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ﺟﻮﻟﻴﻴﺖ ﺑﻴﻨﻮش ﺗﺘﺮأس ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﺮﻟﻴﻦ

ص ١٣

»اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« :ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻄﻌﻮن ًاﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻧﺘﻬﻰ
أﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮﻫﺎ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪ  ١٥ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

• ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ١٦اﻷرﺑﻌﺎء ...واﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ اﻟﻄﻌﻮن
ً
اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻘــﺪم إﻟـﻴـﻬــﺎ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ؛ ﻷن ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ً
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻴﻌﺎد ﻣﺤﺪد ﺑ ـ  15ﻳــﻮﻣــﺎ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2016ﻣﻮﺿﺤﺔ
أن ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻌﻮن ﺗﻘﺎم ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
أو ﻟﺒﻄﻼن اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.
ورﻓﻀﺖ »اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ،أﻣﺲ ،ﻃﻌﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﺎدل ﻗﺮﺑﺎن ،ﻟﺒﻄﻼن ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﺟﻤﻌﺎن

اﻟﺤﺮﺑﺶ ووﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ
ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺤﺒﺴﻬﻤﺎ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات و 6أﺷﻬﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ دﺧﻮل
اﻟﻤﺠﻠﺲ؛ ﻷﻧﻪ ﻃﻌﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺟﺮﻳﺖ ،وﻫﻮ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻤﺎرﺳﻪ »اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻣﺤﺪد ﻋﻘﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﺣﻜﻢ »اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻀﻮﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﻬﺎ  19اﻟﺠﺎري ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة

 16ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،إذ ﻟﻬﺎ
رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ ،أو اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺳﻴﺮﺗﺐ زواﻟﻬﺎ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻟﺬي ﺗﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﺈﻋﻼن إﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ،وﺷﻐﻮر ﻣﻘﻌﺪﻳﻬﻤﺎ،
واﻟــﺪﻋــﻮة ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ آﺧـ ــﺮ ،ﻗ ـﻀــﺖ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ

»ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﺧﻔﺾ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺘﻬﻢ ﻟﺮده  ٤ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ  ١٠دﻧﺎﻧﻴﺮ
ً
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ّ
ﺣﺼﻠﺖ  ٢٠ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻮزارة
●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻗ ـ ــﺮرت اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ،أﻣ ــﺲ،
إﺧ ــﻼء ﺳـﺒـﻴــﻞ أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﺘـﻬـﻤـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ ﺿ ـﻴــﺎﻓ ــﺔ وزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺪد  4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر

ﻟﺤﺴﺎب اﻟــﻮزارة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺘﻨﻈﺮ
ً
ﻃﻠﺐ ﺷﻘﻴﻘﻪ اﻟﻤﺤﺒﻮس أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
ً
ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﺪاده ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
وﻣـﺌـﺘــﻲ أﻟ ــﻒ ،ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻨﺪق اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻜﺎﻧﻪ
ﻣﻦ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
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●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﻋـ ـﻠ ــﻦ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟـﻠـﻘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ أﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﻤــﻮﺳــﻰ
»ﺑــﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗــﺮار ﺧﻔﺾ رﺳــﻮم
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟــﺪى
اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ

ً
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫ ـﻠــﻲ ،ﻣــﻦ  60دﻳـﻨــﺎرا
إﻟـ ــﻰ  10ﻓ ـﻘــﻂ ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ«،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ
ُ
ﻣﺮور ﺳﻨﺔ ﺗﺪﻓﻊ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ«.
وﺻ ــﺮح اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻰ ،أﻣ ــﺲ ،ﺑــﺄن
»اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮار ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﻒ
اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ 02

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪرﻫﺎ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﺿﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺤﺠﺐ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻧﻈﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻹﻟﻐﺎء.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚّ ،
أﺟـﻠــﺖ »اﻟــﺪﺳـﺘــﻮرﻳــﺔ« اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
اﻟـﻄـﻌــﻦ ﺑ ـﻌــﺪم دﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗ ـﻌــﺎرض اﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ،
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﺎدل
ﻗﺮﺑﺎن ،إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻓﺘﺢ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

ً
ﺗﺤﻀﻴﺮا ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ MSCI
ﻓﻲ رؤوس أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
● ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ
وا ﻓـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺖ وزارة ا ﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
ً
اﻟﻤﺎل رﺳﻤﻴﺎ ،ﻓﺘﺢ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺴﻘﻒ
ً
اﻟﻤﺤﺪد ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ

ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ،ﻣﻊ
ﺿﺮورة ﺣﺼﻮل أي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻋﻨﺪ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ .%5
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻷﻣﻴﺮ :ﻧﺆﻳﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺛﻤﺔ
اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ أﻣﻨﻬﺎ

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

٠٦-٠٤
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻜﻠﻒ »اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ«
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ »ﻧﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ«
وﺳﻂ ﺳﺠﺎﻻت ﺳﺎﺧﻨﺔ

اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي:

»إﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل
ﻣﻴﺪﻳﺎ« ...ﺑﻴﻦ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
واﺑﺘﺰاز اﻟﻜﻮﻳﺖ ١٠

دلبلا

•
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اﻷﻣﻴﺮ :ﻧﺆﻳﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺛﻤﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ أﻣﻨﻬﺎ
اﺳﺘﻘﺒﻞ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺤﻤﺪ واﻟﻤﺒﺎرك وﻋﺰى ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ،
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣــﺲ ،ﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ.
واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻞ ﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮه ،رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ،
وﺳ ـﻤ ــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟـﻤـﺤـﻤــﺪ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
إﺛﺮ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ
ّ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻣﺜﻞ ﺳﻤﻮه ﻓﻲ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎدي
واﻷرﺑ ـﻌ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﻮرج ﺑﻮش.
ﻛ ـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺳ ـﻤ ــﻮه ،رﺋـﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه،

ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺔ إﻟـ ــﻰ أﺧ ـﻴ ــﻪ ﻣﻠﻚ
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ
آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻤــﻮه ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ
ﺑ ــﻮﻓ ــﺎة اﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻔــﻮر ﻟ ـﻬــﺎ ﺑـ ــﺈذن اﻟـﻠــﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻧــﻮرة ﺑﻨﺖ
ﻋ ـﻴ ـﺴ ــﻰ ﺑـ ــﻦ ﺳ ـﻠ ـﻤ ــﺎن آل ﺧـﻠـﻴـﻔــﺔ
ً
ﺳ ــﺎﺋ ــﻼ ﺳـ ـﻤ ــﻮه اﻟ ـﻤ ــﻮﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺎﻟــﻰ
أن ﻳ ـﺘ ـﻐ ـﻤ ــﺪﻫ ــﺎ ﺑـ ــﻮاﺳـ ــﻊ رﺣ ـﻤ ـﺘــﻪ
وﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ وأن ﻳﻠﻬﻢ
اﻷﺳ ــﺮة اﻟـﻤــﺎﻟـﻜــﺔ اﻟـﻜــﺮﻳـﻤــﺔ ﺟﻤﻴﻞ
اﻟﺼﺒﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺰاء.

ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺚ ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ،ﺑ ـﺒــﺮﻗ ـﻴــﺔ

ﺗـﻌــﺰﻳــﺔ إﻟ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ إﻳ ـﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣ ــﺎﻛ ــﺮون،
أﻋـ ــﺮب ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺳ ـﻤــﻮه ﻋ ــﻦ ﺧــﺎﻟــﺺ
ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺎزﻳ ـ ــﻪ وﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدق ﻣـ ــﻮاﺳـ ــﺎﺗـ ــﻪ
ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺬي
وﻗ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ "ﺳ ـﺘــﺮاﺳ ـﺒــﻮرغ"
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ وأﺳـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻘــﻮط
ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ،
ً
راﺟـﻴــﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ
وﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻦ ﺳـ ــﺮﻋـ ــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎء
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ً
ﻣـ ـ ـ ــﺆﻛـ ـ ـ ــﺪا ﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮه اﺳـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻜ ــﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ وإداﻧﺘﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻬﺬا
اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺟــﺮاﻣــﻲ اﻟــﺬي اﺳﺘﻬﺪف
أرواح اﻷﺑ ــﺮﻳ ــﺎء اﻵﻣ ـﻨ ـﻴــﻦ واﻟ ــﺬي
ﻳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﻓ ــﻰ ﻣـ ـ ــﻊ ﻛ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاﺋـ ــﻊ

واﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﻢ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ وﺗ ــﺄﻳ ـﻴ ــﺪﻫ ــﺎ
ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻹﺟ ـ ــﺮاء ات اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻫــﺬه اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺛﻤﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ
زﻋﺰﻋﺔ أﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.
وﺑـﻌــﺚ ﺳـﻤــﻮه ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
اﻟـ ـ ــﻰ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺟـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻛـﻴـﻨـﻴــﺎ
أﻫﻮرو ﻛﻴﻨﻴﺎﺗﺎ ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﻋ ــﻦ ﺧ ــﺎﻟ ــﺺ ﺗ ـﻬــﺎﻧ ـﻴــﻪ ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ
ً
اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻪ
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻌــﺚ ﺳ ـﻤــﻮ وﻟـ ــﻲ اﻟـﻌـﻬــﺪ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻧـ ـ ــﻮاف اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ،وﺳ ـﻤــﻮ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ أﻣﺲ
اﻷﻣﻴﺮ

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ

اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ وزﻳﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ

ﺳﻤﻮه اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻧﻢ واﻟﻤﺤﻤﺪ واﻟﻤﺒﺎرك واﻟﺨﺎﻟﺪ واﻟﺠﺮاح وﻣﺠﻠﺲ »وﻗﻔﻴﺔ اﻟﻘﺪس«
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮ وﻟـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬــﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧ ــﻮاف اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،ﻓــﻲ ﻗﺼﺮ
ﺑﻴﺎن ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﺮزوق اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ ،وﺳ ـﻤــﻮ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟـﻤـﺤـﻤــﺪ ،وﺳـﻤــﻮ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻟـﺨــﺎﻟــﺪ ،ووزﻳ ــﺮة
ﺧـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺟـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻤ ـﺴــﺎ
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻛﺎرﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﺴﻞ واﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺒﻼد.
ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺳﻢ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎت ﺑــﺪﻳــﻮان ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟـﻌـﻬــﺪ ،اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻣ ـﺒــﺎرك اﻟـﺼـﺒــﺎح،
وﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون

ً
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ وﻓﺪ »ﺻﻨﺪوق وﻗﻔﻴﺔ اﻟﻘﺪس« أﻣﺲ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺒﻴﺰي.
ﻛ ـﻤ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،ﻧــﺎﺋــﺐ
رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳـﻤــﻮه ،ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ
ﺷــﺆون اﻟــﺪﻳــﻮان اﻷﻣـﻴــﺮي اﻟﺸﻴﺦ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
أﻣ ـﻨــﺎء ﺻ ـﻨــﺪوق ووﻗـﻔـﻴــﺔ اﻟـﻘــﺪس
ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﺗــﺮﻛــﻲ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﺑﻦ

ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ وأﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ
أﻣﻨﺎء اﻟﺼﻨﺪوق وذﻟــﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻣـﺠـﻠــﺲ أﻣ ـﻨــﺎء ووﻗـﻔـﻴــﺔ
ً
اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  11و  13دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان "ﻧـ ـﺤ ــﻮ رؤﻳـ ــﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻓﺮاج ﻗﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻘﺪس".
وﻋـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮه ﻋـ ـ ـ ــﻦ ﺷ ـ ـﻜـ ــﺮه
وﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮه ﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ وأﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء
ً
ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﺼﻨﺪوق ،ﻣﺸﻴﺪا
ﺑﺠﻬﻮدﻫﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧـ ــﻲ
واﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﺪس وإﻏﺎﺛﺔ
ً
اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺧﺮ دوﻣــﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ
وإﻏـ ــﺎﺛـ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨــﻲ،
ً
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح.

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وزﻳﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ أﻣﺲ
اﻟﻤﺒﺎرك
اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ،ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ،
وزﻳ ــﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻛــﺎرﻳــﻦ ﻛﻨﺎﻳﺴﻞ
واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﻼد.

ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ :ﺣﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ
• ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻄﻮرات ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻪ اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ
• ﻛﻨﺎﻳﺴﻞ :ﻧﺤﺘﺮم دور اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون وﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻤﻴﺰة
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ
إن »اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ -
ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ أي أﻣﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ً
ﻃﺎرئ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺼﻞ إﻟﻰ
ﺣﻞ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ.

أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻ ـﺒــﺎح اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ،أﻣـ ــﺲ ،أﻧ ــﻪ ﻟ ـﻴــﺲ ﻫ ـﻨــﺎك ﺑــﺪﻳــﻞ ﻋ ــﻦ اﻟـﺤــﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻹﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،ﻗﺎﺋﻼ" :ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻣﻊ اﻷﺷﻘﺎء اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ،
وﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ".
وأﺿــﺎف اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻣﻊ وزﻳــﺮة
ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻛﺎرﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﺴﻞ ،إﺛــﺮ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺗﻨﺎوﻟﺖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺲ ،أﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ،
وﻫﻲ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻵن.
وأﻋــﺮب ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻫﺬه
اﻟﻤﺸﺎورات ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻟﺪاﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺸﻘﻴﻖ.

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ ،وزﻳﺎرة وزﻳﺮ
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺨﻴﺖ اﻟﺮﺷﻴﺪي اﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺑﻮادر
اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻗﺎل إن "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ أي أﻣــﺮ ﻃــﺎرئ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ،وﻧﺤﻦ

ﻗـ ــﺎدرون ﻣــﻊ ﺣ ــﺮص ﺳـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد وﺧ ــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻘﺎءاﺗﻨﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻛﻞ
أوﺟــﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ ،وﺳﻨﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ
ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ".
ّ
وﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ،
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺨﺎض ﻋﺴﻴﺮ
وﻫﺬا ﻣﺎ "ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﺤﺸﺪ اﻟﺠﻬﻮد ووﻗﻒ
ﻧــﺰﻳــﻒ اﻟ ــﺪم ،ﺳ ــﻮاء ﻓــﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺳــﻮرﻳــﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ،
ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺸﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وإﻋﻄﺎء ﺷﻌﻮب ﻫﺬه اﻟﺪول
اﻟﻘﺮار ﻟﺮﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ".
وﻗﺎل" :ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻨﻤﺴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  53ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرات ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻛــﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
وﺳــﺎﻫ ـﻤــﺖ ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﻃ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰﻫــﺎ ﻓ ــﻲ ﺷﺘﻰ
اﻟﻤﺠﺎﻻت وﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت".

ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻤﻴﺰة
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟــﻮزﻳــﺮة ﻛﻨﺎﻳﺴﻞ "إﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺮم دور

ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻼﻗﺎت
ﻣـﻤـﻴــﺰة ﻣــﻊ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻣـﻬــﻢ ﺟ ــﺪا أن أزور اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﺘﻜﻮن
ﻣﺒﺎدرة ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟــﺰﻳــﺎرات اﻟﻮﻓﻮد اﻷوروﺑـﻴــﺔ اﻟﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ".

أزﻣﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ
وأﺿــﺎﻓــﺖ "اﻟﺘﻘﻴﺖ ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،ورﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣــﺔ ﻣ ــﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ،واﺳﺘﻔﺪت ﻛﺜﻴﺮا ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎرة"،
ﻗﺎﺋﻠﺔ" :ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
أﻃﻔﺎل اﻟﻴﻤﻦ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،وأن
ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ".
وذﻛ ــﺮت أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻷﻣــﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ وﻓــﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ "ﻗــﺎل ﻟﻲ
وزﻳﺮ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ أﻣﺎم اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ ان اﻷﻣ ــﺮ ﺳﻴﺄﺧﺬ وﻗـﺘــﺎ أﻃ ــﻮل ﻹﻋ ــﺎدة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟـﺴــﻮرﻳـﻴــﻦ اﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ وﻣـﻨــﺎزﻟـﻬــﻢ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﺑﺎﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺒﻞ وﺟﻮد اﻷﻣﻦ وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻐﺎم".

اﻟﻜﻮﻳﺖ :اﻟﺴﻼم ﻟﻴﺲ إﻧﻬﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﺤﺴﺐ
ﺑﻞ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ

اﻟﺒﻨﺎي :ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ ﻳﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ ورواﻧﺪا ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ
اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻜﻮﻳﺖ أن اﻟﺴﻼم
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ اﺳﺘﻌﺎدة
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ
ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب
واﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
اﻟﻌﺮﻗﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

أﻛﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺘﻴﻦ ﻓــﻲ ﻳﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ
اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ورواﻧـ ــﺪا ﺑـﺼــﻮرة ﻣﻌﻤﻘﺔ ،ﻟﻠﺨﺮوج
ﺑــﺄﻓـﻀــﻞ اﻟـ ــﺪروس اﻟـﻤـﺴـﺘـﻔــﺎدة ،واﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﺷ ــﺎﺑ ــﺖ ﻋـﻤـﻠـﻬـﻤــﺎ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳـﺴـﻤــﺢ ﺑــﺎﻟ ـﺒ ـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ ،إذا
ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺧ ــﻼل ﺟﻠﺴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ﺣــﻮل اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ
اﻷ ﻋـﻤــﺎل اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺘﻴﻦ،
واﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻃﺎرق اﻟﺒﻨﺎي ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﺎي "ﺷﻬﺪﻧﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻧﺘﻬﺎء
وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻲ ارﺗ ـﻜ ـﺒــﺖ ﻓ ــﻲ اﻗـﻠـﻴــﻢ
ﻳﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،و ﺑــﺬ ﻟــﻚ ﻧﻜﻮن أﻏﻠﻘﻨﺎ
ﻣ ـﻠــﻒ أول ﻣـﺤـﻜـﻤـﺘـﻴــﻦ دو ﻟ ـﻴ ـﺘ ـﻴــﻦ ﺟﻨﺎﺋﻴﺘﻴﻦ
ﻣﻌﻨﻴﺘﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻋــﻦ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎﻛــﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ
اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ ،واﻧـﺘـﻘــﺎل اﻻﺧـﺘـﺼــﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ﻟ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺒ ـﻘــﻰ ﻣ ــﻦ أﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻫــﺎﺗـﻴــﻦ
اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤـﺘـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ اﻵﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ
اﻷﻋﻤﺎل".

اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ
وأﺿﺎف أن "ذﻟﻚ ﺟﺎء ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﻬﺞ

اﻟــﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ﻧﺤﻮ إﻋــﻼء ﻣﺒﺪأ
ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻹﻓــﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ،وﺻــﻮﻻ اﻟﻰ
اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن "اﻟﺴﻼم
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة اﻟ ـﻌــﺪاﻟــﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟــﺬﻳــﻦ ارﺗﻜﺒﺖ
ﺑـﺤـﻘـﻬــﻢ ﺟ ــﺮاﺋ ــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺮب واﻹﺑـ ـ ــﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟـﺘـﻄـﻬـﻴــﺮ اﻟ ـﻌــﺮﻗــﻲ ،وذﻟـ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ

ً
إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ".
وﺑ ـ ّـﻴ ــﻦ أن اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ زﻳ ـ ــﺎدة
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﺎت
إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﺣـﻜــﺎم اﻟـﺼــﺎدرة ،ﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ ،واﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑ ــﺎﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎك ﺣ ــﺮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ ،ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﺗــﻮﻗــﻒ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺘﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺘﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻏﻼﻗﻬﻤﺎ.

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ...وﺗﺴﺮﻳﺢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
أﺷــﺎر اﻟﺒﻨﺎي إﻟــﻰ ﻋــﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻟﻔﺘﺮة  ،2019-2018ﻣﺎ أدى إﻟــﻰ ﻗﻴﺎم اﻵﻟﻴﺔ
ﺑ ــﺈﻋ ــﺪاد ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ﻣـﻨـﻘـﺤــﺔ وﻣـﻨـﺨـﻔـﻀــﺔ ﻋﻦ
ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻋﺪد ﻣﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋـﻤــﻞ اﻵﻟ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻻﻳـﺘـﻬــﺎ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪى ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻵﻟﻴﺔ.
وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻹﺟــﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم
ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة وادﻋﺎء
وﻗﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم
ﻗﻀﺎة اﻵﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺻﺪور
اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ.

اﻟﺠﺮاح :ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ م .اﻟﺸﻴﺦ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ،اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﺑ ـﻴ ــﻦ وزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ
وﻣـﻜـﺘــﺐ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻹرﻫـ ــﺎب اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟــﻸﻣــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل ﺗـﺒــﺎدل
ً
اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ
اﻟـﺨـﻄــﻮات واﻹﺟ ـ ــﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺖ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻓــﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺠﺮاح،
ﺻـ ـﺒ ــﺎح أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﺑ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻣـﻘــﺮ
اﻟ ـ ــﻮزارة ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺻـﺒـﺤــﺎن ،وﻛﻴﻞ
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ
إﻳﻔﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺶ ،واﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ،
إذ ﺗﻢ ﺑﺤﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك ،ﺑﺤﻀﻮر
وﻛ ـﻴــﻞ اﻟ ـ ــﻮزارة اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﺸــﺆون
اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻮاء ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪﻳﻴﻦ،
ووﻛـﻴــﻞ اﻟ ــﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون
أﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺬ اﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮاء ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﻮر
اﻟﻌﻮﺿﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﺷــﺎد إﻳﻔﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺶ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح

ﺑ ـﺘ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ
ً
اﻹرﻫﺎب ،ﻣﺜﻤﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟــﻸﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ً
ﻣــﺆﻛــﺪا أﻫﻤﻴﺔ اﻟـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ،وﺗﻮاﻓﻖ
اﻟ ــﺮؤى ﺣ ــﻮل ﺿ ــﺮورة ﺑ ــﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد ،وﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
ﻇﺎﻫﺮة اﻹرﻫﺎب.

اﻟﻨﺎﺻﺮ :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺘﺎم ﺑﺈداﻧﺔ ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿــﺪ ﺳــﻼﻣــﺔ اﻟـﻤــﻼﺣــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،وﺿ ــﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﻟﺴﻄﻮ
اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﺪ )اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر( ،واﻟﺘﻲ أﻟﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة ﻓﻲ
وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻬﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﺻﺮ إن "ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﻜﺎل
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺪى ﻛﻞ اﻟﺪول
وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء".

»ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :إﺧﻼء...
وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ رد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﻫﻢ ﻗﻴﺎدي ﺑﺎﻟﻮزارة
وﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻨﺎدق ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن َﻣﻦ ﻳﺮدﻫﺎ
دون ﻗـﻴــﺪ أو ﺷ ــﺮط ﻳـﺘــﻢ إﺧ ــﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻣــﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ّ
ﺣﺼﻠﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ  20ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺤﺴﺐ
ً
أوراق اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ
ﺣﺴﺎﺑﺎت وأﺻﻮل ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ واﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ﺧﻔﺾ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ...
اﻟﺒﻨﺎي ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ

ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون
أوروﺑﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮ وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺒﻴﺰي ،وﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ وﻣﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟــﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺻﺎدق ﻣﻌﺮﻓﻲ.

اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وإﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ« ،ﻣﻮﻛﺪا »ﺣﺮص اﻟﻬﻴﺌﺔ

ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﻗﻒ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ،
ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ،ﻣﺎداﻣﺖ ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻤﻠﻬﺎ«.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ إﻗـ ـ ــﺮار اﻟ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻘــﺎﺋــﻲ ﻟـﻠـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ دون ﺷ ــﺮط ﻣــﺮاﺟ ـﻌــﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
ً
ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎع رﺳﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﻴﺮ.

ﻓﺘﺢ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ...
وأوﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن ﻃﻠﺐ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟــﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺑــﻮر ﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ  ،MSCIإذ إن
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺳﺘﻮﻓﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ا ﻟـ ــ ،18ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ.
وﺳﺘﻔﺘﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﺗﺪﻓﻖ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﺒـﻨــﻮك اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺄﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ،وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺮاﻛﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ورﺳﻤﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ.
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محليات

ً
الصبيح لـ ةديرجلا  :قرار للتحويل في «األهلي» قريبا
•

«لتضييق الخناق على تجار اإلقامات والشركات الوهمية»
جورج عاطف

خفض رسوم
تسجيل العمالة
الوطنية من 60
إلى  10دنانير
الموسى

كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون
االق ـت ـصــاديــة ،هـنــد الـصـبـيــح ،أن "ق ـ ــرارا جــديــدا
خــاصــا بـتـحــويــل اذون ـ ــات الـعـمــالــة ال ــواف ــدة في
القطاع األهلي سوف يرى النور قريبا" ،مشيرة
إ لــى أن "مجلس اإلدارة ا لـجــد يــد للهيئة العامة
للقوى العاملة اعتمد بعض ا لـقــرارات الخاصة
بتنظيم سوق العمل ،والتي ستصدر تباعا خالل
الفترة المقبلة".
وقالت الصبيح لـ"الجريدة"" :نسعى من خالل
هـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات إلـ ــى ض ـبــط الـ ـس ــوق ،وتـضـيـيــق
الخناق على تجار اإلقامات والشركات الوهمية
التي تستقدم العمالة الوافدة ،من ثم تعمد إلى
عدم تسليمها العمل لديها ،إضافة إلى الحد من
العمالة الهامشية والسائبة".

رسوم تسجيل العمالة
إلــى ذل ــك ،أعـلــن مــديــر الـهـيـئــة الـعــامــة للقوى
ال ـع ــام ـل ــة أح ـم ــد ال ـم ــوس ــى" ،ب ـ ــدء ت ـط ـب ـيــق ق ــرار
تخفيض رسوم تسجيل العمالة الوطنية لدى
الهيئة الراغبين في العمل بالقطاع األهلي ،من

 60إلى  10دنانير فقط عند التسجيل" ،مشيرا
إلى أنه "في حال التجديد بعد مرور سنة يتم
دفع رسوم  10دنانير".
وأوض ـ ــح ال ـم ــوس ــى ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي،
أم ــس ،أن "ال ـق ــرار ي ـهــدف إل ــى تـخـفـيــف األع ـبــاء
المالية عن كاهل العمالة الوطنية ،ويأتي في
إ طــار حــرص الهيئة على دعمهم وتشجيعهم،
وإف ـ ـ ـسـ ـ ــاح ال ـ ـم ـ ـجـ ــال أمـ ــام ـ ـهـ ــم لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
الوظائف التي تناسبهم ،وتحقيق ما يصبون
إليه من إنجاز وإبداع".
وأكد الموسى حرص الهيئة على عدم وقف
المخصصات المالية للعمالة الوطنية ،تحت أي
ظرف ،طالما أنهم على رأس عملهم ،مشيرا إلى
أنه "من هذا المنطلق ،تقرر التجديد التلقائي
للعمالة ا لــو طـنـيــة ،دون شــرط مــرا جـعــة اإلدارة
ال ـم ـخ ـت ـصــة ،ش ــري ـط ــة أن ي ـت ــم اس ـت ـق ـط ــاع رس ــم
التجديد الحقا ،في حال عدم وجود أي تغير".
ولفت إلى أن "هذه الخطوة من شأنها الحفاظ
على حقوق العمالة الوطنية ،وتقليص أسباب
و قــف صــرف د عــم ا لـعـمــا لــة ،أل غ ــراض المراجعة
أو خالف ذلك".

التخصيص على «جنوب صباح األحمد» %70
●

يوسف العبدالله

تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزت نـ ـسـ ـب ــة ت ـخ ـص ـيــص
المواطنين على مشروع المؤسسة
الـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية الجديد
بجنوب مدينة صـبــاح االحـمــد 70
في المئة من إجمالي أعداد القسائم
المزمع توزيعها خالل السنة المالية
الجارية .2019/2018
وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن قـســائــم

ال ـم ـش ــروع ف ــي تـخـصـيــص مـتــزايــد
والمتبقي مــا يـقــارب  3500قسيمة
لـتــوزيــع  12أل ــف قسيمة بمساحة
 400متر مربع ،الفتة الــى ان اعــداد
المواطنين الذي قاموا بالتخصيص
على المشروع حتى أمس تجاوزوا
 8500مواطن.
على صعيد آخر ،أعلنت المؤسسة
العامة للرعاية السـكنية أمس ،أنها
ستوزع الدفعة األولى في الضاحية

 N2م ـ ــن ال ـق ـســائــم ال ـح ـكــوم ـيــة في
جنوب مدينة صباح األحمد ،والتي
تشتمل على  279قسيمة بمساحة
 400م ،2ل ـل ـم ـخ ـصــص ل ـه ــم حـتــى
تاريخ  .2009/6/9وقالت المؤسسة
إنها حــددت السبت المقبل لتوزيع
بطاقات القرعة على ان يكون األحد
ً
ال ـم ـق ـبــل م ــوع ــدا ل ـت ــوزي ــع بـطــاقــات
االحـتـيــاط ،مـحــددة االثنين المقبل
ً
موعدا لتوزيع وإجراء عملية القرعة.

«الطرق» زودت لجنة التقصي بأسباب الغرق
●

هند الصبيح

سيد القصاص

زودت هيئة الـطــرق العامة والنقل الـبــري أمس
األول لجنة تقصي الـحـقــائــق ،الـتــي شكلها وزيــر
األشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام
ال ــروم ــي لـلـتـحـقـيــق ف ــي أزم ـ ــة األم ـ ـطـ ــار ،ب ـع ــدد من
المرفقات والكتب ا لـتــي سبق أن طلبتها اللجنة،
لبحث األسـبــاب الـتــي أدت إلــى غــرق بعض الطرق
الرئيسية.

وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة ستتولى عملية
فــرز هــذه المرفقات واألوراق التي قدمتها الهيئة،
الس ـت ـق ـصــاء الـحـقـيـقــة فـنـيــا وقــانــون ـيــا والـتـعـقـيــب
عليها ،مبينة أنه بعد انتهاء اللجنة من قراءة هذه
المرفقات ستستكمل عملية البحث واالستفسار
وتحديد األشخاص الذين سيتم التحقيق معهم،
ومــن تلك المرفقات الـمــواقــع الـتــي غــرقــت بالمياه،
وأسباب عدم تصريفها ،والمسؤول والفرق العاملة
في تلك المواقع.

«الهالل األحمر» تستضيف
اجتماع «الكهرباء» :بدء إجراءات تخصيص محطة الشعيبة الشمالية
رؤساء الجمعيات بدول «التعاون»
أعلنت جمعية الهالل األحمر ،أمس ،استضافتها االجتماع الـ  14للجنة
رؤســاء هيئات وجمعيات الهالل األحمر بــدول مجلس التعاون ،الثالثاء
المقبل ،في مقر الجمعية.
وقالت األمينة العامة في الجمعية ،مها البرجس ،لـ "كــونــا" ،أمــس ،إن
االجتماع سيناقش خطة عمل هيئات وجمعيات الهالل األحمر بدول المجلس
في السنوات المقبلة ،فضال عن تناول االجتماع مجاالت العمل المشترك.
وأضــافــت أن االجتماع سيناقش أيضا آلية التنسيق بين الجمعيات
الوطنية فيما يتعلق بــإرســال المساعدات اإلغاثية للدول التي تتعرض
للكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان ،الى جانب التنسيق في توحيد
المواقف بالترشيحات الخليجية للمناصب في االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر.
وأوضحت أن االجتماع سيبحث كذلك توحيد مواقف هيئات وجمعيات
الهالل األحمر بدول المجلس في المنظمات اإلقليمية والدولية ،الى جانب
مناقشة القواعد اإلرشادية في مجال القانون الدولي لالستجابة للكوارث
في أسرع وقت ممكن.
وذكرت أن االجتماع سيتطرق الى فكرة تنظيم زيارات ميدانية سنوية
لـلـجـمـعـيــات الــوطـنـيــة ت ـقــام فـيـهــا ب ــرام ــج تــدريـبـيــة لـلـمـشــاركـيــن ف ــي أحــد
الموضوعات ذات األولوية للجمعيات الخليجية في مجال تعزيز القدرات
وتبادل الخبرات.
وأفــادت البرجس بــأن االجتماع سيناقش دور اإلعــام من خــال إعــداد
تقرير سنوي يعكس جهود هيئات وجمعيات الهالل األحمر بدول مجلس
التعاون في العمل اإلغاثي والتنموي في كافة الدول.

بدأت وزارة الكهرباء والماء في
إجراءات تخصيص محطاتها
بداية من محطة الشعيبة
الشمالية عن طريق التعاقد مع
المقيم العالمي الذي يقيم أصول
المحطة في خطوة أولى لبدء
التخصيص.

«اإلعالم» تطلق البث التجريبي
لـ «أطفال الكويت»
●

محمد راشد

أكــد وزي ــر اإلع ــام وزي ــر الــدولــة لـشــؤون الشباب
ً
محمد الجبري أن "إنشاء قناة للطفل ،يأتي انطالقا
من رسالة التلفزيون الوطنية في بناء أجيال كويتية
فكريا وتربويا وثقافيا ،تكون قادرة على المشاركة
في بناء الوطن وتنميته ،والوقوف أمام التحديات
الفكرية والثقافية الغريبة عن المجتمع الكويتي
بعاداته وتقاليده األصيلة ووسطية منهج الدين
اإلسالمي الحنيف".
وقال الجبري ،في تصريح صحافي عقب تدشين
قناة أطـفــال الكويت أمــس ،إن "إط ــاق القناة يمثل
نـقـلــة نــوعـيــة ف ــي ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق بـيــن وزارة
اإلع ــام والـجـهــات الحكومية واألهـلـيــة المسؤولة
والمهتمة بقطاع الـطـفــل ،مــن خــال الـحــرص على

تقديم منتج إعالمي وثقافي كويتي رفيع المستوى
ألط ـفــال الـكــويــت ،وي ـكــون بمنزلة تــوجــه نموذجي
للطفل الكويتي تربويا ونفسيا وتعليميا ،وهو ما
يوليه سمو أمير البالد أهمية بالغة ورعاية سامية
لقطاعات الطفل والناشئة والشباب ،الذين يمثلون
قاعدة التطور والتنمية ألي دولــة ،تحقيقا لرؤية
الكويت ."2035
وأضـ ــاف أن "إن ـش ــاء ق ـنــاة أط ـف ــال ال ـكــويــت تــأتــي
تتويجا لــرؤيــة واستراتيجية الـ ــوزارة الستكمال
منظومة رسالتها اإلعالمية والثقافية ،لكل الفئات
العمرية من مشاهدي قنوات تلفزيون دولة الكويت،
التي تشهد نقلة نوعية في طريق استعادة ريادة
اإلع ــام الكويتي تلفزيونيا وإذاع ـيــا" ،مشيرا إلى
أن "الــوزارة ستحتفل بإطالق البث الرسمي للقناة
خالل االحتفال بأعيادنا الوطنية في فبراير المقبل".

●

سيد القصاص

انـتـهــت لـجـنــة الـتـخـصـيــص ال ـتــي شكلت
أخيرا بموجب قرار وزاري التخاذ إجراءات
تخصيص مـشــرو عـيــن فــي وزارة الكهرباء
والـ ـم ــاء ،ه ـمــا "م ـح ـطــة الـشـعـيـبــة الـشـمــالـيــة
وال ـم ـش ــاغ ــل الــرئ ـي ـســة ف ــي ص ـب ـح ــان" خــال
اج ـت ـم ــاع ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن إع ـ ـ ـ ــداد الـ ـش ــروط
المرجعية للتعاقد مع "المقيم العالمي الذي
يتولى عملية تقييم أصول محطة الشعيبة"
ك ــإح ــدى ال ـخ ـط ــوات األول ـ ــى ف ــي تخصيص
المحطة.
وكـشـفــت م ـصــادر "ال ـك ـهــربــاء" عــن انتهاء
ال ـل ـج ـن ــة مـ ــن إع ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـمــرج ـع ـيــة
للتحالف االستشاري الذي يتولى وضع كافة
االتفاقيات ،وأهمها تحويل الوقود إلى طاقة
كهربائية ومياه.
وأشارت إلى أن خصخصة المحطة ستمر
بـ 3مراحل؛ األولى "تحويل المحطة إلى شركة
مملوكة للمجلس األعلى للتخصيص وتقييم
أصــولـهــا" ،والثانية "تحويل أسهم الشركة
إلى المستثمر" ،والثالثة "تحويل  5في المئة
من أسهم الشركة إلى الموظفين المواطنين

العاملين فــي المحطة و ق ــت التخصيص"،
وذل ــك وفـقــا لـقــانــون الخصخصة  37لسنة
.2010
وتـ ــوق ـ ـعـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن تـ ـت ــم ع ـم ـل ـيــة
خصخصة المحطة خالل  3سنوات ،معتبرة
أن اإلج ــراء ات التي تدرسها اللجنة ،والتي
سيتم من خاللها خصخصة محطة الشعيبة
الشمالية ستكون نموذجا يتم تطبيقه على
بـقـيــة ال ـم ـح ـطــات ال ـتــي سـيـتــم تخصيصها
مستقبال.

اإلنفاق التطويري
من جانب آخر ،أكد التقرير نصف السنوي
المتابع للخطة السنوية  ،٢٠١٩ /٢٠١٨الذي
يعده المجلس األ عـلــى للتخطيط أن نسبة
إنفاق وزارة الكهرباء والـمــاء على مشاريع
تطوير وزيادة الطاقة اإلنتاجية بلغت  45في
المئة من االعتمادات المالية السنوية التي
تقدر بـ  153مليون دينار ،وذلك حتى األول
من أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أن إجمالي المشاريع التي
تنفذها الوزارة ضمن الخطة  4مشاريع بلغت

محطة الشعيبة
كلفتها التقديرية  444700مليون دينار ،وهي
إنـشــاء محطة الــدوحــة لتحلية مـيــاه البحر
بالتناضح العكسي "المرحلة األولى وتوريد
وتركيب وحدات توربينية غازية تعمل بنظام
ال ـ ــدورة الـمـشـتــركــة بـمــوقــع مـحـطــة الصبية
إلنـ ـت ــاج  750م ـي ـغ ــاواط ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة،
ومـشــروع تــوريــد وتشغيل المرحلة األولــى

«االتصاالت» :مذكرة مع «علي بابا» للتطوير التكنولوجي

خلق جيل
ذكي يدعم
رؤية االقتصاد
الرقمي بالكويت
األذينة

وق ـعــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــات ـصــاالت وتقنية
المعلومات الكويتية ،أمــس ،مذكرة تفاهم مع
شــركــة "واي ــل ك ــاود" ،إح ــدى شــركــات مجموعة
"علي بابا" الصينية.
وأعلنت الهيئة ،في بيان صحافي ،أن التوقيع
تم على هامش زيارة المدير التنفيذي الدولي
لشركة "علي بابا  -وايل كالود" بين زهو للمقر
الرئيسي للهيئة في البالد.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الهيئة
سالم األذينة قوله ،إن "توقيع المذكرة يهدف إلى
تجسيد استراتيجية الهيئة في جعل الكويت
مركزا إقليميا لالتصاالت وتكنولوجيا البيانات،
وذلك من خالل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
بـيــن الـطــرفـيــن فــي م ـجــال تـطــويــر تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت".
وأضـ ــاف أن الـهـيـئــة رك ــزت عـلــى االس ـت ـفــادة
مــن اسـتــراتـيـجـيــة الـشــركــة فــي اس ـت ـخــدام مركز

ال ـكــويــت ال ـج ـغــرافــي الـمـمـيــز ف ــي ال ــوص ــول الــى
الــدول المحيطة عبر البنية التحتية للكويت،
وجعل الكويت مركزا ومحورا لحركة البيانات
والمعلومات بين دول العالم.
وأكــد أن توقيع المذكرة مع شركة علي بابا
واي ــل ك ــاود ،وه ــي ذراع الـحــوسـبــة السحابية
لمجموعة "علي بابا" ،جاء سعيا لتحقيق رؤية
التحول الرقمي فــي الـكــويــت ،الــذي يساهم في
تحويل الكويت إلى مركز لالقتصاد الرقمي ،بما
يتوافق مع رؤية "كويت ."2035
ّ
وبين أن المذكرة تهدف الــى تمكين السوق
المحلي من تبني انترنت األشياء ( ،)IOTوالذكاء
االص ـط ـنــاعــي ( ،)Aiإض ــاف ــة ال ــى تـحـفـيــز قـطــاع
المشاريع الصغيرة في تبني أحــدث الوسائل
التكنولوجية ،التي ستتيح الفرصة للمواطنين
للحصول عـلــى الـخـبــرة التقنية لـبـنــاء الـســوق
الجديد بابتكاراتهم وجهودهم.

«رابطة السكري» 420 :ألف مصاب بالداء في الكويت
الضاحي :تسجيل  40حالة جديدة من النوع األول لكل  100ألف طفل
حذر رئيس مجلس إدارة رابطة
ال ـس ـك ــري د .ول ـي ــد ال ـض ــاح ــي ،من
انتشار مرض السكري في الكويت
وال ـع ــال ــم ،مـشـيــرا إل ــى أن مـعــدالت
اإلصابة به تصل نحو  24في المئة
بالبالد ،وهناك ما يقارب  420ألفا
داخل الكويت يعانون "السكري".
وأشـ ــار ال ـضــاحــي ،فــي كـلـمــة له
خالل الورشة التي أقامتها الرابطة

بــالـتـعــاون مــع شــركــة بــدر سلطان
وإخ ــوان ــه ،إل ــى تـسـجـيــل  40حــالــة
جــديــدة مــن ال ـنــوع األول للسكري
لـكــل  100أل ــف طـفــل ،بينما معدل
اإلصابة من النوع الثاني يصل إلى
 4.6حاالت سنويا.
وأك ـ ـ ــد أن "ال ـ ـس ـ ـكـ ــري" ي ـع ــد مــن
األمـ ــراض الـتــي يصعب السيطرة
عليها ،فمعدالت انضباط السكري

«الصحة» تدشن حملة توعية
بمرض الصدفية

ّ
دشنت وزارة الصحة المرحلة الثانية من الحملة التوعوية عن مرض
الصدفية "حياتك طبيعية مع الصدفية" ،والتي تستمر طوال الشهر الجاري.
وأكدت رئيسة المكتب االعالمي بالوزارة غالية المطيري ،في تصريح
صحافي أمــس ،أن هــذه المرحلة تهدف إلــى ازالــة الوصمة االجتماعية
المرتبطة بــاألمــراض الجلدية ،ومساعدة المرضى على االنــدمــاج فى
المجتمع ،إذ إن مرض الصدفية أحد أمراض المناعة الذاتية غير المعدية،
وأسبابه غير مرتبطة بالنظافة الشخصية.
وأوضحت أن هدف الحملة يكمن في التعريف باألدوية الحديثة التي
تم إدخالها للوزارة ،مضيفة أنها تشمل عرض أفالم توعوية ولقاءات مع
أطباء الجلدية وتوزيع بروشورات تثقيفية عن المرض.

ف ــي ال ـعــالــم ال تـتـعــدى  40ال ــى 70
فــي الـمـئــة ،وه ــو م ــرض تـتــوافــر له
ع ــاج ــات ع ـ ــدة ،ول ـك ــن ي ـب ـقــى أه ــم
عالج لمرض السكري هو انضباط
المريض في نمط حياته.
وشدد على أن مريض السكري
ف ــي ح ــاج ــة دائـ ـم ــة إلـ ــى أن يـعــرف
م ـس ـت ــوي ــات الـ ـسـ ـك ــري ،خـصــوصــا
ال ـم ــرض ــى ال ــذي ــن ي ـعــال ـجــون بــإبــر
"األن ـ ـ ـسـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــن" ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ل ـت ـع ــدي ــل
الجرعات بحسب القياسات لديهم،
م ـض ـي ـفــا أن خ ـط ــأ ال ـك ـث ـي ــري ــن مــن
الناس في أنهم يبقون على جرعة
واحدة من "األنسولين" لمدة طويلة
دون م ـح ــاول ــة ت ـغ ـي ـيــرهــا ،م ـحــذرا
فــي أن هــذا مــدعــاة لـعــدم انضباط
السكري في الدم.

الفحص المنزلي
وقال إن هناك عدة طرق لفحص
الـ ـسـ ـك ــر ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدم ن ـط ـل ــق ع ـل ـي ـهــا
"الفحص الـمـنــزلــي" ،وأغلبها كما
ن ـعــرف جميعا تعتمد عـلــى و خــز
األصـ ـ ـب ـ ــع ب ـ ــاإلب ـ ــر ووض ـ ـع ـ ـهـ ــا فــي
الجهاز ،إال أن هناك طرقا جديدة
ظ ـهــرت مــع الـتـقــدم الـتـكـنــولــوجــي،

مــن الـتــوربـيـنــات ال ـغــازيــة فــي مــوقــع محطة
الصبية الى نظام الدورة المشتركة ،إضافة
الى توريد وتشغيل مشروع المرحلة الثالثة
من التوربينات الغازية في موقع محطة الزور
الجنوبية الى نظام الدورة المشتركة.

والطفرة التقنية تسمى بمجسات
الـسـكــري ،وهــي عـبــارة عــن أجـهــزة
تـ ــوضـ ــع عـ ـل ــى جـ ـس ــم الـ ـم ــري ــض،
وتـفـحــص ال ـس ـكــري ل ـمــدة طــويـلــة،
وتعطي فــر صــة للمريض لمعرفة
مقياس السكري في أوقات مختلفة
مــن الـيــوم ،وهــي تعمل كــذلــك على
ت ـ ـفـ ــادي ح ـ ــاالت هـ ـب ــوط ال ـس ـك ــري
المفاجئ.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـض ــاح ــي أن ال ــورش ــة
المقامة بهدف االطالع على الطرق

«التربية» توقف التخصص
«النادر» لبعض المواد
●

فهد الرمضان

علمت "الجريدة" من مصادر
ت ــرب ــوي ــة أن ث ـم ــة ت ــوج ـه ــا ل ــدى
وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة إل لـ ـ ـغ ـ ــاء ب ــدل
التخصص النادر للمعلمين في
م ــواد اللغة العربية بالمرحلة
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ،وال ـج ـي ــول ــوج ـي ــا
ل ـل ـم ــرح ـل ــة الـ ـث ــان ــوي ــة الـ ــذكـ ــور،
وإل ـغ ــائ ـه ــا ع ــن ال ـم ـع ـل ـمــات فــي
تـ ـخـ ـص ــص الـ ـلـ ـغ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة
إناث ،لتخطي نسبة الكويتيين

جانب من المشاركين في ورشة رابطة السكري
ال ـحــدي ـثــة وال ـم ـت ـطــورة ف ــي قـيــاس
السكر ،فجهاز "فري ستايل ليبري"
عـبــارة عــن مـجــس يــوضــع كلصقة
تلصق لمدة أسبوعين ،ويستطيع
عشرات
المريض أن يفحص سكره ّ
المرات من خالله ،والجهاز وفرته
وزارة الـصـحــة لـمــرضــى الـسـكــري
م ـمــن ي ــأخ ــذون األن ـس ــول ـي ــن ،وهــو
مـعـتـمــد م ــن ج ـهــات عــالـمـيــة ع ــدة،
مضيفا أنــه من خــال هــذا الجهاز
ومن خالل التكنولوجيا المتقدمة

   وأوضــح أن شركة علي بابا وايل كالود
ستقدم مشورتها االستراتيجية فــي إيجاد
حـ ـلـ ــول ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ـب ـت ـكــرة
للقطاعين الحكومي والخاص ،وتقديم الخبرة
في بناء الهيكل األمثل للمدن الذكية.
   وأشار إلى سعي المذكرة لخلق جيل ذكي
يدعم رؤية االقتصاد الرقمي بالكويت ،إضافة
الى مناقشة اقتراح تطوير البنية التعليمية،
لتمكين المواهب الكويتية من االندماج في
السوق الجديد.
   وتعتبر "علي بابا وايل كالود" من اكبر
الشركات في سوق تكنولوجيا المعلومات،
وم ـ ــن الـ ـش ــرك ــات الـ ـمـ ـع ــروف ــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
العالم في تزويد خدمة الحوسبة السحابية
( ،)Cloudوهــي شركة تابعة لمجموعة علي
بابا العالمية.

ف ـ ــي ع ـ ــال ـ ــم ال ـ ـ ـهـ ـ ــواتـ ـ ــف الـ ـنـ ـق ــال ــة،
سيستطيع الـشـخــص بـعــد وضــع
التطبيق ال ـخــاص بــالـجـهــاز على
الهاتف قياس مستوى السكري من
خالل تمرير الهاتف على الالصق،
و يـمـكــن للمريض وطبيبه أو من
ي ــري ــد أن يـ ــرى م ـس ـتــوى ال ـس ـكــري
متابعة الـقــراء ات في نفس الوقت
على أكـثــر مــن هــاتــف ،مما يسمح
بمتابعة المريض من قبل طبيبه
أو أقربائه.

والخليجيين فيها أكثر من ٣٠
في المئة من إجمالي المعلمين.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة س ـ ـ ـتـ ـ ــدرج ت ـخ ـصــص
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ـي ـ ــات ف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة
االبتدائية ذكور كتخصص نادر،
الفتة إلى أن المعلم أو المعلمة
الذين حصلوا على التخصص
النادر في هذه التخصصات من
قبل ،وصــرف ضمن مرتباتهم،
س ـي ـظــل م ـس ـت ـمــرا م ـع ـهــم حـتــى
انتهاء خدمتهم.

٤
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻜﻠﻒ »اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ »ﻧﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ«
دلبلا
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• ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان ﻓﺤﺺ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ
وﺳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ،اﻧﺘﻬﺖ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ًاﻷﻣﺔ أﻣﺲ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ دﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪب  ٥٦٠ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻟﺪى اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺠﺰ
ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ .وﺷﻬﺪت اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﺷﺎدة واﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﺴﺒﺐ إﻟﻐﺎﺋﻪ ﻗﺮار ﻧﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻨﻮاب ،وﻫﻮ اﻟﻨﺪب اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮه
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮوﻣﻲ أﺣﺪ أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻻﻣﻴﺮي ﻟﺪور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ،ﻟﻴﻜﻤﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻛﻠﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﱡ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰور ،ﻋﻠﻰ ان ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ،
ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻒ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﺤﺺ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﺎرس ،٢٠١٩
وأﺑﺪى وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺮﺣﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮﺻﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﺆﻛﺪا أن "اﺑﻠﻎ رد ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اي اﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺴﻴﺘﻢ اﺻﻼﺣﻬﺎ".
ﻛﻤﺎ أﻗﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ  ٨اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ،وﻋﻠﻖ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺗﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺳﻠﻖ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ
ﻣﻊ »اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺒﻜﺮ«

اﻟﺪﻻل

اﻓـﺘـﺘــﺢ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ 9.30
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻼوة أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻮاب
واﻟﻮزراء اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻦ
ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻌﺬر أو ﺑﻼ ﻋﺬر.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ،ﻫــﺬه
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻣﺘﺪاد ﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء
"أﻣﺲ اﻷول" ،واﺳﺘﻬﻠﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ا ﻧ ـﺘــﺪاب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟــﺪى اﻟـﻨــﻮاب ،واﻋﺘﺮض
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري.
وﻋ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺮار ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ
ا ﻟـﺜــﻼ ﺛــﺎء ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫــﺬا اﻟﺒﻨﺪ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻧـﺘــﺮﺑــﻮل وﺑﺮﺗﻮﻛﻮل
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀ ــﺎء ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻻﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎر ﻏـﻴــﺮ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺒــﻊ ،واﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮادﻳﻮﻳﺔ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ واﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ﻟـﻠـﺤــﺮس
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـ ـﻘـ ــﻮات
اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ،واﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
وأﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـﺸ ـ ــﺄن اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﺎرك
وﻣ ـﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻤــﻮاﺻـﻔــﺎت

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻒ(
واﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ،
واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن ،و ﻋـﻠــﻖ اﻟﻐﺎﻧﻢ:
ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﺼﺎب ،ﺛﻢ ﺳﺄل أﻳﻦ
اﻟﻤﺮاﻗﺐ ،ﻓﻘﺎل ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻤﺮداس:
ﻧﻌﻢ ،ﻓﻘﺎل :ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﺼﺎب،
ﻓﺮد اﻟﻤﺮداس :ﺣﺎﺿﺮ.
واﺳﺘﻔﺴﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ
ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ،
ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟـﻜـﻨــﺪري ﻫﻲ
أرﺑﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ  30و 31و 35و.36
وﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﺪري اﻹﻋـ ـ ــﻼم
واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻜﺸﻒ اﻟﻨﻮاب ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـﺴــﺎﻟــﻢ "ﻷﻧ ـﻬــﻢ ﻣ ــﻮﺟ ــﻮدون ﻓﻲ
اﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺣـ ــﺔ اﻷﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء" ،وﻗـ ـ ــﺎل:
ﺑﺘﻐﺮﻳﺪة إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺳﺘﺠﺪوﻧﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ.
وﺳــﺎﻫــﻢ ﻓـﻘــﺪان اﻟـﻨـﺼــﺎب ﻓﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺸﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ
ذﻟ ــﻚ اﻛـﺘـﻤــﻞ اﻟـﻨـﺼــﺎب ﻣـﻤــﺎ دﻋــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.

وﺷــﺪد ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻗﺒﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ ا ﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ
ً
اﻟﺼﺎدرات ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎت ﺣﺎﺟﺔ
ً
ﻣ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ،ﻣ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ ﺑ ـ ـﻀـ ــﺮورة أن
ﺗـ ـﻘ ــﻒ أﺻ ـ ـ ـ ــﻮات اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎز اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗـ ــﺆﺟـ ــﺞ اﻟ ـ ـﺨـ ــﻼﻓـ ــﺎت ﺑـ ـﻴ ــﻦ دول
ً
وﺷ ـﻌــﻮب اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن
ﻳـﻘــﻒ اﻟ ـﺘــﺮاﺷــﻖ اﻹﻋ ــﻼﻣ ــﻲ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ.
و ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ إ ﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻣـ ـﻨـ ـﻈ ــﻮ ﻣ ــﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ
ً
ﻋـﻤــﺮ اﻟ ـ ـ  40ﻋــﺎﻣــﺎ ،ورﻏ ــﻢ رﻫــﺎن
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮﻳــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺪم ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ
واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ،
ﻟ ـﻜــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ ﻧﺠﺤﺖ
ً
ً
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﺎﻫﺮا ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺼﻒ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وﺗﻤﻨﻰ اﻟﺪﻗﺒﺎﺳﻲ "أن ﻧﺼﻞ
إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ
ﻣﺜﻠﻤﺎ وﺣﺪﻧﺎ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟـ ـ ــﺪﻻل:
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻧﻨﺎﻗﺶ
ّ
ﻣﻬﻤﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ دﺧﻠﻮه

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ
ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ
ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺤﻦ ﻻ
ﻧﺜﻖ ﺑﻬﺎ

ﻣﺒﺎرك اﻟﺤﺠﺮف

أي ﻃﻠﺐ ﻳﻜﻠﻒ
ﺑﻪ دﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻌﻘﻮد
ﻧﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد

أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ

ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑــﻼ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وا ﻟـﺘـﻘــﺎر ﻳــﺮ
ﻟـ ــﻢ ﺗ ـﺼ ــﻞ ﻟ ـﻨ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ 9
ً
ً
ﺻـ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺎ ،ﻣ ـﺘ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻼ ﻫ ــﻞ ﻫ ــﺬه
ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻗﺮار وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﺪان اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻊ
ً
ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ؟ ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أﻧ ـﻨــﺎ "ﻻ
ﻧﺮﻳﺪ ﺳﻠﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ
ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ".
وﺗﺤﺪث ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل،
ﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎل إن اﻟـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺪف ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﺤﺎﻣﻞ
ً
ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ــﻮﺛ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ،ﻣ ـﺘ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻼ ﻋــﻦ
ﺻــﻼﺣـﻴــﺎت ﻣــﻮﻇــﻒ اﻹﻧـﺘــﺮﺑــﻮل
داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن
ً
ﻋﻤﻠﻪ أﻳﻀﺎ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ؟
أﻣﺎ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ،ﻓﻘﺎل :ﻛﻠﻨﺎ
ﺛﻘﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري
اﻟـﻤـﺘـﺨـﺼــﺺ ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ
ً
اﻟ ـ ــﺬي ﺳ ـﺤــﺐ ﻣ ـﺸ ـﻜ ــﻮرا ﺑﻌﺾ
ً
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﺔ
وأﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ﺗ ـ ـﻬـ ــﺪف إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ
ً
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ ﻣـ ـﺸ ــﺪدا
ﻋ ـﻠــﻰ دور اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ
اﻟ ــﻮﺣ ــﺪة اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ واﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺪﻋﻢ زﻳﺎدة اﻟﻠﺤﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ً
ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي،
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ
وﻧ ــﺄﻣ ــﻞ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﺗ ـﻌ ــﺎون أﻛـﺒــﺮ
ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻣﻄﻠﻮب اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.
ّ
ورد ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري
ﺑ ـ ـﻘـ ــﻮﻟـ ــﻪ ،إن ﻛـ ـ ــﻞ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻗ ـ ـﻴـ ــﺎت
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻗﺮارات اﻟﺠﻠﺴﺔ
• واﻓــﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑــﺪراﺳــﺔ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺪب وﻓﺮز اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪى أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل  3أﺷﻬﺮ.
• واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وأوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰور وﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ.
• واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﺳﺠﻼت وﻋﻘﻮد ﻣﺸﺮوع
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ.
• واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ  8اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ،ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،واﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل(
وﺣـﻜــﻮﻣــﺔ دوﻟ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺸــﺄن اﻻﻋ ـﺘــﺮاف ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳـﻔــﺮ اﻹﻧـﺘــﺮﺑــﻮل،
وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ،
واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮادﻳﻮﻳﺔ
ﺟﻨﻴﻒ  ،(WRC-15) 2015وﺑــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل ﺗ ـﻌــﺎون ﺑـﻴــﻦ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ دوﻟــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻷﻓ ــﺮاد اﻟـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻓــﻲ دوﻟ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻘﻮات
اﻟﺠﻨﺪرﻣﺎ ﺑــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ إدارﺗ ــﻲ اﻟـﺠـﻤــﺎرك ﺑﺎﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ،واﻧﻀﻤﺎم
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ )ﺳﻤﻴﻚ( ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن.

اﻟﺴﻮﻳﻂ ﻳﺴﺄل
ﻋﻦ ﺗﺠﻨﻴﺲ ٢٠١٨
وﺟـ ــﻪ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﺛ ــﺎﻣ ــﺮ اﻟ ـﺴــﻮﻳــﻂ
ﺳ ــﺆاﻻ اﻟــﻰ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟـﺠــﺮاح ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪد اﻟﺬي
ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺳﻨﺔ .2018
وﻗ ــﺎل ﻓــﻲ ﺳــﺆاﻟــﻪ" :ﻣ ــﺎ أﺳـﺒــﺎب
ﻋ ــﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﺣـﺘــﻰ ﻫــﺬه
اﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻈ ــﺔ رﻏ ـ ــﻢ ﻣ ــﻮاﻓـ ـﻘ ــﺔ وﺗــﺄﻳ ـﻴــﺪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟــﻪ؟ وﻫــﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻘﺒﺎت
ﺣــﺎﻟــﺖ دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن؟ إذا
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻹﺟــﺎﺑــﺔ ﺑــﺎﻹﻳـﺠــﺎب ﻳﺮﺟﻰ
ﺗــﺰوﻳــﺪي ﺑﺎﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺣﺎﻟﺖ
دون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن؟
وﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم
اﻟ ـﺴــﻮﻳــﻂ ﺑــﺎﻗ ـﺘــﺮاح ﺑــﺮﻏ ـﺒــﺔ ،ﻧﺺ
ﻋـﻠــﻰ "ﺗ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
ﻓ ــﻲ وزارة اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﺑـﺠـﻤـﻴــﻊ
ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ وأﺟ ـ ـﻬ ـ ــﺰﺗ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣ ــﻦ
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت واﻟﺴﻔﺎرات واﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ".

