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لجائزتي أوسكار ص 15

الدالل :عضوية الحربش والطبطبائي
قائمة ومتمسكون بالقرار السابق
طالب رئيس المجلس والنواب بعدم التطرق لها في الجلسة المقبلة

قراراتها والبرلمان حسم األمر بالتصويت
سيدة
التشريعية
السلطة
ةديرجلا:.
لـ
فهاد
●
ً
● السويط للغانم :مراعاة أحكام الدستور مهمتنا جميعا وليست مهمتك وحدك
فهد التركي

أعرب نواب عن رفضهم نظر مجلس األمة عضوية النائبين جمعان
ً
ً
الحربش ووليد الطبطبائي مجددا ،ألنه سبق أن اتخذ قرارا برفض
إسقاطها ،مؤكدين أنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية النظر
في القرارات واألعمال البرلمانية.
وطالب النائب محمد الدالل رئيس المجلس مرزوق الغانم واألعضاء
ً
بعدم التطرق إلى عضوية النائبين خالل الجلسة المقبلة ،مشددا على
ضرورة التمسك بالقرار السابق للمجلس بشأنها.
وأعــرب الــدالل ،في تصريح أمس ،عن أمله تفعيل موضوع العفو؛
حتى يعود أبناء الكويت الموجودون في الخارج إلى وطنهم وأهاليهم،
وأن يكون هناك انتصار للدستور.
وذكر أن أي نوع من نزع الصالحيات واالختصاصات التي يتمتع
بها أعضاء المجلس هو إضعاف للسلطة التشريعية ،وهدم لركن من
ً
أركان العمل البرلماني الصحيح ،موضحا أن الجلسة المقبلة ستشهد
النظر في بقاء عضوية النائبين من عدمه ،وستنظر «الدستورية» األحد
المقبل في االستشكال المقدم من أحد الزمالء لوقف تنفيذ الحكم ،وما
ً
إذا كانت ستبدي رأيا بشأنه بعد سحبه أم ال.
ً
ً
ولفت إلى أن المحكمة قد تضيف شيئا جديدا إلى حكمها الصادر،
ً
مؤكدا أن «هذه القضية ال تقل أهمية عن القضايا األخــرى ،وال تزال
لدينا قناعة بأن المؤسسين والخبير الدستوري وقتها كان هدفهم
عندما وضعوا المادة  16في الالئحة الداخلية منح النواب ٠٦

األمير وولي العهد وآل الصباح ضيوف «عزايز»

الخالد :بريطانيا العظمى
أثبتت أنها «شريك الوفاء
بالعسر واليسر»

٠٢

06
قضاة سابقون لـ ةديرجلا:.
طباعة األحكام وظيفة
مهمة والحفاظ على مواعيد
الطعون ضرورة

محليات

03
١٠

ضمنهم لواء وعميد سابقان ومدير إدارة ...والمحكمة تنظرها  3فبراير
حسين العبدالله

بعد عام كامل من التحقيق في
البالغ المحال إلى النيابة العامة
مــن وزارة الــداخـلـيــة عـلــى خلفية
المالحظات الـتــي أورده ــا تقرير
ديوان المحاسبة عن مصروفات
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـب ـنــد ال ـض ـي ــاف ــة ،أح ــال
ال ـنــائــب ال ـعــام الـمـسـتـشــار ضــرار

بوشهري تعيد صرف بدل
اإليجار ألصحاب طلبات
اإلسكان قبل 1998

األمير وولي العهد وجابر العبدالله والمبارك يقطعون قالب الذكرى الـ  ٢٥لدعوة أسرة آل الصباح إلى «عزايز» أمس

تحيل «ضيافة الداخلية» لـ «الجنايات»
النيابة
ً
بـ  24متهما بينهم معيدو األموال
●

03

محليات

تقرير اقتصادي

الميزانية الجديدة ...إخفاقات
الحاضر تنذر بمخاطر المستقبل

محليات

العسعوسي إلى محكمة الجنايات
ً
ملف القضية و 24متهما ،بينهم
الذين ردوا األم ــوال ،لمحاكمتهم
بتهم االسـتـيــاء على  32مليون
ديـنــار مــن الـمــال الـعــام ،وتسهيل
االستيالء عليه ،وغسل األم ــوال،
وال ـت ــزوي ــر ف ــي مـ ـح ــررات رسـمـيــة
وعـ ــرف ـ ـيـ ــة ،واإلهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـج ـس ـيــم
باألموال العامة.

وب ـ ـ ـعـ ـ ــد إح ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـلـ ــف إلـ ــى
المحكمة الكلية ،حدد المستشار
د .عادل بورسلي  3فبراير المقبل
ً
موعدا لنظر أولى جلسات القضية
المتهم فيها مسؤوالن سابقان في
َ
«الداخلية» برتبتي لــواء وعميد،
وم ـ ـسـ ــؤول ح ــال ــي ب ــدرج ــة مــديــر
إدارة وعدد من مسؤولي الفنادق
 9منهم محبوسون على ٠٦

رئيس «النواب المصري» :األمير
مهندس السياسات العربية

04

أكد لـ ةديرجلا .أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار قوانين شعبية
«أزلنا العوائق أمام المستثمرين األجانب بحزمة قوانين ولم
يتبق إال حضورهم»
«الدستور الفرنسي لم ينص على االستجوابات بل
ذهب مباشرة إلى طرح الثقة»
«تحميل الدولة المصرية تكاليف نقل جثامين
أبنائها في الخارج إرهاق لميزانيتها»

نتنياهو لقاسم سليماني :انشغل
بقواعدك في سورية ال بانتخاباتنا

اقتصاد

11
العيسى :نعمل على
تحفيز الشركات على
اإلدراج في السوق

دوليات

22

في تعقيب على خبر ةديرجلا.
انشغلت الساحتان اإلسرائيلية واإليرانية على
أعلى المستويات بخبر "الجريدة" المنشور في عددها
أمس ،والذي نقلت فيه عن مصدر مطلع في طهران،
أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري اإليراني
الجنرال قاسم سليماني اعتبر أن الرد على الضربة
اإلسرائيلية األخيرة في سورية بالعمق اإلسرائيلي
سيؤدي إلى سقوط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
باالنتخابات المبكرة في أبريل المقبل.

وبعد تداوله الواسع على وسائل التواصل ،وفي
تعقيب مباشر على الخبر ،رد نتنياهو على سليماني
ً
بتغريدة في "تويتر"" :بدال من التدخل في االنتخابات
اإلسرائيلية ،من األفضل لسليماني أن يفحص حالة
الـقــواعــد العسكرية اإليــرانـيــة الـتــي يـحــاول إقامتها
ً
في سورية" ،مضيفا" :ما دمت أشغل منصب رئيس
الحكومة ،لن نتوقف عن القتال ضدهم (اإليرانيين)".
وكــانــت "الـجــريــدة" كشفت أن سليماني ٠٦

الجزائر« :زحمة»
ترشيحات رئاسية
والجيش يرد على منتقديه
صورة نشرها نتنياهو على «تويتر» مع جنوده على ظهر دبابة في قاعدة «شيزافون» في النقب أمس

عالم ذرة إيراني يفر إلى تركيا بكنز من المعلومات «تسونامي» نسائي في «رئاسية »2020
إلخراج ترامب من البيت األبيض
●
طهران  -فرزاد قاسمي

أكدت مصادر مطلعة في وكالة
ً
الطاقة الذرية اإليرانية ،أن عالما
ً
ك ـب ـي ــرا م ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ـي ـهــا ك ــان
ً
مسؤوال عن التنسيق بين الجهات
التابعة للوكالة فــي أنـحــاء إيــران،
هرب إلى تركيا.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» ،إن
العالم الهارب كان يجمع التقارير

م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ،وتـ ـق ــوم
المجموعة التي يترأسها بتحليلها
الستخالص النتائج الكلية.
وأض ــاف ــت أن ال ـم ـس ــؤول ،ال ــذي
َ
لم ُيذكر اسمه ،كان ضمن العلماء
القالئل الذين يسمح لهم باالطالع
على مجمل ما وصل إليه البرنامج
النووي من تقدم ،ألن معظم العلماء
الذريين الذين يعملون في أي قسم
تــابــع لـلــوكــالــة ،أو فــي أي مـشــروع

مساند ،ال يحق لهم االطــاع على
م ـع ـلــومــات ع ــن األقـ ـس ــام األخـ ــرى،
وما حققته من تقدم ،وما تواجهه
من عثرات.
ـادت ب ــأن ــه ب ـم ـجــرد اخـتـفــاء
وأفـ ـ ـ ُ
ال ـ ـعـ ــالـ ــم أبـ ـ ِـل ـ ـغـ ــت االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
ل ـمــاح ـق ـتــه ،والـ ـت ــي تــوص ـلــت إلــى
اختفائه بإسطنبول ،وأنه يحاول
الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى بـ ـل ــد غـ ــربـ ــي وب ـي ــع
المعلومات التي بحوزته٠٦ .

بـ ـ ـع ـ ــد ع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــن إق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
الديمقراطية هيالري كلينتون في
 2016بهزيمتها فــي وجــه دونالد
ّ
ت ــرام ــب أمـ ــام م ــؤي ــدات ك ـ ًـن يبكين
م ــن ش ــدة ال ـخ ـي ـبــة ،م ـبــديــة أسـفـهــا
لعدم تمكنها من تحطيم «السقف
الزجاجي» ،حسب تعبيرها ،لتصبح
أول امرأة رئيسة للواليات المتحدة،

تشهد الساحة السياسية األميركية
يشبه «التسونامي السياسي»
ما ّ
الـمـتـمــثــل بـتــزاحــم الــديـمـقــراطـيــات
بأعداد قياسية إلخراج ترامب من
الـبـيــت األب ـي ــض ،ع ــام  ،2020وهــن
واثـقــات بــأن األميركيين جاهزون
النتخاب امرأة هذه المرة على رأس
الواليات المتحدة.
٠٦

رياضة

٢٦
تشلسي يسعى للثأر من
توتنهام في كأس «الرابطة»

ةديرجلا
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األمير وولي العهد وآل الصباح ضيوف «عزايز»
صاحب السمو وولي العهد وجابر العبدالله والمبارك في ضيافة «عزايز»

بحضور سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،وسمو ولي العهد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد ،ورئ ـيــس مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ جابر
المبارك ،وأسرة آل الصباح الكرام أقام الشيخ علي الجابر مأدبة غداء
على شرف سموه ،وذلك في مزرعة "عزايز" بمنطقة العبدلي.
من جانب آخر ،استقبل صاحب السمو ،بقصر بيان ،صباح أمس،
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

ولي العهد يستقبل رئيسي السلطتين
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،رئيس مجلس األمة مــرزوق الغانم ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

سمو أمير البالد

ناصر الصباح بحث
َ
التعاون مع مسؤولين
أميركي وبريطاني

كيكة االحتفال باليوبيل الفضي لدعوة أسرة آل الصباح

سموه لدى وصوله إلى «عزايز»

المحمد لدى وصوله

ولي العهد وفي استقباله علي الجابر

المبارك لدى وصوله

جانب من الحضور

ً
األمير متوسطا شباب أسرة آل الصباح

اس ـت ـق ـبــل ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ
نـ ــاصـ ــر ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ف ـ ــي ن ـ ــادي
ضباط الجيش ،أمــس ،رئيس مكتب
ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي لــدى
البالد العميد راندولف ستاندروص
والوفد المرافق له ،حيث تمت مناقشة
أهم األمور والمواضيع ذات االهتمام
المشترك ،السيما المتعلقة بالجوانب
العسكرية.
واستقبل الشيخ ناصر الصباح،
مـسـتـشــار وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـبــريـطــانــي
لشؤون الشرق األوسط الفريق السير
جون لوريمير يرافقه سفير المملكة
المتحدة لدى البالد مايكل دافنبورت،
وذلــك بمناسبة زيارته للبالد ،حيث
تم تبادل األحاديث الودية ،ومناقشة
األمـ ـ ــور وال ـم ــواض ـي ــع ذات االه ـت ـمــام
المشترك ،كما أشــاد بعمق العالقات
الثنائية بين البلدين الصديقين.
حـضــر ال ـل ـقــاء آم ــر ال ـقــوة البحرية
ال ـلــواء الــركــن بـحــري خــالــد الـكـنــدري،
وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار
ع ــدن ــان ال ـف ـض ـل ــي ،وم ـ ـعـ ــاون رئ ـيــس
األرك ـ ـ ـ ــان الـ ـع ــام ــة ل ـه ـي ـئــة ال ـع ـم ـل ـيــات
والخطط اللواء الركن محمد الكندري،
والملحق العسكري البريطاني العقيد
طيار فينلي ماكلين.
كما استقبل النائب األول ،سفير
الجمهورية اليمنية لدى البالد د .علي
منصور بن سفاع ،وسفير الجمهورية
اإلس ــام ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة لـ ــدى ال ـكــويــت
محمد إي ــران ــي ،حـيــث ت ـبــادل معهما
األحــاديــث الــوديــة ،ومـنــاقـشــة األم ــور
والمواضيع ضمن محور الزيارة.

فيصل السعود وناصر المحمد

األمير وولي العهد يتوسطان أبناء األسرة

ةديرجلا
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محليات

الخالد :بريطانيا العظمى أثبتت أنها «شريك الوفاء بالعسر واليسر»
«اإلعالم» وسفارة المملكة المتحدة احتفلتا بالذكرى الـ  120لـ «مسيرة الشراكة والصداقة بين البلدين»
ناصر الخمري

بريطانيا
حليف موثوق
وثابت وشعبنا
لن ينسى
وقفاتها
المشرفة إلى
جانبه

الجبري

بلدنا أصبح
ً
ً
وطنا ثانيا
للكثير من
الكويتيين
مستثمرين
ً
وطلبة وسياحا

دافنبورت

أش ـ ـ ـ ــاد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـشـيــخ
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــد ب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
ال ـ ـ ــذي ب ـل ـغ ـتــه عـ ــاقـ ــات ال ـص ــداق ــة
االستراتيجية والتاريخية القوية
بين ا لـكــو يــت والمملكة المتحدة،
التي أشرقت نواتها منذ أكثر من
ً
ً
 250ع ــام ــا ،م ــؤك ــدا أن بــريـطــانـيــا
"أث ـب ـتــت بــأن ـهــا شــريــك ال ــوف ــاء في
العسر واليسر في أجواء العاصفة".
وق ـ ــال ال ـخ ــال ــد ف ــي ك ـل ـمــة خــال
ر عــا يـتــه احتفالية نظمتها وزارة
اإلعــام وسفارة المملكة المتحدة
لدى البالد أمس بمناسبة الذكرى
ال ـ ـ ـ  120ع ـل ــى "مـ ـسـ ـي ــرة ال ـش ــراك ــة
والـصــداقــة بين الكويت والمملكة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ــدة" ،إن ـ ـ ـ ــه م ـ ـنـ ــذ ت ــوقـ ـي ــع
االتفاقية بين الكويت وبريطانيا
تجلى االلتزام البريطاني الصلب
ً
ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـك ــوي ــت ن ـظــامــا
ً
ً
وشعبا وأرضا وتميز هذا االلتزام
التاريخي بصدق المساندة مهما
كانت تبعاتها".
وذكر أن الشعب الكويتي لم ولن
ً
ينسى أبدا الموقف النبيل والحازم
للملكة المتحدة في تحرير الكويت
مـ ــن االح ـ ـتـ ــال الـ ـع ــراق ــي ال ـغ ــاش ــم
وع ــودة شرعيتها وسـيــادتـهــا في
عام .1991
ون ــوه بالتقدم المستمر "الــذي
نـ ـشـ ـه ــده عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـث ـن ــائ ــي ف ــي ك ــاف ــة ال ـم ـس ـتــويــات
والـ ـمـ ـج ــاالت والـ ـت ــي ت ـع ـكــف عـلــى
مـ ـت ــابـ ـعـ ـت ــه مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـت ــوج ـي ــه
المشتركة التي أسست فــي 2012
خالل تلك الزيارة المهمة لحضرة
صاحب السمو أمير البالد ".
وأض ـ ــاف أنـ ــه "ب ـن ـظ ــرة ســريـعــة

نجد أننا نجحنا في تحقيق نمو
مطرد في التعاون القائم في شتى
ال ـم ـجــاالت الـحـيــويــة الـمـهـمــة وفــي
ال ـم ـجــال االق ـت ـص ــادي ف ـقــد حققت
االستثمارات الكويتية في المملكة
ً
ً
المتحدة نموا ثابتا منذ تأسيس
مكتب االستثمار الكويتي في لندن
عام ."1953

تعاون استثماري
وذكـ ـ ـ ــر أن ذل ـ ــك ال ـم ـك ـت ــب ي ـعــد
أول صـنــدوق اسـتـثـمــاري سيادي
يفتتح فــي العاصمة البريطانية
مما يعكس ثقة الكويت باألسواق
البريطانية ومـكــانــة لـنــدن كمركز
م ـ ــال ـ ــي دولـ ـ ـ ـ ــي "ب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم مـ ـ ــن كــل
التقلبات والتحديات التي عصفت
وت ـع ـص ــف ب ـه ــا ف ـق ــد ب ـل ــغ مـجـمــل
االسـتـثـمــارات الكويتية س ــواء من
القطاع الحكومي أو الـخــاص في
المملكة المتحدة ما يقارب ال ـ 65
مليار دوالر".
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ح ـج ــم ال ـت ـب ــادل
التجاري بين البلدين الصديقين
ً
ً
ً
يشهد ار تـفــا عــا ملحوظا سنويا ،
وعـلــى سبيل الـمـثــال ارت ـفــع خــال
السنوات القليلة الماضية بوتيرة
ثــابـتــة ت ـقــارب نسبة  10فــي المئة
ب ـش ـك ــل سـ ـن ــوي ح ـت ــى ب ـل ــغ حـجــم
ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري ف ــي ع ــام 2018
أكثر من  4.5مليارات دوالر ونتطلع
لمزيد من االرتفاع في هذا التعاون
الحيوي في القادم من السنوات.
وب ـيــن أن ال ـت ـعــاون فــي الـمـجــال
التعليمي لم يتوقف عن التنامي
بـشـكــل مـلـحــوظ إذ تـضــاعــف عــدد
ال ـط ــال ـب ــات والـ ـط ــاب الـكــويـتـيـيــن
الـ ـ ـ ــدارس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات

ً
متوسطا وزير اإلعالم والعبدالله والجارالله والسفير البريطاني وكبار الشخصيات خالل الفعالية
الخالد
التعليمية المرموقة فــي المملكة
الـمـتـحــدة خ ــال ال ـس ـنــوات الـثــاث
الـمــاضـيــة بـنـسـبــة  140ف ــي الـمـئــة
ليصل عددهم إلى  6.5آالف طالب
وط ــال ـب ــة ي ـن ـه ـلــون م ــن غ ــزي ــر عـلــم
الجامعات والكليات البريطانية
العريقة.

حليف ثابت
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال وزيـ ــر اإلع ــام
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
ال ـج ـبــري ،إن ال ـعــاقــات الـكــويـتـيــة
البريطانية "استثنائية ومميزة"
ً
وترسخت لتصبح مـثــاال يحتذى
به في العالقات الدولية.
وأوضح الجبري ،أن االتفاقيات
بين البلدين شكلت بداية للتعاون

الذي تطور مع مرور الوقت ليشمل
م ـخ ـت ـلــف الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـس ـيــاس ـيــة
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة
ً
واإلعــام ـيــة وتـمـثــل ال ـيــوم حليفا
ً
ً
موثوقا ثابتا.
وأكد حرص القيادة السياسية
في الكويت وعلى رأسها سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد على
الدفع بآليات التعاون بين البلدين
الصديقين بما يسهم في تحقيق
المصالح العليا للبلدين ويعزز
أواصر العالقات التاريخية لمزيد
من التطور والنماء.
وشدد على أن الشعب الكويتي
لـ ـ ــن يـ ـنـ ـس ــى ال ـ ــوق ـ ـف ـ ــات الـ ــدائ ـ ـمـ ــة
والـ ـمـ ـش ــرق ــة ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة
الصديقة لعل أبرزها إبان االحتالل

الجارالله :نشعر باألمان مع حليف مثل المملكة المتحدة
أكـ ـ ــد نـ ــائـ ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة خ ــال ــد
الجارالله أن موعد زيارة وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو المرتقبة للكويت
الس ـت ـئ ـنــاف الـ ـح ــوار االس ـتــرات ـي ـجــي بين
ً
ال ـب ـلــديــن ل ــم ي ـحــدد ب ـعــد ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
ظ ــروف الــوزيــر األمـيــركــي الـطــارئــة حالت
دون إتمام الزيارة ،وان الجانبين يتطلعان
ً
لتحديد موعد وفقا لجدول الوزيرين.
ج ــاء تـصــريــح ال ـجــارال ـلــه عـلــى هامش
حضوره الحفل الذي نظمته وزارة اإلعالم
أمس ،بالتعاون مع السفارة البريطانية
ً
بـمـنــاسـبــة م ــرور  120عــامــا عـلــى توقيع
اتفاقية الحماية.

وأك ـ ــد ال ـج ــارال ـل ــه أن ال ـك ــوي ــت تـتـطـلــع
إلــى تعزيز العالقات وتعميقها أكثر مع
األصــدقــاء فــي المملكة المتحدة ،مشددا
عـلــى أن "الـكــويــت تشعر بــاألمــان عندما
يكون لديها حليف كالمملكة المتحدة".
واستذكر الجارالله الموقف البريطاني
ال ــداع ــم لـتـحــريــر ال ـكــويــت الـ ــذي اتـخــذتــه
رئيسة الــوزراء الراحلة مارغريت تاتشر
ع ـن ــدم ــا ش ـك ـلــت ن ـ ــواة اإلصـ ـ ـ ــرار لـتـحــريــر
الكويت وعندما قامت بدور بطولي للدفاع
ً
عن سيادة واستقرار الكويت ،مــؤكــدا أن
هذا الدور "يعجز عنه الكثير من الرجال"
لذلك نحن نستذكرها باحترام وتقدير كما

نستذكر مواقف عديدة للمملكة الداعمة
للكويت.
و ع ـ ــن حـ ـس ــا ب ــات وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة،
قـ ــال الـ ـج ــارالـ ـل ــه :ل ـق ــد ع ـل ـق ـنــا ع ـل ــى ه ــذا
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوع ،وكـ ـ ـن ـ ــا واض ـ ـح ـ ـيـ ــن حـ ــول
ال ـح ـســاب الـعـهــد واالم ـت ـنــاعــات وك ــل ما
ورد ب ــا ل ـم ــذ ك ــرة ا ل ـخ ــا ص ــة بــا ل ـم ـيــزا ن ـيــة
التابعة الصادرة عن لجنة الميزانيات
في مجلس األمة".
وع ــن قــرصـنــة بــدالــة وزارة الـخــارجـيــة
أعـ ــرب ال ـج ــارال ـل ــه ع ــن أس ـف ــه ل ـه ــذا األم ــر،
ً
م ـت ــوج ـه ــا إلـ ــى ال ـج ـم ـيــع ب ــأخ ــذ الـحـيـطــة
والحذر لخطورة الموضوع الــذي يدخل

فــي جميع الـمـجــاالت ويمكن أن يتسبب
ً
بأضرار في جميع المستويات ،متوجها
للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر من أي
اتصاالت يتلقونها.
وحـ ــول اإلش ـ ـ ــادة ال ـعــرب ـيــة بــال ـم ـبــادرة
الـســامـيــة لـسـمــو األم ـي ــر ف ــي قـمــة بـيــروت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ق ـ ــال الـ ـج ــارلـ ـل ــه ،إن سـمــو
األمـيــر عــودنــا فــي مثل هــذه االجتماعات
على الـمـبــادرات البناء ة والــرائــدة والتي
ت ـس ـت ـه ــدف اسـ ـ ـع ـ ــاد ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ال ـع ــرب ــي
والشباب العربي الــذي يــرى سموه بأنه
أغلى ما تملكه األمة العربية.

