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اﻓﺘﺘﺎح اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت وﻣﺤﻼت اﳊﻼﻗﺔ
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واﳋﻴﺎﻃﺔ واﳌﻨﺘﺠﻌﺎت واﳌﺸﺎﻏﻞ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
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ﺻﻔﺤﺔ

وﺣﻤﻠﻪ ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ واﻟﻨﻮاب ..واﻟﻐﺎﱎ ﻋﻦ ﻟﻘﺎﺋﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء :ﻻ ﻳﺠﺰع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت وﺳﻴﻮاﺟﻬﻬﺎ إن ﻗﺪﻣﺖ
اﻟﺘﻘﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ّ

ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ..وﺗﻌﺎون اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ واﺟﺐ
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ :ﻻ ّ
ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺒﺪاﳊﻔﻴﻆ  -ﺑﺪر اﻟﺴﻬﻴﻞ

وﺟﻪ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﺛﻼث
رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻨﻮاب واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻧﻘﻠﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق
اﻟﻐﺎﱎ .وﻗﺎل اﻟﻐﺎﱎ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﻣﺲ،
ان ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ أﻛﺪ أن ﺣﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴــﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ وﺣــﺪه ،وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك
ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
وﻗــﺎل اﻟﻐــﺎﱎ» :ﺑﺎﻷﻣــﺲ
ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﻠﻘﺎء ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ
ووﻟــﻲ اﻟﻌﻬــﺪ ،وﲢﺪث ﺳــﻤﻮه
ﻋﻦ اﳌﺸــﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﳊﺎﻟﻲ،
واﺳﺘﻤﻌﺖ ﺑﺈﻣﻌﺎن إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ«.
وأﺿﺎف »ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻤﻮه
ﻣﺒﺎﺷﺮة وواﺿﺤﺔ وﻗﺎﻃﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ
أﻛــﺪ إﳝﺎﻧــﻪ اﻟﺘﺎم ﺑﺎﳌﺆﺳﺴــﺎت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺑﺪور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ،
وان ﻫﺬا اﻹﳝﺎن واﻟﻨﻬﺞ ﻫﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﱎ

ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺳــﻤﻮ اﻷﻣﻴــﺮ ،ﺣﻔﻈﻪ
اﷲ ورﻋﺎه ،وﻫﻮ ﻧﻬﺞ ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ
وﻟــﻦ ﻳﺘﺒﺪل« .وﺗﺎﺑــﻊ اﻟﻐﺎﱎ :إن
ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ أﻛﺪ أن اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺒﻠﺪ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
وﺻﺤﻴﺎ أﻣﺮ واﺟﺐ واﺳﺘﺤﻘﺎق،
وان ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،واﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ

اﻗﺘﺼﺎد

 ٢٩٣٫٤ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أرﺑﺎح
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »اﻷﻫﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪ«
ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول
اﻟﻌﺜﻤﺎن :اﻟﺒﻨﻚ اﺳﺘﻬﻞ ٢٠٢٠
ﺑﺄداء ﳑﺘﺎز ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«
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ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎن

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺄن ﳝﺲ« .وﻗﺎل:
»وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﳊﺎﻟﻲ ،ﺳــﻤﻮ ﻧﺎﺋــﺐ اﻷﻣﻴﺮ أﻛﺪ
أن اﻟﺘﻌــﺎون اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن دﻳﺪن اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ
ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ« .وأﺿﺎف» :ﺳــﻤﻮ
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ أﻛﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ان اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺮﺧــﺺ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﺣﺼﺎﻓــﺔ

وﺣﺴــﺎ ﺑﺎﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳــﺮا
ﻟﻠﻈــﺮوف اﻟﻌﺼﻴﺒــﺔ اﻟﺘــﻲ ﳕﺮ
ﺑﻬﺎ« .وﻗﺎل اﻟﻐــﺎﱎ» :أﻧﺎ ﺑﺪوري
أﻛﺪت ﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ أن أﺑﻨﺎءه
اﻟﻨﻮاب ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ
وﺳــﻴﻜﻮﻧﻮن ﻣﻘﺪرﻳﻦ ﻟﻠﻈﺮوف
واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﳝﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
ذﻛﺮ اﻟﻐﺎﱎ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺴــﻤﻮ
ﻧﺎﺋــﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﻮم
أﻣــﺲ )أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ( اﺟﺘﻤﻊ
ﻣﻊ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ وﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻪ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر وﻣﻨﻬﺎ اﻷوﺿﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ واﳌﺸــﻬﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊﺎﻟﻲ .وﻋﻤﺎ ﻳﺜﺎر ﺑﺄن
ﺳــﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺮﺳﻞ
ﻛﺘﺎب ﻋﺪم ﺗﻌﺎون ،ﻗﺎل اﻟﻐﺎﱎ »أﻛﺪ
ﻟﻲ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
أﻧﻪ ﻻ ﺟﺰع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت وأﻧﻪ
ﺳــﻴﻮاﺟﻪ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت إن
ﻗﺪﻣﺖ وأن ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻔﺘﻮح
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ وﻫﻮ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ«.

ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺑﺈﺟﻤﺎع أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وأﺑﻘﺖ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺰز

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع« ﺗﺮﻓﺾ اﻗﺘﺮاح
ﺷﻄﺐ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ »اﻟﻔﺮﻋﻴﺎت«
ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻬﺎﺟﺮي ـ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﺒﺪان

رﻓﻀﺖ ﳉﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ واﻟﺪﻓﺎع
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣــﺲ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ١٩٦٢/٣٥ﺑﺸــﺄن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺎت .وأوﺿﺢ
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎد ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﲟﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺨﺺ
اﳌﺎدة  ٤٥ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺠﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ ﻧﻈﻢ أو اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓﺮﻋﻴﺔ أو دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص٨

وﺑﲔ أن ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
أن »ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ أو اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ أو دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ أو ﺷﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ
ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻌﺎد اﶈﺪد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻﺧﺘﻴﺎر
واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻔﺌﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت
اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ وﺷــﻄﺐ اﳌﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ
اﳌﺮﺷﺤﲔ وإﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل
اﻹداﻧﺔ« .وأﺷﺎر ﺣﻤﺎد إﻟﻰ أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ
اﻟﺮﻓﺾ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ«.
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص٨

 ١١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح

 ١٣ﻣﻠﻴﻮن

 ٩٫٨ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر

»ﻛﻴﺒﻜﻮ« ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ

دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح

أرﺑﺎح »اﳋﻠﻴﺞ

اﻷول ..و ١٠٫٣ﻣﻠﻴﺎرات

ﺑﻨﻚ »ورﺑﺔ«

ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ« اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

دﻳﻨﺎر اﻷﺻﻮل اﳌﺠﻤﻌﺔ

اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ

ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول

ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٠

اﻟﻨﺼﻒ اﻷول

ﺑﻨﻤﻮ ٪٢١٫٤

14

ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻴﺎر
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ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﳊﻮﻃﻲ

ﺷﺎﻫﲔ اﻟﻐﺎﱎ
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ﺑﻘﻴﺔ أﺧﺒﺎر اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ
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ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﺳﺘﻤﻊ ﻟﻸﻧﺒﺎء

ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺴﻦ

02

اﳊﻴﺎة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﳉﻤﻌﺔ  ١٤أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﳊﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﳉﺰﺋﻲ
)اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

ﺧﻼل اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻟﻮزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻌﺮاﻗﻲ

اﻟﻨﺎﺻﺮ :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺪﺧﻼت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
أﺟﺮى وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ووزﻳــﺮ اﻟﺪﻓــﺎع ﺑﺎﻹﻧﺎﺑــﺔ
اﻟﺸــﻴﺦ د.أﺣﻤــﺪ ﻧﺎﺻــﺮ
اﶈﻤــﺪ أﻣـــــــﺲ اﺗﺼــﺎﻻ
ﻫﺎﺗﻔﻴــﺎ ﻣﻊ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺟﻤــــﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﺸﻘﻴﻖ
د.ﻓــﺆاد ﺣﺴــﲔ ،ﺣﻴــﺚ
ﺟﺪد اﻟــــــﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
اﻟﻜﻮﻳـــﺖ ﻟﺴــــﻴﺎدة اﻟﻌﺮاق
وﺳـــــﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ.
وأﻛــﺪ اﻟﻨﺎﺻــﺮ ﺧــﻼل
اﻻﺗﺼﺎل وﻗﻮف اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧــــﺐ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﺨﺬه ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻪ واﺳــﺘﻘﺮاره ﻣﻊ
إداﻧﺘﻬــﺎ ﻷي اﻋﺘــﺪاءات
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ورﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت

اﻟﺸﻴﺦ د.أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﶈﻤﺪ

اﻟﺘﺮﻛﻴــﺔ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﺜﺎﺑﺖ
اﻟﺮاﻓﺾ ﻷي ﺗﺪﺧﻼت ﲤﺲ

ﺳﻴﺎدة أي ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ .وأﻋﺮب ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﻣﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻌﺰاء ﻟﻠﺸــﻬﺪاء
اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﲔ
اﻟﺬﻳــﻦ واﻓﺘﻬﻢ اﳌﻨﻴﺔ ﺟﺮاء
اﻻﻋﺘـــــﺪاء ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ اﻟﺸﻔﺎء
اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ واﳌﺼﺎﺑﲔ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﺠـــﻮم.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋﺮب وزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﻌﺮاق ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ
اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ
اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ
اﻟﺮاﺳــﺨﺔ ﺑــﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳــﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ وﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﺟﺒﺎت اﳉﻴﺮة ورﻓﻀﻬﻤﺎ
ﻷي ﻋﺪوان ﺧﺎرﺟﻲ.

وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎ ً
ﻻ ﻣﺮﺋﻴ ًﺎ

ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﺗﻠﻘﻰ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﺸﻴﺦ د.أﺣﻤﺪ
ﻧﺎﺻﺮ اﶈﻤﺪ أﻣﺲ اﺗﺼﺎﻻ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﺮﺋﻲ واﳌﺴﻤﻮع ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة دﻳﭭﻴﺪ
ﺑﻴﺰﻟﻲ .وأﻋﺮب ﺑﻴﺰﻟﻲ ،ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ،ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻘﺪﻳﺮه واﻣﺘﻨﺎﻧﻪ
ﻟﻠﺪور اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺤﻮ ﻣﺴــﺎﻧﺪة ﻟﺒﻨﺎن
وﺷــﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض
ﻟــﻪ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ  ٤اﳉﺎري .وأﺷــﺎد ﲟﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺻﻮﻣﻌﺔ
اﳊﺒﻮب ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ودﻋﻤﺎ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ.

اﳋﻀﺮ :ﺿﻌﻮا ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺬود ﻋﻨﻪ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻜﻢ

رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن ﻗ ّﻠﺪ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﳉﻴﺶ رﺗﺒﻬﻢ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﻀﺮ واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﺸﻴﺦ د.ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﺸﻌﻞ

ﻗﺎم رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻴــﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﳋﻀــﺮ ،ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ اﻷرﻛﺎن
ﺻﺒــﺎح أﻣﺲ ﺑﺘﻘﻠﻴــﺪ ﻛﻮﻛﺒﺔ
ﺟﺪﻳــﺪة ﻣﻦ اﻟﻀﺒــﺎط رﺗﺒﻬﻢ،
وذﻟﻚ ﺑﻌــﺪ ﺻﺪور اﳌﺮﺳــﻮم
اﻷﻣﻴــﺮي ﺑﺘﻮﻟﻴﺘﻬــﻢ ﺿﺒﺎﻃﺎ

ﺑﺎﳉﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت
ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﺑﻘﺮاءة اﳌﺮﺳﻮم
اﻷﻣﻴﺮي ،وﻣﻦ ﺛﻢ أدى اﻟﻀﺒﺎط
اﳉﺪد اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
وﻧﻘﻞ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻟﻠﻀﺒﺎط اﳉﺪد ﻣﺒﺎرﻛﺔ
ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

اﻟﻀﺒﺎط ﺧﻼل ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ اﻟﺮﺗﺐ

ووزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸــﻴﺦ أﺣﻤﺪ
اﳌﻨﺼﻮر وﻫﻨﺄﻫﻢ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ
وأوﺻﺎﻫﻢ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻘﺴﻢ ،وان ﻳﻀﻌﻮا ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻮﻃــﻦ واﻟــﺬود ﻋﻨــﻪ ﻧﺼﺐ

أﻋﻴﻨﻬﻢ ،داﻋﻴﺎ اﳌﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ
أن ﻳﺪﱘ ﻧﻌﻤــﺔ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن
ﻋﻠــﻰ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ ﲢﺖ ﻇﻞ
ﻗﻴﺎدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ
وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

ﺣﻀﺮ ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ
اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ،
ورﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺸــﻴﺦ د.ﻋﺒــﺪاﷲ اﳌﺸــﻌﻞ
وﻋﺪد ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻘﺎدة
ﺑﺎﳉﻴﺶ.

ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ﻫﻨﺄ رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺑﺬﻛﺮى اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻼده
ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ د.ﻋﺎرف
ﻋﻠﻮي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺗﻬﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ وﺗﻬﺎﻧﻲ

ﺳﻤﻮه ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮى اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﺳﻤﻮه ﻟﻪ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻛﻞ اﻟﺮﻗﻲ واﻟﻨﻤﺎء.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ.

ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﺧﺘﺼﺎر اﻟﺪورة اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ وإﳒﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ً

اﳌﻨﻔﻮﺣﻲ :إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء

وﻫﺪم اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺸــﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺪاح اﻟﻌﻨﺰي
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺣﻴﺚ ﰎ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ:
دﻋﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
٭ اﻋﺘﺒــﺎر ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ
م.اﺣﻤﺪ اﳌﻨﻔﻮﺣﻲ إﻟﻰ إﺻﺪار
إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﲟﻨﺰﻟﺔ
اﻟﺘﺮاﺧﻴــﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻮرﻳــﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﻮﺟﺐ
وﻗﺎل م.أﺣﻤﺪ اﳌﻨﻔﻮﺣﻲ
اﻟﺮﺑﻂ اﻵﻟﻲ اﳌﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻓــﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺻــﺪره اﻣﺲ:
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ )ﺧﺪﻣﻲ  -ﺣﺮﻓﻲ
ﻧﻈــﺮا ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺼﻠﺤﺔ
 ﲡﺎري(.وﲢﺴــﲔ ﺑﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ
٭ ﻳﺘﻢ ﺑﺪء اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ
وﺗﻔﻌﻴﻼ ﻻﺧﺘﺼﺎر اﻟﺪورة
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺘﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
اﳌﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ وﺳﺮﻋﺔ إﳒﺎز م.اﺣﻤﺪ اﳌﻨﻔﻮﺣﻲ
ﺑﻌــﺪ دراﺳــﺘﻪ ﻣــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﳌﻌﺎﻣــﻼت ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺮاﺳــﻞ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
٭ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺮاﻋﻰ اﻵﺗﻲ:
أوﻻ :ﻋﻠــﻰ رؤﺳــﺎء اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت وﻣﺪراء اﻟﺮﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺒﺪء
أﻓﺮع اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺎت ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﺑﺘﺪﺷﲔ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﲔ
اﻹﻳﻌــﺎز ﻟــﻜﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻲ اﻹدارات اﳌﻌﻨﻴﺔ  ١٧ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
ﺛﺎﻧﻴــﺎ :ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻻﻟﺘــﺰام واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴــﺎت اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﻨﻌﻘﺪة ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺮوﻋﻬــﺎ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈــﺎت اﻟﻌﻤــﻞ ﲟﺎ ﺟﺎء
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺑﻬــﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴــﻢ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
إﺻﺪار أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أوﻫﺪم ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺻﺪوره.

اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ ﻗﻠﱠﺪت

اﻟﻴﻮﺣﺔ »اﻟﻮﺳﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ«

ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ« :ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻊ اﻟﺴﻮدان ﺣﻮل ﺗﺄﺟﻴﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺴﺪاد
أﻛﺪ اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺳــﺘﻌﺪاده ﻟﻠﺘﺒﺎﺣــﺚ ﻣــﻊ
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق
ﺣــﻮل اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ
ذات اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ
اﳌﻘﺒﻠــﺔ وﺗﺄﺟﻴــﻞ أﻗﺴــﺎط
اﻟﺴﺪاد اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ واﳌﺘﺄﺧﺮة
ﻓــﻲ إﻃﺎر ﻣﺒــﺎدرة ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار.
وﻗــﺎل اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم
ﻟﻠﺼﻨــﺪوق ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫــﺎب

ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺪر

اﻟﺒــﺪر ﻓــﻲ ﺑﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓــﻲ
أﻣﺲ ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺗﺮؤﺳﻪ وﻓﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺸــﺎرك ﻓﻲ ﻣﺆﲤﺮ
أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ
إن اﻟﺼﻨﺪوق وﻗــﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﳌﺒﺎدرة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪول
اﻟﻔﻘﻴــﺮة اﳌﺜﻘﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳــﻮن
).(HIPC
وأﺿــﺎف اﻟﺒــﺪر أن إدارة
اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻊ اﻟﺴــﻮدان ﳑﺜﻼ ﺑﻮزارة
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺟﻴﻞ أﻗﺴﺎط

اﻟﺴﺪاد اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ واﳌﺘﺄﺧﺮة
ﻓــﻲ إﻃﺎر ﻣﺒــﺎدرة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﺪوﻟــﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﳌﺆﲤﺮ
ﻳﻬــﺪف اﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺪﻋــﻢ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻮدان اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎ
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وأﺟﺮى اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﺧﻼل
اﳌﺆﲤﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل أﻓﻀﻞ
اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺳــﻼم ﺷــﺎﻣﻞ
وﻣﺴﺘﺪام وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻزدﻫﺎر ﺧﻼل
ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﳊﺮﺟﺔ وﺟﺎءت
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻋﻦ اﳌﺆﲤﺮ ﺑﻀﺮورة ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺴﻮدان ﺣﺼﻞ
ﺧﻼل اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴــﺎﺑﻖ اﻟﺬي
ﻧﻈﻤﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٫٨ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﳌﺆﲤﺮ.

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم إﻗﺮاره ﺧﻄﻴﺎ ً وﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻈﻠﻢ ﺑﺎﳌﺴﺘﺤﻘﲔ

اﺳﺘﻨﻜﺎر واﺳﻊ ﻟﻘﺮار وﻗﻒ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ
ﳊﲔ اﻧﺘﻬﺎء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻳﺴﻤﺒﺮ
دارﻳﻦ اﻟﻌﻠﻲ

اﺳﺘﻨﻜﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳉﻬﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار
اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﺰﻣﻊ اﺗﺨﺎذه ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت
ﻟﻠﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻻﺷــﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﳊﲔ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﻘﺮار
ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺧﻄﻴﺎ ﺑﻌﺪ ،اﻻ ان ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ ﺑﺪت
واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اوﺳﺎط اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ
وﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤــﻊ اﻻﻫﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎت
واﲢﺎدات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻨﻜﺮت

ﻓﻴﻬــﺎ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎره ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻈﻠﻢ
ﺑﺎﳌﻮﻇﻔــﲔ وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﺑﺴــﺒﺐ
ازدﻳﺎد اﻋﺪاد اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻊ
اﻟﺰﻣﻦ .وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر اﳌﻮﻇﻔﲔ ان ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻗﺮر ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
 ٢٧/٧اﻳﻘﺎف اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ
واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﺣﺘﻰ
اﻵن ﻟــﻢ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب،
اﻻ ان اﻟــﻮزارات اﺣﺠﻤــﺖ ﻋﻦ اﻻﻋﻼن
ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت وﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻓﻴﻪ ﻣﻀﺮة وﻇﻠﻢ ﻟﺸــﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ.

وأﺿﺎﻓــﺖ اﳌﺼﺎدر أن أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
واﻟﺘﻌﻄﻴــﻞ اﻟﻨــﺎﰋ ﻋﻨﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت
واﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أدى اﻟــﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ
ﳌــﺪة  ٥اﺷــﻬﺮ وﺑﻘﺮار اﳌﺠﻠﺲ ﺳــﻴﺘﻢ
اﻹﻳﻘﺎف ﻟﻔﺘﺮة ﳑﺎﺛﻠﺔ وﻫﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺼــﻒ ﺑﺤﻘﻬﻢ .واﻋﺘﺒﺮت أن اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻳﻀﻌﻒ وﻳﺤﺮم اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺴــﺒﺐ دﺧﻮل
ﻣﻨﺎﻓﺴــﲔ ﺟــﺪد ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓــﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﺮص
اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻮﻻ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺬي اﻣﺘﺪ ﻟﺴــﻨﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﲢﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄــﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺣﺴــﲔ

اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻗﺪ ﻧﺎﺷﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺪم
ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺷــﺮاﻓﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وإﻧﺼﺎف اﳌﻮﻇﻔﲔ
واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻖ
ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣــﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﺮارات ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮي
أو ﻣﺎدي .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻨﻜﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل اﻟﻘﺮار ﳌﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ ﻇﻠﻢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﲔ
ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ .ﺑﺪوره ،اﺳﺘﻨﻜﺮ اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻟﺴــﺎن رﺋﻴﺴــﻪ
ﻋﺠﻤﻲ اﳌﺘﻠﻘﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﻌﻄﻴﻼ ﳌﺼﺎﻟﺢ
اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ.

»اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ« ﻣﺴﺘﻤﺮة اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﺑﺸﺮى ﺷﻌﺒﺎن

ﻋﻠﻤﺖ »اﻷﻧﺒﺎء« ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب

اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ ان اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻔﺘﻮح
واﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﺳﺠﻞ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ وﻳﺘﺒﻘﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻋﻢ.
وأﺷــﺎرت اﳌﺼﺎدر إﻟــﻰ ان اﳌﺒﺎﻟﻎ
ﺳﻴﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮي ﳊﺴﺎب

اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﳊﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻘﺪم
ﻛﺸﻒ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ »اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ«
ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻋﻢ
اﻹﺿﺎﻓﻲ وأي ﺷــﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻻ
ﺗﻠﺘﺰم ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ
اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ وﻳﻌﺘﺒﺮ اﳌﺒﻠــﻎ اﳌﺼﺮوف

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ اﳌﺼﺎدر اﻧﻪ وﻓﻖ ﻗﺮار ﺻﺮف
اﻟﺪﻋــﻢ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻻ ﻳﺘــﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺄﺛﺮ
رﺟﻌﻲ واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻔﺖ ﻋﻦ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﶈﺪدة ﻳﺼﺮف
ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸــﻜﻞ
ﺷﻬﺮي ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـ  ٦أﺷﻬﺮ.

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻨﻤﺴﺎ وزوﺟﺘﻪ وم.ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﺣﺔ واﺑﻨﺘﻪ د.ﺳﺎرة اﻟﻴﻮﺣﺔ وزوﺟﻬﺎ د .اﻳﻮب دﻛﺴﻦ ود.ﻧﺪى اﻟﻴﻮﺣﺔ

ﻗﻠﺪ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ د.زﻳﻐﻮرد
ﺑﺎﺧﺮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب م.ﻋﻠﻲ اﻟﻴﻮﺣﺔ
»اﻟﻮﺳﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ« ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ.
وﻗﺎل اﻟﺴــﻔﻴﺮ د.ﺑﺎﺧﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼل
ﺣﻔﻞ أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺤﻀﻮر
ﻣﺤﺪود ﺟﺪا ﻧﻈﺮا ﻟﻈﺮوف ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ ـ
 «١٩اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺮة اﶈﺘﻔﻰ ﺑﻪ وﺑﻌﺾ
أرﻛﺎن اﻟﺴﻔﺎرة» ،اﻧﻪ ﻣﻦ دواﻋﻲ ﺳﺮوري
واﻋﺘﺰازي أن ﺗﺘﺎح ﻟﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﻗﺪم ﻟﻜﻢ
اﻟﻮﺳــﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻹﳒﺎزاﺗﻜﻢ ﲡﺎه
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ«.
وﻗــﺪم ﻟﻠﻴﻮﺣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺷــﻬﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴــﺎ أﻟﻜﺴﻨﺪر
ﭬــﺎن دﻳﺮ ﺑﻴﻠﲔ ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  ٢٤ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٢٠
ﳝﻨــﺢ ﲟﻘﺘﻀﺎه م.ﻋﻠﻲ اﻟﻴﻮﺣﺔ اﻟﻮﺳــﺎم
اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻹﳒﺎزاﺗﻪ ﲡﺎه ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻨﻤﺴــﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﻗﺪم ﻟﻪ ﺷــﻬﺎدة ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ
وزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴــﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴــﺎ .ﻣﻦ

ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل م.اﻟﻴﻮﺣﺔ »اﻧﻪ ﻟﺸﺮف ﻋﻈﻴﻢ
ﻟﻲ وﻟﺒﻠﺪي اﻟﻜﻮﻳﺖ أن أﻗﻠﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺳــﺎم
ﻣﻦ ﺑﻠﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓـــــﺔ واﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ واﳌﺴﺮح
واﻟﺴــﻴﻨﻤﺎ ،ﺑﻠﺪ ﻣﻮزارت .ان ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
وﻫــﺬا اﻟﻮﺳــﺎم أﻋﺘــﺰ ﺑﻬﻤﺎ ،وأﻧﺎ ﺳــﻌﻴﺪ
ﺟﺪا« .وأﺷــﺎد ﺑﺠﻬﻮد ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻟﺪى
اﻟﻜﻮﻳﺖ د.زﻳﻐﻮرد ﺑﺎﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴــﺎ
ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وأﺿﺎف
ﺑﻘﻮﻟــﻪ »وﺟــﺪت ﺑﺎﻟﺴــﻔﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﻌــﺎون
واﻟﺼﺪق واﶈﺒﺔ واﻟﺘﻮاﺿﻊ واﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎ ،وﻟﻘﺪ أﻣﻀﻴﻨﺎ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻣﻌﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﳑﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ إﺑﺪاع ﻓﻨﻲ
أﻣﺘﻊ ﻣﺤﺒــــــﻲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴـــــﺔ
اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ اﻟﺮاﻗــﻴﺔ«.
وﻳﻌﺘﺒــﺮ »اﻟﻮﺳــﺎم اﻟﺬﻫﺒــﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ«
وﺳﺎﻣﺎ ﳕﺴﺎوﻳﺎ ﳝﻨﺤﻪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻟﻠﺸــﺨﺼﻴﺎت اﻟﺒﺎرزة ﻋﺎﳌﻴــﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ.

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻮزارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ..وﻣﻨﻬﻢ  ٦٧٠ﻣﻬﻨﺪﺳ ًﺎ و ١١٣ﻣﺤﺎﺳﺒ ًﺎ

»اﻟﻌﺪل« ﺗﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻟﺸﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﳋﺒﺮاء :اﺟﺘﺎزﻫﺎ ٧٨٣
أﺳﺎﻣﺔ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد

أﻋﻠﻦ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺎﺳــﻢ وزارة اﻟﻌﺪل ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻹﻋــﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻴﺴــﻰ اﻟﺒﺸﺮ أن
اﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل أﻋﻠﻨﺖ اﻣﺲ
ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻟﺸــﻐﻞ
وﻇﻴﻔــﺔ ﺧﺒﻴــﺮ وﻣﻌﺎون
ﺧﺒﻴﺮ ﺣﺴــﺎﺑﻲ وﻫﻨﺪﺳﻲ
واﻟﺘﻲ ﻋﻘــﺪت اﺧﺘﺒﺎراﺗﻬﺎ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٩ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺸﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة.
وﻗﺎل اﻟﺒﺸــﺮ إن ﻣﻦ اﺟﺘــﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي ﺳــﻴﺤﺪد ﻟﻪ ﻣﻮﻋــﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ

اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻪ ﻻﺣﻘﺎ
ﻻﺧﺘﻴــﺎر اﻷﻧﺴــﺐ وﻓﻘــﺎ
ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـــــﺔ ،وﺑﻌﺪﻫـــــﺎ
ﺳﻴﻨﻀﻢ ﻣﻦ اﺟﺘﺎز اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ إﻟــﻰ دورة
ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺪراﺳــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻳﻌــﲔ ﻣــﻦ
ﻳﺠﺘﺎزﻫﺎ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﳋﺒﺮاء
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮاء.
وأﻋﻠــﻦ اﻟﺒﺸــﺮ أن
ﻋــﺪد اﳌﺘﻘﺪﻣــﲔ ﻟﻬــﺬه
اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ ﺑﻠﻎ  ٥٦٨٣ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ اﺟﺘﺎز ﻣﻨﻬﻢ
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي  ٦٧٠ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎ و١١٣
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ﻳﺆﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل  ٢٤ﻳﻮﻣﺎً ..وﻳﺪﻣﺞ ﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻊ »اﻟﺮاﺑﻌﺔ«
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ً
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ »اﻟﺼﺤﺔ« ّ

اﺳﺘﻤﺮار »اﳊﻈﺮ« ..واﳊﺴﻢ اﳋﻤﻴﺲ
اﻓﺘﺘﺎح اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت وﻣﺤﻼت اﳊﻼﻗﺔ

اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﳉﻠﻮس ﻓﻲ اﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ واﺳﺘﺨﺪام

واﳋﻴﺎﻃﺔ واﳌﻨﺘﺠﻌﺎت واﳌﺸﺎﻏﻞ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت

اﻟﺒﺎﺻﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ وزﻳﺎدة اﳌﻮﻇﻔﲔ إﻟﻰ ٪٥٠

ﻣﺮﱘ ﺑﻨﺪق ـ رﺷﻴﺪ اﻟﻔﻌﻢ

ﻗــﺮر ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء
اﺳــﺘﻤﺮار ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﳊﻈــﺮ
اﳉﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد
ﻋﻠــﻰ أن ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ٢٠
اﳉﺎري ،وذﻟــﻚ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪه أﻣﺲ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ.
وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﳌﺎ اﻧﻔﺮدت
ﺑﻨﺸــﺮه »اﻷﻧﺒﺎء« أﻣﺲ ﲢﺖ
ﻋﻨﻮان »اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ رﻓﻊ
اﳊﻈﺮ اﳉﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ  ٥ﺑﺪاﺋﻞ
ﺑﻴﻨﻬﺎ رﻓﻊ اﳊﻈﺮ اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ
 ٢٠اﳉﺎري ﻣﻊ ﺑﺪء ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮم«.
وﻳﺄﺗــﻲ ﺗﺄﺟﻴــﻞ ﻣﺠﻠــﺲ
اﻟﻮزراء ﻟﺮﻓﻊ اﳊﻈﺮ اﳉﺰﺋﻲ
اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴــﺔ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ان
ﻃﻠﺒﺖ اﻟــﻮزارة ﺗﺄﺟﻴﻞ رﻓﻊ

ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻣﺲ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺮﺋﻲ

اﳊﻈــﺮ اﳉﺰﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ
اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻄﺔ
اﻟﻌــﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ ٢٨

ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ اﻳﻀﺎ
ﻣﻦ ﻋﺪم ادراج ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل
ﻣﻊ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ إذا
ﰎ رﻓﻊ اﳊﻈﺮ اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ

ﻳﻜــﻮن اﳌﻮﻋﺪ اﻟــﺬي ﻗﻄﻌﺘﻪ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺪ
ﺗﺄﺧــﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬه  ٢٤ﻳﻮﻣﺎ ،وﳑﺎ
ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻠﻮزارة اﻧﻪ ﰎ اﻻﻛﺘﻔﺎء

ﺑـ  ٢١ﻳﻮﻣــﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«
ﻓــﺈن وزارة اﻟﺼﺤــﺔ ﻟﺪﻳﻬــﺎ
ﺗﻮﺟــﺲ ﻣﻦ اﺳــﺘﻤﺮار أﻋﺪاد
اﻹﺻﺎﺑــﺎت وارﺗﻔﺎع ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ
ﺑــﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ،ﻣﺸــﻴﺮة إﻟﻰ
اﻧﻬــﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴــﺒﻴﺎ ﻟﻜﻦ
ﻣﺎزاﻟﺖ اﻷﻋﺪاد ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ دون
ﻧﺴﺐ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋﺪاد
اﳌﺘﺸﺎﻓﲔ.
ﻫﺬا ،وﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
أﻳﻀﺎ ﺑــﺪء اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣــﻦ اﻟﺜﻼﺛــﺎء اﳌﻘﺒﻞ
اﳌﻮاﻓــﻖ  ١٨اﳉــﺎري ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓﻲ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ ،٪٥٠
واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﳉﻠﻮس ﻓﻲ اﳌﻘﺎﻫﻲ
واﳌﻄﺎﻋﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺻﺎت
ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ .وﺑﺤﺴــﺐ اﻟﻘﺮار
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ :إﻳﻘﺎف ﺿﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ووﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ وﺻﻮﻻ ً إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ

اﺗﻔﺎق ﺳﻼم »ﺗﺎرﻳﺨﻲ« ﺑﲔ اﻹﻣﺎرات وإﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻋﻮاﺻــﻢ  -وﻛﺎﻻت :أﻋﻠــﻦ
اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ دوﻧﺎﻟــﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﻮﺻﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ودوﻟﺔ
اﻹﻣــﺎرات إﻟــﻰ اﺗﻔــﺎق ﺳــﻼم
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳــﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻊ
ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ
ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن
اﳌﺸــﺘﺮك ﻟﻠﺪول اﻟﺜﻼث .وﻗﺎل
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑــﻦ زاﻳــﺪ آل ﻧﻬﻴــﺎن وﻟﻲ ﻋﻬﺪ
أﺑﻮﻇﺒــﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋــﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴــﻠﺤﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة
ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
)وام( »ﻓــﻲ اﺗﺼﺎﻟــﻲ اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ
ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺮاﻣﺐ
ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫــﻮ ،ﰎ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ
إﻳﻘﺎف ﺿﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻸراﺿﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻘﺖ اﻹﻣﺎرات
وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ
ﻃﺮﻳــﻖ ﻧﺤﻮ ﺗﺪﺷــﲔ اﻟﺘﻌﺎون
اﳌﺸــﺘﺮك وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ« .وﻧﺸﺮت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء
اﻹﻣﺎراﺗﻴــﺔ )وام( ﻧﺺ اﻟﺒﻴﺎن
»اﻟﺒﻴــﺎن اﳌﺸــﺘﺮك ﻟﻠﻮﻻﻳــﺎت

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﺴــﻼم ﺑﲔ اﻹﻣﺎرات وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎره ﺟﺎرﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﺮ
)روﻳﺘﺮز(
واﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻳﻔﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن

اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وإﺳــﺮاﺋﻴﻞ
واﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة«،
وﳑــﺎ ﺟﺎء ﻓﻴــﻪ» :ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا
اﻻﻧﻔﺮاج اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳــﻲ وﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ وﺑﺪﻋﻢ
ﻣــﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺳــﺘﺘﻮﻗﻒ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺿﻢ أراض

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳋﻄﺔ ﺗﺮاﻣﺐ
ﻟﻠﺴــﻼم« .ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬــﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ
ﺳﻔﺎرة اﻹﻣﺎرات ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ
ﺗﻐﺮﻳﺪات ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ إن »اﻻﺗﻔﺎق
اﻹﻣﺎراﺗﻲ -اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ« ،وأﺿﺎﻓﺖ
أن »اﻹﻣــﺎرات ﺳــﺘﻈﻞ داﻋﻤــﺔ

ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«.
وﺗﺎﺑﻌﺖ ان »اﻻﺗﻔﺎق اﻹﻣﺎراﺗﻲ-
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
واﳌﻨﻄﻘﺔ« .ﺑﺪوره ،أوﺿﺢ وزﻳﺮ
اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﻣﺎﻳــﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴــﻮ ،أن »اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﲔ

اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻘ ّﺮ »اﻟﻄﻮارئ« ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت

و»إف.ﺑﻲ.آي« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎت اﻧﻔﺠﺎر اﳌﺮﻓﺄ
ﺑﻴﺮوت  -ﻋﻤﺮ ﺣﺒﻨﺠﺮ

ﺣﺮﻛﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﺎﲡﺎه ﻟﺒﻨﺎن ،ﺗﻮﺟﺖ
اﻣﺲ ﺑﻮﺻﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دﻳﭭﻴﺪ
ﻫﻴﻞ إﻟﻰ ﺑﻴﺮوت ﻣﻌﻠﻨﺎ أن ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺳﻴﻨﻀﻢ
اﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ
اﻧﻔﺠﺎر اﳌﺮﻓﺄ .واﳌﺄﻣﻮل ،ﲟﻮازاة ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت أن ﺗﺘﺒﻠﻮر اﻷﻣﻮر اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ﻋﻮدة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳝﺎﻧﻮﻳﻞ
ﻣﺎﻛﺮون اﻟــﻰ ﺑﻴﺮوت ﻓــﻲ اﻷول ﻣﻦ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﺎدف ذﻛﺮى اﳌﺌﻮﻳﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻹﻋﻼن ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷول
ﻣــﻦ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ  .١٩٢٠وﻓﻴﻤــﺎ ﺗﺘﻌﺪد
اﻟﺼﻴﻎ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،ﻳﺒﺪو
أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳــﻌﺪ اﳊﺮﻳﺮي اﻷﻗﺮب
ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻄﺮح ﺷﺮوﻃﺎ
ﺑﺎﺗــﺖ ﻣﻌﺮوﻓــﺔ ،اﻧﻪ ﻳﺮﻳــﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ
»ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ« ،ﲟﻌﻨــﻰ اﻻ ﻳﻜــﻮن ﺑﲔ
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳــﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو
اﻧﻪ ﻋﺎد اﻟﻰ اﻟﻈﻬﻮر ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﺘﺮاح
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
»أﻗﻄﺎب« ﺑﻬﺪف ﲤﺮﻳﺮ اﺳﻤﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻳﻔﺴﺮ ﺗﺮﻳﺚ اﳊﺮﻳﺮي ورﲟﺎ ﺗﺮدده.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺻﺎدق اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻣﺲ
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺠﺎر
اﻟﻜﺎرﺛــﻲ ،ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻗﺒﻮل اﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ ٨
ﻧﻮاب ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺎﺳــﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺠﺎر .ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﻴﻤﺎ

ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دﻳﭭﻴﺪ ﻫﻴﻞ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﻔﺠﺎر
)روﻳﺘﺮز(
ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت أﻣﺲ

ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻘﻀــﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻪ
ﻓــﻲ اﻻﻧﻔﺠﺎر ،ﺣﻴــﺚ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺒﺪأ
اﻟﻴــﻮم اﺳــﺘﺠﻮاب وزراء اﻷﺷــﻐﺎل
واﳌــﺎل واﻟﻌﺪل اﳊﺎﻟﻴﲔ واﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ
ﳑــﻦ ﻟﻬﻢ ﺳــﻠﻄﺔ ﻋﻠــﻰ إدارة اﳌﺮﻓﺄ.
وﻟــﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﺎدة

اﻷﻣﻨﻴﲔ واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹدارﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ
ﺑﻴﺮوت ،إذ أﻛــﺪ ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎرز
ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« ،أن »اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة
ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﺆﺷــﺮ إﻟــﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮ أﻣﻨﻲ
ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﳌﺮﻓﺄ«.
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ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﺳﺘﻤﻊ ﻟﻸﻧﺒﺎء

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺰز
ﺣﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ Zappar

إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴــﻊ وﻫﺬه ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﻸﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ«،
ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ روﻳﺘﺮز ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﲔ
ﺑﺎرزﻳــﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴــﺖ اﻷﺑﻴﺾ إﻧﻪ
ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق ،واﻓﻘﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺴﻂ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺪرس ﺿﻤﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﳋﻄﺔ اﻟﺴﻼم
اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ
اﻟــﻮزراء اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫــﻮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق
إﻧﻪ »ﻳﻮم ﺗﺎرﻳﺨﻲ« .واﻋﺘﺒﺮ رون
دﻳﺮﻣﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ
واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ اﻧﻪ »ﻳﻮم
ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻠﺴﻼم! ﺗﺜﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺷــﺠﺎﻋﺔ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ
آل ﻧﻬﻴــﺎن( ﻓــﻲ اﺗﺨــﺎذ ﻗــﺮار
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻹﻣﺎرات إﻟﻰ
ﻣﺼﺮ ) (١٩٧٩واﻷردن )(١٩٩٤
ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﳑﺘﻨــﺔ ﺑﻌﻤــﻖ ﻟﻜﻞ
ﻣﺎ ﻓﻌﻠــﻪ ﺗﺮاﻣــﺐ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﺗﻠﻚ
اﻻﻧﻔﺮاﺟﺔ ﳑﻜﻨﺔ«.

اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻮدة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ
ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻫﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺤﻼت
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت
واﳊﻼﻗﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﺤﻼت اﳋﻴﺎﻃﺔ
واﳌﺸﺎﻏــــﻞ ﻣـــﻊ اﻻﻟﺘـــﺰام
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻛﻤــﺎ ﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻧﺸــﺎط ﻛﺮة
اﻟﻘﺪم ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳــﺘﻌﺪادات
ﻟﻠﺒﻄــﻮﻻت اﻟﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
دون ﺣﻀــﻮر ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
وذﻟــﻚ اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣﻦ ﻳــﻮم ﻏﺪ
اﻟﺴﺒﺖ .وﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ أﻳﻀﺎ
ﻋﺪم ﻣﻨﺢ ﭬﻴﺰ ﳉﻤﻴﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ
ﺟﻨﺴﻴﺎت دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻄﻮارئ

»ﻛﻮروﻧﺎ« اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻘﺎﻫﻲ
واﳌﻄﺎﻋــﻢ وﺑﺎﺻــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ
اﻟﻌــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻊ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ.
وﻓﻲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ
اﺟﺘﻤــﺎع ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء،
ﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﺑﺎﺳــﻢ
اﳊﻜﻮﻣﺔ م.ﻃﺎرق اﳌﺰرم ،إن
اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺮر ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻮزراء
ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﳌﺮﺣﻠــﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ١٨اﳉﺎري
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ .وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال
ﺧــﻼل اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻤﺎ
إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗــﺮارات ﻣﺠﻠــﺲ
اﻟﻮزراء ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻗﺎل اﳌــﺰرم إن ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات
اﳌﺠﻠﺲ ﻣﺪروﺳﺔ وﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
رؤى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻻ

ﲢﻜﻤﻬﺎ أي اﲡﺎﻫﺎت أﺧﺮى،
ﺑﻞ ﺗﻜﻮن ﻓﻘﻂ وﻓﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ .وﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺳﺆال
آﺧﺮ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﳊﻈﺮ
اﳉﺰﺋﻲ ،ﻗﺎل اﳌﺰرم إن اﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ اﻵﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ
واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻠﻴﻢ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺪد
اﻹﺻﺎﺑﺎت.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل وﻛﻴﻞ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ
د.ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﳌﻄﻴﺮي ﺧﻼل
اﳌﺆﲤــﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ وردا ﻋﻠﻰ
ﺳــﺆال »اﻷﻧﺒﺎء« ﻋــﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ
اﳌﺎﺿﻴــﲔ ﻷﻋــﺪاد اﻹﺻﺎﺑــﺎت
وﺛﺒﺎﺗﻬﺎ رﻏﻢ ﺗﻐﻴﺮ اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ
دول أﺧﺮى ،ﻗﺎل إن ﺛﺒﺎت اﻷرﻗﺎم
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٤
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ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮارﻳﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﺴﻔﺎرة ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ :أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺮاﻛ ًﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ًﺎ
ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺮﻗﻲ وﻻ ﻧﺨﺠﻞ ﻣﻦ إﺛﺎرة ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻧﺮﺣﺐ
ﺑﺎﳌﺒﺎدرات وﻧﺴﻌﻰ
ﻟﺒﻨﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ
واﻻﺣﺘﺮام اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻨﺎ

اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻟﻴﻨﺎ روﻣﺎﻧﻮﺳﻜﻲ ﻟﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﳊﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
وﻧﺄﻣﻞ أن ﻧﺮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص ١٧

اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ
ﻟـ »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول« ﻋﻠﻰ
ﻃﺎوﻟﺔ »اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول«
أﺣﻤﺪ ﻣﻐﺮﺑﻲ

ﻗــﺎل ﻣﺼــﺪر ﻣﺴــﺆول
ﻟـــ »اﻷﻧﺒﺎء«ان اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ
ﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﺷــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﻜﻮن
ﺿﻤــﻦ أﻫــﻢ اﻟﺒﻨــﻮد اﻟﺘــﻲ
ﺳﻴﻨﺎﻗﺸــﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﺰﻣﻊ
ﻋﻘﺪه ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أن
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳـــــﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴــــﺔ
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال
ﺗﻌﺘﺒــﺮان ﺿــﺮورة ﻗﺼﻮى
ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻄــﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟﺼﻌﺐ.
وذﻛﺮ اﳌﺼﺪر أن »ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول« وﺿﻌﺖ ﺗﺼﻮراﺗﻬﺎ
اﳌﺎﻟﻴـــــــﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ
وﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
اﳌﻨﺎﺳــﺐ ودراﺳــﺔ أﻓﻀــﻞ
اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﳊﻠﻮل اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻣــﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻓــﻲ ﺿﻮء
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺳﺎﺑﻘﺎ.
وﻧﻔــﻰ اﳌﺼــﺪر ﲢﺪﻳﺪ
أي ﻣﻮﻋﺪ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﺣﺘﻰ اﻵن.

 ٥٫٦ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٢٠٢٠/٢٠١٩
أﺻﺪرت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻣﺲ ﺑﻴﺎن اﳊﺴﺎب
اﳋﺘﺎﻣــﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠٢٠ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات
 ١٧٫٢ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨــﺎر ﺑﺎﻧﺨﻔــﺎض  ،٪١٦٫٢وﺑﻠﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺼﺮوﻓﺎت  ٢١٫١ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﻟﺘﺤﻘﻖ
اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰا ﻳﻘﺪر ﺑـ  ٥٫٦ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﻌﺪ
اﺳــﺘﻘﻄﺎع ﻧﺴــﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺑـ  ١٫٧ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر .وﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل وزﻳﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاك اﻟﺸــﻴﺘﺎن ان اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠٢٠/٢٠١٩ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺠﺰا ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ

ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ
اﻟﻨﻔﻂ .وأوﺿﺢ اﻟﺸﻴﺘﺎن »أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ
ﲟﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ١٠٦ﻟﺴــﻨﺔ  ١٩٧٦واﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ
ﺑﻮﻗﻒ اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ  ٪١٠ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﺪوق
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﻌﺠﺰ،
وأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺮاره وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب
اﳋﺘﺎﻣﻲ ﻟــﻺدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴــﻨﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠٢٠/٢٠١٩ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ
ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٣٫٩ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر« .اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص ١٦

»اﻷﺷﻐﺎل« ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻟـ  ٣٠ﻣﺪﻳﺮ ًا

ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻓﺮج ﻧﺎﺻﺮ

أﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ وزارة اﻷﺷﻐﺎل أن
اﻟﻮزارة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻋﻮدة اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣــﻞ ﺑﺤﻀﻮر  ٪١٠٠ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷــﺮاﻓﻴﺔ ﻟـ  ٣٠ﻣﺪﻳﺮا ورﺋﻴﺲ
ﻗﺴﻢ ،ﻣﻨﻬﻢ  ٦ﻣﺪراء و ٢٤رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ.
وأﺿﺎف اﳌﺼﺪر أن اﻟﻮزارة ﺳــﺘﺨﺎﻃﺐ
دﻳــﻮان اﳋﺪﻣــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻋﺘﻤــﺎد ﻫــﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻹﺷــﺮاﻓﻴﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﺸــﺮوط اﻟﺪﻳﻮان واﻟﺸــﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣــﻦ ﻟﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ
ﺑﺬﻟﻚ.
وﻗﺎل إن اﻟﻮزارة ﺗﻬﺪف ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬه
اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻹﺷــﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻰ ﺳــﺪ اﻟﺸــﻮاﻏﺮ
ﺑﺎﻟﻮزارة واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ اﻵن ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ واﻟﻨﺪب،

ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻷﺷﻐﺎل« ﺳــﺘﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺣﺎل ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪١٠٠ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وأﺿــﺎف اﳌﺼــﺪر أن ﻫــﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ
اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺸــﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي.
وﻛﺸﻒ اﳌﺼﺪر ﻋﻦ أن ﻟﺪى وزارة اﻷﺷﻐﺎل
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻣﻨﻬﺎ
دراﺳﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﳑﻦ ﻣﻀﻰ
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ  ٣٢ﻋﺎﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزارة
اﳌﺎﻟﻴــﺔ ،وذﻟــﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻮزارة
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي.
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اﳊﻴﺎة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﳉﻤﻌﺔ  ١٤أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﳊﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﳉﺰﺋﻲ
)اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ً اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ً وﺗﺎﺑﻊ آﺧﺮ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺠﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ

ﻻ ﺳﻤﺎت دﺧﻮل ﻣﻦ أي ﻧﻮع إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﳉﻨﺔ ﻃﻮارئ »ﻛﻮروﻧﺎ«
اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﺸﺎط ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺒﻄﻮﻻت اﻟﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺎم اﻷﻧﺸﻄﺔ دون ﺣﻀﻮر اﳉﻤﻬﻮر اﻋﺘﺒﺎر ًا ﻣﻦ  ١٥اﳉﺎري ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﳌﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻋﺘﻤﺎد دﻟﻴﻠﻲ اﻹرﺷﺎدات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﲔ
ّ
ﻣﺮﱘ ﺑﻨﺪق  -رﺷﻴﺪ اﻟﻔﻌﻢ

ﻋﻘــﺪ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء
اﺟﺘﻤﺎﻋــﻪ اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ
ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ﻋﺒﺮ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺮﺋﻲ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ.
وﺑﻌــﺪ اﻻﺟﺘﻤــﺎع ﺻﺮح
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
اﺳــﺘﻬﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺑﺎﻻﺳــﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺷﺮح ﻗﺪﻣﻪ
وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﻴﺦ د.ﺑﺎﺳﻞ
اﻟﺼﺒــﺎح ﺣﻮل اﳌﺴــﺘﺠﺪات
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ واﻗﻊ اﳌﺆﺷﺮات
واﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ أﻋﺪاد
ﺣــﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑــﺔ واﻟﺸــﻔﺎء
واﻟﻮﻓﻴــﺎت وﻣــﻦ ﻳﺘﻠﻘــﻮن
اﻟﻌﻼج.
ﺛــﻢ ﺗﺎﺑــﻊ اﳌﺠﻠــﺲ آﺧﺮ
اﳌﺴﺘﺠﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ
اﻟﻌﻼﺟﻲ واﻟﻮﻗﺎﺋﻲ واﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠــﺔ
ﺑﺠﻬــﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻧﺘﺸــﺎر
ﭬﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ
واﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻄــﻮارئ ﻛﻮروﻧﺎ.
وﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻵﺗﻲ:
أوﻻ :اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻋﺪم
ﻣﻨﺢ ﺳﻤﺎت اﻟﺪﺧﻮل »ﭬﻴﺰا«
ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﳉﻤﻴﻊ ﺟﻨﺴﻴﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻄﻮارئ ﻛﻮروﻧﺎ.
ﺛﺎﻧﻴــﺎ :اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻧﺸﺎط ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺒﻄﻮﻻت
اﻟﻘﺎرﻳــﺔ واﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻘﺎم اﻷﻧﺸــﻄﺔ دون ﺣﻀﻮر
اﳉﻤﻬﻮر وذﻟــﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
 ٢٠٢٠ - ٨ - ١٥ﻣــﻊ اﻻﻟﺘﺰام

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﻴﺦ د.ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح

اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻫﻲ :اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺤﻼت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳋﻴﺎﻃﺔ واﳌﺸﺎﻏﻞ
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل اﳉﺰﺋﻲ اﳌﻔﺮوض ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ  ٢٠أﻏﺴﻄﺲ اﳉﺎري
ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﺛﺎﻟﺜــﺎ :اﻋﺘﻤــﺎد دﻟﻴﻠــﻲ
اﻹرﺷﺎدات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ
اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ اﳌﻘﺪﻣﲔ
واﳌﻌﺪﻳــﻦ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
راﺑﻌﺎ - ١ :ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻮزراء،
ﻛﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ،
ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻣﻦ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻮدة
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﻳــﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء
اﳌﻮاﻓــﻖ ٢٠٢٠ - ٨ - ١٨
وﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ
ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت

اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ
ﭬﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ
ﲟﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺼﺤﻴــﺔ وﺿﻤــﺎن اﻻﻟﺘﺰام

اﳉﺎد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
 - ٢اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ

زار وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ووزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء د.ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﻣﻘﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول
)أواﺑﻚ( ،أﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ أﻣﲔ ﻋﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻲ
ﺑﻦ ﺳﺒﺖ.
واﻃﻠﻊ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺧــﻼل اﻟﺰﻳﺎرة ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻷﻧﺸــﻄﺔ
واﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ،وﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أواﺑﻚ«.

»اﻷﻧﺒﺎء« ﺗﻨﺸﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺰاء ﺑﺎﳊﺴﻴﻨﻴﺎت
ﻣﺒﺎرك اﻟﺘﻨﻴﺐ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻌﺰاء ﻓﻲ اﳊﺴــﻴﻨﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ ١٨
ﺑﻨــﺪا وﺟﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬــﺎ ،وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪم
ﲡــﺎوز ﺣﻀﻮر اﳊﺴــﻴﻨﻴﺎت ﻟـ  ١٥دﻗﻴﻘﺔ
واﻗﺘﺼﺎر اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﺎ ﺑﲔ  ١٥و٦٠
ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺄي أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ
وﺣﻈﺮ دﺧﻮل اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﭭﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
أو اﳌﺨﺎﻟﻄــﲔ واﻻﻟﺘــﺰام ﺑﻠﺒﺲ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت،
وأﻻ ﺗﻘﻞ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺺ واﻵﺧﺮ ﻋﻦ
ﻣﺘﺮ وﻧﺼﻒ اﳌﺘﺮ ﻣﻊ ﲡﻨﺐ ﺻﻼة اﳉﻤﺎﻋﺔ
ﻓﻲ اﳊﺴﻴﻨﻴﺎت ﻻﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺟﺪ.
وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠﻲ اﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻛﻤﺎ
ﺣﺪدﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ - ١ :أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة
اﳌﺠﻠــﺲ  ١٥دﻗﻴﻘﺔ ،ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ
اﳊﺴﻴﻨﻴﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪء اﳌﺠﻠﺲ ﺑﻨﺼﻒ
ﺳــﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻨﻌﺎ
ﻟﻠﺘﺰاﺣﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻏﻠﻖ اﳊﺴﻴﻨﻴﺎت ﺑﻌﺪ
رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺠﻠﺲ.
 - ٢ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻷﻣﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل،
ﻳﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻋﻦ اﳌﻌﺎدن ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻼﻣﺲ ،وﻓﻲ ﺣﺎل
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
اﻟﻴﺪوي ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺑﻠﺒﺲ وﺳﺎﺋﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
 - ٣اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺪﺧﻮل اﳊﺴﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﻘﻂ
ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ  ١٥و ٦٠ﻋﺎﻣﺎ ﳑﻦ ﻻ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أي أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ.
 - ٤ﻳﺤﻈﺮ دﺧﻮل اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﭭﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧــﺎ أو اﳌﺨﺎﻟﻄــﲔ ﻟﻬﻢ أو ﻣﻦ ﻫﻢ

ﺑﺎﳊﺠﺮ اﳌﺆﺳﺴﻲ أو اﳌﻨﺰﻟﻲ.
 - ٥ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺪﺧــﻮل واﳋﺮوج
ﻟﻠﺤﺴــﻴﻨﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﳉﺴــﺪي
واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺤﺺ درﺟﺔ اﳊﺮارة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﺮﻣﻮﻣﺘــﺮ ﻣــﻦ دون ﳌــﺲ )ﺑﺎﻻﺷــﻌﺔ
اﳊﻤﺮاء( ،وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أﺷﺨﺎص ﻟﺪﻳﻬﻢ
ارﺗﻔﺎع ﺣﺮارة )ﻳﺴﺎوي أو اﻋﻠﻰ ﻣﻦ ٣٧٫٥
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﻢ
وﻳﻨﺼﺤﻮن ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ
ﻃﺒﻘﺎ ﳉﻬﺔ اﻟﺴﻜﻦ.
 - ٦اﻟﺘــﺰام اﳊﻀــﻮر ﺑﻠﺒــﺲ اﻟﻜﻤﺎم أو
ﻏﻄﺎء ﻟﻠﻔﻢ واﻻﻧﻒ ﻃــﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮاﺟﺪ
داﺧﻞ اﳊﺴﻴﻨﻴﺔ.
 - ٧ﻻ ﺗﻘﻞ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳊﻀﻮر ﻋﻦ  ١٫٥ﻣﺘﺮ
ﻣﻊ وﺿﻊ إﺷﺎرات أرﺿﻴﺔ ﳌﻜﺎن اﳉﻠﻮس
ﻣﻊ ﻋﻼﻣــﺎت اﻟﺼﻒ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ﲟﻮازﻧﺎت
اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﳊﻀﻮر.
 - ٨ﻋﺪم إﺣﻀﺎر أي ﻣﺄﻛﻮﻻت أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت
ﻣﻦ اﳋﺎرج اﻟﻰ اﳊﺴﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﻊ إﻟﻐﺎء ﺗﻮزﻳﻊ
اﳌﺸــﺮوﺑﺎت واﳌﺄﻛﻮﻻت داﺧﻞ اﳊﺴﻴﻨﻴﺔ
وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
 - ٩ﻓﺘــﺢ ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻮاب اﳊﺴــﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺪﺧﻮل وﻋﻨﺪ اﳋﺮوج ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺠﻠﺲ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺰاﺣﻢ ﺑﲔ اﳊﻀﻮر.
 - ١٠اﻟﺴــﻤﺎح ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻌﺪد اﶈﺪد ﻣﻦ
اﳊﻀﻮر ﺣﺴــﺐ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ
داﺧﻞ اﳊﺴــﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﳉﺴﺪي ،وﻣﻨﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد
اﳌﻘﺮر ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﳌﺠﻠﺲ.
 - ١١ﲡﻨﺐ ﺻﻼة اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﳊﺴﻴﻨﻴﺎت
ﻻﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺎﺟﺪ ،وﳝﻜﻦ ﺻﻼة
ﺑﻌﺾ اﻻﻓﺮاد ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة

اﻟﻘﺼﻮى ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﺎدة
وأﻏﺮاض اﻟﺼــﻼة اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ.
 - ١٢ﻣﺮاﻋــﺎة ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻛﻤﻴــﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
اﳌﻌﻘﻤﺎت ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻷﻳﺪي ﻣﻊ ﻣﻨﺎدﻳﻞ ورﻗﻴﺔ
داﺧﻞ اﳊﺴﻴﻨﻴﺔ.
 - ١٣إﻏــﻼق اﳊﻤﺎﻣــﺎت وﻋﺪم اﻟﺴــﻤﺎح
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق.
 - ١٤وﺿﻊ ﻟﻮﺣﺎت إرﺷــﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ
اﳊﺴــﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ اﳊﻀــﻮر ﻛﺘﺠﻨﺐ
اﳌﺼﺎﻓﺤﺔ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﳌﺠﻠﺲ
اﳊﺴﻴﻨﻲ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺂداب اﻟﺴﻌﺎل واﻟﻌﻄﺎس
واﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﳉﺴــﺪي ﻋﻨﺪ
اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج وﻣﺮاﻋﺎة ﻟﺒﺲ اﻟﻜﻤﺎم.
 - ١٥اﳊﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ
واﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧﻞ اﳊﺴــﻴﻨﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
اﻟﺪوري ﻟﻠﺤﺴﻴﻨﻴﺔ وﻣﺴﺢ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﳌﺴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺠﻠﺲ.
 - ١٦اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﺑﻜﻴﺲ
ﻣﺤﻜﻢ اﻻﻏﻼق ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻠﺒﺲ اﻟﻘﻔﺎزات
ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻌﻬﺎ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ.
 - ١٧اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﳉﺴﺪي واﻟﻮﻗﻮف
ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻋﻨﺪ
أداء ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﻌﺰاء.
 - ١٨ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴــﺆوﻟﻲ اﳊﺴــﻴﻨﻴﺎت إﺧﻄــﺎر وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﲟﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺰاء اﳌﺸﺎر
ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺷــﻬﺮ اﶈﺮم ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺰام
اﳊﺴــﻴﻨﻴﺎت ﺑﺎﻻﺟﺮاءات اﳌﺸــﺎر اﻟﻴﻬﺎ
ﺑﻌﺎﻟﻴــﻪ واﺗﺨــﺎذ اﻻﺟــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺮاءات.

