصف
ســاعة يبي يســحبه ،ام انك
غيرت رأيــك او جاء إليك امر
بسحبه.
وعدت الناس ان اغلبية بيت
التمويل سترد بقيادة الشعب
فماذا حدث؟ هل اخذت القيادة،
تطلــب  7مليــارات من وزير
النفط وانت تعلم وهو يعلم
ونحن نعلم انه ال يســتطيع،
ما هذه املزايدة وما يقبل بها؟
وهل هناك شرع اسمه من
حيــث املبدأ؟ هــل انت مع او
ضد؟
هنــاك وزراء كثــر ضحوا
بكراسيهم للدفاع عن قيادييهم،
وهــؤالء هــم الــوزراء الذين
نحترمهم ،ليس عندي هوس
طــرح الثقة في مســتجوب،
وعندمــا نــرى تعاملــك مــع
مجلس ادارة التأمينات ومشعل
العثمان والفريق التابع له انه
انقذ هذه املؤسسة مت التضحية
فيهم واحلتهــم الى «نزاهة»،
وملاذا ال تســرب الكتاب الذي
يحفــظ كرامتهــم ،تســريب
االحاالت وال تســرب البراءة
فهذه مشــكلة ،لدي معك ازمة
كفاءة وازمة مصداقية ،احترمك
ولكن هذا املكان «عود» كبير.
القياديــون الدولة تعبت
عليهم في مصاريف تعليمهم،
ارباح تاريخية يحققها مشعل
العثمان وفريقه ،منصبك مر
عليــه اكبر رجاالت واشــرف
رجــاالت الكويــت وال وزيــر
قبل بقرار مالي يضر ميزانية
الدولة ،انت حتتك خامس اكبر
صندوق سيادي في العالم.
كيف نزل تصنيف الكويت
االئتمانــي مرتــني؟ امتنى ان
حتذو حذو زمالئك وتكاشف
الناس.
٭ بــدر املــال (معــارض
لالستجواب) :شــكرا للوزير
والنائب خللوه من التجريح،
وســأذكر امــرا متعلقــا
بالدســتور وآخــر متعلقــا
مبحاور االستجواب ،الدستور
ُيخالف باســتعمال مادة منه
والدميوقراطية تنحر باســم
الدميوقراطية وباسم االدوات
الدستورية ،استجواب خرج
من رحم استجواب ،واعلن عنه
قبل ان ينتهي االستجواب االول
واختزل من  1٠٠صفحة الى 34
صفحة من  ٥محاور الى .3
اخشى ان يكون ذلك ذريعة
ملن يريد ان يعدل الدســتور،
اراه استجوابا كامال قائما على
االفتــراض واالحتمال وليس
على الدليل الناجز ،ال ميكن ان
نستدل على ادانة وزير بأدلة
محتملة.
ذكر في صحيفة االستجواب
انه مت حتميل االحتياطي العام
مبصروفات كان يتعني حتميلها
عن امليزانية هو التسليح ومن
فعل ذلك مجلس .٢٠13

مجلس األمة

12

صالح عاشور وحمد الهرشاني

علي الدقباسي على املنصة

االربعاء  ٥اغسطس ٢٠٢٠

خليل الصالح وعسكر العنزي

فراج العربيد

ملشاهدة الڤيديو

قدم طلب استيضاح على احملور األول الستجواب املويزري

الصالح يطلب تأجيل استجوابه ..واملناقشة  ١8اجلاري

خالد العتيبي

اول وزير هو الشيتان ،اول
وزير ارسل كتاب توريد االرباح
احملتجزة  +دعوت واستجاب
الوزير بأن يكون هناك شراء
مــن احتياطــي االجيــال عن
طريــق االحتياطي العام ،وقد
حدث ،وهل هذا االمر يستحق
ان نحاســب عليــه الوزيــر،
وتخفيــض العاملني على بند
املكافآت ألــم يكن ذلك محورا
في استجواب وزير االعالم؟
واملادة  8مــن القانون 114
لسنة  ٢٠14بشأن «عافية» أليس
املطلــوب هو حتديــد الفئات،
عندما تقول رفع اسعار الكهرباء
هل نسأل وزير املالية عن اعمال
وزير الكهرباء ،أليس الضريبة
املضافة حتتاج الى تشريع من
مجلس االمة؟ وكذلك التعليم
العالي نســأل بــدال من وزير
املالية في االبتعاث.
وكل محاور الوثيقة قائمة
علــى االحتمــال ونذهــب الى
الوزير املختص في هذا الشأن.
معــدل الســيولة داخــل
الصنــدوق االحتياطــي العام
انخفــض ،أليس مجلس االمة
من وافق على احلساب اخلتامي
هذا؟ فهل نحمل الوزير قرارات
مجلس االمة عندما يقدم الوزير
مشروع الدين العام؟ أليس هذا
حق دستوري للوزير؟
أنــا رئيس جلنة التحقيق
في «االيرباص» سأحتدث عن
الدليل الذي وضع بالشاشــة،
حكــم محكمــة كراونكــورت
هو ليس حكمــا ،هناك تقرير
مكتب االحتيال وتقرير املكتب
الفرنسي وكولومبيا االميركي
كل ذلك اختــزل في املادة 13٥
من احلكم ،فهو ليس دليل ادانة
بل دليل براءة ،فشركة ايرباص
تعاملت مــع  117٠جهة وكتب
الـ  SFOاختار  11٠جهات وركز
حتديدا على  1٥دولة ،واالمارات

محمد الهدية

خالد الروضان

خلف دميثير

والصني وروسيا والسعودية
واليابان والكويت.
وبذات الفقرة ،ذكر في آخر
ســطرين التــي أدعــو إلعادة
عرضهــا أن مكتــب الـــ SFO
ركــز علــى كوريــا وماليزيا

براك الشيتان

احلميدي السبيعي

صورة زنكوغرافية من طلب استيضاح أنس الصالح أمس للنائب شعيب املويزري

وإندونيســيا وتايوان وغانا
واملكســيك وكولومبيا ،ومن
هذه الدول ماذا أدين؟! احلكم
أدان ماليزيا .بخصوص الراتب
االستثنائي ،لكن في احلقيقة
هو من أخذ الراتب االستثنائي

من النواب ال يعيب الوزير ما
يقوم به هو نفسه.
أرجو أن يقف االستجواب
عند هذا احلد وال نحمل الوزير
وزر قرارات قد يتخذها وزير
آخــر وأدعــو اهلل أن تبقــى

املمارسات الدســتورية محل
التطبيق الصحيح وطرح الثقة
بالوزير من عدمه لن يقلل منه
شيئا وال من النائب املستجوب
شيئا.
٭ رياض العدســاني :ما أراه

شعيب املويزري

د.محمد احلويلة

يوسف الفضالة

تعســفا أراه محاســبة وكان
االســتجواب نفســه لنايــف
احلجرف ،وأنا لــم آخذ راتبا
استثنائيا.
٭ بدر املال :أرى أن االستجواب
تعسف ،وشــتان بني مخالفة

احلجرف ومخالفة الشيتان.
٭ بــراك الشــيتان (وزيــر
املاليــة) :إن شــاء اهلل تكون
عندي املصداقية ،وما أطرحه
في هذا اجلانب أطرحه لبلدي
وألبينــا ســمو أميــر البــالد،

أسامة الشاهني

ومحاور االســتجوابني شابها
عدم الدستورية ،وأرفض هذا
املنهج في هذه املمارسة ،ولم
أطلب الراتب االستثنائي وإن
كنت ترى أنــي طلبت فعليك
البينة ،ولم أطلب لنفسي في أي
مكان في عملي الوظيفي انتهاء
بعملي الوزاري ،وإجمالي راتبي
 48٠٠دينار شهريا.
وأؤكد استمراري في القيام
بواجباتي املوكلة لي واحترامي
للدســتور والقوانني وحماية
حقــوق املواطنــني واألمــوال
العامــة ،وأشــكر جميــع من
ساندني وجميع من رأى غير
ذلك.
٭ مــرزوق الغــامن :تقــدم 1٠
مــن األعضــاء بطلــب طــرح
الثقة في وزير املالية حســب
املادة  1٠1من الدستور :مبارك
احلجرف ،رياض العدساني،
راكان النصف ،عمر الطبطبائي،
صفاء الهاشم ،صالح عاشور،
خليل الصالح ،خالد الشطي،
أحمد الفضل ،صالح خورشيد،
يوم األربعاء القادم.
استجواب وزير الداخلية

٭ مرزوق الغامن :فهل يرغب
الوزير في مناقشة االستجواب
اليوم؟
٭ أنــس الصالــح (وزيــر
الداخلية) :التزاما باملادة 1٠٠
أطلــب التأجيل وفي جلســة
علنية وقدمت اليوم استيضاحا
للوقائع الواردة باالستجواب،
وأتطلع من النائب شعيب أن
يرسل الردود.
٭ مرزوق الغامن :االستيضاح
لم يصل إال فــي نهاية الدوام
وسيرســل الى العضو حتى
يكون االستجواب يوم األربعاء
 ،18/8موافقــة عامــة ،ترفــع
اجللســة الى صبــاح يوم غد
 9صباحا.

منصة االستجواب

ميس بجيوب املواطنني
نواب :سنقف سد ًا منيع ًا جتاه أي مشروع حكومي
ّ

أكد نواب رفضهم ألي وثيقة اقتصادية تتضمن املساس باملزايا
التي كفلها الدســتور والقانون للمواطنني ،محذرين احلكومة من
اللجوء إلى إصدار القرارات لرفع املعيشــة على املواطن في بعض
اجلوانب التي ال حتتاج إلى إصدارها بقوانني.
وأجمع نواب ،في تصريحات متفرقة في مجلس االمة أمس ،على
ان نقطة االرتكاز في استجواب وزير املالية هي الوثيقة االقتصادية
التي ستمس املواطنني من أصحاب الطبقة الوسطى ،مشددين على
أهمية وجود وقفة نيابية جتاه الوزير احلالي أو أي وزير يفكر في
سد خلل امليزانية على حساب املواطن.
فمن جانبه ،استغرب النائب مبارك احلجرف قيام وزير املالية
براك الشيتان بإرسال الوثيقة االقتصادية إلى مجلس الوزراء على
عكس وزراء سابقني لم يفعلوا ذلك.
واكد احلجرف قناعته التامة في الوقوف ضد هذه الوثيقة ،مشيرا
الى انه في مجلس ُ 2013حل املجلس ورفع سعر البنزين وانه يتوقع
أن يحدث نفس هذا السيناريو.
وأشار إلى أن ســمو رئيس مجلس الوزراء أعلن قبل شهرين
عن عدم وجود رواتب لدفعها للمواطنني ،متســائال :من اين سيتم
التعويض؟ أليس من جيوب املواطنني والطبقة الوسطى؟
وتوقع ان ترفع احلكومة أسعار كل من البنزين والكهرباء فور
انتهاء دور االنعقاد احلالي.
واكد دفاعه عن املواطن البســيط دون االلتفات ألي جتاذبات
سياسية هنا او هناك ،وأنه ســيكون حجر عثرة أمام اي انتقاص
للمزايا التي كفلها له الدستور والقانون للمواطن.
من جهتها ،قالت النائب صفاء الهاشــم :انتهى استجواب وزير
املالية مثل ما توقعت بتقدمي ورقة طرح الثقة ،وأتشرف بأنني أكون
أحد االســماء املوجودة في ورقة طرح الثقة ،حيث من اول لقاء لي
معه في اللجنة املالية عرفت ان الوزير غير متمكن من أدواته املالية
ومن املعلومات التي يدلي بها وحذر بكلماته.
وأضافت الهاشم أنه فيما يخص موضوع االستبدال فقد جتنب
الوزير احلضور للجنة املالية ،وكانت اجتماعاتنا مع الفريق الفني،
واملفروض ان يكون القرار من الوزير وليس الفريق الفني ،وفيما
يتعلق بتأســيس كيان للتمويل اإلسالمي حتت مظلة التأمينات لم
يحسم الوزير رأيه بشكل قاطع.
وشددت على انه لن نســمح بتمرير الوثيقة االقتصادية التي

تتضمن رفع الرســوم وتخفيض الرواتب وتقلل االبتعاث للطلبة
والعالج باخلــارج ،مؤكدة انه «يجب ان يحــس املواطن الكويتي
بالرفاه في دولة الرفاه».
وأيدت الهاشم تصريح النائب احلجرف والذي بني فيه ان وزير
املالية السابق نايف احلجرف لم مينح الفرصة التي منحت للشيتان
ومت إنذاره مبهلة «مغيب شــمس» ،وأيضا انه سيتضح في جلسة
التصويت على طرح الثقة مواقف النواب منه.
من جهته ،قال النائب خالد الشطي ان موقفه الداعم لسحب الثقة
من وزير املالية يأتي إلبراء ذمته من أي زيادة أو تكاليف قد تفرض
بعد فض دور االنعقاد نتيجة الوثيقة االقتصادية التي قدمها الوزير.
واعتبر الشطي ان وزير املالية يستهدف من خالل الوثيقة جيب
املواطن ،مشيرا الى اعترافه خالل االستجواب بأنها محل نقاش في
مجلس الوزراء وأنه هو من تقدم بها.
وبني أن الوثيقة االقتصادية تتضمن تخفيض عدد العاملني بأجر
َّ
مقابل عمل وبند املكافآت بنسبة  ،%50وتخفيض رواتب العاملني في
الهيئة التدريسية بجامعة الكويت واملعاهد التطبيقية واملعهد العالي
للفنون املســرحية ،وتخفيض  %50من املبالغ املخصصة للساعات
الزائدة عن النصاب التدريســي بجامعة الكويت واملعهد التطبيقي
واملعهد العالي للفنون املسرحية.
وأوضح أن الوثيقة تتضمن أيضا تخفيض احلد األقصى لالنتفاع
من نظام التأمني الصحي للمتقاعدين (عافية) إلى مبلغ  4آالف دينار،
وتخفيض بنــد العالج باخلارج إلــى  ،%50وتخفيض دعم األندية
الرياضية ،ورفــع املعدالت املطلوبة البتعــاث الطلبة إلى اخلارج،
وتطبيق ضريبة السلع االنتقائية وضريبة القيمة املضافة ،وتعديل
قانون دعم العمالة ،وتخفيض نسبة  %50من مشاركة احلكومة في
التأمينات االجتماعية وحتميل نســبة الـــ  %5التي كانت تتحملها
احلكومة على املوظفني.
وأشــار الى ان الوثيقة تتضمن جتميد كل الزيادات والترقيات
السنوية لكل اجلهات احلكومية واملستقلة والشركات التابعة للحكومة،
مؤكدا أن وزير املالية تقدم بوثيقة حتتوي على إلغاء دعم املستودعات
لكل من البنزين والكيروسني والديزل مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار
احملروقات ،ورفع رسوم الكهرباء واملاء ووقف الدعم عنهما.
وأكد أنه وعد الشعب الكويتي منذ أول يوم لدخول االنتخابات
على عدم القبول بأي مساس بجيب املواطن ،وبالتالي فإنه ال يستطيع

اليــوم أن يكون محلال لهذه الوثيقــة االقتصادية ،مبينا أن واجبه
السياسي والوطني يفرض عليه االعتراض على إجراءات احلكومة
مبثل هذه الوثائق.
وشدد على أن احلكومة قبل أن تقدم مثل هذه الوثائق وتذهب
إلى زيادة أسعار الوقود واملاء والكهرباء أن ترشد اإلنفاق والرواتب
املرتفعة التي تصل  15ألف دينــار في احلكومة ورواتب الوافدين
التي ترقى على رواتب املواطنني ،وأن توجه الترشيد إلى مصاريف
الورود والوالئم واإلسراف في السفرات والرحالت.
وحذر من أن مثل هــذه الوثائق ميكن أن تصدر بقرارات دون
احلاجة إلى إصدارها بقوانني ،في حني أن الضريبة هي التي تتطلب
أن تصدر بقانون.
وأكد أن كل عضو ســيتحمل املسؤولية التاريخية أمام الشعب
الكويت من خالل الوثيقة االقتصادية التي ال مبرر لها في ظل عدم
معاجلة الهدر في املصروفات والتعدي على األموال العامة.
وأكد النائب خليل الصالح تأييده طرح الثقة بوزير املالية براك
الشيتان بسبب الوثيقة االقتصادية ،معتبرا أن هذه الوثيقة ستمس
جيب املواطن إذا لم يتم التصدي لها.
وقال الصالح ان جلسة اليوم (امس) هي جولة جديدة من العمل
السياســي املميز في الكويت ،مؤكدا رفضه ألي تهديد الستقرار
احلالة املعيشية للمواطن في ظل أزمة كورونا.
وأكد على أهمية توصيف هذه الوثيقة بأنها افكار لتجميد رواتب
املوظفني مؤقتا ،مشددا على ضرورة وقوف اجلميع وقفة حقيقية
جتاه هذا التوجه احلكومي.
ورأى ان هنــاك تناقضات في ردود وزير املالية الذي أعلن أن
هذه الوثيقة هي مجرد افكار ال متس جيب املواطن ،ثم أكد احلاجة
إلى  6أشهر لتنفيذها ،ثم قال انها لن تنفذ في  ،2020معتبرا أن هذه
التناقضات تعطي رسالة بأن هناك نوايا مبيتة.
وقال الصالح ان سمعة وزير املالية طيبة لكن العمل السياسي
له وضع آخر وال يجب تلفيق هذا القانون والذي سيكون ضحيته
هو املواطن.
بدوره ،قال النائب أحمد الفضل انه بنى قراره في تأييده لطرح
الثقة في وزير املالية على أن املنهج املتبع في وزارة املالية سيؤدي
إلى الهاوية والدمار.
وبني الفضل ان محاور االستجواب بعضها ال يرقى لطرح الثقة

ومنها احملور اخلاص بـ «ايرباص» وأيضا مســؤولية الوزير عن
الصندوق املاليزي.
وأوضح ان محور واحد هــو اخلاص بالوثيقة االقتصادية هو
املهم ،الفتا إلى انه تابع هذه القضية في املجلس مع فريق من وزارة
املالية ملدة  5أشــهر ،وكان يتم البحث عــن حلول وبدائل وتنظيم
للدعومات السنوية التي تبلغ  4.7مليارات وهو مبلغ ضخم يعادل
نصف الرواتب وما في حكمها.
وأشــار الى مطالبة الوزير مرارا وتكرارا بأن يخرج ويوضح
للنــاس إال انه لم يتحدث عن رؤيتــه للوضع االقتصادي ،وكل ما
قدمه ورقة هزيلة يريد أن يقضي فيها على الهدر من جيب املواطن
وهي ال تفرق بني املواطنني حسب قدراتهم.
وبني أن الوزيــر يريد خفض  %50من العالج في اخلارج بينما
َّ
لم يوفر البديل فــي الداخل ،كما أنه يريد وقف البعثات اخلارجية
من دون أن مييز بني البعثات املميزة وغيرها ،هذا غير زيادة سعر
الديزل والكيروسني ومصادر الطاقة من دون دراسة.
وأضاف الفضل أن زيادة احملروقات تعني زيادة اسعار جميع
السلع على املواطنني وهذا ما حدث سابقا عند زيادة الديزل.
ولفــت إلى ان الدول حاليا وفي ظــل األزمة تعمل على خفض
الضرائب والرسوم والتكاليف حتى يزيد االنفاق.
وأكــد ان الوزير لم يذكر أي رقم عن الوفورات ومن اخلطوات
التي اقترحهــا  14بندا تتعلق جميعها باخلفض ،لكن لم يذكر رقما
واحدا عن توقعاته للناجت احمللي وال وقت التطبيق وال الكلفة.
وأشــار الفضل إلى أنه ال يجوز ان يتم تطبيق نفس اخلطوات
على ذوي الدخل احملدود وهم نســبة كبيرة ألن املجتمع سيصبح
بني فاحش الثراء واآلخرين ،مشــيرا إلى ان سمو األمير يؤكد في
افتتاح كل دور انعقاد على عدم املساس بذوي الدخل احملدود.
وأفاد بأن الوزير وكل من هو مســؤول عن امللف االقتصادي
يرون أن اسهل شيء أن يلجأ إلى املواطن.
من جانب آخر ،قال الفضل إن استجواب وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية هو القادم بصفتها رئيسة اللجنة االقتصادية في مجلس
الوزراء اذا لم تأت باحللول التي مت طرحها عليهم للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة سواء كما هي او يضيفون عليها وينقحوها.
وقال انه اذا لم تأت بحل في اجتماع اللجنة األسبوع القادم فمن
اآلن سيتم التحضير لالستجواب الذي سيطول كل وزير متخاذل.

آراء

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠
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اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﳌﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ )ﻣﺴﺮح دار اﻷوﺑﺮا(
ﻓﻜﺮﻧﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﻓﺮﺣﺔ أﻣﺔ«
ﳒﻤﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ اﻟﺮواد وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ
اﳌﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﳊﺴــﲔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﺘﻨﺎول ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻫﻢ
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ﺑﺪروس اﻟﻐﺰو ،وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺪر ﺣﺎل دون أن ﻳﺮى اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻨﻮر ﻟﻮﻓﺎة اﳌﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﳊﺴﲔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ.
ﺗﺬﻛﺮت اﳌﻮﺿﻮع وأﻧﺎ أﺷﺎﻫﺪ ﺻﻮر اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﺬﻳﻦ
ﺿﺤﻮا ﺑﺄرواﺣﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور ٣٠
ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،وﺗﺨﻴﻠﺖ ﺑﺨﺠﻞ ﻣﺎذا ﻟﻮ ﻗﺮأوا
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺎﻧﺸﻴﺘﺎت اﻟﺼﺤﻒ واﻷﺧﺒﺎر ﲟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﻨﺨﺮ ﺟﺴﺪ وﻃﻨﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻦ ﻛﻞ زاوﻳﺔ ،ﺷﻌﻮر اﳋﻴﺒﺔ واﻷﺳﻰ واﻹﺣﺒﺎط ﻳﻐﺰو
ﻧﻔﻮس اﻟﺸﺒﺎب ،واﳌﺴﺆوﻟﻮن اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﻘﺮار وﳑﺜﻠﻮ اﻷﻣﺔ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ وﻛﺄﻧﻬﺎ دوﻟﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ! ،دوﻟﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻛﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ..أدرﻛﻨﺎ ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﻣﻨﺤﻬﺎ اﷲ ﺧﻼل أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﻮاﻃﻨﻮن
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎن إﻻ ﻓﻴﻬﺎ! ،ﺣﺴــﺮة ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻤﺪ ﺑﺤﺐ ﻟﻬــﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﺧﻼل اﻟﻐﺰو،
ﺣﺴﺮة أم وأب واﺑﻦ وزوﺟﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﻴﺪ وﺷﻬﻴﺪة ﺿﺤﻮا
ﺑﺄرواﺣﻬﻢ ﻓﺪاء ﻟﻠﻮﻃﻦ ،وﻃﻦ ﻳﺒﺎع ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﻴﺰي
وﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻨﻐﺎﻟﻲ وﻟﻐﺴــﻞ أﻣﻮال اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ..
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﱈ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ،وﻳﺮى اﳌﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺸــﺘﺮي »ﳊﻰ« ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﻈﻬﻢ وﻳﺼﻠﻲ
ﺧﻠﻔﻬﻢ ﺑﺎﳌﺴﺎﺟﺪ ،وﻳﺮى ﺻﻮﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﺰور إرادة
اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء اﻟﺬﱈ واﻟﻔﺌﻮﻳﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ
اﻟﺪواﺋــﺮ ،وﻳﺮى ﳑﺜﻞ اﻷﻣﺔ ﻳﻘــﺮر اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤﻲ ﻓﺴﺎده ،وﻳﺮى
ﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺴــﺎد
»اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ« ،وﻣﻦ ﺳــﺮق أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻳﻌﻴﺶ
ﻓﻲ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﻦ دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ،وآﺧﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﳉﻨﺎﺳــﻲ واﻻﲡﺎر ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺎت وﻫﻮ اﳌﻌﻨﻲ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺘﻬﻢ اﻟﺼﺎﻣﺪﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻐﺰو ﺑﺎﳋﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ..ﻣﺴــﺘﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻦ
ﻫﺪر اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻳﻌﻠﻦ اﻧﺘﻬﺎء دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎه واﺑﻨﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ
ﻏﺴﻞ ﻣﻠﻴﺎرات ﻓﻲ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ! ،ﻧﻌﻢ اﻟﻴﻮم اﻟﺸﻌﺐ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻞ
ﻻزال ﻣﻮﺟﻮدا ﻟﻮﺟﻮد اﻷﺧﻴــﺎر ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻨﻬﻀﻮن ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺑﺈذن اﷲ..
٭ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﺮة :ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﺗﻨﺼﺢ وﻟﺪك ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺪﺧﲔ
واﻧﺖ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﻴﺪك زﻗﺎرة! ..أﻗﺼﺪ :ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ
ﺷﻌﺎر ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ..وأﻧﺖ ﻓﺎﺳﺪ!

ﻣﺤﻠﻚ ﺳﺮ

ﻛﻠﻪ
ﻣﻦ وزﻳﺮ
اﻟﺼﺤﺔ!
 Nermin-alhoti@hotmail.comد.ﻧﺮﻣﲔ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﻮﻃﻲ
ﻋﺠﺒﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻐﺮدﻳﻦ ﳑــﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن أﺟﻨﺪات
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ! ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ وﺑﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ ـ «١٩
ﳒﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺮوف ﺗﻐﺮﻳﺪات ﻫﺆﻻء اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺼﻮب
رﻣﺎﺣﻬﺎ ﻧﺤﻮ وزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ إذا ﺣﺪﺛﺖ أي ﻛﺎرﺛﺔ أو
ﻋﻨﺪ ﺻﺪور أي ﻗﺮار ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺟﻨﺪاﺗﻬﻢ! ﻓﻌﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ ﻟﻠﺤﺼﺮ:
ـ ﻧﻘﺺ ﻓــﻲ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت واﻟﻘﻔــﺎزات »& Masks
 ..«Disposable glovesﻛﻠﻪ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ!
ـ اﳌﺪارس وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ٢٠٢٠/٢٠١٩وﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ..٢٠٢١/٢٠٢٠أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ
وﻧﺤﻦ ﻧﻘﺮأ ﻣﻦ ﻣﺴــﺆوﻟﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻘﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﲢﻤﻞ أي ﻗﺮار ﺣﺎﺳــﻢ
واﻟﻌﺠﺐ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻗﺮاراﺗﻬﻢ ﻓﻘﺎﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء ﻳﺨﺘﻤﻮن
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ!
ـ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ،ﻗﺮار اﺣﺘﺎج ﺧﻤﺴــﺔ ﺷﻬﻮر
ﻟﻴﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ورﻏﻢ
ﻫﺬا إﻟﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﺤﺴــﻢ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ٢٠٢١/٢٠٢٠
واﻟﺴﺒﺐ أﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ!
ـ ﺳــﺎﻋﺎت اﳊﻈﺮ ،اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﺘﺬﻣﺮ ﻣﻦ زﻳﺎداﺗﻬﺎ
أو ﻧﻘﺼﺎﻧﻬــﺎ أو ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ وﻣﻦ ﻫﺬا وذاك ﳒﺪ ﺗﺬﻣﺮ
اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻬﻢ اﻟﺘﻮﻳﺘﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ!
ـ ﻏﻠﻖ ﻛﺮوت اﻟﺰﻳﺎرة واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄذوﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ
وﻋﺪم إﺻﺪار إﻗﺎﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺷﺎﺋﻜﺔ
ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ﺑﺄن ﺗﻨﺼﺐ ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺸــﺆون وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،ورﻏﻢ ﻫﺬا ﳒﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﻐﺮدﻳﻦ ﳑﻦ
ﳝﺘﻠﻜﻮن أﺟﻨﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻠﻘــﻮن اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ
اﻟﺼﺤﺔ!
ـ إﻗﻼع وﻫﺒﻮط اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﻦ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ،ﺧﻼص ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﺎ اﻟﺴﺒﺐ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ!
ـ اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﳊﺎﻟﻲ اﻟﺸﻴﺦ
د.ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح وﲤﺠﻴﺪ ﻋﺼﺮ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺄﻧﻪ
ﻛﺎن اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﺒﻲ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ
ﻷن اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺑﻪ وﺑﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ ـ ،«١٩
ﻓﻜﻴﻒ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻐﺮدﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن أﺟﻨﺪات ﺧﺎﺻﺔ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻘﺎرﻧﺔ دون أﺳﺎس وﺑﺎﺋﻲ ،أم ﻷن وزﻳﺮ
اﻟﺼﺤﺔ اﳊﺎﻟﻲ ﻣﺶ ﻳﺎي ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻛﻢ!
٭ ﻣﺴﻚ اﳋﺘﺎم :ﻣﺎ أﻗﻮل إﻻ اﷲ ﻳﻌﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﺷﻴﺦ د.ﺑﺎﺳﻞ
اﻟﺼﺒﺎح وأﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺮف إﻧﻚ ﻗﺪﻫﺎ وراﻳﺘﻚ ﺑﻴﻀﺔ
وﻋﺴــﺎك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة ﻳﺎ اﺑﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ إذا أﻟﻘﻰ ﺑﻌﺾ
اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺸﻠﻬﻢ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ ﻟﻮزاراﺗﻬﻢ...
أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳــﺖ واﺛﻘﻮن ﻓﻴﻚ وﻋﺎرﻓﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪات
ﳊﺴﺎب ﻣﻨﻮ!
وأﻣﻨﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺪﻧﺎ
اﺳﺘﻤﺮ وأد اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﻚ ّ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،اﷲ
ﻳﺤﻔﻈﻪ ..ﺑﺄن اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻠﻬﺎ ﺻﺤﺘﻬﻢ ﺑﺈﻳﺪك ﻳﺎ وزﻳﺮ
اﻟﺼﺤﺔ.

ﻗﺮأت ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻧﺺ اﳌﻜﺎﳌﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ
ﺟﺮﺗﺎ ﺑﲔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،رﺣﻤﻪ
اﷲ وﻃﻴﺐ ﺛﺮاه ،ﻣــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻷﺳﺒﻖ ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻷب ،واﻟﺘﻲ ﺟﺮت
اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ  ٢أﻏﺴــﻄﺲ  ،١٩٩٠واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻴﻮﻣﲔ ﻓﻲ  ٤أﻏﺴﻄﺲ  ،١٩٩٠وﻻ
ﻳﺴﻊ أي ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻳﻘﺮأ ﻧﺺ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﳌﺘﲔ
إﻻ أن ﻳﺴﺄل اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺔ واﳌﻐﻔﺮة وﺣﺴﻦ
اﳉﺰاء ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺸﺠﺎع واﳊﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﺳﺘﻌﺎدة ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻒ
اﻷﻣﺮ .ﻛﺎن اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ -رﺣﻤﻪ اﷲ -ﺣﺮﻳﺼﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش ﺑﺄن ﺳــﻼﻣﺔ
أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻮدة ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
وﲢﺮﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ أراﺿﻴﻬﺎ أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى،
وﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش ﺑﻀﺮورة اﺗﺨﺎذ
ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻹﺧﺮاج اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ،وﻳﺆﻛﺪ ﻟﻪ اﺳﺘﻌﺪاد
اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺿﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﻮدﻫﺎ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف .ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش
ﻳﺴﺄل اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻋﻦ وﺿﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﻳﻘﻮل
ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ ،وﻛﺎن
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﺄن اﳌﻬﻢ اﻵن
ﻫﻮ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺷﻌﺒﻬﺎ وﻋﻮدة

أﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »اﻷﻧﺒﺎء« اﻟﻐﺮاء
ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ ﻛﻮﻛﺒﺔ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ،ﺳﺎﺋﻼ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ روﻧﻘﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺰاﺣﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻣﻨﺎﺑﺮ
اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳــﺪ ،وﻗﺪ اﺧﺘﺮت أن ﻳﻜﻮن
ﺣﺪﻳﺜﻲ ورﺳﺎﺋﻠﻲ ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﳌﻨﺒﺮ ﻣﺮﺗﻜﺰة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻨﺎء وﻋﺎﻣﻞ اﻟﺮﺧﺎء وﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻠﻮاء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻫﻮ اﻟﻔﺮد ،اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﺒﺸﺮي ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ »اﳌﻮاﻃﻦ«.
أﺟﻮب ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﺣﺜﺎ وﻣﺘﺤﺪﺛﺎ
ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋــﺎم  ،٢٠٣٥ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻐﻨﻰ ﺑﻬﺎ وﻧﺤﻠﻢ ﺑﺄن ﻧﺮاﻫﺎ اﻟﻴﻮم
ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺪ ،وأن ﻳﻨﻌﻢ ﺑﻬﺎ اﻵﺑﺎء ﻗﺒﻞ اﻷﺑﻨﺎء.
ﻣﻮاﻃﻦ  ٢٠٣٥ﻫﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ رﻳﻌﺎن ﺷﺒﺎﺑﻪ
اﻟﻴﻮم ،وﻟﻮ أردﻧﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ
ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﻋﺎم  ٢٠٠٠اﺑﺘﺪاء ،ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻻﻧﻄﻼق
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ﻧﻈﺮات

ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻼل اﳋﺎﻟﺪي

bodalal@me.com
ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ .رﺣﻢ اﷲ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ
وﺟﺰاه ﻋﻨﺎ ﺧﻴﺮ اﳉﺰاء ،ﻟﻦ ﻧﻨﺴــﻰ أﺑﺪا
ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﲢﺮﻳﺮ
ﺑﻼدﻧﺎ ،وﻟﻦ ﻧﻨﺴــﻰ أﺑﺪا اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ
ﻣﻦ أﺷﻘﺎﺋﻨﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺘﺤﻮا ﻟﻨﺎ
ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ووﻗﻔﻮا ﻣﻌﻨﺎ وﻗﻔﺔ اﻟﻌﺰ
واﻟﺸــﺮف ..ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ أﺑﺪا ﻛﻞ ﻣﻦ وﻗﻒ
ﻣﻌﻨﺎ وﺳﺎﻧﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﶈﻨﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ.
<<<
ﻗﺮأت أﻳﻀﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وأذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪات ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻀﻢ
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻋــﺎم  ،١٩٦١وﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ

اﻧﻀﻤــﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة وﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﻛﺎن ﳌﻮاﻗﻒ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﺪور اﻷﺑﺮز
ﻓﻲ ﲡﺎوز ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ اﻟﻈﺎﳌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺎر.
ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ -رﺣﻤﻪ اﷲ -ﺣﻮل ﺗﻠﻚ
اﻷزﻣﺔ ،ﻛﺘﺐ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ-
رﺣﻤﻪ اﷲ» :-ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺳﻤﻮﻛﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 ٢٦ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ١٩٦١واﻟﺘﻲ أﺷﺮﰎ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ
أدﻟﻰ ﺑﻪ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ ﻗﺎﺳﻢ ،واﳊﻘﻴﻘﺔ
اﻧﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺠﻴﺐ ﻣﺆﺳﻒ ،أﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻤﻌﻜﻢ
ﻓﻲ اﻟﺴﺮاء واﻟﻀﺮاء ،وﺳﻨﻜﻮن أوﻓﻴﺎء ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻌﺎﻫﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ أﰎ اﻻﺳﺘﻌﺪاد

ﻣﻮاﻃﻦ ٢٠٣٥

ﻣﻮاﻃﻦ
اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻫﺲ اﻟﻌﻨﺰي

Mnalanzi@outlook.com
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺳﺘﻜﻮن أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ  ٢٠و٣٥
ﻋﺎﻣﺎ .وإن ﻛﺎﻧﺖ دﻓﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﻴﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ
أﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ وأﻛﺜﺮ ﺧﺒﺮة ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺷﺒﺎب ﻣﻠﺆه اﳊﻤﺎس واﻟﻨﺸﺎط،
وﺳﻤﺘﻪ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،وذﻫﻨﻪ ﻣﻨﺼﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄــﻮر واﻹﺑﺪاع ،وﻋﻴﻨﻪ ﺗﺮﻧﻮ إﻟﻰ