»إﻳﻤﻴﻞ« اﻟﻨﻮاب و«اﻟﻮاﺗﺴﺎب«،
وﻫـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدة ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟـ ــﺪول
اﻷﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ــﺮاﺑ ـ ــﻂ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،واﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺳﻠﻘﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
وأوﺿﺢ اﻟﻜﻨﺪري أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻹﻧـﺘــﺮﺑــﻮل ﻫــﻲ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺘ ــﺄﺷـ ـﻴ ــﺮة ﻟ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻮل اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ً
واﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻃـ ــﺔ اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ أﺳـ ــﺎﺳـ ــﺎ
ً
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
وﺟــﻮد ﺷﺮﻃﺔ اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل ﻳﺠﺐ
أن ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل :أﻣ ـ ـ ــﺎﻣـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎ ﺛ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻨﻴﺔ واﻷﺧﺮى
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ
ً
ﻻ ﺧـ ـ ـﻄ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺧ ـ ـﺼـ ــﻮ ﺻـ ــﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻌ ــﺎم واﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎدة،
وﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﺤﺐ
أرﺑﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪري ﺗـ ــﻮﺟـ ــﺪ
ﺗـﺨـﻤــﺔ ﺑــﺎﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت ﻓــﻲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك
ﻣـﺠــﺎﻣــﻼت ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ،
ً
ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟ ــﻰ أن ﻫ ـﻨــﺎك اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت
ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﻮات ﻟﻢ ﺗﺤﺮك
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎ.
وذﻛـ ـ ــﺮ أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺎت
وﻗﻌﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ
ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻳـﻌــﻮد ﻋـﻬــﺪ ﻫــﺎ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﻳﺠﺐ اﻟﺴﺆال
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ أم ﻻ؟
ً
وﺗﺤﺪث أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺋﻼ:
ﺣـﺴــﺐ اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ ﻣــﻮﻗــﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻬ ــﺮﺷ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓ ـﻠ ــﻪ اﻟـﺸـﻜــﺮ
واﻟـﺸـﻜــﺮ ﻣــﻮﺻــﻮل ﻟﻌﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
ً
اﻟـ ـﻜـ ـﻨ ــﺪري ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ :أﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺎت ﺗ ــﻢ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق

ﻣـ ـ ــﻊ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺟ ـﻤــﻊ ﻛ ــﻞ اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ واﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ،
ً
ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺠﻬﻮد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
واﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎرك اﻟ ـﺤ ـﺠ ــﺮف
أﺳ ـﻠ ــﻮب اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ
ً
اﻻﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﻻﻓ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ
وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺜﻖ ﺑﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺷﺎر ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻳ ـﻴ ــﺲ واﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﺻ ـ ـﻔـ ــﺎت،
ً
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ
ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ
ً
ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ :ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻛﻴﻒ
ﻳﺘﻢ إﻗﺮار اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻧﺤﻦ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﻞ ﻗ ــﺎل
ﻳ ـ ـ ــﻮﺳ ـ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ :ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك
اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺒﺎر ﻟﺘﻮرﻳﺪ
ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
ً
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻻﻓـ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أن ﻫـﻨــﺎك
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺾ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮاد ﺗـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮردﻫ ــﺎ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫــﻲ ﻣﺤﻈﻮرة
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ ﻟ ــﻮﺟ ــﻮد اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ
ً
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺪول ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ:
ﻫﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺗ ـ ـﺠ ـ ـﺒـ ــﺮﻧـ ــﺎ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
وأﺟـ ـ ـ ـ ــﺎب ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣــﻼﺣـﻈــﺔ ﺧﻠﻴﻞ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﺣــﻮل
ﺗﻀﺎرب اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
ً
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻻﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎد اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ــﻲ ﻻ

٥
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ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

• اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻗﺮ  ٨اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻧﻮاب ﻳﺆﻛﺪون وﺟﻮد ﺗﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺗﻬﺎ

ً
اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺑﺠﺎﻧﺒﻪ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ واﻟﺼﺎﻟﺢ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ واﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

اﻧﺘﺪاب أﻋﺪاد
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
وإﻃﻼﻗﻬﻢ
ﺑﻼ ﻋﻤﻞ
ﻓﺴﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ

ﻫﺎﻳﻒ

ﻓﺮز
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ً
ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات
ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم
اﺳﺘﺠﻮاب؟

اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﻧﻤﺪ ﻳﺪ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﻧﺘﻤﻨﻰ أن
ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ
وﺳﻨﺆﺟﻞ
ﺑﺤﺚ ﻗﻀﻴﺔ
»اﻟﺰور«

ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ

ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎرض ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ،أﻣـ ـ ــﺎ ﻋـ ــﻦ ﻣــﻼﺣ ـﻈــﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻀــﺎﻟــﺔ »ﻓ ــﺄؤﻛ ــﺪ ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد
إﺟـ ـﺒ ــﺎر ﻟ ـﻠ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺣ ـ ــﻮل ﻗ ـﻴــﺎس
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت«.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺻـﻔــﺎء اﻟـﻬــﺎﺷــﻢ ،إﻧﻨﺎ
ﻧـ ـﻔـ ـﺨ ــﺮ ﺑـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻮد ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ
ً
اﻟﻜﻨﺪري رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮة إﻟـ ـ ــﻰ أن
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻋـﺘـﻤــﺎدات
اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات
ً
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ً
ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻣـ ــﻊ وﺟ ـ ـ ــﻮد وزﻳـ ــﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.
وأ ﺿ ــﺎ ﻓ ــﺖ :ﻳﻬﻤﻨﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ ﻣ ــﻊ وﺟ ــﻮد
اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ﺣـﻴــﺚ
ﻃ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـ ــﺮورة ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﻳ ـﻴــﺲ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﺣــﺎﺻــﻞ
ﻓﻲ ﻋﻤﺎن واﻹﻣ ــﺎرات ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻪ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ،وﻳ ـ ـﺘـ ــﻢ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ـﻴـ ــﻪ ،ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺼﺒﺎح ﺣﻮل »اﻟﻴﺎﻗﺎت اﻟﺰرﻗﺎء«
وﺿﺮورة أن ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
ً
وﻋـﻘــﺐ اﻟـﻜـﻨــﺪري ﻗــﺎﺋــﻼ ﺣﻮل
وﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ :ﻳـﺠـﻴــﺐ ﻋـﻠـﻴــﻚ وزﻳــﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻨﺸﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻚ.
وﺳ ـ ـ ــﺄﻟ ـ ـ ــﺖ ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻬـ ــﺎﺷـ ــﻢ
اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن :ﻧﺮﻳﺪ
أن ﻧﺼﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ وﺣﺪة ﻗﻴﺎس
ﺗ ـﻔ ـﻴ ــﺪك ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة.
وﻗ ــﺎل اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن ،إن
ً
ً
ﺷ ــﺎء اﻟـﻠــﻪ أﻛ ــﻮن وزﻳـ ــﺮا ﻧﺸﻴﻄﺎ
ً
ﺑ ـﻌ ـﻴــﻮن ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ وﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد وﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻗـ ـﻴ ــﺎس
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮاﺻ ـ ـﻔـ ــﺎت واﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﻳـ ـﻴ ــﺲ
ووﺻ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﺣـ ــﻞ ﻣ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺔ
ﻹﻧ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎز اﻟـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎص
ﺑـﻬــﺬه اﻟــﻮﺣــﺪة ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻣﺤﻤﺪ
ّ
اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،وأذﻛﺮ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﺒﻖ
اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ و ﻳـﺠــﺐ أن ﻧﺘﻮﺳﻊ
ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
وواﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻻﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﺟـﻤـﻠــﺔ
واﺣﺪة وﻋﺪدﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻓـ ــﻮاﻓـ ــﻖ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ  37ورﻓ ـﻀ ـﻬ ــﺎ
ً
واﺣ ــﺪ ﺑﺤﻀﻮر  38ﻋـﻀــﻮا ﻓﻲ
اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺛﻢ اﺗﺠﻪ اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺎت
اﻟ ـﺜ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺪاوﻟ ــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ﻓــﻮا ﻓــﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻤﺖ
إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
واﻧـﺘـﻘــﻞ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻧ ـ ـ ـ ــﺪب اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮاب ﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ـﻴ ــﻦ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﺗﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا
اﻟـﻄـﻠــﺐ ،ﺛــﻢ ﺳ ــﺄل اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻫﻞ
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻓﻘﺎل

اﻟﻨﺼﻒ واﻟﻔﻀﺎﻟﺔ واﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺸﺘﺮك

اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻟﺪي ﺷﻲء أﻗﻮﻟﻪ ،وأرﻳــﺪ ﺳﻤﺎع
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﻮاب.
وﻗـ ـ ــﺎل ﻋ ـﻠ ــﻲ اﻟ ــﺪﻗـ ـﺒ ــﺎﺳ ــﻲ ،إن
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﻈﻠﻮﻣﺔ ،وﻻﺑﺪ
أن ﻳــﺄﺗــﻲ اﻟ ـﻴــﻮم اﻟ ــﺬي ﻧ ــﺮى ﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻳﺼﻮت ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻓﺎﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺋﺘﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼح
ﻻ ﻧ ـﻤ ـﻨ ـﺤ ــﻪ ﺣ ـ ــﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ،
ﻓ ـ ـﻬـ ــﺬا ﺣ ـ ــﻖ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮي،
وﻛ ــﺎن اﻷﺟـ ــﺪر أن ﻳـﺘــﻢ اﻟـﺴـﻤــﺎح
ﻟـﻬــﻢ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑــﺎﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت،
ً
ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ أن ﻧــﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ً
ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮاب ﻣـ ـﻬ ــﻢ ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺮا إﻟ ــﻰ
ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻫـ ـ ــﻮ ﺣ ـ ــﺎﺻ ـ ــﻞ ﺑـ ــﺎﻧ ـ ـﺘـ ــﺪاب
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف »اﻧ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎ ﻧـ ـﺴـ ـﻌ ــﻰ
إﻟـ ــﻰ إﻧـ ـﺠ ــﺎز ﺣ ــﻖ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳـﻴــﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ً
اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﻘ ــﺪا ﻃ ــﺮح
ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻘــﺎش ﻓــﻲ
ً
اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا إﻳـ ــﺎه إﻫ ــﺪار
ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﺗ ـ ـﺴـ ــﺎء ل :أﻳـ ــﻦ اﻟـ ـﻐ ــﺮاﺑ ــﺔ ﻓﻲ
ﻧــﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟــﺪى اﻟﻨﻮاب،
وﻛﻴﻒ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ
واﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ ﻻ ﻳ ـﺼ ــﻮﺗ ــﻮن ،ﻓــﺈﻳــﻦ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺗﺠﺎه؟

ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺎﺋﺒﺔ
ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ــﺐ آﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل
ً
اﻟﺪﻗﺒﺎﺳﻲ :ﺷﻜﺮا ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻷول
ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء وزﻳــﺮ
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻹﻟ ـﻐــﺎء ﻃـﻠـﺒــﺎت اﻟ ـﻨــﺪب،
ً
ﻣﻨﺘﻘﺪا اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـﻌــﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،وأﺷﺎر إﻟﻰ أن
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ وأﺻﺒﺤﺖ
ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺪب ﺳــﺎﺋ ـﺒــﺔ ﻓ ــﻲ ﻛﻞ
ﻣﻜﺎن ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻹﻃﻔﺎء ،ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ
ﺗـﺼــﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻟـﻤــﻮاﻗـﻌـﻬــﻢ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ وﻓـﺠــﺄة
ﻧﻘﻮل ﻟﻬﻢ »اذﻫﺒﻮا أﻧﺘﻢ اﻟﻄﻠﻘﺎء«.
وﻋﺒﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻋﻴﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ً
ﻧ ـﻤــﺎرس ﻫ ــﺬا اﻷﺳ ـﻠــﻮب ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ــﻰ أﻧ ـﻨــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺨ ـﻔــﺎء »اﻟ ـﻠ ــﻪ أﻛـﺒــﺮ
أﻣﺎ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ...واﻟﻔﺴﺎد
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن«.
وﻗﺎل إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﻘﻮل
ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ  90ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ً
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﺄﻳﻦ ذﻟﻚ؟ ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
وﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻰ ﺑـ ـ ـﻜ ـ ــﻞ ﺣـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ ﻳـ ـﻜ ــﻮن
ﻟـﻠـﺨــﺎﺿــﻊ ﻣـﺼـﻠـﺤــﺔ ﺗـﺘـﻌــﺎرض
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﻄ ـﻠ ــﻖ أو ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﻲ ﻣــﻊ
وﻇﻴﻔﺘﻪ ،ﻓﻬﻞ ﻳــﻮﺟــﺪ أﻛـﺒــﺮ ﻣﻦ
ﻫـ ــﺬا ،ﻓ ــﺄﻳ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣ ــﻦ ﻫــﺬا
اﻟ ـﻜــﻼم وﺑــﺎﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ ﻟﺪﻳﻚ
ﻣﺸﺮوع ﻛﺒﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ،
ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ
ً
ﻫﺬا اﻟﻔﺴﺎد وﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋﻼ :إذا ﻛﺎن
رب اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﺪف ﺿﺎرﺑﺎ ﻓﺸﻴﻤﺔ
أﻫـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺮﻗـ ـ ــﺺ ،وﻫ ـ ــﺪد
ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻫــﻞ ﺗــﺮﻳــﺪون اﻟــﺬﻫــﺎب ﻟـ

ً
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺗﺒﺪو ﻫﻨﺪ اﻟﺼﺒﻴﺢ
»ﻧﺰاﻫﺔ« ﻓﻜﻠﻨﺎ ﻣﺘﻬﻤﻮن.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ أوﻟـ ــﻰ
ﺑﺎﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣــﻦ ﻧــﺪب اﻟﻨﻮاب
ً
إﻟـﻴـﻬــﻢ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ إﻟـﻐــﺎء ﻧﺪب
ً
 560ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ
ﻣﻨﻬﻢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ 560
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﻫﺬه ﻛﺎرﺛﺔ وﺗﺒﺪﻳﺪ
ً
ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺣﺴﻨﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﻴﺦ
ً
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﻧﺪب ﻫﺆﻻء ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟ ــﻰ أﻧـﻨــﺎ ﻛ ـﻨــﻮاب ﻋــﺎﺟــﺰون ﻋﻦ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎم وﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﺨﻄﺐ اﻟﺮﻧﺎﻧﺔ
وﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻠــﻦ ﻳ ـﻘ ــﻮﻟ ــﻮن »ﻣـ ــﺎ ﻳـﺠــﻮز
أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺎوﻟﺔ
ً
»أﻛـ ـ ــﻞ وأﻧـ ـ ــﺎ آﻛـ ـ ــﻞ« ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أن
أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﺪﻓﻮا ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮري ﻟ ــﻼﺻ ــﻼح وﻟـﻴــﺲ
ﻟﺨﺮاب اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻋﻠﻖ ﺳﻌﺪون ﺣﻤﺎد ﺑﻘﻮﻟﻪ
ان اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳـ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻮاﻃ ـ ـﻨـ ــﻮن
وﻣ ـ ـﺤـ ــﺮوﻣـ ــﻮن ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻤﺎ
ﻫﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ً
ً
ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ اﻟ ـ ــﻰ اﻧ ـ ــﻪ ﻗ ـ ــﺪم ﻣ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺎ
ً
ﺑ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن ورﻓـ ـ ـ ـ ــﺾ ،ﻣ ــﻮﺿـ ـﺤ ــﺎ
ان ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳ ـﻴــﻦ ﻓــﻲ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﺑــﺎﺗــﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ،
وﻻﺑﺪ ان ﻧﺴﺎوﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
وﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑ ــﺄن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻﻣـ ــﺔ دور ﻓ ــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
دﻋ ــﻢ ﺳـﻜــﺮﺗــﺎرﺗــﻪ اﻟ ـﻨــﻮاب ﺳــﻮاء
ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ او ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ.
وﻗ ــﺎل رﻳ ــﺎض اﻟـﻌــﺪﺳــﺎﻧــﻲ ان
اﻧﺘﺪاب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﺪى ﻧﻮاب
اﻻﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎف ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن،
وﻛـﻨــﺖ اﺗﻤﻨﻰ ان ﻳـﻜــﻮن رﺋﻴﺲ
ً
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻮﺟﻮدا ،ﻓﻬﻨﺎك وزراء
ﻳﻌﻴﻨﻮن ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ
ً
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻﻣـ ــﺔ ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎ
رﺋـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻻﻛﻔﺄ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ،وﻟ ـﻴ ــﺲ

ﻣﺸﺎورات ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮاب واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ً
اﻟﺮوﻣﻲ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ إﻗﺮار
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
وﻧﺤﻦ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ

ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻋ ـ ـ ــﻦ ﻃـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻖ اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺴ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎت
ً
واﻟﺘﺮﺿﻴﺎت ﻟﻠﻨﻮاب ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
اﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ  2012أﺗﺎه
ﻋﺴﻜﺮي ﺑﻄﻠﺐ ﻓﺮز اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
وﻛﻨﺖ ﻻ اﻋﻠﻢ.
وﻗﺎل :اﺑﻌﺪوا ﻋﻦ اﻟﻮاﺳﻄﺎت
وا ﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﺴ ــﻮ ﺑـ ـﻴ ــﺎت ﻳ ـ ــﺎ وزراء،
وﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫ ــﺬا اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪ ،واذا ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ
ﻓــﺮز ﻋﺮﻳﻒ او وﻛﻴﻞ ﻓﻠﺘﺘﺤﺪث
ﻋــﻦ اﻟـﻤـﺤـﺴــﻮﺑـﻴــﺎت ﻓــﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وﻳـ ـﺠ ــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟﻮزراء ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ.
وأﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ ان اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻬﻢ اﺧﻮاﻧﻨﺎ
ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻠ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ
اﻟ ــﻮزراء واﻟــﻮﻛــﻼء وﻫــﻲ اﻧﺘﺪاب
اﻋـ ـ ـ ــﺪاد ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ واﻃﻼﻗﻬﻢ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ
وﻫ ــﺬا ﻓـﺴــﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺣـ ـﻴ ــﺚ وﺻـ ـ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪد ﻟ ـﻠ ـﻨــﺎﺋــﺐ
ً
اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪ  25ﺷ ـﺨ ـﺼــﺎ ﻳ ـﻔ ــﺮزون
ﻟﺪى اﻟــﻮزراء ،وﻫــﺬا ﻫﻮ اﻟﻔﺴﺎد
اﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﻲ ،ﻓ ــﻼ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
وزﻳﺮ واﻧﺎ ﻣﻨﺘﺪب ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
وذ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ــﻒ ان ﻫ ـ ـ ــﺆﻻء
ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ،
وﻫﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﺑﻌﺾ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﻻ ﻳ ـﺸ ـﺘ ـﻐ ـﻠ ــﻮن ﺣـﺘــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت اﻟ ـﺒ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺔ وﻻﺑ ــﺪ
ان ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ،واﻟـﻨــﻮاب
اﺻﺒﺤﻮا رﻫﻴﻨﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮزراء،
واذا ﺗﺤﺪث ﺗﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻟﺪى
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ :ﻛﻴﻒ
ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وا ﻟ ـﻨ ــﻮاب ﺑﻬﺬا
اﻻﺳﻠﻮب ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ؟! واﻗﻮل
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ان اﻟﻔﺴﺎد اﺳﺘﺸﺮى
ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻮزارات وﻣ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ اﻟـ ـ ــﻮزراء
واﻟ ــﻮﻛ ــﻼء واذا اردﻧ ــﺎ اﻻﺻ ــﻼح

ﻻﺑﺪ ان ﻧﺒﺪأ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ.
وﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﺷ ـ ــﻢ:
ارﻳ ـ ـ ــﺪ ان اﺳ ـ ـ ــﺄل ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻲ ﻓ ـﻜــﺮة
ﺳ ـﻜ ــﺮﺗ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب؟ اﻻﺟ ــﺎﺑ ــﺔ
ﻫﻲ ان ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻴﻮﻧﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
واﻧــﺎ ﻟــﺪي ارﺑــﻊ ﺳـﻴــﺪات واﺣــﺪة
ﺑ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﺔ واﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ
ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮارد اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺔ وﻟـ ـ ــﺪي
واﺣـ ـ ــﺪة ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺴ ـﺒــﻖ ﻟ ـﻬــﺎ اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ وراﺑﻌﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺑــﺎﻻﺳـﺌـﻠــﺔ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﻓـﻬــﺆﻻء
ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،اﻣﺎ ﻓﺮز
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓــﻼ ا ﻋ ـﻠــﻢ ،ﻣﺸﻴﺮة
اﻟـ ــﻰ ان ﻋـ ــﺪم وﺟ ـ ــﻮد ﺗــﻮﺻـﻴــﻒ
وﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻧﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻢ ﻧﺪب
ً
ﻋﺴﻜﺮي ﻛﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﺮاﺷﺎ؟!
وأﺿﺎﻓﺖ :ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ
ان ﻧـﺒــﺪأ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑـﺸــﺪة ﺑﻘﺮار
وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﺑ ــﻮﻗ ــﻒ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
اﻧﺘﺪاب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪى
اﻟﻨﻮاب.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﻞ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ان
رﺟ ــﺎل اﻟـﺠـﻴــﺶ ﻫــﻢ ﺳ ــﻮر اﻟﺒﻠﺪ
وﻧﻌﺎﻧﻲ اﺑﺸﻊ اﻧ ــﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،
وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣــﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻳـﻔــﺮز اﺑﻨﺎء
اﻟـ ـﻘـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻼﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ
واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ
ً
اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ اﻟـ ــﺬي ﻳـﻨـﻌـﻜــﺲ ﺳﻠﺒﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ ،ﻓـﻨـﺤــﻦ ﻧﺘﺤﺪث
ﻋﻦ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع وﻟﻴﺲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«
ﺣﻴﺚ اﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة ﻫﺸﺔ
ً
ﺟﺪا ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺴﺘﺸﺮي.

ﺧﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
وﻗـ ــﺎل ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻧ ــﻪ ﻻﺑ ــﺪ ﻣﻦ
ﺧـ ـﻄ ــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ ﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء اﻟـ ـﻔ ــﺮد
ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ» .ﺷـﺒــﺎﺑـﻨــﺎ ﺑــﺎﺗــﻮا
ﻳـﺨـﺘـﻄـﻔــﻮن ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻐــﺮﻳــﺪة
واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ ﺣﺴﺎب ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ
دﻓـ ـ ــﻊ ﻟ ـ ـ ــﻪ« ،ﻣ ـ ـﺸـ ــﺪدا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻓـﺸــﻞ
ﻣ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻨ ــﺎء
اﻹﻧﺴﺎن.
واﻛ ــﺪ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن ،ردا
ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻴــﻞ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ،اﻫـﺘـﻤــﺎم
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻹﻧـﺴــﺎن ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة ،واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ إﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻟﻴﻨﺘﻘﻠﻮا ﻟﻠﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ.
وﻋﻘﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :أﻋﺮف
ﺟـﻬــﺪك ﻳــﺎﻟــﺮوﺿــﺎن ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ« ،ﻣـﺸـﻴــﺮا
إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺛﺒﺖ ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ اﻷﻣﻄﺎر
أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ إﻻ ﻋﻴﺎﻟﻬﺎ«،
وﻃ ــﺎﻟ ــﺐ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻻﻫـﺘـﻤــﺎم
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ واﻟ ـ ـﻄـ ــﻮارئ
اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﺳﺄل ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ» :ﻫﻞ
اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺖ ﻛـ ــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ﺑــﺎﻟـﺒـﻠــﺪ
ﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ ﻧـ ــﺪب اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳـﻴــﻦ؟
واﻟﻄﻠﺐ ﻳـﻘــﺪم ﻣــﻦ ﻧ ــﻮاب ﺧﺒﺮة
ﻣـﺜــﻞ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟــﺮوﻣــﻲ وﺻـﻔــﺎء
اﻟـ ـﻬ ــﺎﺷ ــﻢ .إﻧـ ـﻜ ــﻢ ﻧـ ـ ــﻮاب ﻗ ــﺪﻣ ــﺎء،
وﻛﺎن ﻓﺮز اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدا

اﻟﺪوﺳﺮي واﻟﺤﻮﻳﻠﺔ واﻟﻤﻄﻴﺮي ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ

ﻣـﻨــﺬ ﺳ ـﻨ ــﻮات ،ﻓـﻠـﻤــﺎذا ﻟــﻢ ﻳﻘﺪم
اﺳﺘﺠﻮاب«.
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ اﻧﻪ »ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ان
ﻧﺴﻤﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻄﺎرﻳﺶ،
وﻳـ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻮن ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻧ ـﺼــﺐ،
ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ اﻹﺳــﺎء ة إﻟﻴﻬﻢ«،
وﺧ ــﺎﻃ ــﺐ ﺻ ـﻔ ــﺎء ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ
ﻟ ـﻤ ــﺎذا ﻻ ﺗـﻌـﻄــﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ﻣــﻦ ﺟـﻴــﻮﺑـﻜــﻢ ،ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮل» :اﻋـﻄــﻲ
ﺳ ـﻜــﺮﺗــﺎرﻳ ـﺘــﻚ ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻴ ـﺒــﻚ ،ﻓﻬﻢ
ﻣ ــﻮ ﻇـ ـﻔ ــﻮن ﻓـ ــﻲ وزارات ،وإذا
ﻫﻨﺎك ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ وزراء ﻣﺎ ﻓﻬﺬا
اﻣﺮ آﺧﺮ«.
واردف» :اﻋـﺘــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻘــﺪﻣــﻮن ﻫ ــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
وﻫ ــﻲ ﺳـﻘـﻄــﺔ ،واﻟ ــﺮوﻣ ــﻲ ﻧــﺎﺋــﺐ
ﻗــﺪﻳــﻢ ﻻ ﺗ ـﺨــﺮج ﻣـﻨــﻪ ﻣـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻟﻜﻠﻤﺎت ،واﻗﻮل ﻟﺼﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ:
ﻟﻮ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻳﺼﻮت ﻫﻞ ﺗﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤــﻮاﺻـﻔــﺎت«،
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن »اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳ ـﻴــﻦ أﻫ ــﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﺑـﻨــﺎؤﻧــﺎ ،وإذا ﻟﺪﻳﻜﻢ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻬﺬا وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻮن«.
وﻋـﻘـﺒــﺖ اﻟـﻬــﺎﺷــﻢ ﺑــﺎﻟـﻘــﻮل إن
»اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳ ـﻴــﻦ ﻣ ـ ـﻔـ ــﺮوزون ﻫــﺪر
ﻳـﺒـﺼـﻤــﻮن اﻟ ـﺼ ـﺒــﺢ وﻳ ـﻤ ـﺸــﻮن،
وأﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل ﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺪان اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎزﻣـ ــﻲ
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻘ ــﻲ أﺗـ ـﺤ ــﺪث ﺑ ـﻤــﻮﺿــﻮع
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳ ـﻴــﻦ ،وﺳـ ــﺄﻗـ ــﺪم ﻃـﻠـﺒــﺎ
ﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺠـ ـ ـﻠ ـ ــﺲ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪد
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺋﺐ«.
وﻗﺎل اﻟﺮوﻣﻲ» :ﻣﻊ اﺣﺘﺮاﻣﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ أﻗ ـ ـ ــﻮل ﻟـ ــﻪ ﻟـ ــﻢ أﻋـ ــﺮف
ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ
إﻻ ﺑﻌﺪ وﻗﻒ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻬﺬا
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار ،وأﻧ ـ ــﺎ أرﻓـ ـﻘ ــﺖ ﺑــﺎﻟـﻄـﻠــﺐ
اﻳـﻀــﺎ اﻟ ـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ،ﻓﻬﺬه
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ دﻣﺒﻞ«.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎزﻣ ـ ــﻲ» :ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ
ﺗـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﺛ ــﻮن ﻋـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـ ـ ــﻮزراء ﻟ ــﻢ ﻧ ــﺮاﻛ ــﻢ ﺑ ــﻮرﻗ ــﺔ ﻋــﺪم
اﻟـﺘـﻌــﺎون ،وﺗﺴﺘﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺑـﻌــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب وﺗـﺘـﺸــﺪﻗــﻮن
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم«.

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل أﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻀـ ــﻞ» :ﻻ
أﻋــﺮف ﻗﻀﻴﺔ ﻓــﺮز اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ،
ﻓ ـﻬــﺬه ﻛ ــﺎرﺛ ــﺔ ﻓــﺄﻧــﺖ ﻳــﺎﻟـﻌــﺎزﻣــﻲ
ﺗﺴﺘﺠﻮب اﻟﻨﻤﻠﺔ ،أﻳﻦ ﺣﺮﺻﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم؟ وﻛﺎن اﻷﺟﺪر
ﺑﻚ اﺳﺘﺠﻮاب ﻛﻞ وزﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ
ﻗﺮارا ﺑﻮﻗﻒ ﻧﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ«،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟــﻰ ان ﻫــﺆﻻء ﺑﺎﻟﺸﻮارع،
وأ ﺿـ ـ ـ ــﺎف أرى أن ا ﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب
ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ً
ﻫﻨﺎ ﺗﺤﺮﺟﻨﺎ ﻛﻠﻨﺎ ،ﻣﻨﻮﻫﺎ إﻟﻰ
ً
أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ  13ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ.
وﺳﺄل اﻟﻔﻀﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟ ـﻤــﺮداس ﻛــﻢ ﻋــﺪد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﻟﺪﻳﻚ؟ أم أﻧﺖ رﺋﻴﺲ
ﻻ ﻧـ ـﺴ ــﺄﻟ ــﻚ؟ ،ﻓـ ـﻘ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮداس:
وﺟ ــﻪ ﺳ ــﺆاﻟ ــﻚ ﻟ ــﻮزﻳ ــﺮي اﻟــﺪﻓــﺎع
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ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ً
ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ اﻟﺠﻠﺴﺔ
واﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ،ﺛ ــﻢ ﺳـ ــﺄل ﺣ ـﻤــﺪان
اﻟﻌﺎزﻣﻲ اﻟﺴﺆال ﻧﻔﺴﻪ.
وﻋـ ـﻘ ــﺐ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎزﻣـ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﻮل،
أﻧ ــﺎ اﺳـﺘـﺠــﻮﺑــﺖ أﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ وزﻳــﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻊ
ً
اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺮاح ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻲ أﺳ ـﻤ ــﻊ ﻛـ ــﻼم اﻟـﻔـﻀــﻞ
واﺳـﺘـﻐــﺮب أﻓـﻌــﺎﻟــﻪ واﺻﻄﻔﺎﻓﻪ
ﻣﻊ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وآﺧﺮﻫﺎ ﺗﺠﻨﻴﺲ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
وأﻳـ ـ ــﺪ ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟ ـﻔ ـﻀ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣــﺎ
ذﻫ ـ ــﺐ إﻟـ ـﻴ ــﻪ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺪان اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ
ﺑـﺘـﺨـﻔـﻴــﺾ ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﺴ ـﻜــﺮﺗــﺎرﻳــﺔ
ﻟﺪى اﻟﻨﻮاب.
ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻋـ ـ ــﺪﻧـ ـ ــﺎن ﻋ ـﺒــﺪ
ً
اﻟﺼﻤﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺑﻀﺮورة ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺛﻢ ﻗﺎل
ﻛ ـﻨ ــﺎ ﺑ ــﺎﻷﻣ ــﺲ ﻧ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﺑ ـﺠــﺪل
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ وأﻗﻮل
إن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺧﺼﺺ ﻟﻤﻦ
ﺧــﺪم ﺳـﻨــﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻜﻦ أﻓــﺮز
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻨﻮاب وأﻃﻠﻖ
ً
ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن »ر ﺋـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ اﻷ ﻣ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺮاﺣﻞ« ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﺿﺒﻂ
ﻋ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻜ ــﺮﺗ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻟﺒﺼﻤﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
واﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺪﺑ ـﻴــﻦ ﻟــﺪى
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاب ﻻ ﻳ ــﺮﻏـ ـﺒ ــﻮن ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ً
ً
ﻟﺪى اﻟﻨﻮاب ﻣﻮﺿﺤﺎ أن وزﻳﺮا
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ أﺗﻰ ﱠ
إﻟﻲ ﻟﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ إذا
ﻛﻨﺖ أرﻳﺪ ﻧﺪب أي ﻣﻮاﻃﻦ أرﻳﺪه
ً
ﺑـﻤـﻜـﺘـﺒــﻲ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺪا ﺑ ـﻘ ــﺮار وزﻳ ــﺮ
اﻟﺪﻓﺎع ﺑﻮﻗﻒ ﻧﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ً
ﻣ ـﻄ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺎ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮاب اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﺑ ـﻬــﺬا
اﻻﺗ ـﺠــﺎه ﻟــﻮﻗــﻒ ﻫــﺬا اﻟـﻬــﺪر ﻛﻤﺎ
ﻃــﺎ ﻟــﺐ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺪر ﺑﻨﺪب
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﻦ ﻟ ــﺪى
اﻟﻨﻮاب واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
واﻧـﺘـﻘــﻞ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻃﻠﺐ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺑ ـﺒ ـﺤ ــﺚ واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ﻓـ ــﻲ ﻧ ــﺪب
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻨﻮاب وﻃﻠﺐ
آ ﺧ ــﺮ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑـﺒـﺤــﺚ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ،وﻗ ــﺎل
رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ إن اﻟـﻄـﻠـﺒـﻴــﻦ
ﺳﻴﺨﻀﻌﺎن ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ وﻋﻠﻖ
ً
اﻟﺮوﻣﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻞ
أﻧ ـﺘــﻢ »ﻃ ــﺮﻣ ــﺎن وﻋ ـﻤــﻚ أﺻ ـﻤــﺦ«
أﻧﺘﻢ ﺳﺎﻛﺘﻮن وزﻳﺮ واﺣﺪ ﻳﻠﻐﻲ
اﻟﻘﺮار واﻟﺒﻘﻴﺔ ﺳﺎﻛﺘﻴﻦ وإﻻ ﻻزم
ﺳﻴﻜﻮن ﺷﻴﺦ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار.
وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺗ ـﻌ ــﺎرض ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒـﻴــﻦ ﺳ ــﻮاء
ﻛﺎن دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﻣﻜﺘﺐ
ً
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻧﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ .وأﻧﺎ
ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮﺿﻊ
ﺿ ــﻮاﺑ ــﻂ واﻟ ـﻤ ـﻨــﻊ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻖ ﺑﻼ
أﺳﺎس ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ.
وﻗ ــﺎل اﻟــﺮوﻣــﻲ ان اﻟ ـﻤــﺎدة 75
ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻴﺶ ﺗﺘﻴﺢ ﻧﺪب
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻃﻠﺐ
اﻟﺠﻬﺔ وﻟﻴﺲ ﻧــﻮاب اﻟﻤﺠﻠﺲ،
ﺣﻴﺚ ان ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻫﻮ »اذﻫﺐ
ﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺘ ـﻜــﻢ وﻏـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻜ ــﻢ« ،وﻫ ـ ـ ــﺬا ﻻ
ﻳ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮز ،ﻓـ ــﺎﻋ ـ ـﺘـ ــﺮض ﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ.
وﻋـ ـ ـ ـ ــﺮض رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺮداس ﻃ ـﻠــﺐ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻣﻦ
ﻗـﺒــﻞ دﻳـ ــﻮان اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ﺑـﻨــﺪب
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،ﻓﻮاﻓﻖ  21ﻣﻦ اﺻﻞ
 30ﻋﻀﻮا.
وﻗ ــﺎل اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻧ ــﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻓـﻘــﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
دﻳ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
وﺑـ ـﺤ ــﺚ اﻟـ ـﺠ ــﻮاﻧ ــﺐ اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻧﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﻲ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
 95ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﻔﻌﻼ
ﻫــﺬا اﻻﻣ ــﺮ ﺗــﻢ واﻻﻣ ــﺮ ﻻ ﻳﺨﺺ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ.
وﻋﻠﻖ اﻟــﺮوﻣــﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺷﻜﺮا
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻧــﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻧﺎ
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد.
وﻗـ ـ ــﺎل ﺣـ ـﻤ ــﺪان اﻟـ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ :ﻻ
ﻧﻘﺒﻞ اﻟـﻄـﻌــﻦ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟــﺮوﻣــﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﻳﺮوح ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻨﻢ،
ﻫﺬا ﻛﻮﻳﺘﻲ واﻟﺮﺳﻮل ﻛﺎن ﻳﺮﻋﻰ
اﻻﻏﻨﺎم ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻛﻼم اﻟﺮوﻣﻲ.
واﻧ ـﺘ ـﻘــﺪ ﻋــﺪﻧــﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ
اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ ﻟـ ـﻌ ــﺪم ﻣ ـﻨ ـﺤــﻪ ﻧـﻘـﻄــﺔ
ﻧ ـﻈــﺎم ،ﻓ ـﻘــﺎل :أي رﺋــﺎﺳــﺔ ﻫ ــﺬه؟!
وﻗ ــﺎل :ﺷﻄﺐ اي اﺳ ــﺎء ة ﻣــﻦ اي
ﺷـ ـﺨ ــﺺ ،ﻻ ﻧ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺑـ ــﺎﻻﺳـ ــﺎء ة،
ﻣﻀﻴﻔﺎ :اذا ﻛــﺎن ﻫـﻨــﺎك ﻃﻠﺒﺎن
وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻول ،ﻓﻬﻮ
ﻳﺠﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ،وﻛﻠﻢ اﻻﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻳﻔﻬﻤﻚ.
وأﻳﺪه ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ
ﻣﻌﺘﺒﺮا ان ﻃﻠﺐ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻟﺪﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻧﺎﻓﺬ وﻻﺑﺪ ان ﻧﺬﻫﺐ
ﻟـﻤــﻮاﺿـﻴــﻊ اﻫـ ــﻢ ،ﻓ ـﻬــﺬا اﻟ ـﺠــﺪال
ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ.
ورﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺾ اﺣـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻀـ ــﻞ
اﺗـ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﻌ ــﺎزﻣ ــﻲ ﻟ ــﻪ ﺑ ــﺎﻻﺳ ــﺎءة
ﻟـﻠـﻌـﺴـﻜــﺮﻳـﻴــﻦ وﺻـ ـﻔ ــﺎء ،ﺛ ــﻢ ﻗــﺎل
اﻟـ ـﻔـ ـﻀ ــﻞ :ﻟـ ــﻢ اﻗ ـ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻜ ــﻼم.
وﻗﺎﻟﺖ ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ :ﻳﺎ اﺣﻤﺪ
اﻗﻠﺐ وﺟﻬﻚ ﻃﻴﺮ ،واﻧــﺎ اﺷــﺮف
ﻋﻀﻮة.
واﻧﺘﻘﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟ ـ ـ ــﺰور ﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح وﺣﺪﻳﺚ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎل ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻧـﻈــﺮا ﻟــﻮﺟــﻮد وزﻳ ــﺮ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻟﻨﻠﺘﻤﺲ ﻟﻪ اﻟﻌﺬر.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﺣ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـ ــﻲ ﻃ ـﻠــﺐ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺰور ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ:
ﻧـ ـﺤ ــﻦ ﻧـ ـﻤ ــﺪ ﻳ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻣــﻊ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ،وﻧﺘﻤﻨﻰ ان ﺗﺤﺴﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،وﺳ ـﻨ ــﺆﺟ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺰور ﻟﻜﻦ ﻧﻄﻠﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓــﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﻓـﺴــﺎد واﺿ ــﺮار
ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
وﺛ ـ ــﺎر ﺟـ ــﺪل ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﺛﻢ ﻋﻠﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻜﻨﺪري ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻘﺪم
ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻓﻘﺎل
اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ :ﻧﺤﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﻮال
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
وﻣــﻦ ﺣﻘﻨﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ رﻓــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺮداس اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﺼﻼة اﻟﻈﻬﺮ.

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺠﻠﺴﺔ
واﺳﺘﺆﻧﻔﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪة ﻇ ـﻬــﺮا ﺑـﻌــﺪ ان رﻓﻌﺖ
ﻣ ــﺪة زادت ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ ،وﺗــﻼ
اﻻﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎ ﺑـﺘـﻜـﻠـﻴــﻒ
ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﻣـ ـ ــﻮال اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻓـ ــﻲ ﺳ ـ ــﻮء ﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ
ﻣ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎة اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰور وﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ.
وﺗ ـ ـﺤـ ــﺪث اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﺳـ ـﻌ ــﺪون
ﺣﻤﺎد ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻼ :ﻻ
ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت
ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ،وﻳﺠﺐ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ ،واﻃﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﻣ ـﺼ ـﻔــﺎة اﻟ ـ ــﺰور ﻟـﻌــﺪم
ﺣ ـ ـﻀـ ــﻮر وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ،ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ
ارﺟﻮ ارﺟﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻟﻼﺋﺤﺔ.
ﺑـ ــﺪوره ،ﺷ ــﺪد اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺧﻠﻴﻞ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ــﺪم وﺟـ ــﻮد اي
ﻣــﺎﻧــﻊ ﻻﺋ ـﺤــﻲ ﻟـﻠـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ،
وﻫﻨﺎك اﺳﺘﺠﻮاب ﻗــﺎدم ﻗﺮﻳﺒﺎ،
وﻫﺬه اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎور
اﻻﺳﺘﺠﻮاب.
ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﺮب اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ
ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﺻﻒ اﻟﻄﻠﺐ
ﺑــﺎﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺔ ،ﻓـﻠــﻦ ﻧـﻨـﺘـﻈــﺮ اﻛـﺜــﺮ
ﻣــﻦ ذﻟ ــﻚ ،وﻣــﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﻓــﻲ ﻟﺠﻨﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع ،وﻧـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻬ ــﻢ ﻇ ــﺮف
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺤﻀﻮر.
اﻟـ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻧــﺲ

اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ ان ﺑـﻨــﺪ اﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﺗﻢ
ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ،وﻧﺤﻦ اﻣﺎم ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ
اﻻن ،ﻓﺮد رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻴﺴﻰ
اﻟﻜﻨﺪري :ﻧﻌﻢ ﻛﻼﻣﻚ ﺻﺞ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري
ان اﻟـ ـﺨـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ﺗـ ـﺼ ــﻞ اﻟـ ـ ــﻰ 15
ﻣﻠﻴﺎرا ،وﻣﻦ ﺣﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻨﺎك
ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎدات ﺗ ــﺄﺧ ــﺬ ﻗ ـ ـ ـ ــﺮارات وﻫ ــﻲ
ﺑـ ــﺎﻻﻧ ـ ـﻔـ ــﺎس اﻻﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة ،وأدﻋـ ـ ــﻮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ وزﻳ ــﺮ
اﻟﻨﻔﻂ.
ورأى ﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺪون ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎد ان
ﻫﻨﺎك ﻗﻔﺰات ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن وﻓﻲ
اﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎت ،ﻓـﻬـﻨــﺎك ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وواﻓ ـ ـ ــﻖ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻣـ ـ ــﺔ ﺑـﻌــﺪ
ﺗــﺄﻳـﻴــﺪ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻟـﺠـﻨــﺔ ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﻣـ ـ ــﻮال اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻓـ ــﻲ ﺳ ـ ــﻮء ﺗـﺼـﻤـﻴــﻢ
ﻣ ـﺼ ـﻔــﺎة اﻟ ـ ــﺰور ﻋ ـﻠــﻰ ان ﺗﻨﺠﺰ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ.
وﺗـ ــﻼ اﻻﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻃـﻠـﺒــﺎت
ﺑ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﻒ دﻳـ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ
ﻓـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺺ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ــﺮوع اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﻗـ ـ ــﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ
وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﻣ ـﻔ ـﺼــﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ
ﻋـﻠــﻰ ان ﻳ ـﻜــﻮن اﻻﻧ ـﺠ ــﺎز ﻗـﺒــﻞ 1
ﻣﺎرس .2019
وﺗﺤﺪث اﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻻﻗﺘﺮاح
اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮ ﻗــﺎﺋــﻼ
اﻧــﻪ ﻣـﺸــﺮوع ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟﺸﻘﺎﻳﺎ
ﻳﺘﻌﺪى  88ﻛــﻢ 2ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺪدة ،وﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻤــﺎ
ﻧـﺴـﻤـﻌــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻧـﻬــﺎ
ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ارﺟــﻮ ان

ﻋﻴﺐ أﻻ ﺗﻌﺮف
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﺧﻞ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ ،وﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل
إﺳﻘﺎط
اﻟﻘﺮوض

اﻟﻬﺎﺷﻢ

ﻧﺘﻤﻨﻰ أن
ﻧﺼﻞ إﻟﻰ
»اﻟﺪﻳﻨﺎر
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪ«

اﻟﺪﻗﺒﺎﺳﻲ

اﻟﻜﻨﺪري وﻓﻬﺎد ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

ﻣﻄﺮاش

ً
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﺪا

ﻗﺎﻟﺖ ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ ان اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺗﺤﻮﻟﻮا اﻟﻰ
»ﻣﻄﺮاش« وﻳﺘﺠﻮﻟﻮن ﻓﻲ اروﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ،
ﻣﻨﺘﻘﺪة ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﺨﺒﻄﺔ
»ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻔﺎع وﺗﻨﻔﻴﻊ«.

ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺑـﻌــﺪ اﺷ ــﺎدة ﺻـﻔــﺎء اﻟـﻬــﺎﺷــﻢ ﺑﺠﻬﻮد
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري ﻓــﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ
ﺻﻔﺎء ﻣﺘﺒﺴﻤﺔ :ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.

»ﻳﻜﺮﻓﻮن« ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت

ﻛﺎﻟﻌﺎدة أول ﻧﺎﺋﺐ

ﻗ ـ ــﺎل ﻋـ ــﺪﻧـ ــﺎن ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺼ ـﻤ ــﺪ ان ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ ﻟـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن و»ﻳـﻜــﺮﻓــﻮن« ﻟﻴﻞ
وﻧﻬﺎر ﻣﻦ اﺟــﻞ ﺑﺤﺚ واﻧﺠﺎز ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ ،واذا ﺗــﺄﺧــﺮ اﺣــﺪﻫــﻢ
ﺳﺎﻋﺔ ﺧﺼﻢ ﻣﻨﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻮن
ﻳﺴﺮﺣﻮن وﻳﻤﺮﺣﻮن.

»ﻣﻮ ﻣﻦ ﺻﺠﻚ«

»اﺑﺘﻠﺸﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮوﻣﻲ«
ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮوﻣﻲ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻨﻮاب
ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
»واﻟﻠﻪ اﺑﺘﻠﺸﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮوﻣﻲ ،ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻫﺬا؟ ،ﻓﻬﺆﻻء اﻗﻮل ﻟﻬﻢ أﻧﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد«.

اﻟﺨﻄﺎب اﻻﻣﻴﺮي
واﻧـﺘـﻘــﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻰ اﻟﺒﻨﺪ
اﻟﺘﺎﻟﻲ و ﻫــﻮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﻄﺎب
اﻻﻣـ ـﻴ ــﺮي اﻟـ ــﺬي اﻓ ـﺘ ـﺘــﺢ ﺑ ــﻪ دور
اﻻﻧ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎد اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺚ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﺼ ــﻞ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ.
وﻛﺎن اول اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻋ ـﻠــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﺒــﺎﺳــﻲ اﻟـ ــﺬي ﻗ ــﺎل ان
اﻟـ ـﻤ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ ﻳـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻲ اﻻﻧـ ـﻘـ ـﺴ ــﺎم
وﺑ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎد ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺠـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺣﺘﻰ
ﺗـﺤـﻘــﻖ اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـ ــﻮزراء،
وأﺷﻜﺮ اﻟﻤﻐﺮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻴﻬﻢ
ﻗﻀﻴﺔ »اﺳ ـﻘــﺎط اﻟ ـﻘــﺮوض« ﻻن
ﻗـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ زﻳـ ـ ـ ــﺎدة،
واﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎس ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑ ــﺪءا ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻜــﻦ وﻋــﺪم
وﺟﻮد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب.
وأﺿ ــﺎف اﻟــﺪﻗـﺒــﺎﺳــﻲ :ﻧﺼﻒ
ﺳﻜﺎن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،وﻳ ـﺠ ــﺐ ان ﻧ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﻓ ـ ــﺮص ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻟ ـﻬ ــﻢ ﻟـﻜــﻦ

ﻓﻬﺎد ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻛﺎدر »اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ«

ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ

ﺳﺠﺎل ﻧﻴﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎزﻣﻲ واﻟﻬﺎﺷﻢ واﻟﻔﻀﻞ

ﺗــﻮاﻓــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟـﻄـﻠــﺐ اﻟــﺬي
ﻳﻜﻠﻒ دﻳــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،وﻫﻲ
ﺟﻬﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد.
وﻋﻘﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻗﺎﺋﻼ :اي ﻃﻠﺐ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ دﻳﻮان
اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻔ ـﺤ ــﺺ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد
ﻧﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
وواﻓـ ـ ــﻖ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻣ ـ ــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ﺑـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ  35ﻣ ــﻦ اﺻــﻞ
ﺣﻀﻮر .39

ﻟــﻼﺳــﻒ اﻟ ـﻜــﻞ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻬـﺘــﻢ ﺑـﻬــﻢ،
وﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ـﻐـ ــﻞ ﺑ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﻳـ ــﺎ اﺧ ـ ـ ــﺮى
وﻧـ ـﻀـ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻗ ـﻀــﺎﻳــﺎ
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ،واول اﻧﺠﺎز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
دون ﻃﻤﻮﺣﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ،
وﻳﺠﺐ ان ﻧﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻈﺎﻟﻢ
وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
ﻓ ـﻴ ـﺠــﺐ اﻋ ـ ـ ــﺎدة ﺗ ــﻮزﻳ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﺑـﻤــﺎ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ.
ﻣـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ــﺪﻻل إن ﺧـﻄــﺎب ﺳﻤﻮ
اﻻﻣﻴﺮ ﻛﺎن ﻣﻬﻤﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻈ ــﺮوف اﻟـﻤـﺤـﻴـﻄــﺔ
ﺑ ـﻨ ــﺎ ،وﺗ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ أن ﻧ ـﻜ ــﻮن ﻋﻠﻰ
ﻗــﺪر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وذﻛــﺮ ﺳﻤﻮه
ان ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﺛـ ـ ـ ــﺮت ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن
وأداﺋ ــﻪ واﻟﻌﻄﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ ،وﻧ ـ ـﺤـ ــﻦ ﻻ ﻧـﻘـﻴــﻢ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺮى
اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب،
وﻧﺤﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻧﻄﻤﻄﻢ وﻧﺴﻜﺖ،
وإذا ﻟﻢ ﻧﻘﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮري
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻼ ﻃـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎ وﻻ
ﻏـ ـ ــﺪا اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮ ،ﻓ ـﻨ ـﻈ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺎ أﻋ ـﻄــﻰ
اﻻزدواﺟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎﻣ ـﻴــﻦ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـ ـ ــﺪﻻل :ﺣ ـﺘــﻰ ﻧﺼﻞ
إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴ ــﺔ
ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ ﺳـﻠـﺒـﻴــﺎت اﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﻧﻄﺮق ﻫﺬا
اﻟـ ـﺒ ــﺎب ،ﻣـ ـﺸ ــﺪدا ﻋ ـﻠــﻰ ﺿـ ــﺮورة
اﻗـ ـ ـ ـ ــﺮار ﺷـ ـ ـ ــﺮوط اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻹﻏﻼق ﺑﺎب
اﻟ ـﺘــﺮﺿ ـﻴــﺎت ،وأﻗـ ــﻮل ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻧ ـﺘ ــﻢ ﺗ ـﻘــﻮﻟــﻮا ﻻ ﺗـﺴـﺘـﺠــﻮﺑــﻮن،
واﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاﺑ ــﺎت ﺗــﺄﺗــﻲ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻌﻴﻨﺎﺗﻜﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ،واذا ﻛﺎن
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺘﺤﺴﻦ
اﻻدارة؟
وﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻻل ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ أن
»ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳـﻴــﻦ ﻣــﻮﺟــﻮد
ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ـ ــﺪول اﻻﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻣ ـﻨــﺬ 10
اﺷﻬﺮ ،وﺳﺘﺮون ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮات ﻣــﺪرﻛــﺎت اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ«.
إﻟـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،وﺟـ ـﻬ ــﺖ اﻟ ـﻨــﺎﺋ ـﺒــﺔ
ﺻ ـﻔــﺎء اﻟ ـﻬــﺎﺷــﻢ اﻟـﺘـﺤـﻴــﺔ ﻟﺴﻤﻮ
اﻷﻣ ـﻴــﺮ ،ﻟـﻤــﺎ ﻳـﻘــﻮم ﺑــﻪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﺻ ـ ـ ــﻮرة اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ
واﻟ ــﺪﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ واﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
وﺗﺤﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ،وآﺧﺮﻫﺎ
اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون،
وﺑـﻜــﻞ ﻓـﺨــﺮ أﻗ ــﻮل أﻧ ــﺎ ﻣــﺰدوﺟــﺔ:
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ وﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﻤﺎ ﺳﻮﻳﺘﻪ
ﻳــﺎ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ ﻳـﻬــﺪ ﺟـﺒــﺎل،

وﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻚ ﻛ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ــﻚ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎر
و ﺧــﺮ ﻳـﻄــﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ،واﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟـ ـﺜ ــﻼث ﺗ ـﺘ ـﺤ ــﺮك ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ،
وﻫـ ـﻤ ــﻚ ﻃـ ـ ــﻮل ﻋـ ـﻤ ــﺮك اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ وﺗ ـﻨــﻮﻳــﻊ ﻣـﺼــﺎدر
اﻟﺪﺧﻞ ،وﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﺠﺰر وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﻬ ــﺎﺷ ــﻢ» :ﻋـﺘـﺒـﻨــﺎ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑ ـﺴ ــﻮء اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ،
واﻟ ـﻌ ـﻤــﻮد اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮي ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ ﻫﻢ
اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺸـﻜـﻠــﻮن %27
ﻣﻦ أﻋﻤﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ و 11أﻟﻒ
ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻘﻂ ،ﻻﻓﺘﺔ
اﻟـ ــﻰ ان اﺣ ـ ــﺪى اﻟ ـﺼ ـﺤــﻒ ﻗــﺎﻟــﺖ
ان  %35ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ
ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ »ﻳﺘﺪﻟﻠﻮن«،
وأرﻓــﺾ ذﻟــﻚ ،ﻓﻌﻴﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ
ﻳﺘﺪﻟﻠﻮن ،ﻣﻌﺘﺒﺮة ان ﺑﻘﺎء اﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ دﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺻﻤﺔ ﻋﺎر.
وﺗــﺎﺑ ـﻌــﺖ» :أﻧ ــﺎ ﺧــﺮﻳـﺠــﺔ آداب
إﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي وﻟ ــﻢ أﻋ ـﻤ ــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻓﻲ
ﺗـﺨـﺼـﺼــﻲ ،وﻋ ـﻴــﺐ ﻳـﺘـﺼــﻞ ﺑﻲ
أﻣـ ـﻬ ــﺎت ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﻮﺑ ــﺎﻳ ــﻞ ﻟ ـﻌــﺪم
ﺗﺤﺼﻴﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﻢ ،وأﻗﻮل
اخ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺧـﻠــﻲ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣـ ـ ــﺔ ﻳـﻨـﺘـﺒــﻪ
ﻟﺤﺪﻳﺜﻲ ﻣﻮ ﻗﺎﻋﺪ ﻳﻜﺮﻛﺮﻟﻲ«.
واﻋﺘﺒﺮت ان »رﻣــﺎﻧــﺔ اﻟﻤﻴﺰان
اﺧ ـﺘ ـﻠــﺖ وﺗ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻼت اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ
ﺗـﺼــﻞ اﻟ ــﻰ  19ﻣـﻠـﻴــﺎر وﻻ ﻧﺄﺧﺬ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓ ـﻠ ــﺲ أﺣـ ـﻤ ــﺮ ،واﻟ ـﺤ ـﻜــﻲ
ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ اذن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳﻄﻠﻊ
ﻣ ـ ــﻦ اﻻﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺧـ ـﻠ ــﻪ ﺷـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻳــﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﺨﻤﺮ ﺑﺪﻣﺎﻏﻚ«.
وﺗﺴﺎءﻟﺖ اﻟﻬﺎﺷﻢ ﻋﻤﻦ أوﺻﻞ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑــﺈﺳ ـﻘــﺎط اﻟ ـﻘ ــﺮوض اﻟ ـﺘــﻲ ﻟﺴﺖ
ﻣﻌﻬﺎ؟ رأﻳ ــﺖ ﻧـﻈــﺎم اﻟﻜﻮﺑﻮﻧﺎت
واﻟﺸﺮاﺋﺢ؟ ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮاﺋﺢ،
وﻋﻴﺐ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﺧﻞ
اﻟـﻤــﻮاﻃــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﺔ ،وﻣــﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻘﻮل إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض ﻻﻧﻪ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﺘﻘﺪم اﻟﺒﻨﻮك
ﻋــﺮوﺿــﺎ ﻏﻴﺮ ﻋــﺎدﻳــﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻒ
اﻟـ ـﺤـ ـﺒ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ رﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ
اﻟﺒﺴﻴﻂ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﺔ :ﻟﻤﺎذا اﻟﻘﺒﺢ
ﻟﻠﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؟
وﻫﺎﺟﻤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺳﻤﻚ ،ﻓﻬﺬه
ﻛﻠﻤﺘﻲ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﻔﺎﺷﻞ.
ورﻓﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻋﻴﺴﻰ
اﻟـﻜـﻨــﺪري ،اﻟﺴﺎﻋﺔ  2ﻇـﻬــﺮا ،اﻟﻰ
ﺟﻠﺴﺔ  25دﻳﺴﻤﺒﺮ.

ً
ﻗــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ اﻟﺪﻗﺒﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺪب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻨﻮاب :ﻛﺎﻟﻌﺎدة اﻧﺖ
اﻻول ﻳﺎ ﺑﻮﺳﺎﻟﻢ ،ﻓﻬﻞ ﺗﺘﻨﺎزل ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻐﻴﺮك؟
ﻓﻘﺎل :ﻻ ﻫﺬا ﺣﻘﻲ.
ﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻔﻀﻞ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺮداس
»ﻣﻮ ﻣﻦ ﺻﺠﻚ« ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻫﻤﻞ دوره ،واﺗﺠﻪ ﻟﻠﺴﻤﺎح
ﺑــﺎﻟـﺤــﺪﻳــﺚ ﻟـﺼـﻔــﺎء وﺣ ـﻤ ــﺪان اﻟ ـﻌــﺎزﻣــﻲ وﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
اﻟﺮوﻣﻲ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻬﺠﻦ ﻛــﻼم اﻟـﻤــﺮداس ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺳﻤﺢ ﻟﻪ ﻗﺎل :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﺧﻴﺮا!

وﺟ ــﻪ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻓ ـﻬــﺎد ﺳ ــﺆاﻻ إﻟ ــﻰ وزﻳ ــﺮ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ د .ﻧــﺎﻳــﻒ اﻟ ـﺤ ـﺠــﺮف ،ﺟ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺼــﻪ" :ﻣــﺎ
أﺳـ ـﺒ ــﺎب إﺻـ ـ ــﺪار ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء ﻛـ ـ ــﺎدرا ﺧــﺎﺻــﺎ
ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ أﻗﻞ ﻓﻲ رواﺗﺒﻪ وﺑﺪﻻﺗﻪ
وﺣ ــﻮاﻓ ــﺰه ﻋ ــﻦ ﻛـ ــﺎدر اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ اﻷﺧ ــﺮى
)دﻳ ـ ــﻮان اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ ،واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻤـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(؟ وﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ
ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ ﻟ ـ ــﺪى ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ ﻛ ــﺎدر
اﻟﺠﻬﺎز؟".
وﻃﻠﺐ ﻓﻬﺎد " ﻛ ــﻮادر اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ )د ﻳــﻮان
اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ،واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻤـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟـﻔـﺴــﺎد،
ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻔﻮارق ﻓﻲ
اﻟﺪرﺟﺎت واﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت واﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﺰاﻳﺎ

اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت وﺟ ـﻬــﺎز
اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ".
وﺗﺴﺎء ل" :ﻣﺎ ردﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ رﻗﻢ ) (121ﺑﺘﺎرﻳﺦ  6ﻳﻮﻟﻴﻮ  2017ﺑﺸﺄن
ﻃﻠﺐ إ ﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ا ﻟــﺬي ﻃــﺮأ ﻋﻠﻰ
ﺑ ــﺪﻻت ﻛ ــﺎدر ﺟـﻬــﺎز اﻟـﻤــﺮاﻗـﺒـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ اﻟـﺼــﺎدر
ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (1669ﻟﺴﻨﺔ 2016؟
وﻣ ــﺎ دورﻛ ـ ــﻢ ﺑـﺼـﻔـﺘـﻜــﻢ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ إﻧﺼﺎف اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪم ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺪﻣﺘﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣ ــﻦ ) (30ﺳ ـﻨــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ا ﻟــﺪر ﺟ ـﺘ ـﻴــﻦ ) 19و (20و ﻋ ــﺪم
ﻣ ـﺴ ــﺎواﺗ ـﻬ ــﻢ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﻲ دﻳـ ـ ــﻮان اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺘﺴﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ؟
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«أمناء وقفية القدس» :األمير قدم الكثير لفلسطين ونشكر سموه

االجتماع الرابع للمجلس ناقش مخاطر التهويد وتحديات المواجهة

الغانم والفيصل في مقدمة الحضور

محمد راشد

شدد الغانم على أن ما يبذله
أعضاء مجلس أمناء صندوق
القدس يفشل أهداف
ووقفية
ً
العدو ،موضحا أن ال قضية
أخرى يمكن أن تنسي األمة
العربية قضيتها األولى ،وهي
القضية الفلسطينية.

عصام الصقر واألمير تركي الفيصل

أكد رئيس مجلس األمة ،مرزوق
ال ـغ ــان ــم ،أن تـسـلـيــط ال ـض ــوء على
قضايا مختلفة ومتعددة ال يمكن
أن ينسى األ مــة العربية قضيتها
األولى ،وهي القضية الفلسطينية،
ولن نسمح لليأس أن يدخل قلوبنا،
أو نسمح ألنفسنا ب ــأن نستسلم
للواقع المر والسيئ الذي نعترف
به ،ألننا ندافع عن حق نعرف أنه
سيتحقق ،ســواء في جيلنا أو في
المستقبل».
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ،ف ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح
االج ـت ـمــاع ال ــراب ــع لـمـجـلــس أمـنــاء
صـ ـن ــدوق ووق ـف ـي ــة الـ ـق ــدس ،أمــس
األول« :إن م ــا يـ ـق ــوم ب ــه أ ع ـض ــاء
مجلس األمناء يمنع ويفشل العدو
مــن تحقيق هــدفــه االسـتــراتـيـجــي،
وهـ ـ ــو طـ ـم ــس ال ـ ـهـ ــويـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
الفلسطينية ،سواء كانوا مسلمين
أو مسيحيين» ،مؤكدا أننا «لسنا
ض ــد أي ديـ ــن م ــن األديـ ـ ـ ــان أو أي

رس ــال ــة سـ ـم ــاوي ــة ،ب ــل ن ــدف ــع إل ــى
التعايش بسالم مع كل الديانات،
لكننا ضد كيان عنصري يريد أن
يـسـلــب ال ـهــويــة يـغـتـصــب ويـحـتــل
أرضا ،فالقضية الفلسطينية ليست
شرعية أو قومية ،بل هي إنسانية
في المقام األول».

النصر الموعود
وأضاف« :أثق بأن بذل األسباب
واالستمرار بعدم اليأس ،سيؤدي
الــى النصر القريب الموعود ،كما
أث ـ ــق ب ـ ــأن ال ـم ـس ــاج ــد فـ ــي ال ـق ــدس
ستصدح باألذان وأجراس الكنائس
ستسمع فــي كــل مـكــان» ،الفتا إلى
أن «هناك من يعتقد واهما إذا كان
الميزان العسكري فــي هــذا الوقت
ي ـم ـي ــل إل ـ ــى الـ ـكـ ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي
فسنفقد هويتنا وننسى قضيتنا،
لكنني أؤكد اننا سنعيش ونحيا

تجاوزات واعتداءات
ط ــال ــب خ ـط ـيــب ال ـم ـس ـجــد األقـ ـص ــى د .عـكــرمــة
صبري «بتثبيت البوصلة نحو القدس ،فالقدس
تطالبكم إلنقاذ المؤسسات المقدسية في مختلف
الـمـجــاالت» ،موضحا أن «مــديـنــة الـقــدس تطالب
الحكومات العربية واإلسالمية بالحراك السياسي
والدبلوماسي والتجاري واالقتصادي ،وذلك للجم

االحتالل وردعه عن التجاوزات واالعتداءات».
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ـلــوثــري
العالمي المطران منيب يــونــان ،إن «الـقــدس هي
جوهر القضية الفلسطينية والعربية ،وال يمكن
أن تحل إال بحل عادل للقدس ،ألنها عاصمة خالدة
للمسلمين والمسيحيين».