»اﳌﻮاﻧﺊ« :ﻣﺨﺰن  ١٠آﻻف ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺨﺰون اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﻛﺮﱘ ﻃﺎرق

اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﷲ

ﺿﻢ ﳑﺜﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ وﻫﻲ :وزارة
اﻟﺘﺠــﺎرة ووزارة اﻟﺪﻓــﺎع
ووزارة اﻟﺼﺤــﺔ واﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ،وﳑﺜﻠﻲ

ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻦ ﺧﻄــﺔ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻴــﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ وﻫــﻲ:
)اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻳﺰور ﻣﻘﺮ »أواﺑﻚ«

ﻣﺪة اﳌﺠﻠﺲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ١٥دﻗﻴﻘﺔ واﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﲔ  ١٥و ٦٠ﻋﺎﻣﺎ ً ﳑﻦ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻮن أﻣﺮاﺿﺎ ً ﻣﺰﻣﻨﺔ

ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﺳــﺘﻤﺮار
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻮزراء ﺑﺘﺄﻣــﲔ اﳌﺨﺰون
اﻟﻐﺬاﺋــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ،
وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﳌﻮاﻧﺊ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺨﺰن
ﻣﺒــﺮد ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸــﻮﻳﺦ
ﺗﺒﻠــﻎ ﻣﺴــﺎﺣﺘﻪ  ١٠آﻻف
ﻣﺮﺑﻊ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
اﻟﺴــﻠﻊ واﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ
اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ واﳌﺴــﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ.
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ،ﻗﺎم
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮاﻧﺊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺸــﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ
ﻋﺒــﺪاﷲ ﺑﻌﻘــﺪ اﺟﺘﻤــﺎع

وزﻳﺮة اﻹﺳﻜﺎن ووزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل د.رﻧﺎ اﻟﻔﺎرس

ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ اﺳﺘﻴﺮاد اﻷﻏﺬﻳﺔ ﺑﻬﺪف
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻼزم
ﺗﻮاﻓﺮﻫــﺎ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻃــﺮاف واﻟﺒﻨــﻮد اﻟﻼزم

ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺒﺮﻣﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﻌﺒﺪاﷲ أن اﳌﺨﺰن
اﳌﺒﺮد اﳌﺬﻛﻮر ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت اﻻﻣﻦ
واﻟﺴــﻼﻣﺔ ،ﻻﻓﺘــﺎ إﻟــﻰ أن
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮاﻧﺊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻫﻲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ دوﻟﻴــﺎ واﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻷﻣــﻦ اﻟﺴــﻔﻦ واﳌﺮاﻓــﻖ
اﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم ﻣﻮاﻧﺊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻣﲔ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌﺮﻓﻖ اﳌﻴﻨﺎﺋﻲ ﺿﺪ
اﳌﺨﺎﻃﺮ واﳊﻮادث وﻛﻴﻔﻴﺔ
إدارة اﻷزﻣــﺎت واﻟﻜــﻮارث
ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ.

د.ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ وﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﺒﺖ

 ﻣﺤﻼت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ)اﻟﺼﺎﻟﻮﻧـــــــﺎت واﳊﻼﻗــﺔ
واﳌﻨﺘﺠﻌــﺎت اﻟﺼﺤﻴــــــــﺔ(
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻼت اﳋﻴﺎﻃﺔ

واﳌﺸﺎﻏﻞ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
اﺷﺘﺮاﻃﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن.
 - ٣اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل
اﳉﺰﺋﻲ اﳌﻔﺮوض ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ،ﻋﻠــﻰ أن
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻮم
اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٠أﻏﺴﻄﺲ
اﳉﺎري.
وﻓــﻲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺐ
اﺟﺘﻤــﺎع ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء،
ﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﺑﺎﺳــﻢ
اﳊﻜﻮﻣــﺔ م.ﻃﺎرق اﳌﺰرم ،إن
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮر ﻋﺪم ﻣﻨﺢ
ﺳﻤﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ
إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﳉﻨﺔ ﻃﻮارئ
»ﻛﻮروﻧــﺎ« .وﻗﺎل اﳌــﺰرم إن
اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺮر اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﺸﺎط

ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻬﻮر
اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ  ١٥اﳉــﺎري ﻣﻊ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻮزراء
ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﳌﺮﺣﻠــﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ١٨اﳉﺎري
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺼﺤﻴــﺔ .وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال
ﺧﻼل اﳌﺆﲤــﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻤﺎ
إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗــﺮارات ﻣﺠﻠــﺲ
اﻟﻮزراء ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻗﺎل اﳌــﺰرم إن ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات
اﳌﺠﻠﺲ ﻣﺪروﺳﺔ وﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
رؤى اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻻ
ﲢﻜﻤﻬــﺎ أي اﲡﺎﻫﺎت أﺧﺮى،
ﺑﻞ ﺗﻜﻮن ﻓﻘﻂ وﻓﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ .وﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﺳﺆال
آﺧﺮ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﳊﻈﺮ
اﳉﺰﺋﻲ ،ﻗﺎل اﳌﺰرم إن اﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ اﻵﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ
واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻠﻴﻢ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺪد
اﻹﺻﺎﺑﺎت .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل وﻛﻴﻞ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﻔﻨﻴﺔ د.ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﳌﻄﻴﺮي
ﺧﻼل اﳌﺆﲤــﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ إﻧﻪ
ﺳــﻴﺘﻢ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺴــﻤﺎح ﻟﺒﻌــﺾ اﻷﻧﺸــﻄﺔ
اﳌﺪرﺟــﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴــﺔ
وﻫــﻲ اﻷﻧﺪﻳــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺤــﻼت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺻﺎﻟﻮﻧﺎت اﳊﻼﻗﺔ
واﳌﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﺤﻼت اﳋﻴﺎﻃﺔ واﳌﺸــﺎﻏﻞ.
وردا ﻋﻠــﻰ ﺳــﺆال »اﻷﻧﺒــﺎء«
ﺧﻼل اﳌﺆﲤــﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻦ
ﺗﻘﻴﻴــﻢ وزارة اﻟﺼﺤــﺔ ﺧﻼل
اﻟﺸــﻬﺮﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴــﲔ ﻷﻋــﺪاد
اﻹﺻﺎﺑﺎت وﺛﺒﺎﺗﻬﺎ رﻏﻢ ﺗﻐﻴﺮ
اﻷرﻗــﺎم ﻓــﻲ دول أﺧﺮى ،ﻗﺎل
د.اﳌﻄﻴﺮي إن ﺛﺒﺎت اﻷرﻗﺎم ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ.
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اﳊﻴﺎة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﳉﻤﻌﺔ  ١٤أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﳊﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﳉﺰﺋﻲ
)اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

وﻣﻀﺎت

أدﻋﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
»اﻟﻌﺘﻴﭽﺔ«
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ١٤٤١ﻫـ ٢٠٢٠ -م
اﻟﺘﻲ أﻓﺮزت »اﳋﻨﲔ واﳋﺎﻳﺲ« وأﺣﻴﺖ ﻟﻬﺠﺘﻨﺎ
اﻟﻌﺘﻴﭽﺔ.
ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﻲ وﺟﻴﻠﻲ اﳌﺨﻀﺮم اﻟﻄﻴﺐ أدﻋﻴﺔ
ﺳﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ آﺑﺎﺋﻨﺎ وأﺟﺪادﻧﺎ وﺟﺪاﺗﻨﺎ وأﻣﻬﺎﺗﻨﺎ،
وﻗﺪ اﻧﺪﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺒﻌﺾ ﻳﻠﻔﻆ أﻧﻔﺎﺳﻪ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺜﻴﺮة وﻃﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.
زﻣﻦ راح ووﻟﻰ وﺣﺎﺿﺮ ﻧﻌﻴﺸــﻪ وآﺧﺮ
ﻗﺎدم ﻣﻦ رﺣــﻢ اﳌﺠﻬﻮل ،وﻋﻠﻴﻨــﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ
ﻷﺟﻴﺎﻟﻨﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ )ﺟﻤﻴﻞ ذاك اﻟﺪﻋﺎء(
اﻟﺬي ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻌﻪ ﻟﻌﻞ )ﻋﻴﺎﻟﻨﺎ( اﻟﻴﻮم ﻳﻘﺘﺒﺴﻮن
ﻣﻨﻪ وﻳﺪﻋﻮن ﺑﻪ وإن ﺿــﺎع ﻓﻬﻴﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻓﺎت ،وﻫﻨﺎ أرى ﻟﺰاﻣﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ )اﻟﺪﻋﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻌﺘﻴﭻ(.
ﻣﺎ أﺟﻤﻞ ﻣﺎ ﻋﺸــﻨﺎه ﻓﻲ ﺳــﻨﻮات ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ )اﻷدﻋﻴﺔ( ﺗﻄﺮق ﻣﺴﺎﻣﻌﻨﺎ وﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻌﺎن ﻋﺬﺑﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أﻓﻮاه أﻫﻠﻨﺎ اﳌﺴﻨﲔ ،ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺎ درﺟﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷدﻋﻴﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ
اﳊﻠﻮة ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻈﻬﺮ
أﺣﺎﺳﻴﺴﻬﻢ وﻣﺸــﺎﻋﺮﻫﻢ ﻓﻲ أﺟﻤﻞ اﻟﻌﺒﺎرات
ﺑﺄﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
إﻻ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻌﻴﺸﺔ
وﻫﻢ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ )ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن واﻹﻣﺎرات واﻟﻴﻤﻦ(.
أﻫﻠﻨﺎ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ،ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺴــﻤﻌﻮﻧﻨﺎ
)دﻋﻮاﺗﻬﻢ اﻟﻄﻴﺒﺔ( ،وﻫــﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺻﺎدق ﻋﻤﺎ
ﻳﺪور ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳــﻬﻢ وﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
وﺻﺪورﻫﻢ وﻫﻲ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻨﺒﺮات ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء أو اﻟﺮﺟﺎل ،وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺪور ﺣﻮل ﻃﻮل
اﻟﻌﻤﺮ واﻟﻬﺪاﻳﺔ واﻟﺪﻋﺎء ﺑﺴﻌﺔ اﻟﺮزق واﻟﺒﺮﻛﺔ
واﻟﺪﻋﻮة ﺑﺎﻟﻔﻼح واﻟﻘﺒﻮل وﻫﻜﺬا.
ﻣﻦ أﺟﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮات:
 ﻳﻌﻞ ﻋﻤﺮك ﻃﻮﻳﻞ واﺳﻨﻴﻨﻚ داﳝﺔ ﻋﺴﻰﻋﻤﺮك ﻋﻤﺮ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻨﺒﻲ.
 ﲢﺼﻨﺖ ﻋﻠﻴــﻚ ﺑﺎﷲ وآﻳﺎت اﷲ اﻟﺘﺎﻣﺔ،اﷲ ﻳﺒﺎرك ﻓﻴﻚ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﺰاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد ،ﻳﻌﻞ ان
ﻃﺤﺖ وﻗﻴﺖ وإن ﻃﻠﺒﺖ أﻋﻄﻴْﺖ.
 ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻮاﻳﻔــﻲ ،ﻳﺎ ﺑﻌﺪ روﺣﻲ ،ﻳﺎ ﺑﻌﺪﻋﻤﺮي ،ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﺒﻲ ،ﻳــﺎ ﺑﻌﺪ ﭼﺒﺪي ،ﻳﺎ ﺑﻌﺪ
ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻴﻨﻚ ،ﻳﺎ روﺣﻲ روﺣﻚ ،ﻋﺴــﻰ ﻳﻮﻣﻲ
ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻚ ،أﺑﻮي وﺧﻠﻒ ﻳﺪاﻧﻲ ،ﻏﻨﺎﺗﻲ إﻧﺖ.
 أﻣﻨﺘــﻚ اﷲ ،أﻣﺎﻧــﺔ اﷲ وﺣﺪه ﲢﻔﻈﻚوﲢﺮﺳﻚ ﻳﻌﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﻮﻓﺠﻚ وﻳﻦ ﻣﺎ ﳝﻤﺖ،
ﻳﺎ أﻣﺎن اﳋﺎﻳﻔﲔ ﻳﺎ دﻟﻴﻞ اﳌﺘﺤﻴﺮﻳﻦ ،اﷲ ﻳﺆﻣﻦ
ﺧﻮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ ،اﷲ ﻳﻮدﻳﻚ ﺳﺎﻟﻢ ،واﻳﻴﺒﻚ ﺳﺎﻟﻢ،
ﻳﻌﻠﻚ اﺗﻴﻲ ﻣﻨﺴﺮ اﳋﺎﻃﺮ ﻳﻌﻠﻚ اﺗﻴﻨﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻏﺎﱎ.
 اﷲ ﻳﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴــﻚ ﻧﻌﻢ اﷲ ،ﻋﻄﺎك اﷲ ﻣﺎﻳﻐﻨﻴﻚ وﻳﭽﺜﺮ ﺧﻴﺮك ﻣﺎ ﻗﺼﺮت.
 ﻛﻔﻮ واﷲ واﻟﻨﻌﻢ وﺳــﺒﻌﺔ اﻧﻌﺎم ،ﺑﻴﺾاﷲ وﻳﻬﻚ.
 ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ..ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ..ﻳﺎ ﻫﻠﻪ وﻳﺎﻣﺴﻬﻠﻪ ،اﺷﻠﻮﻧﻜﻢ ﺣﻴﺎك اﷲ )ﺣﻴﺎچ اﷲ( ﻛﻠﻄﻲ..
اﻛﻠﻂ ﻳﻌﻨﻲ :ﺗﻔﻀﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﳌﺮأة.
 ﻳﺎ ﻋﻞ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﭽﻴﭻ وﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻚ اﻟﺒﻼ. ﻋﻮﻳﻨﺘﻲ ،ﺧﻨﺖ ﺣﻴﻠﻲ ،اﷲ ﻳﺨﻠﻒ ﻋﻠﻴﻚأو ﻋﻠﻴﭻ.
 ﻳﻪ ﻳﻪ اﺷﻬﺰﻳﻦ ،ﻣﻠﺒﻮس اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﻄﻌﻴﻨﻪﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻳﺎ ﺣﻠﻮة ،ﻋﻠﻴﭻ ﻳﻀﻮي ﻣﻨﻮر.
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 راح اﻟﻠــﻲ راح واﻟﻌــﻮض ﻋﻠﻰ اﷲ ﺑﻌﺪﺷﻨﺴﻮي ﻫﺬه ﻛﺘﺒﻪ اﷲ ،اﷲ ﻛﺎﺗﺐ.
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮات واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ،وﻟﻜﻞ ﻣﻔﺮدة
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ذﻛﺮﻳﺎت ﻋﻨﺪ آﺑﺎﺋﻜﻢ وأﺟﺪادﻛﻢ
وﺟﺪاﺗﻜﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻜﻢ ،رﺣﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻏﺎدر واﻟﻌﻤﺮ
اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻸﺣﻴﺎء ﻋﻠﺸﺎن ﻳﺬﻛﺮون أﺣﻔﺎدﻫﻢ ﺑﺄﻟﻔﺎظ
وﻣﻔﺮدات ﻋﺰﻳــﺰة ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺗﻜﺎد ﺗﻀﻤﺤﻞ وﺗﻨﻘﺮض.
٭ وﻣﻀﺔ :ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻟﻨﺎ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﻤﻞ ﻣــﻦ ذﻛﺮﻳﺎت وﻟﻮﺣﺎت وﺗﺮاث
وﻣﻔﺮدات وﺣﭽﺎوي ﺣﻠﻮة وﻣﻮروث ﻓﻠﻜﻠﻮري
وﺗﺮاﺛﻲ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻟﺒﺪاح ،د.أﻳﻮب ﺣﺴﲔ وﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪان واﳌﺆرخ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ ﺣﺎﻛﻤﺔ اﻟﺬي
ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳊﻘﺒﺔ ﻣﻦ  ١٧٥٠اﻟﻰ
 ١٩٦٥وﻋﺒﺪاﷲ اﳊﺎﰎ وﺟﻬﻮد د.ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻐﻨﻴﻢ ود.ﻋﺒﺪاﷲ ﻳﻮﺳــﻒ اﻟﻐﻨﻴﻢ ،أﻃﺎل اﷲ
ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻫﻤﺎ ،وﻓــﺆاد اﳌﻘﻬﻮي ،واﻟﻌﺒﺪ اﳌﻐﻨﻲ
ود.ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳــﻒ اﳊﺠﻲ واﻟﺰﻣﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺣﻤﺰة ﻋﻠﻴﺎن واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﻔﺮﺣﺎن وآﺧﺮﻳﻦ
ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﳌﺠﺎل ﻟﺬﻛﺮﻫﻢ ،ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺣﺎول اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ
ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣــﻮ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء ﻃﺎﻳﺤﲔ اﳊﻆ
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻮﺛﻮا ﺳــﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻐﺴﻴﻞ ﻗﺬارﺗﻬﻢ
ﻗﺒﺤﻬﻢ اﷲ.
٭ آﺧﺮ اﻟﻜﻼم :ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺘﻲ ﺳﻄﺮﺗﻬﺎ ﻟﻚ
ﻣﻦ ﻗﺪﱘ اﳊﭽﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات وأدﻋﻴﺔ
وﻣﺪاﺋﺢ وﲢﺎﻳﺎ وﺗﺮﺣﻴﺐ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻣﻼت
واﻷﻗﻮال واﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻨﺒﺮات ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﺗﺘﻨﻮع  ،ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮات أذﻛﺮﻫﺎ
وأذﻛﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﻤﺤﻲ.
٭ زﺑﺪة اﳊﭽﻲ :ﻫﺬه دﻋــﻮة ﻟﻶﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت
اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻠﻮا ﻣﻌﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ )اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻋﻮد( أن
ﻳﺠﻠﺴﻮا )ﻋﻴﺎﻟﻬﻢ اﻟﺸﺒﺎب( وﻳﻌﻠﻤﻮﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﳉﻤﻞ واﻟﻌﺒﺎرات واﻷﻟﻔﺎظ ﺣﺘﻰ ﻧﺰرع ﻓﻴﻬﻢ
)ﺣﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ( ﺑﻌﺪ أن وﺟﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺑﺎﻋﻬﺎ ﲟﺎل ﻓﺎﺳــﺪ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﻠﺜﺮاء ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺎون
ﻹﺣﻴﺎء ﻣﻔﺮدات ﻟﻬﺠﺘﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ وﺗﺮاﺛﻨﺎ
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ اﻟﻨﻈﻴﻒ
ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ،وﺻﺤﻴﺢ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻪ إﻻ اﻟﺬﻛﺮى
وﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﺟﻴﻠﻨﺎ اﳌﺨﻀﺮم ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات
اﻟﺮﻧﺎﻧﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ اﻷﻗﺪﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﻮا
وﻛﺪوا ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﲟﺎﻟﻬﻢ اﳊﻼل وﺟﻬﺪﻫﻢ وﺣﻠﻮ ﺻﻨﻴﻌﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﺪﻫﻮر
وﻋﻠﻰ ﻣــﺮ اﻷزﻣﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ واﻵﻧﻴﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ،
ﻷن اﻟﻜﻮﻳﺖ )أﻣﺎﻧﺔ( أﻫﻠﻨﺎ وﺷــﻌﺒﻨﺎ اﻟﻨﻈﻴﻒ
اﻟﻌﻔﻴﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺪوا اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎن وﻟﻢ
ﻳﺨﻮﻧﻮا أﻣﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﺮﺣﻢ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮا إﻟﻰ
رﺣﻤﺔ اﷲ ،وأﻃﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻟﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﻬﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷدران اﻷوﺳﺎخ ﻓﻲ
زﻣﻦ )ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ( واﻷﻳﺪي ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﺿﺌﺔ
اﳌﻀﺮوﺑﺔ ﺑﺎﻹﺛﻢ واﳋﻴﺎﻧﺔ ..ﻓﻲ أﻣﺎن اﷲ.

ﺷﻔﺎء  ٦٤٨ﺣﺎﻟﺔ ..وإﺟﺮاء  ٤١٤٧ﻣﺴﺤﺔ ﺧﻼل اﻟـ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ

 ٧٠١إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑـ »ﻛﻮروﻧﺎ«

 ٪٧١ﻣﻨﻬﺎ ﳌﻮاﻃﻨﲔ ..وﻻ وﻓﻴﺎت
ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪاﳌﻌﺒﻮد

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻣﺲ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ٧٠١
إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﭭﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ
اﻷرﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﳊﺎﻻت اﳌﺴــﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ
 ٧٤٤٨٦ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﲔ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ أي ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة
ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻓﻴﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻨﺪ ٤٨٩
ﺣﺎﻟﺔ .وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة
د.ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻨﺪ إن ﻣﻦ ﺑﲔ اﳊﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺛﺒﺘﺖ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ ﳊﺎﻻت
ﺗﺄﻛﺪت إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ وأﺧﺮى ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر
اﻟﻌﺪوى وﻓﺤﺺ اﳌﺨﺎﻟﻄﲔ ﻟﻬﺎ .وأوﺿﺢ اﻟﺴﻨﺪ
أن ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟـ  ٧٠١اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ٥٠٠
ﺣﺎﻟﺔ ﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻛﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٪٧١٫٣٣
و ٢٠١ﺣﺎﻻت ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪٢٨٫٦٧
وذﻛﺮ اﻟﺴﻨﺪ أن اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺗﻮزﻋﺖ ﺣﺴﺐ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  ٢٠٩ﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺼﺤﻴﺔ و ١٧٢ﻓﻲ اﳉﻬﺮاء و ١٢٧ﻓﻲ
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ و ٩٩ﺑﺤﻮﻟﻲ و ٩٤ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن ﻋﺪد ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰة ﺑﻠــﻎ  ١١٨ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ
اﳌﺠﻤــﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﳉﻤﻴﻊ اﳊــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺘﺖ
إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌــﺮض وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺘﻠﻘــﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  ٧٨٩٨ﺣﺎﻟﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﳌﺴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟـ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻠﻎ  ٤١٤٧ﻣﺴﺤﺔ
ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت  ٥٤٨٠٠٥ﻓﺤﻮﺻﺎت.
وﺟﺪد اﻟﺴــﻨﺪ دﻋــﻮة اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ
إﻟﻰ ﻣﺪاوﻣﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻜﻞ ﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﲡﻨﺐ
ﻣﺨﺎﻟﻄــﺔ اﻵﺧﺮﻳــﻦ واﳊﺮص ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺒﺪﻧﻲ ،ﻣﻮﺻﻴﺎ ﺑﺰﻳﺎرة
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﳉﻬﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎدات
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
اﺣﺘﻮاء اﻧﺘﺸﺎر اﻟﭭﻴﺮوس.
وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻴﻮم ﺷﻔﺎء  ٦٤٨إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﻊ
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد
ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻔﺎء  ٦٦٠٩٩ﺣﺎﻟﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة ﲤﺎﺛﻞ ﺗﻠﻚ
اﳊﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﺸــﻔﺎء ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﳋﻄﻮات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻏﺎﱎ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ًا ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت اﳌﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻀﻠﻲ

ﻗﺎم وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
د.ﺳــﻌﻮد اﳊﺮﺑــﻲ ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ﺑﺰﻳﺎرة
اﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﳌﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﳊﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﳉﺪﻳﺪ  ٢٠٢١/ ٢٠٢٠وﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺳــﻴﺮ ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺷﺎﻛﺮا
ﺟﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻨﺼﺔ
واﻟﺘﻮاﺟﻴﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻠﻤﲔ.
ﺑﺪورﻫــﺎ ،ﻗﺎﻟــﺖ اﳌﻮﺟــﻪ اﻟﻌــﺎم
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺎت إﳝﺎن اﻟﺴــﻮﻳﺤﻞ إﻧﻪ ﰎ
اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳊﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﰎ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ  ٦اﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺴــﻮﻳﺤﻞ أﻧﻪ ﰎ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺣﻠﻘﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣــﻦ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺑــﺪأ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﳌــﺎدة ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
واﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ وﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺷــﺎﻛﺮة
اﳌﻮﺟﻬﲔ واﳌﻌﻠﻤﲔ ورؤﺳــﺎء اﻷﻗﺴــﺎم
وﺟﻤﻴﻊ اﻹدارات ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳊﻠﻘﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﻫﺬا ،وأﺻﺪر د.ﺳﻌﻮد اﳊﺮﺑﻲ أﻣﺲ
ﻗﺮارا ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻏﺎﱎ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺪﻳﺮا ﻹدارة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎزه
ﻓﺘﺮة اﻟﻨﺪب ﺑﻨﺠﺎح .
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر
ﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ان ﻫﻨﺎك ﻗــﺮارا ﻻﺣﻘﺎ
ﺳﻴﺼﺪر ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮاً ﻹدارة
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة .

اﻟﻮزﻳﺮ د.ﺳﻌﻮد اﳊﺮﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﳌﻄﻴﺮي ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :إﺣﺎﻟﺔ  ٩ﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻀﻠﻲ

أﻋﻠــﻦ ﻣﺪﻳــﺮ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳋﺎص ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺳــﻨﺪ
اﳌﻄﻴــﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﺧﺎص
ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« ﻋﻦ إﺣﺎﻟﺔ  ٩ﻣﺪارس
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻘــﺮارات وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح
ﺑﺄي ﲡﺎوز ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وﻗﺮارات اﻟﻮزارة .وﻗﺎل
اﳌﻄﻴﺮي اﻧﻪ ﰎ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ واﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺪارس ﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارة اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ان أي ﻣﺪرﺳﺔ
ﺗﺪﻋــﻲ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻠﻬﺎ اﻟﻘﺮارات
ﺳــﺘﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺑﺈﻳﺼﺎﻟﻬــﺎ
وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ان أي

ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺟﺒﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام

ﻣﻌﻠﻤﻮن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻬﻢ
ﻋﻦ اﻹﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻀﻠﻲ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ»اﻷﻧﺒﺎء«
ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻦ إﺟﺎزﺗﻬﻢ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ان اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة أو ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻻﺳــﻴﻤﺎ
وان ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﻓﻘﻂ.

ﺳﻨﺪ اﳌﻄﻴﺮي

ﺷﻜﻮى ﺗﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر
ﺳﺘﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﻖ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺮارات.

وأوﺿﺤﺖ اﳌﺼﺎدر ان ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ
أﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻟﻜﻦ ﻫﺬه إﺟﺎزة إﺟﺒﺎرﻳﺔ وﻻ
ﲢﺴﺐ ﻣﻦ إﺟﺎزة اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻹﺟﺎزة ،ودون أن ﲤﺲ إﺟﺎزﺗﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
وذﻛﺮت اﳌﺼﺎدر ان ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻬﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻛﺒﻴﺮة وﻫﻢ اﳌﻌﻠﻤﻮن واﳌﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ داﻋﻴﺔ اﻟــﻮزارة إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ وﻣﻌﺎﳉﺘﻪ.

إدارات ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻘﻴﻢ اﳌﺒﺎﻧﻲ وإﺟﺮاء ﻣﺴﺤﺎت ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺗﺴﺘﻨﻔﺮ ﳌﻮاﺟﻬﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻓﻲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻀﻠﻲ

اﻟﻌﺠﻤﻲ :ﺿﺮورة ﻋﺪم إﻟﺰام اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« أن اﻛﺘﺸﺎف ﻋﺪد
ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﳌﺼﺎﺑﺔ ﺑﭭﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣــﺪارس اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أﻣﺮ ﻳﻘﻠﻖ اﻟﻘﻴﺎدات
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﻨﻔﺮت وﲤﺮ
ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وأوﺿﺤــﺖ اﳌﺼﺎدر أن ﻫﻨــﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻹدارات ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺘﻌﻘﻴﻢ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻊ إﺟﺮاء ﻣﺴﺤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺜﻤﻨﺔ
اﻟــﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺎﺗﻨــﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﳉﺎﻧﺐ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻗﺎم اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎص
واﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑــﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د.ﻋﺒﺪ اﶈﺴــﻦ اﳊﻮﻳﻠﺔ ﺑﺠﻮﻟﺔ
ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﲟﺪرﺳــﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﲔ ،وذﻟﻚ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﳌﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻷدﺑــﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷداء
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي.

واﻹدارﻳﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺎﳊﻀﻮر ﻟﻠﻤﺪارس
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻀﻠﻲ

ﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻄﻴﻊ اﻟﻌﺠﻤﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻀﺮورة إﺻﺪار ﻗﺮار ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻌﺪم إﻟــﺰام اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻹدارﻳﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺎﳊﻀﻮر ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ .وﻗﺎل اﻟﻌﺠﻤﻲ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ اﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﺎﻻت إﺻﺎﺑﺔ ﺑﭭﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻌﺪم إﻟﺰام اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻹدارﻳﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺎﳊﻀﻮر ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻨﺎ ﻧﻜﺮر
ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ وذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اداراﺗﻨﺎ اﳌﺪرﺳﻴﺔ.

ﻣﻄﻴﻊ اﻟﻌﺠﻤﻲ

اﻟﺸﻄﻲ» :اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ« أﻛﺪت ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ  ٦٥أﻟﻒ ﻣﺨﺎﻟﻂ ﺧﻼل أزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«

ﺗﻜﺮﱘ  ١٠٠ﻣﺘﻄﻮع وﻋﺎﻣﻞ ﲟﺨﺘﺒﺮات ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان

ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻣﻊ وﻛﻴﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ

ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ »اﻟﺼﺤﺔ«
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻌﺒﺪاﷲ

اﺟﺘﻤــﻊ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻌــﻼج
اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻊ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﳉﻮدة واﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة د.ﻣﺤﻤﺪ اﳋﺸﺘﻲ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ
اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻋﺒﺪاﷲ زﻣﺎن.
وذﻛﺮت رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴــﺔ ﻫﻨﺎء اﳋﻤﻴﺲ
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓــﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎع
أﻧﻪ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ

ﻣﻨﺘﺴــﺒﻲ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﰎ ﻃﺮﺣﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻘﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻊ وزﻳﺮ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﻴﺦ د.ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ،واﻟﺬي ﻧﺜﻤﻦ
ﺟﻬﻮده ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻲ اﻟﻌﻼج
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .وﺑﻴﻨﺖ أن اﳋﺸﺘﻲ اﺳﺘﻤﻊ ﻷﻋﻀﺎء
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ
اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺴــﺒﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أﻧﻪ وﻋﺪ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ.

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺮﻣﲔ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان )زﻳﻦ ﻋﻼم(
ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪ اﳌﻌﺒﻮد

أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي
اﻟﺼﺤﻴﺔ د.أﺣﻤﺪ اﻟﺸــﻄﻲ أن
ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ اﻟﻌﺪان
ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ  ٣٣أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل
أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﲟﺎ ﻳﻔﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ان
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وزﻳــﺎدة اﻟﺘﺠﻬﻴــﺰات ﻹﻋــﺪاد
ﻣﻬﺎرات وﻛــﻮادر ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ واﳌﺮاﻛﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺚ ﻣﺎ
اﺟﺮي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ.
ﺟــﺎء ذﻟﻚ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ

»اﻷﻧﺒــﺎء« ﻋﻠــﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔﻞ
اﻟﺘﻜﺮﱘ اﻟــﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻟﺘﻜــﺮﱘ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﺑﺎﳌﺨﺘﺒﺮات ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ.
وذﻛــﺮ اﻟﺸــﻄﻲ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻷﺣﻤــﺪي اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻛﺮﻣــﺖ
أﻛﺜــﺮ ﻣﻦ  ١٠٠ﻣﺘﻄــﻮع وﻋﺎﻣﻞ
ﲟﺨﺘﺒﺮات ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ اﻟﻌﺪان
ﻛﻨﻮع ﻣﻦ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺠﻬﺪ
اﳌﺒﺬول ﻣﻨﻬﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻃﻼﻋﻪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺆﻛــﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ٦٥
أﻟﻒ ﻣﺨﺎﻟﻂ ﺑﻜﻞ إﺟﺮاءاﺗﻬﻢ ﻣﻦ
اﺗﺼﺎل واﺳــﺘﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺘﺒﻊ،
وﻫﻮ ﺟﻬــﺪ ﺧــﺎرق ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ
 ٤٠ﺷــﺨﺼﺎ ﰎ إرﻓــﺎده ﻣــﻦ

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ورﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﺨﺘﺒﺮات ﻳﻜﺮﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي

اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻷوﻟﻴــﺔ
واﻟﺼﺤــﺔ اﳌﺪرﺳــﻴﺔ ،إﳝﺎﻧــﺎ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄن »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﺎﻫﻞ«،
ﻣﺆﻛــﺪا أن اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ
ﺗﻜﺮﳝﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف
ﺷﺮاﺋﺤﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﻮا
ﻣﺜــﺎﻻ ﻟﻼﻧﻀﺒــﺎط واﻻﺟﺘﻬﺎد
ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺮد اﳉﻤﻴﻞ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺜــﻞ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.
ﺑــﺪوره ،ﻗــﺎل ﻧﺎﺋــﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان ورﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ
ﻛﻮﻓﻴــﺪ ١٩-د.ﻃﺎرق دﺷــﺘﻲ:
ﻛﺮﻣﻨﺎ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا
ﺑﺪور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻄﻮاﻗﻢ

اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﺑــﻜﻞ ﺣــﺐ وﻋﻄﺎء،
ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﻮا اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
وأﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ
اﻷﺟﻨﺤــﺔ واﳋﻴﻤــﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
واﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻷﻣــﻮر ﺣﻴــﺚ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻊ  ٧٠أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻘﻠﻴــﻞ ﻋﺪدﻫــﻢ اﻟــﻰ  ٢٠ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟــﻲ وﻫﻢ ﻋﻠﻰ
اﺳــﺘﻌﺪاد ﺣﺎل ﺣﺪوث ﻣﻮﺟﺔ
أﺧﺮى ﻟﻠﻌﻮدة اﻟﻰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ.
وأﺿﺎف دﺷﺘﻲ :ﻫﺆﻻء ﺟﻨﻮد
ﻣﺠﻬﻮﻟــﻮن ،ﻛﺎن ﻋﻤﻠﻬــﻢ ﻣﻬﻢ
ﺟﺪا ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﭭﻴــﺮوس ﺑﻴﻨﻬﻢ
وﻟﻜﻨﻬﻢ اﺳــﺘﻄﺎﻋﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون

ﺗﺨﻄﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.
وﻋﻦ ﻛﻮن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي
اﻷﻛﺜﺮ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﭭﻴﺮوس ﺣﺴﺐ
اﻹﺣﺼــﺎء اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻟــﻮزارة
اﻟﺼﺤــﺔ ﻗﺎل دﺷــﺘﻲ :اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻀﻢ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و ٣٠٠أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ
ﻓﻤــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ذﻟــﻚ ،وﻟﻜﻦ
اﳌﻼﺣﻆ أن ﻧﺴــﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت
أﺻﺒﺤﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻔﻲ
أوج اﻷزﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻮل
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ  ٥٠إﻟﻰ
 ٦٠ﺣﺎﻟﺔ.
وﻋــﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻮﺟــﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﭭﻴــﺮوس ﻗــﺎل :وﺿﻌﻨــﺎ
ﺧﻄﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﻣﺴﺘﻌﺪون ﻓﻲ أي وﻗﺖ.
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اجلمعة  ١٤اغسطس ٢٠٢٠

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي
(املرحلة الثالثة)

خالل جلسة حوارية استضافتها السفارة عن احلراك املدني في الواليات املتحدة بعنوان «احلرية والعدالة للجميع»

السفيرة األميركية :أميركا تشهد حراك ًا اجتماعي ًا ملناهضة
التمييز العرقي وال نخجل من إثارة هذه القضايا لتحقيق التقدم فيها
أسامة دياب

أكدت السفيرة األميركية
لدى البالد ألينا رومانوسكي
أننــا نعيــش فتــرة غيــر
مســبوقة من تاريخ عاملنا
املعاصــر وذلــك ألســباب
يعلمهــا اجلميع ،موضحة
أن الواليات املتحدة تشهد
حــراكا اجتماعيا ملناهضة
التمييز العرقي والذي من
املمكن أن يؤدي إلى تغيير
حقيقي في طريقة تعاملنا
مــع العنصريــة املمنهجة
والتعامل الوحشي للشرطة
في بعض األحيــان ،الفتة
إلــى احلــزن العميق الذي
انتــاب األميركيني بســبب
احلادث املأسوي الذي أدى
إلى مقتل املواطن األميركي
جورج فلويد ،ولقد شهدت
األسابيع التي تلت احلادث
تضامــن قطاعات عريضة
مــن الشــعب األميركي مع
قضيته.
وأشارت رومانوسكي ـ
في مجمل كلمتها االفتتاحية
خالل اجللسة احلوارية التي
نظمتها السفارة األميركية
عــن العالقــات العرقيــة
واحلراك املدني في الواليات
املتحدة بعنــوان «احلرية
والعدالــة للجميــع» ـ إلى
أن االحتجاجات التي عمت
الواليــات املتحدة بســبب
هــذا احلــادث هــي األكبر
فــي تاريخها حيث قام بها
حوالي  ٢6مليون نسمة من
أكثر من  ٢٠٠٠مدينة ،وهذه
احلركة االحتجاجية نتجت
عنها حركــة عاملية تفاعل
معهــا الناس مــن أكثر من
 6٠دول في مختلف أنحاء
العالم.
ولفتت إلى أن الدستور
األميركــي ينص على حق
املواطنــني فــي العيــش
بسالم وعدم جواز املساس
بحقوقهم في أن يكونوا آمنني
في اشــخاصهم ومنازلهم
ومســتنداتهم ومقتنياتهم
ويحميهــم من اعتــداءات
الشرطة والسلوكيات غير

املســؤولة مــن بعضهــم،
موضحــة أن الواليــات
املتحــدة كدولــة يحكمهــا
القانــون تبــذل قصــارى
جهدها لتحقيق العدالة في
القضية املأساوية جلورج
فلويد وكل القضايا املماثلة
وتبحث كل ســبل احلماية
ملواطنيها من مختلف أشكال
العنصرية البغيضة والتي
متثل حتديــات اقتصادية
واجتماعية كبيرة.
وتابعــت :ال نخجل من
إثارة مثــل هــذه القضايا
وذلــك مــن أجــل حتقيق
التقــدم فــي مثــل هــذه
امللفات ،والــدول بالتأكيد
تــزداد قوة بقدر ممارســة
مواطنيهــا حلرية التعبير
وبقــدر ارتفــاع معــدالت
حرية الصحافة ،مشــيرة
إلــى أن الواليــات املتحدة
كدولــة حــرة ومنفتحــة
تسعى بفخر الى مساعدة
الدول على تطوير وحماية
احلريــات وتأخــذ قضية
حقوق اإلنسان على محمل
اجلد وترحب باحلوار في
قضايا التمييز العنصري
واملساواة ويعتبر ذلك أحد
أهم أسباب عقد هذه اجللسة
احلوارية.
وأضافت :نهتم بحقوق
االنســان فــي الكويــت
والتحديــات املختلفة التي
تواجهها ونرحب باملبادرات
ونســعى لبنــاء بيئــة من
الثقة واالحتــرام املتبادل
بيننا ،موضحة أن السفارة
األميركيــة في الكويت من
أكثر الســفارات تنوعا من
حيــث العاملني فيها حيث
تضم عاملني من  ٢7جنسية
وهي وسيلة مهمة حملاربة
العنصرية ،الفتــة إلى أن
الكويت ستشهد انتخابات
برملانية بنهاية هذا العام،
معربة عن أملها في أن تكون
مشــاركة عريضة من قبل
النساء والشباب.
وذكــرت رومانوســكي
زعيــم حركــة احلقــوق
املدنيــة بالواليات املتحدة

جانب من احللقة النقاشية

أميركا دولة قانون وتبذل قصارى جهدها لتحقيق العدالة في مأساة جورج فلويد وكل القضايا املماثلة
جون لويس والذي وافته
املنيــة مؤخــرا عــن عمــر
ناهز الـــ  8١عاما كنموذج

للنضال فــي مجال حقوق
االنسان وحارب العنصرية
والقوانني غير العادلة.

من جهتها ،اكدت الناشطة
احلقوقيــة األميركيــة
د .كارولــني جيفرســون

خالل مؤمتر صحافي عبر الهاتف للقائم بأعمال مدير الوكالة األميركية للتنمية الدولية

جون برسا 300 :ألف شخص تأثروا بكارثة مرفأ بيروت
وسنقدم الدعم لهم من خالل اجلامعة األمريكية في بيروت
أسامة دياب

أكد القائــم بأعمال مدير
الوكالــة األميركيــة للتنمية
الدولية جون بارســا ومدير
املســاعدات اخلارجيــة في
وزارة اخلارجية األميركية أن
الوكالة تعمل مع منظمات في
املجتمع املدني لضمان وصول
املساعدات اإلنسانية للحاالت
املتضررة واألكثر احتياجا لها
وال تعمل مع احلكومات بشكل
مباشــر ،مشيرا إلى أن هناك
نحو  300ألف شخص تأثروا
بكارثة مرفأ بيروت وسنقدم
الدعم لهم من خال اجلامعة
األمريكية في بيروت من خال
أنشطة باستجابة عاجلة مثل
املساعدات الطبية للمتأثرين
من هذا االنفجار.
وذكر بارســا في ايجاز

جون بارسا

صحافي  -شــارك فيه عدد
مــن الصحف احملليــة  -أن
استجابة الوكالة للكارثة التي
حلت على لبنان بلغت  18مليون
دوالر ،ونعمل على التأكد من
وصول املساعدات أإلنسانية
للجهات احملتاجة .وشدد على
االلتزام بتقدمي مساعدات لدعم
حوالي  60ألف شخص لبناني

خال  3أشهر وسوف نعمل
مع شــركائنا احملليني لتقدمي
هذه املساعدات عبر اجلامعة
األميركية ببيروت باإلضافة إلى
شركاء الوكالة األميركية للتنمية
الدولية الذين يتعاملون أيضا
للتصدي جلائحة كوفيد.19 -
وحول كيفيــة التأكد من
وصــول املســاعدات ،قال:
نحن نعمل مع برنامج الغذاء
العاملي ومنظمات موثوق بها
للتأكد من وصول املساعدات
اإلنسانية بشكل عامل للجهات
احملتاج ،الفتا الى وجود معايير
محــددة للتأكــد من وصول
هذه املســاعدات وان برنامج
الغذاء العاملي ملتزم بتطبيق
هذه املعايير .وردا على سؤال
حول إمكانيــة اجراء حتقيق
حيادي ملا حــدث في لبنان،
قال إن الــذي يحتاجه الناس

أكد السماح بدخول الركاب غير الكويتيني ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة األولى مع مواطن

أكــد املتحــدث الرســمي
لــإدارة العامــة للطيــران
املدنــي م.ســعد العتيبي ،أن
اإلدارة فــي الســابق كانــت
تعمل على  3محاور رئيسية
هي :رحالت اإلخالء واإلجالء
والشــحن واآلن فتحنا نافذة
جديــدة تتمثل فــي الرحالت
التجارية التي انطلقت بداية
أغسطس ،ومنذ ذلك اليوم بلغ
عدد املغادريــن  ١٠975راكبا،
فيمــا بلغ عدد القادمني 68٤8
بإجمالي  ١78٢3راكبا ،مشيرا
إلى أن عدد الرحالت املغادرة

م.سعد العتيبي

بلغ  ١٢8رحلــة ،والقادمة ١3١
رحلة ليكــون اإلجمالي ٢59
رحلــة ،وجمـــــيع الرحالت

صالحية اإلقامة ،وانه بناء على
تعليمات السلطات الصحية
صدرت التعليمات لكل شركات
الطيــران العاملــة فــي مطار
الكويت الدولي بحظر الطيران
التجـــــاري إلى الــدول الـ 3١
احملظورة وهي :الهند وإيران
والصني والبرازيل وكولومبيا
وأرميــــنيا وبنـــــغالديش
والفلبني وســورية وإسبانيا
وسنــــغافورة والبـــــوسنة
والهرسك وسريالنكا ونيبال
والعراق واملكسيك وإندونيسيا
وتشيلي وباكســتان ومصر
ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا
ومقدونيا الشمالية ومولدوفا

وبنمــا وبيــرو وصربيــا
ومونتينيغــر والدومينيكان
وكوســوڤو ،الفتا إلى أن هذا
التعميــم جــاء اســتنادا إلى
املنظمــات الدولية والتقارير
الدوليــة بالنســبة النتشــار
ڤيــروس كورونــا والذي مت
تصنيــف بعض الدول عالية
اخلطورة ،وبالتالي مت حظر
هذه الــدول والقائمة تراجع
كل  ١٠أيام بدراسة مستفيضة
ومتأنيــة من قبل الســلطات
الصحية إلضافة دول أخرى
أو إلغاء بعض الدول ،وكل هذه
اإلجراءات تعتمد على إجراءات
الوباء حول العالم.

من  22دولة خالل العشرة األوائل من شهر ذي احلجة

أعلن مدير جلنة الدعوة
اإللكترونية التابعة جلمعية
النجــاة اخليريــة عبداهلل
الدوســري أنــه بفضل اهلل
تعالــى مت إشــهار إســالم
١85مهتديا ومهتدية من ٢٢
دولة بـ  5لغات مختلفة خالل
العشرة األوائل املباركة من
ذي احلجة.
وبــني الدوســري أن
املهتدين اجلدد انتظموا في
الدروس التعليمية التابعة
للجنــة فــور دخلوهم دين
اإلســالم ،حيــث يلتحــق
املهتدي اجلديــد منذ اليوم
األول إلســالمه بالكــورس

عبداهلل الدوسري

األول والــذي يهتم بتعليم
املهتدي معنى ال اله إال اهلل
محمد رسول اهلل ،والتوحيد

اخلطيب من غير املؤذنني
محمد راتب
اختيــار موضوع آخر ،فال
مانع من ذلك بشرط االلتزام
أكد عضو مجلس إدارة
مبيثاق املسجد ،وأال تزيد
نقابــة اخلطبــاء واألئمــة
مــدة خطبته مــع الصالة
واملؤذنني الكويتية د.أحمد
عن  ١5دقيقة ،ومن يخالف
صبــاح املال فــي تصريح
ذلك يلتزم بخطبة الوزارة
لـ«األنباء» أن حتديد وقت
املذاعة واملوزعة في اخلطب
خطبــة اجلمعــة والصالة
القادمة.
بـــ  ١5دقيقــة يســاهم في
ودعا املعنيني بالتعميم
احملافظة على سالمة رواد
إلى التمســك به وااللتزام
املســاجد والتقليــل مــن
ببنــوده ،وتقــدمي صورة
مخاطر وتبعــات ڤيروس د.أحمد صباح املا
مشرقة عن العمل في وزارة
كورونا املســتجد ،مشيدا
بتعميم وزارة األوقاف إلى مديري اإلدارات األوقاف وقيام األئمة واخلطباء واملؤذنني
باحملافظات بخصوص مدة صالة وخطبة بواجباتهم على أكمل وجه واحلرص على
سالمة وصحة أبناء الكويت والقاطنني فيها،
اجلمعة.
وأشــار املال إلــى أن التعميــم أكد على متقدما بالشكر لوزير األوقاف ومسؤولي
اخلطباء املكلفني باخلطابة االلتزام بنص الــوزارة ووكيــل املســاجد علــى حرصه
خطبة الوزارة املذاعة واملوزعة وإذا رغب واستجابته ملطالب األئمة واخلطباء.

لتشجيع مؤسسات املجتمع املدني على حماية البيئة واحلفاظ على توازنها

«الدعوة اإللكترونية» :إشهار 185مهتدي ًا ومهتدية إسالمهم
اخلالص هلل تعالى ،ونبذ كل
العقائد والعادات الشركية
التي كانت قبل اإلسالم ،وبعد
االجتيــاز يلتحــق املهتدي
بالكورس الثاني واخلاص
بتعليــم املهتديــن الصالة
وبعض من قصار الســور،
وذلك مــن خالل مجموعات
تعليميــة حســب الديانــة
السابقة واللغة.
ولفــت إلــى أن اللجنــة
حرصت على استثمار محنة
ڤيروس «كورونا» وحتويلها
إلى منحة وجعلها بوابة لنشر
رسالة اإلسالم ،حيث أطلقت
اللجنة حملتها الدعوية حتت

دعا إلى االلتزام ببنود ميثاق املسجد وعدم اإلخالل بها

اخلطبة والصالة بـ  15دقيقة ويجب االلتزام

إجمالي املسافرين منذ أول أغسطس
تسير بنجاح بتضافر جهود
كل اجلهات.
وأشار العتيبي في تصريح
لـــ «األنبــاء» إلــى أن اإلدارة
أصدرت التعميم رقم 9١/٢٠٢٠
إلى شركات الطيران العاملة
فــي مطــار الكويــت الدولي،
والذي يسمح بدخول الركاب
غيــر الكويتيني ممــن لديهم
صلــة قرابــة مــع كويتي من
الدرجــة األولى وهي :أب ،أم،
زوج ،زوجــة وأبنــاء قادمني
من الدول الـ  3١احملظورة من
دخول البالد.
وأكد السماح كذلك للعمالة
املنزلية املرافقة للكفيل شريطة

هناك بشكل اكثر من غيره هو
تقليص حجم املعاناة وتقدمي
املساعدات ،الفتا إلى انه لم ير
مثل انفجار مرفأ بيروت منذ
أحداث  11سبتمبر والفيضانات
التي جرت فــي أماكن كثيرة
وســيتم التأكد من ســامة
األبنية التي تأثرت باالنفجار،
ولكن ستكون األولوية ملن هم
على قيد احلياة وأصيبوا من
االنفجــار ومعاجلتهم وإبقاء
الناس في مأوى.
وردا على سؤال حول رؤيته
لدور مجلس التعاون اخلليجي
بتقدمي املســاعدات إلى لبنان
في ظل األزمة املالية احلالية،
اكتفى بقوله ليس لديه دراية
مبساهمة الدول األخرى في هذا
املجال ،الفتا إلى أن جيران لبنان
ميكنهم مساعدته في الظروف
التي مير بها حاليا.

املال لـ «األنباء»« :األوقاف» حددت وقت

العتيبي لـ «األنباء» 17823 :راكب ًا
ثامر السليم

جينكيــز أن الواليــات
املتحــدة التــزال تصــارع
املمارســات العنصريــة

والظلم االجتماعي املمنهج
ضد األقليات ،مشــيرة إلى
اجلهود التي تبذل للحفاظ
على قوانني احلقوق املدنية
ومبادئ الدستور االميركي
بالرغم مــن التراجع الذي
تشــهده الواليات املتحدة
فــي احلفاظ على احلريات
واملســاواة ،موضحــة أن
بلدهــا ستشــهد انتخابات
رئاسية قريبة ،معربة عن
أملهــا فــي ان تســاهم في
تغييــر هذا الواقع وهو ما
يتطلب تغييرا في االفعال
ومسؤولية مجتمعية وإرادة
إلحــداث التغييــر وخلق
مجتمع متوازن.
مــن جانبهــا ،أشــارت
د.حنــان الهاجــري إلى ان
املجتمــع االميركي يتكون
من العديد من االطياف من
البشــر وانه منذ تأسيس
الواليــات املتحدة وتوجد
فــوراق بــني املواطنــني
البيض القادمني من اوروبا
واملواطنــني مــن أصــول
افريقية ،الفتة إلى أنه رغم
وصــول رئيس من أصول
أفريقية الى سدة احلكم اال
ان االمور عادت الى سابق
عهدهــا بعد تولــي رئيس
ابيض زمام احلكم.
واشارت الى ان الفوارق
املوجــودة تظهــر فــي
الوظائف واالجور حيث ان
املواطنني من اصول افريقية
يتقاضون دخــال ادنى من
نظرائهم املوظفني من ذوي
البشــرة البيضاء ،كما ان
النساء من أصول افريقية
يعانني معاناة مزدوجة في
املجتمــع االميركي ،فضال
عن أن السجون االميركية
مليئــة بأصحاب البشــرة
السمراء وضحايا القتل في
الواليات املتحدة معظمهم
من أصول افريقية ،داعية
إلى حوار وطنــي لتفادي
الفصــل العنصــري الذي
تشهده الواليات املتحدة.
وعــن املزاعــم املتعلقة
باتهــام الكويت بانتشــار
العنصرية ،قالت ان املقارنة

غير منطقية مبا يحدث في
الواليات املتحدة من فصل
عنصــري وما يحــدث في
الكويت مــع بعض الفئات
التــي تتعــرض للظلم من
العمالة االجنبية مشيرة ،الى
أن ڤيروس كورونا (كوفيد
ـ  )١9أظهــر مســاوئ نظام
الكفيل ،موضحة أن احلكومة
الكويتية تدرس عملية إلغاء
هذا النظام اجلائر.
من جانبه ،لفت د.علي
الكندري من جامعة الكويت
تأثر العالــم العربي خالل
 3٠٠سنة االخيرة بالعالم
الغربي فــي حتديد مفهوم
الدولــة احلديثــة رغم ان
العالــم الغربــي خرج من
احتكار الكنيسة الى احتكار
القوميــة ،مشــيرا الــى ان
تاريــخ الواليــات املتحدة
مرتبــط بنقــل العبيد من
القارة االفريقية الى االرض
اجلديدة خلدمة البيض مبا
يعرف بنظام السخرة.
وأضاف :على الرغم ان
معظم هؤالء من املسيحيني
اال ان املجتمع االميركي لم
يتقبلهم بل اسسوا كنائس
خاصة بهم ولديهم جتمعات
خاصة بهم ايضا ،موضحا
ان مقارنــة مــا يحدث في
الواليات املتحدة مبا يحدث
مــع العمالــة االجنبية في
الكويت مقارنــة مجحفة،
مشيرا الى ان هناك ابتزازا
مــن قبــل بعــض الكفالء
للعمالة كما أن هناك تراخيا
فــي تطبيق القانــون مما
يؤدي الى التمادي للبعض
في استغالل هذه العمالة،
داعيا إلى تعزيز القيم التي
حتارب العنصرية من خالل
اخلطاب االعالمي وتغيير
املناهــج التعليميــة وعبر
الفضاء االلكتروني.
وقال :صحيح ان هناك
ممارسات سلبية في الكويت
مــع بعــض الفئــات لكنها
ارحــم بكثيــر ممــا يحدث
فــي الواليــات املتحدة من
تفرقة وقتل لذوي البشرة
السمراء.

شعار «#الدعوة_ مستمرة»
وحرصت اللجنة من خالل
حملتها الدعوية على استثمار
أوقات الفراغ لدي اجلمهور
ودعوة غير املسلمني للتعرف
على خالق هذا الكون العظيم
ومدبر أمره ومصرف أحواله،
واهتمــت احلملــة بتوعية
املهتدين اجلدد واملســلمني
وذلك من خالل زيادة اليقني
لديهم ومتســكهم باإلميان
الذي يعد األمل والدافع األكبر
لهم مبواجهة هــذه األوبئة
واجلوائــح العامليــة التــي
يرســلها اهلل تعالى للناس
ترغيبا وترهيبا.

ودعــا أهــل اخليــر من
الكويتيــني واملقيمــني إلى
دعم هذه احلملــة والتبرع
لها وذلك من خالل االتصال
على أرقام اللجنة ١8٠٠٠8٢
أو  97٢88٠٤٤وكذلك التبرع
عبر املوقع اإللكتروني للجنة
أو مــن خــالل االســتقطاع
الشهري بأي مبلغ جتود به
أنفسهم أو اإليداع بحساب
اللجنــة ببنك بوبيان حتت
رقم  ٠١١98١٠٠٢3سائلني اهلل
تعالى أن يجعله في ميزانكم
ووالديكم وأن يجعله خيرا
لكم مما طلعت عليه الشمس
وغربت.

«البيئة» :فتح باب دعم

ومتويل املشاريع واملبادرات
دارين العلي

أعلنــت الهيئة العامــة للبيئة عن فتح
باب دعم املبادرات واملشاريع البيئية عبر
صندوق حماية البيئة الذي مت تأسيســه
في الهيئة بعد إصدار قانون حماية البيئة
ويتم متويله مــن الغرامات املترتبة على
املخالفات البيئية املتنوعة.
وفتحت الهيئة باب تقدمي الطلبات الى
قســم تلقي الطلبات والدراسة فيها خالل
أوقات الدوام الرســمي ،حيث سيتم وفق
مصادر الهيئة اختيار املبادرات واملشاريع
التي من شــأنها النهوض بالبيئة والعمل
على حمايتها واستدامة مواردها.
وتأتي هذه اخلطوة لتشجيع مؤسسات

املجتمع املدني على املساهمة بحماية البيئة
وتنوع مصادرها واحلفــاظ على توازنها
الطبيعي واستدامتها.
ويذكر أن الصندوق البيئي مول العام
املاضي عددا من املشاريع البيئية كان أبرزها
مع فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية
البيئيــة في تخصيص دعم من الصندوق
بنحــو  ٢٠ألف دينار إلنشــاء أكثر من ١5
مربطا حول اجلزر الكويتية حلماية الشعاب
املرجانية من النحر الناجت عن رسو السفن.
ويعتبر هذا الصنــدوق من الصناديق
املهمة التي مت اســتحداثها ،حيث يســاهم
بشكل كبير في دعم املشاريع البيئية التي
ينفذها املجتمع املدني واجلمعيات األهلية
مبا يخدم توجهات البالد إلى بيئة أفضل.