ﻗﺒﻞ اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺪارﻛﺖ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول
وﺗﺪاﻋﻴــﺎت ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ وأوﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ اﻟﺴــﻔﺮ ﻣﻦ
واﻟــﻰ  ٣١دوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺈﺟﺮاء اﺣﺘﺮازي وﺻﺤﻲ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ واﳋﻮف ﻣﻦ ﻋﻮدة اﻧﺘﻘﺎل اﻟﭭﻴﺮوس ﺑﲔ
اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى.
اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت
ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٧ﻣﻠﻴﻮن إﺻﺎﺑﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻧﻌﻠــﻢ ﺟﻴﺪا أن ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول ﺟﺎء ﻣﺘﺄﺧﺮا وﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ
اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺮﺣﻼت ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ وارد وﻳﺮﺟﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ رﲟﺎ رﺻﺪت ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻟﻬﺬا اﻟﭭﻴﺮوس ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ
او ﺗﻠﻚ وﻫــﺬا ﺣﻖ أﺻﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﺎزﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ أﺣــﺪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻋﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻷن ﺗﺘﺮﻳﺚ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻬﺎ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﻘﺮار
ﺑﻜﻞ رﺣﺎﺑﺔ ﺻﺪر ودون أﺣﺘﺠﺎج او ﺗﺬﻣﺮ أو إﻳﻀﺎح ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻘﺮار
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وإﳕﺎ ﺷﻤﻞ  ٣١دوﻟﺔ ،وﻫﻮ ﺑﻼﺷﻚ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﻓﺘﺮه وأﺧﺮى وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟﻢ ﺗﻌﺠﺒﻬﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺑﺪأوا ﻳﺄﻟﻔﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ
ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮب ،واﳕﺎ أﻣﺮ اﳌﻨﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺤﻲ اﳌﺘﺨﺬ
واﻟﺬي ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

اﻟﺘﺨﺒﻂ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﳌﻼﺣﺔ اﳉﻮﻳﺔ أﻣﺎم اﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ وﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺒﻀﺎﺋــﻊ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻃﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻄﺢ وﲡﺎوز ﻛﻞ اﳊﺪود
وﻛﺴــﺮ اﻷﺳﻘﻒ ،وﺻﺮﻧﺎ ﻧﺘﺮاﻗﺺ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎع اﻟﻘﺮارات اﶈﻴﺮة ،وﻛﺄن
ﺟﻠﻮدﻧﺎ ﺗﻠﺴﻊ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺒﺎرد ﺗﺎرة ﻓﺎﻟﺴﺎﺧﻦ ﺗﺎرة أﺧﺮى.
أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ إزاء ذﻟﻚ ،وﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ إزاء إﻗﺪام اﳊﻜﻮﻣﺔ
ووزارات اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻮﻗﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﺣﻔﺮة اﳋﻄﺄ اﻷول واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻄﺎرﻧﺎ أﺣﻀﺎﻧﻪ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات اﶈﻤﻠﺔ
ﺑﻌﺪوى اﻟﻮﺑﺎء اﳌﺴــﺘﻮرد ﻣﻦ دول ﻛﺈﻳﺮان وﻣﺼﺮ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،وﻫﺎ ﻧﺤﻦ
اﻟﻴﻮم أﻣﺎم ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن ﻳﺘﻜﺮر ﻟﻮﻻ ﲢﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻮاب وﻗﺮار وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮ وﺗﻨﺪر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻋﻮدة اﳌﻼﺣﺔ اﳉﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮورة واﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﻨﺒﺾ اﳊﻴﺎة
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻟﻜــﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺠﻞ إزاء ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول وﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم
اﻟﻄﻴﺮان اﻟﺘﺠﺎري وﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺠﺪدا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻨﺎ ﻣﺠﺪدا ﻻ ﻧﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ
أﻧﻔﺴﻨﺎ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﻨﺰل وﺗﻘﺒﻞ أي ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻪ اﻷﻳﺎدي ﺧﺎرج ﺑﻼدﻧﺎ.
اﳊﻜﻮﻣﺔ أدرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ،وأن اﻟﺪول
اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺢ ﻟﻬﺎ اﳌﺠﺎل اﳉﻮي ﻣﺎزاﻟﺖ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﺪﻻت إﺻﺎﺑﺔ ﻣﺮﻋﺒﺔ ،ﺣﺘﻰ
ﻗﺮار ﻓﺮض اﻟـ  PCRﻟﻴﺲ آﻣﻨﺎ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن ﺗﺰوﻳﺮ ﺷــﻬﺎدة
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول أﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﺑﺔ ﻣﺎء ،ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻨﺎ أن
ﻳﺤﺼﻞ اﳌﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ وﻃﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة  PCRﻣﺰورة أو ﻣﺸﺘﺮاة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
وأن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺪول اﶈﻈــﻮرة أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ وﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ
وﺳﻤﻌﺔ »ﺻﻴﺘﺔ« ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وآﺧﺮ ﻓﺼﻮل
ذﻟﻚ اﻟﺸﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺰورة ﻷﻃﺒﺎء وﻣﻌﻠﻤﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻛﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﺧﻼل  ٤أﺷــﻬﺮ ﺳــﺘﺬﻫﺐ أدراج اﻟﺮﻳﺎح إذا

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )وﻟﻴﺲ اﶈﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ(،
وروﺣﻪ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺤﺐ اﻟﻮﻃﻦ وﻏﺰارة اﻟﻌﻄﺎء،
ﻻ اﻷﺧﺬ.
إن ﻣﻮاﻃﻦ  ٢٠٣٥ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ ،وﻣﺎ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻘﻠﻘﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﻓﻬﻮ وإن ﻛﺎن وﻗﻮدﻧﺎ
ﻧﺤﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﻻ أﻧﻪ رﻫﺎن اﻟﻴﻮم!

ﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﻛﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﺘﻌــﺮض ﻟﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ«.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻛﺘﺐ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ-
رﺣﻤﻪ اﷲ -رﺳــﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي
اﻟﺮاﺣﻞ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ،رﺣﻤﻪ اﷲ ،ﻗﺎل
ﻓﻴﻬﺎ» :أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻜﻢ ﺗﺸــﺎرﻛﻮﻧﻲ اﻷﺳﻒ
ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﻧﺸــﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﻳﺮﺑﻄﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﺪى اﳉﻤﻴﻊ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ وﻣﺎ ﳝﺲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳝﺲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
وﻣﺎ ﳝﺲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﳝﺲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻗﺪ أﺣﺒﺒﺖ إﺣﺎﻃﺘﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻬﺬا،
ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ رﺗﻖ ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻖ
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ إﻻ أﻋﺪاء اﻟﻌﺮب ،وﻻ
ﻳﺘﻀﺮر ﻣﻨﻪ إﻻ اﻟﻌﺮب أﻧﻔﺴﻬﻢ ،راﺟﻴﺎ أن
ﻳﺮد رأﻳﻜﻢ اﻟﺴﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻮل دون ﻫﺬا
اﻷذى اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺸﻘﻴﻖ«.
رﺣﻢ اﷲ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﻈﻤﺎء ،وﺟﺰاﻫﻢ
ﺧﻴﺮ اﳉﺰاء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ اﳌﺸﺮﻓﺔ ،وﻧﺴﺄل
اﷲ أن ﻳﺪﱘ اﶈﺒــﺔ واﻷﺧﻮة واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﲔ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻛﻴﻒ ﻻ وﻫﻮ ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻵن أﻣﺎم أﻋﻴﻨﻨﺎ،
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮى وﻳﺴﻤﻊ وﻳﻌﺎﻳﺶ ﺷﺘﻰ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺴــﻴﻤﺔ وﻻ ﻳﻜﺎد
ﻳﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎ.
ﻻ أرﻏﺐ ﺑﺎﳋﻮض ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻔﺔ ﻃﻮﻻ وﻋﺮﺿﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺜﺮ اﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻨﻬﺎ دون ﻃﺎﺋــﻞ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ
دﻋﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ أذﻛﺎر اﻟﺼﺒﺎح واﳌﺴﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻳﻮم ﺳﺎﺋﻠﲔ اﷲ أن ﻳﺼﻠﺢ أﺣﻮاﻟﻨﺎ ،وأن
ﻳﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺧﻴﺎرﻧﺎ.
ﻟﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻄــﻮل  -ﺑﺈذن اﷲ  -ﻋﻦ
ﻣﻮاﻃﻦ  ٢٠٣٥وﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ رﻳﻌﺎن ﺷﺒﺎﺑﻬﻢ
اﻵن ،ﻓﻌﻠﻴﻬــﻢ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻈﺎم ﲡﺎه
أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ووﻃﻨﻬﻢ .ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻬﻨﻲ
ﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﺎﻟﻘﺎدة اﳊﻘﻴﻘﻴﻮن
ﳝﻠﻜﻮن ﻋﻴﻨﺎ ﺗﺮﺻﺪ اﳊﺎﺿﺮ وﻋﻴﻨﺎ أﺧﺮى
ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ..ﺗﺮﺳﻤﻪ وﺗﺼﻨﻌﻪ.

إﻃﻼﻟﺔ

اﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻮق ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر
khaled-news@hotmail.com

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺮاﻓﺔ

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺋﻢ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ وزﻳﺮة اﻟﻬﺠﺮة اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ أي
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﲢﺪث ﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﻀﺨﻴﻢ اﳊﺪث وﻛﺄﻧﻪ أزﻣﺔ
ﺑﲔ ﺷــﻌﺒﲔ ﺷﻘﻴﻘﲔ ﻻ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﻪ ،وﻏﻴﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻪ وﻧﻌﺘﺒﺮه ﻛﺸﻌﺐ
ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺗﺪﺧﻼ ﺳﺎﻓﺮا ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻻ ﻳﺤﻖ ﳌﻦ ﻛﺎن أن ﻳﻔﺮض
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﺟﻬﻴﺎت ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ
ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن وﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﻨﺼﻒ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ واﳌﻈﻠﻮﻣﲔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻫﻲ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻜﻢ ﺷــﺨﺼﺎ ﳉﺄ ﻟﻬﺎ وأﺧﺬ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻠﻚ اﳌﺴﺘﻔﺰ.
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮة أن ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸــﺄن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬي
ﻧﺮﻓﻀﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ.
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻌﺐ اﳌﺼﺮي ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﻜﺮي اﻟﺬي ﺧﺮج
ﻟﻨــﺎ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺣﺘﺞ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﺮﺣﻼت

ﻣﺠﺮد رأي

اﳌﻼﺣﺔ اﳉﻮﻳﺔ..
واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ!!
م .ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻘﺮﻳﻔﺔ
اﺳﺘﻤﺮت وزاراﺗﻨﺎ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ اﻻﺳــﺘﻬﺘﺎر وﻋﺪم أﺧﺬ اﻷﻣﻮر ﲟﺤﻤﻞ اﳉﺪ،
ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﻠﻪ ﻣﺴﺘﺎء وﻣﺘﺄﻟﻢ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ وﻳﺮاه ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻔﺘﺢ اﻷﺑﻮاب ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ دول ﻣﻮﺑﻮءة واﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻨﻬﺎ دون وﺿﻊ
آﻟﻴﺔ ﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻓﺤﺼﻬﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺪول
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ آﻟﻴﺎت ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺣﻈﺮت اﻟﺪول اﳌﻮﺑﻮءة،
وأﺗﺴــﺎءل :ﻫﻞ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﳌﺠﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﻮﻃﻦ
واﳊﻴﺎة؟ ،ﻫﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ رﺧﻴﺼﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﳊﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﺴــﻤﺢ
ﺑﺎﻟﻄﻴﺮان اﻟﺘﺠﺎري واﳌﻼﺣﺔ اﳉﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول؟
أﻳﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﳑﺎ ﻳﺠﺮي؟ وأﻳﻦ ﻧﻮاب اﻷﻣﺔ ﳑﺎ ﻳﺤﺼﻞ؟،
أﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻦ أﻣﻦ وﻃﻨﻲ وﻗﻮﻣﻲ ،أم
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻳﺴﺘﻨﺰف اﻟﻄﺎﻗﺎت
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إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء :ﻟﻨﺒﺪأ
ﲟﻤﻴﺰات اﻟﻮزراء!
ﻻ ﻳﺨﺘﻠــﻒ أﺣــﺪ ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﳝــﺮ ﲟﻨﻌﻄﻒ ﺳــﻠﺒﻲ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮة وﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮروﻧﺎ.
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﺬﻟﻚ
ﳝﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺳــﻠﺒﻴﺔ وﺻﻠﺖ
إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺘﻀﺨﻤﺔ أدت
إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺰاف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﳑــﺎ اﺿﻄﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻌﺎم واﻟﺬي ﻣﺎزال ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺸــﺪ واﳉﺬب ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﳌﺘﺪﻫﻮر ﺗﺘﺪاول ﻣﺴﻮدة وﺛﻴﻘﺔ
اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻹﺻﻼح اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﻜﺘﺴــﺒﺎت اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ
اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ
ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت!
أﻋﺘﻘــﺪ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻷﻃﺮوﺣﺎت
واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻓﺈن
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء أوﻻ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺎدرا ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﳑﻴﺰات
اﻟﺴــﺎدة اﻟــﻮزراء ،وإﻟﻐﺎء ﻛﻞ
اﻟﺒــﺪﻻت واﳌﻜﺎﻓﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﻢ
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﲟﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ
اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻟﻜﻞ وزﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﻗﺪوة ﻟﻶﺧﺮﻳــﻦ وﻟﻌﻞ آﺧﺮﻫﺎ
ﺻﺮف ﻣﻌﺎﺷﺎت اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻮزراء ،وﻛﺄن ﺑﺪﻻﺗﻬﻢ ﻻ ﺗﻜﻔﻴﻬﻢ
وﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺮاﺗﺐ!
أﻳﻌﻘﻞ ﻫﺬا؟ ﻛﻴﻒ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ان
ﺗﻄﺎﻟــﺐ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺮﺑﻂ اﳊﺰام
وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
إن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ وﻫﻲ ﺗﺼﺮف
ﺑﺴﺨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء؟!
ﻧﻌﻢ ﻧﺤﻦ ﻛﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻧﺘﻔﻬﻢ
أن ﺗﺼــﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﻮزراء
ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﳑﻴﺰة ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ
ﺗﻨﻌﻜﺲ آﺛﺎرﻫــﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺼﻌﺒــﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻨﺎزل
ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﻴﺰات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮاﺗﺐ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺣﺘﻰ ﳝﻜﻦ إﻗﻨﺎع
اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺄي إﺟﺮاء اﻗﺘﺼﺎدي.

اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻃﻠﺐ ﻣﻦ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أن ﺗﺘﻮاﺻﻞ
ﻣــﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻹﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺮر ،واﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل.
أوﻻ ﺗﺼﺮﻳﺤﻚ ﻫﺬا ﻳﻌﺪ أﻳﻀﺎ ﺗﺪﺧﻼ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺘﻲ ﺣﺮﺻﺖ ﻛﻞ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﺻــﺪار ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻟﻀﻤﺎن
ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳉﺎﺋﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻢ ﲢﺘﺞ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻓﺮﺿﺖ ﻣﺼﺮ ﭬﻴﺰا ورﺳــﻮﻣﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲢﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ
ﻋﻨﺪ ﺳﻔﺮﻫﻢ ﻟﻬﺎ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﺤﺘﺞ أو ﻧﻌﺘﺮض ﻣﺜﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ أﺻﺪر اﻟﻄﻴﺮان
اﳌﺼﺮي ﻗﺮار ﲟﻨﻊ اﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﺣﻼت اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻷﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺄﺻﺤﺎب رأي وﻗﻠﻢ ﻧﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﺷﺄﻧﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﻣﺼﺮﻳﺎ
ﻳﺨﺺ اﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ
وﻣﻦ ﻏﻴﺮك اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺷﺄﻧﻨﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﻤﻌﻮا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺿﻴﻜﻢ.
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻢ ﲤﻨﻊ اﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﻂ وإﳕﺎ ﻣﻨﻌﺖ رﻋﺎﻳﺎ  ٣٠دوﻟﺔ
أﺧﺮى وﻫﺬا ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول
اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ وﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﳋﻄﻮرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﭭﻴﺮوس ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻞ
دوﻟﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺨﺬ أي إﺟﺮاء وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﺠﺎﻣﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻜﻮن
ﻫﻤﻬﺎ اﻷول واﻷﺧﻴﺮ اﺳﺘﻘﺮار وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻲ وﺳﻼﻣﺘﻪ.
اﻟﻜﻮﻳﺖ رﻏﻢ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻟﺪول إﻻ أﻧﻬﺎ وﺿﻌﺖ أﻳﻀﺎ إﺟﺮاءات وﺷﺮوﻃﺎ
ﺗﻠﺰم اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻓﺤﺺ  pcrاﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ اﳋﻠﻮ
ﻣﻦ ﭬﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ واﳊﺠﺮ اﳌﻨﺰﻟﻲ وﺗﺄﻣﲔ ﺻﺤﻲ ﻳﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﭭﻴﺮوس اﻟﺬي ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ
واﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﺸﺎره.

وﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻨﺰﻓﺔ أﺻﻼ؟
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ اﳉﻤﻴﻊ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻻ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ
وﻻ أﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺨﻮن اﻟﻮﻃﻦ وﻳﻐﺮق اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.
ﻧﺤﻦ اﻵن ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ،واﳊﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ واﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻻ ﻳﺠﺪ ﺳﺮﻳﺮا ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﭭﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﻮﺟﻮد
أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﻓﻜﻴﻒ أﺳــﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل أﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﳋﺎرج
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﭭﻴــﺮوس ،أﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻫﺆﻻء إﻟﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ؟
ﻣﻦ اﻟﺬي ﺳﻴﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ؟ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ أن ﻧﺨﻠﺺ اﻟﺪول اﳌﻮﺑﻮءة
ﻣﻦ ﺑﻌــﺾ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﭭﻴﺮوس وﻧﻘﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ،
وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻮادر واﻷﺳﺮة وﻻ ﳒﺪ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ
أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻼﺳﺘﺸﻔﺎء؟
اﻟﺘﺨﺒﻂ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﻠﻎ ذروﺗﻪ ،واﳉﻤﻴﻊ ﻣﺴــﺘﺎء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻏﻴﺮ
اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ،واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﳊﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ واﳉﺰﺋﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪة إذا اﺳﺘﻤﺮرﻧﺎ
ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻛﻞ ﺷــﻲء ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ رؤﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﻻ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻻ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻻ ﺧﺪﻣﻴﺔ ،ﻓﺈﻟﻰ أﻳﻦ ﻧﺴﻴﺮ؟ ﻫﻞ ﺳﻨﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﳊﺎل وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻨﺎ ﻟﻠﻌﺐ دور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
واﻟﻌﻴﺶ ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ وأﻣﺎن وﺳﻼم دون ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
ﻛﻠﻤــﺔ أﺧﻴﺮة :اﻟﻮﻃﻦ وأﻣﻨﻪ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ،وإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻓﺸﻞ ﻓﺈن ﻫﺎﺗﲔ اﳉﻬﺘﲔ ﺗﺘﺤﻤﻼن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ،
وﲡﺐ اﶈﺎﺳــﺒﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻬﺎون ،ﻓﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﺗﻌﻨﻲ دﻣﺎرا
اﻗﺘﺼﺎدﻳــﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وإﻳﻘﺎﻓﺎ ﻟﻠﺪورة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ وإزﻫﺎﻗﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،ﻓﻘﺪ
ﻣﻠﻠﻨﺎ ﳑﺎ ﻳﺠﺮي وﺿﺎﻗﺖ اﻷرض ذرﻋﺎ ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ اﳌﺪروﺳــﺔ
واﻟﻘﺮارات ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ.

ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎدي
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اﻋﺮف ﺷﺨﺼﻴﺘﻚ
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 - ١ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ - ٢ ،ﻏﺰال )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻋﺪد  -واﻟﺪة،
 - ٣ﻣﺮ  -اﳌﺮاﺟﻊ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٤ ،ﻗﺘﺎل )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( -
ﻟﻠﺘﻤﻨﻲ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٥ ،ﻵﻟﺊ ﻛﺒﻴﺮة  -اﺧﺘﺎرﺗﻪ دون
ﻏﻴﺮه - ٦ ،ﻟﻠﺠﺰم  -ﻣﺎ أﺧﻔﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس - ٧ ،ﻳﺠﻴﺐ
 ﻟﻮم )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٨ ،ﻣﻨﺰل )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٩ ،ﻓﻲاﻟﻘﻤﻴﺺ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻳﺸﺎرط - ١٠ ،ﺷﺤﻮم  -ﻏﺒﺎر.

 - ١ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ  -ﺟﻤﻊ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٢ ،ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت
 ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻲ - ٣ ،ﻣﺘﻄﻮرون  -ﻟﻠﺘﻤﻨﻲ - ٤ ،ﻣﺤﺘﺠﺰات، - ٥ﻋﻜﺲ ﻧﻔﻊ  -ﻗﻄﻊ - ٦ ،ﺗﺪﻓﻦ  -ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﻫﺪﻳﺔ- ٧ ،
ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻟﻠﺠﺮ - ٨ ،ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ - ٩ ،ﻋﻜﺲ
اﻟﻔﺮاق  -ﻟﻠﺘﺄوه )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ١٠ ،أﻣﻨﻴﺎﺗﻪ  -رﻗﺪ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(.

ﻣﻦ ﻛﺘﺎب :ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺻﻨﻌﺖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ـ أﺳﻴﻤﺔ ﺟﺎﻧﻮ
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أﻓﻘﻴﺎً:
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اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻘﺪم

ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮد ﻋﻠﻲ

ﻋﻤﻮدﻳﺎً:

١

١

٢
٥

ﺷﺨﺼﻴﺎت
ﻛﺎﺗﺐ وﻣﺆرخ وﺻﺤﺎﻓﻲ ،وﻣﻦ اﻫﻢ رﺟﺎل اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺎﻃﺒﺔ .ﺗﺮك اﻋﻤﺎﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻴﻮن
اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ وأﻫﻤﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ
اﻟﻀﺨﻢ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ )ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺎم( اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﻓﻲ
ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ  ٢٥ﻋﺎﻣﺎ وﻫﻮ ﻣﺆﺳﺲ اول )ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.
ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮد ﻋﻠﻲ وﻟﺪ
ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻋﺎم  ١٨٧٦ﻣﻦ اب ﻛﺮدي وام ﺷﺮﻛﺴﻴﺔ
وﻳﻌﻮد اﺻﻞ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮاق .ﻛﺎن واﻟﺪه
أﻣﻴﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﺘﻠﻤﺬ اﻻﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء دﻣﺸﻖ ﻓﻲ اﻻدب واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ .وﺗﻌﻠﻢ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وﻋﻤﻞ وﻋﻤﺮه  ١٧ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﻢ
)اﻻﻣﻮر اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ( وﻛﺎن ﻳﺮاﺳﻞ )ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺎم( اﶈﻠﻴﺔ
)واﳌﻘﺘﻄﻒ( ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
زار ﻣﺼﺮ ﻋﺎم  ١٩٠١وﻗﺎﺑﻞ ادﺑﺎءﻫﺎ وﻛﺘﺐ ﻓﻲ
)اﻟﺮاﺋﺪ اﳌﺼﺮي( وأﺻﺪر )اﳌﻘﺘﺒﺲ( اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻدب
واﻟﺸﻌﺮ وﻋﻤﻞ ﻓﻲ )اﳌﺆﻳﺪ( اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﺮى اﻟﺼﺤﻒ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ .وﺣﲔ ﻋﺎد اﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﻋﺎم ١٩٠٨
أﻧﺸﺄ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻴﺼﺪر ﺻﺤﻴﻔﺔ )اﳌﻘﺘﺒﺲ(
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻨﺎك .وﺑﻌﺪ اﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﺎرﺑﺘﻪ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻛﺎد اﻟﻮاﻟﻲ ﺟﻤﺎل
ﺑﺎﺷﺎ ﻳﻌﺪﻣﻪ ﻣﻊ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
ﺗﻌﺮض ﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ واﺿﻄﺮ ﳌﻐﺎدرة
دﻣﺸﻖ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة وأﻗﺎم ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﺘﺮة ﺗﻌﺮف
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ )اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ( واﻟﺘﻘﻰ ﺑﺎﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﺴﺎﺳﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وأﻟﻬﻤﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻬﻢ )ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻐﺮب( وﻣﻊ
ﻛﺜﺮة اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻫﺠﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﲤﺎﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻐﺮق  ٢٠ﻋﺎﻣﺎ وﺗﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻدﺑﻲ
واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻄﺎف ﲟﻜﺘﺒﺎت اوروﺑﺎ وﺟﻤﻊ ﻣﺎدة ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ
اﳌﻮﺳﻮﻋﻲ )ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺎم(.
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اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻦ ﻛﺘﺎب :ﻗﺼﺔ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ وأﺻﻞ اﻷﺷﻴﺎء ـ ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﺑﺎﻧﺎﺗﻲ

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
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ﺗﺴﺘﺨﺪم رﺑﻄﺔ اﻟﻌﻨﻖ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ دون ان ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اي
وﻇﻴﻔﺔ ،ﺑﻞ اﻧﻬﺎ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﺎﺧﺮة ﻣﻦ اﳌﻼﺑﺲ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﻳﺤﺔ .اﺳﺘﺨﺪم ﺟﻨﻮد اﻟﺮوﻣﺎن ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش ﻣﺒﻠﻠﺔ
ﺑﺎﳌﺎء وﺗﻠﻒ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻖ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻆ اﻟﻨﺎر.
ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻷول اﳌﻴﻼدي ،وﺳﻤﻴﺖ اﻟﻘﻄﻌﺔ
 Focalﻓﻮﻛﺎل ،إﻻ ان ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﳌﻼﺑﺲ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺸﺮ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ واف.
ﳝﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ اﺻﻞ رﺑﻄﺔ اﻟﻌﻨﻖ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ زي ﻋﺴﻜﺮي
آﺧﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٦٦٨ﻓﻮج ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﻛﺮواﺗﻴﲔ
ﺧﺪم اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ارﺗﺪى ﻫﺆﻻء ﺳﻜﺎرﻓﺎس )ﻳﻌﻨﻲ
ﺑﺮﻃﺔ( ﻗﻄﻨﻲ وﻛﺘﺎﻧﻲ ﺣﻮل أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ .ﻳﺮوي اﻟﺘﺎرﻳﺦ ان ﻧﺴﺎء
ورﺟﺎل ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻷزﻳﺎء اﻋﺠﺒﻮا ﺑﺎﻟﺴﻜﺎرﻓﺎس،
ﻓﺒﺪأوا ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر وﺣﻮل اﻋﻨﺎﻗﻬﻢ رﺑﻄﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺎن ،ﻣﻌﻘﻮدة ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ ،وﻃﺮﻓﺎﻫﺎ اﻟﻄﻮﻳﻼن ﻳﻨﺴﺎﺑﺎن
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺼﺪر ،اﻃﻠﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﺗﺴﻤﻴﺔ Cravates
ﻛﺮاﭬﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺑﻄﺎت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﳌﺮﺗﺰﻗﺔ اﻟﻜﺮواﺗﻴﲔ.
اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺰي اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﳒﻠﺘﺮا ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وان
ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﺪﻋﺔ ان ﺗﻨﻘﺮض ،ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻠﻚ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﳌﺴﺮف ﺗﺸﺎرﻟﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﻌﺮوف ﺑﻌﺸﻘﻪ
ﻟﻠﻤﻠﺬات ،ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺑﻄﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼط اﳌﻠﻜﻲ .ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ اﻻﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت آﻧﺬاك ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر زي
ﻣﺒﻬﺞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻠﻨﺪﻧﻴﲔ ﻣﻦ وﺑﺎء اﻟﻄﺎﻋﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،١٦٦٥وﻣﻦ ﺣﺮﻳﻖ دﻣﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ ﻋﺎم  ١٦٦٦ﻋﻤﻞ
اﳌﻠﻚ اﳌﺴﺮف ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر رﺑﻄﺔ اﻟﻌﻨﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎر
أﻟﺴﻨﺔ ﻟﻬﻴﺐ اﳊﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .ﺛﻢ وﺑﻌﺪ ﻗﺮن دﻓﻊ
ﺑﻴﻮ ﺑﺮوﻣﻴﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﻘﻮة ﻟﻠﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺑﻄﺎت اﻟﻌﻨﻖ.
اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻴﻮ ﺑﺮوﻣﻴﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﻄﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺑﻄﺮﻗﻪ
اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ رﺑﻄﻬﺎ .ﻓﻐﺪت ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻫﺎﺟﺲ اﻟﺮﺟﺎل.
واﺷﺘﺪ اﻟﻨﻘﺎش وﺣﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ واﳌﺠﻼت واﻻﺣﺎدﻳﺚ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ .وأوردت اﻟﺼﺤﻒ
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷزﻳﺎء  ٣٢ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻘﺪ رﺑﻄﺔ اﻟﻌﻨﻖ
ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﻬﻮر ،أو ﻣﻜﺎن
ﻋﺼﺮي ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪة اﳌﻀﻤﺎر )ﺣﻠﺒﺔ اﻟﺴﺒﺎق( ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
آﺳﻜﻮت .أﺧﺬت رﺑﻄﺎت اﻟﻌﻨﻖ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﺗﻨﺘﺸﺮ
ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺗﺘﻨﻮع ﺑﲔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺼﻴﺮة وﻋﺎدﻳﺔ وﻣﺰﺧﺮﻓﺔ
وﺿﻴﻔﺔ وﻋﺮﻳﻀﺔ او ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮاﺷﺔ .ﻗﺪ ﻳﻌﻮد اﺻﻞ رﺑﻄﺔ
اﻟﻌﻨﻖ اﻟﻔﺮاﺷﺔ ،اﻟﺘﻲ راﺟﺖ ﻓﻲ اﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺗﻌﻮد اﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻰ اوﺳﺎط اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﻜﺮواﺗﻴﲔ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺑﻄﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺪﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻠﻔﻮف
ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺧﻂ ﻣﻨﺤﺮف وﻣﺴﺤﻮب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻘﺪة اﻧﺸﻮﻃﻴﺔ
ﺗﺮﺑﻂ ﺣﻮل اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺑﺨﻴﻂ.

ﻟﻬﻮاة ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ اﳌﻔﻴﺪة واﳌﻤﺘﻌﺔ ٣ ،أﻟﻌﺎب ﺳﻮدوﻛﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة :ﻋﺎدي،
ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻣﺘﻘﺪم .ﺿﻊ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٩ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺎل ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻮي
ﻛﻞ ﻋﻤﻮد وﺧﻂ أﻓﻘﻲ وﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺻﻐﻴﺮ  ٣x٣ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٩ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻈﻬﺮ أي رﻗﻢ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻮد ،أو ﺧﻂ أﻓﻘﻲ ،أو ﻣﺮﺑﻊ ﺻﻐﻴﺮ .٣x٣

١
٣
٢
٦
٨
٩
٧
٥
٤

رﺑﻄﺔ اﻟﻌﻨﻖ :اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ  -ﻓﺮﻧﺴﺎ

Sudoku

٨
٦
٧
١
٤
٥
٩
٣
٢

ﻋﻴﻨﻚ  ..ﻋﻴﻨﻚ

اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺼﻮرﺗﲔ واﺿﺢ ﻟﻨﺎ..
ﻓﻤﺎ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳋﻤﺴﺔ ﺑﻨﻈﺮك وﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ؟

ﻛﻴﻒ ﺗﻠﻌﺐ؟

٣
١
٨
٤
٢
٦
٥
٩
٧

إﻋﺪاد :ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻮرج ـ ﻋﺮوﺑﺔ ﺣﺠﺎزي

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

٢
٥
٦
٩
٧
٣
١
٤
٨
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ﺗﺴﺎﻟﻲ

ﺣﻞ ﻋﻴﻨﻚ  ..ﻋﻴﻨﻚ

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ
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ر
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راﺑﻊ أﺷﻬﺮ اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ  ١٢ﺣﺮﻓ ًﺎ
ﻣﻬﻤﺔ
اﻟﻨﻤﻞ
اﳌﺮﺟﺎن
اﻟﻨﻐﻤﺔ
اﻟﺪﻳﺮة

اﳉﻬﺮاء
اﻟﺒﺮ
ﻏﺮق
رﻣﺎل
ﺟﺪ

ﻣﺮﻛﺐ
ﻣﺴﺮح
ﺣﺎدث
اﻟﺴﻤﺎح
اﻟﺒﺮد

اﻟﻨﻬﺎم
ﺷﺮق
ﻏﺮب
ود
اﻟﻮاﺳﻊ

اﻟﻔﺴﻴﺢ
ﺳﺮاب
وﻫﺎد
ﻧﻬﺮ

ﺣﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ
ﺣﻞ اﻋﺮف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺮاﺳﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ
أرﺳﻠﻮا ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
archive@alanba.com.kw
ﻓﺎﻛﺲ ٢٢٢٧٢٨٣٠

ﺣﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

أﻓﻘﻴﺎً:
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ﻋﻤﻮدﻳﺎً:
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 - ١اﻟﺮوﺿﺔ - ٢ ،أﻳﻞ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -رﻗﻢ  -ام - ٣ ،ﻋﻠﻘﻢ  -اﻟﻜﺘﺐ
)ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٤ ،ﺣﺮب )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻟﻮ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٥ ،داﻧﺎت -
ﺗﺨﺼﻪ - ٦ ،ﻟﻢ  -ﺳﺮي - ٧ ،ﻳﻠﺒﻲ  -ﻣﻼﻣﻪ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٨ ،دار
)ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٩ ،اﻟﻜﻢ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻳﺮاﻫﻦ - ١٠ ،زﻳﻮت  -ﻫﺒﺎء.
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 - ١اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ  -زم )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٢ ،ﻟﻴﻞ  -اﻣﻼﻛﻲ - ٣ ،راﻗﻮن
 ﻟﻮ - ٤ ،اﺳﻴﺮات - ٥ ،ﺿﺮ  -ﺑﺘﺮ - ٦ ،ﺗﻘﺒﺮ  -ﻳﻬﺪﻳﻪ، - ٧ﲢﺘﻢ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -رب - ٨ ،ا ا ا ا - ٩ ،اﻟﻮﺻﺎل  -آه
)ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ١٠ ،آﻣﺎﻟﻪ  -ﻧﺎم )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(.
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اﻻرﺑﻌﺎء  ٥اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠
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ﻓﻨـﻮن

ﺑﺎﺳﻤﺔ ﺣﻤﺎدة

ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻔﻴﺪي

ﻋﺒﻴﺮ أﺣﻤﺪ

ﻃﺎرق اﻟﻘﻼف

إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺮاﺷﺪ

ّ
ﺗﺒﺚ ﺣﺼﺮﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ »اﻟﺮاي« وﺗﻌﻜﺲ دور ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ وﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻘﺎدة واﻟﺸﻌﻮب اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ

ﺳﻠﻤﺎن اﳊﺒﻴﻞ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :أﻏﻨﻴﺔ »ﺑﺎﻗﻴﺔ«
ﺗﻮ ّﺛﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى
اﻟـ  ٣٠ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻐﺎﺷﻢ

اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪاﷲ اﳊﺒﻴﻞ

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻷﻏﻨﻴﺔ:
ﻛﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻌﺒﺪاﷲ

وﻟﻴﺪ اﻟﻀﺎﻏﻦ

ﺳﻌﻮد اﻟﺸﻮﻳﻌﻲ

ﺳﺎرة اﻟﻌﻨﺰي

دﻋﺎء ﺧﻄﺎب

ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮل اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ  ٣٠ﻟﻼﺣﺘﻼل
اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻐﺎﺷــﻢ ﻋﻠﻰ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻃﺮح
اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪاﷲ اﳊﺒﻴﻞ أﻏﻨﻴﺔ
ﺗﺒﺚ ﺣﺼﺮﻳ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن
وﻃﻨﻴــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ّ
»اﻟﺮاي« ﲢﻤﻞ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎﻗﻴﺔ« ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ
اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﳉﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح-
ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎه -ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ.
وﻗــﺎل اﳌﻨﺘــﺞ واﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳــﻠﻤﺎن اﳊﺒﻴﻞ
ﻟـ»اﻷﻧﺒــﺎء« ان اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻂ
واﻷﺧــﻮة ﺑﲔ ﻗــﺎدة وﺷــﻌﻮب دول اﳋﻠﻴﺞ
واﻷواﺻﺮ اﻟﺘﻲ ُﺟﺒﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم وﻟﻬﺎ
دور اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ إﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻟﻠﺘﺼﺪي
ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﺮت
وﻧﺤــﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ذﻛﺮى أﻟﻴﻤﺔ ّ
ﻋﻠــﻰ ﺑﻠﺪﻧــﺎ اﳊﺒﻴﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ،وﻫﻲ ذﻛﺮى
اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻐﺎﺷــﻢ ،وﻛﻴﻒ ﻛﺎن دور
أﻫــﻞ اﳋﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣــﺔ ﲡﺎه اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ ،ﻣﻮﺿﺤــﺎ ان اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم
ﺷﻜﻠﺖ
ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﻫﺪاؤه ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ّ
ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺑﻄﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ وﺳﺘﻈﻞ
ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑﺴﻮاﻋﺪ اﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.
وأﺷﺎر اﳊﺒﻴﻞ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ،وﰎ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻮدﻳﻮ
ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﺳﻠﻤﺎن اﳊﺒﻴﻞ،
ﻏﻨﺎﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻜﻮرال ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﻔﺘﻴﺎت واﻷﻃﻔﺎل ،وﻗﺪ ﺷﺎرك ﺑﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ واﻹﻋﻼﻣﻴــﲔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ ﲟﻘﺎﻃﻊ
ﻣﺼﻮرة ﲤــﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟ ُﺘﻘ ّﺪم ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴــﺐ ،وﻗﺪ اﺑﺪوا ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ
واﺳــﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺷــﻲء ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
ﺣﺒﻬﻢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻛﻤﺎ ﰎ اﻫﺪاء اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
»اﻟﺮاي« ﻟﺒﺜّﻪ ﺣﺼﺮﻳﺎ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻘﻨﻮات اﳋﺎﺻﺔ.
واﺧﺘﺘﻢ اﳊﺒﻴﻞ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﻜﺮ
ﻼ ﺷﻜﺮه ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ
ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﺻ ً
اﳌﺸــﺎرﻛﲔ وﻷﺳــﺮة ﺟﺮﻳﺪة »اﻷﻧﺒﺎء« اﻟﺘﻲ
اﺗﺎﺣﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺒﻮﺳﺘﺮ اﻟﺪﻋﺎﺋﻲ ﻷﻏﻨﻴﺔ »ﺑﺎﻗﻴﺔ«

اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ دﻋﺎء ﺧﻄﺎب ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻞ

اﻟﺬي ﺗﻘﻮل ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ:
ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻌﺜﺮت ﻗﻠﻮب وﺗﻌﺜﺮت ،ﻣﻬﻤﺎ ﺻﺎر اﻟﻨﺴﻴﻢ
رﻳﺢ ﻋﺎﺗﻴﺔ ،ﻟﻦ ﻳﻬﺘﺰ ﺷﻤﻮخ أوﻃﺎن اﻋﺘﻠﺖ ،راﻳﺔ
ﻣﺠﺪﻫﺎ ﺗﺮﻓﺮف ﻋﺎﻟﻴﺔ ..ﻋﺎﻟﻴﺔ.