تخريج الدفعة الثانية
لمفتشي أمن المطار
أقيم أمس ،حفل تخريج الدفعة الثانية لمفتشي أمن المطار بالتعاون
مع المعهد العالي للخدمات اإلداري ــة التابع للهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ،والمدير العام لـ»التطبيقي» د.
ً
علي المضف ،وش ــارك فيها نحو  290مـتــدربــا ومـتــدربــة بينهم أول
دفعة للمفتشات ،وبهذا يصبح إجمالي الخريجين لهذا الدبلوم منذ
ً
عام  ً 2015حوالي  450خريجا انضموا إلى العمل في منفذ المطار.
ونـيــابــة عــن وزارة الــداخـلـيــة ،ألـقــى العقيد يــاســر خــان مــديــر مركز
ا لـتــدر يــب التخصصي بقطاع تكنولوجيا المعلومات واال ت ـصــاالت
كلمة بالمناسبة هنأ الخريجين وطالبهم بالجد والدقة واإلخالص
والحرص والتنافس الشريف في إنجاز المهام الموكلة لهم واضعين
ً
أمام أعينهم خدمة بلدنا الحبيب ،مشيدا بالتعاون بين وزارة الداخلية
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وفــي الختام قــام اللواء العوضي ود .المضف بتكريم المشاركين
وبتوزيع شهادات التخرج على المتدربين.

وهذه القضية في وجداننا نموت
ونحيا عليها».
وأردف« :أع ـل ـن ــت ف ــي ال ـســابــق
وهـ ـن ــاك م ــن ظ ــن أن ه ـ ــذا ج ـن ــون،
ل ـق ــد وض ـع ــت هـ ــدف طـ ــرد ال ـك ـيــان
الصهيوني من االتحاد البرلماني
الدولي ،وهذا يحتاج إلى تنسيق
وجمع كل الشرفاء في العالم ،ألنه
ليس مقتصرا على المسلمين فقط،
وأنا واثق بأننا سننجح في هدفنا،
لتكون أكبر ضربة سياسية للكيان
الصهيوني بطرده من ثاني أكبر
مؤسسة دولية بعد األمم المتحدة».

دعم كبير
مــن جــانـبــه ،قــال رئـيــس مجلس
أمـ ـن ــاء صـ ـن ــدوق ووق ـف ـي ــة ال ـقــدس
األم ـيــر تــركــي الـفـيـصــل ،إن «سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
قدم للقدس الكثير والكثير ،ونشكر
سموه على رعاية هذا المحفل».
واسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـفـ ـيـ ـص ــل عـ ــدة
خطابات لملوك السعودية بشأن
هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ،مـبـيـنــا أن «ال ـم ـلــك
عبدالعزيز آل سعود ،قال للرئيس
األم ـيــركــي ع ــام  1945إن مساعدة
اإلسرائيليين في فلسطين ال تعني
خ ـط ــرا ي ـه ــدد فـلـسـطـيــن وح ــده ــا،
بــل ي ـهــدد ســائــر ال ـبــاد الـعــربـيــة»،
موضحا أن «الملك عبدالعزيز شدد
آنذاك على أن أعمال الصهيونيين
ف ـ ـ ــي فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن وف ـ ـ ـ ــي خ ــارجـ ـه ــا

صـ ــادرة ع ــن بــرنــامــج مـتـفــق عليه
من الصهيونية ،وأن تكوين دولة
يهودية في فلسطين سيكون ضربة
قــاضـيــة لـلـكـيــان ال ـعــربــي ،وم ـهــددا
للسلم باستمرار».
وتـ ــابـ ــع« :ول ـ ـ ــم ن ـن ــس مـ ــا قــدمــه
الــراحــل الملك فهد والــراحــل الملك
عبدالله من مبادرات إلحالل السلم
فــي أرض الـسـلــم ومــديـنــة الـســام،
ولنا أن ننظر فيما تقدم به خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز في افتتاحه للقمة
العربية فــي الظهران بالسعودية
عــام  ،2018إذ بــدأ خــادم الحرمين
كلمته فــي االف ـت ـتــاح بـقــولــه« :هــذه
الـقـمــة هــي قـمــة ال ـقــدس ،والقضية
الفلسطينية هي قضيتنا األولــى،
وس ـ ـت ـ ـظـ ــل ك ـ ــذل ـ ــك ح ـ ـتـ ــى حـ ـص ــول
ا لـشـعــب الفلسطيني عـلــى جميع
حـقــوقــه الـمـشــروعــة وعـلــى رأسـهــا
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها
الـقــدس الشرقية ،ونحن إذ نجدد
التعبير عــن استنكارنا ورفضنا
ل ـقــرار اإلدارة األمـيــركـيــة المتعلق
بــال ـقــدس ،فــإنـنــا نـشـيــد بــاإلجـمــاع
الـ ــدولـ ــي الـ ــرافـ ــض لـ ــه ،ون ــؤك ــد أن
القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من
األرض الفلسطينية».

قرارات دولية
وأشــار الفيصل إلــى أن «البيان
الـخـتــامــي لـقـمــة مـجـلــس الـتـعــاون

استثمار األمطار لتعزيز المكامن المائية
«األبحاث» نظم ندوة «الحلول العلمية للعواصف المطرية»
●

فهد الرمضان

أكـ ــدت ال ـمــديــرة ال ـعــامــة لمعهد
األبـحــاث العلمية د .سميرة عمر،
أن م ـيــاه األم ـط ــار يـمـكــن أن تــؤدي
ً
ً
دورا مهما في شحن مكامن المياه
ال ـج ــوف ـي ــة ،داعـ ـي ــة إلـ ــى اس ـت ـث ـمــار
األمطار التي تساقطت أخيرا على
البالد فيما يخدم الخطط التنموية
ويقلل من الضغوط الواقعة على
مــوارد المياه الطبيعية (الجوفية
والمحالة والمعالجة) ضمن جهود
الدولة لتوفير المياه لكل قطاعات
االستهالك.

وأض ــاف ــت ع ـم ــر ،ف ــي ك ـل ـمــة لها
خـ ـ ــال ن ـ ـ ــدوة «ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـع ـل ـم ـيــة
لـلـعــواصــف الـمـطــريــة وتــأثـيــراتـهــا
ع ـلــى ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة» ،أن ــه رغــم
متانة البنى التحتية في الكويت
وال ـت ــي ت ــم تـصـمـيـمـهــا وتـنـفـيــذهــا
ً
وفـ ـق ــا ألع ـل ــى ال ـم ـعــاي ـيــر الـعـلـمـيــة
وال ـه ـنــدس ـيــة ،ف ــإن كـمـيــة األم ـط ــار
التي تساقطت على البالد سلطت
الضوء على التحديات التي تواجه
تلك البنى التحتية.
مــن جـهـتــه ،أوض ــح مــديــر مركز
أبحاث المياه في المعهد د .محمد
ا لــرا شــد أن المناطق السكنية في

الـكــويــت مصممة بـطــريـقــة تجعل
االستفادة من األمطار غير ممكنة،
إذ إن سيول األمطار التي تسببت
ف ــي أغ ـلــب ال ـم ـشــاكــل خ ــال األزم ــة
األخيرة التي شهدتها البالد جاءت
من المناطق السكنية.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب الـ ـ ـ ــراشـ ـ ـ ــد ب ـ ـض ـ ــرورة
«تصميم المناطق السكينة بطريقة
تـ ـسـ ـم ــح بـ ــاالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن م ـي ــاه
األمـطــار ،وهــو مــا يسمى بحصاد
األمـطــار فــي المناطق الحضرية»،
مستطردا أنه لو كان هناك حصاد
لـمـيــاه أزم ــة األم ـط ــار األخ ـي ــرة لما
وصلت هذه المياه إلى األنفاق.

لقاء تنويري عن «الذمة المالية» في كلية األركان
برعاية رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن محمد الخضر ،وحضور
نــائــب رئ ـيــس األرك ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
ال ـفــريــق ال ــرك ــن ع ـبــدال ـلــه الـ ـن ــواف ،عقد
ص ـبــاح أم ــس بـكـلـيــة م ـب ــارك الـعـبــدالـلــه
ل ـل ـق ـيــادة واألرك ـ ـ ـ ــان ال ـم ـش ـتــركــة ال ـل ـقــاء
ال ـت ـنــويــري لـلـمـشـمــولـيــن بـنـظــام الــذمــة
الـمــالـيــة ،وال ــذي قــامــت بتنظيمه هيئة
اإلدارة والقوى البشرية.
وش ـ ـ ـ ــارك فـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ـلـ ـق ــاء م ــدي ــر
إدارة لجان الفحص في الهيئة العامة
ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد صـ ــالـ ــح ال ـت ـن ـي ــب،
وال ـم ــدق ــق األول بــالـهـيـئــة عـبــدالـعــزيــز

ال ـج ـيــران ،حـيــث تــم اسـتـعــراض الـهــدف
م ــن ن ـظ ــام إق ـ ــرار ال ــذم ــة ال ـمــال ـيــة ،وهــو
حماية األموال العامة والمناصب العامة
لتحقيق أكبر قدر من الرقابة والشفافية
ع ـل ـي ـه ــا ،ومـ ـح ــارب ــة الـ ـفـ ـس ــاد ال ـم ــال ــي،
وال ـك ـس ــب غ ـيــر الـ ـمـ ـش ــروع ،وتـحـصـيــن
أصحاب هذه المناصب ضد أي تشكيك
قد ينال من ذمتهم المالية.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس
الدفاع العسكري ،واألمين العام المساعد
للوقاية مــن الفساد فــي الهيئة العامة
لـمـكــافــة الـفـســاد (ن ــزاه ــة) ســالــم الـعـلــي،
وعدد من الضباط القادة بالجيش.

«الزكاة» ينفذ «الكسوة» لـ  3875أسرة

المشروع يشتمل على مالبس وبطانيات بتكلفة  300ألف دينار
أكــد مــراقــب التبرعات العينية فــي بيت الــزكــاة ،ع ــادل ال ـشــراح ،أن
البيت يحرص على تنفيذ «مشروع الكسوة» ضمن المشاريع الخيرية
الـتــي ينفذها داخ ــل الـكــويــت ،موضحا أن هــذا الـمـشــروع يـهــدف إلى
توفير الحاجة األساسية من المالبس والبطانيات واألحذية لألسر
المحتاجة ،بدعم من عدة جهات.
َّ
وبين الشراح ،في تصريح له ،أن الجهات المشاركة هذا العام في
مشروع الكسوة هــي :األمانة العامة لــأوقــاف ،بــدر الفارسي ،شركة
أزادية للمالبس ،شركة راشد الرومي ،يوسف مناور ،مؤسسة االمتياز
الناجح للتجارة العامة ،مؤسسة الفارس األصيل للمالبس الجاهزة،
إضافة إلى مشروع الصدقة الجارية لبيت الزكاة وفاعلي خير.
وأوض ــح أنــه مــن أول فبراير حتى نهاية أكتوبر  2018تــم توزيع
 91394قطعة مالبس وأحذية ،بتكلفة إجمالية قيمتها  300.000دينار،
شملت  3875أسرة ،بواقع  20.000فرد لمجموع أفراد هذه األسر.
وأشــار الشراح إلى أن بيت الزكاة ينفذ هذه المشاريع على مدار
العام ،بهدف التيسير على األسر ،وتحمل بعض النفقات المعيشية
عنها ،مبينا أن لمثل هذه المشاريع التكافلية دورا مهما في ترابط
المجتمع ووحدته واستقراره.

عادل الشراح

جانب من الحضور في اللقاء التنويري

«األوقاف» :اجتماع
تنسيقي مع «الوقف
اإلنساني»
عـقــد قـطــاع ال ـشــؤون الثقافية
ف ــي وزارة األوقـ ـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون
ً
ً
اإلس ــا م ـي ــة اج ـت ـمــاعــا تنسيقيا
م ــع الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة للوقف
اإلنساني والتنمية ،على هامش
اصـ ـ ــدار مـ ـش ــروع ب ــرام ــج تـعــزيــز
ال ـم ـف ــاه ـي ــم ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـ ــذي تــم
بالتعاون بين الجمعية والوزارة،
مـمـثـلــة ب ـ ـ ــإدارة مـكـتــب الـتــوجـيــه
المجتمعي ،وتضمن العديد من
المفاهيم األمنية الضرورية التي
تساهم في تنمية الوازع الوطني
لدى المواطنين المرتبطة.
وثـ ّـمــن المجتمعون المشروع
ومـ ــا تـضـمـنــه م ــن م ـفــاه ـيــم ذات
أهمية مجتمعية ،مشيرين إلى
«الدور الذي تلعبه إدارة التوجيه
المجتمعي.

التي أنهت أعمالها منذ أيــام ،أكد
أن القدس هي العاصمة التاريخية
لفلسطين ،وفقا للقرارات الدولية،
وأي إجـ ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه س ـل ـط ــات
االحتالل اإلسرائيلي هو أمر باطل
وال يؤدي إال إلى إشعال التوتر في
المنطقة وإضعاف فرص التوصل
إل ــى حــل شــامــل ودائ ــم يبنى على
أساس حل الدولتين وإقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
ال ـ ـق ـ ــدس ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة» ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
«المسيحيين ساهموا وقدموا في
فدائهم لتحرير القدس وفلسطين
مثل ما قدمه المسلمون ،فكلنا في
هذا السبيل نسعى إلى ذلك اليوم
الذي نرى فيه القدس عاصمة لدولة
فلسطين الحرة والمستقلة».

عدوان مستمر
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال م ـم ـث ــل ال ــرئ ـي ــس
الفلسطيني د .محمد أشتية ،إننا
«فــي فلسطين نـقــول عندما تجف
الصحراء فإنه سيظل في الكويت
م ــاء ،وع ـنــدمــا تـعـتــم ال ـس ـمــاء فــإنــه
يظل في السعودية ضوء ،والكويت
م ـض ــوي ــة ب ــأه ـل ـه ــا وب ـ ـ ــاد ال ـع ــرب
بشعوبها».
وبـ ّـيــن أن «ال ـعــدوان على مدينة
ال ـ ـقـ ــدس م ـس ـت ـم ــر ،وه ـ ـنـ ــاك 6711
سجينا في السجون االسرائيلية
جميعهم مــن الشباب و 133طفال
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة الـ ـ ـق ـ ــدس ي ـخ ـض ـعــون

لإلقامة الجبرية ،وممنوعون من
الذهاب للمدرسة ،ومحافظ القدس
ممنوع مــن أن يصل إلــى رام الله،
والشعب ممنوع من الوصول إلى
القدس».

القدس تتألم
من جهته ،أوضح رئيس مجلس
إدارة صـ ـن ــدوق ووق ـف ـي ــة ال ـق ــدس
م ـن ـي ــب الـ ـمـ ـص ــري ،ان «رس ــال ـت ـن ــا
هــي رســالــة الـقــدس لألمة العربية
واإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ن ـط ـل ـق ـه ــا م ـ ــن ق ـلــب
ال ـكــويــت ال ـنــابــض لـجـمـيــع أح ــرار
ال ـعــالــم ،مـفــادهــا أن ال ـقــدس تتألم
وتـ ـن ــزف ي ــوم ـي ــا ويـ ـه ــود شـعـبـهــا
وهويتها ويدنس مسجدها».
وأك ـ ـ ــد أن «الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـم ـق ـب ـلــة
ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج الـ ـ ـ ــى كـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ــدعـ ــم
ال ـم ـع ـن ــوي وال ـ ـم ـ ــادي ،خ ــاص ــة ان
االحـتــال يجبرنا اآلن على إعــادة
حـســابــاتـنــا أم ــام ال ـم ـل ـيــارات الـتــي
تدفع من أجل تهويد القدس التي
أع ـل ـنــوا ي ـهــوديــة دول ـت ـهــم ف ــي عــام
 ،»2017الفتا إلى «أنهم بــدأوا اآلن
لبناء دولــة إسرائيل العظمي ،من
خــال ترحيل مسيحيي فلسطين
ل ـت ـص ـب ــح ن ـس ـب ـت ـهــم  1فـ ــي ال ـم ـئــة
بعدما كانوا  29في المئة من أهل
فلسطين».

«فروانية البلدي» تؤجل تغيير
اسم «غرب عبدالله المبارك»
●

علي حسن

عقدت لجنة محافظة الفروانية التابعة للمجلس البلدي اجتماعها
أمس بحضور أعضائها.
واطلع األعضاء على كتاب المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص بشأن ورشــه العمل الخاصة بتطوير
منطقة جليب الشيوخ ،إضافة الى كتاب الوكيل المساعد لشؤون المرور
بوزارة الداخلية المتعلق بورشة العمل التي أقامتها اللجنة والخاصة
بتطوير منطقة جليب الشيوخ ايضا.
وأجلت اللجنة طلب تسمية منطقة جنوب غرب عبدالله المبارك
المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الى االجتماع القادم،
وأجلت ايضا طلب االدارة العامة للطيران المدني الموافقة على مساحة
االستعماالت التجارية لخدمة المبنى الجديد لصاالت السفر والوصول
الى مبنى المواقف.
ووافـقــت اللجنة على طلب وزارة التربية تغيير استعمال روضة
موسى بن نصير الحكومية الواقعة ضمن منطقة خيطان لتصبح
مدرسة حكومية متوسطة ،ووافقت ايضا على طلب وزارة االوقــاف
والشؤون االسالمية على توسعة مسجد براك مرشد العواجي الشالحي
بمنطقة العارضية الحرفية.

لجنة العاصمة تحيل معامالتها
أحـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـج ـ ـن ـ ــة م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،الـ ـت ــابـ ـع ــة لـلـمـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــدي ،ف ـ ـ ـ ـ ــي اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا
رقم  ،2018 /8العديد من المعامالت
إل ــى ال ـج ـه ــاز ،ال ـم ـم ـثــل ف ــي بـلــديــة
الـكــويــت ،كطلب قـطــاع المشاريع
بتخصيص موقع لمبنى مواقف
ا ل ـ ـس ـ ـيـ ــارات مـ ـتـ ـع ــدد األدوار فــي
منطقة شرق ،وطلب مختار منطقة
المنصورية بـشــأن تشييد جسر
مشاة يربط المنطقة بالقادسية.

وأح ــال ــت الـلـجـنــة أي ـض ــا طلب
النادي الكويتي للصم بشأن فرع
س ـل ــوى ص ـب ــاح األحـ ـم ــد لـفـتـيــات
الصم بمنطقة الفيحاء ،والكتاب
َّ
المقدم من جهاز حماية المنافسة
ب ـ ـش ـ ــأن تـ ـخـ ـصـ ـي ــص م ـ ـقـ ــر دائ ـ ـ ــم
للجهاز ،إضافة إلى طلب الموافقة
على تأجير أجزاء من مبنى معهد
الـ ــدراسـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،ال ـمــزمــع
إقامته بمنطقة قبلة.

«المنابر القرآنية» تشيد بدعم األمير
المستمر لخدمة القرآن وعلومه
ق ـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
إدارة جـمـعـيــة ال ـم ـنــابــر الـقــرآنـيــة
د .مـحـمــد ال ـش ـطــي إن الـجـمـعـيــة،
وف ــي إط ــار االس ـت ـعــدادات األولـيــة
إلط ــاق مسابقة الـكــويــت الكبرى
لحفظ القرآن الكريم وتجويده في
نسختها  22التي تقام لهذا العام
ت ـحــت ش ـع ــار «أح ـس ــن ال ـح ــدي ــث»،
ش ـ ــارك ـ ــت ف ـ ــي االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع األول
لـلـمـنـسـقـيــن ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا إح ــدى
ا لـجـهــات السبعين المشاركة في
تـمـثـيــل األم ــان ــة ال ـعــامــة لــأوقــاف
والتنسيق بينها و بـيــن الحفاظ
وال ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات م ـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
الكويتيين ا لــذ يــن لــد يـهــم الرغبة
في المشاركة بهذا العرس القرآني
الوطني الكبير.
وأش ـ ــاد ال ـش ـط ــي ،ف ــي تـصــريــح

محمد الشطي

صحافي« ،بدعم سمو أمير البالد
المستمر لكل ما من شأنه خدمة
ونشر القرآن الكريم وعلومه على

ال ـن ـطــاق ـيــن الـمـحـلــي وال ـعــال ـمــي»،
م ـش ـيــرا إل ــى أن «الـجـمـعـيــة تــولــي
الـمـســابـقــة أهـمـيــة كـبـيــرة ،إذ بلغ
عــدد المشاركين بــاســم الجمعية
 20مشاركا كويتيا منهم  14من
ال ـن ــشء وال ـش ـب ــاب ف ــي الـمـســابـقــة
الـعــامــة ،و 6مــن فـئــة الـصــم ،وذلــك
ً
ت ـن ـف ـي ــذا ألهـ ـ ـ ــداف ال ـج ـم ـع ـي ــة فــي
االهتمام بفئة الصم ،وخاصة في
جانب التعليم القرآني».
ّ
وبين أن «المسابقة تنقسم إلى
فرعين ،األول ،المسابقة العامة لكل
الـمــواطـنـيــن ،مـمــن يحفظ خمسة
أج ـ ــزاء وم ـضــاع ـفــات ـهــا ،والـثــانـيــة
مسابقة النشء والشباب للمراحل
التعليمية المختلفة ،و ه ــي لمن
يحفظ أقل من خمسة أجــزاء ،إلى
جانب مسابقة القراءات».

محليات
سلة أخبار
محافظ األحمدي :دواوين
الكويت تعزز الوحدة الوطنية

ّ
ثمن محافظ األحمدي الشيخ فواز
الخالد ،الدور املحوري الذي تقوم
به دواوين الكويت كرافد مجتمعي
يميز الكويت ،مثمنًا جهود
االتحاد في دعم أواصر املجتمع،
والحفاظ على العادات والتقاليد
الكويتية األصيلة ،وتعزيز الوحدة
الوطنية.
جاء ذلك خالل استقبال الخالد
رئيس اتحاد دواوين الكويت د.
جواد املتروك ،وأعضاء االتحاد
خالد العجمي ،ومحمد العثمان،
ووليد الصايغ ،حيث اطلع
على األهداف وطبيعة العمل
والتوجهات الحالية واملستقبلية
لالتحاد ،وآفاق التعاون املشترك
فيما يخص دواوين محافظة
األحمدي.
من جانب آخر ،استقبل الخالد
رئيس فريق كويت دراج 965
للدراجات النارية أسامة ساملني،
وعددا من اعضاء الفريق ،حيث
استعرض أبرز إنجازاته ونجاحه
في انشاء أربعة فروع خارجية
وخططه الحالية واملستقبلية،
كما تم بحث مشاركة الفريق
في برنامج احتفاالت محافظة
األحمدي باألعياد الوطنية .2019

محافظ العاصمة بحث أزمة
االزدحام مع «النقل العام»

ترأس محافظ العاصمة الفريق
ثابت املهنا اجتماعًا ضم مدير فرع
بلدية العاصمة م .بدر العتيبي،
وممثلي شركات النقل العام في
الكويت ،وأهالي منطقة شمال
غرب الصليبيخات ،ملناقشة
فتح خطوط مواصالت حافالت،
وتسيير رحالت يومية منها إلى
املنطقة .وقال املهنا ،في كلمة له
خالل اللقاء ،إن "محافظة العاصمة
تسخر كل إمكاناتها للوصول إلى
حلول مقبولة تخدم أبناء املناطق،
وتعجل في تسهيل أمورهم"،
معتبرًا أن نواة هذا االجتماع
وهدفه خدمة أبناء املنطقة
والتخفيف على العمالة املهنية
وعمالة املنازل ،الذي يقطنون في
هذه املنطقة.
وأشاد بالجهود التي يقوم بها
مسؤولو تلك الشركات في خدمة
املواطن واملقيم ،داعيًا جميع
الشركات إلى العمل على التنسيق
والتعاون ،لتخفيف آثار االزدحام
املروري ،وتقديم الخدمات املثلى
لركاب تلك الحافالت.

«الصندوق الكويتي»50 :
قرضًا لمصر منذ 1964
قال املدير اإلقليمي للدول العربية
في الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية ،د .عبدالله
املصيبيح ،أمس ،إن الصندوق
ّ
وقع مع مصر  50قرضا بقيمة
 3.4مليارات دوالر منذ عام 1964
حتى اآلن.
جاء ذلك في تصريح لـ "كونا" على
هامش مشاركته في مؤتمر األهرام
الثاني للطاقة بعنوان "مستقبل
الطاقة والتنمية املستدامة ...رؤية
مصر  ،"2030الذي أقيم برعاية
رئيس الوزراء املصري مصطفى
مدبولي واختتم أعماله أمس األول.
وأوضح املصيبيح أن "أكثر من 30
قرضا من هذه القروض سحبت
ونفذت ،وتم إنجازها بالكامل،
وأولها مشروع تطوير قناة
السويس بقيمة  9.8ماليني دينار.
وذكر أن الصندوق الكويتي يساهم
في دعم مجاالت عدة في مصر،
منها الكهرباء واملياه والنقل
واالتصاالت والري والصرف
الصحي ،مؤكدا حرص الصندوق
على دعم التنمية في مصر.

 ...والقرض األرجنتيني
لدعمها اقتصاديًا واجتماعيًا
قال الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية ،إن اتفاقية
القرض التي وقعها مع األرجنتني،
أمس األول ،للمساهمة في تمويل
مشروع منظومات مياه الشرب
الرئيسية في والية قرطبة،
بما يدعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية هناك.
وأوضح الصندوق ،في بيان
صحافي ،أن دعم تلك التنمية يأتي
عن طريق تلبية الطلب املتزايد
على املياه الصالحة للشرب في
حوالي  26قرية بوالية قرطبة،
وذلك عبر تطوير منظومات املياه،
لتوفير كميات كافية من مياه
الشرب في منطقة املشروع.
وذكر أن املشروع يتضمن
بشكل أساسي األعمال املدنية
والكهربائية وامليكانيكية الالزمة
إلنشاء منظومات مياه جديدة،
باإلضافة إلى إعادة تأهيل
وتوسعة املنظومات القائمة.

أكاديميا

٨

ةديرجلا

•
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جمعية الشريعة لـ ةديرجلا  :إلغاء قوائم االنتظار يهدد
مصير طلبتنا في تسجيل «الباي فورس»
•

«عسر التوظيف يواجه طلبتنا في جميع التخصصات بوزارتي التربية واألوقاف»
●

فيصل متعب

قــال رئـيــس جمعية الشريعة
فـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت أحـ ـم ــد
ً
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي إن هـ ـن ــاك ت ـض ـي ـي ـقــا
ع ـلــى ال ـط ـل ـبــة م ــن خـ ــال عملية
ال ـب ــاي ف ـ ــورس ،وذلـ ــك م ــن خــال
ط ــرح الـكـلـيــة ل ـم ـق ــررات وشـعــب
ال ت ـت ــواف ــق م ــع أوق ـ ـ ــات الـطـلـبــة
أو اخ ـت ـي ــار ل ــأس ــات ــذة ،ك ـمــا أن
الـطـلـبــة اص ـب ـحــوا ي ـعــانــون عــدم
طرح شعب بديلة لهم ،إلجبارهم
على التسجيل في الشعب التي
تحددها لهم الكلية.
وبين العازمي لـ "الجريدة" أن
التوجه القادم للباي فورس هو

إلغاء قوائم االنتظار ،التي كانت
ً
تـشـمــل  ١٥طــا ل ـبــا يستطيعون
التسجيل للمقرر خالل وجودهم
بـقــائـمــة االن ـت ـظ ــار ،وهـ ــذا يـهــدد
مـصـيــر ال ـط ـل ـبــة ف ــي الـتـسـجـيــل،
ً
الفتا إلــى أن كلية الشريعة ،من
هـ ــذا ال ـم ـن ـط ـلــق ،طــال ـبــت ع ـمــادة
ا لـقـبــول والتسجيل فــي جامعة
الـكــويــت بـعــدم إلـغــائـهــا حـتــى ال
تسبب عوائق أكاديمية بالنسبة
لدارسي الكلية.
وتـ ــابـ ــع أن عـ ـس ــر ال ـتــوظ ـيــف
أص ـبــح ي ــواج ــه جـمـيــع خريجي
كـ ـلـ ـي ــة الـ ـش ــريـ ـع ــة م ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
ال ـت ـخ ـص ـصــات ،م ـش ـيــرا ال ــى أنــه
من خــال تواصلنا مع الجهات

المعينة ا تـضــح لـنــا أن السبب
يعود لتكدس طلبات الطالبات
بــديــوان الـخــدمــة للتوظيف في
وزارتي التربية واألوقاف.
وذ ك ـ ـ ـ ــر أن وزارة االو ق ـ ـ ـ ــاف

وجــدت حــا لتوظيف خريجات
الشريعة بالمهن االدارية لديها،
"ل ـك ــن وج ــدن ــا أن ه ـن ــاك الـعــديــد
مــن الخريجات ي ــردن التوظيف
ك ـم ـع ـل ـمــات ،بـ ــدال م ــن الــوظــائــف
االداري ــة ،نظرا لالمتيازات التي
يحظى بها العديد من المدرسين
فـ ــي دول ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت" ،مــوض ـحــا
ً
أن ــه ن ـظــرا لــاكـتـفــاء بالمعلمين
مـ ــن ت ـخ ـص ـص ــات أص ـ ـ ــول ال ـف ـقــة
والـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــر وال ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدة ه ـن ــاك
صعوبة في توظيف خريجي تلك
التخصصات.
وأض ــاف أن تخصص أصــول
الـفـقــه يـعـتـبــر م ــن التخصصات
ال ـجــاذبــة للطلبة ،مـمــا أدى الــى

رفـ ــع ن ـس ـبــة ال ـت ـح ــوي ــل إل ـي ــه فــي
كلية الشريعة بالجامعة ،نظرا
ل ـم ــا ي ـح ـظ ــى بـ ــه مـ ــن امـ ـتـ ـي ــازات
ولـ ــدوره الـمـطـلــوب فــي الهيئات
والمؤسسات والوزارات بالدولة.
وأكـ ـ ــد الـ ـع ــازم ــي أن "جـمـعـيــة
ال ـشــري ـعــة ت ـش ـجــع ال ـط ـل ـبــة على
التنويع في اختيار التخصصات
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـك ـ ــون ل ـ ـهـ ــا قـ ـ ـب ـ ــول لـ ــدى
ال ــدارسـ ـي ــن ،ح ـت ــى ي ـك ــون ه ـنــاك
اج ـت ـه ــاد ف ــي ال ـت ـخ ـصــص ال ــذي
يرغب فيه الطالب ،ولكن الواقع
يقول إن الطلبة أصبحوا يراعون
مصيرهم في المستقبل إليجاد
افضل الوظائف ،حتى ال يتعطلوا
ويبقوا في انتظار التوظيف".

academia@aljarida●com

«العلوم اإلدارية» نظمت ندوة
«تميزي في شبابي»
بــر عــا يــة العميد المساعد
لـلـشــؤون الطالبية فــي كلية
الـ ـعـ ـل ــوم اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ب ـجــام ـعــة
ال ـكــويــت د .نــايــف الـشـمــري،
ّ
نـ ـ ـ ــظـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــج رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة
ال ـ ـمـ ــوهـ ــوب ـ ـيـ ــن ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
م ــع م ـن ـصــة ال ـف ــن ال ـم ـعــاصــر
 ،Capو بــر عــا يــة بنك الكويت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،ن ـ ـ ـ ــدوة "تـ ـمـ ـي ــزي
ف ــي ش ـبــابــي" ،ال ـتــي قدمتها
ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة الـ ـ ـم ـ ــوه ـ ــوب ـ ــة ف ــي
ال ـت ـحــديــث اإلي ـج ــاب ــي أنـ ــوار
ا لـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــري 10 ،د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،ب ـ ـقـ ــاعـ ــة ع ـي ـس ــى
حسين اليوسفي في الكلية.
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوة
ال ـح ـج ــر األسـ ـ ـ ــاس لـسـلـسـلــة
توعوية تدريبية مخصصة
لـ ـفـ ـئ ــة ا ل ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،إذ ت ـه ــدف
لــوضــع الـشـخــص الـمـنــاســب

فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــان الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب،
وا لـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــي وراء ذ لـ ـ ـ ــك قـ ــدر
المستطاع ،لما له من نتائج
طيبة في المستقبل القريب
والبعيد ،ولهذا تناقش هذه
ال ـن ــدوة  3م ـح ــاور رئـيـسـيــة،
هي :توعية الشباب بأهمية
الـمــرحـلــة ال ـتــي ي ـمــرون بـهــا،
وم ــن ث ــم كـيـفـيــة اسـتـغــالـهــا
تـ ـبـ ـع ــا ل ـ ـكـ ــل واحـ ـ ـ ـ ــد مـ ـنـ ـه ــم،
بسبب أن لكل شــاب وشابة
شـخـصـيــة و ظ ــرو ف ــا تستند
إليها الكيفية ،وأخيرا عرض
شتى الفرص النتقاء األنسب
م ـن ـهــا ،ف ـب ـعــد م ـنــاق ـشــة هــذه
المحاور واتخاذها على أنها
خطوات ،لن يبقى إال نجاح
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـم ـيــز ف ــي مــرح ـلــة
الشباب.

السفير اإلسباني:
ضرورة التعاون بين
السفارة وكلية اآلداب
اسـتـقـبـلــت ع ـم ـيــدة كـلـيــة اآلداب
بجامعة الكويت د .سعاد عبدالوهاب
السفير االسباني ألبارو رودريغيث
والقنصل المرافقة له بالنكا لوندايث،
وهــدفــت ال ــزي ــارة إلــى دع ــم التعاون
الثقافي واألكاديمي بين كلية اآلداب
والجامعات االسبانية.
وأكد السفير االسباني أهمية دعم
التعاون بين الكلية والسفارة ،إضافة
إل ــى اهتمامه ب ــال ــدورات المجانية
الـتــي تـطــرح باللغة االسـبــانـيــة في
مركز تدريس اللغات .ومن جانبها،
شــددت عميدة الكلية على ضــرورة
التعاون المستقبلي بين الجامعات
ف ــي الـمـمـلـكــة االس ـبــان ـيــة وجــامـعــة
الكويت ،وعلى أهمية توفير دورات
باللغة االسبانية وضرورة تعلمها.
وحضر اللقاء د .ظاهر الشمري
مدرس اللغة االسبانية علي الشمري
مساعد مدير مركز اللغات للشؤون
اإلدارية.

 KILAWتحتفل بحصول  4من برامجها ندوة «الطرق المسدودة» :الحكومة
غير جادة في حل قضية البدون
على شهادة الجودة األكاديمية

جانب من االحتفالية
وسط حضور حاشد من أعضاء هيئة التدريس،
تـقــدمـهــم رئ ـي ــس مـجـلــس األمـ ـن ــاء د .ب ــدر الـخـلـيـفــة،
ونائب رئيس الكلية للعالقات الخارجية والمشاريع
الـخــاصــة د .يــوســف الـعـلــي ،وعميد الكلية باإلنابة
د .أحمد الفارسي ،والموظفون والطلبة ،احتفلت كلية
القانون الكويتية العالمية ( )KILAWبحصول أربعة
من برامجها على شهادة الجودة ،من مؤسسة ضمان
الجودة للتعليم العالي ( )QAAالبريطانية.
وتحرص أرقى الجامعات في بريطانيا وأوروبا
وال ـعــديــد مــن الـ ــدول عـلــى الـحـصــول عـلــى مـثــل هــذه
ال ـش ـه ــادة ،ال ـت ــي ت ــؤش ــر وتـ ــدل داللـ ــة واض ـح ــة على
التزامها بالمعايير الفنية واإلدارية واألكاديمية التي
تؤهلها لنيل هذه الثقة .تخلل الحفل كلمة ألقاها د.
بدر الخليفة عبر فيها عن سعادته وهو يشارك أسرة

الكلية من أساتذة وموظفين وطلبة الفرحة بارتقاء
ً
َّ
وهي تخطو خطوة أخرى باتجاه
الكلية سلم النجاحٌ ،
العالمية؛ إذ نــال أربعة من برامجها وهــي :برنامج
بكالوريوس القانون ،وبرنامج ماجستير القانون،
وبرنامج دبلوم القانون ،والبرنامج التمهيدي للغة
اإلنكليزية في برنامج الماجستير -شهادة الجودة
األكــادي ـم ـيــة م ــن مــؤسـســة ض ـمــان ال ـج ــودة للتعليم
العالي ( )QAAالبريطانية ،بعد مضي أقــل من عام
على حصول الكلية على شهادة الجودة األكاديمية
من هذه المؤسسة البريطانية العريقة ،التي حظيت
ً
كلية ا لـقــا نــون الكويتية العالمية بتقديرها ،نظرا
الستيفائها بنجاح المعايير العشرة التي وضعتها
 ،QAAوت ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـن ــواح ــي اإلداري ـ ـ ــة
واألكاديمية والتقنية.

أكد رئيس مجلس األمة السابق أحمد السعدون أن
مشيرا
الحكومة غير جادة في حل قضية «البدون»،
ً
إلى أن الكثير من المسؤولين في الدولة وعــدوا في
تصريحات إعالمية خالل األعــوام الماضية بحلها،
«ومضت سنوات طويلة على تصريحاتهم ووعودهم
ولم نر حلوال شاملة».
وأض ــاف الـسـعــدون ،خــال ن ــدوة «مشكلة الـبــدون
وال ـطــرق الـمـســدودة» الـتــي نظمتها جمعية أعضاء
هيئة التدريس فــي كلية بجامعة الكويت أمــس ،أن
تسمية ب ــدون الـكــويــت راهـنــا ب ـ «المقيمين بصورة
غير قانونية» لدى الجهات الحكومية وفي الوثائق
الرسمية وغير ذلــك ،تسمية تعيسة وباطلة وليس
لها أي سند في القانون ،مؤكدا أن تسميات تلك الفئة
تـعــددت على مــدى العقود الماضية ،وأهــل الكويت
يعرفون ذلك ،إال أن التسمية الحالية باطلة.
وشدد على «ضرورة إيجاد الحل المناسب للقضية
م ــن أج ــل مـصـلـحــة ال ـك ــوي ــت ،الس ـي ـمــا أن ـهــا مرتبطة
بجوانب أمنية وبمجال حقوق االنسان وأمور أخرى»،
مؤكدا أن حسمها بشكل شامل ال يكون بتوصيات
أو ما شابه ،بل قانون يتضمن حلوال شاملة قابلة
للتطبيق.
وتــابــع« :انـنــي مستغرب مــن تسجيل ال ـبــدون من
عــام  1965الــى عــام  1985فــي اإلح ـصــاء ات الرسمية
مع الكويتيين ،بهدف زيادة أعداد الكويتيين في تلك
السنوات ،وتمكنت من معرفة ذلــك من خــال إجابة
عن ســؤال برلماني تقدمت به سابقا ،بعد معرفتي
بــانـخـفــاض أع ــداد الكويتيين بــإحـصــاء بـعــد الـغــزو
العراقي ،وعلمت من إجابة وزير التخطيط آنذاك ان
سبب تسجيلهم كان متعمدا والهدف منه زيادة عدد
الكويتيين لمنع أطماع دول الجوار في الكويت آنذاك».
من جانبه ،قال النائب السابق د .حسن جوهر إن
قضية «الـبــدون» من القضايا والملفات العالقة في

الـكــويــت ،والـتــي مضى عليها عـقــود مــن الــزمــن دون
حل شامل ،مشيرا الى أنه كان رئيسا للجنة معالجة
القضية في عــام  2011بمجلس األمــة« ،واستضفنا
رئـيــس الجهاز الـمــركــزي صــالــح الفضالة ،وق ــال لنا
إنـ ــه سـيـنـتـهــي م ــن ال ـق ـض ـيــة خـ ــال  4سـ ـن ــوات ،ولــن
يكون رئيسا للجهاز بعد انتهاء المدة المكلف فيها
لالنتهاء من القضية ،ومــر على ذلــك الكالم وإنشاء
الجهاز اآلن نحو  8سنوات ولــم نر حال شامال ،بل
رأينا أن األمور ازدادت تعقيدا ،والجهاز مازال مستمرا
بعد في عمله ولم تحل القضية».

قانون للحل
وش ــدد جــوهــر عـلــى ضـ ــرورة وج ــود قــانــون لحل
القضية ،ومعه أيضا إلغاء منع اللجوء إلى القضاء
ف ــي األم ـ ــور ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـج ـن ـس ـيــة ،بــاع ـت ـبــار أن ـهــا
متعلقة بالجانب السيادي ،مبينا أن حق التقاضي
حق مكتسب بالقانون البشري واألخــاقــي في دول
الـعــالــم قــاطـبــة ،مــا عــدا ال ــدول السلطوية« ،وال نريد
أو نسمح أن نكون دولة سلطوية ،ويجب أن نسمح
باللجوء للقضاء في تلك القضايا والملفات المتعلقة
بالجنسية مع حق الحكومة في الدفاع عن رأيها في
تلك الجوانب».
وأضــاف أن عدم السماح بذلك أدى إلى استخدام
الحكومة ذلك األمر قبل سنوات عبر سحب الجنسية
من بعض الكويتيين لمواقف سياسية ،وبالتالي البد
من معالجة ذلك األمر وعدم استمراره وفتح المجال
للقضاء للنظر به.
وقال إن «البدون ال يختلف تشكيلهم وتصنيفهم
عن الكويتيين ،فمنهم شيعة وسنة ،ومنهم حضر
وبــدو وهم عبارة عن واقــع مصغر للواقع الكويتي،
وهناك رغبة إلبقاء القضية إلشغالنا بها».

ةديرجلا
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زوايا ورؤى

خليل علي حيدر

في وداع الرئيس األميركي «جورج بوش»
قيل الكثير عن عدوان  1990واحتالل الكويت وتحريرها ،ولكن ال بد
مع رحيل البطل الذي أدار المعركة ،الرئيس األميركي "جورج بوش"
من قول المزيد!
فنحن لم نكن نتصور تلك السنة ،األبعاد والمعاني الكاملة لموقف
الرئيس "بوش" من تلك الكارثة ،ولم نكن نعرف أهمية الرفض الفوري
للخطوة التي قام بها نظام طاغية العراق ،وال نستوعب دالالت الحسم
والعزم الذي أعلنه الرئيس ،وكأن االحتالل قد أصاب بعض الواليات
األميركية! ولم نكن الوحيدين المبهورين بتلك الصالبة والمبدئية
في الموقف السياسي إزاء حدث دولي متعدد التكرار ،فحتى بعض
القيادات األوروبية وغيرها ،كانت تتساء ل بحسن نية أو بخبث عن
دوافع ذلك الموقف الرافض ألي مساومة أو تجزئة ،وكأن الكويت أول
أو آخر دولة تتعرض الكتساح عسكري من جار قوي!
ً
كنا محظوظين حقا ككويتيين بوجود وقـيــادة رئيس حــازم ذي
خبرة سياسية ونضج استراتيجي والـتــزام مبدئي على رأس دولة
كالواليات المتحدة األميركية ،فالرئيس "جورج بوش" لم يتلق الحدث
الـجـلــل بــدرايــة الـقــائــد الـسـيــاســي والـعـسـكــري البعيد الـنـظــر فحسب،
ً
بل كذلك بشجاعة صاحب الـقــرارات الجريئة الواضحة ،فحرك فــورا
ً
الدبلوماسية األميركية الهائلة اإلمكانات العظيمة الدراية ،جنبا إلى
جنب مع االستعدادات والتحضيرات العسكرية اللوجستية ،واآللــة
الحربية ألعظم قوة كونية آنذاك وال تزال ،ليكون الرد بحجم العدوان،
والمصداقية بجدية التعبئة.
انطلقت يومها لألسف القوى الغوغائية في اإلعالم العربي ،وانكشف
مثقفون ومفكرون وإعالميون ،وغــدت أقالمهم تتحدث عن "مخطط
أميركي الحتالل الخليج" و"مـصــادرة النفط" و"الهجوم على العالم
العربي" ،بل عرقلة البرنامج العربي االستراتيجي الموعود للقائد
الضرورة "صدام" ،لينهي "الذل العربي" إلى األبد ،وغير ذلك من أوهام!
وربما كانت لمخاوفهم وشكوكهم في التحرك األميركي ما قد يبررها
في حساباتهم وتحليالتهم والنظريات التآمرية التي تقود عقولهم،
ولكن ما كان موقفهم من العدوان على الكويت واحتاللها ،وهي دولة
عربية مستقلة ،بل ضمها بالقوة إلى "الوطن األم"؟
وكيف تناسى المثقفون واإلعالميون القانون الدولي وحق تقرير
المصير ،وكــل مــا قيل عــن فشل األنظمة العربية العسكرية ،وغياب
الديمقراطية فينا ،وما كتب وقيل في الثقافة والصحافة ،وفي الشعر
والرواية بعد هزيمة  1967عن إفالس الدكتاتوريات واالستبداديات
العربية ومخاطر مغامراتها؟
لم ينخدع القوميون والتقدميون فحسب ،بل كان اإلسالميون وحتى
عامة المسلمين في العالم ،في مقدمة المخدوعين!
ً
لقد فشل الفكر السياسي العربي برمته ،مفكرين وأحزابا ،في التعامل
مع الحدث الداهم ،وهكذا تزلزلت شوارع المدن العربية واإلسالمية
بهتافات مختلف الجماعات واألحــزاب اإلسالمية وغيرها من شمال
إفريقيا إلى عمان حتى بلدان آسيا.
ال ـق ـيــادات الفلسطينية الـتــي أنــزلــت بالقضية مــا أنــزلــت بـهــا عبر
العقود ،ربطت كذلك لألسف مصيرها ومصير قضيتها بهذه المغامرة،
وصــدقــت م ـنــاورات "الـقــائــد ال ـض ــرورة" ووعـ ــوده ،فخسرت الـمــزيــد أو
كل المصداقية والمظلومية ،وتسببت في تدمير مروع لمصالح كل
الفلسطينيين في الكويت ودول مجلس التعاون وبخاصة متوسطي
الحال وأفقر الفقراء ،ممن خسروا الدنيا والــديــن ،ونزلت بساحتهم
نكبة ثالثة!
اندفع كثيرون وقتها من اإلعالميين والمثقفين والكتاب العرب،
وال يــزال بعضهم ،في الحديث عن أن أميركا ال يحركها شــيء سوى
مصالحها ،وأن األميركيين لم يتحمسوا لحماية المنطقة وتحرير
الكويت "من أجل سواد عيون شعوبها" بل لتعزيز مصالحهم وليس في
هذا االتهام أي مأخذ على الغربيين وحكوماتهم المسؤولة وبرلماناتهم
ً
التي تحمي مصالحهم ،ولكن الموقف كان حقا يراد به باطل.
ومن أغرب األمــور أن تحليلهم هذا لم يتأثر يوما بتزلزل االتحاد
السوفياتي الواضح ،وتعاون بعض دول المعسكر الشرقي مع الواليات
المتحدة فــي إفـشــاء أس ــرار الـقــواعــد العسكرية الـعــراقـيــة الـتــي بنيت
بمساعداتهم ،ولم يتأثر بالتحوالت الضخمة في مجال التوتر الدولي
وانتهاء أو جمود أجواء الحرب الباردة وانقسام المعسكرين.
ولـكــن لـمــاذا ال ي ــزال البعض يستغرب مــن "منطق المصلحة" بل
يحتقر الكلمة ومدلوالتها؟ لعل السبب في اعتقادي المتواضع ،أن
معظم سياسات ومواقف ومشاكل العالم العربي الخارجية ،وبخاصة
"البينية" منها ،ال عالقة لها بمصالح هذه الدول وشعوبها ،بقدر ما
هي انعكاس لمخاوف وأمزجة وعالقات زعاماتها ،ونفور بعض هذه
القيادات من البعض اآلخر ألسباب شخصية وال عالقة لها كذلك بأي
مؤسسة بحثية أو دراســة استراتيجية ،وال رابــط بينها وبين واقع
الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخوف على الصادر والــوارد في
العالم العربي ،فالسياسة في دول عربية وإسالمية عديدة بيد النظام،
واالقتصاد بيده األخرى ،وكل شيء مهم آخر يدار عبر خيوط وحبال،

مرئية ومجهولة ،وعــاقــات مسكوت عنها تخترق في أحيان كثيرة
القطاع العالم والخاص ،والحكومة والبرلمان.
ثـ ــم ل ـ ـمـ ــاذا تـ ـك ــون ل ــأم ـي ــرك ـي ـي ــن وال ـغ ــرب ـي ـي ــن وال ـ ـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة
اسـتــراتـيـجـيــات ،ومـصــالــح وثـ ــروات تــدخــل وت ـخــرج بـحـســاب ،وتـكــون
تحركاتنا ،كما في عام  ،1990مغامرات وغزوات باسم العروبة واإلسالم
وتحرير فلسطين "وعودة الفرع إلى األصل" وغير ذلك؟
ثم إن هناك سؤاال لم يجب عنه أحد من اإلعالميين العرب آنذاك ،وهو
الذي بدأنا به المقال :لماذا استعجل األميركيون في تحرير الكويت؟
وإذا كانت حسابات الواليات المتحدة "مادية مصلحية بحتة" ،أما
كانت المماطلة واإلطــالــة والمساومة والتسويف أنفع وأكـثــر فائدة
ً
وامتصاصا لنفط وأموال الكويت والدول الخليجية ،وأقرب للمنطق
المصلحي الذي انساق فيه محللون عرب وغربيون وحتى أميركيون؟
ومن كان سيلوم الواليات المتحدة إن امتدت "حرب الخيلج الثانية" أو
ً
حرب تحرير الكويت وفق تكتيك معين ،شهورا أخرى ،والمفاوضات
ً
ده ــورا ،بــدال مــن تحرير الكويت بهذه السرعة ،وخــال فترة قصيرة
خاطفة رغم انهيار الجيش العراقي؟
وإذا كان مقصد الواليات المتحدة والرئيس "جورج بوش" الرئيس
السابق لالستخبارات األميركية ،تحقيق أكبر الفوائد وجني أقصى
األرب ــاح مــن عــائــدات الكويت وأرصــدتـهــا ومخزونها النفطي ،فلماذا
تم تحرير الكويت بهذه الكفاء ة ،وهذه السرعة ،ودون دمار يذكر في
الطرق والمباني والمنشآت والمدارس والمطارات والمصانع ومحطات
التكرير ،وعشرات المؤسسات "المليارية" األخــرى ،مما كانت إعــادة
تعميرها ،تتطلب دخل الكويت لسنوات طويلة قادمة ،و"ما ُحول كل
كويتي ودونه" ،كما يقال في العامية ،بل ربما كان من الممكن "تقزيم"
الكويت إلى دولة ظل" نحيلة مهزوزة ،ال تقف على قوائمها إال باإلدارة
األميركية أو غيرها؟
نعم ،ما كانت مصلحة الواليات المتحدة في أن تعلن أميركا تعبئة
نصف مليون جندي وجندية من الجيش األميركي لتحرير الكويت،
واستدعاء "طائرات الستيلث" والقنابل الذكية وصواريخ بوالريس
وغيرها ،وأن يقف الرئيس جورج بوش بهذا الحزم والعزم في وجه
عدوان 1990؟
مــا "ال ـضــرورة االستراتيجية" الـتــي حسمت تحرير الكويت بهذه
السرعة وبهذا اإلتقان العسكري ،وبأقل قدر من الدمار الكويتي "المدر
للمال والنفوذ"؟
ً
يرى بعض آخر وال يزال ،كما نشر مؤخرا ،في القبس ،2018 /11 /29
"أن التهديد الــواضــح لصدام حسين كــان سيمنع غــزو الكويت" ،وأن
أميركا وفــق دراســة "مؤسسة ران ــد" ،كما جــاء في القبس " ،لم تصدر
تحذيرات واضحة وقوية لصدام فيما يتعلق بالتكاليف التي سوف
يتكبدها إذا أقدم على غزو الكويت".

ولـكــن مــا الـضـمــان ألن يستمع ص ــدام ،بعد أن ص ـ ّـدق مــن قــالــوا له
"إن أمـيــركــا لــن تـخــوض حــربــا بعد فـيـتـنــام" ،كــان سيتراجع أم ــام أي
تهديد؟ وهل كانت مشكلة "صدام" قلة الناصحين وفقر المعلومات،
أم الدكتاتورية والغرور؟
وال يملك الواحد منا إمكانات "مؤسسة راند" وعقولها ،ولكن صدام
ً
حسين لم يكن رجال عسكريا يدرك مخاطر خوض الحرب ضد الواليات
المتحدة بال حليف دولي كما كان شأن الفيتناميين الذين ساندهم
االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي والـصـيــن وك ــل المعسكر االش ـتــراكــي وصنعوا
للفيتناميين ذلك االنتصار.
ً
ً
وال كان "صدام" سياسيا محنكا في نظام يهمه مصير شعبه ،فلماذا
كان كرئيس أفلسته الحروب الممتدة ،سيتخلى بهذه السهولة عن كنز
ً
كالكويت ،يقطر ماال ونفطا وثراء؟!
مــا كــان يخيف أكثر فــي اعـتـقــادي خــال تطور األزم ــة ،ربما كانت
مفاوضات وزير الخارجية األميركي "بيكر" مع العراقي "طارق عزيز"
في جنيف ،والتي لحسن الحظ لم تنجح! وكم ُ
كنت أخاف أن يتبنى
ً
النظام العراقي موقفا متعقال وأن يقف صدام شامخ األنف ليعلن أنه
"استجاب للوساطات العربية والنداءات الدولية" ،وأنه سيسحب قواته
ً
من جنوب جون الكويت ومدينة الجهراء مثال .فمثل هذه المناورة
كانت ستحرج الحلفاء والدبلوماسية الكويتية والدولية ،وتجعل
الحل العسكري بــا مـبــرر! ولكن الرئيس "ص ــدام" لحسن الحظ مرة
ً
ً
ً ً
أخرى ،لم يكن عسكريا فذا ،وال سياسيا بارعا ،ولهذا أمضى طارق
عزيز كل وقته الثمين في اجتماعه بالوزير "بيكر" ،يشرح له بأوامر
من صدام ،العالقات العراقية الكويتية ،ودور اإلنكليز والعثمانيين
وأشياء من هذا القبيل!
وإشارة "تقرير راند" عن موقف السفيرة األميركية في بغداد السيدة
"أبريل جالسبي" غير موفقة كذلك ،فقد أجرت صحيفة "الحياة" مقابلة
مطولة معها على حلقتين ،يومي  15و 16مارس  2008شرحت فيها
السفيرة ما جرى .وحتى لو افترضنا أن السفيرة لم تقل كل الحقيقة،
فإن وزير الخارجية العراقي طارق عزيز نفى بحزم للصحافي األميركي
"ملتون فيورست في كتاب ( Sand Castlesالقالع الترابية) ،نيويورك
 1994نفى أي تأثر بما قالته السفيرة ،ويقول الصحافي الذي كان قد
تجول في الــدول العربية وقابل الكثيرين من اإلعالميين العرب في
القاهرة ودمشق وعمان وغيرها ممن كانوا يتهمون السفيرة بأنها
شجعت صدام على غزو الكويت ،وبأن مصير الكويت مسألة ليست
لها األولوية وغير ذلك.
يقول الصحافي األميركي الــذي وضــع كتابه بعد الـحــرب بقليل:
"عندما ســألــت "عــزيــز" كيف يفسر لـقــاء ص ــدام مــع (جــاسـبــي) ،الــذي
حـضــره هــو كــذلــك ،تبنى وجـهــة نظر مستقلة  detachedوق ــال :بما
أنني كنت وزير الخارجية ،فإنني أفهم عمل السفير ،وإنني أعتقد أن

«تسقط ونص»

إيان بوروما*

منح فرصة ثانية لبريطانيا
إن حنين أشخاص مثل
جونسون ،أو ريس موغ إلى
أسلوب حكم أكثر سلطة
ألحق ضررا كبيرا بالبلد
الذي يدعون أنهم يكنون
له الحب ،وهذا هو السبب
الرئيس الذي ينبغي من أجله
منح فرصة أخرى للشعب
حتى يصوت لما من شأنه أن
يمنع حدوثه.

مؤيدو
البريكسيت
ً
األكثر احتراما
يتحدثون عن
السيادة أكثر
من تحدثهم عن
الهجرة

في مايو  ،1950عندما بدأت الدول األوروبية تستعيد
قواها بعد الدمار الذي حل بها بسبب الحرب ،أعلن رجل
الــدولــة الفرنسي ،روبـيــر شــومــان ،برنامجه الــذي كان
يهدف من خالله إلى خلق الجماعة األوروبـيــة للفحم
والصلب ،ومن خالل تكتيل هذه المواد األساسية في
الحرب تحت سيطرة أوروبية مشتركة ،لم يعد ممكنا
التفكير في حرب بين فرنسا وألمانيا .لقد كان األلمان
الب ِنلوكس وإيطاليا إلى
مسرورين ،وكانت ستنضم دول ِ
المشروع أيضا ،وكانت هذه أول خطوة نحو تأسيس
االتحاد األوروب ــيُ ،
وبعيد إعــان شومانُ ،و ِّجهت إلى
بريطانيا دعوة االنضمام إلى المفاوضات.
َو َر َّد ال ـبــري ـطــان ـيــون ب ـف ــزع وازدراء ،ظ ـنــا مـنـهــم أن
فرنسا كانت تخطط إلغراء أشخاص واقعيين للدخول
ف ــي م ـش ــروع أجـنـبــي م ـثــالــي ،ول ــم يـكــن ح ــزب الـعـمــال،
الــذي كــان في السلطة آنــذاك ،ليتخيل تقاسم السيادة
عـلــى الـصـنــاعــات الـحـيــويــة للمملكة الـمـتـحــدة ،وفشل
المحافظون في إدراك كيف يمكن لقوة عالمية أن تكون
جــزء ا من نــاد ضيق كهذا ،وكــان من الجيد أن تجتمع
سويا الــدول التي كان لها مستعمرات ،لكن بريطانيا
ستواصل قيادة األمــواج ،إلى جانب أشخاص آخرين
ناطقين باللغة اإلنكليزية في دول الكومنويلث ،وفي
الواليات المتحدة األميركية.
وم ـ ــن ال ـس ـه ــل ،ب ـع ــد إدراك م ـت ــأخ ــر ،ال ـس ـخ ــري ــة مــن
بريطانيا على خلفية تضييعها فرصة االنضمام إلى
ُ
القارب األوروبي بغطرسة لم تظهر أي شعور بالقلق،
لكن يمكن على األقل تفهم قرارها ،ففي النهاية وقفت
بريطانيا الفخورة بديمقراطيتها لوحدها ضد ألمانيا
في عهد هتلر ،وساعدت على تحرير الدول األوروبية
التي استسلمت للنازية ،وال يمكن ألحــد لومهم على
إحساسهم بشيء من التفوق.
ورغ ـ ــم ذل ـ ــك ،م ــا ي ـش ـعــرنــا ب ــاإلحـ ـب ــاط ،ب ـش ــأن كــارثــة
البريكسيت التي تخلق فوضى في سياسات بريطانيا،
هو أن الحجج األساسية ضد "أوروبــا" لم تتغير منذ
 ،1950ويعتبر اإليديولوجي ،جيريمي كوربين ،المنتمي
إلــى حــزب العمال ،االتـحــاد األوروب ــي خطة رأسمالية
تهدف إلى تلويث صفاء أفكارهم االشتراكية ،ومن بين
أشكال القومية أيضا ،والتي تعتبر إنكليزية أكثر من
كونها بريطانية ،هو التعلق العاطفي بـ"عالقة خاصة"
مع الواليات المتحدة األميركية.
والمؤسف للبريطانيين هو أن العالم تغير كثيرا منذ
 ،1950فاإلمبراطورية البريطانية لم يعد لها وجود،
وأصبحت الكومنويلث أثرا وجدانيا قديما ،وقد تكون
للواليات المتحدة األميركية مكانة خاصة لدى إنكلترا،
لكن هذه األخيرة تحتل مكانة أقل شأنا لدى األميركيين.
لكن شيئا آخر ،ربما أكثر أهمية ،تغير أيضا ،فعندما

ُ
ً
تصرف اآلنسة جالسبي كان صحيحا ،إذ كانت قد استدعيت فجأة،
وكان الرئيس يريد إبالغها أن الوضع آخذ بالتدهور ،وأن حكومتنا
لن تتخلى عن خياراتها -تجاه الكويت -كما أراد أن يضيف أن العراق
لم يكن معاديا للواليات المتحدة.
ً
أما تقييم طارق عزيز لحديث السفيرة؟ يقول مضيفا :نحن نعلم
أنها كانت تتصرف بموجب التعليمات المتوافرة ،وقد تحدثت -أي
السفيرة -بلغة دبلوماسية غامضة  ،vagueوكنا نعرف وضعها.
ً
ً
ً
ُّ
تصرفها كــان تـجــاوبــا دبـلــومــاسـيــا نـمــوذجـيــا classic diplomatic
 ،responseولم نكن متأثرين به  .We were not influenced by itأما
قرار غزو الكويت ،أضاف عزيز" ،فقد صدر فقط بعد انهيار المباحثات
الكويتية -العراقية في جدة في األول من أغسطس"( .ص.)344-343
ويالحظ القارئ أن المقابلة جرت وسط أجواء الهزيمة السياسية
والعسكرية للنظام العراقي ،ووسط تعاطف شعبي واسع مع صدام في
العالمين العربي واإلسالمي ،ولو كان عزيز ركز هجومه ولومه على
ّ
لصدقه الجميع ،ولكتب أمثال
السفيرة األميركية "والخدعة األميركية"
حسنين هيكل المزيد من المجلدات ،ومع ذلك نظر عزيز بموضوعية
كبيرة إلى المقابلة ،وفي إطار دبلوماسي واضح.
نأتي اآلن إلى أقوال صدام حسين ،من خالل التحقيقات التي نشرتها
صحيفة "الشرق األوسط" ولم نسمع حتى اآلن أي اعتراض أو نفي من
"البعثيين" العراقيين ،أو بقايا رجال النظام المنهار ،لما جاء فيها،
ً
مما يعني أنها ِّ
تعبر فعال عن آراء صدام في القضايا التي تحدث عنها.
ً
سأختار أوال فقرة من محضر جلسة االستجواب التاسعة2004-2-24 ،
وج ــاء فيها" :أف ــاد ص ــدام بــأنــه قبل غــزو الكويت كــان هـنــاك اجتماع
لمجلس قيادة الثورة العراقية ،حيث تمت مناقشة الموضوع وكانت
قيادة مجلس قيادة الـثــورة العراقية تأمل أن "يتدخل السعوديون
ويجدوا حال ،وقد سافر نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقية
إلى المملكة العربية السعودية لطلب المساعدة لكنه رجع من دون
تحقيق الغرض من الزيارة ،ولذلك ،لم يكن هناك غير مناقشة األمر من
جانب اتخاذ عمل عسكري ،وقد أفاد صدام أنه ربما عارض عضو أو
اثنان فكرة الغزو ،لكنه لم يتذكر إذا كانت األغلبية أو جميع أعضاء
مجلس قيادة الثورة قد وافقوا على اتخاذ عمل عسكري ،وأفاد صدام
بقوله" :لقد كنت ضد الهجوم إذا كان هناك حل آخر" ،وتم اتخاذ القرار
النهائي بغزو الكويت على أساس أن "الهجوم خير وسلية للدفاع"،
وقد برر صدام الغزو كذلك بناء على "الحقائق التاريخية" ،وقال ،إن
التاريخ يقول إن الكويت جزء من العراق".
(انظر مقالنا في اإلنترنت "مــاذا قالت السفيرة األميركية لصدام
حسين" ،الوطن 2013 /4 /22 ،وفي المقال المزيد من التفاصيل).
يلخص هذا كله الموقف العدائي لصدام من الكويت مما لم يفلح
فيه طب ولم يكن ناجعا معه أي عالج سوى ما ناله!
لقد استمات خصوم الكويت وأعداء السياسات األميركية المختلفة
منذ عام  ،1990من أجل تلطيخ القرار األميركي بتحرير الكويت ،ومن
أجل تجريد هذا القرار من أي قيمة أخالقية ،واعتباره مجرد خطوة
أمالها الطمع المادي والجشع االقتصادي وثراء الكويت وغير ذلك.
ولكل فرد أو مؤسسة الحق في معاداة اإلدارات األميركية وسياساتها
وقراراتها ،كما أن لها الحق في النظر إلى أحداث  1990بشكل مختلف،
ولكن ال يتوقف بعض هؤالء مثال ليتصوروا المنطقة الخليجية عام
 ،1990وقد هيمن عليها صدام حسين وزمرته ،أو العالم العربي وقد
ابتلعه فوهرر جديد بأموال كويتية وخليجية.
وال ينكر أ حــد دور النفط واألو ل ــو ي ــات االستراتيجية المختلفة
ومصالح الــواليــات المتحدة الواسعة كقوة عظمى ،ولكن ما فعلته
أميركا ودول التحالف من أجلنا ،بقيادة الرئيس األميركي جورج
بوش ،بهذه المبدئية والسرعة والكفاءة والكمال ،مع رفض كل مغريات
التالعب بمصير الكويت والمنطقة وحلب ثروتها ،كان أكبر وأجل من
كل مزاعم النقاد والمتفذلكين.
لقد أنقذ بــوش بحزمه الكويت مــن مخالب وأنـيــاب وحــش مــروع
ُ
دموي المزاج ،فكتب لبالدنا عمر جديد ،وقدم جيش الواليات المتحدة
والحلفاء خدمة ال تنسى عندما رفضت حتى قوى الطيران العربية
المشاركة في التحرير ،قصف المراكز العسكرية والحشود العسكرية
في العراق .وكذلك عندما وضع األميركيون خطة عبقرية لالستدارة
حول الكويت ،وإنقاذ مدينة الكويت وسواحلها من الدمار ،والتوجه
نحو احتالل جنوب العراق ،وخنق جيش صدام من الرقبة.
وال استهانة بالطبع بكل العطاء الخليجي والعربي ،وبخاصة دور
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية ومصر وسورية
وكل من وقف مع الكويت في محنتها األليمة عام  ،1990غير أن القدرات
التي تملكها وال تزال دولة كالواليات المتحدة كقوة عظيمة ال تملكها
دول كثيرة أخرى.
ولندرك بكل تواضع وبكل امتنان دور من ساعدنا عبر العالم كله،
ونشعر بعظمة الرجل الذي رحل ،الرئيس جورج بوش وما فعله خاصة
من أجل الكويت وشعبها.