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
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اﳉﻤﻌﺔ  ١٤اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﻛﺪ ﻋﺪم ﺟﺰﻋﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت وﺳﻴﻮاﺟﻬﻬﺎ إن ﻗ ُّﺪﻣﺖ ..وﺑﺎب اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

ﺣﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﻴﺪ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﻐﺎﱎ :ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ أﻛﺪ أن ّ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒ ّﻨﺎء ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن دﻳﺪن اﻟﻨﻮاب
إﳝﺎن ﺗﺎم ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺑﺪور اﳌﺠﻠﺲ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴ ًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳ ًﺎ وﺻﺤﻴ ًﺎ واﺟﺐ واﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺒﺪاﳊﻔﻴﻆ

ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﱎ إن
ﺳــﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸــﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣﻤــﺪ أﻛــﺪ أن ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﻴﺪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
وﺣﺪه ،وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ .وﻗﺎل اﻟﻐﺎﱎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﲟﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﻣﺲ »ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﻠﻘﺎء ﺳﻤﻮ
ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎءات
اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،وﲢﺪث ﺳﻤﻮه ﻋﻦ
اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊﺎﻟﻲ ،واﺳﺘﻤﻌﺖ ﺑﺈﻣﻌﺎن إﻟﻰ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ«.
وأﺿﺎف اﻟﻐﺎﱎ »ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وواﺿﺤﺔ وﻗﺎﻃﻌﺔ وﻗﺪ وﺟﻬﻨﻲ
ﺑﺄن أﻧﻘﻞ ﻹﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻨﻮاب وﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺳﺄﲢﺪث ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺣﺘﻰ
ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﻞ دﻗﻴﻘﺎ«.
وﻗــﺎل اﻟﻐــﺎﱎ» :ﺳــﻤﻮه أﻛــﺪ إﳝﺎﻧــﻪ اﻟﺘﺎم
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺑﺪور ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ،

وان ﻫــﺬا اﻹﳝﺎن واﻟﻨﻬﺞ ﻫــﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎه ،وﻫﻮ ﻧﻬﺞ
ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ وﻟﻦ ﻳﺘﺒﺪل«.
وأﺿــﺎف اﻟﻐﺎﱎ» :ﺳــﻤﻮ ﻧﺎﺋــﺐ اﻷﻣﻴﺮ أﻛﺪ
أن اﺳــﺘﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺻﺤﻴﺎ ،ﻫﻮ واﺟﺐ
واﺳــﺘﺤﻘﺎق ،وان ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،واﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﺑﺄن ﳝﺲ« .وﻗﺎل اﻟﻐﺎﱎ» :وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﳊﺎﻟﻲ ،ﺳــﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ أﻛﺪ أن
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن دﻳﺪن
اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ،وأﻛﺪ أن ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﻴﺪ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وﺣﺪه ،واﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ«.
وأﺿﺎف اﻟﻐﺎﱎ »ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ أﻛﺪ ﻓﻲ ذات
اﻟﻮﻗﺖ ان اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺼﺎﻓﺔ وﺣﺴﺎ ﺑﺎﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮا
ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﳕﺮ ﺑﻬﺎ«.
وﻗﺎل اﻟﻐﺎﱎ» :أﻧﺎ ﺑﺪوري ،أﻛﺪت ﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ
اﻷﻣﻴﺮ ،أن أﺑﻨﺎءه اﻟﻨﻮاب ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ

وﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻣﻘﺪرﻳﻦ ﻟﻠﻈﺮوف واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ
ﲤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﳝﺮ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺟﻤﻊ ﻣﻦ أوﺿﺎع
ﺻﺤﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ذﻛــﺮ اﻟﻐﺎﱎ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ
ﺑﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﻮم اﻣﺲ »اﻣﺲ
اﻻول« اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ وﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﻣﻮر وﻣﻨﻬﺎ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺸﻬﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊﺎﻟﻲ.
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻤﺎ ﻳﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ
ﺑﺄن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺮﺳﻞ ﻛﺘﺎب ﻋﺪم ﺗﻌﺎون،
ﻗﺎل اﻟﻐﺎﱎ »أﻛﺪ ﻟﻲ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺟﺰع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت وﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺟﻪ
ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت إن ﻗﺪﻣﺖ ،وأن ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻠــﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻫﻮ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ«.
وأﻛﺪ اﻟﻐﺎﱎ أن اﻷدوات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﻖ
أﺻﻴﻞ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺴﻠﻴﻢ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﺮاﻗﺐ وﻳﺤﺎﺳﺐ ﻫﻮ اﻟﻨﺎﺧﺐ
واﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ .وأوﺿﺢ اﻟﻐﺎﱎ أن اﳌﺸﻬﺪ

اﻟﺬي ﻧﺮاه ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﺑﻞ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
»ﻣﺮرﻧــﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﲟﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر واﻟﺸــﺎﺋﻌﺎت،
وﺗﺬﻛــﺮون ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ ارﺑﻊ
ﺳﻨﻮات ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﺷــﺎﻋﺎت وأن اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻦ
ﻳﻜﻤﻞ ﺷﻬﺮا أو ﺷﻬﺮﻳﻦ واﻵن ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ إﻻ ﻓﺘﺮة ﺑﺴﻴﻄﺔ«.
وﻗﺎل اﻟﻐــﺎﱎ »أﲤﻨﻰ ﺷــﺨﺼﻴﺎ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن
ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﳑﺎ ﻟﻢ ﻧﻨﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ
وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وأﻳﻀﺎ أدوار ﻗﺪ ﺗﻜﻮن رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮﺟﻴﺰة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ«.
واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻐﺎﱎ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻗﺎﺋﻼ» :ﻧﺴﺄل اﷲ
ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺸــﻔﻲ أﻣﻴﺮﻧﺎ وﻳﺮﺟﻌﻪ
ﻋﺎﺟﻼ ﻣﺸــﺎﻓﻰ ﻣﻌﺎﻓﻰ ،وﻧﺴــﺄل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻻﺳــﺘﻘﺮار ﻟﻠﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد وأن ﻳﺤﻔﻆ
أﻣﻴﺮﻧﺎ ووﻟﻲ ﻋﻬﺪه اﻷﻣﲔ«.
ﺑﻌــﺚ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣــﺮزوق اﻟﻐﺎﱎ
ﺑﺒﺮﻗﻴﺘــﻲ ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺳﺪ
ﻗﻴﺼﺮ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق
ﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮى اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻠﺪﻫﻤﺎ.

ﺑﺈﺟﻤﺎع أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وأﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﻟﻲ

اﳌﻄﻴﺮي ﻳﺴﺄل ﻋﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺮﻗﻴﺔ

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع« ﺗﺮﻓﺾ ﻣﻘﺘﺮح ﺷﻄﺐ اﳌﺸﺎرﻛﲔ

ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ إﻟﻰ »ﻣﻼزم«

ﻓﻲ »اﻟﻔﺮﻋﻴﺎت« ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ واﳌﺮﺷﺤﲔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ
اﳋﺎﻣﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ أن »ﻳﻌﺎﻗــﺐ
ﺑﺎﳊﺒــﺲ ﻣــﺪة ﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻤﺴﺔ أﻻف دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى
ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ
أو اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓﺮﻋﻴﺔ أو دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ
اﳌﻴﻌــﺎد اﶈــﺪد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت
ﻻﺧﺘﻴــﺎر واﺣــﺪ أو أﻛﺜــﺮ ﺑﲔ

ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻬﺎﺟﺮي

رﻓﻀــﺖ ﳉﻨــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺪﻓــﺎع ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣﺲ
اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  ٣٥/١٩٦٢ﺑﺸﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺎت.
وأوﺿــﺢ ﻋﻀــﻮ اﻟﻠﺠﻨــﺔ
اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺳــﻌﺪون ﺣﻤــﺎد ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﲟﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ أن
اﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ ﻳﺨﺺ اﳌﺎدة  ٤٥ﻣﻦ

ﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎد

اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻔﺌﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ«.
وﺑــﲔ ﺣﻤــﺎد أن ﻣﻘﺘــﺮح
اﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠــﻰ أن »ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻧﻈﻢ أو اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ أو دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ
أو ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ
ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻌﺎد
اﶈــﺪد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻻﺧﺘﻴﺎر
واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻔﺌﺔ
أو ﻃﺎﺋﻔــﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ
اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
وﺷــﻄﺐ اﳌﺮﺷــﺢ ﻣﻦ ﺳــﺠﻞ

اﳌﺮﺷﺤﲔ وإﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ اﻹداﻧﺔ« .وأﺷﺎر إﻟﻰ
أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﺎش
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﺾ
ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﻟﻲ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ«.
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اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﻳﺆﻛﺪ رﻓﻀﻪ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت
وﲡﺎوزات اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﻮب اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﺑﺪر اﻟﺴﻬﻴﻞ

ﻃﺎﻟــﺐ اﻟﻨﺎﺋــﺐ رﻳــﺎض
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺮاك اﻟﺸــﻴﺘﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ،
ﺑﺴــﺒﺐ ﻣــﺎ اﻋﺘﺒــﺮه ﺗﺮاﺧﻲ
وإﻫﻤﺎل اﻟﻮزﻳــﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
وﻗــﺎل اﻟﻌﺪﺳــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓــﻲ ﲟﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ إن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ أرﺳــﻞ
ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ
 ،٢٠٢٠ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﳝﺲ
اﻟﺮواﺗــﺐ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺷــﻬﺮ
واﺣــﺪ أرﺳــﻞ ﻛﺘﺎﺑــﺎ ﳌﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﺈﺟﺮاءات ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎس
ﺑﺎﻟﺮواﺗﺐ واﳋﺼﺨﺼﺔ.
وﺗﺴﺎءل اﻟﻌﺪﺳــﺎﻧﻲ »ﻣﺎ
اﻟﻬﺪف ﻣﻦ أن ﻳﺮﺳــﻞ اﻟﻮزﻳﺮ
ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺛﻢ ﻳﺒﻌﺚ
ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء؟«
ﻣﺴﺘﻄﺮدا ﺑﺎﻟﻘﻮل »ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻧﺮﻓﻀﻪ وﺳﻨﺘﺼﺪى ﻟﻪ«.
وأﻓــﺎد ﺑــﺄن اﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ

رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
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اﻻﺳــﺘﺠﻮاب اﻟــﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ
ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وأﻳﻀﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻨﻪ ،ﻫﻮ ﺗﻌﻄﻴﻞ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻛﺸﻔﻬﺎ
ﺑﻌــﺪ أن ﻛﺎن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ
أﻧﻜﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
وأوﺿــﺢ أن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء رﻗﻢ  ٧٢٨ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ

ﺗﻜﻠﻴﻒ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻻﺗﺨــﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ
واﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺑــﲔ اﻟﻌﺪﺳــﺎﻧﻲ أن
وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫــﻮ ﻣﻦ وﺿﻊ
اﻻﻗﺘﺮاﺣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﳌﺴــﺎس ﺑﺎﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺪﻋﻮم
وﻣﻜﺘﺴــﺒﺎت اﻟﺸــﻌﺐ ورﻓﻊ
اﻷﺳﻌﺎر واﳋﺼﺨﺼﺔ ،ﻣﺸﺪدا
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن ﺳﻤﻮ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺘﺤﻤﻞ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن
ﻗﺒﻞ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬه
اﳌﺨﺎﻃﺒﺎت.
وﻗــﺎل »أﻧﺎ اﻟﺬي ﻛﺸــﻔﺖ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت وأﻧﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ
اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻋﻨﻬﺎ
وﻟﻴﺲ اﳌﻮاﻃﻨﻮن«.
وأﻛــﺪ اﻟﻌﺪﺳــﺎﻧﻲ رﻓﻀﻪ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت واﻟﻔﺴﺎد
وﲡــﺎوزات اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ

ﺟﻴــﻮب اﳌﻮاﻃﻨــﲔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎ
رﺋﻴــﺲ اﻟــﻮزراء واﻟــﻮزراء
اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻻﺑﺘﻌــﺎد ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ
ﺟﻴﻮب اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،أوﺿﺢ
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أﻧﻪ وﺟﻪ رﺳﺎﻟﺘﲔ
واﺿﺤﺘــﲔ ﻟﺴــﻤﻮ رﺋﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷوﻟﻰ ﺑﻮﺟﻮد
ﺗﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﻮاب وﺷــﺒﻬﺔ ﻏﺴﻞ أﻣﻮال
ﻟﻢ ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺣﺪة
اﻟﺘﺤﺮﻳــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺑﲔ أن اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﲤﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﻮاب ﲟﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت،
وﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ،واﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك.
ورأى اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ أن ﺗﺮاﺧﻲ
اﻟﻮزﻳﺮ وإﻫﻤﺎﻟــﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ
اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ و)ﻛﻴﻠﻪ ﲟﻜﻴﺎﻟﲔ(،
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﱎ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ
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ﻣﻨﺼﺒﻪ ،ﻣﺒﻴﻨــﺎ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﻪ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء.
وﺷــﺪد اﻟﻌﺪﺳــﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
أن ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟــﻦ ﺗﻌﺒﺮ،
ﻣﺸــﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰎ ﻓﺘﺤﻬﺎ وأﻧﻪ
أوﺿﺤﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﺒﺮﻫﺎن
واﳌﺴــﺘﻨﺪ وﻣﻨﻬــﺎ ﻗﻀﻴــﺔ
اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺎﻟﻴﺰي وﺻﻨﺪوق
اﳌﻮاﻧﺊ وﻗﻀﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻷﺳﺒﻖ
ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺬي اﺳﺘﺒﺎح أﻣﻮال اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻻﻳﺮﺑﺎص
واﳊﻜــﻢ اﻟﺬي ﺻــﺪر ﺑﺤﻘﻬﺎ
وورد ﻓﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
واﺧﺘﺘــﻢ اﻟﻌﺪﺳــﺎﻧﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤــﻪ ﺑﺎﻟﻘــﻮل »ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﰎ اﻟﺘﻌﺎﻃــﻲ واﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮاﺿﻊ
وﺗــﺮاخ وإﻫﻤﺎل وﻻ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﻫــﺬا اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ
وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳉﺴﻴﻤﺔ
واﻟﻀﺨﻤﺔ«.

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﺟﺪ اﳌﻄﻴﺮي ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸــﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﳌﻨﺼﻮر اﺳﺘﻔﺴﺮ ﻓﻴﻪ
ﻋﻦ اﻵﺗﻲ:
 -١ﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻮزارة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري
رﻗﻢ  ٠٠٠/٢٠١٩واﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ إﻟﻰ
رﺗﺒﺔ ﻣﻼزم؟ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻬﺎ.
 -٢ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻣﻦ اﺟﺘﺎز ﺷﺮوط
اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻼزم؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي
ﺑﺎﻷﻋﺪاد.
 -٣ﻣﺎ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻘﺮر ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪورة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري ٠٠٠/٢٠١٩
؟ وﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﻢ وإﻋﺪاد اﳌﻨﺎﻫﺞ؟

ﻣﺎﺟﺪ اﳌﻄﻴﺮي

اﻟﻬﺮﺷﺎﻧﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ اﻟـ ٣
أﺷــﺎد اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺣﻤــﺪ
اﻟﻬﺮﺷﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ
اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﺘﻲ
ﻧﻘﻠﻬــﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ
ﻣــﺮزوق اﻟﻐﺎﱎ اﻟﺘــﻲ أﻛﺪت
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺳــﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد
وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻬﺬا
واﺟﺐ وﻃﻨﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺣﻤــﺪ
اﻟﻬﺮﺷــﺎﻧﻲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ :ﻧﺪﻋﻮ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺣﻤﺪ اﻟﻬﺮﺷﺎﻧﻲ
ان ﻳﺸﻔﻲ واﻟﺪﻧﺎ واﻣﻴﺮﻧﺎ وﻗﺎﺋﺪ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ وان ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ
أﻗﺮب وﻗﺖ وﻳﺪﳝﻪ ذﺧﺮا وﺳﻨﺪا ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻠﻬﺎ.
وﲤﻨــﻰ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة اﻟﺰﻣﻼء اﻟﻨﻮاب ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﳊﲔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺼﺤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﳉﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻻﻟﺘﻔﺎف واﻟﺘﻮﺣﺪ ﺧﻠﻒ ﺳــﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ
ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ واﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد.
وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤﺪ اﻟﻬﺮﺷﺎﻧﻲ أن اﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار ،وﻳﺠﺐ اﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻌﻤﺔ وﻧﺸــﻜﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺮات،
وﻧﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺮاﺷﻖ واﻹﺳﺎءات واﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ واﻟﻼأﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ
ﻓﻲ ﻏﻨــﻰ ﻋﻨﻬﺎ وان ﺗﺴــﺘﺨﺪم اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤــﺔ وﻟﻴﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻬﺠﻮم
ﻋﻠﻰ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﺴﺐ واﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﻮﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد
واﻣﻨﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻀﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،

وﻟﻸﺳﻒ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب
أﺻﺒﺢ دورﻫﻢ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ وﻟﻴﺲ
اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ وﺗﺮﻫﻴﺐ اﻟﻨﻮاب )ان
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻲ ﻓﺴﺄﺳــﻲء ﻟﻚ(
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ وأﻫﺪاﻓﻬﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻦ وراﺋﻬﻢ.
وأﺿــﺎف اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺣﻤــﺪ
اﻟﻬﺮﺷــﺎﻧﻲ اﻧــﻪ ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
وﲢﻤﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ وﻧﻜﻮن
ﺻﻒ واﺣﺪا ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ
وﺷــﻌﺐ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻧﺎ
واﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ووﺟﺪﻫﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺿﺪ
أي ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻮﺧﻲ اﳊﻴﻄﺔ واﳊﺬر ﻣﻦ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﺎ وان ﻳﻜﻮن ﻣﺎ
ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ
واﻟﻴﻤﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن ﻋﺒﺮة ﻟﻨﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻣﻦ أي ﺷﺮ.
وﲤﻨــﻰ أن ﻳﻨﺘﺒﻪ اﳉﻤﻴﻊ إﻟﻰ اﳊﺴــﺎﺑﺎت
اﳌﺸــﺒﻮﻫﺔ واﻟﻮﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻌــﻦ ﻓﻲ اﻟﺬﱈ
واﻷﻋــﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗــﺪار ﻣﻦ اﻟﺪاﺧــﻞ واﳋﺎرج
ﻹﺣﺪاث اﻧﻘﺴــﺎم ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،واﳉﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻢ
ﻣﻦ وراء ﻫﺬه اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة
اﳌﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
أﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﺠﺐ اﻻﻟﺘﻔــﺎف ﺧﻠﻒ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ وﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﲔ
اﻟﺸــﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف،
وﻧﺴﺄل اﷲ ﻳﺪﱘ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻨﻌﻢ واﳋﻴﺮات وأن
ﻳﺤﻔــﻆ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜــﺮوه وﻳﺪﱘ ﻧﻌﻤﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻼم.

ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳉﻬﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ  .. ٪٥٠وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء وﻋﻘﻮد اﳌﺒﺎﻧﻲ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻟﺸﺎﻫﲔ ﻹﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ

ﺗﻘــﺪم اﻟﻨﺎﺋــﺐ أﺳــﺎﻣﺔ
اﻟﺸــﺎﻫﲔ ﺑﺎﻗﺘــﺮاح ﺑﺮﻏﺒــﺔ
ﺟﺎء ﻓﻴﻪ :ﳌﺎ ﻛﺎن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء رﻗــﻢ ) (٦٩٢اﳌﺘﺨﺬ
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ رﻗﻢ )(٢٠٢٠/٣٣
اﳌﻨﻌﻘــﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٠٢٠/٥/٢٥
ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد دﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت
وإﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﻌﻮدة
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳉﻬﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ دﻳﻮان
اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ أﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة
ﻟﻠﻌﻤﻞ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓﻲ اﳉﻬﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ  ٪٥٠ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳉﻬﺔ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﺟﻬﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﳌﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ.

أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ

وﳌــﺎ ﻛﺎن ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻧﻈﺎم
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺳﻊ
وداﺋﻢ ﻓﻲ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
ﻣﻨﻬﺎ:
أوﻻ :اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم »اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ«
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ:

 - ١اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء واﳌﺎء ﻓــﻲ اﳌﺒﺎﻧﻲ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﻈــﺮا ﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎر اﻟﻌﻤﻞ.
 - ٢اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻘﻮد
اﳌﺒﺎﻧﻲ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﳌﺆﺟﺮة
وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ أو
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺆﺟﺮة ﺑﻌﺪ
اﻧﺨﻔﺎض ﻋــﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎر اﻟﻌﻤﻞ.
 - ٣اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻘﻮد
إﻧﺸــﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﻮﺳــﻌﺔ
اﳌﺒﺎﻧــﻲ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻧﻈــﺮا
ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎر اﻟﻌﻤﻞ.
 - ٤اﻧﺨﻔــﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ
ﻋﻘﻮد )اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ،اﳊﺮاﺳﺔ،
اﳌﺮاﺳــﻠﲔ ،اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ( ﻧﻈﺮا
ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎر اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ

اﳌﺮاﺳﻠﲔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
 - ٥اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻘﻮد
ﺷﺮاء وﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﻮرﻳﺪ اﻷﺛﺎث
واﳌﻜﺎﺗﺐ واﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا
ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎر اﻟﻌﻤﻞ.
 - ٦اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻘﻮد
ﺷﺮاء وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻴﺎﻧﺔ أﺟﻬﺰة
اﻟﺒﺼﻤﺔ وﻣﻜﺎﺋــﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
واﻷﺣﺒــﺎر واﻷوراق ،ﻧﻈــﺮا
ﻻﻧﺨﻔﺎض اﳊﺎﺟــﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻮﻇﻔــﲔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
 - ٧اﻧﺨﻔــﺎض اﻻزدﺣــﺎم
اﳌــﺮوري وﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ ﻋﻘــﻮد
ﺻﻴﺎﻧــﺔ وﺗﻮﺳــﻌﺔ اﻟﻄﺮق،
ﻧﻈﺮا ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﳌﺮﻛﺒﺎت
ﺑﻌــﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈــﺎم »اﻟﻌﻤﻞ
ﻋــﻦ ﺑﻌــﺪ« ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺮق واﻧﺨﻔﺎض

اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
وﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴــﺎ :اﻻٓﺛــﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻨﻈــﺎم »اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ« ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ:
 - ١زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ،
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻧﻈﺎم »اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ« ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﻇﻒ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴــﺮ ﺟﺪا ﺑﺪﻻ ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰه
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺔ اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ
ﺣﻀﻮره اﻟﻴﻮﻣﻲ ﳌﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ.
 - ٢ﺳــﺮﻋﺔ إﳒــﺎز اﻷﻋﻤﺎل
اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ وﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻟﻮﻗﺖ
اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻓﻲ إﳒﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﻧﻈﺮا ﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻧﻈﺎم »اﻟﻌﻤﻞ
ﻋــﻦ ﺑﻌﺪ« ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪا
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
 - ٣اﻻﻧﺨﻔــﺎض اﻟﻜﺒﻴــﺮ
ﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ إﺟــﺎزات اﳌﻮﻇﻔﲔ

)وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺟﺎزات اﳌﺮﺿﻴﺔ(
ﻧﻈــﺮا ﻟﻌﺪم ﺣﺎﺟــﺔ اﳌﻮﻇﻒ
ﻟﻄﻠــﺐ إﺟــﺎزة ﻟﻠﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ
ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ.
 - ٤ارﺗﻔﺎع اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﻀﻮر
اﻟﻴﻮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ ،وذﻟﻚ
ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوﻓﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻷﺳﺮﻳﺔ.
 - ٥ﻳﻮﻓــﺮ ﻧﻈــﺎم »اﻟﻌﻤــﻞ
ﻋﻦ ﺑﻌــﺪ« اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ،وذﻟــﻚ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﺒﺎﻋــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻋﻨــﺪ
اﻧﺘﺸــﺎر اﻷوﺑﺌﺔ واﻷﻣﺮاض،
ﻛﻤﺎ ﻧﺸــﻬﺪه ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر
ﺟﺎﺋﺤــﺔ ﭬﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧــﺎ
اﳌﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ .(١٩
وﻧﺺ اﻻﻗﺘــﺮاح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ:
»إﺻــﺪار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﻗﺮارا ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺸــﻜﻞ داﺋﻢ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ
اﳉﻬــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ  ٪٥٠ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳉﻬﺔ ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ
زادت ﻗﺪرة اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻓﻲ أداء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻊ
ﺗﻜﻠﻴﻒ اﳉﻬــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ
ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﻣﺠﻠــﺲ اﳋﺪﻣﺔاﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮارات ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ
وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ.
 ﺗﻜﻠﻴــﻒ اﳉﻬــﺎز اﳌﺮﻛﺰيﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﻘﺪﱘ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت

ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ﲟــﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
اﻹﺳــﺮاع ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻤﻬﺎ
اﻹدارﻳﺔ ﻷداء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﳋﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ )اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ(«.
ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺰز
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اﳉﻤﻌﺔ  ١٤اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

ﻟﻠﻮد ﻗﻀﻴﺔ..

ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺮى
اﻟﺒﻌﺾ أن اﻷﻣﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴــﻴﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ
أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺪان ﺑﺄي ﺗﻬﻤﻪ أو اﻧﻪ ﻓﻮق
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﻻ أن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﻓﺤﺶ
ﺑﺪأت
ﻓﻲ ذﻧﺐ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري أﺛﺎر
ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﺮد اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮرﻃﲔ
اﻟﻀﺠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ّ
ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻷن ﻫﺬه اﳉﺮاﺋﻢ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻬﺪد
اﻷﻣﻦ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
وﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ
وﻋﻠﻴﻪ وﺟﺪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺸﻌﺐ أن
ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﻌﺪ ﻫﺬه أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﺸــﻔﺖ ﻋﻦ ﻓﺴﺎد
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲢﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻓﻞ
اﻟﻔﺎﺳﺪون ﻛﺘﺴﺎﻗﻂ أوراق اﻷﺷﺠﺎر اﻹﺑﻞ.
أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟــﻚ أن اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻓﻲ اﳋﺮﻳﻒ.
ﺟﻮﻫﺮ اﳊﺪﻳﺚ

أﻋﺠﺒﺘﻨﺎ
ﻓﻜﺮة اﳊﻈﺮ
engmahrasheed@gmail.com

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ رﺷﻴﺪ

ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻘﺮر ﻟﻨﺎ
اﳋﻄﻂ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻈﺮ اﳉﺰﺋﻲ واﻟﻜﻠﻲ ،وذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ
أرواﺣﻨﺎ واﳊﺪ ﻣﻦ ازدﻳﺎد أﻋﺪاد اﳌﺮﺿﻰ وﺳﻼﻣﺔ اﳉﻤﻴﻊ
ﳌﻦ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻻ ﻧﺮﻳﺪ اﳋﻮض ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺳﻨﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﺜﺎﻟﻴﺎت وﻟﺮب ﺿﺎرة ﻧﺎﻓﻌﺔ،
ﻟﻨﺪﺧﻞ ﻗﻠﻴﻼ وﻧﺘﺸﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻧﺮى أﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺮة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻂ اﻻﺳــﺮي اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺴﺮﻳﺎ ﻓﻲ اﳊﻈﺮ
اﳉﺰﺋﻲ أو اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.
واﻷﻫﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﻧﺘﺤﺎور ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﺷــﻌﺮ اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺎﻷﻣﺎن أﻛﺜﺮ ﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت
ﻣﻌﻬﻢ وأﻳﻀﺎ ﻋﺪم ﺧﺮوج اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺘﺴﻜﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع اﻟﻰ
أﻣﺎﻛﻦ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ اﻟﻰ أﻳﻦ ،ﻣﺎ زاد اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻷﺑﻮﻳﻦ
وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼق وﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻛﺜﺮة اﳊﻮارات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺸﺎﻏﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰوﺟﻴﺔ.
واﻷﺟﻤﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،أﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ أوﻻدﻧﺎ ﺑﺄﻟﻌﺎب
ﻟﻢ ﻳﺴﻊ ﻟﻨﺎ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﻠﻌﺒﺔ اﻟﺒﻠﻴﺎرد »ﻛﻴﺮم« أو
اﻟﺪاﻣﺔ واﻟﺪوﻣﻨﺔ وﻟﻌﺐ اﻟﻮرق واﻟﺒﻼﻳﺴﺘﻴﺸﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻷﻟﻌﺎب ﺑﺮوح رﻳﺎﺿﻴﺔ وﺑﺘﺸﺠﻴﻊ وﺑﻄﻮﻻت أﺳﺮﻳﺔ ﲢﺖ
ﻏﻄﺎء اﳊﻈﺮ اﳉﻤﻴﻞ.
وﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﻨﺎ ﺑﺄوﻗﺎت
ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل ،وﻛﻨﺎ ﻧﻘﻀﻴﻬﺎ ﺑﻬﺪف أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف ،ﻣﺎ ﻧﺘﺞ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺿﻴﺎع اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺎﻧﺸﻐﺎل اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻟﻮﺟﻮدﻧﺎ
ﺧﺎرج اﻟﻨﻄﺎق اﻷﺳﺮي.
أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴــﺒﺔ ارﺗﻜﺎب
اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﳊﻈﺮ ﻛﺎﻟﺴﺮﻗﺎت واﳊﻮادث
واﻟﻘﺘﻞ واﳌﺨﺪرات واﳌﺸﺎﺟﺮات واﻟﻔﺴﺎد اﻻداري واﻟﻨﺼﺐ
واﻻﺣﺘﻴﺎل وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي.
ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل اﺳﺘﻜﻤﺎل واﺻﻼح
اﻟﻄﺮق وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺮﻋﺔ اﻹﳒﺎز
ﻓﻴﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼل ﻇﺮوف اﳊﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ واﳉﺰﺋﻲ ﻣﺘﺴﺎرﻋﲔ
ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ.
ﻣﺎذا ﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﳊﻈﺮ
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎء اﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠٢٠؟
ﻣﻦ ﻳﻮاﻓﻘﻨﻲ اﻟﺮأي؟

ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﺷﺨﺎص أﻋﻠﻨﻮا ﻧﻴﺘﻬﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،رﲟﺎ ان اﻟﻮﺿﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬه اﳌﺮة ﺑﺴــﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮروﻧﺎ وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﺷﺘﺮاﻃﺎت
ﺻﺤﻴﺔ وﺗﺒﺎﻋــﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺎ أﺛﺮ
ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎء اﳌﺮﺷﺤﲔ ﺑﻨﺎﺧﺒﻴﻬﻢ
وﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ،وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﻮاب اﳊﺎﻟﻴﲔ.
إذا ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﺷــﺮاء
اﻷﺻﻮات ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪﳝﺔ ﺑﻘﺪم ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ
واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب وﺻﻠﻮا ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻨﻬــﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺎه اﷲ
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا،
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ
اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﻮدة
اﳊﻴــﺎة اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴــﺎت وﺗﻌﻠﻴﻖ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ٦أﻋﻮام ،ﻛﺎن
ﻫﻨﺎك إﻗﺒﺎل ﻛﺒﻴﺮ ودﺧﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﳑﻦ
ﳝﻠﻜﻮن اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق وأﺳﺎؤوا
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء

ﻣﻔﺮح اﻟﻨﻮﻣﺲ اﻟﻌﻨﺰي
ﺗﻐﻴﺮت ﻟﺪى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ
ﻳﺴﻮق ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺎﺳﺪون
ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻛﻤﺎ
ّ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻬﻢ أﻗﻮﻳﺎء
وﻣﺴﺘﻮرون ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﻛﺎن وﻫﻤﺎ

ﻛﻠﻤﺎت

ﺷﺮاء اﻷﺻﻮات
زﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺒﺬال

zaben٩٠٠@hotmail.com
اﻟﺬﱈ ﺑﺎﻟﺮﺷــﻮة اﻟﺘﻲ ﻟﻌﻦ رﺳﻮل
اﷲ ژ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻠﻤﻬﺎ
واﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﺻﻞ ﺷﺮاء اﻟﺼﻮت ﺣﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ
آﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ واﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ،
وﻫﺬا ﻣــﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﺘﺨﻠﻮن
ﻋﻦ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ وﻳﺴﻴﺌﻮن ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ
وﻷوﻻدﻫــﻢ وﻟﻌﻮاﺋﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺸﻮف اﻟﻌﺎر
واﻟﻬﻮان اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺳﺒﺔ وإداﻧﺔ ﻟﻬﻢ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﳑﺎﺗﻬﻢ ،ﻷﻧﻬﻢ ﺑﺎﻋﻮا
ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ وﺑﺎﻋﻮا وﻃﻨﻬﻢ ﻷﺷﺨﺎص

ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮا ﻫﺬه اﻷﻣﻮال إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ
أن ﻳﻀﺎﻋﻔﻮﻫــﺎ »دﺑﻼت« ﻣﻦ ﻣﺎل
أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت
واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ وآﺧﺮ ﻫﻤﻬﻢ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃــﻦ واﳌﻮاﻃﻦ ،ﻷﻧﻬﻢ
ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺤﻮا ﺑﺸﺮف وﻛﺮاﻣﺔ وأﻣﺎﻧﺔ،
وإﳕﺎ ﳒﺤﻮا ﺑﺎﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻧﻴﺌﺔ
واﶈﺮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس ،وﻫﺆﻻء
اﻟﻨﻮاب ﻣﻌﺮوﻓﻮن ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس
وﻧﻬﺎﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺴــﺔ ﺑﻌﺪ أن ﲤﺖ إﺣﺎﻟﺔ

وزورا ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻷﻗﻨﻌﺔ.
وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻳﻘﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪون
ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﳋﻠﻔﻴﺔ ،أﻣﺎ أدواﺗﻬﻢ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع اﻷول،
إﻻ أﻧﻬﻢ وﳊﺴﻦ اﳊﻆ ﻣﺤﺎرﺑﻮن
ﺟﺒﻨﺎء اﺳﺘﺴــﻠﻤﻮا ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻣﺎم
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻓﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺄرﺷﺪوﻫﻢ إﻟﻰ زﻋﻤﺎﺋﻬﻢ.
وﻫﻨﺎ ﺑﺪأت اﻟﻀﺠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻻﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ،وﺑﻨﻈﺮي ﻓﺈﻧﻨﻲ
أرى ذﻟﻚ أﻣﺮا ﺻﺤﻴﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز وﻳﺪل
دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﺸﻌﺐ
ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي وإن ﰎ اﻟﺴﻜﻮت
ﻋﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻗﺪ ﻳﺤﻮل
اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ وﻗﻊ
ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت.

ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﺑﺴــﺒﺐ
ﺗﻀﺨﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻷن ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ
اﻟﻴــﻮم ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻈــﻮا وﻣــﺎ زاﻟﻮا
ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻮن ﻫــﺬه اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ
وﻳﺘﻔﺎﺧﺮون ﺑﻬﺎ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴــﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،وﺑﻌﺾ
اﳌﺮﺷﺤﲔ ﺳﻴﺮﻓﻌﻮن أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺮاء
وﺗﻮزﻳﻊ اﳊﻘﺎﺋﺐ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﺎﻋﺎت
واﻟﻬﺪاﻳﺎ ،وﺳﺘﻜﻮن اﳌﻐﺮﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة،
وﻣﻬﻤﺎ ﻧﺒﻬﻨــﺎ وﺣﺬرﻧﺎ وﻫﺬه ﻣﻦ
ﲡﺮﺑﺔ ﺳــﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﻘــﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ إﻻ أﻧﻚ ﻟﻦ ﲡﺪ
أذاﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻷن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻴﺲ
ﻋﻨﺪﻫﻢ إﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ وﻫﻨﺎك
ﺑﻌﺾ ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ ﻣﻦ اﳉﻨﺴﲔ
ﻳﻐﺮﻳﻬﻢ اﳌﺎل وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺧﺒﺮة
وﻳﺠﻬﻠﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳌﺎ اﻗﺘﺮﻓﻮه.
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ أن ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ
ﻫﺆﻻء اﳌﺮﺷﺤﲔ وﻳﺨﺎف ﻣﻦ ﻏﻀﺐ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺸﻮﻳﻬﻪ ﻟﺴﻤﻌﺘﻪ ،وان
ﻳﻀﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻪ.

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ُﻳﻠﻐﻰ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن
أو ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ اﻟﺼﻘﺮ

ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ..
وردوا اﻟﺴﻼم!
أﻧﺸﻮدة ﺗﺮاﺛﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎن ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺮون واﻷزﻣﺎن
ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺰﻣﺎﻧﻨﺎ اﳊﺎﻟﻲ ﺑﻬﺪوء واﻃﻤﺌﻨﺎن
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 )ﺳﻼم ﺳﻼم ،ﺳــﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ وردوااﻟﺴــﻼم ،ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮ زﻣﺰم ،ﻧﺼﺒﻨﺎ اﳋﻴﺎم،
وش ﲢــﺖ اﳋﻴﺎم؟! رﺟﺎل ﻛﺮام ،ﻗﺪوﺗﻬﻢ
ﻣﺤﻤﺪ گ ،إﻟﻰ آﺧﺮ اﻷﻧﺸﻮدة ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ
ﻋﺒﺮ )ﻗﻮﻗﻞ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺸﻜﻮرا!(.
 ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻣــﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺒــﺮة اﳌﺎﺿﻲاﻟﺒﺴﻴﻂ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺒﺮة ﺻﺨﺐ ﻋﺎﳌﻨﺎ
اﳊﺎﺿﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻮاﻗﻌﻪ دﻧﻴﺎ ودﻳﻦ! وﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺳــﺆاﻟﻨﺎ إﻟﻰ أﻳﻦ ﻧﺤﻦ ﺗﺎﺑﻌﲔ أو ﻣﺘﺒﻮﻋﲔ
ﳌﺎ ﻳﺮﺳــﻤﻪ ﻟﻨﺎ اﻵﺧﺮون ﺧــﺎرج ﺣﺪودﻧﺎ
وﺑﻐﻔﻠــﺔ ﻧﺤﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﺎﺑﻌﲔ وﻣﺘﻮﺟﻬﲔ ﺣﺘﻰ
ﲟﻮاﺳﻤﻨﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﺨﺎرج ﻣﻨﺪﻓﻌﲔ! ﻣﺜﺎل
ﻟﺬﻟﻚ ﲡﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ،وﻓﻖ دﺳــﺘﻮرﻧﺎ
ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ﻟﺸﺘﻰ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة وﺣﻔﻆ
ﻛﺮاﻣﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وواﻓﺪﻳﻬﺎ اﳌﺨﻠﺼﲔ ،ﻟﻜﻦ
ﻫﻨﺎك ﻫﺪر ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺑﺎﺳــﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻋﺒﺜﻴﺔ،
رﺧﻴﺼﺔ ،ﳌﺼﺎﻟﺢ وﻗﺘﻴﺔ ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ ﺗﻬﺪم وﻻ
ﺗﻌﻤﺮ ﺗﻬﺒﻂ وﺗﺪﻣﺮ ﺟﻬﻮد ﻣﺮﺻﻮدة ﻟﻜﻮارث
ﻣﻌﺪودة! ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ وﻋﻲ اﻟﻨﺎس! وﲡﺮح ﻛﻞ
إﺣﺴﺎس وﺿﻤﻴﺮ ﻻ ﻳﻬﺎن ،وﻻ ﺑﻴﻨﺪاس ﺑﺎﺳﻢ
ﺣﻘﻮق اﻻﺳــﺘﺠﻮاﺑﺎت اﳌﻤﺠﻮﺟﺔ ،اﻟﻌﺒﺜﻴﺔ
ﻟﺴــﻮء ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ وأﺣﻘﺎد اﻟﻨﻴﺔ! اﳌﺰروﻋﺔ
ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴــﻠﻄﺘﲔ ﻫﺪرا ﻟﻠﻮﻗﺖ واﳌﺠﻬﻮد
اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻧﺎم ﺟﻴﻼ
ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻧﻮاﻳﺎﻫﺎ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﻼم ﺑﺴﻼم! ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺼﺮاخ اﻟﺒﻄﺎﻟﻲ! ﻣﺎ ﻟﻪ أول
وﻻ ﺗﺎﻟﻲ! إﳒﺎزاﺗﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﺪودة! وأﻻﻋﻴﺒﻬﺎ
ﻣﺮﺻﻮدة ﻳﺎ ﻧﻮاب اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺎﻳﻊ واﻟﻄﺮح
اﳌﺎﻳﻊ! وﲢﺎﺳﺒﻜﻢ ﻣﻌﺎه ﻗﺮﻳﺐ!
ﻳﺎ ﻓﺮﺳــﺎن اﻟﻐﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺷﺮاﺋﺢ اﻷﻣﺔ
اﺣﺘﺮﻣﻮا ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ ﻋﺴﺎﻛﻢ
ﻣﻦ ﻋﻮاده ﺑﻌﺰﳝﺔ ﺻﺎدﻗــﻪ وإرادة ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺬﻳﺐ ﻻﻳﺰال ﺑﺎﳉﻠﻴﺐ ﻣﻊ ذﻛﺮى ﻋﺪوان
اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﺎﺑﺚ ﺑﻜﻞ اﳉﻴﺮان وﺑﻬﺪﻟﺔ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ
وﻧﺤﻦ أﻗﺮب ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺆﻟﻢ )١٩٩٠ -(٨/٢م.

أﻟﻢ وأﻣﻞ

ﻋﺰة اﻟﻐﺎﻣﺪي
إن ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺴــﺎﺣﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ رﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﻮر
ﺣﻮﻟﻨــﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺎﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آل إﻟﻴﻪ
اﻟﻮﺿﻊ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮروﻧﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳــﺘﻤﺮار اﳊﻈﺮ ﺑﺮزت ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﰎ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻧﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻣﺼﻴﺮﻧﺎ إﻻم ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ اﳌﺸﺎﺣﻨﺎت
واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﻬﺪﻫﺎ زادت ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﳊﻴﺎة ﺑﻨﻈﺮ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎ ،وﻛﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﰎ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﲤﺖ إﺛﺎرﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻮ ﲤﺖ
ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﻬﺪوء ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻠﻐﻂ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻧﺸﻬﺪه.
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺑﺮز اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻫﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺘﻲ ﺳــﺒﺒﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳــﺘﻴﺎء ﺑﲔ
اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أي ﻧﻌﻢ اﻧﻪ أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ
اﺳﺘﺠﻮاب وﺟﻠﺴﺔ ﻃﺮح ﺛﻘﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﲤﺖ ﻫﺬه
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺣﺒﻴﺴﺔ اﻷدراج وﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻰ اﻟﻌﻴﺎن ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب:
أوﻟﻬﺎ :اﻧﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻗﺪﻣﺖ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔــﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﲔ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻹداري ﻋـــﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺣﺮﻣﺎن أي
ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻼوات واﻟﺘﺮﻗﻴﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ
وإن ﻛﺎن ﻫﻨــﺎك ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺣﺮﻣﺎن اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳊﻘﻮق
ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أو أن
ﻳﺼﺪر ﻣﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺎﳊﻘﻮق اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ
ﺗﻠﻐﻰ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻧﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﳊﻜﻮﻣﻲ
ﻷﻧﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﻧﻬﺠﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻨﺬ أن ﺗﺄﺳﺴﺖ أوﻟﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻧﺸــﻬﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ
ﺗﺨﻔﻴﺾ رواﺗﺐ أو اﻣﺘﻴﺎزات أو ﺣﻘﻮق اﳌﻮﻇﻔﲔ ،وﻫﺬا ﻋﺮف
اﻧﺘﻬﺠﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﻘﻮل أن ﺗﺨﺎﻟﻔﻪ
اﻵن ،وﻷﻧﻨﺎ ﻧﺜﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﺄن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻄﺒﻘﻬﺎ
اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎص أو اﻹﺿﺮار ﲟﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ
ﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺠﺪي ﻋﺪم ﻧﺸــﺮ أﻓﻜﺎر ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ اﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﺼﻮرة
ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ دون أن ﺗﺨﺎﻟﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :إن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺤﺖ ﻋﻦ اﻟﺪور
اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳــﺎس ﺑﺘﻘــﺪﱘ اﻗﺘﺮاﺣﺎت وﺣﻠﻮل
ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳــﻌﺎر
اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻬﺪف ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ آﻟﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﻨﺎ ﻗﺪ أﺷــﺮﻧﺎ أﻧــﻪ ﻣﻦ اﶈﺒﺬ ﻟﻮ ﺗﻘﻮم
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺴــﻨﺪات
ﻟﺘﻼﺷﻲ ﻋﻘﺒﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ إﻻ أن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﻛﺎن ﺑﻬﺎ
ﻗﺼﻮر ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط واﺿﺤﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺗﻌﺎﻟﺞ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أزﻣﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﻮر ﻛﺎن
اﳊﻞ ﺑﻨﻈﺮ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﺟﻮر واﻻﻣﺘﻴﺎزات.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻢ ﻧﻌﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﲤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻓﺄي ﺣﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ
ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻟﻐﺎﺋــﻪ ان ﻳﻠﻐﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮن ،وﻫﻮ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﺗﻘﺪﻣﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻠﻦ ﺗﻠﻘﻰ اﻹﻗﺒﺎل واﳌﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺠﺪي إﺛﺎرة اﻟﻘﻠﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﳌﻮاﻃﻨﲔ
وإﺛﻘﺎل ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ ﺑﻬﻤﻮم ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﻟﻲ أﻧﺎ أﺛﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﺤﻜﻮﻣﺘﻨﺎ وأﻧﺎ أﻋﻲ وأدرك
أﻧﻬﺎ أﺑﺪا ﻟﻢ وﻟﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻹﺿﺮار ﲟﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ أو اﻻﻧﺘﻘﺎص
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻟﺬا ﻟﻢ ﺗﻘﻠﻘﻨﻲ ﺷــﺨﺼﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻻ اﺣﺪ ﻳﻨﻜﺮ
أﻧﻬﺎ أﻗﻠﻘﺖ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻷن اﻟﻔﻜﺮة ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻦ
اﻷﺳﺎس ﻓﻤﻌﺎﳉﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪول ﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺟﻴﻮب ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ
ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﻼء اﻟﺬي ﻳﺸــﻬﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع
اﻷﺳــﻌﺎر اﳌﻮاﻃﻦ راﺗﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﺄﺗﻲ وﻧﻘﻮل ﻟﻪ
ﺳﻨﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻚ.
وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻌﻢ أﺧﻄﺄ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ واﳌﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ دون اﻟﺘﺮﻳﺚ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ،
ﺣﺘﻰ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻺﻋﻼم ﻛﺎن ﺧﻄﺄ ﺑﺤﻖ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻟﺬا
ﻣﺎ ﻧﺄﻣﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ أن ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳋﻄﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ اﳌﻮﺟﻪ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺚ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﳌﻮاﻃﻨﲔ
واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﺮوﻳﻌﻬﻢ.

ﻧﻘﺶ اﻟﻘﻠﻢ

د.ﻫﻨﺪ اﻟﺸﻮﻣﺮ

»ﻛﻮروﻧﺎ« واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻳﻮﺟﺪ رﻗــﻢ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ
ﻳﺴﺎر ﻓﺎﺗﻮرة اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻳﺒﲔ ﺣﺠﻢ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻚ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
ﺷــﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮم
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺮ ﻫﺬا
اﻟﺮﻗﻢ ﻓــﻲ  ٣٠أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺪأ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ١ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻟﻴﺤﺴﺐ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻚ إﻟﻰ  ٣٠/١٠ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ
ﺷــﻬﺮﻳﺎ ﻣﻦ  ١٠٠إﻟﻰ  ٢٠٠دﻳﻨﺎر
ﺣﺴﺐ ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻳﺼﻞ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﻰ  ٤٠٠دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮة .ﻓﻤﺜﻼ إذا
ﻛﺎن ﻣﻌﺪل إﻧﻔﺎﻗﻚ اﻟﺸــﻬﺮي ﻓﻲ
اﳉﻤﻌﻴﺔ  ٢٠٠دﻳﻨﺎر ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ
ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ١٠٠٠
دﻳﻨﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻚ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ  ١١إﻟﻰ ﺷﻬﺮ  .٤ﻳﻌﻨﻲ أﻏﻠﺐ
اﻟﻨﺎس ﻣﺘﻌﻮدون ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻟﻜﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﻢ .ﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻲ

ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻨﺎ أزﻣﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﻐﻔﻞ
ﻋﻨﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت ،ﻣﻦ
أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ،
ﻓﻠﻸﺳﻒ اﻛﺘﺸﻔﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﻮن
ﺑﺸﺪة ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳊﻔﻆ واﻟﺘﻠﻘﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻮرﻗﻲ ،واﳊﻀﻮر واﻟﻐﻴﺎب ،وﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ.
ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺑﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﳌﺸــﺎرﻛﺔ
اﳉــﺎدة ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤــﲔ ﺑﺎﺧﺘﻼف
ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺬاﺗﻲ ،وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸــﺨﺺ
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﳌﻬﺎرات ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻗﺪ أﺟﻤﻊ اﳋﺒــﺮاء ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗــﻲ ﻳﻀﻴﻒ ﳑﻴﺰات
ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺨﺺ ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات،
وإﳕﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﲢﻤﻞ

ﻓﻲ اﻟﺼﻤﻴﻢ

ﻓﻲ زﻣﻦ »ﻛﻮروﻧﺎ«
اﳌﻮاﻃﻦ زاد دﺧﻠﻪ
 ٪٤٠وﻳﻦ راح؟
م.ﻏﻨﻴﻢ اﻟﺰﻋﺒﻲ

@ghunaimalzu٣by
ﺳﻨﺔ اﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻫﺬه أن ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر ﻓﺎﺗﻮرة
اﳉﻤﻌﻴﺔ أﺻﺎﺑــﻪ ﺑﻌﺾ اﳉﻨﻮن
وﺣﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﻪ أرﻗﺎم ﻏﺮﻳﺒﺔ )ﺗﺨﺮع(.
ﺣﺘﻰ ان ﻣﺸﻮارا واﺣﺪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺗﺼﺪﻣﻚ ﻓﺎﺗﻮرة ﺑـ  ٨٠دﻳﻨﺎرا ﳌﺎﺟﻠﺔ
أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ .واﻟﺴﺒﺐ
ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت

اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
أﻋﺘﺬر ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻟﻜﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﺘﻲ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال
ﻋﻨﻮان اﳌﻘﺎﻟﺔ ،ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﻜﻮرة
أﺟﻠﺖ اﺳﺘﻘﻄﺎع أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض
ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ٪٤٠
ﻣﻦ راﺗﺒﻪ ﳑﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ زﻳﺎدة
ﻣﺪﺧﻮل اﳌﻮاﻃﻨﲔ  ٪٤٠ﻟﻠﺴــﺘﺔ
أﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺨﺮت ﺗﻠﻚ

رؤﻳﺔ ﻗﻠﻢ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ..
ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻮﻗﻔﺔ ﺟﺎدة
Ghadeer.r.alabdali@gmail.com
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸــﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ
ﺧﻼل رﺣﻠــﺔ ﺑﺤــﺚ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻪ ﺧﻼل
ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺘﺄﻧﻲ واﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﳊﻠﻮل اﳌﺒﺎﺷﺮة واﳌﺒﺘﻜﺮة.
ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻫــﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻴﺰات
ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻓــﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،أﺑﺮزﻫﺎ أﻧﻪ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻔﺮوق
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ،إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ وأﻧﺸﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
وإﻋﻄﺎء ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ

ﻏﺪﻳﺮ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻷﻋﻤﺎر
دون اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻣﻌﻘﺪة.
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﳒﺪ أن
ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺪأت ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻋﺒﺮ
ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﺑﺄداء ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ
أو ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ،
إﻻ أﻧﻬــﻢ ﻣﺎزاﻟــﻮا ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮا
ﻋﻦ »اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ« ،اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب،
وﻣﻦ ﺛﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺴــﻠﻴﻤﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻣﺸﺮوع
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻄﻼب ،ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ
ﻧﻘﻠﻪ ﻣــﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أو ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ

اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻐــﻼء اﻟﺬي أﺻﺎب
أﻏﻠﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻠﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻴﺎرة وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ .اﳌﻘﻠﻖ
ﻓــﻲ اﳌﻮﺿﻮع أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ وﻗﻒ أﻗﺴﺎط
اﻟﻘﺮوض ﻓﻤﺎذا ﺳﻴﻜﻮن وﺿﻌﻪ إذا
رﺟﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴــﺎط ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ
واﺣﺪ .ﺳــﻴﺘﻢ ﻃﺤﻨﻪ وﺳﺘﻈﻬﺮ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺴﺎر اﳌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﺎﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻔﻪ
راﺗﺐ ﻛﻮروﻧــﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻟﻦ ﻳﻜﻔﻴﻪ راﺗﺐ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻮروﻧﺎ
اﳌﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻨﻪ .٪٤٠
ﻧﻘﻄﺔ أﺧﻴــﺮة :اﳊﻞ اﳌﺆﻗﺖ
ﻫﻮ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻗﺘﺮاح اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﺿﻞ
د.ﻣﺤﻤــﺪ ﻫــﺎدي اﳊــــﻮﻳﻠﺔ
اﻟﻘـــــﺎﺿﻲ ﺑﺘﻤﺪﻳــﺪ وﻗــﻒ
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت  ٦أﺷﻬﺮ أﺧﺮى..
اﳊﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻨﺪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺮﻛﺰي.

»ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ« ﲟﻘﺎﺑﻞ.
واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻰ وﻗﻔــﺔ ﺟﺎدة ،ودﻋﻮﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﻴﺪ
ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﺠﺮد ﻛﻠﻤﺎت أﻛﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻫﺮ
وﺷﺮب ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ أو
ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﳌﻨﺎﻫﺞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ ،ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻫﻮ أن ﻳﻌﻴﺪ رﺳﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺧﺒﺮاء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴّﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳊﺎﺿﺮ ،وأن ﻳﺴﺘﺸﺮﻓﻮا ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺘﻜﺮ ،ﻳﺆﻫﻞ اﳉﻴﻞ
اﻟﻘﺎدم ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ،اﻟﺬي
ﻃﺎﳌﺎ أوﺻﺖ ﺑﻪ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
وﻳﺆدي إﻟﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﺗﻌﻠﻢ
اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ.
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ أﺑﻨﺎؤﻧﺎ ﻓﻲ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﻜﻲ ﻳﻈﻬﺮوا ﻣﺎ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ إﺑﺪاﻋﺎت وأﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
أن ﲢﻘﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ،
وﺗﺴــﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﻀــﺔ وﻋﻠﻮ ﻫﺬا
اﻟﻮﻃﻦ اﳊﺒﻴــﺐ ،واﻟﻔﺮﺻﺔ اﻵن
ﺳــﺎﻧﺤﺔ ﲤﺎﻣﺎ ،ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻐﻞ
أزﻣﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻔﺮﺻﺔ ﻹﻋﺎدة
رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺎن
اﻟﻮﻗﺖ.

ﻫﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﺎزاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ؟
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺼﻒ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ وﺣﻮﻟﺖ
اﻟﺪول اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﻮاردﻫﺎ إﻟﻰ اﺣﺘﻮاء
ﻫﺬا اﻟﭭﻴﺮوس ﺳﻮاء ﺑﺎﳋﻄﻂ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو
اﻟﻌﻼﺟﻴــﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﻋﺪاد
وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﺸﻐﻞ
اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ أﻏﻠﻘﺖ
اﳌﻄﺎرات واﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﺪارس واﻷﺳﻮاق،
ﻓﻘﺪ أوﻗﻔﺖ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء وأﺻﺒﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻲ ﻣﻦ ﻛﻮروﻧﺎ أو
اﻷدوﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ أو إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى.
وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ،ﺑﻞ واﺧﺘﻔﺖ ،اﻷﺣﺎدﻳﺚ
ﻋﻦ أﻫﺪاف وﻏﺎﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ أﺟﻨﺪة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة
وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻞ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﺪول اﳌﻴﺴﻮرة
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳋﻄﻂ ﻋﻠﻤﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻗﺎدة ورؤﺳﺎء دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﲢﺖ ﻣﻈﻠــﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ،وﻟﻜﻦ
اﻧﺸﻐﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻜﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ أدى إﻟﻰ
ﺗﻮاري اﳊﺪﻳﺚ ﻋــﻦ اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ
آﻣﺎل واﻟﺘﺰاﻣﺎت ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة
اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﻬﺎ وﲟﺎ ﲢﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪﻫﺎ
وإﻋﺎدة وﺿﻊ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﳋﻄﻂ واﻷوﻟﻮﻳﺎت
ﻟﻠﻨﻬﻮض ﻣﻦ ﻋﺜﺮة اﳌﺴﻴﺮة وﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺳﻮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أو
ﺻﺤﻴﺎ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳﺎت أن ﺗﻨﺸﻂ وﺗﻨﺸﺮ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻗﺎم واﳌﺆﺷﺮات اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ.
وﻫﺬه ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﺼﺤﺔ
ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ .واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح
ﻧﻔﺴــﻪ ﻫﻮ ﻫﻞ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻟﺼﻼﺑﺔ وﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺸﺔ؟ أم أن ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻛﺎن أﻛﺒﺮ
ﻣﻦ أي ﺗﻮﻗﻌﺎت أو ﺗﺨﻄﻴﻂ؟ أو أن اﳋﻄﻂ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺎﻫﺰة ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ؟
وﻣﻬﻤــﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ،ﻓﺈن ﻋﻮدة اﳊﻴﺎة
واﻟﺮوح إﻟﻰ اﻷﻫــﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
وإﻋــﺎدة اﳊﻴﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺴــﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ
اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮروﻧﺎ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ واﻟﺘﻲ
ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻷﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ.

اﻷﻣﻨﻴﺔ
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ﻓﺘﺢ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻲ وﻓﺎة ﻓﺘﺎة ﺧﻨﻘﺎ ً ﺑﺎﳌﻬﺒﻮﻟﺔ

ﻋﺪل وﻣﺤﺎﻛﻢ

اﻧﺘﺤﺎر »أﻓﺮﻳﻘﻲ« ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟـ  ٢٢ﻟﻔﻨﺪق ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎر
ﻣﺤﻤﺪ اﳉﻼﻫﻤﺔ

ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﻔﺮ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺪﺳﻤﺔ
ﻳﻮم أﻣﺲ ﻗﻀﻴــﺔ اﻧﺘﺤﺎر ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻗﺪم واﻓﺪ ﻣﻦ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ إﻟﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎدق
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﻴــﺪ اﻟﻘﺎر ،وﺗﻌﺪ واﻗﻌﺔ
اﻧﺘﺤــﺎر اﻟﻮاﻓﺪ اﻷﻓﺮﻳﻘــﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻟـ ٢٤ﺳــﺎﻋﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺷــﻬﺪت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﺔ
واﻗﻌﺔ اﻧﺘﺤﺎر واﻓﺪة ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺷﻨﻘﺎ
ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺮوﺣﺔ اﻟﺴــﻘﻒ ،ﻛﻤﺎ
أﻗﺪم ﻫﻨﺪي ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻫﻮ اﻵﺧﺮ
ﺑﺸــﻨﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻏﺼﻦ
ﺷﺠﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻨﻄﺎس.
وﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺟﺪﻳﺪة،
ﻗﺎل ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ إن ﻋﻤﻠﻴﺎت وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ﺑﻼﻏﺎ ﻣﻦ
أﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎدق ﺑﺈﻗﺪام واﻓﺪ ﻋﻠﻰ إﻟﻘﺎء

ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻮ ،وﻟﺪى اﻧﺘﻘﺎل رﺋﻴﺲ
ﻣﺨﻔﺮ اﻟﺪﺳﻤﺔ اﳌﻘﺪم ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺠﻤﻲ
ﺗﺒﲔ أن اﻟﻮاﻓﺪ ﻣﻦ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ٣٩ﻋﺎﻣﺎ وﻗﺪ ﺳﻘﻂ
ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻠﺔ ﺳﻴﺎرة اﺛﺮ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟـ .٢٢
ﻫﺬا وأﻓــﺎدت إدارة اﻟﻔﻨﺪق ﺑﺄن
اﳌﻮاﻃــﻦ ﻳﻘﻴﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة وﻻ
ﻋﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳــﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺘﻪ اﻟﻰ
إﻧﻬﺎء ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺘﺤﺖ أﺟﻬﺰة
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺴﺎت
ﻓﺘــﺎة أﺑﻠــﻎ واﻟﺪﻫﺎ ﻋــﻦ وﺟﻮدﻫﺎ
ﻣﺨﻨﻮﻗﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل اﻷﺳــﺮة ﻓﻲ
اﳌﻬﺒﻮﻟــﺔ .وﺑﺤﺴــﺐ إﻓــﺎدة اﻷب،
ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺷــﺎﻫﺪ اﺑﻨﺘﻪ ﺳــﺎرع
ﺑﺈﺧﻄــﺎر وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻔﻈﺖ
أﻧﻔﺎﺳﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة.

اﻟﻮاﻓﺪ ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺴﺠﻼ ً ﺛﺎﻟﺚ ﻗﻀﻴﺔ اﻧﺘﺤﺎر ﻓﻲ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ

»اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ« ﺗُﻐﻠﻖ ﻣﻠﻔﺎت  ٢٠ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺑﻀﺒﻂ  ٦ﺳﻮاﺑﻖ
ﻣﺒﺎرك اﻟﺘﻨﻴﺐ

ﲤﻜﻦ رﺟﺎل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ
اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﲢﺪﻳﺪا ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ
ﺿﺒﻂ  ٦أﺷﺨﺎص ﺑﻮاﻗﻊ  ٤ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدي
اﳉﻨﺴﻴﺔ وﻣﻮاﻃﻨﲔ اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺎرﺗﻜﺎب ٢٠
ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻫﺬا وﻋﺜﺮ
ﺑﺤﻮزة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺼﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮوﻗﺎت
وأدوات اﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﺮﻗﺎﺗﻬﻢ،

اﳉﻤﻌﺔ  ١٤اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

وﺗﺒﲔ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ أرﺑﺎب
اﻟﺴﻮاﺑﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳑﺎﺛﻠﺔ ،وﲤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ
إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮم أﻣﺲ.
وﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ،ﻓﺈن رﺟﺎل
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴــﺎﳌﻴﺔ وﻓــﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮدﻫﻢ
ﻹﻏﻼق ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﺮﻗﺎت اﶈﻼت وﺻﻠﺖ
اﻟﻴﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺄن وراء ﻫﺬه اﳉﺮاﺋﻢ ﻋﺪة
أﺷــﺨﺎص ﻳﻘﻄﻨﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﳉﻬﺮاء،
وﻋﻠﻴــﻪ ﰎ ﺿﺒﻂ اﳌﺘﻬﻤــﲔ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺣﻴﺚ

أﻗﺮوا ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺎت واﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﻼت وﻣﺮﻛﺒﺎت ،وﺑﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
إذن ﻧﻴﺎﺑــﻲ ﻋﺜﺮ ﻣﻌﻬــﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ
اﳌﺴﺮوﻗﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻮاﺗﻒ وﻣﺴﺘﻨﺪات
رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
أن اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ أن
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻮاﺑﻖ وﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺎدر ﺑﺤﻘﻪ
أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة.

ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

إﻋﺪاد :ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ أﺣﻤﺪ

»اﳉﻨﺢ« ﺗﺒﺮئ ﻋﺼﺎﺑﺔ اﺗﻬﻤﺖ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ
ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت ﺑﻜﻤﺎﻣﺎت وﻣﻌﻘﻤﺎت وﻗﻔﺎزات
ﺑﺮأت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺢ ﺧﻤﺴــﺔ أﺷﺨﺎص
اﺗﻬﻤﻮا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻧﺼﺐ واﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت وﻗﺖ اﳊﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺸﺮاء ﻛﻤﺎﻣﺎت
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ٧٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﺸﻴﻜﺎت ﺑﻼ رﺻﻴﺪ ﺛﻢ
ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺴﻌﺮ زﻫﻴﺪ.
وﻛﺎن اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻗﺪ أﺳﻨﺪ إﻟﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ
أﻧﻬﻢ وﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٥ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠٢٠ﺑﺪاﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﺨﻔﺮ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ ،دﻟﺴﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻨﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ إﻳﻘﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻠﻂ
ﳊﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎل ﺑﺤﻴﺎزﺗﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق
اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻳﻬﺎﻣﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺸﺮوع
ﻛﺎذب .ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ أﺣﺪﺛﻮا اﻷﻣﻞ ﺑﺤﺼﻮل رﺑﺢ
وﻫﻤﻲ وﻫﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل ﲟﺸﺮوع
ﲡﺎري ،ﻓﺘﻤﻜﻨﻮا ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ .وذﻛﺮ وﻛﻴﻞ أﺣﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﶈﺎﻣﻲ
ﻋﺒﺪاﶈﺴﻦ اﻟﻘﻄﺎن أن ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻳﻘﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸــﻴﻮخ وﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﻗﺎم اﳌﺘﻬﻢ
اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴــﺎﳌﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪا
إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎدق ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻋﻠــﻢ ﲟﺎ ﻳﺤﺎك ﺑﲔ ﺑﺎﻗﻲ
اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل
اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻊ

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺸﺮاء اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻔﺸﻲ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﺎﻟﻜﻤﺎﻣﺎت.
وأﺿــﺎف أن اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻣــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ
اﳋﺎﻣﺲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺿﺤﻴﺔ وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺗﻮاﺻﻠــﻮا ﻣﻊ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أرﻗﺎم
ﻫﻮاﺗﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﺛﻢ ﺗﻮاﺻﻠﻮا
ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺸﺮاء اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻜﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ
اﻟﺪﻓﻊ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻧﻬﺎ ﺑﻼ رﺻﻴﺪ.
ودﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎن ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ أرﻛﺎن ﺟﺮﳝﺔ
اﻟﻨﺼﺐ وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻃﺮق اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻨﺼﺐ واﻧﻬﻴﺎر اﻟﺮﻛﻦ اﳌﻌﻨﻮي ﳉﺮﳝﺔ
اﻟﻨﺼﺐ وﻋﺪم ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ.

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺰز

ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺤﺒﺲ ﺻﻘﺮ اﳊﺸﺎش
 ٣ﺳﻨﻮات ﻹﺳﺎءﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎرة
ﺣﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ Zappar

إﺣﺎﻟﺔ ﻋﺴﻜﺮي »اﳌﻨﺎﻓﺬ« وﺷﺮﻛﺎﺋﻪ اﻟـ  ٥إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺑﺤﻴﺎزة  ٢٠٠أﻟﻒ ﺣﺒﺔ ﻣﺨﺪرة و ٣أﺳﻠﺤﺔ

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳﺎت ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ
 ٣ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻠﻤﻐﺮد ﺻﻘﺮ
اﳊﺸــﺎش ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .وأﺣﻴﻞ اﳊﺸﺎش إﻟﻰ اﶈﺎﻛﻤﺔ
ﺑﻌﺪﻣــﺎ اﺗﻬﻤﺘﻪ اﻷﺟﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺘﺪوﻳﻦ
ﻋﺒﺎرات ﻣﺴﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎرة ﺑﺤﺴﺎﺑﻪ

ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺪوﻳــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒﻼد ﺳﺒﻖ وأن أﺻﺪرت
أﺣﻜﺎم ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪة ﺑﺤﺒﺲ اﳌﺘﻬﻢ اﳌﺘﻮاري،
ﻋﻦ ﺗﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎرة
وإﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إذاﻋﺔ
أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

ﺿﺒﻂ ﻋﺮﺑﻲ ﺣﺎول ﺗﻬﺮﻳﺐ  ٤٦٠ﺣﺒﺔ ﻣﺨﺪرة ﻓﻲ T٤

»اﳉﻤﺎرك« ﺗﺘﺠﻪ ﻹﺗﻼف ﻣﻼﺑﺲ وﺳﺎﻋﺎت

ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﻨﻴﺺ

ﺗﺄﻛﻴــﺪا ﳌــﺎ أﺷــﺎرت إﻟﻴﻪ
»اﻷﻧﺒــﺎء« ،أﻋﻠﻨــﺖ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻋــﻦ ﺗﻮﻗﻴــﻒ ٦
ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ ﺣﺒﻮب
ﻣﺨــﺪرة إﻟــﻰ داﺧــﻞ اﻟﺒﻼد.
وﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ،ﻓﺈن
ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ
أﺣﺪﻫﻤــﺎ ﻳﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﳌﻨﺎﻓﺬ
وﲢﺪﻳــﺪا ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ،
ﺣﻴــﺚ ﻛﺎن اﳌﺘﻬــﻢ ﻳﺴــﺘﻐﻞ
دورﻳﺔ أﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ
اﳊﺒــﻮب ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻣﻬﺮﺑﲔ
ﻋﺮاﻗﻴﲔ ﺛﻢ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪورﻳﺔ
إﻟﻰ اﳊﺪود اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻳﻀﻌﻬﺎ
داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺒﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ.
وﻟﻔــﺖ اﳌﺼــﺪر إﻟــﻰ ان
اﳌﻀﺒﻮﻃﺎت ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ
داﺧــﻞ ﺟﺎﺧﻮر ﻓــﻲ اﻟﻮﻓﺮة،
وﺟﺮى ﺿﺒﻂ ﺷــﺮﻛﺎء اﳌﺘﻬﻢ
وﻫﻢ  ٥ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺴﻜﺮي
آﺧﺮ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

اﳌﺘﻬﻤﻮن واﻣﺎﻣﻬﻢ اﳌﻀﺒﻮﻃﺎت

ﻫــﺬا ،وأﺻــﺪرت إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ :ﲤﻜﻦ ﻗﻄﺎع
اﻷﻣﻦ اﳉﻨﺎﺋﻲ ﳑﺜﻼ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ اﳌﺨــﺪرات
)إدارة اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﶈﻠﻴﺔ( ﻣﻦ
ﺿﺒﻂ ﺷــﺒﻜﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈدﺧﺎل
وﺗﻮزﻳــﻊ اﳌــﻮاد اﳌﺨــﺪرة

اﳌﻀﺒﻮﻃﺎت ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺘﲔ
ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد.
وذﻛــﺮ اﻟﺒﻴــﺎن أﻧــﻪ ﺑﻌﺪ
ورود ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻮﺟﻮد
ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﳌﻮاد
اﳌﺨﺪرة واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﺒﻼد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺣﺪ اﳌﻨﺎﻓﺬ
اﻟﺒﺮﻳــﺔ اﳊﺪودﻳــﺔ واﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ ،ﰎ ﻋﻤﻞ

اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟــﻰ أﻓﺮاد اﻟﺸــﺒﻜﺔ وﻋﺪدﻫﻢ
 ٦ﻣﻮاﻃﻨﲔ ،وﺑﻌﺪ اﺧﺬ اﻹذن
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ ﰎ ﺿﺒﻄﻬﻢ وﻋﺜﺮ
ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ  ٢٠٠أﻟﻒ ﺣﺒﺔ
ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن ٣٠ ،ﻏﺮام
ﻣﺎدة اﳊﺸﻴﺶ ،ﺳﻼح ﻧﺎري
ﻧــﻮع ﻛﻼﺷــﻨﻜﻮف وذﺧﻴﺮة

وﻣﺨﺰﻧﻲ ﻛﻼﺷﻨﻜﻮف ،ﺳﻼح
ﻧﺎري ﻧﻮع ﺷــﻮزن وذﺧﻴﺮة
ﺷــﻮزن ،ﺳــﻼح ﻧﺎري ﻧﻮع
ﻣﺴــﺪس وﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ٧٦٣٠
دﻳﻨﺎرا ،ﻣﺸــﻴﺮة اﻟﻰ ﲢﻮﻳﻞ
اﳌﺘﻬﻤــﲔ واﳌﻀﺒﻮﻃــﺎت إﻟﻰ
ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼــﺎص ﻻﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻋﻦ ﺿﺒﻂ
ﺣﺎوﻳﺘﲔ ﻋﺜﺮ ﺑﺪاﺧﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺲ وﺳﺎﻋﺎت
وﻣﺎرﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻘﻠﺪة ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ.
وﺑﺤﺴــﺐ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻓﺈن
اﳌﻀﺒﻮﻃﺎت اﻛﺘﺸــﻔﺖ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت واﻟﺘﻲ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺨﺰﻳــﻦ اﳊﺎوﻳﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٩٠

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

ﻳﻮﻣﺎ دون أن ﻳﺘﻘﺪم أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻹﲤﺎم
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﳉﻤﺮﻛﻲ ،وﺟﺎر إﺗﻼف
اﳌﻀﺒﻮﻃــﺎت ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ اﺗﺨــﺎذ اﻹﺟﺮاءات
اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﲤﻜﻦ رﺟﺎل ﺟﻤﺎرك ﻣﻄﺎر
 T٤ﻣﻦ ﺿﺒﻂ واﻓﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻋﺜﺮ ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﻋﻠﻰ
 ٤٦٠ﺣﺒﺔ ﻣﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ .ﻫﺬا وﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻣﺤﻀﺮ ﺿﺒﻂ أﻣﻨــﻲ وﲢﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ.

إﳝﺎن

اﳉﻤﻌﺔ  ١٤اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠
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)ﻓﺎﺳﺄﻟﻮا
أﻫﻞ اﻟﺬﻛﺮ
إن ﻛﻨﺘﻢ
ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن(
ڈ

أﻛﺪ أن أزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« أﻇﻬﺮت ﲤﻴﺰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﻌﻄﺎء

اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :وزّﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
 ٣٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﺑﻮﻧﺎت ﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ

د.ﺧﺎﻟﺪ اﳌﺮداس

إﻓﺮاد ﺻﻮم اﳉﻤﻌﺔ أو اﻟﺴﺒﺖ

ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ اﳌﺘﻌﻔﻔﺔ واﶈﺘﺎﺟﲔ
ﻟﻴﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳋﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ )ﺣﻔﺎظ( اﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ أن
اﻟﻜﺮﱘ أﺑﺮز ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،وﻓﻲ ﻇﻞ أﺟﻮاء اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت ،ﰎ إﻃﻼق
ﺗﺘﺒﺎرك« ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ .وﻗﺎل ﻓﻲ ﺣﻮاره ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« إن »ﺣﻔﺎظ« أﻃﻠﻘﺖ ﺣﻤﻠﺔ »ﻓﺰﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻧﺘﺸﺎر اﻟﭭﻴﺮوس ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ٣٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻟﻸﺳﺮ اﳌﺘﻌﻔﻔﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﲡﻬﻴﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻳﻮاء ،وﺣﻮل ﻧﺸﺎط اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء ﲢﺪث ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ..ﻓﺈﻟﻰ ﻧﺺ اﳊﻮار:

ﺑﺪاﻳﺔ ،ﻧﻮد اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ
)ﺣﻔﺎظ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮؤﻳﺔ
واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ؟
٭ ﺗﻀﻊ اﳉﻤﻌﻴﺔ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ
ﻟﻬﺎ ﻣﻨــﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻬﺎ ،وﻫﻲ أن
ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻌﻴــﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﲢﻔﻴﻆ وﺗﻌﻠﻴﻢ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ وﻋﺮﺑﻴﺎ
وﻋﺎﳌﻴﺎ ،وأﻣﺎ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻓﺎن ﺣﻔﺎظ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻴﺮﻳﺔ وإﻏﺎﺛﻴﺔ
وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن وأﻣﺘﻪ،
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣــﻦ إﳝﺎﻧﻬﺎ اﻟﺮاﺳــﺦ
واﻟﻜﺎﻣــﻞ ان ﺧﺪﻣــﺔ اﻻﻧﺴــﺎن
وﺗﻮﻓﻴــﺮ اﳊﻴــﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﻪ
ﺗﺴــﺎﻋﺪه ﻋﻠــﻰ ﺣﻔــﻆ اﻟﻘﺮآن
وﺗﻌﻠﻤﻪ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺛﺮه ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻣﻨﻬﺠﺎ وﺳﻠﻮﻛﺎ ،وﺗﻠﻚ رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻘﺮآن ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ او
ﺧﺎرﺟﻬــﺎ وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺎﻟﻴﺐ
اﺣﺪث اﻟﻄﺮق واﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ ﻓﻲ
إدارة اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳋﻴﺮﻳــﺔ
واﻹﻏﺎﺛﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻟﺘﺤﺴــﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ
واﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ واﻟﺘﺪرﻳــﺐ ﻟــﻜﻞ
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء
اﶈﻠﻴﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ ادارﻳﺎ وﻓﻨﻴﺎ.
ﻛﻴﻒ ﺗﺄﺛﺮت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت
اﻧﺘﺸﺎر ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ؟
٭ ﺗﺪاﻋﻴــﺎت اﻟﭭﻴــﺮوس أﺛﺮت
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻲ اﳊﻴﺎة ،وﻇﻬﺮت
آﺛﺎرﻫــﺎ واﺿﺤﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺧﺎﺻــﺔ اﻷﻧﺸــﻄﺔ
اﳉﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﻟــﺬا ﻛﺎن ﻣــﻦ اﻫﻢ
أوﻟﻮﻳــﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﺪارك ﻫﺬا
اﻷﻣــﺮ ،ﻓﻌﻤﻠﺖ )ﺣﻔــﺎظ( ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت
ﻋﻠــﻰ أﻧﺸــﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ
واﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺣﻠﻘﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻄﻼب ﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﳊﻠﻘﺎت
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ،
واﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ واﳌﻔﻴﺪة
ﻋﺒﺮ اﳌﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﲡﻬﻴﺰ اﶈﺎﺟﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻳﻮاء

اﻛﺜﺮ ﻋﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﻔﺎظ ﺧﻼل
اﻷزﻣﺔ؟
٭ ﻗﻤﻨﺎ ﺧﻼل اﳊﻤﻠﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ
ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘــﻪ ) ٣٠أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر(
ﻛﻮﺑﻮﻧﺎت ﳌﺸــﺘﺮﻳﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﻸﺳــﺮ اﳌﺘﻌﻔﻔﺔ واﶈﺘﺎﺟﲔ،
ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮزﻳــﻊ ﻋﺪد ٤٨٠٠
ﺳﺠﺎدة ﻟﻠﺼﻼة ﻛﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻋﺪد ١٥٠٠
ﻣﺼﺤﻒ ،وﺗﻮزﻳﻊ  ١١أﻟﻒ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻦ ﺳــﻮرة اﻟﺒﻘــﺮة ،ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻓﺎﺧﺮة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  ١٠آﻻف
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺷﻮر اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ
ﺑﻔﻀﺎﺋﻞ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ وﻧﺸﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ
اﻟﭭﻴﺪﻳــﻮ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ واﻟﺪﻋﻮﻳﺔ
ﺑﻬﺪف ﺗﺴــﻜﲔ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎس
واﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠــﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وزﻳﺎدة
إﳝﺎﻧﻬﻢ.

»ﻧﺒﻴﻬﺎ ﺗﺘﺒﺎرك« ﻣﺸﺮوع ﻗﺮآﻧﻲ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت

ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﻟﻄﻼب اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﭭﻴﺮوس
واﻟﺒﻘﺎء ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﻮت ،ﻓﺄﻃﻠﻘﺖ
ﺣﻤﻠﺔ )ﻧﺒﻴﻬﺎ ﺗﺘﺒﺎرك( ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺴﻮرة اﻟﺒﻘﺮة وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺑﻴــﺖ ﻣﻦ ﺧــﻼل  ٦ﺑﺮاﻣﺞ ،ﻣﻊ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﲢﻔﻴﺰﻳــﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
ﻓﻲ اﶈﺎﺟﺮ واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻟﺴﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻀﻞ
ﻋﻈﻴــﻢ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﻛــﺔ ﻟﻠﺒﻴﻮت،
وﺗﻼوﺗﻬﺎ وإﺗﻘﺎﻧﻬﺎ أوﻧﻼﻳﻦ ،ﻋﺒﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧــﺎص ﳌﻘﺮأة )ﺑﺮﻛﺔ(
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺷﻐﻞ ﻟﻸوﻗﺎت
ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺎﻓﻊ.
وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺮآﻧﻴﺔ
أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع )ﺑﺮﻛﺔ(
ﺣﺎﻟﻴﺎ؟
٭ ﻧﻌــﻢ ﻟﺪﻳﻨــﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٠٠٠
ﻣﺸﺎرك وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
اﻗﺮأﻫــﺎ ﺻــﺢ ﻓــﻲ اﺳــﺒﻮﻋﲔ
)اﻟﺰﻫﺮاوﻳــﻦ( وﻫﻮ ﻣﺸــﺮوع
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﺤﻔﻴﻆ ﺳﻮرﺗﻲ اﻟﺒﻘﺮة
وآل ﻋﻤﺮان ﻣﻌﺎ ،وﻗﺪ ﺳﻤﺎﻫﻤﺎ

ﻧﺒﻴﻨﺎ اﻟﻜﺮﱘ ژ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﳌﺎ
ﻟﻠﺴﻮرﺗﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻗﺎل» :اﻗﺮأوا اﻟﺰﻫﺮاوﻳﻦ:
اﻟﺒﻘﺮة وآل ﻋﻤﺮان ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺗﺄﺗﻴﺎن
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻛﺄﻧﻬﻤﺎ ﻏﻤﺎﻣﺘﺎن أو
ﻏﻴﺎﻳﺘﺎن« وﻫﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻘﺮأة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻳﻀﺎ.
وﻣﺎذا ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ
اﻟﭭﻴﺮوس؟
٭ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ ﻛﺎن ﳉﻤﻌﻴﺔ
)ﺣﻔﺎظ( ﻗﺼﺐ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ
ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻨﻮاﻓﺬ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﺑﺘﻮﻋﻴــﺔ ﻃﻼب
وأوﻟﻴﺎء اﻣﻮر ﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
ﺑﻀــﺮورة اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﻄــﺮق
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﭬﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﳌﺴــﺘﺠﺪ ،وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وإﺟــﺮاءات اﳉﻬﺎت

اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ
وﻓﻲ إﻃﺎر ﺑــﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ
اﳌﺠﺘﻤــﻊ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻘﻄﻊ ﭬﻴﺪﻳﻮ
ﻣﺆﺛﺮ ﻟﻠﺪﻋــﺎء ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻠﻬﺎ
ﺑﺼﻮت اﻟﻘﺎرئ اﻟﺸــﻴﺦ اﺣﻤﺪ
اﻟﻨﻔﻴﺲ وﻟﻘﻲ ﻗﺒﻮﻻ واﻧﺘﺸﺎرا
ﺑﲔ اﳉﻤﻬﻮر.
ﻫﻞ ﻛﺎن ﳊﻔﺎظ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ
ﲡﻬﻴﺰ اﶈﺎﺟﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ؟
٭ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﶈﺎﺟﺮ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲤﻨﺢ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺨﻠﻮة ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺲ،
واﻟﺘﺪﺑــﺮ واﻹﻗﺒــﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب
اﷲ ﺗﻌﻠﻤﺎ وﺗــﻼوة ،واﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣــﻦ ﺗﺨﺼــﺺ ﺣﻔــﺎظ اﻷﺑﺮز
وﻫــﻮ رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺘــﺎب اﷲ ،ﻓﻘﺪ
ﻗﺎﻣﺖ )ﺣﻔــﺎظ( ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ٩٠٠
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ
ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺟﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻳﻮاء ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﻮاء
)أﻛﻮاﻣﺎرﻳﻦ( وﻣﺮﻛﺰ )اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ(

وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﶈﺎﺟﺮ وﻣﺮاﻛﺰ
اﻹﻳﻮاء ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳉﻬﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ.
ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ أو
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ازﻣﺔ )ﻛﻮروﻧﺎ(
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ؟
٭ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻓﻘﺪ اﻃﻠﻘﺖ ﺣﻔﺎظ
ﺣﻤﻠﺔ )ﻓﺰﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ( ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﭭﻴﺮوس اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،
ﻣﺜــﻞ اﻻﺳــﺮ اﳌﺘﻌﻔﻔــﺔ داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ،او ﳑــﻦ ﻻ ﻳﺠﺪون
ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ ،واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﳑﻦ
ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻋﻤﺎﻟﻬــﻢ ،او ﺗﻘﻄﻌﺖ
ﺑﻬــﻢ اﻟﺴــﺒﻞ ،وﻛﺬﻟــﻚ ﻟﺪﻋــﻢ
اﳉﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﻮاﻧﺐ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺳــﻼت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﺳﺮ ﻃﻼب ﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.
ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ

ﻫﻞ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﺸﺎرﻳﻌﻜﻢ
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﻷزﻣﺔ؟
٭ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ
ﻫــﻮ ﻧﺸــﺎط اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻷﻫﻢ
واﻷﺑــﺮز ،واﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻷﺳــﻤﻰ،
ﻟﺬا ﻓــﺈن ﻣﺸــﺎرﻳﻌﻨﺎ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
ﻟــﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺧﻼل ﻓﺘــﺮة ازﻣﺔ
اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﭭﻴــﺮوس ،ﺑــﻞ رأت
اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻻﻧﺴــﺐ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﺟﻮاء اﻻﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ

وﻣﺎذا ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳊﺎﻟﻴﺔ؟
٭ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳋﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮم
)ﺣﻔﺎظ( اﻃﻠﻘﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺸﺮوع
)وﺳــﺎﺑﻘﻮا( واﻟــﺬي ﻳﻀــﻢ ٧
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻫﻲ:
)وﻗﻒ ﺑﺮﻛﺔ  -اﻃﻌﺎم اﻟﻄﻌﺎم
 ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ  -ﺳﻘﻴﺎﻣﺎء  -ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﺼﺎﺣﻒ وﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻗﺮآﻧﻴــﺔ  -اﻛﺮام اﻫــﻞ اﻟﻘﺮآن
 ﻋﻠﻤﻨﻲ اﻟﻘــﺮآن ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺎت(وﺗﺴﻌﻰ )ﺣﻔﺎظ( ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓــﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ )وﺳــﺎﺑﻘﻮا(
اﳋﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ او اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ:
.https://www.hofath.org
ﻛﻠﻤﺔ )ﺣﻔﺎظ( اﻟﺘﻲ ﺗﻮد أن
ﺗﺨﺘﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء؟
٭ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺴﺒﺐ
ﻫﺬا اﳋﻄﺮ اﻟﻄﺎرئ ،أﻇﻬﺮت ﲤﻴﺰ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ،
وﺛﻮاﺑﺖ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺒﺬل اﳌﺘﻮارﺛﺔ
ﻋﺰ وﺟﻞّ
ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،ﻧﺴﺄل اﷲ ّ
ان ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﻜﺮوه وﺳﻮء وﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ وﻋﻦ
ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺷﺮ اﻟﻮﺑﺎء وﺳﻴﺊ
اﻻﺳﻘﺎم ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻜﻞ
اﳉﻬﺎت اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﺎ
ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﻴﺮي ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳊﺒﻴﺒﺔ ،واﻟﺪﻋﺎء ﻟﻜﻞ
اﺻﺤﺎب اﻻﻳﺎدي اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ
اﶈﺴﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻘﻮم ﺑــﻪ ﺟﻤﻌﻴــﺔ ﺣﻔﺎظ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ،
وﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻜﺎن.

ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮاﺟﻪ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ) ٢ـ (٤
ﻳﻮاﺻﻞ د.ﺳﻌﻴﺪ اﻷﺻﺒﺤﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم وﻳﺒﲔ
اﳋﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻺدارة،
ﻓﻴﻘﻮل :ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻋــﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺬي
ﺷﻬﺪه ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﻟﻲ ،واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي
ﺷﻬﺪه اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻدارﻳﺔ،
ﻓﻼ ﻳﺰال اﻟﻌﻤﻞ اﳋﻴﺮي وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻨﻈﺮة
ﺳﻄﺤﻴﺔ ،إذ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻋﻤﻼ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻓﻘﻂ ،وان
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻ ادارة ﺧﺪﻣﻴﺔ

ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﻮدا وﺗﻮدع وﻓﻮدا ،وﺗﻮزع
ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺸﻮرات ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ،ﻫﺬه
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻼﻋﻼم
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻛﺎﻣﻨﺔ ﺧﻠﻒ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ،او اﳌﻮﻗﻒ داﺧﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﳑﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ
ادارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﻼم اﻋﺎدة
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ دورﻫﺎ ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ دراﺳﺔ ﻫﺬه
اﻟﻨﻈﺮة ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ،وﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ اﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺣﺘﻰ ﲢﻘﻖ اﻫﺪاﻓﻬﺎ.
وﻫﺬه اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻼﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ داﺧﻞ اﻻدارة او داﺧﻞ

اﻹﳝﺎن ﺻﻔﺤﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﻛﻞ ﻳﻮم ﺟﻤﻌﺔ
٭ ﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻜﻢ وآراﺋﻜﻢ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻻﳝﻴﻞ:
Lailaelshaﬁe1@hotmail.com
٭ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم إﻟﻘﺎء اﳉﺮﻳﺪة ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﳌﻬﻤﻼت
ﳌﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ.
٭ ﻣﻦ إﻋﺪاد :ﻟﻴﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

اﳌﺆﺳﺴﺔ ،اﳕﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰال ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻳﻌﺘﻘﺪ ان دور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﻼم
ﻣﺤﺪود ،وﲟﻌﻨﻰ آﺧﺮ ان ﻧﻈﺮة اﻻدارة
اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻻدارات اﻻﺧﺮى ﲡﺎه اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﻼم ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻛﺜﺮ واﻫﺘﻤﺎم اﻛﺒﺮ ،واﻋﺎدة ﲡﺴﻴﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑــﲔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ وادارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﻼم.
اﳋﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

اﳌﻮﻗﻊ ﻏﻴــﺮ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻻدارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ ﻳﺒﺪو
واﺿﺤﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪور

اﳌﻠﻘــﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗــﻖ ادارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳋﻴﺮﻳﺔ ،ﻓﺈن ادارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﺒﻊ ﻧﺎﺋﺐ
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون اﳌﻮارد واﻻﻋﻼم،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ،وﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻟﺘﻜﻮن اﻻدارة
اﻗﺮب ﻟﺼﻨﺎع اﻟﻘﺮار ،واﻃﻼﻋﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮاراﺗﻬﻢ ،واﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ادارة اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،واﳒﺎح ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ،
واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ،
ﻛﻤﺎ ان ﻣﺪﻳﺮ اﻻدارة ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎرا
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻳﺰوده ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻪ وﺧﺒﺮاﺗﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

د.ﺳﻌﻴﺪ اﻷﺻﺒﺤﻲ

وردت إﻟﻴﻨﺎ ﻋﺪة أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺪﺗﻜﻢ
اﳌﻮﻗﺮة ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻬﺮ اﷲ اﶈﺮم ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ :ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﺻﻴﺎم ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء ﲟﻔﺮده
أو إذا ﺻﺎدف اﳉﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ؟
٭ ﻫﺬه اﳌﺴــﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ،وﻫﻲ ﺧﻼﻓﻴﺔ
ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ إﻓﺮاد ﺻﻮم ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ أو
ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮى ﺟﻮاز ذﻟﻚ ،ﻗﺎل
ﺷــﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
إن ﺻﻴﺎم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻮﺣﺪه ﻻ ُﻳﻜﺮه ،وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ
ﻗﻮل ﺟﻤﻬــﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺠﻮاز ﺻﻮم
ﻳﻮم ﻋﺎﺷــﻮراء ﻣﻨﻔﺮدا ،وﻗــﺪ أﺟﺎز ﻫﺬا ﻓﻘﻴﻪ
اﻷﻣﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ رﺣﻤﻪ اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ،واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان ﺣﻔﻈﻪ
اﷲ ،وﻳﻘــﻮل :ﻳﺠــﻮز ﺻﻴﺎم اﶈــﺮم ﻛﻠﻪ أو
أﻏﻠﺒﻪ ،وأﻓﻀﻞ اﻟﺸﻬﺮ ﺻﻮم ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء
واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ژ» :ﻳﻜﻔﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻀﺖ« وﻳﺮى اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺼﻮم ،وﻫﺬه
اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﳊُ ﺮﻣﺔ ﺑﻞ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺸــﻴﺦ
ﻓﻘﻂ ،وأﻣﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ إﻣﺎم أﻫﻞ ُ
اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز
إﻓﺮاد ﺻﻮم اﳉﻤﻌﺔ أو اﻟﺴــﺒﺖ ،وﻟﻮ ﺻﺎﻣﻪ
اﻟﺴﻨﺔ ،وﺿﺮب ﻣﺜﺎﻻ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺟﺮ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ُ
ﻓﻴﻤــﻦ ﻳﺼﻮم اﻟﺪﻫﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺴــﻨﺔ،
واﺳــﺘﺪل ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻳﺴﺮ ے ﻋﻦ
اﻟﻨﺒﻲ ژ »ﻻ ﺗﺼﻮﻣﻮا اﻟﺴﺒﺖ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ اﻓﺘﺮض
ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ أﺣﺪﻛﻢ إﻻ ﳊﺎء ﺷــﺠﺮة
ﻓﻠﻴﻤﻀﻐــﻪ« ،اﳋﻼﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﺴــﺄﻟﺔ :واﻟﺬي
ﻧﺮاه وﻧﻌﻤﻞ ﺑﻪ إن واﻓﻖ أو ﺻﺎدف ﺻﻮم ﻳﻮم
ﻋﺎﺷﻮراء اﳉﻤﻌﺔ أو اﻟﺴﺒﺖ واﻓﺮد اﻟﺼﻴﺎم أو
ﺣﺘﻰ ﺻﺎدف ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ أو ﻛﺎن ﻳﺼﻮم ﻳﻮﻣﺎ
وﻳﺘﺮك آﺧﺮ ،ﻓﻬﻨﺎ ﻧﻘــﻮل ﺑﺎﳉﻮاز وﻻ ﺣﺮج
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ژ »أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻴﺎم ﺑﻌﺪ
ﺷــﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺷﻬﺮ اﷲ اﶈﺮم« ،وﻗﺎل ژ:
»أﺣﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﷲ أن ﻳﻜﻔﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻪ«
وإن ﺻﺎم ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ أو ﺑﻌﺪه ﻓﻬﺬا أﻓﻀﻞ ،وإن
ﺻﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻗﺒﻠﻪ ﺛﻢ ﻋﺎﺷــﻮراء وﺑﻌﺪه
ﻳﻮم ،ﻓﻬﺬا أﻛﻤﻞ وأﺿﻤﻦ ﺑﺈذن اﷲ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل
اﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺴﺒﺔ دﺧﻮل ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮم،
واﷲ أﻋﻠﻰ وأﻋﻠﻢ.
اﻟﺰواج ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﶈﺮم

ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺰواج ﻓﻲ ﻣﺤﺮم ﺷﺆم؟
٭ ﻫﺬا ﻛﻼم ﺑﺎﻃﻞ وﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ ﻻ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ
اﻟﺴﻨﺔ وﻻ ﻣﻦ ﻫﺪي اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻷﺧﻴﺎر ،ﺑﻞ
ﻣﻦ ُ
زوج اﻟﻨﺒﻲ ژ اﺑﻨﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﻲ اﳉﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ے ﻓﻲ
أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ اﶈﺮم ،ﻟﺬا ﻧﻘﻮل وﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﺘﻤﺪ
واﻟﺴــﺪاد إﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺸﺎؤم ﻣﻦ أﻳﺎم اﷲ
ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﻷن اﻟﺘﺸــﺎؤم ﻣﺎ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﺸﺮك
أو اﻹﺣــﺪاث ﻓﻲ دﻳــﻦ اﷲ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ
اﻻﺑﺘﺪاع واﳋﺮاﻓﺎت واﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺳﻨﺪ
ﻣﻌﻬﺎ ،ﻓﻤﻦ ﲤﺴــﻚ ﺑﺎﻟﻮﺣﻴــﲔ ﻫﺪي وﻋﺼﻢ
ووﻗﻲ وﻛﻔﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﺪع اﶈﺪﺛﺔ.

 ٧٥أﺿﺤﻴﺔ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ

ﻣﺒﺮة اﻟﻌﻮازم داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗــﺎل ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴــﺲ
ﻣﺠﻠــﺲ إدارة ﺻﺎﺣــﺐ
ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻣﺒﺮة اﻟﻌﻮازم
اﳋﻴﺮﻳﺔ ﺣﻤﺪ اﻟﺒﺴﻴﺲ،
إن اﳌﺒﺮة ﻧﻔﺬت ﻣﺸــﺮوع
اﻷﺿﺎﺣﻲ ﺑﺤﻤﺪ اﷲ داﺧﻞ
دوﻟﺘﻨﺎ اﳊﺒﻴﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻨﺠﺎح ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻳﺄﺗﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬا وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ
ﻫﺬه اﻟﺸﻌﻴﺮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ واﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﺴــﻨﺔ ﺣﻤﺪ اﻟﺒﺴﻴﺲ
اﳌﺼﻄﻔــﻰ ژ ﲟﺎ ﻳﻌﻮد
ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء واﶈﺘﺎﺟﲔ وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ
اﻟﺮﺷﻴﺪة ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺿﺎﺣﻲ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺷﺎر اﻟﺒﺴﻴﺲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﲤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﶈﺴﻨﲔ اﻟﻜﺮام
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻷﺿﺤﻴﺔ
ﻣﻦ اﳋﺮوف اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ  ٧٠دﻳﻨﺎرا ،أﻣﺎ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺮوف
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﻓﺴﻌﺮﻫﺎ  ١٢٥دﻳﻨﺎرا.
وأﺿﺎف أن اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﰎ ذﺑﺢ  ٥٠ﺧﺮوﻓﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ
و ٢٥ﺧﺮوﻓﺎ أﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﻠﺦ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺛﺎﻧﻲ أﻳﺎم ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ واﺳــﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ ١٥٠٠
أﺳــﺮة ﻣﺘﻌﻔﻔﺔ وﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻸﺿﺎﺣﻲ ﰎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻨﻴﻄﻴﺲ
واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺴﺎء.
وﺷﻜﺮ اﻟﺒﺴﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳌﺎ أﺑﺪوه ﻣﻦ ﺣﺮص ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﳋﻴﺮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺸﺮوع اﻷﺿﺎﺣﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ
وﺗﻨﻔﺬه اﳌﺒﺮات واﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺑﺤـﺮي
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اﳉﻤﻌﺔ  ١٤اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

ﲢﺪ
اﻟﻐﻮص رﻳﺎﺿﺔ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ
ﱟ

ﺑﻮﻫﻨﺪي :ﺷﻌﻢ اﻷﺳﻴﺎف واﻟﺮﻗﻮق ﻳﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻴﺎﻧﺔ
ﺻﻔﺤﺔ »ﺑﺤﺮي« ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﳊﺪاق واﻟﻐﻮاص ﻫﺸﺎم ﺑﻮﻫﻨﺪي اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻊ ﲟﺴﻜﺔ اﳋﻴﻂ وﻋﺸــﻖ اﻷﻋﻤﺎق ﺑﻌﻤﺮ  ١٤ﻋﺎﻣﺎ وﺟﺮب ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻴﺎف ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ وﻗﻀﻰ ﻣﻌﻈﻢ وﻗﺖ ﺻﻴﺪه ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ ﻓﻌﺮف
أﺳــﺮارﻫﺎ وأﻧﻮاع اﻷﺳﻤﺎك اﳊﺎﺿﺮة ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻃﻠﻌﻨﺎ ﺑﻮﻫﻨﺪي ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺗﻮﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﻐﻮص اﳊﺮ وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻓﻮاﺋﺪ ﺻﺤﻴﺔ وأﻗﺴﺎم اﻟﻐﻮص وأﻫﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻐﻮص اﻵﻣﻦ وﻏﻮﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻛﺒﺮ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﳊﺪاق واﻟﻐﻮص اﳊﺮ ﻓﺈﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
ﻣﺮات اﻟﻐﻮﺻﺎت ﲟﻨﻄﻘﺔ ّ
واﳌﻜﺴﻴﻚ واﳌﻮﻗﻒ اﳋﻄﺮ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻟﻪ ﻓﻲ اﺣﺪى ّ

ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ واﻧﺎ ﺑﻌﻤﺮ  ١٠ﺳــﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪ وﻫﻮ اﻟﺬي
ﻋﻠﻤﻨﻲ اﳊﺪاق ،وﻋﺠﺒﻨﻲ اﻟﺼﻴﺪ ﻣﻦ اول ﻳﻮم واﺳــﺘﻤﺮ وﻟﻊ
اﳊﺪاق ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻬﺎ وﺻﺮت اروح اﺟﺮب ﺑﺄﺳﻴﺎف اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﻦ اﳉﻨﻮب اﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل وﻧﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮاد ﻣﻊ ﻋﻤﻲ واﻛﺜﺮ اﻣﺎﻛﻦ
ﺻﻴﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﻮاع اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻠﻴﻌﺔ واﻗﻮاع ﻛﺒﺮ وﻗﺎروة
ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷوﻗﺎت ﻛﻨﺖ اﺣﺪق ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻟﻴﻪ.
ﺣﺪاق اﻟﺸﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ واﻟﺸﺘﺎء

وﻳﻀﻴﻒ :ﺣﺪاق اﻟﺸــﻌﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻊ اﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻲ
ﺑﺴــﺒﺐ ﺻﻴﺪﺗﻪ وﻃﻌﻤﻪ اﻟﻠﺬﻳﺬ واﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻲ ﻟﻠﺸــﻌﻢ ﻓﻲ
اﻟﺪوﺣﺔ وﻧﺼﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﺸــﺘﻮﻳﺔ وﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ
اﻟﺼﻴﻒ ﻧﺒﻠﺶ ﻣﻌﺎه ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﺐ وﺑﺎﳉﻮ اﻟﺒﺎرد اﻓﻀﻞ اﺣﺪق
ﻟﻪ ﻗﺮﻳﺐ اﻻﺳﻴﺎف واﻟﺮﻗﻮق وﺑﺎﻟﺼﻴﻒ اﺣﺪق ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻐﺰر،
ﺑﻌﺪ ﺗﺴــﻜﻴﺮ اﳉﻮن ﺑﺪﻳﺖ اﺣﺪق ﺑﺎﳉﻨﻮب وﻛﻨﺖ اروح
ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﺣﻖ ﺻﻴﺪ اﻟﻔﺴﻜﺮ ﺑﺠﻠﻴﻌﺔ وﺗﺸﺨﻴﻂ ﺑﻮاﻟﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎر واﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻛﻨﺖ اروح اﻟﺪﻓﺎن ﺣﻖ اﻟﻨﻮﻳﺒﻲ.
ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻐﻮص

وﻳﺘﺎﺑﻊ :ﻛﻨﺖ أﺷــﻮف ﻋﻴﺎل ﺧﺎﻟﻲ اﻟﻜﺒﺎر ﻳﻐﻮﺻﻮن
ﻓﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﺎﻃﺮي اﻧﻲ اﺗﻌﻠﻢ اﻟﻐﻮص وﻳﻮم ﺻﺎر ﻋﻤﺮي
 ١٤وﺷﺮﻳﺖ اول ﻋﺪة ﻏﻮص ﺣﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪا ﻣﻊ
وﻟﺪ ﻋﻤﻲ وﺑﺪﻳﻨﺎ ﳒﺮب ﻧﻐﻮص ﺑﺄﺳﻴﺎف اﳉﻨﻮب ﻣﺜﻞ
ﺑﻨﻴــﺪر واﻟــﺰور وﻣﻦ ﺑﺪﻳﺖ اﻟﻐــﻮص ﺣﺒﻴﺘﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﳊﺪاق ﻻﺳــﺒﺎب ﻛﺜﻴﺮة ان اﻟﻐﻮص ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﺗﺨﻠﻴﻚ
ﺗﺸــﻮف اﳌﻨﺎﻇﺮ اﳉﻤﻴﻠﺔ ﲢﺖ اﳌﺎء وﺗﺨﺘﺎر اﻟﺴﻤﭽﺔ
اﻟﻠــﻲ ﺗﺒﻴﻬﺎ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻫﻲ رﻳﺎﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﲢﺮك
اﳉﺴﻢ وﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﲢﺪ.
أﻗﺴﺎم اﻟﻐﻮص

وﻳﻀﻴﻒ :اﻟﻐﻮص ﻳﻨﻘﺴــﻢ اﻟــﻰ ﻧﻮﻋﲔ :اﻷول
ﻏﻮص ﺳﻜﻮﺑﺎ )اﻟﻐﻮص ﺑﺎﳌﻌﺪات( وﻫﻮ ﻏﻮص ﺟﻤﻴﻞ
ﳝﻜﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﲢﺖ اﳌﺎء ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﺸﺎﻫﺪة اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻐﻮص اﳊﺮ وﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﻲ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪ وﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺔ
»اﻟﻨﺴــﻢ« ،وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﲢﺘﺎج اﻟﻰ دورة ﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻬﺎرﺗﻬﻤﺎ وﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﻤﺎ

وﻃﺒﻌﺎ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎرة وزﻋﺎﻧﻒ...
واﻟﺦ.
اﻣﺎﻛﻦ ﻏﻮص ﺧﺎرﺟﻴﺔ

وﻳﻘﻮل :ﺧﻼل دراﺳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻏﺼﺖ ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﲢﺪﻳﺪا ﺑﺠﺰر  key westوﻛﺎن
ﺑﺤﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻼ ﺟﺪا وﻣﺎؤﻫﺎ ازرق اﻟﻠﻮن وﻏﺼﺖ اﻳﻀﺎ ﻓﻲ
اﳌﻜﺴــﻴﻚ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اروع اﻟﻐﻮﺻﺎت ﻓﺒﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺳﺎﺣﺮة ،وﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻏﺼﺖ ﺑﺠﺰﻳﺮة ﻗﺎروه وام اﳌﺮادم
وﻛﺒﺮ وﻗﻄﻌﺔ ﻋﺮﻳﻔﺠﺎن واﳊﺎﻟﺔ ،وﻗﻄﻌﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻤﻞ
اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻠﻲ ﺗﻘﺪر ﺗﻐﻮص ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻐﻮص

وﻳﻀﻴﻒ :اﻟﻐﻮص ﻳﻌﺘﺒﺮ رﻳﺎﺿﺔ ﺧﻄﺮة ﻻﺳــﺒﺎب
ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ اﻧﻘﻄﺎع اﻻوﻛﺴﺠﲔ واﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺒﺎك اﻟﺼﻴﺪ
اﻟﻼﻳﺜﺔ او ﻏﻴﺮﻫﺎ واﻻﳒﺮاف ﻣﻊ اﻟﺘﻴﺎر ،واﻟﻐﻮص اﻟﻨﺎﺟﺢ
واﻵﻣﻦ ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد »ﻣﺮاﻓﻖ« ﻏﻮاص
ﺛﺎن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﻐﻮاص ﻃﻮل ﻣﺪة اﻟﻐﻮﺻﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﳌﻌﺪات ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻮص واﻳﻀﺎ ﻳﻜﻮن ﺷــﺨﺼﺎ ﻣﻮﺟﻮدا
ﻓﻲ اﻟﻄﺮاد ﺟﺎﻫﺰ ﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻐﻮاﺻﲔ وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻻﻫﻞ
او اﻻﺻﺪﻗﺎء ﻋﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﻠﻲ راﻳﺤﲔ ﻳﻐﻮﺻﻮن ﻓﻴﻪ.
ﻏﻮﺻﺔ ﻛﺒﺮ واﳉﺮﺟﻮر

واﺿﺎف :ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﳋﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻌﻲ
اذﻛﺮ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﻐﻮﺻﺎت وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﻒ
ﻋﻨﺪ اﳌﺮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻏﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ٥ﻣﺘﺮ وﻛﻨﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺸﻚ
ﻓﻲ ﺣﺰاﻣﻲ ﻣﺘﺮوس ﺳﻤﭻ ﻓﺴﻤﻌﺖ ﺻﻮﺗﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺟﺪا
ﺧﺎرج اﳌﺎء ﻓﻄﻠﻌﺖ راﺳــﻲ واﺷﻮف ﻃﺎﺋﺮة ﺣﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺮت ﻓﻮق اﳉﺰﻳﺮة ،ﺑﻌﺪﻫﺎ اول ﻣﺎ ﺣﻄﻴﺖ وﺟﻬﻲ
ﻓﻲ اﳌﺎي ﺷﻔﺖ ﺳﻤﻚ ﻗﺮش »ﺟﺮﺟﻮر« ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا
ﻣﻨﻲ ﻳﺒﻲ ﻳﻌﺾ اﻟﺴﻤﭻ اﻟﺬي ﻣﻌﺎي ﻓﺤﺎﺷﻨﻲ ﺧﻮف
وﻋﻠﻰ ﻃﻮل وﺟﻬﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﺪس ورد ﻓﻲ اﻟﻐﺰر.
ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

واﺧﺘﺘــﻢ ﺑﻮﻫﻨﺪي ﻗﺎﺋﻼ :ﻋﺴــﻰ رﺑــﻲ ﻳﺤﻔﻆ اﳉﻤﻴﻊ
وﻳﺮزﻗﻜﻢ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻄﻴﺐ وأﲤﻨﻰ ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺑﺤﺮﻧﺎ وﻋﺪم رﻣﻲ اﳌﺨﻠﻔﺎت.
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ﻓﻨـﻮن

اﳉﻤﻌﺔ  ١٤اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

أﻣﻴﻨﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ

زﻳﻦ ﻋﻮض

اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﺎد اﻷﺳﻌﺪ

ﺛﻤﻨﻮا دﻋﻢ »اﻷﻧﺒﺎء«
ﻓﻨﺎﻧﻮ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ّ

أوﺑﺮﻳﺖ »ﻻ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوت« ..رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺐ وﺳﻼم إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن اﳉﺮﻳﺢ
دﻋﺎء ﺧﻄﺎب Doua_khattab

أﻳــﺎم ﻗﻠﻴﻠــﺔ وﻳﻄــﺮح اﻷوﺑﺮﻳﺖ
اﳌﻨﺘﻈﺮ »ﻻ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوت« اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك
ﻓﻴﻪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﻨﺎﻧﻲ اﳋﻠﻴﺞ واﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﳌﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺠﻴﺮ
»ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت« وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎد
وإﺻﺎﺑﺔ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﳌﻄﺮﺑﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻣﻴﻨﺔ،
واﳌﻄﺮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﳝﻦ زﺑﻴﺐ ،واﳌﻄﺮﺑﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ زﻳﻦ ﻋﻮض ،واﳌﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻫﻤﺎم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،واﳌﻄﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻣﻬﻨﺪ ﺧﻠﻒ ،واﳌﻄﺮب اﻟﺴﻮري ﻣﺮاد
ﻣﻠﺤﻢ ،واﳌﻄﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧﺪى ﻣﺮاد،
واﻷوﺑﺮﻳﺖ ﻓﻜﺮة وﻛﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﺎد
اﻷﺳﻌﺪ واﻷﳊﺎن واﳌﺎﺳﺘﺮﻳﻨﻎ ﺳﻠﻴﻢ
ﺳــﻼﻣﺔ ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﳌﻜﺲ ﳊﻤﺰة
اﻟﻐﺎزي.
ووﺟﻪ اﳌﻄﺮﺑﻮن اﳌﺸــﺎرﻛﻮن ﻓﻲ
اﻷوﺑﺮﻳﺖ رﺳﺎﻟﺔ ﺣﺐ وﺗﻔﺎؤل وﺳﻼم
إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺒﺮ »اﻷﻧﺒﺎء« ﺑﻌﺪ ﺣﺎدث
اﻻﻧﻔﺠــﺎر اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ
اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ،ﻗﺎﺋﻠﲔ
»واﺟﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺤﺒﺘﻨﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻟﺴــﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ دﻓﻌﻨﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ
أﻏﻨﻴﺔ »ﻻ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوت« ،ﻓﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎه
ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺼﻮرة ﻣﻔﺠﻊ وﻟﻦ ﻧﻨﺴﺎه
ﻳﻮﻣﺎ« .وأﻛﺪوا ان اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺟﺒــﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺪي اﻟﺼﻌﺎب
وﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﻞ ﺑﻜﻞ ﺷــﺠﺎﻋﺔ
وﺑﺴﺎﻟﺔ.
وﻳﻘﻮل ﻣﻄﻠﻊ اﻷوﺑﺮﻳﺖ» :ﳑﻨﻮع
ﺗﺮﻛﻌــﻲ ..ﳑﻨــﻮع ﺗﻮﻗﻌــﻲ ..ﻻ ﻳــﺎ

ﺑﻴــﺮوت« ،ﻟﻢ ﻻ وﻫﻮ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﺬي
ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ »ﺣﺐ اﳊﻴﺎة«،
ﻓﺴﺘﻌﻮد ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺎﻣﺨﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎﻫﺎ،
وﺷــﻜﺮوا »اﻷﻧﺒﺎء« واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﺪﻋﻤﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﺒﻴﻞ
وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﺋﻞ اﶈﺒﺔ
واﻟﺴﻼم اﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ،
وﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮد ﻟﻜﻮﻳﺖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺤﺒﻬﺎ ﻷﺷﻘﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﺮب ودﻋﻤﻬﺎ
اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺪول وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﺻﻌﺪة.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺻﺎﺣﺐ
ﻓﻜﺮة اﻷوﺑﺮﻳﺖ ﻋﻤﺎد اﻷﺳــﻌﺪ ﺧﻼل
ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻟـ »اﻷﻧﺒــﺎء« :ان ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
اﻟــﺬي ﺣﻤﻞ اﻟﻄﺎﺑــﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻬﺪف

اﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
وﻧﺸﺮ اﻷﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ودﻋﻮة اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ ،وﺗﺨﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻪ
ﻣﻦ ﺻﻌﺎب ،وﻛﺎن أﻳﻀﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺻﺮﺧﺔ
أﻟﻢ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﺬه
اﻷﻳﺎم .وﺗﻘﻮل ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ:
ﳑﻨﻮع اﻧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻌﻲ
ﳑﻨﻮع اﻧﺘﻲ ﺗﺪﻣﻌﻲ
ﳑﻨﻮع اﻧﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻲ
ﻻ ﻻ ﻻ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوت
ﺗﺎ اﳊﻠﻢ ﻳﺘﺠﺪد
ﻗﻮﻣﻲ اﻟﺒﺴﻲ اﺑﻴﺾ
ﻣﺎ ﺑﻴﻠﺒﻖ اﻻﺳﻮد
اﻻ ﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﻮت
واﻧﺘﻲ ﻣﺎ ﺑﺘﻤﻮﺗﻲ

ﻫﻤﺎم إﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻧﺘﻲ ﻣﺎ ﺑﺘﻤﻮﺗﻲ
وﺗﺎرﻳﺨﻚ ﺑﻴﺸﻬﺪ
ﺑﻴﺮوت ﻳﺎ ﻋﺸﻖ اﻟﻌﺮب
ﻣﻜﺘﻮب اﺳﻤﻚ ﺑﺎﻟﺪﻫﺐ
اﷲ ﻋﺎﻟﻠﻲ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ
وﺑﻌﺪﻧﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوت
ﺷﻤﺴﻚ ﻣﺎ رح ﺑﺘﻐﻴﺐ
ورح ﻧﺘﻼﻗﻰ ﻗﺮﻳﺐ
وﺟﺒﺎﻟﻚ إﻟﺒﺘﺸﻴﺐ
ﻣﺄﻛﺪ ﻣﺎ رح ﺑﺘﻤﻮت
واﻧﺘﻲ ﻣﺎ ﺑﺘﻤﻮﺗﻲ
اﻧﺘﻲ ﻣﺎ ﺑﺘﻤﻮﺗﻲ
وﺗﺎرﻳﺨﻚ ﺑﻴﺸﻬﺪ
واﺧﺘﺘﻢ اﻷﺳﻌﺪ ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﺑﻌﺪ أن ﻻﻗﺖ اﻟﻔﻜﺮة ﻗﺒﻮل واﺳﺘﺤﺴﺎن

أﳝﻦ زﺑﻴﺐ

اﳌﻠﺤﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻼت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻴﻔﺎء وﻫﺒﻲ وﻣﺤﻤﺪ وزﻳﺮي
ﻓﺠــﺮت اﻟﻔﻨﺎﻧــﺔ ﻫﻴﻔــﺎء
وﻫﺒﻲ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﻮل
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺘﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺤﻤﺪ وزﻳﺮي ،ﻣﺪﻳﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ،
وزوﺟﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ
ﻫﻮ ،واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻗﺮرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺣﺒﺲ وزﻳﺮي ﻋﻠﻰ
ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺪد
ﻗﺎﺿﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺎت ﺣﺒﺴــﻪ
ﻣﺮﺗﲔ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻘﺪم وزﻳﺮي
ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻷﺣﺪ
اﳌﺎﺿــﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻃﻠﺒــﻪ ﻗﻮﺑﻞ
ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ،وأﻋﻴﺪ إﻟﻰ ﻣﺤﺒﺴﻪ
ﻣﺠﺪدا.
وﺑﺤﺴــﺐ اﳌﺴــﺘﻨﺪات
اﻟﺘــﻲ ﻧﺸــﺮﻫﺎ ﻣﻮﻗــﻊ ﻗﻨﺎة
»اﻟﺸــﺮق« اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻓﺠﺮت
ﻫﻴﻔــﺎء ﻣﻔﺎﺟــﺄة ﻛﺒــﺮى
ﺑﺘﻘﺪﳝﻬــﺎ وﺣــﺪة ﺗﺨﺰﻳــﻦ
رﻗﻤﻴــﺔ )ﻓــﻼش ﻣﻴﻤﻮري(

ﺻﻮرة ﲡﻤﻊ ﻫﻴﻔﺎء ووزﻳﺮي

ﺑﺴﻌﺔ  ١٦ﺟﻴﺠﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ
 ٢٠ﻣﻘﻄﻌﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺴﺠﻴﻼت ﶈﺎدﺛﺎت ﲡﻤﻌﻬﺎ
ﺑـ »وزﻳــﺮي« ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻒ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻋﻠﻠﺖ وﻫﺒﻲ إﺟﺮاء
ﻫــﺬه اﻟﺘﺴــﺠﻴﻼت ﺑﻀﻤﺎن

ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وإﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ
ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﺳﺘﻼﻣﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮاء وﺣﺪات ﻋﻘﺎرﻳﺔ
ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﺳــﺘﺜﻤﺎر
أﻣﻮاﻟﻬﺎ.
وأﻧﻬــﺖ ﻫﻴﻔــﺎء ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ

ﲢﺬر ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ
أﻣﻞ ﻋﺮﻓﺔ
ّ
داﻓﻌﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أﻣﻞ ﻋﺮﻓﺔ
ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
»ﺷﺎرع ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ« ،ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ وإﺧﺮاج
ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــﺰ وإﻧﺘــﺎج »ﻗﺒﻨﺾ
ﻣﻴﺪﻳﺎ« ،ﻓﻔﻲ ﻟﻬﺠﺔ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ،وﺟﻬﺖ ﻋﺮﻓﺔ
رﺳــﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻟــﺖ إﻧﻬﻢ ﻳﺤﺎوﻟﻮن
ﺗﻘﻠﻴــﺪ ﺷــﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ،واﺳﺘﻨﺴــﺎﺧﻬﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺮض اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ
اﳋﺎص ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،وﺷﺎرﻛﺖ
ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮر ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ »ﺳﻤﺎﻫﺮ«،
وأﺑﺪت اﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﻌﺾ
اﺳﺘﻨﺴــﺎخ ﻫﺬه اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻌــﺮض ﺑﻌــﺪ ،ﻣﺆﻛﺪة أن »ﺳــﻤﺎﻫﺮ«
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ،وﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ
ﻳﺤﺎول اﺳﺘﻜﺘﺎب ﻋﻤﻞ ﻳﻀﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺗﺸﺒﻪ »ﺳﻤﺎﻫﺮ« واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ
ﺗﺘﻢ ﺑﺈرادة ورﻏﺒﺔ ﻣﻦ وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﻤﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة دون أن ﺗﺬﻛﺮ اﺳﻤﻬﺎ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﺔ
ﺑﺴﺨﺮﻳﺔ واﺳﺘﻬﺠﺎن» :ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ﺑﺪﻛﻢ
ﺗﻘﺘﺒﺴﻮا؟«.
وأﻛﺪت ﻋﺮﻓﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺳﺘﻨﺴــﺎﺧﻬﺎ واﺳﺘﻨﺴــﺎخ

أدوارﻫﺎ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ
ﻗﺪﻣﺘﻪ .وﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ أﻣﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻓﻘﻂ ﺑﻞ وﺟﻬﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه
اﻟﻨﺠﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫــﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ:
»اﻧﺘﻈــﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
ﻟﻚ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«.
وﺑﻌﺪﻣــﺎ ﻗﺎﻣــﺖ أﻣــﻞ ﺑﻨﺸــﺮ ﻫﺬا
»اﻟﺒﻮﺳﺖ« ﺗﻬﺎﻓﺘﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳــﻦ أﺛﻨﻮا ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي أﺣﺪ أن
ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ إﻳﺎﻫﺎ ﳒﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻟﺮﻓﻴﻊ.
وﺷﺨﺼﻴﺔ »ﺳــﻤﺎﻫﺮ« اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﺄدﻳﺘﻬــﺎ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ أﻣﻞ ﻋﺮﻓﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ
ﻗــﺎع ﻣﻈﻠﻢ ﻓﻲ زﻣﻨﻨــﺎ اﳊﺎﺿﺮ ،ﻓﻬﻲ
ﺿﺤﻴﺔ ﻇﺮﻓﻬﺎ وﺣﻠﻤﻬﺎ اﳌﺒﺘﻮر ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
»ﺳــﻤﺎﻫﺮ« ،ﺣﺴــﺐ ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﻮﺷﻴﺎ«،
ﻫﻲ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺮأة ﻣﻦ ﺑﲔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﺮﻓﺔ
ﻓﻲ اﳌﻮاﺳﻢ اﻟﺪراﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ أن
ﻗﺼــﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪور ﺣــﻮل ﻗﺼﺔ ﺣﺐ
ﺑﲔ ﻓﺘﺎة وﺷﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت وﺳﻂ
أﺣﺪاث ﻣﺸــﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﳊﺐ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
واﻟﻔﻦ.