بوشهري تعيد صرف بدل اإليجار ألصحاب
طلبات اإلسكان قبل 1998
تشمل أهالي خيطان الجنوبي وغرب عبدالله المبارك
•

يوسف العبداهلل

كشفت وزي ــرة األش ـغــال العامة
وزيرة اإلسكان د .جنان بوشهري،
أن مجلس إدارة المؤسسة العامة
للرعاية السكنية أقر تعديال على
الئحة الرعاية السكنية يعيد صرف
بدل اإليجار للمواطنين ممن أوقف
عنهم لورود أولويتهم في التوزيع
على البدائل السكنية ولم يتسلموا
الـبــدل ألسـبــاب خاصة بهم ،وذلــك
فــي ح ــال تخصيصهم ودخــولـهــم
قرعة التوزيع.
وقــالــت بــوشـهــري ،فــي تصريح
أمس ،إن النص السابق من الالئحة
يــوقــف صــرف بــدل اإليـجــار بصفة
نهائية عن المواطنين في حال عدم
تقدمهم للتخصيص على البدائل
السكنية بالرغم من ورود أولويتهم
ويستمر االيقاف حتى لو بــادروا
بالتخصيص ،مشيرة الى انه سبق

أن صدر قرار إداري رقم ()2015/248
بتاريخ  2015/2/11بوقف صرف
بدل االيجار عن المتقدمين بطلبات
س ـكــن ح ـتــى ت ــاري ــخ 1997/12/31
وما قبل.
ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ــى أن الـ ـع ــدي ــد مــن
المواطنين المشمولين بالقرار ممن
أوق ــف عنهم بــدل اإليـجــار تقدموا
الحقا للتخصيص في عدة مناطق
م ـن ـهــا خ ـي ـط ــان ال ـج ـن ــوب ــي وغ ــرب
عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك وغ ـيــرهــا ،ولكن
ايـقــاف بــدل االي ـجــار استمر وذلــك
تنفيذا لالئحة الرعاية السكنية.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن تـ ـفـ ـعـ ـي ــل الـ ـ ـم ـ ــادة
ق ـبــل ال ـت ـعــديــل خ ـلــق ت ـم ــاي ــزا بين
المواطنين ،اذ ان هناك فئة تحصل
عـلــى ب ــدل اي ـجــار وأخ ــرى مــوقــوف
عنها في نفس المنطقة ،مما تطلب
تعديل المادة في الالئحة لتحقيق
مبدأ الـعــدالــة والـمـســاواة ،السيما
أن س ـبــب االيـ ـق ــاف ان ـت ـفــى بـتـقــدم

المواطن على التخصيص في أي
من البدائل السكنية المتاحة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت بـ ــوش ـ ـهـ ــري إل ـ ـ ــى أن
المؤسسة تسعى الى توفير االمان
الـسـكـنــي لــاســر الـكــويـتـيــة ،ســواء
عبر توزيع القسائم للحصول على
رعاية سكنية دائمة ،أو صرف بدل
االيـ ـج ــار ك ــرع ــاي ــة سـكـنـيــة مــؤقـتــة
الــى حين توفير الرعاية السكنية
ال ــدائ ـم ــة ل ـه ــم ،مـ ـش ــددة ع ـلــى دعــم
المؤسسة ألي خـطــوة تخفف من
العبء المالي عن كاهل المواطنين.
في مجال اخر ،أعلنت المؤسسة
ال ـعــامــة ل ـلــرعــايــة الـسـ ـكـنـيــة ،أنـهــا
ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة
م ـ ــن ض ــاحـ ـي ــة  N6م ـ ـ ــن ال ـق ـس ــائ ــم
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب م ــدي ـن ــة
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،والـ ـت ــي تـشـتـمــل
عـلــى  334قـسـيـمــة بـمـســاحــة 400
م 2للمخصصة لـهــم حـتــى تــاريــخ
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وقـ ــالـ ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صـحــافــي ،أم ــس ،إنـهــا ح ــددت يوم
ال ـس ـبــت م ــوع ــدا ل ـتــوزيــع بـطــاقــات
القرعة ،على أن يكون األحد المقبل
موعدا لتوزيع بطاقات االحتياط،
مفيدة بأنها حددت االثنين المقبل
موعدا إلجراء عملية القرعة.

ثان
وطن ٍ

م ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر
ال ـب ــري ـط ــان ــي ل ـ ــدى الـ ـب ــاد مــاي ـكــل
دافنبورت ،إن بالده أصبحت اليوم
ً
ً
وطنا ثانيا للكثير من الكويتيين،
الذين يستثمرون في العقارات في
بريطانيا ويدرسون في جامعاتها
ويسافرون إليها أكثر من أي وقت
مضى.
وأعـ ـ ـ ــرب داف ـ ـن ـ ـبـ ــورت فـ ــي كـلـمــه
ل ــه ع ــن ال ـش ـكــر ن ـيــابــة ع ــن حـكــومــة
ب ــاده لحكومة الـكــويــت وممثلها
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت
في اجتماعات مجلس األمن
غ ـ ــادر ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد البالد ،ظهر أمس،
متوجها إلى مدينة نيويورك ،لترؤس وفد الكويت
الـمـشــارك فــي فعاليات سلسلة مــن االجتماعات
الـمــدرجــة عـلــى ج ــدول أع ـمــال مجلس األم ــن ،في
إطــار استكمال الكويت عضويتها غير الدائمة
في مجلس األمن لعام .2019
ويـضــم الــوفــد الـمـشــارك كــا مــن مساعد وزيــر
الـخــارجـيــة ل ـشــؤون مكتب نــائــب رئـيــس مجلس
الــوزراء وزيــر الخارجية السفير الشيخ الدكتور
أحـمــد نــاصــر المحمد ،والـمـنــدوب الــدائــم لدولة

محمود :المولدات انتشرت خالل فترة األمطار بمواقع مختلفة
سيد القصاص

كشف مــديــر إدارة خــدمــات ال ـط ــوارئ فــي وزارة
الكهرباء والماء م .عادل محمود أن الــوزارة بصدد
إص ــدار أمــر ش ــراء  50مــولــد دي ــزل جــديــدا لتحديث
اسطولها من المولدات االحتياطية ،متوقعا توريد
تلك المولدات خالل العام المالي الجاري .2020/2019
وق ــال مـحـمــود ف ــي تـصــريــح صـحــافــي ان تلك
المولدات يتم استخدامها في حاالت انقطاع التيار
الكهربائي ألي سبب قد يقع في محطات التحويل
داخل المناطق ،مبينا أن اإلدارة مع بداية موسم
األمـطــار نفذت  67أمــر عمل بــإرســال مولد خالل
فترة األمطار ( 6إلى  15نوفمبر الماضي) وتقوم
تلك المولدات بإعادة التيار الكهربائي إلى العقار
الذي انقطع عنه حتى يتم اصالح الخلل ومن ثم
إعادة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.
وأضـ ــاف :تمتلك اإلدارة  131مــولــدا مختلفة
األحجام جاهزة للعمل ،مبينا أن تكلفة عمل تلك
المولدات تختلف بحسب حجم كل مولد ونسبة
األحمال المستخدمة وتقدر تقريبا ما بين 100
و 1000دينار يوميا للمولد الواحد.
وتابع ان اسباب استخدام المولدات تختلف
من موقع آلخر نظرا لطبيعة األعطال في الموقع،

وتحرص الوزارة من خالل العاملين بها على حل
مشاكل األعـطــال بأسرع وقــت ممكن ،واستخدام
ال ـم ــول ــدات الي ـص ــال ال ـت ـيــار ح ــرص ــا ع ـلــى حــاجــة
المستهلكين وديمومة وصول التيار الكهربائي
دون انقطاع.

الوقود الغازي
وفــي سـيــاق منفصل ،ت ــدرس وزارة الكهرباء
وا لـمــاء حاليا تصميم وتطوير البنية التحتية
لـنـظــام تــزويــد ال ــوق ــود ال ـغ ــازي لـمـحـطــات الـقــوى
الكهربائية وتقطير المياه حيث تــدرس الــوزارة
إع ـ ــادة تــأه ـيــل الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ل ـخ ـطــوط ال ـغــاز
وال ــوق ــود ال ـقــائ ـمــة لـتـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات مـحـطــات
القوى وتقطير المياه "محطة الشويخ والدوحة
الغربية والصبية وا ل ــزور الجنوبية" مــن الغاز
والوقود السائل.
وأشـ ــارت م ـصــادر الـكـهــربــاء إل ــى أن الـمـشــروع
يعد من المشاريع الهامة لخطة التنمية في وزارة
الكهرباء والماء للتقادم الزمني لمحطات القوى
وتـقـطـيــر ال ـم ـيــاه خــاصــة أنـظـمــة اسـتـقـبــال الـغــاز
والوقود السائل ،الالزم لتشغيل المحطات والتي
مضى عليها فترة طويلة لم يتم تقييمها أو إعادة
تأهيلها منذ إنشاء المحطات.

«فروانية البلدي» :إطالق «السور» على «جنوب غرب عبدالله المبارك»
•

علي حسن

وافقت لجنة محافظة الفروانية في المجلس البلدي
امس على مشروع مركز الفروانية الثقافي بمنطقة جليب
الشيوخ في منطقة االستعماالت الحكومية.
وقال رئيس اللجنة العضو محمد المطيري في تصريح
للصحافيين عقب االجتماع إن اللجنة وافقت على طلب
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة بتخصيص موقع لمركز
الكويت الدولي لتأهيل المعاقين ضمن منطقة العارضية.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـط ـيــري أن ال ـل ـج ـنــة وافـ ـق ــت اي ـض ــا على
طـلــب اإلدارة الـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي إضــافــة مساحة
لالستعماالت التجارية لخدمة المبنى الجديد لصاالت

السفر وال ــوص ــول ،ومبنى مــواقــف الـسـيــارات والجسر
الرابط بينهما ضمن حدود مطار الكويت الدولي.
وذكر أن اللجنة وافقت على تسمية منطقة جنوب غرب
عبدالله الـمـبــارك المخصصة للمؤسسة الـعــامــة الرعاية
السكنية منطقة "ال ـس ــور" ،وإحــالــة اق ـتــراح إن ـشــاء مدخل
للمنطقة مقابل القطعة ر قــم  5ا لــى الجهاز التنفيذي في
البلدية العادة الدراسة.
وأشار الى ان اللجنة احيطت علما باقتراح توسعة المخارج
الخاصة بمنطقة العارضية الصناعية باتجاه طريق الشيخ
زايد آل نهيان ،وقرار اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات
المجلس البلدي لتحويل امتداد شارع ابن زهير التجاري في
منطقة خيطان من الجهة الجنوبية من استثماري إلى تجاري.

الكويت لدى األمم المتحدة في نيويورك السفير
م ـن ـصــور الـعـتـيـبــي ،وم ـســاعــد وزيـ ــر الـخــارجـيــة
لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر
الهين ،وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.
وك ـ ــان ف ــي وداع ال ـخ ــال ــد ع ـلــى أرض ال ـم ـطــار
مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير
ضاري العجران ،ونائب مساعد وزير الخارجية
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الـخــارجـيــة السفير صــالــح الـلــوغــانــي ،وع ــدد من
كبار المسؤولين.

«الكهرباء» :شراء  50مولد ديزل
لتحديث األسطول االحتياطي
•

جنان بوشهري

العراقي اآلثم عام  1990الذي تجلت
فيه المواقف البريطانية الثابتة في
الوقوف إلى جانب الحق الكويتي.

الخارجية الشيخ صباح الخالد،
ووزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب محمد الجبري ،الستضافة
هذا الحفل من أجل االحتفاء بذكرى
أول مـعــاهــدة بـيــن الـبـلــديــن والـتــي
"أسـ ـس ــت م ـن ــذ ذل ـ ــك ال ـح ـي ــن وإل ــى
يــومـنــا ه ــذا لسلسلة مــن الـتـعــاون
والصداقة عبر الزمن".
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ت ـف ـخــر
ً
بأنها كــانــت عـضــوا فــي التحالف
الدولي الذي لعبت رئيسة الوزراء
البريطانية آنذاك مارغريت تاتشر
ً
ً
دورا كـبـيــرا فــي تشكيله مــن أجــل
تحرير الكويت من الغزو العراقي
إلى جانب األصدقاء في التحالف،
الــذيــن نجحوا مــع الكويتيين في
استعادة استقالل وسيادة الكويت.

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارات
ً
التاريخية المتبادلة عكست دائما
العالقات االستثنائية والفريدة بين
البلدين والشعبين ومــن أشهرها
زي ـ ــارة س ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد الـشـيــخ
صباح األحمد عام  2012التي كانت
إحدى نتائجها تأسيس مجموعة
التوجيه المشتركة ا لـتــي تساعد
ع ـلــى ت ـعــزيــز وف ـت ــح آف ـ ــاق جــديــدة
للتعاون الدفاعي واألمني.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
ً
مستعدة دائـمــا للوفاء ومواجهة
ً
الـتـحــديــات مــع الـكــويــت جنبا إلى
ج ـن ــب فـ ــي ظـ ــل راب ـ ـطـ ــة ال ـص ــداق ــة
القوية وتطابق المصالح والقيم
بين البلدين.

جانب من اجتماع لجنة الفروانية بالبلدي

«األشغال» تهدد بفسخ
أحد عقود مشاريعها
قالت مصادر مطلعة في وزارة األشغال
َ
ً
إن خــافــا بين مـقــاولـيــن ،كشف عــن قيام
مـ ـق ــاول رئ ـي ـس ــي ألحـ ــد ال ـم ـش ــاري ــع ال ـتــي
ً
تنفذها الوزارة ببيع المشروع كامال دون
علم ال ــوزارة لمقاول بالباطن ،األمــر الذي
يعطي لـلــوزارة الحق في فسخ العقد مع
هذا المقاول.
وأضافت المصادر أن المشروع يعاني
حــالـيــا نسبة تــأخـيــر تـقــدر بنحو  15في
المئة ،ويواجه العديد من المشاكل التي
تعوق انجازه وفق البرنامج المحدد سلفا.
ولفتت إلى أن لجوء أحد المقاولين إلى
"األشغال" خالل الفترة األخيرة للمطالبة
بحقه نظير تنفيذ جــزء مــن األع ـمــال في
ال ـم ـش ــروع دفـ ــع الـ ـ ـ ــوزارة لـتـشـكـيــل لجنة
تحقيق لمعرفة وضع المشروع حاليا.
وأوض ـحــت أن لجنة التحقيق كشفت
بدورها عن بيع المشروع بالكامل لشركة
أخ ـ ــرى دون وج ـ ــود م ــواف ـق ــة ك ـتــاب ـيــة من
الوزارة ،مما يعطيها الحق في إلغاء العقد
أو سحب المشروع وفق البنود المرجعية.
وأشارت إلى أن المقاول الرئيسي أخطر
ال ـ ــوزارة بقيامه بفسخ الـعـقــد مــع مـقــاول
الباطن ،وأب ــدى استعداده لتسوية األمر
ومعالجة الخلل الذى شاب المشروع طوال
الفترة الماضية.

4
برلمانيات
علي عبدالعال :األمير مهندس السياسة العربية
والدبلوماسيون يلجأون إليه لالستفادة
ةديرجلا

•
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رئيس «النواب المصري» أكد أن االستجوابات في المرحلة االنتقالية تهز الحكومة
رغم ازدحام جدول أعماله خالل زيارته الرسمية للكويت ،التي
شهدت لقاءات مع سمو أمير البالد ،وسمو ولي العهدَ ،
ورئيسي
مجلسي األمة والوزراء ،حرص رئيس مجلس النواب المصري علي
عبدالعال على لقاء بعض وسائل اإلعالم ،للرد على استفساراتها،
والحديث عن نتائج الزيارة التي تأتي في سياق العالقات المتميزة
بين البلدين الشقيقين.
ً
عبدالعال الذي أشاد بحفاوة االستقبال ،واصفا صاحب السمو
بمهندس السياسة العربية الذي يلجأ إليه الكثير من رجال
الدبلوماسية لالستفادة من آرائه ،أكد ،في لقاء مع الصحافيين
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أع ـ ــرب رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـن ــواب
ال ـم ـص ــري د .ع ـلــي ع ـبــدال ـعــال عن
خـ ــالـ ــص الـ ـشـ ـك ــر ل ـل ـك ــوي ــت «ع ـل ــى
ح ـفــاوة االسـتـقـبــال» خ ــال زيــارتــه
ً
ً
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ل ـ ـهـ ــا ،واص ـ ـ ـفـ ـ ــا إيـ ــاهـ ــا
بــأنـهــا الــدولــة المحببة إلــى قلبه،
ً
وق ـض ــى فـيـهــا أك ـث ــر م ــن  18عــامــا
شكلت وجــدانــه وأكسبته الخبرة
الكبيرة على المستويين المهني
والعلمي ،بفضل حيوية التجربة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وال ــدسـ ـت ــوري ــة فــي
ال ـك ــوي ــت« ،وه ـ ــي حـقـيـقــة ل ـكــل من
تـصــدى لـهــذه الـتـجــربــة ،ولــدراســة
النظام الدستوري الكويتي».
وقـ ـ ـ ـ ــال د .عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــال ،خـ ــال
ً
اسـتـقـبــالــه ع ــددا مــن الصحافيين
فــي مـقــر إقــامـتــه بــالـكــويــت بفندق
«فورسيزون» ،ظهر أمس« :شهادتي
فــي ال ـكــويــت م ـجــروحــة ،فــأنــا أحــد
مـحـبــي ه ــذا ال ـب ـلــد ال ـع ـظ ـيــم ،ال ــذي
يتميز بالسماحة والـتــوازن ،وهو
ً
ما يميز أيضا السياسة الكويتية
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــوده ــا صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
األمير الشيخ صباح األحمد ،أحد
مهندسي السياسة العربية ،ومن
الــذيــن يـلـجــأ إلـيـهــم الـكـثـيــرون من
رجـ ــال الــدب ـلــومــاس ـيــة ألخ ــذ رأي ــه،
«وهـ ـ ــذه ال ـح ـك ـمــة ال ـت ــي ت ـم ـيــز بها
ً
ً
ً
جعلته يخط خطا متوازنا وحكيما
للسياسة الكويتية سمحت لها أن
تنفتح على الجميع وتتعامل مع
الجميع بــدون أي حساسية وهي
تـقــف عـلــى مـســافــة واحـ ــدة م ــن كل
أشقائها العرب».

ذكريات الكويت
وأضـ ــاف أن ــه ج ــاء إل ــى الـكــويــت
«ب ــدع ــوة كــريـمــة وع ــزي ــزة م ــن األخ
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
الـ ـ ــذي تــرب ـط ـنــي ب ــه ع ــاق ــة ج ـيــدة
وق ــوي ــة ،ل ـيــس م ــن ت ــاري ــخ قـيــادتــه
ً
للمجلس بــل مـنــذ أن ك ــان عـضــوا
في مجلس األمة وهو شاب شرب
وتـعـلــم مــن الـعــزيــز الــراحــل جاسم
الخرافي ،الذي تميز بالحكمة وقاد
مجلس األمة في ظروف صعبة إلى

القوني ،أن ًالحكمة
طاهر ً
بحضور السفير المصري في الكويت ً
التي تميز بها سموه جعلته يخط خطا متوازنا وحكيما للسياسة
الكويتية ،مما سمح لها باالنفتاح على الجميع والتعامل معهم
دون أي حساسية ،وهي تقف على مسافة واحدة من كل أشقائها
العرب.
ووسط تأكيده أن البرلمان المصري نجح في إزالة جميع العوائق
التي كانت تواجه المستثمرين ،وأقر حزمة قوانين جيدة قدمت
إليهم ًالعديد من المزايا ،قال إنه «لم يتبق إال أن يأتي المستثمر»،
مشددا في الوقت نفسه على أن أجندة المجلس التشريعية

للمرحلة المقبلة حافلة بالعديد من القوانين المهمة ،من بينها ما
هو ذو طابع شعبي ،غير أنه لم يفصح عن طبيعة تلك القوانين.
وعن الدور الرقابي للمجلس ،قال عبدالعال ًإن «الرقابة موجودة،
لكن الناس تختزلها في االستجواب» ،مؤكدا أن «االستجواب
في المرحلة االنتقالية يؤدي إلى هز السلطة التنفيذيةً ،ومن
األفضل أال نلجأ إليه إال بالحد األدنى ،كما أن له شروطا شكلية
وموضوعية نص عليها الدستور ،ومتى ما توفرت فلن أتوانى
لحظة في أن يكون هناك استجواب ،فالمجلس ّ
يفعل التشريع
والرقابة» ...وفيما يلي التفاصيل:

علي عبدالعال

إشادة بـ ةديرجلا ....وقوانين شعبية للمصريين بالطريق
وس ــط إش ــادت ــه ب ــ«ال ـجــريــدة» ال ـتــي أكــد
ً
أنـهــا ول ــدت «فـتـيــة» عـنــدمــا ك ــان مــوجــودا
ً
في الكويت ،وردا على سؤالها «بعد مرور
ث ــاث س ـنــوات عـلــى عـمــر مـجـلــس ال ـنــواب
ً
ً
كيف ّ
يقيم أداء ه تشريعيا ورقابيا؟ وما
أجندتكم التشريعية للمرحلة المقبلة»؟
قال د .عبدالعال« :أنجزنا  507قوانين من
ً
أجندتنا التشريعية إضافة إلى  342قرارا
ب ـقــانــون تـمــت الـمــوافـقــة عليها خ ــال 15
ً
يوما ،وتركيزنا لم يكن على العدد بقدر ما
بر األمان ،فتعلم منه الكثير ،ونجح
الغانم وهو شاب في قيادة مجلس
األمة الكويتي».
وأكد د .عبدالعال أن دور الغانم
ال يقتصر على مجلس األمة ،إنما
ً
يـ ـق ــدم أداء ج ـ ـيـ ــدا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــن الـ ـع ــرب ــي والـ ــدولـ ــي،
«وتربطني بــه عالقة طيبة ،وكما
ذكــرت له في أكثر من مناسبة أنه
أعاد لي تنشيط الذاكرة عن الفترة
الـ ـت ــي ق ـض ـي ـت ـهــا ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،إذ
أعرف كل شارع وكل حي من أحياء
الـكــويــت ،وأع ــرف رج ــال السياسة
ً
جميعا والكثير من دواوين الكويت
التي حضرت فيها لقاءات كثيرة».

لقاء سمو األمير
ولـفــت إل ــى أن ــه الـتـقــى بصاحب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد ق ــائ ــد الـعـمــل
ً
اإلن ـســانــي« ،وك ــان ودودا كعادته
ً
محبا لمصر وللمصريين ،و قــال
ً
ً
كــامــا طيبا فــي حــق مصر ونحن
ب ــادل ـن ــاه هـ ــذه ال ـم ـشــاعــر الـطـيـبــة،
وننتظر قــدومــه فــي زي ــارة لمصر،
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت ل ـ ـ ــه ت ـ ـح ـ ـيـ ــات الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي ،وأن مصر
سـتـسـعــد ب ـل ـقــائــه ف ــي ح ــال تلبية
الــدعــوة الـمــوجـهــة لــه مــن الرئيس
ً
ال ـس ـي ـس ــي ،وب ــاعـ ـتـ ـب ــاري رئ ـي ـس ــا

كان على جودة القوانين ،فجميعها قوانين
ج ـي ــدة ،س ـ ــواء ف ــي االس ـت ـث ـمــار أو قــانــون
التأمين الصحي ،الذي كان حبيس األدراج
م ـنــذ ع ــام  ،1995ونـجـحـنــا ف ــي إخ ــراج ــه،
إضــافــة إل ــى قــانــون بـنــاء الـكـنــائــس ،الــذي
أحـجـمــت عـنــه كــل مـجــالــس ال ـنــواب ،وكــان
لدى مجلسنا الجرأة في مناقشته وإصدار
تشريع جيد بعد  168سنة انتظره الكثير
ً
ً
من المصريين وشهد استقباال جيدا».
بالنسبة لألجندة التشريعية المقبلة،

لمجلس الـنــواب طلبت من سموه
إذا حضر إلــى مصر تلبية لدعوة
ال ـس ـي ـس ــي أن ي ــأت ــي إل ـ ــى مـجـلــس
ال ـن ــواب وأن يـلـقــي كـلـمــة يخاطب
فيها الشعب المصري مباشرة من
خالله فسنكون سـعــداء بــذلــك ،إذا
لبى سموه هذه الدعوة».
وأضــاف« :ال نحتاج إلــى تأكيد
الـ ـمـ ــؤكـ ــد ف ـ ــي ق ـ ــوة ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـيــن
ال ـب ـل ــدي ــن ،س ـ ــواء ف ــي ال ـم ـبــاح ـثــات
ال ـت ــي أجــري ـت ـهــا م ــع س ـمــو األم ـيــر
أو سمو ولــي العهد أو الـغــانــم أو
سمو رئيس الوزراء ،هذه اللقاءات
ت ـن ــاول ــت ال ـن ـق ــاط ال ـم ـش ـتــركــة بين
مصر والكويت سواء في المجالين
السياسي أو االقتصادي ،فتطابق
الرؤى يجمعنا في السياسة ،وفي
االق ـت ـصــاد ،ف ــإن الـكــويــت مستثمر
ك ـب ـي ــر ف ـ ــي مـ ـص ــر وه ـ ــي ال ــرابـ ـع ــة
ً
عالميا في حجم االستثمارات من
حـيــث ذل ــك ،وال ـس ـيــاح الـكــويـتـيــون
ي ــأت ــون إل ــى م ـصــر ب ــأع ــداد كـثـيــرة
ً
جدا ،ولن أقول السياح بل األشقاء
الـكــويـتـيــون ،وه ــم م ــوج ــودون في
ك ــل رب ـ ــوع م ـص ــر م ــن أس ـ ــوان إل ــى
اإلس ـك ـن ــدري ــة ،وه ــم يــذه ـبــون إلــى
قــرى ومــراكــز حيث بعض المزارع
فــي صعيد مصر أو فــي شمالها،
بــالـتــالــي م ــن خ ــال وج ــود جالية
مـصــريــة تـتـجــاوز الـ ـ  700أل ــف في
الـكــويــت ،فكما يـعــرف المصريون
الـكـثـيــر ع ــن ال ـكــويــت كــذلــك يـعــرف
الكويتيون عن مصر ،فهذه هي قوة
العالقات ولحمتها.