علي محمود خاجه
رف ـضــت الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة فــرصــة الـمـســاعــدة في
تشكيل مستقبل أوروب ــا فــي عــام  ،1950انتقد بعض
المحافظين حزب العمال ألنه كان متسرعا شيئا ما،
وكونه ينتمي إلى التيار المعارض ،اضطر حزب التوريز
لقول هذا ،لكنهم لم يقولوا ذلك عن اقتناع ،ألن موقف
الحكومة ،كما ذكــرت جــريــدة نيو يــورك تايمز آنــذاك،
"يعكس شعورا بريطانيا كبيرا اتجاه أوروبــا ،بغض
النظر عن سياسات األحزاب".
وأصبحت بريطانيا -إن لم نقل كل جزء من إنكلترا-
ت ـبــدو أوروبـ ـي ــة أك ـثــر م ــن ق ـبــل ،فـفــي ع ــام  1950كــانــت
لـنــدن مــديـنــة بريطانية بشكل كــامــل ،وك ــان "الـغــربــاء"
فيها أقليات مختلفة ،وفــي العقود األخيرة من القرن
العشرين ،أصبحت العاصمة غير الرسمية ألوروبــا،
كما أن أكثر من ثالثة ماليين لندني ولدوا خارج لندن،
ويشتغل مئات اآلالف من األوروبيين في القطاع البنكي،
والـقــانــون ،والموضة ،والطعام ،والفنون وغيرها من
الصناعات ،وتعيش في لندن ساكنة فرنسية نسبتها
أكبر من تلك التي تعيش في المدن الفرنسية.
وليس مــن الغريب إذا ،أن يصوت أغلب اللندنيين
على البقاء في االتحاد األوروبــي ،وهذا ما فعله أغلب
الشباب في بريطانيا ممن صوتوا في االستفتاء ،فهم
ال يعترفون ببريطانيا .1950
إذا ،ف ـم ــن تـ ـك ــون ن ـس ـبــة  %51الـ ـت ــي ص ــوت ــت عـلــى
االنسحاب من االتحاد البريطاني؟ ولماذا؟ إن حماية
االشتراكية لها جاذبية محدودة ،شأنها في ذلك شأن
ُمـثــل الـسـيــادة الـقــومـيــة ،وت ـص ــورات بريطانيا للعمل
وحــدهــا كـقــوة عالمية ،ويـبــدو أن الـخــوف مــن الهجرة
ه ــو الـسـبــب الــرئ ـيــس وراء تـصــويــت األش ـخ ــاص على
االنـسـحــاب ،وفــي بعض الـحــاالت ،يرجع هــذا إلــى قلق
حقيقي يكمن ،مثال ،في كــون مهنيي البناء القادمين
من أوروبا الشرقية ،يجعلون الحصول على أجور الئقة
مقابل العمل نفسه أمرا صعبا ،ولكن في غالب األحيان،
يقطن األشخاص األكثر تخوفا من "اكتساح" األجانب
لهم في مناطق تعيش بها نسبة تكاد تكون بالمنعدمة
من المهاجرين.
و َفــي ا لــو قــت نفسه معظم المواطنين البريطانيين
ال ُي ـ ــق ـ ـ َّـدرون أن ـه ــم ي ـت ـل ـقــون ال ــرع ــاي ــة وال ـم ـعــال ـجــة في
المستشفيات من طرف المهاجرين ،ويحصلون على
الخدمات في األسواق الممتازة من طرف المهاجرين،
ويـتـلـقــون مـســاعــدات فــي الـبـنــوك والـمـكــاتــب البريدية
ومراكز الخدمات االجتماعية والمطارات والنقل العام
من طرف المهاجرين أيضا ،وبدون المهاجرين ،سينهار
االقتصاد البريطاني.
ويشعل بعض مؤيدي البريكسيت فتيلة الخوف من
الهجرة بوقاحة أكثر من غيرهم ،وأشهر الصور التي

استعملت فــي حملة البريكسيت ،ك ــان إ عــا نــا يظهر
مـجـمــوعــة م ــن ال ــرج ــال ال ـش ـبــاب ،بـمــامــح ت ـبــدو شــرق
أوس ـط ـيــة بـشـكــل غـيــر واضـ ــح ،وتـحـمــل ع ـبــارة "علينا
التحرر من االتـحــاد األوروب ــي واسترجاع السيطرة"،
وفي الحقيقة لم يكن الشباب في اإلعالن قرب الحدود
البريطانية ،بل التقطت الصورة في كرواتيا.
ويـتـحــدث مــؤيــدو البريكسيت األك ـثــر اح ـتــرامــا عن
السيادة أكثر من تحدثهم عن الهجرة ،وقد يكون قلقهم
بشأن فقدان السيطرة حقيقيا ،كما أن شخصيات مثل
بــوريــس جــونـســون ،بــادعــاء اتــه الـتــي تنتمي إلــى عهد
تشرتشل ،أو جاكوب ريــز مــوغ ،الــذي يشبه شخصية
ثــانــويــة ف ــي رواي ـ ــة بـيـلـهــام غــريـنـفـيــل وود ه ـ ــاوس ،ال
تـتـنــاســب م ــع ال ــزم ــن ال ـح ــاض ــر ،ول ــو ع ــاش ــوا ف ــي زمــن
ال ـمــاضــي ،لـتـمـكـنــوا م ــن ح ـكــم إم ـب ــراط ــوري ــة .أم ــا اآلن،
فهم ليسوا إال مجرد سياسيين في دولــة تحتل رتبة
متوسطة.
ي ـم ـثــل ال ـبــري ـك ـس ـيــت بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى أشـ ـخ ــاص مثل
جــونـســون ،أو ريــس مــوغ انـتــزاعــا متعجرفا للسلطة،
بــاســم ال ـش ـعــب ،ال ــذي مــن الـمـفـتــرض أن ينتفض ضد
النخبة التي يشكل هؤالء السياسيون أنفسهم عناصر
بــارزيــن فيها ،كما أن حنينهم إلــى أسـلــوب حكم أكثر
سلطة ألـحــق ض ــررا كـبـيــرا بالبلد ال ــذي يــدعــون أنهم
يكنون له الحب ،وهذا هو السبب الرئيس الذي ،في وقت
تبدو فيه الكارثة الممكنة للبريكسيت واضحة ،ينبغي
من أجله منح فرصة أخرى للشعب حتى يصوت لما من
شأنه أن يمنع حدوثه.
* مؤلف كتاب أصدره مؤخرا بعنوان "رومانسية
طوكيو :مذكرات".
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

المؤسف للبريطانيين هو أن
ً
العالم تغير كثيرا منذ 1950
فاإلمبراطورية البريطانية لم
يعد لها وجود

a.m.khajah@gmail.com
ا لـمــادة ( )153مــن قــا نــون ا لـجــزاء الكويتي تنص على
"من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى ،أو فاجأ بنته أو
أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها ،وقتلها في
الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا،
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال
تجاوز ثالثة آالف دينار إو بإحدى هاتين العقوبتين".
في الكويت نص قانوني صريح يتيح للقاتل أن يعاقب
بمدة أقصاها  3سنوات وغرامة أقصاها  3000أو بإحدى
هاتين العقوبتين ،بل إن المادة تجيز للقاتل الذكر طبعا
أن يقتل شخصين دون أن تزيد العقوبة عما ذكر أعاله!!
أنــا ال أنــاقــش فـكــرة الـمــواقـعــة هـنــا بــل أنــاقــش ســذاجــة
الـنــص ال ــذي ب ــرر الـغـضــب فــي ه ــذا الـمــوقــع فـقــدم عقوبة
بسيطة مقابل إزهاق روح ،بل من الممكن إزهاق روحين
بــالـعـقــوبــة نـفـسـهــا ،وه ــي م ـيــزة مـخـصـصــة لـلــرجــال فقط
حسب نص القانون ،وال أعلم أمانة ماذا يقول القانون إن
قام الزوج وأخ الزوجة ووالدها وابنها بضبطها تواقع
رجال وقاموا جميعا بقتلها فهل ستوزع السنوات الثالث
عليهم جميعا أم ال؟
كـيــف يمكننا ا لـقـبــول بـنــص كــر يــه كـهــذا يـتـيــح للقاتل
هذه العقوبة المخففة أمام جسامة جريمة القتل لمجرد
أن زوجته أو أمه أو أخته أو ابنته ارتكبت فعال مشينا
جــدا؟ ولماذا يبرر هذا الغضب فقط في حين أن الناس
يـمـكــن أن ي ـبــرروا كــل تـصــرفــاتـهــم مــن ج ــراء نــوبــة غضب
يرونها مبررة وعادلة من زاويتهم؟! ولماذا استرخاص
األنفس البشرية بهذه الطريقة وتحديدا األنفس النسائية
وبقانون صريح؟!
علما أن القانون ال يتيح للمرأة أن تقوم بالفعل نفسه
مقابل العقوبة نفسها المتاحة للرجل في حال ضبطها
لزوجها أو شقيقها أو ابنها أو والدها لمجرد أنهم ذكور!!
وكأن القانون ينص صراحة على أن الغضب المبرر في
هذه الحاالت مسموح للرجال فقط ،ويتيح لهم القتل إن
أرادوا ،أما المرأة فعليها أن تضبط أعصابها إن رأت أحد
أقربائها السالف ذكرهم يواقع امرأة!
وهو ما يعني ضمنيا أن المرأة تتحكم في تصرفاتها
وانفعاالتها أكثر من الرجل ،لذلك غير مبرر لها القتل في
حال ضبطت أقرباء ها يواقعون النساء!!
كما أن ا لـمــرأة إن غضبت فــي حــال ضبطت أ قــر بــاء هــا
بحالة مواقعة فإن بإمكانها أن تبلغ أي رجل قريب من
المرأة التي تواقع أقرباء ها ليقوم بالقتل المزدوج وال
يعاقب بعقوبة جسيمة!!
هذا النص كريه وغير منطقي وغير مقبول بأن يكون
ً
في دولة كالكويت ويجب أن يسقط فورا .

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.151

السوق األول السوق الرئيسي

٤.720

5.388

2.610 2.895 3.285

تقرير اقتصادي

«إيداعات السوشيال ميديا» ...بين غسل األموال وابتزاز الكويت

• جددت الذاكرة بشأن إخفاق مؤسسات الدولة في التصدي لقضية «اإليداعات المليونية»
• إعادة تعريف خطورة العميل ومعرفة مصدر إيداعاته ومدى منطقيتها ...ضرورة ملحة
من مخاطر أموال السوشيال
ميديا غير المنضبطة أنه
يمكن استخدامها البتزاز
الكويت عبر محاوالت البعض
تنظيم حمالت مباشرة أو
غير مباشرة هدفها الضغط
على الموقف الرسمي وتوجيه
الرأي العام نحو هذه الدولة
أو تلك ،مما يجعل أموال
بعض الدول تتحكم في
القرار الكويتي أو على األقل
بالرأي العام.

لم يكن بالغ البنوك الكويتية المحال
إل ــى وحـ ــدة ال ـت ـحــريــات ال ـمــال ـيــة بـشــأن
تضخم حسابات مجموعة من مشاهير
ً
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي صــادمــا
إل ــى حــد كـبـيــر؛ ألن مــا أثـيــر فــي الـبــاغ
مـطــروح على شكل تـســاؤالت منذ مدة
طويلة في أوســاط المجتمع الكويتي،
ً
وخصوصا فيما يتعلق بحجم المبالغ
التي يتقاضاها نجوم السوشيال ميديا
مقارنة بالخدمات التي يقدمونها.
إال أن هذا البالغ جدد الذاكرة بشأن
ق ـض ــاي ــا ت ـت ـع ـلــق ب ــإخـ ـف ــاق م ــؤس ـس ــات
الــدولــة في التصدي لقضية اإليــداعــات
ّ
المليونية التي شكلت قبل  7سنوات
ً
واح ـ ــدا مــن أك ـبــر الـمـلـفــات سـخــونــة في
تاريخ الكويت.
فقضية اإليداعات المليونية بكل ما
حملته مــن فـضــا ئــح مــا لـيــة وسياسية
حدثت في وقت كانت البنية التشريعية
وال ـقــانــون ـي ـةـ ـ ـ ك ـمــا ق ـيــل ـ ـ ـ ـ ق ــاص ــرة ،أمــا
«إي ــداع ــات» الـســوشـيــال ميديا فحدثت
بـعــد س ـن ــوات مـمــا يـفـتــرض أن الـعــديــد
مــن مــؤسـســات الــدولــة قــد فهم ال ــدرس،
ً
وبـمـعـنــى أك ـثــر وض ــوح ــا ،بـعــد ص ــدور
ال ـق ــان ــون رق ــم  106لـسـنــة  2013بـشــأن
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
الذي كان أساس فلسفته تجاوز القصور
الـقــانــونــي ال ــذي ش ــاب مـلــف اإلي ــداع ــات
المليونية قبل ذاك الوقت ،ومن ثم فإن
حدوث «إيداعات» أخرى ،حتى لو كانت
مــن فاشينستات ال سياسيين ،يفتح

الباب حول مدى جودة القانون أو على
األقل جدية تطبيقه.

عبء المكافحة
وحسب القانون  106لسنة  ،2013فإن
عبء مسائل مكافحة األمــوال المشبوهة
مـ ــن الـ ـس ــاس ــة إل ـ ــى م ـش ــاه ـي ــر ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي ي ـت ـعــدد ب ـيــن  3ج ـه ــات ،هي
الهيئة العامة لمكافحة الفساد وو حــدة
التحريات المالية وبنك الكويت المركزي،
وهذه الجهات الثالث ،رغم ما تمتلكه من
صــاح ـيــات قــانــونـيــة وفـنـيــة ف ــي تحليل
العمليات المالية المشبوهة ،لم تتمكن من
رصد حركة رؤوس األموال غير الطبيعية
في العديد من المصارف الكويتية سواء
ً
فيما يتعلق بالسوشيال ميديا ،أو مثال،
ف ــي ق ـض ـيــة ال ـض ـي ــاف ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـ ــوزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وفـ ــي ك ــل ح ــال ــة ث ـمــة اخ ـت ــراق
لقواعد مصرفية يفترض أنها باتت من
الماضي بعد قضية اإليداعات المليونية.
وف ــي الـحـقـيـقــة ،ف ــإن مــا عــرضـتــه هيئة
مكافحة الفساد العام الماضي في معرض
ت ـح ــري ــات ـه ــا ل ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ــة فـ ــي قـضـيــة
اإلي ــداع ــات المليونية يشير إل ــى وجــود
بـعــض الـنــواقــص فــي البيئة التشريعية
ً
والقانونية ،فضال عن قصور اإلجــراء ات
ً
الفنية ،كحاجة بنك الكويت المركزي ،مثال
إلــى تعديل قانونه رقــم  32لسنة ،1986
ليصبح أكـثــر صــرامــة فــي مــراقـبــة حركة
رؤوس األم ــوال بما لــم يتطرق لــه قانون

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،أو
الحاجة لتشريع قوانين أخرى كقانون حق
االطالع على المعلومات ،أو قانون شفافية
مـجـلــس األم ــة ونــزاه ـتــه مــع األخ ــذ بعين
االعتبار محدودية العائد من التشريع،
مــا لــم يكن اإلع ــداد على درجــة عالية من
ً
ال ـم ـه ـن ـيــة ،فـ ـض ــا ع ــن ج ــدي ــة ال ـت ـط ـب ـيــق،
وأن الجهة المناطة مباشرة بعمل دور
استخبارات حركة األموال في البالد ،وهي
وحدة التحريات المالية ،شهدت منذ مدة
ليست طويلة حالة من عدم االستقرار في
تعيينات قيادييها ،ربما أثرت بشكل ما
على كفاءة الوحدة وقدرتها على ممارسة
صالحياتها.

عميل خطر
ً
وألن هناك تصنيفا يطلقه بنك الكويت
المركزي فــي تعامالته مــع البنوك ،وهو
«عميل خطر» ويشمل األشخاص المشكوك
في حركة حساباتهم أو يتوقع أن تكون
عليها بعض العمليات المشبوهة وهي
مــرتـبـطــة أك ـثــر مــا ت ـكــون بـعـمـلـيــات غسل
األمـ ــوال أو تـمــويــل اإلرهـ ــاب وم ــع تنامي
حـ ــركـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــوال م ـ ــن م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،فـ ــإن ه ـن ــاك ح ــاج ــة إلعـ ــادة
تعريف خـطــورة العميل ومعرفة مصدر
ً
إيداعاته ،فضال عن اتساقها ومنطقيتها
مــع مــا يـقــدمــه مــن خــدمــات تـســويـقـيــة أو
إعــان ـيــة ،مــع أهـمـيــة تـعــزيــز دور الـبـنــوك
ف ــي ال ـت ـص ــدي ألي ت ـع ــام ــات مـشـبــوهــة

عبر تعزيز آليات المتابعة أو الغرامات
للمتخلفين عن المتابعة.

سيادة الكويت
وفي محيط إقليمي متوتر ،فإن خطورة
حــركــة األمـ ـ ــوال غ ـيــر الـطـبـيـعـيــة تـتـجــاوز
جرائم غسل األموال أو تبييض العمليات
غير المشروعة إلــى ابـتــزاز للكويت عبر
محاوالت البعض لتنظيم حمالت مباشرة
أو غ ـيــر م ـب ــاش ــرة هــدف ـهــا ال ـض ـغــط على
الـمــوقــف الــرسـمــي وتــوجـيــه الـ ــرأي الـعــام
نحو هذه الدولة أو تلك ،مما يجعل أموال
بعض الدول تتحكم في القرار الكويتي أو
ً
على األقل الرأي العام ،فضال عن إمكانية
شراء مشاهير بهدف خلق صوت كويتي
لمصلحتهم بما يناقض ا لـتــو جــه العام
للسياسة الـخــارجـيــة ،وه ــذا مشهد غير
افـتــراضــي ،إذ يمكن رص ــده بــوضــوح في
العديد من حسابات التواصل االجتماعي
ً
ً
التي تزيد مثال نار األزمة الخليجية حطبا
متجاهلة ا لـحـيــاد الكويتي فيها ،وسط
ما يثار عن تلقي هؤالء المشاهير مبالغ
فلكية ،وهــو مــا فتح الـمـجــال لمحاوالت
جعل ا لـســا حــة الكويتية منطقة ساخنة
لنزاعات اآلخرين بصورة ال تقبلها قواعد
السيادة واالستقاللية.

شرعنة اإليرادات

قضية محلية بــل هــي جــزء مــن توجه
عالمي باعتبارها من مصادر اإليرادات
ال ـشــرع ـيــة ،وه ــو أم ــر م ـق ـبــول ل ــو دخــل
ً
محليا في دائرة التنظيم أو التشريع،
ً
ً
ف ـض ــا ع ــن أن ـه ــا ع ــال ـم ـي ــا ت ـب ــدو أك ـثــر
شفافية الرتباط إيراداتها بمصروفات
الـضــريـبــة ،أم ــا فــي الـكــويــت ف ــإن هناك
فــوضــى كـبـيــرة ف ــي ه ــذا ال ـق ـطــاع ال ــذي
يتصاعد فيه التدليس مــن الغش في
الـسـلــع وال ـب ـضــائــع إل ــى تـبـنــي قضايا
إق ـل ـي ـم ـيــة ال م ـص ـل ـحــة ل ـل ـك ــوي ــت ب ـهــا،
ً
مـ ــرورا بـمـعــارك سياسية ت ــروج فيها
الفاشنستات للوزراء والنواب وغيرهم،
وهو ما يستدعي ربما على صعيد ذي
ً
صلة وعيا أكبر من جمهور المتلقين
لـنـبــذ أص ـح ــاب الـسـلــوكـيــات المشينة
وعدم التفاعل معهم.
ال شك أن تكرار وجود إيداعات «غير
طبيعية» في حسابات بعض المشاهير
يفتح الباب حول مدى جدية الدولة في
الرقابة على حركة األمــوال في النظام
الـمـصــرفــي ،وه ــو أم ــر سـلـبــي للكويت
ومـضــر للتصنيف االئـتـمــانــي ،ويقلل
م ــن جــاذب ـيــة االق ـت ـص ــاد وتـنــافـسـيـتــه،
وي ـ ـخ ـ ـفـ ــض مـ ـ ــن ث ـ ـقـ ــة ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
وأ صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب رؤوس األ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ا لـ ـت ــي
ً
تستهدف دوال تحظى ببيئة خالية ،أو
على األق ــل ،مقاومة للشبهات المالية
والمصرفية مهما كانت طبيعتها.

أمـ ـ ـ ــوال الـ ـس ــوشـ ـي ــال م ـي ــدي ــا لـيـســت

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

قانون مكافحة غسل
األموال وتمويل
ُ
األرهاب أقر لتجاوز
القصور القانوني
في «اإليداعات» مما
يفتح الباب حول
مدى جودة التشريع
أو جدية التطبيق

«ضمان االستثمار» :ارتفاع أسعار النفط يعزز البرميل الكويتي ينخفض  1.47دوالر
النفط يقلص مكاسبه وسط مخاوف من إغالق الحكومة األميركية
نمو الناتج العربي إلى  2.7تريليون دوالر
قـ ــالـ ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ل ـض ـم ــان االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وائ ـت ـم ــان
الـ ـص ــادرات "ض ـم ــان" ،إن ارت ـفــاع
أسعار النفط عزز توقعات تسارع
معدالت نمو الناتج المحلي في
دول الـمـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة بـمـعــدل
متوسط  2.8في المئة ليبلغ 2.7
تريليون دوالر في .2018
وتـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ف ــي
نشرتها الفصلية الصادرة أمس،
أن يــواصــل هــذا االرتـفــاع بمعدل
 3.9في المئة ليبلغ  2.8تريليون
دوالر عام .2019
وذك ــرت أن هــذا االرت ـفــاع جاء
رغـ ـ ــم الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـت ــي ت ــواج ــه
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ن ـت ـي ـج ــة
ال ـض ـغ ــوط ال ـت ـج ــاري ــة الـعــالـمـيــة
وتداعيات الصراعات اإلقليمية
وال ـم ـق ــاوم ــة ال ـم ـت ــزاي ــدة لـبــرامــج
اإلصالح المالي وغيرها.

وأشارت "ضمان" إلى إمكانية
أن ي ـت ـح ـس ــن أداء ا ل ـ ـمـ ــواز نـ ــات
الحكومية ليرتفع عدد الدول التي
ً
تحقق فائضا من دولة واحدة في
عــام  2017إلــى  5دول فــي عامي
 2018و.2019
و تــو قـعــت أن ينعكس تحسن
أس ـع ــار ال ـن ـفــط وإص ـ ــاح أس ـعــار
الـ ـص ــرف ع ـل ــى مـ ــؤشـ ــرات األداء
الخارجي مع تحسن أداء الحساب
الجاري في  12دولة عربية منها
ً
 6دول سـتـحـقــق ف ــائ ـض ــا خــال
عامي  2018و.2019
ك ـم ــا ت ــوق ـع ــت اسـ ـتـ ـق ــرار ع ــدد
الـ ـ ــدول ال ـت ــي ي ـم ـثــل ف ـي ـهــا الــديــن
الـخــارجــي أق ــل مــن  50فــي المئة
م ــن ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
عـنــد ثـمــانــي دول فــي ع ــام 2018
وأن ي ــرتـ ـف ــع عـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
ً
تشهد تحسنا فــي مؤشر الدين

الـخــارجــي إلــى  11دول ــة عـلــى أن
يـ ـ ــزداد ع ــدده ــا إلـ ــى  12ف ــي عــام
.2019
وأف ــادت بــأن بيانات صندوق
الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن
االحـتـيــاطـيــات الــدول ـيــة فــي دول
المنطقة نـمــت إ ل ــى  1058مليار
دوالر في العام الحالي في حين
من المتوقع أن تبلغ  1111مليار
دوالر عام  2019مع استقرار عدد
ال ــدول العربية ،الـتــي تقع ضمن
الحدود اآلمنة ،التي تغطي فيها
االح ـت ـي ــاط ـي ــات واردات ال ــدول ــة
لمدة  5أشهر عند  10دول خالل
عام .2018
وأضـ ــافـ ــت "ض ـ ـمـ ــان" أن ع ــدد
ال ــدول الـعــربـيــة الـتــي تـقــع ضمن
الحدود اآلمنة التي تغطي فيها
االح ـت ـي ــاط ـي ــات واردات ال ــدول ــة
اسـتـقــر لـمــدة خمسة أشـهــر عند

 10دول خــال عــام  2017مقارنة
بعام .2016
وأوضـحــت أن مؤشر الحدود
اآلم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـغ ـ ـطـ ــي ف ـي ـه ــا
االح ـت ـي ــاط ـي ــات واردات ال ــدول ــة
ً
شهد تحسنا في  10دول عربية
ً
واس ـ ـت ـ ـق ـ ــرارا فـ ــي دولـ ـ ـ ــة واحـ ـ ــدة
ً
وتراجعا في ست دول خالل عام
 2017مع توقعات باستقرار هذا
العدد خالل عام .2018
وقالت إنه على صعيد توقعات
االستثمارات األجنبية المباشرة
في الدول العربية فرغم تراجعها
ع ــالـ ـمـ ـي ــا حـ ـس ــب م ــؤتـ ـم ــر األم ـ ــم
الـمـتـحــدة لـلـتـجــارة والتنمية أو
ما يعرف بـ"األونكتاد" بنسبة 41
في المئة خالل النصف األول من
عام  2018فإنها شهدت ارتفاعا
في بعض الــدول العربية ومنها
مصر واإلمارات.

ان ـخ ـفــض س ـعــر بــرم ـي ــل الـنـفــط
الكويتي  1.47دوالر في تــداوالت،
أ م ــس األول ،ليبلغ  58.11دوالرا
أ مـ ـي ــر كـ ـي ــا مـ ـق ــا ب ــل  59.58دوالرا
ً
للبرميل في تداوالت االثنين ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وارت ـف ـعــت ع ـقــود الـنـفــط اآلجـلــة
ب ـعــدمــا ب ـ ــددت م ـع ـظــم مـكــاسـبـهــا،
مــع تــراجــع أس ــواق األس ـهــم ،وسط
م ـ ـخـ ــاوف بـ ـش ــأن احـ ـتـ ـم ــال إغـ ــاق
الحكومة األميركية.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت أس ـ ـ ـ ــواق األسـ ـه ــم
األميركية ،بعد أن هــدد الرئيس
دونالد ترامب بإغالق الحكومة
االتحادية ،بسبب تمويل لجدار
على طول الحدود مع المكسيك.
وق ـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ــون ك ـ ـي ـ ـلـ ــدوف ،وه ــو
شريك فــي "أجـيــن إلدارة األصــول"
فــي نيويورك "يـبــدو أن احتماالت
إغــاق الحكومة األميركية ليست
جيدة ألي فئة من األصول .األسهم
تفاعلت أوال ،وقادت أسعار النفط

إلى الهبوط معها" .وكانت األسعار
ارتفعت بأكثر من دوالر في وقت
سابق من الجلسة ،بعد أن أعلنت
ال ـمــؤس ـســة الــوط ـن ـيــة لـلـنـفــط في
ليبيا حالة القوة القاهرة ،االثنين
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،فـ ــي الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات مــن
حقل الشرارة النفطي ،أكبر حقل
نفطي في البالد ،بعد أن سيطرت
مجموعة مسلحة على الحقل.
وقــالــت الـمــؤسـســة إن اإلغ ــاق
سيتسبب في خسائر في اإلنتاج
ُ
ت ـقــدر ب ـحــوالــي  315أل ــف برميل
يوميا ،وخسارة إضافية قدرها
 73أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا فــي حقل
الفيل النفطي.
وبـعــد الـبــدايــة الـقــويــة ،أغلقت
الـ ـعـ ـق ــود اآلجـ ـل ــة لـ ـخ ــام ال ـق ـيــاس
ال ـعــال ـمــي م ــزي ــج ب ــرن ــت مــرتـفـعــة
 23سنتا فقط ،أو مــا يـعــادل 0.4
بالمئة ،إلى  60.20دوالرا للبرميل.
وزاد خ ـ ـ ـ ــام غ ـ ـ ـ ــرب تـ ـكـ ـس ــاس
الوسيط األميركي  65سنتا ،أو
ما يعادل  1.3بالمئة ،إلى 51.65

دوالرا للبرميل .وقــالــت روسـيــا،
أمس األول ،إنها تخطط لخفض
إنتاج النفط بما يتراوح بين 50
و 60ألــف برميل يوميا فقط في
ي ـنــايــر ،م ــع تــدرج ـهــا ف ــي خفض
متفق عليه قدره  220ألف برميل
يوميا.
وأشار محللون إلى أن خفض
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج مـ ــن قـ ـب ــل دول "أوب ـ ـ ــك"
وحلفائها مثل روسيا قد ال يكون
كبيرا بما يكفي الستعادة التوازن
إلى السوق ،خاصة بعدما أكدت
الـحـكــومــة األم ـيــرك ـيــة تــوقـعــاتـهــا
بأن الواليات المتحدة ستختتم
هــذا الـعــام على رأس قائمة أكبر
المنتجين في العالم.
وقالت إدارة معلومات الطاقة
األم ـيــرك ـيــة إن إن ـت ــاج ال ـب ــاد من
المتوقع أن يرتفع إ لــى مستوى
قياسي عند  10.9ماليين برميل
يــو مـيــا ف ــي  2018و 12.1مليون
برميل يوميا في ّ .2019
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وق ـ ـ ـعـ ـ ــت

مـ ــوري ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــا وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة تـ ــوتـ ــال
ا لـفــر نـسـيــة عـقــد يــن للتنقيب عن
ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز وإن ـتــاج ـه ـمــا في
الحوض الساحلي الموريتاني.
كما وافقت شركة "توتال" على
دف ــع  5مــايـيــن دوالر لـصـنــدوق
خـ ــاص ل ــدع ــم وت ـم ــوي ــل تــوسـعــة
إنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة فــي
محطتين داخ ــل ال ـبــاد فــي مــدن
م ــوري ـت ــان ـي ــة ت ـع ــان ــي ن ـق ـصــا فــي
الطاقة الكهربائية.
تم توقيع العقود على هامش
مــؤت ـمــر وم ـع ــرض "مــوري ـتــان ـيــد"
للنفط والغاز في نواكشوط.
ووفقا للعقد ستنقب "توتال"
ع ــن ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ف ــي قطاعين
أمام السواحل الموريتانية إضافة
إلى القطاعات األخرى التي كانت
ال ـش ــرك ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ق ــد حصلت
عليها منذ سنوات.
(رويترز)

أخبار الشركات
تابعة لـ «بيتك» تتخارج من «مياه أبراج»

«الخير» تبيع  %29.59من «الساحل»
أعلنت شركة الساحل للتنمية واالستثمار قيام
شركة الخير الوطنية لألسهم والـعـقــارات بتوقيع
اتفاقية لبيع  185مليون سهم تمثل  29.59في المئة
من رأس المال ُ
المصدر والمدفوع لـ «الساحل» ،وذلك
لمصلحة الشركة الوطنية الدولية القابضة.
وأوضـ ـح ــت «الـ ـس ــاح ــل» أن عـمـلـيــة ال ـب ـيــع سيتم
تنفيذها وفق القواعد واألنظمة المعمول بها لدى
بورصة الكويت وهيئة أسواق المال الكويتية ،مشيرة
الى أن سعر البيع وفق االتفاقية ُ
المشار إليها يبلغ
ُ
 34فلسا لكل سهم ،مما يعني أن قيمة البيع تقدر
بنحو  6.29ماليين دينار.
من جانبها ،أعلنت شركة «الخير الوطنية» رغبتها
بصفتها ُمسيطرا فــي رأس ـمــال «الـســاحــل» فــي بيع
نسبة من حصتها في الشركة لما دون  30في المئة.
وتمتلك شركة «الخير» الحصة األكبر في رأسمال
«ال ـس ــاح ــل» بـنـسـبــة  35.2ف ــي ال ـم ـئــة ،تـلـيـهــا حصة
عبداللطيف السهلي بواقع  22.3في المئة.

«مراكز» :زيادة رأس المال بمقدار
 550ألف دينار
ذكـ ــرت شــركــة م ــراك ــز ال ـت ـج ــارة ال ـع ـقــاريــة أنـهــا
حصلت عـلــى مــوافـقــة هيئة أس ــواق ال ـمــال بشأن
زيادة رأسمالها بمقدار  550ألف دينار ،ليصبح 14
مليون دينار ،خفضا من حساب الدائنين.

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) قيام إ حــدى شركاتها التابعة
بالتخارج من االستثمار في شركة التكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه
الشرب «مياه أبراج» بما نسبته  92في المئة.
وقال «بيتك» إن إجمالي قيمة التخارج بلغ  20.13مليون دينار ،الفتة
ُ
الى أن أرباح المجموعة من التخارج تقدر بحوالي  3.4ماليين دينار ،وال
يوجد أثر جوهري على المركز المالي لمجموعة «بيتك».

«بوبيان للبتروكيماويات» تشتري  610آالف
سهم في «صناعات بوبيان»
أعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان
للبتروكيماويات شراء  610آالف
س ـهــم م ــن أس ـه ــم رأسـ ـم ــال شــركــة
صناعات بوبيان الدولية القابضة،
وذلك خالل تعامالت أمس.
وقـ ــالـ ــت «ب ــوبـ ـي ــان ال ـق ــاب ـض ــة»
إن عملية ال ـشــراء تـمــت مــن خــال

«زين» :حجز دعوى ضد «وكيل المالية» إلى  25الجاري
قالت شركة االتصاالت المتنقلة إنه تم حجز الدعوى المقامة من الشركة ضد وكيل
وزارة المالية بصفته بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية عن عام  ،2010والتي تطالب
فيها بإلغاء قرار لجنة الطعون الضريبية ،والتي تطالب الشركة بدفع مبلغ  23.94مليون
دينار ،الى جلسة  25الجاري.

«العربية ع « :توقيع عقد بيع عقار بـ  2.3مليون دينار
قالت الشركة العربية العقارية إنه إلحاقا لإلفصاح السابق تاريخ
 ،2018 /10 /28تم توقيع عقد البيع لعقار مملوك للشركة العربية
العقارية  -فــي منطقة السالمية ونقل ملكية العقار بمبلغ و قــدره
 2.35مليون دينار.

ممثل «بوبيان للبتروكيماويات»
في عضوية مجلس إدارة الشركة،
أحمد القمر .وأوضحت الشركة أن
عملية ال ـش ــراء تـمــت عـلــى أســاس
س ـع ــر م ـت ــوس ــط ب ـل ــغ  24.9فـلـســا
للسهم ا ل ــوا ح ــد ،بقيمة إجمالية
ُ
تقدر بنحو  15.2ألف دينار.

صفقة خاصة على «التعمير» بـ  875ألف دينار
أت ـمــت بــورصــة الـكــويــت تنفيذ صـفـقــة ذات طبيعة خــاصــة على
أسهم شركة التعمير لالستثمار العقاري ،بكمية بلغت  25مليون
سهم ،بسعر  0.035ديـنــار ،بقيمة إجمالية بلغت  875الــف دينار،
علما بــأن البائع شركة مجموعة األوراق المالية ،المشتري شركة
القصبة العقارية.
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 %4.7نمو ودائع القطاع الخاص منذ بداية العام
بلغت  36.69مليار دينار ...وترقب لجذب المزيد
نمت ودائع القطاع الخاص  1.676مليار
د ي ـنــار فــي  9أ ش ـهــر مــن يـنــا يــر إ ل ــى نهاية
أكتوبر الماضيين بواقع  4.7في المئة ،إذ
بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 36.69
ً
مليار دينار مقارنة مع  35.02مليارا في
يناير .2018
وبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي
ب ـن ـهــا يــة أ ك ـت ــو ب ــر ا ل ـم ــا ض ــي  43.08مـلـيــار
دينار بــز يــادة  1.51مليار عن أكتوبر من
العام الماضي بنسبة نمو  3.6في المئة.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ن ـمــو وت ـي ــرة اإلي ــداع ــات
وو فــرة السيولة فــإن مؤشرات نمو حركة
«اإلن ـت ــرب ـن ــك» ب ـيــن ال ـب ـنــوك تــؤشــر إل ــى أن
ا لـفـتــرة المقبلة ستشهد طـلــب ودا ئ ــع من
ال ـب ـنــوك بـشـكــل رب ـمــا غـيــر مـسـبــوق وســط
المشاريع النفطية الضخمة ،التي تطرحها
ش ــرك ــات مــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول وع ـل ــى ضــوء
ال ـت ـعــديــات ال ـتــي أق ــره ــا ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
ً
أخـ ـي ــرا ع ـلــى الـ ـق ــروض وال ـت ـم ــوي ــل حـســب
أحكام الشريعة ،التي رفعت هامش السقف
إلى  25ألف دينار ،وإقبال شريحة كبيرة
من المقترضين على البنوك لالستفسار
عــن اآلل ـيــات واإلجـ ـ ــراء ات ،كـلـهــا مــؤشــرات
ً
تعكس أن سوق التمويل عموما سيشهد
ً
حركة ونشاطا غير مسبوقين خالل ثالث
سنوات.
ويمكن اإلشارة إلى أن سوق «اإلنتربنك»
ً
شهد تباطؤا خالل األشهر الماضية وصل

محمد اإلتربي

هدوء يخيم على
التمويل العقاري
بنمو  %0.4ويتجه
للقطاع الصناعي
بنمو %6.7

ً
ً
الزيد :الكويت تولي فيتنام اهتماما اقتصاديا

السفير مانه :المصفاة بدأت التشغيل التجاري
●

إل ــى أدن ــى مـسـتــويــاتــه فــي مــايــو الـمــاضــي
إذ ب ـل ــغ ر صـ ـي ــد ت ـع ــا م ــا ت ــه ب ـي ــن ا ل ـب ـن ــوك
 831مليون د يـنــار نتيجة و فــرة السيولة
والودائع ،في حين بنهاية أكتوبر سجل
قفزة كبيرة بلغت قيمة تعامالته 1.262
مليار دينار بنمو بلغ  51.8في المئة بين
مايو وأكتوبر ،وهي نسبة وقفزة كبيرتين
تـعـكـســان مستقبل ا ل ـســوق عـلــى المديين
المنظور والبعيد.
و ع ـلــى صـعـيــد ودا ئ ـ ــع ا ل ـح ـكــو مــة يمكن
اإلشارة إلى أنها حافظت على مستويات
ف ـ ــوق  6مـ ـلـ ـي ــارات د يـ ـن ــار إذ ب ـل ــغ ر ص ـيــد
أكـتــوبــر ال ـعــام الـمــاضــي  2017نـحــو 6.88
مليارات دينار في حين بلغ رصيد أكتوبر
الماضي من عام  2018نحو  6.38مليارات
د ي ـ ـنـ ــار ب ـت ـغ ـي ــر ي ـب ـل ــغ ن ـح ــو  500م ـل ـيــون
د ي ـنــار بـعـضـهــا يـخــص شــر كــات حكومية
سـحــب جــزء مــن إ يــدا عــا تـهــا لتلبية بعض
متطلباتها التوسعية.

االئتمان المصرفي
وبخصوص إجمالي االئتمان من بداية
ً
العام ،فقد سجل نموا يبلغ  2.8في المئة
ب ـي ــن أ كـ ـت ــو ب ــر  2017وأ كـ ـت ــو ب ــر ا ل ـم ــا ض ــي
ً
مــن ال ـعــام الـحــالــي عــاكـســا الـنـمــو ال ـهــادئ
والـ ـمـ ـحـ ـك ــوم الـ ـ ــذي يـ ـح ــرص ع ـل ـي ــه ال ـب ـنــك
ال ـمــركــزي ،فـقــد سـجــل حـجــم االئ ـت ـمــان في

أكتوبر الماضي  36.62مليار دينار مقارنة
ً
مع  35.60مليارا في أكتوبر .2017

التسهيالت الشخصية
وتستأثر القروض اإلسكانية بالنصيب
األكـ ـب ــر إذ ب ـلــغ رص ـي ــد أك ـت ــوب ــر ال ـمــاضــي
 11.64مليار دينار مقارنة مع  10.97كما
فــي ر صـيــد د يـسـمـبــر  2017بـنـمــو  6.1في
المئة وبزيادة تبلغ  675مليون دينار.
و بـلــغ إ جـمــا لــي ا لـتـسـهـيــات الشخصية
من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 15.55
مليار دينار مقارنة مع  15.06مليار كما
فــي نـهــا يــة د يـسـمـبــر  2017بـنـمــو  3.2في
المئة.
جــديــر بــالــذكــر أن رص ـيــد ق ـطــاع الـعـقــار
ً
ً
شهد استقرارا نسبيا إذ بلغ في أكتوبر
الماضي  7.97مليارات دينار في حين كان
رصيد ديسمبر  2017نحو  7.94مليارات
دينار بزيادة  33مليون دينار فقط .لكن
ً
فــي الـمـقــابــل ،شـهــد قـطــاع الـصـنــاعــة نـمــوا
ً
جيدا إذ كــان رصيد ديسمبر  2017يبلغ
 1.87م ـل ـيــار د ي ـن ــار ف ــي ح ـيــن ب ـلــغ ر صـيــد
أكتوبر الماضي  2.01مليار بزيادة 135
ً
مليونا ونمو  6.7في المئة.

جراح الناصر

أك ــد مـســاعــد الـمــديــر ال ـعــام لـغــرفــة تـجـ ــارة وصنـاعة
الكويت عماد الزيد استعداد الغرفة للتعاون مع السفارة
الفيتنامية لتنظيم اللقاءات والندوات التي من شأنها
ً
زيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين ،مشيرا إلى
االهتمام االقتصادي الذي توليه الكويت بفيتنام.
وقال الزيد خالل إقامة الغرفـة بالتعاون مع السفارة
الفيتنامية لدى البالد ندوة حول السياحة في فيتنام،
بحضور السفير ترينه منه مانه وممثلي قطاع السياحة
فــي هــذا البلد الـصــديــق ،إن اللقاء يعد فــرصــة سانحة
للتعرف على قطاع السياحة واإلمكانيات المتاحة في
هذا المجال.
بـ ــدوره عـ ّـبــر الـسـفـيــر مــانــه عــن الـشـكــر لـلـغــرفــة على
ح ـســن االس ـت ـق ـبــال وال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـج ـيــد ل ـه ــذه الـفـعــالـيــة
التي تتيح الفرصة للجانب الفيتنامي لتقديم لمحة
موجزة عن قطاع السياحة الــذي يعتبر من القطاعات
الواعدة في فيتنام ،إذ تتمتع العديد من المدن والجزر
بإمكانات سياحية هائلة في هــذا المجال مثل مدينة
هانوي وهوشي منه وخليج هالونغ ومدينة كان هوا
الساحلية ،حيث استقطبت الكثير من االستثمارات في
بنيتها التحتية مما أدى إلى تطور واضح في المنشآت
السياحية من فنادق ومنتجعات والخدمات اللوجستية.
وذكــر أن نحو  700كويتي زاروا فيتنام خالل العام
الحالي ،بنمو  20في المئة مقارنة مع العام الماضي،
ً
متوقعا أن يــزيــد هــذا الــرقــم بشكل كبير خــال الفترة
المقبلة ،السيما أن ب ــاده تتمتع بمقومات السياحة
أجمعها.
وبـيــن أن فيتنام لديها الكثير مــن المنتجات ذات
ً
الجودة العالية ،وأهمها األرز والقهوة واللؤلؤ ،موضحا

«وربة» يحصد جائزتين من «سي بي آي فاينانشال»

«بيتك تكافل» تستقبل طلبات
ً
التعويض للمتضررين من األمطار «أفضل مؤسسة استشارية للشركات» و«البنك اإلسالمي األسرع نموا في الكويت»

قال الرئيس التنفيذي لشركة
بـيـتــك للتأمين الـتـكــافـلــي (بيتك
تكافل) قتيبة النصف إن الشركة
بدأت استقبال طلبات التعويض
من عمالئها حملة وثيقة التأمين
المنزلي الشامل ،ووثيقة تأمين
ال ـح ــري ــق واألخ ـ ـطـ ــار اإلض ــاف ـي ــة،
الـمـتـضــرريــن م ــن جـ ــراء األم ـطــار
ال ـ ـغـ ــزيـ ــرة الـ ـت ــي ض ــرب ــت ال ـب ــاد
مؤخرا ،واسفرت عن اضرار كبيرة
فــي الـعــديــد مــن ال ـب ـيــوت ،تأكيدا
الل ـتــزام الـشــركــة تـجــاه عمالئها،
وحـ ــرص ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى اس ـت ـف ــادت ـه ــم
مما تــوفــره وثــائــق التأمين التي
بحوزتهم من مزايا وتعويضات،
تؤكد جــدوى وشمولية الوثيقة
التأمينية وضــرورتـهــا للعمالء.
واضـ ـ ــاف ال ـن ـصــف ،ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي« ،تـعـتـبــر بـيـتــك تكافل
الشركة السباقة في هذا المجال،
ما يؤكد مصداقية ادائها ،وتميز
عالقاتها مع عمالئها ،ووفائها
بــالـتــزامــاتـهــا تـجــاه المتضررين
في كل الظروف ،ووفق الضوابط
والشروط التي تتضمنها الوثائق
التأمينية بحوزة العمالء».
وأوض ـ ــح أن ال ـشــركــة وضـعــت
آل ـيــة سهلة وبـسـيـطــة الستقبال
وتقدير قيمة التعويضات ،تقضي
بــاس ـت ـق ـبــال ط ـل ـب ــات ال ـت ـعــويــض
للمتضررين منازلهم من االمطار

قتيبة النصف

االخ ـيــرة حاملي وثيقة التأمين
المنزلي الشامل ،ووثيقة تأمين
ال ـح ــري ــق واالخ ـ ـطـ ــار االض ــاف ـي ــة،
ومن ثم يتم إرسال معاينة لمنازل
اص ـ ـحـ ــاب الـ ـطـ ـلـ ـب ــات مـ ــن حـمـلــة
الــوثــائــق ،لـلــوقــوف عـلــى طبيعة
وحجم ومدى االضرار التي لحقت
بـمـنــازلـهــم ،وت ـقــديــم تـقــريــر واف
عنها ،يـكــون االس ــاس فــي تقدير
حجم التعويض ال ــذي يستحقه
المتضرر ،ثــم يتم الـبــدء بتقديم
التعويض بعد ذلك.
واشــار الــى ان من المستندات
المطلوبة الستيفاء الطلب أن يقوم
العميل بتعبئة ن ـمــوذج إخـطــار
حادث ،مع إرفاق بالغ من المخفر
التابع له بناء على الحالة.

ف ــي إن ـج ــاز جــديــد ي ـضــاف إلــى
مجموعة إنـجــازاتــه الـتــي حققها
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام؛ حـ ـص ــد بـ ـن ــك ورب ـ ــة
جائزتين مرموقتين من مؤسسة
«ســي بي آي فاينانشال» ،تقديرا
لتفوقه في قطاع تمويل الشركات
وت ـح ـق ـي ـق ــه ن ـت ــائ ــج م ـم ـي ــزة عـلــى
الصعيد التمويلي ،وعلى صعيد
الخدمات المبتكرة التي يقدمها
في هذا المجال ،إضافة الى النمو
الكبير ال ــذي شـهــده عـلــى صعيد
عملياته كافة .وأقيم حفل توزيع
الـجــوائــز فــي  6الـجــاري فــي فندق
الجميرا – دبي.
وقــد اخ ـتــارت المجلة الــرائــدة،
التي تعتبر إحدى المجالت األكثر
مصداقية في التصنيف المصرفي،
بنك وربــة ليفوز بجائزة «أفضل
مــؤس ـســة اس ـت ـشــاريــة لـلـشــركــات»
للمرة الثانية على التوالي ،حيث
ً
ف ــاز بـهــا الـبـنــك مـسـبـقــا ،كـمــا فــاز
بجائزة «البنك اإلسالمي األسرع
ً
نموا في الكويت».
وحول هذا اإلنجاز ،قال الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ف ــي «ورب ـ ـ ـ ــة» شــاه ـيــن
ا لـغــا نــم« :نفتخر بالحصول على
هذه الجوائز من مؤسسة مرموقة
مثل «سي بي آي فاينانشال» ،التي
س ـت ـض ــاف إل ـ ــى س ـج ــل إنـ ـج ــازات
ونجاحات بنك وربــة ،وتؤكد من
جديد مكانتنا في السوق الكويتي

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

خالل تسلم إحدى الجوائز
وقطاع الصيرفة بوصفنا الخيار
ً
األفضل للعمالء ،سواء أكانوا أفردا
أو شركات ،ال سيما لكون خدماتنا
وح ـ ـلـ ــول ـ ـنـ ــا ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ت ـت ـس ــم
بــاالب ـت ـكــار ،وال ـح ــداث ــة ،واالن ـف ــراد
مع تماشيها في الوقت نفسه مع
أحكام الشريعة اإلسالمية».
وأضاف الغانم« :إن حصول بنك
وربة على جائزة «أفضل مؤسسة
استشارية للشركات» يبرهن على
ث ـق ــة ع ـم ــائ ــه م ــن ف ـئ ــة ال ـش ــرك ــات،
ولكونه أصبح المرجع األول لهم
للحصول على التمويالت المالية
في مختلف المجاالت أو الخدمات
المصرفية المميزة التي يمتلكها،
ً
ن ـظ ــرا لـلـتـسـهـيــات الـكـبـيــرة الـتــي

«فالي دبي» :هيكلية
جديدة لألسعار
أعلنت "فــاي دبــي" هيكلية
ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة ل ـ ـ ــأسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار تـ ــوفـ ــر
خ ـ ـي ـ ــارات أكـ ـب ــر ل ـل ـم ـســافــريــن
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة،
وسـتـكــون الـخـيــارات الجديدة
متاحة أمام جميع الحجوزات
اعـتـبــارا مــن  2ديسمبر ،وهي
تـتـيــح لـلـمـســافــريــن االخ ـت ـيــار
ب ـيــن أس ـع ــار أســاس ـيــة وقـيـمــة
ومــرنــة ،بحيث تــائــم مختلف
اح ـت ـيــاجــات ـهــم ل ـل ـس ـفــر ووف ــق
ميزانياتهم.
وي ـس ـت ـمــر م ـس ــاف ــرو درج ــة
رج ــال األع ـمــال فــي االسـتـفــادة
من نفس الميزات التي يدفعون
م ـق ــاب ـل ـه ــا ل ـل ـس ـف ــر عـ ـل ــى ه ــذه
الدرجة ،وتشمل أولوية إنجاز
إجراءات السفر وأوزان الحقائب
والــوجـبــات مــن قائمة وجبات
عــالـمـيــة ،إضــافــة إل ــى خـيــارات
الترفيه الواسعة وغيرها.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي للعمليات التجارية
في "فالي دبي" حمد عبيدالله:
"مع دخولنا في مرحلة جديدة
من النضوج سنبقى ملتزمين
باالبتكار ،وتلبية احتياجات
مسافرينا المتغيرة".
واضاف عبيدالله" :الهيكلية
الـجــديــدة لألسعار هــي أحــدث
ابـ ـتـ ـك ــاراتـ ـن ــا ،وال ـ ـتـ ــي شـمـلــت
م ــؤخ ــرا ال ـم ـق ـصــورة الـجــديــدة
على طائرات بوينغ  737ماكس
 8وال ــزي الـجــديــد ،إضــافــة إلى
إطـ ــاق ق ـســم ال ـع ـطــات ودم ــج
بـ ــرنـ ــامـ ــج والء ال ـم ـس ــاف ــري ــن
ليصبح برنامج سكاي واردز
الخاص بطيران االمارات".
من جهته ،ذكر نائب الرئيس
للعمليات التجارية والتجارة
االل ـك ـتــرون ـيــة ف ــي "فـ ــاي دب ــي"
جيهون ايـفـنــدي" :ن ــدرك دومــا
ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات والـ ـ ـف ـ ــرص
ال ـن ــات ـج ــة ع ــن ت ـش ـغ ـيــل شبكة
متنوعة من الوجهات".

ي ـق ــدم ـه ــا ال ـب ـن ــك وسـ ــرعـ ــة إن ـج ــاز
المعامالت وكنتيجة لـهــذا ،نجح
بنك وربــة في قيادة قطاع تمويل
الشركات وعقد صفقات كبيرة في
السوق الكويتي».
وق ـ ــال إن ح ـص ــول ال ـب ـنــك عـلــى
ج ــائ ــزة «ال ـب ـنــك األس ـ ــرع ن ـمــوا في
ال ـك ــوي ــت» ي ـعــود ال ــى ع ــدة عــوامــل
مـ ـ ــن ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا ق ـ ـيـ ــامـ ــه ب ــالـ ـع ــدي ــد
م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـص ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـمـ ــوي ـ ـل ـ ـيـ ــة
واالس ـت ـح ــواذات الـضـخـمــة ،ســواء
داخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت أو خـ ــارج ـ ـهـ ــا،
إضــافــة إلــى زي ــادة رأس ـمــال البنك
بـنـسـبــة  50ف ــي ال ـم ـئــة ،وال ـت ــي من
شــأنـهــا أن تشكل عــامــا جوهريا
ومساعدا نحو تحقيق المزيد من

١١

اقتصاد

النمو وضــخ استثمارات إضافية
ف ــي تـطــويــر بـنـيــة الـبـنــك الــرقـمـيــة،
وبالتالي تقديم خدمات مصرفية
رق ـم ـي ــة ع ــال ـي ــة ال ـ ـج ـ ــودة ،وأي ـض ــا
ستستخدم للتوسع الجغرافي عبر
إنشاء وافتتاح أفرع جديدة لتغطي
بقعة جغرافية أكبر في الكويت.
الــى ذلــك ،تعتبر مؤسسة «سي
بي آي فاينانشال» واحدة من أفضل
المؤسسات على مستوى العالم،
ُ
والتي تعنى بتقييم ومراقبة أداء
مختلف الـمــؤسـســات فــي الـقـطــاع
المالي ،كما تدير جوائز التمويل
ً
والـعـمــل الـمـصــرفــي ،وتـنـشــر ع ــددا
من أهم المجالت المالية في العالم،
بينها مجلة «بانكر ميدل أيست»..

أن خطة السفارة على المدى الطويل هي دعوة الشركات
ً
ألن ت ـكــون وك ـي ــا لـلـعــديــد م ــن الـمـنـتـجــات الفيتنامية
ّ
فــي الكويت ،إلــى جانب افتتاح مطاعم تـقــدم الوجبات
الفيتنامية التقليدية .ولفت مانه إلى أن إجراءات «الفيزا»
بـسـيـطــة ،إذ تـطـلــب ال ـس ـف ــارة صـ ــورة ع ــن جـ ــواز السفر
وصورة شخصية واحدة ،وال تستغرق سوى يومين فقط
ً
للكويتيين ،مشيرا إلى أن بعض الجنسيات التي تعاني
بالدها من أوضاع أمنية صعبة فقد تستغرق فيزهم نحو
 5أيام لتصدر .وأوضح أن التجارة بين فيتنام والكويت
ً
تنمو بتسارع ،متوقعا أن تصل بنهاية العام الحالي إلى
ً
نحو  2.8مليار دوالر ،الفتا إلى أن بالده تستورد الكثير
من النفط الخام الكويتي .وذكر أن مصفاة فيتنام التي تبلغ
كلفتها نحو  9مليارات دوالر ،بدأت التشغيل التجاري،
ً
مبينا أنه سيتم تدشينها في  23ديسمبر الجاري بطاقة
ً
كاملة تصل إلــى  200ألــف برميل يوميا .وأشــار إلــى أن
ً
ً
هناك تزايدا مستمرا في عدد المسافرين إلى فيتنام من
شتى أنحاء العالم الذين يقدر عددهم بــ 11مليون زائر
خالل العام الماضي .وأضاف أن السفارة تتولى تسهيل
إجراءات إصدار تأشيرات الدخول للراغبين بزيارة فيتنام،
إذ يتطلب إصدارها يومي عمل على األكثر.
من جانب آخر ،قدم ممثلو قطاع السياحة لمحة عن
ً
السياحة في فيتنام عموما ومميزاتها الجاذبة للسياح،
حيث تمتاز بالشواطئ الرملية الجميلة ذات المناخ
المعتدل والمحاطة بالجبال والغابات االستوائية.
وبينوا أن المنتجعات تتيح االستقاللية والخصوصية
للمقيمين فيها مما يالئم السياحة العائلية مع توفر
الـعــديــد مــن المجمعات الـتـجــاريــة واألس ـ ــواق الشعبية
والمطاعم الشرقية واألطعمة الحالل ،مشيرين إلى تنظيم
األنشطة والرحالت السياحية لمختلف المدن والمناطق
والمزارات التاريخية العريقة في فيتنام.

«الخليج» :العلي يحاضر في
معهد الدراسات المصرفية
أعرب بنك الخليج عن فخره
واعـتــزازه بمشاركة بــدر العلي،
م ـســاعــد مــديــر ع ــام الـعـمـلـيــات،
محاضرا رئيسيا في ورشة عمل
تدريبية نظمها معهد الدراسات
المصرفية ،وتــم اختيار العلي
ك ـ ــأول م ـ ــدرب كــوي ـتــي مـحـتــرف
يحاضر في المعهد ،كجزء من
برنامج شـهــادة مــديــر عمليات
فرع مصرفي معتمد.
وتتألف شهادة مدير عمليات
الفرع المصرفي المعتمد حديثا
ُ
من وحدتين للبرنامج ،تــدرس
من قبل العلي ومدرب آخر دولي
فــي هــذا الـمـجــال ،ويملك العلي
ك ــون ــه خ ـب ـيــرا ف ــي م ـجــالــه دورا
فـ ّـعــاال فــي الـبـنــك ،وت ــم اخـتـيــاره
ب ـف ـض ــل خ ـب ــرت ــه ال ـم ـع ـم ـق ــة فــي
ال ـق ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي وم ـعــرف ـتــه
الــواس ـعــة فــي م ـجــال العمليات
المصرفية والسوق المحلي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار
س ـيــاســة ب ـنــك الـخـلـيــج الــرام ـيــة
ن ـح ــو االس ـت ـث ـم ــار ف ــي خ ـب ــرات
مــوظ ـف ـيــه ﻭﺗﻌزيـ ـ ــزهـ ـ ــا ،إي ـمــانــا
منه بـضــرورة تمكين المواهب
الكويتية وتدريبهم لالرتقاء إلى
أفضل المستويات ،إلــى جانب
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر مـ ـه ــارات
موظفيه في جميع المجاالت.