ﺑﺎﺗﻬﺎم »وزﻳﺮي« ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻜﻴــﺔ وﻋﻠــﻰ وﺣﺪاﺗﻬــﺎ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺧﻴﺎﻧــﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ،
ﻣﺆﻛــﺪة أن ﻣﻮﻇــﻒ اﻟﺒﻨــﻚ
اﺷــﺘﺮك ﻣﻌــﻪ ﺑﺎﳌﺴــﺎﻋﺪة

اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳــﺎرﻋﻮا ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ
ﻣﻘﺎﻃﻌﻬــﻢ اﳋﺎﺻــﺔ دون ﺗــﺮدد،
ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ اﻧﻪ واﺟﺐ وﻃﻨﻲ وﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺑﺴﻴﻂ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺤﺒﺘﻬﻢ وﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ.
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﳌﻠﺤﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ:
أﲤﻨــﻰ ان ﻳﻨﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺷــﺎرك
ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
إﻋﺠﺎﺑﻜﻢ ،واﻗــﻮل ﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻨﺎن »ﻻ
ﻣﺎرح ﲤﻮﺗﻲ ،وﺳﺘﻀﻲء ﺷﻤﺴﻚ ﺳﻤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺳــﺘﻈﻞ ﻋــﺮوس اﳌﻨﻄﻘﺔ«،
ووﺟﻪ اﻟﺸــﻜﺮ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﻓﺰﻋﺘﻬــﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﻤﺎ وﺟﻪ
ﺷــﻜﺮه ﻟـ»اﻷﻧﺒﺎء« ﻟﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ
ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻻوﺑﺮﻳﺖ.

ﻓــﻲ ﺗﺴــﻬﻴﻞ اﻹﺟــﺮاءات
وﻋــﺪم إﺧﺒﺎرﻫــﺎ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وﻓﻮﺿﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﺳﺮﻳﺔ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ
اﺳــﺘﻤﻊ اﶈﻘــﻖ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃــﻊ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ
إﻧﻬــﺎ ﺳــﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻮاﻗﻒ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻗﺎم ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
»وزﻳــﺮي« ،اﻟــﺬي أﻛــﺪ أن
اﻟﺘﺴــﺠﻴﻼت ﺗﺨﺼﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ
أﺷــﺎر إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺬﻛﺮ ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ.
وﻗﺎل وزﻳﺮي إن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣﻀﺎﻓــﺔ إﻟﻴــﻪ أﺟــﺰاء ﻣــﻦ
أﺣﺎدﻳﺚ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻋﻠﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﺑﺎﻟﻘــﻮل» :أﻧﺎ ﻛﻨــﺖ ﻋﺎﻳﺶ
ﻣﻊ ﻣﺮاﺗﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺖ وﻫﻲ
ﺑﺘﺴﺠﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ دون ﻋﻠﻤﻲ،
وأﻧــﺎ ﻋﻨــﺪي رﺳــﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﻮﺑﺎﻳــﻞ ﻫﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺘﻔﻴﺪ أﻧﻲ
ﻣﺨﺪﺗﺶ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻠﻮس«.

أﻣﻴﻨﺔ ﺗﺒﻜﻲ ﺑﻴﺮوت
ﻗﺎﻟﺖ اﳌﻄﺮﺑﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻣﻴﻨﺔ إن
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻻ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺟﺰء ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ
ﲡﺎه ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ
وﻃﻨﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
ﺑﻴﺮوت ﻣﻌﻈﻢ أوﻗﺎت اﻟﻌﺎم .واﺷﺎرت
ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« اﻟﻰ ﺑﻜﺎﺋﻬﺎ
ﳊﻈﺔ ﺳــﻤﺎﻋﻬﺎ ﻧﺒﺄ اﻧﻔﺠﺎر اﳌﺮﻓﺄ،
ﻗﺎﺋﻠﺔ :ﻛﺎن وﻗﻊ اﳋﺒﺮ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻟﺼﺎﻋﻘﺔ،
وﻟﻢ اﺳﺘﻄﻊ ﻣﻨﻊ دﻣﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻤﺎر.
وﺗﺎﺑﻌــﺖ  :ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻲ ﻋﺮوس
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﺎ ﺳﻮى
اﻟﻔﺮح واﻟﺴﻼم ،وأﻗﻮﻟﻬﺎ ﻣﺮة اﺧﺮى
»ﳑﻨﻮع أن ﺗﺮﻛﻊ ﻟﺒﻨﺎن وﻻ ﻳﻠﻴﻖ
اﻻﺳﻮد ﺑﻬﺎ ،ﺑﻴﺮوت اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻤﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻬﺠﺘﻨﺎ وﺳﻌﺎدﺗﻨﺎ ،ﺳﺘﻨﻬﺾ
وﺗﻌﻮد أﻗﻮى ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ وﻗﻠﻮب
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮب ﻣﻌﻬﺎ« ،وأﻋﺮﺑﺖ اﻣﻴﻨﺔ
ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﺎ ﻟـ»اﻷﻧﺒﺎء« اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ
اﻟﻔﻦ واﻟﻔﻨﺎﻧﲔ وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ
أﺻﻮاﺗﻬﻢ ورﺳﺎﺋﻠﻬﻢ وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ،
ﻛﻤﺎ أﺛﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻮد اﳊﺜﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺸــﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻗﺎﺋﻠﺔ »ﻟﻴــﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﻛﻮﻳﺖ اﻟﻌﺰة ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺪول ،ﻓﻨﺤﻦ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻧﺒﻘﻰ
أﺷﻘﺎء ،أﺣﺰاﻧﻨﺎ وأﻓﺮاﺣﻨﺎ ووﺣﺪﺗﻨﺎ
وﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ واﺣﺪ«.

ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ :اﷲ »ﺟﺎﺑﻚ«
ﻋﻤــﻞ ﻏﻨﺎﺋــﻲ ﻣﻨﻔــﺮد
ﺟﺪﻳﺪ أﻃﻠﻘــﻪ اﻟﻔﻨﺎن ﻓﺆاد
ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﲢــﺖ ﻋﻨﻮان
»اﷲ ﺟﺎﺑــﻚ« ﺗﻌﺎون ﻓﻴﻪ
ﻣﻊ اﳌﻠﺤﻦ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺑﺮ ﻣﻦ
ﻛﻠﻤــﺎت راﻣــﻲ اﻟﻌﺒــﻮدي
وﺗﻮزﻳﻊ وﻣﻜﺲ وﻣﺎﺳﺘﺮﻧﻎ
ﺣﺴﺎم ﻛﺎﻣﻞ ،وإﺷﺮاف ﻋﺎم
ﻟﻺﻋﻼﻣﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﳉﻬﻮري.
وﺗﻌــﺪ أﻏﻨﻴــﺔ »اﷲ
ﺟﺎﺑﻚ« أوﻟﻰ أﻏﻨﻴﺎت ﻓﺆاد
اﳌﻨﻔــﺮدة ﺑﻌــﺪ أن ﻃــﺮح
أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻷﺧﻴﺮ »ﻓﺆاد «٢٠٢٠
اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﳒﺎﺣﺎ واﻧﺘﺸﺎرا
واﺳﻌﺎ وﲤﻴﺰت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎت.
وأﻃﻠــﻖ ﻓــﺆاد اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻋﺒــﺮ ﻗﻨﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻓﻲ
»اﻟﻴﻮﺗﻴــﻮب« ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﭬﻴﺪﻳــــﻮ ﺗــــﻢ ﻣﻮﻧﺘﺎﺟــﻪ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺘﻤﻴﺰ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻹذاﻋﺎت
اﳋﻠﻴﺠﻴــﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ
واﳌﻜﺘﺒــﺎت اﳌﻮﺳــﻴﻘﻴﺔ
واﳌﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض
اﻷﻏﻨﻴﺎت.

ﻋﻤﺮو دﻳﺎب

ُﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ »أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﻬﺮ«

ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻤﺮو دﻳﺎب
ﻟﻄﺮح أﻏﻨﻴﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻌﻨﻮان
»أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﻬﺮ« وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ
أﻏﻨﻴﺎت أﻟﺒﻮﻣﻪ اﳉﺪﻳﺪ ،وﻧﺸﺮ
ﻣﺆﺧﺮا ﻋﺒﺮ ﺣﺴــﺎﺑﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑـ»اﻧﺴﺘﻐﺮام« ﺻﻮرة ﲡﻤﻌﻪ
ﺑﺪﻳﻨــﺎ اﻟﺸــﺮﺑﻴﻨﻲ وﻋﺪد ﻣﻦ
أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻤﺎ وأرﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ:
»أﻣﺎﻛــﻦ اﻟﺴــﻬﺮ ﻗﺮﻳﺒــﺎ«.
وﺗﺪاول رواد ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻘﻄﻊ ﭬﻴﺪﻳﻮ ﻳﻈﻬﺮ
دﻳﺎب وﻫﻮ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ،
ﺧــﻼل ﺗﺼﻮﻳــﺮ ﭬﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ
»أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﻬﺮ« واﻟﺬي ﺻﻮره
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺸﻬﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،واﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﲔ ،أﳊﺎن
ﻋﺰﻳﺰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺎرق
ﻣﺪﻛﻮر ،ﻣﺪﻳــﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎزن
اﳌﺘﺠﻮل ،إﺧﺮاج أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر،
إﺷﺮاف ﻋﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺴﻰ.
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اﻗﺘﺼـﺎد

اﳉﻤﻌﺔ  ١٤أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

 ١٠٫٣ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر اﻷﺻﻮل اﳌﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٠

 ١١ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »ﻛﻴﺒﻜﻮ« ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
اﻟﻌﻴﺎر :ﻧﺘﻮﻗﻊ اﻧﺘﻌﺎش أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﲟﺠﺮد اﻻﻋﺘﻴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﳉﺪﻳﺪة
أﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ »ﻛﻴﺒﻜﻮ« ﻋﻦ
ﲢﻘﻴﻖ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١١
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض
ﻧﺴــﺒﺘﻪ  ،٪١٩ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ
اﻟﺮﺑــﺢ اﳌﻌﻠﻦ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ١٣٫٥٨ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر ﺧﻼل
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ،
وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻗــﺪ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺈﻋﺎدة إدراج ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻌﺎم  ٢٠١٩ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ OSN
ﺑﻌﺪ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻴﻬﺎ.
وأوﺿﺤــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓــﻲ ،أن ﺗﺄﺛﻴﺮات
اﻧﺘﺸــﺎر وﺑــﺎء ﭬﻴــﺮوس
ﻛﻮروﻧــﺎ واﺿﺤــﺔ ﻋﻠــﻰ
أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم،
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮارات اﻹﻏﻼق
وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٧٫٨
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﶈﻠﻲ
واﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ واﻟﺪوﻟــﻲ .وﺑﻠﻎ
ﻣﺠﻤــﻮع اﻷﺻــﻮل اﳌﺠﻤﻌﺔ
ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﳊﺎﻟﻲ  ١٠٫٣ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر،
أي ﻣــﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ

ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻴﺎر

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .٢٠١٩
أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أن أﺳﻮاق
اﻷﺳــﻬﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻋﺎﻧﺖ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳊﺎد اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ
ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى

ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ.
وﻗﺪ ﺗﺴــﺒﺒﺖ إﺟــﺮاءات
اﻹﻏــﻼق واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﳌﻨــﺎزل ،ﺑﺘﺮاﺟﻊ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك
اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أﺛــﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ
اﳊﺎل وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﺮت
ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﺸــﺎر
اﻟﻮﺑــﺎء ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ،

وﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ واﻟﻌﻘﺎرات واﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﻓﺈن
ﺷــﺮﻛﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ
واﻷﻏﺬﻳــﺔ واﻹﻋــﻼم أﻇﻬﺮت
ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺒﺮ ﲡﺎه اﻟﻮﺑﺎء.
وﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘــﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ ،ﻗــﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻴﺒﻜﻮ« ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻴﺎر:
»ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳــﻊ أﺣﺪ ﺗﻮﻗﻊ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻧﺎﻫﺎ ﺧﻼل
اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴــﺘﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮاﺻﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء ﭬﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧﺸــﻄﺘﻨﺎ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﻴﻒ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ
ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨــﺎ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘــﺮة اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم
واﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬــﺎ .إﻧﻨﺎ
ﻧﺘﻮﻗــﻊ اﻧﺘﻌــﺎش أﻧﺸــﻄﺔ
ﺷــﺮﻛﺎﺗﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﲟﺠﺮد
أن ﻳﻌﺘﺎد اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف
اﳉﺪﻳــﺪة .وﻣﻊ ذﻟــﻚ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺑﺤﺬر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﺮﺗﻔﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻪ اﻷﺳﻮاق ،وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح
ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻞ وﺗﺬﺑﺬب
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ«.

 ٣٠٫٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﲟﺤﺼﻠﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  ١٥٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

اﳉﺎﺳﻢ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :أﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ وأﻣﻮر أﺧﺮى

»اﻟﺒﻮرﺻﺔ« ﺗﻮاﺻﻞ ﺻﺤﻮﺗﻬﺎ ﺑـ  ٦٦٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻜﺎﺳﺐ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺘﺎن ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
»اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻷزرق« ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﺑﻬﺎ ..وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺑﺄداء دورﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺴﻮاﻋﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ

ﺷﺮﻳﻒ ﺣﻤﺪي

أﻧﻬــﺖ ﺑﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻌﺎﻣــﻼت اﻷﺳــﺒﻮع ﻋﻠــﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸــﺎط اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت
أﻏﺴــﻄﺲ اﳉــﺎري ،ﺣﻴــﺚ
واﺻﻠــﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻜﺎﺳــﺐ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳﺒﻮع ﺑﻨﺤﻮ ٦٦٠
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻘﻴﻤــﺔ إﻟــﻰ  ٢٩٫٢٠٨ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨــﺎر ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣــﻦ ٢٨٫٥٤٧
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻷﺳــﺒﻮع اﳌﺎﺿــﻲ .وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻨﺸــﺎط ﻋﻘــﺐ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ
ﻟﺘﺘﻘﻠﺺ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ .٪١٧
وﻳﺮﺗﻜﺰ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺧــﻼل اﳉﻠﺴــﺎت اﻷﺧﻴــﺮة
ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻬﺪ زﺧﻤﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ
ﻓﻲ أداء ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﲟﺆﺷــﺮ اﻟﺴــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻷﺳﻬﻢ
اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸــﺎﻃﺎ ﺑﻴﺘﻚ وأﻫﻠﻲ
ﻣﺘﺤــﺪ واﻟﻮﻃﻨــﻲ وزﻳــﻦ
واﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺤﻮذت
ﻫﺬه اﻷﺳــﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ
ﻟﻠﺴــﻮق ﺧــﻼل ﺗﻌﺎﻣــﻼت
اﻷﺳﺒﻮع.
وارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ
اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻼت ﺧــﻼل
ﺟﻠﺴﺎت اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
 ٣٠٫٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﲟﺤﺼﻠﺔ
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  ١٥٢٫٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  ٧٠٫٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻳﻮﻣﻲ  ٢٣٫٥ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي
اﻗﺘﺼــﺮت ﺗﻌﺎﻣﻼﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ
ﺟﻠﺴﺎت.
وﺷﻬﺪت ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع
ﺗﺮاﺟﻌــﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪١٠ﻋﻠــﻰ
ﻣﺴــﺘﻮى أﺣﺠﺎم اﻟﺘﺪاول ،إذ
ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ١٣٤٫٨
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ١٤٩٫٩
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.

ﺑﺎﻫﻲ أﺣﻤﺪ

ﻋﺒﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻳﻮﺳــﻒ
اﳉﺎﺳــﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺧــﺎص ﻟـ»اﻷﻧﺒــﺎء«،
ﻋــﻦ ﺷــﻜﺮه ﻟﻮزﻳــﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاك اﻟﺸــﻴﺘﺎن
ﻟﺘﻔﻬﻤﻪ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﺘﻲ
أدت إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أﻧــﻪ ﺳــﺒﻖ وأن ﺗﻘﺪم
ﺑﺎﻻﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ ﻷﺳــﺒﺎب ﻳﻮﺳﻒ اﳉﺎﺳﻢ
ﻻ ﻳــﻮ ّد اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ
ووﺿﻌﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﻴﺘﺎن وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ  ٦أﻏﺴﻄﺲ
اﳉﺎري ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﻬﺎ أﺳﺒﺎﺑﺎ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻌﻴﻘﻪ ﻋﻦ
أداء ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎﻣﻪ .وأﺿﺎف اﳉﺎﺳﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮل:
»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻲ ﻧﺸﺄت وﺗﺮﻋﺮﻋﺖ
ﺑﻬــﺎ ،وأﲤﻨﻰ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﺗﺴــﺘﻤﺮ

ﺑﺴﻮاﻋﺪ رﺟﺎﻟﻬﺎ وﻫﻤﻢ
ﺷــﺒﺎﺑﻬﺎ ﻷداء واﺟﺒﻬــﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ،داﻋﻴﺎ اﷲ ﻋﺰ
ﳝﻦ ﺑﺎﻟﺸــﻔﺎء
وﺟﻞ أن ّ
واﻟﺼﺤــﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴــﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ وان ﻳﻌﻴﺪه إﻟﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳــﺎﳌﺎ ﻏﺎﳕﺎ«.
وﻛﺎن اﳉﺎﺳﻢ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ
ﻓــﻲ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ ،ﻋﻦ
ﻗﺒﻮل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاك
اﻟﺸﻴﺘﺎن اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ
رﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻧﻪ ﺳــﺒﻖ أن ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻻﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
 ٢٠٢٠/٥/٦وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻘﺪم
ﺑﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠٢٠/٨/٦وﰎ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ،
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﺨﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ووﺟﻮدﻫﺎ داﺋﻤﺎ ﲟﻮاﻗﻊ اﻟﺮﻳﺎدة.

ﺣﺘﻰ  ١٣ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ

ﳝﺪد أﺟﻞ ﻋﺮوض »اﻹﻧﺘﺎج اﳉﻮراﺳﻲ«
»اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت« ّ
وﺗﻌﺘﻤــﺪ اﻟﺒﻮرﺻــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺧﻼل
اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻫﺎن
اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﺟﺮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت
ﭬﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧــﺎ ،وﻳﻌﺰز
ﻧﺸــﺎط اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺘﺤﺴــﻦ

اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻗﻔﺰة ﺑﻌﺪ
ﻋــﻮدة اﳊﻴﺎة ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ
أﻏﻠﺐ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
زﻳﺎدة اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
وأﻧﻬﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺟﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

٭ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٣ﻣﺤﻘﻘﺎ  ١٦٨ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٥٦٥٢
ﻧﻘﻄﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ  ٥٤٨٤ﻧﻘﻄﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
٭ ﺣﻘــﻖ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺴــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ارﺗﻔﺎﻋــﺎ ﻣﺤﺪودا
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٠٫٢ﺑﺈﺿﺎﻓــﺔ ١١
ﻧﻘﻄــﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺳــﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ

ﻟﻴﺼﻞ اﳌﺆﺷــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﳌﺪرﺟﺔ إﻟﻰ  ٤٠٨٣ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ
 ٤٠٧٢ﻧﻘﻄﺔ.
٭ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٫٣ﻣﻀﻴﻔﺎ  ١١٧ﻧﻘﻄﺔ
ﳌﻜﺎﺳﺒﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
 ٥١٢٦ﻧﻘﻄﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ٥٠٠٩
ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.

»اﻟﺒﻮرﺻﺔ« ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ اﻹدراج ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﻤﻲ  ٢٤اﳉﺎري
أﻓﺎدت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ إدراج أﺳــﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﻮم
اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٤أﻏﺴﻄﺲ  ،٢٠٢٠وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ أﺻﺪرﺗﻪ
ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﳌﺎل ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن إدراج ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﻟﻔﺘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ أن آﺧﺮ ﻳﻮم ﺗﺪاول
ﻟﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺪرﺟﺔ »«OTC
ﺳﻴﻜﻮن اﻷﺣﺪ  ٢٣أﻏﺴﻄﺲ .٢٠٢٠

وﻳﺘﺮﻗﺐ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ إدراج أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎل
اﻟﺰور ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ  ١٦أﻏﺴﻄﺲ
اﳉﺎري ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻹدراج أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول ﻓﻲ
اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼه .وﺗﻌﺘﺒﺮ »ﺷﻤﺎل اﻟﺰور« أول ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ وﲢﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه وأول ﻣﺸﺮوع ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم
واﳋﺎص ﻳﺘﻢ إدراﺟﻪ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

 ٥ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ« ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ »اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣﺲ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،٢٠٢٠ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﺎﺣﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٫٠٧ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر
ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ  ٢٨٫٠٩ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ(،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  ٤٫٨٤ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ) ٢٠١٩ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ٢٦٫٨٠ﻓﻠﺴﺎ
ﻟﻠﺴــﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ( .وأﺷﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺠﻠﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٫٩٩ﻣﻠﻴﻮن

دﻳﻨﺎر )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ١١٫٠١ﻓﻠﺴــﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ
واﺣﺪ( ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ  ٢٠٢٠ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄرﺑﺎح ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ٢٫٤٩ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ) ٢٠١٩ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ١٣٫٧٩ﻓﻠﺴﺎ
ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ(.
ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ أن ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺮﺑﻊ اﻷول اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ٣١
ﻣﺎرس  ٢٠٢٠ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  ٣٫٠٨ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ  ١٧٫٠٨ﻓﻠﺴــﺎ
ﻟﻠﺴــﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﺎﻓﻲ أرﺑﺎح  ٢٫٣٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ
) ٢٠١٩ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ١٣٫٠١ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ(.
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ذﻛــﺮت ﻣﺠﻠــﺔ ﻣﻴﺪ أن اﳉﻬــﺎز اﳌﺮﻛﺰي
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪد ﺣﺘﻰ  ١٣ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ
اﳌﻘﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻄﺎءات ﻋﻘﺪ
اﻷﻋﻤــﺎل اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺸــﺂت اﻹﻧﺘﺎج
اﳉﻮراﺳﻲ ﺷــﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﻬﻰ
اﳌﻮﻋــﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻓﻲ  ١١أﻏﺴــﻄﺲ
اﳉﺎري .وﻳﺸﻤﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع
اﳌﻘــﺪرة ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺑﻨﺤﻮ  ١١٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﺪ
وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻮط اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﺎﻓﺎت
ﻓﻲ رؤوس اﻵﺑﺎر وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﻌﺒﺎت اﻟﺪﺧﻮل
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه

اﻷﻋﻤﺎل.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻫﻠﺖ
ﻣﺴــﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘــﺪﱘ اﻟﻌﻄــﺎءات وﻫــﻲ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﶈﺴــﻦ اﳋﺮاﻓــﻲ وأوﻻده ،اﻟﻐــﺎﱎ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻮﻧﺎل ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻘﺎوﻻت،
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﺑﻨﺎء
اﻟﺴﻔﻦ ،ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻠﻒ ﺳﺒﻴﻚ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳌﻘــﺎوﻻت ،ﺷــﺮﻛﺔ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،
اﳌﻘﺎوﻟﻮن اﳌﺘﺤﺪون ،ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﺑﻲ اﻧﻴﺮﺗﻚ،
ﺷــﺮﻛﺔ اﳌﻴــﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻔﻨﻴــﺔ ،ﺷــﺮﻛﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻘــﺎوﻻت ،ﺷــﺮﻛﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ واﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺪار ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ واﳌﻘﺎوﻻت.

»ﻣﻴﺪ« :ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ ً ﻃﺎﻗﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

»اﻷﺷﻐﺎل« ﻗﺪ ﺗﻄﺮح ﻗﺮﻳﺒ ًﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ »ﻣﺤﻄﺔ ﻛﺒﺪ«
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ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻴﺪ أن ﺗﻄﺮح وزارة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎه
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺒﺪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻧﺤﻮ
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم .وﻧﺴﺒﺖ اﳌﺠﻠﺔ
اﻟﻰ ﻣﺘﺤﺪث رﺳﻤﻲ ﻗﻮﻟﻪ إن اﳌﺸﺮوع ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع .وﻛﺎن
ﻗﺪ ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺷﻤﺎل ﻛﺒﺪ
ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎه اﳌﺠﺎري ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم ،٢٠١٣
وﻓﻘﺎ ﳌﺠﻠﺔ ﻣﻴﺪ ﺑﺮوﺟﻜﺘﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺘﺒﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎ
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .وﺗﻀﻤﻨﺖ
اﳋﻄﺔ اﻷوﻟﻴﺔ إﻧﺸــﺎء وﺣﺪﺗﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﳌﻴﺎه
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤــﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﻬﻤــﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  ٥٠٠أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺚ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﺎﺋﻢ.
ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ اﻧﻪ ﰎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ
اﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﺸــﺮوع ﻣﺤﻄﺔ أم

اﻟﻬﻴﻤﺎن ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤــﻮ  ١٫٧ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ اﻟﻌﺎم
واﳋﺎص ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻣــﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي وﻗﻊ
اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸــﺮوع ،واﳌﺆﻟﻒ
ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺘﻲ  WTE Wassertechnikاﻷﳌﺎﻧﻴﺔ،
واﳌﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ اﳌﺎﻟﻴﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺔ اﳌﺸــﺮوع ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .٢٠١٨
وﺗﻘﻀﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺟﻬﺎز ﲤﻮﻳﻠﻲ ﻣﺠﻤﻊ
ﻳﻀﻢ  ٦ﺑﻨﻮك دوﻟﻴﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
اﳌﺠﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮﺟﺎن ﻟﻮﻓﻴﻠﺰ وﻣﻘﺮﻫﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور
اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻻﳌﺎﻧــﻲ .وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺠﻠﺔ إن ﺷــﺮﻛﺔ  WTEﻫﻲ
اﳌﻘــﺎول اﻟﻌﺎم ﳌﻨﺸــﺄة ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ  ٦٠٠ﻣﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو ) ٦٦٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( .وﺳــﺘﻘﻮم ،WTE
ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ،ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺷﺒﻜﺔ
ﻗﻨﻮات وﻣﺤﻄﺎت ﺿﺦ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٩٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

اﻗﺘﺼـﺎد

اﳉﻤﻌﺔ  ١٤أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠
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 ٢٫٩ﺳﻨﺖ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ..و ٤٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﻮل اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ

 ٢٩٣٫٤ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أرﺑﺎح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »اﻷﻫﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪ« ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول
أﻋﻠــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪ
ـ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٢٠٢٠
واﻟﺘــﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﲢﻘﻴــﻖ أرﺑﺎح
ﺻﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺼﺺ
اﻷﻗﻠﻴــﺔ ،ﺑﻠﻐﺖ  ٢٩٣٫٤ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ،ﺑﺎﻧﺨﻔــﺎض  ٪٢٢٫٣ﻋﻦ
اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ  ٢٠١٩واﻟﺘﻲ
ﺳــﺠﻠﺖ  ٣٧٧٫٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر،
ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟــﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ إﻟﻰ  ٢٫٩ﺳﻨﺖ
ﻋﻦ اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم،
ﻣﻘﺎﺑــﻞ  ٣٫٧ﺳــﻨﺘﺎت ﻟﻠﻔﺘــﺮة
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأوﺿــﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓــﻲ ،أن رﺑﺤﻴــﺔ اﻟﻔﺘﺮة
ﺗﻌﻜﺲ اﻷوﺿﺎع اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳــﺎدت اﻷﺳــﻮاق ﺧﻼل
اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺗﻔﺸــﻲ ﺟﺎﺋﺤــﺔ ﭬﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺘــﻲ دﻓﻌﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
إﻟﻰ ﻫــﻮة اﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎدي،
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﺷﺪ ﺣﺪة ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد
ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء ﺗﻬﺎوي أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻟﻴﺸﻜﻞ
ﺻﺪﻣﺔ ﻣﺰدوﺟــﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدات
دول اﳌﻨﻄﻘﺔ وﲢﺪﻳﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ
ﳌﺎﻟﻴﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺳــﻮاﻗﻬﺎ،
ﻓﻲ ﺣــﲔ ﻛﺎن ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﻏﻼق
واﳊﺠــﺮ اﻟﻌــﺎم واﳉﺰﺋــﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬــﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻷوﺿﺎع ،ﻓﻘﺪ
اﻧﺨﻔﺾ دﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٧٫٠إﻟﻰ ٤٠٦٫٧
ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٤٩٠٫٢ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم

ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎن

اﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ﳑﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﺪﺧــﻞ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻚ إﻟﻰ  ٥٧٥٫٦ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٦٣٠٫١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ،
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟــﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ
 ،٪٢٧٫٤ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪٢٦٫٥ﻟﻠﻨﺼﻒ
اﻷول ﻣﻦ  ٢٠١٩ﺑﻔﻀﻞ اﺳﺘﻤﺮار
ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺘﺮﺷــﻴﺪ اﳌﻤﻨﻬــﺞ
واﳌﺪروس ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت.
وﲢﻮﻃﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻓﻲ اﳌﺸــﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم
وﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
وأﺳــﻮاﻗﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﲤــﺖ زﻳﺎدة
ﺻﺎﻓــﻲ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﺑﻨﺴــﺒﺔ
 ٪١٤٠ﻣــﻦ  ٣٤٫٣ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
إﻟﻰ  ٨٢٫٤ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻘــﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﺻﺎﻓــﻲ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٧٫٢إﻟﻰ

اﻟﻌﺜﻤﺎن :اﻟﺒﻨﻚ اﺳﺘﻬﻞ ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﺑﺄداء ﳑﺘﺎز ..ﻗﺒﻞ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳉﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ »اﻷﻫﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪ« ﺟﺎءت ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﻖ آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ واﻗﻌﻬﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ
وﺟﻬﻨﺎ ﺟﻬﻮدﻧﺎ وﻣﻮاردﻧﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ ..وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪراﺗﻨﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء
ّ
 ٤٩٣٫٢ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ
اﻷول ،ﻣﻘﺎﺑــﻞ  ٥٩٥٫٨ﻣﻠﻴــﻮن
دوﻻر ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ .٢٠١٩
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﳌﺴــﺎﻫﻤﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ
ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٦٠٫٥ﻟﻴﺒﻠــﻎ ١٥٧٫٣
ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر ،ﻣﻘﺎﺑــﻞ ٣٩٨٫٠
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺬات اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
 ،٢٠١٩ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت ذات
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺆﻗﺘــﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق.
وﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ

اﳊﻘــﻮق اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟــﻰ ﺣﻤﻠﺔ
أﺳﻬﻢ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٩٫٥
إﻟﻰ  ٣٫٩ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﻳﻮﻧﻴــﻮ  ،٢٠٢٠ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٫٣
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،٢٠١٩
ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﳌﻮﺟﻮدات
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪٠٫٥ﻟﺘﺒﻠﻎ  ٤٠٫١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻛﻤــﺎ ﻓــﻲ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴــﻮ ،٢٠٢٠
ﻣﻘﺎﺑــﻞ  ٤٠٫٣ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٩ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺻﻮل
 ٪١٫٦ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻷول ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ٪٢٫٢

ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ٢٠١٩
وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻣﻌﺪل ٪١٣٫٦
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ٪١٨٫٤ﻟﻠﻔﺘــﺮة ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻷﺻﻮﻟــﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ
اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻧﺴﺒﺔ  ٪٢٫١ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﶈﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ) ٪١٫٩ﻛﻤﺎ

 ٪١٢٫١ﺗﺮاﺟﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو

دﻋﺖ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ  ١٢ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ

»اﻟﺘﺠﺎرة« ﲤﺪد ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« :اﻧﻜﻤﺎش ﺣﺎد وﺗﺎرﻳﺨﻲ

اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ  ٣أﺷﻬﺮ

ﻟﻠﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ان ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ
اﻟﻀﻌﻴﻔــﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌــﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﻛﺸــﻔﺖ ﻋﻦ
اﻟﺘﺪاﻋﻴــﺎت اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﺟﺘﺎﺣــﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
وأوروﺑــﺎ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻹﻏــﻼق
أﻧﺸــﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
واﺳــﻊ وﻓﺮض ﻗﻴﻮد اﻟﺴﻔﺮ
ﺑﻬﺪف اﺣﺘﻮاء ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮﻓﻴﺪ .١٩-وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أن أﺳﻮأ ﺣﺎﻻت ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج
ﻗــﺪ اﻧﺘﻬــﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ،إﻻ أن
اﳌﺨﺎوف ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄن
وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
إذ ﺗﺴــﺒﺐ اﺳــﺘﻤﺮار ﺗﺰاﻳﺪ
ﺣــﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﭭﻴﺮوس
ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴــﻞ إﺟﺮاءات إﻋﺎدة
ﻓﺘــﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻮﻻﻳــﺎت ،ﻫﺬا إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺴﺎوﻣﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
ﺑﺸﺄن ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﲟﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧــﺮى ،ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﻟﺘﻴﺴــﻴﺮﻳﺔ ﻋﺰل
أﺳﻮاق اﻷﺳــﻬﻢ ﲟﻨﺄى ﻋﻦ
ﺗﻠــﻚ اﳌﺨــﺎوف ،إذ ارﺗﻔــﻊ
ﻣﺆﺷﺮ ﺳــﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز
 ٥٠٠ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٥٫٥ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ،
وﻳﻘﺘﺮب اﻵن ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠــﻰ اﻻﻃــﻼق
اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .ﻛﻤﺎ أن
أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻨﻤــﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻀﻌﻴﻒ( ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳــﺾ أداء ﻋﺎﺋﺪات
اﻟﺴــﻨﺪات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،إذ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﺎﺋﺪات ﺳــﻨﺪات
اﳋﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻷﺟﻞ ١٠
ﺳــﻨﻮات إﻟﻰ  ٪٠٫٥ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
أواﺋﻞ أﻏﺴــﻄﺲ ،ﲟــﺎ أدى
أﻳﻀــﺎ إﻟــﻰ اﺿﻌــﺎف ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺪوﻻر.
واﺿــﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ان
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻧﻜﻤﺎش ﺣﺎد
ﲟﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﻄﺒﻘﺔ
ﻻﺣﺘﻮاء ﺗﻔﺸﻲ اﳉﺎﺋﺤﺔ ،إذ
وﺻﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  ٪٣٢٫٩ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻨﻮي ) ٪٩٫٥-ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
رﺑﻊ ﺳﻨﻮي( ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ
 ٪٥ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول .وﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﺼﺪارة ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳋﺎص ) ٪٣٥ﲟﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﳋﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،(٪٤٤ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻧﺨﻔﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص
)ﲟــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﳌﺨــﺰون
اﻟﺘﺠــﺎري( ﺑﻨﺴــﺒﺔ .٪٤٩
وﻛﺎن اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻫﻮ
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﲤﻜﻦ

ﻣﻦ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
.٪٢٫٦
وﺣﺪث اﳉﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ
ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ ،ﻣﻊ ﲢﺴﻦ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ وﻳﻮﻧﻴﻮ إذ
ﰎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻗﻴﻮد »اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ
اﳌﻨﺰل« وﺑــﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﺸﻴﺮ
ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻧﺘﻌﺎش ﻗﻮي
ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻵﻧﻴﺔ

ﻓــﻲ  ٣١دﻳﺴــﻤﺒﺮ  (٢٠١٩ﻣــﻊ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣــﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﳌﺘﺤﻮﻃﺔ ﻣﻦ
اﳌﺨﺼﺼﺎت اﶈﺪدة اﳌﺮﺻﻮدة
ﲡﺎه ﻫﺬه اﻷﺻــﻮل إذ ﺑﻠﻐﺖ
 ٪٨١٫٨ﻣﻘﺎﺑــﻞ  ٪٨٥٫٩ﻓــﻲ ٣١
دﻳﺴــﻤﺒﺮ  ،٢٠١٩وﻫﻲ ﻧﺴــﺒﺔ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﺨﺼﺼــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ﲡﻨﻴﺒﻬﺎ ﻟﻬﺬه
اﻷﺻﻮل وﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴــﺮة ﻣﻦ أﺻﻮل
ﻋﻘﺎرﻳﺔ وأدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﺎﺣﺔ

ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺸــﻜﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻗﺒﺎﻟﻬﺎ.
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻗﺎل
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪ ﻣﺸﻌﻞ
اﻟﻌﺜﻤــﺎن »ﺟــﺎءت ﻧﺘﺎﺋــﺞ
اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺷــﻮﻃﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﲔ
ﻓــﻲ اﻟﻈــﺮوف وﻣﺴــﺘﻮى
اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت ،ﻓﻘــﺪ اﺳــﺘﻬﻞ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎم ﺑﺄداء ﳑﺘﺎز ﻓﻲ
ﺷﻬﺮي ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻗﺒﻞ أن
ﺗﻠﻮح أزﻣﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﳉﺎﺋﺤﺔ
اﻟﭭﻴﺮوﺳــﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬــﺎ

اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺛﻢ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﺮاﺟﻊ
أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻣــﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ
ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺷﺒﻪ
ﺷﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎم ﻳﻜﺘﻨﻒ
دول اﻟﻌﺎﻟــﻢ واﺣــﺪة ﺗﻠــﻮ
أﺧﺮى«.
وأﺿــﺎف اﻟﻌﺜﻤــﺎن »ﻟﻘﺪ
ﻛﺎﻧــﺖ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺘﻨﺎ ﻟﻬــﺬه
اﻷوﺿﺎع ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
وﻣﻨﺴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻨﻮك
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣــﻊ اﳉﺎﺋﺤــﺔ وﺗﻄﻮﻳــﻖ
آﺛﺎرﻫــﺎ أو ﻓــﻲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ
واﻗﻊ ﻣﺴــﺘﺠﺪ ﻣﻘــﺪر ﻟﻪ أن
ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﺘﺎدا ﻟﻔﺘﺮة ﻳﺼﻌﺐ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ
وﻣﺎ ﺑﺎت ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ أﳕﺎط
واﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﲢﺪﻳﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻷداء اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﺪﱘ
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ
ﻓــﻲ ﻣﺜــﻞ أوﺿــﺎع اﳊﺠﺮ
واﻹﻏﻼق اﻟﻌﺎم أو اﳉﺰﺋﻲ،
وﻫﻲ أوﺿﺎع ﲤﺜﻠﺖ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺼﺎرى
ﺟﻬﻮدﻧــﺎ وﻣﻮاردﻧﺎ ﻟﻀﻤﺎن
ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ
وﻋﻤﻼﺋﻨــﺎ وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻨــﺎ ﻓﻲ
اﳌﻘــﺎم اﻷول ،وﻓــﻲ ﺗﻘﻮﻳــﺔ
ﻗﺪراﺗﻨــﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ
وﺳــﺎﺋﻂ وﻗﻨــﻮات رﻗﻤﻴــﺔ
ﺳﻠﺴﺔ وآﻣﻨﺔ ﻹﳒﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺰام راﺳﺦ
ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف واﻷوﺿﺎع
وﺗﺮﻛﻴﺰ ﺣﺜﻴــﺚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻴﻨﺔ
وﻣﺴﺘﻘﺮة ﻷﻋﻤﺎﻟﻨﺎ وإﻳﺮاداﺗﻨﺎ
ﲟﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﺘﻄﻠﻌﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ
اﻟﻜﺮام«.

اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻔﻴﺪراﻟــﻲ ﻓــﻲ أﺗﻼﻧﺘﺎ إﻟﻰ
ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ
ﺣﻮاﻟــﻲ  .٪٢٠إﻻ أن اﻟﺘﺰاﻳﺪ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﭭﻴــﺮوس ﻣﻨــﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻳﻮﻧﻴــﻮ وﻣﺎ أﻋﻘــﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺗﻌﻠﻴــﻖ ﺧﻄﻂ إﻋــﺎدة ﻓﺘﺢ
اﻻﻗﺘﺼﺎد أو اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ،
ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ )وﻓﺸــﻞ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
ﺣﺘــﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ

اﺗﻔﺎق ﻹﻗــﺮار ﺣﺰﻣﺔ ﲢﻔﻴﺰ
ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻛﺎﻧﺖ اﻷواﻣﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ أﺻﺪرﻫــﺎ
اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﺗﺮاﻣــﺐ ﻣﺆﺧــﺮا
ﲟﻨﺰﻟــﺔ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﻟﺘﺠــﺎوز
اﻟﻜﻮﻧﻐــﺮس وﺑــﺪء ﺣﺰﻣــﺔ
ﲢﻔﻴﺰ أﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻪ( ،ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﺞ ﻣﺨﺎوف
ﺗﻌﻄﻴــﻞ اﻻﻧﺘﻌــﺎش .وﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺗﻌﺎﻓﻲ أﻧﺸــﻄﺔ
ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ )(ISM
وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ
ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى  ٥٠ﲟﺎ ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻰ »ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮ« ،إﻻ
أن ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻣﺠــﺪدا ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴــﻮ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺗﺮاﺟــﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺎت اﻟﺘﻔﺎؤل
ﺑﺸﺄن اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ورأى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ان اﺳﺘﻤﺮار
ﺗﺪﻫﻮر ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣــﻦ ﺿﻤــﻦ أﺑــﺮز اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳــﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ آﻓﺎق
اﻟﻨﻤﻮ .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻓﺎﻗﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ١٫٨
ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،إﻻ
أن اﻟﻮﺗﻴﺮة ﻛﺎﻧﺖ أﺑﻄﺄ ﻣﻘﺎرﻧﺔ

ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ان ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻬﺪ اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﺟﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،إذ ﳕﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٣٫٢ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﻨﻘﻞ وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺷــﻬﺪت اﻟﺒﻼد أﺳﻮأ
اﻧﻜﻤﺎش ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول )٪٦٫٨-
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي( .وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ،ﺗﺆﻛﺪ أﺣﺪث
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ،اﻧﺘﻌﺎش
اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﺪ اﺟﺮاءات اﻹﻏﻼق ،وإن
ﻛﺎن ﲟﻌﺪل ﺗﺪرﻳﺠﻲ وﻣﻊ اﺳــﺘﻤﺮار ﻣﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ.
ﻓﻲ ﺣﲔ واﺻﻠﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﺼﺎدرة ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ
ﻣﺆﺷــﺮ  Caixinﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎه اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ،إذ
ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ  ٥١٫١ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ) ٥٠٫٩ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ(
و ٥١٫٧) ٥٢٫٨ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﻇﻠﺖ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ .وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع
اﳋﺪﻣﺎت ﻫﺎﻣﺸــﻴﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ،إﻻ اﻧﻪ
ﻇﻞ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  ٥٤٫٢ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )٥٤٫٤
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ.

ﲟﻌﺪﻻت ﺷــﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻛﻤﺎ
أن ﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﻻ ﻳﺰال
ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 .٪١٠٫٢وﻗــﺪ ﻳــﺆدي ارﺗﻔﺎع
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺴــﺎرة ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻟﺪﺧــﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳋﻔﺾ
اﻹﻋﺎﻧﺎت ،إﻟﻰ اﺣﺪاث ﺻﺪﻣﺔ
ﺣﺎدة ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ
اﻟﺬي اﻧﺘﻌﺶ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ إﻟﻰ
 ٪٤٫٨ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮيﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺄدﻧﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪١٦-ﻓﻲ
أﺑﺮﻳﻞ ،إذ ﻳﺰال أﻗﻞ ﺑﻨﺴــﺒﺔ
 ٪٧ﻋــﻦ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﳉﺎﺋﺤﺔ.
وﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺧﺮات اﻷﺳﺮ ﻗﺪ
ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ،ﳑﺎ
ﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻧﻔﺎق ﳊﲔ إﻗﺮار
اﻟﻜﻮﻧﻐــﺮس ﺣﺰﻣﺔ ﲢﻔﻴﺰ
ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ
ﻋﻠﻰ اﻻرﺟﺢ.
أﻇﻬــﺮت ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺻﻮرة أﻛﺜﺮ
ﺗﺸﺎؤﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
إذ اﻧﺨﻔــﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ
ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١٢٫١
ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺑﻊ ﺳــﻨﻮي
ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٣٫٦
ﻓــﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول .وﺷــﻬﺪت
ﺑﻌــﺾ اﻟــﺪول اﻷوروﺑﻴــﺔ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ أﻛﺜﺮ ﺣﺪة ،ﺧﺎﺻﺔ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ) (٪١٨٫٥-وﻓﺮﻧﺴﺎ
) ،(٪١٣٫٨-ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻛﺎن
اﻻﻧﻜﻤــﺎش ﻓــﻲ أﳌﺎﻧﻴــﺎ أﻗﻞ
ﺣــﺪة ) (٪١٠٫١-ﺑﻔﻀــﻞ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ
اﺣﺘﻮاء ﺗﻔﺸﻲ اﳉﺎﺋﺤﺔ .ﻫﺬا
وأﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،اﻧﺨﻔﺎض
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ٪٢٠٫٤ﻓﻲ
اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس
رﺑﻌﻲ -أي ﲟﻌﺪل أﺳﻮأ ﻣﻦ
اﻟــﺪول اﻷﺧﺮى وﻫــﻮ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ اﳌﻤﻠﻜــﺔ
اﳌﺘﺤــﺪة ﳌﻌﺪل اﻧﻜﻤﺎش أﻗﻞ
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول.
وﻗــﺪ ﺗﻠﻘــﺖ آﻓــﺎق ﳕﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى
اﳌﺘﻮﺳﻂ دﻓﻌﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ
دول اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟـ٢٧
واﻗﺮارﻫﺎ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳌﺸــﺘﺮك ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٧٥٠ﻣﻠﻴﺎر
ﻳﻮرو ﺑﻬﺪف ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
اﻷزﻣﺔ .وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ دﻓﻌﺎت
اﻟﺼﻨــﺪوق ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة
اﳌﻤﺘــﺪة ﻣﺎ ﺑــﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٢٠٢١
و ٢٠٢٣ﲟﻌﺪل ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٪١٫٥
ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

أﺻﺪرت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮارا
ﲤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺘﻲ
اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﳌﺪة  ٣ﺷﻬﻮر،
داﻋﻴــﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ  ١٢ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .٢٠٢٠
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ،إن
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ» :ﲤﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳــﺘﻴﺮاد اﻟﺼﺎدرة
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٤٣ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٤اﻟﺘﻲ اﻧﺖiت
ﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ
ﺷﻬﻮر ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار«.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﺘﺎرﻳــﺦ اﻟﻔﻮري ﻟﻪ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳــﺦ ﺻﺪوره وﻧﺸــﺮه ﻓــﻲ اﳉﺮﻳﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ اﻧﻬﺎ ﺗﺮﺻﺪ اﳌﺸﻜﻼت

اﻟﺘــﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬــﺎ أﺻﺤــﺎب اﻟﺸــﺮﻛﺎت
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﺪر ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻻﺻﺤﺎب
اﻟﻌﻤﻞ.

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ
ﺷﺮاء ﻋﻘﺎر ﺑﺎﳋﺎرج
Abumishari١@yahoo.com
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎر ﺧﺎرج
ﺑﻠﺪه ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺴــﻔﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ أو
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ أو
ﻧﺼﺐ ﻋﻘﺎري وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﳋﻠﻴﺞ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
أو ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﺘﻬﻢ ،ﻓﻘﻂ اﻗﺘﻨﻌﻮا واﻧﺒﻬﺮوا ﲟﺎ
ﺳﻤﻌﻮه ورأوه ﻓﻲ اﳌﻌﺎرض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺎم داﺧﻞ ﺑﻠﺪﻫﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ
اﳌﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺮاء واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ
ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك.
وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻔﺎﺟﺄون ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاء
واﻟﺒﺪء ﻓﻲ دﻓﻊ إﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر
واﻟﺒﺎﻗﻲ أﻗﺴﺎط ﺷﻬﺮﻳﺔ اذا ﻛﺎن ﻻزال ﲢﺖ
اﻻﻧﺸﺎء أو اﳌﺒﻠﻎ ﻛﺎﻣﻼ اذا ﻛﺎن ﺟﺎﻫﺰا ﺑﺪون
أن ﻳﺘﺄﻛﺪوا ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﻳﺰوروا اﻟﻌﻘﺎر
اﳌﺮاد ﺷﺮاؤه ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻟﻬﺬا ﻫﻨﺎك ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻓﻲ اﶈﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ اﻟﻌﻘﺎري.
وﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ وﺗﺄﺧﺬ
وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ واﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺗﻮرﻃﻮا ووﻗﻌﻮا
ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻠﻤﻮا اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ
أﻣﻮاﻟﻬﻢ وﻟﺬﻟﻚ اﻗﺪم ﻫﺬه اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺬي
ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎر ﺧﺎرج ﺑﻠﺪه:
 - ١أول ﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺷــﺮاء ﻋﻘﺎر ﺧﺎرج
ﺑﻠﺪك ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ اﻷﻫﻞ
واﻷﺻﺪﻗﺎء واﻻﻗﺮﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮوا ﻋﻘﺎرات
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺸﺮاء ﻓﻴﻪ واذا ﻛﻨﺖ
ﺗﻌﺮف اﺣــﺪا ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺎر اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﺷﺮاء ﻓﻴﻪ اﻓﻀﻞ.
 - ٢اﺧــﺬ ﻓﻜﺮة وﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﳌﻌﺎرض
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ داﺧﻞ ﺑﻠﺪك وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺮى وﺗﺴﻤﻊ
ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻮﺟﻮدة ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻚ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻚ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر
أي ﻣﺸــﺮوع أﻋﺠﺒﻚ أو ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺸــﺮاء
ﻣﻨﻪ ﻻ ﺗﺴــﺘﻌﺠﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮاء ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺸــﺮ ..وﻻ ﺧﺎب ﻣﻦ
اﺳﺘﺸﺎر.

د .ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺒﺪاﳉﺎدر
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎد وإدارة

 - ٣واﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺰور اﳌﺸﺮوع اﻟﻌﻘﺎري
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻴﻪ وﺗﺮاه ﺑﻨﻔﺴﻚ وﺗﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ اﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﰎ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻚ ورأﻳﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﺼﻮر واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻚ اﺣﺪ
ﺗﺜﻖ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻳﻨﺼﺤﻚ
ﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ ﺑﻠﺪ اﻟﻌﻘﺎر أو ﻣﻦ اﻫﻠﻚ،
واذا ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺒﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺮى
ﻏﻴﺮه واﻧﺖ ﻫﻨﺎك وﺗﺰور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
ﻋﻘﺎري وﺗﺄﺧﺬ ﻓﻜﺮة ﻋﻨﻬﺎ.
 - ٤ﺷــﺮاء اﻟﻌﻘﺎر وﻫﻮ ﲢﺖ اﻻﻧﺸــﺎء
ارﺧﺺ ﻟﻠﺬي ﺳﻮف ﻳﻘﺘﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ
وﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ اﻟﻰ  ٣ﺳﻨﻮات ﺣﺴﺐ
ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺮوع وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ اذا ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻌﺎ
ﺳﻜﻨﻴﺎ أو ﺑﻨﺎﻳﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ أن اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﻠﻚ اﳌﺸﺮوع ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺆال ﻋﻨﻬﺎ وأن اﳌﺸﺮوع ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻪ رﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك.
 - ٥اﻗﺘﺮح اذا ﻋﻨﺪك ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﺑﺪون
اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ أن ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﺸﺮاء ﻋﻘﺎر
ﺟﺎﻫﺰ» ،ﻳﻌﻨﻲ اﳌﺸﺮوع ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻜﺘﻤﻞ«
وﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺣﺮاﺳﺔ اﻣﻦ وﺻﻴﺎﻧﺔ
وﻧﻈﺎﻓﺔ وأن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ
رﻫﻦ ﻣﻦ اﻹدارة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات.
 - ٦ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﳌﺸﺮوع
اﻟﻌﻘــﺎري ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸــﺎﻛﻞ ،ﻫﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻚ اﻣﺎ اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤــﺎم ﻣﻦ ﺑﻠﺪك
أو ﻣﻜﺘــﺐ ﻣﺤﺎﻣﺎة ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﺘﻘﺪﱘ
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ واﻻﺳﺘﺸــﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاء ﻟﺘﻔﺎدي أي ﻣﺸﺎﻛﻞ أو
ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻓﻲ اﺳــﺘﻼم اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻊ وﺛﻴﻘﺔ
اﳌﻠﻜﻴﺔ.
 - ٧ﻃﺒﻌﺎ ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات ﻣﺴﺒﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء
اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻴﻚ إﳒﺎزﻫﺎ
وﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج رﻗﻢ ﺿﺮﻳﺒﻲ وﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻚ ﺟﻮازك وﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ اﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺑﻠﺪ اﻟﻌﻘﺎر وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻚ
ﻫﻮﻳﺘﻚ ﻣﻦ ﺑﻠﺪك وﺻﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ.

اقتصـاد
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اجلمعة  ١٤أغسطس ٢٠٢٠

 17.2مليار دينار إجمالي اإليرادات ..و 21.1مليار دينار املصروفات ..وحتويل  1.7مليار دينار لصندوق األجيال القادمة

 5.6مليارات دينار العجز الفعلي مليزانية 2020/ 2019
الشيتان :عجز امليزانية طبيعي نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط في السنة املالية املاضية

احلكومة تقدمت مبشروع بوقف استقطاع  %10لصالح صندوق احتياطي األجيال في أحوال العجز

العهـد
أولويـات الـوزارة فـي املرحلـة احلاليـة االسـتمرار فـي معاجلـة ملـف حسـاب ُ

 15.3مليار دينار اإليرادات النفطية بانخفاض  1.8 ..%16.6مليار دينار إيرادات غير نفطية

أصدرت وزارة املالية أمس
بيان احلساب اخلتامي للدولة
للســنة املاليــة املنتهية في
 3١مــارس  ،٢٠٢٠وذلك بعد
عرضه على مجلس الوزراء
وإحالتــه إلــى مجلس األمة
فــي  ٢9يوليــو  ٢٠٢٠وفقــا
للمرسوم  ١٠9للسنة .٢٠٢٠
وذكــرت «املاليــة» ان
اإليــرادات النفطية للســنة
املالية املنتهية في  3١مارس
من  ٢٠٢٠بلغت  ١5.3مليار
دينــار ،بانخفاض نســبته
 %١6.6عن الســنة املاضية،
فــي حني بلغــت اإليــرادات
غير النفطية نحو  ١.8مليار
دينار ،بانخفاض  ،%١3.١لتبلغ
إجمالي اإليرادات ١7.٢ :مليار
دينا ر ،بانخفاض  .%١6.٢كما
بلغت إجمالي املصروفات٢١.١ :
مليار دينار بانخفاض نسبته
 .%3.٢فيما مت استقطاع ١.7
مليار دينار لصالح صندوق
األجيال القادمة.
وكشفت الوزارة ان ميزانية
الكويــت حققــت عجــزا بعد
اســتقطاع نســبة احتياطــي
األجيــال القادمــة يقــدر بـــ
 5.6مليــارات دينــار ،بزيادة
نســبتها  %68.6عن احلساب
اخلتامي للسنة املالية السابقة،
وانخفاض نسبته  %3١.8عن
تقديرات املوازنة للسنة املالية
املنتهية فــي  3١مارس ،٢٠٢٠
مشيرة الى ان متوسط سعر
برميل النفط الفعلي للســنة
املالية بلغ  6١.١٢دوالر.
وبهذه املناسبة ،قال وزير
املالية براك الشيتان «إن موافقة
مجلس الــوزراء في اجتماعه
املنعقد بتاريخ  ٢٠يوليو ٢٠٢٠
على مشاريع قوانني باعتماد
احلســابات اخلتامية لالدارة
املالية للدولة واجلهات امللحقة
ومعظم اجلهات املستقلة ،جاء
دعما لوزارة املالية لتمكنها من
إقفال حســابات السنة املالية
 ٢٠١9/٢٠٢٠قبل املوعد احملدد
في الدستور».
وأضاف الشيتان «يعتبر
العجــز املســجل والبالغ 5.6
مليــارات دينــار ،وذلــك بعد

تفاصيل اإليرادات غير النفطية

براك الشيتان

احتساب النسبة املقررة وفق
القانون رقم  ١٠6لســنة ١976
لصالــح احتياطــي األجيــال
القادمــة والبالغة  ،%١٠عجزا
طبيعيا جاء نتيجة النخفاض
متوسط ســعر برميل النفط
في الســنة املالية ٢٠١9/٢٠٢٠
مقارنة بالسنة املالية السابقة
.»٢٠١8/٢٠١9
واستكمل قائال «إن احلكومة
تقدمت مبشروع قانون للسلطة
التشــريعية لتعديل القانون
رقــم  ١٠6لســنة  ١976والذي
يقضــي بوقــف اســتقطاع

نســبة  %١٠لصالــح صندوق
احتياطي األجيال القادمة في
أحوال العجــز ،وأنه في حال
إقراره وتطبيقه على احلساب
اخلتامي لإلدارة املالية للدولة
عن السنة املالية ٢٠١9/٢٠٢٠
سينخفض عجز املوازنة ليبلغ
 3.9مليارات دينار».
وأوضــح الشــيتان «لعل
من أهــم أولويات الوزارة في
املرحلة احلالية االستمرار في
معاجلــة ملف حســاب العهد
والــذي شــهد حتســنا كبيرا
خالل العام املاضي ،حيث بلغ

رصيد حساب االصول العهد
مبلغــا وقــدره  3.6مليــارات
دينــار بانخفــاض نحو 665
مليون دينار عن الرصيد في
السنة املالية السابقة والبالغ

 ٤.3مليــارات دينــار ،ويعود
الفضل إلى جهود العاملني في
الوزارة وتعاون كافة اجلهات
احلكومية».
واختتــم الشــيتان كلمته

قائــال «متت إحالة احلســاب
اخلتامــي إلى مجلــس األمة،
وذلك العتماده واملصادقة عليه،
وإن احلكومة على أمت استعداد
ملناقشة احلساب اخلتامي مع
الســلطة التشريعية واملضي
قدما في تنفيذ املزيد من احللول
الواقعية لتطوير املالية العامة،
كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر
واالمتنان إلى مجلس الوزراء
علــى دعمــه لــوزارة املاليــة
لتتمكــن من إقفال حســابات
السنة املالية  ٢٠١9/٢٠٢٠قبل
املوعد احملدد في الدستور ،وإلى
دور إخواني العاملني في وزارة
املالية واجلهاز املالي في الدولة،
الذين بالرغم من الظروف التي
مير بها بلدنا احلبيب ،إال أنهم
لم يدخروا جهدا خالل االشهر
املاضية اال وقدموه التزاما منهم
بالقانون ومبتطلبات األجهزة
الرقابية ،ملا فيه خير ومصلحة
لوطننا».

ذكرت وزارة املالية أن اإليــرادات غير النفطية تركزت
في اجلهات التالية:
٭ اإلدارة العامة للجمارك :بلغ احملصل الفعلي للسنة املالية
 2019/2020مبلــغ  363مليون دينار بنســبة حتصيل %95
بانخفاض  10ماليني دينار عما مت حتصيله في السنة املالية
السابقة.
٭ وزارة الكهرباء واملاء :بلغ احملصل الفعلي للســنة املالية
 2019/2020مبلغ  311مليون دينار بنسبة حتصيل  %62بانخفاض
 70مليون دينار عما مت حتصيله في السنة املالية السابقة.
٭ وزارة املالية  -اإلدارة العامة :بلغ احملصل الفعلي للسنة
املالية  2019/2020مبلغ  246مليون دينار بنسبة حتصيل %79
بانخفاض  173مليون دينار عما مت حتصيله في السنة املالية
السابقة ،ويرجع ذلك لألسباب التالية :تسوية مبالغ بقيمة 150
مليون من حسابات اخلصوم (األمانات) تخص االستمالكات
العامة إلى اإليرادات القيدية بالســنة املالية  ،2018/2019ولم
تتم تسوية أي مبالغ تخص االستمالكات العامة بالسنة املالية
 2019/2020لعدم طلب تسوية هذه املبالغ.
وزارة الصحة :بلغ احملصل الفعلي للسنة املالية 2019/2020
مبلغ  194مليون دينار بنسبة حتصيل  %96بزيادة  35مليون
دينار عما مت حتصيله في السنة املالية السابقة.
وزارة الداخلية :بلغ احملصل الفعلي للسنة املالية 2019/2020
مبلغ  188مليون دينار بنسبة حتصيل  %135بزيادة  61مليون
دينار عما مت حتصيله في السنة املالية السابقة.
اإلدارة العامة للطيران املدني :بلغ احملصل الفعلي للسنة
املالية  2019/2020مبلغ  65مليون دينار بنسبة حتصيل %100
بزيادة  10ماليني دينار عما مت حتصيله في السنة املالية السابقة.
وزارة العدل :بلغ احملصل الفعلي للسنة املالية 2019/2020
مبلغ  54مليون دينار بنسبة حتصيل  %122بزيادة  42ألف
دينار عما مت حتصيله في السنة املالية السابقة.