الدور الرقابي
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدور الـ ــرقـ ــابـ ــي
للمجلس ،قال عبدالعال« :إن الرقابة
م ــوج ــودة ،ل ـكــن ال ـن ــاس تـخـتــزلـهــا
في االستجواب ،واالستجواب في
المرحلة االنتقالية يــؤدي إلــى هز
السلطة التنفيذية ،لذا من األفضل
أال نلجأ إليه إال في الحد األدنــى،
وطبقا لما يتوفر من الشروط التي
نص عليها الدستور في الناحيتين
الشكلية والموضوعية».
وأشــار إلــى أن «وســائــل الرقابة
مـتـعــددة ،تـبــدأ مــن البيان العاجل
ً
الذي يتلوه النائب صباحا ،والذي
يعد بمنزلة جــرس للحكومة بأن
هناك مشكلة ما ،إلى االستجواب
وما يترتب عليه من سحب الثقة».
وتابع« :ليس صحيحا أن غيبة
االسـتـجــواب تعني غـيــاب وسائل
الرقابة األخرى ،فقد ال تكون هناك
مبررات لالستجواب أو ال تتوافر
ش ـ ــروط ـ ــه ،وفـ ـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
السابق نحو  2642طلب إحــاطــة،
و 2600ســؤال ،و 42طلب مناقشة،
و 1170بيانا عاجال ،وكلها أدوات
رقابية ينص عليها الدستور».
وأردف« :أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــا ل ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة
لالستجواب فالدستور الفرنسي ال
ينص على االستجواب إنما ينص

أكد أنها حافلة بالقوانين المهمة ،ضمنها
قانون اإلجراءات الجنائية الذي يضم أكثر
ً
من  400مادة ،وسيكون حاضرا للمناقشة،
كذلك قــانــون اإلدارة المحلية مــدرج على
ً
جــدول أعمالنا ،وتأخرنا به كثيرا ،ألننا
كنا بحاجة إلى صدور قانون إدارة محلية
ً
ً
ج ـيــدا  ،طبقا للمعايير العالمية ،ويلبي
احتياجات المصريين.
وأضاف« :لدينا إدارة محلية قبل الثورة
وتم تجديدها عام  1962ولم تجن ثمارها،

تحميل الدولة
تكاليف نقل
جثامين
المصريين في
الخارج إرهاق
لميزانيتها

أزلنا جميع
العوائق أمام
المستثمرين
األجانب
بحزمة قوانين
تشريعية
ولم يتبق إال
حضورهم

ً
واتهمت المحليات اتهاما ال أريد ترديده،
لكن هدفنا كما ذكرت إخراج إدارة محلية
ً
قــريـبــة لـلـمــواطــن تلبي احـتـيــاجــاتــه طبقا
لــأســس الـحــديـثــة ،إذ نـسـتـهــدف تـجــارب
العديد من الدول التي عملت إدارة محلية
نشيطة ،وهــذان التشريعيان األساسيان
(اإلجراءات الجنائية والمحليات) ،إضافة
إلى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع
االحتكار وبعض التشريعات األخرى التي
لها الطابع الشعبي».

عـلــى مـســألــة طــرح الـثـقــة مـبــاشــرة،
فال توجد مناقشة وتأجيل  7أيام
كـمــا يـحــدث فــي الـكــويــت إذا اتجه
المجلس لسحب ا لـثـقــة ،فهل ذلك
يعني عدم وجود رقابة؟
وقـ ـ ـ ــال« :ل ــاسـ ـتـ ـج ــواب شـ ــروط
شكلية ومــوضــوعـيــة نــص عليها
الــدس ـتــور ،إذ يــأتـيـنــي اسـتـجــواب
بأنه طالعتنا الصحف بــأن هناك
ف ـ ـس ـ ــادا ف ـ ــي جـ ـه ــة م ـ ـ ــا ،وعـ ـن ــدم ــا
أسـ ــألـ ــه عـ ــن الـ ــوثـ ــائـ ــق ال ي ــوج ــد،
وإنما اكتفى بما جــاء بالصحف،
وطبقا لحكم المحكمة الدستورية
ف ــإن م ــا يـنـشــر بــال ـص ـحــف ال يعد
دل ـيــا عـلــى االتـ ـه ــام ،وبــال ـتــالــي ال
يكون مـبــررا لتقديم االسـتـجــواب،
وه ــذه ش ــروط مــوضــوعـيــة إضــافــة
ال ــى أخ ــرى شكلية لــم تـتــوافــر في
االستجوابات التي قدمت ،ومتى
ت ــواف ــرت لــن أت ــوان ــى لـحـظــة فــي أن
يكون هناك استجواب ،فالمجلس
يفعل التشريع والرقابة».
وعن الدور الذي قام به مجلس
الـ ـن ــواب لـتـحـسـيــن ب ـي ـئــة األع ـم ــال
وج ــذب االس ـت ـث ـمــارات الـخــارجـيــة،
ذكــر عبدالعال« :كــان هناك بعض
ال ـ ـعـ ــوائـ ــق أم ـ ـ ــام ال ـم ـس ـت ـث ـم ــر فــي
السابق ،تتمثل في سعر الصرف،
م ــن خـ ــال ال ـف ـج ــوة ال ـك ـب ـيــرة بـيــن
الـ ـسـ ـع ــر فـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ــرس ـم ـي ــة
واألسواق الموازية».
وتابع« :اآلن أصبح السعر مرنا
وخاضعا للعرض والطلب ،حاله
حـ ــال اي دول ـ ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،وه ــذا
مــا ك ــان يـعــانـيــه أي مـسـتـثـمــر ،فال
يستطيع عمل دراسة جدوى علمية
بسبب سعر الصرف ،لكن منذ ثالث
س ـن ــوات ال ـس ـعــر م ــرن ب ـيــن 17.80
و 17.90صعودا وهبوطا».
وأضـ ـ ــاف« :أمـ ــا ال ـعــائــق الـثــانــي
ال ــذي كــان يــواجــه المستثمر فهو
عـمـلـيــة ت ـحــويــل أم ــوال ــه خــارج ـيــا،
وطبقا لقانون االستثمار الجديد

يـسـتـطـيــع أي مـسـتـثـمــر أن يــدخــل
أمــوالــه دخ ــوال ح ــرا وان يخرجها
كــذلــك ،وقــانــون االسـتـثـمــار حصن
االس ـت ـث ـمــارات ال ـقــادمــة مــن خــارج
مـ ـص ــر ،فـ ــا يـ ـج ــوز مـ ـ ـص ـ ــادرة أي
اس ـت ـث ـمــار أو تــأم ـيــم أي م ـشــروع
استثماري».
وبين أن «المشروع االستثماري
حاليا ينشأ طبقا لقاعدة الشباك
ال ــواح ــد ،فـ ــإذا ك ــان ل ــدي ــه م ـشــروع
ص ـ ـنـ ــاعـ ــي يـ ـم ـك ـن ــه ذلـ ـ ـ ــك ب ـم ـج ــرد
اإلخـ ـط ــار ،وي ـق ــدم دراس ـ ــة ج ــدوى،
ف ـي ـخ ـط ــر فـ ـق ــط دون انـ ـتـ ـظ ــار أي
مـ ــواف ـ ـقـ ــة ،وأي ـ ـضـ ــا االف ـ ـ ـ ــاس ك ــان
جريمة لدينا ،وهو ما عالجه قانون
اإلفــاس الجديد الــذي يسمح ألي
متعثر بأن يعيد هيكلة مشروعه أو
يخرج خروجا آمنا من السوق ،وال
يوجد حبس كما كان بالسابق».
وأكـ ـ ــد أنـ ـ ــه تـ ـم ــت إزال ـ ـ ـ ــة جـمـيــع
الـ ـ ـع ـ ــوائ ـ ــق مـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال قـ ــوان ـ ـيـ ــن
االستثمار الجديدة ،والتراخيص
ال ـص ـن ــاع ـي ــة واإلف ـ ـ ـ ــاس وت ـح ــري ــر
سعر الـصــرف أصبحت ضمانات
ج ـيــدة ألي مـسـتـثـمــر ،والـخــريـطــة
االستثمارية متوفرة لدينا ،وهي
تقدم الفرص االستثمارية بالمواقع
المختلفة وعليك اختيار المشروع
المناسب لك.
وأش ـ ــار إل ــى أن «االس ـت ـث ـمــارات
كانت تعاني ضعف البنية التحتية
فــي الـســابــق ،خــاصــة فيما يتعلق
بعدم توافر الكهرباء ،واآلن لدينا
ف ــائ ــض م ــن ال ـك ـهــربــاء ع ـلــى وشــك
أن نقوم بتصديره ،ولدينا شبكة
طــرق تـتـجــاوز آالف الكيلومترات
ط ـب ـقــا ل ـل ـم ـعــاي ـيــر وال ـم ــواص ـف ــات
الـعــالـمـيــة ،ولــدي ـنــا  4أن ـفــاق تحت
قناة السويس ،تم بها ربط سيناء،
وهي قطعة من األرض بها الكثير
من الثروات.
وشــدد على أن البنية التحتية
والتشريعية والضمانات موجودة

ً
عبدالعال متحدثا إلى الزميل محيي عامر (تصوير عبدالله الخلف)

لـلـمـسـتـثـمــريــن ،إض ــاف ــة إل ــى مـيــزة
أخرى هي أن لدينا  3000كيلومتر
شواطئ ،فنافذة ألوروربا من خالل
البحر األبيض المتوسط ،ونافذة
إلفريقيا من خــال البحر االحمر،
واتفاقية الكوميسا وهي للتجارة
الحرة مع إفريقيا ،فأي سلعة تدخل
إلفريقيا من مصر بدون جمارك.
وتـ ــابـ ــع« :أي ـ ـضـ ــا ل ــدي ـن ــا ات ـف ــاق
ال ـت ـجــارة ال ـحــرة مــع أوروب ـ ــا الــذي
يسمح بالتصدير بدون أي عقبات
ج ـمــرك ـيــة ،وب ـي ـن ـنــا وب ـي ــن أوروبـ ــا
حاليا زي ــرو جـمــارك فــي كثير من
السلع ،وعلى رأسها السيارات ،وال
يتبقى سوى مجيء المستثمر».

الجالية المصرية
وحول مشاكل الجالية المصرية
في الخارج ،السيما ما يتعلق بنقل
جثامين المتوفين في الخارج ،قال
عـبــدالـعــال« :أي جــالـيــة بـهــا أع ــداد
كبيرة بالخارج بالتأكيد تتعرض
لبعض الـمـشــاكــل ،ونـحــن نتحدث
عن  12مليون مصري في الخارج،
ون ـب ـح ــث ح ــال ـي ــا م ــن خـ ــال ن ــواب
المصريين في الخارج كيفية عمل
تشريع لحل مشاكلهم ،وخاصة ما
يتعلق بنقل الجثامين».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ال ـت ـق ـي ــت
ب ـعــض رم ـ ــوز ال ـجــال ـيــة الـمـصــريــة
هنا تحدثنا عــن ذلــك الـمــوضــوع،
والحكمة في اإلســام إكــرام الميت
دفـنــه ،لكن عــادتـنــا العربية دائما
وأبــدا أن يدفن الميت في موطنه،
حـتــى إذا م ــات مــواطــن مــن أس ــوان
ويسكن بالقاهرة البد أن يدفن في
أسـ ــوان ،لــذلــك هــي عقبة تفرضها
العادات والتقاليد».
وبين أن «مشكلة نقل الجثامين
كانت في «مصر للطيران» لبعض
الـمـحــافـظــات ،وف ــي نـفـقــات الـنـقــل،
واقترحت مع اإلخــوة بالسعودية
إيـجــاد وسيلة لكل مـصــري يكون
ب ــالـ ـخ ــارج أن ي ــدف ــع ق ـي ـمــة طــابــع
م ـع ـيــن ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـم ـصــري ـيــن
بالخارج للظروف الطارئة ،ومنها
توفير عــاج لغير القادرين ونقل
الـجـثــامـيــن» .واس ـت ـطــرد« :البعض
كان يريد فرض التزام على الدولة،
وقلت لهم لدينا  12مليون مصري
بالخارج ،فلو تحملت الدولة ذلك
فستكون ميزانية مرهقة عليها،
ونحن كلنا نتعاون من أجل اجتياز
هذه المرحلة الصعبة ،وأنا أتحدث
باعتباري رئيسا للمجلس ،وسيتم
اتـخــاذ الـخـطــوات الملموسة على
األرض من الناحية التشريعية في
هذا االطار».

إشادة بالغانم
ووس ــط إشـ ــادة رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـ ـم ـ ـصـ ــري بــال ـت ـن ـس ـيــق
ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــانـ ــي ال ـ ـعـ ــربـ ــي ع ـ ـلـ ــى كــل
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،قـ ـ ــال« :ن ـع ـم ــل عـلــى
ك ــل ال ـق ـضــايــا ال ـعــرب ـيــة ،ونـتـحــدث
بانفتاح وصراحة ،ودليل التوافق
أننا نجحنا في البرلمان الدولي
بتمرير أكثر من بند طــارئ للمرة
األول ــى ،وشـهــادة للحق والتاريخ
ك ــان للرئيس م ــرزوق الـغــانــم دور
كبير جدا في نجاح تمرير البنود
الطارئة ،وشهادتي به مجروحة،
فـكـنــت دائ ـمــا أردد لــه ان ــت اكـثــرنــا
شبابا ونشاطا ،وكما ذكرت أصبح
م ـت ـخ ـص ـصــا فـ ــي م ـ ـطـ ــاردة ال ــوف ــد
اإلسرائيلي من البرلمان الدولي،
ونجحنا في ذلــك ،وهو دليل على
الـتـنـسـيــق الـمـسـبــق ،وان ـن ــا نــدخــل
بقرار موحد ،ونــوزع بعض داخل
البرلمان الدولي».

دع الزهور تتفتح ...واستنكار قبلة «أبي فوق الشجرة»!
ً
ردا على ســؤال بشأن أسباب عدم وضع حد لالفالم
والمسلسالت السينمائية الهابطة ،ولمستوى االعالم
المتراجع ،قال رئيس البرلمان المصري« :انا ضد تقييد
الحريات ،ودع الزهور تتفتح ،ونقول هناك سوق حرة في
عملية إنتاج األفالم والمسلسالت ،وال استطيع أن أملي
على المنتج الفيلم الذي يقوم بإنتاجه ،ففي كل الحقب
الـجـيــد والـسـيــئ ،وانـتـمــي إل ــى جـيــل مــر بـكــل الـتـجــارب،
نــاصــريــة فــي السينما ،واي ــام الــرئـيــس أن ــور ال ـســادات،
والرئيس حسني مبارك وحاليا ،ففي كل حقبة كان بها
الجيد وغير الجيد».
وأض ــاف :أعتقد عندما كنا شـبــابــا ،كــان هـنــاك فيلم

«أب ــي ف ــوق ال ـش ـجــرة» ،وال ـنــاس تـعــدد الـقـبــات بالفيلم،
وكــان هناك استنكار كبير جــدا للفيلم وقتها ،وكذلك
«البنات والمرسيدس» ،ومثال اخر كان هناك مسلسل
«ج ــران ــد اوت ـي ــل» ،ال ــذي اتـخــذ مــن «اول ــد ك ــادرك ــت» مقرا
لــه ،فهذا المسلسل كــان فاتحة خير على أســوان ،حيث
جعل الفندق محجوزا طوال العام لالفراح من كل الدول
وضمنها الكويت ،والمملكة العربية السعودية ،والمغرب،
وتونس ،ولبنان.
وتابع« :نحن في فترة انتقالية ،فالمفردات بعد هذه
الثورة لم تكن قبلها ،وسلوك الشارع لم يكن هو ،وإذا
قرأت تجربة الثورة الفرنسية بعد  1789فستجد الكثير

مما حصل داخل فرنسا وممارسات غير اخالقية تمت،
ووصل األمر إلى االقتتال ،فهذه الفترات االنتقالية نعي
جيدا ذلك باعتبارنا دستوريا ،ونحن في مصر اختصرنا
الزمن في بناء المؤسسات ،والجميع يعلم ان يــوم 30
يونيو كانت الدولة المصرية مختطفة ،وال يعلم إال الله
إلى أين كانت الدولة ذاهبة ،من احتالل للشوارع وغير
ذلك ،ولكن استطاعت في ثورة  30يونيو أن تسترد هذه
الدولة ،وعلى كل مصري أن يسعى ،وكلنا غيورون على
بلدنا ،فمن يزر مصر فسيجد بها الجديد كل اسبوع،
فالعمل مستمر لكن نرفض التقييد.
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ً
تتولى الحراسة والنظافة مبدئيا لحين استحداث إدارة تقوم بالمهمة
تأكيدا لخبر "الجريدة" المنشور
ف ــي ع ــدد س ــاب ــق ،أك ــد وك ـيــل وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة د .س ـع ــود ال ـح ــرب ــي ب ــدء
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ـ ــي اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ــوف ـي ــر
ش ــرك ــة مـتـخـصـصــة الدارة مبنى
التربية الجديد في منطقة جنوب
الـســرة وذل ــك بعد االنـتـقــال الكامل

فهد الرمضان

المدارس
الجديدة
ستكون جاهزة
ومطمئنون
لبدء الفصل
الدراسي
الثاني

لـلـمــوظـفـيــن ،مــوضـحــا أن الـشــركــة
سـتـتــولــى مـبــدئـيــا اع ـمــال النظافة
والحراسة وبعض األمور الفنية.
وقـ ــال ال ـحــربــي لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" إن
الجهات المعنية في الــوزارة تعمل
حاليا على اعداد االوراق واالجراءات
الالزمة ومخاطبة الجهات الرقابية

العازمي :أفكار رائدة لتطوير التعليم
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد
ال ـع ــازم ــي ،أمـ ــس ،أه ـم ـيــة ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـمـنـتــدى
العالمي للتعليم والمعرض البريطاني لتكنولوجيا
التعليم والتدريب في لندن ،لخدمة العملية التربوية
والتعليمية في الكويت.
وشدد الوزير العازمي في تصريح لـ»كونا» ،عقب
مشاركته على رأس وفد كويتي في اعمال المنتدى

العالمي للتعليم في لندن ،الذي بدأ أعماله الليلة
قبل الماضية ،على ضرورة االستفادة من الخبرات
والتجارب التي تقدمها الدول والمنظمات المعنية
في مجال التربية والتعليم ،والتعرف على الجهود
العالمية المبذولة في هذا المجال ،فضال عن التعرف
على نماذج وتطبيقات عديدة وأفكار رائدة ومميزة
في مجال تطوير التعليم.

الجلوي :التنسيق مع «الخدمة المدنية»
لصرف بدالت النوبة لمراقبي المالحة الجوية
أكد لـ ةديرجلا أن نقل القانونيين لن يؤثر على مخصصاتهم
•

●

يوسف العبدالله

أكد نائب المدير العام لشؤون
ســامــة ال ـط ـيــران والـنـقــل الـجــوي
باإلدارة العامة للطيران المدني،
م .عـمــاد الـجـلــوي ،الـحــرص على
صـ ــرف بـ ــدل ال ـن ــوب ــة لـلـمــراقـبـيــن
الـ ـج ــويـ ـي ــن فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـم ــاح ــة
الجوية بأسرع وقت ممكن ،مشيرا
ـار مع ديوان
إلى أن "التنسيق جـ ٍ
الخدمة المدنية منذ فترة إلنهاء
إجراءات صرف هذه البدالت".
وقـ ـ ــال ال ـج ـل ــوي لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"،
إنــه تم االجتماع مع النقابة قبل
أسـ ـب ــوعـ ـي ــن ب ـ ـهـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص،
وال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد عـ ـل ــى أن "ال ـ ـط ـ ـيـ ــران
ال ـم ــدن ــي" حــري ـصــة ع ـلــى تــوفـيــر
ال ـب ـي ـئ ــة ال ـم ـن ــاس ـب ــة لـلـمــوظـفـيــن
كــافــة ،والمراقبين بشكل خــاص،

ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى ال ـت ـع ــاق ــد م ــع شــركــة
متخصصة الدارة المبنى من حيث
الحراسة والنظافة بشكل مبدئي،
الفـتــا إل ــى أن ــه سيتم خ ــال الفترة
المقبلة إما استحداث ادارة خاصة
الدارة المبنى من موظفي التربية
أو االعتماد بشكل كلي على شركة

عماد الجلوي

وم ـن ـح ـهــم ك ــل االمـ ـتـ ـي ــازات الـتــي
يستحقونها ،كل في مجال طبيعة
جار مع
عمله ،مبينا أن "التعاون ٍ
(ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة) ،ل ـصــرف كل

الـبــدالت التي يستحقها موظفو
"الطيران المدني)".
وبالنسبة للقانونيين ،أوضح
الـجـلــوي أن ــه انـطــاقــا مــن تأهيل
الكوادر الوطنية ،ووضع البرامج
الالزمة لتدريبهم ،تم إصدار قرار
يقضي بنقل جميع القانونيين
العاملين في اإلدارات المختلفة
إل ــى اإلدارة ال ـقــانــون ـيــة ،كــإجــراء
ت ـن ـظ ـي ـمــي ،وك ـف ـئ ــة مـتـخـصـصــة،
بحيث تكون لهم مرجعية مركزية
موحدة ،ومن ثم ندبهم لــإدارات
التي تحتاجهم.
وب ـ ـ َّـي ـ ــن أن ه ـ ـ ــذا اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء لــن
يؤثر على مستحقاتهم المالية
ومسمياتهم الوظيفية ،وسيعطي
اإلدارة القانونية الرؤية الواضحة
ل ـت ــدري ـب ـه ــم وت ــأه ـي ـل ـه ــم بـشـكــل
احترافي.

●

عادل سامي

أصـ ــدر وزيـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
الصباح قرارين وزاريين بضرورة
حصول جميع األطباء البشريين
واألس ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
التمريضية والفنيين فــي كافة
ا ل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى دورات
اإلنعاش القلبي والرئوي  ACLSو
 BLSمن مراكز التدريب المعتمدة

من جمعية القلب االميركية.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـحــافــي أم ــس ان ه ــذه الـخـطــوة
ً
تــأتــي ان ـطــاقــا م ــن حــرصـهــا على
تــدريــب ك ــوادره ــا الـطـبـيــة بسرعة
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـم ــرض ــى وإنـ ـق ــاذ
حـيــاتـهــم مــن خ ــال ال ـتــدريــب على
هذه الدورات.
وش ــددت على أن الـقــراريــن أكــدا
أنـ ــه ل ــن ي ـت ــم ال ـب ــت ف ــي ت ــرق ـي ــة أي

تزايد حاالت االنسداد الرئوي في الكويت
أعلنت وزارة الصحة أن مؤتمر الشرق األوسط
ً
ل ـلــربــو والـ ـس ــدة ال ــرئ ــوي ــة ال ـمــزم ـنــة سـيـنـطـلــق غ ــدا
الجمعة.
وقــالــت رئيسة المؤتمر د .فاطمة الـحــريــش إن
حاالت االنسداد الرئوي بالكويت في ازدياد ،وهو
ما يشكل عبئا على المجتمع وموارد الدولة.
وأشارت الحربش إلى أن المؤتمر ،الذي سيستمر
حتى  26الجاري وسيسبقه تنظيم ورشة عمل اليوم،
سينطلق بمشاركة نخبة من األطباء المتخصصين
في مجال طب الجهاز التنفسي والمناظير التنفسية

واألشعة وإدمان التدخين من مختلف دول الخليج
والواليات المتحدة وإيطاليا والبرازيل.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ال ـم ــؤت ـم ــر س ـي ـت ـن ــاول ع ـ ـ ــددا مــن
ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـط ـب ـيــة وال ـم ـس ـت ـجــدات ف ــي مـجــال
أمــراض الجهاز التنفسي وعالجها ،والتي تحظى
باهتمام وزارة الصحة ،نظرا لما لها من آثار على
الصحة العامة.
وأشــارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى بحث سبل
العالج والوقاية من مــرض الربو والسدة الرئوية
المزمنة ،وعرض أهم البحوث الطبية في هذا الشأن.