بدر العلي

وسـ ـتـ ـسـ ـم ــح خـ ـ ـب ـ ــرة ال ـع ـل ــي
وم ـع ــرف ـت ــه ال ــواسـ ـع ــة بــال ـســوق
المحلي بنقل تعليمه للموظفين
و تــزو يــد هــم بالتجربة العملية
واألفكار المتعمقة ،من أجل إثراء
معرفتهم الحالية والمستقبلية،
وال ـت ــي سـتـســاهــم بــال ـتــالــي في
ال ـن ـهــوض واالرت ـ ـقـ ــاء بــالـقـطــاع
المصرفي.
وتـ ـع ــد مـ ـش ــارك ــة ال ـع ـل ــي فــي
م ـع ـهــد ال ـ ــدراس ـ ــات الـمـصــرفـيــة
ج ـ ـ ـ ــزء ا ال يـ ـتـ ـج ــزأ مـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــزام
ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ب ــدع ــم الـمـجـتـمــع
المصرفي الكويتي ،وضمن إطار
برنامج المسؤولية االجتماعية
الذي يتبناه.
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اقتصاد
ً
ً
ُ
«زين» تطلق عرضا حصريا لخدمة Amazon Prime Video
ةديرجلا
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يشمل أشهر األفالم وإنتاجات  Primeاألصلية والمسلسالت الحصرية الحائزة جوائز عالمية
أطـ ـلـ ـق ــت ش ــرك ــة زيـ ـ ــن ع ــرض ــا
ح ـ ـصـ ــر يـ ــا ل ـ ـخـ ــد مـ ــة Amazon
 Prime Videoللمرة األولــى في
الكويت ،وهو العرض الحصري
ُ
الـ ــذي تـ ـق ـ ّـدم ال ـشــركــة م ــن خــالــه
ابتداء من اليوم لعمالئها أشهر
األفـ ــام والـمـسـلـســات الـحــائــزة
جوائز عالمية وإنتاجات Prime
األص ـل ـيــة ع ـلــى شـبـكـتـهــا األك ـثــر
تطورا.
ُ
وت ـ ـقـ ـ ّـدم «زيـ ـ ــن» ع ـبــر ال ـعــرض
الـ ـحـ ـص ــري الـ ـج ــدي ــد لـعـمــائـهــا
فرصة االستمتاع بخدمة Prime
 Videoبشكل أسهل من أي وقت
مـ ـض ــى ،وال ـ ـتـ ــي ت ـش ـم ــل األف ـ ــام
والمسلسالت الشهيرة الحائزة
جوائز عالمية ،وتضم إنتاجات
 Primeاألص ـل ـيــة ،بـحـيــث يمكن
ل ـع ـمــاء «زيـ ـ ــن» م ــن ذوي الــدفــع
اآلج ــل والـمـسـبــق االش ـت ــراك في
ال ـخ ــدم ــة ب ـكــل س ـهــولــة م ــن غير
الحاجة إلى استخدام البطاقات

االئ ـت ـمــان ـيــة أو أي ق ـن ــوات دفــع
إضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وي ـ ـش ـ ـمـ ــل ال ـ ـعـ ــرض
ال ـح ـص ــري اش ـت ــراك ــا ف ــي خــدمــة
 Prime Videoمـ ـ ــدة ش ـهــر يــن
مقدمة من «زين» ،ويمكن للعميل
بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ف ـ ـتـ ــرة ال ـش ـه ــري ــن
االستمتاع بالخدمة ُمقابل سعر
يصل إلى  2د .ك شهريا.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي «زي ــن
الـكــويــت» مشعل مـحـمــد« :نعلن
ال ـ ـيـ ــوم إط ـ ـ ــاق ع ـ ــرض ح ـصــري
لخدمة  Prime Videoالشهيرة
للمرة األولــى في الكويت ،وذلك
استكماال التفاقية التوزيع التي
وقـعـنــاهــا م ــع شــركــة Amazon
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي شـ ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر
ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،خ ـ ـ ــال ُم ـش ــارك ـت ـن ــا
ف ــي فـعــالـيــات الـنـسـخــة الـثــامـنــة
والثالثين مــن أسـبــوع جيتكس
للتقنية ( )GITEX 2018في دبي».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـ ـح ـ ــن فـ ـ ــي زيـ ــن

وليد الخشتي ومشعل محمد مع مسؤولي شركة Amazon
ُم ـل ـت ــزم ــون ب ـمــواص ـلــة ال ـتــوســع
في منظومة التعاون مع كبرى
شــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا الــرائــدة
حول العالم مثل  Amazonبهدف

ّ
ت ـح ـق ـيــق ط ـم ــوح ــات وت ـطــل ـعــات
عمالئنا بالشكل الذي يتماشى
م ــع اسـتــراتـيـجـيـتـنــا الـ ُـمــرت ـكــزة
حـ ــول ريـ ـ ــادة ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي،

موظفو «برقان» يتدربون على مهارات القيادة
في ورشة عمل نادي المعرفة «»Interplay
شارك موظفو بنك برقان أخيرا
في ورشة تعلم تجريبي استمرت
يومين نظمها نادي المعرفة ،الذي
يعد من أبرز منصات نقل المعرفة،
بـ ـه ــدف ص ـق ــل مـ ـ ـه ـ ــارات ال ـق ـي ــادة
والفطنة المالية في مجال العمل.
وش ــارك مجموعة مــن موظفي
ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــك مـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف اإلدارات
ف ــي م ـح ــاك ــاة ي ـط ـلــق عـلـيـهــا اســم
« مـ ــا ج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــر إدارة األ ع ـ ـ ـمـ ـ ــال
المصغر في يــوم واح ــد» ،لتعزيز
م ـه ــارات صـنــع ال ـق ــرار ،والتفكير
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،والـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
ال ــوظ ــائ ــف ل ـض ـم ــان خ ـل ــق ثـقــافــة
مؤسسية ديناميكية.
وتطرقت ورش ــة بـنــاء المعرفة
والمهارات القيادية «»Interplay
الـتــي حـضــرهــا ق ــادة مــن مختلف
الصناعات ،إلى جميع أوجه إدارة
ال ـشــركــة ال ـنــاج ـحــة ومـ ــدى تــأثـيــر
القرارات المتعلقة بنطاق األعمال
عـلــى أداء أي مــؤسـســة بــالـعـمــوم
ونتائجها اإلجمالية.
وتناولت ورشة العمل المكثفة

المشاركون في ورشة العمل
ً
ً
ف ــي ي ــوم ـه ــا األول ن ـه ـج ــا ك ــام ــا
يتضمن تحديد انطالقة الشركة،
والحصول على التوجيه األولــي
مــن مستثمري األسـهــم ،وتحديد
االستراتيجية التي تحقق عوائد
مجزية ،تالها إدارة التأثير األولي
ً
للقرارات التي تم اتخاذها ،وأخيرا

طريقة حساب نتائج نهاية العام.
وفـ ــي الـ ـي ــوم ال ـث ــان ــي ،ت ـنــاولــت
الورشة مستقبل الشركة من خالل
تقييم أداء فــر يــق اإلدارة ،و بـنــاء
التوقعات الـمــوثــوق بها وتقديم
عرض تمثيلي للمستثمرين.
أشـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى ورشـ ـ ـ ـ ــة ال ـع ـم ــل

ج ـي ـم ــس ف ـ ــان دي ـ ــر وي ـس ـت ــوي ــزن،
وه ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار مـ ـ ـ ــوثـ ـ ـ ــوق ب ــه
للعديد مــن الـشــركــات الحكومية
وال ـخ ــاص ــة ،ومـنـهــا مـجـمــوعــة إم
تي إن وإم تي إن جنوب إفريقيا،
ومــايـكــروســوفــت ،وبيبسي كــوال،
وسابك ،إضافة إلى شركات أخرى.

وي ـش ــار إل ــى أن «ب ــرق ــان» أب ــرم
شراكة مدتها عام واحد مع شركة
ف ـي ـجــور إيـفـيـنـتــس ،وه ــي إح ــدى
الـمـنـصــات الـمـبـتـكــرة ال ــرائ ــدة في
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط وشـمــال
إف ــري ـق ـي ــا ،والـ ـت ــي ت ـح ــول مـفـهــوم
المحادثات التعليمية إلى تجربة
غير تقليدية.
وقـ ـ ــد ّأس ـ ـسـ ــت ش ــرك ــة ف ـي ـجــور
إيـفـنـتــس ن ــادي الـمـعــرفــة فــي عــام
 ،2013الـ ــذي يـتـيــح لـلـمـشــاركـيــن
فرصة واسعة النطاق للتعرف على
أهم آراء صانعي القرار الرئيسيين
فــي مـجــاالت وصـنــاعــات مختلفة
عـ ـ ــدة ت ـت ـم ـث ــل ب ـت ــوف ـي ــر دراس ـ ـ ــات
واق ـ ـع ـ ـيـ ــة وأفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـمـ ـم ــارس ــات
الجديدة.
وتــؤكــد ه ــذه الــرعــايــة األخ ـيــرة
رسالة بنك برقان في رفع مستوى
المعايير المصرفية والممارسات
المالية داخل المؤسسة ،وذلك عبر
مواصلة االستثمار في رأس المال
البشري لتقديم أفضل الخدمات
لعمالئه.

حيث يأتي هذا التعاون لتعزيز
م ـح ـف ـظ ــة خ ــدم ــاتـ ـن ــا وح ـل ــول ـن ــا
الذكية في مجال الترفيه الرقمي،
خاصة ومع الطلب الكبير الذي

يشهده هــذا الـمـجــال فــي الوقت
ال ــراه ــن ع ـبــر خ ــدم ــات الـفـيــديــو
حسب الطلب ( )VODوخدمات
البث اإللكتروني ( )OTTبدال من
قنوات اإلعالم التقليدية».
واخ ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــم م ـ ـش ـ ـعـ ــل مـ ـحـ ـم ــد:
«سـيـســاهــم إط ــاق ه ــذا الـعــرض
ال ـيــوم وألول م ــرة بــالـكــويــت في
إط ــاق كــامــل إم ـكــانــات زي ــن في
الـمـجـتـمــع ال ــرق ـم ــي ،وس ـيــوســع
من محفظة خدماتنا في مجال
الترفيه اإللكتروني ،إضافة إلى
أُنــه سيعزز مــن جهودنا فــي أن
مجال
نصبح المزود الرائد في
نمط الحياة الرقمية ،حيث ُن ّ
قدم
هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض الـ ـحـ ـص ــري عـلــى
شبكتنا األك ـثــر ت ـطــورا لـقــاعــدة
ُ
عمالئنا التي تعتبر األكبر في
ال ـك ــوي ــت ،وذل ـ ــك لـتـمـكـيـنـهــم من
االس ـت ـم ـتــاع بـتـجــربــة ات ـصــاالت
وت ــرفـ ـي ــه ال م ـث ـي ــل لـ ـه ــا ،ون ـحــن
مـتــأكــدون مــن أن هــذه االتفاقية

«األهلي» ينظم «البولينغ الثالثة» للموظفين
موظفو البنك خالل بطولة البولينغ

نـظــم الـبـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي بـطــولــة البولينغ
الثالثة للموظفين ،التي تهدف إلى تعزيز العالقات
االجتماعية بين الموظفين ،وتشجيع العمل بروح
األس ـ ــرة ال ــواح ــدة ف ــي بـيـئــة خــالـيــة م ــن ضـغــوطــات
العمل ،وأقيمت البطولة ،التي تميزت بأجواء مرحة،
في مركز العاصمة للبولينغ بثانوية أحمد البشر
الرومي.
وي ـحــرص الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي عـلــى تنظيم
مثل هــذه الـبـطــوالت ،إيمانا منه بأهمية األنشطة
االجتماعية التي تهدف إلى تشجيع الموظفين على
التواصل مع بعضهم في بيئة صحية مريحة ،إلقامة
عالقات عمل سليمة وأكثر ترابطا.

وع ـل ــى ص ـع ـيــد ن ـتــائــج ال ـم ـنــاف ـســات ف ــي بـطــولــة
البولينغ التي شهدت مشاركة واسـعــة مــن معظم
موظفي البنك األهـلــي ،أحــرز المركز األول الفريق
المكون مــن فــريــد غبريال ومحمد الغريب ورامــي
عرابي ومحمد جاسم ،في حين تألف الفريق صاحب
المركز الثاني من ماريو سانتوس ومحمد هشام
وخالد سالم ونور الدين أحمد.
وفازت شهد الخراز بالمركز األول لفئة السيدات،
تلتها غدير الصراف في المركز الثاني ،بينما أحرز
فريد غبريال جائزة أعلى رصيد نقاط لفئة الرجال.

«أسيكو البيوت» :نوفر خدمات البناء
«جيبكا» ينظم ورشة العمل الرابعة للتوعية
بالملكية الفكرية بالتعاون مع «سابك» و«إيكويت» العالية الجودة من التصميم إلى المفتاح

لقطة جماعية
نـظــم االت ـح ــاد الـخـلـيـجــي لـلـبـتــروكـيـمــاويــات
والكيماويات (جيبكا) ،كجزء من جهود التطوير،
من خالل البرامج التدريبية ،ورشة العمل الرابعة
للتوعية بالملكية الفكرية ،بالتعاون مع شركتي
سابك وايكويت للبتروكيماويات ،الجهة العالمية
الرائدة في إنتاج البتروكيماويات ،حيث عقدت
الورشة في الكويت أمس وتختتم اليوم.
وت ـهــدف ه ــذه السلسلة الـنــاجـحــة مــن ورش
الـعـمــل إل ــى نـشــر الـتــوعـيــة بـمـمــارســة وتطبيق
أح ـك ــام وض ــواب ــط ومـعــايـيــر الـمـلـكـيــة الـفـكــريــة،
حيث ناقش الحضور القضايا المهمة المتعلقة
بــاالس ـتــرات ـي ـج ـيــات الـمـتـبـعــة لـحـمــايــة الملكية
الفكرية في المنطقة وحول العالم.
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام لجيبكا د .عـبــدالــوهــاب

السعدون« :ازدادت طلبات بــراءات االختراع في
صناعة الكيماويات الخليجية بشكل ملحوظ
على مــر السنين ،حيث بلغت مــا يـقــارب 2400
طلب عام .»2017
واض ــاف ال ـس ـعــدون« :خ ــال الـعـقــد الـمــاضــي،
زاد عــدد ب ــراءات االخ ـتــراع الكيميائية التي تم
الحصول عليها في المنطقة بنسبة  6في المئة
سنويا ،أي ما يقارب معدل النمو العالمي البالغ
 5.6في المئة ،ويعد هذا األمر داللة على الجهود
الـمـسـتـمــرة لـلـصـنــاعــة لـلـتــوجــه ن ـحــو االب ـت ـكــار
والحاجة إلى خلق وعي بأهمية وحماية الملكية
الفكرية».
وتابع« :تماشيا مع هذا األمر ،تفتخر جيبكا
بـتـنـظـيــم ال ـ ــدورة ال ــراب ـع ــة م ــن ورشـ ــة الـتــوعـيــة

بالملكية الفكرية المخصصة لمناقشة ممارسة
وتطبيق الملكية الفكرية وأفضل االستراتيجيات
لحمايتها على مستوى المنطقة وحول العالم،
وجــزيــل الـشـكــر والـتـقــديــر إل ــى شــركــائـنــا سابك
وايكويت لدعمهما لضمان نجاح هذه الفعالية».
من جانبه ،ذكر نائب رئيس «إيكويت» للشؤون
المالية داود العبدالجليل« :تشكل الملكية الفكرية
عنصرا أساسيا لالبتكار في كل صناعة تطمح
إل ــى الـنـمــو وال ـت ـطــور عـبــر م ـمــارســات جــديــدة.
ومــن خــال الـتـعــاون ال ــذي يجمع بين مختلف
الـمـنـظـمــات مــن جـمـيــع أن ـحــاء ال ـعــالــم ،ف ــإن هــذا
الـمـنـتــدى لــه أهـمـيــة أســاس ـيــة فــي خـلــق الــوعــي
حول أهمية الخطوات المتبعة لحماية الملكية
الفكرية».

 Ooredooتطلق باقات «»My Country
أطلقت  Ooredooالكويت باقات
« »My Countryل ـل ـت ـجــوال ،وهــي
الباقة األولى من نوعها في الكويت
ال ـتــي تـمـنــح ع ـمــاء هــا االسـتـمـتــاع
باإلنترنت وإجراء المكالمات لمدة
 30ي ــوم ــا ل ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي
والعراق واألردن وسويسرا وإيطاليا
وألـ ـم ــانـ ـي ــا وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األميركية.
كما تتوافر باقة «»My Country
لـلـتـجــوال ،مــن خ ــال شــريـحــة SIM
خاصة للتجوال مع اشتراك واحد
مجاني.
وت ـت ـي ــح ب ــاق ــة «»My Country
للعمالء  200دقيقة من المكالمات
ال ـ ـ ــواردة وال ـ ـصـ ــادرة ،بـمــا ف ــي ذلــك
 30GBم ــن اإلن ـتــرنــت م ــن غـيــر حد
ي ــوم ــي ،لـمــواكـبــة زيـ ــادة اسـتـخــدام

ال ـ ـع ـ ـم ـ ــاء ل ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ول ـم ـش ــارك ــة أج ـمــل
اللقطات المرئية والمسموعة مع
أحبائهم عبر اإلنترنت.
ً
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى ذل ـ ــك ،صـ َّـرحــت
 ،Ooredooبأن إطالق هذه الباقة
ج ــاء تـلـبـيــة لـمـتـطـلـبــات الـعـمــاء،
حـيــث تسعى الـشــركــة باستمرار
إلى تقديم باقات وخدمات ِّ
مكملة
لنمط استخدام العمالء وأسلوب
حياتهم العصري.
وتــاب ـعــت« :تـعـمــل ال ـشــركــة وفــق
س ـيــاســة ت ـس ـعــى م ــن خــال ـهــا إلــى
إثـ ـ ــراء ت ـجــربــة ال ـع ـم ــاء ،وتـحـقـيــق
تطلعاتهم».
وأكدت  Ooredooإيمانها التام
بأهمية توافر اإلنترنت المتنقل لدى
العمالء ،حيث إن استخدام اإلنترنت

ً
المتنقل على األجهزة أصبح جزءا
ً
أساسيا من حياة األفراد العصرية.
ويمكن تفعيل الباقة والتحكم
ً
ب ـهــا وإع ـ ـ ــادة ت ـجــديــدهــا تـلـقــائـيــا،
مــن خ ــال تطبيق My Ooredoo
للهواتف الذكية.

مــا هــي إال بــدايــة لـتـعــاون ُمثمر
مع  Amazonإلطالق المزيد من
االبتكارات في السوق الكويتي
في المستقبل القريب».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
ل ـ ـ ـ Amazon Prime Video
 Internationalت ـي ــم ل ـي ــز ل ــي:
ن ـ ـ ــر ي ـ ـ ــد أن ي ـ ـس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــع ع ـ ـمـ ــاء
 Prime Videoب ـم ـش ــا ه ــدة كــل
مـسـلـســاتـهــم ال ـم ـف ـض ـلــة أيـنـمــا
ووق ـت ـمــا أرادوا ،ون ـحــن سـعــداء
ب ــأن إضــافــة  Prime Videoإلــى
«زين» سيتيح للمزيد من العمالء
فرصة مشاهدة إنتاجات Prime
 Originalsا ل ـم ـف ـض ـل ــة لــد ي ـهــم
واألفالم والمسلسالت الشهيرة
في المنزل أو عند التنقل.

أع ـل ـن ــت «أسـ ـيـ ـك ــو ال ـ ـب ـ ـيـ ــوت» ،ال ـت ــاب ـع ــة ل ــ«أس ـي ـك ــو
المجموعة» ،أنها تحقق تقدما ملحوظا في المشاريع
التي تشرف عليها في الكويت ودول الخليج العربي،
من خــال توفيرها للخدمات الفنية والتقنية للبناء
بمواصفات عالية الجودة ،تعتمد على أفضل التقنيات
والـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة ف ــي ال ـم ــواد وال ـمــواص ـفــات
والـتـنـفـيــذ مــع االل ـت ــزام بالتسليم بــأقــل وق ــت وتكلفة
ممكنة.
وصرحت نائبة الرئيس التنفيذي للشركة غصون
الخالد بأن «أسيكو البيوت» تقدم مجموعة متنوعة من
المزايا للعمالء الراغبين في بناء وتشطيب وحداتهم
السكنية بتكلفة اقتصادية تناسب جميع الميزانيات،
مــع تبنيها أعـلــى مـعــايـيــر ال ـجــودة واالس ـتــدامــة منذ
مرحلة التصميم والترخيص إلى تسليم المفتاح ،بما
في ذلك أي متطلبات أو تعديالت إضافية ،والتزامها
بسرعة التنفيذ والتسليم خالل مدة زمنية ال تتجاوز
 7أشهر.
وأضافت الخالد أن «أسيكو البيوت» نجحت منذ
تأسيسها في كسب ثقة العمالء ،اللتزامها بالتواصل
مـعـهــم بـشـفــافـيــة ف ــي ك ــل م ــراح ــل ال ـب ـنــاء ،كـمــا ط ــورت
مفهوما مميزا يناسب نمط الحياة بالكويت ودول
الخليج« ،حيث يعتمد نظام البناء لدينا على نظام
البناء األلماني الصديق للبيئة ،مع ميزة توفير الطاقة
بنسبة تزيد على  ،%30مــن خــال استخدام الحلول
والتقنيات المبتكرة التي تتوافق تماما مع المعايير
المحلية والعالمية».
واكدت أن «أسيكو البيوت» هي الشريك المثالي لكل
من يرغب في بناء بيت العمر ،حيث تستخدم المنتجات

المطابقة للمواصفات المحلية والعالمية ومواد البناء
الكويتية المدعومة ،مع اعتمادها للتصميمات الراقية
والتشطيبات الديلوكس والسوبر ديلوكس التي ترضي
الذوق الكويتي الرفيع ،إضافة إلى إمكانية التوسعة
وترميم البناء بسهولة ،كما تضمن الشركة سالمة
ً
الهيكل اإلنشائي للوحدة السكنية لمدة  30عاما مع
الصيانة المجانية لمدة سنة.
وأضافت أن «أسيكو البيوت» تقدم خدمات البناء
المتكاملة باستخدام م ــواد ومنتجات ذات مميزات
عالية جدا ،مثل الطابوق العازل للحرارة الذي يتميز
بمقاومة الحريق لمدة ال تقل عن  4ساعات ،والخرسانة
الخلوية والمسلحة ،تحت إشراف فني محترف من قبل
مقاولين ومهندسي الشركة المتخصصين.

«منازل» تتبرع
للجمعية الخيرية
للتضامن االجتماعي
ف ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بـ ــرنـ ــام ـ ـج ـ ـهـ ــا
ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة،
وت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــدا لـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـشـ ــركـ ــات
اإلن ـ ـس ـ ــان ـ ــي والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــي،
وت ـ ـعـ ــزيـ ــزا لـ ـمـ ـب ــادئ حــوك ـمــة
الشركات ،قامت شركة منازل
الـقــابـضــة بــالـتـبــرع لصندوق
م ــرض ــى ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ،ال ـت ــاب ــع
للجمعية الخيرية للتضامن
االجتماعي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرح ح ـ ـم ـ ــد
ال ـم ـضــاح ـكــة ،م ــدي ــر ال ـش ــؤون
اإلداريـ ـ ـ ــة وال ـع ــاق ــات الـعــامــة
بـ ــ«مـ ـن ــازل» ،ب ــأن ه ــذا الـتـبــرع
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ َّ
ـوج ـ ـ ــه لـ ـ ـع ـ ــاج مـ ــرضـ ــى
ُ
ال ـ ـس ـ ــرط ـ ــان يـ ـ ـع ـ ــد م ـس ــاه ـم ــة
بسيطة من الشركة في تخفيف
المعاناة عنهم ،راجيا من الله
َّ
أن يمن بالشفاء عليهم وعلى
جميع المرضى.
وأع ـ ـ ــرب م .س ــام ــي ال ـف ـهــد،
أمين سر «الخيرية للتضامن»،
َّ
المقدم من
عن تقديره للدعم
«مـ ـ ـن ـ ــازل» ،وشـ ـك ــره لـمــوظـفــي
الشركة على مساهمتهم في
توفير الدعم المالي ألنشطة
الجمعية.

«التجاري» يشارك في اليوم المفتوح لـ «نفط الخليج»
شـ ـ ــارك ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري فــي
فعالية الـيــوم المفتوح للبنوك
الـمـحـلـيــة ال ــذي نظمته الـشــركــة
الكويتية لنفط الخليج في مقر
الـشــركــة ،وذل ــك فــي إط ــار تعزيز
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع الـ ـعـ ـم ــاء ضـمــن
خـطــة تـســويـقـيــة شــامـلــة تـهــدف
إلـ ــى ت ـع ــري ــف ج ـم ـه ــور ال ـع ـمــاء
بالمنتجات والخدمات المصرفية
المتنوعة التي يقدمها البنك.
وع ــرض مــوظـفــو المبيعات
الخدمات المصرفية ومجموعة
الـ ـحـ ـس ــاب ــات الـ ـمـ ـت ــواف ــرة ل ــدى
ال ـب ـنــك ع ـلــى مــوظ ـفــي ال ـشــركــة،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـمـصــرفـيــة الـشـخـصـيــة ،حيث
يــوفــر هــذا الـحـســاب ألصحابه
مـجـمــوعــة قـ ّـيـمــة مــن الـخــدمــات
والـمـمـيــزات الـحـصــريــة لتلبية

جميع احتياجاتهم المصرفية.
كما تم عرض مميزات حساب
ال ـن ـج ـم ــة ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـج ــوائ ــز،
الــذي يقدم أكبر جــائــزة بالعالم
وهـ ــي  1.5م ـل ـيــون دي ـ ـنـ ــار ،وتــم
إطـ ـ ـ ــاع الـ ـحـ ـض ــور عـ ـل ــى م ــزاي ــا
الودائع والحسابات والبطاقات
االئتمانية والمسبقة الدفع.
ويـ ـح ــرص "ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري" عـلــى
ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود بـ ـصـ ـف ــة دوريـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي
م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـه ـي ـئــات
الحكومية لتعريف منتسبي تلك
الجهات بالحسابات والعروض
والحمالت التسويقية المتجددة
الـ ـت ــي ي ـطــرح ـهــا ال ـب ـن ــك ،وال ـت ــي
تتضمن العديد من المزايا التي
تعود بالنفع الكبير على العمالء،
وتسهل تسوقهم داخــل الكويت
وخارجها بأمان وراحة بال.

جناح «التجاري» في المعرض
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المكتبة الوطنية في
لبنان فتحت أبوابها بعد
إعادة ترميمها 300 ...ألف
مخطوطة ولوحات زيتية
ووثائق نادرة.

١٥

الممثل اللبناني نيكوال
مزهر يتحدث عن دوره في
مسلسل {ثورة الفالحين}
ّ
ً
الذي علمه درسا في الحياة
كما قال.

١٧
مسك وعنبر

١٧

أحيت الفنانتان إيمان
تنطلق في  ١٩الجاري
ً
عبدالغني وسارة الهاني حفال
فعاليات الدورة التاسعة
ً
عشرة من مهرجان الكويت مميزا شهد إعادة تقديم أجمل
أغنيات الراحلة وردة الجزائرية
المسرحي ،الذي يشهد
بمركز جابر األحمد الثقافي.
منافسة  7عروض.

جولييت بينوش تترأس لجنة تحكيم
المسابقة الرسمية لمهرجان برلين
أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي اختيار النجمة الفرنسية جولييت
بينوش لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان خالل دورته الـ
 ،69التي ستنطلق من  7إلى  17فبراير المقبل.
وقــدمــت بينوش  70فيلما سينمائيا ،وف ــازت بـجــائــزة ال ــدب الفضي في
مهرجان برلين سابقا ،ونالت جائزة البافتا وأوسكار أحسن ممثلة عن دورها
في فيلم " "The English Patientللمخرج أنتوني مينجيال.
وقال ديتر كوسليك ،الذي يقضي عامه األخير كمدير لمهرجان برلين ،إنه
سعيد جدا باختيار بينوش وعودتها للمهرجان بهذا المنصب ،وتربطه بها
صلة قوية ،وعودتها بهذا المنصب أمر مميز ،وفق وصفه.
وشكرت بينوش رئيس المهرجان على اختيارها ،وأكدت أنه شرف عظيم
دعوتها للدورة األخيرة لكوسليك لقيادة لجنة التحكيم ،الذي يعني أمرا كبيرا
بالنسبة لهاَّ ،
وعبرت عن تطلعها للقاء باقي أعضاء لجنة التحكيم.
بينوش ممثلة فرنسية شهيرة ،ترشحت لجائزة أوسكار عن دورها بفيلم
"شوكوال" ،ولدت في باريس عام ُ ،1964
وعرف عنها ذوقها الرفيع في اختيار
الفساتين بالحفالت والمهرجانات المميزة ،لدرجة جعلتها أيقونة للموضة.
وفي الرابعة والعشرين من عمرها حصلت جولييت على فرصتها األولى
للمشاركة في فيلم كبير ،وذلــك بــدور في فيلم "خفة الوجود التي ال تطاق"
عام  ،1988الذي أخرجه فيليب كوفمان .وأظهرت بينوش أداء رائعا في هذا
الفيلم ،كانت نتيجته حصولها على المديح من النقاد ،إلى جانب عروض

جون سي رايلي

للعب األدوار الرئيسة في مجموعة من األفالم األخرى ،بما في ذلك الجزء األول
من ثالثية المخرج كريستوف كييسلوفسكي الشهيرة "ثالثة ألوان" Three
 Colors: Blueعام  ،1993الذي نالت عن دورها فيه جائزة سيزر ألفضل ممثلة.
لبينوش ،فقد فازت بجائزة أوسكار
وشهد عام  1996حدثا مميزا بالنسبة
ُ
أفضل ممثلة ثانوية عن دورها كممرضة كندية تدعى هانا تعتني بإنسان
غريب أثناء الحرب العالمية الثانية في فيلم المريض اإلنكليزي.
وفي عام  2000ترشحت بينوش لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثلة رئيسة
عن دورها في فيلم "شوكوال" ،المقتبس عن رواية الكاتبة جوان هاريس ،لكن
الجائزة كانت من نصيب جوليا روبــرتــس .وتعد بينوش الممثلة األغلى
ثمنا في تاريخ فرنسا.
وت ـشــارك النجمة الفرنسية حــالـيــا فــي فيلم "الـحـقـيـقــة" ،للمخرج
الياباني هيروكازو كوري ،الذي اختار بينوش والممثل األميركي
إيثان هوك لبطولة الفيلم.
َّ
وصرح كوري بأن الفيلم سيضم أيضا النجمة الفرنسية كاترين
دينوف ولودفين سانيير .فيما من المقرر أن يتم إنتاج وتصوير
الفيلم خالل أكتوبر ونوفمبر المقبلين .وتم استلهام السيناريو
مــن عمل مسرحي للكاتب كــرا إي ــدا قــدم منذ  15عــامــا ،وتــدور
أحداثه عن الزوجين هاوك ،اللذين يعودان إلى فرنسا قادمين
من الواليات المتحدة.

ديف باتيل

كارول بيرنت

عرض فيلم « »Stan & Ollieباتيل يتعرض لهجوم تكريم خاص لكارول بيرنت
في « »Hotel Mumbaiفي «غولدن غلوب»
في نيويورك
أقيم أمس األول العرض الخاص لفيلم الكوميديا
والسيرة الذاتية ( )Stan & Ollieفي مدينة نيويورك
األم ـيــرك ـيــة ،والـ ــذي ي ـت ـشــارك ف ــي بـطــولـتــه ج ــون سي
رايلي وستيف كوجان ،اللذان يجسدان بأحداث الفيلم
فــر يــق التمثيل الكوميدي الشهير " لــور يــل و ه ــاردي"
(.)1951 - 1927
حـضــر ال ـعــرض ال ـخــاص لـلـفـيـلــم ع ــدد مــن الـنـجــوم،
منهم كــا تــب السيناريو جيف بــوب ،وا لـمـخــرج جون
بــار يــد ،والنجم الحاصل على جــا ئــزة أو سـكــار ،كوبا
جودينج جونير ،والمنتج فرانك وايلي ،بول سنايدر،
وسـيـلـيــا وي ـس ـتــون ،حـيــث الـتـقـطــوا ع ــددا مــن الـصــور
التذكارية على السجادة الحمراء للفيلم.

طــر حــت شــر كــة " "Icon Filmsاإل ع ــان ا لــد عــا ئــي
األول لفيلم الدراما والجريمة "،"Hotel Mumbai
و هــو أ حــدث األ عـمــال السينمائية للنجم الهندي
ال ـمــرشــح ل ـجــائــزة أوسـ ـك ــار ،دي ــف بــات ـيــل ،وت ــدور
أحداثه في إطار قصة حقيقية حول فندق يتعرض
لهجوم مسلح.
ي ـشــارك بــاتـيــل الـبـطــولــة؛ ارم ــي هــامــر ،جيسون
إ يــزا كــس ،والممثلة البريطانية نازانين بنيادي،
وأ نــو بــام خير .و تــم تصوير الفيلم مــا بين الهند
وأستراليا ،وكان من المقرر طرحه خالل نوفمبر
الماضي ،لكن الشركة المنتجة َّ
أجلت عرض الفيلم
ً
تجاريا إلى مارس المقبل.

أعـلـنــت إدارة جــوائــز
"غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن غـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــوب"،
عـ ـب ــر حـ ـس ــابـ ـه ــا ال ــرس ـم ــي
ب ــ"إن ـس ـت ـغــرام" ،تـكــريــم النجمة
كـ ـ ـ ـ ـ ــارول ب ـ ـيـ ــرنـ ــت بـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة اإلنـ ـ ـج ـ ــاز
التلفزيوني ،عن مسيرتها الفنية الضخمة ،في حفل
توزيع الجوائز المقرر إقامته بفندق بيفرلي هيلز في
 7يناير المقبل.
ونشرت الصفحة صورة بيرنت ،وكشفت عن منحها
جائزة تكريمية عن إنجازها بالمجال التلفزيوني،
وك ــون ـه ــا ح ــاص ـل ــة ع ـل ــى  5ج ــوائ ــز "غـ ــولـ ــدن غ ـل ــوب"
بمسيرتها.

مارغو روبي تحضر العرض الخاص
لفيلم الدراما «»Mary Queen of Scots
حرصت النجمة مارغو روبي على حضور العرض
الخاص لفيلم الدراما " "Mary Queen of Scotsفي
ساحة ليستر بالعاصمة اإلنكليزية (لندن).
والتقطت بطلتا الفيلم؛ روبــي وسيرشا رونــان،

مارغو روبي

عــددا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء
للفيلم ،إلى جانب عدد من فريق عمل الفيلم ،منهم
ديفيد تينانت ،والمخرج جوزي رورك.
وتدور أحداث العمل حول ماري ستيوارت ،التي
ت ـحــاول االس ـت ـيــاء عـلــى ع ــرش ُح ـكــم مـلـكــة إنكلترا
إليزابيث ،والتي تجد نفسها حبيسة السجن لسنوات
في انتظار حكم إعدامها .والفيلم طرح بشباك التذاكر
األميركي ،الجمعة ،ومن المقرر عرضه في عدد من
الـ ــدول األوروبـ ـي ــة ،مـنـهــا إن ـك ـل ـتــرا ،نـهــايــة األس ـبــوع
الجاري.
ُيذكر أن روبي تخطط إلنتاج مسلسل تلفزيوني
يتناول بعض مسرحيات شكسبير من منظور أنثوي.
وستنتج مارغو  10حلقات غير مرتبطة ببعضها
لهيئة اإلذاعة األسترالية ،وسيكون موضوع كل حلقة
مسرحية مختلفة .وسيجري تناول المسرحيات من
منظور أنثوي ،حيث سيكون معظم القائمين على
اإلنتاج من النساء.
وتسبب إعالن الخبر في ردود أفعال واسعة بين
المهتمين بأعمال شكسبير ،حيث قالت
د .أبيغيل وودول ،من معهد شكسبير،
"هذه ليست فكرة جديدة ،لكن مرحب
بها".
وأض ــاف ــت" :ك ــان ــت ه ـنــاك م ـحــاوالت
لتقديم مسرحيات شكسبير ،بهدف التعليق
على شؤون معاصرة .هناك عدد كبير من العروض
المختلفة للمسرحيات ،بعضها يأخذ منحى نسويا".
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـبـ ــروف ـ ـي ـ ـسـ ــورة ك ـ ـ ـ ـ ــارول روت ـ ـ ـ ـ ــر ،وه ــي
اخـتـصــاصـيــة ف ــي أدب شـكـسـبـيــر ودراسـ ـ ــات األداء

التمثيلي في جامعة واريك البريطانية ،إن
منظور روبي أفضل من كثير من التأويالت
الحديثة ألعمال شكسبير.
ويقوم مشروع روبــي على افـتــراض أن
مسرحيات شكسبير يجري عرضها من
مـنـظــور ذك ـ ــوري ،لـكــن ال ـغــريــب أن روت ــر
ووودول ال تتفقان معها في ذلك.
وأو ضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت وودول" :ال أ ظـ ـ ـ ــن أن
بإمكاننا قــول هــذا عن الــدرامــا .ال أظن
أن الدراما تقص من وجهة نظر جنس
م ـع ـي ــن .ال ـ ــدرام ـ ــا تـ ـك ــون ب ــالـ ـض ــرورة
متعددة األصوات ،هذه طبيعتها".
فيما قالت روتر" :أعتقد أن افتراض
أن ك ــل ش ـخ ـص ـيــة ت ـع ـت ـلــي الـخـشـبــة
تتحدث بصوت شكسبير أو بصوت
ذكوري فيه تقليل من شأن العمل
المسرحي".

جولييت بينوش

ثقافات
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المكتبة الوطنية في لبنان تفتح أبوابها بعد إعادة ترميمها
•  300ألف مخطوطة ولوحات زيتية ألركان النهضة ووثائق نادرة

في أحد األيام من عام  ،1919راودت الفيكونت فيليب دي ّ
طرازي
( ،)1956 -1865وهو من هواة جمع الكتب النادرة ّ
ومؤرخ الصحافة
ّ
ّ
المؤلفة
العربية ،فكرة إنشاء دار للكتب في منزله ،وشكلت مجموعته الخاصةَ ،
من عشرين ّألف وثيقة مطبوعة وثالثة آالف مخطوطة بلغات عدة ،نواة ً
الدار ًالتي تحولت فيما بعد إلى المكتبة الوطنية ،وأضحت في وقت قصير كنزا
اآلالف من الكتب والمخطوطات ،واستمرت في التطور إلى
ثقافيا يضم مئات ً
أن دمرتها الحرب تماما كما دمرت معالم كثيرة .اليوم ،تعود المكتبة الوطنية
إلى ألقها وإلى دورها الثقافي والحضاري بعدما أعيد ترميمها بهبة من دولة
قطر.
بيروت -ةديرجلا

•

مع اندالع الحرب
تعرضت المكتبة
ّ
الوطنية التي
كانت تقع وسط
العاصمة ألضرار
جسيمة وفقدت
 1200مخطوطة
نادرة

بين أربعينيات القرن الماضي
وعام  ،1975عرفت المكتبة الوطنية
في لبنان أوج ازدهارها ،واحتضنت
نحو  200ألف كتاب أو مخطوطة،
وم ـج ـم ــوع ــة ف ــري ــدة م ــن األرش ـي ــف
ّ
ّ
إداريـ ــة وتــاريـخـ ّـيــة خلفها
(وثــائــق
األت ـ ـ ـ ــراك ع ـ ــام  ،1918وم ـس ـت ـنــدات
ودراسـ ــات عــن بعثة هــوفــان التي
ّ
شــكـلــت أرش ـي ــف ال ـس ـن ــوات األول ــى
لالنتداب).
ُ
ً
اعـ ـ ــت ـ ـ ـبـ ـ ــرت الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـب ــة م ــرجـ ـع ــا
م ـه ـمـ ًـا لـلـجــامـعـ ّـيـيــن وال ـم ـ ّ
ـدرس ـي ــن
ّ
اإلداريـ ـ ـي ـ ــن وبــاتــت
وال ـم ـس ــؤول ـي ــن
تساعد المكتبات العاملة ُفي لبنان،
ّ
ال ّ
الجامعية منها ،وخ ّصصت
سيما
ّ
ف ـي ـهــا ق ــاع ــة ض ــم ــت أث ـم ــن الـتـحــف
ّ
الفنية والمخطوطات القديمة من
ً
بينها شاهناما الفردوسي ،فضال
عن لوحات ّ
زيتية ألركــان النهضة
األدب ـ ّـي ــة م ـنــذ ال ـق ــرن ال ـســابــع عشر
لغاية القرن العشرين.
م ـ ــع انـ ـ ـ ـ ــدالع الـ ـ ـح ـ ــرب ت ـع ــرض ــت
ّ
الوطنية ،التي كانت تقع
المكتبة
وســط العاصمة ،ألضــرار جسيمة
وفـ ـق ــدت  1200م ـخ ـطــوطــة ن ـ ــادرة.

المكتبة الوطنية من الداخل

ً
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفتتحا
المكتبة الوطنية وإلى جانبه رئيس الوزراء سعد
الحريري والسفير القطري محمد حسن جابر
الجابر ووزير الثقافة غطاس خوري

وفــي عــام  ،1979أصــدرت الحكومة
ً
مرسوما قضى بتجميد نشاطات
َ
ّ
ّ
المكتبة الــوطـنــيــة ،وأوك ـلــت مهمة
حـ ـف ــظ الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة:
ّ
الزيتية
الـمـخـطــوطــات وال ـلــوحــات
ّ
ّ
اللبنانية
للدوريات
واألعداد األولى
ّ
م ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة دي طـ ـ ـ ـ ـ ــرازي إل ــى
مصرف لبنان ومن ّ
ثم إلى ّ
مؤسسة
ّ
الوطنية.
المحفوظات
ُ
عـ ـ ـ ـ ــام  ،1983نـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت ا لـ ـكـ ـت ــب
ّ
والدوريات إلى مستودع في قصر
األونـ ـيـ ـسـ ـك ــو فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ب ـه ــدف
ّ ّ
الحفاظ عليهاّ ،إل أن أضرار الحرب
ً
لحقت بها ،ما أثر سلبا في ظروف
تخزينها (رطوبة وحشرات).
عام  ،1993أنشئت وزارة الثقافة
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي وأصـ ـبـ ـح ــت
إدارة المكتبة الــوطـنـ ّـيــة مــن صلب
مـ ـه ـ ّ
ـامـ ـه ــا ،وف ـ ــي ع ـ ــام  ،1994بـعــد
ّ
زيـ ـ ـ ـ ــارة اسـ ـتـ ـط ــاع ــي ــة قـ ــامـ ــت ب ـهــا
ّ
الوطنية
بعثة خـبــراء مــن المكتبة
الـفــرنـسـ ّـيــة ،وض ـعــت دراسـ ــة لــواقــع
ّ
وخطة عمل ّ
أولية.
حال المجموعة
عــام  ،1999قــرر مجلس ال ــوزراء
ت ـخ ـص ـيــص م ـب ـنــى ك ـل ـيــة ال ـح ـقــوق
وال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة فــي الجامعة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الصنائع في بيروت ليكون المقر
المستقبلي للمكتبة الوطنية التي
كانت قائمة في حرم مرفأ بيروت.
وفي العام  ،2006قدم أمير دولة قطر
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هبة

إلى الدولة اللبنانية لبناء المكتبة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــةُ ،
ووض ـ ــع
حجر األس ــاس لمشروع النهوض
بــالـمـكـتـبــة الــوط ـن ـيــة ف ــي  10مــايــو
 ،2009بحضور حرم أمير دولة قطر
الشيخة موزة بن ناصر المسند.
تتألف المكتبة من أربعة طوابق
مقسمة على الشكل التالي :طابق
لمخازن الكتب والصحف ،وطابق
إداري ،وط ــاب ــق خ ــاص ب ــال ـق ــراء ة،
وطابق أرضي مرتبط بطابق لركن
السيارات .يصل عدد المخطوطات
إل ـ ــى  300أل ـ ــف م ـخ ـط ــوط ــة ت ـعــود
غالبيتها إلــى القرن الـحــادي عشر
وما فوق.

افتتاح المكتبة الوطنية
افتتح رئيس الجمهورية العماد
مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ــون الـ ـمـ ـبـ ـن ــى ال ـج ــدي ــد
ل ـل ـم ـك ـت ـبــة ال ــوط ـن ـي ــة فـ ــي اح ـت ـف ــال
ب ـح ـضــور رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
س ـعــد الـ ـح ــري ــري ،ووزيـ ـ ــر الـثـقــافــة
الــدك ـتــور غ ـطــاس خ ـ ــوري ،وسـفـيــر
قطر في لبنان محمد حسن جابر
ال ـج ــاب ــر ،وش ـخ ـص ـي ــات سـيــاسـيــة
وثقافية وإعالمية...
في المناسبة ،اعتبرت المديرة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـل ـم ـك ـت ـب ــة ال ــوط ـن ـي ــة
جلنار عطوي أن المكتبة الوطنية
كمؤسسة عامة مستقلة أر يــد لها
أن ت ـكــون حــافـظــة ل ـل ـتــراث الـفـكــري

ً
ً
الــوط ـنــي وم ــرك ــزا ثـقــافـيــا ف ــي قلب
العاصمة بيروت النابض بالحياة.
بـ ـ ـ ــدوره ت ـم ـن ــى رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ا لـ ـم ــد ي ــر ا ل ـ ـعـ ــام لـلـمـكـتـبــة
الــوطـنـيــة الــدكـتــور حـســان الـعـكــره،
{أن تـتـمـكــن الـمـكـتـبــة الــوطـنـيــة من
أداء دورهــا النهضوي ،مستخدمة
ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل الـ ـح ــديـ ـث ــة ف ـ ــي م ـج ــال
تكنولوجيا المعلومات ،والمواقع
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وأســال ـيــب الـتــواصــل
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،فـ ـتـ ـك ــون ق ـي ـم ــة عـلـمـيــة
وثقافية تضاف إلى القيم االنسانية
الـتــي رسـخــت ب ــادي عـلــى خــارطــة
العالم}.
أم ـ ـ ــا سـ ـفـ ـي ــر قـ ـط ــر ل ـ ـ ــدى ل ـب ـن ــان
مـحـمــد حـســن جــابــر ال ـجــابــر فــأكــد

أن الـمـســاهـمــة الـقـطــريــة فــي إع ــادة
إحياء بيت ذاكرة التاريخ اللبناني
الفكري والعلمي في هذا المشروع،
هي انعكاس لتحقيق الذات القطرية
على قاعدة االستثمار في اإلنسان
لحفظ ثقافته وتاريخه.
ك ـ ــذل ـ ــك أش ـ ـ ـ ـ ــار وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـثـ ـق ــاف ــة
د .غ ـطــاس خـ ــوري إل ــى أن {إعـ ــادة
افتتاح المكتبة الوطنية في لبنان،
عيد ثقافي لصرح يضم ثروة ليست
كــالـثــروات ،فيه الكتاب ،والــدوريــة،
والمخطوطة ،والـلــوحــة ،فيه نتاج
الـفـكــر اإلن ـســانــي بـ ــاآلالف ،بعرض
حديث ممكنن ،في قاعات وصاالت
ل ـل ـم ـط ــال ـع ــة ول ـ ـل ـ ـعـ ــروض ال ـف ـن ـي ــة
واللقاءات الثقافية}.

صرح حضاري مشرق

ليغفر لي
الله!

مسفر الدوسري

ليغفر لي الله.
لم أمنحك من الحب ما يليق بجالل قلبك ،وال من السماء ما يكفي
ً
لفيض نورك ،ومن الرعاية واالهتمام ما يكفي إلبقاء ندى كلماتك عاريا
من الجفاف أبد الصيف ،وال ما يبقي معانيك مكتسية خضرتها أبد
ً
الخريف ،لم أمــدد لك كفي الباردة مــرات عديدة حين قدمت لي كأسا
ً
ً
ً
وأحيانا كنت ّ
أتعمد جهال رفع مظلة فوق رأسي
صافيا من الجمر،
ألتحاشى مطرك عندما يهطل فجأة بدون سابق برق خوف البلل!
ً
ليغفر لي الله ،لطالما فـ ّـو ُت موعدا لفنجان قهوة معك في صباح
ً
شتائي ت ـلــذذا بـغــوايــة دفء الـلـحــاف ،وخـســرت حينئذ رائـحــة البن،
ومنظر البخار الصاعد مــن الفنجان كـمــارد خــارج فــي طريقه ليؤم
ُّ
جموع الغيم في السماء ألداء صــاة الطهر ,ولطالما شممت رائحة
ً
عطرك قبل وصولك ،وخبأت كفي في جيبي تجنبا لمصافحته ،حتى
ً
ال يأخذني من يدي ويسرقني من لحظة كنت أظنها ستمنحني شيئا
ً
ً
أكثر غموضا من سحر عطرك ،ثم أصبحت نادما على ما فعلت ،ولكن
ً
ّ
بعد األوان ،وبعد أن أهدرت كرنفاال يغص بالطيب ،وأجنحة الفراشات
الملونة في حقل عطرك!
ليغفر لــي الـلــه ،تغاضيت فــي مــرات عــديــدة عــن اإلصـغــاء لتراتيلك
الماسية ألدفــن سمعي في مقابر الصخب النحاسية ،وقــرأت أوراق
ّ
موسيقاك بالمقلوب من باب اإلهمال ،ودلقت حبر الوقت على سلمها
ّ
التمهل ،تجاهلت ما تثيره أوتار قيثارتك ما يجعل نشوة الماء
من باب
تتدفق في شراييني لينمو تحت جلدي الشجر ،ويحل على أغصانه
الحمام والسالم على روحي النزقة ،وأصغيت لقرع طبول ّ
وثنية تحيي
مراسم الصداع في رأسي ،وترسم حدود الصدع في روحي ،لم أكن على
أغمضت سمعي عن نداء موسيقاك التي تنبت الزعفران
غير علم عندما
َ
ً
ً
في راحتي ،ورهنت أذني في ذمة اإلعياء بأنني أرتكب ذنبا عظيما،
ْ
ولكن لإلثم طعم يغري النفس األمارة بالسوء الرتكابه!
ليغفر لي الله خطيئتي ،خنتك مرات ال حصر لها مع نساء أقل منك
ً
ً
فتنة ،وأدنى مرتبة في الجمال ،وال يضاهينك غنجا وال يفوقنك دالال،
طاوعت غوايتهن وعصيت غوايتك ،أبهجتهن في الوقت الذي كنت أفقد
ً
معهن بهجتي ،أسعدتهن بينما كانت مأسورا في حضرتهن بمللي ،لم
كنت تخرجين السعادة لي من قبعتك كما يفعل
يكن الحال كذلك معكِ ،
السحرة ،والبهجة من قبضتي الفارغة بعد أن تضميها في راحة يدك
ً
وتتمتمي بعض كلمات وتنفثي عليها من أنفاسك طيبا ،فتصبح يدي
بيضاء ،وقبضتي مملوءة بالذهب ،وفي مقابل هذه المتعة العظمى
التي تهبينها لي لم يكن مطلبك أكثر من كفايتك من الوقت الخالص
ً
لك ،وكثيرا من الحب النقي ،لم تكوني أكثر أنانية من نساء منحتهن
ً
ّ
أولــويــة عليك ،وإن لم يكن أكثر محبة لقلبي منك ،ولــم تكوني يوما
ً
علم بذلك ،إنما هو شغب
جاحدة كبعضهن ،وأيضا ...لم أكن َّ ْعلى غير َ ٍ
طفولي ْلم ينفك يصاحبني مذ حبب ِته لي ورعته يداك في قلبي منذ
َ
استوطن ِته ،ليغفر لي الله ما اقترفته بحقك أيتها القصيدة ،فما من
كأنت!
أنثى اقترفت بحقها الذوب وما فتئت تغفر ذنوبي
ِ

حصاد
مبنى المكتبة الوطنية في بيروت
في كلمته في المناسبة ،أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد
ميشال عون أن من يراجع تاريخ هذه المكتبة وكيف بدأت ،ثم كيف
تابعت واستمرت لتصل الى ما وصلت إليه اليوم ،يعرف معنى أن
يؤمن اإلنسان بحلم ،ومعنى اإلصرار والمثابرة لتحقيقه.
أض ــاف{ :فــي الـعــام  ،1919ولــم تكن قــد انقضت سنة بعد على
انتهاء الحرب العالمية األولى مع كل المآسي واآلالم التي خلفتها
في العالم ولبنان ،كان هناك من ال تزال لديه أحالمه ،ووعي ألهمية
حفظ ال ـتــراث وحـفــظ مــؤرخــات الـمــرحـلــة؛ فـبــدأ فيليب دو ط ــرازي،
ً
وهو المؤرخ والكاتب الذي يعرف جيدا قيمة الوثيقة والمخطوطة
ً
والمدونة ،رحلة األلف ميل ،مباشرا تجميع الكتب والمحفوظات
ً
ً
واألرشيف في منزله أوال ،ساعيا دوما إلى الحصول على المزيد
ً
وأيضا على التمويل ،وبدأت المكتبة تكبر وتتوسع؛ تعاقب على
إدارتها كثير من الشخصيات ،ترك كل منهم بصمته في هيكلتها،
ً
وبذل جهودا في الحفاظ عليها وتحسينها}.
تابع{ :عاصرت كل المشاكل واألحداث واالضطرابات في لبنان،
ً
تأثرت بها وخسرت بعضا من نفائسها ،ولكنها تخطت ذلك كله،
وها هي اليوم مفخرة للبنان وللثقافة وللتاريخ}.
ختم كلمته بتوجيه كلمة شكر {إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ،وإلى األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،
وإلى الحكومة القطرية التي مولت إعادة تأهيل مكتبتنا الوطنية،
ً
ً
لتتزين بأحسن حلة ،صرحا حضاريا يتجلى من خالله وجه لبنان
المشرق}.

لوحات فانتازية للسعودية غدير حافظ
بدار األوبرا المصرية
القاهرة -محمد الصادق
ب ـلــوحــات ت ـمــزج ال ـخ ـيــال بــالــواقــع
َّ
قدمت الفنانة التشكيلية السعودية
غــديــر ح ــاف ــظ مـعــرضـهــا التشكيلي
{شتات بين الحقيقة والخيال} في دار
األوبرا المصرية.
ض ـ ّـم ال ـم ـعــرض  32ل ــوح ــة زيـتـيــة،
تـنــاولــت مــن خــالـهــا الـفـنــانــة قضايا
اجتماعية وإنسانية تالمس أذهــان
غدير حافظ
المتلقين وقلوبهم ،إذ أطلقت العنان
للمتلقي ليستمتع بمعاني الرسومات
كما يراها خياله ،وتتميز مواضيعها
بطابع الفانتازيا.
وفــي تصديرها للمعرض قالت غدير حافظ{ :تقيدنا ظــروف الحياة
ً
أحيانا وتجعلنا نرتدي بعض األقنعة لنخفي مالمح شخصياتنا .حينها
نضطر إلى العيش في عالم الخيال .لربما نجد أنفسنا هناك نحلم بالعيش
كسوبرمان}.
وعن لوحاتها قالت{ :يهمني إيصال قضية إلى اإلنسان ،كيف يستطيع
أن يعيش مع خياله ،أو يحتفظ به مع نفسه ،والمعرض يتيح تلك الفرصة،
ّ
وكنت انتظر اكتمال الفكرة في داخلي منذ  6سنوات ،وبعد القاهرة أنظم
المعرض في أماكن أخرى عدة ،وهو الخامس في سلسلة معارضي.

ً
عميدة المسرح السعودي تطلق كتابا
عن هوية الجزيرة العربية

ِّ
• ملحة عبدالله تحلل كتابات المستشرقين للوصول إلى مالمح اإلنسان العربي
القاهرة -أحمد الجمال
يتضمن الجزء األول من {الجزيرة العربية..
الـ ـه ــوي ــة ،الـ ـمـ ـك ــان ،اإلنـ ـ ـس ـ ــان} ن ـق ــد ال ـن ـصــوص
وال ـم ـخ ـط ــوط ــات والـ ـحـ ـف ــري ــات ،ك ــذل ــك ك ـتــابــات
المستشرقين وما أنتجته البعثات األثرية منذ
ً
بداية نشأة اإلنـســان العربي ،مــرورا بالمراحل
الـتــاريـخـيــة المختلفة،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـشـ ـ ــاف م ـ ــدى
الترابط وصلة الوصل
بين أبناء المنطقة من
خالل البيانات الرقمية
والرسوم التوضيحية.
وي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن ال ـ ـجـ ــزء
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــل
ال ـس ـي ـم ـيــائــي وال ــرم ــزي
لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــادات والـ ـشـ ـع ــائ ــر
والطقوس العربية على
م ــر ال ـع ـص ــور وم ـعــانــي
ك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـ ــرم ـ ــوز فــي
ال ـح ـي ــاة ال ـع ــرب ـي ــة حـتــى
يــوم ـنــا هـ ــذا ،ث ــم يـتـطــرق
الكتاب في هذا الجزء إلى
التحليل المادي للمحيط
ال ـح ـيــوي وال ـم ـكــانــي الـ ــذي وج ــد ف ـيــه اإلن ـس ــان
العربي ليخرج بالسمات المتميزة التي تشتهر
بها ثقافة شبه جزيرة العرب.
وتشير الدكتورة ملحة عبدالله إلــى أن هذا
الكتاب لــم يكن ســوى ثمرة جهد طويل وعمل
استقصائي ومنهجي عـبــر سنين طــو يـلــة في

أرجاء دول شبه الجزيرة العربية ،للوصول إلى
الحقائق والمعارف.

عبقرية المكان
ربط شيخ المحققين العرب الدكتور حسين
نصار (رحمه الله) ،في تقديمه للكتاب بينه وبين
وصف الجغرافي المصري جمال
حمدان لمصر بعبقرية المكان،
ما يشير إلى وجود عبقريتين،
تفرضهما الحتمية البيئية ،إذ
إن هــذه الحتمية بخصائصها
وسـ ـم ــاتـ ـه ــا الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ال ـت ــي
ً
تنعكس علينا ،هي من تنتج أو
تصيغ األحياء إن صح التعبير،
فاإلنسان العربي بسماته هو
نتيجة للبيئة التي ُوجد فيها،
والدكتورة ملحة لم تكتف عند
ه ــذا ال ـحــد أو كـ ــررت م ــا يـقــوم

ملحة عبدالله
به سواها من الباحثين لتخرج إلينا بصياغة
علمية في الوقت الذي يتعلق فيه األمر بوجدانها
وحبها ألرض وإرث األجداد.

ملحة عبدالله في سطور
الدكتورة ملحة عبدالله حاصلة على بكالوريوس ودكـتــوراه في النقد والــدرامــا ،ولها 55
ً
ً
ً
ً
نصا مسرحيا تجسد منها  40عرضا مسرحيا ،كذلك َّقدمت موسوعة نقد النقد ونظرية {البعد
الخامس} ،ولقبت بسيدة وعميدة المسرح السعودي كونها أول امــرأة سعودية تدرس النقد
المسرحي .باإلضافة إلى إنجازاتها الثرية والمتعددة ،حصلت على كثير من الجوائز الدولية
والتكريمات ،من بينها جائزة أفضل نص مسرحي من الهيئة العالمية للمسرح  ،ITIوكرمتها
األمم المتحدة على نظريتها {البعد الخامس}.

توابل ةديرجلا

•
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َّ
ً
نيكوال مزهر :دوري في «ثورة الفالحين» علمني درسا في الحياة
• يشارك في الدراما الرمضانية بأكثر من مسلسل

15

مزاج

أخبار النجوم

بطل «كفرناحوم» زين الرفاعي
أفضل ممثل شاب

نيكوال مزهر أن دور سليم بيك المقعد الذي َّيؤديه في مسلسل «ثورة الفالحين»
ُأكد الممثل ً
(يعرض راهنا على شاشة المؤسسة اللبنانية لإلرسال) حقق له نقلة نوعية في مسيرته الفنية
وجعله يتأنى في اختيار أدواره المستقبلية ،وذلك بعد النجاح الذي ًحققه وبعدما حاز المسلسل
على اهتمام الجمهور ال في لبنان فحسب بل في العالم العربي أيضا.
بيروت -ةديرجلا

•

اقتنعت بدور
سليم بيك
المقعد ألنه
مركب ويحتاج
إلى قدرات
تمثيلية

أشـ ـ ــار ال ـم ـم ـثــل ن ـي ـك ــوال مــزهــر
إل ــى أن الـلـبـنــانـيـيــن مـتـعـطـشــون
إلى المسلسالت التي تجمع بين
الـتــاريــخ والقضايا االجتماعية،
ً
كــاش ـفــا ف ــي حــديــث إل ــى بــرنــامــج
 spot onمـ ــع اال ع ـ ــا م ـ ــي را لـ ــف
مـعـتــوق عـبــر أثـيــر {ص ــوت لبنان
( ،)93.3أن ثـ ـم ــة ن ـ ـ ــزالت ت ـقــا بــل
ً
ط ـل ـع ــات وهـ ــو ت ــداركـ ـه ــا ســري ـعــا
ً
موضحا أن لبنان ال ينقصه شيء
لتضاهي الدراما اللبنانية األعمال
الخارجية ،وأن ثمة ممثلين قدموا
ً
تـضـحـيــات م ــادي ــة إي ـم ــان ــا منهم
بــال ـم ـشــاركــة ف ــي مـسـلـســل {ث ــورة
الفالحين} واالستثمار به.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،أراد م ــزه ــر أداء
دور القبضاي ،لكنه عاد وأقتنع
بشحصية سليم بيك المقعد ،ألنه
دور مــركــب ويـحـتــاج إل ــى ق ــدرات
تمثيلية ،وقد عمد إلى دراسة هذه
الحالة واالطــاع على تفاصيلها
كـ ــي ي ـج ـس ــد ال ـش ـخ ـص ـي ــة بـشـكــل
ً
صحيح ،الفتا إلى أنه في الحلقات
األولـ ـ ـ ــى أصـ ـي ــب ب ـب ـع ــض ال ـم ـل ــل،
ال سـيـمــا ف ــي ت ـصــويــر الـمـشــاهــد
المتعلقة بالطعام ،ولكن األمــور
تغيرت في ما بعد.
ح ـ ـ ـ ـ ــول تـ ـ ـج ـ ــربـ ـ ـت ـ ــه مـ ـ ـ ــع ه ـ ــذه
الشخصية أوضــح نيكوال مزهر
ً
أنه تعلم درسا في الحياة ،مفاده
أن على الشخص التأقلم مع الواقع
مهما كان وضعه.

دراما وسينما

تمنيت عدم
إدراج اسمي في
مسلسل {متل
القمر} في الجزء
الثاني

ّ
يصور
بعد «ثــورة الفالحين»
نـيـكــوال مــزهــر مـسـلـســل «ث ــوان ــي»
ال ــذي سـيـعــرض عـلــى شــاشــة «أل
بي سي» بعد انتهاء عرض األول،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه ب ـس ـب ــب هــذيــن
الـمـسـلـسـلـيــن رف ــض نـحــو سبعة
عـ ــروض لـلـتـمـثـيــل وه ــو مستعد
ً
للتضحية ماديا إلى حد معين.
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،ي ـ ــرى مــزهــر

نفسه في «موت أميرة» وهو أشاد
بحبكة المسلسل وأداء شيراز.
حــول الــدرامــا الرمضانية ،أكد
ً
أن ـ ــه ت ـل ـق ــى ع ـ ــروض ـ ــا وس ـي ـخ ـتــار
األفضل ،وقد يشارك في أكثر من
ً
ً
عمل إذا كان الوقت مناسبا ،الفتا
فــي ه ــذا الـسـيــاق إل ــى أن المنتج
جـمــال سـنــان بعيد مــن االحتكار
وق ــد ي ـعــاود الـعـمــل م ـعــه .أم ــا في
ال ـس ـي ـن ـمــا ف ـي ـقــف ع ـل ــى ال ـح ـي ــاد،
ألن ــه يـحـصــر مـشــاركـتــه فـيـهــا في
ً
فيلم هو األســاس فيه ،مستغربا
اختصار بعض الممثلين قدراتهم
بأدوار محددة.
حول البطولة المطلقة ولماذا
لم يؤدها بعد ،تساءل مزهر{ :من
أدوا هــذه األدوار أيــن هــم الـيــوم؟
ً
مضيفا أن من ُيفرض على المهنة
ال م ـكــان ل ــه فـيـهــا وأن ــه ل ــم يــدخــل
التمثيل بــالــوســاطــة ول ــم يدعمه
أحــد{ ،بــل اتكلت على نفسي منذ
ال ـب ــداي ــة وات ـس ـل ــق س ـلــم ال ـن ـجــاح
درجة درجة}.
أما بشأن مشاركته مع فنانين
ك ـب ــار فـ ــأضـ ــاف{ :ع ـن ــدم ــا ت ــواج ــه
ً
ً
مـمـثــا ق ــدي ــرا ت ـكــون حينها إزاء
األمــر الــواقــع} ،ويتذكر مشاركته
ف ــي أعـ ـم ــال م ــع ال ـق ــدي ــر أنـ ـط ــوان
كــربــاج ،كــذلــك مــع الممثلة ماغي
بــو غـصــن الـتــي ال ينافسها أحــد

زين الرفاعي في {كفرناحوم}
فاز الطفل زين الرفاعي ،بطل فيلم {كفرناحوم} للمخرجة اللبنانية
نــاديــن لبكي ،بـجــائــزة أفـضــل ممثل شــاب فــي احـتـفــال جــوائــز نقاد
السينما فــي {نـيــو مكسيكو} ،بحسب مــا جــاء فــي تـغــريــدة حساب
{كفرناحوم}.