العهد
 3.6مليارات دينار حساب ُ

اشارت وزارة املالية الى ان رصيد حساب العهد قد
بلغ مبلغا وقدره  3.6مليارات دينار بانخفاض بحوالي
 665مليون دينار عن الرصيد في السنة املالية السابقة
والبالغ  4.3مليارات دينار ،وذلك بفضل جهود وتعاون
السلطتني واملتابعة احلثيثة من قبل العاملني في قطاع
احملاسبة العامة في وزارة املالية.
وذكرت أن رصيد حســاب العهد يعد من مكونات
النظام احملاسبي في الكويت ،وهي حسابات وسيطة يتم
استخدامها لتسديد دفعات مبا يضمن رقابة ومتابعة
الصرف مع اجلهات ،حيث كان تسرع اإلجراءات املتعلقة
بتسوية حسابات العهد وزيادة كفاءة حتصيل الديون
املســتحقة للدولة ضمن أولويات وزارة املالية خالل
السنة املالية املنتهية في  31مارس .2020

البنك حافظ على قاعدة رأسمالية متينة بإجمالي أصول تبلغ  3.4مليارات دينار

 13مليون دينار أرباح «وربة» التشغيلية في النصف األول
أعلن بنك وربة في بيان
صحافي عن نتائجه املالية،
لفترة النصف األول املنتهية
فــي  3٠يونيو  ،٢٠٢٠حيث
أظهرت النتائج حتقيق البنك
ألرباح تشغيلية بلغت ١3.3
مليون دينار ،رغم الظروف
االســتثنائية التــي مــر بها
العالــم والكويــت بســبب
التداعيــات غير املســبوقة
جلائحة كورونا ،والتي أدت
إلى تعطيل شبه كامل جلميع
مرافق احلياة .والتي ترتب
عليها حتقيق البنك لصافي
خســائر بلغت  ١٤.9مليون
دينار.
وأشار البنك إلى أنه وفي
إطار إستراتيجيته التحفظية
استمر البنك خالل النصف
األول فــي اتبــاع سياســة
حتوطيــة شــملت جتنيب
مخصصات بقيمة  ٢8مليون
دينار.
وأوضــح أن «وربــة»
حرص على أن اســتقطاع
مخصصــات كاملــة فــي
النصف األول كدفعة واحدة
بــدال من اســتقطاعها على
مراحل خالل العام احلالي،
مبينــا أن إجمالــي أصول
البنــك بلــغ  3.٤مليــارات
دينــار بنهايــة يونيو من
العام  ٢٠٢٠وبنمو  ،%٢5فيما
بلغ إجمالي ودائع العمالء
 ٢.8مليــار دينــار بزيــادة
 ،%١7فــي حني بلغ إجمالي
محفظة التمويل  ٢.٤مليار
دينار بارتفاع  ،%٢٤فيما بلغ
إجمالي اإليرادات التشغيلية
 6٢.٤مليــون دينار بنهاية
النصف االول من .٢٠٢٠
قاعدة متينة

وفــي هــذا الصــدد ،قال
رئيس مجلس اإلدارة في بنك
وربة عبدالوهاب احلوطي:
«اســتطاع وربة أن يحافظ
على قاعدة رأسمالية متينة،
فيما حقق أرباحا تشغيلية
جيــدة ،إال أن األزمة املالية
فرضــت علينــا كما فرضت
على اجلميــع حتديات غير
مســبوقة تتعلــق بطبيعة

ارتفاع األقساط املكتتبة  %33لتصل إلى  230.7مليون دينار

 9.8ماليني دينار أرباح «اخلليج للتأمني»

في النصف  ..األول بنمو %21.4

عبدالوهاب احلوطي

العمل والفرص االستثمارية
اجلديدة مع التغير الواضح
في مناذج األعمال».
وأضاف« :اســتطعنا من
خالل اعتمادنا على خبرات
الســنوات املاضية التعامل
باحترافيــة مــع األزمــة في
حتقيق األرباح التشغيلية
والصافية دون املساس متاما
بودائع العمالء أو حسابات
العمالء».
واعتبــر احلوطــي أن
النتائــج املالية التي حققها
«وربــة» خــالل النصــف
األول اســتثنائية ،وجاءت
نتيجــة إلســتراتيجية
عززت اإلجراءات ،والتدابير
االحترازيــة ،الفتــا إلى أنه
وضمــن إســتراتيجيته
املتحفظــة بادر «وربة» إلى
زيادة احتياطياته للتحوط
من حدوث موجة تعثر محتمل
في سداد التمويالت ،وتكوين
مخصصات احترازية إضافية
ملقابلة التزامات الشــركات،
التي قد تتأثر أعمالها سلبا

شاهني الغامن

بانتشار الوباء.
سياسة مرنة

من جانبه ،قال الرئيس
التنفيــذي شــاهني الغامن،
إن «وربــة» يتبع سياســة
مرنــة متطورة تهــدف إلى
حتقيــق اســتدامة األرباح،
مشيرا إلى أن الفترة املقبلة
ستشهد انطالقة مهمة للبنك
تشمل طرح مجموعة خدمات
ومنتجات جديدة.
وأوضــح أن «وربــة»
اســتحدث جملــة تغييرات
علــى آلية عمله في مختلف
القطاعات ،مبا يضمن زيادة
جاذبيــة خدماته ومنتجاته
السيما الرقمية.
قائــال:
واســتطرد
«االستراتيجية التي انتهجها
البنك في السنوات األخيرة،
جلهة االســتثمار والتوسع
في اخلدمات الرقمية ،أكدت
جناحهــا وأهميتها ،في ظل
الظروف الصعبة التي متر
بهــا الكويت ،والعالم حاليا

أرقام ذات داللة
٭  % 17زيادة في ودائع العمالء إلى  2.8مليار دينار
٭  % 25زيادة في األصول إلى  3.4مليارات دينار
٭  % 24زيادة في احملفظة التمويلية إلى  2.4مليار دينار

مــن خــالل تزايــد االعتماد
علــى اخلدمــات املصرفيــة
التــي تقدمها قنــوات البنك
الرقمية».
وذكر الغامن أن مختلف
إدارات «وربة» تعمل حاليا
بنفس القدرة التشغيلية التي
كانت تعمل بها قبل اإلغالق
املقرر في مــارس املاضي،
مــع االلتــزام بالتعليمــات
الصحية والرقابية ،منوها
إلى مبادرة البنك ملســاندة
ودعــم الصفــوف األمامية
خالل األزمة.
ولفــت الغــامن إلــى أن
«وربة» بدأ منذ أبريل املاضي
في استقبال طلبات التمويل
بشــروط ميسرة التي أعلن
عنها بنــك الكويت املركزي
ضمن احلزمــة االقتصادية
لدعــم الشــركات والعمالء
املتضرريــن واملشــاريع
الصغيــرة واملتوســطة
املتضررة من جــراء األزمة
احلالية ،مشيرا إلى أن جميع
خطوات التمويل إلكترونيا
تتم بسهولة ويسر مع ضمان
الســرية وحفظ املعلومات
والبيانات.
وتقدم الغامن من موظفي
البنــك ،بالشــكر والتقدير،
والذين أكدوا خــالل األزمة
تفانيهم والتزامهم املتواصل
بتأدية واجباتهم على أفضل
وجه ،ولم يتوانوا حلظة عن
تقــدمي اخلدمــات املصرفية

وفــق أفضــل املعايير رغم
اإليقاف املؤقت.
إجنازات النصف األول

• طرح صكوك غير مضمونة بـ
 ١5٠مليون دينار ضمن برنامج
ال يتجاوز ملياري دوالر.
• شــراكة اســتراتيجية مــع
«زينــون» املالكــة لتطبيــق
«بوكــي» ،خلدمــات الدفــع
االلكتروني.
• إطــالق تطبيق ســاينكوم
للغــة اإلشــارات لعمالئه من
فئة الصم والبكم في الفروع
والذي يعتبر األول من نوعه
بالكويت.
مواجهة «كورونا»

• بادر البنك بدعم املشــاريع
الصغيرة واملتوسطة من خالل
وقف الرسوم على أجهزة نقاط
البيع والسحب االلي والقنوات
االلكترونية ملدة  3أشهر.
• تأجيل أقساط متويل األفراد
والبطاقــات االئتمانية ملدة 6
أشهر لكل عمالء البنك مع إلغاء
أي رسوم أخرى مترتبة على
هذا التأجيل.
• مســاندة ودعــم الصفوف
األمامية خالل األزمة من خالل
توزيع مستلزمات األساسية
لهم.
• إطــالق حملة توعوية على
مواقع التواصــل االجتماعي
خالل االزمة أسهمت في شغل
وقت الفراغ.

خالد احلسن

أعلنت مجموعــة اخلليج للتأمني عن
حتقيق صافي ربح بقيمة  9.8ماليني دينار
عن النصف األول من  ،٢٠٢٠بربحية 5٢.86
فلســا للســهم الواحد باملقارنــة بصافي
ربــح  8.١ماليــني دينار وربحيــة ٤5.3٢
فلســا للســهم الواحد عن الفترة نفسها
من العام املاضي ،بزيادة نسبتها ،%٢١.٤
ويعود سبب االرتفاع في صافي الربح إلى
حتسن النتائج الفنية وأرباح االستثمارات
لشركات املجموعة.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي ،أن
حقوق مساهمي املجموعة ارتفعت لتبلغ
 ١١٠.6ماليني دينار كما في ،٢٠٢٠/٠6/3٠
باملقارنة مــع  ١٠8.8ماليني دينار كما في
 ٢٠١9/١٢/3١بزيادة نســبتها  ،%٢وبلغت
القيمة الدفترية للسهم في نهاية النصف
األول من العام احلالي  59٤فلسا باملقارنة
مع  58٤فلسا في نهاية عام  ٢٠١9بزيادة
نسبتها .%٢
وبلغت قيمة األقساط املكتتبة ٢3٠.7
مليــون دينار ،باملقارنة مع  ١73.١مليون
دينار ،وبزيادة نســبتها  %33عن الفترة
نفســها مــن العام الســابق ،وبلــغ ربح
االستثمار واإليرادات األخرى  7.9ماليني
دينار ،باملقارنة مع  6.9ماليني دينار عن
الفترة نفســها من العــام املاضي بزيادة
نسبتها .%١5
وتدعيما ألعمال املجموعة التشغيلية

وحقوق حملة وثائقها ،متت زيادة صافي
االحتياطيات الفنية للشركة من  ١6١مليون
دينــار كما في  ٢٠١9/١٢/3١إلى  ١8١مليون
دينار كما في  ،٢٠٢٠/٠6/3٠بزيادة نسبتها
 %١3األمر الذي يعزز قدرة الشــركة على
حتمل املخاطر الطارئة التي قد تطرأ في
املستقبل.
وارتفع مجمــوع األصول في النصف
األول مــن  ٢٠٢٠ليصــل إلــى  88١مليون
دينار ،باملقارنة مع  ١١8مليون دينار كما
في  ٢٠١9/١٢/3١بزيادة نسبتها .%١5
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي
ملجموعة اخلليج للتأمني خالد احلســن:
«تعكــس نتائج النصف األول لهذا العام
النمو املتواصل للمجموعة وقدرتها على
حماية أصولها وحقوق مســاهميها ،كما
يتماشــى ذلك مع سعينا املستمر لتقدمي
أفضــل اخلدمات التأمينيــة لعمالئنا في
جميع األسواق التي نتواجد فيها ،وذلك
باعتمــاد إســتراتيجيات التحول الرقمي
في مجال قنوات توزيع املنتجات الرقمية
واملطالبات واخلدمات األخرى».
وأضاف« :حتققت هذه اإلجنازات بفضل
الدعم املستمر من العمالء الكرام وثقتهم
بإدارة املجموعة وخدماتها وبفضل دعم
املساهمني الكرام وتفاني وإخالص موظفي
الشركة ،والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر
والتقدير».

اجلمعة  ١٤اغسطس ٢٠٢٠
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بن زايد :إيقاف ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية ووضع خارطة طريق وصوال ً إلى عالقات ثنائية ..السيسي :أثمن جهود القائمني على هذا االتفاق

«اتفاق تاريخي» للسالم بني اإلمارات وإسرائيل بوساطة أميركية
«البيان املشترك» :ستجتمع وفود من اإلمارات وإسرائيل خالل أسابيع لتوقيع اتفاقيات ثنائية بقطاعات االستثمار والسياحة والرحالت اجلوية وإنشاء سفارات

صورة عن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة

مستشارو الرئيس االميركي دونالد ترامب وأعضاء إدارته يصفقون بعد اعالنه التوصل الى اتفاق سالم بني االمارات واسرائيل

السفارة اإلماراتية في واشنطن :االتفاق يحافظ على حل الدولتني وسنظل داعمني للشعب الفلسطيني
عواصم  -وكاالت :أعلن
الرئيــس األميركي دونالد
ترامــب توصل إســرائيل
ودولــة اإلمارات إلى اتفاق
ســالم تاريخــي ســيؤدي
إلى تطبيع كامل للعالقات
الديبلوماسية بني البلدين.
ونشــر علــى حســابه في
تويتر صورة عــن البيان
املشترك للدول الثالث.
وقــال صاحب الســمو
الشــيخ محمد بــن زايد آل
نهيــان ولي عهــد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات
املسلحة ،في تغريدة نشرتها
وكالة االنباء الرسمية (وام)
«فــي اتصالــي الهاتفي مع
الرئيــس األميركي ترامب
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي
نتنياهــو ،مت االتفاق على
إيقاف ضم إسرائيل لألراضي
الفلســطينية .كمــا اتفقت
اإلمــارات وإســرائيل على
وضع خارطة طريق نحو
تدشــني التعاون املشترك
وصوال إلى عالقات ثنائية.
هــذا وأشــاد الرئيــس
عبدالفتاح السيسي باالتفاق

وقــال« :تابعــت باهتمــام
وتقدير بالغ البيان املشترك
الثالثي بني الواليات املتحدة
األميركيــة ودولة اإلمارات
العربية الشقيقة وإسرائيل
حول االتفــاق على إيقاف
ضــم إســرائيل لألراضــي
الفلســطينية ،واتخــاذ
خطوات من شــأنها إحالل
السالم في الشرق األوسط».
وأضاف الرئيس السيسي
 في تغريدة له على موقعالتواصل االجتماعي «تويتر»
امــس « -كمــا أثمن جهود
القائمــني على هــذا االتفاق
مــن أجل حتقيــق االزدهار
واالستقرار ملنطقتنا».
بدوره اعتبر وزير الدولة
اإلماراتي للشؤون اخلارجية
أنور قرقاش في تصريحات
صحافيــة أن االتفــاق
خطــوة «جريئــة لضمان
حــل الدولتني» ،مضيفا أن
السفارة اإلماراتية لن تكون
في القدس وأن افتتاحها «لن
يتطلب وقتا طويال».
من ناحيته ،اعتبر سفير
اإلمارات في واشنطن يوسف

العتيبة أن االتفاق يشــكل
«انتصــارا ديبلوماســيا»
و«تقدما مهما في العالقات
العربيــة ـ اإلســرائيلية».
وقال في بيان نشره موقع
الســفارة اإلماراتيــة انــه
«يقضي على الفور بوقف
الضــم وإمكانيــة حــدوث
تصعيد عنيــف .ويحافظ
على قابلية حــل الدولتني
كمــا تدعمــه جامعة الدول
العربية واملجتمع الدولي».
وأضــاف أن «اإلمــارات
ستظل داعمة قوية للشعب
الفلســطيني» ،وتابعــت
ان «االتفــاق اإلماراتــي-
اإلســرائيلي لتطبيــع
العالقــات بالكامل انتصار
للديبلوماسية واملنطقة».
بــدوره ،أوضــح وزير
اخلارجيــة األميركي مايك
بومبيــو أن «العالقات بني
إســرائيل واإلمــارات فــي
طريقهــا للتطبيــع وهــذه
خطوة كبيــرة لألمام على
الطريق الصحيح».
فــي املقابــل ،أشــادت
إسرائيل باالتفاق ووصفته

بأنه «يوم عظيم للسالم».
وقــال رئيــس الــوزراء
اإلســرائيلي بنيامــني
نتنياهو ،علــى تويتر انه
«يوم تاريخي».
وقال رون ديرمر السفير
اإلســرائيلي في واشنطن
علــى تويتر «يــوم عظيم
للســالم! تثنــي إســرائيل
علــى شــجاعة محمــد بن
زايد في اتخاذ قرار تاريخي
النضمام اإلمارات إلى مصر
( )١979واألردن ( )١99٤في
صنع السالم مع إسرائيل.
إسرائيل ممتنة بعمق لكل
ما فعله ترامب ليجعل تلك
االنفراجة ممكنة».
ونشــرت وكالة األنباء
اإلماراتية الرســمية (وام)
نــص البيــان املشــترك
للواليات املتحدة األميركية
وإسرائيل واإلمارات العربية
املتحدة.
وجاء فيه:

اتفق الرئيــس األميركي
دونالد ترامب ،ورئيس الوزراء
اإلســرائيلي بنيامني نتنياهو،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن

بومبيو« :العالقات بني إسرائيل واإلمارات في طريقها للتطبيع وهذه خطوة كبيرة لألمام
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائــد األعلى للقوات
املسلحة في اتصال هاتفي على
مباشرة العالقات الثنائية الكاملة
بني إسرائيل واإلمارات العربية
املتحدة.
ومن شــأن هــذا اإلجناز
الديبلوماسي التاريخي أن يعزز
من السالم في منطقة الشرق
األوسط ،وهو شــهادة على
الديبلوماسية اجلريئة والرؤية
التي حتلى بها القادة الثالثة،
وعلى شجاعة اإلمارات العربية
املتحدة وإسرائيل لرسم مسار
جديد يفتح املجال أمام إمكانات
كبيرة في املنطقة .وتواجه الدول
الثالث العديد من التحديات
املشتركة في الوقت الراهن،
وستستفيد بشكل متبادل من
اإلجناز التاريخي الذي حتقق
اليوم.
هذا ،وستجتمع وفود من
دولة اإلمارات وإسرائيل خالل
األسابيع املقبلة لتوقيع اتفاقيات
ثنائية تتعلق بقطاعات االستثمار
والسياحة والرحالت اجلوية
املباشرة واألمن واالتصاالت
والتكنولوجيا والطاقة والرعاية

السعودية :رفع حظر السالح عن إيران سيزيد
جنيڤ ـ واس :دعت اململكة
العربية الســعودية املجتمع
الدولي لتمديد حظر السالح
على إيران ،وحذرت من عدم
متديده .ودعا ســفير اململكة
فــي األمم املتحــدة بجنيــڤ
د.عبدالعزيــز الواصــل ،في
كلمة ألقاها امس أمام مؤمتر
األمم املتحدة لنزع الســالح،
إلى متديد أحكام ملحق قرار
مجلس األمن رقم  ٢٢3١الصادر
بشــأن تقييد نقل األســلحة
التقليدية من وإلى إيران ،الذي
ينتهي في  ١8أكتوبر املقبل.
وقالــت وكالــة االنبــاء
الســعودية الرسمية (واس)

في بيان ان السفير عبدالعزيز
الواصل شدد في كلمته على
تأييد اململكة لكل إجراء دولي
يسهم في تكبيل أيادي إيران
التخريبية في املنطقة ،حتى
ينتهج النظام اإليراني باألفعال
ال بالتصريحات نهجا سلميا
يقبله املجتمــع الدولي ،وأن
يترك سلوكه العدائي الغادر
الذي ســبب الدمار واخلراب
لشعوب املنطقة.
وأكد أن اململكة قادرة على
حماية نفسها وحماية شعبها،
مشــيرا إلــى أن رفــع احلظر
الدولي عن إيران فيما يتعلق
بكل أنواع األســلحة (ســواء

التقليدية أو غير التقليدية)
لن يفضي إال ملزيد من الدمار
واخلراب ،بل سيزيد من تأجيج
حجم الصراعات في املنطقة،
وهــي التــي عانــت مليا من
التدخالت اإليرانية التخريبية.
وقال ان «املجتمع الدولي
علــى موعــد حاســم ومهــم
ســيحدد على اثره مستقبال
جديدا لشعوب املنطقة ،فهناك
مســاران اثنان :إما صون أو
حماية األمن والسلم الدوليني،
وإمــا إعطاء النظــام اإليراني
فرصــة القتــراف املزيــد من
اجلرائــم واالنتهــاكات بحق
شعوب املنطقة».

الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء
ســفارات متبادلــة وغيرها
من املجــاالت ذات الفائدة
املشتركة.
إن بدء عالقات مباشرة بني
اثنتني من أكبر القوى االقتصادية
في الشرق األوسط ،من شأنه أن
يؤدي إلى النهوض باملنطقة من
خالل حتفيز النمو االقتصادي،
وتعزيز االبتــكار التكنولوجي،
وتوثيق العالقات بني الشعوب.
ونتيجــة لهــذا االنفراج
الديبلوماسي وبناء على طلب
الرئيس ترامب وبدعم من دولة
اإلمارات ،ستتوقف إسرائيل عن
خطة ضم األراضي الفلسطينية
وفقا خلطة ترامب للســالم،
وتركز جهودها اآلن على توطيد
العالقات مع الدول األخرى في
العالم العربي واإلسالمي .وإذ
تؤمن كل من الواليات املتحدة
ودولة اإلمارات وإســرائيل
بإمكانيــة حتقيــق إجنازات
ديبلوماسية إضافية مع الدول
األخرى ،فإنها ســتعمل معا
لتحقيق هذا الهدف.
وستقوم اإلمارات العربية
املتحدة وإسرائيل على الفور

بتعزيز التعاون وتسريعه فيما
يتعلق مبعاجلــة وتطوير لقاح
لڤيروس كورونا املستجد .ومن
خالل العمل معا ،ستساعد هذه
اجلهود في إنقاذ حياة اجلميع
بصرف النظر عــن ديانتهم
في جميع أنحاء املنطقة .إن
بدء العالقات الديبلوماســية
السلمية ســوف يجمع بني
اثنني من أقوى شــركاء أميركا
في املنطقة .وستنضم اإلمارات
العربية املتحدة وإسرائيل إلى
الواليات املتحدة إلطالق أجندة
اســتراتيجية للشرق األوسط
لتوسيع التعاون الديبلوماسي
والتجاري واألمني.
وإلــى جانــب الواليات
املتحدة ،تتشــاطر اإلمارات
العربية املتحدة وإســرائيل
وجهة نظر مماثلة فيما يتعلق
بالتهديــدات والفــرص في
املنطقة ،فضال عــن االلتزام
املشترك بتعزيز االستقرار من
خالل املشاركة الديبلوماسية،
وزيادة التكامــل االقتصادي،
والتنســيق األمني .وسوف
يؤدي هذا االتفــاق إلى حياة
أفضل لشعوب اإلمارات العربية

املتحدة وإسرائيل واملنطقة.
وقد أثنت كل من الواليات
املتحدة وإسرائيل على مشاركة
اإلمارات العربية املتحدة في
حفل االستقبال الذي أقيم في
البيت األبيض فــي  28يناير
املاضي ،حني قــدم الرئيس
ترامب خطته للسالم ،وأعربا عن
تقديرهما للتصريحات الداعمة
التي أدلت بها اإلمارات العربية
املتحدة.
وسيواصل الطرفان جهودهما
في هذا الصدد للتوصل إلى حل
عادل وشــامل ودائم للصراع
الفلسطيني -اإلســرائيلي.
وبحسب خطة السالم ،يجوز
جلميع املسلمني أن يأتوا لزيارة
املسجد األقصى والصالة فيه،
وينبغي أن تظل األماكن املقدسة
األخرى في القدس مفتوحة أمام
املصلني من جميع األديان.
وفي اخلتام ،أعرب صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي
عن تقديرهما العميق للرئيس
ترامب على تفانيه إلحالل السالم
في املنطقة ،وعلى النهج العملي
الفريد الذي اتخذه لتحقيقه.

فرنسا واليونان جتريان مناورات مشتركة
وسط توترات مع تركيا

من تأجيج الصراعات في املنطقة
وأكــد الســفير الواصــل
أن منطقة الشــرق األوســط
متــر حاليــا مبرحلــة دقيقة
وحرجة وتتســم باخلطورة
على جميع املستويات ،حيث
مازالت املنطقة تشــهد حالة
غير مسبوقة من تهريب شتى
أنواع األسلحة إلى اجلماعات
اإلرهابية واألصولية ،بغرض
تقويض أمن املنطقة ومتكني
اجلماعــات اإلرهابيــة مــن
الســيطرة على تلــك الدول،
واســتخدام هــذه الصواريخ
واألسلحة الستهداف املدنيني
والبنى التحتية.
وأشار إلى ما دار في اجللسة

(رويترز)

املاضية في مؤمتر نزع السالح،
وما نتج عن جلســة مجلس
األمــن التي قدم فيهــا األمني
العام لألمم املتحــدة تقريره
فــي  3٠يونيــو املاضــي إلى
املجلس ،وما توصل إليه تقرير
األمني العام من دالئل وقرائن
تؤكــد بجالء ضلــوع النظام
اإليراني املباشر ومسؤوليته
عن الهجمات التخريبية التي
استهدفت املنشآت النفطية في
بقيق وخريص ،شرق اململكة
العربية الســعودية ،وكذلك
اســتهداف مطار أبها الدولي
بصواريخ «كروز» وطائرات
مسيرة من دون طيار.

عواصم ـ وكاالت :أجرت فرنسا تدريبات
عسكرية مشتركة مع قوات يونانـــــية
قبالة جزيـــرة كريـــت اجلنوبية امس،
مع اســتمرار التوتر مع تركـــــيا بشأن
التنقيب في مـــــياه متـــنازع عليها في
شــرق البحر املتوســط بحسب مصادر
دفاعية.
والتدريب هــو أول دليل على التزام
الرئيــس الفرنســي إميانويــل ماكرون
بتعزيــز وجــود بالده مؤقتا في شــرق
املتوسط ،ودعت فرنسا تركيا إلى وقف
التنقيــب عن النفــط والغاز فــي املياه
املتنازع عليها.
وناقــش رئيــس الــوزراء اليوناني
كيرياكوس ميتســوتاكيس الوضع في
املنطقة مع ماكرون عبر الهاتف أول من
أمس.

وقالت وزارة القوات املسلحة الفرنسية
امس ،ان فرنسا ستنشر طائرتني مقاتلتني
من طراز رافال والفرقاطة الفايت بشرق
البحر املتوسط.
وقالت مصادر عســكرية يونانية ان
الفرقاطة والطائرتني وصلتا كريت ونفذت
مناورات مشتركة مع قوات يونانية.
وقال ميتسوتاكيس على تويتر باللغة
الفرنســية بعــد االتصــال مــع ماكرون
«إميانويل ماكرون صديق حقيقي لليونان
ومدافــع متحمس عن القيــم األوروبية
والقانون الدولي».
وتصاعــد التوتر بني أثينــا وأنقرة،
العضوين في حلف شمال األطلسي ،في
األيــام القليلة املاضية بســبب خالفات
حول السيادة على موارد النفط والغاز
في شرق املتوسط.

«كورونا» يحصد  750ألف وفاة وأملانيا ُت ِّ
بشر بلقاح بحلول اخلريف
عواصم  -وكاالت :في خضم التشكيك الغربي
بإعالن روسيا التوصل الى لقاح ضد ڤيروس كورونا
املستجد ،الذي أسفر الڤيروس عن وفاة  750ألف
شخص حول العالم من اصل عشرين مليونا وأكثر
من  667ألف إصابة بحســب تعداد لوكالة فرانس
برس ،بشر وزير الصحة األملاني ينس شبان أمس
إنه يتوقع التوصل إلى لقاح ملرض «كوفيد »19-خالل
الشهور القادمة ،وبالتأكيد في العام املقبل.
وقال الوزير لقنــاة (زد.دي.إف) التلفزيونية،
بعدما سحب معهد الصحة العامة تقريرا يشير إلى
أنه قد يتوافر لقاح في اخلريف «إنني متفائل بأنه
قد يكون هناك لقاح في الشهور القادمة ،وبالتأكيد
في العام القادم».
وتتفق توقعاته على ما يبدو مع تقرير أصدره
معهد روبرت كوخ أمس األول ثم سحبه الحقا ،قال
فيــه املعهد املعني بالصحة العامة إنه يتوقع وجود
لقاح في اخلريف .وذكر املعهد الحقا أن التقرير غير

محدث ونشر خطأ.
وامتنع شبان عن حتديد شهر بعينه يتوافر فيه
اللقاح ،قائال إن مــن غير املمكن حتى اآلن حتديد
عدد مرات التحصني التي سيحتاجها الناس أو مدة
املناعة التي سيوفرها.
وأضاف «لكن الشيء الوحيد الذي ميكنني قوله
هو أنه بفضل عملنا جميعا معا -الباحثون والعلماء
والعامة -ســنحصل على األرجح على لقاح بوتيرة
أسرع مما حدث من قبل في تاريخ البشرية».
وشكك شبان مجددا بلقاح «سبوتنيك في» الذي
اعلن الرئيس الروسي فالدميير بوتني التوصل اليه
الثالثــاء املاضي ،وقال إنه لم يتم بعد اختباره على
نطاق واسع مثل لقاحات أخرى ،وإن البيانات املتاحة
بشأنه ضئيلة نسبيا.
إلى ذلك ،أعلن مسؤولون صينيون أمس ،العثور
على ڤيروس كورونا املستجد في شحنة من أجنحة
الدجاج املجمد قادمة من البرازيل ،وسط تزايد حاالت

رصد الڤيــروس على األطعمة املجمدة القادمة إلى
مختلف املقاطعات الصينية .وقالت صحيفة «نيويورك
بوست» إن حكومة مدينة شنتشن اكتشفت شحنة
الدجاج امللوث بالڤيــروس خالل عمليات الفحص
الروتينية للحوم واملأكوالت البحرية املستوردة.
وتقوم السلطات الصينية بهذه الفحوصات بعد أن
مت ربط تفشي الڤيروس في بكني بسوق للمأكوالت
البحرية .وذكرت السلطات الصينية أمس األول أنه
مت العثور على الڤيروس على عبوات من الروبيان
التي مت شحنها من اإلكوادور.
وسبق أن اتهمت الصني سمك السلمون املستورد
بنشــر الڤيروس في بكني ،ما تسبب في مقاطعة
كبيرة لألســماك ،وتكدســت املنتجات في رفوف
املتاجر الكبرى.
وأوقفت بكني استيراد السلمون من أوروبا بعد أن
ربطت وسائل إعالم حكومية تفشي جديد للڤيروس
بألواح مستخدمة لتقطيع سمك السلمون في سوق

شينفادي لبيع املواد الغذائية باجلملة في أطراف بكني.
من جهتها ،أعلنت الهند أمس عن تسجيل زيادة
قياســية أخرى في حاالت اإلصابة بالڤيروس ،إذ
رصدت نحو  67ألف إصابة جديدة إحداها لزعيم ديني
كان موجودا على منصة مع رئيس الوزراء الهندي
ناريندرا مودي خالل احتفال بتدشني معبد كبير.
ويعتبر الزعيم الهندوسي نريتيا جوبال داس (82
عاما) أحدث شخصية عامة تثبت إصابتها ذلك بعد
انتقال العدوى إلى مجموعة من كبار الساســة في
حكومة مودي ،مبن فيهم وزير الداخلية أميت شاه.
وأفادت وزارة الصحة بأنه قد بلغ إجمالي حاالت
اإلصابة في الهند نحو  2.4مليون حالة ،خلف الواليات
املتحدة والبرازيل فقط في قائمة أكثر الدول إصابة
بالڤيروس في العالم.
وتســجل الهند اآلن زيادة بواقع  50ألف حالة
يوميا أو أكثر منذ  15يوما ،مع تخفيف البالد للقيود
املفروضة منذ أشهر ملواجهة الڤيروس ،في حني بلغ

إجمالي الوفيات  47033جراء اإلصابة به.
وفــي بريطانيا ،خلصت دراســة إلى أن هناك
احتماال أن يكون نحو  3.4ماليني مواطن في اجنلترا
قد أصيبوا ،أي أكثر من عشرة أضعاف احلصيلة
الرسمية لإلصابات في اململكة املتحدة.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن علماء
جامعة لندن امللكية نفذوا دراســة موسعة ،شملت
أكثر من  100ألف متطوع ،استخدموا أدوات اختبار
منزلية لرصد األجسام املضادة لديهم ،مما يكشف
ما إذا كان الشخص أصيب سابقا بڤيروس كورونا.
وتوصلت الدراســة إلى أن نحو  %6من تعداد
ســكان اجنلترا أصيبوا بالفعل بڤيروس كورونا
بحلول  13يوليو املاضي.
وأوضح العلماء أن من تتراوح أعمارهم بني 18
و 34كانت لديهم النسبة األكبر من األجسام املضادة
بلغت  ،%8في حني بلغت نسبة األجسام املضادة ملن
جتاوزوا  65عاما .%3

ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ
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اﳉﻤﻌﺔ  ١٤اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠

أﻧﺒﺎء ﻣﺼﺮﻳﺔ
أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻮاب ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﲟﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ً ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن

ﲢﻠﻴﻞ إﺧﺒﺎري

»اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« :ﺳﻨﻄﺒﻖ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
وﺣﻈﺮ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ »اﻟﺸﻴﻮخ« ﻗﺒﻞ إﻋﻼﻧﻬﺎ رﺳﻤﻴ ًﺎ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻣﺠﺪي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﺗﻮﻋــﺪ رﺋﻴــﺲ اﻟﻬﻴﺌــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴــﺲ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻨﻘــﺾ
اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﻻﺷــﲔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﳌﺘﺨﻠﻔﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻋﻦ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ
ﲟﻼﺣﻘﺘﻬﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﻋﻠﻴﻬــﻢ واﻟﺘــﻲ ﺗﺒﻠــﻎ ٥٠٠
ﺟﻨﻴﻪ ،ﻣﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻟﻦ
ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﺣﺪ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﻗﺪرت ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر
أن اﳊﺼﻴﻠــﺔ ﻟــﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﻧﺼــﻒ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗــﻞ وان اﳌﺘﺨﻠــﻒ ﻣﻠﺰم
ﺑﺴﺪادﻫﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻰ
اﻧﻬﻢ ﺳﻴﺘﻘﺪﻣﻮن ﲟﺸﺮوع
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم ﻳﺮﻓﻊ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻰ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر،
ﻣﺸــﺪدﻳﻦ ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺼــﺮ
ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺻﻮرة ارﺷﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر ﻻﺷﲔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴــﺔ اﳉﺪﻳــﺪة وان
اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮس اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ اﳉﺪﻳﺪ
ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وﻗــﺎل رﺋﻴــﺲ اﻟﻬﻴﺌــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت إن
اﻟﻐﺮاﻣــﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳊﻘﻮق

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ
اﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻲ ﻏﺮاﻣــﺔ واﺟﺒﺔ ﻣﺜﻞ أي
ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،واﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺳﺘﻄﺒﻘﻬﺎ ﻷن اﻟﻬﻴﺌﺔ
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴــﺘﻘﺮة وداﺋﻤﺔ
وﻣﺴﺘﻤﺮة.

وأﺿﺎف اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻻﺷﲔ
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﺑﺪﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸــﺮع اﳌﺼﺮي
ﻓﺄﻏﻠــﺐ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎل اﻟﺘﺨﻠﻒ
ﻋﻦ اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺼﻮت و»اﺣﻨﺎ
ﻣﺒﻨﻌﻤﻠــﺶ ﺣﺎﺟــﺔ ﺟﺪﻳﺪة
اﺣﻨــﺎ ﺑﻨﻄﺒــﻖ ﻧﺼــﻮص

اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻧﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻓﻲ أي
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻗﺎدﻣﺔ«.
وأﻛﺪ اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﻻﺷــﲔ
إﺑﺮاﻫﻴــﻢ أن ﺟﻤﻴﻊ اﳉﺮاﺋﻢ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﲟﻀﻲ
اﳌــﺪة ،ﻣﺘﻌﻬــﺪا ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ
اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﻦ
ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻻﺷﲔ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻈﺎم ﺳــﻴﺮ
ﻋﻤــﻞ اﻟﻠﺠــﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ
ﻓــﻲ اﳉﻮﻟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻬﺬه
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،أﻛﺪ
رﺋﻴــﺲ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ
اﳉﻬﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ،
وأﻧــﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ وﺳــﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم إﻋﻼﻧﻬﺎ أو ﺗﺴﺮﻳﺒﻬﺎ
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ
رﻗﻢ  ٢٣ﻟﺴــﻨﺔ  ٢٠١٩اﳌﻨﻈﻢ
ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات.

وأﺷﺎر اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻻﺷﲔ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻟﻰ أن ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻳﺘﺴــﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﲔ )ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ،
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷــﺮة اﳊﻘﻮق
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،وﻣﺠﻠــﺲ
اﻟﻨــﻮاب ،واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ،وﺗﻨﻈﻴــﻢ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم واﳌﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻼم(.
وﺟﺎء ﻓﻲ اﳌــﺎدة  ٢٠ﻣﻦ
اﻟﻘــﺮار أﻧــﻪ »ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ
واﻹﻋﻼﻣﻴــﲔ اﳌﺼــﺮح ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳊﻖ
ﻓــﻲ ﺣﻀــﻮر ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻓﺮز
اﻷﺻﻮات ،وإﻋﻼن اﳊﺼﺮ
اﻟﻌــﺪدي ﻟﻠﻨﺘﺎﺋــﺞ ﲟــﺎ ﻻ
ﻳﺨــﻞ ﺑﺴــﻴﺮ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﻠﺠــﺎن ،وﻳﺤﻈــﺮ إﻋــﻼن
أي ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت أو
اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات أو ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ
ﻗﺒــﻞ إﻋﻼﻧﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وﻗــﺎل اﻧﻪ ﺳــﻴﺘﻢ إﻋﻼن
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه  ١٩أﻏﺴﻄﺲ.

اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺮة أﺧﺮى

اﳊﻜﻮﻣﺔ ٦١١ :أﻟﻒ ﻃﻠﺐ ﺗﺼﺎﻟﺢ ﲟﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﺣﺘﻰ اﻵن

ﻟـ »اﻟﺸﻴﻮخ« ﺑﺒﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ ﻣﺼﺎﺑ ًﺎ ﺑـ »ﻛﻮروﻧﺎ«

اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻫﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮان

اﺳــﺘﻌﺮض رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء
د.ﻣﺼﻄﻔــﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳــﺮا ﻣﻦ اﻟﻠﻮاء
ﻣﺤﻤﻮد ﺷــﻌﺮاوي وزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء ،وﺟﻤﻠﺔ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ١٤ﻳﻮﻟﻴﻮ
 ٢٠٢٠ﺣﺘﻰ  ١١اﳉﺎري.
وﺟﺪد رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ،ودﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻟﺘﻘﻨﲔ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ،ﻣﺸﺪدا
ﻋﻠﻰ ﲤﺴــﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟﺒﻨــﺎء ،وﻋﺪم اﻟﺴــﻤﺎح ﺑﻌﻮدة ﻫﺬه
اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺮة أﺧﺮى ،واﻟﺴﻌﻲ
ﻧﺤﻮ اﺳــﺘﺮداد ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ،وﻣﻨﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت
واﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻠﻮاء ﺷﻌﺮاوي أن اﳌﻮاﻃﻨﲔ
اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻨﺤﻮ
 ٦١١أﻟﻒ ﻃﻠﺐ ،وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺘﺤﺼﻼت
ﺣﺘــﻰ اﻵن  ٢٫٢ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ
ﻧﺤﻮ  ١٫٨ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ رﺳــﻮم ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ
ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٪٢٥ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺮض وزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا
ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮﺟﺔ اﻟـ  ١٦ﻟﻺزاﻻت

اﳊﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎن؟
أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن

ﻗﺒﻞ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ..وﻓﺎة ﻣﺮﺷﺢ »اﻟﻨﻮر«

ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ٨ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺣﺘﻰ  ١٠أﻏﺴﻄﺲ
 ،٢٠٢٠أوﺿﺢ ﺧﻼﻟﻪ أﻧﻪ ﲤﺖ إزاﻟﺔ ٧٥٤٣
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻨﺎء ،و ٣٢٤٢ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ زراﻋﻴﺔ ﲟﺴﺎﺣﺔ
 ١٧٨١٩١ﻓﺪاﻧﺎ .وأﺷﺎر اﻟﻠﻮاء ﺷﻌﺮاوي إﻟﻰ أن
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﲤﺖ إزاﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت ﺻﻠﺒﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ١٨ﻣﺎرس ﺣﺘﻰ  ٨اﳉﺎري
ﺑﻠﻎ  ٨٫٧ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻦ ،ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻳﻮﻣﻲ ٦٠
أﻟﻒ ﻃﻦ .وﻣﺜﻠﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ
رﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻘﻂ ٪٤٨
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ أﻗﺎﻟﻴﻢ:
اﻟﺪﻟﺘﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،٪٢٦٫٣ﺛﻢ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،٪١٣٫٧ﺛﻢ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،٪٨٫٨
وأﺧﻴﺮا إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻘﻨﺎة ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪٣٫٣

ﻋﺠﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺗﻌﻴﲔ
ﳌﺎذا ّ

وﻛﺎﻻت :ﺑﻌﺪ ﺳــﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺮز أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ ،اﻣﺲ اﻻول ،ﺗﻮﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﻢ ،أﻣﲔ ﺣﺰب اﻟﻨﻮر ﺑﺒﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ ،اﳌﺮﺷﺢ
»ﻓﺮدي« ﻋﻦ داﺋﺮة ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻨﻲ ﺳــﻮﻳﻒ ،ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﭭﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«.
ﻛﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﻢ ،اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ،
ﻗﺪ اﺣﺘﺠﺰ ﺑﻌﺰل ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺒﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ
ﻋﻘﺐ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﭭﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻣﻨﺬ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻘﺐ
ﺛﺒﻮت إﻳﺠﺎﺑﻴﺘﻪ ﻟﻠﭭﻴﺮوس ،ﺑﻌــﺪ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ
واﳌﻌﻤﻠﻲ ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ.
وﺗﻘﺪم أﻣﲔ ﺣﺰب اﻟﻨﻮر ﺑﺄوراق ﺗﺮﺷﺤﻪ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ
ﻋﻦ داﺋﺮة ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم »اﻟﻔﺮدي« وﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ رﻗﻢ  ١٢ورﻣﺰ »اﻟﻔﺎﻧﻮس« ﻟﻴﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ  ٢٢ﻣﺮﺷﺤﺎ آﺧﺮﻳﻦ،
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ  ٣ﻣﻘﺎﻋﺪ »ﻓﺮدﻳﺔ« ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ.

أﻇﻬﺮ اﺗﻔﺎق ﺗﻌﻴﲔ اﳊﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺬي وﻗﻌﺘﻪ ﻣﺼﺮ
واﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ اﳉﺎرى ،ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك
ﲡﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،رﻏﻢ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﺬﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸــﺎف ﺣﻘﻞ
»ﻇﻬﺮ«  ٢٠١٥وﻓﺘﺢ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ
ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻛﺘﺸــﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻗﺒﲔ
إﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻣﺼﺮ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
 -١ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎن ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء،
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة  -ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد  -اﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﳌﺼﺎدر
اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻨﻴﺎ
ﻓﻲ اﳊﻮض ﺑﺤﻮاﻟﻲ  ١٫٧ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،وﻧﺤﻮ
 ١٢٢ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  ٣ﻣﻠﻴﺎرات
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻷﺧﺮى ،ﺑﺤﺴﺐ ﻫﻴﺌﺔ
اﳌﺴﺢ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
 -٢اﻟﺘﻀﺎرب اﻷوروﺑﻲ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺎز
ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮوع اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
اﻟﺬي ﳝﺮ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎن ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎت ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أوروﺑﺎ،
واﻟﺬي أﺷﺎر اﻟﻴﻪ اﺗﻔﺎق وﻗﻊ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻨﺼﺮم ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ
اﳊﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن.
وﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎق ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻳﺴــﺘﻬﺪف
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻜﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس
ﻣﺒﺪأ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻏﺎز اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﻌﺪ أن وﺻﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز
اﳌﺴﺎل ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  ٢٫٢٠دوﻻر
ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓــﺈن اﳋﻴﺎر اﳌﺼﺮي ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺪ اﳊﻘﻮل
اﳌﻜﺘﺸــﻔﺔ ﺑﺨﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻣﻠﻴﺎرات
اﻟﺪوﻻرات  -وﻓﻖ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻟﻸﺳﻮاق  -وﻳﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﳌﺼﺮ
ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺳــﻮم ﻧﻈﻴﺮ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ادﻛﻮ ودﻣﻴﺎط ﻹﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل.
وﻳﺸﻴﺮ اﳌﺮاﻗﺒﻮن اﻟﻰ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻟﻲ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻣﺮﻳﻦ :اﻷول ﻫﻮ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸــﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳉﻴﻊ اﻷﻓﺮاد،
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎق ﻳﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷــﺮق
اﳌﺘﻮﺳــﻂ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺸﺠﻊ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وﳝﺜﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﻌﻴﲔ اﳊــﺪود ﻣﻊ ﻗﺒﺮص وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻣﻊ روﻣﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻴﻮﻧﺎن أﺣﺪ اﶈﻔﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺜﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﻘﺎﻫﺮة ﻋﺒﺮ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ
ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ.

أﻧﺒﺎء ﺳﻮرﻳﺔ
ازدﺣﺎم وﲡﺎﻫﻞ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ »اﳉﻼء« ﻹﺟﺮاء اﳌﺴﺤﺎت

إﺻﺎﺑﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑـ»ﻛﻮروﻧﺎ« ﺑﺴﻮرﻳﺔ أﻋﻼﻫﺎ ﻓﻲ »اﳉﺰﻳﺮة« وﺣﻠﺐ
ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت :ﺳﺠﻠﺖ
ﺳﻮرﻳﺔ أﻣﺲ أرﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋــﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﺑﭭﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ
ﺳــﻮاء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳــﻴﻄﺮة
اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷــﻤﺎل
ﺷــﺮق اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﻳﺴــﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻛﺮاد.
وأﻋﻠﻨــﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  ٧٥إﺻﺎﺑﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﭭﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ،
وﻫﻲ أﻋﻠــﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وذﻛﺮت اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
رﺳــﻤﻲ ان إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﺣﺎﻻت
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺔ ﺟﺮاء
اﻟﭭﻴﺮوس ارﺗﻔــﻊ إﻟﻰ ١٤٠٢
ﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻮﻓــﺎة  .٥٣وأﻛــﺪت أﻧﻪ ﰎ
ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺗﻌﺎﻓــﻲ  ١٠ﺣﺎﻻت
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣــﻦ اﻟﭭﻴﺮوس إﻟﻲ
 ٣٩٥ﺣﺎﻟﺔ.
وﺑﺨﺼــﻮص ﺗــﻮزع
اﻹﺻﺎﺑــﺎت اﳌﺴــﺠﻠﺔ اﻣﺲ،
ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺣﻠﺐ اﳊﺼﻴﻠﺔ
اﻷﻋﻠــﻰ ﺑﻮاﻗــﻊ  ١٧إﺻﺎﺑــﺔ،
ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﻼذﻗﻴﺔ ﺑـ  ١٦إﺻﺎﺑﺔ،
وﻓﻲ رﻳﻒ دﻣﺸﻖ  ١٢إﺻﺎﺑﺔ،
واﻟﺴﻮﻳﺪاء  ١٠إﺻﺎﺑﺎت ،وﰎ
ﺗﺴــﺠﻴﻞ  ٧إﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺣﻤﺺ وﻃﺮﻃﻮس ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺟﺎءت دﻣﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻗﻞ ،إذ
ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ  ٤إﺻﺎﺑﺎت ﻓﻴﻬﺎ،
ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﻊ رﻳﻔﻬﺎ
اﻟﺒﺆرة اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﭭﻴﺮوس.
وﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﭬﻴﺪﻳﻮﻫﺎت
ﻋﻦ ازدﺣﺎم ﺷﺪﻳﺪ أﻣﺎم اﳌﺮاﻛﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﺟﺮاء
ﻣﺴﺤﺎت »ﺑﻲ ﺳﻲ ار« ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻋــﻦ اﳌــﺮض ،وﺗﺨﺼﻴﺺ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﻼء ﻹﺟﺮاء
اﳌﺴﺤﺎت ﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ،
أﻇﻬــﺮت ﺻــﻮر وﻣﻘﺎﻃــﻊ
ﻣﺴــﺠﻠﺔ ﺗﺪاوﻟﺘﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎت
إﺧﺒﺎرﻳــﺔ وﻧﺎﺷــﻄﻮن ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ،ازدﺣﺎﻣﺎ
ﺷﺪﻳﺪا واﺧﺘﺮاﻗﺎ ﻟﻜﻞ إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺒﺎﻋــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ اﻟﺘــﻲ
ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ،

ﻓﻲ أول ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﳌﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﳉﻼء ﻹﺟﺮاء ﻣﺴﺤﺎت ».«pcr
وﻧﻘــﻞ ﻣﻮﻗــﻊ »«B٢B
اﶈﻠــﻲ ،أن ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻨﺘﻈــﺮون دورﻫــﻢ ﻣﻨــﺬ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ ،وآﺧﺮﻳﻦ ﻓﻘﺪوا ﺗﺬاﻛﺮ
ﺳﻔﺮﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮﻫﻢ ﻋﻦ
إﺟﺮاء اﳌﺴﺤﺎت .وأﺷﺎر اﻟﻰ
ﺳﻮء ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﻣﺤﺴﻮﺑﻴﺎت ،ﻣﺎ
ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎزدﺣﺎم ﺷﺪﻳﺪ.
وﻓــﻲ وﻗﺖ ﻻﺣــﻖ ،ﻗﺎل
اﳌﻮﻗــﻊ إن اﻟــﻜﺎدر اﻟﻄﺒــﻲ
اﻧﺴــﺤﺐ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﳉﻼء،
واﻟﺴﺒﺐ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ د.ﻫﺰار
اﻟﺮاﺋﻒ ﻣﺪﻳــﺮة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨــﺔ دﻣﺸــﻖ »اﻗﺘﺤــﺎم
اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻐﺎﺿﺒﲔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
واﻟﻔﻮﺿــﻰ اﻟﻜﺒﻴــﺮة ﻓــﻲ
اﳌﻜﺎن«.
وﻧﺸﺮت ﺻﻔﺤﺔ »ﺻﻮت
اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ« ﭬﻴﺪﻳﻮ ﻣﺘﺪاوﻻ

ﻣﺼــﻮرا ﻣﻦ ﻣﺮﻛــﺰ اﳉﻼء
ﺑﺪﻣﺸﻖ ،ﻓﻲ أول أﻳﺎم ﻋﻤﻠﻪ
ﻛﻤﺮﻛــﺰ رﺋﻴﺴــﻲ ﻹﺟــﺮاء
ﻓﺤــﺺ اﻟـــ  ،PCRﻳﻈﻬــﺮ
ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻳﺒــﺪو أﻧﻪ ﻗﺎدم ﻣﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻠﺐ ،ﺧﻼل وﺻﻔﻪ
ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﺆﻛﺪا
أن أﻋــﺪادا ﻗﻠﻴﻠــﺔ ﻣﻦ ﺟﺮى
أﺧﺬ اﳌﺴــﺤﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﲟﺌــﺎت اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺼﺪوا اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻨﺬ ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﺼﺒــﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ ،وﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻗﻀــﻰ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻹﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ.
وﺑﺪﻟــﺖ وزارة اﻟﺼﺤــﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر »«PCR
ﻓــﻲ دﻣﺸــﻖ أﻣــﺲ اﻷول،
وﻗﺮرت ﺗﺨﺼﻴﺺ »ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﳉﻼء اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ« وﻣﺪﻳﻨﺔ
»ﺗﺸــﺮﻳﻦ« ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺳــﺎﺑﻘﺎ،
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أﻣﺲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ

ﻟﻮﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﲟﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل

ﺑﻴﺮوت ـ أ.ف.پ :ﺗﻮﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل ﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻓﻴﻪ ﻣﺪﻧﻴﻮن وﻋﺎﺋﻼت ﻣﺴﻠﺤﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻓﻖ ﻣﺎ
أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أﻧﻘﺬوا اﻷﻃﻔﺎل« اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت
ذﻟﻚ »ﻓﺸﻼ« إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
»ﺳﻴﻒ ذا ﺗﺸﻴﻠﺪرن« ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ان ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت
اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل »ارﺗﻔﻌﺖ ﺛﻼث ﻣﺮات«
ﺑﲔ  ٦و ١٠أﻏﺴــﻄﺲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪل اﳌﺴﺠﻞ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وﲢﺘﺠﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻓﻲ
اﳌﺨﻴــﻢ ﻋﺸــﺮات آﻻف اﻟﻨﺎزﺣﲔ دﻳــﺮ اﻟﺰور
واﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳌﺠﺎورة ،ﺑﻴﻨﻬــﻢ ﻋﺎﺋﻼت ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ
»داﻋﺶ«.
وﻧﻘــﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﻣﺪﻳــﺮة ﻣﻨﻈﻤﺔ »أﻧﻘﺬوا
اﻷﻃﻔﺎل« ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺔ ﺳــﻮﻧﻴﺎ ﻛــﻮش ﻗﻮﻟﻬﺎ
»ﻧﺸﻬﺪ ﻓﺸﻼ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل«.
وداﻧﺖ اﳌﺴﺆوﻟﺔ »اﻟﻮﻓﺎة اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
أﻃﻔﺎل ﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﲡﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻠﻘﻮا ﻋﻼﺟﺎ«.

وﻋﺎﻧﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺘﻮﻓﻮن ﻣﻦ »ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﻠﺒﻴﺔ،
ﻧﺰﻳﻒ داﺧﻠﻲ وﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺣﺎد«.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻛﻮش أن »ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻷﱈ
اﳌﺘﺤﺪة ﻓﺸــﻞ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻓﺘــﺢ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻌﺒﻮر
اﳊﺪودﻳــﺔ اﻷﻗﺮب« ،ﻛﻤﺎ ﺳــﺠﻠﺖ »ﺗﺄﺧﻴﺮات
ﻻ ﺗﻐﺘﻔﺮ« ﻓﻲ وﺻﻮل اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﺧﻔﻀﺖ اﻟﻘﺪرات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻴﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،٪٤٠وﻓﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،إذ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﻮى ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
وﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ وﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺤﺪودة.
وﻳﺴــﻤﺢ ﺗﺮﺧﻴــﺺ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤــﺪود ﻟﻸﱈ
اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ  ٢٠١٤ﺑﺈﻳﺼﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن
اﻟﺴﻮرﻳﲔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ.
ﻟﻜﻦ اﻟﭭﻴﺘﻮ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﻲ اﻻﻣﻦ ﻋﺮﻗﻞ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺎ ادى ﻻﻏﻼق
ﻧﻘﻄﺔ ﺣﺪودﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺻﻮل اﳌﺴﺎﻋﺪات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺮدﻳﺔ
ﻣﻦ اﳊﺪود ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق.
وﺗﻀﺎف ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت إﻟﻰ »اﳌﺨﺎوف
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ ـ  «١٩ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻢ ،وﻓﻖ
»أﻧﻘــﺬوا اﻷﻃﻔــﺎل« .وﺳــﺠﻠﺖ أول إﺻﺎﺑﺎت
ﺑﺎﻟﭭﻴﺮوس ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل ﻓﻲ  ٦أﻏﺴﻄﺲ،
ﻟﺪى ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

»درون« ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺗﻘﺘﻞ ﻗﻴﺎدﻳ ًﺎ أوزﺑﻜﻴ ًﺎ ﻓﻲ إدﻟﺐ

ﺻﻮرة ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻟﻼزدﺣﺎم ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ »اﳉﻼء« ﻻﺟﺮاء اﳌﺴﺤﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ أﻣﺲ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺎ ﻳﺴــﻤﻰ
»اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ« اﻟﺘﻲ اﻋﻠﻨﻬﺎ
اﻻﻛــﺮاد ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ ﻓﻲ
ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺳــﻮرﻳﺔ ،ﻋﻦ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻔﺰة ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻌﺪد
اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻠﻐــﺖ  ٢٧ﺣﺎﻟﺔ
ﺟﺪﻳــﺪة ﺑﻮﺑــﺎء »ﻛﻮروﻧﺎ«،
وﻛﺎن ﻛﺸــﻒ ﻋﻦ ﺗﺴــﺠﻴﻞ
 ٦إﺻﺎﺑــﺔ ﺑﺎﻟﭭﻴﺮوس أﻣﺲ
اﻷول ،ﻓﻴﻤــﺎ رﺻﺪت ﻣﻮاﻗﻊ
إﺧﺒﺎرﻳــﺔ ﻋــﺪم اﻟﺘــﺰام
ﺑﺎﻹﺟــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳــﺔ
واﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﺑﺎء ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣــﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم.
وﻟﻔﺘــﺖ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺼﺤﺔ
ذاﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة
ﺟﺪﻳﺪة ﳌﺼﺎب ﺑﻜﻮروﻧﺎ ﻓﻲ
»اﳉﺰﻳﺮة« ،وﺑﺤﺴﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟــﻺدارة
اﻟﺬاﺗﻴﺔ »ﺟــﻮان ﻣﺼﻄﻔﻰ«
ﻓﺈن اﳌﺘﻮﻓﻰ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ

ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ُﲢﺬّ ر ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﻠﻖ

اﻟﺴــﺒﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،وﻓﻖ
ﲢﺪﻳــﺚ ﺣﺼﻴﻠــﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﺼﺎدر اﻣﺲ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن ﺗﻮزﻋﺖ
اﳊــﺎﻻت اﳉﺪﻳﺪة  ٢٣ﺣﺎﻟﺔ
ﻓــﻲ »اﳉﺰﻳــﺮة« و ٤ﻓــﻲ
»اﻟﺸــﻬﺒﺎء« ،وﺑﺬﻟــﻚ ﻳﺒﻠﻎ
ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ اﳌﻌﻠﻦ
ﻋﻨﻬﺎ  ١٧١ﺣﺎﻟﺔ و ٨وﻓﻴﺎت ﻓﻲ
ﺣﲔ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻔﺎء ﻋﻨﺪ
ﺣﺪود اﻟﻌﺸﺮ ﺣﺎﻻت ،وﻓﻖ
ﻧﺺ اﻟﺒﻴﺎن.
وﻛﺎﻧــﺖ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻘــﻮات ﺳــﻮرﻳﺎ
اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ »ﻗﺴﺪ« ﺣﻤﻠﺖ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻋــﻦ أي إﺻﺎﺑــﺎت ﲟﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺑﺴــﺒﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ
اﻧﻪ »اﺳﺘﻬﺘﺎر وﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻪ
ﺑﻘﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ،
واﺳــﺘﻤﺮاره ﻓــﻲ إرﺳــﺎل
اﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ وإدﺧﺎﻟﻬــﻢ إﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ«.

ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت :أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
وإﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﻗﻴﺎدي اوزﺑﻜﻲ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﲢﺮﻳﺮ
اﻟﺸﺎم ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻬﺪاف ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﺑﻄﺎﺋﺮة ﻣﺴﻴﺮة
»درون« ﻳﺮﺟﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺿﺪ »داﻋﺶ« ﻓﻲ رﻳﻒ ادﻟﺐ.
وأﻓــﺎد ﻣﻮﻗــﻊ »ﻋﻨــﺐ ﺑﻠــﺪي« واﳌﺮﺻﺪ
اﻟﺴﻮري ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺄن ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺴﻴﺮة
ﻣﺬﺧﺮة ،اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ،ﺳﻴﺎرة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺳﺮﻣﺪا ﺑﺮﻳﻒ إدﻟﺐ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻘﻴﺎدي
اﻷوزﺑﻜﻲ اﳌﻠﻘﺐ ﺑـ »أﺑﻮ ﻳﺤﻴﻰ« ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
أدى ﳌﻘﺘﻞ ﺷﺨﺺ وإﺻﺎﺑﺔ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺠﺮاح.
وﺑﺤﺴــﺐ »ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪي« ﻓﺈن ﺣﺴــﺎﺑﺎت
ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ »ﺣــﺮاس اﻟﺪﻳﻦ« ،ﻗﺎﻟﺖ
إن أﺑﻮ ﻳﺤﻴﻰ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻘﻼ وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺴــﻜﺮي ﻣــﻊ اﻟﻘﻴﺎدي أﺑﻮ أﺣﻤﺪ
اﳉﺰاﺋﺮي ،اﻟﺬي اﺳــﺘﻬﺪﻓﻪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أواﺧﺮ
اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﺑﺤﺴــﺐ وﺛﻴﻘﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈن أﺑﻮ أﺣﻤﺪ
اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻤﻞ ﻣﺪرﺑﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑـ »ﻫﻴﺌﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم« ﺳﺎﺑﻘﺎ.
وﻛﺎن ﻃﻴﺮان اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ اﺳﺘﻬﺪف،
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﺳﻴﺎرة ﻏﺮﺑﻲ إدﻟﺐ ﺑﻄﺎﺋﺮة
ﻣﺴﻴﺮة ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻘﻴﺎدﻳﲔ ﻓﻲ ﻓﺼﻴﻞ

»ﺣﺮاس اﻟﺪﻳﻦ«» ،أﺑﻮ اﻟﻘﺴﺎم اﻷردﻧﻲ« ،و»ﺑﻼل
اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ«.
ﻛﻤﺎ ﻗﺘﻞ اﻹداري ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ »ﺣﺮاس اﻟﺪﻳﻦ«،
»أﺑﻮ ﻋﺪﻧﺎن اﳊﻤﺼﻲ« ،ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ،إﺛﺮ
اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ ﺑﻐﺎرة ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺶ ﺑﺮﻳﻒ إدﻟﺐ.
واﺳــﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟــﻲ ﺻﻮارﻳﺦ
»اﻟﻨﻴﻨﺠــﺎ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻏﺘﻴــﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ
ﻗﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« وﺗﻨﻈﻴﻢ »ﺣﺮاس اﻟﺪﻳﻦ«
ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺴﻮري.
وﻗــﺎل ﻣﺼﺪر ﻓــﻲ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﻧــﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ادﻟﺐ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ )د.ب.أ( »اﺳــﺘﻬﺪﻓﺖ ﻃﺎﺋﺮة
ﻣﺴﻴﺮة ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺳﻴﺎرة دﻓﻊ رﺑﺎﻋﻲ ﻗﺮب ﺑﻠﺪة ﺳﺮﻣﺪة ﺑﺮﻳﻒ
ادﻟﺐ ﻣﺎ أدى ﳌﻘﺘﻞ اﻟﻘﻴﺎدي اﻷوزﺑﻜﻲ اﳌﻠﻘﺐ
ﺑﺄﺑﻮ ﻳﺤﻴــﻰ وإﺻﺎﺑﺔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻘﻴﻪ ﻣﻦ
ﺟﻨﺴﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ«.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﰎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻴﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷوراق اﻟﺘﻲ وﺟﺪت داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎرة
وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬــﺎ وﻳﺘﻨﻘﻞ
ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ وﻣﺴﺠﻞ ﺑﻪ اﺳﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ واﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ اﳉﻨﺎح اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻬﻴﺌﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم.

أﻧﺒﺎء ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
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ﺑﺮي ﳊﻜﻮﻣﺔ »ﺟﺎﻣﻌﺔ« ﻹﺷﺮاك اﳊﺰب واﳊﺮﻳﺮي »ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ« وﺟﻌﺠﻊ »ﺣﻴﺎدﻳﺔ« ..و»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻔﺸﻲ ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ُﳝ ّﺪد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﻬﺮا ً

ﺗﻌﺪد اﻟﺼﻴﻎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ..و»أف.ﺑﻲ.آي« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎت اﳌﺮﻓﺄ
ﺑﻴﺮوت ـ ﻋﻤﺮ ﺣﺒﻨﺠﺮ

ﺣﺮﻛﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﺎﲡﺎه ﻟﺒﻨﺎن،
ﲟﻮاﻛﺒﺔ ﲢﺮك ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤــﺪة واﻳــﺮان ،وﻛﻼﻫﻤــﺎ
ﻣﻮﺿﻊ رﻫﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ
اﺧﺮاﺟﻬــﻢ ﻣﻦ اﳊﻔــﺮة اﻟﺘﻲ
ﻗﺎدﻫﻢ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﺎن.
واﳌﺄﻣﻮل ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺎ،
ان ﺗﺘﺒﻠﻮر اﻷﻣﻮر اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ﻋﻮدة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
اﳝﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون اﻟﻰ ﺑﻴﺮوت
ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺬي
ﻳﺼﺎدف ذﻛﺮى اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻹﻋﻼن ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷول
ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .١٩٢٠
ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺘﻰ
اﻟﻴﻮم ﺑﲔ اﻟﺮؤﻳﺘﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﺣــﻮل اﻟﺼﻴﻐﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ،ﻓﻮاﺷــﻨﻄﻦ ﻻ
ﺗﺘﻘﺒــﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﻢ اﻋﻀﺎء
ﻣﻦ ﺣﺰب اﷲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ اﳊﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺒﻴﺮ اﺑﺮزﻫﻢ
اﻟﻘــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ،ﻓﻀــﻼ
ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﳌﺘﻮاﺻﻠــﺔ ﺣــﻮل ﲢﻀﻴــﺮ
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺰب اﷲ
وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﺮﻧﺴــﺎ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﺟﺮاءات اﻟﻌﺰل،
ﻣﻊ اﳌﻴﻞ ﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻓﻖ
ﺗﻮﺻﻴــﻒ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻳﺒﺪو
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﳊﺮﻳﺮي اﻷﻗﺮب
اﻟﻰ اﻟﺴــﺮاي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ دون
اﻷﺳﻤﺎء اﻷﺧﺮى .ﻟﻜﻦ اﳊﺮﻳﺮي
ﻳﻄﺮح ﺷﺮوﻃﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ،
اﻧــﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ،
ﲟﻌﻨﻰ اﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻌــﺾ ﻣﻨﺎﻓﺴــﻲ اﳊﺮﻳــﺮي
اﻧﻪ ﻳﺘﺪﻟﻞ ،ﻟﻴﻘﻨﻊ ﻧﺎﺳﻪ ،ﺑﺄن
ﻋﻮدﺗﻪ اﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن أﺗﺖ ﻧﺰوﻻ
ﻋﻨﺪ إﳊﺎح اﻷﻗﺮﺑﲔ واﻷﺑﻌﺪﻳﻦ،
ﻣﺎ أﺟﺒﺮه ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ
وﻋﺪه ﺑﻌﺪم ﺗــﺮؤس ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ .وﻳﺒﺪو ان اﺳﻢ
ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻋﺎد اﻟﻰ اﻟﻈﻬﻮر،
ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻗﺘــﺮاح اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻗﻄﺎب ﺑﻬﺪف ﲤﺮﻳﺮ اﺳــﻤﻪ،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﺮﻳﺚ اﳊﺮﻳﺮي
ورﲟﺎ ﺗﺮدده.
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺎﻛﺮون
اﺗﺼــﻞ ﺑﺮﺋﻴــﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﳊﺮ
ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ،وﻛﺎن ﺗﻮاﺻﻞ
ﻗﺒﻠــﻪ ﻣــﻊ رﺋﻴــﺲ اﻟﻘــﻮات
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ﺳــﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠــﻊ
واﻟﺮﺋﻴــﺲ ﺳــﻌﺪ اﳊﺮﻳﺮي
ووﻟﻴــﺪ ﺟﻨﺒﻼط ،اﻟﺬي ﺗﻘﻮل
اﳌﺼﺎدر اﻧــﻪ ﺗﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻻت
ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸــﺎل
ﻋــﻮن اﻣﺲ ودﻋﺎه ﻟﻠﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ
ﺑﻌﺒﺪا ،ﻓﻲ اﻃﺎر اﳌﺸﺎورات اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
ﻗﺒﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ رﺋﻴﺲ
اﳊﻜﻮﻣﺔ.
وﻛﻤــﺎ ﻫﻮ ﻣﻌــﺮوف ،ﻓﺈن
اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﻣﺎﻛــﺮون اﺗﺼــﻞ
ﺑﺎﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻹﻳﺮاﻧــﻲ ﺣﺴــﻦ
روﺣﺎﻧﻲ ،وﺣﺬر »ﻣﻦ أي ﺗﺪﺧﻞ

أرﻛﺎن اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﳑﺜﻞ ﻗﺎﺋﺪ اﳉﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن اﻟﻄﺎﺋﺮة رﻗﻢ ١٤

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

اﳉﺴﺮ اﳉﻮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻻﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎن دﻳﺎب ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ

ﺧﺎرﺟــﻲ« ﻣــﻦ أي ﻃﺮف ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻊ دﻋﻢ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﺪﻳــﺪة ،وﺗﺮاﻓﻖ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
ﻫﺬا اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﺣﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﳌﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وﻳﻨﺘﻈﺮ ان ﻳﺘﺒﻠﻮر اﳌﻮﻗﻒ
اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ
اﳋﻄﺎب اﻟﺬي ﺳﻴﻠﻘﻴﻪ اﻻﻣﲔ
اﻟﻌﺎم ﳊﺰب اﷲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ
ﻧﺼﺮاﷲ اﻟﻴﻮم.
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
اردوﻏﺎن ﻋﻠــﻰ اﳋﻂ اﻳﻀﺎ،
ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻪ اﻣﺲ
ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ان ﺗﻮاﺟﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ رواﺑﻂ
اﻷﺧﻮة اﻷزﻟﻴﺔ »وﻟﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎك
ﻣﻦ اﺟــﻞ اﻟﺘﻘــﺎط اﻟﺼﻮر او

اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات
ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺒﻌــﺾ« ،وﺗﻔﻘﺪ
أﻣــﺲ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤــﺔ د.ﺣﻤﺪ
ﺣﺴــﻦ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ اﳌﻴﺪاﻧﻲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻴﺪا ﻓﻲ
ﺟﻨــﻮب ﻟﺒﻨــﺎن ،اﳌﺨﺼــﺺ
ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮوق ،ﻣﺴــﺘﻐﺮﺑﺎ
ﻛﻴــﻒ ان ﻫﻜــﺬا ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ
واﺳــﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ
 ١٠ﺳﻨﻮات.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ دﻳﭭﻴﺪ ﻫﻴﻞ،
أن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ
ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔﺠﺎر اﳌﺪﻣﺮ اﻟﺬي
وﻗﻊ ﲟﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺸﺪدا ﻟﺪى
ﺗﻔﻘﺪه ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪﻣﺮة

ﺑﻔﻌﻞ اﻻﻧﻔﺠــﺎر ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت،
ﻋﻠﻰ أن ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟـ »إف ﺑﻲ
آي« ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت ﺟﺎءت
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻫﻴﻞ إﻟﻰ أن
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻘــﻒ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﺸــﻌﺐ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﻏﻴــﺮ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺟﺮاء
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻃﻴــﻒ ﻛﻮروﻧﺎ ﻟــﻢ ﻳﻐﺐ
ﻋﻦ ﻫﻮاﺟﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ،ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻔﺸﻲ اﻟﻮاﺳــﻊ ﻟﻠﻮﺑﺎء ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﳌﻨﺎﻃــﻖ ،وآﺧﺮﻫﺎ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻗﻠﻴــﻢ اﳋﺮوب،
ﻣﺎ اﺿﻄــﺮ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻰ
ﲤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

)ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻄﻮﻳﻞ(

ﺷﻬﺮا اﺿﺎﻓﻴﺎ.
وﺗﻮﻗــﻊ ﺣﺴــﻦ »ﺗﺰاﻳــﺪ
اﻹﺻﺎﺑــﺎت ﺑﭭﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
وﺗﺴــﺠﻴﻞ ارﺗﻔــﺎع ﺟﺪﻳــﺪ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺰﺣﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ
ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﺛﺮ اﻻﻧﻔﺠﺎر
وﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
واﻟﻜﻤﺎﻣــﺎت« .وﻃﻠﺐ ﺣﺴــﻦ
ﲡﻬﻴﺰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ
ارﺗﻔﺎع اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺠﺎر،
وﻗﺎل »إﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﻟﻜﻦ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق
ﻣــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
ﻓﻮاﺗﻴــﺮ اﳌﺼﺎﺑــﲔ ﺑﻜﻮروﻧﺎ
ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ،
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺸﺠﻊ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮﺿﻰ ﻛﻮروﻧﺎ«.

ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺆﺷﺮ ﻟﺘﻘﺼﻴﺮ أﻣﻨﻲ

ﺑﻴﺮوت  -اﲢﺎد دروﻳﺶ وﻳﻮﺳﻒ دﻳﺎب

ﺻﺎدق اﻟﺒﺮﳌــﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻣﺲ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻋﻘﺐ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ
ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ  ٤اﳉﺎري.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح أول ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ
اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻨﺬ اﻻﻧﻔﺠﺎر ،إن »اﻟﻮﻃﻦ ﻳﺤﺘﻀﺮ
أﻣﺎﻣﻨﺎ وﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳــﻮى اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﳉﺮاﺣﻴﺔ وﻫــﺬا ﳑﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻧﺼﻮص »دﺳــﺘﻮر اﻟﻄﺎﺋﻒ« )اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳊﺎﻟﻲ( ﻟﻨﻌﻜﺲ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻴﻠﻪ«.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴــﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،اﻋﺘﺒﺮ ﺑﺮي أن
اﺳــﺘﻘﺎﻟﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﻮاب ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻮا
ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺬي
وﻗــﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﻓــﻲ  ٤اﳉﺎري،
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
إﻟــﻰ ذﻟﻚ ،واﺻﻞ اﻟﻘﻀــﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﲢﻘﻴﻘﺎﺗــﻪ ﻓﻲ اﻧﻔﺠﺎر اﳌﺮﻓــﺄ ﺑﻴﺮوت،
وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﻴﻮم اﺳﺘﺠﻮاب وزراء
اﻷﺷﻐﺎل واﳌﺎل واﻟﻌﺪل اﳊﺎﻟﻴﲔ واﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
ﳑﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت،

واﺻﻞ اﳉﺴﺮ اﳉﻮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أﻣﺲ ﻧﻘﻞ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ واﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن
ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻮﺻﻮل اﻟﻄﺎﺋﺮة
رﻗــﻢ  ١٤اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﳉﻮﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑـ  ٤٥ﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺬي ﺷﻬﺪه ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت
اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺳﻔﺎرﺗﻨﺎ ﻟﺪى ﻟﺒﻨﺎن
ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸــﺎﻫﲔ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻋﻠﻰ ارض اﳌﻄﺎر ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« :إن
اﳉﺴﺮ اﳉﻮي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ ﻟﺴــﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ
ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
وأﺿــﺎف اﻧــﻪ ﰎ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻄﺎﺋــﺮة رﻗﻢ
 ١٤ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ  ٤٥ﻃﻨــﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد واﳊﺼﺺ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺤﻮ  ٦٥٠ﻃﻨﺎ.

وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ ،ﻗﺎل ﳑﺜــﻞ ﻗﺎﺋﺪ اﳉﻴﺶ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺳﻬﻴﻞ ﳒﻢ ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« اﻧﻪ
ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﺪ اﳉﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﺎد
ﺟﻮزﻳﻒ ﻋﻮن ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
وﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺎﻧﺪة اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪ
اﻟﻄﻴﺎر ﺻﺒــﺎح اﻟﻨﺎﻳﻒ اﻟﺼﺒﺎح ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ«:
»إﻧﻨﺎ ﻧﻨﻔﺬ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ
اﻷﻣﻴــﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸــﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﳉﺴــﺮ اﳉﻮي ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺒﺪاﷲ
اﳌﺒﺎرك إﻟﻰ ﺑﻴﺮوت«.
وأﺿﺎف أن ﻛﻞ ﺷــﻲء ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻳﺼﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﺸﻌﺐ ﻟﺒﻨﺎن،
وﻫﺬا واﺟﺒﻨﺎ ﲡﺎه اﻷﺷﻘﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ.
وﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻌﺪات وأﺟﻬﺰة ﻃﺒﻴﺔ وﻣﻮاد ﺻﺤﻴﺔ
ﻏﺬاﺋﻴﺔ.

اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺘﺒﺮع ﺑـ  ١٠ﻣﻮﻟﺪات

اﻟﺒﺮﳌﺎن ُﻳﻘ ّﺮ »اﻟﻄﻮارئ« وﻳﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻻت اﻟﻨﻮاب
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺠﻮب اﶈﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﺴﺎن ﺧﻮري ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ،
وزﻳﺮ اﻷﺷــﻐﺎل واﻟﻨﻘﻞ اﻷﺳﺒﻖ ﻏﺎزي
اﻟﻌﺮﻳﻀﻲ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﳑﺎﺛﻠﺔ
اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ،وﻳﺨﺼﺺ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺛﻨﲔ
ﻟﻮزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏﺎزي زﻋﻴﺘﺮ ﺛﻢ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮزراء .وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ وزﻳﺮ ﻋﻦ ﺑﻘﺎء ﻣﺎدة »ﻧﺘﺮات
اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم« ﻣﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات.
وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﺎدة
اﻷﻣﻨﻴﲔ واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹدارﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ
ﺑﻴﺮوت ،وأﻛﺪ ﻣﺼــﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎرز ﻟـ
»اﻷﻧﺒــﺎء« ،أن »اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﺣﺘﻰ
اﻵن ﺗﺆﺷــﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮ أﻣﻨﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ
اﳌﺮﻓــﺄ« .وﺟﺰﻣﺖ ﺑﺄن »ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﺳﺘﺼﺪر ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﻫﻤﺎل أو اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ اﳌﻘﺼﻮد أو
ﺳﻮء إدارة وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
إﻟــﻰ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻻﻧﻔﺠﺎر وﻋﺪد
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺎﺋﻞ وﺣﺠﻢ اﻟﺪﻣﺎر« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن »اﻟﺘﻮﻗﻴﻔﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺤﻘﻖ
ﻋﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ

ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

ﺑﻌﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻼف اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ وزﻳﺮة
اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﻣﺎري ﻛﻠﻮد
ﳒﻢ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎل اﻷﺳﻤﺎء
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮة« .وﲟﻮازاة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺣﻴﺎل اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟــﺬي أدى إﻟﻰ اﻟﻜﺎرﺛﺔ،
ﺗﺘﺮﻗﺐ اﳌﺼﺎدر اﳌﻮاﻛﺒﺔ ﳌﺴﺎر اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﺧﺒﺮاء اﳌﺘﻔﺠﺮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ
ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ،وﺷﺪدت اﳌﺼﺎدر ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«
ﻋﻠﻰ »أﻫﻤﻴﺔ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﳋﺒﺮاء
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﻔﺠﺎر ،واﻟﺬﻳﻦ
ﺳﻴﺤﺪدون ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻧﻔﺠﺎر وﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﻣﺘﻌﻤﺪا أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﳋﻄﺄ ،وﻣﺎ ﻫﻲ
ﻛﻤﻴﺔ اﳌــﻮاد اﳌﻨﻔﺠﺮة ،وﻫﻞ ﻫﻲ ﻧﺘﺮات
اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﻘﻂ ،أم ان ﺛﻤﺔ ﻣﻮاد أﺧﺮى«،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي »ﻳﻄﻠﻊ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ« ،ﻟﻜﻦ اﳌﺼﺎدر ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ
أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻮﻳﺪات »ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺻﻮر
اﻷﻗﻤﺎر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﳊﺴﻢ
ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺳــﺘﻬﺪاف ﺣﺼﻞ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺎروخ ﺟﻮ أرض وﻓﻖ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت وإﻓﺎدات اﻟﺸﻬﻮد.

ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤــﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
أﻣﺲ ﺗﺒﺮﻋﻬﺎ ﺑﻌﺸــﺮة ﻣﻮﻟــﺪات ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺪﻋﻢ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺳﻌﺎف وﺑﻨﻮك اﻟﺪم اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن
د.ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻨﺰي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« أﻫﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﳉﻬــﻮد اﳌﻴﺪاﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﻘﺎذ وإﺳﻌﺎف اﳌﺼﺎﺑﲔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻠﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ
اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺳﻌﺎف وﺑﻨﻮك
اﻟﺪم اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫــﺎ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺑﻬﺪف ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰات ﺗﻌﺰز ﻗﺪرات
ﻓﺮق اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ.
وﻗﺎل اﻟﻌﻨــﺰي إن اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑﺎدرت ﻓﻮر وﻗﻮع اﻻﻧﻔﺠﺎر إﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ
ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣﻤﺪ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺮص اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ ﻳﺪ
اﻟﻌﻮن ﻟﻸﺷﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘــﻪ ،أﻋﺮب اﻷﻣﲔ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺟﻮرج ﻛﺘﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺸﻜﺮ
ﻟﻠﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺮع اﻟﺬي

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﻮﻟﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ »اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ«

ﻳﺪﻋﻢ ﻗﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ
ﺑﻨﻮك اﻟﺪم اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﻀﺮر ﺷــﺒﻜﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﻴﺮوت .وأﻛﺪ أن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ داﺋﻤﺎ
اﳌﻮاﻗﻒ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ اﻟﺪور
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ »اﳊﺎﺿﺮ
ﲟﺸﺎرﻳﻌﻪ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ وﻛﻮادره وﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﻜﻮﺑﺔ ،ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن وﺗﻨﻔﻴﺬه اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹﻏﺎﺛﻴﺔ«.

ﺷﻬﺎدات ﳌﺼﻮرﻳﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﲔ و ّﺛﻘﻮا ﻟـ »اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷﺳﻮد« :ﻋﺪﺳﺎت ﺗﻨﻘﻞ »ﺟﻬﻨﻢ« اﻻﻧﻔﺠﺎر
ﺑﻴﺮوت-ﺟﻮﻳﻞ رﻳﺎﺷﻲ

»اﻻﻧﻔﺠــﺎر اﻷﺿﺨــﻢ
واﻷﻛﺜﺮ دﻣﺎرا« ،ﻋﺒﺎرة أﺟﻤﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺼﻮرون أﻧﻮر ﻋﻤﺮو
وﻋﺪﻧﺎن اﳊﺎج ﻋﻠﻲ وﺣﺴﲔ
ﺑﻴﻀﻮن ،ﻓﻲ وﺻﻔﻬﻢ ﻟﻠﻜﺎرﺛﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﲟﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ
 ٤أﻏﺴﻄﺲ ،واﻟﺘﻲ أدرﺟﺖ
ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ أﺿﺨﻢ اﻟﻜﻮارث
اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ
اﳊﺪﻳــﺚ ،ﻣﻨــﺬ اﳊﺮﺑﲔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺘﲔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﲢﺪث اﳌﺼﻮران ﻋﻤﺮو
واﳊﺎج ﻋﻠﻲ ﻟـ»اﻷﻧﺒﺎء« ﻋﻦ
دﻫﺸﺘﻬﻤﺎ ﻟﻬﻮل اﳌﺄﺳﺎة ،وﻫﻤﺎ
اﻟﻠﺬان واﻇﺒــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺣﺮوب وﺣﻮادث ،وﺗﺨﻄﺖ
ﲡﺮﺑﺔ أﺣﺪﻫﻤﺎ )ﻋﻤﺮو( ﻟﺒﻨﺎن
وﺻﻮﻻ اﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق،
ﻓﻴﻤــﺎ اﺳــﺘﻘﺮت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎج ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻐﻄﻴﺔ أﺣﺪاث رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻛﺮوﻳﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ وآﺳﻴﻮﻳﺔ ودوﻟﻴﺔ.
أﻧﻮر ﻋﻤﺮو اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ
ﻣﺼﻮرا ﻟﺪى »وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ
ﺑﺮس« ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﺑﺒﻴﺮوت،
ﳋﺺ »ﲡﺮﺑــﺔ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ
ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺜﺮ
اﻳﻼﻣﺎ« ،ﻓﻲ إﺷﺎرة اﻟﻰ ﻧﺼﻒ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﻣﻀﺎﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ،وﻫﻮ ﻳﺴﺎﺑﻖ
اﻟﻮﻗﺖ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮرة
وﺑﺜﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮة اﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻓﻲ ﻗﺒﺮص ،ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﺑﲔ

اﻧﻮر ﻋﻤﺮو وﻣﺸﻬﺪ اﳌﺮﻓﺄ اﳌﺪﻣﺮ

ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺸﻌﻮر اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮؤﻳﺔ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﳌﺼﺎﺑﲔ .وﻳﺨﺘﺼﺮ
»ﺟﺤﻴﻢ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت« ﲟﺎ
رآه اﺛﻨﺎء ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﺣﺮم اﳌﺮﻓﺄ،
»ﻣﻦ ﻣﺸﺎدة ﺑﲔ ﻣﺼﺎﺑﲔ ورﺟﺎل
اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻃﻠﺒﻮا وﺿﻊ إﺣﺪى اﳉﺜﺚ ﺟﺎﻧﺒﺎ
واﻹﻓﺴــﺎح ﻓﻲ اﳌﺠﺎل ﻟﻮﺿﻊ
ﺟﺴــﺪ ﻣﺼﺎب وﻧﻘﻠﻪ اﻟﻰ أﺣﺪ
اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ
ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﺒﻌﺾ«.
ﻏﻄﻰ ﻋﻤﺮو اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ،
وﻓﻲ أﻣﻜﻨﺔ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .وﺣﻤﻞ ﻋﺪﺳــﺘﻪ اﻟﻰ
ﺳــﻮرﻳﺔ وﺟﺎل ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب ﻓﻴﻬﺎ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
وﻳﻘﻮل ﻋﻤــﺮو» :ﻟﻢ أر ﻓﺪاﺣﺔ
ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻻﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت«.
وﻳــﺮوي اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷوﻟﻰ:
»ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ دوي اﻻﻧﻔﺠﺎر
اﻷول اﺛﻨﺎء وﺟﻮدي ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ )اﳊﻤﺮا(،

)اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻤﺮو(

ﺧﺮﺟﺖ ﻣﺴــﺮﻋﺎ ﻣــﻊ دوي
اﻻﻧﻔﺠــﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻗﺒﻞ اﻟﺪوي
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﳌﺪﻣﺮ ،واﻟﺘﻘﻄﺖ ﺛﻼث
ﺻﻮر دﻓﻌﺔ واﺣﺪة وأرﺳﻠﺘﻬﺎ
ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺎز ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺮص.
رﻛﺒﺖ دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﺧﻠﻒ ﺳﺎﺋﻖ
وﺗﻮﺟﻬﺖ اﻟﻰ ﺑﺮج اﳌﺮ ﻣﻄﺎردا
ﺳــﺤﺐ اﻟﺪﺧﺎن .ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺒﻴﺮوت
ﺑﺎﲡﺎه اﳌﺮﻓﺄ ،رأﻳﻨﺎ اﻣﺮأة ﺗﻨﺰل
ﻣﻦ ﺳﻴﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ أدى دوي
اﻻﻧﻔﺠــﺎر اﻟﻰ ﺧــﺮوج ﻛﻴﺲ
اﻟﻬــﻮاء ﻣﻦ اﳌﻘــﻮد .ﺑﺎدرﺗﻨﻲ
ﻣﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل :ﻻ ﺗﺼﻮرﻧﻲ.
ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ وﺑﻠﻐﺖ اﳌﺮﻓﺄ وﲤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل رﻏﻢ اﻟﻄﻮق اﻷﻣﻨﻲ.
ﻫﻨــﺎك ،ﺑــﺪأت أرى اﳉﺜــﺚ
واﳌﺼﺎﺑﲔ ورﺟﺎل اﻻﻧﻘﺎذ .ﻋﻤﻠﺖ
ﻟﻨﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻰ ﺣﲔ وﺻﻮل
زﻣﻴﻞ ﻣــﻦ اﳌﻜﺘﺐ ،ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻲ
اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ إرﺳﺎل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺼــﻮر اﻷوﻟﻴﺔ ،ﻟﺬا ﻛﺎن ﻋﻠﻲ
اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﳌﻜﺘﺐ«.

ﻋﺪﻧﺎن اﳊﺎج ﻋﻠﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻻﺳﻌﺎف

ﺧﺘﻢ ﻋﻤﺮو ﻛﻼﻣــﻪ» :ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻛﻬﺬا وﺻﻒ
ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﻜﻠﻤﺎت ) (...ﻟﺬا ﺗﺒﻘﻰ
اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ وﺛﻴﻘﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺄرﻳﺦ ﺣﺪث ﺑﻬﺬا اﳊﺠﻢ
وأرﺷﻔﺘﻪ« .اﻣﺎ اﳌﺼﻮر ﻋﺪﻧﺎن
اﳊﺎج ﻋﻠﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﳊﺴــﺎﺑﻪ ،ﻓﻠﻪ ﲡﺎرب ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻓــﻲ أﻣﻜﻨﺔ ﻋﺪة ﺑــﲔ اﳌﻼﻋﺐ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ﻏﻄﻰ اﳊﺮوب اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻟﺒﻨﺎن ،وﻛﺎن ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﻮاﺻﻠﲔ اﻟﻰ
ﻗﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﺠﺰرة اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
»ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ اﻟﻐﻀﺐ« ﻓﻲ ﻋﺪوان
»أﺑﺮﻳﻞ .«١٩٩٦
وﻋﻦ اﻧﻔﺠﺎر اﳌﺮﻓﺄ ،ﻳﺤﻜﻲ
ﻟـــ »اﻷﻧﺒﺎء« ﻣﺎ ﺟــﺮى ﻣﻌﻪ:
»ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺪوي اﻟﻜﺒﻴﺮ وأﻧﺎ ﻗﺮب
اﻟﻌﻤﺎرة ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﺎن ﲟﻨﻄﻘﺔ اﳊﺪت ﻓﻲ
ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺑﻴﺮوت اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ .رﻛﺒﺖ
دراﺟﺘﻲ ورﺣﺖ أﳊﻖ ﺑﺴﺤﺐ
اﻟﺪﺧﺎن ﻣﻌﺘﻘــﺪا ان اﻻﻧﻔﺠﺎر
ﺿــﺮب ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣــﺎر ﻣﺨﺎﻳﻞ

)ﺣﺴﺎم ﺷﺒﺎرو(

)اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ( ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ
ﻣﻨﺰﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﺷــﻜﻠﺖ إﺣــﺪى ﻧﻘﺎط
ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎس ﺑﲔ ﺷــﻄﺮي
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .اﻻ اﻧﻨﻲ ﻣﻀﻴﺖ ﻓﻲ
اﲡﺎه أﺑﻌﺪ ورأﻳﺖ ﺟﺮﺣﻰ ﻓﻲ
اﻟﺸــﻴﺎح وﻓﻲ رأس اﻟﻨﺒﻊ ،ﺛﻢ
ﻃﺎﻟﻌﺘﻨﻲ أﺟﺴﺎد ﺷﻬﺪاء ﻋﻨﺪ
ﺟﺴﺮ اﻟﺮﻳﻨﻎ ﻓﺒﺪأت أﻋﻲ ﻓﺪاﺣﺔ
ﻣﺎ ﺟﺮى .ﻫﻨــﺎك ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ
ﺑﻴﺮوت ،رﻏﻢ ان اﻟﺒﻌﺾ ﻛﺎن
ﻳﺮدد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻌﻲ ان ﻣﺼﺪر
اﻟﺪوي »ﺑﻴﺖ اﻟﻮﺳــﻂ« ﺣﻴﺚ
ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﳊﺮﻳﺮي.
ﻗﺮب ﻣﻨــﺰل ﺑﻴــﺖ اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ
اﳌﺮﻛﺰي ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺪ أﻣﺘﺎر ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺸﻬﺪاء،
ﺑﺪأت أﺗﻠﻤﺲ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺎرﺛﺔ .ﻟﻢ
اﺗﻮﻗﻒ ،ﻓﻘﺼﺪت ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺮﻓﺄ
ﺣﻴﺚ وﺟﺪت ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﺣﻴﺪا
ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﺠﺮوح .دﺧﻠﺖ ﺑﲔ اﻟﻨﺎر
واﻟــﺮﻛﺎم واﳉﺮﺣﻰ واﳉﺜﺚ
اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠــﻰ اﻷرض .وﺟﺪت

ﺣﺴﲔ ﺑﻴﻀﻮن ﺑﻌﺪ اﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ

ﻧﻔﺴــﻲ ﺑﲔ اﻟﺴﻔﻦ اﳌﺸﺘﻌﻠﺔ
ﺣﻴﺚ ﺳﺎرع اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻰ إﻧﺰال
اﻟﻨﺎس واﻟﻄﻮاﻗﻢ ﻣﻨﻬﺎ .ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﻗﻠﻴﻼ ووﺿﻌﺖ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺟﺎﻧﺒﺎ
وﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﳉﺮﺣﻰ ﻋﺒﺮ
ﻃﺮادات ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﳌﺪﻧﻲ
ﻓﻲ اﳌﺎء ﻃﻠﺐ ﻃﻮاﻗﻤﻬﺎ وﺿﻊ
اﳌﺼﺎﺑﲔ اﻷﺷﺪ ﺧﻄﻮرة ﲤﻬﻴﺪا
ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻟﻰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.
وﺑﻌﺪﻫــﺎ وﺟﺪت ﻧﻔﺴــﻲ ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻼء اﳌﺼﻮرﻳﻦ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﳋﺎرج،
وﻟﻢ ﻳﻌــﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ
اﳋﻠﻒ .ﻗﺮب اﻫﺮاءات اﻟﻘﻤﺢ،
ﺷﺎﻫﺪت ﻓﺪاﺣﺔ اﻷﺿﺮار :ﺑﺪا
ﻟﻲ وﻛﺄن ﻫﻨــﺎك ﺧﻠﻴﺞ ﺟﺪﻳﺪ
ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت .وﻫﻨﺎ ﺷﻌﺮت
ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع ،اذ ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮدد
ﻫﻨﺎ ﺣﺼﻞ اﻻﻧﻔﺠﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ
أرى اﻟﺒﺤﺮ أﻣﺎﻣﻲ واﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻐﺮق .أﻟﻮان ﻏﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺮان ،واﻧﺎ أﻟﺘﻘﻂ اﻟﺼﻮر.
ﺑﻌﺪ دﻗﺎﺋﻖ ،ﺣﺎﺻﺮﺗﻨﺎ اﻟﻨﻴﺮان،
ﻓﺎﺣﺘﻤﻴﻨﺎ ﺑﺈﺣﺪى آﻟﻴﺎت اﻻﻃﻔﺎء.

)ﺟﻮزﻳﻒ ﺑﺮاك(

ﺷﻌﺮت ﺑﺎﳋﻄﺮ ،وﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﺴﻲ:
ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ ﻫﻨﺎ؟ ﻗﺪ ﻻ اﲤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮدة اﻟــﻰ ﻣﻨﺰﻟﻲ وﻋﺎﺋﻠﺘﻲ.
ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﺄ
ﺑﻴﺮوت ،وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ أﻧﻲ ﻟﻢ
ار ﺷﻴﺌﺎ ﳑﺎﺛﻼ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻷﻓﻼم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ«.
ﻳﻨﺘﻘــﻞ اﳊﺎج ﻋﻠــﻲ »اﻟﻰ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺻﻌــﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ
ﻛﻤﺼﻮرﻳﻦ ﻣﻴﺪاﻧﻴﲔ ،ذﻟﻚ ان
اﳌﺼﻮر ﻫﻮ إﻧﺴــﺎن ﻗﺒﻞ أي
ﺷﻲء ،وﻓﻲ ﻇﺮوف ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻳﺘﻘﺪم
اﳊﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاه.
وأﺷﻜﺮ اﷲ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ
اﳊﺮوب اﺛﻨــﺎء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻲ.
وأﻗﺮ ﺑﺘﺴﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ
ﺣﺮم ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت دون اﺗﺨﺎذ
اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻋﺰاﺋﻲ أﻧﻲ
ﲢﻮﻟﺖ وﻗﺴﻢ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ
زﻣﻼﺋﻲ اﻟﻰ ﻣﺴﻌﻔﲔ ﻓﻲ أرض
اﳌﻴﺪان«.
ﺛﻢ ﻳﺘﺤﺪث اﳊﺎج ﻋﻠﻲ ﻋﻦ
ﺗﻌﺐ وإرﻫﺎق ﻧﺎﻻ ﻣﻨﻪ ،وﻋﻦ »ﻧﻮع
ﻣﻦ اﻹﺣﺒــﺎط ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻓﻘﺪان

اﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ،واﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻰ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺆﻗﺘﺔ«.
ﻋﻤﺮو واﳊﺎج ﻋﻠﻲ ﺑﺪﻳﺎ
واﺛﻘﲔ »ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﻋﺎدة
اﻷﻋﻤﺎر ﻗﺒﻞ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ«،
وﻋﻦ »ﻏﻴﺎب اﻟﺼﻮرة اﳊﻠﻮة
اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺮوت
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻘﻌﺔ ،اﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﻻ
ﺗﻘﺎس ﺑﺰﻣﻦ«.
اﻣﺎ اﳌﺼﻮر ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ
»اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳉﺪﻳﺪ« ﺣﺴــﲔ
ﺑﻴﻀﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎر ﻣﺨﺎﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎه
اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻓﺔ ﺣﻴﺚ
ﻛﺎن ﻳﺤﺎول اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر،
ﻛﻮن ﺷﺮﻓﺘﻪ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻃﻼﻟﺔ
ﳑﻴﺰة ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻓﺄ ،اﻟﻰ داﺧﻞ
اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ اﻣﺘﺎر
ﻓﻮق اﻟﺰﺟﺎج اﶈﻄﻢ واﻟﺮﻛﺎم.
ﺣﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻪ وآﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
وﻧﺰل اﻟﻰ ﺷﺎرع ﻣﺎر ﻣﺨﺎﻳﻞ.
وﻳﺼﻒ ﻟـ»اﻷﻧﺒﺎء« ﻣﺎ رآه
ﺑﻜﻠﻤــﺔ واﺣــﺪة »ﺟﻬﻨﻢ«.
وﻳﻀﻴﻒ» :ﻓﻌﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺎر ﻣﺨﺎﻳــﻞ ﺗﺒﺪو ﻛﺠﻬﻨﻢ:
ﺟﺜﺚ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت،
ﺻﺮاخ ،ﻋﻮﻳﻞ ،ﻣﺼﺎﺑﻮن ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺎرات ...اﻟﻨﺎس ﲢﺎول
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
واﻟﺘﻠﻔﻮﻧﺎت ﻻ ﺗﻠﺒﻲ«...
وﻗــﺪ أﻇﻬــﺮت ﺻﻮر
ﺑﻴﻀﻮن ﻓﻌﻼ واﻗﻊ اﳋﺮاب
واﻟﺪﻣــﺎر ﻓﻲ ﻣــﺎر ﻣﺨﺎﻳﻞ
واﻟﻜﺮﻧﺘﻴﻨﺎ واﳉﻤﻴﺰة وﺣﺎل
اﻻﻫﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻢ ﻳﻠﻤﻠﻤﻮن
اﻟﺮﻛﺎم وﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﻮاﺗﻬﻢ
اﻟﺘﻲ ﺳﺤﻠﺖ ﻓﻲ دﻗﺎﺋﻖ.

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ؟

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎدي
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 - ١ﻛﻮﻛﺐ ﺷﻤﺴﻲ  -ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٢ ،ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء
)ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻣﺮض ﺻﺪري )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٣ ،ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ -
اﻟﺴﻬﺮ - ٤ ،اﻗﺘﺮب  -ﲤﻨﺖ - ٥ ،واﻟﺪي  -اﻟﻀﺠﺮ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(،
 - ٦ﻟﻠﻨﺼﺐ  -ﻣﻦ اﳊﺸﺮات - ٧ ،ﻣﺸﻘﺔ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻟﻠﻨﺼﺐ
)ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٨ ،روض )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻋﻜﺲ ﳒﺎﺳﺔ  -ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ،
 - ٩ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ  -ﻣﺎدة ﻗﺎﺗﻠﺔ - ١٠ ،ﻣﻄﺮب ﻋﺮﺑﻲ راﺣﻞ.

 - ١اﻟﺘﻮﺳﻞ - ٢ ،ﻣﻀﺠﺮ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -إﺻﺒﻊ٣ ،
 ﻣﻄﻠﺒﻲ  -أرﻛﺾ - ٤ ،ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن  -ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن -ﺑﺴﻂ - ٥ ،ﻋﻤﻠﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ  -اﻟﻜﺮﱘ - ٦ ،ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن
 ﻣﻊ اﻟﻘﻬﻮة - ٧ ،ﲢﻴﺔ  -اﻓﺮ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(- ٨ ،ﳝﺲ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٩ ،اﻟﻨﻔﺎق )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻧﻘﻴﺪ،
 - ١٠ﻓﺮح وﺳﺮور  -ﻓﻮق اﳉﻔﻦ.

ﻣﻦ ﻛﺘﺎب :أﺳﻮأ  ١٠٠ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
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اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻦ ﻛﺘﺎب :ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ؟! ـ إﻋﺪاد :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ

ﻳﺆﻛﺪ اﳌﺆرﺧﻮن أن ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻹرﻫﺎب( ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﺎﺋﻌﺎ
ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر روﺑﺴﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ،وأن ﻛﻠﻤﺔ )إرﻫﺎب(
ﰎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮة وﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
وﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹرﻫﺎب ﺣﻴﺚ
)روﺑﺴﺒﻴﺮ( ورﻓﺎﻗﻪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون اﻹرﻫﺎب ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﻠﻔﻀﻴﻠﺔ اذ
ﻗﺎل روﺑﺴﺒﻴﺮ اﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻬﺮﺑﺔ« :ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف اﻷول ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ ﻫﻮ
ارﺷﺎد اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ واﻋﺪاء اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ،واﻹرﻫﺎب
ﻟﻴﺲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ واﻟﺸﺪﻳﺪة وﻏﻴﺮ اﳌﺮﻧﺔ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻨﻮان اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻫﻮ ﲢﻄﻴﻢ أﻋﺪاء اﳊﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻹرﻫﺎب ،وﺳﻮف ﻳﻘﺪرﻛﻢ اﳌﺆﺳﺴﻮن ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ .ﻫﺬا
ﻫﻮ ﻣﺎﻛﺴﻤﻠﻴﺎن روﺑﺴﺒﻴﺮ اﳌﻠﻘﺐ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ )ﺳﻔﺎح
اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ( اﻟﺬي وﻟﺪ ﻋﺎم  ١٧٥٨ﻓﻲ )آراس( وﻧﺸﺄ
ﻓﻴﻬﺎ ﻷم ﻣﺎﺗﺖ وﻋﻤﺮه ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وأب ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ،
وﻟﻢ ﳝﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ ذات ﻣﺮة
ﻋﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺶ ﺳﻮى  ٣٦ﻋﺎﻣﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻮﻟﻰ ﺣﻜﻢ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﺪام اﳌﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،وﻛﺎن ﻳﺮى
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل ﻛﻞ أﺷﺮار وﻃﻐﺎة
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ .ورﻏﻢ اﻧﻪ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ،ﺛﻢ اﻧﻔﺮد ﺑﺤﻜﻢ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺤﺎﻛﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﳌﺪة ﻋﺎم
واﺣﺪ اﻻ ان ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎﺷﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻤﻪ أﺳﻮأ ﻋﺼﻮر
اﻹرﻫﺎب واﻟﻄﻐﻴﺎن ،واﺻﺒﺢ اﻹﻋﺪام ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﳌﻘﺼﻠﺔ ﻣﻦ
اﳌﺸﺎﻫﺪ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.
ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﳌﺆرﺧﻮن اﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﺳﺘﺔ آﻻف ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ
ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ دون ان ﻳﻬﺘﺰ ﻟﻪ ﺿﻤﻴﺮ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن روﺑﺴﺒﻴﺮ
ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ،واﺳﺘﻄﺎع ان ﻳﺒﺴﻂ ﻧﻔﻮذه ،وﻛﺎن ﻣﺘﺤﻤﺴﺎ
ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺜﻮار ﻵراء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ
ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻣﻬﺪوا ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﻢ:
ﺟﺎك ﺟﺎن روﺳﻮ ،ﻓﻮﻟﺘﻴﺮ ،دﻳﺪرو ،وﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ ،اﻻ اﻧﻪ
ﺗﻨﻜﺮ ﻟﻬﺬه اﳌﺒﺎدئ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وأﻋﺪم
اﳌﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ وزوﺟﺘﻪ ﻣﺎري اﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ.
وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﻫﺬه اﻟﺜﻮرة اﳊﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻈﻠﻢ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﻟﺰج ﺑﺎﻷﺑﺮﻳﺎء ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻞ ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﻠﻚ
ﺿﻌﻴﻔﺎ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻴﻘﻆ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ
ﻛﺜﺮة اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﻢ ،وﻣﻦ ﺷﻌﻮر اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺠﺰ
اﳌﻠﻚ وﲢﻜﻢ زوﺟﺘﻪ ،ﻓﺒﺪأت اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ  ١٤ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ
 ،١٧٨٩وﻛﺎن اول ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﻫﻮ
ﲢﻄﻴﻢ ﺳﺠﻦ اﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻞ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ اﳌﻠﻜﻴﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ان ﺗﻨﻘﺬ اﳌﻠﻚ ﻟﻮﻳﺲ
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،اﺳﺮﻋﺖ اﻟﺜﻮرة ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻚ اﻟﺬي
ﺣﺎول اﻟﻬﺮب ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ وإﻋﺪاﻣﻬﻤﺎ ،وأﻋﻠﻨﺖ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺳﻨﺔ .١٧٩٢
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٭ أن ﻛﻞ  ٣٢ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ =  ٣٣ﺳﻨﺔ ﻫﺠﺮﻳﺔ ..ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ
اﳌﻴﻼدﻳﺔ =  ٣٦٥ﻳﻮﻣﺎ ،واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻬﺠﺮﻳﺔ  ٣٥٤ﻳﻮﻣﺎ،
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ١١ﻳﻮﻣﺎ ،وﻫﺬه اﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ
ﻳﻮﻣﺎ ﲡﻌﻞ ﻛﻞ  ٣٢ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ =  ٣٣ﺳﻨﺔ ﻫﺠﺮﻳﺔ.
٭ أن اﻟﺜﻌﺒﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼﻮم ﳌﺪة ﺳﻨﺔ او اﻛﺜﺮ ﻗﻠﻴﻼ،
ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻓﻲ ﻏﺬاﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻫﻦ اﳌﺨﺘﺰن ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻪ.
٭ أن أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻲ
اﳊﺮارة اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻻﻧﺸﻄﺎر اﻟﻨﻮوي وﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ٣٠٠٠
إﻟﻰ  ٤٠٠٠درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
٭ أن اﻟﺘﻤﺴﺎح ﻫﻮ اﳊﻴﻮان اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺮك ﻓﻜﻪ
اﻟﻌﻠﻮي ﺣﲔ ﻳﺄﻛﻞ ،إذ ﲢﺮك ﺑﺎﻗﻲ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻜﻬﺎ اﻟﺴﻔﻠﻲ
ﻋﻨﺪ اﻷﻛﻞ.
٭ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻛﺘﺸﻔﻮا أن درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺸﻤﺲ
ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻋﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻘﻪ .وﻗﺪ ﺗﻨﺒﺄوا ﺑﺄﻧﻪ إذا
اﺳﺘﻤﺮت اﳊﺮارة ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ،ﻓﺈن اﳊﻴﺎة
ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﲔ
ﺳﻨﺔ .ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ان ﻋﻤﺮ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض ﻳﻘﺪره اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺑﻨﺤﻮ أرﺑﻌﺔ آﻻف وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ.
٭ أن اﻟﻄﻴﻮر آﻛﻠﺔ اﻷﺳﻤﺎك )ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻮرس( ﳝﻜﻦ ان ﺗﻐﻄﺲ
ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻌﻤﻖ  ٩أﻣﺘﺎر ﻟﺘﻠﺘﻘﻂ اﻟﺴﻤﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ.
٭ أن اﻟﻘﺮد ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺴﺎن ،ﳝﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻟﻮان ﻛﻠﻬﺎ ،ﻓﻴﻌﺮف
اﻷﺣﻤﺮ واﻷﺧﻀﺮ واﻷﺻﻔﺮ واﻷﺑﻴﺾ وﻫﻜﺬا.
٭ أن اﻟﻜﺎﻛﺎو ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وﻟﻴﺲ
ﻏﺎﻧﺎ ﺑﻘﺎرة أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ.
٭ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺪﻳﻪ  ١٢ﻣﻠﻴﺎرا )أي  ١٢أﻟﻒ ﻣﻠﻴﻮن( ﺧﻠﻴﺔ
ﻋﺼﺒﻴﺔ.
٭ أن اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﻫﻲ أﻗﻞ ﺑﺤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﻠﻮﺣﺘﻬﺎ.

Sudoku

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
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ﻋﻴﻨﻚ  ..ﻋﻴﻨﻚ

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

ﻛﻴﻒ ﺗﻠﻌﺐ؟
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إﻋﺪاد :ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻮرج ـ ﻋﺮوﺑﺔ ﺣﺠﺎزي
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ﺗﺴﺎﻟﻲ

ﺣﻞ ﻋﻴﻨﻚ  ..ﻋﻴﻨﻚ

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ
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ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ  ٥أﺣﺮف
اﳌﺘﲔ
اﻟﺒﺮ
ﺷﺪة
ﺷﺎﻋﺮة
أﻳﺎم

اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
اﻷﻋﻤﺎر
ﺳﺎﻋﺔ

ذو اﳊﺠﺔ
اﻷودﻳﺔ
ﻋﻮدة
ﺣﺎﺿﺮ
ود

ﺳﺪ
ورع
اﻟﻮردي
ﻣﺮ
ﺛﻮب

ﻋﻢ
اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻧﻬﺮ
ﻧﺎﻗﺺ
اﻟﻘﻠﺐ

ﺳﺤﺮ
ﺷﺪ

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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 - ١اﳌﺮﻳﺦ  -ﻣﻘﺮ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٢ ،رﻣﻞ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﺳﻞ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(،
 - ٣رﻣﺎن  -اﻟﺴﻤﺮ - ٤ ،دﻧﺎ  -اﻣﻠﺖ - ٥ ،اﺑﻲ  -اﳌﻠﻞ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(،
 - ٦ان  -ﳕﻞ - ٧ ،ﻋﻨﺎء )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻟﻦ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٨ ،ﺟﻨﻪ
)ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻃﻬﺮ  -آر - ٩ ،رﻣﺎﻳﺔ  -ﺳﻢ - ١٠ ،ﻓﺮﻳﺪ اﻷﻃﺮش.
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ا

 - ١اﻟﺮﺟﺎء - ٢ ،ﳑﻞ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﺑﻨﺎن - ٣ ،ﻣﺮادي  -أﺟﺮي،
 - ٤ن ن  -ن ن  -ﻣﺪ - ٥ ،ﻳﻦ  -اﳌﻌﻄﺎء - ٦ ،ل ل  -ﻫﻴﻞ،
 - ٧ﺳﻼم  -اﻫﺮب )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ( - ٨ ،ﻳﻠﻤﺲ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(،
 - ٩اﳌﻠﻖ )ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ(  -ﻧﺄﺳﺮ - ١٠ ،ﻣﺴﺮة  -اﻟﺮﻣﺶ.
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رﻳﺎﺿـﺔ

ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻤﻴﺎً ..اﺳﺘﺌﻨﺎف دوري  stcﻏﺪا ً ﺑﺪون ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ووﻓﻖ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

»اﻟﻌﻤﻴﺪ« ُﻳﺸﻌﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ »ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻟﻨﺼﺮ«
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻨﺰي

ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮرزاء رﺳﻤﻴﺎ
أﻣﺲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﺸﺎط
ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم اﻋﺘﺒﺎرا ﻣــﻦ  ١٥اﳉﺎري
ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ،
ﺗــﺪب اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﺪﻳــﺪ ﻓﻲ ﻣﻼﻋﺐ
ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم ﻏﺪا اﻟﺴــﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ
اﺿﻄﺮاري ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﺬي أوﻗﻒ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﶈﻠﻴﺔ ،وﺗﻌﻮد ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم
ﻓــﺮق دوري » «stcﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳌﻤﺘﺎزة
ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎراة »ﻣﺆﺟﻠﺔ« ﻣﻦ اﳉﻮﻟﺔ
» «١١ﲡﻤــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺘﺼﺪر ﺑـ ٣٠
ﻧﻘﻄــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻨﺼﺮ ﺻﺎﺣــﺐ اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑـ  ١٢ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻧﺎدي
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ،ﻓــﻲ ﺳــﻌﻲ ﻣــﻦ اﻷﺑﻴﺾ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺻﺪارﺗﻪ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺧﺼﻤﻪ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻷﻗﺮب ﻣﻦ اﻟﻔﺮق اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪارة ،ﻋﻠﻤﺎ أن
اﳉﻮﻟﺔ اﻟـ » «١٥ﻣﻦ اﻟﺪوري ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ
ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ.
ﻳﺬﻛﺮ ان اﲢﺎد اﻟﻜﺮة ﻗﺮر اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري ﻹﻋﻼن ﺑﻄﻞ
اﻟــﺪوري اﳌﻤﺘﺎز وإﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻬﺒﻮط
واﻟﺼﻌﻮد ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺎم اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪوري » «٢٠١٢-٢٠٢٠ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪﻣﺞ
ﺛﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﺮق اﻟﻰ درﺟﺘﲔ ﳑﺘﺎزة
وأوﻟﻰ ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ.

وﻳﺘﻄﻠــﻊ »اﻟﻌﻤﻴــﺪ« اﻟــﻰ إﺣــﺮاز
اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤــﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮااﻟﻲ
وﻟﻠﻤــﺮة اﻟـ» «١٦ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ
واﻻﻗﺘــﺮاب ﻣﻦ اﻟﻘﺎدﺳــﻴﺔ » «١٧ﻣﺮة،
وﻳﺪﺧﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﰎ

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﳌﺪرب اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي اﳌﻌﺮوف
رود ﻛﺮول ﺻﺎﺣــﺐ اﳋﺒﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ.
وﺑﺎﺗﺖ ﺣﻈــﻮظ اﻷﺑﻴــﺾ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ وﻳﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺛﻢ

ﻷول ﻣﺮة ..اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ﺗﻐﻴﺐ
ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري ﺗﻐﻴﺐ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ﻋﻦ اﳊﻀﻮر ﻟﻠﻤﻼﻋﺐ
ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮرﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﲢﻈﺮ
دﺧﻮل اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ إﻟﻰ اﳌﻼﻋﺐ ،وﻻ ﺷــﻚ أن ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻧﺎ ﺗﻌﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات
اﻟﺼﺤﻴﺔ رﻏﻢ ﺗﺸﻮﻗﻬﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮر وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻓﺮﻗﻬﺎ.
ﺟﺪول ﺗﺮﺗﻴﺐ دوري » «stcﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳌﻤﺘﺎزة ﺑﻌﺪ اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
م
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اﻟﻜﻮﻳﺖ

8:15
ﻛﻮﻳﺖ ﺳﺒﻮرت

اﻟﻨﺼﺮ

اﻟﺴــﺎﳌﻴﺔ ،وإذا ﺗﺨﻄﻰ ﻣﺒــﺎراة اﻟﻴﻮم
ﺑﻨﺠﺎح ﻓﺴــﻴﻜﻮن اﻟﻔــﺎرق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ
اﻷﺻﻔــﺮ  ٣ﻧﻘــﺎط ﺑﺎﻧﺘﻈــﺎر اﳉﻮﻻت
اﻷرﺑﻌﺔ اﳊﺎﺳﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ،وﻻ ﳝﻜﻦ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺣﺪاﺛﻬﺎ وﻣﺠﺮﻳﺎﺗﻬﺎ،
ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﻫﻤــﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺼــﺪارة إذا ﻟﻢ
ﲢﺪث ﻣﻔﺎﺟﺂت ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
وﻗﺪ اﺳــﺘﻌﺪ اﻷﺑﻴﺾ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﺪوري ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ وﺻﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻼﻋﺒﻮن إﻟﻰ اﳊﺪ اﳌﻄﻠﻮب
ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺳﺮﻋﺖ إدارة اﻟﻨﺎدي
ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣــﺪرب ﺟﺪﻳﺪ ﳝﻜﻨﻪ
إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ،
وﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻷﺑﻴﺾ ﻻﻋﺒﻮه اﶈﺘﺮﻓﻮن
اﳌﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﳒﻢ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺟﻤﻌﺔ ﺳــﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن
ﻛﻌﺎدﺗــﻪ ورﻗﺔ راﺑﺤﺔ ﻓــﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﳌﺒﺎرﻳﺎت اﳊﺎﺳﻤﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻨﺼﺮ ﻓﺈن اﻋﺘﻤﺎد دوري اﻟﺪﻣﺞ
ﻓﻲ اﳌﻮﺳــﻢ اﳌﻘﺒــﻞ أزال ﻋﻨــﻪ ﻋﻨﺎء
اﳌﻬﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮه
ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘــﺎء واﻟﻬﺒﻮط
ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻠﻌﺐ اﻟﻴﻮم
ﺑﺪون ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺴﻲ وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ إﺣﺮاج
اﻷﺑﻴﺾ رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﻬﻤﺔ.
وﻛﺎن اﳌــﺪرب اﻟﻮﻃﻨــﻲ أﺣﻤــﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻜــﺮﱘ ﻗــﺎد ﺗﺪرﻳﺒــﺎت ﻓﺮﻳﻘــﻪ
وﻟﻌﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎرﻳــﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ودﻋﻢ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﺑﺨﻤﺴــﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ
اﶈﺘﺮﻓﲔ.

اﳊﻜﺎم ﺟﺎﻫﺰون

إﻟﻐﺎء ودﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﺧﻴﻄﺎن ﺑﺴﺒﺐ »ﻛﻮروﻧﺎ«

ﻳﺤﻴﻰ ﺣﻤﻴﺪان

ﻣﺒﺎرك اﳋﺎﻟﺪي

ﻫﺎدي اﻟﻌﻨﺰي

ﻳﺨﻮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎراﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻨﺼﺮ ﻏﺪا اﻟﺴﺒﺖ ﺑﺼﻔﻮف ﺷﺒﻪ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻏﻴﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﻋﺒﺪول ﺳﻴﺴــﻮﻛﻮ واﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻣﺠﺪ ﻋﻄﻮان ،ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﺳﻴﺴﻮﻛﻮ اﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻷﻳﺎم
اﳌﺎﺿﻲ ،وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﳊﺠﺮ اﳌﻨﺰل ﳌﺪة أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻗﺒﻞ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﻤﺪرب اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
رود ﻛﺮول ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ اﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴــﺒﺐ اﺑﺘﻌﺎده
ﻋﻦ اﳌﺒﺎرﻳﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻋﻄﻮان ﻟﻠﺒﻼد ﺧﻼل
اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺬر وﺻﻮﻟﻪ ﻟﻠﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
اﳌﺒﺎرﻳﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺸــﻬﺮ اﳉﺎري .اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺻﻌﺪ اﳉﻬﺎزان اﻹداري واﻟﻔﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﻢ اﳊﺎرس ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻛﻤﻴﻞ وﺳﻠﻄﺎن اﻟﻔﺮج واﳌﻬﺎﺟﻢ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻤﻴﻞ ،ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺘﻬﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻨﺤﺖ اﻟﻈﺮوف ﻟﺬﻟﻚ.

ﳒﺤﺖ ﳉﻨﺔ اﳊﻜﺎم ﺑﺎﲢﺎد ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ إﲤﺎم ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
 ٣٥ﺣﻜﻤــﺎ دوﻟﻴﺎ وﺣﻜﻢ درﺟﺔ أوﻟﻰ ،وذﻟﻚ ﻹدارة اﳉﻮﻻت
اﻷرﺑــﻊ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺳــﻢ  ٢٠٢٠/٢٠١٩ﺑﺪءا ﻣﻦ اﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻨﺼﺮ ﻏﺪا واﳌﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﻮﻟﺔ .١١
وﻛﺎﻧﺖ ﳉﻨﺔ اﳊﻜﺎم ﻗﺪ أﺟﺮت ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ اﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ١٥ﺣﻜﻤﺎ ،وﻫﻢ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﻓﻲ دﺧﻮل
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ،ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻦ  ١٢ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻘﻲ  ٣ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻺﻋﺎدة ،وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﺮﻋﺎت واﻟﺘﺤﻤﻞ.