●

محمد راشد

أكد وزير األوقاف والشؤون
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــة ،رئ ـ ـيـ ــس
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
ف ـه ــد ال ـش ـع ـل ــة ،أه ـم ـي ــة تـعــزيــز
أواص ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،وت ـس ـخ ـيــر
ج ـم ـيــع اإلمـ ـك ــان ــات ال ـم ـتــاحــة،
للعمل على تحقيق سياسات
وأهــداف أمانة األوق ــاف ،وبما
يعزز دورها ويرسخ مكانتها
ً
ً
ً
مـحـلـيــا ودول ـي ــا وإقـلـيـمـيــا في
م ـ ـجـ ــال إحـ ـ ـي ـ ــاء سـ ـن ــة ال ــوق ــف
ونـشــر ثـقــافـتــه ،خـصــوصــا في
ضــوء تكليف ا لـكــو يــت ،ممثلة
باألمانة ،كمنسق لملف الوقف
في العالم اإلسالمي.
وأث ـنــى الــوزيــر الـشـعـلــة ،في
تـصــريــح صـحــافــي ،خ ــال أول
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ـج ـل ــس ش ـ ــؤون
األوق ــاف لعام  ،2019األربـعــاء

عـلــى تـلــك ال ـ ــدورات قـبــل التعيين
في الــوزارة في كافة التخصصات
الـطـبـيــة وأن ت ـكــون ت ـلــك ال ـ ــدورات
سارية الصالحية.
من جانب آخر ،أعلنت الجمعية
الطبية إطالق مسودة قانون مزاولة
مهنة الطب وحقوق المرضى مساء
ال ـس ـبــت ال ـم ـق ـبــل ،بـمـقــر الـجـمـعـيــة
بمنطقة الجابرية.
وقــال رئيس الجمعية د .أحمد
الـ ـعـ ـن ــزي فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـحــافــي
أمــس إن إطــاق المسودة سيكون
بـحـضــور ال ـكــادر الـطـبــي وأعـضــاء
من اللجنة الصحية بمجلس االمة
وادارة التحقيقات العامة بــوزارة
الداخلية وجمعية المحامين.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـج ـم ـع ـيــة تـبـنــت
القانون الجديد ،وذلك بعد ان قامت
مــؤسـســة الـكــويــت للتقدم العلمي
ب ــدراسـ ـت ــه ن ـي ــاب ــة عـ ــن ال ـم ـج ـت ـمــع
الـطـبــي ،بـعــد اجـتـمــاعــات موسعة
واستطالع آراء جميع المؤسسات
الـمـعـنـيــة بـتـنـفـيــذ ال ـق ــان ــون ،وذل ــك
بدعم ومشاركة مركز السياسات
العامة في األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط.

الصالح :ارتفاع نسبة الوعي بالمرض من  %30إلى %52

ً
الخراز مستقبال وفد حملة «كان»
السرطانية والكشف المبكر عنها،
ودورهما في رفع نسب الشفاء من
األمراض السرطانية.
وأثنى الحمد على اهتمام الوزير
الخراز بكبار السن ،ورحب باقتراح
الوزير فيما يخص مشاركة حملة
"كان" في الزيارات الميدانية لكبار
ً
الـســن ،واع ــدا بــأن تتعاون الحملة
في هذا المجال بما يحقق مصلحة

الوطن والمواطن.
من جانبه ،قدم الصالح نسخة
من التقرير السنوي لحملة "كــان"
إلى الوزير الخراز ،والذي ّ
يبين أن
الحملة ساهمت بشكل إيجابي في
زيادة الوعي الصحي في الكويت،
السـ ـيـ ـم ــا فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص أمـ ـ ـ ــراض
الـ ـس ــرط ــان ،ح ـيــث ارت ـف ـع ــت نسبة
الوعي في المجتمع الكويتي خالل

ال ـص ـف ــوف وم ـن ـهــا ال ـص ــف الـثــانــي
ع ـشــر ح ـيــث س ـي ـتــم ال ـت ـن ـس ـيــق مع
المناطق التعليمية لعمل احصائية
مـتـكــامـلــة تـتـضـمــن نـتــائـجـهــم في
االختبارات وكذلك االعمال الفصلية
لتحليلها ومراجعتها واالستفادة
منها في تقييم الوضع التعليمي
فــي الـمــدارس وتطويره بما يخدم
مصلحة الطالب.

ترأس أول اجتماعات مجلس «األوقاف» لـ 2019

«الشؤون» و«كان» :توعية المسنين بالسرطان
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــؤون
االجتماعية والعمل سعد الخراز
ب ـج ـه ــود حـ ـم ــات ال ـت ــوع ـي ــة فــي
الكويت ،وجهود الحملة الوطنية
للتوعية بمرض السرطان "كان"
في مجال التوعية من األمــراض
السرطانية.
واقترح الخراز ،خالل استقباله
أمس وفدا من حملة "كان" لتهنئته
بتوليه الوزارة ،أن تتعاون الحملة
مــع "الـ ـش ــؤون" مــن خ ــال مـشــاركــة
"كــان" في زيــارات ميدانية توعوية
لكبار السن.
وض ـ ــم وف ـ ــد ح ـم ـلــة "كـ ـ ـ ــان" كــا
مــن عـضــو مجلس إدارة الحملة
د .رش ـيــد ال ـح ـمــد ،ونــائــب رئيس
م ـج ـلــس إدارة ال ـح ـم ـلــة د .خــالــد
الصالح لبحث تعزيز التعاون بين
الوزارة والحملة.
وعرض الحمد جهود الحملة في
نشر الوعي الصحي منذ انطالقها
عــام  2006تحت رعاية سمو أمير
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد،
وأه ـم ـي ــة ال ـت ــوع ـي ــة م ــن األمـ ـ ــراض

سعود الحربي

الشعلة :معالجة مالحظات ديوان المحاسبة

«الصحة» :ترقية المنتسبين رهن بتلقي
دورات اإلنعاش القلبي
مــن األط ـبــاء الـبـشــريـيــن واألس ـنــان
وافراد الهيئة التمريضية والفنيين
ف ــي ك ــاف ــة ال ـت ـخ ـص ـصــات إال بـعــد
الحصول على الــدورات التدريبية
ف ــي اإلنـ ـع ــاش ال ـق ـل ـبــي م ــن تــاريــخ
صدور هذا القرار.
وأكدت أنه سيتم إدراج الحصول
على تلك الـ ــدورات ضمن عناصر
ً
التقييم السنوي اعتبارا من العام
الـ ـج ــاري ،ك ـمــا اش ـت ــرط الـحـصــول

متخصصة الدارتــه على أن تتولى
جميع االعمال من نظافة وحراسة
وادارة مرافق وغيرها من االمور.
وذكر أنه يتم حاليا بحث ودراسة
امكانية نقل قطاع المناهج التربوية
وب ـع ــض االدارات ال ـخــارج ـيــة إلــى
مبنى ال ــوزارة الجديد ،السيما أن
المناهج التربوية تستغل مبنيين
مــدرس ـي ـيــن مـخـصـصـيــن لـمــرحـلــة
ري ـ ـ ـ ــاض االطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن
الموضوع ال يزال قيد البحث.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـح ــرب ــي أن الـ ـ ـ ــوزارة
انـ ـتـ ـه ــت مـ ــن االع ـ ـ ـ ـ ــداد وال ـت ـج ـه ـيــز
لـ ـلـ ـم ــدارس الـ ـج ــدي ــدة وعـ ــددهـ ــا 7
م ـ ــدارس م ــوزع ــة ب ــواق ــع  5م ــدارس
تتبع منطقة االحـمــدي التعليمية
ومدرستين تتبعان منطقة العاصمة
التعليمية ،الفـتــا إل ــى أن الجهات
الـمـعـنـيــة ق ــام ــت ب ـتــوف ـيــر الـ ـك ــوادر
االداري ـ ــة والتعليمية واالشــراف ـيــة

لـهــذه ال ـمــدارس لضمان تشغيلها
يوم االحد المقبل.
وأشار إلى أن عملية التجهيزات
الخاصة باالثاث والكتب الدراسية
ت ـس ـيــر وف ـ ــق ال ـخ ـط ــة ال ـمــوضــوعــة
وستكون جــاهــزة مــع بــدايــة الــدوام
المدرسي صباح االحد.
ول ـفــت إل ــى أن ال ــوض ــع مطمئن
وأن الــوزارة حريصة على أن تكون
انـطــاقــة الـفـصــل ال ــدراس ــي الثاني
مــوفـقــة السـيـمــا أن ال ـ ــوزارة بصدد
تشغيل  7م ــدارس جــديــدة لتقليل
الكثافات الطالبية في مدينة صباح
االح ـم ــد الـسـكـنـيــة وك ــذل ــك منطقة
القيروان السكنية.
وفيما يخص نتائج الطلبة في
اختبارات الفترة الدراسية االولى،
أك ـ ــد الـ ـح ــرب ــي أن ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــام
يعمل حاليا على اعــداد احصائية
تفصيلية بنتائج الطلبة في كافة

السنوات الست الماضية من %30
إلى  %52فيما يخص معرفة عوامل
ال ـم ـخــاطــرة الـمـتـعـلـقــة ب ــاألم ــراض
السرطانية ،كما زادت نسبة الذين
ي ـث ـق ــون ب ــوج ــود ع ــاج ــات فــاعـلــة
ً
ل ـل ـســرطــان وال يـعـتـبــرونــه مــرضــا
ً
قــاتــا مــن  %20إلــى مــا يــزيــد على
ً
 ،%51وذلــك وفقا آلخــر إحصائية
قامت بها حملة "كان".

فهد الشعلة

ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ب ـ ـم ـ ـقـ ــر األمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة،
ع ـل ــى الـ ـجـ ـه ــود الـ ـت ــي ي ـبــذل ـهــا
القائمون على األمانة لمعالجة
مالحظات ديوان المحاسبة.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة رفــع
مستوى التنسيق والتعاون مع
"المحاسبة" ،وعقد اجتماعات

وورش عمل مشتركة حول آلية
تنفيذ تــو صـيــات و مــا حـظــات
الـ ــديـ ــوان وم ـعــال ـج ـت ـهــا ،وب ــذل
كــل الجهود الممكنة لتسوية
جميع ا لـمــا حـظــات وتالفيها
ً
مستقبال  ،بـهــدف معالجة أي
عقبات قــد تحول دون تمكين
األ مــا نــة مــن أداء مسؤولياتها
وواجـ ـ ـب ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـج ـ ــاه الـ ــوقـ ــف
والمجتمع كشريك أساسي في
عملية التنمية.
ور حــب الشعلة فــي مستهل
االج ـت ـمــاع بــالـحـضــور أعـضــاء
ً
ال ـم ـج ـل ــس ،شـ ــاكـ ــرا ج ـهــودهــم
ال ـم ـبــذولــة ،وم ــا ي ـقــدمــونــه من
ت ـ ـفـ ــان وإخـ ـ ـ ـ ــاص ف ـ ــي س ـب ـيــل
االرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـم ـن ـظــومــة ال ــوق ــف،
ونـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح األمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة بـ ـ ــدورهـ ـ ــا
ال ــري ــادي وال ـف ــاع ــل ف ــي تنمية
المجتمعات.
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
العديد من المواضيع ،أبرزها

اع ـت ـمــاد ال ـم ــوازن ــة الـتـقــديــريــة
الـتـشـغـيـلـيــة الــوق ـف ـيــة لـ ـ ــ،2019
واعتماد تقارير إنجاز اللجان
المنبثقة عن المجلس كاللجنة
الـ ـ ـش ـ ــرعـ ـ ـي ـ ــة ،ول ـ ـج ـ ـنـ ــة ت ـن ـم ـي ــة
واس ـت ـث ـمــار ال ـم ــوارد الــوقـفـيــة،
ول ـج ـن ــة ال ـم ـش ــاري ــع الــوق ـف ـيــة،
عن الفترة من  2018/1/1حتى
ً
 ،2018/12/31فضال عن موافقة
الـمـجـلــس ع ـلــى تـشـكـيــل لجنة
برئاسة األمين العام لألمانة،
ت ـخ ـتــص ب ـم ــراج ـع ــة ال ـ ـقـ ــرارات
التنظيمية واللوائح و قــرارات
تشكيل اللجان ،واختصاصات
اللجان المنبثقة من المجلس،
بـهــدف تعزيز مستوى العمل
بها ،والنهوض بقطاع الوقف
وتـ ـط ــوي ــره وت ـن ـم ـي ــة م ـ ـ ــوارده،
ل ـمــواك ـبــة م ـت ـط ـل ـبــات الـتـنـمـيــة
وتلبية احتياجات المجتمع.

محليات
سلة أخبار
«المواصالت» :إطالق خدمة
تتبع «الطرود» عبر «»sms
أطلقت وزارة املواصالت خدمة
تتبع البعثيات والطرود البريدية
من خالل الرسائل النصية
القصيرة عبر الهاتف املحمول.
وقالت وكيلة الوزارة م .خلود
الشهاب ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن "ذلك يأتي ضمن
اإلجراءات التي تتبعها الوزارة
لتطوير الخدمات التي يقدمها
قطاع البريد للجمهور ،والتي
تعمل على ضمان تسليم الطرود
والبعثيات البريدية والشحنات
ألصحابها دون تأخير".
وأكدت الشهاب أنه فور وصول
الطرد البريدي للكويت يتم إرسال
رسالة قصيرة ( )SMSباللغتني
العربية واإلنكليزية على رقم
الهاتف املحمول املدون ضمن
بيانات املتسلم داخل البالد،
مشيرة إلى أن الرسالة تتضمن
بيانات البعثية البريدية ،وتحديد
مكتب البريد الذي تتم مراجعته
خالل أوقات العمل الرسمي.
وناشدت أصحاب البعثيات
والطرود البريدية ضرورة تحديث
بياناتهم ،حتى يتمكن القطاع من
التواصل معهم.

«األوقاف» تدشن حملة
«بيت آمن» غدًا
أعلنت وزارة االوقاف والشؤون
االسالمية تدشني حملة توعوية
جديدة تحت رعاية وكيل وزارة
األوقاف والشؤون االسالمية
م .فريد عمادي تحت شعار "بيت
آمن" ،غدا في مجمع السليل
بمحافظة الجهراء.
وقال رئيس املشروع الوطني
لتوعية العمالة املنزلية ،مدير
إدارة مكتب وكيل وزارة األوقاف
عبدالحميد املطيري ،في تصريح
صحافي ،ان "املشروع لديه خطة
استراتيجية لالرتقاء بمستوى
العمالة املنزلية ورفع كفاءتها
لضمان زيادة درجة والئها
وانتمائها لألسرة واملجتمع
مع تقديم برامج التوجيه
واالرشاد ألرباب األسر بكيفية
التعامل مع تلك العمالة وفقا
ألفضل املمارسات باإلضافة
إلى توعية املجتمع في مجال
معاملة العمالة املنزلية من خالل
وسطية اإلسالم واعتدال منهجه
الفكري".

6
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قضاة سابقون لـ ةديرجلا  :طباعة األحكام وظيفة مهمة
والحفاظ على مواعيد الطعون ضرورة
ةديرجلا
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طالبوا بالتدرج في تطبيق قرار اإلحالل وتدريب ّ
المعينين خشية إرباك العمل في المحاكم
حسين العبدالله

العدل تعيين
أثار توجه ًوزارة
ً ً
 ٥٨١طباعا كويتيا بدال من
الطباعين الوافدين الحاليين
طالبت
ردود فعل قضائية ً
بإتمام التعيينات تدريجيا وبعد
تهيئة المتقدمين للعمل.

في الوقت الذي تنوي فيه وزارة
العدل العمل على تعيين الطباعين
الكويتيين في أقسام طباعة االحكام
القضائية بالمحاكم ،بعد حصولها
على موافقة ديوان الخدمة المدنية
ع ـلــى تــوف ـيــر  581وظ ـي ـفــة طـبــاعــة
ل ـم ــواط ـن ـي ــن ك ــوي ـت ـي ـي ــن ،ب ـ ــدال مــن
الطباعين الوافدين ،طالب عدد من
الـقـضــاة الـســابـقـيــن أن يـتــم العمل
ً
على تعيين الطباعين تدريجيا ،
خشية ارتباك العمل في المحاكم،
في حال إنهاء خدمات كل الطباعين
الـ ــوافـ ــديـ ــن وإح ـ ـ ـ ــال ال ـم ــواط ـن ـي ــن
محلهم ،مطالبين بــأن يتم توفير
التدريب الالزم لمن سيتم تعيينهم
في طباعة االحكام القضائية.
وبـيـنـمــا تـبــايـنــت آراء الـقـضــاة
والمستشارين السابقين بالقضاء،
في تصريحاتهم لـ «الجريدة» ،حول
سالمة فكرة االستعانة بالشباب
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن فـ ــي وظ ـي ـف ــة ط ـبــاعــة
االحكام أكدوا أنها وظيفة مرتبطة
ب ـع ـمــل ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،وق ــد
تــؤثــر عـلــى مــواعـيــد االسـتـئـنــافــات
والطعون.
من جهته ،أكــد رئيس المجلس
األع ـلــى لـلـقـضــاء رئ ـيــس المحكمة
الدستورية رئيس محكمة التمييز
السابق المستشار فيصل المرشد
أن قـ ـ ــرار ت ـع ـي ـيــن ال ـط ـب ــاع ـي ــن مــن
المواطنين الشباب لن يتناسب مع
الواقع العملي الذي تشهده طبيعة
عمل المحاكم.
واض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـمـ ــرشـ ــد« :الـ ـشـ ـب ــاب

الخضر استقبل مستشار
وزير الدفاع البريطاني

ً
الخضر مستقبال الضيف البريطاني
استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الخضر،
مـســاء أم ــس ،مـسـتـشــار وزي ــر ال ــدف ــاع الـبــريـطــانــي ل ـشــؤون الـشــرق
األوسط الفريق السير جون لوريمير ،يرافقه سفير المملكة المتحدة
الصديقة لدى البالد مايكل دافنبورت ،بمناسبة زيارته للبالد.
وتم خالل اللقاء مناقشة أهم األمور والمواضيع ذات االهتمام
المشترك ،السيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

ال ـك ــوي ـت ــي وال ـن ـع ــم فـ ـي ــه؛ ل ـك ـنــه لــن
يتحمل طباعة األحكام التي تحتاج
الى خبرة خاصة في قراءة خطوط
رج ــال الـقـضــاء على اختالفها في
الــرســم الـكـتــابــي والـشـكــل ،وســوف
تزدحم األحكام باألخطاء المطبعية،
ُ
بـمــا يـسـتـحـيــل مـعــه فهمها الفهم
الصحيح».

مراجعة الحكم
ً
ّ
وأردف« :خــاصــة أن أشــق مهمةٍ
على القاضي هــي مراجعة الحكم
وتـصـحـيــح األخـ ـط ــاء ،وأغـلـبـهــم ال
ً
يتابع هذه المسألة المهمة ،فضال
عــن أن كمية األحـكــام الـتــي يتعين
ً
صـ ـ ــدورهـ ـ ــا يـ ــوم ـ ـيـ ــا ت ـ ـفـ ــوق ط ــاق ــة
ال ـش ـب ــاب ،م ــع األخـ ــذ ف ــي االع ـت ـبــار
ارتباط األحكام بمواعيد الطعون،
وضرورة إنجاز الطباعة مع توقيع
القاضي عليها في مواعيد مناسبة.
وهي محطات سوف تطول عما هو
عليه الوضع اآلن».
وأكـمــل المرشد قــائــا« :كــل هذه
المهام والواجبات المرتبطة بالكم
واإلتقان والمواعيد ،مع قلة الخبرة،
ُ
سينج ُم عنها شكاوى وإشكاالت
ً
ال ح ـصـ َـر ل ـهــا ،وسـتـنـعـكــس سلبا
على مصلحة الـعـمــل ،ع ــاوة على
أن الـ ـش ــاب ال ـكــوي ـتــي ط ـم ــوح ولــن
تقف طموحاته عند هذه الوظيفة،
وسـ ـ ــوف ي ـش ـعــر ب ــال ـض ـج ــر ،حـتــى
وج َدت الحوافز؛ بل سيواصل
وإن ِ
م ـح ــاوالت ــه وم ـســاع ـيــه لـنـقـلــه الــى

الشاب الكويتي
طموح
ولن يتحمل
البقاء بهذه
الوظيفة
المرشد

ً
ُ
ً
وظيفة أخرى أكثر استقرارا ورفعة
َّ
ُ
من وجهةِ نظره ،وإن قلت حوافزها
عــن هــذه الوظيفة ،ليكون لـ ُـه شأن
ُ
في الوظيفة الجديدة التي ترضي
طموحه».

شكوى المتقاضين
بــدوره ،قال المحامي والقاضي
ال ـســابــق أس ــام ــة الـعـبــدالـجـلـيــل إن
نجاح العمل اإلداري في المحاكم

نجاح العمل
اإلداري مرتبط
بمنظومة
كاملة ال مجال
فيها للمحاباة

وجود جيل
من المواطنين
ال يقدرون َ
قيم
ُ
العمل تسأل
عنه الحكومة

العبدالجليل

منور

ال ي ــرت ـب ــط ب ـج ـن ـس ـيــة م ـع ـي ـنــة ،بــل
ب ـم ـن ـظــومــة إداري ـ ـ ـ ــة ك ــام ـل ــة تـعـمــل
االدارات المعنية في المحاكم على
تحقيقها ،دون تــدخــل أو محاباة
أو عرقلة.
وأضاف العبدالجليل أن تعيين
طـبــاعـيــن كــويـتـيـيــن ف ــي الـمـحــاكــم
ل ـط ـبــاعــة االحـ ـك ــام ال ـق ـضــائ ـيــة من
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات الـ ـمـ ـت ــوقـ ـع ــة ف ـ ــي ع ـمــل
المحاكم ،وذلــك النــه سبق تعيين
الوزارة للمواطنين للعمل كمندوب

اعــان وسكرتير جلسة وسكرتير
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة،
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــان ف ـك ــرة االس ـت ـعــانــة
بــالـمــواطـنـيــن ف ــي م ـجــال الـطـبــاعــة
سينجح طالما تحققت المنظومة
واالشراف الالزمين إلتمام ذلك.
وبين أن وضــع الطباعة حاليا
ل ـيــس ب ـج ـيــد ،رغـ ــم ان م ــن يـتــولــى
العمل حاليا ليسوا مواطنين ،حيث
يشتكي المتقاضون اآلن من مشاكل
في تأخير طباعة االحكام القضائية

●

أص ـيــب  5إطـفــائـيـيــن بـحــاالت
اختناق وإجهاد حراري من جراء
حريق كبير اندلع ،صباح أمس،
في مستودعات بمنطقة الشويخ
الـصـنــاعـيــة ،كـمــا أس ـفــر ال ـحــادث
عن خسائر مادية جسيمة لحقت
بالموقع.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ق ـ ــال مــديــر
إدارة الـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام

الدالل :عضوية الحربش والطبطبائي...
الحصانة ،وذلك رغم حكم الدستورية الذي جانبه الصواب فيما يتعلق
بإبقاء عضوية النائبين ،وبشأن آثار حكمها».
وأكد الدالل أن «العمل البرلماني ال يخضع للمحكمة الدستورية،
وليس من اختصاصاتها أو صالحياتها النظر فيه ،وهناك أحكام
ً
صــادرة منها بهذا الشأن» ،مشددا على ضــرورة أن «تكون السلطات
الثالث متوازنة ووفــق مسطرة واح ــدة ،وال تعلو سلطة فــوق أخرى
ً
ً
تطبيقا واستنادا إلى المادة  50من الدستور».
أما النائب عبدالله فهاد ،فأعلن رفضه أي قرار يتخذه المجلس
ً
ً
مجددا بشأن عضوية النائبين ،مؤكدا أن السلطة التشريعية سيدة
قراراتها ،وسبق أن حسم المجلس األمر من خالل التصويت ،وال يمكن
ً
مجددا ،فعضوية النائبين ّ
حصنها البرلمان،
العودة إلى هذا المربع
وغير مقبول ألي سلطة أخرى التدخل في أعماله.
وف ــال فـهــاد ل ـ «ال ـجــريــدة»« :ل ــن نسمح ب ــأن تسلب أي جـهــة ،ســواء
المحكمة الدستورية أو غيرها من السلطات في البلد ،سلطة المجلس،
ونحن كنواب متمسكون بعضوية الحربش والطبطبائي بعدما جدد
ً
ً
المجلس الثقة بهما سابقا» ،مطالبا بتفعيل العمل وفق المادة  50من
الدستور ،التي تتحدث عن الفصل بين السلطات ،وعدم تدخل سلطة
في اختصاصات أخرى.
مــن جانبه ،خاطب النائب ثامر السويط الرئيس الغانم بالقول:
ً
«إن مراعاة أحكام الدستور مهمتنا جميعا ،وليست مهمتك وحدك».
وأضاف السويط ،في تغريدة بحسابه على «تويتر» ،أن «أي عمل
يصدر عن البرلمان خــارج نطاق التشريع هو عمل برلماني ،وألن
األع ـم ــال الـبــرلـمــانـيــة عـلــى اخ ـتــاف صــورهــا ت ـخــرج عــن اخـتـصــاص
ً
ً
المحاكم ،فإذا أصدر البرلمان قرارا فال يصح أن يكون محال لدعوى
أمام القضاء».