نيكوال مزهر
في األعمال الكوميدية وهي ملكة
الكوميديا ومــن الصعب أن تجد
ً
أحدا بمواصفاتها ،كما قال.

مروى غروب
نـفــى نـيـكــوال مــزهــر أي خــاف
م ــع {م ـ ـ ــروى غـ ـ ـ ــروب} ،وحـ ـ ــول مــا
حـصــل مــع ال ـشــركــة ق ــال« :تلقيت
ً
عرضا من «أم تي في» للمشاركة
فــي برنامج dancing with the
 starsفحينها تمنيت عدم إدراج

اسـمــي فــي مسلسل {مـتــل القمر}
في الجزء الثاني ،فحصلت مشكلة
م ــع ال ـكــاتــب ول ـي ــس م ــع الـمـنـتــج،
بعد ذلك عرض علي مروان حداد
ً
عـ ـم ــا مـ ـع ــه ولـ ـ ــم ي ـح ـص ــل وكـ ــان
ً
متفهما ألنني كنت أتابع تصوير
ً
{ثـ ـ ــورة ال ـف ــاح ـي ــن} ،م ـش ـي ــرا إلــى
ً
أن ال خ ــاف شـخـصـيــا بينهما،
{فاألستاذ مروان لديه فضل علي
ً
وال فـيـتــو وق ــد نـتـعــامــل م ـج ــددا،
ومــا هو حاصل اليوم أن األدوار
ال تناسبني}.

فستان نيكوال سابا المرصع باأللماس
يثير الجدل

ح ــول ج ــوائ ــز ال ـت ـكــريــم ،حصد
مــزهــر {جــائــزة مــوريـكــس} أفضل
ممثل صــاعــد وه ــو ال يــؤمــن بها
وقد ربح حين كان التصويت من
ً
الـجـمـهــور ،الفـتــا إلــى أن مسلسل
{ث ـ ــورة ال ـفــاح ـيــن} عـلـيــه أال يـمــرّ
مــرور الكرام وشكل منافسة بين
{أل بي سي} و{أم تي في}.

نيكول سابا

التفاوت بين القوة والضعف
في فقرة  On-Offوضع الفنان نيكوال مزهر األسماء التالية
في خانة الـ ON:نادين نجيم ،وكاتيا كعدي ،وماغي بو غصن،
وجيسكار أبي نادر ،وريتا برصونا ،وعادل كرم ،وكارول الحاج،
وطــونــي عيسى ،وهـيـفــاء وه ـبــي ،وبــاســم مغنية ،وبــديــع أبو
شقرا ،ورودني حداد ،وورد الخال{ :كبيرة} ،ووسام حنا ،وتقال
شمعون ،وجناح فــاخــوري ،ورنــدة كعدي ،ويــورغــو شلهوب،
وبيار رباط ،وهشام حداد ،وطوني خليفة ،ومنى أبو حمزة،
وأنابيال هالل.
أما في خانة الـ Offفوضع األسماء التالية :كريستينا صوايا:

{أكبر من برنامج  ،}locca beachوسيرين عبد النور{ :غائبة}،
وجويل داغر{ :لديها تقصير بحق نفسها وقدراتها} ،ونادين
ً
الراسي{ :كانت تنصحني دائـمــا} ،وكارين رزق الله ،ونيكول
سابا{ :أهم من دورها في {العودة} ،وداليدا خليل{ :فوجئت بالـ
 unfollowوإذا تلقيت دعوة لحضور فيلمها سألبي الدعوة}،
ورامــي عياش{ :الساحة الغنائية مكانه الصحيح} ،ويوسف
الخال{ :اشتقنا له ويجب أن يعود بدور قوي} ،وبيتر سمعان:
{ال ن ــراه} ،ووجيه صقر { :On –Offأدواره تتفاوت بين قوية
وأخرى ضعيفة}.

ً
ارت ــدت الـفـنــانــة الـلـبـنــانـيــة نـيـكــول ســابــا فـسـتــان زف ــاف مــرصـعــا
بــاألل ـمــاس مــن أع ـمــال الـمـصـمــم هــانــي الـبـحـيــري ،فــي خـتــام عــرض
مجموعة األزياء العاشرة للمصمم المصري العالمي.
وبلغت تكلفة الفستان ،حسب مواقع مصرية 200 ،مليون جنيه
مصري ،أو نحو  10ماليين يورو .فهو مزين باأللماس بشكل كامل
بداية من الصدر حتى آخر الذيل ،كذلك الكمان الشفافان والطرحة
الطويلة.
وتناقلت مواقع إخبارية كثيرة خبر وصور الفستان االستثنائي،
فيما تــراوحــت التعليقات عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بين
اإلعجاب بالتصميم وبين انتقادات لثمنه الباهظ.
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تسالي

من  7أحــرف و هي اســم دولــة تقع في غرب
وسط إفريقيا.
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األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً ّ
مهنيا :حلل األوض ــاع من دون تشاؤم
َّ
وترو في إبداء آرائك.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـحــافــظ حـبـكـمــا عـلــى بريقه
ألنكما تعتمدان الحوار.
ً
اجتماعيا :ينصحك الفلك بالتعبير عن
رأيك بهدوء.
رقم الحظ.8 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
ً
ً
مهنيا :يحمل برجك إليك انفراجا وحلوال
ألوضاعك الصعبة.
ً
عاطفيا :تتلقى عالمات الحب من الشريك
وتزهو بنفسك.
ً
ّ
اجتماعيا :لن تحصد إال ما تزرع فانتبه
إلى ما تقوله أو تفعله.
رقم الحظ.9 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـســاهــم ف ــي ت ـطــويــر ع ـم ـلــك مــع
ً
الزمالء وتحققون نجاحا.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـعـيــش م ــع الـحـبـيــب لـحـظــات
رومنسية ال تنسى.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـحـمــل إل ـيــك ال ـس ـمــاء بشرى
تضفي راحة على العائلة.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ّ
ً
مهنيا :تتوفر لك ظــروف لتنفيذ أفكار
جديدة خالقة.
ً
عــاطـفـيــا :يـفــاجـئــك الـحـبـيــب بـمــوقــف لم
تكن تتوقعه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـق ــوم ب ـن ـشــاط أو ت ـشــارك
األصدقاء بلقاء ممتع.
رقم الحظ.5 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :لتنجح إعمل ضمن فريق وتناغم
مع األداء المفروض.
ً
عاطفيا :أمامك فرصة رومنسية وعليك
استغاللها ً
فورا.
ً
اجتماعيا  :تحاط باالهتمام والرعاية
من أحد األقرباء.
رقم الحظ.13 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تعقد لقاءات وتتخذ قرارات في
أجواء غير مالئمة.
ً
عاطفيا :تلتقي الحبيب بعد طول غياب
ً
وتمضيان أوقاتا استثنائية.
ً
اجتماعيا :ال تحاول استغالل أوضاع
الغير حتى ال تندم.
رقم الحظ.17 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تقود مسيرة عملك بفطنة وتكون
إداري ّ
ّ
قوي.
في موقع
ً
عاطفيا :من أفضل الفترات التي تحمل
ً
ً
ووعودا.
أحالما
إليك
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :يـ ـط ــرأ أم ـ ــر م ــرب ــك يـتـعـلــق
بجماعات تنتمي إليها.
رقم الحظ.19 :

كلمات متقاطعة

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

كلمة السر

 -5ناد رياضي إنكليزي.
 -6والــدة – ربــوة – عبد
(م).
 -7طاردت – لعب (م).
 -8متشابهان – أحالمه
(م) – للنفي.

 -9رسالة السماء – مئة
عام.
 -10ي ـع ــا ت ـب ــاه – طــا ئــر
قطبي ال يطير.
 -11نـ ـج ــم س ـي ـن ـمــا ئــي
أميركي.

الغابون

ويأسرون السفن.
 -2صرخة – حجبنا (م).
 -3ش ـجــع ع ـنــد ال ـحــرب
(م) – نكرر الطلب.
 -4ل ـل ـن ــداء – ت ــرك ــه بــا
رعاية – لالستفهام.

7
9
2
1
3
5
4
6
8

 -1لـ ـص ــوص يـسـلـبــون

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

لتسيير أعمالك.
ً
عاطفيا :أمامك آفاق واسعة من الرومنسية
واللقاءات الجميلة.
ً
اجتماعيا :تتناغم مع المحيطين بك ألنك
ّ
الروية.
تعتمد
رقم الحظ.2 :

ً
مهنيا :تنفتح أمامك أبواب النجاح ألنك
ثابرت على عملك.
ً
ً
عاطفيا :تتخذان قرارا يتعلق بمستقبلكما
بعد طول انتظار.
ً
اجتماعيا :يوم ّ
مميز بظروفه ومفاجآته
على الصعيد العائلي.
رقم الحظ.3 :
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ً
عموديا:

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :تـجــري نـقــاشــات ّ
مهمة وناجحة

الحلول

4
7
9
6
5
8
3
2
1

 -1ي ـ ـلـ ــزق (م) – دو ل ـ ــة
أوروبية.
 -2معتقل في حرب (م)
– السيف (م).
 -3أود – م ـع ـت ــدل بــا
عوج (م).
 -4أ ص ـ ـمـ ــت – ن ـع ــو م ــة
المعاملة – اكتمل (م).
 -5بقر وحشي – سلمت
(م).
 -6خـ ـ ـ ـ ـ ــذ – فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات –
متشابهان.
 -7م ــرض اكـتـشـفــه ابــن
سينا.
 -8يخصني – تكتسب
بـبـلــوغ س ــن ال ــرش ــد (م)
– امتنع.
 -9عاصمة سويسرا –
أعراف وتقاليد.
 -10واهمان – عبروا.
 -11كتاب لمونتسكيو.

الجوزاء

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

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

ً
مهنيا :تطرأ فكرة جديدة تكون مثمرة
وتحقق لك نقلة نوعية.
ً
عاطفيا :يحترمك الشريك ألنك تحافظ
على استقامتك.
ً
اجتماعيا :من األفضل عدم إطالع الغير
على أفكارك.
رقم الحظ.4 :
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منطقة
شعب
جهاد
مركز

معنى
سلطة
حكومة
قضية

سالم
قوات
حزب
نجاح

ش

tawabil@aljarida●com

6
2
1
7
9
3
5
8
4

كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
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ً
مهنيا :برجك على تناغم مع األفــاك ما
ً
يتيح لك حظا ً
جيدا.
ً
عاطفيا :تراجع على صعيد عالقتك مع
الحبيب بسبب إهمالك.
ً
اجتماعيا :حافظ على أفكارك لنفسك ألن
ثمة من يريد سرقتها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :رك ــز أوال ع ـلــى ف ـك ــرة م ــا ثم
ضعها موضع التطبيق.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـعــانــي ش ـعــورا بـعــدم الثقة
بالحبيب بسبب تصرفاته.
ً
اجتماعيا :ال ّ
ّ
سلبية
توجه مالحظات
إلى الغير ألنها تؤذيهم.
رقم الحظ.7 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

وردة ...الغائبة الحاضرة بصوت إيمان عبدالغني وسارة الهاني
مركز جابر األحمد الثقافي أعاد تقديم مجموعة من أجمل أعمالها
محمد جمعة

في مركز جابر األحمد الثقافي،
عبدالغني
أحيت الفنانتان
إيمان ً
ً
وسارة الهاني حفال مميزا
شهد إعادة تقديم أجمل
أغنيات الراحلة وردة الجزائرية.

المايسترو عماد
عاشور عبر
باألمسية إلى بر
األمان وسط تفاعل
الجمهور

ك ـ ـ ــان جـ ـمـ ـه ــور مـ ــركـ ــز ج ــاب ــر
األ حـمــد الثقافي على موعد مع
ح ـفــل غ ـنــائــي اس ـت ـث ـنــائــي شـهــد
ت ـ ـقـ ــديـ ــم مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن أجـ ـم ــل
أغ ـن ـيــات الـفـنــانــة الــراح ـلــة وردة
الجزائرية.
أق ـي ــم ال ـح ـفــل أم ــس األول في
قــا عــة جــا بــر ا لـعـلــي الموسيقية،
بمعية فــرقــة مــركــز جــابــر ،تحت
قيادة المايسترو عماد عاشور،
ال ـ ـ ــذي عـ ـب ــر ب ــاألمـ ـسـ ـي ــة إلـ ـ ــى بــر
األم ــان ،وســط تفاعل الجمهور.
وقد أحيت الفنانة سارة الهاني
ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــزء األول لـ ـلـ ـحـ ـف ــل ،ف ـي ـمــا
شــدت الفنانة إ يـمــان عبدالغني
بصوتها في الجزء الثاني.
وكانت الراحلة وردة تعاونت
ُ
م ــع ك ـب ــار الـمـلـحـنـيــن وال ــك ـت ــاب،
لـتـنـتــج مـجـمــوعــة م ــن األغـنـيــات
الطويلة والقصيرة التي حققت
ن ـجــاحــا ك ـب ـي ــرا ،م ـث ــل" :فـ ــي يــوم
ول ـي ـلــة" و"لـ ــوال ال ـمــامــة" ألـحــان
م ـح ـمــد ع ـب ــدال ــوه ــاب ،و"روح ـ ــي
وروح ـ ــك ح ـب ــاي ــب" أل ـح ــان فــريــد
األط ـ ـ ـ ــرش ،و"أوقـ ـ ــاتـ ـ ــي ب ـت ـح ـلــو"
و"قـ ـ ــال أيـ ــه ب ـي ـســألــونــي" أل ـحــان
سيد مكاوي ،و"مستحيل" ألحان
محمد الموجي ،و"وحشتوني"
و"خليك هنا" ألحان بليغ حمدي،
و"ط ـب ـع ــا أحـ ـب ــاب" أل ـح ــان عـمــار
عيني" ألحان
الشريعي ،و"على ِّ
ح ـل ـم ــي بـ ـك ــر ،و"ب ـ ـتـ ــونـ ــس ب ـيــك"
ألحان فاروق الشرنوبي.
وف ــي ال ـثــام ـنــة م ـس ــاء ازدانـ ــت
ق ــاع ــة ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر ب ـح ـضــور
تـ ـ ــوافـ ـ ــد بـ ـكـ ـث ــاف ــة ي ـ ـ ـحـ ـ ــدوه أمـ ــل
االس ـت ـم ـت ــاع ب ــال ـط ــرب األص ـي ــل،
ل ـف ـن ــان ــة ف ــارق ـت ـن ــا ج ـ ـسـ ــدا ،لـكــن
عـ ـط ــره ــا ال ـ ـ ـفـ ـ ــواح م ـ ـ ـ ــازال ي ـن ـثــر
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــة طـ ـ ــربـ ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــن عـ ـش ــاق
أغنياتها .إنها وردة الجزائرية،
صاحبة الشخصية المتفردة في
ســاحــة األغـنـيــة الـعــربـيــة ،ورثــت
مالمح جيل العمالقة ،وواكبت
عصرها ،واستمر عطاؤها ،حتى
تـ َّ
ـرجـلــت عــن مـســرح الـحـيــاة عــام
 ،2012وكــان آخــر ظهور غنائي
لها في الكويت عام  ،2010عندما

سارة الهاني

إيمان عبد الغني
أح ـ ـيـ ــت حـ ـف ــا كـ ـبـ ـي ــرا م ــدف ــوع ــة
بمؤازرة الجمهور.

الحب والوفاء
وفــي مـســاء هـ َّـبــت َّعليه نسائم
الـشـتــاء الـ ـب ــاردة ،تــدثــر الـحـضــور
بـمــركــز جــابــر األح ـمــد بالنغمات
ُ
والجمل الثرية بمعاني
الشرقية
الحب والوفاء ،عندما اعتلت بطلة
الوصلة األولــى الفنانة اللبنانية
سارة الهاني ،التي تربطها عالقة
وث ـي ـق ــة ب ــال ـك ــوي ــت وج ـم ـه ــوره ــا،
السيما أنـهــا مــن مــوالـيــد الــديــرة،
قبل أن تنتقل إ لــى وطنها ،حيث
ت ـت ـل ـمــذت ع ـلــى ي ــد ال ـف ـن ــان ودي ــع
ال ـ ـصـ ــافـ ــي ،وتـ ـطـ ـل ــق ل ـمــوه ـب ـت ـهــا
العنان.
ك ــان ــت س ـ ــارة ف ــي هـ ــذا الـمـســاء
واثقة ،واستحقت أن يتفاعل معها

ال ـج ـم ـهــور ،ل ـت ــؤدي بـتـمـكــن أرب ــع
َّ
أغنيات شكلت قوام برنامجها.
ك ــان ــت ال ـب ــداي ــة م ــع أغ ـن ـيــة "فــي
يوم وليلة" ،كلمات حسين السيد
وم ـح ـم ــد عـ ـب ــدال ــوه ــاب ،وأجـ ـ ــادت
ال ـهــانــي ف ــي أدائـ ـه ــا ،مـتـنـقـلــة بين
أبـ ـي ــاتـ ـه ــا ب ـ ــذك ـ ــاء ،وم ـس ـت ـع ــرض ــة
مـ ـس ــاح ــات ص ــوت ـه ــا ب ـي ــن ال ـف ـي ـنــة
واألخرى.
وك ــان ــت أغ ـن ـيــة "ل ـ ــوال ال ـمــامــة"
االختيار الثاني للهاني ،للشاعر
مـ ــرسـ ــي ج ـم ـي ــل ع ـ ــزي ـ ــز ،وأل ـ ـحـ ــان
"م ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــار األجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــال" م ـح ـم ــد
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب ،وتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــل م ـع ـهــا
الحضور .عقب ذلك ،وقع اختيارها
على أغنية "أك ــدب عـلـيــك" ،كلمات
مـ ــرسـ ــي ج ـم ـي ــل ع ـ ــزي ـ ــز ،وأل ـ ـحـ ــان
الموسيقار محمد الموجي.
واخ ـت ـت ـم ــت الـ ـه ــان ــي وصـلـتـهــا
بأغنية "حكايتي مع الزمان" ،التي

قدمتها وردة في فيلم يحمل االسم
نفسه عام  1973مع الفنان رشدي
أباظة ،وكتب كلماتها محمد حمزة،
فيما َّ
لحنها بليغ حمدي.
واسـتـطــاعــت الـهــانــي التعاطي
مــع األغـنـيــة ذات الـطــابــع الــدرامــي
ب ـ ـن ـ ـج ـ ــاح ،ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت إحـ ـس ــاسـ ـه ــا
للجمهور عبر الكلمات ،فاستحقت
تصفيق الحضور لها طويال.

الوصلة الثانية
م ـ ـ ـ ـ َّـرت دق ـ ــائ ـ ــق قـ ـب ــل أن ي ـع ــود
ال ـج ـم ـه ــور إلـ ــى م ـق ــاع ــده م ـج ــددا،
لالستمتاع بالوصلة الثانية ،التي
كــا نــت بطلتها ا لـفـنــا نــة المصرية
إيمان عبدالغني ،صاحبة الصوت
الشجي.
إيمان ذات خلفية أكاديمية ،فهي
صوليست فرقة الموسيقى العربية

بدار األوبرا المصرية ،وصوليست
فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية،
وحـ ـص ــدت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ــوائ ــز،
وش ــارك ــت ف ــي م ـهــرجــانــات عربية
ع ــدة .وه ــذه هــي اإلط ــال ــة الثانية
ل ـه ــا ب ـم ــرك ــز ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد ،بـعــد
أن شــاركــت فــي حـفــل "كلثوميات"
بالموسم الثقافي األول.
اخ ـتــارت إيـمــان خـمــس أغنيات
َّ
ش ــك ـل ــت ق ـ ــوام ب ــرن ــام ـج ـه ــا ،حـيــث
بـ ــدأت بــأغ ـن ـيــة "ال ـع ـي ــون ال ـس ــود"،
كلمات محمد حمزة ،وألحان بليغ
حمدي .ومنذ الوهلة األولــى التي
شرعت فيها بالغناء ،استطاعت أن
تنتزع صيحات اإلعـجــاب ،وآهــات
الحضور ،لتصحبهم في رحلة إلى
الماضي الجميل ،حيث ال صوت
يعلو فوق صوت اإلبداع.
ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،ان ـت ـق ــت إي ـ ـمـ ــان مــن
مكتبة الراحلة وردة أغنية "روحي

وروحـ ـ ــك" ،كـلـمــات ص ــاح ج ــودت،
وألحان فريد األطرش ،لتعود بعد
ذلك إلى حقبة الستينيات وتختار
َّ
أغـنـيــة "لـعـبــة األيـ ـ ــام" ،ال ـتــي ســطــر
ك ـل ـمــات ـهــا ع ـل ــي مـ ـه ــدي ،ولـ َّـح ـن ـهــا
رياض السنباطي.
وب ـي ــن فـ ـت ــرات زم ـن ـيــة مختلفة
تنقلت الفنانة المصرية بصوتها،
مطلع
لـتـحــط ال ــرح ــال أخ ـيــرا عـنــد ِّ
عام  ،2002وتشدو بأغنية "بتونس
بيك" ،كلمات عمر بطيشة ،وألحان
صالح الشرنوبي.
واختتمت إيمان الحفل بأغنية
"خ ـل ـي ــك ه ـن ــا" أو "ال ـ ـ ـ ـ ــوداع" ،ال ـتــي
طرحتها وردة مطلع التسعينيات،
كلمات محمد حمزة ،وألحان بليغ
َّ
تترجل عن المسرح
حمدي ،قبل أن
َّ
وق ــد س ــط ــرت اسـمـهــا ب ــأح ــرف من
نور في قلوب عشاق وردة ومحبي
الطرب األصيل.

المانع :مشاركة الكويت في معرض بيروت للكتاب التشكيلي دالل يرسم معالم الكويت
تعكس العالقات الوطيدة بين البلدين
ولبنان بألوان الواقعية

القنصل في سفارة الكويت فواز القحطاني يتوسط فيصل المانع وهديل مطر
أكــد رئيس قسم االتفاقيات والـمـعــارض ب ــوزارة اإلعــام
فيصل الـمــانــع حــرص الـكــويــت على المشاركة فــي معرض
ب ـي ــروت ال ـعــربــي ال ــدول ــي لـلـكـتــاب بـشـكــل دائ ـ ــم ،ل ـمــا يــربــط
البلدين من عالقات أخوية وطيدة واهتمام مشترك بالثقافة
وأنشطتها.
وقـ ـ ــال الـ ـم ــان ــع ،ل ـ ــ"كـ ــونـ ــا" ،إن مـ ـع ــرض بـ ـي ــروت ال ـعــربــي
الــدولــي للكتاب الـ ــ ،62ال ــذي افتتح فــي  6ال ـجــاري ،يعد من
أكثر المعارض التي تشهد اقباال ،مضيفا ان جناح وزارة
االعــام من اكثر االجنحة التي تستقبل شخصيات رفيعة
فــي الـمـعــرض .واش ــار المانع الــى اهتمام الـقــارئ اللبناني
باإلصدارات الكويتية ،ألنها إصدارات قيمة وتتناول مختلف
المجاالت والميادين العلمية.

بدوره ،ذكر المسؤول عن جناح مركز البحوث الكويتية
عبدالعزيز الخطيب ،في تصريح لـ"كونا" ،أن جناح المركز
يتميز باستقطابه الفئة المثقفة والطالب والمسؤولين الذين
يتابعون موقع المركز وأحدث إصداراته.
وأشار الخطيب إلى أن "رواد جناح المركز في المعرض
عـلــى مــوعــد مـعـنــا كــل ع ــام ،وه ــم ي ـش ـيــدون بـنــوعـيــة الكتب
واإلصدارات التي نقدمها للقارئ".
يذكر أن للكويت حضورا دائما في معرض بيروت العربي
الدولي للكتاب ،الذي يتميز بمشاركة عدد من المؤسسات
في فعالياته ،كما هو الحال في هذا العام مع وزارة اإلعالم
ومركز البحوث ومجلس النشر العلمي.

يرحل الفنان التشكيلي اللبناني
شوقي دالل إلى عالم مليء بالرحابة
والصياغة اللونية الـبــاهــرة ،فيرسم
المدن والمعالم الجمالية في الكويت
ولبنان في معرضه الشخصي ،الذي
افتتح في قاعة أحمد العدواني برعاية
المجلس ا لــو طـنــي للثقافة وا لـفـنــون
واآلداب.
ويــرســم دالل الـسـفــن وجمالياتها
في الكويت القديمة بأسلوب تأثيري
ً
ب ــدي ــع ،مـلـتـقـطــا ال ـجــوانــب الـجـمــالـيــة
ً
والتراثية العميقة في الصور ،محوال
إيــاهــا إلــى شكل فني بــديــع بأسلوب
ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،وي ـ ــرح ـ ــل إلـ ـ ــى ج ــزي ــرة
ً
فـيـلـكــا ل ـيــرســم ج ــان ـب ــا م ــن مـعــالـمـهــا
اآلثارية القديمة الشاهدة على العمق
الحضاري والتاريخي للكويت ،ويتأثر
دالل بالفرضة فيرسم السفن الراسية
هناك ،ويرحل مع عالم سفن الصيد
والسفن بشكلها البديع مع جماليات
الطيور.
ال ت ـخ ـل ــو أ عـ ـ ـم ـ ــال دالل م ـ ــن ر س ــم
األحـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـق ــديـ ـم ــة ،فـ ـي ــرص ــد حــركــة
ً
ً
المساجد ،ويرسم مسجدا قديما في
حولي ومسجد المعاد في أحد فرجان
ال ـكــويــت ،ث ــم يــرحــل إل ــى ب ـلــده لبنان

شوقي دالل

فـيــرســم جــوانــب اإلبـ ــداع فــي األحـيــاء
ً
الـقــديـمــة وجـمــالـيــات األب ـ ــواب ،فضال
عن مشهد عام لمدينة بيروت ،ويرسم
الزهور الطبيعية والسوق.
ال شك أن تأثير األلوان هو العنصر
األس ــاس ــي فــي إي ـضــاح ف ـكــرة الـفـنــان،
ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـط ــاع أن يـ ـق ــدم ح ــال ــة مــن
اإل م ـتــاع الفني الجميل للمتلقي من
خــال التفاصيل الفنية ،التي زودت
ً
بها لوحاته ،وأيضا التفاصيل الفنية

فــي ال ـظــال واإلض ـ ــاء ة ،الـتــي أكسبت
ً
ً
ً
اللوحات رونقا جماليا خاصا.
يقول دالل" :حين تتكلم عن اللون
وجـ ـم ــالـ ـي ــات ــه ف ـ ــي ع ـ ــوال ـ ــم ال ـط ـب ـي ـعــة
وانـ ـعـ ـك ــاس ــه عـ ـل ــى ح ـ ـيـ ــاة اإلنـ ـ ـس ـ ــان،
والن َعم
نــرى عظمة الخالق عز وجــل
ِ
الـتــي منحنا ،حيث الـجـمــال يلف كل
تفاصيل حياتنا ،فأتي اللون من خالل
ً
ريشة الفنان تعبيرا عما يختزنه من
تأثر وحــب للمكان ،لهذا أتــى عنوان
معرضي "رحلة اللون بين جماليات
ل ـب ـنــان وال ـك ــوي ــت" وأردتـ ـ ــه م ــن خــال
معايشتي بين البلدين ألقــول ،إن ما
يجمع لـبـنــان والـكــويــت مــن انصهار
روحي ومحبة وتكاتف هو ليس فقط
صنيعتنا كبشر ،بل هو ما أراده الله
عــز وج ــل لـنــا كشعبين شـقـيـقـيــن ،إذ
نــرى اللون األصفر وهــو لــون الحياة
ً
والــوالدة جامعا بين طبيعة البلدين
هناك في الصحراء والبحر ،وهنا في
الـجـبــال وال ــودي ــان ،وك ــأن بالطبيعة
ت ــأت ــي لـ ـتـ ـق ــول :م ـع ــا أك ـم ـل ـن ــا مـشـهــد
ً
الجمال ،ومعا سنبقى بإذن الله".

 7عروض تتنافس على  15جائزة في مهرجان الكويت المسرحي
تكريم الرقم وإسماعيل وسيد علي والخضر والعسعوسي والغيالني والعبيد والفهيد
●

محمد جمعة

عـقــد األم ـيــن ال ـعــام الـمـســاعــد لـقـطــاع الفنون
في المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
د .بدر الدويش مؤتمرا صحافيا أمس ،للحديث
عــن تفاصيل الـ ــدورة الـتــاسـعــة عـشــرة لمهرجان
الكويت المسرحي ،المقررة من  19إلى  29الجاري،
حضر المؤتمر مدير إدارة المسرح في المجلس
مدير المهرجان أحمد التتان ،وأداره عبدالكريم
الهاجري.
واكد الدويش أهمية دور المسرح في التوعية،
ألنه احد أبرز المنصات الفنية والثقافية ،مشددا
على أن الكويت كانت وال تزال منارة لتقديم الفنون
الراقية في مختلف المجاالت السيما المسرح.
وأضـ ـ ــاف أن هـ ــذا يـتـجـلــى حـقـيـقــة ف ــي حــرص
ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي ع ـلــى ل ــم ش ـمــل الـمـســرحـيـيــن
الخليجيين والعرب تحت مظلة واحدة ،بمشاركة
فاعلة من الشباب الكويتي المسرحي ،مؤكدا أن
للدورة التاسعة عشرة من المهرجان خصوصية
مثل كل الدورات السابقة.
وت ــاب ــع" :ش ــددن ــا كـلـجـنــة مـنـظـمــة ع ـلــى اي ـجــاد
أفكار تطويرية جديدة سواء من ناحية التنظيم
أو طبيعة ال ـعــروض المتنافسة وحـتــى ضيوف
المهرجان الذين نستقطبهم من مختلف العواصم

الـعــربـيــة ،ويـظــل مــن اه ــداف الـمـهــرجــان اكتشاف
المواهب الجديدة".
وأشار الى أن النسخة الجديدة ستشهد تكريم
عدد من المسرحيين هم إسماعيل عبدالله ،حميد
محمد ،د .سليمان العسعوسي ،ود .اسماعيل
سيد علي وصــالــح الغيالني والـمـخــرج فيصل
الـعـبـيــد ومـحـمــد عـلــي حـسـيــن الـخـضــر ومحمد
الـفـهـيــد وال ـف ـنــانــة مــريــم ال ــرق ــم ،وه ــي م ــن أوائ ــل
الكويتيات اللواتي صعدن خشبة المسرح.
وأش ـ ــار إلـ ــى ان اخ ـت ـي ــار ال ـم ـكــرم ـيــن يـخـضــع
لمعايير خاصة ،مضيفا" :نـحــاول في كل دورة
اخـتـيــار شـخـصـيــات مستحقة ،وكــذلــك ضيوف
المهرجان يكونون من الشخصيات الفاعلة".
بــدوره ،كشف التتان عن حفل االفتتاح الذي
يكمل المعرض الخاص بتاريخ المسرح الكويتي،
وقال" :نحتفي في هذه الدورة بمرور  95عاما على
نشأة المسرح الكويتي ،وسيتجلى ذلك من خالل
المعرض الذي يسبق حفل االفتتاح ،إلى جانب
الـعــرض الــذي يتولى دفـتــه د .نبيل الفيلكاوي،
ويشارك فيه الفنان طارق العلي والفنانة أحالم
حسن.
وتطرق إلى العروض المتنافسة في المهرجان
قائال" :تشهد الدورة الحالية منافسة  7عروض
ف ــي الـمـســابـقــة الــرس ـم ـيــة ،تـمـثــل ال ـف ــرق األهـلـيــة

الدويش يتوسط التتان والهاجري خالل المؤتمر الصحافي
وال ـخ ــاص ــة ،وه ــي "ع ـلــى الـمـتـضــرر ال ـل ـجــوء إلــى
الـ ـقـ ـض ــاء" ،وهـ ــو أول ال ـ ـعـ ــروض ف ــي الـمـســابـقــة
الــرس ـم ـيــة ،وس ـي ـع ــرض ال ـخ ـم ـيــس  20ديـسـمـبــر
لمجموعة المرايا لإلنتاج الفني والمسرحي ،من
تأليف وإخراج سامي بالل ،ويشارك فيه مجموعة
مميزة من الممثلين.
وثــانــي ال ـعــروض مسرحية "ال ـج ــادان" ،لفرقة
المسرح العربي ،تأليف فرناندو أرابــال ،وترجمة
صــدقــي ح ـطــاب ،وإخـ ــراج مــوســى أرتـ ــي ،وتمثيل

الفنانين باسمة حمادة ،خالد الثويني ،سليمان
مرزوق ،محمد ملك ،حسين أشكناني.
وت ـعــرض مسرحية "حقيبة ذك ــري ــات" ،لشركة
سينك لإلنتاج الفني والمسرحي ،تأليف وإخراج
د .ب ــدر الـ ـق ــاف ،ال ـس ـبــت  22دي ـس ـم ـبــر ،ف ــي حين
تـخــوض فــرقــة مـســرح الخليج الـعــربــي المنافسة
ب ـع ــرض "درس" ،ت ــأل ـي ــف لـ ــؤي ع ـ ـيـ ــادة ،وإخ ـ ــراج
إبراهيم الشيخلي ،وتمثيل ناصر الدوب ،إبراهيم
الـشـيـخـلــي ،عـثـمــان الـصـفــي ،عـبــدالـلــه الـبـصـيــري،

محمد األنصاري ،فهد رويشد ،وتعرض المسرحية
االثنين  24ديسمبر.
وفــي الـيــوم التالي يــأتــي عــرض "مـيــاد غريب"
لفرقة المسرح الكويتي ،من تأليف محمد الرباح،
وإخراج فيصل العميري ،وتمثيل علي الحسيني،
عبدالله البلوشي ،سماح ومهدي القصاب.
وي ــوم األرب ـعــاء  26ديسمبر تـعــرض مسرحية
"دوغ ـمــائ ـيــة" ،لـلـفــرقــة الـمـســرحـيــة الـتــابـعــة لهيئة
الـتـطـبـيـقــي ،مــن تــألـيــف عـلــي ال ـبـلــوشــي ،وإخ ــراج
نصار النصار ،وتمثيل فاطمة العصيمي ،بشاير
الشنيفي ،بدر الحالق ،رازي الشطي ،غدير حسن،
ماجد البلوشي ،هاني الهزاع.
وتـخـتـتــم مـســرحـيــة "وحـ ــش طـ ـ ــوروس" ،لفرقة
المسرح الشعبي ،العروض الرسمية الخميس 27
ديسمبر ،والعمل إعداد وإخراج يوسف الحشاش،
وتمثيل محمد صفر ،فاطمة الطباخ ،سارة رشاد،
عثمان الشطي ،يوسف الحشاش ،عيسى الحمر،
ي ـع ـقــوب ح ـي ــاة ،خــالــد ال ـع ـي ــدروس ــي ،عـبــدالـعــزيــز
التركي ،بدر البكر.
وذكر التتان أن العروض المشاركة ستتنافس
على  15جائزة ،منها  4جوائز مقدمة من القطاع
ال ـخ ــاص ،مـنـهــا جــريــدة االن ـب ــاء ،جــائــزة منصور
المنصور المقدمة من فرقة مسرح الخليج ،جائزة
كنعان حمد المقدمة من فرقة المسرح العربي.

خبريات
باتريك واربرتون ينتظر
مسلسله الجديد

طرحت شبكة نيتفلكس
أول تريلر رسمي للموسم
الثالث واألخير لمسلسل
الفانتازيا (A Series of
،)Unfortunate Events
المقرر بدء عرضه في
األول من يناير المقبل.
ً
واستنادا إلى سلسلة
الكتب التي أعدها
 ،Lemony Snicketتدور
أحداث المسلسل لثالثة
من األيتام ،هم :فيوليت
وكالوس وصني بودلير،
الذين يسعون إلى كشف
حقيقة موت والديهم
الغامض ،ومحاوالتهم
التغلب على الكونت
أوالف ،الذي يسعى
لوضع يديه على الميراث،
في مغامرات ودراما
غامضة.
وتضم قائمة الممثلين:
باتريك واربرتون ،كاثرين
أوهارا ،عاصف ماندفي،
ألف وودارد ،جوان
كوساك ،مالينا وايسمان،
ولويس هاينز ،إلى
جانب العديد من األسماء
الشابة التي سيعرفها
الجمهور للمرة األولى من
خالل المسلسل.

«مارفل» تكشف عن بوستر
لـ «»Captain Marvel

كشفت شركة مارفل عن
بوستر دعائي جديد لفيلم
 ،Captain Marvelخالل
فعاليات مؤتمر كوميك
كون بالبرازيل ،ومن المقرر
عرض الفيلم  8مارس
المقبل في دور العرض
حول العالم.
والفيلم بطولة بري
الرسون ،وجيما تشان،
وماكينا جريس ،ولي
بيس ،وبن مندلسون،
وصامويل ل .جاكسون،
وجود لو ،ودجيمون
هونسو ،ومن إخراج
آنا بودن ،وريان فليك،
ومن تأليف جين كوالن،
وليز فالنهيف ،وميج
ليفاف ،وكارلي مينش،
ونيكول بيرلمان ،وجنيف
روبرتسون-دووريت،
وروي توماس.
وتدور قصته حول تحول
كارول دانفيرز إلى واحدة
من أقوى األبطال في
الكون ،عندما تم اكتشاف
أن كوكب األرض في
منتصف حرب للمجرة
بين اثنين من األجناس
الغريبة.

جوردان بيل أعلن تفاصيل
فيلم «»Us

كشف المخرج جوردان
بيل ،الحاصل على جائزة
األوسكار ،عن فيلم Get
 ،Outعن تفاصيل فيلمه
القادم " ،"Usالذي يدور في
إطار رعب ودراما مشوقة،
مؤكدا أن الفكرة في حد
ذاتها جديدة ،وسيحمل
العمل أحداثا صادمة
للجمهور.
وقال بيل" :يدور الفيلم
حول أب وأم يأخذان
أطفالهما إلى منزل
على الشاطئ ،من أجل
االسترخاء مع األصدقاء،
قبل أن يتدخل في
إجازتهم بعض الغرباء
دون دعوة ،لتتحول
اإلجازة إلى جحيم
مخيف".
والفيلم بطولة مجموعة
متميزة من النجوم ،منهم
تيم هيدكر ،آنا ديوب،
شاهدي رايت جوزيف،
إيفان أليكس ،وماديسون
كاري ،إضافة إلى التوأم
نويل وكالي شيلدون،
حسبما نشر موقع
"."avclub

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻨﺠﺰ »أﺑﺮاج ﺳﻮرﻳﺔ« ...وإردوﻏﺎن ﻳﻬﺪد ﺑﻌﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮي
اﻷﺳﺪ ﻳﺮﻓﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﺤﺸﺪ ﺑﺈدﻟﺐ ...و»داﻋﺶ« ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺿﺮﺑﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ وأﻋﻨﻒ ﻗﺼﻒ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺬ ﺣﺮب ﻓﻴﺘﻨﺎم
ﻣﻊ إﻋﻼن »اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن« إﻧﺠﺎزﻫﺎ
ﻧﻘﺎط ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺪود ﺷﻤﺎل ،ﻗﺮر
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ إردوﻏﺎن
ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻣﻌﻘﻞ ﺣﻠﻔﺎء واﺷﻨﻄﻦ ﺷﺮق
اﻟﻔﺮات ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻴﻦ.

ﺗﺮﻗﺐ ﻟﻌﻮدة رﺑﻊ
ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ...
وﺧﻄﺔ أﻣﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺪول اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 5.5
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر

ﻓ ـ ـ ــﻲ رد ﺳـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻊ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺿـ ــﺮب
واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ ﻋـ ــﺮض اﻟ ـﺤ ــﺎﺋ ــﻂ ﺑﻄﻠﺐ
ً
ﻗـ ّـﺪﻣ ـﺘــﻪ رﺳ ـﻤ ـﻴــﺎ أﻧ ـﻘ ــﺮة ﻟــﻮاﺷـﻨـﻄــﻦ
ﻟﻠﻌﺪول ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻘﺎط ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪودﻫﺎ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻫﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﺑﺈﻃﻼق
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻀ ـﻔ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻨ ـﻬــﺮ اﻟـ ـﻔ ــﺮات،
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﺨــﺬﻫــﺎ اﻟ ـﻘ ــﻮات اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
وﺣ ـﻠ ـﻔ ــﺎﺋ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ وﺣـ ـ ـ ــﺪات ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟ ـﻜ ــﺮدﻳ ــﺔ وﻗ ـ ــﻮات ﺳــﻮرﻳــﺔ
ً
ً
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻗﺴﺪ( ﻣﻘﺮا وﻣﻨﻄﻠﻘﺎ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
وأﻛـ ــﺪ إردوﻏـ ـ ـ ــﺎن ،ﺧ ــﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع ﻓــﻲ أﻧـﻘــﺮة،
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻮﺷﻴﻜﺔ
"ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات ﻣﻦ
اﻹرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ اﻻﻧـﻔـﺼــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ وﻟﻴﺲ
ا ﻟـﺠـﻨــﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ" اﻟﻤﻨﺘﺸﺮﻳﻦ
ً
ﻫـﻨــﺎك وﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻳـﻀــﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ
اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ،
ً
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺪدا ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻣ ـﺼ ـ ﱡـﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ أن
ﻳـﺠـﻌــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ آﻣ ـﻨــﺔ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻋــﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ-
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺒﺞ ،ﻗﺎل إردوﻏﺎن
إﻧ ــﻪ "ﺗ ــﻢ اﺗ ـﺒ ــﺎع ﺗـﻜـﺘـﻴــﻚ ﻣـﻤــﺎﻃـﻠــﺔ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎره ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ً
وﻣﺎ زال ﻣﺘﺒﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ"،
ً
ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﻣﻦ أﻧﻪ "رﻏﻢ أن  85-80ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻣﻨﺒﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب،
ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ واﻗ ـﻌ ــﺔ اﻵن ﺗـﺤــﺖ ﺳـﻴـﻄــﺮة
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺮف
ﺑﻐﻄﺮﺳﺔ .اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻏﻴﺮ
ﻗـ ــﺎدرة ﻋـﻠــﻰ إﺧــﺮاﺟ ـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ ﻫـﻨــﺎك،
ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺳﻨﺨﺮﺟﻬﻢ".
وﻗ ـﺒ ــﻞ ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت ،أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ وزارة
اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ )اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﺘــﺎﻏــﻮن(
إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﺮب ﺣﺪود
ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺼﻮل أي ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ وﺣـﻠـﻔــﺎﺋـﻬــﺎ
اﻷﻛﺮاد ،ﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ
ً
اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺑﻄﻠﺐ ﻗـ ّـﺪﻣــﻪ رﺳـﻤـﻴــﺎ ﻳــﻮم
ّ
وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻛﺎر ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ
اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن
اﻟ ـﻨ ــﺰاع اﻟ ـﺴ ــﻮري ﺟـﻴـﻤــﺲ ﺟﻴﻔﺮي
ﺧ ــﻼل اﺟـﺘـﻤــﺎع ﻓــﻲ أﻧ ـﻘــﺮة ﻟـﻠـﻌــﺪول
ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط ووﺿــﻊ ّ
ﺣﺪ
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﺮدﻳﺔ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ّـﺪث ﺑ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻢ
"اﻟـ ـﺒـ ـﻨـ ـﺘ ــﺎﻏ ــﻮن" اﻟ ـﻜ ــﻮﻟ ـ ّـﻮﻧ ـﻴ ــﻞ روب
ﻣﺎﻧﻴﻨﻎ ،أﻣﺲ اﻷول ،إﻧﻪ "ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ
وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ ،أﻗﺎﻣﺖ
ّ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟـﻤــﺘـﺤــﺪة ﻣــﺮاﻛــﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺪودﻳ ــﺔ ﺷ ـﻤــﺎل

ﻗﻮات ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
ﺷــﺮق ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎوف
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ،ﺣﻠﻴﻔﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﻮ
ً
)ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ(" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
"ﻧﺤﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﺨﺎوف ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ ّ
اﻟﺠﺪ وﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ".

ﺗﺪرﻳﺐ وﺣﺸﺪ
وﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﺳـ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ــﻖ ،أﻋـ ـ ـ ــﺮب
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ ﺣـ ــﺰب "اﻟ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﺮ ﺟﻠﻴﻚ ﻋﻦ
اﺳـﺘـﻴــﺎء أﻧ ـﻘــﺮة اﻟـﺸــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ
رﺋﻴﺲ اﻷرﻛــﺎن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﻮزﻳﻒ
داﻧﻔﻮر إﻧﺠﺎز ﺗﺪرﻳﺐ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  40أﻟﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻛﺮدي ﺷﻤﺎل
ً
ﺳــﻮرﻳــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن "ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﻻ ﺗﺮى
ﻓــﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮات ﻣﻘﺎرﺑﺎت
ً
ذات ﻧﻮاﻳﺎ ﺣﺴﻨﺔ وﺳﺘﺘﺤﺮك ﻓﻮرا
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ
ً
ً
ﺧﻄﺮا ﺿﺪ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ".

ﺟﺒﻬﺔ إدﻟﺐ
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـﺒ ـﻬــﺔ ﻣـ ــﻮازﻳـ ــﺔ ،واﺻ ــﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳــﺪ ﺣﺸﺪ ﻗﻮاﺗﻪ
وﺣ ـﻠ ـﻔ ــﺎﺋ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻴ ــﻂ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ

"اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺴﻼح" ﻓﻲ رﻳﻒ إدﻟﺐ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﺰزت ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ً
ﺑـﻘـﻴــﺎدة ﺟـﺒـﻬــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺼــﺮة" )ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ(
ً
ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻬﺠﻮم ﻓــﻲ "أي
دﻗﻴﻘﺔ".
ووﻓ ــﻖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧ ـﺒ ــﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
"ﺳﺎﻧﺎ" وﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ،
ﻓ ـ ـ ـ ــﺈن وﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪات اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺶ رﻓـ ـﻌ ــﺖ
وﺗـ ـﻴ ــﺮة ﺗـﺤـﺸـﻴــﺪﻫــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟـﺒـﻬــﺎت
ﺣ ـﻠ ــﺐ وإدﻟـ ـ ــﺐ وﺣ ـ ـﻤـ ــﺎة ،وﺗ ـﺼ ــﺪت
ﻻﻋـﺘــﺪاءات وﻣـﺤــﺎوﻻت ﺗﺴﻠﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧ ـﻘ ــﺎط ﻋ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﺧـ ــﺮق ﺟــﺪﻳــﺪ
ﻻﺗـﻔــﺎق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣـﻨــﺰوﻋــﺔ اﻟﺴﻼح
ً
ً
ﻓﻲ إدﻟﺐ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ أﻳﻀﺎ ﺧﻼﻓﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ إدار ﺗـﻬــﺎ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ووﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻂ ﺣـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻗ ــﺐ
واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاد ،ﺗــﻮﻗــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدي ﻓﻲ
ً
"اﻟﻨﺼﺮة" أﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ ﻫﺠﻮﻣﺎ
ً
"ﺑﺄي دﻗﻴﻘﺔ" ﻋﻠﻰ إدﻟﺐ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ورود ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﺸﻮد ﻟﻠﺠﻴﺶ
اﻟﺴﻮري واﻟﻘﻮات اﻟﺮدﻳﻔﺔ واﻟﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺧـﻄــﻮط اﻟـﺘـﻤــﺎس أﺑــﺮزﻫــﺎ ﻓﻲ
ﺟ ـﺒ ـﻬ ــﺎت "اﻟـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ ورﻳ ـ ــﻒ ﺣ ـﻤــﺎة
ورﻳﻒ ﺣﻠﺐ وﺣﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ".
ً
وﺗـﺸـﻬــﺪ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ إدﻟ ــﺐ ﺧــﻼﻓــﺎ
ﺑﻴﻦ "ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم" و"اﻟﺠﺒﻬﺔ
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﺮﻳــﺮ" ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺷﻜﻞ
اﻹدارة اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،دون

اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻷي ﺣﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺮاﻗﻴﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻷﺛ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎء ،أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎدة
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴــﺔ،
أﻣــﺲ اﻷول ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﻮﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻌﺎﻗﻞ "داﻋــﺶ"
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﺳﺔ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺔ أﻧـ ـﻬ ــﺎ دﻛ ــﺖ
ﻫﺪﻓﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ وﻛﺮ ﺑﺪاﺧﻠﻪ
ً
 30ﻋـﻨـﺼــﺮا ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳـﻌـﺘــﺰﻣــﻮن ﻋﻘﺪ
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﻣـﻬــﻢ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻴــﺎدات واﻟـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻛ ــﺎن ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓ ـﻴــﻪ  14ﻣ ـﻤــﺎ ﻳـﺴـﻤــﻮن
ﺑــﺎﻻﻧـﻐـﻤــﺎﺳـﻴــﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋـﻠــﻦ ﻗﺎﺋﺪ
ﻓــﺮﻗــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻗ ـﻴــﺎدة
اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺮاق
اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴ ــﺪ ﺟـ ــﻮﻧـ ــﺎﺛـ ــﺎن ﺑـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮوم ،أن
"اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻧﻔﺬت أﻋﻨﻒ
ﻫـ ـ ـﺠ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ــﻢ "داﻋـ ـ ـ ـ ــﺶ"
اﻻرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﺣ ــﺪود اﻟ ـﻌــﺮاق ﻓﻲ
 3أﺷﻬﺮ" وﻫــﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﻌﺮﻛﺔ
ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟـ"داﻋﺶ"،
ﻋﻨﺪ ﺑﻠﺪة ﻫﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ
اﻟﺰور.

ﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ً
داﺧ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎ ،ﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺄت دﻣ ـ ـﺸـ ــﻖ

ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ :ﻋﻠﻰ »ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻞ« ﺑﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«
●

•

واﺻﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن،
أﻣﺲ ،اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺿـ ــﻮء اﻷﻓ ـﻜ ــﺎر
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺮوﺣ ــﺔ ﻹﻧـ ـﻬ ــﺎء اﻷزﻣـ ـ ــﺔ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ
اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ،
ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪه أن "اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﺤﻠﺔ أزﻣﺔ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﺘﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻓــﻲ اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ".
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﻟ ـ ـ "اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" إن "اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ
اﻷﺧﻴﺮة رﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎزل
ﻣﺜﻠﺚ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ
ّ
اﻟ ـﺴ ــﻨ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﺘــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣ ـﺼ ـﺘــﻪ ،واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻟـﻤـﻜـﻠــﻒ ﺳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي ﺑ ـﻘ ـﺒــﻮل ﻣـﺒــﺪأ
ﺗ ـﻤ ـﺜ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﻢ ،واﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاب اﻟ ـﺴ ـﺘ ــﺔ ﺑـﺘـﺴـﻤـﻴــﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﺨﺘﺎروﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﻢ ،اﻷﻣﺮ
اﻟــﺬي ﻳﺮﻓﻀﻪ ﻫــﺆﻻء ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ
ﺑ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﻢ ﺑـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﻢ وﺑ ـ ــﺎﻹﻗ ـ ــﺮار
ﺑﺤﻴﺜﻴﺘﻬﻢ وﺣﻘﻬﻢ" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن "رﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب ﻧـﺒـﻴــﻪ ﺑـ ـ ّـﺮي دﺧ ــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻂ ﺑﻘﻮة ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺘﺔ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ
ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗـﺒـﻠـﻬــﻢ ،وﻫ ــﻮ ﻳ ـﺤ ــﺎول أن
ﻳﻨﻬﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدر إﻟـ ـ ــﻰ أن "ﺑـ ــﺮي
ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎء
اﻟﺘﺸﺎوري ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺤﻞ اﻟــﺬي اﻗﺘﺮﺣﻪ
رﺋـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ ،واﻟ ــﺬي ﻳــﻮاﻓــﻖ ﻫﻮ
ﻋﻠﻴﻪ" .إﻻ أن ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ "اﻟﻠﻘﺎء"
أﻛــﺪت ﻟ ـ "اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ،أﻣــﺲ ،أﻧــﻪ "ﻓــﻲ ﺣﺎل
ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﺴﻨﺴﻤﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻔﺰة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
ً
اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء" ،وأﻋ ـﻄ ــﺖ ﻣ ـﺜ ــﻼ ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟ ــﻚ ﻗــﺎﺋــﺪ
اﻟـﺤــﺮس اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮري اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺣ ـﻤ ــﺪان ،اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻣــﻦ ﺿـﻤــﻦ اﻟـﻀـﺒــﺎط
اﻷرﺑ ـﻌــﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳﺠﻨﻮا  4ﺳ ـﻨــﻮات ،ﺑﻌﺪ
اﻏ ـﺘ ـﻴــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ رﻓـﻴــﻖ
اﻟﺤﺮﻳﺮي.
إﻻ أن وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺷﺪد ﻓﻲ
"ﻣﻨﺘﺪى اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ –
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ" ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ،أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺴﻜﻪ
"ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺤﻖ وﻫﻲ  11وزﻳﺮا،

»ﺗﺎﻳﻢ« ﺗﺨﺘﺎر ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎم

اﺧﺘﺎرت ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺎﻳﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
اﻟﺴﻌﻮدي ﺟﻤﺎل
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ُ
ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ،اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ٢
أﻛﺘﻮﺑﺮ داﺧﻞ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺑﻼده ﻓﻲ
إﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎم ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪة ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ آﺧﺮﻳﻦ
اﻋﺘﺒﺮوا »ﺣﺮاس اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ«.
وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ،اﺧﺘﺎرت
اﳌﺠﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎرﻳﺎ
رﻳﺴﺎ ،واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺒﻮرﻣﻴﲔ
ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ روﻳﺘﺮز؛ وا ﻟﻮن ،وﻛﻴﺎو
ﺳﻮي أو ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻌﺎن ﺣﺎﻟﻴﴼ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ »ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ُ
ﻏﺎزﻳﺖ« ،اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ
ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺠﻮم ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﺎﺑﻮﻟﻴﺲ ﻓﻲ
وﻻﻳﺔ ﻣﻴﺮﻳﻼﻧﺪ.

ﻟﺒﻨﺎن :ﺗﻔﺎؤل »ﻋﻮﻧﻲ« ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل أﻳﺎم
ﺑﻴﺮوت  -

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ً
ً
ً
ﻋﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ووﻓﺪا ﻓﺮﻧﺴﻴﺎ اﻣﺲ ﻓﻲ ﺑﻌﺒﺪا )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
وﻫ ــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻮع ﺣﺼﺘﻲ اﻟـﺘـﻴــﺎر ورﺋـﻴــﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ".
ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أن "اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ
رﺋـﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺳ ـﺘ ــﺆدي ﺣـﺘـﻤــﺎ إﻟ ــﻰ وﻻدة اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ".
وﻗﺎل" :ﻟﺴﻨﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻌﻄﻞ،
ﻓ ــﺎﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ ﻟ ـﻴ ــﺲ ﺑ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﺑــﻞ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ".
وﻛﺎن ﻋﻮن اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ﻓﻲ
ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا رﺋﻴﺲ "اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ"،
اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﺗـﻴـﻤــﻮر ﺟ ـﻨ ـﺒــﻼط ،وﻋ ــﺮض ﻣﻌﻪ
اﻷوﺿــﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد واﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟــﺮاﻫـﻨــﺔّ .
وﺛﻤﻦ
اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺟﻨﺒﻼط اﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟـﺘــﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ
رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤــﺮﻳــﻚ ﻣﻠﻒ
ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ أي وﻗ ــﺖ ﻣ ـﻀــﻰ" ،ﻣــﺆﻛــﺪا ﻋﻠﻰ
"اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ اﻹﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻋــﻮن،
ً
وﻣﺘﻄﻠﻌﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ".
وﻛـ ـﻤ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ ﻋ ـ ــﻮن أﻣ ـ ــﺲ أﻋ ـﻀ ـ ّـﺎء
"اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺎوري" ﻟـ ـﻠـ ـﻨ ــﻮاب اﻟ ـﺴ ــﻨ ــﺔ
ّ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻠﻘﺎء ات

اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑ ـﺒــﺮي ﺛ ــﻢ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮي،
وأﻣﺲ اﻷول وﻓﺪ "ﺣﺰب اﻟﻠﻪ" وﺿﻢ رﺋﻴﺲ
ﻛﺘﻠﺔ "ا ﻟــﻮ ﻓــﺎء ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ" اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ
رﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎون اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺤﺰب ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ أﻛـ ـ ـ ــﺪ ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮ ﻛـ ـﺘـ ـﻠ ــﺔ "اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
واﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ" اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ ﺑــﺰي ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء
"اﻷرﺑ ـﻌ ــﺎء اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﻲ" أﻣ ــﺲ ،أن "اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
ﺑﺮي ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ،وأﺑﺪى ﻛﻞ ﻣﺮوﻧﺔ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﻻدة اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "إن
ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺳﺘﺒﺼﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻮر ﻗﺮﻳﺒﺎ".
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻗ ــﺎﺳ ــﻢ ﻫــﺎﺷــﻢ:
"اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري ﻟﻦ ّ
ﻳﺴﻤﻲ أي ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻟﺘﻮزﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻧﻮاب اﻟﻠﻘﺎء ،وﻗﺮارﻧﺎ
ﺣﺎﺳﻢ وﻧﻬﺎﺋﻲ ،وﻧﻘﻄﺔ ﻋﺎﻟﺴﻄﺮ".
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،أﺑﻠﻎ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء
اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ ﺑـﻨـﻴــﺎﻣـﻴــﻦ ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ وزﻳ ــﺮ
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﻣــﺎﺗـﻴــﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ،
أﻣﺲ ،أن "ﻋﻠﻰ ﻗﻮات ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻷﻣﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن )ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻞ( اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺬل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﺣﺰب اﻟﻠﻪ".

وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أن "اﻷﻧـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق ﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻋـﻤــﻼ
ﻋ ــﺪواﻧ ـﻴ ــﺎ واﺿـ ـﺤ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ ﺣـ ــﺰب اﻟـﻠــﻪ
ﺗﺠﺎﻫﻨﺎ وﺗﺠﺎه ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﻴﻔﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻤﻬﻤﺔ أﻗــﻮى وأﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﻫــﺬه ﻓﻲ
اﻟـﻨـﻬــﺎﻳــﺔ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ".
وﺧﺘﻢ" :ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﻊ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب
أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪوان ﻫﺬه ﺿﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ".
وﺗﺄﺗﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪس ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ
زﻳﺎرة اﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﺸﺪد
ﺣ ــﺪود إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻃﻠﻊ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻖ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺗﺼﻞ اﻷراﺿﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن .وﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺪودﻳ ــﺔ
اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ اﻟــﺬي وﺻــﻞ إﻟﻰ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ إن "اﻟﻨﻔﻖ ﺣﻔﺮه إرﻫﺎﺑﻴﻮن
إﺳــﻼﻣ ـﻴــﻮن" ،ﻣﺘﻬﻤﺎ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ
ّ
"ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ ﺿﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ" ،اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـ
"اﻟﻤﻼذ اﻵﻣﻦ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".

إﻟـ ــﻰ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻹرﻫـ ـ ــﺎب
ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎدرة أﻣ ـ ـ ــﻼك ﻣ ـﻌ ــﺎرﺿ ـﻴ ــﻦ
وﻋـ ــﺎﺋـ ــﻼﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ ،ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻴــﺪ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ
وﻧﺸﻄﺎء ﻃﺎﻟﺘﻬﻢ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات.
وﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻟــﻢ ﻳــﺪﺧــﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗ ـ ـ ــﻢ  10ﺣـ ـﻴ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﺑ ـﻌ ــﺪ،
ُﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪم ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ
اﻹرﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﻞ ﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدرة
اﻟـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜــﺎت ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ أﻣــﻼك
أﺷـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎص ﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ــﻮا ﻓ ــﻲ
أﻋ ـﻤ ــﺎل ﻋ ـﻨــﻒ .وﺗ ــﺪاوﻟ ــﺖ ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﻗ ــﻮاﺋ ــﻢ،
ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺎت ﺣـﻘــﻮﻗـﻴــﺔ أﻧﻬﺎ
دﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ ،ﺗ ـﺜ ـﺒ ــﺖ ﺻـ ـ ـ ــﺪور ﻣ ـﺌ ــﺎت
أواﻣــﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺎل رﺑﻤﺎ آﻻف
اﻷﺷﺨﺎص.

اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ،أﻛﺪت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
أن رﺑ ـ ــﻊ ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﻻﺟ ـ ــﺊ ﺳـ ــﻮري
ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺑ ــﺈﻣـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدة
إﻟ ــﻰ دﻳــﺎرﻫــﻢ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ رﻏــﻢ
اﻟ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﻖ اﻟ ـﻬــﺎﺋ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﺋـ ــﺪﻳـ ــﻦ ،داﻋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ دﻋ ــﻢ

اﻟ ـﻤــﻼﻳ ـﻴــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻻ ﻳ ــﺰاﻟ ــﻮن ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة.
وأﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ اﻷﻣـ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻋﻦ
إﻋــﺪاد ﺧﻄﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  5.5ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
واﻟﺒﻠﺪان اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ
ﻟﻬﻢ وﻫﻲ اﻷردن وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن
وﻣﺼﺮ واﻟ ـﻌــﺮاق ﺧــﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ .2020-2019

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺑﺎدة
وﻓــﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،وﻗــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﻲ دوﻧ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ،
أ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻗـ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ــﻮن
اﻹﻏــﺎﺛــﺔ واﻟـﻤـﺴــﺎء ﻟــﺔ ﻋــﻦ اﻹﺑ ــﺎدة
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌــﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ،
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـ ـﻴـ ــﻮﺟـ ــﻪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪات اﻻﺳﺘﻘﺮار
واﻻﻧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎش ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ اﻷﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺳﻴﺸﺠﻊ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻳ ـﺸ ـﺘ ـﺒــﻪ ﻓـ ــﻲ ارﺗـ ـﻜ ــﺎﺑـ ـﻬ ــﻢ ﺟ ــﺮاﺋ ــﻢ
ﺿــﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﺟــﺮاﺋــﻢ إﺑــﺎدة
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟ ــﻚ أﻋ ـﻀــﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎت إرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ
أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق أو
ﺳﻮرﻳﺔ.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ
ﻣﺆاﻣﺮة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑـ٢٠١٩

ﺣﺚ اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ أﻣﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣﺪﺗﻬﻢ،
ﻗﺎﺋﻼ إن "اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺳﺘﺴﺘﻐﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت وﻣﻦ
اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺪﺑﺮ ﻣﺆاﻣﺮات" ﺿﺪ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ .٢٠١٩
وﻗﺎل ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ" :ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻷن ﻋﺪوﺗﻨﺎ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺧﺒﻴﺜﺔ وﺷﺮﻳﺮة ورﺑﻤﺎ
ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﻟﻌﺎم ."٢٠١٩
وأﺿﺎف "ﻟﻜﻨﻨﺎ أﻗﻮى ﻣﻨﻬﻢ
وﺳﻴﻔﺸﻠﻮن ﻛﻤﺎ ﻓﺸﻠﻮا ﻓﻲ
اﳌﺎﺿﻲ" .وﺗﺼﺎﻋﺪت اﻟﺘﻮﺗﺮات
اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن رﻓﻌﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ
واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮارﻳﺦ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ
»ﻣﺸﺎورات اﻟﺴﻮﻳﺪ« ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﻴﻮم وﺗﺒﺎدل اﻷﺳﺮى ﻳﺘﻀﻤﻦ رﻓﺎت ﺻﺎﻟﺢ
ﻛـﺸــﻒ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﺳ ــﺮي ﻟــﻸﻣــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ أرﺟﻌﺖ ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺳﻠﺤﺔ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﺤﺮﻛﺔ "أﻧ ـﺼــﺎر اﻟـﻠــﻪ" ﻓــﻲ اﻟﻴﻤﻦ
إﻟﻰ إﻳﺮان.
وﺟــﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،اﻟــﺬي أﻋــﺪه أﻣﻴﻦ ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
أﻧـﻄــﻮﻧـﻴــﻮ ﻏــﻮﺗـﻴــﺮﻳــﺲ أن وﺣــﺪﺗــﻲ إﻃ ــﻼق ﺻــﻮارﻳــﺦ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺪﺑﺎﺑﺎت ﺻﻨﻌﺘﺎ ﻓﻲ إﻳﺮان.
وﻗــﺎل ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
إﻳ ـ ــﺮان" :وﺟـ ــﺪت اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة أن
اﻟﻮﺣﺪﺗﻴﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وأن
اﻟـﻌــﻼﻣــﺎت ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟ ــﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ ﻓــﻲ 2016
و ."2017وأﺿ ــﺎف" :اﺧـﺘـﺒــﺮت اﻷﻣــﺎﻧــﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺻــﺎروخ
ً
ً
أرض ـ ﺟﻮ ﻣﻔﻜﻜﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺿﺒﻄﻪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ وﻻﺣﻈﺖ
أن ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﺻﺎروخ إﻳﺮاﻧﻲ".
وذﻛـ ــﺮ أن اﻷﻣـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ُ ﻓـﺤـﺼــﺖ ﺣ ـﻄــﺎم ﺛــﻼﺛــﺔ
ﺻــﻮارﻳــﺦ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ أﺧــﺮى أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻳﻮﻣﻲ  25ﻣﺎرس و 11أﺑﺮﻳﻞ  2018ووﺟﺪت "ﺧﻮاص
ﺗـﺼـﻤـﻴـﻤـﻴــﺔ رﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻣ ــﻊ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑﺼﺎروخ ﻗﻴﺎم  1اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻟﻤﺪى".
ﻟﻜﻦ اﻷﻣـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﻟــﻢ ﻳـﺤــﺪد ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻛﺘﺸﺎف
ً
اﻟﻮﺣﺪﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻗﺮارا ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة دﺧﻞ
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2016
وﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﺮار إﻳﺮان ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد أو ﺗﺼﺪﻳﺮ أﺳﻠﺤﺔ
أو ﻣ ــﻮاد ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻬــﺎ ﺑ ــﺪون ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ
اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺟﺮى رﻓﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ إﻳ ــﺮان ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2016ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﻛ ــﺪت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟــﺬرﻳــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟـﺘــﺰام ﻃﻬﺮان ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﻨﻮوي
ﻣــﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﻟﻜﻦ إﻳﺮان ﻻ ﺗﺰال ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻈﺮ
أﺳﻠﺤﺔ ﻓﺮﺿﺘﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﻴﻮد أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ
أﻧ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ اﻧـﺴـﺤــﺎب اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﻔــﺎق
اﻟﻨﻮوي ،أﻋﺎدت ﻓﺮض ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ﻃﻬﺮان ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ آﺧـ ـ ـ ــﺮ ،أﻓـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻣـ ـﻘ ــﺮﺑ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺄن
ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ ،ﺳﻴﺼﻞ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ إﻟﻰ اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺟـﻬــﻮد اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣ ـﻤــﻲ ،ﻣــﺎرﺗــﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ،
واﻟــﺪﻓــﻊ ﺑــﺄﻃــﺮاف اﻟـﻨــﺰاع ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ.
ﻛـﻤــﺎ أﻓ ــﺎدت ﻣ ـﺼــﺎدر دﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ ﻏــﺮﺑـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ
اﻟﻤﺸﺎورات ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺑﺄن وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺻﻠﻮا
إﻟــﻰ اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ أﻣــﺲ ،ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎدي ﺗﺠﻤﻊ أﻟﻐﺎﻣﺎ ﺗﻢ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة أﻣﺲ اﻷول )إي ﺑﻲ أﻳﻪ(
اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎورات ،اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟـﻴــﻮم ،واﻟـﺨــﺮوج ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻀﻤﻦ
اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻘﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،ﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻹﻋــﻼم اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻌﻤﺮ
اﻹرﻳــﺎﻧــﻲ ،إن ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻸﺳﺮى واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﺷﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ أﻗﺎرب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ،وﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ.
وﻣﻊ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺸﺎورات ،اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻋﻠﻦ
ﻋﻦ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪرﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي و"أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ" اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ
ﻃﻬﺮان ﻟﺘﺒﺎدل ﻗﺮاﺑﺔ  15أﻟﻒ أﺳﻴﺮ.
وﻗﺎل ﻣﻨﺪوﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ،إن ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻷﺳﺮى
ﺳ ـﺘ ـﺠــﺮي ﻋ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻄ ــﺎر ﺻ ـﻨ ـﻌــﺎء اﻟـ ــﺬي ﻳـﺴـﻴـﻄــﺮ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن وﻣﻄﺎر ﺳﻴﺌﻮن ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟـﺒــﻼد ،اﻟﺬي
ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺮف
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣ ــﻢ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة واﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ
اﻷﺣﻤﺮ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻋﻘﺪت "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ" ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻃﺮﻓﻲ
اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ،واﻟﺘﻘﺖ
وزﻳﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻣﺎرﻏﻮت ﻓﺎﻟﺴﺘﺮوم.
)اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ ،اﻷﻧﺎﺿﻮل(
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اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٦ :دول واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ »ﻛﻴﺎن اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ«

ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،أﻣ ــﺲ ،اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ
اﺗﻔﺎق ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻛﻴﺎن ﻟﺪول اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺣﻤﺮ وﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن.
وﺳـﻴـﻀــﻢ اﻟ ـﻜ ـﻴــﺎن اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ،
وﻣ ـﺼــﺮ ،واﻟ ـﺴ ــﻮدان ،وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ،
واﻟﻴﻤﻦ ،واﻟﺼﻮﻣﺎل ،واﻷردن.
وﻗﺎﻟﺖ ﻗﻨﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
إن اﻟـ ـﻜـ ـﻴ ــﺎن ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﺪﻓﻪ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﺪول اﻟﺤﻮض.
وﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻫ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدي
اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺒ ــﻪ ،ﺑ ـﻘ ـﺼــﺮ
اﻟـﻴـﻤــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض أﻣ ــﺲ ،ﻛﻼ
ﻣ ــﻦ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي
ﺳــﺎﻣــﺢ ﺷ ـﻜــﺮي ،ووزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺸــﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ
ﻣﺤﻤﻮد ﻳﻮﺳﻒ ،ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ أﺣﻤﺪ ﻋــﻮض ،ووزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺪﻳﺮدﻳﺮي
اﻟﺪﺧﻴﺮي ،وﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ،
واﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟــﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
وﺷ ـ ــﺆون اﻟـﻤـﻐـﺘــﺮﺑـﻴــﻦ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻷردﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮ زﻳ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـﻔ ـﻠــﺢ
اﻟﻠﻮزي ،وﺑﺤﺚ ﻣﻌﻬﻢ ﺳﺒﻞ إﻧﺸﺎء
اﻟﻜﻴﺎن ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﺧﻠﻴﺞ
ﻋﺪن.
وﻧﺎﻗﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎع آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﻴﻦ اﻟــﺪول ،ودور إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻜﻴﺎن ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﺠﺎرة
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ُ
وﻳ ـﻌــﺪ اﻟـﺒـﺤــﺮ اﻷﺣ ـﻤــﺮ أﺣ ــﺪ أﻫــﻢ
ﻃــﺮق اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﻘﻞ
ﻧ ـﺤــﻮ  15ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻴــﺶ ﻓ ــﻲ دوﻟ ــﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻣﻠﻴﻮن
ﻧﺴﻤﺔ.
وﺧ ــﻼل ﻛﻠﻤﺔ ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﻣﻊ
ﻧ ـﻈ ــﺮاﺋ ــﻪ ﻣ ــﻦ دول ﺣ ـ ــﻮض اﻟـﺒـﺤــﺮ
اﻷﺣ ـﻤــﺮ وﺧـﻠـﻴــﺞ ﻋ ــﺪن ،أﻟ ـﻘــﻰ وزﻳــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﺎدل اﻟﺠﺒﻴﺮ
اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ إﻳ ـﺠ ــﺎد ﻛـﻴــﺎن
وآﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﺪول
اﻟـﻤـﻄـﻠــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﺤــﺮ اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ ،وﻣــﺎ
ﻳـ ـﺘ ــﺮﺗ ــﺐ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺠﺒﻴﺮ إن "إﻧﺸﺎء ﻛﻴﺎن ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻫﻮ
ﻟﻨﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧـﺘـﻌــﺎون ﻓــﻲ اﻷﻣ ــﻮر
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻟـﺒـﻴـﺌـﻴــﺔ واﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻬــﻢ ﻛ ــﻞ دوﻟـ ـﻨ ــﺎ ،وأﻋ ـﺘ ـﻘــﺪ أن
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻜ ـﻴــﺎن ﺳـﻴـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻷﻣــﻦ واﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ
أ ﻧــﻪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﺑﻤﻤﺜﻠﻲ دول اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض أﻣﺲ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺮﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ".
وﺗﺎﺑﻊ" :إن ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ
دوﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ أي ﻗﻮى
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﻌﺐ
دورا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ".
ُ
وﻳ ـﻌــﺪ اﻟـﺒـﺤــﺮ اﻷﺣ ـﻤــﺮ أﺣ ــﺪ أﻫــﻢ
ﻃــﺮق اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﻘﻞ
ﻧ ـﺤــﻮ  15ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻴــﺶ ﻓ ــﻲ دوﻟ ــﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻣﻠﻴﻮن
ﻧﺴﻤﺔ.

ﻓــﻲ ﺳﻴﺎق آﺧــﺮ ،ﺟــﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ،أﻣــﺲ،
ﺗﺄﻛﻴﺪ إدارﺗﻪ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ووﻟﻲ
ﻋﻬﺪﻫﺎ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻊ "روﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮز"
ﻧ ـﺸــﺮت ﻣـﻘـﺘـﻄـﻔــﺎت ﻣـﻨـﻬــﺎ ،وﺻــﻒ
ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻷﻣـﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺎن
ً
ﺑــﺄﻧــﻪ "زﻋ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ" ،ﻣــﺆﻛــﺪا
ً
أﻧــﻪ ﻳﻤﺴﻚ ﺟـﻴــﺪا ﺑــﺰﻣــﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ،
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن "اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻠﻴﻒ
ً
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا" ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ.
وﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﻲ ﺑ ـﻌــﺾ أﻋ ـﻀــﺎء
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻧ ـ ـﻐـ ــﺮس ﻟ ـ ـﻔـ ــﺮض ﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت

)واس(

ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،ﻗ ـ ــﺎل ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ:
"أﺗ ـﻤ ـﻨــﻰ ﺑـﺤــﻖ أﻻ ﻳـﻘـﺘــﺮح اﻟـﻨــﺎس
أﻻ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻠﻴﺎرات
ﻣﻦ اﻟــﺪوﻻرات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﻮﻟﻮﻧﻬﺎ
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن( إﻟﻰ روﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ
ً
ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺧـ ـ ــﺺ ،ﺑ ـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ ﻣﻨﺤﻨﺎ
إﻳﺎﻫﺎ .ﺗﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف
ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .ﺗﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﻋﻘﻮد
ﻋ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد
اﻟـﻀـﺨـﻤــﺔ .أﺗـﻤـﻨــﻰ أﻻ ﺗـﻜــﻮن ﻫــﺬه
ﺗﻮﺻﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﻴﺄﺗﻮن ﻟﻠﻘﺎﺋﻲ".
)اﻟﺮﻳﺎض ـ ـ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واس،
د ب أ(

١٩

دوﻟﻴﺎت

ﺣﺒﺲ ﻣﺼﺮي ارﺗﺪى »ﺳﺘﺮة
ﺻﻔﺮاء« وإﻃﻼق واﺋﻞ ﻋﺒﺎس

ّ
ﻣﺤﻜﻤﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻈﻠﻢ ﻣﺒﺎرك
● اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮب ذﻛﺮى ﺛﻮرة " 25ﻳﻨﺎﻳﺮ" اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي
ﻣﺤﺎم
اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ﻋﺎم  ،2011أﻟﻘﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ
ٍ
ﻧﺸﺮ ﺻﻮرة وﻫﻮ ﻳﺮﺗﺪي "ﺳﺘﺮة ﺻﻔﺮاء" ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن
ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
وذﻛﺮت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺎﻫﻴﻨﻮر اﻟﻤﺼﺮي ،أن ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺖ اﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ وأﺣﻴﻞ إﻟﻰ
ً
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻷﻣﺮ ﺑﺤﺒﺴﻪ ،أﻣﺲ اﻷول 15 ،ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺑﻌﺪ أن ﻧﺸﺮ ﺻﻮرة ﻟﻪ وﻫﻮ ﻳﺮﺗﺪي اﻟﺴﺘﺮة.
ً
وأﻓـ ــﺎدت اﻟﻤﺼﺮي ﺑــﺄن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻋﺘﺒﺮت اﻟ ـﺼــﻮرة ﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ :رﻣﻀﺎن ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ "اﻻﻧﻀﻤﺎم
ً
إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺳﺴﺖ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر وﻧﺸﺮ أﻓﻜﺎرﻫﺎ وﺣﻴﺎزة أوراق
وﻣﻨﺸﻮرات وﺣﻴﺎزة ﺳﺘﺮات ﺻﻔﺮاء واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ وﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ وﻧﺸﺮ ﻓﻜﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".
وﻗﺎل ﺗﺠﺎر وﺑﺎﻋﺔ ﻣﻌﺪات أﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻨﻌﺘﻬﻢ ﻣﻦ
ﺑﻴﻊ اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻧﺸﻄﺎء ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ
ً
ﻏﺮار ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،رﻓﺾ اﻟﻘﻀﺎء اﻷوروﺑﻲ ،أﻣﺲ ،ﺗﻈﻠﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي اﻷﺳﺒﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﺬي اﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ أﻣﻮاﻟﻪ
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة .2011
وﻓﻲ ﻗﺮار ﺻﺪر ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ،إﻧﻬﺎ
"ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ وﺗﺆﻛﺪ ﻗ ــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ ﻓﻲ  2017و2018
ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷرﺻﺪة" رﻏﻢ ﻗﻴﺎم ﻣﺒﺎرك ﺑﺴﺪاد أﻣﻮال ﻣﺨﺘﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ .وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ "ﻣﺤﻖ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر
أن ﻣﺒﺎرك ﻣــﺎزال ﻣﻮﺿﻊ إﺟــﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺧﺘﻼس أﻣــﻮال ﻋﺎﻣﺔ ،أﻣﺎم
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺼﺮي".
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،أﻛــﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻴﺎن ﻣﺼﺮﻳﺎن ،أن اﻟﺴﻠﻄﺎت أﻃﻠﻘﺖ
أﻣﺲ ،ﺳﺮاح اﻟﻤﺪون اﻟﺒﺎرز اﻟﻨﺎﺷﻂ واﺋﻞ ﻋﺒﺎس ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ
اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.
ً
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ أﻣﺲ ،ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺠﻨﺪ و 24ﺗﻜﻔﻴﺮﻳﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ "ﺳﻴﻨﺎء  ،"2018وﻛﺸﻒ اﻟﺒﻴﺎن اﻟـ 30ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ 403
ً
أﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ واﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ.
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ﺑﻌﺪ أﻗﻮى اﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﺣﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
»ﺗﺘﺮﻧﺢ«
ﻣﺎي
ً

»اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ« ﻳﺴﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ...واﻟﻘﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺳﺘﺠﺪد رﻓﺾ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺳﻮى
أﻗﻞ ﻣﻦ  ٤أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﻤﻘﺮر ﻟﺨﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ  ٢٩ﻣﺎرس
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻛﺎد اﺗﻔﺎق »ﺑﺮﻳﻜﺴﻴﺖ«
اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﺘﻪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا
ﻣﺎي ﻳﻄﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ ﺣﺰﺑﻬﺎ.

ً
ً
ً
ﻃﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  48ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ زﻋﺎﻣﺔ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء
ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣــﺎي ﻟـﺤــﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎ
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".
وﻗـ ـﺒـ ـﻴ ــﻞ ﺳ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت ﻣ ـ ــﻦ ﺗـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ﺣ ــﺰب
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ) (TORYﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم،
ذﻛــﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻋــﺪة أن  174ﻋﻀﻮا
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ أﻋﻠﻨﻮا دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻤﺎي ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺑﺘﺠﺎوز اﻗﺘﺮاع ﺣﺠﺐ
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ.
ورﻏﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ  48ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ وﺛﻴﻘﺔ دﻋﻮا
ﻓﻴﻪ ﻧــﻮاب اﻟﺤﺰب إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح
اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ
دﻋﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  315ﻋﻀﻮا.
وﺳﺠﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ،
ﺑﻌﺪ أن ذﻛ ــﺮت "ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋـ ــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ"
)ﺑــﻲ ﺑــﻲ ﺳ ــﻲ( ،أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋـﻀــﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺳﻴﺪﻋﻤﻮن ﻣﺎي ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ .وﻋـﻨــﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ  13.15ت
غ ،وﺻﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ 1.2588
دوﻻر ،ﺑﻌﺪ أن اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ
ﻣﻨﺬ  20ﺷﻬﺮا ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  .1.2478وﺳﺠﻞ اﻟﻴﻮرو
 90.17ﺑﻨﺴﺎ.

ﻣﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪة
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎي ﻗﺪ ﺣﺬرت ﻣﻦ أن أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﺎدة ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﻀﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄــﺮ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن رﺣﻴﻠﻬﺎ
ﺳﻴﺆﺧﺮ ﻣﺴﺎر "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" أو ﻳﻮﻗﻔﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ،ردا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﺮار
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ،إﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻗ ـﺘــﺮاع ،اﻟ ــﺬي ﺳﻴﺠﺮﻳﻪ اﻟﻨﻮاب
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ،
ﻣﻌﺘﺒﺮة أن إدﺧﺎل اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎذﺑﺎت وﺧﻼﻓﺎت ،ﺳﻴﺆدي
اﻟﻰ إﺿﻔﺎء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﻐﻤﻮض،
اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﺳـﺘـﻜــﻮن ﻟــﻪ اﻧـﻌــﺎﻛـﺴــﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻓﻲ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ داﺧﻞ ﺣﺰﺑﻬﺎ،
أوﺿﺤﺖ ﻣﺎي اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ أﻛﺒﺮ أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ
وإﺛﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ،
ﺳ ــﺎرع اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻛـﺒــﺎر أﻋـﻀــﺎء ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ
ﻟﻺﻋﺮاب ﻋﻦ دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻬﺎ.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،ﻗ ــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
ﺳﺎﺟﺪ ﺟــﺎوﻳــﺪ ،اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ إن "آﺧــﺮ
ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻵن ﻫﻮ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺤﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ".
ً
وأﺿﺎف أن "ﺗﺤﺪي ﻣﺎي ﺳﻴﺒﺪو أﻧﺎﻧﻴﺎ وﺧﻄﺄ.

ً
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ١٢ :ﻗﺘﻴﻼ
ﺑﻬﺠﻮم اﻧﺘﺤﺎري ﻟـ »ﻃﺎﻟﺒﺎن«

رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪي اﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻫﻲ
اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻐﺎدرﺗﻨﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻓﻲ  29ﻣﺎرس".
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أﻋـﻠــﻦ وزﻳ ــﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺆﻳﺪ
ﻟـ "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻏــﻮف ،أﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
اﻟـﻤـﺤـﺘـﻤـﻠـﻴــﻦ ﻟ ــﺰﻋ ــﺎﻣ ــﺔ "اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ـﻴ ــﻦ" ،أﻧــﻪ
ﺳ ـﻴ ـﺼــﻮت ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤــﺔ ﻣ ـ ــﺎي ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﺟﻴﺮﻣﻲ ﻫﺎﻧﺖ.
ورﺻ ـ ــﺪت وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ إﻋـ ــﻼم ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ،
ﺗ ـﻐــﺮﻳــﺪات أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  100ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،أﻋﻠﻨﻮا ﻓﻴﻬﺎ دﻋﻤﻬﻢ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻗ ـﺒــﻞ ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ ،أﻋـﻠــﻦ
ﻏــﺮاﻫــﺎم ﺑــﺮادي رﺋﻴﺲ "ﻟﺠﻨﺔ  "1922ﻓﻲ
ﺣــﺰب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ،ﺗـﺠــﺎوز اﻟـﺤــﺪ اﻟــﻼزم
ﻟـﻠـﻨــﻮاب اﻟـﻤــﺆﻳــﺪﻳــﻦ ﻹﺟـ ــﺮاء اﻗ ـﺘ ــﺮاع ﻋﻠﻰ
ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ،وﻫﻮ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وأﺿﺎف
أن "اﻻﻗﺘﺮاع ﺟﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

و 11ﻣـﺴــﺎء ﻓــﻲ ﻗــﺎﻋــﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻌـﻤــﻮم،
وﺳﺘﻌﻠﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ".
وﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑـﻤــﺎي إذا ﺻـ ّـﻮت
ﺿﺪﻫﺎ  158ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ،وﻋﺪدﻫﻢ
 315ﻧﺎﺋﺒﺎ.

ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻧﻘﺎذ
وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﻴﺮة ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺎي ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺣـﻴــﺚ ﻟﻘﻴﺖ ﺻ ــﺪى ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻀﻮا رﻓﻀﺎ
ﻗﺎﻃﻌﺎ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻋ ــﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل
"ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ".
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎرة اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ أﻧﺠﻴﻼ
ﻣﻴﺮﻛﻞ ،ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣــﺎي ،إن ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق "ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣـﻤـﻜــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﻃـ ـ ـ ــﻼق" .ﻛﻤﺎ
أﻋﺮﺑﺖ ﻣﻴﺮﻛﻞ ،أﻣﺲ ،ﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﻣــﻦ ﻣ ـﻐ ــﺎدرة اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ
ﺑ ـﻤ ــﻮﺟ ــﺐ اﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﻳ ـﻨ ـﻈــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ
اﺳﺘﺒﻌﺪت أن ﺗﻄﺮأ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻧﺺ

"ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ﺧﻼل اﻟﻘﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم.
وأﻋﺮﺑﺖ ﻣﻴﺮﻛﻞ أﻣﺲ ﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﺑــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﻣــﻦ ﻣ ـﻐ ــﺎدرة اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق ،وﻗﺎﻟﺖ أﻣــﺎم اﻟﻨﻮاب اﻻﻟﻤﺎن
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن ﻗﺒﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ ﻗﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ "ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ" ﺑﻬﺪف
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻧﻨﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﺗﻔﺎق اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﺠﺪدا ،وﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻔﻀﻲ
اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت إﻟﻰ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات" ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي
اﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﻣﺎي ﺧﻼل اﻟﻘﻤﺔ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎرت اﻟـ ــﻰ أن ﺑــﺮﻟ ـﻴــﻦ ﺑ ـ ــﺪأت اﻋـﺘـﻤــﺎد
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑــﺪون اﺗﻔﺎق ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻓﺮاﻏﺎ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺢ "ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ"
ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻟﻸﻟﻤﺎن اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ً
ً
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺜﻴﺮ ﻗﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ

•

ﺷــﻮﻣــﺮ ﻳﺤﻨﻲ رأﺳ ــﻪ ﺧــﻼل اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ إﻟــﻰ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺰل
ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟــﺮﺗـﻬــﺎ ﻣﻌﻪ وﻛــﺎﻟــﺔ "روﻳ ـﺘــﺮز" ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴــﺾ،
وﻧﺸﺮت ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ أﻣــﺲ ،أﺟــﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛــﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺰﻟﻪ:
"ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ أي ﺷﻲء ﺧﻄﺄ وأوﺟﺪ أﻋﻈﻢ
ً
اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﺪﻧﺎ ،ﻟﺴﺖ ﻗﻠﻘﺎ وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻨﺎس ﺳﻴﺜﻮرون
إذا ﺣﺪث ذﻟﻚ".
ّ
وﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌــﻠــﻖ ﺑـﺤـﻤـﻠــﺔ إﻋ ـ ــﺎدة اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ" :أﻋـﺘـﻘــﺪ
أﻧﻨﻲ ﺳﺄﺣﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻓﻲ إﻋــﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ .أﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي .ﻛﺎﻧﺖ  50ﺑﺎﻷﻣﺲ أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟ ﻫﺬا أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ )اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك( أوﺑﺎﻣﺎ".

واﺷﻨﻄﻦ ــــ إﻳﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ

اﻟﻤﺸﺎدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ،أﻣﺲ
اﻷول ،أﻣ ــﺎم وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋ ــﻼم ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ وزﻋ ـﻴــﻢ اﻷﻗﻠﻴﺔ
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻴــﻮخ ﺷــﻮك
ﺷ ــﻮﻣ ــﺮ ،وزﻋ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ
رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﻨ ــﻮاب اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﻧﺎﻧﺴﻲ
ﺑ ـﻴ ـﻠــﻮﺳــﻲ ،ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻧــﺎﺋ ـﺒــﻪ ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ ﺑـﻨــﺲ،
أﻇ ـﻬ ــﺮت ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻻﻓ ــﺖ أن ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻳـﺨــﻮض
ﺻــﺮاﻋــﺎ ﻣــﺮﻳــﺮا ﻗــﺪ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﺧـﺴــﺎرة ﺣﻈﻮﻇﻪ
ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻋﺎم .2020
ﺗ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد
ﻟــﻮﻗــﻒ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻌــﺎم إذا
ﻟــﻢ ﺗﻠﺐ ﺷــﺮوﻃــﻪ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء اﻟـﺠــﺪار ﻣﻊ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﻳﻀﻴﻒ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات
واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
وﻋــﻮده اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أﻣــﺎم ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻓﺎ.
وإذا أﺿـﻔـﻨــﺎ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﻟـﻤـﻔـﺘــﻮﺣــﺔ اﻟﺘﻲ
وﻗﻌﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﺳﺎﺑﻘﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ
ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺰﺑـﻴــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮري واﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ
ﻳ ـ ـﺤـ ــﺬرون ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻷزﻣ ـ ـ ــﺔ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،إذا
اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت ﻓ ــﻲ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺎت ﺗــﺮاﻣــﺐ،

واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻀﻴﻒ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
إﻟﻰ »ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﺣﺮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ«

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻧﻬﺎ
أدرﺟﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ
اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ
اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ
اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ إﺳﻼم أﺑﺎد
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،أﻣﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ّ
اﻷول ،إﻧﻪ ﺻﻨﻒ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺿﻤﻦ "اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﻗﻠﻘﺎ
ﺷﺪﻳﺪا" ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي
ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮط
ﻋﻠﻰ إﺳﻼم أﺑﺎد ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ
ّ
اﻟﺤﺮﻳﺎت.
ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ
وﺷﻜﻜﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﺎدﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة،
ووﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﻴﺰة
و"ذات دواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ" ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻏﺎﺿﺐ ﺻﺪر ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ إﺳﻼم آﺑﺎد.
)واﺷﻨﻄﻦ  -أ ف ب(

ﻣﺎي ﺗﻐﺎدر ﻣﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(
ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﺐ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ  2016ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻣﻐﺎدرة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ،إﻧﻬﻢ إذا أﻃﺎﺣﻮا
ﺑﻬﺎ ﻓﺴﻴﻀﻄﺮ أي زﻋﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ إﻟــﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻟﺨﺮوج ،أو رﺑﻤﺎ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
" 10داوﻧﻴﻨﻎ ﺳﺘﺮﻳﺖ"" :ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك زﻋﻴﻢ
ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ  21ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻟﺬا
ﻓﺄي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ﺗﺠﺎزف ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ
أﻳﺪي ﻧﻮاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن".
وﻻﺣـ ـﻘ ــﺎ ،أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ اﻟـ ـ ــﻮزراء ﺧــﻼل
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﻮاب ،أن إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺟــﺪﻳــﺪة "ﻻ ﻳ ــﺰال ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ،وﻟ ــﻦ ﻳـﻜــﻮن ﻓﻲ
اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ" .وﻓﻲ ردﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد
إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛﺎن ﺣﻮل "ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ" ،ﻗﺎﻟﺖ":
أﻋﺘﻘﺪ أن ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺣﺘﺮام اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي أﺟﺮي
ﻓﻲ ."2016
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎي ﻗﺪ اﺿﻄﺮت اﻟﻰ إﻟﻐﺎء زﻳﺎرﺗﻬﺎ
اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻷﻳــﺮﻟـﻨــﺪﻳــﺔ دﺑـﻠــﻦ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻣﺴﻮدة اﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ،ﻛﻤﺎ أﻟﻐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء ،ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺗــﻢ اﻹﻋ ــﻼن ﻋﻦ
ﻋﻘﺪﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﻧﻮاب ﺣﺰﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺴﺎﻋﺔ.
وﻟــﻮ ﺧـﺴــﺮت ﻣــﺎي اﻟـﺜـﻘــﺔ ،ﻓــﺈن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻻﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟـﻠـﻤـﺤــﺎﻓـﻈـﻴــﻦ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺳﺘﺠﺮى ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﺼﺒﺢ
ً
رﺋﻴﺲ وزراء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.
وﺗـﺤــﺪﺛــﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋ ــﻼم ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ
ً
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺎي ﻗﺪﻣﺖ وﻋﻮدا ﻟﻠﻨﻮاب
ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة
ﻓﻲ .2022

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻳﺼﺒﺢ اﻟـﺴــﺆال اﻷﺑ ــﺮز ﻫــﻮ ﻋــﻦ ﻣــﺪى ﻗــﺪرة
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﺤـ ّـﻤــﻞ ﺗـﺒـﻌــﺎت
ﺗﻠﻚ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت ،اﻟـﺘــﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪﻳﻦ
وﺿ ـﻌ ــﺖ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ ﺻ ـﻌــﺐ ﻋﻠﻰ
ﻛ ــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ واﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺎ
وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ.
وﻟ ـﻌ ــﻞ ﺗ ـﻄ ــﻮر ﻣ ـﻠــﻒ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت ،اﻟـﺘــﻲ
ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻤﺤﻘﻖ ا ﻟ ـﺨــﺎص رو ﺑ ــﺮت ﻣﻮﻟﺮ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم  ،2016ﺷﻜﻞ اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻷﻛﺒﺮ
اﻟﺬي ﻳﻘﺾ ﻣﻀﺎﺟﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻳﺴﺘﻌﺪون ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﺗـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت ﺟ ــﺮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﺑ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻗــﻮاﻧ ـﻴــﻦ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ دﻓﻊ اﻷﻣﻮال ﻹﺳﻜﺎت
اﻣﺮأﺗﻴﻦ اﻗﺎﻣﺘﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﻌﻪ.
ﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮر اﻷﺧـ ـﻄ ــﺮ ﻫ ــﻮ اﻋ ـﺘ ــﺮاﻓ ــﺎت
ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ اﻟـﺨــﺎص ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛــﻮﻫـﻴــﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﺗﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻮل ﻣﺎﻧﻔﻮرت،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ داﺋﺮة واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ،ﺑﻔﺘﺢ
واﻗﺎﻣﺔ ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻋﻤﻼء روس ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم .2015
وﺟـ ــﺎء ﺗ ــﺮاﺷ ــﻖ اﻻﺗ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت ﺑـﻴــﻦ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ووزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن،
وإﻋ ــﻼﻧ ــﻪ ﻣـ ـﻐ ــﺎدرة ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣــﻮﻇ ـﻔــﻲ اﻟـﺒـﻴــﺖ
اﻷﺑﻴﺾ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺠﻨﺮال اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺟﻮن

ﻛ ـﻴ ـﻠــﻲ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺮاﻋ ــﺎت اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة
ﻓــﻲ "اﻟـﺠـﻨــﺎح اﻟ ـﻐــﺮﺑــﻲ" ،وﺻـﻌــﻮﺑــﺔ اﻟﻌﺜﻮر
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ﻗ ـ ـ ــﺎدرة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮﻟ ــﻲ ﺗـﻠــﻚ
ﻛﺒﺮى
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻟﻴﻀﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎم
ّ
أﻣﺎم ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ادارة ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮى وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺟﻴﻢ
ﻣﺎﺗﻴﺲ ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﻐﺎدرة
ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻧـﺘـﻘــﺎدات ﺗــﺮاﻣــﺐ ووﺻـﻔــﻪ ﻟــﻪ ﺑﺄﻧﻪ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ان ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺑ ــﺮﻣ ــﻮز ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻗﺪ
ﺷﺎرﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺨﻮف ﻣﻦ
اﺳـﺘـﺒــﺪاﻟـﻬــﻢ ﺑﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣـﺘـﻄــﺮﻓــﺔ واﻛـﺜــﺮ
اﻧﺤﻴﺎزا ﻟﺸﻌﺎراﺗﻪ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻖ
اﻹﺷ ـﻜــﺎﻟ ـﻴــﺎت واﻻﻧ ـﻘ ـﺴــﺎﻣــﺎت ،ﺳ ــﻮاء داﺧــﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ او ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎء واﺷﻨﻄﻦ
وﻣﻨﺎوﺋﻴﻬﺎ.
ﻏ ـﻴ ــﺮ أن اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ
ﺗﺮاﻣﺐ وﺷﻮﻣﺮ وﺑﻴﻠﻮﺳﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﺠﺪدا
ﺑـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄوﻳـ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل ان ﻳـﻌـﻤــﺪ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﻃـ ــﺮح ﻋـ ــﺰل اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت
"واﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ" اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ،ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳﻀﻌﻒ
ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻳﻮﻫﻨﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ

ﻳﺆد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺰﻟﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ.
وﻣـ ــﺎ ﻳ ـﻘ ـﻠــﻖ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﺗـﻬــﺪﻳــﺪ
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـ ــ"اف ﺑـ ــﻲ اي" اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺟـﻴـﻤــﺲ
ﻛ ــﻮﻣ ــﻲ ﺑـ ـ ــﺎﻹدﻻء ﺑــﺎﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ
ﻋــﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﻨ ــﻮاب اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑـﻘـﻴــﺎدة
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻟﻌﻘﺪﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم.
وﻣـ ــﻊ ﻛ ـﺸ ــﻒ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﻦ
اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻋ ــﻦ ﺧـﻴـﺒـﺘـﻬــﻢ وﻣ ـﺨ ــﺎوﻓ ـﻬ ــﻢ ﻣﻦ
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﺧﻼﻓﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻛﻤﻠﻒ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻠﻒ إﻳﺮان ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻋﻜﺴﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﺣﺎﻟﺔ
ﻋـ ــﺪم اﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ
ﻟـﻠـﺒــﻼد ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗــﻮﻟــﻰ اﻧـﻬـﻴــﺎر اﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل
وﺟﻤﻮد ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻗﺮع ﺟﺮس اﻹﻧﺬار
ﻣﻦ اﻻﺧﻄﺎر اﻟﻤﺤﺪﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺎدي ،ﻣ ـ ــﻊ ﺗـ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى.

ﻓﺮﻧﺴﺎ ٦٠٠ :ﺷﺮﻃﻲ ﻳﻼﺣﻘﻮن ﻣﻨﻔﺬ ﻫﺠﻮم ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ

ُ
ً
ﻗﺘﻞ  12ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺠﻮم ﺑﺴﻴﺎرة
ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻧﺘﺤﺎري
ّ
ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺣﺮﻛﺔ "ﻃﺎﻟﺒﺎن"
واﺳﺘﻬﺪف ﻣﻮﻛﺒﺎ ﻷﺟﻬﺰة
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
إﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎﻏﻤﺎن ﻏﺮب
ُ
ﻛﺎﺑﻮل .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻗﺘﻞ
 8ﺷﺮﻃﻴﻴﻦ وأﺻﻴﺐ أرﺑﻌﺔ
آﺧﺮون ﻟﻴﻞ اﻻﺛﻨﻴﻦ  -اﻟﺜﻼﺛﺎء
ﻓﻲ ﻫﺠﻮم ﺷﻨﺘﻪ "ﻃﺎﻟﺒﺎن"
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﻢ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ
ً
ارﻏﺴﺘﺎن ،أﺳﻔﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ
ﻣﻘﺘﻞ  11ﻣﻦ "ﻃﺎﻟﺒﺎن".
)ﻛﺎﺑﻮل  -أ ف ب(

أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻃﻼﺑﻴﺔ
ﻟﺨﻔﺾ رﺳﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

ﺷﺎرك آﻻف اﻟﻄﻼب ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻟﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻴﺮاﻧﺎ
ﺑﺘﻈﺎﻫﺮة ﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
ﺗﺤﺮﻛﻬﻢ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺨﻔﺾ رﺳﻮم
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت .وﻛﺎن اﻟﻄﻼب
ﻳﺮﻳﺪون أوﻻ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ
ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﻹﻋﺎدة ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺨﻠﺖ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء .ﻟﻜﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺗﻄﻮرت وأﺻﺒﺤﺖ
ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻔﺾ رﺳﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وزﻳﺎدة ﻣﻮازﻧﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وﺗﻤﺜﻴﻞ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدات وﻏﻴﺮﻫﺎ .وﺗﺒﻠﻎ
رﺳﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ  110آﻻف
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻴﻦ  160و 2560ﻳﻮرو،
وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل
اﻷﺟﻮر ﻓﻴﻪ  350ﻳﻮرو.
)ﺗﻴﺮاﻧﺎ  -أ ف ب(

اﻟﺒﺮازﻳﻞ :ﻣﺴﻠﺢ ﻳﻨﺘﺤﺮ ﺑﻌﺪ
ﻗﺘﻠﻪ  ٤داﺧﻞ ﻛﻨﻴﺴﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮات »اﻟﻔﺼﻞ «٥
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣــﻊ ﺗـﻌـ ّـﺮض ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ،ﺑ ـﻌــﺪ  4أﺳــﺎﺑ ـﻴــﻊ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺮاك
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ اﻟـ ــﺬي ﺗـﺨـﻠـﻠـﺘــﻪ ﺗ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات ﻋـﻨـﻴـﻔــﺔ،
ﺷـﻬــﺪت ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺳـﺘــﺮاﺳـﺒــﻮرغ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺷﻤﺎل
ﺷـ ــﺮق اﻟـ ـﺒ ــﻼد ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪود ﻣ ــﻊ أﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ﻟـﻴــﻞ
اﻻﺛـﻨـﻴــﻦ  -اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء ،ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃ ــﻼق ﻧــﺎر إرﻫﺎﺑﻴﺔ
أﺳ ـﻔــﺮت ﻋــﻦ  3ﻗـﺘـﻠــﻰ ،ﻣـﻤــﺎ دﻓ ــﻊ ﺑــﺎﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻰ
ّ
رﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﻫﺐ اﻷﻣـﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد ،وﺳﻂ
ﺗ ـﺴــﺎؤﻻت ﺣــﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟـﻬـﺠــﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮات
"اﻟﻔﺼﻞ  "5اﻟﺘﻲ دﻋﺖ إﻟﻴﻬﺎ "اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء".
وﻧـﻘــﻞ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ
اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـ ــﺎب ،رﻳﻤﻲ
ﻫﺎﻳﺘﺰ ،أﻣﺲ ،ﻋﻦ ﺷﻬﻮد ﻗﻮﻟﻬﻢ إن ﻣﻨﻔﺬ اﻋﺘﺪاء
ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ ﻫﺘﻒ "اﻟﻠﻪ أﻛﺒﺮ" ﻟﺪى إﻃﻼﻗﻪ اﻟﻨﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻌﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺣﺪدت

اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻫﻮﻳﺘﻪ ،وﻫﻮ ﺷﺮﻳﻒ ﺷﻴﺨﺎت ) 29ﻋﺎﻣﺎ(
اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻮد ﻓ ــﻲ ﺳ ـﺘــﺮاﺳ ـﺒــﻮرغ ،ﺗ ــﻢ اﻋ ـﺘ ـﻘــﺎل أرﺑـﻌــﺔ
أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺎل
ﻫﺎﻳﺘﺰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ.
وﻗﺎل ﻫﺎﻳﺘﺰ إن اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ  27ﻣﺮة ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﺳﻮﻳﺴﺮا ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ واﻟﺴﺮﻗﺔ .وﻣﺎ زال أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  600ﺷﺮﻃﻲ
ودرﻛــﻲ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﻟــﺬي "ﻧﺸﺮ اﻟﺮﻋﺐ"
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف
ّ
ﻛﺎﺳﺘﺎﻧﻴﺮ .وﺗﻤﻜﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن ﻣﻦ ﻗﻮة "ﺳﺎﻧﺘﻴﻨﻴﻞ"
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺣﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻬﺮب.
وﻓــﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻗــﺎل ﻧــﺎﻃــﻖ ﺑــﺎﺳــﻢ وزارة داﺧﻠﻴﺔ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑ ــﺎدي ﻓــﻮرﺗـﻨـﺒــﺮغ أن اﻟــﺮﺟــﻞ ﺳﺠﻦ ﻓﻲ
" 2016ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺳﺮﻗﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﻨﻊ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻘﻂ

ﻓــﻲ ﺳـﺘــﺮاﺳـﺒــﻮرغ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻘﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت
ﺣﻮل ﻣﻀﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ
اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺴﺒﺖ.
وﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎﻛﺮون ،أﻣﺲ ،رؤﺳﺎء
ﻣﺼﺎرف ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ـﻮل وﺧـﻔــﺾ
ﺿـﻤــﻦ ﺧـﻄــﺔ واﺳ ـﻌ ــﺔ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻟ ــﺪﺧ ـ ّ
ﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ اﻟـﻤـﻌـﻴـﺸــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد ،وﺣــﻀ ـﻬــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر
ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ،
ﻛﻤﺎ دﻋﺎﻫﻢ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﻋـﻠــﻦ ﻗﺼﺮ اﻹﻟـﻴــﺰﻳــﻪ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ،أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣــﻊ ﻗــﺎدة اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻀﺦ
ﻧـﺤــﻮ  600ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻳ ــﻮرو ﻛـﻘــﻮة ﺷــﺮاﺋـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
ﺳﻴﻌﺎد ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.
)ﺑﺎرﻳﺲ ،ﺑﺮﻟﻴﻦ  -وﻛﺎﻻت(

ﺷﺮﻃﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺤﺮس اﻟﺸﺎرع ﺣﻴﺚ ﺟﺮى إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

أﻃﻠﻖ رﺟﻞ اﻟﻨﺎر ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻣﺒﻴﻨﺎس ﻗﺮب
ﺳﺎو ﺑﺎوﻟﻮ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ ،ﻣﻮدﻳﺎ ﺑﺤﻴﺎة  4ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻨﺘﺤﺮ .وأدت ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻔﺬ
ﺳﻼﺣﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺪس ،أﻳﻀﺎ
إﻟﻰ ﺟﺮح  4آﺧﺮﻳﻦ .وأﻓﺎدت
ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺳﺎو
ﺑﺎوﻟﻮ ،أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻓﺖ إﻟﻰ ﻫﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬ ،وﻫﻮ رﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻟﻴﻨﻴﻮس ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 12
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﻦ ﻛﺎﻣﺒﻴﻨﺎس.
)ﺳﺎو ﺑﺎوﻟﻮ  -أ ف ب(

ةديرجلا
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رياضة

ّ
«الكرة» يفعل مقترح المسابقات برفض
االحتجاجات الثالثة واعتماد النتائج
●

جابر الشريفي

أنـ ـه ــى م ـج ـلــس إدارة اتـ ـح ــاد ك ـ ــرة الـ ـق ــدم خ ــال
االجتماع الذي عقد مساء أمس األول أزمة مباريات
ب ـط ــول ــة كـ ــأس س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـت ــي وق ـع ــت فــي
الــدور األول للبطولة ،وذلــك باعتماد قــرار لجنة
المسابقات القاضي برفض احتجاجات أندية
التضامن واليرموك والشباب ،واعتماد النتائج
مباريات الدور التمهيدي ،كما هي دون تغيير.
يذكر أن أندية التضامن واليرموك والشباب
تقدمت بــ 3احتجاجات ،حيث اعترض مسؤولو
التضامن على عدم سماح الحكم لهم بإجراء التبديل
الــرابــع فــي الشوطين اإلضافيين فــي مـبــاراة النصر
التي حسمها األخير لمصلحته بأربعة أهداف مقابل
هدف ،في حين اعترض مسؤولو اليرموك والشباب
على إجراء فريقي الفحيحيل وخيطان تبديال في
الشوطين اإلضــافـيـيــن ،وطــالـبــت األنــديــة الثالثة
الـتــي ودع ــت الـبـطــولــة مـبـكــرا بــإعــادة ال ـم ـبــاراة،
دون جدوى.
وقرر مجلس اإلدارة خالل االجتماع الذي
تــرأســه الشيخ أحمد اليوسف واستمر حتى
الحادية عشرة والنصف من مساء أمس األول،
اعتماد تعديل المادة  42من الئحة المسابقات،
بالسماح بتبديل العــب رابــع في المباريات
الـ ـت ــي ت ــذه ــب ل ـل ـش ــوط ـي ــن اإلض ــافـ ـيـ ـي ــن فــي
مباريات السن العام بشكل فوري.
وس ـ ـ ـ ــوف ت ـش ـه ــد م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـكـ ــويـ ــت مــع
الـســالـمـيــة ،وخ ـي ـطــان م ــع ال ـن ـصــر ،وال ـقــادس ـيــة مع

الفحيحيل ،والعربي مع الجهراء ،تطبيق قرار االتحاد
بإجراء تبديل رابع في حال فرض التعادل نفسه على
الوقت األصلي ،والــذهــاب إلــى الوقت اإلضــافــي ،وذلك
وفقا للقانون الصادر أخيرا عن االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) ،الذي تم تعميمه على االتحادات األهلية
أخيرا دون التزامها بتطبيقه.

عقوبات صارمة
كما قرر مجلس اإلدارة تشكيل لجنة تحقيق برئاسة
الشيخ أحمد اليوسف وعضوية عضوي مجلس اإلدارة
معن الرشيد وسالم سعدون ،وذلــك من أجل الوقوف
على من تسبب في األحداث التي شهدتها المباريات
سالفة الذكر ،على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس في
االجتماع الذي سيعقد يوم األحد  16الجاري ،التخاذ
اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن.
ودشـ ـن ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـثــاث ـيــة مـهـمـتـهــا رس ـم ـيــا فــي
ال ـســادســة مــن مـســاء أم ــس ،وذل ــك لكشف الـعــديــد من
األمور ،من بينها تعامل الحكام والمراقبين اإلداريين
مع المباريات الثالث بمعايير مختلفة.
وعلمت "الجريدة" أن اللجنة ستضرب بيد من حديد
على من تسبب في هذه األزمة ،وستصل العقوبات إلى
حد اإلقاالت والتدوير ،السيما في لجنة الحكام ،التي
تسببت في هذه األزمة وفقا لما تردد أخيرا.
وهناك مقترح ستدرسه اللجنة الثالثية بتعيين
عـضــو مــن لجنة الـمـســابـقــات بلجنة الـحـكــام ،وكــذلــك
تعيين عضو من لجنة الحكام بلجنة المسابقات ،حتى
يتم الربط بينهما ،في ظل وجود المهام المشتركة .

عبدالنبي :العربي يشارك بفريق
 20في كأس االتحاد
قــررت لجنة إدارة كرة القدم بالنادي العربي
المشاركة في بطولة كأس االتحاد التنشيطية،
التي تنطلق منافساتها في  24الجاري ،بفريق
الشباب تحت  20سنة ،بإشراف الجهاز الفني،
بقيادة الـمــدرب هــانــي السيد ،ومـســاعــده ياسر
زكريا ،إضافة إلى الجهاز اإلداري لفريق الشباب،
إلعـطــاء الفرصة كاملة للشباب فــي اللعب على
مستويات أقوى ،واالحتكاك بفرق الدرجة األولى
في بقية األندية.
ولفتت إلى أنه سيتم تدعيم "شباب األخضر"
ببعض العبي الفريق األول ممن
لــم تـتــح لـهــم الـفــرصــة
ف ـ ــي الـ ـلـ ـع ــب خ ــال
منافسات الدوري
وكأس سمو ولي
العهد.
وب ــدأت إدارة
"األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر"

حكام خليجيون لدور الـ 8
علمت "الجريدة" أن اتحاد الكرة سيسند مهمة إدارة المباريات األربع
في دور الثمانية لبطولة كأس سمو األمير إلى حكام خليجيين ،حيث
تمت مخاطبة أكثر من اتحاد خليجي لتأمين  4حكام و 8مساعدين على
أن يكونوا دوليين ،وتأتي هذه الخطوة ،في ظل رغبة االتحاد بإبعاد
الحكام عن الضغوط ،نظرا لحساسية هذه المباريات.

«طائرة» األبيض أسقط القادسية
●

محمد عبدالعزيز

غ ـ ـ ــرد فـ ــريـ ــق ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـك ــرة
ً
الطائرة منفردا على قمة ترتيب
فرق بطولة االتحاد "التصنيفية"،
بعدما نجح فــي إسـقــاط غريمه
ال ـقــادس ـيــة ب ـثــاثــة أش ـ ــواط دون
رد ( ،)25-14 ،25-23 ،25-17في
ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعتهما ،أمــس
األول ،عـلــى صــالــة ن ــادي كاظمة
ض ـمــن ال ـج ــولــة ال ـثــام ـنــة ،لـيــرفــع
رصيده إلى  16نقطة في المركز
األول ،بـيـنـمــا ت ــراج ــع الـقــادسـيــة
إلــى المركز الثالث بـفــارق نقاط
األش ـ ـ ـ ـ ــواط عـ ــن ك ــاظـ ـم ــة ال ـث ــان ــي
بــر ص ـيــد  15ن ـق ـطــة ،ب ـعــد تلقيه
هزيمة مفاجئة على يــد نظيره
ال ـج ـه ــراء ،ال ـ ــذي ارت ـق ــى للنقطة
 13نـقـطــة فــي ال ـمــركــز ال ـســادس،
بـنـتـيـجــة ث ــاث ــة أش ـ ــواط ل ـشــوط
واح ــد ،وج ــاء ت نتائج األش ــواط
كالتالي (،25-23 ،21-25 ،25-22
.)25-23
وات ـ ـس ـ ـمـ ــت م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـك ــوي ــت
وال ـقــادس ـيــة بــالـســرعــة وال ـنــديــة،
ح ـي ــث فـ ــرض األبـ ـي ــض أفـضـلـيــة
واضـ ـ ـح ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ب ـف ـضــل
ال ـض ــرب ــات ال ـســاح ـقــة م ــن الـخــط
األم ــام ــي ع ـبــر ع ـبــدال ـلــه جــاســم،
وسلطان خلف ،والمخضرم عامر
ال ـس ـل ـيــم م ــن مـنـتـصــف الـشـبـكــة،
إضافة إلى حوائط الصد القوية،
واالستقبال الجيد للكرة األولى.
ورغ ـ ـ ــم م ـ ـحـ ــاوالت ال ـق ــادس ـي ــة
للعودة إلى اللقاء ،خصوصا في
الشوط الثاني ،بعدما دفع مدربه

جانب من لقاء الكويت والقادسية (تصوير جورج رجي)
محمد غالب بالمعد عبدالناصر
العنزي وسعد صالح العائد من
اإلص ــاب ــة ،ف ــإن تــواضــع مستوى
حوائط الصد ،وغياب المتابعة
خ ـل ـفــه وخ ـل ــف ال ـض ــارب ـي ــن مـنــح
الـكــويــت الـفــرصــة إلنـهــاء الشوط
الثاني ،وفرض كلمته حتى أنهى
اللقاء لمصلحته.

سقوط العربي
ولـ ــم ت ـن ـتــه م ـف ــاج ــآت ال ـجــولــة
ال ـثــام ـنــة ،أم ــس األول ،ع ـنــد هــذا
الـ ـح ــد ،ب ــل س ـق ــط الـ ـع ــرب ــي أم ــام
ن ـظ ـيــره ال ـت ـضــامــن بـنـتـيـجــة 3-1
(،)25-22 ،25-18 ،22-25 ،29-27
وفاز الشباب على الفحيحيل 3-2
(،22-25 ،25-19 ،20-25 ،25-20

 ،)15-11كما تغلب الساحل على
اليرموك  3-صفر (،2520 ،25-21
 ،)25-14وب ـن ـفــس الـنـتـيـجــة فــاز
برقان على الصليبيخات (،25-23
.)25-18 ،25-19
وبذلك ظل العربي في المركز
الـ ــرابـ ــع بـ ـف ــارق نـ ـق ــاط األشـ ـ ــواط
ع ــن ال ـت ـض ــام ــن والـ ـجـ ـه ــراء بـ ــ13
نقطة ،يليهم الفحيحيل سابعا،
والـ ـس ــاح ــل ث ــام ـن ــا بـ ـ ـ ــ 11ن ـق ـطــة،
وب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان ت ـ ــاسـ ـ ـع ـ ــا ،وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
عاشرا بـ 10نقاط ،واليرموك في
الـمــركــز ال ـحــادي عشر ب ــ 9نقاط،
والصليبيخات األخير بـ 8نقاط.

خالد عبدالنبي

فريق مستقبلي
من جانبه ،أكد نائب المدير العام لجهاز الكرة
بالنادي العربي خالد عبدالنبي ،أن فكرة االعتماد
على فريق  20جاءت بعد دراسة طويلة ومتأنية
سعى من خاللها جهاز الكرة إلى منح الفرصة
أمــام الالعبين ،لالحتكاك الـقــوي مــع فــرق الفئة
األولى ،إلكسابهم خبرة ميدانية تساهم في صقل
مواهبهم بأفضل صــورة ،وتزيد من نضوجهم
الفني ،ما يساهم في تطوير الفريق فنيا وبدنيا.
وقال عبدالنبي في تصريح لـ"الجريدة"" :نعمل
وف ــق خـطــة مــدروســة لـبـنــاء جـيــل جــديــد وفــريــق
مستقبلي لـ ـ (األخ ـض ــر) ،مــن خ ــال الــدمــج بين
خبرة الالعبين الحاليين وحيوية الصاعدين،
إليـمــانـنــا بـقــوة عنصر ال ـش ـبــاب ،ال ــذي يعد
الداعم الرئيس للفريق األول ،ونعمل على
صناعة فريق قــوي ومنافس شــرس على
مستوى جميع البطوالت فــي المستقبل
القريب".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :ت ـ ـمـ ــت دراسـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة مــع
األجـ ـه ــزة ال ـف ـن ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة لـلـفــريـقـيــن
األول وال ـش ـب ــاب ،وال ـج ـم ـيــع يـعـمــل من
أج ـ ــل إنـ ـج ــاح ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع .نـعـيــش
حــالـيــا فــي مــوســم اسـتـثـنــائــي لـظــروف
صعبة يعانيها (األخضر) خارجة عن
إرادتـنــا ،بعد حرماننا من التعاقدات
عـلــى الـمـسـتــوى الــاعـبـيــن المحليين
والمحترفين ،ورغ ــم ذلــك نسعى إلى
تقديم أفضل ما يمكن بالمنافسات هذا
الموسم ،لكن ذلك ال يمنعنا كجهاز كرة
من التخطيط لبناء فريق للمستقبل
ي ـ ـكـ ــون ق ـ ـ ـ ــادرا عـ ـل ــى ت ـل ـب ـي ــة ط ـم ــوح ــات
الجماهير".

ً
ً
تصميم استاد صباح السالم يحصد تكريما عالميا
أعلنت الهيئة العامة للرياضة
أمـ ـ ـ ــس فـ ـ ـ ــوز م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ت ـص ـم ـيــم
اس ـتــاد ص ـبــاح الـســالــم بــالـنــادي
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ب ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم دول ـ ـ ـ ـ ــي م ــن
الـمـعـهــد األم ـيــركــي للمهندسين
الـ ـمـ ـعـ ـم ــاريـ ـي ــن ،ع ـ ــن ال ـت ـص ـم ـيــم
المعماري للمشروع ،الذي سيتم
تنفيذه فــي إط ــار حــرص الهيئة
ع ـلــى إنـ ـش ــاء اس ـ ـتـ ــادات وم ــراف ــق
رياضية ذات مواصفات عالمية،
علما أن سعة مــدرجــات االستاد
الجديد تبلغ تقريبا  30ألف مقعد
مظلل للمتفرجين.
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مقعدا لكبار ال ــزوار ،و 76مقعدا
لـمـنـطـقــة اإلع ـ ـ ــام ،و 390مـقـعــدا
ل ـ ـ ــذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة
والمعاقين ،و 654مقعد بالكبائن،
و 1502مقعد مميز ،و 960مقعد
درجة أولى ،و 18350مقعد درجة
ثانية ،و 7488مقعد درجة ثالثة،
و 270مقعدا احتياطيا ،وقاعات
رياضية مختلفة.
ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
الخدمات والمرافق المساعدة ذات
المواصفات والمعايير الدولية،
حيث قامت الهيئة بالتعاقد مع
ال ـم ـك ـتــب ال ـع ــرب ــي لــاس ـت ـشــارات
ال ـه ـن ــدس ـي ــة ،وال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر مــن
أكبر الدور االستشارية الكويتية
الـ ـ ــرائـ ـ ــدة لـ ـلـ ـعـ ـم ــارة وال ـه ـن ــدس ــة
والتخطيط في المنطقة ،للقيام
ب ـم ـه ــام ال ـت ـص ـم ـيــم كــاس ـت ـشــاري
م ـ ـع ـ ـمـ ــاري وه ـ ـنـ ــدسـ ــي رئ ـي ـس ــي
للمشروع.
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام

ل ـش ــؤون االن ـ ـشـ ــاءات والـصـيــانــة
والمرافق الشيخ حمود الصباح
إن "ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ــواعـ ـ ــد
سـيـســاهــم ف ــي تـحـقـيــق األه ــداف
الـمـنـشــودة للهيئة ،الـتــي تشمل
توسيع فرص وقاعدة الممارسة
ال ـج ـم ــاع ـي ــة ل ـل ــري ــاض ــة وإط ـ ــاق
ق ـ ـ ـ ــدرات وط ـ ــاق ـ ــات الـ ـشـ ـب ــاب فــي
النواحي الرياضية واالستثمار
البشري لطاقات الشباب ،وعلى
تشجيع الرياضة من خالل توفير
م ـن ـش ــآت ري ــاض ـي ــة ب ـمــواص ـفــات
عالمية".
وأشار الصباح إلى أن االستاد
متعدد األغ ــراض ،وتــم تصميمه
لـ ـيـ ـظ ــل م ـ ـتـ ــواف ـ ـقـ ــا مـ ـ ــع م ـع ــاي ـي ــر
االتحاد الدولي لكرة القدم ،عند
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األم ـ ـثـ ــل لـلـمـســاحــة
الـ ـمـ ـت ــوف ــرة ،م ــؤك ــدا أن تـصـمـيــم
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع س ـ ـي ـ ـكـ ــون ح ـس ــاس ــا
للمناطق المحيطة بــه ،مــن أجل
تــأم ـيــن ب ـي ـئــة صــدي ـقــة ومــري ـحــة

تقديم شهادة التكريم الدولي للشيخ حمود الصباح
وريــاضـيــة للمجتمع ،حيث يقع
اس ـتــاد ص ـبــاح الـســالــم بــالـنــادي
العربي في منطقة المنصورية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ت ـن ـفــذ

استاد صباح السالم الجديد

ذهبيتان وبرونزيتان لمنتخب المبارزة في «العربية»
أحرز منتخب الكويت للمبارزة ،أمس األول،
ميداليتين ذهبيتين وبرونزيتين في البطولة
ال ـعــرب ـيــة لـفـئــة ال ـع ـمــومــي ،ال ـت ــي تستضيف
منافساتها تونس ،من  10إلى  14الجاري.
وقــال المدير الفني للمنتخب ،عبدالكريم
تتويج منتخب الكويت للمبارزة

إجراءاتها مع اتحاد كرة القدم ،لالستفسار حول
قانونية هــذه الـخـطــوة ،خصوصا فيما يتعلق
بـمـسـمــى ال ـج ـهــازيــن ال ـف ـنــي واإلداري ،الت ـخــاذ
اإلجـ ــراء ات الــازمــة للمسميات الرسمية لهما،
السيما أن فكرة إسناد المشاركة لفريق الشباب
تتطلب التجانس بين الالعبين والجهازين الفني
واإلداري.