أﻏﻨﻴــﺔ »ﺑﺎﻗﻴﺔ« ،ﻛﻠﻤﺎت وأﳊﺎن ﺳــﻠﻤﺎن
اﳊﺒﻴــﻞ ،ﺗﻮزﻳــﻊ وﻣﻜﺲ وﻣﺎﺳــﺘﺮﻋﺒﺪاﷲ
اﻟﻌﻤﺎﻧــﻲ ،ﺗﻨﺴــﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻋــﺎء ﺧﻄﺎب،
اﳌﺨﺮج ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴــﻦ ،اﺷــﺮاف ﻓﻨﻲ ﻣﺸــﻌﻞ

اﳋﻠﻒ ،اﺷــﺮاف ﻋﺎم ﺳــﻠﻤﺎن اﳊﺒﻴﻞ وﻣﻦ
اﻧﺘﺎج وﺣﻘﻮق ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﺳﻠﻤﺎن اﳊﺒﻴﻞ ،وﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ
واﻻﻋﻼﻣﻴﲔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ.

ﻋﺒﺪاﷲ ﻫﻴﺜﻢ

ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﺮﻳﺢ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ

ﻋﺒﺮ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ أﻏﻨﻴﺔ »ﺑﺎﻗﻴﺔ« ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﺒﻬﺎن
ﻟـــ »اﻷﻧﺒﺎء«» :اﻟﻮﻃﻦ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳــﺦ وإرث وﻣﻮروث وﺗﺮاث«،
وأﺿﺎف» :اﻧﻨﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
أﻓﻨﻮا اﻧﻔﺴﻬﻢ وﺿﺤﻮا ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ﻟﻨﺒﻘﻰ ﻧﺤﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا ان واﺟﺒﻨﺎ
ان ﻧﻌﻄﻲ وﻻ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺪم اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻟﺖ دﻣﺎؤﻫﻢ
اﻟﻄﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷرض واﻟﻌﺮض« .واﺧﺘﺘﻢ ﻗﺎﺋﻼ:
»اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻠﻦ ﻧﻘﺪم ﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ«.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﻌﺒﺪاﷲ» :ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬي
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻏﻨﺎﺋﻲ وﻃﻨﻲ وﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎري
ﻣﻦ اﺧﻮي ﺳــﻠﻤﺎن اﳊﺒﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ وﻫﻲ ﺷﻜﺮ ﺑﺴﻴﻂ
ﻟﺪﻳﺮﺗﻲ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ« .وواﺻﻠﺖ» :اﻓﺘﺨﺮ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺑﺮﺟﻞ
ﻧﻔﺲ اﳊﺒﻴﻞ اﻟﻠﻲ اﻧﺘﺞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﳋﺎص واﲤﻨﻰ
ﻧﺸﻮف ﺑﻘﻴﻪ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﻳﺤﺬون ﺣﺬوه« .واردﻓﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ» :ﺗﺸﺮﻓﺖ
ﺑﻮﺟﻮدي ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻧﺨﺒﻪ ﻣــﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ واﻟﺰﻣﻼء
اﻻﻋﺰاء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺷــﻜﺮا ﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﻨﻮات
اﳋﺎﺻﺔ اﻻﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﺷــﻜﺮ ﺧﺎص ﳉﺮﻳﺪة
اﻷﻧﺒﺎء أﻳﻀﺎ ﳊﺮﺻﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺎت،
واﻧﺎ داﺋﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮه وﺑﺨﺪﻣﺔ وﻃﻨﻲ«.
اﻣﺎ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﺮﻳﺢ ،ﻓﺎﺳﺘﺬﻛﺮ أﻳﺎم اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﺎﺷــﻢ ﻗﺎﺋﻼ» :اﻟﻴﻮم ﻳﺼﺎدف ﻣﺮور  ٣٠ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺬﻛﺮى ﻣﺆﳌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﻮﻳﺘﻲ وﺧﻠﻴﺠﻲ وﻋﺮﺑﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺤﺐ ﻫﺬه اﻷرض
اﻟﻄﻴﺒﺔ« .ﻣﻮاﺻﻼ» :ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﻴﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ رﺣﺒﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،وﻫﺬا اﻗﻞ ﺷﻲء ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﺗﺸﺮف ان أﻛﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﳒﺎح ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﳌﻤﻴﺰ واﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻪ واﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻴﻪ،
وادﻋﻮ اﷲ ان ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺮة أﺑﻴﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺮ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺑﺎﺳــﻤﺔ ﺣﻤﺎدة» :إن اﻟﻮﻃﻦ ﻫﻮ
اﻷم اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮﻳﻨﺎ وﲢﺘﻀﻦ أﺑﻨﺎءﻧﺎ وآﺑﺎءﻧﺎ وأﺟﺪادﻧﺎ« .وﻋﻦ
ذﻛﺮى اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺎﻟﺖ» :إن اﻷﻟﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺘﺼﺮ اﻟﻘﻠﻮب،
وﺑﺄن ﻫﻨﺎك أﺣﺪاﺛﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﺤﻮﻫﺎ أو ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق،
ﺣﺘﻰ وإن دارت ﻋﻘﺎرب اﻟﺰﻣﺎن ،وﻣﻀﺖ اﻟﺴــﻨﻮن واﻟﻌﻘﻮد،
داﻋﻴﺔ اﳌﻮﻟﻰ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﻌﻢ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن أرﺟﺎء اﻟﻮﻃﻦ وﺗﻨﻌﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺮﺧﺎء واﻻﺳﺘﻘﺮار ﲢﺖ راﻳﺔ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ اﳊﻜﻴﻤﺔ وﻓﻲ
ﻛﻨﻒ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺷﻔﺎه اﷲ واﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ«.

ﺷﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
وﺟﻪ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳــﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪاﷲ اﳊﺒﻴﻞ اﻟﺸﻜﺮ
ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻏﻨﻴﺔ
وﻫﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻞ ،ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﺒﻬﺎن ،ﺑﺎﺳﻤﺔ ﺣﻤﺎدة،
ﻃﺎرق اﻟﻘﻼف ،اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﺒﻴﺒــﺔ اﻟﻌﺒﺪاﷲ ،ﻋﺒﻴﺮ اﺣﻤﺪ،
ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻔﻴﺪي ،ﺳﻌﻮد اﻟﺸﻮﻳﻌﻲ ،ﺳﺎرة اﻟﻌﻨﺰي ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
اﻟﺮاﺷﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﺮﻳﺢ ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻫﻴﺜﻢ،
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳌﺮزوق ،وﻟﻴﺪ اﻟﻀﺎﻋﻦ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ
ﻏﺎﻟﻴﺔ اﳊﺒﻴﻞ.

ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺘﻞ ﺗﻘﻠﺐ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ! ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺒﻲ ﻳﺸﻜﺮ »ﻛﻮروﻧﺎ«
ﺟﺮﳝــﺔ ﻗﺘﻞ ﺗﻘﻠﺐ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﻄﻠﺔ وﲡﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴــﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪا
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻫﻜﺬا ﺗﻄﻞ دﻳﻨﺎ اﻟﺸــﺮﺑﻴﻨﻲ ﻓﻲ أﺣﺪاث
ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﳉﺪﻳﺪ » ٣٠ﻣﺎرس« اﻟﺬي ﺗﺨﻮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أوﻟﻰ
ﲡﺎرﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﻴﻜﻮدراﻣﺎ أﻣﺎم أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻴﺸﺎوي وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎوي.
وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺸــﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ ،اﻋﺘﻤﺪت دﻳﻨﺎ »اﻟﻌﺪﺳــﺎت
اﻟﻼﺻﻘﺔ« ﻓﻲ دورﻫﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﳉﺪﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻠﻮك اﻋﺘﻤﺪت
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ »ﺑﺎروﻛﺔ« ﻟﺸﻌﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺷﻘﺮ وﻋﺪﺳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷزرق ﻟﺘﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻊ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﺴــﺪﻫﺎ ﺿﻤﻦ اﻷﺣﺪاث،
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ أﺳــﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ
ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ.
وﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ
ﺿﻴﻔﺔ ﺷــﺮف ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث ﻓﻴﻠﻢ »ﻗﻤﺮ  «١٤ﻟﻴﺎﺳﻤﲔ رﺋﻴﺲ ،ﺣﻴﺚ
إن ﺻﺪاﻗﺘﻬﻤﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻇﻬﻮرﻫﺎ،
ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﻮﻗﻊ »ﻧﻮاﻋﻢ« ،ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﻬﺪﻳﻦ ﻓﻘــﻂ ،وﻗﺪ اﺣﺘﻔﻞ ﺻﻨﺎع
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮه وﺳــﻂ ﺣﻀﻮر ﺑﻄــﻼت اﻟﻌﻤﻞ ﻏﺎدة ﻋﺎدل وﺧﺎﻟﺪ
أﻧــﻮر وﺑﻴﻮﻣﻲ ﻓﺆاد وﺧﺎﻟــﺪ اﻟﻨﺒﻮي وأﺣﻤﺪ اﻟﻔﻴﺸــﺎوي واﳌﺨﺮج
ﻫﺎدي اﻟﺒﺎﺟﻮري.
ﻋﻠــﻰ ﺧﻂ آﺧــﺮ ،ﻻﺗﺰال دﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺮة ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﻠﺴــﻠﻬﺎ
اﻟﺪراﻣﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﺮﻣﻀﺎن  ،٢٠٢١ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﺸﺎرك
ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﺷﻔﻴﻘﺔ وﻣﺘﻮﻟﻲ« ﻟﻠﺴﻴﻨﺎرﻳﺴﺖ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺒﻴﺐ ،ﻳﺒﺪو
أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﺟﻠﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻗﺮاءة
ﺑﻌﺾ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻓﻴﻤــﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ دﻳﻨﺎ إﻧﻬﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﳊﺴﻢ ﻗﺮارﻫﺎ ﲡﺎه ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺪراﻣﻲ
اﳉﺪﻳﺪ.

ﻗــﺪم اﻟﻔﻨﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺒﻲ اﻟﺸــﻜﺮ
ﻟﭭﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺳــﺒﺒﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ ﺑﻌﺎدات اﻟﻨﺎس
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ ﻋﺪم
اﳌﺼﺎﻓﺤــﺔ ﺑﺎﻟﻴــﺪ ،واﻻﻛﺘﻔــﺎء ﺑﺈﻟﻘــﺎء
اﻟﺘﺤﻴــﺔ واﻟﺴــﻼم ﺑﲔ اﻷﺷــﺨﺎص ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟــﻜﻼم ،أو اﻟﻨﻈﺮ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ .وﻗﺎل اﻟﻘﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻨﺔ
ﻟﻪ ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﺪ
ﻋﻨﺪ اﻟﺴــﻼم ﻟﺪى اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﺒﺪاﺋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻐﺎﺑﺮة ،ﻛﺎﻧﺖ إﺷــﺎرة اﻟﻰ أﻧﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻢ وﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻼم
وﺗﻨﻮع ﺣﺴﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،اﻟﺴﻼم
اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ وﻋﻨﺎﻗﺎ وﻗﺒﻞ«،
ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺴﻼم ﻫﻲ
اﻟﻨﻈﺮ وﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
وأﺿﺎف» :ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻜﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻼم ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺎس اﻟﻠﻲ ﻳﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﻳﺪك ﺗﻞ ،وﻳﺸﺪﻫﺎ
وﳝﺪﻫﺎ اﻟﲔ ﳝﺼﻌﻚ ﻣﺼﻊ ،وﻓﻴﻪ ﻧﺎس
ﻣﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﳌﺼﺎﻓــﺢ وﻳﺠﺮك ﻣﻊ ﻋﻠﺒﺎك
وﻳﺠﻐﻔﻚ ﺟﻐﻒ ﻣﻊ ﺧﺪودك وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻜﺎد
ﻳﻌﺮف أﺳﻤﻚ اﻷول ،وﻓﻴﻪ ﻧﺎس ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺮف
ﺑﺎﳋﺪ ﻳﺼﻚ راﺳﻪ ﺑﺮاﺳﻚ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺘﲔ
ﻛﻦ ﺣﻨﺎ ﺛﻴﺮان ﺗﻨﺎﻃﺢ«.

اﻷﻣﻨﻴﺔ
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ﺑﺪأت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻓﺘﺤﺖ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺎﳊﺎدﺛﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺆول إذا ﺛﺒﺖ اﻹﻫﻤﺎل

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :اﺳﺘﺒﺪال ﻧﺤﻮ  ٢٫٥ﻣﻠﻴﻮن رﺧﺼﺔ ﺳﻮق ﻣﻄﻠﻊ ٢٠٢١

ﻏﻴﺮ اﳌﻬﻨﺔ
وﺳﺤﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ّ
ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ّ

»اﻷﺷﻐﺎل« :ﻣﺤﻄﺔ ﺿﺦ اﳉﻬﺮاء

ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ دون ﺗﻮﻗﻒ
اﻟﻔﺎرس وﺟﻬﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﺻﻼح ﻛﺴﺮ ﻓﻲ ﺧﻂ ﻣﻴﺎه ﻗﺪﱘ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ
ﻓﺮج ﻧﺎﺻﺮ

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﻮل
ﻛﺴﺮ ﺑﺎﳋﻂ  Aﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪﱘ ﻣﺘﻔﺮع ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎدس ﲡﺎه ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﻐﺮة واﳋﺎص
ﲟﺤﻄﺔ ﺿﺦ اﳉﻬﺮاء وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ١٢:٣٠
ﻇﻬﺮ اﻣﺲ  ،٢٠٢٠/٨/٤ﻣﺸــﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر ﰎ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﻮﻗﻊ
وﻋــﺰل اﳌﻨﻄﻘﺔ .وأوﺿﺤﺖ اﻟــﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓــﻲ أن وزﻳﺮة اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ووزﻳﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﺳﻜﺎن د.رﻧﺎ اﻟﻔﺎرس ﻗﺪ وﺟﻬﺖ
ﺑﺴــﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﺎدث واﺻﻼح اﻟﻜﺴﺮ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﻮري وﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﺤﺐ اﳌﻴﺎه ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺴﺎت اﳊﺎدﺛﺔ
وﲢﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺆول ﻓﻲ

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺮﺧﺺ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺴﺪاد ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻠﻤﻤﻨﻮﻋﲔ
ﻣﺤﻤﺪ اﳉﻼﻫﻤﺔ

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺷــﲔ
رﺧــﺺ اﻟﺴــﻮق اﳉﺪﻳــﺪة
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣــﻦ اﻟﻴﻮم اﻷرﺑﻌﺎء،
ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﺘﻢ اﺳــﺘﺼﺪار ﺗﻠﻚ
اﻟﺮﺧﺺ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻛﺨﻄﻮة
أوﻟــﻰ ﻓــﻲ أﻗﺴــﺎم اﳌــﺮور
ﺑﺎﶈﺎﻓﻈــﺎت وﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
اﻷﺟﻬــﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺠﻤﻌــﻲ اﻻﭬﻨﻴــﻮز واﻟﻜﻮت
)ﲡﺪﻳــﺪ /ﺑﺪل ﻓﺎﻗــﺪ /وﺑﺪل
ﺗﺎﻟــﻒ( ،اﻛــﺪ ﻣﺼــﺪر اﻣﻨﻲ
ﻣﻄﻠــﻊ ان اﻟﺮﺧﺺ اﳉﺪﻳﺪة
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﻮاﺻﻔﺎت راﺋﺪة وﺗﻜﺎد
ﺗﻜﻮن اﻻﺣﺪث ﻋﺎﳌﻴﺎ ،إذ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺴﻤﺎت أﻣﻨﻴﺔ وﺷﻜﻠﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 ١٨٠١٣-isoوﲢﻮي ﺳــﻤﺎت
أﻣﻨﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﺰوﻳﺮ.
وﻛﺸﻒ اﳌﺼﺪر اﻻﻣﻨﻲ ان
اﳋﻄــﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺧﺺ
ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﻌــﺎم  ٢٠٢١ان ﺗﻠــﺰم وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ وﻧﺼﻒ
اﳌﻠﻴﻮن ﺷــﺨﺺ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺮاج
ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺧــﺺ ،ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻴﻮن
و ٦٥٠أﻟــﻒ واﻓــﺪ وﻧﺤﻮ ٨٠٠

ﺣﻤﻠﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺴﻔﺮ

ﻋﻦ رﻓﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻬﻤﻠﺔ
ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﻨﻴﺺ

ﻧﻔﺬت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻣﺲ
ﺣﻤﻠﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت ﺗﺮاﺑﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻒ
ﻣﺮﻛﺒﺎت .وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﺈن رﺟﺎل اﻻﻣﻦ
اﺳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺮى اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻰ ﻛﺮاج اﳊﺠﺰ.

أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ.
وأﺷــﺎر اﻟﻰ أن اﺳــﺘﺨﺮاج
ﻫﺬه اﻟﺮﺧﺺ ﻳﺴﺘﻠﺰم ان ﻳﻘﻮم
اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺪﻓﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺴــﺠﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻻﺣﻜﺎم ﺣﺎل
وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺴــﻤﺢ
ﻟﻪ ﺑﺎﻹﺻﺪار.
وﻗﺎل اﳌﺼــﺪر إن اﻟﺮﺧﺺ
اﳉﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﲡﺪﻳﺪ
ورﻓﺾ ﲡﺪﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ رﺧﺺ
اﻟﺴــﻮق اﻟﺘــﻲ ﰎ اﻟﺘﺤﺼــﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو

ﺣﺎل ﺛﺒــﺖ اﻹﻫﻤﺎل .وأﻛﺪت اﻟﻮزارة أن ﻣﺤﻄﺔ
ﺿﺦ اﳉﻬﺮاء ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ دون ﺗﻮﻗﻒ.

ﺑﻨﻐﺎﻟﻲ ﺳﺘﻴﻨﻲ ﻳﺘﻬﻢ ﻣﻮاﻃﻨ ًﺎ ﺑﻀﺮﺑﻪ ﺑﺴﻜﲔ
ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷــﺮﻃﺔ اﻟﺮوﺿﺔ ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ
ﻗﻀﻴﺔ اﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻀﺮب واﺧﺬت رﻗﻢ ٢٠٢٠/٦١
ﺟﻨﺢ ،وﺟﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم واﻓﺪ

ﺑﻨﻐﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  ١٩٦٠وﻳﺴﻜﻦ اﻟﺮوﺿﺔ
واﺗﻬﻢ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺑﻀﺮﺑﻪ ﺑﺴﻜﲔ ،وأرﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮا
ﻃﺒﻴــ ًﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ »ﺟﺮح ﻗﺎﻃــﻊ أﻋﻠﻰ اﻟﺮأس
واﻟﺮﻗﺒــﺔ وأﻟﻢ ﻓﻲ اﻟــﺮأس واﻟﺮﻛﺒﺔ وﺗﻮرم
ﺧﻔﻴﻒ.

رﺟﺢ اﻟﻮﻓﺎة اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ و»اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ« ﻟﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﳌﺴﻌﻒ ّ

وﻓﺎة ﻫﻨﺪي ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻏﺎﻣﻀﺔ ﲟﻨﺰل

ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي
ﻣﺤﻤﺪ اﳉﻼﻫﻤﺔ

ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ،أو ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﱘ
اﻷوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﻴــﺔ اوﻧﻼﻳــﻦ،
وﻣﺘﻰ ﺗﺒﲔ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻊ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت وﻗﺖ
ﺻﺪورﻫﺎ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ،
أﻳﻀــﺎ ﳌــﻦ اﺳــﺘﺒﺪل ﻣﻬﻨﺘــﻪ
ﻟﻠﺮﺧﺺ اﻟﺘــﻲ ﺻﺪرت ﺑﺤﻘﻪ
ﻋﺎم  ٢٠١٣ﺳــﻴﺘﻢ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺺ ،ﻋﻠﻰ ان
ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻻﺳﺘﺒﺪال
اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﺄﺧﺮى ﺣﺪﻳﺜﺔ
وﺗﺼﺒﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻘﺪﳝﺔ
ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح

ﻧﻘﻠﺖ ﺟﺜﺔ واﻓﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  ١٩٨٢اﻟﻰ
اﻟﻄﺐ اﻟﺸــﺮﻋﻲ ﳊﺴﻢ ﺳﺒﺐ وﻓﺎﺗﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ أﻓﺎد
اﳌﺴﻌﻒ اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼغ ﺑﺄن اﻟﻮﻓﺎة
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﺒﻬﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ .وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ،ﻓﺈن
ﺑﻼﻏﺎ ورد إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺨﺺ

ﻣﺘﻮﻓﻰ داﺧﻞ ﻗﺴــﻴﻤﺔ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸــﺎء ﻓﻲ إﺣﺪى
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻤﺪي ،وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻧﺘﻘﻞ
رﺟﺎل اﻷﻣﻦ واﻹﺳﻌﺎف وﺗﺒﲔ أن اﳌﺘﻮﻓﻰ ﻫﻨﺪي
ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺎﻟﻴﻜﺎر .وذﻛﺮ اﳌﺴــﻌﻒ أن اﻟﻮﻓﺎة ﻣﺮت
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ٣أﻳﺎم وﺗﻮﺟﺪ آﺛﺎر ﺣﺮوق وﻫﻨﺎك ﺷﺒﻬﺔ
ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ .ﻫﺬا ،وﰎ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﲢﺖ رﻗﻢ
 ٢٠٢٠/ ٦٥ﺟﻨﺢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

إﻫﺎﻧﺔ ﻣﻮﻇﻒ داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺷﻴﺶ

إﻓﺎدات اﳌﺒﻠﻎ ،ﻓﺈن ﻣﺮاﺟﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺻﻒ اﻟﺬي
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،وﻫﻮ ﻣﻮاﻃﻦ ،دﺧﻞ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮﺻﻒ
وﻗــﺎم ﺑﺈﻫﺎﻧﺘﻪ .ﻫﺬا ،وزود اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ رﺟﺎل
ﻣﺨﻔﺮ ﻣﻴﺪان ﺣﻮﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﲤﻬﻴﺪا ﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ.

ﺿﺒﻂ ﻓﻲ »اﻟﻈﻬﺮ« ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺨﺪرات ﻣﻊ اﳌﻀﺒﻮﻃﺎت
أﺣﻴﻞ وآﺧﺮ ُ

ﺳﺠﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﲟﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﻌﺐ ﻗﻀﻴﺔ إﻫﺎﻧﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ،ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻮاﻃﻨﺎ
ﺑﺘﻌﻤﺪه اﻟﺘﻠﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ .وﺑﺤﺴﺐ

اﺗﻬﺎم واﻓﺪ ﺑﺈﺗﻼف  ٣ﺳﻴﺎرات ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺨﺪرات

إﺑﻌﺎد واﻓﺪﺗﲔ ﻟﻼﲡﺎر ﺑﺎﳌﻨﺸﻄﺎت

أﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﺲ

اﻗﺘﻴــﺪ واﻓﺪ ﻣﺼﺮي اﻟﻰ
ﺷﺮﻃﺔ اﳉﺎﺑﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﰎ
ﲢﺮﻳﺮ ﻗﻀﻴــﺔ إﺗﻼف ﻣﺎل
اﻟﻐﻴﺮ وﲢﺮﻳﺮ ﻋﺪة ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت

ﻣﺮورﻳــﺔ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺤﺎل اﻟﻰ
اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ
اﳌﺨﺪرات ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﻛﻤﺎ اﺣﻴﻞ واﻓﺪ اردﻧﻲ اﻟﻰ
ادارة اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺿﺒﻂ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻈﻬﺮ

وﺑﺤﻮزﺗــﻪ ﻣــﻮاد ﻣﺨﺪرة،
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر اﻣﻨﻲ ﻓﺈن
ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﺗﻠﻘﺖ
اﻣــﺲ ﺑﻼﻏﺎ ﻳﻔﻴــﺪ ﺑﻮﻗﻮع
ﺣﺎدث ﻓﻲ اﳉﺎﺑﺮﻳﺔ ،وﻟﺪى
اﻧﺘﻘﺎل رﺟﺎل اﻻﻣﻦ ﺗﺒﲔ ان

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

اﳊﺎدث ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺻــﻄﺪام
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑـ  ٣ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺘــﻮﻗﻔﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﺮﺟــﺎل اﻻﻣﻦ ان
اﳌﺘﺴــﺒﺐ ﻓﻲ اﳊﺎدث واﻓﺪ
ﻣﺼﺮي واﻗــﻊ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة.

وﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻈﻬــﺮ
اﺷﺘﺒﻬﺖ اﺣﺪى اﻟﺪورﻳﺎت ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺘﻌﺮج اﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺮ
وﻟﺪى ﺗﻮﻗــﻒ ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ ﺗﺒﲔ
اﻧﻪ اردﻧــﻲ وﻋﺜﺮ ﺑﺤﻮزﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة.

أﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﺲ

وﺟــﻪ ﻣﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻣــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ اﻟﻠــﻮاء ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳــﻦ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ
واﻓﺪﺗﲔ آﺳﻴﻮﻳﺘﲔ إﻟﻰ ادارة اﻻﺑﻌﺎد اﻻداري
ﻻﲡﺎرﻫــﻦ ﻓــﻲ اﳌﻨﺸــﻄﺎت .وﻋﺜــﺮ ﺑﺤﻮزة

اﻟﻮاﻓﺪﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب واﻏﺮاض
اﺧــﺮى .وﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺼﺪر اﻣﻨﻲ ،ﻓــﺈن إﺣﺪى
دورﻳﺎت أﻣــﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺟﺪت ﲡﻤﻌﺎ ﺣﻮل
واﻓﺪﺗﲔ ﻟﻴﺘﻢ اﻻﻗﺘﺮاب ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﺗﲔ
إﻻ ان ﻫﺮﺑﺘﺎ ﻟﻴﺘﻢ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﻬﻤﺎ وﻋﺜﺮ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺒﻮﻃﺎت.

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

17

اﻗﺘﺼـﺎد

ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ..ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺰوف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﻌﻮدة اﳊﻴﺎة ..ﻳﺪﻋﻢ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ
 ٧٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﺤﺒﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ..ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١٤ﻣﻠﻴﻮﻧ ًﺎ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠٢٠
ﻋﻼء ﻣﺠﻴﺪ

ﺷــﻬﺪت ﺑﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ،اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺸــﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪء
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻮدة
اﳊﻴﺎة ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺮاء ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٢٠٫٠٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ.
وﺗﺮﻛﺰت ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸــﻬﺮ ﻣــﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴــﺎت
واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﺎﺋﺾ ﺷﺮاء
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٢٠٫٣٨ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٦٠٫٩أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﲡﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻓﺮاد اﻟﻰ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٤١٣٫٦أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻛــﺰت ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻨــﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ،واﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ
ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻴﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٤٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻛﻤﺎ اﲡﻬﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻰ
ﲢﻘﻴﻖ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻌﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٣٥٫١٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﲡﻪ
ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻓﺮاد اﻟﻰ اﻟﺸــﺮاء
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٫٩٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ اﻟــﻰ ﺣﺠــﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﺒﲔ أن اﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺴــﺤﺐ  ٧٥٫٢ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر
ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻛﺼﺎﻓﻲ ﺑﻴــﻊ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﺘﺮة.
ﺑﻴﻊ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ

ﻛﺜــﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻣــﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﻢ
ﻟﻼﺳﻬﻢ ﺧﻼل ﺷــﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ،
ﺣﻴﺚ زاد اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺮاء ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٢٩٫٢٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻟﻴﻘﻠﺺ ﻣﻦ دﺧﻮل
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻟـ  ١٤٫٢٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

اﳋﻠﻴﺠﻴﻮن ﺿﺨﻮا  ٦٠٫٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧﻼل أول  ٧أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم

وأﻇﻬﺮت ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺌﺎت
اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ وﺻﻮل ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﻓﺮاد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ اﻟﻰ  ٢٢٣٫١٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎت ﺑـــ  ٢١٤٫١٧ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻋﻨﺪ  ٩٫٠١ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر.
ﻛﻤﺎ ﺳــﺠﻠﺖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﶈﻠﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ ﺧﻼل
ﻳﻮﻟﻴــﻮ ﺑﻘﻴﻤــﺔ  ١٩٫٣٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٦٫٥٨
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٣٥٫٩٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﶈﻠﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ ﺧﻼل
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٠٫٧٥ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷــﺮاء ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٧١٫٢٤
ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر ﻗﺎﺑﻠﺘﻬــﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٦٠٫٤٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻟﺪى ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻤﻼء
واﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺮاء  ١١٫٦٦ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ان وﺻﻠﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸــﺮاء ﻟﺪﻳﻬــﺎ اﻟﻰ ١٤٠٫٩٨
ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ
ﺑـ  ١٥٢٫٦٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
اﲡﺎه ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﺸﺮاء

ﲤﺎﺷﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﳋﻠﻴﺠﻴﲔ ﻣﻊ
ﻧﻬﺞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﻮا
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷــﺮاء ﺧﻼل ﺷــﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ
اﳌﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺸﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﺠﻴﲔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ
 ٩٫٢٢ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺑﻀﻐﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺆﺳﺴــﺎت واﻟﺸــﺮﻛﺎت
ﲟﻘﺪار  ٨٫٦٣ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر.
وﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮاﺋﻲ
ﻟﻠﺨﻠﻴﺠﻴﲔ ﺧﻼل اﻟـ  ٧اﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻰ  ٦٠٫٩٧ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻦ
ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎت ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺆﺳﺴــﺎت
واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻞ
ﺻﺎﻓﻲ ﺷــﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ
 ٦٨٫٧٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ..و ٪ ٣٣٫٦اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

ﺑﻠﻐﺖ  ١١٫٠٢٨ﺣﺴﺎﺑﺎ ً ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ

 ٢٠٦ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺷﺮﻳﻒ ﺣﻤﺪي

اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﺗﻘﺪر ﺑـ  ٢٠٦ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع
 ٪٠٫٧ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻰ  ٢٨٫٥١٦ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﻣﻦ  ٢٨٫٣١٠ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ
ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﺳــﺘﻬﺪاف اﻷﺳــﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
اﳌﺪرﺟــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻮق اﻻول اﻟــﺬي ﻳﻀــﻢ
اﻷﺳــﻬﻢ ذات اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ.
وﻓــﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﺳــﻬﻢ
اﳌﻀﺎرﺑﻴــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺮﻳﻒ أدت اﻟﻰ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺤﺪود ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ
ﺷﻬﺪت ﲢﺮﻛﺎت ﻣﻀﺎرﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻴﺪ.
وﺷﻬﺪت اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮق

ﺗﺮاﺟﻌــﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻣﺲ ،إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ  ٪٣٣٫٦ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ ١٩٫٧
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٢٩٫٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ.
وﺗﺮﻛﺰت اﻏﻠﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ
اﻷﺳــﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺴﻮق
اﻷﺳــﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة اﻻﺧﻴﺮة،
إذ اﺳــﺘﺤﻮذت أﺳــﻬﻢ »أﻫﻠــﻲ ﻣﺘﺤــﺪ«
و»اﻟﻮﻃﻨــﻲ« و»ﺑﻴﺘــﻚ« و»اﺟﻴﻠﻴﺘــﻲ«
و»زﻳﻦ« ﻋﻠﻰ  ٪٧٢ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ،
ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺳــﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮاﻗﻊ ٣٫٧
ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ،واﺳﺘﺤﻮذ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ٣٫٤
ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ،وﺣﻈﻲ ﺑﻴﺘﻚ ﺑـ  ٣ﻣﻼﻳﲔ
دﻳﻨﺎر ،و»اﺟﻴﻠﻴﺘﻲ«  ٢٫٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وزﻳﻦ  ١٫٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺣﻘﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ
ﻫﺬه اﻷﺳــﻬﻢ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺟﻠﺴــﺔ اﻣﺲ .وﺑﻠﻐﺖ أﺣﺠــﺎم اﻟﺘﺪاول
 ٧٦٫٦٦ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺟﺎءت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ٥٤٥١

ﺻﻔﻘﺔ ،وﺳــﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات  ٧ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺻﻌﻮدا ﺑﺼﺪارة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،٪١٫٩ﺗﻼه اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻨﻤﻮ ﻗﺪره  ،٪١٫٠٦ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات  ٣ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻳﺘﺼﺪرﻫﺎ
اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ
.٪١٫٢٩
وﺟﺎء ﺳﻬﻢ »ﻓﻨﺎدق« ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﳋﻀﺮاء ﻟﻸﺳﻬﻢ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 ٪٢٠٫٥ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ »ﻋﻤﺎر« اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﳊﻤﺮاء ﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺤﻮ .٪٤٫٨
وﺗﺒﺎﻳﻦ أداء اﳌﺆﺷﺮات اﻣﺲ ،إذ ارﺗﻔﻊ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٫٠٥ﻣﺤﻘﻘﺎ
 ٥٦٫٨ﻧﻘﻄــﺔ ﻟﻴﺼــﻞ اﻟــﻰ  ٥٤٧٢ﻧﻘﻄﺔ،
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٠٫٧٣
ﻣﻀﻴﻔﺎ  ٣٦ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  ٥٠٠٤ﻧﻘﺎط،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٠٫١٣ﺧﺎﺳﺮا  ٥٫٢٧ﻧﻘﺎط ﻟﻴﺼﻞ
إﻟﻰ  ٤٠٨٠ﻧﻘﻄﺔ.