النيابة تحيل «ضيافة الداخلية»...
ذمة القضية و 6هاربون و 9مخلى سبيلهم بكفاالت مالية ،ومحاكمتهم

الحكومة
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـح ــام ــي
والقاضي السابق د .محمد منور
الـمـطـيــري إن ــه «ال شــك أن سياسة
ت ــوط ـي ــن ال ـم ـه ــن الـ ـت ــي تـنـتـهـجـهــا
غــالـبـيــة دول ال ـعــالــم ه ــي سـيــاســة
مستحقة ،بل واجــب يتعين التزام
الحكومات فيه بطبيعة الحال ،فال
يــوجــد عمل وال علم محصور في
جـنـسـيــة او م ـق ـصــور ع ـلــى أخ ــرى.
ومهنة طباعة أحكام القضاء تكاد
ت ـكــون اب ـســط الـمـهــن ال ـتــي تحتاج
إل ــى م ـهــارات م ـحــدودة مــن السهل
ً
جدا تدريب المواطنين عليها ،قبل
التعيين بـهــا ،وال يقبل توفيرها

«الداخلية» :ردع أي تدخل غير مشروع وحماية مصالح الدولة

َّ
الجاسم :التعاون مع «الداخلية» حد من األعمال العدوانية ضد طائرات «الكويتية»
اختتمت ،صـبــاح أم ــس ،الـ ــدورة التأسيسية ال ــ40
ألمن وحماية الطائرات ،التي أقيمت بمعسكر اإلدارة
ً
العامة لقوات األمن الخاص ،بمشاركة  40متدربا ،منهم
متدربان من المملكة األردنية الهاشمية ،و 3من المملكة
العربية السعودية ،ومتدربان من وزارة الدفاع ،برعاية
وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.
وحضر الدورة وكيل الوزارة المساعد لشؤون األمن
الخاص باإلنابة اللواء شكري النجار ،ورئيس مجلس
إدارة الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية يــوســف الـجــاســم،
والرئيس التنفيذي للخطوط م .كامل العوضي ،وآمر
القوة الجوية اللواء ركن طيار عدنان الفضلي ،وممثلين
عــن الـسـفــارات والـمــاحــق العسكرية لـلــدول الشقيقة
والصديقة ،وعدد من القيادات األمنية.
ونـقــل الـلــواء النجار تحيات نــائــب رئـيــس مجلس
الــوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ،والوكيل
ً
الفريق النهام لمنتسبي الدورة ،مرحبا بالحضور على

ً
تلبيتهم الــدعــوة ،مشيرا إلــى أن قطاع األمــن الخاص
شهد أمــس حفل تخريج كوكبة جــديــدة مــن عناصر
حماية الطائرات الكويتية ،اطلعوا خاللها على أفضل
األسس التدريبية ،للوصول إلى أعلى مستوى تأمين،
وحماية النقل الـجــوي المدني ،وردع أي تدخل غير
مشروع ،والحفاظ على مصالح الدولة.
من جانبه ،شكر الجاسم الوزير الجراح ،والوكيل
ً
النهام ،واللواء النجار ،والحضور قائال «نحتفل اليوم
بالدفعة « »40من أبناء الكويت ،أبناء وزارة الداخلية،
وأب ـن ــاء ال ـق ــوات ال ـخــاصــة الـكــويـتـيــة ،ال ــذي ــن يـبــذلــون
الغالي والنفيس لحماية أرواح وممتلكات الكويتية».
وأشــار الجاسم إلــى أن التعاون القائم بين الخطوط
و«الداخلية» حد من األعمال العدوانية ،وقضى على
عمليات االختطاف والشغب ضد طائرات «الكويتية»
وجميع الشركات العاملة ،ما أدى إلــى تحقيق األمن
واألمان على جميع خطوط الطيران العاملة في الكويت.

الجاسم وبعض المشاركين في تخريج عناصر حماية الطائرات الكويتية

إصابة  5إطفائيين بحريق مستودعات في الشويخ الصناعية
محمد الشرهان

وتسليمها أحيانا بعد فوات ميعاد
ً
الطعون ،الفتا الى ان هناك طعونا
ترفع على شهادة منطوق أحكام،
ال حيثيات حكم ،بسبب التأخر في
طباعة االحكام وخشية المحامين
من فوات ميعاد الطعن الذي يرتب
مسؤوليته تجاه موكله.
وذك ــر الـعـبــدالـجـلـيــل أن تعيين
الطباعين الكويتيين يجب أال يتم
مــرة واح ــدة ،بل تدريجيا ،ضمانا
ل ـ ـعـ ــدم احـ ـ ـ ـ ــداث رب ـ ـكـ ــة ف ـ ــي ال ـع ـمــل
بــالـمـحــاكــم ت ــؤدي ال ــى الـتــأخــر في
اصـ ــدار االح ـك ــام ،وه ــو مــا سيؤثر
على مواعيد الطعن على االحكام،
وهو االمر الذي قد يثير مسؤولية
الوزارة القانونية تجاه المتضررين
من ذلك.

للوافدين إذا كان هناك طلب عليها
من الكويتيين».
وأضــاف منور أن «التشكيك في
قدرة المواطن على القيام بأعبائها
مسألة ال عالقة لها بقدراته الفنية،
بل بعدم الثقة في أمانته المهنية
واسـتـقــالــه الــوظـيـفــي .وإذا كانت
هذه هي المعضلة ،فإن الموضوع
أخطر وأكبر من مجرد مهنة طباع».
ول ـفــت إل ــى أن الـثـقــة فــي ق ــدرات
المواطنين ال تتجزأ ،فمهنة الطباع
م ـه ـم ــة ك ـم ــا هـ ــي م ـه ـن ــة ال ـق ــاض ــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وال ي ـع ـق ــل أن ي ـك ــون
ً
الكويتي قــادرا على القيام بأعباء
ً
القضاء باألحكام وال يكون قــادرا
على طباعتها»!
وبـ ـي ــن أن ال ـق ـل ــق مـ ــن م ـس ـتــوى
طباعة األحكام أو الخشية من فوات
مواعيدها أو تسريب مضمونها
يـجــب أال ي ـكــون ه ــو الـمـشـكـلــة ،بل
ال ـم ـش ـك ـل ــة ه ـ ــي وجـ ـ ـ ــود جـ ـي ــل مــن
المواطنين ال يحترمون وال يقدرون
قيم العمل ،وهي ثقافة تسأل عنها
الحكومة في كل قطاع وال يتحملها
األفراد لوحدهم.
وختم منور بالقول« :ورغــم كل
ما تقدم ،فأنا مع التدرج في تطبيق
األح ـكــام ،كما هــو منهج التشريع
اإلســامــي فــي تغيير األح ــوال .فال
بأس من تطبيق تدريجي للتغيير
ومـ ـن ــح ال ـم ــواط ـن ـي ــن ف ــرص ــة لـســد
الـحــاجــة وتمكين المختصين من
دراسـ ــة الـنـتــائــج ،وتـقــديــر الحلول
ً
تبعا لمعطيات الواقع التجريبي».

ب ــاإلدارة العامة لالطفاء العميد
خليل األمير ،إن «غرفة العمليات
ً
تـلـقــت ب ــاغ ــا ص ـبــاح أم ــس يفيد
ب ــان ــدالع حــريــق فــي مـسـتــودعــات
تبلغ مساحتها  2000متر مربع
بمنطقة الشويخ الصناعية.
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه فـ ـ ــور تـلـقــي
ال ـب ــاغ ت ــم تـحــريــك م ــراك ــز إطـفــاء
ال ـشــويــخ ال ـص ـنــاعــي ،وال ـش ـهــداء،
وال ـ ـهـ ــالـ ــي ،ومـ ـ ـش ـ ــرف ،ومـ ـب ــارك
الـكـبـيــر ،واإلس ـن ــاد بـقـيــادة مدير

اطفاء محافظة العاصمة العقيد
محمد الرشيدي.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـع ـم ـي ــد األم ـ ـيـ ــر أن
«الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق ل ــوص ــول
أول فــرقــة إطـفــاء للموقع كــان في
غضون دقيقتين ،حيث شرع رجال
اإلطفاء يكافحون الحريق ،الذي
تبين انــه انــدلــع فــي مستودعات
مكونة من دوري ــن ،وعملوا على
م ـحــاصــرتــه ،ب ـهــدف م ـنــع انـتـقــال
النيران للمستودعات المجاورة».

أمام الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار متعب العارضي.
ً
وأصدرت النيابة بيانا ،عقب إحالتها الملف ،أكدت فيه انتهاءها من
التحقيق والتصرف في القضية رقم  56لسنة  2018حصر أموال عامة
( 2019/18جنايات مباحث) ،والتي تحررت بناء على بالغ من «الداخلية»
بشأن قيام بعض المسؤولين والعاملين بالوزارة من االستيالء على
المال العام وتسهيله ،على ضوء ما أثاره تقرير ديوان المحاسبة عن
وجــود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية الــوزارة خالل
عامي  ،2015/ 2014و.2016/ 2015
ّ
وأضافت النيابة ،في البيان ،أن النائب العام كلف فريق تحقيق من
أعضاء نيابة األمــوال العامة ،برئاسة المحامي العام ،بالتحقيق في
البالغ المشار إليه ،موضحة أن الفريق باشر التحقيق وقــام بسؤال
ً
 40شاهدا من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلها نائب رئيس
الــوزراء وزيــر الداخلية في هذا الشأن ،كما تم فحص ومطالعة جميع
األوراق التي تجاوزت عشرات اآلالف من الوثائق والمستندات المتعلقة
بالقضية ،وإجــراء المعاينات واالستعانة بالخبراء والمختصين من
ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي والبنوك التجارية ،قبل أن تأمر
ً
النيابة بحبس  9متهمين احتياطيا على ذمة القضية.
ً
وذك ــرت أنـهــا أسـنــدت االت ـهــام إلــى  24متهما  6منهم هــاربــون ،وذلــك
الرتكابهم جرائم االستيالء على المال العام وتسهيله ،وغسل األمــوال
والتزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية ،إضافة إلى تهمة اإلهمال
ً
الجسيم الذي ألحق ضــررا بالمال العام ،مبينة أنها أحالت القضية إلى
رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام «الجنايات».

عالم ذرة إيراني يفر إلى تركيا...
واستطاعت أجهزة االستخبارات اإليرانية أن تقوم بعملية مشتركة
ً
مع نظيرتها التركية ،وهاجمت المكان الذي اختبأ فيه ،لكنه ّ
فر تاركا
الحاسب الشخصي وأجهزة تخزين المعلومات التي تم التحفظ عليها
وإعادتها إلى طهران.
وأش ــارت المصادر إلــى أن استخبارات البلدين كثفتا تعاونهما،
ً
لـتــوقـيــف ال ـعــالــم ت ـخــوفــا م ــن إمـكــانـيــة احـتـفــاظــه بـنـسـخــة أخـ ــرى من

وأش ــار إلــى أن المستودعات
تـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوي عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات
ك ـه ــر ب ــا ئ ـي ــة ،وأدوات ص ـح ـيــة،
وم ــواد بالستيكية ،األم ــر الــذي
تطلب تعزيز فرق اإلسناد ،لعزل
مـنـطـقــة ال ـحــريــق ،حـتــى تتمكن
فرق اإلطفاء من فرض سيطرتها
التامة على الحادث.
وذكر أن ضباط وحدة تحقيق
ال ـحــوادث انتقلوا إلــى الموقع،
وبـ ـ ــاشـ ـ ــروا ال ـت ـح ـق ـي ــق ل ـم ـعــرفــة

م ـس ـب ـبــات ال ـ ـحـ ــادث ،الف ـت ــا إل ــى
أن مــراقــب الـعـمـلـيــات المركزية
العقيد سعد األنصاري ،ورئيس
مركز إطفاء الشويخ الصناعية
ال ـع ـق ـي ــد عـ ـل ــي الـ ـعـ ـب ــدالـ ـخ ــال ــق،
ورؤس ــاء المراكز المشاركة في
ال ـح ــادث ح ـضــروا إل ــى الـمــوقــع،
ك ـم ــا ح ـض ــر ضـ ـب ــاط مـ ــن إدارة
وق ـ ــاي ـ ــة مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة،
وضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط م ـ ــراق ـ ـب ـ ــة ال ـ ـسـ ــامـ ــة
والصحة المهنية.

المعلومات الحساسة التي كانت بحوزته.
واستنفرت «الطاقة الذرية اإليرانية» طاقمهاّ ،
وغيرت موقع تخزين
ً
كميات من «الكعكة الصفراء» ،ورفعت الجاهزية ،تحسبا للحاجة إلى
ً
تخصيب اليورانيوم بنسب عالية خالفا لالتفاق النووي الذي يقيد
قدرات طهران.
أن هروب العالم ،الذي كشفته محطة «آمد نيوز»
إلى
المصادر
ولفتت
ّ
ً
ً
اإلصالحية منذ يومين ،أثر كثيرا على احتمال اتخاذ إيران قرارا بإعادة
تخصيب اليورانيوم بنسب عالية ،وتعليق العمل باالتفاق النووي في
ظل احتمال كشف المعلومات المسربة قدرات البالد للقوى المناهضة
لها ،وجعلها عرضة لتلقي ضربة استباقية ،رغم أن بعض الساسة في
حكومة الرئيس حسن روحاني مازالوا ينتظرون الحزمة االقتصادية
األوروبية للتغلب على العقوبات األميركية.

«تسونامي» نسائي في «رئاسية...

ُ
وكان السباق الديمقراطي إلى البيت األبيض افتتح مع إعالن إليزابيث
ً
وارن ( 69عاما) ترشحها في  31ديسمبر ،ولحقت بها ثالث أخريات هن
ً
ً
السناتورة كيرستن غيليبراند ( 52عــامــا) ،وكــامــاال هــاريــس ( 54عــامــا)،
ً
ثم النائبة تالسي غابرد ( 37عاما) بفارق في التوقعات ،في حين تشير
الترجيحات إلى ترشح سناتورة رابعة هي إيمي كلوبوكار.
أما من جانب الرجال ،فهناك أسماء كبرى متداولة مثل جو بايدن وبيرني
ّ ً
ساندرز وبيتو أورورك ومايكل بلومبرغ ،لكن ّأيا منهم لم يعلن ترشحه،
ما يترك الساحة للمرشحات الديمقراطيات في مطلع هذه الفترة الطويلة
ً
التي تفصل البالد عن بدء الحملة االنتخابية رسميا.
ومع ترشح ما ال يقل عن أربــع نساء حتى اآلن لالنتخابات الرئاسية
 ،2020فإن المساواة بين الرجال والنساء في السياسة تتقدم بخطى حثيثة.
ولفتت أستاذة العلوم السياسية بـ «جامعة ديالوير» ،إرين كاسيزي ،إلى
أن عدد المرشحات «غير مسبوق في التاريخ».
على صعيد آخر ،وبينما اتفق زعيما األغلبية واألقلية بمجلس الشيوخ
ميتش مــاكــونــال وتـشــاك شــومــر ،على التصويت ال ـيــوم ،على اقـتــراحــات
متضاربة إلنهاء اإلغالق الحكومي الذي دخل شهره الثاني ،رغم أن الفرص

تخريج  7ضباط بالحرس الوطني
في دورة اإلطفاء
أقيم حفل تخريج دورة اإلطفاء التأسيسية من منتسبي الرئاسة
العامة للحرس الوطني ،صباح أمس ،برعاية نائب المدير العام لشؤون
قطاع تنمية الموارد البشرية باإلدارة العامة لإلطفاء اللواء م .خالد
التركيت ،وحضور مدير مركز إعــداد رجــال اإلطفاء باإلنابة العقيد
محمد الشطي ،ومدير معهد تدريب قوات الحرس العقيد صالح غنيم.
وقال التركيت ،في تصريح صحافي ،إن اإلدارة العامة لإلطفاء احتفلت
بتخريج  7ضباط في دورة اإلطفاء التأسيسية ،التي أقيمت من 21
أكتوبر  2018إلى  10الجاري ،بالتعاون مع الرئاسة العامة للحرس
الوطني ،تفعيال لبروتوكول التعاون بشأن التدريبات المشتركة.

ضئيلة أن تتمكن هذه االقتراحات من إعادة فتح الوكاالت الحكومية ،أقر
ً
مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ،أمس األول ،تشريعا يهدف إلى
منع انسحاب الــواليــات المتحدة من حلف شمال األطلسي (الناتو) ،في
تحذير للرئيس ترامب من محاولة اإلقدام على مثل هذه الخطوة.
ٍ
(واشنطن  -وكاالت) ٢٣

نتنياهو لقاسم سليماني :انشغل...

دعا في اجتماع للمجلس األعلى لألمن القومي اإليراني ُعقد لمناقشة
الضربات اإلسرائيلية األخيرة لسورية ،إلى الرد في الداخل اإلسرائيلي
إلسـقــاط نتنياهو ،وللضغط كذلك على دمشق لتتولى بنفسها الــرد
على تل أبيب.
كما كشفت أن سبب التصعيد األخير هو زيارة لسليماني لجنوب
ً
ســوريــة تمثل خــرقــا لــاتـفــاق األمـيــركــي ـ ـ الــروســي على إبـعــاد الـقــوات
ً
اإليرانية عن خط وقف إطالق النار في الجوالن لمسافة  40كيلومترا.
وأم ــس ،تجاهل نتنياهو تهديد ســوريــة ،على لـســان مندوبها في
مجلس األمن بشار الجعفري ،بقصف مطار بن غوريون القريب من تل
ً
أبيب في حال قصفت األخيرة مجددا مطار دمشق الدولي ،واكتفى خالل
تفقده تدريبات عسكرية في النقب ،باإلشارة ،في كلمة إلى الضباط ،إلى
أن "العدو األساسي الذي نواجهه هو إيران ،هي تعلن نيتها تدميرنا
بالسالح النووي ،وتنشئ قوات حولنا ،وتريد أن تحاصرنا".
وأض ـ ــاف" :ل ـقــد ق ــام ــوا بــإن ـشــاء حـصــن أم ــام ــي ف ــي لـبـنــان عـبــر حــزب
ً
ً
الـلــه ،وأقــامــوا كذلك حصنا جنوبيا فــي غــزة تدعمه حماس والجهاد
ً
ً
اإلســامــي ،واآلن ينشئون حصنا ثالثا بالضبط على حــدودنــا أمــام
هضبة الجوالن ،ونحن ملتزمون بالمحاربة في هذه الجبهات الثالث
أمام إيران وأتباعها".
وعلمت "الجريدة" أن السفير السوري في طهران عدنان محمود التقى
أمس نائب الرئيس اإليراني إسحق جهانغيري ،الذي أشاد بتهديدات
الجعفري ،وأكد أن بالده مستعدة لدعم سورية بكل ما أوتيت من قوة
في حال قررت تنفيذ هذا التهديد.
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ُّ
سحب الشعب يخلق أزمة في «باي فورس الشريعة»

ً
أحمد العازمي لـ ةديرجلا  :طالبنا العمادة برفع سقف التسجيل من  60إلى  80طالبا
•

فيصل متعب
أكد رئيس جمعية الشريعة
في كلية الشريعة والدراسات
اإلس ــام ـي ــة ب ـجــام ـعــة ال ـكــويــت
أ حـ ـم ــد ا ل ـ ـعـ ــاز مـ ــي ،أن عـ ـم ــادة
الكلية سحبت شعبة دراسية

صورة ضوئية لرفع سقف المواد

سـ ـج ــل ف ـي ـه ــا  60ط ــا لـ ـب ــا ،فــي
ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـح ـتــاج ال ـعــديــد
م ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة إلـ ـ ــى ال ـت ـس ـج ـيــل
ف ــي أق ـ ــرب ف ــرص ــة م ـم ـك ـنــة فــي
ا لـشـعــب ا لـمـتــوا فــرة ،مستنكرا
ه ــذا ا ل ـت ـصــرف ا ل ــذي ال يصب
في مصلحة الطلبة ،بعد قيام
م ـك ـت ــب الـ ـت ــوجـ ـي ــه واالرش ـ ـ ـ ــاد
بــالـكـلـيــة بـتـحــذيــر الـطـلـبــة من
س ـحــب ال ـش ـع ـبــة وال ـب ـح ــث عــن
شعبة بديلة.
و قــال العازمي لـ "الجريدة"
أ م ـ ـ ــس ،إن ع ـم ـل ـي ــة ا س ـت ـك ـم ــال
جـ ــداول الـطـلـبــة "ب ــاي ف ــورس"
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ي ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــي عـ ـ ــدم
التطور ،رغم تطور التسجيل
ف ــي م ـع ـظــم ك ـل ـيــات ال ـجــام ـعــة،
وتـ ـ ــوفـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ــدراس ـ ـيـ ــة
بكثرة ،موضحا "و جــد نــا أيام
ال ـت ـس ـج ـي ــل الـ ـ ـع ـ ــادي ال ـع ــدي ــد
مــن ال ـم ـقــررات الـمـطــروحــة في
ال ـن ـظــام اإلل ـك ـتــرونــي لـلـطــالــب،
ولكن عند تسجيل باي فورس
اختفت تلك الشعب".
وأضـ ـ ـ ــاف "ط ــالـ ـبـ ـن ــا عـ ـم ــادة
الكلية ،في كتاب رسمي ،برفع
سـقــف عــدد الـطـلـبــة الــدارسـيــن
في الشعبة الدراسية الواحدة
م ــن  60ط ــا ل ـب ــا إ لـ ــى  80حـتــى
ت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة أم ـ ــامـ ـ ـه ـ ــم

اتفاقية تعاون بين «الحقوق»
و«الدراسات القضائية»
أبرمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ،ممثلة
بعميد الكلية ،د .فايز الظفيري ،اتفاقية تعاون مع
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية،
ممثال بمديره المستشار عويد الثويمر ،بحضور
ك ــل م ــن الـعـمـيــد الـمـســاعــد ل ـل ـشــؤون األكــاديـمـيــة
واألبحاث والدراسات العليا د .مشاري العيفان،
والـعـمـيــد الـمـســاعــد لـلـشــؤون الـطــابـيــة د .خالد
الضفيري ،ود .حسين بوعركي ،ونائب المدير
الـمـسـتـشــار فـهــد أبــوص ـل ـيــب ،وأع ـض ــاء المكتب

الفني والمستشار محمود الخلف ،والمستشار
فهد الفهد.
وأسفرت عن االتفاق ،خالل اللقاء ،على توطيد
العالقة والتعاون الثنائي لنشر الوعي القانوني،
والتوسع في مجاالت التدريب والبحث العلمي،
ً
وت ـبــادل ال ـت ـجــارب وال ـخ ـبــرات ،تحقيقا أله ــداف
الجهتين بإعداد كوادر قانونية ،واالعتماد على
خبراتها في المستقبل.

الفتا إلى هناك شعبا دراسية
كانت تستوعب  80طالبا وتم
خفضها إلى  ،60بحيث أصبح
 20طــالـبــا مـصـيــرهــم مـجـهــول
ف ــي هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ،م ـب ـي ـنــا ان
طـ ـ ــرح الـ ـشـ ـع ــب مـ ــن وقـ ـ ــت ال ــى
آخـ ــر ال ي ــائ ــم أوقـ ـ ــات الـطـلـبــة
وتـ ـح ــدي ــدا الـ ـط ــالـ ـب ــات ،وذلـ ــك
لــوجــود شـعــب دراس ـيــة تطرح
في أو قــات متأخرة في الفترة
المسائية.

«أصول الفقه»
أحمد العازمي

لـ ـلـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل" ،الفـ ـ ـت ـ ــا إل ـ ـ ــى أن
"بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب لـ ـ ــم ي ـس ـجــل
إال فـ ــي مـ ـق ــرر ي ــن فـ ـق ــط ،و هـ ــذا
م ــن األخـ ـط ــاء ال ـت ــي ي ـقــع فـيـهــا
الطلبة ،وليس ذلك برغبتهم،
بل يجبرون على أخذ مادتين
ف ـ ـقـ ــط لـ ـ ـع ـ ــدم تـ ـ ــوافـ ـ ــر ال ـش ـع ــب
الدراسية".