الـشـمــان ،إن الــاعــب يــوســف الشمالن أحــرز
الميدالية الذهبية في مسابقة ســاح سابر
لفئة فــردي عمومي ،فيما حصد عبدالعزيز
الشطي ذهبية مسابقة ســاح ايبيه بنفس
الفئة.

وأض ــاف أن عمار العماري نــال الميدالية
البرونزية في مسابقة سالح سابر لفئة فردي
عمومي ،فيما حصل الالعب حسين كمال على
برونزية مسابقة سالح ايبيه بنفس الفئة.
(كونا)

ت ــوج ـي ـه ــات س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األحـ ـم ــد ،وسـمــو
ولــي عهده األمـيــن الشيخ نــواف
األحمد ،ورئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ،بشأن
االرتقاء بمستوى البنية التحتية
الرياضية ،طبقا ألفضل المعايير
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـخ ــدم ــة كـ ــل ش ــرائ ــح
وفئات المجتمع.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـم ـك ـت ــب الـ ـع ــرب ــي
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ط ـ ـ ـ ــارق شـ ـعـ ـي ــب إن
"ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـح ــدي ــث لــواج ـهــات
االس ـت ــاد يـتـضـمــن كـتـلــة بيضاء
تلتف ح ــول الـمـنـشــأ بــأكـمـلــه مع
األسقف جزئيا ،مع تكرار أوراق
القمح الماثلة في شعار النادي
في أسفل الكتلة كفتحات لإلنارة

والتهوية للمناطق العامة ،وتقل
مـ ــع االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ت ــدريـ ـجـ ـي ــا حـتــى
تتالشى قبل الوصول لألسقف،
علما أن أوراق القمح تــرمــز إلى
حقبة جــديــدة فــي حـيــاة الـنــادي
العربي ،حيث إنها تعني النمو
واالزدهار".
كما جاء تصميم المبنى ليبدو
كأنه يطفو فوق مستوى الطريق
بـ ـع ــد الـ ـط ــاب ــق األرضـ ـ ـ ـ ــي ،وذلـ ــك
ليفصل بــوضــوح بـيــن األنشطة
المختلفة داخل االستاد ،أما عن
تـنـسـيــق ال ـمــوقــع ف ــإن الـمـســاحــة
اإلج ـمــال ـيــة لـلـمـنــاطــق الـخـضــراء
حــول مبنى االس ـتــاد تبلغ نحو
 19000متر مربع.

22
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صالح يقود ليفربول إلى الدور الثاني وتوتنهام يتأهل على حساب إنتر
ةديرجلا
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واصل النجم المصري محمد
صالح تألقه مع فريقه ليفربول
اإلنكليزي ،بعد أن سجل له
هدف الفوز والتأهل لثمن
نهائي دوري األبطال في
شباك نابولي اإليطالي ،في
الوقت الذي اقتنص فيه باريس
سان جرمان صدارة المجموعة
الثالثة ،بعد أن دك شباك
مضيفه النجم األحمر الصربي
( ،)4-1ضمن مواجهات الجولة
السادسة.

سـجــل الـمـصــري مـحـمــد صــاح
هـ ــدفـ ــا جـ ـمـ ـي ــا ،وق ـ ـ ـ ــاد ل ـي ـف ــرب ــول
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،وص ـ ـيـ ــف الـ ـم ــوس ــم
ال ـمــاضــي ،لـلـتــأهــل بــرفـقــة بــاريــس
س ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي إل ــى دور
ال ـ ـ ــ ،16وتـ ـف ــادي الـ ـخ ــروج م ــن دور
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري أب ـ ـطـ ــال
أوروبـ ــا فــي ك ــرة ال ـقــدم ،فيما ودع
انـتــر اإلي ـطــالــي لـحـســاب توتنهام
اإلنكليزي.
وض ـمــن بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد
األلماني صدارة المجموعة األولى
بـفــارق الـمــواجـهــات المباشرة عن
أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،فــي
حين أكد بورتو البرتغالي زعامته
لـلـمـجـمــوعــة ال ــرابـ ـع ــة .وبــال ـحــاقــه
الهزيمة األولــى بنابولي ،تساوى
ل ـي ـفــربــول بـتـســع ن ـق ــاط م ــع فــريــق
المدرب كارلو أنشيلوتي ،بيد أنه
ضمن بطاقة الـتــأهــل رغــم تعادله
ف ــي ال ـم ــواج ـه ـت ـي ــن ال ـم ـبــاشــرت ـيــن
م ــع نــابــولــي (-1صـ ـف ــر وصـ ـف ــر،)1-
لتسجيله أكثر من الفريق اإليطالي
في المباريات الست ( 9مقابل .)7
وعـ ـل ــى م ـل ـعــب "أن ـف ـي ـل ــد" دان ــت
األف ـض ـل ـي ــة ل ـص ــاح ــب األرض فــي

واندا زوجة إيكاردي نجم اإلنتر تبكي بعد انتهاء المباراة
امام ايندهوفن

الشوط األول ،لكن نابولي لم يكن
مستسلما ،وح ــاول الــوصــول الــى
المرمى عبر المرتدات.
وط ــرق ص ــاح وجـيـمــس ميلنر
بــاب مــرمــى "بــارتـيـنــوبــي" ،قـبــل أن
ي ـج ــد الـ ـف ــرع ــون ال ـص ـغ ـيــر ث ـغــرتــه
متسلما بــالــدوران كــرة من ميلنر،
فـتـخـطــى ق ـلــب ال ــدف ــاع الـسـنـغــالــي
خاليدو كوليبالي وسدد من زاوية
ضيقة جدا بيمناه من مسافة قريبة
بـيــن قــدمــي ال ـح ــارس الـكــولــومـبــي
دافيد أوسبينا ( .)34وهذا الهدف
الـ 35لصالح مع  13تمريرة حاسمة
في ملعب انفيلد في  38مباراة.
وعلى طريقة الهدف األول ،تسلم
صــاح الكرة على حافة المنطقة،
لكنه سدد من زاوية مكشوفة مرت
على بعد سنتيمترات مــن القائم
( ،)50ث ــم حـ ــاول ت ـج ــاوز ال ـحــارس
ق ـب ــل ان ي ـس ــدد وي ـن ـق ــذ اوس ـب ـي ـنــا
ببراعة (.)74
وشهد ربع الساعة األخير اثارة
كبيرة ،فلعب صالح كرة مقشرة الى
الظهير األيسر االسكتلندي أندرو
روب ــرت ـس ــون ،مــررهــا عــرضـيــة الــى
السنغالي ســاد يــو مانيه سددها
بمواجهة اوسبينا وانقذها األخير
ببراعة ( .)77ومن مرتدات نابولي
الـقـلـيـلــة ،ل ـعــب ال ــدول ــي لــورنـتـســو
انسينيي كرة على طبق من فضة
لالسباني خوسيه كايخون سددها
برعونة فوق المرمى ( .)79وأهدر
مــانـيــه اخ ـطــر ف ــرص لـيـفــربــول في
نهاية المباراة بعد عرضية مقشرة
م ــن ص ـ ــاح س ــدده ــا ف ــي ال ـش ـبــاك
الجانبي (.)87
لكن الحارس البرازيلي أليسون
لـعــب دورا بـطــولـيــا وأن ـق ــذ فــريـقــه
م ــن هـ ــدف ك ــارث ــي ،ف ـصــد ب ـبــراعــة
كــرة قريبة جــدا للبولندي البديل
والمنفرد اركاديوش ميليك (،)2+90
قبل أن يتابع مانيه تفننه في اهدار
األه ـ ــداف ،م ـس ــددا بـجــانــب الـقــائــم
األ يـمــن ( ،)4+90ليحسم ليفربول
المواجهة ويضمن بطاقة التأهل،
في حين يتابع نابولي المشوار في
الدوري األوروبي.

انتصار كبير لباريس
وض ــرب بــاريــس ســان جرمان

كلوب :يا لها من مباراة!
أب ــدى األلـمــانــي يــورغــن ك ـلــوب ،الـمــديــر الفني
لليفربول اإلنكليزي ،سعادته الكبيرة بالفوز
الـ ـ ـ ــذي ح ـق ـق ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــق عـ ـل ــى ن ــاب ــول ــي
اإليطالي مساء أمس األول في آخر
جوالت المجموعة الثالثة بدوري
األبطال ،وتأهله لثمن النهائي،
مــوض ـحــا أن ــه ال ي ـعــرف "مــا
إذا كــان هناك مــدرب آخر
فخور بفريقه" أكثر منه
حاليا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ـلـ ـ ــوب،
ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
ل ـ ـ ـش ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــة "بـ ـ ـ ــي
ت ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورت"
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ع ـقــب
الـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــذي
اح ـ ـت ـ ـض ـ ـنـ ــه م ـل ـع ــب
"أنفيلد رود" " :يــا لها
من مباراة .ال أعلم ما إذا
كان هناك مدرب آخر فخور
بـفــريـقــه أكـثــر مـنــي حاليا.
اليوم قدمنا مباراة كبيرة
أنـ ـسـ ـتـ ـن ــا ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ال ـت ــي
ظ ـهــرنــا ب ـهــا ف ــي ال ـم ـب ــاراة
األولى في إيطاليا".

sports@aljarida●com

صالح نجم ليفربول يحرز هدفه في مرمى نابولي

الـ ـف ــرنـ ـس ــي عـ ـصـ ـف ــوري ــن بـحـجــر
واحد ببلوغه الدور ثمن النهائي
بفوزه الكبير على النجم االحمر
الصربي  1-4في بلغراد.
على ملعب "ماراكانا" ،خاض
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان ال ـم ـبــاراة
بالتشكيلة ذا ت ـهــا ا ل ـتــي تغلبت
ع ـلــى ل ـي ـفــربــول  1-2ف ــي الـجــولــة
الماضية .ولــم تمض  10دقائق
حـ ـت ــى نـ ـج ــح فـ ــريـ ــق ال ـع ــاص ـم ــة
الفرنسي في شن هجمة مرتدة،
ليتخلص نجمه كيليان مبابي
من احد مدافعي صاحب األرض
وي ـمــرر ك ــرة عــرضـيــة ،ليتابعها
االوروغوياني ادينسون كافاني
داخل الشباك من مسافة قريبة.
واستمر باريس سان جرمان
في أفضليته من خالل استحواذه
ع ـلــى ال ـك ــرة بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة قبل
ان ي ـشــن هـجـمــة م ــرت ــدة ســريـعــة

بــدأهــا مبابي ال ــذي تسلم الكرة
فــي منتصف ا لـمـلـعــب وعكسها
بـ ــات ـ ـجـ ــاه نـ ـيـ ـم ــار عـ ـل ــى ال ـج ـه ــة
اليسرى ،فــراوغ مدافعا ثم خدع
الـحــارس الكندي ميالن بوريان
بحركة فنية رائعة فسقط األخير
ارضا قبل ان يسدد البرازيلي في
الشباك (.)40
وتحسن أداء النجم األحمر في
الشوط الثاني ،ونجح في تقليص
الفارق بتسديدة قوية من ماركو
غــوب ـل ـي ـي ـتــش خ ــدع ــت الـ ـح ــارس
اإليطالي المخضرم جانلويجي
بوفون ودخلت شباكه (.)56
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــان حـ ـس ــم
النتيجة فــي صالحه ،عندما رفع
االرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ان ـ ـخـ ــل دي م ــاري ــا
الكرة من ركلة حرة مباشرة داخل
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،فـ ـس ــدده ــا ال ـب ــرازي ـل ــي
مــاركـيـنـيــوس قــويــة بــرأســه داخــل

ميلنر يشيد بزمالئه
وأض ـ ــاف أن "الــاع ـب ـيــن ق ــدم ــوا م ـب ــاراة
مذهلة .أجبرنا الخصم على تغيير
طــريـقــة لـعـبــه بـفـضــل الـضـغــط الــذي
م ــارسـ ـن ــاه ،ولـ ــم ت ـكــن هـنــاك
فـ ـ ـ ـ ــرص حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ع ـل ــى
مرمانا".
وت ــاب ــع" :ص ــاح
سجل هدفا مذهال،
وليست لدي فكرة
ح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــى ا آل ن عـ ــن
كيفية تصدي أليسون
لـلـفــرصــة األخـ ـي ــرة ،لقد
كان رائعا ،كان بإمكاننا
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــزيـ ـ ــد م ــن
األهداف ،ولكن فرصة ماني
األخيرة لم تكن لتغير من
ال ـتــرت ـيــب ،ال ـم ـب ــاراة كــانــت
م ـج ـن ــون ــة ،وك ــان ــت ه ـنــاك
الـكـثـيــر م ــن الـهـجـمــات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرتـ ـ ــدة ،ول ـك ـن ـن ــا
كنا مستعدين لهذا
األمر".

كلوب

ليفربول اإلنكليزي ،على أداء النجم
أثنى جيمس ميلنر ،العــب وســط
ُ
المصري محمد صالح ،مسجل هدف التأهل لثمن نهائي دوري األبطال في
شباك نابولي اإليطالي ،أمس األول ،في آخر جوالت المجموعة الثالثة ،في
الوقت الذي وصف تصدي الحارس البرازيلي أليسون بيكر في الوقت القاتل
من اللقاء بـ"المذهل".
وتألق "الملك المصري" بتسجيل هدف اللقاء الوحيد ،الذي كفل التـأهل
لـ"الريدز" إلى دور الـ ،16فيما َّقدم بيكر تصديا رائعا في الوقت المحتسب بدال
من الضائع من أمام المهاجم البولندي أركاديوش ميليك ،وهو الهدف الذي
كان كفيال باإلطاحة بالفريق اإلنكليزي من البطولة.
وأوضح صاحب الـ 32عاما في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" المحلية
بتصد مذهل .أعتقد أن
عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب أنفيلد رود" :أليسون قام
ٍ
الجميع قدم أداء استثنائيا ،إضافة إلى هدف صالح .إنه العب من طراز عالمي،
وبالطبع تحتاج لالعب مثله في مثل هذه المباريات .لقد َّ
غير مسار المباراة".
كما أشاد ميلنر باألداء الدفاعي للفريق ،مؤكدا أنه كان يدرك أن هذا الجانب
تحديدا هو الذي كان سيمنحهم التفوق في المباراة.
وأوضح" :بالطبع المباراة كانت صعبة ،ألن نابولي فريق قوي .كنا ندرك
أن الدفاع هو الذي سيقودنا للفوز باللقاء".
دافعنا بطريقة أفضل من المباراة األولى ،وهذا ما ساعدنا
وتابع" :أعتقد أننا ُ
على الفوز والتأهل إلى ثمن النهائي".
ورفع "الريدز" رصيده إلى  9نقاط ،وهو نفس رصيد فريق الجنوب اإليطالي،
إال أن رفاق النجم المصري تأهلوا بأفضلية األهداف المسجلة ،بعد تساوي
الطرفين في نتيجتي الذهاب واإلياب (.)0-1
بينما تحولت كتيبة اإليطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي إلى بطولة الدوري
األوروبي ،بعد أن أنهت المجموعة في المركز الثالث.
(إفي)

ال ـش ـب ــاك ( .)74ث ــم اخ ـت ـتــم ال ـشــاب
كيليان مبابي مهرجان األهــداف،
عندما تلقى كرة امامية من نيمار
فتابعها بين ســاقــي الـحــارس في
الدقيقة األخيرة من المباراة.

توتنهام يلحق بالمتأهلين
وسجل البديل البرازيلي لوكاس
مـ ـ ــورا ه ـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل ل ـتــوت ـن ـهــام
االنكليزي ( )1-1في وقت متأخر في
مرمى برشلونة اإلسباني ،ليمنح
فريقه بطاقة التأهل في المجموعة
الثانية على ملعب "كامب نو".
وج ـ ــاء هـ ــدف م ـ ــورا ق ـبــل نـهــايــة
ال ـم ـبــاراة بـخـمــس دق ــائ ــق ،بـعــد ان
مـنــح الـفــرنـســي عـثـمــان ديمبيلي
الـتـقــدم لـبــرشـلــونــة ( ،)10ال ــذي لم
يشارك نجمه األرجنتيني ليونيل
ميسي إال في الدقيقة .63

بوكيتينو :تأهلنا مستحق
أكد األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،المدير الفني لتوتنهام
ً
هوتسبر اإلنكليزي ،عقب تعادله إيجابيا بهدف لمثله أمام برشلونة
اإلسباني ،ومن ثم التأهل لدور الـ 16بدوري األبطال رفقة الفريق
الكتالوني عن المجموعة الثانية ،أن فريقه استحق "التأهل
لثمن النهائي أكثر من إنتر وأيندهوفن".
وق ــال بوكيتينو ،فــي تصريحات عقب الـمـبــاراة التي
أقيمت على ملعب (الكامب نو) في ختام دور المجموعات،
ً
"إنني سعيد جدا بالتأهل وفخور بالالعبين .لم يؤمن
أحــد بحظوظنا بعد مـبــاراة أيندهوفن ،والجميع قال
إن المهمة مستحيلة ،لكننا اآلن في الــدور التالي .إنه
إنجاز كبير للنادي".
وشدد المدرب األرجنتيني على أنه كان لديه شعور
دائ ــم بــأن الـمـبــاراة فــي متناولهم ،على الــرغــم مــن "ســوء
الـحــظ باستقبال هــدف بعد سبع دقــائــق" ،وهــي اللحظة
التي بدأوا فيها في "التفكير في ملعبين أمام البرسا ،ومع
إنتر في إيطاليا".
وأردف "طــالـبــت الــاعـبـيــن بــال ـهــدوء فــي ال ـشــوط الـثــانــي،
وصنعنا فرصا للتسجيل ،بل والفوز بالمباراة ،لكننا انتظرنا
في النهاية نتيجة مباراة إنتر".
وأشار بوكيتينو إلى أن التأهل لثمن النهائي يعد "اإلنجاز
األكـبــر" للنادي اللندني خــال األرب ــع سـنــوات ونصف السنة
الماضية له مع الفريق.

فالفيردي يشيد بموهبة ديمبيلي
أشاد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي
بالمجهود الذي قدمه الفريق خالل مباراته
م ـســاء أم ــس األول أمـ ــام تــوت ـن ـهــام ،وال ـتــي
انـتـهــت بــالـتـعــادل اإلي ـجــابــي بـهــدف لمثله
في ختام دور المجموعات بــدوري أبطال
أوروبا.
وقال المدرب إنه ينبغي إعطاء التعادل
الذي حققه الفريق ،الذي كان قد ضمن قبل
تـلــك الـمــواجـهــة ص ــدارة مجموعته" ،قيمة
كـبـيــرة"؛ ألنــه يعكس مــا قــام بــه الفريق في
هذا الدور الذي لم يتعرض فيه للخسارة.
وأش ـ ــار إل ــى أن ت ـلــك الـمـجـمــوعــة "كــانــت

األصعب" لكنه ضمن التأهل لدور الـ 16قبل
جولتين على ختامها.
وعما إذا كان أغلق صفحة تأخر الفرنسي
عثمان ديمبيلي عن المران ،كما حدث األحد
الماضي ،بعد تسجيله هدف البرشا أمام
"الـسـبـيــرز" ،قــال "ال أعـلــم ،نحن لدينا مــران
في الصباح".
لكن المدرب وصــف الهدف الــذي سجله
الـجـنــاح الـفــرنـســي بــأنــه "ال يسجله ســوى
الع ــب يمتلك م ـهــارة ك ـب ـيــرة" ،م ـشــددا على
ضرورة حل مشكلة عدم التزامه "داخليا".
وعن المباراة ،قال إن برشلونة استحوذ

جيدا في الشوط األول لكنه عانى في بعض
األوقــات خالل الشوط الثاني إزاء الضغط
اإلنكليزي.
وأشاد المدرب ببعض الالعبين الذين ال
يشاركون باستمرار مع الفريق لكنهم أدوا
مباراة كبيرة مثل ألينيا "إنه العب ننتظر
منه الكثير ولدينا الثقة به".
كـمــا ام ـتــدح ال ــدور ال ــذي قــدمــه الـحــارس
الهولندي سيليسن وتصديه لكرات خطيرة
في اللقاء.
(إفي)

ألينيا :كنت أحلم باللعب
في دوري األبطال
قال العب وسط برشلونة ،كارليس ألينيا ،عقب التعادل الذي حققه الفريق أمس األول
أمام توتنهام بهدف لمثله ،في آخر جوالت دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،والذي
شارك فيه ،إنه كان يحلم باللعب بقميص الفريق الكتالوني في هذه المسابقة العريقة.
َّ
وصرح الالعب ( 20عاما)" :كنت أحلم منذ وقت طويل" بهذه الفرصة.
على جانب آخر ،دافع ألينيا عن زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي ،الذي سجل هدف فريقه
في مباراة "السبيرز" ،مطالبا بعدم ذبحه بسبب أخطائه.
وقــال" :ينبغي معاملة ديمبيلي بود .لقد اعتذر أمام زمالئه ،ويعلم أنه أخطأ .سترون
أنه لن يأتي متأخرا مرة أخــرى" إلى المران ،كما فعل األحد الماضي ،لتقدم إدارة النادي
على تغريمه ماديا.
وتابع ألينيا" :ديمبيلي ارتكب أخطاء ،هو يعلم ذلك ،وسيصححها ،لكن ال ينبغي ذبحه.
أشكر الجمهور الذي صفق له أثناء تبديله في الملعب ،ألنه بحاجة لهذا الــود ،فلندعمه
حتى الموت".

ألينيا

وك ــان ه ــدف ديـمـبـيـلــي قـمــة في
الــروعــة ،ألنــه ســار بــالـكــرة بسرعة
كـبـيــرة مــن منتصف الـمـلـعــب قبل
ان يتخطى ببراعة هــاري وينكس
ويغمز الكرة داخل الشباك.
وأدرك م ــورا ال ـت ـعــادل فــي وقــت
متأخر بعد تلقيه كــرة متقنة من
ه ــاري كــايــن ليتابعها مــن مسافة
قريبة داخل الشباك (.)85
ورف ــع تــوتـنـهــام رص ـيــده ال ــى 8
نـقــاط وه ــو نـفــس ع ــدد نـقــاط انتر
ميالن اإليطالي ،الذي انهى مباراته
م ــع ضـيـفــه اي ـنــدهــوفــن الـهــولـنــدي
بنتيجة  1-1أي ـضــا ،لـيـخــرج انتر
بفارق المواجهات المباشرة ،بعد
ان تغلب على توتنهام على ملعب
س ــان س ـيــرو  ،1-2ق ـبــل ان يخسر
امامه صفر 1-على ملعب ويمبلي.
في المقابل ،سجل إلنتر هدافه
األرجنتيني ماورو ايكاردي (،)73

معادال هدف المكسيكي هيرفينغ
لوزانو المبكر (.)13
وفــي المجموعة األول ــى ،سقط
أتلتيكو مــدريــد اإلسـبــانــي فــي فخ
التعادل السلبي على أرض بروج
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ،ف ـس ـم ــح ل ـب ــوروس ـي ــا
دورتموند باحتالل الصدارة بفارق
المواجهات المباشرة بينهما (-4
صفر وصفر )2-بفوزه على موناكو
الفرنسي الجريح -2صفر بهدفي
البرتغالي رافايل غيريرو ( 15و.)88
وأكد بورتو البرتغالي زعامته
للمجموعة الرابعة بفوزه الخامس
تواليا على حساب مضيفه غلطة
سـ ـ ــراي ال ـت ــرك ــي  ،2-3ف ـي ـمــا حـقــق
شــالـكــه األل ـمــانــي الــوص ـيــف ،الــذي
ضمن تأهله سابقا فــوزا متأخرا
على ضيفه لوكوموتيف موسكو
الروسي -1صفر.

بوكيتينو

ةديرجلا
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رياضة

إشبيلية وميالن وفياريال لضمان
بطاقة الدور التالي في «يوروبا ليغ»
يبحث الناديان اإلسبانيان أندية
إشبيلية ،صاحب الرقم القياسي
بخمسة ألقاب ،وفياريال إضافة
إلى ميالن اإليطالي عن حسم
بطاقة التأهل للدور التالي في
بطولة الدوري األوروبي لكرة
القدم بأيديها عندما تخوض
آخر جوالت دور المجموعات
اليوم.

يكفي ميالن اإليطالي التعادل
أو الـخـســارة بـفــارق هــدف على
أرض أولـمـبـيــاكــوس اليوناني
الـ ـي ــوم ف ــي بـ ـي ــراي ــوس لـلـتــأهــل
لــدور ال ــ 32من مسابقة الــدوري
األوروبـ ـ ــي "ي ــوروب ــا ل ـيــغ" لـكــرة
القدم ،في حين يبحث إشبيلية
حــامــل الـلـقــب خـمــس م ــرات عن
الفوز لضمان عبوره.
ويـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــل م ـ ـ ـيـ ـ ــان وص ـ ــاف ـ ــة
ال ـم ـج ـمــوعــة الـ ـس ــادس ــة ب ـف ــارق
نقطة عن ريال بيتيس اإلسباني
الذي ضمن تأهله ،ويتقدم على
أولمبياكوس بفارق ثالث نقاط
علما بأنه فاز عليه ذهابا على
ارضه  1-3بثالثية سجلها بين
الدقيقتين  70و.79
وضـمــن حـتــى اآلن  13نــاديــا
تأهلهم ل ــدور الـ ــ 32وتـبـقــى 11
ب ـطــاقــة م ــن ال ـم ـج ـمــوعــات الـ ــ12
س ـت ـح ـس ــم ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــن دور
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ،ي ـن ـض ــم ال ـي ـهــا
ثـمــانـيــة أن ــدي ــة اح ـت ـلــت الـمــركــز

مباريات اليوم
التوقيت
8:55
8:55
8:55
8:55
8:55
11:00
11:00
11:00

المباراة
اشبيليه  -كراستودار
مارسيليا  -ابولون
التسيو – انتراخت فرانكفورت
فياريال – سبارتاك موسكو
مول فيدي  -تشلسي
كوبنهاغن  -بوردو
ارسنال – كارباكا اقدام
اولمبياكوس  -ميالن

القناة الناقلة
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD6
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD6
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD2

الـ ـث ــال ــث ف ــي م ـج ـمــوعــات ـهــا فــي
دوري األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ،عـ ـ ــرف مـنـهــا
حـ ـت ــى صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ب ـتــوق ـيــت
وسط أوروبــا بروج البلجيكي،
ان ـ ـتـ ــر ونـ ــابـ ــولـ ــي اإليـ ـط ــالـ ـي ــان،
وغلطة سراي التركي ،وبنفيكا
البرتغالي وفالنسيا اإلسباني.
ويتعين على أولمبياكوس
الفوز على الفريق اللومباردي
-2صفر أو بفارق ثالثة أهــداف
ليضمن بلوغ األدوار االقصائية.
ويغيب عن أولمبياكوس الذي
ف ـســخ ع ـق ــده م ــع الع ــب الــوســط
العاجي المخضرم يايا توريه،
مهاجمه المصري أحمد حسن
"كوكا" المصاب بركبته.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ق ـ ـ ـ ــد أف ـ ـلـ ــت
مـ ـ ــن ورطـ ـ ـ ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــام دوديـ ـ ــانـ ـ ــج
ال ـل ــوك ـس ـم ـب ــورغ ــي ال ـم ـتــواضــع
عندما سجل أربعة أهــداف في
آخــر  25دقيقة وف ــاز  ،2-5وهو
قـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ـص ــدر مـجـمــوعـتــه
ب ـ ـحـ ــال فـ ـ ـ ــوزه وف ـ ـشـ ــل ب ـي ـت ـيــس
بـحـصــد ال ـن ـق ــاط أم ـ ــام مضيفه
دوديالنج.
ويـقــدم ميالن بقيادة مدربه
ج ـي ـن ــارو غـ ــاتـ ــوزو م ـس ـتــويــات
متفاوتة فــي ال ــدوري المحلي،
ف ـص ـح ـيــح أنـ ـ ــه ي ـح ـت ــل ال ـم ــرك ــز
الرابع ،إال انه فاز مرة واحدة في
آخر أربع مباريات في "سيري أ".
وضـمـنــت تأهلها حـتــى اآلن
أندية باير ليفركوزن األلماني
وزيوريخ السويسري (مجموعة
 ،)1وريد بول سالزبورغ (م ،)2
وزي ـن ـيــت س ــان ب ـطــرس ـبــورغ (م
 ،)3ودي ـنــامــو زغ ــرب الـكــرواتــي
و فـ ـن ــر بـ ـغـ ـش ــة ا ل ـ ـتـ ــر كـ ــي (م ،)4
وأرسنال اإلنكليزي وسبورتينغ

العبو ميالن خالل مباراة سابقة في الدوري اإليطالي
البرتغالي (م  )5وريــال بيتيس
(م  ،)6وايـنـتــراخــت فرانكفورت
األلماني والتسيو اإليطالي (م
 ،)8ودينامو كييف األوكراني (م
 )11وتشلسي اإلنكليزي (م .)12

إشبيلية يواجه كراسنودار
وف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـع ــاش ــرة،
ي ـح ـتــاج إشـبـيـلـيــة اإلس ـبــانــي (9
ن ـ ـقـ ــاط) ،ال ـم ـت ــوج ب ــرق ــم قـيــاســي
ف ــي  2006و 2007و ب ـي ــن 2014
و ،2016ال ــى ال ـف ــوز عـلــى ضيفه
كراسنودار الروسي ( )12ليضمن
تأهله على حساب ستاندار لياج

ريال مدريد يتفاوض على ضم إبراهيم دياز
كـشـفــت ت ـقــاريــر إخ ـبــاريــة أن ن ــادي ري ــال مــدريــد
ً
اإلسباني يتفاوض حاليا على ضم العــب الوسط
اإلسباني الشاب إبراهيم دياز ،من مانشستر سيتي
اإلنكليزي ،خالل موسم االنتقاالت الشتوية المقبل.
وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية أن الريال يرغب
في استغالل رغبة الالعب الشاب صاحب الـ 19عاما
فــي خــوض مــزيــد مــن الــدقــائــق ،للتعاقد مـعــه ،وهو
المهاري الــذي يعد من أغلى العبي "السيتيزنس"
الصغار قيمة.
وس ـي ـكــون م ــن ح ــق ديـ ــاز ،ال ــذي يـلـعــب لمنتخب
إسبانيا تحت  21عــامــا ،الـتـفــاوض بشكل حــر مع
أندية خارج إنكلترا في بداية العام الجديد ،حيث
سينتهي عقده مع الفريق الذي يدربه بيب غوارديوال
في يونيو .2019
وكانت صحيفة "ذا صــن" البريطانية كشفت أن
الريال سيقدم عرضا للتعاقد لستة مواسم مع دياز،
مع راتب يصل إلى نحو  3.5ماليين يورو.
وت ـب ـل ــغ ال ـق ـي ـمــة ال ـس ــوق ـي ــة ل ــاع ــب الـ ـم ــول ــود فــي

ماالجا ويتحدر من أصول مغربية  5ماليين يورو،
لكن الــريــال ،بحسب الصحيفة اإلسـبــانـيــة ،قــدم له
عــرضــا قـيـمـتــه  10مــاي ـيــن ي ـ ــورو ،خــاصــة ف ــي ظل
رغـ ـب ــة ب ــاري ــس س ــان
جـ ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي
أي ـضــا ف ــي الـحـصــول
على خدماته.
وحصل دياز هذا الموسم على فرصة المشاركة
في ثالث مباريات مع الفريق األول ،وسجل هدفين
في مرمى فولهام ببطولة كأس الرابطة.
وكان مانشستر سيتي مستعدا الصيف الماضي
إلعــارة ديــاز ،في حــال وقــع عقدا جديدا مع النادي
بطل إنكلترا ،لكن األمــر لــم يتم ،وفشل الــاعــب في
إثبات قدراته ،خاصة في ظل وجــود عدد كبير من
الالعبين األســاسـيـيــن فــي مــركــزه أمـثــال سترلينغ
وســانــي ومـحــرز ،ليفشل فــي الحصول على فرص
كثيرة للعب.
(إفي)

سيتي يتعاقد مع الحارس
األميركي زاك ستيفن
أفاد ناديا مانشستر سيتي اإلنكليزي وكولومبوس كرو األميركي بأنهما
تــوصــا إلــى اتـفــاق بـشــأن انتقال الـحــارس زاك ستيفن إلــى صـفــوف الـنــادي
اإلنكليزي.
ويبدأ ستيفن موسم الــدوري األميركي في  2019مع كولومبوس ،قبل أن
ينتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في يوليو المقبل ،وفقا لما أعلنه السيتي.
ولم يعلن الناديان قيمة الصفقة التي انتقل بموجبها الحارس األميركي
الدولي ستيفن ( 23عاما) ،وبالرغم من ذلك ذكر نادي كرو أن الصفقة
تعد األكبر في الدوري األميركي لحارس مرمى.
واس ـت ـطــاع ستيفن أن يـحــافــظ عـلــى شـبــاكــه نظيفة في
 10مـبــاريــات مــن أص ــل  29م ـبــاراة خــاضـهــا مــع فريقه
خــال الـمــوســم الـمــاضــي ،واخـتـيــر كأفضل حــارس
مــرمــى ف ــي الـ ـ ــدوري ،وبـ ــدأ مـسـيــرتــه م ــع الـفــريــق
الثاني لفرايبورغ األلماني قبل أن ينتقل إلى
كولومبوس في .2016
(د ب أ)

زاك ستيفن

الـبـلـجـيـكــي ( )9الـ ــذي يـحــل على
آكهيسار التركي متذيل الترتيب
دون نقاط.
وبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادل إش ـب ـي ـل ـي ــة
وستاندار بعدد النقاط ،يتأهل
ال ـف ــري ــق األن ــدل ـس ــي ل ـت ـفــوقــه في
الـمــواجـهــات الـمـبــاشــرة .وتـنــازل
إش ـب ـي ـل ـيــة ع ــن ص ـ ـ ــدارة الـ ـ ــدوري
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ل ـب ــرش ـل ــون ــة ن ـهــايــة
األس ـب ــوع الـمــاضــي بـعــد تعادله
ف ــي آخ ــر م ـبــارات ـيــن م ــع أالف ـيــس
وفالنسيا.
وت ـب ــدو ال ـم ـنــاف ـســة ن ــاري ــة في
المجموعة ا لـســا بـعــة ،إذ يبتعد
فياريال اإلسباني نقطتين فقط

عــن سـبــارتــاك مــوسـكــو الــروســي
األخير.
ويـكـفــي ف ـيــاريــال ال ـت ـعــادل مع
س ـب ــارت ــاك ل ـح ـجــز ب ـطــاق ـتــه ألنــه
يتفوق في المواجهات المباشرة
على رابيد فيينا ( 7نقاط) الذي
يستقبل ري ـن ـجــرز االسـكـتـلـنــدي
( 6ن ـق ــاط) وتـكـفـيــه أي ـضــا نقطة
ال ـت ـع ــادل ل ـل ـتــأهــل .ف ــي الـمـقــابــل
يتعين على رينجرز أو سبارتاك
تحقيق الفوز لضمان التأهل.
وفي التاسعة أيضا ،تتنافس
أربـ ـع ــة أن ــدي ــة ع ـل ــى الـبـطــاقـتـيــن
وت ـبــدو حـظــوظ غـنــك البلجيكي
األوفـ ـ ـ ـ ــر اذ يـ ـتـ ـص ــدر ( 8نـ ـق ــاط)

إصابة سيلفا تبعده
عدة أسابيع

دياز نجم سيتي

ق ــال جــوسـيــب غ ــواردي ــوال الـمــديــر
الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـف ــري ــق األول لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم
بـنــادي مانشستر سيتي اإلنكليزي
إن ديفيد سيلفا سيغيب عن الفريق
عدة أسابيع بسبب إصابة في أوتار
الركبة.
وتـ ـ ـع ـ ــرض س ـي ـل ـف ــا ل ــإص ــاب ــة فــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي خ ـســرهــا مــانـشـسـتــر
سيتي امام تشلسي السبت الماضي
وتم استبداله في الشوط الثاني.
وانضم سيلفا الى قائمة المصابين
التي تضم كيفين دي بروين ودانيلو
وسيرخيو أغويرو وبنيامين ميندي
وكـ ـ ــاوديـ ـ ــو بـ ـ ــرافـ ـ ــو ،ل ـي ـص ـب ــح أم ـ ــام
غوارديوال خيارات قليلة عن المعتاد.
(د ب أ)

بـ ـ ـف ـ ــارق ن ـق ـط ــة ع ـ ــن ب ـش ـي ـك ـتــاش
الـ ـت ــرك ــي ون ـق ـط ـت ـيــن ع ــن مــال ـمــو
السويدي وثالث عن ساربسبورغ
النرويجي.
وسـيـتــأهــل غـنــك وبشيكتاش
ب ـح ــال ت ـفــادي ـه ـمــا ال ـخ ـس ــارة مع
ضيفيهما ساربسبورغ ومالمو
الـلــذيــن ال بــديــل لـهـمــا عــن الـفــوز
لضمان العبور.
وف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة،
ي ـب ــدو سـلـتـيــك االس ـك ـت ـل ـنــدي (9
نقاط) مرشحا للحاق بريد بول
ســالــزبــورغ الوحيد مــع تشلسي
واي ـن ـت ــراخ ــت ف ــران ـك ـف ــورت ال ــذي
حقق العالمة الكاملة ،إذ يكفيه

ن ـق ـطــة أمـ ـ ــام ال ـف ــري ــق ال ـن ـم ـســوي
وه ــو يبتعد ب ـفــارق ث ــاث نقاط
ع ـ ــن الي ـ ـبـ ــزيـ ــغ األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ال ـ ــذي
يستقبل روز ن ـب ــورغ النرويجي
متذيل الترتيب من دون أي نقطة.
وفي الثالثة ،يكفي سالفيا براغ
التعادل مع زينيت لمرافقته الى
دور الـ 32على حساب كوبنهاغن
الدنماركي.

موراتا يلوذ ببرشلونة
للخالص من جحيم تشلسي
كشفت تقارير إعالمية في إسبانيا أمــس أن المهاجم
اإلسباني ألفارو موراتا ،مهاجم تشلسي اإلنكليزي ،عرض
خدماته على نادي برشلونة ،بعد أن ضاق ذرعا بوضعه
الحالي في إنكلترا.
وقالت صحيفة "مــاركــا" اإلسبانية إن المهاجم الذي
ترعرع كالعب يافع بين صفوف ناشئي ريــال مدريد ،ال
يشعر بالسعادة مع تشلسي الــذي انتقل إليه مقابل 65
مليون يــورو ،ويسعى إلــى االنتقال إلــى برشلونة للرحيل
عن النادي اللندني.
وأضــافــت أن برشلونة تلقى هــذا العرض بترحيب كبير،
وبعض مسؤولي النادي الكتالوني عقدوا عــدة اجتماعات
في لندن لمناقشة تفاصيل الصفقة التي قد يتم إبرامها في
الصيف المقبل ،مبينة أن المفاوضات ال تزال في بدايتها،
وال يمكن التكهن بالمواقف واآلراء المستقبلية لكال الطرفين
حول هذا الموضوع.

موراتا

رابتورز يتجاوز غياب لينارد ويسقط كليبيرز
ت ـج ــاوز تــورون ـتــو رابـ ـت ــورز ال ـغ ـيــاب غير
ال ـم ـتــوقــع لـنـجـمــه ك ــاوه ــي ل ـي ـن ــارد ،وأل ـحــق
خ ـس ــارة قــاس ـيــة بـمـضـيـفــه ل ــوس أنـجـلــس
كليبيرز  ،99-123أمس األول ،ليحقق فوزه
األول بعد هزيمتين متتاليتين.
ودخـ ـ ـ ــل مـ ـتـ ـص ــدر ت ــرتـ ـي ــب ال ـم ـن ـط ـقــة
الشرقية الـمـبــاراة ضــد مضيفه خامس
المنطقة الغربية ،على خلفية خسارته
مباراتيه األخيرتين أمام بروكلين نتس
ً
ومـيـلــووكــي بــاكــس ،وتلقى نبأ سيئا
قبيل موعد اللقاء بإعالن غياب نجمه
لينارد ،بسبب آالم في الورك قد تهدد
مشاركته في اللقاء المرتقب ،األربعاء،
ض ــد مـضـيـفــه ح ــام ــل ال ـل ـقــب غــولــدن
ستايت ووريرز.
إال أن ت ــورون ـت ــو ع ـ ـ ّـوض غـيــاب
لينارد بــأداء هجومي نجح خالله
ب ـن ـح ــو ن ـص ــف مـ ـح ــاوالت ــه مـ ــن داخـ ــل

ال ـق ــوس وخ ــارج ــه ،وت ـف ــوق بـشـكــل كـبـيــر في
الــربـعـيــن األول ( )23-36وال ـثــالــث (،)17-33
بينما ســاد الـتـعــادل فــي الــربــع الـثــانــي (-34
 ،)34وتفوق كليبيرز بشكل طفيف في الربع
األخير (.)20-25
إال أن ال ـم ـض ـيــف ل ــم ي ـت ـم ـكــن م ــن ال ـت ـقــدم
بالنتيجة اإلجمالية ســوى في الربع األول،
وبفارق أقصى بلغ نقطتين ،في حين هيمن
تورونتو على مجريات المباراة وصنع فارقا
وصل في الشوط الثاني الى  32نقطة.
الــى ذل ــك ،أوق ــف جيمس ه ــاردن وزم ــاؤه
سلسلة مــن ثــاث هــزا ئــم متتالية ،ليحققوا
ف ــوزا عـلــى ضـيـفــه بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز
بنتيجة .103-111
أما المركز األخير في المنطقة فيعود إلى
فينيكس صنز ،الذي تلقى أمس األول خسارة
قاسية أ م ــام مضيفه ســان أنتونيو سبيرز
بنتيجة .111-86

لوري نجم تورونتو

أرسالن كيياسوفيتش يشيد باستعدادات قطر الستضافة مونديال 2022

استاد خليفة الدولي في قطر

أع ــرب األم ـيــن ال ـعــام لــاتـحــاد التركماني
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم أرس ـ ـ ــان ك ـي ـيــاســوف ـي ـتــش ،عــن
س ـع ــادت ــه ال ـبــال ـغــة ب ــوج ــوده ف ــي الـعــاصـمــة
القطرية الــدوحــة ،على هــامــش انـعـقــاد قمة
الفيفا التنفيذية لكرة القدم ،التي تستضيفها
الدوحة في الفترة من  13-11ديسمبر الجاري.
وقال كيياسوفيتش ،في حديث لوسائل
اإلع ــام عـلــى هــامــش انـعـقــاد الـقـمــة" :سعيد
ج ــدا ب ــوج ــودي ف ــي دولـ ــة ق ـطــر ف ــي ال ــزي ــارة
األولى ،وأنتهز هذه الفرصة ألتوجه بالشكر
للشعب القطري على حفاوة االستقبال التي
عايشتها عن قرب منذ اللحظة األولى ،وهو
ما يدل على أصالة القطريين ،وهم يشتهرون
بكرم الضيافة ،وهذه حقيقة لفتت انتباهي،
وستكون العامل األهــم لنجاح كــأس العالم
."2022
كما أعــرب عن انبهاره باستعدادات قطر
الستضافة كــأس الـعــالــم  ،2022وذل ــك عقب
زي ــارت ــه ل ـج ـنــاح الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـمـشــاريــع
واإلرث "البافيلون" ببرج البدع.

ً
وأض ـ ـ ـ ــاف" :كـ ــانـ ــت ج ــول ــة رائ ـ ـعـ ــة ج ـ ــدا،
ووجدت إجابات شافية لكثير من األسئلة
التي دارت في ذهني من قبل ،حيث اطلعنا
على آخر استعدادات قطر الهائلة والتقدم
المذهل نحو استضافة قطر لكأس العالم
 ،2022بما تملكه من خبرات تنظيمية وبما
يتوافر لديها من إمكانات هائلة ،السيما
فيما يتعلق بالنية التحتية ،و لـيــس في
القطاع الرياضي فحسب ،بل في مختلف
القطاعات في الدولة".
وتابع" :شاهدنا النماذج التي تحاكي
سـتــادات ومنشآت ومــاعــب كــأس العالم،
وكيف برهنت على فلسفة كرة القدم وما
تــوحــي ب ــه ،وم ــا ستتركه مــن إرث عظيم،
ليس لقطر فحسب ،بل للمنطقة بأسرها".
واستطرد" :بالفعل أنا فخور بأن قطر
سـتـمـثــل آس ـي ــا كـلـهــا بـتـنـظـيـمـهــا لنسخة
رائعة من كأس العالم ،وليس هناك أدنى
شك في أنها ستكون األفضل على االطالق
من النواحي كافة ،السيما أجــواء الطقس

ً
ال ــرائ ـع ــة ال ـت ــي تـشـهــدهــا ال ــدوح ــة حــال ـيــا،
وه ــي ذات ـهــا الـتــي سـتـكــون عليها بطولة
كأس العالم قطر  ،2022وهي فرصة رائعة
لالستمتاع بكرة القدم ســواء لالعبين أو
الجماهير".
وأكد كيياسوفيتش" :نتطلع إلى تعزيز
التعاون بيننا وبين االتحاد القطري لكرة
القدم في مختلف المجاالت ،التي لها عالقة
ب ـكــرة ال ـق ــدم ،بـمــا تملكه قـطــر مــن خـبــرات
كـبـيــرة فــي ه ــذا ال ـصــدد ،حـيــث سنستفيد
م ـن ـهــا ع ـلــى ص ـع ـيــد الـ ـ ـ ــدورات ال ـتــدري ـب ـيــة
وإق ــام ــة الـمـعـسـكــرات وإق ــام ــة الـمـبــاريــات
الودية بين المنتخبات الوطنية وغيرها
من أوجه التعاون األخرى ،والتي سنعمل
على تفعيلها في الفترة المقبلة ،وسيكون
هناك تصور شامل لما ستكون عليه األمور
ً
مستقبال".

دلبلا
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ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤــﺎﻣ ـﻴــﻦ إﻟ ـ ـ ــﺰام اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣ ـﻴــﻦ
ﺑـ ــﺎرﺗـ ــﺪاء روب اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻣ ــﺎة ،ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﻢ ﺻﺎﻻت
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﺮوب اﻟﺠﺪﻳﺪ ،أو ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ "اﻟﻤﻌﻄﻒ".
وﻳﺄﺗﻲ ﺻــﺪور ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻣــﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺑـﻌــﺪ أن ﻛ ــﺎن "رداء"
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ " ﺑــﺪ ﻋــﺔ" ﻋﻨﺪ
اﻟﺒﻌﺾ ،ﻷﻧﻪ ﺧﺎص ﺑـ "اﻷﻋﺮاف
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ".
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﻮ اﺗـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺎد
اﻟـﺤـﻘــﻮﻗـﻴـﻴــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺮب اﻟـﻤـﺤــﺎﻣــﻲ
ﻛــﺎﺗــﺐ اﻟـﺸـﻤــﺮي ،ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧـﺒــﺎء
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ" ،أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﺪا
ﺑﺎرﺗﺪاﺋﻲ روب اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺮر
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﺗـﺸــﺮﻓــﺖ ﺑﺄن
أﻛﻮن ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ

ﻣﻌﺎﻧﻘﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ
ﺗ ــﺮﻳ ــﺢ أﻏ ـﻠ ــﺐ اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص ،ﻟـﻜــﻦ
ﻫﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة،
و ﻣــﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻘﺘﻬﺎ؟
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫــﺬا ﺑﻨﻔﺴﻚ اﻵن
ﺑﻤﻌﺎﻧﻘﺔ اﻷﺑﻘﺎر.
ﺗ ـﻘ ــﺪم ﻣ ــﺰرﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻴــﻮﻳــﻮرك
ﺟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت ﻋ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎق ﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻫ ـ ــﺬه
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ذات اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻮاﺳﻌﺔ،
ً
ً
ﺑ ـ ـ ــﺪء ا ﻣ ــﻦ  75دوﻻرا ﻟـﻠـﺴــﺎ ﻋــﺔ
ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ .وﺧ ــﻼل ﻫــﺬا اﻟﻮﻗﺖ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻤﺸﻴﻄﻬﺎ أو ﺗﻤﺴﻴﺪﻫﺎ
أو ﻣﻌﺎﻧﻘﺘﻬﺎ.
َ
وﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﺰرﻋ ـ ــﺔ "ﻣـ ــﺎوﻧ ـ ـﺘـ ــﻦ
ﻫ ـ ــﻮرس ﻓـ ـ ـ ــﺎرم" ﺑ ـﺨ ـﺒ ــﺮة ﻣــﺮﺣــﺔ
وﻣ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻷﺑ ـ ـﻘـ ــﺎر .وﺗـﻈـﻬــﺮ
اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ

ﻧﺎﻟﻮا ﺷﺮف ﺗﺴﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺮداء ﻣﻦ
ﻣﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻤ ـ ــﺮي ،وﻫـ ــﻮ
ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﻏﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ" ،ﻧﻄﻤﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻌﺪ
ﻫــﺬا اﻹﺟ ــﺮاء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻟــﻰ أن
ﻧ ــﺮى ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺮﺗﺪون ﻫﺬا
اﻟﺰي ،اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ
وﻳﻀﻔﻲ اﻟﻬﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ".
ﻳ ـ ـﺸـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻳﺮﺗﺪون اﻟﺰي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻌﺎدي
اﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﻫﻮ اﻟﺜﻮب وﻓﻮﻗﻪ ﻣﺎ
ﻳـﻌــﺮف ﺑ ـ "اﻟـﺒـﺸــﺖ" ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
"اﻟﺸﻤﺎغ".

أﻓﻌﻰ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻃﻮﻟﻬﺎ  ٨أﻣﺘﺎر
ﻧﺠﺢ ﻗــﺮوﻳــﻮن إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻮن
ﻓــﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﻓـﻌــﻰ ﻋﻤﻼﻗﺔ
ﺑﻄﻮل  8أﻣﺘﺎر ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ
وﺷﻚ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻢ ،وﻓﻖ
ﻣﺎ أﻇﻬﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ اﻧﺘﺸﺮ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﻇـ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺮوﻳ ــﻮن ،ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺎدئ
اﻷﻣ ـ ــﺮ ،أن اﻷﻓـ ـﻌ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺗﺴﺘﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ ﻧﻬﺮ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺳﻮى ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺸﺐ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻠﻤﺴﻬﺎ أﺣﺪﻫﻢ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻌﻬﺎ
ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺼﻮر اﻟﺘﻘﻄﻪ
أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻘــﺮوﻳ ـﻴــﻦ ،ﻳــﺪﻋــﻰ أروﻧ ــﺎل
أﻓـ ـ ـﻨ ـ ــﺪي ﻛ ـ ــﻮﺗ ـ ــﻮ ﻓ ـ ــﻲ ﻧ ــﻮﻓ ـﻤ ـﺒ ــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ

ً
ﻣ ـﻌــﺎرﻛــﺎ اﻷﻓ ـﻌ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼﻗــﺔ ،ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻳﺤﺎول زﻣــﻼؤه إﻧﻘﺎذه ﻣﻦ
ﺑــﺮاﺛ ـﻨ ـﻬــﺎ ،وﺑ ـﻌــﺪ ﻃـﻠـﺒــﻪ ﻟﻠﻨﺠﺪة
وﺳـﻴـﻄــﺮﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻷﻓ ـﻌ ــﻰ ،ﻧﺠﺢ
اﻟـ ـﻘ ــﺮوﻳ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﺣـﺒـﺴـﻬــﺎ داﺧ ــﻞ
ﻗﻔﺺ ،ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺑﻮﻛﻮاﻧﻎ أﻧﺎم ﻋﻠﻰ
ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻮﻣﻄﺮة.
وذﻛﺮ ﻛﻮﺗﻮ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ "ﺣـ ـﺘ ــﻰ اﻵن ﻧـﺒـﻘــﻲ
اﻷﻓـﻌــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻘﻔﺺ ،ﻛــﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ
اﻟـﻨــﺎس ﻣــﻦ إﻟـﻘــﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ"،
ﻣﻘﺪرا ﻃﻮﻟﻬﺎ ﺑـ 8أﻣﺘﺎر.
)أ ف ب(

اﻹﻧﺴﺘﻐﺮام اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰرﻋﺔ
أﻏﻠﺐ اﻷﺷﺨﺎص وﻫﻢ ﻳﻀﻌﻮن
ذراﻋ ـ ًـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺮة أو ّ
ﻳﻤﺴﺪون
رأﺳﻬﺎ.
ووﻓــﻖ أي ﺣﺰﻣﺔ ﺳﻴﺨﺘﺎرﻫﺎ
اﻟ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺰم اﻷرﺑـ ــﻊ،
ﻳـﻤـﻜــﻦ اﻻﻗـ ـﺘ ــﺮاب ﻣ ــﻦ اﻷﺣـﺼـﻨــﺔ
اﻟﻘﺰﻣﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰرﻋﺔ.
ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻧﻘﺔ ﺑﻘﺮة ﻓﻴﻪ،
ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻜﺎن ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ،ﺣﻴﺚ
ﻳـﻜــﻮن ﻟﻤﻌﺎﻧﻘﺔ ﺑـﻘــﺮة ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
"أﺛ ـ ــﺮ ﻟ ـﻄ ـﻴــﻒ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص،
ً
وﻳﻤﻨﺢ اﻟـﻤــﺮء ﺷ ـﻌــﻮرا ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ"،
وﻓـ ــﻖ ﻣ ــﺰرﻋ ــﺔ ﻛــﺎﺳ ـﺘــﺎﻧــﻲ ﻫــﻮف
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻴﺘﺲ ﺑﺸﻤﺎل
ﻏﺮب اﻟﺒﻼد) .د ب أ(

اﻟﺼﻴﻦ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻄﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ٢٠٣٥

ﻣﺤﺎم ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ و»ﻋﺮﺑﺎوي«
إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ٍ
ﺑﺎﻹﺳﺎء ﻟﻸﻣﻴﺮ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ  ٢٠٠٠دﻳﻨﺎر

●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻗ ــﺮرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،أﻣــﺲ اﻷول ،إﺧــﻼء
ﺳـﺒـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺤــﺎﻣــﻲ اﻟـﻤـﺘـﻬــﻢ ﺑ ـﺘــﺰوﻳــﺮ ﻣ ـﺤــﺮرات
رﺳﻤﻴﺔ ،ﺑﻮﺿﻊ ﺻﻔﺔ وﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻓــﻲ ﺟــﻮاز
ﺳﻔﺮه اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ورﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ،رﻏﻢ إﻧﻬﺎء
ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ  6ﺳﻨﻮات ،ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺪرﻫﺎ  2000دﻳﻨﺎر.

وأﻧـ ـﻜ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻣــﻲ اﻻﺗـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﺎت اﻟـﻤـﻨـﺴــﻮﺑــﺔ
ً
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،داﻓﻌﺎ ﺑﻌﺪم ﺳﻼﻣﺔ ﺗﺤﺮﻳﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻛـﻤــﺎ أﻣ ــﺮت اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﺈﺧــﻼء ﺳﺒﻴﻞ
ﻣ ــﻮاﻃ ــﻦ ﻇ ـﻬــﺮ ﺑ ــﺄﺣ ــﺪ ﻣ ـﻘــﺎﻃــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ ﻋﻠﻰ
ﺷـﺒـﻜــﺎت اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎع
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻳﺘﺤﺪث
ﻋــﻦ اﻷﺳ ــﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑــﺎﻟـﺒــﻼد ﺑـﻌـﺒــﺎرة "ﺗﺒﻮن

اﻟﺤﻜﻢ؟" ،ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  2000دﻳﻨﺎر ،ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑــﺎﻹﺳــﺎء ة إﻟــﻰ اﻟــﺬات اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ
وﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻼد.
وأﻧﻜﺮ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ أﻣﻦ
ً
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻹﺣﺎﻟﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻗﺼﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ذات اﻷﻣﻴﺮ أو ﻟﻸﺳﺮة
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،وأن ﺣﻀﻮره اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎن
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.

ﺗـ ـﻌـ ـﺘ ــﺰم اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﻀــﺎﻋ ـﻔــﺔ
ً
ﻋــﺪد ﻣﻄﺎراﺗﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋـ ــﺎم  ،2035وﻫـ ــﻮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ــﺬي
ﺳ ـﺘ ـﺼ ـﺒــﺢ ﻓ ـﻴ ــﻪ ﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﻮي ،ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة ،ﺣـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻤ ــﺎ أﻓـ ـ ـ ــﺎدت
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻧ ـﻘ ـﻠ ــﺖ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ "ﺗ ـﺸــﺎﻳ ـﻨــﺎ
داﻳﻠﻲ" اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻦ
إدارة اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ،أﻣﺲ ،أﻧﻪ
ً
ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎء  216ﻣﻄﺎرا ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟـ 234اﻟﻤﻮﺟﻮدة.
وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻃﻠﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب
ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻋﺎم 2035
رﺑﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ

أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻃ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـﻨ ـﻘــﻞ
اﻟﺠﻮي ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲّ ،
ﺳﺠﻠﺖ
اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  552ﻣﻠﻴﻮن
رﺣﻠﺔ ،وﻫﻮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض
أن ﻳ ـﺒ ـﻠــﻎ  720ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺑـﺤـﻠــﻮل
ﻋــﺎم  ،2020وﻫــﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺠﻌﻞ
ـﻰ ﺗ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﺑ ـﻨ ـ ً
ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹدارة إﻟﻰ أن "اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﺤﺴﻨﺖ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﻴﻮم
ﺑـﻌـﻴــﺪة ﻋــﻦ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،
وﻫﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ
ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻠﺪ".
)أ ف ب(

ﺣﺮارة اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺗﻬﺪد ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ »ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ«

أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻤﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ أن
اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻳﺮﻓﻊ درﺟﺎت
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮارة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺐ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟــﻲ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻐﻴﺮات ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ
ﻋﻮاﺻﻒ ﻗﺼﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
درﺟ ـ ــﺎت ﺣ ـ ــﺮارة ﻗـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧـﻴــﺮة،

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟــﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ "ارﻛﺘﻴﻚ
رﻳ ـ ـﺒ ـ ــﻮرت ﻛ ـ ـ ـ ــﺎرد" ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،2018
اﻟــﺬي أﺻــﺪرﺗــﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت واﻟﻐﻼف
اﻟﺠﻮي )ﻧﻮا( اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻳ ــﺆﺛ ــﺮ ارﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮارة ﻓﻲ
اﻟـ ـﺸـ ـﻤ ــﺎل ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـﻴـ ــﻮل اﻟ ـﻄ ـﻘــﺲ
اﻻﻋ ـﺘ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ ،وﻫ ــﻮ أﻣ ــﺮ ﻳـﺘــﺰاﻣــﻦ
ﻣ ـ ــﻊ ﻋ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻒ ﺷـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة
ﻓ ــﻲ ﺷ ـ ــﺮق اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة

وﻓﻴﺎت

وﻣﻮﺟﺎت ﺻﻘﻴﻊ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس.
وﺣﺬر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ أن "اﺳﺘﻤﺮار
ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ ﻏﻼف
اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮي وﻣﺤﻴﻄﻪ
ﺳـ ـﻴ ــﺆدي إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻐ ـﻴــﺮ واﺳ ـ ــﻊ ﻓﻲ
اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺒـﻴـﺌــﻲ ﺑـﻄــﺮق ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ".
وأﺿ ـ ــﺎف "ﺗـﺘـﺸـﻜــﻞ ﺗ ـﻬــﺪﻳــﺪات
ﺟﺪﻳﺪة وﺳﺮﻳﻌﺔ وﺗﺒﺮز ﻣﺴﺘﻮى

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء

ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺤﻮه أرﻣﻠﺔ ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ راﺷﺪ اﻟﺮﺑﺎح
 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ،ق ،2ﺷﺎرع اﻟﻤﺮوءة ،م ،17دﻳﻮان اﻟﺒﺤﻮه،
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ق ،2ش ،1م ،47ت99170160 :

راﺷﺪ ﻣﺠﺒﻞ ﺳﻌﻮد اﻟﻌﺎزﻣﻲ

 73ﻋﺎﻣﺎ ،ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻲ ،ق ،8ش ،13م ،11ت51556868 ،99550232 :

ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎر

● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﺣ ـﻔــﻞ ﻏ ـﻨــﺎ ﺋــﻲ ﻟـﻠـﻔـﻨــﺎن

ﺳﻠﻤﺎن زﻳﻤﺎن.
ً
ﻣﺴﺎء.
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ -دار اﻵﺛﺎر
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

 70ﻋﺎﻣﺎ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ ،ق،9
ﺷﺎرع أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ،ج ،93م ،38ت66654054 ،67063227 :

ﺑﻨﻮان إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﻮان

 84ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :دﻳﻮان اﻟﻐﺎﻧﻢ ،اﻟﻔﻴﺤﺎء ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺮوﺿﺔ ،ق ،3ش،33
م ،4ت99810022 ،99797234 ،22575939 :

ﺑﺎﺳﻤﺔ ﻣﺒﺎرك ﻣﺘﻌﺐ ﺳﻌﺪ اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن

 52ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ق ،1ش ،2ج ،1م ،16اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﺴﺮة ،ق،4
اﻟﺸﺎرع اﻷول ،م ،42ت25313102 ،99808732 :
ﺑﺪﻳﻌﺔ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﺰﻋﻞ أرﻣﻠﺔ ﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺒﺎل
 72ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ق ،7ش ،109م ،23اﻟﻨﺴﺎء :ﺻﺒﺎح
اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ق ،7ش ،109م ،25ت55556094 ،55557023 :
ﻟﻴﻠﻰ ﺟﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻄﻲ زوﺟﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﻄﻲ
 75ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ق ،8ش،32
م ،20اﻟﻨﺴﺎء :ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ق ،8ش ،32م ،22ت97226717 ،99402307 :

ﻋﺒﻴﺪان ﻣﺮﺛﻊ ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ

 73ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﻔﺮدوس ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ،
ق ،5ش ،1ج ،11م ،9ت50898484 ،99896606 :

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

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

اﻟ ـﻐ ـﻤ ــﻮض ﺣـ ــﻮل ﻧ ـﻄ ــﺎق اﻟـﺘـﻐـﻴــﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ".
وأﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮﻳـ ــﺮ أن ﺣـ ـ ـ ــﺮارة
اﻟ ـﺠــﻮ ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺐ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟــﻲ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧـﻴــﺮة ﺑﻴﻦ
 2014و  " 2018ﺗ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎوزت ﻛــﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  "1900ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﺘﺪوﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت.
)أ ف ب(

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252537 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲads@aljarida.com :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

05:08

اﻟﻌﻈﻤﻰ

20

اﻟﺸﺮوق

06:33

اﻟﺼﻐﺮى

09

اﻟﻈﻬﺮ

11:42

أﻋﻠﻰ ﻣﺪ

ً
 02:01ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

02:32

 04:40ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

04:51

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  09:46ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

06:13

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

 09:37ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ذ .م .م.
ﺗﻠﻔﻮن - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :ﻓﺎﻛﺲ24839487 :