 ٪١٢٫٥ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺷﺮﻳﻒ ﺣﻤﺪي

ﺳﺠﻠﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﻨﺸﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺗﻌﺎﻣــﻼت ﻳﻮﻟﻴــﻮ اﳌﺎﺿــﻲ ،وذﻟﻚ
ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ
اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١٢٫٥
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ ،وذﻟﻚ
ﺑﺒﻠﻮغ ﻋﺪد اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻨﺸــﻄﺔ
ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ١١٫٠٢٨ﺣﺴــﺎﺑﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ  ١٢٫٥٩٩ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ،
ﻋﻠﻤﺎ ان ﻋﺪد اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎن  ١٥٫٩٦١ﺣﺴﺎﺑﺎ.
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ
ﺧــﻼل اﻟﺸــﻬﺮ اﳌﺎﺿــﻲ  ٪٢٫٨ﻣﻦ

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﳊﻖ
ﻓﻲ اﻟﺪاول ﺑﺎﺳــﻬﻢ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ
واﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪر ﺑـ  ٣٩٧٫٤٦٧ﺣﺴــﺎﺑﺎ.
وﻋﻠﻰ اﺛﺮ ﻫــﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﳌﻠﺤﻮظ،
ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﻣﻠﺔ
واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺠــﺮ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻰ
 ٪٩٧٫٢ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺪاول.
وﺳﺠﻠﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺧﻼل
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪١٤٫٥اذ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد ٩٫٥٤٥
ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻧﺸــﻄﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻦ ١١٫١٦٢
ﺣﺴــﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺸــﻬﺮ ﻗﺒــﻞ اﳌﺎﺿﻲ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ
 ٣٦٧٫٢٥٤ﺣﺴﺎﺑﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ

اﻟﻰ ﻧﺤﻮ  ٪٢٫٦ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺴــﺎﺑﺎت
اﳋﻠﻴﺠﻴﲔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٫٧ﻓﻲ
اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻻﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻨﺸﻄﺔ  ٢٣٧ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٢٣٣
ﺣﺴﺎﺑﺎ ،وﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﺠﻴﲔ  ٤٠٧٤ﺣﺴﺎﺑﺎ.
ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻰ ١٢٤٦
ﺣﺴــﺎﺑﺎ ،وذﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋــﺎ ﻣﻦ ١٢٠٤
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ارﺗﻔﺎع  ،٪٣٫٤ﻋﻠﻤﺎ ان ﻋﺪد اﳊﺴﺎﺑﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻻﺟﺎﻧﺐ
 ١٥٫١١١ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﻬﺮ
اﳌﺎﺿﻲ.

»أراﺑﻴﺎن ﺑﻴﺰﻧﺲ« :اﳋﺮوج دون اﺗﻔﺎق ﲡﺎري ﻳﺪﻓﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت ﲡﺎرﻳﺔ أوﺳﻊ ﻣﻊ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ

»أﻻﻓﻜﻮ« ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻮى

ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺨﻠﻖ ﻓﺮﺻ ًﺎ ﲡﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻊ اﳋﻠﻴﺞ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ »ﺑﻮﻳﻨﻎ«

اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻴﺴﻰ

ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﻟــﻢ ﻳﺘﺒﻖ
ﺳــﻮى  ٥أﺷــﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺴــﺤﺎب
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد
اﻷوروﺑﻲ ،ﻳﺮاﻗﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓﻲ
دول اﳋﻠﻴﺞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ إﺑﺮام
ﺻﻔﻘﺔ ﲡﺎرﻳﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ .وﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺴــﻴﺎق ،ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ اراﺑﻴﺎن
ﺑﻴﺰﻧﺲ ،ان ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﻏﺎدرت
اﻻﲢﺎد اﻻوروﺑﻲ رﺳــﻤﻴﺎ ﻓﻲ ٣١
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،٢٠٢٠ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻﺗﺰال ﻋﻀﻮا
ﻓــﻲ اﻻﲢــﺎد اﳉﻤﺮﻛــﻲ اﻟﺘﺎﺑــﻊ
ﻟﻼﲢــﺎد اﻷوروﺑــﻲ واﻟﺴــﻮق
اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ.
وإذا ﻟــﻢ ﻳﺘــﻢ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﲡﺎرﻳــﺔ ﺑــﲔ اﳌﻤﻠﻜــﺔ
اﳌﺘﺤﺪة واﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺤﻠﻮل
 ٣١دﻳﺴــﻤﺒﺮ  ،٢٠٢٠ﻓﺴــﺘﻮاﺟﻪ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔــﺎت ﺟﻤﺮﻛﻴــﺔ
ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﲢﺎد
اﻷوروﺑــﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟــﺬي ﳝﻜﻦ أن
ﻳﻔﺘﺢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑــﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ودول
ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻲ

ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻗﻮم ﻋﻨﺪ ﻗﻮم ﻓﻮاﺋﺪ

ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺒﺮ أﺳــﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤــﺪة ﺧﺎرج اﻻﲢﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة،
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﺿــﻲ  ٥٤٫٨ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻓﻘﺎ
ﻷرﻗﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
رواﺑﻂ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ رﺻﻴﻨﺔ

وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ
رﺳﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ دﺑﻲ زاك

ﺣﻴــﺪري ﻓــﻲ ﺣﺪﻳــﺚ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
أراﺑﻴــﺎن ﺑﻴﺰﻧﺲ» :ﻟــﺪى اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة رواﺑﻂ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻷﻣﺪ ﻣﻊ دول اﳋﻠﻴﺞ ﲤﺘﺪ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ٢٠٠ﻋﺎم ،وﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون
أﻣﻨﻲ ودﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻗﻮي ﻣﻌﻬﺎ«.
وأﺿــﺎف» :ﻣــﻊ ان اﳌﻤﻠﻜــﺔ
اﳌﺘﺤــﺪة ﻋﺰزت ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرة
واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ دول اﳋﻠﻴــﺞ
ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،إﻻ أن
ﺛﻤــﺔ ﻓﺮﺻﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ،
ﺣﻴﺚ ﻧﺘﻮﻗﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ
دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻹﻣــﺎرات ﻣــﻦ أﻫﻢ
اﻟﺸــﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳــﲔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜــﺔ
اﳌﺘﺤﺪة وواﺣﺪة ﻣﻦ أﺳﺮع اﻷﺳﻮاق
ﳕﻮا ﻟﺼﺎدراﺗﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ
ﺷــﺮﻳﻚ ﲡــﺎري ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﺎرج
اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ
اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ  ٢٠١٩ﻧﺤﻮ
 ٩٫٩ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر وﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ

وﻳﻘﻮل ﻣﺪﻳــﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ
ﺷــﺮﻛﺔ ﲢﺴــﲔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
واﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ دﺑﻲ وﻳﺲ ﺷﻮاﳉﻲ
اﻧﻪ إذا ﻣﺎ اﻧﺴﺤﺒﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺪون إﺑﺮام
ﺻﻔﻘﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك
»اﻫﺘﻤــﺎم ﻛﺒﻴﺮ« ﻣــﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت
ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻌﻬــﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﻗﻮﻳﺔ.
وأﺿﺎف ﺷﻮاﳉﻲ :ﲟﺎ أن دول
اﳋﻠﻴــﺞ ﺗﻌــﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ أﺳــﻮاق
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
ﻓﻤﻦ اﳌﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﺴــﺮﻳﻊ
وﺗﻴﺮة اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ
اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ
ﻣﺴــﺘﻮى دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة
اﳊﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻧﻬﻴﺎر ﻓﻲ
اﶈﺎدﺛﺎت ﻣﻊ أوروﺑﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺤﺎول
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎرة ﺣﺮة ﻣﻊ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻨﺬ

ﻋــﺎم  ١٩٩٠إﻻ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ
ﺗﻘﺪم ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ .وﻗﺎل
ﺷﻮاﳉﻲ  -اﳋﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إن اﶈﺎدﺛﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺘﻘــﺪم ﺣﺎﻟﻴــﺎ ﺑﺸــﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺮى اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة أﻧﻬﺎ »ﺗﺘﻔﻮق« ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

وأﺿــﺎف اﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎرة
ﺣﺮة ﺑﲔ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤﺪة ودول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻛﻜﺘﻠﺔ
ﲡﺎرﻳﺔ ،أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ
ﺳﻴﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ،
وﻗﺎل اﻧــﻪ ﻣﻦ ﻧــﻮاح ﻋﺪﻳﺪة ،ﻗﺪ
ﻳﻌﺘﺒﺮ دﻋﺎة ﺑﺮﻳﻜﺰﻳﺖ واﳌﺪاﻓﻌﻮن
ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﻮز ﻣﺜﺎﻻ
رﺋﻴﺴــﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻌﺚ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ اﻟﻌﻈﻤــﻰ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳﺪ،
وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻳﻀﺎ
راﻓﻌــﺔ وﻋﺎﻣــﻼ ﻣﺴــﺎﻧﺪا ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ.

أﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛﺔ أﻻﻓﻜﻮ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء
وﺗﺄﺟﻴــﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻋــﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻳﻘﺎف
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ
»ﺑﻮﻳﻨﻎ« ،ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ
اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻗﺎﻟﺖ »أﻻﻓﻜﻮ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ
أﻣــﺲ إن ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ »ﺑﻮﻳﻨﻎ« ﺳــﻮف
ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻟﺸﺮاء  ٢٠ﻃﺎﺋﺮة ﻣﻦ أﺻﻞ  ٤٠ﻃﺎﺋﺮة ﺿﻤﻦ
ﺳــﺠﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣــﻊ »ﺑﻮﻳﻨﻎ« ،وﺗﻌﺪﻳﻞ
أوﻗﺎت ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﺋــﺮات ﻟﺘﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴــﺎت وﺗﻄﻮرات ﺳــﻮق ﺗﺄﺟﻴﺮ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﳊﺎﻟﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻴﻨﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻷﻣﺪ ﻣﻊ »ﺑﻮﻳﻨﻎ« ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺒﻨﺪ ﺳﺮﻳﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ،واﻟﺬي ﳝﻨــﻊ »أﻻﻓﻜﻮ« ﻣﻦ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

اﻗﺘﺼـﺎد
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ﺿﻤﻦ ﻗﻀﻴﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺬ ٢٠١١

اﻟﺪﻳﻮان أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ

»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ُﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ »اﻟﺼﻔﺎة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«

دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ..ﺑﲔ رﻗﺎﺑﺔ

اﻷداء واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ )(٣ -١

ﺑﺴﺪاد  ٨٫٢ﻣﻼﻳﲔ رﻳﺎل ﻷﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ

ردود أﻓﻌﺎل ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺖ :ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻄﻂ ﻣﻌﺘﻤﺪة وﻧﺴﻌﻰ ﻹﻋﺎدة إدراج »اﻟﺼﻔﺎة« ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﻛﺸــﻒ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ
اﻹدارة ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺼﻔــﺎة
ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻋﺒــﺪاﷲ ﺣﻤــﺪ
اﻟﺘﺮﻛﻴــﺖ ﻋــﻦ ﺻــﺪور ﺣﻜﻢ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﳊﻜﻢ اﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻘﺪ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺔ
»اﻟﺼﻔﺎة ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر« وأﺣﺪ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
اﳊﻜﻢ ﺟﺎء ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻀــﺎء ﻣﺠﺪدا ﺑــﺄن ﺗﺆدي
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﺒﻠﻎ  ٨٫٢ﻣﻼﻳﲔ رﻳﺎل
ﻗﻄــﺮي أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻧﺤﻮ  ٦٨٢أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﺷﻤﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺼﺐ
ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺪاد ﻓﻮاﺋﺪ
اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻨﺬ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﻓﻲ  ٢٤ﻣﺎرس  ،٢٠١١ﺑﻮاﻗﻊ ٪٧
ﺳــﻨﻮﻳﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ أﺣﻘﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ ٢٥٫٢٩٥٫٥٩١

ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺖ

ﺳﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻗﺪ أﺻــﺪرت ﻗــﺮارا ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳــﺎﺑﻖ ﺑﺘﻤﻴﻴــﺰ اﳊﻜــﻢ
وإﻋــﺎدة أوراق اﻟﺪﻋــﻮى اﻟﻰ
إدارة اﳋﺒــﺮاء ،وﻧﺪب ﳉﻨﺔ

ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﳊﺴﺎب ﺑﲔ
اﻟﻄﺮﻓــﲔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻋﻘﺪ
وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر وﻋﺮوض
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﻊ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﳌﺒﺪأ
اﻟﺮﺑﺢ واﳋﺴﺎرة وﺑﻴﺎن ﺟﻤﻴﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﻚ.
وﻗﺎل اﻟﺘﺮﻛﻴــﺖ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓــﻲ» :ﻓــﻲ ﻃــﻞ ﺗﻠــﻚ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ
اﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ وﺣﻴﺜﻴﺎت
ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٢٠١٥ﺑﻠﻐﺖ  ٢١٫١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﻫﻲ ﲤﺜﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ آﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ
ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﻄﺮي«.
وأﻓــﺎد ﺑــﺄن ﻋﻘــﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻧﺘﺞ

ﻋﻨﻪ ﻧﺰاع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻮل ﺗﺼﻔﻴﺔ
ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ،إﻻ أن اﳊﻜــﻢ
ﺣﻔﻆ ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺳﻴﻜﻮن
ﻟﻪ أﺛﺮه اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻛﺒﺎر
اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻷوﻟﻰ
ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر« اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ
اﳌﻼك ﺑﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺼﻔﺎة ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﺑــﲔ أن ﻣﺠﻠــﺲ إدارة
»اﻟﺼﻔﺎة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« ﻳﺴﻌﻰ
ﺟﺎﻫﺪا ﻹﻋﺎدة إدراج اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻــﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ
أن ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺴــﺘﻮﻓﺎة ﻟﻠﺸﺮوط
اﻟﻔﻨﻴــﺔ ،وذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻇــﻞ
اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور
ﺣﻜــﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وإﻏﻼق ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺮض
اﻟﺸﺮﻛﺔ.

وأﻛــﺪ أن اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﺪﻳﻬــﺎ
ﺧﻄﺔ إﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﲟﺎ ﻳﻮاﻛﺐ
اﻟﺘﻄﻠﻌــﺎت ،ﻓﻴﻤــﺎ أﺷــﺎر إﻟﻰ
أن ﻣﺎ ﺗﺸــﻬﺪه اﻟﺴﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻦ أﺣﺪاث ﻣﺘﺴــﺎرﻋﺔ ﺿﻤﻦ
ﺗﺪاﻋﻴــﺎت ﺟﺎﺋﺤــﺔ ﻛﻮروﻧــﺎ
ﺗﺴــﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺮﻗﺐ واﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ اﳌﻌﺘﻤﺪة.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺖ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ ﻛﻮروﻧــﺎ ﺳﺘﺸــﻬﺪ
إﻓــﺮاز اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮص
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ
ﲡﺎوز آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ
اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ،
إﻻ أن اﺧﺘﻴــﺎر اﳌﻼﺋــﻢ ﻣﻨﻬــﺎ
ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺮﻳــﺚ واﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺪراﺳــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ
ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار.

»ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻟﻸﺳﻬﻢ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺣﻘﻖ  ٪٢٫٩ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻳﺔ

»ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ« :اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ راﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺴﺮت ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟـ  ٣أﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ..وﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑـ ٪٣٫٢
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ ،إن أﺳﻮاق دول
اﳋﻠﻴﺞ ﺷﻬﺪت ﻣﻜﺎﺳﺐ واﺳﻌﺔ
اﻟﻨﻄﺎق ﺷــﻤﻠﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺧﻼل ﺷــﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴــﻮ اﳌﺎﺿﻲ،
ﳑﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮ
ﺳــﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ﻟﻸﺳــﻬﻢ
اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﳌﻜﺎﺳــﺐ ﺷــﻬﺮﻳﺔ
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،٪٢٫٩أﻣــﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
أداء ﻛﻞ دوﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﻓﻘﺪ
ﺗﺮﻛﺰت اﳌﻜﺎﺳﺐ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺳــﻮﻗﻲ ﻗﻄﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﺎرﺗﻔــﺎع ﻣﺆﺷــﺮاﺗﻬﻤﺎ ﺧــﻼل
اﻟﺸــﻬﺮ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٤٫١و،٪٣٫٣
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
ﺷﻬﺪت ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻋﻠﻰ
ﻣﻌــﺪل ﺗﺮاﺟــﻊ ﺧﻼل اﻟﺸــﻬﺮ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم
ﳋﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪٣٫٢ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء
ﺳﻮق دﺑﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺣﻴــﺚ أﻋﻠﻰ ﻣﻌــﺪل ﺗﺮاﺟﻊ ﰎ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ .٪٠٫٧
إﻻ اﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷداء ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺣﺘــﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ،
ﺑﻘﻴﺖ اﻟﺒﻮرﺻــﺎت اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي أدى
إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٩
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺒﻮرﺻﺎت
اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣــﻊ أداء اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ،
ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﻮرﺟﺎن
ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٤٫٧
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ،وﺷﻬﺪت اﻷﺳﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪٨٫٤ﺑﺼــﺪارة اﻟﺼــﲔ اﻟﺘﻲ
ﺳــﺠﻠﺖ ﳕﻮا ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴــﺒﺘﻪ
 ،٪١٠٫٩ﻛﻤــﺎ ﻛﺎن أداء أﺳــﻮاق
اﻟﺴــﻠﻊ ﺟﻴﺪا ﻓﻲ ﻇــﻞ ارﺗﻔﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ
 ٪٥ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ ،إﻻ أن ﻣﻜﺎﺳﺐ
أﺳــﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١٠٫٩
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻷﺑﺮز.
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺑﻌــﺪ أن ﺷــﻬﺪت ﺑﻮرﺻﺔ

ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ )أدﻧــﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ(
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪١٢٫٣و ،٪٥٫٧ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺮاﺟﻊ أداء ﺳﻮق
دﺑﻲ اﳌﺎﻟﻲ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٠٫٧
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
 ٢٠٢٠ﻟﻴﻈﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻮق اﻷﺳﻮأ
أداء ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﺑﻮرﺻﺎت
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷداء ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﳊﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،ﺑﺘﺮاﺟﻊ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ .٪٢٥٫٨
ﻗﻄﺮ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٣
أﺷــﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﺎدت ﻣﺠﺪدا
ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺠﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﻮرﺻــﺎت اﳋﻠﻴﺠﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ واﺳﻊ
اﻟﻨﻄــﺎق اﻟﺬي ﺷــﻬﺪﺗﻪ ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ ،ﻛﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻷداء
ﻋﻠﻰ ﻫﻴــﻜﻞ اﻟﺴــﻮق ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣﺆﺷــﺮات اﻟﺴــﻮق
اﻷرﺑﻌﺔ ﳌﻌﺪﻻت ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻘﺎرب
ﻧﺴﺒﺔ .٪٣
وﺷﻬﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻣﺆﺷﺮ رﺋﻴﺴﻲ ٥٠
ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 ٪٣٫٤و ،٪٣٫٣ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﳑــﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷــﺮ
اﻟﺴــﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪٣٫٢
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أداء اﻟﺴﻮق اﻷول،
ﺷــﻬﺪت أﺳــﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﳌﺘﺤــﺪ  -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﺳــﺐ
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،٪٦٫٣ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺮاﺟــﻊ أداء ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﺳــﻬﻢ
اﻷﺧﺮى اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﺷﺮ.
ودﻓﻊ اﻷداء اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﺬي
ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻷﺳــﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ
اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ
ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﺧﺴﺎﺋﺮ

اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﳊﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻮق دﺑﻲ اﳌﺎﻟﻲ
ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ .٪٢٠٫٩
وﻳﻌﺰى ﻫــﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ
أداء أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺬي
اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮه ﺑﻨﺴﺒﻪ ،٪٢٢٫٤
ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٦٫٨ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
وﺣﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴــﻮ .٢٠٢٠
وﺿﻤــﻦ اﻟﺴــﻮق اﻷول ،ﻛﺎن
ﺳﻬﻢ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻀﺮاء
ﺑﺘﺴــﺠﻴﻠﻪ ﳕﻮا ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٪١٦
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌــﺎم  ٢٠٢٠ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺮاﺟﻊ أداء
ﺑﻘﻴــﺔ اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ
اﳌﺆﺷﺮ.
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺷﻬﺪت اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ
ﳕــﻮا ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺗﺰاﻳــﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺸــﺮاﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺷــﻤﻠﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺎ
دﻓﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ

أﺷــﻬﺮ وﺻﻮﻻ إﻟــﻰ ٧٫٤٥٩٫٢١
ﻧﻘﻄــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴــﻮ .٢٠٢٠
واﻗﺘﺼﺮ اﻟﺘﺮاﺟــﻊ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺷﺮي ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
وﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻤﺎ
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٤٫٧و،٪٠٫٨
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
اﻹﻣﺎرات

اﺳــﺘﻘﺮ أداء ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﳌﺎﻟــﻲ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ
 ٢٠٢٠وارﺗﻔﻊ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،٪٠٫٤ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻨﺴــﺒﺔ
 ٪٣٫٥ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  .٢٠٢٠وأﻧﻬﻰ
اﳌﺆﺷﺮ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻐﻠﻘﺎ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  ٤٫٣٠٤٫٧٣ﻧﻘﻄﺔ
وﻛﺎن اﻷداء اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ.
وﺟﺎء ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﺪارة ﻛﺄﻓﻀﻞ اﳌﺆﺷــﺮات
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ أداء ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،٢٠٢٠
ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٪٢٠٫٧
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل
اﻟﺸــﻬﺮ .وارﺗﻔﻊ ﺳــﻌﺮ ﺳﻬﻢ
ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
)ﻃﺎﻗﺔ( ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٩٤٫٦ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺷﻬﺮي ،ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ
ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻤﻲ داﻧﺔ ﻏﺎز وﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺘــﺮول أﺑﻮﻇﺒــﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ

ﻛﺎن ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ ﻫﻮ
اﻷﻓﻀﻞ أداء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،٢٠٢٠ﺣﻴﺚ أﻧﻬﻰ اﳌﺆﺷﺮ
ﺗﺪاوﻻت اﻟﺸــﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 ٩٣٦٨٫١٧ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪٤٫١ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي.
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق
اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ اﻟﻌﺎم أﺳــﻮأ أداء
ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺒﻮرﺻﺎت
اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم  ،٢٠٢٠ﲢﺴــﻦ
أداء اﳌﺆﺷﺮ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪١ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺷﻬﺮي ﻓﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ  .٢٠٢٠وأﻧﻬﻰ اﳌﺆﺷﺮ
ﺗﺪاوﻻت اﻟﺸــﻬﺮ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  ١٢٩٠٫٥٧ﻧﻘﻄﺔ واﻣﺘﺪ
اﻷداء اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وإن ﻛﺎن ﲟﻌﺪﻻت
ﳕﻮ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ.
ﻋﻤﺎن

ﺷــﻬﺪت ﺳــﻮق اﻷﺳــﻬﻢ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ
 ٢٠٢٠ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺬي ﻣﻨﻴﺖ
ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﺣﻴﺚ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ ٣٠
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٫٥ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ وأﻏﻠﻖ
ﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺴﺠﻠﺔ
ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 ٣٥٦٨٫١ﻧﻘﻄﺔ.

اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺑـ  ١٥ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ أﺳﻬﻢ وﺳﻨﺪات
اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﺻﺎﻓــﻲ
ﺗﺪﻓﻘــﺎت ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻟﻠﺸــﻬﺮ
اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟــﻲ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻻ ﺗﺰال ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ
اﻷﺳﻮاق ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ
اﳊﺎﻟﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﻌﻬﺪ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻗــﺎل اﳌﻌﻬــﺪ إن ﺗﺪﻓﻘﺎت
اﶈﺎﻓﻆ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺗﺒﺎﻃــﺄ إﻟــﻰ  ١٥٫١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻗــﺮاءة ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﺑﺎﳋﻔﺾ ﺑﻠﻐــﺖ  ٢٩٫٢ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴــﻮ ،وﺟــﺎءت

أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻳﻦ.
وﺑﺤﺴﺐ »روﻳﺘﺮز« ،ﻗﺎل
ﻣﻌﻬــﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻓــﻲ ﺑﻴــﺎن،
»ﺳــﺘﻌﺘﻤﺪ ﺻﻴﻐــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ

ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺪرة )ﻟﺪى اﻷﺳــﻮاق
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ( ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﲢﻔﺰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻒء..
ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ،ﻧﻠﺤﻆ أن

اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺰدادون ﻓﻄﻨﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺸﺄن اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ«.
وأﻇﻬــﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت أن
ﺗﺪﻓﻘــﺎت اﻟﺪﻳــﻮن ﺑﻠﻐﺖ ١٣٫٢
ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﻣــﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ
ﻓﻲ اﻟﺸــﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺣﲔ
اﺳــﺘﻘﻄﺒﺖ أﺳــﻬﻢ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﲔ
ﻧﺤﻮ  ٢٫٣ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺷﻬﺪت أﺳﻬﻢ اﻟﺼﲔ ﻧﺰوح
 ٤٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،إذ ﺗﺄﺛﺮت
ﺑﺎﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ
ﺑﲔ اﻟﺼﲔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻇﻬﺮت

إﺣﺼﺎءات ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻷﺳــﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ،أن
ﻣﺪﻳﺮي اﻷﻣﻮال ﺧﺼﺼﻮا ٣٫٩
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﻠﺬﻫﺐ ،ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺒﺮ ﺗﺪﻓﻘﺎت أﺳــﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ،وﻛﺬﻟﻚ  ٥٫٦ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ﻟﻠﻨﻘﺪ.
وﺳﺠﻠﺖ أدوات اﻟﻨﻘﺪ دﺧﻮل
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ
 ١٫١ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ  ،٢٠٢٠إذ ﺗﺴــﺒﺒﺖ
إﺟﺮاءات اﻟﻌﺰل اﻟﻌﺎم اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺑﻜﻮﻓﻴــﺪ  ١٩ -ﻓــﻲ اﺿﻄﺮاب
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

إﺻﺎﺑﺎت »ﻛﻮروﻧﺎ« ﺗﻬﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ
روﻳﺘــﺮز :ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﺧــﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ وﺳــﻂ ﺑﻮاﻋﺚ
ﻗﻠﻖ ﻣﻦ أن ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت
»ﻛﻮروﻧــﺎ« ﻓﻲ أﻧﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺗﻨﺎل
ﻣﻦ ﲢﺴــﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﻗﻮد
وﺳــﻂ إﻏﻼﻗﺎت ﺷــﺎﻣﻠﺔ أﺷﺪ ﺻﺮاﻣﺔ،
وﻓــﻲ وﻗﺖ ﻳﻌﻤﺪ ﻓﻴــﻪ ﻣﻨﺘﺠﻮن ﻛﺒﺎر

إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻣﺪادات.
وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻌﻘــﻮد اﻵﺟﻠــﺔ ﻟﻠﺨــﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴــﺎس اﻟﻮﺳــﻴﻂ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ٤ﺳــﻨﺘﺎت ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ٪٠٫١
إﻟــﻰ  ٤٠٫٩٧دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻓﻲ ﺣﲔ
ﻧﺰﻟــﺖ ﻋﻘــﻮد ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ  ١١ﺳــﻨﺘﺎ أو
 ٪٠٫٣ﻟﺘﺴﺠﻞ  ٤٤٫٠٤دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

ﻳﺄﺗــﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺪ أن ﺻﻌﺪ ﻏﺮب
ﺗﻜﺴﺎس  ٪١٫٨وﺑﺮﻧﺖ  ٪١٫٥أﻣﺲ اﻷول
ﺑﻔﻀــﻞ ﺑﻴﺎﻧــﺎت أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻠﻨﺸــﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ وأوروﺑﺎ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،واﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت ﺧﺮوج
اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻣﻦ أﺳــﻮأ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﳌﺒﻜﺮة
ﳉﺎﺋﺤﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.

وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻨﻚ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻﺧﻼن ﺷﻮ »ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻄﻠﺐ ،ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ )ﺑﻴﺎﻧﺎت(
ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻟﻜﻦ
ﻣﺎزاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺜﺮ
ﺗﻌﺎﻓــﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﻀﻌﺔ
أﺳﻮاق ﻣﻊ ﲡﺪد ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻛﻮﻓﻴﺪ.«١٩-

ﺑﺸﺄن ﳑﺎرﺳﺔ »اﻟﺪﻳﻮان«
ﺳﻠﻄﺘﻪ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﲔ ١٣
و ١٤وﺑﺸﺄن ﺣﻖ اﻟﻮزﻳﺮ

اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ رأي
»اﻟﺪﻳﻮان«

ﺑﺮوز ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ

اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﳌﻤﺎرﺳﺔ

دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺑﻘﻠﻢ :ﺑﺪر ﻣﺸﺎري اﳊﻤﺎد

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﳌﺮاﻗﺒﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )ﺳﺎﺑﻘﺎً(
Bader.alhammad٩٤@gmail.com
ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة أﺻﺪر دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ
ﻟﻪ واﳌﻨﺸﻮر ﻋﺒﺮ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ
ان اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ورود ﻃﻠﺒﻴﺎت ﺷﺮاء ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ
ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮاد
اﳌﻌﻘﻤﺔ ،وذﻛﺮ اﻟﺪﻳــﻮان وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻓﻲ
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺬات اﳌﻌﻘﻤﺎت وذات اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻫﺬا وﻃﻠﺐ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻦ اﺣﺪ
اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ وﻓﺮا ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم،
ﺣﻴﺚ اﻛﺪ اﻟﺪﻳﻮان ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻗﺪات
اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻷي ﻫﺪر ﻣﺎﻟﻲ.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺪﻳﻮان ﻫﺬا ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ
اﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور دﻳﻮان اﶈﺎﺳــﺒﺔ ﻓﻲ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم ،وﺣﻴﺚ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻦ اﻫﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸــﻘﻴﻪ اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري واﻟﺬي ﻧﺺ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﻬﻮ اﳉﻨﺎح اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳉﻨﺎح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ،
وﻳﺴﺘﻬﺪف دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎﺋﻪ رﻗﻢ  ٣٠ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٤وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ
إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳑﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ
ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺒﲔ ﻓﻴﻪ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻓﻘﺪ اﺛﺎرت آراء دﻳﻮان
اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
اﳉﻬﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻷﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺸﺎء اﻟﺪﻳﻮان )اﳌﺎدﺗﲔ ١٣
و ،(١٤اﻧﺘﻘﺎدات واﺳﻌﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ان اﻟﺪﻳﻮان
ﳝﺎرس اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺴﻒ  -ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ ،ﳑﺎ ﺣﺪا ﺑﻬﺎ اﻟﻰ
اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت
ﳊﺴﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻮان واﳉﻬﺎت ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة ١٣
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺸﺎء اﻟﺪﻳﻮان ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻮزﻳﺮ
اﳌﺨﺘﺺ ﺑﻌﺮض وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻮان واﳉﻬﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ،واﻟــﺬي ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع وﻳﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﳌﺠﻠﺲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
أﺛﺎر أﻳﻀﺎ ردود أﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻳﻮان وﺑﻌﺾ
أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ان اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﳊﻖ اﺻﺒﺢ وﺳﻴﻠﺔ
ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺘــﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ -ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.-
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﳌﺎدة  ٣٣ﻣﻨﻪ رﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ
اﳊﻖ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻟﻪ رأي ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳌﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻰ
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺸﺄن اﳋﻼف ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎن ﻳﻌﺮض اﳌﻮﺿﻮع
ﻓﻮرا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،او ان ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈدراج
اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ
ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
وﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻬــﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺣﻴﺎل
ﳑﺎرﺳﺔ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﺷﺄن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ،وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ
ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ ﺑﻌﺮض وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳉﻬﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ وﺟﻪ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻳﻮان ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﳊﺴﻢ ﻫﺬا اﳋﻼف اﺳــﺘﻨﺎدا ﻷﺣﻜﺎم ﻣﻮاد
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ،ﺑﺮز ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت
وﻣﻦ اﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮي اﻵﺗﻲ:
٭ ﻣﺎ اﻟﺴــﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﳌﻤﺎرﺳﺔ دﻳﻮان
اﶈﺎﺳــﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪﻳﻮان اﳌﺴﺒﻘﺔ
ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص؟
٭ ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ؟
وﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت
ﻳﺠﺐ ان ﻧﻌﺮف اﳊﺪود اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻟﺪﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن،
ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ دﻳﻮان
اﶈﺎﺳــﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻻ اﻧﻨﺎ
أﻳﻀــﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻟﺘــﺰام ﲟﺎ اﻗﺮه
اﳌﺸــﺮع ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ دﻳﻮان
اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻻ ﻳﺨﺮج
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪﻳﻮان ،ﻓﺈذا ﻣﺎ رأت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ
وﺟﻮد ﺛﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺴﺪ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻐﺮات ،ودون ﳑﺎرﺳــﺔ أدوار ﻟﻢ
ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ.
وﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﻻﺑﺪ ان ﻧﺸــﻴﺮ اﻻ اﻧﻪ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ٢٠٠٨ﳉﺄت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﲔ ذاك اﻟﻰ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﺰام دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ إﻃﺎر رﻗﺎﺑﺘﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧﺸﺎء اﻟﺪﻳﻮان وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة
اﻷﻧﺸــﻄﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت
واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷداء.
وﻗﺪ أﺑﺪت إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ رأﻳﻬﺎ
ﻓﻲ ﺿﻮء اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺸﺎء دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ
وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌــﻮاد )،(٩ ،٦،٨ ،٢،٥
ﺣﻴﺚ ﺗــﺮى اﻹدارة ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد ان
ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮان ﻫﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻹﻳﺮادات

اﻷداء وﺣﻘﻴﻘﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت

»اﻟﺪﻳﻮان« اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﳌﺴﺒﻘﺔ

وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﳉﻬﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻪ ،واﻟﺘﺜﺒﺖ
ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
اﶈﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،واﻻﺳﺘﻴﺜﺎق ﻣﻦ
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺼﻮن اﻷﻣﻮال
اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ
اﻟﺪﻳﻮان ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﻷداء اﻹداري واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻬﺬه
اﳉﻬﺎت ،اذ ان اﳌﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﻨﻂ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان ﺳﻠﻄﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة وأداء اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺪﻳﻮان ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﲢﺘﻔﻆ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺪﻳﻮان اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺪى اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ اﻷﺻﻮل اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻓﻲ إﻳﺮاداﺗﻬــﺎ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﳌﺴﺘﻨﺪات واﻟﺴﺠﻼت ودﻓﺎﺗﺮ اﻟﺼﺮف ،وﻫﺬا
ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻴﻪ رأي إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.
ﻫﺬا ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺸﺎء
دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻘﻮد ﻗﺪ
ﻳﺴﺘﻐﺮب اﻟﺒﻌﺾ اﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﳌﺎدة  ٨٨ﻣﻨﻪ ﺑﺄن ﺗﺼﺪر اﻟﻼﺋﺤﺔ ﲟﺮﺳﻮم ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان ،وﻟﻌﻞ ﻓﻲ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮي ان اﻟﺴﺒﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺪم ﺻﺪور اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﺘــﻰ اﻵن ﻫﻮ اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻼﺋﺤﺔ أي ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧﺸﺎء
دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أي ﺣﻜﻢ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أي
إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﰎ ذﻛﺮة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن،
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻢ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﺬ ﺻﺪوره
ﻣﻦ دون أي ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺑﺄن اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﶈﺎﻟﺔ
اﻟﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺠﺐ اﻻ ﺗﻌﺪل او ﺗﻠﻐﻲ
اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﻀﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻ ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﺤﻞ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻼﺑﺴﺎت ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺸﺎء دﻳﻮان
اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﻬﻞ ﻧﺤﻦ اﻣﺎم ﺧﻄﺄ
ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ؟ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻦ
اﳌﺸﺮﻋﲔ.
وﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ
ﻳﺴﺘﻬﺪف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎﺋﻪ
رﻗﻢ  ٣٠ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٤إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳑﺎرﺳﺔ
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺒﲔ ﻓﻴﻪ ،وﻫﺬا ﻣﻔﺎده أن ﻫﺪف
دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺘﻲ
وﺿﺤﻬﺎ اﳌﺸﺮع وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد ﲟﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ اﻻ ﻳﺘﻢ اﳋﺮوج ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ اﻻﺣﻜﺎم ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن.
وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻮان ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ،
ﻓﺎﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻹﻃﺎر
اﻟﻌﺎم ﳌﻬﺎم اﻟﺪﻳﻮان وﻫﻲ ان ﻳﺨﺘﺺ اﻟﺪﻳﻮان
ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺜﺎق ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺒﻌﺔ
ﻟﺼــﻮن اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﲢﺼﻴﻞ اﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻮاردة ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻳﺨﻮل دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻹﻳﺮادات او
اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﺑﺸﺮط ان ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ﻫﺬه اﳌﺎدة
ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺪﻳﻮان ﺣﻖ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺸﺎر
اﻟﻴﻬﺎ اﻻ اﻧﻪ ﻓــﻲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ﻻﻳﺰال ﳝﺜﻞ
ذﻟﻚ اﻃﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺴــﺘﻠﺰم اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻸﺣﻜﺎم
اﳋﺎﺻﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﲤﻨﺢ اﻟﺪﻳﻮان
ﺣﻖ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻻﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
)ج( ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺺ
اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺜﺎق ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻟﻀﺒﻂ أﺳﺎس اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﺮﺳــﻮم واﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻀﻤﺎن
ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻠﺰﻣﺖ اﳌﺎدة
 ١٥اﻻﺳــﺘﻴﺜﺎق ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎزن واﳌﺴــﺘﻮدﻋﺎت اﳌﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ وﺳــﻼﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻗﺪ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻨﻘﺺ وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻴﻪ.
ﻫﺬا وأﻟﺰﻣﺖ اﳌﺎدة  ١٦اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺎن ﻳﺒﺤﺚ
اﻟﺪﻳﻮان أﺳﺒﺎب ﺣﻮادث اﻻﺧﺘﻼس واﻹﻫﻤﺎل
واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻐﺮات
اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳــﺒﺒﺎ
ﻓﻲ وﻗﻮﻋﻬﺎ أو أﻋﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ أو ﺳﻬﻠﺖ
ﺣﺪوﺛﻬﺎ واﻗﺘﺮاح وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼﺟﻬﺎ.
وﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﻳﻮان اﳊﻖ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٢٠
ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻴﺜﺎق ﻣﻦ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ واﻗﺘﺮاح وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻼﻓﻲ أوﺟﻪ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻘــﻮم اﻟﺪﻳﻮان ﲟﻮﺟــﺐ اﳌﺎدة ٨٣
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا
ﻛﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ
اﻗﺘﻀﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ وﺻﺮف ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺮوﻓﺎت
ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ،وﺗﺸﻴﺮ اﳌﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺄن ﺗﺨﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﻬﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ان ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪﻳﻮان اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاه
ﻣﻦ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮه ذﻟﻚ
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻻﻛﻤﻞ.