طرح الشعب
وأ شــار إ لــى أن تقليل أ عــداد
الـطـلـبــة فــي الـشـعــب الــدراسـيــة
ف ــي "ال ـش ــري ـع ــة" خ ـلــق مـشـكـلــة
كـبـيــرة ف ــي عـمـلـيــة الـتـسـجـيــل،

ولفت العازمي إلى أن أكثر
ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـتــي
ت ـش ـهــد إق ـب ــاال ف ــي الـتـسـجـيــل،
"أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــه" ،ألن ـ ـ ـ ــه م ــن
الـتـخـصـصــات األك ـث ــر تــوجـهــا
فــي كـلـيــة الـشــريـعــة ،الفـتــا إلــى
أن أعضاء هيئة التدريس في
جميع التخصصات ال يملكون
صالحية تسجيل الطلبة في
الشعب ا لــدرا سـيــة المطروحة
التي يشرفون على تدريسها،
بل تملكها العمادة.

academia@aljarida●com

نتائج مستوى «اإلنكليزية»
بـ «التطبيقي» األسبوع المقبل
●

أحمد الشمري

أع ـلــن رئ ـيــس وح ــدة اللغة
اإلنكليزية فــي كلية التربية
األ ســا سـيــة بهيئة التطبيقي
د .محمد المطيري ،أن نتائج
اخ ـت ـب ــارات ت ـحــديــد مـسـتــوى
ال ـل ـغ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة س ـت ـكــون
األس ـب ــوع الـمـقـبــل ،ف ــي مــركــز
الـ ـلـ ـغ ــات -ب ـن ـي ــن ،م ـب ـن ــى ،18
والبنات في مبنى .12
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أم ـ ــس،
عـ ـ ـق ـ ــب ا نـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة أداء
اخ ـت ـب ــارات ت ـحــديــد مـسـتــوى
اإلنكليزية للطلبة المقبولين
ف ـ ــي تـ ـخـ ـصـ ـص ــات "الـ ـت ــربـ ـي ــة
األساسية" للفصل الدراسي
ا ل ـ ـثـ ــا نـ ــي  ،2019 /2018أن
"الـ ـط ــال ــب ي ـس ـت ـط ـيــع م ـعــرفــة
الـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدول
الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ،وال ـ ـ ــذي سـيـظـهــر
ل ــه م ـقــرر  99إذا ك ــان راس ـبــا
باالختبار ،وفي حال النجاح
سيظهر مقرر إنكليزي ."1
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــر أن اال خ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
ش ـ ـهـ ــدت حـ ـ ـض ـ ــورا ط ــابـ ـي ــا،
وس ــارت بـكــل ُيـســر وســاســة
وفـ ـ ـ ــق آل ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ،ع ـل ــى
ف ـتــرت ـيــن ف ــي ق ــاع ــات ُج ـهــزت
بــ"الـتــربـيــة األســاسـيــة" ،الفتا
إل ــى أن االخ ـت ـبــارات ُوضـعــت
وفق أحد النظم المعمول بها

ضرورة أن يكون
ً
البحث منشورا
في مجلة عالمية
محكمة

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت إدارة ا ل ـ ـب ـ ـحـ ــوث
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
ا لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي وا ل ـ ـ ـتـ ـ ــدر يـ ـ ــب أن
فعالية الملصق العالمي 2019
س ـت ـن ـط ـلــق  3مـ ـ ــارس ا ل ـم ـق ـبــل،
وذلـ ـ ـ ــك عـ ـبـ ــر إرسـ ـ ـ ـ ــال ط ـل ـب ــات
الـتـسـجـيــل م ــن خ ــال اإليـمـيــل
اإللكتروني.
وذ كـ ـ ــرت اإلدارة ،ف ــي ب ـيــان
أ م ـ ــس ،أن ا ل ـط ـل ـب ــات ا ل ـم ـقــد مــة
للمشاركة في الفعالية تشتمل
عـلــى عـنــا صــر ا لـبـحــث العلمي
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ـ ــي :ع ـ ـنـ ــوان
البحث ،وملخصه ،واألهداف،

شهادات خريجي «أساسية
الهيئة» بعد التسجيل
أعلنت عمادة القبول
والتسجيل في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
أن شهادات خريجي كلية
َّ
التربية األساسية ستوزع
عقب االنتهاء من فترة
التسجيل.

محمد المطيري

ف ــي ال ـجــام ـعــات األكــادي ـم ـيــة،
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن درج ـ ـ ـ ــة اجـ ـتـ ـي ــاز
النجاح  60في المئة.
من جانب آخر ،أعلن مكتب
ا لـتـسـجـيــل فــي كـلـيــة التربية
األساسية -بنات ،تمديد فترة
تغيير التخصص إلى االثنين
المقبل" ،حرصا على مصلحة
الطالبات ،حتى يتسنى لهن
إ جــراء المقابالت الشخصية
فـ ـ ـ ـ ــي األقـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة
لتخصصهن الجديد" ،الفتا
إلى أن اجتياز المقابلة شرط
أساسي للقبول.

«بحوث التطبيقي»« :الملصق العالمي»  3مارس
وم ـ ـ ـن ـ ـ ـه ـ ـ ـج ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــه ،وال ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــة،
و ا أل د و ا ت  ،و ا إل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا ء ا ت
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــل
اإلحـ ـص ــائ ــي ،وال ـن ـت ــائ ــج عـلــى
شكل جداول أو رسوم بيانية،
والتوصيات ،وبعض المراجع،
وم ـ ـصـ ــدر الـ ـتـ ـم ــوي ــل ،عـ ـل ــى أن
ت ـش ـت ـمــل الـ ـ ـج ـ ــداول وال ــرس ــوم
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى عـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن
توضيحية ،وأن يكون الباحث
ً
األول ح ــا ض ــرا ل ـت ـقــد يــم ن ـبــذة
عن البحث ،ويحق لكل باحث
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ب ـم ـل ـص ـق ـيــن ع ـلــى
األكثر.

سلة أخبار

وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة أن
ً
ي ـ ـكـ ــون الـ ـبـ ـح ــث مـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورا أو
ً
قابال للنشر في مجلة علمية
محكمة ومفهرسة ،وأن يكون
ا ل ـن ـشــر ب ـعــد األول م ــن يـنــا يــر
الجاري ،وأن يكون اسم الهيئة
ً
مذكورا في النشر العلمي ،وأن
ً
ي ـكــون ا لـبــاحــث األول حــا ضــرا
لتقديم نبذة عن البحث.
وأضافت أن الفعالة ستكرم
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ف ـ ــي الـ ـمـ ـع ــرض،
وال ـ ـنـ ــاشـ ــريـ ــن ف ـ ــي م ـج ـل ــة Q1
حسب تصنيف .JCR

الجامعة :ال توجه لرفع نسب
الحدود الدنيا للقبول
نفت اإلدارة الجامعية
ما تم تداوله في بعض
المواقع اإلخبارية عن رفع
الحدود الدنيا للقبول
بجامعة الكويت ،مؤكدة
عدم وجود توجه لتغيير
اشتراطات القبول.
جدير بالذكر ،أن رفع
نسب القبول كان ساريا
ً
بناء على القرار الذي
أصدره مجلس الجامعة
في عام  ،2016وأعلنه
األمين العام السابق
لجامعة الكويت د .محمد
الفارس ،باجتماع مجلس
الجامعة في  2يونيو
 ،2016بتأجيله لمدة
عامين.
وقد كانت هناك دراسة
سابقة مقدمة من عميدي
القبول والتسجيل
بالجامعة السابقين
د .صبيح المخيزيم
ود .عادل مال الله ،حول
رفع نسب القبول.

تسجيل غير المقيدين
في الجامعة  27الجاري
أعلنت جامعة الكويت
أن تسجيل الطلبة غير
المقيدين في المقررات
الدراسية بالجامعة سيبدأ
ً
اعتبارا من الفترة  27حتى
 29الجاري.

دلبلا

•
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اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ :أول
اﻟﻐﻴﺚ ...ﻣﺠﻠﺔ

ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر

»اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ« ...واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺪاﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ً
اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ) (1897-1839أﻓﻐﺎﻧﻴﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮة ،أﻣﺎ ﻣﻮﻟﺪه
وﻧﺸﺄﺗﻪ ﻓﻜﺎﻧﺎ ﻓﻲ إﻳﺮان ،وﻗﺪ ﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎدق ﻧﺸﺄت
وﻋـﺒــﺪاﻟـﻨـﻌـﻴــﻢ ﺣـﺴـﻨـﻴــﻦ اﻷﺳ ـﺘ ــﺎذﻳ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻷدب
اﻟـﻔــﺎرﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻛـﺘــﺎب وﺿـﻌــﻪ اﺑــﻦ أﺧﺖ
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﻪ "اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ" وﻧﺸﺮاه ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ
وﻣﻼﺣﻖ ﻋﺎم  1957ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن" :إن ﺗﻠﻘﻴﺐ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻷﻓﻐﺎﻧﻲ
ﻗﺪ راج ﺣﺘﻰ ﻏﻄﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺘﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ
واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ،وﻫﻲ أن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ إﻳﺮاﻧﻲ
ﺻﺮﻳﺢ اﻟﻨﺴﺐ" .وﻳﻀﻴﻒ اﻷﺳﺘﺎذان ﻧﺸﺄت وﺣﺴﻨﻴﻦ
"أن اﻟـﺸــﻮاﻫــﺪ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺜﺒﺖ أن ﺟـﻤــﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ إﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﻦ
اﻟﻜﺜﺮة واﻟﻮﺿﻮح ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻐﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﻴﺮا"،
وﻳﻮردان أﻫﻤﻬﺎ:
أول اﻷدﻟـ ــﺔ ،ﻳ ـﻘــﻮﻻن ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ ،إن ﺟـﻤــﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ
ً
ﻟﻮ ﻛﺎن أﻓﻐﺎﻧﻴﺎ ﻟﺒﻘﻴﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو ﻧﻔﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﻬﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ؟ اﻷﻓﻐﺎن ﻳﺠﻴﺒﻮن ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻷن ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺟـﻤــﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ اﻷﻓ ـﻐــﺎﻧــﻲ ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ إﻳـ ــﺮان ،ﻓــﺎﻟــﺰاﺋــﺮ
ﻟﻘﺮﻳﺔ "أﺳﺪ أﺑﺎد" اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻤﺪان ﺑﺈﻳﺮان ﻳﺠﺪ ﺑﻘﻴﺔ
أﺳــﺮة ﺟﻤﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ ﺗﺴﻜﻦ ﻓــﻲ ﺣــﻲ "اﻟ ـﺴــﺎدة" وﺗﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ "ﺳ ـﻴــﺪان" ،وﻫــﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻓــﺎرﺳـﻴــﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻷﻟﻒ واﻟﻨﻮن ﻟﻜﻠﻤﺔ "ﺳﻴﺪ".
وﻳﻘﻮل اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن" :اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎن
إﻳﺮاﻧﻴﺎ ﻣﻦ أﺳﺪ أﺑﺎد ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻫﻤﺪان ،وﻛﺎن ﺷﻴﻌﻴﺎ
ﺟﻌﻔﺮي اﻟﻤﺬﻫﺐ ،وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ أﻓﻐﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ أﺳــﺪ أﺑــﺎد ﻣﻦ
ﻗﺮى "ﻛﻨﺮ" ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻛﺎﺑﻮل ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ً
ﺳﻨﻴﺎ ﺣﻨﻔﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ".
وﺗـ ـﻌ ــﺮف أﺳ ـ ــﺮة ﺟ ـﻤ ــﺎل اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ﻓ ــﻲ إﻳ ـ ــﺮان ﺑ ــﺎﻷﺳ ــﺮة
اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺸﻬﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺠــﺪ اﻟ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻣــﺪرﺳــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟ ـﻤــﺪرﺳــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وزارة اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﺪ أﺑﺎد ﻣﺴﻘﻂ
رأس ﺟـﻤــﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ وﺳـﻤـﺘـﻬــﺎ ﺑــﺎﺳـﻤــﻪ ﺗـﺨـﻠـﻴــﺪا ﻟــﺬﻛــﺮاه
ً
وﺗﻤﺠﻴﺪا ﻟﻪ.
ﻛ ــﺎن اﻧـﺘـﺴــﺎب ﺟـﻤــﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ إﻟ ــﻰ أﻓـﻐــﺎﻧـﺴـﺘــﺎن ﻳﻘﻮل
اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻟﻬﺪف "ﻓﻘﺪ وﺟﺪ أن اﻧﺘﺴﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻷﻓﻐﺎن
ﻳﻴﺴﺮ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻲ ،وﺧﺸﻲ أن ﻳﺆدي ﻛﻮﻧﻪ
إﻳﺮاﻧﻴﺎ إﻟــﻰ وﺿــﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ،وﻳﺤﻮل دون
ﻧﺸﺮ دﻋﻮﺗﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ،
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻤﺬﻫﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﺷﺪه ،وﻛﺎن ﻳﻜﻔﻲ أن
ﻳﻌﺮف اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻲ أن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ إﻳﺮاﻧﻲ
ﻓﻴﻨﺼﺮﻓﻮا ﻋﻨﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛــﺎ ﻧــﺖ د ﻋــﻮ ﺗــﻪ ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﺎ
أوﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ وﻣﻨﻄﻖ".
وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎرﻗ ــﺎت أن ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﻮﻟ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺮﺟ ـﻤ ــﺎن ﻋــﻦ

اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻹﻳــﺮان ﻻ ﻳــﺰال ﺻﺤﻴﺤﺎ وﻣﺆﺛﺮا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺪول واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﺪﻋﻮات.
اﺧﺘﺎر ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻘﺐ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ رﻏﻢ أن اﻟﻤﺼﺎدر
واﻟﻜﺘﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻴﻪ وﻻ ﺗﺰال ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
أﺳﺪ أﺑﺎدي "ﻷن أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎورة ﻹﻳﺮان ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
وﺗﺸﺘﺮك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ أن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ّ
ﻋﺎش ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻴﻦ ،وأﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺳﻤﺎه
"ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻷﻓ ـﻐــﺎن" ،وﻟﻘﺐ ﻓــﻲ أﺛـﻨــﺎء إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻷﻓﻐﺎﻧﻲ،
ً
وﻛ ــﺎن ﻣـﻜــﺮوﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺣـﻜــﺎم إﻳ ــﺮان وﻋـﻠــﻰ رأﺳـﻬــﻢ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﺤﺘﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أن ﻳﺨﺘﺎر ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻘﺐ
"اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ" دون ﻏﻴﺮه".
ﻳﻘﻮل ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ،اﺑﻦ أﺧﺖ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،إن ّ
ﺟﺪ
اﻷﺳﺮة ﻗﺪ ﺗﻮﻃﻦ ﻓﻲ أﺳﺪ أﺑﺎد ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  673ﻫﺠﺮﻳﺔ-
1274م وﻳﻀﻴﻒ اﺑﻦ اﻷﺧــﺖ ،واﺳﻤﻪ ﻣﻴﺮزا ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎن ،ﻋﻦ أﺳﻼف اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ إن أﺳﻤﺎء
ً
ً
آﺑﺎﺋﻪ وأﺟﺪادهُ ،ﻋﺮﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﻒ وﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ
ً
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح
ﻗﺒﻮر أﺟﺪاده اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺠﻮار ﻗﺒﺮ اﻹﻣﺎم زاده أﺣﻤﺪ ﻓﻲ
"ﺣﻲ ﺳﻴﺪان" ،وﻛﺎن آﺑﺎؤه وأﺟﺪاده ﻣﻦ اﻟﺴﺎدات ﺟﻠﻴﻠﻲ
اﻟﻘﺪر ﻋﻈﻴﻤﻲ اﻟﺸﺄن.
وﻳـﺤـﻤــﻞ ﻟـﻘــﺐ "ﺳـﻴــﺪ" ﻟــﺪى اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮه
ً
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ﻣ ـﻨ ـﺤ ــﺪرا ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ اﻟ ـﻨ ـﺒــﻮي وآل اﻟـﺒـﻴــﺖ،
وﺑـﺨــﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﻣﻨﻬﻢ إﻟــﻰ اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﻲ ،وﻳﺴﻤﻮن "اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﻴﻦ" ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻳﻠﻘﺐ
ﻧﻔﺴﻪ.
ً
وإذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺤﻴﺤﺎ وأﻧﻪ
ﻳﻌﻮد ﻓﻲ ﻧﺴﺒﻪ إ ﻟــﻰ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ وﻗﺮﻳﺶ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ
أﻧــﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻓــﻲ أﺻـﻠــﻪ ،ﻓــﻼ ﻫــﻮ ﺑﺎﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﻻ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ
أو اﻟﻔﺎرﺳﻲ.
ﺛﺎﻧﻲ أدﻟﺔ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ورد
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻫﻮ اﺳﻢ واﻟﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ!
ﻳـﻘــﻮل اﻟـﻤـﺘــﺮﺟـﻤــﺎن" :إن اﻟـﻤـﺘــﺄﻣــﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻓــﻲ اﺳ ــﻢ واﻟــﺪ
ﺟـﻤــﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ ،وﻫــﻮ َ
"ﺻ ـﻔـ ُـﺪر" ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺄﻧﻪ
إﻳــﺮاﻧــﻲ ﺷﻴﻌﻲ ،ﻓﻬﺬا اﻻﺳــﻢ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠﻰ
أﺻﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻷن اﺳﻢ
"ﺻﻔﺪر" ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ "ﺻﻒ" اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ُ
و"در"
ﱢ
"ﻣﻤﺰق" أو ﱠ
"ﻣﻔﺮق" ،وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا
اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
اﻻﺳﻢ "ﻣﻤﺰق ﺻﻔﻮف اﻷﻋــﺪاء ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻘﺘﺎل" ،وﻗﺪ
أﺳﻨﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ،
ً
وﻟﻘﺒﻮه ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب
ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻟﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ") .ص.(11
وﻟﻜﻦ أﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷﻓﻐﺎن ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻛﺎﺻﻄﻼح دﻳﻨﻲ ﻣﺜﻼ؟ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن" :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻠﻴﻔﻲ
ﻻﺳﻢ "ﺻﻔﺪر" ﻣﺴﻤﻰ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻏﻢ أن ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻫﻲ
اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﺳﻨﻲ آﺧﺮ،
ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻴﻌﺔ ،وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ أن ﺟﻤﺎل
ً
ً
اﻟﺪﻳﻦ إﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻴﻌﻲ وﻟﻴﺲ أﻓﻐﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﻴﺎ".
ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ أدﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻮل أﺻﻞ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﺳﺘﺪﻻل اﻟﻜﺎﺗﺒﻴﻦ ،ﻳﻘﻮﻻن" :إن اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻨﺸﺄة ﺟﻤﺎل
اﻟﺪﻳﻦ وأﺳﻠﻮب ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﺪرك ،ﻓﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ووﺿﻮح ،أﻧﻪ ﺷﻴﻌﻲ إﻳﺮاﻧﻲ ،ﻓﻘﺪ
اﺣﺘﺬى ﺣﺬو اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻪ".
ً
ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻨﺸﻐﻼ ﺑﺤﻔﻆ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ واﻟﺪه ،ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻖ
ﺑﺈﺣﺪى ﻣﺪارس ﻗﺰوﻳﻦ ﻋﺎم 1264ﻫـ ﻣﻊ واﻟﺪه اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺪرﺳﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻤﻜﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﺳﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ
إﻟﻰ ﻃﻬﺮان ﻟﻴﺘﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ "آﻗﺎﺳﻴﺪ ﺻﺎدق" ،أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﻒ ،ﺑﺎﻟﻌﺮاق ،وﻫﻮ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن وﻻ
ﻳ ــﺰال ﻣــﻮﻃــﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟـﻌـﻠـﻤــﺎء ﻓــﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﻴﻌﺔ وﻣﺮﻛﺰ
اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻦ
ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻠﻮغ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،وﻗﺪ أﻗﺎم ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺠﻒ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻷﻧﺼﺎري.
وﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﺘﻠﻤﺬ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻧﺼﺎري،
وﻫﻮ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺠﺘﻬﺪي اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮح اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻧﺼﺎري ﻣﻦ أﺷﺪ ﻣﻌﺎرﺿﻲ ﺧﻠﻂ اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ ﺑﺤﻖ ﻣﺆﺳﺲ
ً
"اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳــﻼﻣــﻲ" اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وراﺋ ــﺪا ﻣﻦ رواد ﺗﺴﻴﻴﺲ
اﻟــﺪﻳــﻦ ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻏﺘﻴﺎل ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﻛﻤﺎ
ﺳﻨﺮى.
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب "اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ واﻟﺼﻮﻟﺠﺎن" ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ
اﻷﻧ ـﺼ ــﺎري ص  ،132ﺣـﻴــﺚ ورد ﻓـﻴــﻪ ﻣــﺎ ﻳـﻠــﻲ" :اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ اﻷﻧﺼﺎري ) (1864 -1799ﻣﻦ
ﻣﻮاﻟﻴﺪ دزﻗﻮل ﺑﺈﻳﺮان واﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ،ﻓﺼﺎر
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻷوﺣﺪ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﻳﺔ.
اﻧﺤﺪر ﺷﻴﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﻤﺠﺪد اﻷﻧﺼﺎري ﻣﻦ
ﻧﺴﻞ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻷﻧﺼﺎري ،وﺑﻠﻎ ﻣﻜﺎﻧﺔ رﻓﻴﻌﺔ
أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺣﺘﻰ اﻋﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ُﻋﻠﻢ ُ
ﻣﻦ ﺷﺮاح ﻛﺘﺒﻪ وأﺳﺴﻪ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل،
ﻓﻜﺎن ﺑﺬﻟﻚ أﺑﺮز ﻣﺠﺘﻬﺪي اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ وﻓﺎة
"وﺣﻴﺪ اﻟﺒﻬﺒﻬﺎﻧﻲ".
اﺷ ـﺘ ـﻬــﺮ اﻷﻧ ـ ـﺼـ ــﺎري ﺑ ــﺎﻟ ــﻮرع اﻟ ـﺸ ــﺪﻳ ــﺪ واﻟ ــﺰﻫ ــﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ واﻟﺘﺜﺒﺖ اﻟـﺸــﺪﻳــﺪ ﻗﺒﻞ إﺻ ــﺪار اﻟـﻔـﺘــﻮى ،وﻗﺪ
ﺑﻠﻎ ﻋــﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ إﺟــﺎزة اﻻﺟﺘﻬﺎد أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  300ﻧﻔﺮ".

وﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ
اﻟﺸﻴﻌﺔ إﻧــﻪ "ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ وﺿﺨﺎﻣﺔ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﺤﺪرة إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة
ُ
واﻟﺨﻤﺲ واﻟﺼﺪﻗﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳــﻮزع ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ 200
أﻟﻒ ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺰوﻓﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺼﺒﻪ
أو اﻻﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ
ﻃﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎه ،وﺑﻠﻎ اﻧﺼﺮاﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺣــﺪاث
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺼﺮه أﻧﻪ رﻓﺾ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ أﺗﺒﺎع ﻣﺬﻫﺐ
ً
اﻟﺒﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻤﻼت اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺿﺪﻫﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا
أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ".
)اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ واﻟﺼﻮﻟﺠﺎن ،اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،1997ص.(132
ﻳـﻘــﻮل ﻣﺘﺮﺟﻤﺎ اﻟـﻜـﺘــﺎب ﺻ ــﺎدق ﻧـﺸــﺄت وﻋﺒﺪاﻟﻨﻌﻴﻢ
ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ إن ﻣﺎ
ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ دراﺳــﺔ اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻋﻠﻢ
اﻟﻜﻼم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل .وﻳﻀﻴﻔﺎن" :وﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻬﺐ اﻟﺪارس ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﺠﺪل واﻻﺳﺘﺪﻻل
وﻗ ـ ـ ــﺪرة ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ واﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎش واﻟ ـﺘ ــﻼﻋ ــﺐ ﺑــﺎﻷﻟ ـﻔــﺎظ
وﻣــﺪﻟــﻮﻻﺗ ـﻬــﺎ ،ﺑـﺤـﻴــﺚ ﺗـﺘـﻔــﻖ ورﻏ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـ ــﺪارس وﺗـﺨــﺪم
أﻏــﺮاﺿــﻪ وﻫــﻮ ﻳـﺠــﺎدل ﺧﺼﻤﻪ" .ﺛــﻢ ﻳـﻘــﻮﻻن" :وﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﺼﺮون ﻓﻲ
دراﺳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷدب".
)ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﺪ أﺑﺎدي اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻪ اﺑﻦ أﺧﺘﻪ ،ﻣﻴﺮزا ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺧﺎن .1957 ،ص.(13
وﻳﺮى اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن "أن اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ
ﺟﻤﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻟـﻴــﺪرك ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻧــﻪ ﺷﻴﻌﻲ
وأﻧﻪ ﻳﺴﻠﻚ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ،وأن ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ ،وﻫﺬا اﻟﻠﻮن اﻟﺬي
ﺗﻤﻴﺰت ﺑــﻪ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗــﻮي ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ إﻳــﺮاﻧــﻲ ﺷﻴﻌﻲ
ً
ً
وﻟﻴﺲ أﻓﻐﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﻴﺎ".
أﺣـ ــﺪث اﻷﻓ ـﻐــﺎﻧــﻲ ﻛـﻤــﺎ ﻳ ـﺒــﺪو ﺑﻤﻨﻬﺠﺔ اﻟـﺸـﻴـﻌــﻲ ﻓﻲ
اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ ،ﺛ ــﻮرة ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻓــﻲ اﻷوﺳ ــﺎط اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن وﻳﻘﻮﻻن" :وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻗﻮﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﻨﻄﻖ وﻋﻠﻢ اﻟﺠﺪل ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻔﺘﺖ إﻟﻴﻪ
اﻷﻧﻈﺎر ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻓﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ
ً
ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻮﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻢ ﻳﺄﻟﻔﻮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﻤﺎﻟﺖ إﻟﻴﻪ
أﻓﺌﺪﺗﻬﻢ ،واﻟﺘﻔﻮا ﺣﻮﻟﻪ واﻓﺘﺨﺮوا ﺑﺎﻟﺘﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ-
وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه وﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل -وﻟﻢ ﻳﺠﺪوا ﻓﻲ
اﻟﺘﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻴﻪ -ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ أو ﻣﻦ رﺟﺎل
ً
اﻷزﻫﺮ -ﺣﻄﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرﻫﻢ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ
ﻋﻠﻮ ﻛﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات") .ص.(13
وﻳﻮرد اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺎن أدﻟﺔ أﺧﺮى ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ!

أﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﺟﻪ
a.m.khajah@gmail.com

ورد ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء أن وزارة اﻷوﻗﺎف ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺴﺪاد ﺛﻼﺛﺔ رواﺗﺐ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺘﺔ رواﺗﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ!! ﻣﺎذا ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻧﺼﻒ ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ؟ ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺘﻬﺠﻮا ﻣﺴﻠﻜﺎ
ﺣﻀﺎرﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻪ؟
داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺮاودﻧﻲ ﺗﺴﺎؤل اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻻ أﻋﺮف ﺑﻌﺪ إﺟﺎﺑﺘﻲ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋـﻨــﻪ :ﻣــﺎذا ﻟــﻮ اﻧﻘﻄﻊ ﻣـﺼــﺪر د ﺧـﻠــﻲ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﺠﺄة
وﻣﻦ دون أي ﺳﺒﺐ أو ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻲ أو ﺣﺘﻰ إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ
ﺑﺄن راﺗﺒﻲ ﺳﻴﻨﻘﻄﻊ؟
ﻫﺬا اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺬي أﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻣﻮري اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺨﻞ ﺑﻮﺿﻌﻲ
اﻟ ـﻤــﺎدي ،ﻓــﺈن اﻣـﺘــﺪت ﻣــﺪة اﻻﻧـﻘـﻄــﺎع ﻓــﺈﻧـﻨــﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ أﺟـﻬــﻞ ﻣﺎ
ﺳﺄﻗﻮم ﺑﻪ ﻟﺘﺪارك اﻟﻮﺿﻊ ،وإﻧﻘﺎذ ﻧﻔﺴﻲ وأﺳﺮﺗﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻤﺎدي.
ﻫــﺬا اﻷ ﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻲ أ ﻧــﺎ ا ﻟــﺬي أﻋﻴﺶ ﻓــﻲ وﻃﻨﻲ وﺑﻴﻦ
أﻫﻠﻲ وأﺣﺒﺎﺑﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﻴﻘﻲ
وﺣﺎﺟﺘﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﻋﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﺳﺄﺗﺼﺮف
ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺮاﺗﺐ.
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ دﻓﻌﻮا ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ،
ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮات أﺳﺮﻫﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أ ﻣــﻼ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ﻷﺳﺮﻫﻢ وذو ﻳـﻬــﻢ ،ﻓﺘﻐﺮﺑﻮا وﺗﺤﻤﻠﻮا
اﻟﺸﻘﺎء وا ﻟـﺤــﻂ ﻣــﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺎل
ﻷﺳــﺮﻫــﻢ اﻟـﻔـﻘـﻴــﺮة واﻟـﻤـﺤـﺘــﺎﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻠــﺪاﻧـﻬــﻢ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،أي
ﺑﻤﻌﻨﻰ أوﺿﺢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﻫﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺷﻴﺌﺎ،
ّ
وﻳﻌﻮﻟﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻼ ﻣﺪﺧﺮات ﻳﺴﺘﻨﺪون إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﺗﻮﻗﻔﺖ
ُ
رواﺗﺒﻬﻢ وﻻ أﺳﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺘﻬﻢ ،وﻻ وﻃﻦ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون
ً
ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ،و ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻫــﺬا ﺗﺘﻮﻗﻒ رواﺗﺒﻬﻢ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ أ ﺻــﻼ ،
ً
واﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﻠﺲ ﺣﺎﺟﺔ وﻣﻄﻠﺒﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
وﺣﻴﺎة أﺳﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ.
ورد ﻓﻲ إﺣــﺪى اﻟﺼﺤﻒ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء أن وزارة اﻷوﻗــﺎف
ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑ ـﺴــﺪاد ﺛــﻼﺛــﺔ رواﺗ ــﺐ ﻣــﻦ أﺻــﻞ ﺳـﺘــﺔ رواﺗ ــﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ!! ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
ﻓﻘﺮاء ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻤﺎل ،ﺗﻮﻗﻔﺖ رواﺗﺒﻬﻢ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ،
وﻫﻮ أﻣﺮ أﺟﺰم ﺑﺄن أي ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻦ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ أ ﺑــﺪا ،وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﺻﺒﺮ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل
ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ دون راﺗﺐ ﻳﻌﻴﻠﻬﻢ ﻫﻢ وأﺳﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ!
ﻣ ــﺎذا ﻧـﺘــﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ ﻫ ــﺆﻻء وﻣـﻌــﺎﻧــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟـﻤـﻤـﺘــﺪة ﻧـﺼــﻒ ﻋــﺎم
ﻛــﺎ ﻣــﻞ؟ ﻫــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺘﻬﺠﻮا ﻣﺴﻠﻜﺎ ﺣﻀﺎرﻳﺎ ﺑﻌﺪ
ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺮﻣﺎن ا ﻟــﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻪ؟ وﻫﻞ ﻧﺴﺘﻨﻜﺮ إن أﻗﺪﻣﻮا
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺳﺎﺧﻂ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎرﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻘﺒﻴﺢ
ﻣﻦ أﺟﻮرﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ؟
ﻛﻴﻒ ﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺄن ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ دون أن ﻳﺘﻮﻗﻊ رد
ﻓﻌﻞ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ؟ وﻛﻴﻒ
ﻟﻨﺎ أن ﻧﻐﻀﺐ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ رد ﻓﻌﻠﻬﻢ وﻻ ﻧﺴﺘﻨﻜﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺒﺸﻊ
ﻣــﻦ ﺣــﺮ ﻣــﺎن وﻻ ﻣـﺒــﺎﻻة ﻓــﻲ ﻣﺼﻴﺮ ﻫ ــﺆﻻء ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ
وﻃﻨﻨﺎ وﻻ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮ أﺳﺮﻫﻢ؟
ً
إن اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ أوﻻ ﺑﺄول
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إن ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ
ﺿﻤﺎن ﻷﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ،ووﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ أﺑﺪا.

ﻳﺴﻌـﺪ ﺻﻔﺤـﺔ إﺿـﺎﻓـﺎت أن ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴـﺎﻫـﻤﺎت اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ وآراءﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:
» «edhafat@aljarida.comﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
َ
ﻋﻠﻰ أن ُﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ أي ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ورﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ.

٩

زواﻳﺎ ورؤى

ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺘﺎﺗﻮ*

اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
أﻣﻀﻰ ﺷﻌﺐ اﻷﻣﺎزﻳﻎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻘﻮدا ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﺎﻟﺒﻬﺎ ،ﻓﻨﺎﺷﻄﻮ اﻷﻣﺎزﻳﻎ ﻳﺨﻮﺿﻮن
ﻣﻨﺬ ﺳـﻨــﻮات اﻟـﺤــﺮب ﺿــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ،ﻣﺤﺎوﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ
اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
اﻟﻤﻨﺎداة ﺑﺨﻄﻮات ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ّ
ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ُ
أﺣﺮزت ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ
ﻗﺮون ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ.
اﻷﻣﺎزﻳﻎ أن ﻳﺘﺨﻄﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺣﺼﻴﻠﺔ
ٍ
ﺷﻬﺪت ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أوﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق
اﻷﻣﺎزﻳﻎ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ًّ
ردا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ اﻟﻌﺪاﺋﻲ اﻟــﺬي ﻣﺎرﺳﺘﻪ "ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﺑﺤﻈﺮ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺎت اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ،وﻣﻨﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻷﻣﺎزﻳﻎ
ﻛﻜﻞ ،وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ ﺑﺪأ اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن اﻷﻣﺎزﻳﻎ ﻳﺸﺠﻌﻮن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻌﻠﻨﻲ
اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ،ﻓﺄﺻﺪر اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺮﻳﺎت،
اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻤﻪ اﻟﻔﻨﻲ إﻳﺪﻳﺮ ،أﻟﺒﻮﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "أﻓﺎﻓﺎ إﻳﻨﻮﻓﺎ" ﻛﺎن أول ﻋﻤﻞ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻳﺼﺪر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ وأدى إﻟﻰ ازدﻫــﺎر
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ إﻋﺎدة
إﺣﻴﺎء اﻷدب اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ .وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أن ّ
ﻣﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم
اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺎرس  ،1980ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻣﺆﺗﻤﺮا ﻟﻠﻨﺎﺷﻂ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻨﺎوة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻴﺰي
وزو ،ﻓﺄﻃﻠﻘﺖ ﺧﻄﻮة إﻟﻐﺎء اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎﻻت
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﻄﻴﻦ اﻷﻣﺎزﻳﻎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ.
ّ
وأﺧ ـﻴــﺮا ،ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣــﺎزﻳـﻐـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  1994ﻣــﻦ ًإﺣ ــﺮاز ﺗـﻘــﺪم ﻓﻲ
اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻻﻓﺘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ،إذ أﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺨﻄﺎ واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ﻛﻤﺎ ﺗﺎﺑﻌﺖ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ،ﻣﻤﺎ أﺗﺎح
ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺣﺸﺪ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻣﺎزﻳﻎ .واﻟﻴﻮم ،ﻳﺸﻬﺪ "اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ" ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺗﺎﻣﺎ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻮات ﻹﺧﻀﺎع اﻷﻣﺎزﻳﻎ وإﺑﻌﺎد ًاﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎدﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ
ً
ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﻛﺎﻣﻼ .ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻴﻪ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ "اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ"  ،(AMRECوﻫﻢ
ٌ
أﺷﺨﺎص اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا اﻟﺬراع اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ
ﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ :ﺧﺎﻧﻌﺔ وﺗﺒﻌﻴﺔ.
وﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ ﺗﻨﺎﻣﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ ﻓﻲ
ّ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ُﺣﻠﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻷن
ً
ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺛﻨﻲ ،وﺟﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ
ٌ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻈﺮ اﻹﺛﻨﻲ ﻫﺬا .وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺰب "اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
أﻛﺒﺮ أﺣﺰاب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﻤﻊ أن ﻫﺬا اﻟﺤﺰب ﻻ ﻳﺤﺼﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وأﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻎ ،إﻻ أن ﺻﻠﺘﻪ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺤﺰب
اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻋﺎم  1957ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ اﻷﻣﺎزﻳﻎ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺣﺸﺪ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻛﻠﻬﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻣﺎزﻳﻎ.
ّ
وﻓــﻲ ﻋــﺎم  2011ﻋــﺰزت أﺣــﺪاث "اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ" اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ّ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ وﻣﻜﻨﺖ اﻷﻣﺎزﻳﻎ ﻣﻦ

دﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،وﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ أﻧﺸﺄ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻣﻦ
ﻛﺴﺐ ٍ
ً
اﻷﻣﺎزﻳﻎ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ودﻋﺎ إﻟﻰ
ﻟﻘﻴﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ّأدى ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺬي
ً
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ اﻋﺘﺮف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻟﻐﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وﺳﺎوى ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ ً
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن
ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺗﺪرﻳﺠﺎ ﻧﻔﻮذا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻮات ،وﺑﻤﺎ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻻ
ﺗﺰال ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ وﻃﻨﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﱟ
ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﺑﺎت ﻳﺼﻌﺐ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ.
وﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﺷﻌﺐ اﻷﻣﺎزﻳﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻻﻋﺘﺮاف وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺠﺰاﺋﺮ ،واﻟﻮﺿﻊ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ
ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ
ّ
ٌ
ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ﻳﺼﻮر اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻛﺎن
ُ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺴﻮد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺪرج رأس اﻟﺴﻨﺔ
اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ُ
اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019وﺗﺤﺬف ﺻﻔﺔ
"اﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻛﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ "وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺒﺎء" ،وﻣﻦ
ّ
واﻟﺠﺎدات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﻮارع
ّ
ﺗﻴﻤﻨﺎ ﺑﺸﺨﺼﻴﺎت أﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ،وﻓــﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻳﻀﺎ ،ﻳﺠﺮي اﻟﺴﻌﻲ
ـﺪم وﺳــﺎق ،وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـ ٍ
ﻋﺎم  .2019وﺛﻤﺔ أﻣﻞ ﻓﻲ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ وﻟﻴﺒﻴﺎ أﻳﻀﺎ .أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ أﺷﺒﻪ
ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺎﻷﻟﻢ ،ﻓﺈذا أرادت دول ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم
ﻣﻊ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻷﻣﺎزﻳﻎ ،ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻔﻲ أن ّ
ﺗﺘﻘﺒﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻸﻣﺎزﻳﻎ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪ أﻳﻀﺎ ،وﻻ ﺗﺰال
ً
ﻓﻜﺮة اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻫﺬه ﺟﺪﻳﺪة إﻧﻤﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺰروﻋﺔ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ،وإذا أﻣﻜﻦ
ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﺮاك اﻟﻔﺮدي ،أﺻﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ.
ّ
وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﻳــﺮﻛــﺰ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن واﻟـﻨــﺎﺷـﻄــﻮن اﻷﻣــﺎزﻳــﻎ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ
اﻋﺘﺮاف أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻹﻃﻼق ﺗﺴﻤﻴﺔ "اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻜﺒﻴﺮ" ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ "اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ أوﺟﺪت ،ﺑﻞ
دﻓﻌﺖ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺂﺛﺎر ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ
أدى إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑـ"اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ" ﻓﻲ
اﻟﻤﻐﺮب وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻨﻮات إذاﻋﻴﺔ وإﺧﺒﺎرﻳﺔ أﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ وﻓﻨﻮن ﺟﻤﻴﻠﺔ أﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
ﻣــﻦ ﻣﺴﺮح وأدب ورﻗ ــﺺ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻋ ـﺘــﺮاف اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﺤﻀﺎرة
اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
وﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن دﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أوﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻻت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻤﺆرﺧﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻮن ،وﻗﺪ
ﺻﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﻮال ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣــﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎء
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﺎه اﻟﻔﻨﻮن اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻷن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ دﻳﻨﺎﻣﻲ.
* »واﺷﻨﻄﻦ إﻧﺴﺘﻴﺘﻮت«
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ﺑــﺪﻋــﻮة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟـﻔـﻨــﻮن واﻵداب
ً
ﺷﺎرﻛﺖ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮور ﺳﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻷدﺑــﺎء اﻟﻌﺮب ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ 1958م ،وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﺑﻮرﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻤﻞ
ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﻧﻔﺴﻪ.
ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻻﺗﺤﺎد اﻷدﺑﺎء
واﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  1958ﻛﺘﻌﺒﻴﺮ ﻗﻮي ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎت ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ إﻋﻼن وﺟﻮده ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻧﻌﻜﺎس
واﺿــﺢ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎدﺗﻪ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺄن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺿﻤﻦ
ُ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1961م.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺪف اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺤﺪث ﻓﻘﻂ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
أرادت اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﻮاﻳﺎﻫﺎ اﻟﺠﺎدة ﺗﺠﺎه رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨﻮن،
وأن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﻄﻌﺔ دﻳﻜﻮر ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،
ً
ً
ً
ﺑﻞ ﺳﺘﻜﻮن رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﺎدة ) (14ﻣﻦ دﺳﺘﻮر دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ" :ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب
واﻟﻔﻨﻮن وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ".
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻊ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻦ اﻷدﺑــﺎء واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ إﻗﻨﺎع اﺗﺤﺎد اﻷدﺑــﺎء اﻟﻌﺮب ﺑﻌﻘﺪ
ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺮوت ودﻣﺸﻖ واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ أرض ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﺖ اﻟﻮﻓﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ وﺟﺪوا اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎرﻫﻢ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ اﻷول اﻟﺪﻛﺘﻮر
أﺣـﻤــﺪ زﻛ ــﻲ ،ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻄـﻤــﻮﺣــﺎت ﺑــﺄن ﻳـﻜــﻮن ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻣﺠﻠﺔ
ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن.
وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﺬت ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻌﻮدﻫﺎ اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻤﺔ
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻓﻲ وﻋﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ ﻗﻨﺎﻋﺔ راﺳﺨﺔ ﺑﺄن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ
ﻳﻤﻮل وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ّ
ﻫﻢ
اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح
ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎدة ﺛﺮﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺤﺪث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﺑﺮز ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم  1958ﻫﻮ
اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺮب ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻛﺎرول ﺟﻴﺎﻛﻮﻣﻮ*

إﻳﺮان واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ...ﻫﻞ ﻣﺼﻴﺮﻫﻤﺎ
اﻟﻌﺪاوة اﻟﺪاﺋﻤﺔ؟
ً
ً
ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺟﻮن ﻟﻤﺒﺮت إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ 52 :دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ
ً
أﺧﺬﺗﻬﻢ إﻳﺮان رﻫﻴﻨﺔ ﻃﻮال  444ﻳﻮﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎم ،1979
ً
وﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،ﺟﻤﻌﺖ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻋﺪاوة ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺧﻼل ﻋﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
رﻓــﻊ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺣــﺪة اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا
اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺾ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺰل إﻳﺮان وﺗﻌﻬﺪ "ﺑﻄﺮد آﺧﺮ ﻣﻘﺎﺗﻞ
إﻳــﺮاﻧــﻲ" ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،وﻫـﻜــﺬا ﺑﻠﻐﺖ اﻟ ـﻌــﺪاوة ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
وإﻳ ــﺮان ﺣ ــﺪا ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ إﻻ أن ﻧـﺘـﺴــﺎء ل ﻣﻌﻪ ﻋﻤﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺎ ﺳﻴﺒﻘﻴﺎن
ﻋﺪوﻳﻦ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ.
ً
ذﻛﺮ ﻟﻤﺒﺮت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻪ" :ﻓﻜﺮت ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ" .ﻣﺎ زال
ﻟﻤﺒﺮت ﻳﻌﺸﻖ إﻳﺮان ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ وﻳﻌﺮب ﻋﻦ اﻟﺘﺰام
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮى أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،ﻗﺎل ﺑﻠﻬﺠﺔ واﻗﻌﻴﺔ:
"أﻋﺘﻘﺪ أن أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺄﻣﻠﻪ أﻻ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺮب".
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟـﻄــﺮﻓــﺎن اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ ﻣــﻊ ﻗ ــﺎدة ﻣـﺘـﺸــﺪدﻳــﻦ ﻳـﻨــﺪد أﺣــﺪﻫــﻢ
ّ
ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺻﺮاع ﻳﺮﺿﻲ ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻳﺼﻮن ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ .ﻳﺸﻜﻞ
ً
ً
"اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻷﻛﺒﺮ" اﻟﻤﺪان ﻋﻨﺼﺮا ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ دﻓﺎع إﻳﺮان ﻋﻦ ﺛﻮرﺗﻬﺎ
وأﺳـﺴـﻬــﺎ اﻟــﺪﻳـﻨـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﻌﻠﺖ اﻹدارة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻀﻐﻂ
إﺣﺪى رﻛﺎﺋﺰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان َ
ﻳـﻘــﻮد ﻫــﺬه اﻟـﻤـﻘــﺎرﺑــﺔ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ وﺟ ــﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن،
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺬي دﻋﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ إﻳﺮان.
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮﻟﺘﻮن ﺑﺨﻴﺎرات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﻴﻦ أﻃﻠﻘﺖ
ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ إﻳﺮان ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮارﻳﺦ أو ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻫﺎون ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻌﺔ
أرض ﻓــﺎرﻏــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻐــﺪاد ،وﻟﻜﻦ ﻟــﻢ ﺗﺘﺨﺬ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أي ﺧﻄﻮات.
أﻣــﺎ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،ﻓﺒﻌﺪ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة اﻟــﺬي ﺗﻌﺮض ﻻﻧﺘﻘﺎدات
واﺳﻌﺔ واﻟــﺬي ﻗــﻮض اﻧﻔﺘﺎح أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ً
ﻳﻌﺰز ﺟﻬﻮده ﻫﺬه ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻫﺪﻓﻪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺪول ﻓﻲ اﺋﺘﻼف ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻹﻳﺮان ﺑﻐﻴﺔ "اﻟﺘﺼﺪي ﻵﻳﺎت اﻟﻠﻪ
ﻻ اﺳﺘﺮﺿﺎﺋﻬﻢ" .ﺗﺮﺟﻊ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﻳﺮان إﻟﻰ
زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ،ﺣﺘﻰ إﻧﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺬﻛﺮ أﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﺷﺮﻳﻜﻴﻦ
ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼم ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﻬﻠﻮي زﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ،1941
ﻓﺨﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻳــﺮان إﻟﻰ ﺧﻂ إﻣــﺪاد أﺗﺎح
إﻳﺼﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻹﻗﺮاض واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ،وﻓﻲ ﻋﺎم
ّ 1957
زود اﻟﺮﺋﻴﺲ دواﻳﺖ أﻳﺰﻧﻬﺎور إﻳﺮان ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﺳﻠﻤﻲ ،وﺧﻼل ﻋﻬﺪ ﻧﻴﻜﺴﻮن ﺻﺎرت إﻳﺮان ﺣﺎرس
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺮه اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﻞ ﻛﺎﻟﺠﻤﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﺎد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1953
ﺣﻴﻦ أﻃﺎﺣﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ً
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ ،ﻣﺘﻴﺤﺔ ﻟﻠﺸﺎه اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻣﻊ ﺛﻮرة ﻋﺎم
ً
 ،1979ﺗﺨﻠﺺ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﺎه ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وأﺳﺴﻮا دوﻟﺔ ﺛﻴﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺘﺸﺪد .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﻤﻤﺖ أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ وﺟﻬﺎت
ﻧﻈﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣــﻦ إﻳ ــﺮان ،ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺷــﺄن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إﻳــﺮان
اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ واﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺠﻴﺮ أﺑﺮاج اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺬي ذﻫﺐ
ً
ً
ﺿﺤﻴﺘﻪ  19ﺟﻨﺪﻳﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺳــﻼح اﻟﺠﻮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ .ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ،ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ إﻳﺮان ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﻌﺪاﺋﻲ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
وﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ودﻋﻤﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ
اﻟـﺼــﺎروﺧــﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ،واﻟﺸﻜﻮك ﻓــﻲ أﻧﻬﺎ ﻗــﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ
ً
اﻟﻨﻮوي ﻟﺘﻨﺘﺞ أﺳﻠﺤﺔ .وﻟﻜﻦ ﻹﻳﺮان ﻣﻈﺎﻟﻤﻬﺎ أﻳﻀﺎ :وﻗﻮف رﻳﻐﺎن إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاق ﺿﺪ إﻳﺮان ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﻤﺎ ﺑﻴﻦ َ
ﻋﺎﻣﻲ  1980و ،1988إﺳﻘﺎط
ﻣــﺪﻣــﺮة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻄﺄ ﻃــﺎﺋــﺮة ﻣﺪﻧﻴﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻮق
ً
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎم  ،1988ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ  290ﺷﺨﺼﺎ ،وﻋﻘﻮد ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻫﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك إﻳﺮان .ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺣﻴﺚ زار ﻗﻠﻴﻠﻮن إﻳﺮان أو درﺳﻮﻫﺎ ،ﺗﺸﻴﺮ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي إﻟﻰ أن
ُ
ً
اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻟﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮ ،ﻓﻘﺪ
ﻋﺰزت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ "ﻣﺠﺎﻫﺪي ﺧﻠﻖ" ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ
ﻛﻠﻬﺎ أﺟﻨﺪات ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻹﻳﺮان ،ﺗﻜﺘﻠﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ إﻳﺮان ﻻ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ً
ﻣﻌﻬﺎ .دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻀﻐﻂ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪاوة ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻊ ﺳﻠﻔﻪ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﺰﻳﻖ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم ،2015
ً
ﻣـﺒــﺪدا ﻓﺮﺻﺔ ﻓــﺮﻳــﺪة ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﺒﺢ ﻫــﺬا اﻻﺗـﻔــﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻳ ــﺮان اﻟﻨﻮوي
ّ
ً
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ وﻟﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻴﺢ ﻹﻳﺮان واﻟﻐﺮب ﺧﻔﺾ
ً
ﻋﺪاوﺗﻬﻤﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻤﺎ.
ُ
ﻣﺎ زاﻟﺖ إﻳﺮان ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات،
إﻻ أن إﻳـ ــﺮان ﻟ ــﻢ ﺗــﻮﻗــﻒ اﻋ ـﺘــﺪاءاﺗ ـﻬــﺎ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ أﻋ ـﻄــﻰ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ً
ﻋ ــﺬرا ﻟﻴﺼﻮرﻫﺎ ﻛﻌﺪو ﻋﻨﻴﻒ ﻣــﻦ اﻟـﻀــﺮوري اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻪ ﺑﻘﺴﻮة
وﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
*»ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«
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اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ...إﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺗﻨﺬر ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