ﺗﺴــﺒﺐ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء ودﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ أﻣﺎم ﺧﻴﻄﺎن اﻣﺲ اﻷول
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻌﻮدة ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوري وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺿﺮب ﻛﻮروﻧﺎ ﺻﻔﻮف أﺑﻨﺎء أﺑﻮ ﺣﻠﻴﻔﺔ،
ﺑﺘﺄﻛﺪ إﺻﺎﺑﺔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﳒﻮم اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ،اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﻮﺳﻢ ،وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ  ٢٠أﻏﺴﻄﺲ اﳉﺎري.
وﻗﺮرت إدارة اﻟﻜﺮة ﺑﺎﻟﺴــﺎﺣﻞ ،ﻋﺰل اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﳊﺠﺮ اﳌﻨﺰﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺷــﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﻛﻤﺎ ﰎ إﻟﻐﺎء اﳌﺒﺎراة.
وﻋﻠﻘﺖ إدارة اﻟﻨﺎدي ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﺘﻰ اﻹﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧﻀﺎع اﻟﻼﻋﺒﲔ
ﳌﺴﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

أﻛﺪوا ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« أن اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ واﶈﺘﺮﻓﲔ وراء ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ

ﻣﺪرﺑﻮن وﻻﻋﺒﻮن» :ﻣﺎﻓﻲ ﻗﻠﻮب دﻓﺎع« ..وﻳﻮﺳﻒ اﳌﻬﺎﺟﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟـ »اﻷزرق«

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺎن

ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

اﻧﻮر ﻳﻌﻘﻮب

أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ

اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎﺳﻢ

وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﳋﻠﻞ أوﻟﻰ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻼج وﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر ﻓﻲ أي ﻣﺠﺎل ..وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎل ﻛﺮﺗﻨﺎ اﶈﻠﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮاﺟﻌﺎ وﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻜﺲ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﶈﺘﺮﻓﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻛﺰ» .اﻷﻧﺒﺎء« رﺻﺪت ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻲ اﳋﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﻬﻢ وﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﺪرﺑﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮﻗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﺑﻮﻧﻬﺎ ﺳﻮاء اﻷوﻟﻰ أو ﻓﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ ..وﻗﺪ وﺟﻬﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﺳﺆاﻟﲔ
ﻫﻤﺎ :ﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺘﻘﺪه ﻛﺮﺗﻨﺎ اﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ؟ وأﻳﻦ اﳋﻠﻞ أو اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ؟ ..وﻛﺎﻧﺖ اﶈﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺑﺪاﻳﺔ ،أﻛﺪ ﻣﺪاﻓﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻨﻴﺎن أﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﳌﻨﺘﺨﺐ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺮاﺣﻞ وﻫﻤﺎ ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع ورأس اﳊﺮﺑﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﻰ أن ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻌﻈﻢ
اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻀﻢ ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﻧﺪا ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺧﻼل
ﺗﻠــﻚ اﻟﻔﺘﺮة رﻏﻢ أﻧﻪ ﲡﺎوز اﻟـ ٣٥ﻋﺎﻣﺎ وذﻟﻚ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻻﻋﺒﲔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع.
وأﺿﺎف» :ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺤﺘﺮﻓــﲔ ﺑﻬﺬﻳﻦ اﳌﺮﻛﺰﻳﻦ،
وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻻت ﻣﻦ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺆﻻء اﻟﻼﻋﺒﲔ ،ﻓﻔﻲ رأس اﳊﺮﺑﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮ وﺷﺒﻴﺐ اﳋﺎﻟﺪي
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﺮﺻﺘﻪ«.
وﺑﲔ ﺑﻨﻴﺎن أن ﻣﻦ أﺳــﺒﺎب ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ ﻳﻌﻮد
إﻟﻰ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﺪا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ أﺟﻞ
إﺑﺮاز اﻟﻼﻋﺒﲔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺮاﻛﺰ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص أو ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ
ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻷن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺪرﺑﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟﻚ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣﺪاﻓﻌــﻮن ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ
اﳊﺎﻟﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻨﻴﺔ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺄﻟﻖ ﺑﻬﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﳌﻬﺎرة واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻷﺧﺮى ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوز واﻟﻈﻬﻮر ﲟﺴﺘﻮى ﻻﻓﺖ.

ان ﻫﻨﺎك ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻮاﺟﺪﻫﻤﺎ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﻤﺎ ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻬﺠﻮم،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻮاﺟﺪ
 ٥ﻣﺤﺘﺮﻓﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﺑﺮوز اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻨﺎﺷﺊ،
وﻛﺬﻟﻚ اﳋﻠﻞ ﺑﺎﻷﻧﺪﻳــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ ﻣﺤﺘﺮﻓﲔ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﺪﻓﺎع
واﻟﻬﺠﻮم.
وأﺿﺎف أن ﻫﻨﺎك أﻧﺪﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻛﺎﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ ﻣﺪاﻓﻌــﲔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة
واﻷﻓﻀﻞ ﻛﺎن إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺨﺮج ﳒﻮم ﺑﻬﺬا اﳌﺮﻛﺰ،
ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ ان اﻟﻼﻋﺐ ﻳﺼﻞ ﻟﻌﻤﺮ  ٢٦ﻋﺎﻣﺎ
وﻫﻮ ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻻﺣﺘﻜﺎك واﳋﺒﺮة.
وﺑﲔ أن أﻛﺒﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﻧﺎدي
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎزال ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﻓﻊ ﺣﺴﲔ ﺣﺎﻛﻢ
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﻧﺪا ﻣﻊ اﻟﻘﺎدﺳــﻴﺔ أو
اﻟﺴــﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻫﻢ ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻓﻲ ﻫﺬا
اﳌﺮﻛﺰ واﺳــﺘﻤﺮارﻫﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻻﻋﺒﲔ ﻣﻮﻫﻮﺑــﲔ آﺧﺮﻳــﻦ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻛﻞ
اﻷﻧﺪﻳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﺟﻤﲔ ﻣﺎ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎرز ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻳﻮﺳــﻒ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺣﺪوث ﻣﺸــﻜﻠﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻬﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﺣﻴﺚ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺴﲔ اﳌﻮﺳﻮي
وﻳﻌﻘﻮب اﻟﻄﺮاروة واﻟﺸﺎب ﻣﺸﻌﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﻟﻜﻦ
ﺑﺴﺒﺐ اﶈﺘﺮﻓﲔ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬوا ﻓﺮﺻﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﳌﻄﻠﻮب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ اﳌﺮاﻛﺰ اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﺎ
ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻂ وﻫﻢ ﻛﺜﺮة ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ.

ﻳﻌﻘﻮب :ﺧﻠﻞ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻬﺠﻮم ﺑﺴﺒﺐ اﶈﺘﺮﻓﲔ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ :ﻧﻔﺘﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ

ﺑﻨﻴﺎن :اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳉﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻘﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﳌﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻧﻮر ﻳﻌﻘﻮب

ﺑﺪوره ،أﻛﺪ اﳌﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ

أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻈﻬﻴﺮ اﻷﻳﺴﺮ واﳌﻬﺎﺟﻢ
اﻟﺼﺮﻳــﺢ وﺧﻴﺮ دﻟﻴــﻞ ﻻ ﳕﺘﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﳊﺎﻟﻲ ﺳﻮى ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮ.
وأﺿﺎف :ﻳﻌﺘﺒﺮ اﳋﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺪرﺑﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ دور
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺮاﻛﺰ ،ﻓﻤﻦ
ﻏﻴــﺮ اﳌﻌﻘﻮل أن ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
ﻻﻋﺒﻲ ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ وﻳﻨﺴﻮن أﻫﻢ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ
ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻜﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻓﺘﻘﺪت
»اﻟﻜﺸــﺎف« اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻧﻈﺮة ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﲔ
واﳌﺮاﻛﺰ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻲ ﻓــﻲ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﻛــﺰي اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻈﻬﻴﺮ ﺑﺎﳌﺮاﺣﻞ
اﻟﺴﻨﻴﺔ وﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜــﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻨﺘﺨﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻜﻮن
ﺑﲔ  ٥ﻻﻋﺒﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ.
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ :اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ

ﻫــﺬا ،وأوﺿﺢ ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺮ أﺣﻤــﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ أن أﻛﺜﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺘﻘﺪه اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع،
وﻳﻌﻮد اﻟﺴــﺒﺐ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ أﻣﺮ ﻣﻨﻬﻢ ان
أﻛﺜــﺮ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﻠﻌــﺐ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻮﺳــﻂ واﻟﻬﺠﻮم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺮ ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ ان اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع
ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳉﺴــﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻄﻮل واﳌﺮوﻧﺔ وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻧﻔﺘﻘﺪه ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ.
ﻣﻮﺳﻰ :اﳋﻠﻞ ﻓﻲ وﺳﻂ اﳌﻠﻌﺐ

ﻛﻤــﺎ رأى ﳒــﻢ اﻷزرق واﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴــﺎﺑﻖ أﺣﻤــﺪ ﻣﻮﺳــﻰ أن أﻛﺜﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻔﺘﻘــﺪه ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ
ﻫﻮ وﺳﻂ اﳌﻠﻌﺐ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺘﺮﻓﲔ
ﺑﻜﺜﺮة ﺑﻬﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﺳــﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻧﻌﺪام ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺧﻼل اﳌﻮاﺳﻢ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﻔﺘﻘﺪ ﺑﺸــﺪة إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﳉﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ وﻻﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺪاﻓﻌﻮن
ﳝﺘﻠﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺎت ﺳﻮى ﻣﺪاﻓﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻣﺪاﻓﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻬﺪ ﺣﻤﻮد.
ﻛﻨﻜﻮﻧﻲ :ﻧﺤﺘﺎج اﳌﺪاﻓﻊ اﻟﻘﺎﺋﺪ

اﻣﺎ ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ اﻷزرق اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺷــﻬﺎب
ﻛﻨﻜﻮﻧﻲ ﻛﺎن رأﻳﻪ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
أﻛﺪ أن ﻛﺮﺗﻨﺎ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻗﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع
اﳌﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺎرق ﻣﻦ اﳋﻠﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﻨﺎء اﻟﻬﺠﻤﺔ واﻟﻘﻴﺎدة وذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺗﻘﻠﻴﻼ
ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻟﻜﻨﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ.
وﺑﲔ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻮاﺟﺪ
اﳌﺪاﻓﻌــﲔ ﺑﻬﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻻﻓﺘﻘــﺎد اﳌﻮﻫﺒﺔ ﻓﻬﻨﺎك
ﻻﻋﺒﻮن ﺟﻴﺪون وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻟﻴﺴــﻮا ﻣﻮﻫﻮﺑﲔ ،وﺣﺴــﺐ ﻣﺎ أﺷﺎﻫﺪه ﻧﺪرة
اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻴﺴــﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ.

ﺷﻬﺎب ﻛﻨﻜﻮﻧﻲ
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اﻟﻌﺜﻤﺎن وﺑﻮﻳﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﳌﺮﻣﺮ ..وإﺻﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ ﺑـ »ﻛﻮروﻧﺎ«

اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻌﻴﺪ ﻫﻴﻜﻠﺔ »اﻟﻜﺮة« ..وﻋﻮدة اﳌﻌﺎرﻳﻦ
ﻣﺒﺎرك اﻟﺨﺎﻟﺪي

اﻋﺘﻤــﺪ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة
اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ
اﻟــﺬي ﻋﻘــﺪ ﻣﺆﺧــﺮا اﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠــﺔ اﻟﺠﻬﺎزﻳــﻦ اﻟﻔﻨــﻲ
واﻹداري ﻟﻠﻔﺮﻳــﻖ اﻷول
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺨﻮض
ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ
 ،٢٠٢١/٢٠٢٠ﺣﻴــﺚ اﺣﺘﻔﻆ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻲ
ﻣﻨﺪﻧــﻲ ﺑﻤﻮﻗﻌــﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺠﻬﺎز وﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ وأﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر
ﻣﺪﻳــﺮا ﻟﻠﻔﺮﻳــﻖ وﻣﺸــﻌﻞ
اﻟﻌﺒــﻜﻞ ﻣﻨﺴــﻘﺎ إﻋﻼﻣﻴــﺎ،
ﻛﻤــﺎ ﺗــﻢ اﻋﺘﻤــﺎد ﺗﺸــﻜﻴﻞ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨــﻲ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﺪرب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺮﻣﺮ
وﻳﺴــﺎﻋﺪه ﻣــﺪرب اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
ﺑﻮﻳــﺎن ﺗﺮﻛﻮﻟﺠﺎ واﻟﻤﺪرب
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن .وﻗﺮر
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻮدة اﻟﻼﻋﺒﻴــﻦ اﻟﻤﻌﺎرﻳﻦ
وﻳﺒﻘﻰ ﻗــﺮار ﻗﻴﺪﻫﻢ ﺿﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻘﻨﺎﻋﺔ

ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ

ﺑﺎﳉﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري ﻟﻸوﳌﺒﻲ
ﻣﺒﺎرك اﳋﺎﻟﺪي

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎﺷﻮر وﻋﻠﻲ ﻣﻨﺪﻧﻲ

وﻗﺮار اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺪرب
ﻣﺮﻣﺮ.
إﻟﻰ ذﻟــﻚ ،أﻋﻠﻦ ﺣﺎرس
اﻟﻤﺮﻣﻰ ﻋﻠﻲ ﺟﺮاغ ﻋﻮدﺗﻪ
اﻟﻰ اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة
إﻋﺎرﺗﻪ ﻟﻨﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ
أﺷﺎد ﺟﺮاغ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

ﻋﻠﻲ ﺟﺮاغ واﳌﺪرب ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎم

اﻟﺬي وﺟﺪه ﻣﻊ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ،
ﻣﺜﻤﻨﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻣﻊ
زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻹدارﻳﻴﻦ
واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻮ ﺑﻴﺘﻪ اﻷول.
وﻓــﻲ ﺟﺎﻧــﺐ ﻣﺘﺼــﻞ،
أﻋﻠﻨــﺖ إدارة اﻟﻨــﺎدي ﻋﻦ

إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻼﻋــﺐ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ
ﺑﭭﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ .وأﺷــﺎر
ﺑﻴﺎن اﻟﻨﺎدي اﻟﻰ أن اﻟﻼﻋﺐ
ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻂ زﻣﻼءه اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
وﻟﻢ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
ﻧﻈﺮا ﻹﺻﺎﺑﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻬﺎ.

وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹداري،
أﻋﻠــﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدي
ﺷــﻄﺐ ﻋﻀﻮﻳﺔ  ٣٧٦٢ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻨﺎدي وﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ
اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

اﳉﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻳﻐﺎدر اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﺎﲡﺎه ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﻳﺤﻴﻰ ﺣﻤﻴﺪان

ﻗــﺮر اﳉﻬــﺎز اﻹداري ﳌﻨﺘﺨﺒﻨــﺎ
اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻜــﺮة اﻟﺼــﺎﻻت إﻳﻘــﺎف
اﻟﺘﺪرﻳﺒــﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘــﺎ ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻼﻋﺐ ﻳﻮﺳﻒ اﳋﻠﻴﻔﺔ
ﺑﭭﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧــﺎ« ﺑﻌﺪ ان ﺟﺎءت
ﺻﺒﺎح اﻣﺲ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺬي
ﺧﻀﻊ ﻟﻪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
ﻫﺬا ،وﺳــﻴﺘﻢ إﻳﻘــﺎف اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ إﻟﻰ ﺣﲔ ﻋﻤــﻞ ﻓﺤﻮﺻﺎت
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴــﻊ اﻟﻼﻋﺒﲔ واﳉﻬﺎزﻳﻦ
اﻹداري واﻟﻔﻨﻲ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،رﻏﻢ أن
إدارة اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮرت إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
ﻓﻮر اﻻﺷﺘﺒﺎه ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ.

أﺷﺎد ﺑﻘﺮار ﻋﻮدة اﶈﺘﺮف ..وﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ  ٤أﻧﺪﻳﺔ

أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« :اﳉﻬﺮاء
ﺳﻴﺪﺧﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴ ًﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﻘﺎب »اﻟﺴﻠﺔ«
ﻫﺎدي اﻟﻌﻨﺰي

»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳﻮﻗﻒ ﺗﺪرﻳﺒﺎت »أزرق اﻟﺼﺎﻻت«
إﻟﻰ ذﻟــﻚ ،ﻏــﺎدر اﳉﻬــﺎز اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻟـ»أزرق اﻟﺼﺎﻻت« ،اﳌﻜﻮن
ﻣﻦ اﳌﺪرب رﻳﻜﺎردو ﺳﺎﺑﺮال »ﻛﺎﻛﺎو«
وﻣﺴــﺎﻋﺪﻳﻪ ﻣــﺪرب اﻟﻠﻴﺎﻗــﺔ ﻣﺎرﻳﻮ
ادواردو وﻣــﺪرب اﳊــﺮاس ﻛﻠﻴﻤﺎر
راﺑﻴﺮ ،وﻣﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺒﺎب رﻳﻨﺎن
ﻏﻮﻣﻴﺰ ،اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ )اﻟﺪوﺣﺔ(
ﺻﺒﺎح اﻣﺲ ﺑﻌﺪ أن ﻣﻜﺜﻮا ﳌﺪة  ١٢ﻳﻮﻣﺎ
ﻓــﻲ ﻓﻨﺪق ﻣﻄﺎر اﻟﺪوﺣــﺔ إﺛﺮ اﻟﻘﺮار
اﻟﺼــﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﲟﻨﻊ
دﺧــﻮل ﻣﻮاﻃﻨﻲ  ٣١دوﻟــﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻓﻀﻞ اﳉﻬﺎز اﻹداري
ﳌﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﳊﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﺒﻼد واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﺣﺘﻰ
اﻵن.

ﺟﺪد اﲢﺎد ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﳉﻬﺎزﻳﻦ
اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري ﳌﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻷوﳌﺒﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺪرب
اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ اﻧﺪرﻳﺲ ﻛﺎراﺳﻜﻮ اﻟﺬي ﰎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻌﻪ ﻣﺆﺧﺮا ،وﻣﻌﻪ اﳌﺪرﺑﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺎن ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﺰب وﻃﺎرق اﳋﻠﻴﻔﻲ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻜﺎراﺳﻜﻮ،
ﻛﻤﺎ اﺣﺘﻔﻆ ﺳــﻤﻴﺮ دﺷﺘﻲ ﲟﻮﻗﻌﻪ ﻛﻤﺪرب

ﻟﻠﺤﺮاس ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻹداري ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري إدارﻳﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﻜﻨﺪري اﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﲢﺎد اﻟﻜﺮة ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﲡﺪﻳﺪ
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻷوﳌﺒﻲ ﺷﺮف وﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﺷﺒﺎﺑﻬﺎ،
وﻣﺘﻤﻨﻴﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎدم
اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت.

ﻛﺎﻛﺎو وﻣﺴﺎﻋﺪوه ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدر اﻟﺪوﺣﺔ اﻣﺲ

زار اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺴﺎﺣﻞ

»اﻟﻴﺪ« اﺧﺘﺘﻢ ﺟﻮﻻﺗﻪ اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ..واﻷﻧﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺪوري

أﻛﺪ ﻻﻋﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﺴــﻠﺔ
اﳌﻨﺘﻘﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻨﺎدي اﳉﻬﺮاء ﻣﻦ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﺷــﻜﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« أن
ﻗﺮار اﲢﺎد اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻮق
ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ أي ﻧﺎد ﻳﺮﻳﺪون
ﺟﺎء ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،واﻟﻼﻋﺒﲔ
اﳋﺒﺮة ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :اﻧﻨﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻷﺳــﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﳑﺎ
ﻳﻌﺪ ﲟﻮﺳﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺎد،
وﺳﺘﺸــﻬﺪ اﳌﺒﺎرﻳﺎت ﻧﺪﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺎﳌﻮﺳــﻢ اﳌﺎﺿﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ
ﻛﺒﻴﺮة وﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺎد ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ
اﳌﺮاﻛــﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل اﳌﺘﻮﻗﻊ
ﻣﻊ ﻧﺎدي اﳉﻬﺮاء اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻄﻮﻻت اﳌﻮﺳﻢ ،وﻫﺬا
ﻛﻠﻪ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺮة اﻟﺴــﻠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﻋﺮض
ﻣﻐﺮ ﻣﻦ اﳉﻬﺮاء.
وذﻛﺮ اﺷﻜﻨﺎﻧﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﻧﺪﻳﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ
أﻻ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻋﺒﺎءﺗﻬﺎ أﻟﻘﺎب اﳌﻮﺳــﻢ اﳌﻘﺒﻞ،
وﻗﺎل» :ﺳــﻴﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ وﻛﺎﻇﻤﺔ
وﻛﺬﻟﻚ اﳉﻬﺮاء ﻣﺮﺷــﺤﲔ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة ﻟﻠﻈﻔﺮ
ﺑﺎﻟﺒﻄــﻮﻻت ،ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮﻛﺰ
اﻷول ،ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻘﺎرب اﳌﺴــﺘﻮى ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪﻳﺪ
اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ،وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ
ﺑﺮﻗﺎن اﻟﺬي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺔ اﻟﻔﺮق اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺣﺪ اﳌﺮاﻛــﺰ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻷﺧﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ«.
وأﺷﺎد اﺷــﻜﻨﺎﻧﻲ ﺑﻘﺮار اﲢﺎد ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺴــﻤﺎح ﺑﻌﻮدة اﶈﺘﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﻼﻋﺐ
اﶈﻠﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ

ﺗﺪرﻳﺐ ﻧﺎدي اﳉﻬﺮاء

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

)ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻨﺪاوي(

ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ رﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺑﲔ اﻷﻧﺪﻳﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن أﻏﻠﺐ اﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺴﺪ اﻟﻨﻮاﻗﺺ اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ،ﳑﺎ
ﳝﻬﺪ ﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﲔ اﻷﻧﺪﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ
ﺑﻌﻮدة اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ اﶈﺒﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ.

زاﻳﺪ :ﻻ ﻧﺰاﻻت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ..وﻧﺴﻌﻰ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ

ﻣﻼﻛﻤﺔ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑـ  ١٢ﻻﻋﺒ ًﺎ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺴﺎم ﻳﻘﺪم درﻋﺎ ً ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﻧﺪي
ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻌﻮﺿﻲ

اﺧﺘﺘــﻢ اﲢــﺎد ﻛﺮة اﻟﻴــﺪ اﳉﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻔﻘﺪﻳــﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳــﺔ ﺑﺰﻳــﺎرة أﻧﺪﻳــﺔ
اﻟﻘﺎدﺳــﻴﺔ ،واﻟﺸــﺒﺎب ،واﻟﺴــﺎﺣﻞ
واﻟﻔﺤﻴﺤﻴــﻞ ﻣﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣﺲ
ﺑﻐﺮض اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻌﺪادات
اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوري
اﻟﻌﺎم واﳌﻘﺮر اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﺎم اﳌﺒﺎرﻳﺎت

ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺮﻳﺒﻂ وﻓﻬﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي وﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﻧﺪي وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺴﺎم وﻣﺤﻤﺪ اﳋﻤﻴﺲ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮض أﺛﻨﺎء زﻳﺎرة ﻧﺎدي اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻊ ﺻﺎﻻت اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﷲ
ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻷول ﻓﻬﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي أن اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ
ﻋــﺎدت ﺑﻔﺎﺋــﺪة ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﻌﺒﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎدل اﳉﻬﺎزان اﻹداري واﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﳋﺒﺮات ﻣﻊ
ﻣﺪرﺑﻲ وإدارﻳﻲ اﻟﻔﺮق ،ووﺿﻊ اﻻﲢﺎد
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﻠﻌﺒــﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻷﺣــﺪاث اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳊﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎف :اﻧﻨﺎ ﻧــﺪرس اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳋﻄﻮات ﻻﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﲟﺴﺘﻮى
اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول وإﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ
ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻟﺼﻔﺮاء
ووﺻﻮل ﻋﺪة ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻷوﻟﻰ،
ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ان ﺟﻬــﻮد إﻋﺪاد أزرق اﻟﻴﺪ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻣﻨﺬ

اﳌﺪرﺳﺔ وﳊﲔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﲤﺜﻴﻞ
اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول ،ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ
اﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻊ اﻷﻧﺪﻳــﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ زﻳــﺎرة اﻻﲢﺎد ﻗﺎم
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎدي اﻟﻘﺎدﺳــﻴﺔ
وﻣﺪﻳﺮ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺴﺎم
ﺑﺘﻘﺪﱘ درع ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﻧﺪي ﺗﻘﺪﻳﺮا ودﻋﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﻌﺒﺔ.

ﻫﺎدي اﻟﻌﻨﺰي

إﻃﻼق اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﺮوي ﺑﻠﺒﻨﺎن  ٢٢أﻏﺴﻄﺲ
ﺑﻴﺮوت  -ﻧﺎﺟﻲ ﺷﺮﺑﻞ

أﻋﺎدت اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻼﲢــﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺮﻛﻮد اﻟــﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ
اﳌﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
واﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺿﺮب
ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ودﻣﺮ أﺣﻴﺎء واﺳﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﺣﺪدت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﺴــﺒﺖ  ٢٢أﻏﺴــﻄﺲ ﻣﻮﻋﺪا
ﻻﻧﻄﻼق ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺄﺳﻲ اﻟﻨﺨﺒﺔ
واﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺘﲔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﻘﺮرﺗﲔ ﻓــﻲ اﻷول ﻣﻦ
أﻏﺴﻄﺲ .وﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻮﻋﺪ إﻃﻼق ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟــﺪوري اﻟﻌﺎم ،واﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻓﻲ  ١٧ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ
اﳌﻘﺒﻞ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﻮﻋﺪ ﺛﺎﺑﺖ
وﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ.
وأﻛﺪت ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺮب
اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻻﲢﺎد

اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم »اﻟﻔﻴﻔﺎ« ﻓﻲ
ﻗﻄﺮ ﺧﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ودﻳﺴﻤﺒﺮ
 .٢٠٢١وﺟــﺎء إﻃﻼق اﻟﻨﺸــﺎط
اﻟﻜــﺮوي ﻟﻴﻜﺴــﺮ رﻛــﻮدا ﻓﻲ
اﳌﻼﻋﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ،وﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺴــﺎع ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻔﺎدي
ﻣــﺎ ﺣﺼــﻞ ﻣﻦ إﻟﻐﺎء اﳌﻮﺳــﻢ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩ﺟﺮاء
ﻛﻮروﻧــﺎ واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻏﻴﺮ
اﳌﺴــﺒﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼد

ﻣﻨﺬ  ١٧أﻛﺘﻮﺑﺮ .٢٠١٩
ﻋﻠﻰ ﺧﻂ آﺧﺮ ،دﻋﺎ رﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻷوﳌﺒﻴــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ
ﺟﺎن ﻫﻤﺎم ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﳑﺜﻠﻲ
اﻻﲢﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،اﻟﻰ إﺟﺮاء
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﲢــﺎدات ﲤﻬﻴﺪا
ﻹﳒﺎز اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻧﺘﺨﺎب ﳉﻨﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺔ
ﻓﻲ  ٢١ﻳﻨﺎﻳﺮ .٢٠٢١
وﻃﻠــﺐ رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨــﺔ
اﻷوﳌﺒﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻻﲢــﺎدات

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻟﻸﺿﺮار
ﺟﺮاء اﻧﻔﺠﺎر اﳌﺮﻓﺄ .وﻗﺎل اﻧﻪ ﰎ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﳉﻨﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻧﺎﺋﺒﻲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻢ ﺣﻴﺪر
وﺟــﻮرج زﻳﺪان واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻌﻤﻴﺪ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﺣﺴﺎن رﺳﺘﻢ،
ﻣﺤﺪدا ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﻃﻠﺒﺎت
اﻻﲢــﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ووﺿﻊ
اﳌﻼﺣﻈــﺎت ﺑﺸــﺄﻧﻬﺎ ﲤﻬﻴــﺪا
ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺣﺎﻣﺪ زاﻳﺪ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺐ ﺳﺎﺑﻖ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻸوﳌﺒﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٢٧أﻏﺴﻄﺲ.
وأﺷــﺎر اﻟــﻰ ان رﺋﻴــﺲ
اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻷوﳌﺒﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ
اﻷﳌﺎﻧــﻲ ﺗﻮﻣﺎس ﺑــﺎخ ﻛﺎن ﻗﺪ
أرﺳــﻞ ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑــﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ
ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،وﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﳌﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ
إﻏﺎﺛﻲ» ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪده ﺑﺼﻮرة
واﺿﺤــﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻋﻠﻴﻨــﺎ
ﻛﺎﲢــﺎدات رﻳﺎﺿﻴﺔ ان ﻧﻜﻮن
ﺟﺎﻫﺰﻳﻦ ﲟﻠﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻫﺬه
اﻷﺿﺮار ﲢﺴــﺒﺎ ﻷي إﺷــﺎرة
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ«.
وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺴــﺎﻫﻤﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻔﺖ ﻫﻤﺎم »إﻟﻰ أﻧﻨﺎ
ﻓﻲ ﺷــﺢ ﻣﺎﻟــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن ﻫﺬه اﳌﺴــﺎﻫﻤﺎت
ﻟﻌﺎﻣــﻲ  ٢٠١٩و ٢٠٢٠ﻟﻦ ﺗﺪﻓﻊ
وأن اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت ﻟﻸﻋﻮام اﳌﻘﺒﻠﺔ
ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﻟﻢ«.

اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻼﻛﻤﺔ ﺑﻨﺎدي اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺴﻦ اﻟﻌﺎم )اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ( ﻓﻘﻂ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﰎ
اﳉﻬﺎزان اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري واﻟﻼﻋﺒﻮن ﻓﺤﻮﺻﺎت
ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ »اﳌﺴﺤﺔ« ،وﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﻗﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻵﺛﺎر
اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ،
وﻗﺪ وﺻﻞ اﳊﻀﻮر إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٢ﻣﻼﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷوزان.
وذﻛﺮ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻼﻛﻤﺔ ﺑﻨﺎدي اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
ﺣﺎﻣﺪ زاﻳﺪ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« أن ﻣﺒﺎﺷــﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت

ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :إﻧﻨﺎ ﻧﺤﺮص
ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺣﺘﺮازات
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﳉﻤﻴﻊ ،وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻗﻴﺎس درﺟﺔ اﳊﺮارة ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻛﻞ ﺗﺪرﻳﺐ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﲔ اﳌﻼﻛﻤﲔ ﲟﺴﺎﻓﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ،واﻗﺘﺼﺎر
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺪاد اﻟﺒﺪﻧﻲ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص
ﻓﻘﻂ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻋﺪم إﺟﺮاء ﻧﺰاﻻت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﻛﻤﲔ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ
ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﲔ اﻟﻼﻋﺒﲔ.

ﺑﺮاﻣﺞ »ﻛﻮﻳﺖ ﺳﺒﻮرت« ﺗﻌﻮد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻌﻮد ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎة »ﺳﺒﻮرت« ﺑﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻟــﺪوران ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺴــﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ ،ﻣﻊ ﻋﻮدة
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوري اﶈﻠﻲ اﳌﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﳌﺒﺎراة اﳌﺆﺟﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﲡﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺮ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﺳــﺘﻮدﻳﻮ
ﲢﻠﻴﻠــﻲ ﻳﻀﻢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﳒﻮم اﻟﻜﺮة اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺮﺋﻲ »زوم« ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺑﲔ اﻟﺸﻮﻃﲔ«
ﺑﺤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ اﻟـ  ١٢ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ
ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﳒﻮم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻹﻋﻼم.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻨﺎة »ﺳﺒﻮرت« ﻋﺎدل ﻋﻄﺎ اﷲ ،إن
ﻗﻨﺎة »ﺳﺒﻮرت« أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﻮدة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ
إﻟﻰ اﳌﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪوري
اﳌﻤﺘﺎز وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﲔ اﻟﺸﻮﻃﲔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻘﻨﺎة ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﭬﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«.

ﻋﺎدل ﻋﻄﺎاﷲ

رﻳﺎﺿـﺔ

اﳉﻤﻌﺔ  ١٤اﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢٠
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»ﻗﺎس«
»أﺛﺮﻳﺎء ﺑﺎرﻳﺲ« ﻳﻨﻬﻮن أﺣﻼم أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
ٍ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﺑﺎﻳﺮن »ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ اﻷوان« اﻟﻴﻮم
و»اﻟﺴﻴﺘﻲ« ﻟﺘﻔﺎدي ﻣﻔﺎﺟﺂت ﻟﻴﻮن ﻏﺪ ًا

ﺳﺘﻜﻮن أﻧﻈﺎر ﻋﺸﺎق ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
ﺷــﺎﺧﺼﺔ ﻧﺤــﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﺸــﺒﻮﻧﺔ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴــﺔ ،اﻟﺘــﻲ ﲢﺘﻀﻦ ﻗﻤﺔ
ﻣﺒﺎرﻳــﺎت اﻟــﺪور رﺑــﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻣﺴــﺎء اﻟﻴﻮم
ﺑﲔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳــﺒﺎﻧﻲ وﺑﺎﻳﺮن
ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﳌﺎﻧﻲ.
وﳒﺢ »اﻟﺒﻠﻮﻏﺮاﻧﺎ« ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة
ﳒﻤﻪ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ
ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻲ ﻋﻘﺒﺔ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﻰ ﻟﻘﺎء
اﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﻟﺘﻌﺎدل ) ،(١-١وﺣﺴــﻢ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻓﻲ اﻹﻳﺎب ﻣﻦ
ﻣﻌﻘﻠﻪ ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ).(١-٣
وﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺳﺤﻖ
ﺑﺎﻳــﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴــﺦ ﻧﻈﻴــﺮه
ﺗﺸﻠﺴــﻲ اﻹﳒﻠﻴــﺰي،
ﻓﺎﻧﺘﺼــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ ذﻫﺎﺑﺎ
ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ،وإﻳﺎﺑﺎ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ).(١-٤

ﺟﺪول اﳌﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ )اﻟﺪور رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ(
اﻟﻴﻮم اﳉﻤﻌﺔ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ـ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ

١٠:٠٠

beIN sports HD١

١٠:٠٠

beIN sports HD١

ﻏﺪا اﻟﺴﺒﺖ

ﻣﺎن ﺳﻴﺘﻲ ـ ﻟﻴﻮن

وﻳﻀﻊ ﻣﻴﺴﻲ ﻫﺬه اﳌﺒﺎراة ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻘﻪ ،ﻻﺳــﻴﻤﺎ أﻧﻪ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟـ »اﻟﺒﻠﻮﻏﺮاﻧﺎ« ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺒﻲ
اﻟﺪوري واﻟﻜﺄس اﶈﻠﻴﲔ.
ﻓﻲ اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺪرب
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ،ﻫﺎﻧﺰ ﻓﻠﻴﻚ ،ﺿﺮﺑﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻪ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ
ﺿﺪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﻌﺪ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻈﻬﻴﺮ
اﻟﻜﻨﺪي أﻟﻔﻮﻧﺴﻮ دﻳﻔﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻠﺔ
اﻟﻀﺎﻣﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ
ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء،
ﺣﻴﺚ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﳉﻠﻮس ﺧﺎرج أرض
اﳌﻠﻌﺐ ،ﳌﺸﺎﻫﺪة ﺑﺎﻗﻲ زﻣﻼﺋﻪ أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت.
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﺎرك اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻟﻮﻛﺎس ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﺎرﺳﺎ ﺣﺎل ﻓﺸﻞ
دﻳﻔﻴــﺰ ﻓــﻲ اﻟﻠﺤــﺎق ﺑﺎﳌﻮاﺟﻬــﺔ
اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب
اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻴﻨﻴﺎﻣﲔ ﺑﺎﻓﺎرد
ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺴﺒﺐ
إﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺣﻞ.
»اﻟﺴﻴﺘﻲ« ﻳﺘﺤﺪى ﻟﻴﻮن

وﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ذات اﻟﺪور،
ﻳﻠﺘﻘــﻲ ﻏﺪا اﻟﺴــﺒﺖ ﻣﺎن ﺳــﻴﺘﻲ
اﻻﳒﻠﻴــﺰي ﻣــﻊ ﻟﻴﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ
ﻋﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺟﻮزﻳــﻪ اﻟﻔﺎﻻدي ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل.
وﻳﺪﺧﻞ »اﻟﺴﻴﺘﻲ« ،اﻟﺴﺎﻋﻲ إﻟﻰ
اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﻘﺎري ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻟﻖ
اﶈﻠﻲ ،ﻫﺬه اﳌﺒﺎراة وﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ
ﺗﻔﻮق اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ١-٢
ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻻﲢﺎد ،ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻌﺎدﻻ
 ٢-٢إﻳﺎﺑﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ دور اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻢ اﳌﺎﺿﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ
ﺻﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎن ﺳﻴﺘﻲ

اﻟﺬي ﻳﻘﻮده ﻓﻨﻴﺎ »اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف« ﺑﻴﺐ
ﻏﻮاردﻳﻮﻻ.
ﺗﺄﻫﻞ ﺑﺎرﻳﺴﻲ ﻗﺎﺗﻞ

وﻓﻲ اﻧﻄﻼق ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪور رﺑﻊ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺳﺠﻞ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﻫﺪﻓــﲔ ﻓــﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت
اﻷﺧﻴﺮة وﻗﻠﺐ ﺗﺄﺧﺮه أﻣﺎم أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻓﻮز ﻗﺎﺗﻞ  ،١-٢ﻟﻴﺒﻠﻎ
ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ  ١٩٩٥ﻓﻲ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ.
وﺗﻘﺪم أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﺑﻬﺪف اﻟﻜﺮواﺗﻲ
ﻣﺎرﻳﻮ ﺑﺎﺷﺎﻟﻴﺘﺶ ) (٢٧وراء أﺑﻮاب
ﻣﻮﺻﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﭬﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧــﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ ،ﻟﻜــﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺎرﻳﺴــﻲ ﻋﺎدل ﻋﺒــﺮ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﻣﺎرﻛﻴﻨﻴﻮس ) ،(٩٠ﺛﻢ ﺳﺠﻞ ﻫﺪف
اﻟﻔﻮز ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﺑﺪل ﺿﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮوﻧﻲ اﻟﺒﺪﻳﻞ
ارﻳﻚ ﻣﻜﺴﻴﻢ ﺗﺸﻮﺑﻮ-ﻣﻮﺗﻴﻨﻎ.

رﻳﺎﺿﻴﻮن ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«» :اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺒﺎﭬﺎري« أوﻓﺮ ﺣﻈ ًﺎ ..وﻣﻴﺴﻲ ﺣﻞ »اﻟﺒﺎرﺳﺎ« اﻟﻮﺣﻴﺪ

ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻳﺪ
ﻳﺤﻴﻰ ﺣﻤﻴﺪان

ﺟﺬﺑﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﺑﺎﻳﺮن
ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﳌﻘﺮرة اﻟﻴﻮم ﺿﻤﻦ اﻟﺪور
رﺑــﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋــﻲ ﻣــﻦ دوري اﺑﻄﺎل
اوروﺑــﺎ اﻫﺘﻤﺎم وﺳــﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم
اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ واﳉﻤﺎﻫﻴــﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺪول ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮة وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ
وﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﳑﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ
اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﺒﺎﻗﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ،
»اﻷﻧﺒﺎء« اﺳــﺘﻄﻠﻌﺖ آراء ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺣﻮل ﻗﺮاءﺗﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺒﺎراة وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﺈﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
ﻓــﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،أﻓــﺎد ﻻﻋﺐ ﻧﺎدي
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻋﻠــﻲ اﻟﺰﻳﺪ ﺑﺄن
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈــﺎم اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋﺒﺮ إﻟﻐﺎء
اﻟﺬﻫﺎب واﻻﻳﺎب واﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻨﻈﺎم
اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة

ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرك

وﻟﻴﺪ ﻋﻠﻲ

ﺣﺴﲔ ﻳﺎﺳﲔ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﻄﻲ

ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻼ

ﺻﻼح اﻟﻌﻠﻲ

ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻻﻣﻮر واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان ﻣﻮاﺟﻬﺔ
»اﻟﺒﺎرﺳــﺎ« واﻟﻌﻤﻼق اﻟﺒﺎﭬﺎري ﺗﻌﺪ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﺒﻜﺮا ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ،وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ
ان ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺳﻴﺴــﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻔﻮز وﻛﻼﻫﻤﺎ ﳝﺘﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺎدرة
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﳌﻮازﻳﻦ ،وﻟﻔﺖ اﻟﻰ اﻧﻪ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻮز ﺑﺎﻳﺮن ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.

»اﻟﺒﺎرﺳﺎ« ﻓﻲ ﻣﻴﺴﻲ وﺣﺎرس اﳌﺮﻣﻰ
ﻣﺎرك اﻧﺪرﻳﻪ ﺗﻴﺮﺷﺘﻴﻐﻦ.
وأردف ﻣﺒﺎرك ﻗﺎﺋﻼ »ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﻮاﺿﻊ وﳝﻠﻚ ﻣﺪرﺑﺎ ﺳﻴﺌﺎ
وادارة ﺳﻴﺌﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻮز اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻴﺴﻲ
وﺷﺘﻴﻐﻦ ﻓﻘﻂ ،وأﻧﺎ أرى أن ﺑﺎﻳﺮن
ﻫﻮ اﳌﺮﺷﺢ اﻻﻗﻮى ﻟﻠﻔﻮز ﳌﺎ ﳝﻠﻜﻪ
ﻣﻦ ﻻﻋﺒﲔ ﳑﻴﺰﻳــﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳋﻄﻮط ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ﺣﺎرس ﻣﺮﻣــﺎه ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻧﻮﻳﺮ اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺳﻨﺘﲔ وﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺴــﺘﻐﻞ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻫﺬه
اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز«.

ﻻﻣﺘﻼﻛﻬﻤﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﻰ ان ﻣﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺳﻼح ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
اﻟﻔﺘﺎك وﻓﻲ ﺣــﺎل ﰎ ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺘﻌﻄﻞ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ
واﺿﺢ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ان ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ﺗﻜﻤﻦ
ﻓﻲ ﺧــﻂ دﻓﺎﻋﻪ .وﻗﺎل ﻋﻠﻲ »ﺑﺎﻳﺮن
اﻳﻀﺎ ﳝﺘﻠﻚ ﺳــﻼح ﻓﺘــﺎك ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺘﻮاﺟــﺪ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ اﻻﻫﺪاف اﻟﭙﻮﻟﻨﺪي
روﺑﺮت ﻟﻴﭭﺎﻧﺪوﭬﺴﻜﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ
اﻟﻬﺠﻤﺎت ،وأرى ان اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎﭬﺎري
ﻫﻮ اﻷوﻓﺮ ﺣﻈــﺎ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻣﻊ
ﻣﺎن ﺳﻴﺘﻲ«.

اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻓﻀﻞ ﺑﺪﻧﻴﺎ وأﻛﺜﺮ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻداء ﻟﻌﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺎﭬﺎري ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ
ﻣﺎﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺴﻲ ﻓﻘﻂ وﺣﻠﻮﻟﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ.

واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة »ﻟﻴﺲ اﻻﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﻳﻔﻮز« ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ وﻫﻮ
ﳝﺘﻠﻚ اﳊﻠﻮل اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻴﺴﻲ
وﺳﻮارﻳﺰ وﻏﺮﻳﺰﻣﺎن.

وﻣﻦ ﻳﺴــﺘﻐﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﻻﻣﺜﻞ
ﺳﻴﻜﺴﺐ اﳌﻮاﺟﻬﺔ«.

اﻟﺸﻄﻲ» :ﻓﻮرﻣﺔ ﺑﺎﭬﺎرﻳﺔ«

اﳌﻼ :ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ

ﻋﻠﻲ» :ﻟﻴﻔﺎ« ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ أﻫﺪاف

ﻳﺎﺳﲔ :ﻣﻴﺴﻲ ﻗﻮة ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

ﺑﺪوره ،ﺗﻮﻗﻊ ﻻﻋﺐ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻟﻴﺪ ﻋﻠﻲ
أن ﺗﻜﻮن اﳌﺒﺎراة ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ

وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺪرب اﻟﻴﺮﻣﻮك اﳌﺆﻗﺖ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺴﲔ ﻳﺎﺳﲔ ﻓﻮز ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
ﺑﻬﺪﻓــﲔ دون رد ،وذﻟﻚ ﻳﻌﻮد ﻷﻧﻪ

أﻣﺎ اﳌﺪرب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﻄﻲ،
ﻓﻘــﺪ رأى ان اﻟﻔﺮﻳﻘــﲔ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن
اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ،
ﻓﻬﻨﺎك ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻟﺬي ﳝﺮ ﻓﻲ
»ﻓﻮرﻣﺔ« ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨــﺬ اﻗﺎﻟﺔ اﳌﺪرب
اﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻮﭬﺎﺗﺶ واﺳــﻨﺎد
اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻬﺎﻧﺰ ﻓﻠﻴﻚ ،واﻟﺬي ﻧﻘﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺎﭬﺎري ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺑﺎت اﻛﺜﺮ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﺸﺎﻃﺎ وﻗﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮال
اﳌﺒﺎراة ،وﻟﻜﻦ ﻋﻮدﺗﻨﺎ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺎم ﺑﻨﻈﺎم ﺧﺮوج اﳌﻐﻠﻮب ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة

ﻓــﻲ ﺣﲔ أﻛﺪ ﻣﻬﺎﺟــﻢ ﺧﻴﻄﺎن
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻼ ان اﳌﺒﺎراة ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑــﲔ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ،وﻟﻌﻞ اﺑﺮز
ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﺒﺎﻳﺮن ﻫﻮ ﻟﻌﺒﻪ اﳉﻤﺎﻋﻲ،
وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﺳــﻴﻌﺎﻧﻲ ﺧــﻂ دﻓﺎع
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻣﺎم ﺧﺼﻤﻬﻢ
اﻻﳌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ.
واﺿﺎف اﳌﻼ »إذا ﻛﺎن ﺧﻂ وﺳﻂ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺣﻀﻮره ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﺗﺄﻟﻖ ﻣﻴﺴــﻲ ﻓﺴﻴﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز واﻟﺘﺄﻫﻞ ،وأﺗﻮﻗﻊ ان
ﺗﻜﻮن اﳌﺒﺎراة ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻔﺮص

ﻣﺒﺎرك :ﻧﻮﻳﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﺑﺎﻳﺮن

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،وﺻﻒ ﻻﻋﺐ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرك ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑـ»اﳌﺘﻬﺎﻟﻚ«
ﻣﻨﺬ ﺷــﻬﺮ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ وﻳﻌﻴﺶ
ﻇﺮوﻓــﺎ ﺻﻌﺒﺔ وﻳﻌﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﺬي ﻳﺸــﻬﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة ،ﻣﺸــﻴﺮا اﻟﻰ ان ﻗﻮة

روﻧﺎﻟﺪو ﻳﻨﻮي اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ ﻳﻮﭬﻨﺘﻮس
أﻛﺪت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ،أن
ﻻﻋﺐ ﻳﻮﭬﻨﺘﻮس ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧﺎﻟﺪو ،ﺑﺪأ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳــﻖ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻘﺐ
اﻹﻗﺼــﺎء ﻣﻦ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ أﻣﺎم ﻟﻴﻮن.
ﻗﺎﻟــﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻛﺎﻟﺘﺸــﻴﻮ
ﻣﻴﺮﻛﺎﺗﻮ» :ﻳﺸﻌﺮ روﻧﺎﻟﺪو
ﺑﺎﳌﺮارة ﻋﻘﺐ ﺗﻮدﻳﻊ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
اﻟﻜﺒﻴﺮ واﺛﻘــﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ
ﻳﻮﭬﻨﺘﻮس ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺪرس
ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم،
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﻮدﻳﻊ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ«.
وﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﳌﺰاﺟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻮداع اﳌﺒﻜﺮ ﻣﻦ دوري اﻷﺑﻄﺎل ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﺑﺪوره
ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻋﺐ

اﻟــﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ أداء وﺗﻌﺎون ﻣﻦ
زﻣﻼﺋﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ أرض
اﳌﻠﻌﺐ.
وﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺒــﺔ روﻧﺎﻟﺪو
ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﻴﺮﻣﺎن ﻫﻮ
اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷﻗﺮب ﻟﻼﻋﺐ ،ﺣﺘﻰ
وإن ﻛﺎن اﻟﻨﺎدي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻋﻘﺐ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.
وأﻛــﺪت اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ أن ﺑﻴﻊ
روﻧﺎﻟﺪو ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻴﻮﭬﻨﺘﻮس
ﻋﻦ رﺣﻴﻞ دﻳﺒﺎﻻ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻮﻓﺮ »اﻟﺒﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي«
ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ١٠٨ﻣﻼﻳﲔ ﻳــﻮرو ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﻨﺠﻢ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ أﻧﺪرﻳﺎ
ﺑﻴﺮﻟﻮ ﻓﻲ أوﻟﻰ ﲡﺎرﺑﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.

إﻟﻐﺎء »اﻹﻋﺎدة« ﻓﻲ ﻛﺄس إﳒﻠﺘﺮا
ﻗﺎل اﻻﲢﺎد اﻻﳒﻠﻴﺰي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم إﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻠﻌﺐ ﻣﺒﺎرﻳﺎت إﻋﺎدة
ﻓﻲ ﻛﺄس اﻻﲢﺎد اﻻﳒﻠﻴﺰي ﳌﻮﺳــﻢ  ٢٠٢١-٢٠٢٠ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻜﺪس اﳉﺪول وﺳﻂ أزﻣﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ.«١٩-
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺄس ﻓﻲ أول ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﳌﻘﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ  ،٢٠٢٠ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺳﺘﺎد وﳝﺒﻠﻲ ﻳﻮم  ١٥ﻣﺎﻳﻮ .٢٠٢١
وأوﺿﺢ اﻻﲢﺎد اﻻﳒﻠﻴﺰي ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﳉﺪول »ﺑﻬﺪف
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺒﺎرﻳﺎت ﻟﻦ ﺗﻠﻌﺐ ﻣﺒﺎرﻳﺎت إﻋﺎدة
)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎدل( ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ .«٢٠٢١-٢٠٢٠
وأﺿﺎف أن اﳉﻮاﺋﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻌﻮد ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻮﺳﻢ ٢٠١٨-٢٠١٧
ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ ﳉﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻤﲔ ﻣﻦ
ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ .وﺳﻴﺤﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ  ١٫٨ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ) ٢٫٣٦ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ٣٫٦ﻣﻼﻳﲔ ﺟﻨﻴﻪ
اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻢ اﳌﺎﺿﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال اﳌﺒﺎراﺗﲔ ﻓﻲ اﻟﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻜﺄس اﻟﺮاﺑﻄﺔ
ﲟﺒﺎراة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  .٢٠٢١وﺳﺘﺴــﺤﺐ ﻗﺮﻋﺔ اﻟﺪور اﻷول
ﻓﻲ  ١٨اﻟﺸﻬﺮ اﳉﺎري.

اﻟﻌﻠﻲ :اﻟﺒﺎﻳﺮن أﻗﺮب وﻟﻜﻦ!

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أوﺿــﺢ ﻣﺪرب ﻓﺌﺔ
اﻟﺸــﺒﺎب ﺑﻨــﺎدي اﻟﻴﺮﻣﻮك ﺻﻼح
اﻟﻌﻠــﻲ ان ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﲔ اﻟﻴﻮم
ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﻰ ان ﺑﺎﻳــﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق
أﻓﻀﻞ وﻟﻜﻦ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ أﻧﻪ
ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ.
وﻗــﺎل اﻟﻌﻠﻲ »ﺗﺒــﺪو اﳊﻈﻮظ
ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ ،وﻛﻼ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﳝﺘﻠﻚ
اﳋﺒﺮة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺒﺎرﻳﺎت،
وأرى أن اﻟﺒﺎﻳــﺮن ﻳﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ
اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﻮة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻴﺴﻲ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
رﻏﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺎﳊﺔ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻓﻘﺪان ﻟﻘﺐ اﻟﻠﻴﻐﺎ«.

أوزﻳﻞ :ﻟﻦ أﺗﺮك »اﳌﺪﻓﻌﺠﻴﺔ«
ﻧﻔﻰ ﻻﻋﺐ آرﺳﻨﺎل اﻹﳒﻠﻴﺰي اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد
أوزﻳﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺷــﺎﺋﻌﺎت رﺣﻴﻠﻪ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ
اﻟﻔﺮﻳﻖ .وﻗﺎل ﳌﺠﻠﺔ أﺛﻠﻴﺘﻴﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ» :ﻣﻮﻗﻔﻲ
واﺿﺢ ،ﺳﺄﺑﻘﻰ ﻫﻨﺎ ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻓﻲ ﻋﻘﺪي«.
وداﻓﻊ أوزﻳﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻗﺮاره ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻨﺎزل
ﻋﻦ راﺗﺒﻪ ﺧﻼل أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،وﻗﺎل» :ﻟﻢ ﺗﻜﻦ

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻮاﻓﻖ
ﻓﻘﻂ ،ﻛﺎن ﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺼﻐﺎر،
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ«.
واﺧﺘﺘــﻢ» :ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻢ أﻛﻦ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ،
ﻟﻜﻦ اﺳــﻤﻲ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ،أي ﺷﺨﺺ
ﻳﻌﺮﻓﻨﻲ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻢ أﻧﺎ ﻛﺮﱘ«.

ﻣﺎﺗﻮﻳﺪي إﻟﻰ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﺎﻣﻲ
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻧﺎدي إﻧﺘﺮ ﻣﻴﺎﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻊ
ﻻﻋﺐ ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻠﻴﺰ ﻣﺎﺗﻮﻳﺪي
اﻟﺬي أﻧﻬــﻰ ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﻳﻮﭬﻨﺘﻮس اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﻮﺗﺒﻮل إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ«.
وأﻛﺪ اﻟﻨﺎدي ،اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ دوري »إم إل
إس« واﳌﻤﻠﻮك ﻟﻨﺠﻢ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻹﳒﻠﻴﺰي

اﻟﺴﺎﺑﻖ دﻳﭭﻴﺪ ﺑﻴﻜﺎم ،اﻣﺲ وﺻﻮل ﻻﻋﺐ ﺧﻂ
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺮﺗﺪي اﻟﺮﻗﻢ .٨
وﻓﺴﺦ ﻣﺎﺗﻮﻳﺪي ) ٣٣ﻋﺎﻣﺎ( ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪه ﻣﻊ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز واﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،٢٠٢١ﻟﻴﺒﺪأ ﻣﺸﻮارا ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
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اجلمعة

«كورونا» يحصد  750ألف
وفاة حول العالم وأملانيا
تُبشر بلقاح.

رئيس التحرير :يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام  1976تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

التباشير وحدها ال تكفي!

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

شيِّعت.
تيسير عز الدين فؤاد 82 :عاما ـ ت 97334499 :ـ ُ
ناصر محمد عبداهلل بن غيث 71 :عاما ـ ت 97281818 :ـ 99288171
شيِّع.
ـ ُ
شيِّع.
أحمد محمد علي البداح 72 :عاما ـ ت 99546887 :ـ ُ
عبدالغني جابر العيدان 65 :عاما ـ ت 55507226 :ـ 65554100
شيِّع.
ـ ُ
جوزه جميعان ثنيان الشمري ـ زوجة مناور محمد خلف الشمري:
شيِّعت.
 76عاما ـ ت 50202009 :ـ ُ
الدحيم ـ أرملة عبدالرحمن ابراهيم
موضي محمد عبدالرحمن
ِّ
شيِّعت.
املعود 73 :عاما ـ ت 97940050 :ـ  99455311ـ ُ
سليمان راشــد عبداهلل الرندي 67 :عاما ـ ت 62229995 :ـ
شيِّع.
 66499984ـ ُ
خالد عيسى يوسف بن عيسى القناعي 85 :عاما ـ ت99622878 :
شيِّع.
ـ  66667272ـ ُ
ليلى عبدالسيد حيدر علي 67 :عاما ـ ت 99074562 :ـ 66984774
شيِّعت.
ـ ُ
شيِّعت.
معصومة عبداهلل علي النجاده 69 :عاما ـ ت 99730397 :ـ ُ
ناصر محمد مزيد اجلفيرة 80 :عاما ـ ت 96654448 :ـ 66066076
شيِّع.
ـ ُ
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عساها خير ..بس الناس كانت
ناطرة غير چذي.
واحد

سامي جوهر ومحمد مبارك ومحمد الشارخ حصدوا جوائز السحب الشهري

البقاء هلل

أمنية

مجلس الوزراء يبقي على
احلظر اجلزئي ويدمج بعض
بنود املرحلة اخلامسة مع
«الرابعة».

الشويخ ،طريق املطار ،شارع الصحافة ص.ب 23915
الصفاة ،الرمز البريدي  13100كويت

أبواللطف

آراء

خووش حچي
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علي اخلالد يفوز بسيارة 1000854-GAC-GS7
اجلائزة الكبرى للسحب النهائي مبهرجان «األنباء»
بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة
عبدالعزيز أشكناني ،أجريت في مقر «األنباء»
أمس اخلميس  4سحوبات لتحديد الفائزين
من مشــتركي اجلريدة بجوائــز املهرجان
التسويقي .وقد مت إجراء السحوبات األربعة
دفعة واحدة ،وذلك بعد أن مت تأجيلها خالل
الفترة املاضية بسبب جائحة كورونا ،حيث
فاز في ســحب اجلائزة الكبرى للســحب
النهائي بسيارة  1000854-GAC-GS7حمراء
اللون املشترك علي أحمد اخلالد فيما جاء
عزم محمد عزم احتياطيا.
وفي جوائز السحب الشهري فاز بسيارة
 GAC-GS4بيضاء اللون كل من سامي جوهر
عن شهر فبراير ومحمد مبارك العنزي عن
شهر مارس ومحمد علي الشارخ عن شهر
أبريل ،فيما جاء مهدي الزيد وأشــرف بدر
عبد املوجود احتياطيني.
و«األنباء» إذ تعد مشتركيها وقراءها على
الدوام بكل جديــد ومميز ،تتمنى للجميع
حظا سعيدا.

عبدالعزيز القراوي

«عندما هاجم متعصبو العرق األبيض مدينة
شارلوتسفيل بالمشاعل والضغائن قال عنهم
ترامب :إنهم قوم طيبون»

جو بايــدن املرشــح الدميوقراطي
النتخابات الرئاسة األميركية ،منتقدا
مؤيدي الرئيس ترامب.
«الجمهوريون يرفضون معونة بطالة بـ 600

دوالر أسبوعي ًا لـ  30مليون أميركي ،ويبحثون
إعفاءات ضريبية بـ  102مليار دوالر لألغنياء»

السياسي الدميوقراطي بيرني ساندرز،
منتقدا احلزب اجلمهوري األميركي.
«ليست أميركية من أصول أفريقية .هي ملونة،
وليست سوداء»

احملامي واملعلق السياسي اجلمهوري
مارك ليفني ( 62عاما) يرفض وصف
كاماال هاريس بأنها أول نائبة رئيس
سوداء من أصول أفريقية.
«انها تساند رفع الضرائب وتوفير الخدمات
الطبية المجانية وفتح الحدود واإلجهاض»

نائب الرئيــس األميركي مايك بنس،
منتقدا اختيار بايدن لكاماال هاريس
التي يصفها باليسارية املتطرفة.

طقس نهاية األسبوع :حار وغبار
قالت إدارة األرصاد اجلوية
إن طقــس البالد حــار نهارا
في حني يكــون حارا أحيانا
خــالل الســاعات ألولى من
الليل ومائال للحرارة في آخره
والرياح شمالية غربية خفيفة
إلى معتدلة الســرعة تنشط
أحيانا مع فرصة للغبار املثار
على املناطق املكشوفة خالل
نهار غد السبت.
وأضاف مراقب التنبؤات
اجلوية بــاإلدارة عبدالعزيز
القــراوي فــي تصريــح لـــ
(كونــا) أنه في هــذه الفترة

أبعد من الكلمات

من فصــل الصيف يســتمر
تأثر البالد بامتداد منخفض
الهند املوسمي الذي تصاحبه
كتلة هوائية حارة إلى شديدة
احلرارة خالل ساعات النهار.
وتوقع القراوي أن يكون
الطقس نهــار اليوم اجلمعة
شــديد احلــرارة والريــاح
شــمالية غربيــة خفيفة إلى
معتدلة السرعة تنشط على
فتــرات ودرجــات احلــرارة
العظمى املتوقعة بني  46و48
درجة مئوية.
ولفــت إلــى أن الطقــس

الفجر
الشروق

ليال ســيكون حارا إلى مائل
للحــرارة والرياح شــمالية
غربيــة خفيفة إلــى معتدلة
السرعة بحرارة بني  31و33
درجة.
وقال القراوي إن الطقس
نهار الســبت سيكون شديد
احلــرارة والرياح شــمالية
غربيــة خفيفة إلــى معتدلة
الســرعة مثيــرة للغبــار
خصوصــا علــى املناطــق
املكشوفة ودرجات احلرارة
العظمى املتوقعة بني  46و48
درجة.
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