اﻗﺘﺼـﺎد

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

»اﳌﺘﺤﺪ« :ﺗﻔﺴﻴﺮ »اﻷﺣﻘﺎف« ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﺧﻴﺮﻛﻢ«
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ﻋﺮوض ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﳑﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﻌﺎرض اﻟﺴﻴﺎرات

ﺛﻤﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ »اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ« »ﺑﻴﺘﻚ« ٥٣ :ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪ
ﻋﻦ اﺳــﺘﻤﺮار اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﻋﺒﺮ إﻃﻼق اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣــﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨــﻚ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
)ﺧﻴﺮﻛﻢ( ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ اﳌﻴﺴﺮ
ﻟﻠﺼــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ
»ﺟــﺰء اﻷﺣﻘــﺎف« ،وذﻟــﻚ
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﳌﻠﻤﻮس اﻟﺬي
ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
إﻃﻼق »ﺟﺰء ﻋﻢ« اﻟﺬي ﻗﺎم
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ
ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﺧﻴﺮﻛﻢ« اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷول ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺎت ﺑﻠﻐﺔ
اﻹﺷﺎرة اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺮﻣﻮز
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ.
وﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻﺮﺣﺖ
ﺳــﺤﺮ دﺷــﺘﻲ ،ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎم
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء ورﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ
اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠــﻲ اﳌﺘﺤﺪ :ﺗﺄﺗﻲ
رﻋﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ )ﺧﻴﺮﻛﻢ(،
اﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ اﳌﻴﺴﺮ ﻟﻠﺼﻢ ﻓﻲ
ﺟﺰء »اﻷﺣﻘﺎف« ،اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ
ﻟﻠﺸــﺮاﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﺑــﲔ
اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﳌﺘﺤــﺪ واﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت إﳝﺎﻧﺎ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ ذوي اﻟﻬﻤﻢ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻗﺪ ﺳﺒﻖ وأﻃﻠﻘﻨﺎ
رﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺮآﻧﻲ
اﻟﺸــﺎﻣﻞ ﻟﻠﺼﻢ »ﺟﺰء ﻋﻢ«
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ،ﻟﻴﻜﻮن
أول ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻧﻮﻋــﻲ ﻳﺨﺪم
ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﺤﻠﻴــﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ،

ﺳﺤﺮ دﺷﺘﻲ ود.أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺎﻃﻨﻲ

وذﻟــﻚ إدراﻛﺎ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ
ﻷﻫﻤﻴﺔ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻫﺬه
اﻟﻔﺌﺔ اﳌﻬﻤﺔ ،واﳊﺮص ﻋﻠﻰ
ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ،
وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
وأﺿﺎﻓﺖ دﺷﺘﻲ :ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨــﺎ ﻟﻠﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻣــﻊ أﻫــﺪاف
رؤﻳﺔ ﻛﻮﻳــﺖ ﺟﺪﻳﺪة ٢٠٣٥
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒــﺎح اﻷﺣﻤــﺪ
اﳉﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح ،وﻣﻦ رؤﻳﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮاﻣﻴــﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﻊ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳊﺪﻳﺜــﺔ
واﻟﺘﺤــﻮل اﻟﺮﻗﻤــﻲ ﺑﻬــﺪف
ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﺸــﺎر اﻷوﺳــﻊ
واﳋﺪﻣﺔ اﻷﻓﻀﻞ.

وأوﺿﺤــﺖ دﺷــﺘﻲ أن
اﻟﺒﻨــﻚ اﻷﻫﻠــﻲ اﳌﺘﺤﺪ أﺧﺬ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ ﺳﺒﻞ
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺬوي اﻟﻬﻤﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺎت اﻟﺘــﻲ ﲢﻘــﻖ
ﻟﻬﻢ اﻻﻧﺪﻣــﺎج ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ،
وأن ﻫﺬه اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﺘﻌﻘﺒﻬﺎ
ﺧﻄﻮات ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام
اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋﺮب رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠــﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴــﺔ
اﳌﻨﺎﺑــﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ د.أﺣﻤــﺪ
اﻟﺒﺎﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﺷــﻜﺮه ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻪ
ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ »ﺧﻴﺮﻛــﻢ« ﺟﺰء
» ٢٦اﻷﺣﻘــﺎف« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن

رﻋﺎﻳــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ »ﺧﻴﺮﻛﻢ«
اﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ اﳌﻴﺴــﺮ ﻟﻠﺼــﻢ
ﻓﻲ »ﺟــﺰء اﻷﺣﻘﺎف« ﺛﻤﺮة
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺑﲔ اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪ ،وأن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ واﺟﺐ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻣﺠﺎﻧﻴــﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ وﻧﺸــﺮ
ﺧﻴﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أﻧــﻪ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴــﻴﺮ
ﻣﺨﺘﺼــﺮ وﻣﻴﺴــﺮ ﻵﻳــﺎت
ﻛﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣــﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺒﺴــﻄﺔ
ﺗﺒــﲔ ﺿﺮورﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﻋﻘﻴــﺪة وﻋﺒــﺎدة وﻏﻴﺮﻫﺎ،
ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻓﺌﺔ
اﻟﺼﻢ ﺧﺎﺻــﺔ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺮح
واﶈﺘﻮى ،واﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ
اﻹﺷــﺎرة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﳌﻌﺎﻧﻲ،
ﻣﺎ ﻳﻌﲔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠﻢ وﺗﺪﺑﺮ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،واﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗــﻪ ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ
ﺣﻴﺎة.
وﺗﻮﺟﻪ اﻟﺒﺎﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
اﳉﺰﻳﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪ
وأﻫﻞ اﳋﻴﺮ ﻣﻦ اﶈﺴــﻨﲔ
واﶈﺴــﻨﺎت ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ
ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﺎرك ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻌﻴﺔ
ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﺳﻮرة
اﻟﻔﺎﲢﺔ وﺟــﺰء ﻋﻢ ،وﺟﺰء
ﺗﺒﺎرك ،وﺟﺰء اﻟﺬارﻳﺎت وﺟﺰء
اﻷﺣﻘﺎف.

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت »اﻟﻨﺠﻤﺔ«

اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸﻬﺮﻳﺔ و»أﻛﺜﺮ ﻣﻦ راﺗﺐ«

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
ﻳﻮاﺻــﻞ ﺑﻴــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ )ﺑﻴﺘــﻚ( ،ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺷﺒﻜﺔ ﻗﻨﻮات ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﻌﺎرض
اﻟﺴﻴﺎرات ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻨﻮات
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻔﺮوع
اﻟﺬﻛﻴــﺔ  ،KFH GOﺗﻠﺒﻴــﺔ
ﻟﺘﻄﻠﻌــﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﲢﻘﻴﻘﺎ
ﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺗﻬــﻢ ﻣــﻊ ﺗﻌﺰﻳــﺰ
ﲡﺮﺑﺘﻬــﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺿﻤﻦ
أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳉﻮدة.
وﻓﻲ ﻫــﺬا اﻻﻃــﺎر ،أﻋﻠﻦ
»ﺑﻴﺘﻚ« إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺮوع ﺟﺪﻳﺪة
ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ
إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻋــﺪد اﻟﻔــﺮوع اﻟﻰ
 ٥٣ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻨﺘﺸــﺮة ﲟﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺎﻓﻈــﺎت اﻟﻜﻮﻳــﺖ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ٨:٣٠ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٢:٠٠
ﻇﻬﺮا ﻣﻦ اﻷﺣﺪ اﻟﻰ اﳋﻤﻴﺲ،
ﻓﻴﻤــﺎ ﺗﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔــﺮوع
اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ اﳌﺠﻤﻌــﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ١٠:٠٠ﺻﺒﺎﺣــﺎ اﻟﻰ اﻟﺴــﺎﻋﺔ
 ٣:٠٠ﻇﻬﺮا ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺰام »ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﺘﺎم ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء واﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻋﺒــﺮ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻻﺟــﺮاءات
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ
اﻷﻣﺜــﻞ ﺣﺴــﺐ اﻹرﺷــﺎدات
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اﻟﻔﺮوع

واﻟﻔــﺮوع ﻫــﻲ :اﻟﻔــﺮع
اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ  -ﺑــﺮج ﺑﻴﺘﻚ -
اﳉﻬــﺮاء  -اﳉﻬﺮاء )اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺘﺠﺎري(  -اﻟﻘﺼﺮ  -ﺳﻌﺪ
اﻟﻌﺒﺪاﷲ  -ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﺒﺎرك
 ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ  -ﺿﺎﺣﻴﺔﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ  -اﳋﺎﻟﺪﻳﺔ -
ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ  -ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
 ﺳﻠﻮى  -ﺑﻴﺎن  -اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ ﻓﻬــﺪ اﻷﺣﻤــﺪ  -اﻟﻌﻘﻴﻠــﺔ)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣــﻮل(  -اﻟﺰﻫﺮاء
 ﻗﺮﻃﺒــﺔ  -اﻟﻌﺎرﺿﻴــﺔ اﻟﺮﺣــﺎب  -اﻷﻧﺪﻟــﺲ -اﻟﻴﺮﻣﻮك  -اﻟﺮوﺿﺔ  -اﻟﺸﻌﺐ
 -اﻟﺼﻠﻴﺒﺨﺎت  -اﻟﻔﻴﺤﺎء -

ﻣﺨﺘﻠــﻒ أﻧــﻮاع اﻟﺴــﻴﺎرات
اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻌﺮوض اﻟﺘﺄﻣﲔ.
ﺣﺠﺰ اﳌﻮاﻋﻴﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ

ﻓﺮع »ﺑﻴﺘﻚ«

ﻣﻌﺮض »«KFH Auto

ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﷲ  -اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ
 ﺑــﺮج اﳌﺘﺤﺪة  -ﻛﻴﻔﺎن -اﻟﻈﻬﺮ  -اﻷﭬﻨﻴﻮز  -اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ
 اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ  -ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻮزارات اﻟﻔﺤﻴﺤﻴــﻞ )اﳌﻨﺸــﺮ( -اﻟﻘﻴﺮوان  -ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ
 اﻻﺣﻤﺪي  -ﺣﻮﻟﻲ )ﻣﺠﻤﻊﺑﻴﺮوت(  -اﳌﻄﺎر  -اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
 اﻟﻔﻨﻄــﺎس  -أﺑﻮﺣﻠﻴﻔــﺔ اﳌﺜﻨــﻰ )ﻟﻠﻤﻨﺎدﻳــﺐ( -اﻟﺸــﺮق )ﳌﻨﺎدﻳــﺐ اﻷﻓﺮاد(
 اﻟﻔﺤﻴﺤﻴــﻞ )ﻟﻠﻤﻨﺎدﻳــﺐواﻷﻓﺮاد(  -ﺻﺒﺤﺎن )ﳌﻨﺎدﻳﺐ
اﻟﺸــﺮﻛﺎت(  -اﻟﺒﺤﺮ ﺳﻨﺘﺮ
)ﻣﻨﺪوﺑــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺎت( -
اﻟﻀﺠﻴﺞ )ﳌﻨﺎدﻳﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻷﻓﺮاد(  -اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﳌﻨﺎدﻳﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻷﻓﺮاد(  -اﻟﺸﻮﻳﺦ )ﳌﻨﺎدﻳﺐ

اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓﺮاد(.
ﻣﻌﺎرض »ﺑﻴﺘﻚ«

وﺗﺴــﺘﻘﺒﻞ اﳌﻌــﺎرض
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ
»ﺑﻴﺘﻚ« ،اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ٨:١٥ﺻﺒﺎﺣﺎ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ١:٠٠ﻇﻬﺮا ،وﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٥:٠٠
ﻣﺴﺎء اﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٧:٣٠ﻣﺴﺎء
ﻣﻦ اﻻﺣﺪ ﻟﻠﺨﻤﻴﺲ .أﻣﺎ أﻳﺎم
اﻟﺴﺒﺖ ،ﻓﻴﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﺮض
 KFH Autoاﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ١٠:٠٠اﻟــﻰ  ١:٠٠ﻇﻬﺮا ،وﻣﻦ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٥:٠٠اﻟﻰ  ٧:٣٠ﻣﺴﺎء.
واﳌﻌــﺎرض ﻫﻲ :ﻣﻌﺮض
 KFH Autoﻓــﻲ اﻟﺸــﻮﻳﺦ،
وﻣﻌﺮض اﻷﺣﻤﺪي ،وﻣﻌﺮض
اﻟﻀﺠﻴﺞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻋﺮوﺿﺎ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﳑﻴﺰة ﻋﻠﻰ

وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻤﻼء »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻣــﻦ ﺧﺪﻣــﺔ  ،Skiplinoﻋﺒــﺮ
ﺣﺠــﺰ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻓــﻲ اﻟﻔﺮوع
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺎ ﻋﺒــﺮ اﻟﻬﻮاﺗــﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ »ﺑﻴﺘﻚ«
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  KFH.comوﻋﺒﺮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ  ،KFHonlineوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﳋﺪﻣــﺎت
اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ ﺣﺴــﺐ اﻟﻮﻗــﺖ
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﻢ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺣﺠﺰ اﳌﻮﻋﺪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ
اﻟﻌﻤﻴﻞ زﻳﺎرة اﻟﻔﺮع.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻤﻼء »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻣﻦ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﺳــﺘﺨﺪﻣﻮا ﺧﺪﻣــﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم
ﺳــﻮﻳﻔﺖ »«SWIFT GPI
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ ،KFHOnline
وﺧﺪﻣﺔ رﺑﻂ اﳊﺴﺎب ﺑﺮﻗﻢ
اﻟﺘﺪاول ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻰ ﺣﺴــﺎب ﺑﻴﺘﻚ ﻟﻠﺘﺪاول،
وﺧﺪﻣــﺔ إﻧﺸــﺎء ودﻳﻌــﺔ،
وﻓﺘــﺢ ﺣﺴــﺎب ﻣﺼﺮﻓــﻲ،
وﻓﺘﺢ ﺣﺴــﺎب اﻟﺬﻫﺐ وﺑﻴﻊ
وﺷﺮاء اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ
» «KFHonlineوﻋﺮض اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺴــﺮي اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﺤﺐ
اﻵﻟﻲ ،واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،وإﻳﺪاع اﻟﺸﻴﻜﺎت
ﻋﺒــﺮ اﳌﻮﺑﺎﻳــﻞ ،واﻟﺴــﺤﺐ
اﻟﻨﻘﺪي دون ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
» «QR Codeﻋﺒــﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ
اﳌﺪﻧﻴــﺔ أو رﻗــﻢ اﻟﻬﺎﺗــﻒ،
وﲢﺪﻳﺚ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻄﻠﺐ »اﻋﺮف
ﻋﻤﻴﻠﻚ« ،وﺧﺪﻣﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻋﺪد
اﻷﻗﺴــﺎط ،وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﲔ ﻋﻤﻼء
»ﺑﻴﺘﻚ« ،وﳊﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﻮك
ﻣﺤﻠﻴﺔ.

»ﺑﺮﻗﺎن« ٤ :ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺴﺤﺐ ﺣﺴﺎب »ﻳﻮﻣﻲ«

أﺟــﺮى اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﺘﺠﺎري
ﺳــﺤﻮﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب
اﻟﻨﺠﻤــﺔ وﺣﻤﻠــﺔ »أﻛﺜــﺮ
ﻣــﻦ راﺗﺐ« ،وﻗــﺪ ﰎ إﺟﺮاء
اﻟﺴــﺤﺐ ﻳــﻮم اﻟﺜﻼﺛــﺎء
اﳌﻮاﻓﻖ  ٤أﻏﺴــﻄﺲ ٢٠٢٠
ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ،
وﺑﺤﻀــﻮر ﳑﺜﻠــﻲ وزارة
اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﺣﻤﺪ
اﻟﺒﺼﻤﺎن وﺟﺎﺳﻢ اﻟﻬﺒﻴﺪة،
ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗﺪ ﻗــﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻋﺒﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻓﻮز ﻳﻮﺳﻒ
دﻏﻴﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪي ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺑﻘﻴﻤــﺔ  ٢٠أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ
ﺳﺤﺐ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺸﻬﺮي ،ﻛﻤﺎ
أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﻓﻮز ﺣﺴﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺠﺎﺋﺰة
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٠٠٠دﻳﻨﺎر ﻓﻲ

ﺳﺤﺐ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ،أﻣﺎ
ﺟﺎﺋﺰة ﺳﺤﺐ ﺣﺴﺎب »أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ راﺗﺐ« ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ
وﺿﺤﺔ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﺮي.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻨﻚ أن ﺣﻤﻠﺔ
»أﻛﺜــﺮ ﻣﻦ راﺗــﺐ« ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﻌﻤــﻼء اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻘﻮﻣــﻮن
ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ رواﺗﺒﻬــﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 ٥٠٠دﻳﻨﺎر أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ
وﺑﺼﻔــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ اﳊﻜﻮﻣــﻲ
واﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪون،
واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﺬه
اﳊﻤﻠﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻮرﻳــﺔ ﻣﻦ  ٢٥٠إﻟﻰ
 ٥٠٠دﻳﻨــﺎر أو ﻗــﺮض ﻣــﻦ
دون ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥أﺿﻌﺎف
اﻟﺮاﺗﺐ وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ١٠٠٠٠
دﻳﻨﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺎ
اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ،وﺳــﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺳــﺤﺐ أﺳــﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء

اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ واﳉﺪد
ﳑــﻦ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﺑﺘﺤﻮﻳــﻞ
رواﺗﺒﻬﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺮﺑﺢ
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل راﺗﺒﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ
اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻬﺎ
ﺷﻬﺮﻳﺎ.
وﻳﺬﻛﺮ أن ﺟﻮاﺋﺰ »ﺣﺴﺎب
اﻟﻨﺠﻤﺔ« ﳑﻴﺰة ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ
اﳉﻮاﺋﺰ اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﺴــﻨﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳــﺤﻮﺑﺎت
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٠٠٠دﻳﻨﺎر
ﻛﻮﻳﺘــﻲ ،وﺷــﻬﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٢٠٠٠٠دﻳﻨﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﺟﺎﺋﺰة ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٥٠٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﺳﺤﺐ آﺧﺮ
اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴــﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٫٥ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر.
وﻋﻦ آﻟﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺣﺴــﺎب
اﻟﻨﺠﻤــﺔ واﻟﺘﺄﻫــﻞ ﻟﺪﺧﻮل
اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت ،ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف

أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻓﺘﺢ اﳊﺴﺎب ﻓﻘﻂ
ﺑﺈﻳﺪاع  ١٠٠دﻳﻨﺎر وﻳﺠﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﳊﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ ﻻ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٥٠٠دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ
ودﺧﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳉﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
اﳊﺴﺎب ،ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد رﺻﻴﺪ
اﻟﻌﻤﻴﻞ زادت ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز،
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﳊﺴــﺎب ،إذ
ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺳــﺤﺐ آﻟــﻲ وﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎن
ﺑﻀﻤــﺎن اﳊﺴــﺎب ،وﻛﺬﻟﻚ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري.
وﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ أن ﺣﺴﺎب
اﻟﻨﺠﻤــﺔ ﻣﺘــﺎح ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ،
وﺑﺈﻣــﻜﺎن أي ﺷــﺨﺺ ﻓﺘﺢ
ﺣﺴــﺎب اﻟﻨﺠﻤــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻄﺒﻴــﻖ CBK Mobile
ﺑﺨﻄﻮات ﺑﺴــﻴﻄﺔ وﻣﻦ أي
ﻣﻜﺎن وﻓﻲ أي وﻗﺖ.

ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٢٥اﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ،وﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎت
رﺑــﻊ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻼء أن ﻻ ﻳﻘﻞ رﺻﻴﺪﻫﻢ
ﻋﻦ  ٥٠٠دﻳﻨﺎر ﳌﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻛﺎﻣﻠﲔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺤﺐ،
ﻛﻤــﺎ أن ﻛﻞ  ١٠دﻧﺎﻧﻴﺮ ﲤﺜﻞ
ﻓﺮﺻــﺔ واﺣــﺪة ﻟﺪﺧــﻮل
اﻟﺴــﺤﺐ .وإذا ﻛﺎن رﺻﻴــﺪ
اﳊﺴــﺎب  ٥٠٠دﻳﻨــﺎر وﻣــﺎ
ﻓﻮق ،ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ
اﳊﺴﺎب ﻣﺆﻫﻼ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﻋﻦ أﺳﻤﺎء
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب »ﻳﻮﻣﻲ«،
ﺣﻴﺚ ﻓــﺎز ﻛﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﺠﺎﺋــﺰة  ٥٠٠٠دﻳﻨﺎر ،وﻛﺎن
اﳊﻆ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت
ﻣﻦ ﻧﺼﻴــﺐ :ﻧﺴــﻴﻤﻪ ﻋﻠﻲ
ﺑﻬﺎﺋﻲ اﻧﻮر ،اروى ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺮﺑﻌﻲ ،ﻣﻨﺎع ﻓﺮﺣﺎن
ﻣﻨﺎع اﻟﻌﻨﺰي ،ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴــﻦ ﻏﻠــﻮم .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﻴﻮﻣﻲ ،ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻨﻚ
ﺑﺮﻗﺎن ﺳــﺤﺒﺎ رﺑﻊ ﺳــﻨﻮي
ﳊﺴــﺎب »ﻳﻮﻣــﻲ« ﻟﻠﻔــﻮز
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ﻣﻦ اﳉﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﺸﺎﺑﺔ

»ورﺑﺔ« ﻳﻨﻈﻢ ﺳﺤﺐ »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« وﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ
إﺟﺎزة ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ اﳌﺒﺎرك،
وﺳﻴﺴــﺘﻤﺮ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﺑﻌﻤﻞ
اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت ﻟﻌﺸﺮة راﺑﺤﲔ
أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﳑﺜﻞ ﻋﻦ
وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ
وﻣﻮﻇﻔــﻲ ﺑﻨــﻚ ورﺑــﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻼء اﻟﺬﻳــﻦ
ﺣﺎﻟﻔﻬﻢ اﳊﻆ ﺧﻼل ﺳــﺤﺐ
اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺴﺎدس
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮج  ١٠راﺑﺤﲔ
ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﺑﻨــﻚ ورﺑﺔ ﺣﺼﻞ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬــﻢ ﻋﻠــﻰ  ١٠٠٠دﻳﻨﺎر،
وﻫــﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺳــﻠﻴﻤﺎن
اﻟﻌﻤﺮان ،ﺣﺮﺑﻴﺔ وﺳﺎم ﻋﻠﻲ
اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﺣﺴــﲔ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ
ﺣﺴﻦ اﳌﺴﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر
ﻳﺎﺳﲔ ،ﺷــﻬﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﲔ
دﺳﺘﻨﺎﺋﻲ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻣﺮ
اﻟﻬﺎﺟﺮي ،ﻋﻤﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻓﺮﺣﺎن اﻟﻔﺮﻳﺢ ،أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
راﺷﺪ اﻟﻨﻤﻼن ،ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺟﺎﻋﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﺎﻳﻞ
اﳌﺨﻴــﺰﱘ .وﳝﺜــﻞ ﺣﺴــﺎب
اﻟﺴــﻨﺒﻠﺔ اﳋﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ

اﻟﺮاﻏﺒــﲔ ﺑﺘﻮﻓﻴــﺮ اﻷﻣــﻮال
وﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻠــﻰ أرﺻﺪﺗﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ﻓﺮص
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋــﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻃﻮال
اﻟﻌﺎم .وﲤﺎﺷــﻴﺎ ﻣــﻊ رﻏﺒﺘﻪ
ﺑﺘﻄﻮﻳــﺮ وﲢﺪﻳــﺚ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
وﺣﻠﻮﻟﻪ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ واﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ
ﻗﺎﻋــﺪة ﻋﻤﻼﺋــﻪ واﻟﺘﺠــﺎوب
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻟﻘﺎه اﳊﺴــﺎب،
ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ إﻃﻼق ﺣﺴﺎب
»اﻟﺴــﻨﺒﻠﺔ« ﺑﺤﻠــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة
وﻣﺘﻄﻮرة ﻓــﻲ  ٢٠٢٠ﺗﻄﻮي
ﻓــﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫــﺎ ﺟﻮاﺋــﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ

أﻛﺒﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻴﺮة
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء .وﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺘﻲ أﺿﺎﻓﻬﺎ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﻠــﺔ اﻟﺴــﻨﺒﻠﺔ  ٢٠٢٠ﻫــﻲ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋــﺪد اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،أﺻﺒﺢ
اﻵن ﻋــﺪد اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ  ١٠ﲟﺒﻠﻎ
 ١٠٠٠دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻓﺎﺋﺰ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ.
وﺣـــــﻮل اﻟﺴﺤــﻮﺑـــــــﺎت
اﻟﻜﺒـــﺮى ،ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻟﺴﺤﺐ
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻷول ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ
ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ  ٧ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ،
ﺣﻴــﺚ ﻳﻔــﻮز اﻷول ﲟﺒﻠــﻎ
١٠٠اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ٥٠ ،اﻟﻒ دﻳﻨﺎر

ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
 ٥ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ ﲟﺒﻠﻎ  ١٠٠٠٠دﻳﻨﺎر.
أﻣﺎ اﻟﺴــﺤﺐ اﻟﻜﺒﻴــﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﺴــﻴﻘﺎم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴــﻨﺔ،
ﺣﻴــﺚ ﺗﺘﻀﺎﻋــﻒ اﳉﺎﺋــﺰة
اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺘﺼﻞ  ٢٠٠اﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻟﻠﻔﺎﺋــﺰ اﻷول ٥٠ ،اﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻟﻠﻔﺎﺋــﺰ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ،و ٥ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ
ﲟﺒﻠــﻎ  ١٠٠٠٠دﻳﻨﺎر .وﺣﻮل
اﻟﺸــﺮوط اﳉﺪﻳﺪة ،ﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻵن وﺟﻮد  ١٠٠دﻳﻨﺎر ﻟﺪﺧﻮل
ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
واﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت اﻟﻜﺒﺮى ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑــﺄن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣــﺎزال ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻــﺔ واﺣــﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﻞ  ١٠دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ اﳊﺴــﺎب،
واﻟﻔﺮص ﲢﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ
أدﻧﻰ رﺻﻴﺪ ﻓﻲ اﳊﺴﺎب ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ
ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ
ﻓﻲ اﳊﺴﺎب ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺴﺤﺐ
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ،وﺷﻬﺮان ﻛﺎﻣﻼن
ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻻﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻔﺮص .ﻫﺬا وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﻮد
أو ﺣﺪود ﻟﻠﺴــﺤﺐ واﻹﻳﺪاع،
ﻛﻠﻤــﺎ زاد اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻮدع زادت
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﺮﺑﺢ.

ﰎ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮرة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻫﺎﺗﻒ HUAWEI nova 7

ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻋﺼﺮ اﳉﻴﻞ
اﳋﺎﻣﺲ ) ،(5Gﺳﻴﺤﺘﻮي
ﻫﺎﺗﻒ ﻫﻮاوي  nova 7اﳉﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ اﳉﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
اﻟﺸــﺒﺎب ﲡﺮﺑــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ
وﻣﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻤﻌﻴﺎت
واﻟﺒﺼﺮﻳــﺎت واﻷﻟﻌــﺎب
واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ .وﺳــﻴﺘﻢ ﲡﻬﻴﺰ
ﻫﺎﺗﻒ  nova 7ﺑﺈﻋﺪاد ﻛﺎﻣﻴﺮا
رﺑﺎﻋﻴــﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻮﺿــﻮح
ﺑﺪﻗﺔ  64ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ ﻣﺪﻋﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪة،
ﺳﻴﺤﺘﻮي اﻹﻋﺪاد ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻒ
 nova 7ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺐ
ﺗﺪﻋــﻢ ﺗﻘﺮﻳــﺐ رﻗﻤﻲ ﺣﺘﻰ
 .20Xوﺳــﺘﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
أﻳﻀــﺎ ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﭭﻴﺪﻳــﻮ
ﺑﺠﻮدة  4Kوﺗﺴﺠﻴﻞ ﭬﻴﺪﻳﻮ
ﺑﺎﳊﺮﻛــﺔ اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﲟﻌﺪل
 960إﻃﺎرا ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﳑﺎ
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﭭﻴﺪﻳــﻮ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
وﻣﺸــﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﳉﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ
.5G
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻈﻬﺮه
اﳌﺬﻫﻞ ،ﺗﻌﺪ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﻟﺴــﻴﻠﻔﻲ اﻟﻘﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
أﻳﻀﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ رﺋﻴﺴــﻴﺔ
ﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻬﻮاﺗــﻒ اﻟﺬﻛﻴــﺔ
 .HUAWEI novaﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﰎ ﲡﻬﻴــﺰ ﻫﺎﺗﻒ nova 4e
ﺑﺄول ﻛﺎﻣﻴﺮا أﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ 32
ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﳑﺎ
وﺿﻊ ﻣﻌﻴﺎرا ﺟﺪﻳﺪا ﻻﻟﺘﻘﺎط
ﺻﻮر اﻟﺴــﻴﻠﻔﻲ ﺑﺎﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﺳــﻴﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪ ﻫﻮاﺗﻒ
 nova 7ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷــﺮاﺋﺢ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء .Kirin 985 5G -
ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳉﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﺮاﺋــﺪة ﻋﺎﳌﻴﺎ ،ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻚ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﺷﺒﻜﺔ أﻓﻀﻞ
ﺗﺘﺠﺎوز اﳉﻴــﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 4G
ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﲡﺮﺑﺔ
ﺑﺤﺚ أﺳﺮع ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﺗﺼﺎل أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارا أﺛﻨﺎء
اﳊﺮﻛﺔ.
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ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

ﺆﺟﻞ ﻓﺘﺢ ﻣﻄﺎراﺗﻪ
ﻧﺤﻮ  ٧٠٠أﻟﻒ وﻓﺎة  ..واﻷردن ﻳُ ﱢ

ﲢﺬر ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮع ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﻘﺎح
»ﻛﻮروﻧﺎ« :اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ّ
وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻋﻮاﺻــﻢ  -وﻛﺎﻻت :دﻋﺖ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﻟﻰ
اﻻﻣﺘﺜــﺎل ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮﻛــﻮﻻت
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻟﺪى ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻟﻘﺎح ﺿﺪ »ﻛﻮﻓﻴﺪ «١٩ -ﺑﻌﺪ أن
وﻋﺪت روﺳﻴﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج »اﳌﻼﻳﲔ«
ﻣﻦ ﺟﺮﻋﺎت اﻟﻠﻘﺎح ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ
ﻋﺎم  .٢٠٢١ﻓﻲ وﻗﺖ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد
اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﭭﻴﺮوس
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٩٥أﻟﻒ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ١٨ﻣﻠﻴﻮﻧ ًﺎ و ٣٣٠أﻟﻒ
إﺻﺎﺑﺔ.
وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﺎن
ﻟﻴﻨﺪﻣﺎﻳﺮ ردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﻋﻦ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ إن »أي
ﻟﻘــﺎح وأي دواء ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻀﻊ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﳉﻤﻴﻊ
اﻟﺘﺠﺎرب واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮه«.
وأﺿــﺎف ﺧــﻼل ﻣﺆﲤــﺮ
ﺻﺤﺎﻓــﻲ ﻋﺒــﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أن
»ﻫﻨﺎك إرﺷــﺎدات وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
واﺿﺤــﺔ وﻟﻮاﺋــﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻹﳒﺎز اﻷﻣــﻮر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ
وﻓﻌﺎﻟﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ »ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
ﻳﺪﻋﻲ ﺑﺎﺣﺜﻮن أﻓﺮاد أﻧﻬﻢ ﻋﺜﺮوا
ﻋﻠﻰ ﺷــﻲء ﻣﺎ ،وﻫﺬا ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
اﳊﺎل ،ﺧﺒﺮ ﺳﺎر .وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك
ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑــﲔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
ﻟﻘﺎح ﻧﺎﺟﺢ أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح
ﻧﺎﺟــﺢ ﺑﻌــﺪ اﺟﺘﻴــﺎز ﺟﻤﻴﻊ
اﳋﻄﻮات«.
وﺷــﺪد ﻋﻠــﻰ أن ﻣﻨﻈﻤــﺔ
اﻟﺼﺤــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ »ﻟــﻢ ﺗﺮ أي
ﺷﻲء رﺳﻤﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن« .وﻛﺎﻧﺖ
روﺳﻴﺎ أﻋﻠﻨﺖ أﻣﺲ اﻷول ،أن
ﺛﻼث ﺷــﺮﻛﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻟﻘﺎح
أﻋﺪه ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻷوﺑﺌﺔ وﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻧﻴﻜــﻮﻻي ﻏﺎﻣﺎﻟﻴــﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،وﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺮوﺳﻲ
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء ﺗﺎس اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻧﻪ
»وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ )(...
ﺳــﻨﻜﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ

ﺳﺎﺋﺤﻮن أﻣﺎم ﺑﻮاﺑﺔ ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ ﻣﻊ دﺧﻮل اﳌﺎﻧﻴﺎ اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﻴﺮوس

ﻋﺪة ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
ﺷﻬﺮﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم،
ﺛــﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋــﺪة ﻣﻼﻳﲔ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ«.
وﺑﺨﺼــﻮص اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
ﻓﻲ ﻣﻨﺸــﺄ اﻟﭭﻴﺮوس وإرﺳﺎل
وﻓﺪ اﻟﻰ اﻟﺼﲔ ،ﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث
ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻣﺲ إن ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ
اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻓــﻲ اﻷﻣﺮ أﺟﺮى
»ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ« ﻣﻊ ﻋﻠﻤﺎء
ﻓﻲ ووﻫﺎن ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ رﺻﺪ
ﺑﻬﺎ أول ﺗﻔﺶ ﻟﻠﭭﻴﺮوس ،ﻣﻦ
ﺳــﻮق ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧــﺎت اﻟﺒﺮﻳــﺔ
ﻳﺮﺟﺢ أﻧﻪ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﺘﺸﺎره ﺣﻴﺚ
اﻛﺘﺸــﻒ أن ﺑﻌــﺾ اﳌﺼﺎﺑﲔ
ﻛﺎﻧــﻮا ﻳﺒﻴﻌﻮن أو ﻳﺸــﺘﺮون
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق .وﻳﺘﺮﻗﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء
واﳊﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ وﺑﺨﺎﺻــﺔ
واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﺸﺪت اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ
ﺑﻘﻮة ﻹرﺳﺎل اﻟﻔﺮﻳﻖ.
وﻗﺎل ﻟﻴﻨﺪﻣﺎﻳﺮ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ
»اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺟﺮى ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ
ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻪ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ وﺗﻠﻘﻰ
ﲢﺪﻳﺜﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻮﺑﺎﺋﻴــﺔ وﲢﻠﻴﻼت ﺣﻴﻮﻳﺔ
وﺟﻴﻨﻴــﺔ وأﺑﺤــﺎث ﺗﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮان« ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
اﶈﺎدﺛﺎت ﺷﻤﻠﺖ ﻟﻘﺎءات ﻋﻦ
ﻃﺮق اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﺎء وﺧﺒﺮاء
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﭭﻴﺮوﺳﺎت ﻓﻲ ووﻫﺎن.
وﻛﻠﻔﺖ اﻟﺒﻌﺜــﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺗﻀﻢ اﺛﻨــﲔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء
ﺻﺤــﺔ اﳊﻴــﻮان وﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻋﻠــﻢ اﻷوﺑﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻤﺮ
ﺛﻼﺛــﺔ أﺳــﺎﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴــﺮ
ﻟﺒﻌﺜﺔ ﻓﺮﻳﻖ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ ﺳﻴﺴﻌﻰ
ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻛﻴﻒ ﲤﻜﻦ اﻟﭭﻴﺮوس
اﳌﺴﺒﺐ ﳌﺮض »ﻛﻮﻓﻴﺪ«١٩ -
ﻣــﻦ ﲡﺎوز ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺴــﻼﻻت
واﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﳊﻴﻮان ﻟﻺﻧﺴﺎن.
ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﺛﻨــﺎء ،ﺣــﺬر
اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﻌﻠﻤــﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ
اﳌﻜﻠــﻒ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻮﺑــﺎء ﻣﻦ
أن ﻣﺴــﺎر ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﳝﻜــﻦ أن
»ﻳﺘﻐﻴــﺮ ﻓــﻲ أي وﻗﺖ« ﻧﺤﻮ
ﺗﻔﺶ ﻣﺘﺴﺎرع ﻟﻠﭭﻴﺮوس ،ﻓﻴﻤﺎ
أﻇﻬﺮت اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أول
ارﺗﻔــﺎع ﻓﻲ أﻋﺪاد اﳌﺮﺿﻰ ﻓﻲ
وﺣﺪات اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﳌﺮﻛﺰة ﻣﻨﺬ

)أ.ف.پ(

أﺑﺮﻳﻞ.
وﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻋﺪه ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﺣﺬر اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ أن »اﻟﭭﻴﺮوس
ﻛﺎن ﻳﻨﺘﺸــﺮ ﻣﺆﺧــﺮا ﺑﺸــﻜﻞ
أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ،وﺳــﻂ اﻟﺘﺨﻠﻲ
ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﻴﻮد«.
وﻗــﺎل إن »اﻟﺘــﻮازن ﻫﺶ
وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ اﳌﺴﺎر ﻓﻲ أي
وﻗﺖ إﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ أﻗﻞ ﲢﻜﻤﺎ
ﻛﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻼ« .وﺣﺬر ﻣﻦ أﻧﻪ
»ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ ﺑﺸــﺪة« ﺣﺪوث
ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪوى ﭬﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ اﳋﺮﻳﻒ
أو اﻟﺸﺘﺎء.
وﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴــﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻘﻴﺒﺔ
اﻷﻃﺒــﺎء إن اﻟﺒــﻼد ﺗﻮاﺟــﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ
اﻟﭭﻴﺮوس اﻟﺘﺎﺟﻲ وإن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺘﺒﺎﻋــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ
ﲡــﺎزف ﺑﺘﺒﺪﻳــﺪ ﳒﺎﺣﺎﺗﻬــﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء اﳌﺮض.
وارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻃﺮاد ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وﺣﺬر ﺧﺒﺮاء
اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺮاﺧﻲ اﻻﻟﺘﺰام

أﻧﺒﺎء ﻣﺼﺮﻳﺔ

ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وﻗﺎﻟــﺖ ﺳــﻮزان ﻳﻮﻧــﺎ
رﺋﻴﺴــﺔ ﻧﻘﺎﺑــﺔ ﻣﺎرﺑﻮرﻏــﺮ
ﻳﻮﻧﺪ اﻟﺘﻲ ﲤﺜــﻞ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ
أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أوﻏﺴﺒﻮرﻏﺮ
أﳉﺎﻣﻴﻨﻪ »ﻧﺤــﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ«.
ﻋﺮﺑﻴــﺎ أﻋﻠﻨــﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻓﺘﺢ اﳌﻄﺎرات
أﻣﺎم اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻘﺮر
اﻟﻴﻮم ﺣﺘﻰ إﺷــﻌﺎر آﺧﺮ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﳉﻨــﺔ اﻷوﺑﺌﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ وﲢﺬﻳــﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻔﺸﻲ
اﻟﭭﻴﺮوس.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻻﻋﻼم اﻷردﻧﻲ
اﻣﺠــﺪ اﻟﻌﻀﺎﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ إن اﳊﻜﻮﻣﺔ أرﺟﺄت
ﺗﺴــﻴﻴﺮ اﻟﺮﺣــﻼت اﳉﻮﻳــﺔ
»ﻣﻦ واﻟﻰ  ٢٢دوﻟﺔ« ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ
اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺿﻤــﻦ ﻗﺎﺋﻤــﺔ اﻟــﺪول
»اﳋﻀﺮاء« ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ
اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ.

اﻟﻀﻢ«
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺎزال ﻳﺪرس »ﻣﺨﻄﻂ
ُ

وﻓﻠﺴﻄﲔ :اﻻﺣﺘﻼل ﻳﻨﻔﺬه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻲ
ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت :ﻗﺎل ﻣﺴﺆول إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،إن
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺎزال ﻳﺪرس ﻣﺨﻄﻄﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﺴــﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺿﻢ أراض ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ .وﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﺎﳝﺰ أوف إﺳــﺮاﺋﻴﻞ«
اﻹﺧﺒــﺎري ،اﻣﺲ ،ﻋﻦ ﻣﺴــﺆول إﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻢ
ﻳﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ ،ﻗﻮﻟﻪ إن »ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸــﺎت ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ« .وأﺷﺎر اﳌﺴﺆول اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ إﻟﻰ أن
»اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ آﻓﻲ
ﺑﻴﺮﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ رؤﻳﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﲢﻀﻴﺮا ﻟﻀﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻷﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻀﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ« .وأﺿﺎف
»ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﶈﺎدﺛﺎت ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺣﻮل اﻟﻀﻢ ،وأﻳﻀﺎ
ﺣﻮل ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻮادر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﲡﺎه اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ«.
وﺗﺎﺑﻊ اﳌﺴﺆول اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ »ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻮة ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ«.
وﻟﻜﻨــﻪ أﺿــﺎف ﻣﺤــﺬرا »ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺷــﻬﺮ
أﻏﺴــﻄﺲ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻀﻢ أﻗــﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ،ﻣﻊ ﻗﺮب
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ«.
وﻓﻲ اﻟﺴــﻴﺎق ،ﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪﻻﻧﻲ إن إﺳــﺮاﺋﻴﻞ

ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺨﻄــﻂ اﻟﻀﻢ ﻷﺟﺰاء ﻣﻦ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ أي ﻓﺮص ﻹﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.
واﺗﻬــﻢ ﻣﺠﺪﻻﻧــﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤــﺎت ﻟﻺذاﻋﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ،اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺑﺸــﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﺳﻊ اﺳــﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻟﻔﺮض ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻀﻢ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
ودﻋﺎ اﳌﺴﺆول اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﲢﺮك دوﻟﻲ
ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ
ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻘﺎذ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻗــﻮات اﻻﺣﺘﻼل
اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ١٣ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺘﺎة ﻋﻘﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻫﻢ وﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻠﻤﻨﺎزل،
واﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،وإﺻﺎﺑﺔ ﻣﻮاﻃﻨﲔ
اﺛﻨﲔ ﻓﻲ أرﻳﺤﺎ ﺑﺮﺻﺎص ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل.
وأوﺿﺢ ﻧﺎدي اﻷﺳــﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ  -ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن أوردﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ )وﻓﺎ(
اﻣﺲ ،أن  ٤ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰎ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ )ﺟﻨﲔ
 رام اﷲ  -اﻟﺒﻴﺮة( ،ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻘﻞ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﺘﺎةوﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴــﺔ وآﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪة
ﺑﻴﺖ أﻣــﺮ ﻓﻲ اﳋﻠﻴﻞ ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻋﺘﻘﺎل اﺛﻨﲔ
ﻓﻲ أرﻳﺤﺎ ،وأرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس.

ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻬﺮان

إﻳﺮان وﭬﻨﺰوﻳﻼ ﺗﺘﺤﺪﻳﺎن أﻣﻴﺮﻛﺎ

ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻣﺘﺠﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻛﺮاﻛﺎس

ﻋﻮاﺻــﻢ  -وﻛﺎﻻت :ﺑﻌﺪ إرﺳــﺎل اﻟﻮﻗﻮد
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ إﻟﻰ ﭬﻨﺰوﻳﻼ ،وﺻﻠﺖ اﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻸ رﻓﻮف أول ﻣﺘﺠﺮ إﻳﺮاﻧﻲ اﻓﺘﺘﺢ
ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﻛﺮاﻛﺎس ،ﻓﻲ ﲢ ّﺪ ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ
إﻳــﺮان وﭬﻨﺰوﻳــﻼ اﳋﺎﺿﻌﺘــﲔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .وﻳﺘﻮاﻓﺪ اﻟﺰﺑﺎﺋــﻦ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة
إﻟﻰ ﻣﺘﺠﺮ »ﻣﻴﻐﺎﺳﻴﺲ« اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﻓﻲ ٣٠
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻟﺸــﺮاء اﻟﻌﺴﻞ واﻟﺘﻤﻮر واﳌﻼﺑﺲ أو
اﳌﻨﺎدﻳــﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ »ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻲ إﻳﺮان«،
ﻣﻠﺘﺰﻣﲔ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ
ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ .وﺗﺒﺎع ﻓﻲ »ﻣﻴﻐﺎﺳــﻴﺲ«
ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺻﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳــﻔﻴﻨﺔ ﻏﻮﻟﺴﺎن
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﺖ ﻓﻲ ﭬﻨﺰوﻳﻼ ﻓﻲ  ٢١ﻳﻮﻧﻴﻮ.
وﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وﺻﻠﺖ ﺧﻤﺲ ﺳﻔﻦ
إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﻘــﻞ  ١,٥ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد،
ﻣﻮاﻧﺊ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺺ اﳌﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻴﺴﻰ
رﺿﺎﺋﻲ ﻟﺪى اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻴﻐﺎﺳﻴﺲ »ﻛﻮﻧﻨﺎ دوﻟﺘﲔ
ﺧﺎﺿﻌﺘﲔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻨﺎ

اﻟﺒﻌﺾ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان ﻟﺪى ﭬﻨﺰوﻳﻼ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﳕﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﺮان ،وﭬﻨﺰوﻳﻼ
ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ.
وﻳﺘﺒﻊ ﻣﺘﺠﺮ »ﻣﻴﻐﺎﺳــﻴﺲ« إﻟﻰ »إﺗﻜﺎ«
وﻫﻮ اﲢــﺎد ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﻟــﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع
اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ ،ﻓــﻲ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى أﻫﻤﻴﺔ ُﺑﻌﺪ
اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻃﻬﺮان
وﻛﺮاﻛﺎس.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ،اﻧﺪﻟﻊ ﺣﺮﻳﻖ واﺳﻊ اﻣﺲ،
ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻤﻨﺎن
ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻃﻬﺮان.
وﻧﻘﻠــﺖ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء )إرﻧﺎ( اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻦ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻷزﻣــﺎت ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻗﻮﻟــﻪ »إن رﺟﺎل اﻹﻃﻔــﺎء ﲤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﺧﻤﺎد
اﳊﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﶈﻄﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳــﻢ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﺎﻛﺮي ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺪورة
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ« .وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرواح ،وﻳﺠﺮي ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳋﺴﺎﺋﺮ
اﳌﺎدﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺳﺒﺐ اﺷﺘﻌﺎل اﳊﺮﻳﻖ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪه ﺑﻌﺪ وﻻﻳﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

أﻧﺒﺎء ﺳﻮرﻳﺔ

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﳌﺪة ﻋﺎم

إﺻﺎﺑﺔ  ٤ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ..ودرﻋﺎ ﺗﺸﺪد اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ

ﻣﺼﺮ اﻷوﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ

»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳﺘﻔﺸﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻣﺨﺎوف ﻣﻦ »اﻧﻔﺠﺎره«

اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻫﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮان وأ.ش.أ

ﻧﻔﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﳌﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻣﺎ ﺗﺮدد ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل ﺗﻌﻠﻴــﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﺒﻨﺎء ﳌﺪة ﻋﺎم.
وذﻛــﺮت رﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻣﺲ أن ﻫﺬا
اﳋﺒﺮ ﻏﻴــﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻣﺆﻛﺪة
اﺳﺘﻤﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ دون ﺗﻌﻠﻴﻖ،
وأن ﺟﻤﻴــﻊ أﺣــﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺳﺎرﻳﺔ وﺗﻄﺒﻖ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ دون
ﺗﺄﺟﻴﻞ أو إﻟﻐﺎء.
وﺷﺪدت رﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻤﺮار ﺗﻠﻘﻲ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎﻟــﺢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺒﻨــﺎء وﺗﻘﻨــﲔ
أوﺿﺎﻋﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺳــﺪاد ٪٢٥
ﺟﺪﻳﺔ ﺗﺼﺎﻟﺢ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن
اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻳﻌﺪ ﲟﻨﺰﻟﺔ رﺧﺼﺔ
رﺳــﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ،وﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔﻪ ،وﲟﻮﺟﺒﻪ ﻳﺘﻢ
إﻳﻘــﺎف ﻛﻞ اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ووﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم
واﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺎدرة
ﻓﻲ ﺷﺄن أﻋﻤﺎل اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺼﺪرت
ﻣﺼــﺮ أﻫــﻢ  ١٠دول ﻋﺮﺑﻴــﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﺑــﲔ  ٢٠١٥و ،٢٠١٩ﺑﻮاﻗــﻊ
 ٤٧٦ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  ١٢٤٫٤٨ﻣﻠﻴــﺎر
دوﻻر .وﻛﺸــﻔﺖ اﳌﺆﺳﺴــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
واﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات »ﺿﻤﺎن«
ﻋــﻦ أن ﻣﺼــﺮ ﺣﻈﻴﺖ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ٢٠١٥إﻟﻰ  ،٢٠١٩ﻋﻠﻰ
أﺿﺨﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺤﺼﺔ
 ،٪٣٥٫٢ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻹﻣﺎرات ﺑـ ٥٣٫٦
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﲤﺜﻞ  ،٪١٥٫٢ﺛﻢ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑـ ٥٣ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺗﺸﻜﻞ .٪١٥
وأوﺿﺤﺖ )ﺿﻤــﺎن( ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ أن اﻹﻣﺎرات ﺟﺎءت
ﻛﺄﻫﻢ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ

ﺣﻤﻼت إزاﻟﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮة ﲟﺨﺘﻠﻒ اﶈﺎﻓﻈﺎت

ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٥١٫٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺗﺸﻜﻞ ٪١٤٫٥
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ،ﺗﻠﺘﻬﺎ
اﻟﺼﲔ ﺑـــ  ٤١٫٩ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
وﺑﺤﺼﺔ  ،٪١١٫٩ﺛﻢ روﺳﻴﺎ ﺑـ
 ٣٩٫٣ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺤﺼﺔ .٪١١٫١
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ
اﻟﺘــﻲ اﺳــﺘﻘﺒﻠﺘﻬﺎ ﻣﺼــﺮ
وﻓــﺮت وﻇﺎﺋــﻒ وﺻﻠــﺖ ﻟـ
 ١٠٦٫٦٦آﻻف وﻇﻴﻔــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻹﻣﺎرات أﻛﺒﺮ ﻋﺪد
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻮاﻗﻊ

 ١٨١٤ﻣﺸﺮوﻋﺎ ،ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 ،٪٤١ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑـ ٥١٣
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﺤﺼﺔ  ،٪١٢ﺛﻢ ﻣﺼﺮ
ﺑـ  ٤٧٦ﻣﺸــﺮوﻋﺎ ﺗﺸــﻜﻞ ٪١١
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﳌﺸﺮوﻋﺎت.
وﻟﻔﺘﺖ )ﺿﻤــﺎن( إﻟﻰ أن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺼﺪرت ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ
اﻟﺪول اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ
اﳋﺎرج ﺑﺤﺼــﺔ ﺑﻠﻐﺖ ،٪٤٩
ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻹﻣﺎرات ﺑﺤﺼﺔ  ،٪٣٨ﺛﻢ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑـ  ،٪١٠وﻗﻄﺮ ﺑـ ،٪٢
ﺛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑـ  .٪١٫٢وأﺿﺎﻓﺖ
أن  ٥وﺟﻬــﺎت ﺣﻈﻴــﺖ ﻋﻠﻰ

)اﻧﺘﺮﻧﺖ(

ﻧﺤﻮ  ٪٥٧ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت،
وﻫﻰ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ،واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
وﻣﺼﺮ ،وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،وﺟﻨﻮب
أﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،ﺑﺤﺼــﺺ ﺑﻠﻐــﺖ
 ٪٢٥و ٪١١و ٪١٠و ٪٦و٪٥
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸــﻴﺮ
إﻟــﻰ ﺗﻐﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻮﺟﻬــﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،واﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺘــﻪ ﺗﻀﻢ :اﻟﺼﲔ،
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،واﻟﻌﺮاق،
واﻷردن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

إﳒﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﺼﺮﻳﺔ ..ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻔﻴﻖ
ﺗﻨﺎل ﻋﻀﻮﻳﺔ »اﻟﻠﻮردات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ«
اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻧﺎﻫﺪ إﻣﺎم

ﻫﻨﺄت اﻟﺴﻔﻴﺮة ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻣﻜﺮم وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة وﺷﺆون
اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺑﺎﳋﺎرج ،د.ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻠﻮردات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺪ إﳒﺎزا ﺟﺪﻳﺪا
ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﳋﺎرج ﻳﻀﺎف ﳌﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ اﳌﺼﺮﻳﻮن
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﳒﺎﺣﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن د.ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻔﻴﻖ ﺗﻘﻮد اﻵن ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ اﳌﺸــﻬﻮرة ) ،(London School of Economicsﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸــﻐﻞ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻹﳒﻠﻴﺰي وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

د.ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻔﻴﻖ

ﻋﻮاﺻــﻢ  -وﻛﺎﻻت :دﻗﺖ
ﺗﻘﺎرﻳــﺮ اﻋﻼﻣﻴــﺔ وﻣﻮاﻗــﻊ
اﺧﺒﺎرﻳــﺔ ﺳــﻮرﻳﺔ ﻧﺎﻗــﻮس
اﳋﻄــﺮ ﻣﺤﺬرﻳــﻦ ﻣــﻦ ان
ﭬﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ
ﻳﺘﻔﺸــﻰ ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳــﻮرﻳﺔ ،وﺳﻂ
ﻣﺨــﺎوف ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏــﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻧﻔﺠــﺎر ،ﻓﻲ ﻇــﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات
اﻻﺣﺘﺮازﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸــﺎرع
اﻟﺴﻮري .واﻣﺘﺪت اﻻﺻﺎﺑﺎت
اﻓﻘﻴﺎ وﻋﻤﻮدﻳــﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻋﻠﻦ
ﻋﻦ اﺻﺎﺑــﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ
واﻻﻋﻼﻣﻴﲔ واﳌﺬﻳﻌﲔ ،اﺿﺎﻓﺔ
اﻟــﻰ اﻛﺎدﳝﻴــﲔ ورﻳﺎﺿﻴﲔ
ورﺟﺎل دﻳﻦ.
وأﺻﺪر اﻻﲢﺎد اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻗﺮارا ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎف
اﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ وإﻏــﻼق اﻻﻧﺪﻳــﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
واﻳﻘﺎف اﳌﺪارس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺣﺘﻰ
إﺷﻌﺎر آﺧﺮ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﭭﻴﺮوس
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ
اﺻﺎﺑﺔ  ٧ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺴــﻮري واﻟﻜﺎدر وادارﻳﻴﻪ
ﺧﻼل ﻣﻌﺴﻜﺮﻫﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻓﻲ
ﺣﻠﺐ .ﻓﻘﺪ أﻛﺪ اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮري
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ ﺑﻴﺎن رﺳــﻤﻲ
أﻣﺲ أﻧﻪ »ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻼﻋﺒﲔ وﻟﻠﻜﺎدر
اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ :ﻣﺎردﻳﻚ ﻣﺮدﻛﻴﺎن
)ﺣﻄﲔ( وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻨﺰ واﺣﻤﺪ
اﻻﺷﻘﺮ وأﺣﻤﺪ اﻷﺣﻤﺪ )اﻻﲢﺎد(
وﻣﻦ اﻟﻜﺎدر اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري:
ﻋﺴﺎف ﺧﻠﻴﻔﺔ ووﺳﺎم ﻏﻴﺒﻮر
وﻣﻬﻨﺪ أﺳﻌﺪ ﺑﭭﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﰎ ﻋﺰل اﻟﻼﻋﺒﲔ
واﻟﻜﺎدر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﻢ«.
وﻛﺎن اﻋﻼﻣﻴــﻮن ﻣﻮاﻟﻮن
ﻧﺸــﺮوا ﻣﻘﺎﻃــﻊ ﭬﻴﺪﻳﻮ ﻋﺒﺮ
ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ،ﺷــﺮﺣﻮا
ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎرﺛﻲ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ،
وأن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﺗﺸــﻬﺪ ﺗﻔﺸﻴﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﺟــﺪا ﺑﺎﻟﻮﺑﺎء ،وﺳــﻂ
ﻧﻘﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺴــﺘﻠﺰﻣﺎت

اﻟﻄﺒﻴﺔ وأﻗﻨﻌﺔ اﻷﻛﺴــﺠﲔ.
واﻣﺘﻼء اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ
واﶈﺎﺟﺮ ﺑﺎﳌﺼﺎﺑﲔ.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،أﻋــﺮب ﻗﺴــﻢ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤــﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴــﺔ ،أن ﻋــﺪد
اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
وﺻﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ وﻧﺼﻒ
ﺣﺎﻟﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﳉﺎﺋﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺠﺮى اﻻﻧﻔﺠﺎر
اﻷﻓﻘﻲ واﻟﻌﻤﻮدي.
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻗــﻊ اﳌﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺛﺔ
ﻛﺒﺮى ﻟﻢ ﻳﺸــﻬﺪ ﻟﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺜﻴــﻼ ،ﻟﻮ اﺳــﺘﻤﺮت اﻷﻣﻮر
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺎل ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﻘﻞ
ﻋﻨﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻨﺎة »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.

رﺳــﻤﻴﺎ ،اﻋﻠﻨــﺖ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ أن اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﳊﺎﻻت
اﳌﺆﻛﺪة وﺻﻞ اﻟﻰ  ٨٤٧ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻘﻂ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
وﺳﺒﻖ ان ارﺟﻌﺖ ﻫﺬه اﻻرﻗﺎم
اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﻋﺪد اﳌﺴﺤﺎت
اﻟﺘﻲ ﲡﺮﻳﻬﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ
دﻣﺸﻖ واﳌﺨﺎﻓﻈﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
واﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺄن اﻻﻋﺪاد ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
اﺿﻌﺎف ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻋﻠﻨﺘﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘــﻪ ،اﺗﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ درﻋﺎ ،ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣﻦ
اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻧﺘﺸــﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«،
ﺑﻌــﺪ إﻋــﻼن ﻣﺪﻳــﺮ ﻣﺸــﻔﻰ
»ازرع« اﳊﻜﻮﻣــﻲ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر

أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟــﻲ ،ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﺎﻟﭭﻴﺮوس.
وأﺻــﺪر ﻣﺠﻠــﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
درﻋﺎ ﻗــﺮارا ﳝﻨــﻊ ﻓﻴــﻪ أي
ﻧﻮع ﻣــﻦ أﻧــﻮاع اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﳊﺪاﺋــﻖ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﳌﻘﺎﻫــﻲ
واﳌﻄﺎﻋــﻢ ،واﻟﺘﺠﻤــﻊ ﻓــﻲ
اﻟﺴــﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺻﺎﻻت
اﻷﻓﺮاح واﻟﻌﺰاء.
ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻮادي
واﳌﺴــﺎﺑﺢ وأﻣﺎﻛﻦ ﲡﻤﻌﺎت
أﻟﻌــﺎب اﻷﻃﻔــﺎل واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻷﺧﺮى ،وذﻟﻚ ﲢﺖ »ﻃﺎﺋﻠﺔ
اﳌﺴــﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ« ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.

اﻷﺳﺪ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳉﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﺛﻨﲔ
وﻛﺎﻻت :دﻋﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴــﻮري إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ
اﻟﻘــﺎدم ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت
ﻓﻲ  ١٩ﻣﻦ اﻟﺸــﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ .وذﻛﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎء )ﺳﺎﻧﺎ( أﻣﺲ أن اﻷﺳﺪ
أﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ
ﻟﻠﺪور اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻷول ﻣﺮة

ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ .وﻛﺎن اﻷﺳﺪ أﺻﺪر ﻓﻲ  ٣٠ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻌﺐ ﻟﻠﺪور
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ .وﺟﺮت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ  ١٩ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ .٪٣٣

ﺗﻘﺎرﻳﺮ :ﻏﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل
وﻛﺎﻻت :ﻛﺸﻒ اﳌﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،أن اﻟﻐﺎرات اﳉﻮﻳﺔ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻨﻬﺎ اﻻﺣﺘﻼل ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول ،ﺷــﻤﻠﺖ اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل أﻗﺼﻰ ﺷﺮق
ﺳﻮرﻳﺔ واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺪة »اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ« ﻓﻲ رﻳﻒ اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل وﻋﻤﻖ
ﺑﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺎل اﻻﻋﻼم اﻟﺴﻮري
اﻟﺮﺳﻤﻲ إن اﻟﻐﺎرات وﻗﻌﺖ ﺟﻨﻮب دﻣﺸﻖ ﻓﻘﻂ.
وأﻛﺪ اﳌﺮﺻﺪ أﻧﻬــﺎ أدت ﳌﻘﺘﻞ  ١٥ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ
اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﺘﻤﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ اﳊﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ  -اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وﻗﺎل إن اﻻﺳﺘﻬﺪاﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ اﺳــﺘﻬﺪاف ﳑﺎﺛﻞ ﻃﺎل اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
أﻗﺼﻰ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻊ اﳉﻮﻻن اﶈﺘﻞ.
وأﺿﺎف اﳌﺮﺻﺪ أن اﻟﻘﺘﻠﻰ اﻟـ  ١٥اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮا
أﻣﺲ اﻷول اﻧﻀﻤﻮا إﻟﻰ  ٨٧ﻗﺘﻴﻼ ﻗﺘﻠﻮا ﻣﻨﺬ اﻟـ
 ٢٠ﻣﻦ ﺷــﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻔﺎﺋﺖ ،أي أن ﻫﻨﺎك ١٠٢

ﻗﺘﻠﻮا ﻣﻦ اﳌﻴﻠﻴﺸــﻴﺎت اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان وﺣﺰب
اﷲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ  ٢٠ﺿﺮﺑﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ  ٤أﺷﻬﺮ اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ
ﻓﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪ واﺿﺢ.
وﻛﺎﻧﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ »ﺳﺎﻧﺎ«
ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻋﺴﻜﺮي ﻗﻮﻟﻪ »ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻮاﻣﺎت
اﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺈﻃﻼق رﺷﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻮارﻳﺦ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌــﺾ ﻧﻘﺎﻃﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﺑﺎﲡﺎه
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة« ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼﺮت
ﻋﻠﻰ اﳌﺎدﻳﺎت« .وأﻓﺎد اﳌﺮﺻﺪ ﻋﻦ ﺳﻤﺎع دوي
اﻧﻔﺠﺎرات ﻋﻨﻴﻔﺔ »ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺼﻒ إﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ
اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻞ اﻷﺣﻤﺮ«
ﻓﻲ رﻳــﻒ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة اﳉﻨﻮﺑﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ .وأﻛﺪت
»ﺳــﺎﻧﺎ« ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﺗﺼﺪت ﻟﻠﻐﺎرات اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻧﻪ إﺣﺒﺎط ﻋﻤﻠﻴﺔ زرع ﻋﺒﻮات ﻧﺎﺳﻔﺔ
ﻗﺮب اﳊﺪود ﻓﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت اﳉﻮﻻن اﶈﺘﻞ.
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ودوي انفجارات وصل إلى قبرص
ذعر ودمار وضحايا
ّ

بيروت «منكوبة» ..ولبنان في حداد
بيـروت ـ عمـر حبـنجـر
داوود رمال ـ خلدون قواص

وكأن لبنــان لــم يكــن
ينقصــه مــن األزمــات
واخلضات إال انفجار هائل
حــول عاصمته بيروت إلى
َّ
مدينة «منكوبة» ،وشوارعها
أشبه بساحات حرب.
املوجة االنفجارية التي
ضربت مرفــأ بيروت أجمع
ســكان العاصمــة أنهــم لم
يــروا مثلهــا من قبــل ،فقد
طالت آثارها مختلف مناطق
بيروت ،ووصل دويها حتى
قبرص ،وشوهدت العديد من
املباني وقد سقطت شرفاتها
وهوت أسقفها على رؤوس
قاطنيها ،وهرعت ســيارات
اإلسعاف في عموم شوارع
بيروت لنقــل املصابني إلى
املستشــفيات وســط حالة
ذعر أصابت سكان العاصمة،
فيمــا اســتمرت احلرائــق
وســحب الدخان لســاعات
فوق ســماء املدينة .وقالت
مصادر مطلعة لـ «األنباء»
إن احلــادث املأســاوي أدى
إلى سقوط عشرات القتلى
وأكثر من ثالثة أالف جريح
بحســب املعلومات األولية
الــواردة إليهــا ،وقالــت إن
عنــف االنفجــار والعصف
الناجت عنه يشــيران الى أن
ذلــك نتيجة اشــتعال مواد
متفجرة وخطيرة.
وقد دعا الرئيس العماد
ميشال عون املجلس األعلى
للدفاع إلى االنعقاد بشــكل
عاجل أمس لبحث التطورات،
وطلب من كل القوى املسلحة
اللبنانية العمل على معاجلة
تداعيات االنفجار.
وقالت الرئاسة اللبنانية
في بيــان :ان الرئيس عون
تابع تفاصيل االنفجار الكبير
الذي وقع في مرفأ بيروت،
وأعطى توجيهاته لكل القوى
املسلحة بالعمل على تسيير
دوريات في األحياء املنكوبة
مــن العاصمــة والضواحي
لضبط األمــن .وطلب عون
تقدمي اإلســعافات للجرحى
واملصابني على نفقة وزارة
الصحــة وتأمــني اإليــواء
للعائالت التي تشردت نتيجة
األضرار الهائلة التي حلقت
باملمتلكات .من جهته ،أعلن
رئيس احلكومة حسان دياب
اليــوم األربعاء يــوم حداد
وطني.
بــدوره ،قــال مدير عام
األمــن العام اللــواء عباس
إبراهيم ،في تصريح صحافي
لدى تفقده موقع االنفجار،

عزى الرئيس اللبناني بضحايا االنفجار
نائب األمير وولي العهد ّ
ووجه مبساعدات طبية عاجلة إلى لبنان ملواجهة آثاره
ّ

عدد من اجلرحى ينتظرون احلصول على العالج خارج املستشفى في بيروت

إنه وقع في جزء بـ«مخزن ملواد
شــديدة االنفجار مصادرة منذ
سنوات من سفينة روسية ولم
يتم إتالفها» ،وليس مستودعا
لأللعــاب النارية كمــا ذكر في
البداية ،وقال «ال ميكن استباق
التحقيقات».
وذكــرت وســائل اإلعــالم
احمللية أن األضرار شملت مقر
السراي احلكومي ومطار رفيق
احلريري الدولي جنوب بيروت
فضال عن املجمعات التجارية.
وهرعت سيارات اإلسعاف
باجتاه بيت الوسط اعتقادا أن
شــرا قد أحاط بالرئيس ســعد

احلريري الذي يقع منزله قبالة
املرفأ ،ثم ســرعان مــا تبني ان
بيت الوســط اصبح بال زجاج
وال أبواب ،ويقول النائب اغوب
بقرادونيــان انــه كان مجتمعا
والرئيس احلريري وعند حصول
االنفجار املــدوي «اهتز املبنى
فانبطحنا أرضا».
وأعلــن محافــظ بيــروت
مــروان عبــود أن «بيــروت
منكوبــة وهناك دمار كبير وما
حصل غير مسبوق» في لبنان،
وأضــاف« :لقد حتولت بيروت
إلى هيروشــيما ،ما أشــهده لم
يشهده لبنان في تاريخه» .وقال

(ا.ف.پ)

عبود ،في تصريح صحافي خالل
تفقده األضرار في مرفأ بيروت،
إنه فقد االتصــال بعناصر من
إطفــاء بيــروت .وأوعــز وزير
الصحة د.حمد حسن إلى جميع
املستشفيات استقبال املصابني
على نفقة الوزارة.
وقد أحلق االنفجار أضرارا
بالغة مببنى إهراءات القمح في
مرفأ بيروت وحتطم زجاج عدد
من املســاجد والكنائس وسط
بيــروت خاصة مســجد محمد
األمني ژ وكنيسة مار مارون،
كمــا أصيبــت فنــادق الواجهة
البحرية حيث اصبحت بال نوافذ

بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس
العماد ميشال عون رئيس اجلمهورية اللبنانية
الشقيقة ،أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه
له وللشعب اللبناني الشقيق بضحايا االنفجار
الذي وقع في مرفأ بيروت ،راجيا ســموه
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء
والعافية ،مؤكــدا تعاطف الكويت مع لبنان
الشقيق ،سائال املولى تعالى أن يحفظه وشعبه
الشقيق من كل سوء ومكروه .كما بعث سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد
ببرقية تعزية مماثلة.
في السياق نفسه وبتوجيهات سامية من
ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف
األحمد ،صرح وزير شؤون الديوان األميري
الشــيخ علي اجلراح بأن سموه أمر بإرسال
مساعدات طبية عاجلة إلى األشقاء في اجلمهورية
اللبنانية ملواجهة آثار االنفجار الضخم الذي
تعرض له مرفأ بيروت عصر أمس.
هذا ،وأعرب وزير شؤون الديوان األميري
عن خالص تعازي سمو نائب األمير وولي

العهد الشــيخ نواف األحمد ومواساته إلى
أسر الضحايا ومتنياته للمصابني بالشفاء
العاجل ،سائال املولى تعالى أن يحفظ لبنان
وشعبه الشقيق من كل مكروه .إلى ذلك ،أكدت
وزارة اخلارجية وقوف الكويت وتضامنها
التامني مع األشقاء في اجلمهورية اللبنانية
مبواجهة آثار االنفجار.
وقالت الوزارة في بيان لها إن «الكويت
تابعت ببالغ األسى واأللم االنفجار الضخم
الذي وقع بعد ظهر اليوم (أمس) في العاصمة
اللبنانية (بيــروت) وأدى إلى مقتل وجرح
العشرات إضافة إلى خسائر مادية جسيمة».
وأكدت «دعم الكويت للشقيقة لبنان في
مواجهة آثار هذا احلادث األليم وجتاوز تداعياته
ووقوفها التام إلى جانب األشقاء في لبنان
مبا يحفظ أمنهم واستقرارهم».
وأعربت عــن «خالص التعازي وصادق
املواســاة إلى أســر الضحايا» ،ومتنياتها
للمصابني بـ «الشــفاء العاجل» ،متضرعة
إلى الباري عز وجل أن «يحفظ لبنان وشعبه
الشقيق من كل مكروه».

ملشاهدة الڤيديو

زجاجية وال ستائر ،وطال عصف
االنفجار منزل الرئيس جنيب
ميقاتي املقابل لفندق «فينيسيا»،
كما طال العصف ايضا السراي
احلكومي التاريخي الذي حوله
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
إلى حصــن ،بأبوابــه ونوافذه
الزجاجيــة مبــا فيــه الطبقــة
األخيرة منه املخصصة لسكن
رئيس احلكومة حسان دياب.
وأخليت مستشفى الكرنتينا
احلكومية التي تهدم جزء منها
مع كل التجهيزات ،في حني خرج
األطبــاء واملمرضون في بعض
املستشفيات خصوصا مستشفى

اوتيل ديو واجلامعة االميركية
إلى حدائق هذه املستشفيــــــات،
وطلبت املستشــفيات تبرعات
عاجلة بالدم خصوصا مستشفى
اوتيل ديو التي استقبلت نحو
 4٠٠جريــح .وقال األمني العام
للصليــب األحمر جورج كتانة
إنه ما من مبنى سليم في منطقة
األشــرفية ،وان كل ســيارات
اإلسعاف مســتنفرة ،وان احد
طرادات اجليش في املرفأ ساهم
في نقل جرحى إلى مستشفيات
جونيه .وأفيد عن ذوبان حاويات
بضائع كبيرة في املرفأ واقتالع
أجزاء من مبان ،وحتدثت مصادر

أمنيــة عن وجــود  6جثث في
منطقة املرفــأ وأن روائح مادة
املــازوت تفــوح باملــكان .أحد
املواقــع اإللكترونيــة ادعى ان
االنفجار حصل في العنبر رقم
 1٢الــذي يحتوي علــى كميات
كبيــرة من نيتــرات األمونيوم
املتفجرة ،والتي تتفجر عادة في
حالة الرطوبة أو احلر الشديد.
وأكــد املديــر العــام للجمــارك
بــدري ضاهر لقنــاة «اجلديد»
أن االنفجــار حصل فــي عنبر
للكيماويات في املرفأ ،ومن بني
ضحايا االنفجار أمني عام حزب
الكتائب نزار جناريان.

سفارة الكويت في لبنان تهيب
مبواطنينا مالزمة مقار سكنهم

احتراق إحدى السفن في املرفأ

(محمود الطويل)

أهابت سفارة الكويت في اجلمهورية اللبنانية بجميع
املواطنني الكويتيني املتواجدين هناك ألخذ أقصى تدابير
احليطة واحلذر ومالزمة مقار سكنهم بشكل دائم والتقيد
باإلرشادات والتوجيهات الصادرة عن السلطات اللبنانية
املختصة ،وذلك في أعقاب حادث االنفجار الذي وقع مبرفأ
بيروت البحري في وقت سابق أمس.
ودعت سفارتنا في بيروت في بيان املواطنني الكويتيني
االتصال على هاتف الطــوارئ  0096171171441في حال
احلاجة إلى أي مساعدة.
وأعربت عن بالغ األســى لهذا احلادث ،متضرعة إلى
الباري عز وجل أن يتغمد القتلى بواسع رحمته ويسكنهم
فسيح جناته ،وأن مين على املصابني بالشفاء العاجل ،وأن
يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.

وفي مكان التفجير قال
عســكري لوكالــة «فرانس
بــرس»« :هناك مأســاة في
الداخــل ،هنــاك كثيــر مــن
اجلثث على األرض وسيارات
اإلسعاف التزال تعمل على
نقل اجلرحى» ،وعملت طوافة
للجيش على تعبئة املياه من
البحر إلطفاء احلريق الذي
استمر لوقت طويل مندلعا
فــي املــكان ،كما شــوهدت
باخرة حتتــرق عند املرفأ.
وطلــب ضابــط فــي املكان
من الصحافيني مغادرة كل
منطقة املرفأ خوفا من انفجار
الباخرة التي حتوي وقودا،
وبدا أن مستوعبات كثيرة في
املرفأ حتولت ركاما.
وبعد تــداول أخبار عن
عمل عسكري يحمل بصمات
إسرائيل ضد أهداف حلزب
اهلل ،نقلــت «رويترز» عن
مسؤول إسرائيلي قوله إن
«إسرائيل ليست لها عالقة
بانفجار بيروت».
وقالت مصــادر مطلعة
مقربة مــن حزب اهلل لقناة
«او تي ڤي» ،الناطقة بلسان
التيــار الوطني احلر ،انه ال
صحة لكل ما يتم تداوله عن
ضربة إســرائيلية ألسلحة
تابعة حلزب اهلل في املرفأ.
إلى ذلــك ،أعلــن املركز
األوروبي املتوسطي للزالزل،
أن االنفجار شعر به سكان
قبرص الواقعة على بعد ٢4٠

تركيا وقطر تبديان دعمهما ومساندتهما للبنان

واشنطن تتابع عن كثب وتعرض املساعدة ..والسيسي يعرب عن تضامنه
عواصم  -وكاالت :قال متحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية
إن الــوزارة تتابع عن كثب التقارير عــن االنفجار الذي وقع في
بيروت ،ومستعدة لتقدمي «كل املساعدة املمكنة».
وأشار املتحدث الى أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب
االنفجار ،مضيفا أنها تتعاون مع الســلطات احمللية ملعرفة ما إذا
كان هناك أميركيون ضمن املصابني .وفي ســياق متصل ،قالت
املتحدثة باسم البيت األبيض كايلي مكناني في إفادة صحافية إن
إدارة الرئيس دونالد ترامب تتابع عن كثب االنفجار الذي وقع في
بيروت .وأعلنت وزارة الدفاع االميركية «الپنتاغون» أنها تتابع بقلق
تداعيات انفجار بيروت خشية وجود مصابني أميركيني محتملني.
مــن جهته ،أعرب الرئيس املصري عبدالفتاح السيســي عن
تضامنه مع لبنان في أعقاب االنفجار.
وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية
على مواقع التواصل االجتماعي امس« :خالص التعازي واملواساة
ألشقائنا في لبنان حكومة وشعبا جراء حادث االنفجار األليم الذي
وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت ،داعيا املولى عز وجل بالشفاء العاجل
للجرحى ،وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان».
كما أعربت كل من تركيا وقطر عن دعمهما ومساندتهما للبنان
حكومة وشعبا لتجاوز هذه األزمة.
بداية املوجة االنفجارية في مرفأ بيروت

(رويترز)

الدخان يتصاعد من موقع االنفجار

(محمود الطويل)
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رﻳﺎﺿـﺔ

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

اﻟﺼﻠﻴﺒﺨﺎت ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻏﺪاً ..ووﺻﻮل اﳌﺪرب اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﳋﻴﻄﺎن

»اﻟﻜﺮة« ﻳﻨﺴﻖ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﳑﺮ ﺷﺮﻓﻲ ﻷﺑﻄﺎل اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎراة اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻨﺼﺮ

»ﻳﺪ اﻷﺧﻀﺮ« ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺟﻬﻮد ﻣﺠﺪي

ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎرﻳﺎت اﳌﺘﺄﺧﺮة

وﺗﺄﻣﲔ ﺑﻮاﺑﺎت اﳌﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻋﻬﺪة اﻟﻬﻴﺌﺔ و»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«
ﻣﺒﺎرك اﳋﺎﻟﺪي

ﻣﻊ ﻗــﺮب اﻧﻄــﻼق ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟــﺪوري اﳌﺘﻮﻗــﻒ
ﻟﻠﻤﻮﺳــﻢ اﳉــﺎري ﺗﺴــﺎرﻋﺖ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ﺑــﲔ ﻣﺴــﺆوﻟﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ واﲢﺎد
ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻮﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺸــﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل
إﻟﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﳌﺒﺎراة وﺿﻤﺎن ﻣﻨﻊ
اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل وأﻳﻀﺎ
اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﳌﻨــﺢ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣــﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻹدارﻳــﺔ وأﻋﻀــﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺎﲢﺎد اﻟﻜــﺮة وﺣﻜﺎم
اﳌﺒﺎرﻳﺎت اﳌﻘــﺮر اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎء وﺗﻨﺘﻬﻲ
ﻓﻲ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸــﺮة ﻣﺴﺎء أي
أﺛﻨــﺎء ﺳــﺮﻳﺎن ﻓﺘــﺮة اﳊﻈﺮ
اﳉﺰﺋﻲ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺎء
اﻣﺲ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﳌﻤﺜﻠﲔ
ﻋــﻦ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ واﲢﺎد
اﻟﻜﺮة ،ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜــﺮﱘ اﳉﻬــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﺒﺮ ﳑﺮ ﺷﺮﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﳉﻬﻮدﻫﻢ وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ
وأﺳﻮة ﲟﺎ ﰎ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪورﻳﺎت
اﻷوروﺑﻴــﺔ واﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﻗﺒــﻞ ﻣﺒــﺎراة ﻓﺮﻳﻘــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻨﺼــﺮ ﻓﻲ  ١١اﳉﺎري واﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺎد ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
واﻟﻨﺼﻒ وﻫﻲ اﳌﺒﺎراة اﳌﺆﺟﻠﺔ
ﻣﻦ اﳉﻮﻟﺔ اﻟـ  ١١ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ دوري
.stc
ودرس اﻻﺟﺘﻤــﺎع ﻛﻴﻔﻴــﻪ
اﻟﺘﻜﺮﱘ اﻟﺮﻣﺰي ﻷﺑﻄﺎل اﻟﺼﻔﻮف
اﻷﻣﺎﻣﻴــﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ »اﻷﻧﺒﺎء«
ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﺸــﺪد اﻻﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺎت
اﳌﻼﻋــﺐ ،إذ ﺳــﺘﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌــﺔ
ﺑﺘﺰوﻳﺪ رﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﲢﺎد اﻟﻜﺮة ﺑﻜﺸﻮﻓﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻷﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء اﳉﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ
واﻹداري واﻟﻼﻋﺒــﲔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﲔ
ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﳌﺒﺎراة ،وﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ
ﳌﻦ ﻟــﻢ ﻳﺠﺮي ﻣﺴــﺤﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ارض اﳌﻠﻌﺐ.

ﻏﻴﺎب ﻣﺆﺛﺮ ﶈﻤﺪ ﻣﺠﺪي ﻋﻦ اﻻﺧﻀﺮ
ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻌﻮﺿﻲ

)اﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻌﺮﺑﻲ(

ﲢﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺘﻐﻠﺐ ودﻳ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﻄﺎن ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ

اﳋﺒﺎز ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ

ﻣﺒﺎرك اﳋﺎﻟﺪي

ﻓــﺎز اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻀﻴﻔﻪ
ﻓﺮﻳــﻖ ﺧﻴﻄﺎن ﻓﻲ اﳌﺒــﺎراة اﻟﻮدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﻣﺴــﺎء أول ﻣﻦ اﻣﺲ
ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺎد اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﺑﺨﻴﻄﺎن ٢-٤
ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﳋﻮض
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﳌﻮﺳــﻢ اﳌﺘﻮﻗﻒ .ﺳﺠﻞ
أﻫﺪاف اﻷﺧﻀﺮ ﺣﺴــﲔ اﺷﻜﻨﺎﻧﻲ
وﺑﻨﺪر اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء وﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺮﻳﺢ ﻣﻦ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري،
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﻲ ﺧﻴﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ.
وﺗﻌﺪ اﳌﺒــﺎراة اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﲔ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺴــﺮي ﻣﻨﺬ  ٢٤ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﻔﺸﻲ ﭬﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ،واﻟﺘﺰم اﻟﻼﻋﺒﻮن
واﳉﻬــﺎزان اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري وﻃﺎﻗﻢ
اﻟﺘﺤﻜﻴــﻢ ﺑﺎﻹﺟــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮاﺟﺐ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
وﻣﺜﻞ اﻷﺧﻀﺮ اﳊﺎرس ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ،وﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع ﻛﻞ ﻣﻦ

ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟـ »ﺳﻠﺔ« اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

اﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﺣﺴﻦ ﺣﻤﺪان وﻋﻠﻲ
ﻋﺘﻴﻖ وﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺮ ،وﻓﻲ اﻟﻮﺳــﻂ
ﻋﺒــﺪاﷲ ﻋﻤﺎر وﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻲ
وﺣﺴﲔ اﺷﻜﻨﺎﻧﻲ واﻟﺴﻨﻮﺳﻲ اﻟﻬﺎدي،
وﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻨﺪر اﻟﺴﻼﻣﺔ وﺳﻴﺪرك
ﻫﻨــﺮي .ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻳــﻖ ﺧﻴﻄﺎن
اﳊﺎرس ﻓﻬــﺪ اﻟﺪﻋﻴﺞ وﻋﺬﺑﻲ ﻋﺎدل

وأﺣﻤﺪ ﺳــﻤﻴﺮ وﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي
وﺣﺴﲔ دﺷــﺘﻲ وﻃﻼل اﻻﻧﺼﺎري
وﺷــﺎﻫﲔ اﻟﻌﻠﻲ وﺣﻤﺪ اﳊﺴــﺎوي
وﻧﻮاف اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻨﺘﺮ وﺣﻤﺪ
اﻟﻄﻮﻳﻞ ،وأﺟﺮى ﻣﺪرﺑﺎ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻋﺪة
ﺗﺒﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮدﻳﺔ.

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺼﻠﻴﺒﺨﺎت اﻷﺣﺪ..

ﻋﻄﻮان

ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب

ﺗﺮك »اﻷﺑﻴﺾ«

ﻳﺤﻴﻰ ﺣﻤﻴﺪان

ﻛﺸﻔﺖ وﺳــﺎﺋﻞ اﻋﻼم ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻦ رﺣﻴﻞ ﻣﺤﺘﺮف ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻜﺮة ﺑﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻣﺠﺪ ﻋﻄﻮان ،ﻋﻦ »اﻷﺑﻴﺾ«
ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﳌﻮﺳﻢ اﳌﺘﻮﻗﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ واﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﺄﻧﻒ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮم  ١١اﻟﺸﻬﺮ اﳉﺎري.
وﳝﺘﻠﻚ ﻋﻄﻮان ،اﻟــﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺣﺘﻰ ﺻﻴﻒ  ،٢٠٢١ﻋﺪة ﻋﺮوض ﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴــﺎﻋﻲ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻪ واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﶈﻠﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل آﺳﻴﺎ.
ودﺧﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ
ﻋﻄﻮان ) ٢٣ﺳــﻨﺔ( ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ،اﻻ أﻧﻪ
وﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻼﻋﺐ ﻗﺮاره ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻣﻊ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ أو اﻟﺮﺣﻴﻞ اﻟﻰ اﻟﺸــﺮﻃﺔ أو اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ
اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار اﳌﺪرب اﳉﺪﻳﺪ ﻟـ »اﻻﺑﻴﺾ« اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي رود ﻛﺮول.

ﻣﻦ اﳌﻘــﺮر أن ﻳﺼﻞ ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول
ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي ﻣﻄﻠﻊ
اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﺣﻴــﺚ أﻧﻬﺖ إدارة اﻟﻨﺎدي اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻌﻮدﺗﻪ.
وﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺟﻬﻮد اﻟﻘﻮة اﻟﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ
اﳋﻂ اﳋﻠﻔﻲ اﳌﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺪي ﻟﺘﻮاﺟﺪه
ﻓﻲ ﺑﻼده واﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﳌﻤﻨﻮع دﺧﻮل
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وأﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﻄﻲ أن اﻟﻼﻋﺒﲔ
اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻗــﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
وﻧﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ اﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن اﳌﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ
أﻣﺠﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻳﻘﻮد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت

وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪة أﻫﻤﻬﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﺪﻧﻲ
واﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻛﺜﻴﺮا.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺼﻠﻴﺒﺨﺎت
ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻣﺴﺎء اﻟﻐﺪ ﺑﻘﻴﺎدة اﳉﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ اﳌﻜﻮن
ﻣﻦ اﳌﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻴﺼﻞ ﺻﻴﻮان وﻣﺴﺎﻋﺪه
اﳌﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼح ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎدي،
ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت اﻟﺪوري اﻟﻌﺎم
واﳌﻘﺮرة ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺠﺘﻤﻊ اﳉﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
ﺑﻘﻴﺎدة ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻊ اﳉﻬﺎز
اﻟﻔﻨــﻲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﳊﺮوف وﲡﺪﻳﺪ
ﻋﻘﻮد اﳌﺪرﺑﲔ.
وﻓﻲ ﺧﻴﻄﺎن ،ﻓﻘــﺪ وﺻﻞ ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰور اﻣﺲ ،وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن
ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻴﻮم.

وﻳﺒﺤﺚ ﻣﻠﻒ »اﳌﻌﺎرﻳﻦ«
ﻳﺤﻴﻰ ﺣﻤﻴﺪان

اﺗﻔﻖ اﳉﻬﺎزان اﻻداري
واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻔﺮﻳﻘﻲ اﻟﻜﺮة ﺑﻨﺎدﻳﻲ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺼﻠﻴﺒﺨﺎت ﻋﻠﻰ
ﺧﻮض ﻣﺒﺎراة ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﲡﻤﻊ
اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻳــﻮم اﻻﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ
ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟـ  ٧ﻣﺴﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ ﻧــﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ﺿﻤﻦ
اﺳﺘﻌﺪادات اﻷول ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري » «stcاﳌﻤﺘﺎز،
)ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ(
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ .اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﺮﻓﻊ وﺗﻴﺮة اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ
وﺑﺪأ »اﻟﻌﻨﻴﺪ« ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺗﲔ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ادﻳﻠﻢ وﻻﻋﺐ ﺧﻂ اﻟﻮﺳــﻂ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وادي
ﻣﻦ اﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ  ٣أو  ٤ﺣﺼﺺ ﳊﺎﺟﺔ اﳌﺪرب اﻻﺳــﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﻟﻬﻤﺎ،
ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﲔ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺼﻮرة ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺸــﺄن
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﻰ ﺣﲔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺼﻠﻴﻠﻲ ﻟﻌﺪم رد اﳉﺎﻧﺐ
اﳌﻮﺳﻢ اﳌﺘﻮﻗﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« .اﻟﻘﺪﺳﺎوي ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ إدارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻻﺳﺘﻤﺮار
وﻻ زاﻟﺖ اﻷﻣﻮر ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺳﺘﻤﺮار ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺧﺎﻟﺪ وﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ اﳌﻌﺎرﻳﻦ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌﻌﺎرﻳﻦ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻫﺬا وﺣﺼﻞ »اﻟﻌﻨﻴﺪ« ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ
اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ  ١١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ،
ﺣﻴﺚ أﺑﺪى ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﲡﺪﻳﺪ
رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﺳــﺘﻌﺎدة ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺪاﻓﻊ ﻣﺸﻌﻞ إﻋﺎرة اﳊﺎرس ﺳﻌﻮد اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ﳌﻮﺳﻢ آﺧﺮ.

اﻟﻨﺼﺮ واﻟﻬﻼل ﻓﻲ »ﻗﻤﺔ« اﻟﻌﻮدة
اﻟﺮﻳﺎض  -ﺧﺎﻟﺪ اﳌﺼﻴﺒﻴﺢ

ﺗﺘﺠﻪ أﻧﻈﺎر ﻋﺸــﺎق ﻛﺮة
اﻟﻘﺪم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﲡﺎه
ﺳﺘﺎد اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺤــﻞ ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻬــﻼل ﺿﻴﻔﺎ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺼﺮ ﻓﻲ درﺑﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺎت ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺗﻔﺸﻲ
ﭬﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،وﻳﺘﺼﺪر
اﻟﻬﻼل اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ ﺑﺮﺻﻴﺪ ٥١
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﻔﺎرق  ٦ﻧﻘﺎط
ﻋﻦ اﻟﻨﺼﺮ.
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﻬﻼل واﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﺪور اﻻول
وﺳــﻴﺤﺪد اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺴــﺎر
واﺳــﺘﻌﺪ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﻟﻠﺪﻳﺮﺑﻲ ﺑﺨﻮض ١٠
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎل ﻓﻮز اﻟﻬﻼل
ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻔﺎرق ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻴﻒ إﻟﻰ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ،ﺑﻮاﻗﻊ ﺧﻤﺲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
 ٩ﻧﻘﺎط ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻮز اﻟﻨﺼﺮ ﻓﺴــﻴﻘﻠﺺ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ ،ﲤﻜﻦ ﻣﺘﺼﺪر اﻟﺪوري ﻣﻦ اﻟﻔﻮز
اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ اﻟﻰ  ٣ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻓــﻲ أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت وﺗﻌﺎدل ﻓﻲ ﻟﻘﺎء وﺣﻴﺪ.
ﻣﺒﺎراة اﻟﺪور اﻷول ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ واﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻓــﺎز اﻟﻨﺼﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﻮز اﻟﻨﺼﺮ  .١-٢ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت وﺧﺴﺮ ﻣﺒﺎراﺗﲔ.

وأﻛﺪ أﻣﲔ اﻟﺴــﺮ اﻟﻌﺎم
ﻫﺎدي اﻟﻌﻨﺰي
ﻻﲢﺎد ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﳋﺒﺎز ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟـ
ﺗﻌﻜﻒ ﳉﻨﺔ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺎت
»اﻷﻧﺒﺎء« أن اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺘﻘﺎم
ﺑﺎﲢﺎد ﻛﺮة اﻟﺴــﻠﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﻪ
ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﳌﻌﻠﻦ دون أي
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣـﻤــــﻦ اﻟﻨﺎﺷــﻲ
ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺗﺄﺟﻴﻞ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :اﻧﻨﺎ
وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﻢ ﺗﺮدﻧﺎ أي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎت ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ
ﺑﺸﺄن رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﺎدل اﻟﺘﻼﺗﻠﻲ ﻋﻠﻰ
اﳌﻮﺳــﻢ اﳌﻘﺒﻞ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن
وﺿﻊ رؤﻳــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻈﺎم
اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺳﺘﺒﻘﻰ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ دوري اﻟﺪرﺟــﺔ
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ،آﻣﻼ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﳉﻤﻴﻊ
اﻷوﻟﻰ ،ﻟﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻷﻧﺪﻳﺔ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ
ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻢ اﳌﻘﺒﻞ ،وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﳋﺒﺎز
اﳌﻮﺳﻢ اﳌﻘﺒﻞ.
ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺪد ﻣﺒﺎرﻳﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻻﲢــﺎد ﻳﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻹﻟﻐﺎء ﺑﻄﻮﻟﺔ درع
اﻻﲢﺎد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﺳﻴﻨﻄﻠﻖ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻘﺮه اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺼﺎﻟﺔ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻓﻲ
اﳌﻮﺳﻢ اﳊﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻻﲢﺎد ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﷲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ
 ١٦ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺘﺘﻢ  ٢٣ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ
ذاﺗﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪرﺟﺔ ﺳــﺮﻋﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ.
اﻷوﻟﻰ  ٦ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ.

اﶈﻤﺪ :دوﻟﻲ »اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ«

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
أزﻣــﺔ ﻃﺎرﺋــﺔ أو ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻤﺎ
ﻫﺎدي اﻟﻌﻨﺰي
اﳊﺎل اﻵن ﺑﺴــﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر
ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧــﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
ﺗﻘﺪم رﺋﻴــﺲ اﻻﲢﺎدﻳﻦ
اﻋﺘﻤﺪ اﳌﻜﺘــﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي آﻟﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ واﻵﺳــﻴﻮي ورﺋﻴﺲ
اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻧﺎدي اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ اﻟﺸــﻴﺦ ﻃﻼل
ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎرات
اﶈﻤــﺪ ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮ اﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ دون
أﻋﻀﺎء اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﲢﺎد
اﻟﻌﻮدة ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻘﺎرات ،وﻫﻮ ﻣﺎ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺒــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺒﻨﺎء وﺳــﻌﻴﻬﻢ اﻟﺪؤوب ﻣﻦ
اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮوط
أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ .وﻗﺎل اﶈﻤﺪ» :ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ
اﳋﻄــﻮات اﳉــﺎدة ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ
ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎم ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﶈﻤﺪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻹﻓﺴﺎح اﳌﺠﺎل أﻣﺎم
ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﺳــﻢ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ .وذﻛﺮ اﶈﻤﺪ أن اﳌﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻠﻌﺒــﺔ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﲢﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻨﻎ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ اﳌﻘﺒﻠــﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺮر ﻣﻨــﺢ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻣﻘﻌﺪا ﺿﻤﻦ
ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺮﺋﻲ »ﭬﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮاس« ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ
ﰎ ﺧﻼﻟﻪ إﺟــﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﲟﺎ ﻳﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ
ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺮن ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ أي ﻗﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ«.

»ﻣﺆﺟﻠﺔ« ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ  ٢٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

»اﻟﻄﺎﺋﺮة« ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻮم ﻟﺒﺤﺚ وﺿﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت
ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻌﻮﺿﻲ

ﻳﻌﻘﺪ اﲢﺎد اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻋﺎدﻳﺎ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم
ﲟﻘــﺮه ﻓﻲ ﻣﺒﻨــﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﳌﺒﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺤﻮﻟﻲ
ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت
اﶈﻠﻴﺔ وﺑﻌــﺾ اﻟﻘﺮارات
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻼﺋﺤﺔ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت
ودراﺳــﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ
ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﶈﺘﺮﻓﲔ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻮﺳﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ  ٢٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ
اﻷﻧﺪﻳﺔ ﳌﺪرﺑﻴﻬﺎ وﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻬﺎ
واﻋﺘﻤﺪ ﺑﻌــﺾ اﻟﻘﺮارات ﻧﻈﺮﻳﺎ ﳊﲔ ﻋﻘﺪ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴــﺒﺐ إدراج ﺑﻼدﻫﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻴﻮم ﻹﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺼﻮرة
اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺣﺘﺮازﻳﺎ.
وﻓﻲ اﻟﺴــﻴﺎق ذاﺗﻪ ﺳﺘﺴﺘﺄﻧﻒ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت رﺳﻤﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ واﻗﻌﻴﺎ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات اﻋﺘﻤﺎد
اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﳌﺒﺎراة اﳌﺆﺟﻠﺔ ﺑﲔ ﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﶈﺘﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوري ﻓﻲ  ٢٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ ،واﻟﻼﻋﺒﲔ ﻓﻮق  ٣٠ﻋﺎﻣﺎ »اﻟﻼﻋﺐ اﳊﺮ« ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
وذﻟﻚ إﻳﺬاﻧﺎ ﺑﻌﻮدة اﳊﻴﺎة إﻟــﻰ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺪوري اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﳌﻘﺒﻞ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﳌﻮﺳﻢ اﻟﻜﺮوي ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وﻛﺎﻧﺖ ﳉﻨﺔ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺪ ﻋﻘﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻬــﺪد ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻓﻴﻤﺎ إذا اﻣﺘﻨﻊ اﻻﲢﺎد ﻋﻦ ﻓﺘﺢ
ﻣﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎب ﺗﺴﺠﻴﻞ اﶈﺘﺮﻓﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدروا
واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺒﻄﻮﻻت اﶈﻠﻴﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﺮﻗﻬﻢ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﶈﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮا
ﻟﺘﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
اﳌﺒﺎرﻳﺎت اﳌﺆﺟﻠﺔ.

رﻳﺎﺿـﺔ

اﻻرﺑﻌﺎء  ٥اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠
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ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻬﻠﺔ أﻣﺎم ﻻﺳﻚ ﻓﻲ إﻳﺎب دور اﻟـ ١٦

»اﻟﻨﻴﺮاﺗﺰوري« ﻟﺘﺠﺎوز ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ
ﻓﻲ ﻋﻮدة »ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ«
ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوري اﻻوروﺑﻲ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم »ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ« ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ دام ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ
ﺑﺴــﺒﺐ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺘﺮﻣﻴﻼن اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ وﺧﻴﺘﺎﻓﻲ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ
اﻻﺑﺮز ﻓﻲ اﻟﺪور ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
واﺗﺨﺬ اﻻﲢﺎد اﻻوروﺑﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ »ﻳﻮﻳﻔﺎ« ﻗﺮارا
ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻻﻳﺎب
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪور ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻼﻋﺐ اﻻﻧﺪﻳﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻘﺎءي اﻧﺘﺮ ﻣﻊ ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ
وروﻣﺎ ﻣﻊ اﺷــﺒﻴﻠﻴﺔ ﻏﺪا ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﺴــﻤﺎن
ﺑﻠﻘﺎء واﺣﺪ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴــﺎ ﺑﻨﻈﺎم ﺧﺮوج اﳌﻐﻠﻮب
ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻲ ﻣﺪن ﻛﻮﻟﻦ ودوﻳﺴــﺒﻮرغ
وﻏﻴﻠﺴﻨﻜﻴﺮﺷﻦ ودوﺳﻠﺪورف اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣــﻦ اﻟﺪور رﺑــﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺣﺘﻰ اﳌﺒــﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ  ٢١اﻟﺸﻬﺮ اﳉﺎري.
وﺳﻴﻜﻮن »اﻟﻨﻴﺮاﺗﺰوري« ﺑﻄﻞ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﺛﻼث
ﻣﺮات آﺧﺮﻫﺎ ﻋﺎم  ،١٩٩٨اﻟﺬي أﻧﻬﻰ اﳌﻮﺳﻢ وﺻﻴﻔﺎ
ﻟﻴﻮﭬﻨﺘﻮس ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟﻠﻔﻮز
اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻏﻴﻠﺴﻨﻜﻴﺮﺷﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ،
ﺑﻘﻴﺎدة ﳒﻤﻪ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜــﻲ روﻣﻴﻠﻮ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ اﻟﺬي
ﺳﺠﻞ ﺳﺘﺔ أﻫﺪاف ﻓﻲ »ﺳﻴﺮي أ« ﻣﻨﺬ اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت راﻓﻌﺎ رﺻﻴﺪه اﻟﻰ  ٢٩ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ.
وﺳﻴﺤﺎول ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺪرب اﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﻛﻮﻧﺘﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺊ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ

أﻳﺎﻛﺲ أﻣﺴــﺘﺮدام اﻟﻬﻮﻟﻨــﺪي ﻓﻲ دور اﻟـ  ،٣٢ﻣﻨﺬ ﻋﻮدة
»اﻟﻠﻴﻐﺎ« ،ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻓﻮزا ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻓﻲ  ١١ﻣﺒﺎراة وﺣﺎﺻﺪا ﺛﻤﺎﻧﻲ
ﻧﻘﺎط ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻨﻬﻲ اﳌﻮﺳــﻢ ﺛﺎﻣﻨﺎ ﻟﻴﻔﺸــﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ
اﻟﻘــﺎري ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن راﺑﻌﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﻒ وﻣﻨﺎﻓﺴــﺎ ﻗﻮﻳﺎ
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ دوري اﻻﺑﻄﺎل.
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﳌﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ

وﻳﺨﻮض ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑﻄﻞ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺳــﻬﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ »أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓﻮرد« اﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻻﺳــﻚ
اﻟﻨﻤﺴــﺎوي ﺑﻌﺪ أن اﻛﺘﺴﺤﻪ ﺑﺨﻤﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ذﻫﺎﺑﺎ ﻓﻲ
ﻋﻘﺮ داره .ورﻏﻢ ﺧﺴــﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺪور ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ
ﻛﺄس اﳒﻠﺘــﺮا أﻣﺎم ﺗﺸﻠﺴــﻲ ،إﻻ أن ﻓﺮﻳﻖ »اﻟﺸــﻴﺎﻃﲔ
اﳊﻤﺮ« ﻗﺪم ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﻣﻨﺬ
وﺻﻮل اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺑﺮوﻧﻮ ﻓﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺶ ﻣﻦ ﺳﺒﻮرﺗﻨﻴﻎ ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺖ ،إذ ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ أﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻻرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
اﻻﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوري ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
وأﻧﻬﻰ ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﳌﻮﺳــﻢ ﻓــﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب ﺗﺸﻠﺴﻲ وﻟﻴﺴﺘﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ
اﳌﻨﺎﻓﺴــﺎت .وﺑﻌﺪ أن ﺗﻔــﻮق ﻋﻠﻴﻪ  ١-٢ﻓﻲ اﳌﺎﻧﻴﺎ ذﻫﺎﺑﺎ،
ﻳﺪﺧﻞ ﺷﺎﺧﺘﺎر دوﻧﻴﺘﺴﻚ ﺑﻄﻞ اوﻛﺮاﻧﻴﺎ اﻟﻰ ﻣﺒﺎراة ﺣﺬرة
اﻣﺎم ﺿﻴﻔﻪ ﻓﻮﻟﻔﺴﺒﻮرغ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف إذ ﻓﺎز ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت وﺗﻌﺎدل ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﺰﳝــﺔ وﺣﻴﺪة ﻛﺎﻧــﺖ اﻣﺎم ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴــﺦ ﻓﻲ اﳌﺒﺎراة
اﻻﺧﻴﺮة .وﺳــﺘﻜﻮن اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ اﻟﺪﳕﺎرﻛﻲ
وﺑﺎﺷﺎك ﺷﻬﻴﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ارض اﻻول ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ
ﺑﻬﺪف ﻧﻈﻴﻒ ذﻫﺎﺑﺎ.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳﻮروﺑﺎ ﻟﻴﻎ )إﻳﺎب دور اﻟـ (١٦

ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ ـ ﺑﺎﺷﺎﻛﺸﻬﻴﺮ
ﺷﺎﺧﺘﺎر ـ ﭬﻮﻟﻔﺴﺒﻮرغ
إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ـ ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ
ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ـ ﻻﺳﻚ

beIN sports HD١
beIN sports HD٢
beIN sports HD١
beIN sports HD٢

٧:٥٥
٧:٥٥
١٠:٠٠
١٠:٠٠

ﻛﺸﻒ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )ﻳﻮﻳﻔﺎ( أﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ واﻟﺪوري اﻷوروﺑﻲ.
وﻗﺪ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺒﻄﻮﻟﺘﲔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﻬﻤﺎ
ﻻﺳــﺘﻜﻤﺎل اﻷدوار اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ.(١٩-
وذﻛﺮ )ﻳﻮﻳﻔﺎ( أﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻟﻜﻨﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻋﺪم

»ﻛﻮروﻧﺎ« ﺣﺮم روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ
ﻛﺸــﻒ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺻﺤﺎﻓــﻲ
ﻓﺮﻧﺴــﻲ اﻣﺲ ﻋﻦ أن ﳒﻢ
ﻳﻮﭬﻨﺘﻮس واﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ،
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ،ﻓﻜﺮ ﻓﻲ
ﻣﻐﺎدرة »اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز« ﻫﺬا
اﳌﻮﺳﻢ.
ووﻓﻘﺎ ﳌﺠﻠﺔ »ﻓﺮاﻧﺲ ﻓﻮﺗﺒﻮل«
اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
ﻛﺎن ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻐﺎدرة
ﻳﻮﭬﻨﺘﻮس إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن
ﺟﺮﻣــﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﺧﻼل
اﳌﻴﺮﻛﺎﺗﻮ اﻟﺸﺘﻮي اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺷــﺎرت اﳌﺠﻠﺔ إﻟﻰ أن ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪا ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
ﻳﻮﭬﻨﺘــﻮس ،ﻷن اﻟﻨﺎدي اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ اﳌــﻜﺎن اﳌﺜﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .وأوﺿﺤﺖ أن أزﻣﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ
اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ،ﺗﺴــﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺧﻮض أي
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ.

أﻛﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم »إﻳﻔﺎب« إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺷﻬﺎر
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳊﻤﺮاء ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻤﺪ اﻟﺴﻌﺎل ﻓﻲ وﺟﻪ
اﳊﻜﺎم واﻟﻼﻋﺒﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻛﻤﺎ ﺣﺪث اﻻﲢﺎد اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺿﻮاﺑﻄﻪ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻴﺎر اﳉﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت.
وﺟﺮى اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﳋﻄﻮة ﲤﺎﺷــﻴﺎ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ
اﳌﺘﺒﻌﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ.
وأوﺿﺢ »إﻳﻔﺎب« أن واﻗﻌﺔ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺴﻌﺎل ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ إﺳﺎءة ،إﻫﺎﻧﺔ أو ﻟﻬﺠﺔ ﻋﺪاﺋﻴﺔ و/أو إﳝﺎءة ،وﻟﻜﻦ أي ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ اﳌﺒﺎراة .وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن
»إذا ﻛﺎﻧﺖ واﻗﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﺑﺸــﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻦ ﻳﺘﺨﺬ اﳊﻜﻢ
أي ﻗﺮار ،أو إذا ﺳــﻌﻞ اﻟﻼﻋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ
اﻵﺧﺮﻳﻦ« .وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴﺎن »إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﲟﺎ
ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎره اﻋﺘﺪاء واﺿﺤﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮاره«.

اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ

ﻳﻨﻄﻠﻖ  ١٩ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻋﻠﻨﺖ راﺑﻄﺔ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ان اﳌﻮﺳﻢ اﳉﺪﻳﺪ
ﻣﻦ »ﺳﻴﺮي أ« ﺳﻴﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ١٩
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻞ
اﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ  ٢٣ﻣﺎﻳﻮ .٢٠٢١
وﻗﺎﻟــﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
»اﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻠﻴﻐﺎ وﻗﺮر
ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع أن ﻣﻮﺳﻢ -٢٠٢٠
 ٢٠٢١ﻣﻦ )ﺳﻴﺮي أ( ﺳﻴﻨﻄﻠﻖ
ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺳــﺒﻮع ١٩
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ« ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن »اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ  ٢٣ﻣﺎﻳﻮ«،
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻓﺴﺎح اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻀﺮ
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس أوروﺑﺎ.
وأﺷــﺎرت اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻰ أن »اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ
اﻟﺬي ﻋﺒﺮت ﻋﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴــﺔ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬا
اﳌﻮﺿﻮع« .وﻛﺎن اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻻﻧﻄﻼق اﳌﻮﺳﻢ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻲ
 ١٢ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﻜﻦ ﰎ ﺗﺄﺧﻴﺮه ﻷﺳﺒﻮع ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻫــﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﺨﻮض ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﻘﺒﻞ ،أي
ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪي اﳌﻴﻼد ورأس اﻟﺴﻨﺔ.
وﺗﻔﺘﺢ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘــﺎﻻت اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻔﻞ ﻓﻲ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ.

ﺑﺮاﻳﺜﻮاﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ وﺳﺖ ﻫﺎم

»ﻳﻮﻳﻔﺎ« ﳌﻨﺢ ﻓﺮق »اﻷﺑﻄﺎل« واﻟﺪوري اﻷوروﺑﻲ  ٢٫٥٥ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو
وﺟﻮد ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺣﺪوث ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻰ
اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ .وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻖ )ﻳﻮﻳﻔﺎ(
ﻋﺎﺋﺪات أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺋﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺒﻄﻮﻟﺘﲔ
اﻟﻘﺎرﻳﺘﲔ ﺳﻴﺘﻢ إﻗﺎﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة ﻓﻲ
دور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ،ﻋﺒﺮ ﺑﻄﻮﻟﺘﲔ
ﻣﺼﻐﺮﺗﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وأﳌﺎﻧﻴﺎ .وﺗﻘﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت ﻋﺎدة
ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﺒﺎراﺗﻲ ذﻫﺎب وإﻳــﺎب ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﳌﺒﺎراة

»إﻳﻔﺎب« :اﻟﺴﻌﺎل ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﻄﺮد

اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .وﻳﺨﻄﻂ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺒﻠﻎ ٢٫٥٥
ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ) ٣ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺘﲔ ﳌﻮﺳــﻢ  ،٢٠٢٠-٢٠١٩ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ
 ٢٫٠٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل.

أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ ّ
ﻳﻌﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮاره ﻣﻊ أرﺳﻨﺎل

أﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻲ اﻣﺲ ،أن ﻧﺎدي ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب
اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﺪﳕﺎرﻛﻲ ﻣﺎرﺗﻦ ﺑﺮاﻳﺜﻮاﻳﺖ واﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻰ وﺳﺖ ﻫﺎم اﻹﳒﻠﻴﺰي.
وﻛﺎن »اﻟﺒﺎرﺳﺎ« ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺑﺮاﻳﺜﻮاﻳﺖ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ١٨ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ،ﻋﻘﺐ ﺗﻌﺮض اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ
ﻋﺜﻤﺎن دﳝﺒﻠﻲ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻣﻮﻧﺪو دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ« اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ وﺳﺖ ﻫﺎم ،ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎء
ﻋﻦ ﺑﺮاﻳﺜﻮاﻳﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
وأﺷﺎرت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺻﻔﻘﺔ اﳌﻬﺎﺟﻢ اﻟﺪﳕﺎرﻛﻲ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳊﺴﻢ ﻧﻈﻴﺮ  ٢٠ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻣﺲ ،إن ﻣﻬﺎﺟﻢ أرﺳﻨﺎل واﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻲ ﺑﻴﻴﺮ إﳝﻴﺮﻳﻚ أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ ،ﻗﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻹدارة ﻧﺎدﻳــﻪ .وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ ﻣﻊ »اﻟﻐﺎﻧﺮز« ﻓﻲ ﺻﻴﻒ
 ،٢٠٢١وﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ذا ﺻﻦ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻻﺗﺰال
ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ ﺑﺸــﺄن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻃﻠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة
اﻟﻌﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ  ٣ﺳﻨﻮات.
ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮط اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ راﺗﺐ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻳﺒﻠﻎ
 ٢٥٠أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻛﺪت أن أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ ﻳﺤﺼﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ١٨٠
أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻣﻊ أرﺳﻨﺎل .وأﺷﺎرت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ أن إدارة أرﺳــﻨﺎل ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺬرة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻗﺒﻞ
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.
وذﻛــﺮت »ذا ﺻﻦ« أن أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ أو ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه ﻣﻊ أرﺳﻨﺎل.

إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎء

اﻟﻬﺒﻮط »ﺑﻌﺪ ﺧﺮاب ﻣﺎﻟﻄﻪ«!

ﻳﻮﻏﺎ »اﻟﻔﺮﻋﻮن« ﺿﻤﻦ أﺷﻬﺮ  ١٠اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻓﻲ »اﻟﺒﺮﳝﻴﻴﺮﻟﻴﻎ«
ﺷﻬﺪت ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت اﻟﺪوري اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﳒﻮم اﻟﺒﺮﳝﻴﻴﺮﻟﻴﻎ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ اﻷﻫﺪاف ،وﲢﻮﻟﺖ
ﻣﻼﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ إﳒﻠﺘﺮا اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﳌﺴــﺎرح ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت .وداﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﺧﺮ اﻟﺪوري اﻹﳒﻠﻴﺰي ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﳒﻮم ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،واﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻔﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺑﺘﻜﺎر اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺗﻈﻞ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ أذﻫﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ اﻟﺒﺮﳝﻴﻴﺮﻟﻴﻎ ..اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺬي
أﻋﺪه ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ« ﻳﺴﺘﻌﺮض أﺑﺮز  ١٠اﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺄﻫﺪاف ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﳒﻠﻴﺰي:

8

أﻻن ﺷﻴﺮار:

اﺷﺘﻬﺮ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﻴﺮار واﻟﻬﺪاف
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺪوري اﻹﳒﻠﻴﺰي ،ﺑﺎﺣﺘﻔﺎل ﺷﻬﻴﺮ ﺑﻌﺪ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ أي ﻫﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ذراﻋﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ.

2

أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ:

اﺷﺘﻬﺮ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻲ ﻟﻔﺮﻳﻖ أرﺳﻨﺎل
أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ،ﻟﻜﻦ
ﻛﺎن ﻣﻦ أﻏﺮﺑﻬﺎ ﻗﻨﺎع اﻟﻨﻤﺮ اﻷﺳﻮد ﻋﻘﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﺣﺪ أﻫﺪاﻓﻪ.

3

داﻧﻴﻴﻞ ﺳﺘﻮرﻳﺪغ:

اﺷﺘﻬﺮ اﳌﻬﺎﺟﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻴﭭﺮﺑﻮل
ﺳــﺘﻮرﻳﺪغ ﺑﺮﻗﺼﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ أي
ﻫﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ذراﻋﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺺ.

1

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح
اﺣﺘﻔﻞ اﻟﻔﺮﻋﻮن اﳌﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﳒﻢ ﻓﺮﻳﻖ
ﻟﻴﭭﺮﺑﻮل ﺑﻌﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻓﻲ
 ،٢٠١٨وﻛﺄﻧﻪ رﺟﻞ اﻟﻴﻮﻏﺎ ﺑﺎﺣﺘﻔﺎل وﺿﻊ اﻟﺸﺠﺮة.

ﺳﻴﺮﺟﻴﻮ أﻏﻮﻳﺮو:

 4ﳒﺢ اﻟﻨﺠــﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ أﻏﻮﻳﺮو ﳊﺼﺪ ﻟﻘﺐ اﻟﺪوري
اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻣﻮﺳــﻢ  ،٢٠١٢ -٢٠١١ﻓﻲ اﻟﺜﻮاﻧﻲ
اﻷﺧﻴﺮة ،ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻗﺎﺗﻼ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك ﻛﻮﻳﻨﺰ
ﺑﺎرك رﻳﻨﺠﺮز واﺣﺘﻔﻞ ﺑﺨﻠﻊ اﻟﻘﻤﻴﺺ.

5

ﺑﻴﺘﺮ ﻛﺮواﺗﺶ:

اﺷــﺘﻬﺮ اﳌﻬﺎﺟﻢ اﻹﳒﻠﻴﺰي اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻛﺮواﺗﺶ ﺑﺮﻗﺼﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻵﻟﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ
اﻷﻫﺪاف ﺳﻮاء ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻹﳒﻠﻴﺰي ،أو اﻷﻧﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺐ ﻟﻬﺎ.

6

ارﻳﻚ ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎ:

اﺣﺘﻔﺎل اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ
ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺳﻨﺪرﻻﻧﺪ ﺧﻼل ﻋﺎم .١٩٩٦
ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻏﻴﺮارد:

 7اﺣﺘﻔﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻴﭭﺮﺑﻮل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏﻴﺮارد
ﺑﻔﻮز ﻓﺮﻳﻘــﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌــﺪو اﻟﻠﺪود
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻘﻠﻪ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ١-٤ﻓﻲ
ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﺑﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻜﺎﻣﻴﺮا.

9

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﺑﻨﺘﻜﻲ:

ﻗﺎم اﳌﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺑﻨﺘﻜﻲ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ
أﺣﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﻟﻨﺠﻢ ﻛﺮة اﻟﺴــﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﻴﺒﺮون ﺟﻴﻤﺲ وﻫﻲ رﻗﺼﺔ ﻛﺎﰎ اﻟﺼﻮت.

10

ﺟﻴﻤﻲ ﺑﻮﻻرد:

ﻗﺎم اﻟﻼﻋﺐ اﻹﳒﻠﻴﺰي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮﻻرد
ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺪرﺑﻪ ﻓﻴﻞ ﺑﺮاون ،ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ
ﻫﺪف اﻟﺘﻌﺎدل أﻣﺎم ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٩
ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻣﻦ اﳋﺴﺎرة ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ أﻣﺎم ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ.

ﻃﺎﻟﺐ إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺸﻲ ﭬﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
واﻧﻬﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮج ﺑﻠﻘﺒﻬﺎ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ
اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٢٥ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻓﻮزا واﺣﺪا ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟـ ١١
اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺸﻲ
»ﻛﻮﻓﻴﺪ ،«١٩-ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺎدﻟﲔ وﺛﻤﺎﻧﻲ ﺧﺴﺎرات.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺎوب ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ
اﳌﻀﻄﺮب أرﺑﻌﺔ ﻣﺪرﺑﲔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ إن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻛﺎن »ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل
ﺑﻼ ﺷــﻚ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ،ﻧﻈﺮا إﻟــﻰ أن ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة
)ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف( ﻣﻦ اﻟﺪوري ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻈﺮوف
اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ«.
وﻧﺎﺷﺪ إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫﺒﻮﻃﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت »اﻟﻠﻴﻐﺎ« اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ دون أي ﺣﻮادث أو ﻣﺸﺎﻛﻞ،
زاﻋﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻼﻋﺐ
اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﺮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ،واﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺣﺎﻻت »ﻛﻮﻓﻴﺪ «١٩-اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻨﺎدي ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﺟــﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﺎدي »ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ وﻓﻲ ﺿﻮء اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ
وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻷﻳــﺎم اﻷﺧﻴﺮة ،واﻟﺘﻲ أﻋﺮﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺪﻳﺔ
ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ ﻟﻠﻈﻠﻢ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻠﻮل ،ﻳﺤﺘﺞ إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ﻣﻦ
اﺟﻞ إﻟﻐﺎء اﻟﻬﺒﻮط ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ
راﺑﻄﺔ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أﺳﻮة ﲟﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻻﲢﺎد اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم«.
وﻳﺸﺮف اﻻﲢﺎد اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺘﲔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻗﺪ
أﻟﻐﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﻬﺒﻮط ﻟﻬﺬا اﳌﻮﺳﻢ.

 ١٥ﻣﻦ ذي اﳊﺠﺔ  ١٤٤١اﳌﻮاﻓﻖ  ٥اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

ﻳﺎ أﻟﻄﺎف اﷲ

اﻻرﺑﻌﺎء

اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺨﺎزن
ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﲟﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت
ﺧ ﱠﻠﻒ ﻗﺘﻠﻰ وﺟﺮﺣﻰ.
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ﻋﺸﺎق »ﺗﻴﻚ ﺗﻮك« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻳﻨﺘﻔﻀﻮن ﻓﻲ وﺟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺤﻈﺮه

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻖ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣﺼﻮر آﺧﺮ ﻳﺤﻤﻞ
ﻋﻨﻮان »أﻧﺎ ﻟﺪى ﻣﺤﺎوﻟﺘﻲ إﻗﻨﺎع ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺄن ﻳﺘﺮك

ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻞ

ﺑﺎﳌﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻹﻏﻼق

 ٪١٧ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ أﻋﻠﻨﻮا ﻋﺰﻣﻬﻢ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ

ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض ﻟﻴﻮم اﻻﺛﻨﲔ  ٣أﻏﺴﻄﺲ أن ﻳﻜﻮن ﻳﻮم ﻋﻤﻞ
ﻛﺎﳌﻌﺘــﺎد ﳌﻮﻇﻔﻲ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟــﻮزراء اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت »اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ« وان
ﺑﺎﻣــﻜﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﺣﺴــﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات
أرﺑﺎب ﻋﻤﻠﻬﻢ .وﻟﻜﻦ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »دﻳﻠﻲ ﻣﻴﻞ« اﻇﻬﺮ
ان  ٪١٧ﺑﺎﳌﺌــﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔــﻲ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن اﻟﺘﻮﺟﻪ
اﻟﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ان اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﻌﺘﺰم دﻋﻮة
ﻣﻌﻈــﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮدة اﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ،ﻓﻲ ﺣﲔ أﻛﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ان ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻌﻮدوا اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ان ﻗﺮار أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻋــﺪم اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻴــﻮم ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ
ﻣﺠــﺎﻻت ﻛﺎﻟﺒﻨﺎء واﳌﺴــﺘﻮدﻋﺎت واﳌﺘﺎﺟــﺮ واﳌﻄﺎﻋﻢ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻮﺟﻬﻮن ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻛﺒﺮى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  ٢٢أﻟﻔﺎ ﻗﻮﻟﻪ ان ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ
ﺳﻴﺪاوﻣﻮن ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ .وﻛﺸــﻔﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ ان  ٥آﻻف ﻣﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﻮا وراء ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ واﻧﻪ
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺼﻞ اﻟﻌﺪد اﻟﻰ  ١١أﻟﻔﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وأﻋﻄــﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أﻣﺜﻠــﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻌﻮدة ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ .ﻓﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳــﻮﻓﺖ ﺳــﺘﻄﻠﺐ ﻋﻮدﺗﻬﻢ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن ﻋﻮدة  ٪٣٠ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ.

ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻣﻌﺎﻛﻢ.

اﻟﺸﻮﻳﺦ ،ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻄﺎر ،ﺷﺎرع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ص.ب ٢٣٩١٥
اﻟﺼﻔﺎة ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي  ١٣١٠٠ﻛﻮﻳﺖ

أﺑﻮاﻟﻠﻄﻒ

أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﺎﻣﻴﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪات ﻃﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎن واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗُﻌﺰي ﺑﺎﳌﺘﻮﻓﲔ
وﺗﺘﻤﻨﻰ اﻟﺸﻔﺎء ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ.

ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ،
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم  ١٩٧٦ﺗﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻊ »اﻷﻧﺒﺎء«
ﺗﺼﺪر ﻋﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎب اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ذ.م.م.

اﻟﻠﻬﻢ اﻟﻄﻒ ﺑﻠﺒﻨﺎن وأﻫﻠﻪ.

ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ  -أ.ف.پ :أﺛﺎر ﺗﻠﻮﻳﺢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺤﻈﺮ »ﺗﻴﻚ
ﺗﻮك« ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺨﻂ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
ﻛﺜﺮ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،إذ أﻛﺪ ﻫﺆﻻء
ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮرات ﻟﻬﻢ رﻓﺾ اﻟﺮﺿﻮخ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ »اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«.
ﻓﺎﳌﻘﻄﻊ اﳌﺼﻮر اﻟﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ ﳒﻤﺔ ﻋﻠﻰ
»ﺗﻴﻚ ﺗﻮك« ﺗﺴــﻤﻲ ﻧﻔﺴــﻬﺎ »ﻣﺎﻳﺎ ،«٢٩٦٠
ﺗﺴــﺨﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﺗﺮاﻣــﺐ ﻫﺬه ،ﺣﻈﻲ
ﺳﺮﻳﻌﺎ ﲟﺸــﺎﻫﺪات ﻓﺎﻗﺖ اﳌﻠﻴﻮن وﲟﺌﺎت
آﻻف اﻹﻋﺠﺎﺑﺎت ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﺼﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﺎﻳﺖ داﻧﺲ« اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻊ راب »ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ ﺣﻈﺮ
ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻦ ﺳﻴﻈﻬﺮ آﺧﺮ ﻣﺤﻠﻪ .اﻟﻌﺮض
ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻄﻠﺐ«.
وﻗﺪ ﺗﻮﻋﺪت »ﻣﺎﻳﺎ  «٢٩٦٠ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ
ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺄن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ »ﺗﻴﻚ ﺗﻮك« ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮا
أي ﺣﻈﺮ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻣﺴﺘﺸﻬﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺬي ﻳﺼﻮن ﺣﺮﻳﺔ

ﺧﻮوش ﺣﭽﻲ

ﻟﻨﺎ )ﺗﻴﻚ ﺗﻮك(« ،اﻧﺘﺸﺎرا ﻛﺒﻴﺮا ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
وﻫﻮ ﻳﻈﻬﺮ اﻣﺮأة ﺗﻠــﻮن وﺟﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
وﺗﺒﻨﻲ ﺟﺪارا ﻣﻦ اﻟﻄﻮب.

واﺳــﺘﺨﺪم اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻳﻼﻳﺠﺎ
داﻧﻴﺎﻟــﺰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻟﺘﻮدﻳﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗﻴﻚ
ﺗﻮك« ،ﻣﻮﺟﻬــﺎ »ﲢﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺪوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻋﻠﻰ ﺳــﻮء إدارﺗﻪ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ« وﺳﻌﻴﻪ
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ إﻟﻰ ﺣﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ.
وﻧﺸﺮ ﻋﺸﺮون ﻣﻦ ﳒﻮم »ﺗﻴﻚ ﺗﻮك« ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮع ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺎﺑﻊ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
إﻟﻰ ﺗﺮاﻣــﺐ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ »ﻣﻴﺪﻳﻮم« ﻳﺮﻓﻀﻮن
ﻓﻴﻬــﺎ أي ﺗﻮﺟﻪ ﳊﻈﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ »ﻋﺎﻟﻢ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻻ ﻳﻮازي اﻟﺒﺘﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ
اﻟﻔﺮح واﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﻚ ﺗﻮك«.
وﻓﺘﺤﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﲢﻘﻴﻘﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺸﺄن
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺨﺎوف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،إذ اﻧﻪ ﻳﺠﻤﻊ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻓﻲ ﺑﻜﲔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﻠﺒﺖ ذﻟﻚ.

»ﻧﺎﺳﺎ« ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ رﻓﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﺮﻳﺦ
ﺗﻘــﻮل اﻟﻜﺎﺗﺒــﺔ ﻣﺎرﻳﻨــﺎ
ﻛﻮرﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺔ »ذي
أﺗﻼﻧﺘﻴﻚ« ان ﻣﺮﻛﺒﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف
اﳌﺮﻳﺦ »ﺑﻴﺮﺳﻴﻔﻴﺮﻧﺲ« اﻟﺘﻲ
أﻃﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺳﺘﺘﺠﻨﺐ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﲢﺘــﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎت
ﺣﻴــﺔ وﺳــﺘﺮﻛﺰ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ
ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ
ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎت ﻗﺪﳝﺔ.
وﺗﻀﻴﻒ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن ﻓﻜﺮة
ان اﻟﻜﻮﻛــﺐ اﻷﺣﻤــﺮ ﻳﻀﺞ
ﺑﻜﺎﺋﻨــﺎت ﻓﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ
ﺗﺮاود ﻣﺨﻴﻠــﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﻗــﺮون .ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺨﻴﻞ
ﻣﻨﺎﻇــﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺷــﻜﻠﺘﻬﺎ
ﺣﻀﺎرة ﻣﺘﻄﻮرة اﻟﻰ ان ﺑﻠﻐﺖ
اﻟﺘﻠﺴــﻜﻮﺑﺎت درﺟــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣــﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮاﻟﺴــﻄﺢ

ﺻﻮرة ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﳊﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ »ﺑﻴﺮﺳﻴﻔﻴﺮﻧﺲ« ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻳﺦ

اﳌﻮﺣــﺶ ﻟﻠﻜﻮﻛــﺐ .وﺧﻴﻞ
ﻵﺧﺮﻳﻦ اﻧﻬﻢ رأوا ﻣﺴﺎﺣﺎت
داﻛﻨــﺔ ﻣﻦ اﳋﻀــﺮة وﺣﺘﻰ
ﺑﺮاﻋــﻢ ﻣﻮﺳــﻤﻴﺔ ﻗﺒــﻞ ان
ﺗﻜﺸﻒ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪور

ﺣﻮل اﻟﻜﻮﻛﺐ ان اﻟﻈﻼل ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺠﺮد ﻏﺒﺎر ﻣﺘﺤﺮك.
وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺣﻄــﺖ اﳌﺮﻛﺒﺔ
»ﻓﺎﻳﻜﻨﻎ« ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﳌﺮﻳﺦ
ﻓــﻲ أواﺳــﻂ اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت

ﻛﺎن أﻗﺼــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻄﻤــﺢ
اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻟﻠﻌﺜــﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﺑــﺎت ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون
ان ﺑﺎﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﺒﻘــﺎء ﻓﻲ
ﻇﺮوف اﳌﺮﻳﺦ ﺑﻌﺪ ان ﻗﺎﻣﻮا
ﲟﺤﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺨﺘﺒﺮ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﺎءت ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل.
اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة أﻛﺒﺮ وأﻛﺜﺮ
ﺗﻄﻮرا ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ
وﺳــﺘﻜﻮن اﺣــﺪى ﻣﻬﻤﺎﺗﻬــﺎ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ آﺛــﺎر ﺣﻴﺎة ﻋﻠﻰ
ﺳﻄﺢ اﳌﺮﻳﺦ أو ﲢﺖ ﻗﺸﺮﺗﻪ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ .وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻦ
ﻳﺼﺎﺑــﻮا ﺑﺎﻻﺣﺒﺎط ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻋﺪم اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎت
ﺣﻴﺔ وﺳﻴﺼﺪرون ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﻢ
ﳌﺴــﺒﺎر اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺑﻘﺎﻳﺎ ﳌﻴﻜﺮوﺑﺎت ﻣﻨﺪﺛﺮة ﻣﻨﺬ
ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺴﻨﲔ.

واﺣﺪ

أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
»اﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻛﻼﻣﺎ ﻓﻈﻴﻌﺎ
ﻋﻦ د.دﻳﺒﻮرا ﺑﺮﻳﻜﺲ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻋﻤﺎ أﻧﺠﺰﻧﺎه ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﭭﻴﺮوس اﻟﺼﻴﻨﻲ،
ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ردت دﻳﺒﻮرا ﺑﺮﻳﻜﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﺑﺘﻠﻌﺖ
اﻟﻄﻌﻢ واﻧﺘﻘﺪﺗﻨﺎ .ﻣﺮض!«

٭ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻨﺘﻘﺪا رﺋﻴﺴــﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺎﻧﺴــﻲ ﺑﻴﻠﻮﺳــﻲ
وﻣﻔﺴﺮا اﻧﺘﻘﺎدات دﻳﺒﻮرا ﺑﺮﻳﻜﺲ.
»أﻓﻀﻞ ﺣﻞ أن ﺗﺸﺘﺮي ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮف ﺗﻴﻚ ﺗﻮك«

٭ اﳌﺮﺷﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
أﻧﺪرو ﻳﺎﱋ ،ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ ﺗﻴﻚ ﺗﻮك،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮد ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ أن اﻷﻓﻀﻞ
ﻫﻮ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻞ
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳــﻮﻓﺖ ،وﻟﻴﺲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
»اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺪارس ﻃﻮال اﻟﻮﻗــﺖ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻟﺠﺴﺪي«

٭ ﻓﻴﻞ ﻣﻮرﻓﻲ ،ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﻮ ﺟﻴﺮﺳﻲ،
ﻳﻘﺮر إﻟﺰام ﻃــﻼب اﳌﺪارس ﺑﺎرﺗﺪاء
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت داﺧﻞ اﳌﺪارس،
ﺣﺎل ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﻔﺘﺢ اﳌﺪارس.
»ﻛﻞ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮة ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ أو
ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ«

٭ أﻧﺪرو ﻛﻮﻣﻮ ،ﺣﺎﻛــﻢ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻳﺤﻈﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﳊﻔﻼت ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
» ٨٠أﻟﻔ ًﺎ اﺳﺘﻌﺎدوا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ«

٭ ﻋﻤﺪة ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﺑﻴﻞ دﻳﺒﻼﺳﻴﻮ،
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﺳﺘﺨﺪام
اﻷرﺻﻔﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،ﻟﻜﻦ
ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ ﻳﺮدون ﺑﺄن ﻓﺘﺢ اﳌﻄﺎﻋﻢ،
ﺟﺎء ﺑﺈﺻﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ،ورﻏﻢ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻮﻣﻮ ودﻳﺒﻼﺳﻴﻮ.

آراء
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ﻳﺄﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻄﻤﺌﻨﺔ ارﺟﻌﻲ إﻟﻰ رﺑﻚ راﺿﻴﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ
ﻓﺎدﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدي وادﺧﻠﻲ ﺟﻨﺘﻲ

اﻟﻔﻠﺒﲔ ﺗُﻌﻴﺪ ﻓﺮض اﻟﻌﺰل

تعاون حصري
في الكويت

ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺴﻴﻨﺎن ٦٨ :ﻋﺎﻣﺎ ـ ت ٦٦٧٧٦٩٢٣ :ـ
 ٦٧٦٣٨٣٢٣ـ  ٦٠٠٠٩٣١٤ـ  ٦٧٧٧٧١٣١ـ ﺷﻴﻊ.
ﺳﻌﺪ ﺳﻌﻮد ﺳﻮﻳﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ ٦٢ :ﻋﺎﻣﺎ ـ ت ٥٠٣٤٤٤٤٠ :ـ ﺷﻴﻊ
ﻣﺮﱘ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪﻫﻴﻤﻲ ،أرﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ أﺣﻤﺪ اﻟﺪوﻳﺴﺎن:
 ٨٤ﻋﺎﻣﺎ ـ ت ٦٦٩٧٥٥٦٠ :ـ  ٩٩١١٨٠٨٩ـ ﺷﻴﻌﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﻧﺎﺷﻲ ٧٤ :ﻋﺎﻣﺎ ـ ت ٦٦٨٧٦٠٨٠ :ـ ٦٦٣٧٣٨٨٣
ـ ﺷﻴﻊ.
آﺳﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮب ﺣﺴــﲔ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ٦٦ :ﻋﺎﻣﺎ ـ ت٦٦٨٦٨٨٣١ :
ـ ﺷﻴﻌﺖ.
ﳒﻤﻪ ﻣﺤﻤــﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ٨٤ :ﻋﺎﻣــﺎ ـ ت ٩٩٧٩٨٨٩٨ :ـ
 ٩٩٦٧٤٧٤١ـ ﺷﻴﻌﺖ.
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻮﺿﻲ ٧٠ :ﻋﺎﻣﺎ ـ ت ٩٩٣٦٩٦٥٧ :ـ ٩٨٨٥١٦٦٦
ـ ﺷﻴﻊ.
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪﻳﻮي ٦٧ :ﻋﺎﻣﺎ ـ ت ٩٩٧١٣٧٣٣ :ـ ٥٠٩٠٧٠٥٩
ـ ﺷﻴﻊ.
ﺳﻜﻴﻨﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ،زوﺟﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﳌﺸﻤﻮم:
 ٨٦ﻋﺎﻣﺎ ـ ت ٩٧٩٠٠٩٢٨ :ـ  ٩٧٩١٢٩٦٦ـ ﺷﻴﻌﺖ.
ﻛﻠﺜﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﳊﻤﺎدي ٦٥ :ﻋﺎﻣﺎ ـ ت ٩٩٣٩٢٠٨٧ :ـ ﺷﻴﻌﺖ.

اﻟﻔﺠﺮ
اﻟﺸﺮوق
اﻟﻈﻬﺮ
اﻟﻌﺼﺮ

يجمع
اﻟﻔﻠﺒﲔ ﺑﺪأت ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺰل )أ.ف.ب(

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

ﻣﺎﻧﻴﻼ ـ أ.ف.پ :ﺑﺪأت اﻟﻔﻠﺒﲔ أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺟﺮاءات
ﻋﺰل ﺗﺸــﻤﻞ ﻣﻼﻳﲔ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﺻﺎﺑﺎت
ﺑﭭﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ اﻟﺬي ﻳﻮاﺻﻞ اﻧﺘﺸﺎره ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ أﻣﻴــﺮﻛﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ،ﺣﻴﺚ ﲡﺎوز
ﻋﺪد اﳊﺎﻻت ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ.
وأﻣﺮت ﺳــﻠﻄﺎت اﻟﻔﻠﺒﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٧ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ،أي
ﺣﻮاﻟﻲ رﺑﻊ اﻟﺴﻜﺎن ،ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﺪ ﲢﺬﻳﺮات
ﺟﻤﻌﻴﺎت أﻃﺒﺎء ﻣﻦ أن اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ وﺷــﻚ ﺧﺴــﺎرة ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ
ﺿﺪ وﺑﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ ـ  .«١٩وﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﻳﻮﻧﻴﻮ وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺴﻢ
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﺰل ،ازدادت اﻹﺻﺎﺑﺎت ﲟﻌﺪل
ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺘﺠﺎوزة ﻋﺘﺒﺔ ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ.
وأﻋﻠــﻦ ﻋﻦ اﺟﺮاءات إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﺰل ﻗﺒﻞ  ٢٤ﺳــﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﺎ أدى اﻟﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺎﻟﻘﲔ
ﻓﻲ ﻣﺎﻧﻴﻼ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم وﺧﺼﻮﺻﺎ رﺣﻼت
اﳉﻮﻳﺔ .وﻗﺎل روﻳﻞ داﻣﺎﺳﻮ ،وﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎء ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 ٣٦ﻋﺎﻣﺎ وﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ زاﻣﺒﻮاﻧﻐﺎ ﺑﺠﻨﻮب
اﻟﺒﻼد» ،ﻻ ﳕﻠﻚ اﳌﺎل .وﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻐﺎدرة اﳌﻄﺎر ﻷن ﻻ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﻫﻨﺎ« .وأﻗﺮ اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨــﻲ رودرﻳﻐﻮ دوﺗﻴﺮﺗﻲ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﺋﻼ »ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺘﻮﻗﻊ أﺣﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ« .وﻫﻮ ﻟﻴﺲ اﳌﺴﺆول اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي
ﻳﻌﺒــﺮ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ،ﻓﻔﻲ ﺟﻨﻴﭫ ﺣﺬر ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻴﺪروس ادﻫﺎﻧﻮم ﻏﻴﺒﺮﻳﻴﺴــﻮس ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﺑﺎء
ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﺑﺪون ﺣﻞ ﺳﺤﺮي.

اﳌﻐﺮب
اﻟﻌﺸﺎء

و

اﻟﻌﻈﻤﻰ٤٥ :
اﻟﺼﻐﺮى٢٩ :
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ ٠١:٤٢ :ص ـ  ١٢:٢٠ظ
أدﻧﻰ ﺟﺰر ٠٦:٥٧ :ص ـ  ٠٧:٥٩م

إحدى أعرق المؤسسات اإلعالمية في العالم
أرﻗﺎم اﳉﺮﻳﺪة

اقرأ أخبار  BBCالخاصة
على موقع «األنباء»

اﻟﺒﺪاﻟﺔ
إدارة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺒﻴﻌﺎت
ﻗﺴﻢ ﺣﺠﻮزات اﻹﻋﻼن
إدارة اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت
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