• أﺿﺨﻢ إﻧﻔﺎق ﻓﻲ  ١٠ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ »اﻟﺴﻘﻒ«
• اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ...اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أو اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﺒﻌﺚ اﻟﻘﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
 ،2020- 2019أن إﺧﻔﺎﻗﺎت
اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﻼ ﺣﻠﻮل
ﻟﺪى ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار أﻣﺎم اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﻄﺮد ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم،
ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﺗﻨﺎﻣﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﺠﺰ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

أﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .وﻧﻤﻮ ﺑﻨﺪ
اﻟﺪﻋﻮﻣﺎت ﺑـ  6.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  4ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر
ﱢ
ﻳﺒﻴﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺔ ﺻﺮف اﻟﺪﻋﻮﻣﺎت؛
ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ دﻋــﻢ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣ ــﻦ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
ﱠ
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،
وﺧﻠﻄﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮﻣﺎت
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮﻣﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،أو ﻣﻦ ﻫﻢ دوﻧﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ،اﻟــﺬي ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎره ﻟﺪى
ُﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ،واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ  3.77ﻣﻠﻴﺎرات
دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻨﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻳﺒﻠﻎ  0.7ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻬﻮ أﺣﺪ
أوﺟﻪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻗــﺮاء ة ،ﻹﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﺾ أﻛﻼف
ﻫــﺬا اﻟﺒﻨﺪ ،وﺗــﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
أﻣ ـ ــﺎ اﻹﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮادات ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ وﺿـﻌـﺘـﻬــﺎ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ﺑﻮاﻗﻊ  1.86ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،أي  11.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳـ ــﺮادات و 8.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ،ﻓﺈن ﺗﺠﺎرب اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﱢ
ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن ﻫﺬه
اﻹﻳﺮادات ،رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ﻣﻊ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﱢ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻔﺎء ة اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﺪى
إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗ ـﻄــﻮره وﺗـﺤـﻘــﻖ اﻷﻫ ـ ــﺪاف اﻟـﻤــﺮﺳــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم  ،2020- 2019اﻟﺘﻲ
أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫــﺬا اﻷﺳ ـﺒــﻮع ،ﻓــﻲ أرﻗﺎﻣﻬﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺎت واﺿﺤﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ﻓﺸﻞ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺤﺎﺿﺮة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻤﺎ
ﺳﻴﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إذا اﺳﺘﻤﺮت وﺗﻴﺮة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
وإﻋــﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل
اﻷﻋﻮام اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ ،أن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 22.5ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﺗﻌﺪ اﻷﺿﺨﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻧﻔﺎق،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺂﺧﺮ  10ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻪ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺸﺄن ﺳﻘﻒ اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ  20ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن ﻫﺬا اﻟﺴﻘﻒ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﱢ
وﺗﻌﺒﺮ  -أي اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ  -ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ ﻟﻜﻞ ﺧﻄﻂ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻓﺘﺮﺗﻲ اﻟـﻔــﻮاﺋــﺾ واﻟ ـﻌ ـﺠــﻮزات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ُ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻜﻞ رﻗﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﻹﺧﻔﺎق ،وأﻫﻤﻬﺎ أن ﺳﻌﺮ
اﻷﺳﺎس ،اﻟﺬي ُﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ
 55دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻧﻤﺎ ﺑﻮاﻗﻊ  22ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل 3
ﺳﻨﻮات ،أﻣﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻌﺎدل ،اﻟﺒﺎﻟﻎ  80دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﺑﻮاﻗﻊ  13ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.

أرﻗﺎم وإﺧﻔﺎﻗﺎت
ﻓﺘﺠﺎوز ﺑﻨﺪ اﻟﺮواﺗﺐ ،وﻣﺎ ﻓﻲ ُﺣﻜﻤﻬﺎ 12 ،ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻳﻜﺸﻒ ﻋـﺠــﺰا ﻣـﺘــﺮاﻛـﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺴــﺎﺋــﻞ ﱡﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟـﻔــﺮص
اﻟــﻮﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص ،وﺗـﻌــﺜــﺮ إﻧ ـﺸــﺎء ﺑﻴﺌﺔ

ﻗﻠﻖ ﻣﺘﺰاﻳﺪ
وﻣ ـﺒ ـﻌــﺚ اﻟ ـﻘ ـﻠــﻖ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ  ،2020- 2019أن

»ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺗﻄﺮح »اﻟﻐﺎز اﻟﺠﻮراﺳﻲ«
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﺰم ﻣﺘﻌﺪدة
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻄﺮح اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻣﻦ ﻣﺼﺪر
ﻧ ـﻔ ـﻄــﻲ ﻣ ـﻄ ـﻠــﻊ أن ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧـﻔــﻂ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز
اﻟﺠﻮراﺳﻲ ،ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻠﻔﺘﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﺼــﺪر إن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟـ ـﻐ ــﺎز ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺷـﻜـﻠـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ،ﻫﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد
وﺗ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ،اﻟﺬي ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أن ﻳﻜﻮن ﺑﻨﻈﺎم ﺣــﺰم ﻣﺘﻌﺪدة،
وﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ،ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻜﻠﻒ ﻣﺎدﻳﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﺳ ـﺘ ـﻜ ــﻮن ﻋـﻠــﻰ
ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ،ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﻮا أﺟﺎﻧﺐ أو ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ.
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﺪر أن ﻳﺘﻢ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻃﺮح اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺬﻟــﻚ اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻳــﺄﺗــﻲ
ﺿ ـﻤــﻦ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز
ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ  500ﻣﻠﻴﻮن
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﺘﻰ  2ﻣﻠﻴﺎر
ﻗﺪم ﺑﺤﻠﻮل  ،2020ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﺑﻨﺤﻮ
 4ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرت ﻓ ــﻲ  2030ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأوﺿـ ـ ــﺢ أن ﻣـ ـﺨ ــﺰون اﻟ ـﻐــﺎز

ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ ﺑـ ـﺸـ ـﻘـ ـﻴ ــﻪ اﻟـ ـﺤ ــﺮ
واﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﺣــﺐ ﻳ ـﻘــﺪر ﺑـﻨـﺤــﻮ )35
–  (60ﺗــﺮﻳ ـﻠ ـﻴــﻮن ﻗـ ــﺪم ﻣـﻜـﻌـﺒــﺔ،
وﻣـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر؛
اﻷول اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺤﻘﻮل
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻳﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ 1.3
ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻳﻮﻣﻴﺎ؛ واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻐﺎز
اﻟﺤﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل وﻏﺮب
وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد واﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم  ،2003ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻏﺎز ﺣﻘﻞ
اﻟ ــﺪرة اﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ،واﻟ ــﺬي ﺗﻘﺪر
ﻛﻤﻴﺎﺗﻪ ) (20 – 7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻗﺪم،
واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟـﻐــﺎز اﻟﺼﺨﺮي اﻟــﺬي
ﺗﺆﻛﺪ اﻹﺷﺎرات اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻮاﻓﺮه ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎره ﺣﺘﻰ اﻵن.

إﺧ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺰز ﻣ ــﻦ ﻣـﺨــﺎﻃــﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﻼ ﺣﻠﻮل ﻟﺪى ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار أﻣﺎم اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﻄﺮد ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﺗﻨﺎﻣﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻻ ﻋﺒﺮ
ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ؛ اﻷول ﻫﻮ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،واﻟــﺬي ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ
ﺧﻼل  6ﺳﻨﻮات ﻣﺎﺿﻴﺔ.
أﻣ ــﺎ اﻟـﺨـﻴــﺎر اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاض ﻣﻦ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﱡ
ﺗﺼﻮر ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻹدارة ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ً
أﻣــﻮاﻟـﻬــﺎ أن ﺗــﺪﻳــﺮ دﻳــﻮﻧــﺎ ﺳـﻴــﺎدﻳــﺔ ﻟ ـﺴــﺪاد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
إﻧـﻔــﺎق ﻣﻨﻔﻠﺘﺔ ،ﻣــﻊ اﻷﺧ ــﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋـﺘـﺒــﺎر أن إﻟﻐﺎء
ﻗﺮار اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ،ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻘﻠﻞ اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺘﺮاض ،ﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻪ.
واﻷﻫﻢ أن اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ إدارة ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ
ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ أﻗﻠﻬﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وأﻛﺒﺮﻫﺎ
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ.

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
وﻣﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﺒﺮز اﻟﺴﺆال ﻋﻦ
أي ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧــﻼل اﻷﻋ ــﻮام اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وﻣﺎ
ﻣــﺪى ﻗ ــﺪرة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫــﺬه اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺒﻨﺪ
اﻟﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟﻰ  55.9أﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2025

ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ٤٤ﺳﻨﺘﺎ
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  44ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ
ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  60.90دوﻻرا أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 60.46دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗــﺪاوﻻت اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻧﺨﻔﻀﺖ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﻣﺲ
اﻻول ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻀﻐﻂ ﺗﻌﺜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو
وارﺗﻔﺎع اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻋـﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘــﻮى  0.303دﻳـﻨــﺎر،
واﻟﻴﻮرو ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.344دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﺻﺮف اﻟﺜﻼﺛﺎء.
وﻗ ــﺎل ﺑﻨﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ،إن "ﺳ ـﻌــﺮ ﺻ ــﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ارﺗﻔﻊ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  0.392دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ارﺗﻔﻊ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟﻰ  0.304دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ اﻟﻴﻦ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ".

وﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم  2030إﻟﻰ  74أﻟﻔﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻮازي  21أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم؟ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﻨﻲ أن اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺧـﻴــﺎر ﻳــﻦ؛ اﻷول أن ﺗﺘﻮﻗﻒ أو ﺗﺨﻔﺾ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ،
ﻓﺘﺨﻠﻖ أزﻣﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ذات آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
أﻣﺎ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻬﻮ أن ﺗﻨﺠﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة
اﻟﺨﻴﺎرﻳﻦ،
ﻣﻦ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ .وﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﱢ
أن أوﻟﻬﻤﺎ ﱞ
ﻣﺮ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺸﺮ وﻟﻮ
ﺑﺠﺰء ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻨﻪ.
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ وﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ،ﺳﻴﻤﺘﺪ إﻟﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ،ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﻦ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﻠﻲ
albaghli74@gmail.com

إﻧﻜﺎر اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻷﺳ ــﻮأ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ وﻧـﻤــﻮ ﻣـﺼــﺮوﻓــﺎﺗـﻬــﺎ ،ﻫﻮ
اﻋـﺘـﺒــﺎرﻫــﺎ ،ﻛﻤﺎ ورد ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،أﻧﻬﺎ
ﱡ
وﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺪر واﻟﺼﺮف
"ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد،
َ
ﻏﻴﺮ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ" ،وﻫــﺬه ﺣﺎﻟﺔ ﻧ ــﺎدرة ﻣــﻦ اﻹﻧـﻜــﺎر،
رﻏــﻢ أن ﻛﻞ أرﻗــﺎم اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻲ اﻹﻳ ــﺮادات
واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﱢ
ﺗﺒﻴﻦ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﻫﻨﺎ  -ﻋﻠﻰ
ﻣــﺎ ﻳـﺒــﺪو -ﻟــﻦ ﻳـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك ﺣــﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ
ﻳﻌﺘﺮف أﺣﺪ ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»ﺻﻜﻮك« و»ﻣﻨﺸﺂت« :ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ ﺑـ »اﻻﻧﺪﻣﺎج«
ﻧﻔﺖ ﺷﺮﻛﺘﺎ ﺻﻜﻮك اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وﻣﻨﺸﺂت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ.
وأﻓﺎدت »ﺻﻜﻮك« و»ﻣﻨﺸﺂت« ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ
أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ وﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ.

ً
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»اﻻﻣﺘﻴﺎز« ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪا ﻣﻊ
»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺑـ  ٣.٥ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﻴﺎم إﺣﺪى
ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  50.69ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 3.48
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﻣﺪﺗﻪ ﻋﺎﻣﺎن.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،إن اﻟﻌﻘﺪ ﺧﺎص ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻟﻄﺎﺋﺮة
ﺑﻤﻮاﻗﻊ ﻣﺼﻔﺎة ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ واﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ«اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«،
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2إﻟﻰ 4
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ،وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ.
ُ
ً
وأوﺿﺤﺖ أن ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرﺑــﺎح ﺳﻮف ﺗﺤﺘﺴﺐ وﻓﻘﺎ
ً
ﻟﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  50.69ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ووﻓﻘﺎ
ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز ُ
اﻟﻤﻘﺪر.

»ﻋﻘﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺗﺸﺘﺮي أراﺿﻲ
ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺑـ  ٥.٤ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ
ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء ﻋﺪد  5ﻗﻄﻊ أراض ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺑﻤﺒﻠﻎ
 5.41ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ
اﻷراﺿﻲ وإﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺎري ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺷﺮاء ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ  11ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

»اﻻﻣﺘﻴﺎز« :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻘﺐ ﻛﺘﺎب »اﻟﻤﺮﻛﺰي«
ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ أﻣﺲ ،وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
ﻓــﻮر ﺗﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺸﺄن ﻣﺤﻔﻈﺔ
ً
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ .2017/7/31

ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻋﻮدة اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻨﺸﺎط
ﻣﻴﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي
أﻧﻌﺸﺖ أﺧﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺗﻘﺐ
اﻟﻴﻮم ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺘﻚ وأﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ،
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺪﻣﺎج أو ﻋﺪﻣﻬﺎ ،ﺗﺪاوﻻت
أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ وﺑﻴﺘﻚ،
اﻟﺴﻬﻤﻴﻦ ً
ﺳﻬﻢ ًأﻫﻠﻲ
واﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ً
ﻣﺘﺤﺪ وﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮا ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ
وﺑﻜﻤﻴﺎت
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ً ٪ 3
ﺗﺪاول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ،ﺑﻨﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ
ﺑﻴﺘﻚ وﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط أﻛﺒﺮ.

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺧ ـﺴــﺎﺋــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت ﺟـﻠـﺴــﺔ أﻣ ـ ــﺲ ،إذ
اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.41ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗﻌﺎدل  21.33ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5236.58
ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  30.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  145.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ
ﺧﻼل  5039ﺻﻔﻘﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.35
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  19.28ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 5481.6ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  25.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ  80.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻋﺒﺮ  2535ﺻﻔﻘﺔ ،وﺧﺴﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺴﺎوي  25.13ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  4790.14ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  74ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل  2504ﺻﻔﻘﺎت.

ً
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﺠﺪدا

أﻧﻌﺸﺖ أﺧﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺗﻘﺐ اﻟﻴﻮم ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺘﻚ
وأﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج
أو ﻋﺪﻣﻬﺎ ،ﺗــﺪاوﻻت اﻟﺴﻬﻤﻴﻦ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ وﺑﻴﺘﻚ،
ً
ً
ً
واﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ وﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮا ﻛﺒﻴﺮا
ﺑﻨﺴﺒﺔ وﺻـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ  3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗ ــﺪاول
ً
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ،ﺑﻨﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻴﺘﻚ وﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط أﻛﺒﺮ
وﻣﺎﻟﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ إذ ﻛﺎن اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ
ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﻣﻊ
ً
ارﺗﻔﺎع ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ،
ً
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺳﺠﻞ ﺳﻬﻢ اﻻﻋﺎدة ﺗﺮاﺟﻌﺎ
ً
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  40ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﻀﻐﻂ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻳﺨﺴﺮ ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ
اﻟ ـﺼ ــﻮرة اﻟ ـﺤ ـﻤــﺮاء ﻓــﻲ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻳﺴﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎت واﺿﺤﺔ أﻟﻐﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ أﻣﺲ اﻷول.
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،ﻣﺎﻟﺖ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻮاق دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ إﻟــﻰ اﻻرﺗـﻔــﺎع وﺑﻘﻴﺎدة
ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ،اﻟﺬي ﻧﻤﺎ ﺑﺸﺪة ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ  0.7ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﺆﺷــﺮ دﺑ ــﻲ وأﺑــﻮﻇـﺒــﻲ
واﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ وﻗـﻄــﺮ
وﻣﺴﻘﻂ ،ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺼﻴﻦ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎري

ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﺘﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺴﺠﻞ
ﺧ ــﻼل ﺗ ـﻌــﺎﻣــﻼت اﻷﺳـ ـ ــﻮاق ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ واﺿ ـﺤ ــﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺮﻧﺖ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز  62دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻛﺬﻟﻚ
ً
ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ ﺗﺠﺎوز  52دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻃﻐﺖ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻣــﺲ ،إذ

اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺴﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑـ  65ﻧﻘﻄﺔ وﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ  14.1ﻧﻘﻄﺔ واﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز ﺑـ  9.9ﻧﻘﺎط وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ  8.3ﻧﻘﺎط وﺳﻠﻊ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  6.5ﻧﻘﺎط واﺗﺼﺎﻻت ﺑ ـ  5.7ﻧﻘﺎط
وﻋﻘﺎر ﺑـ  3.6ﻧﻘﺎط وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  2.6ﻧﻘﻄﺔ
وﺑﻨﻮك ﺑـ  1.9ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑـ  8.7ﻧﻘﺎط ،واﺳﺘﻘﺮت
ﻣﺆﺷﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ
ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.

وﺗ ـﺼ ــﺪر ﺳ ـﻬــﻢ أﻫ ـﻠــﻲ ﻣـﺘـﺤــﺪ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ
اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  7.9ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ
ب ﺑـﺘــﺪاول  5.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول  4.4ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
دﻳﻨﺎر وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ
ﺳـﻬــﻢ وﻃ ـﻨــﻲ ﺑ ـﺘ ــﺪاول  2.9ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر وﺑﻘﻲ
ً
ً
ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﺪاول
 1.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.35ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء أوﻻ
ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 35.1
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺘﺮوﻏﻠﻒ ﺑﺘﺪاول  27.1ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ً
وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ
ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑ ـﺘــﺪاول  19.1ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﺑﺘﺮاﺟﻊ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وﺟ ــﺎء راﺑ ـﻌــﺎ ﺳـﻬــﻢ ﺑﻴﺘﻚ
ﺑﺘﺪاول  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.5
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.6
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﺗـﺼــﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳـﻬــﻢ اﻷﻛـﺜــﺮ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﺳﻬﻢ
"إﻳﻔﻜﺖ" إذ ارﺗﻔﻊ ﻧﺒﺴﺒﺔ  108.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه
ﺳﻬﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  11.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﻛﻔﻴﻚ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﻛﻴﺪ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳﻬﻢ اﻹﻋﺎدة إذ
اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  43.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ آﺑﺎر
ﺑﻨﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ورﻗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  9ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﻛﻮﻳﺖ ت ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ إﻧﺠﺎزات ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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اﻗﺘﺼﺎد

• أﻛﺪ ﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ
• اﻟﺮوﺿﺎن :ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ »ﻓﻮﺗﺴﻲ« وﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

أﻓﺎدت ﻫﻴﺌﺔ اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺑﺄن
»ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ« ﻛﺎن ﻋﻨﻮان
وﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ أﻣﺲ ﺑﺤﻀﻮر
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟـ ــﺮوﺿـ ــﺎن ،أن اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
ﺗ ــﺪﻋ ــﻢ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻘــﻮم
ﺑﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ،
ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ــﺬﻟـ ـ ــﻚ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻧ ـ ـﻌ ـ ـﻜـ ــﺎﺳـ ــﺎت
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎل اﻟﺮوﺿﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟـ ـﻠـ ـﺼـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
»ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮ أﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﻣــﻦ
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرات اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ«:
»ﻧ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻢ وﻧ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﺮم اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﻼﻟ ـﻴ ــﺔ
ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ،وﻧ ــﺪﻋ ــﻢ
اﺟﺮاءاﺗﻬﺎ واﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ
اﻧ ـﻌ ـﻜــﺎﺳــﺎﺗ ـﻬــﺎ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﺪﻓﻘﺖ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ـ ـ ــﻮال اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ
ﻧ ـﺘ ـﻤ ـﻨــﻰ ان ﺗ ــﺮﺗ ـﻔ ــﻊ اﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺧ ــﻼل
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.
وأﺿـ ـ ــﺎف »رأﻳـ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﺠــﺎﺣــﺎت
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
أﺑــﺮزﻫــﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ـ ــﺮ )ﻓـ ـ ـ ــﻮﺗ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻲ(،
وﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ،
وﻫــﺬا ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر«.
وأﺷـ ــﺎد اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻘـﻴـﻤــﻪ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ،
واﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎ اﻳـ ـ ـ ـ ــﺎه ﺑـ ـ ـ ـ »اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﺟـ ـ ــﺢ«،
ﻧ ـﻈ ــﺮا ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳﺘﻢ
ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓـ ـﻴ ــﻪ ،ﻋ ـ ـ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ ﻣ ـﺘ ـﺼــﻞ ،أﻓ ــﺎدت
ﻫﻴﺌﺔ اﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ﺑﺄن »ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ« ﻛﺎن ﻋﻨﻮان وﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻟﻬﻴﺌﺔ
أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻤ ــﺎل ،اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻌ ـﻘــﺪ أﻣــﺲ
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
ُاﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻣـﻤــﻦ
أﺗ ـﻴ ــﺢ ﻟ ـﻬــﻢ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ دﻋ ــﻮة
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ وﺟـ ـﻬ ــﺖ إﻟ ــﻰ
ﻣ ـﺌــﺎت اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺎت ﻣ ــﻦ وزراء،
وﻣـﺤــﺎﻓـﻈـﻴــﻦ ،وﻣــﺪﻳــﺮﻳــﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻟـﻬـﻴـﺌــﺎت واﺗـ ـﺤ ــﺎدات وﺟﻤﻌﻴﺎت
وﺷــﺮﻛــﺎت ،وﻛــﺬﻟــﻚ أﻋـﻀــﺎء ﻟﺠﻨﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة
ﻣـ ـﻔ ــﻮﺿ ــﻲ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ـﻴ ــﻦ
وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ذات اﻟ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ﺑــﺄﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ،
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻋﻤﺪاء
ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻛﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻣﺸﺮوع
ﺧﺼﺨﺼﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺻﻞ
إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺘﻪ
ﺗﻐﻴﺮات ﻟﺤﻈﻴﺔ
اﻷﺧﻴﺮة
وﻗـ ـ ــﺎل ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟﻌﻴﺴﻰ

ﻣ ـﻔ ــﻮﺿ ــﻲ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل

ﻋـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻴ ـﺴ ــﻰ ﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤ ـﺘــﻪ:
ً
»ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ أﺳﻮاق
ً
اﻟـ ـﻤ ــﺎل ﻋـ ـ ــﺎدة ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻐ ـﻴـ ٍـﺮ ﻟﺤﻈﻲ
ﻣـﺘـﺴــﺎرع ،وﺗــﺄﺛــﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﺘﻰ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻛﺎﻧﺖ أم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻓــﺈن ﻣــﻮﺿــﻮع »ﺗﺤﺼﻴﻦ أﺳــﻮاق
اﻟ ـﻤ ــﺎل وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ« وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ
ﺑـ ـﺼ ــﻮرة ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﻣ ــﻦ اﻣ ـﺘ ــﻼك
ا ﻟـﻤـﻘــﻮ ﻣــﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات وﻣﻮاﻛﺒﺔ أﺣﺪث
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ،
ً
ً
ﻳـﻐــﺪو ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣـﺘـﺠــﺪدا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻧﺠﺎح ﻣﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻌﻪ اﻟﺮﻛﻮن إﻟــﻰ
ٍ
أو ﻣـ ـﺒ ــﺎدر ٍة ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮﻳــﺔ ﻣــﺮﺣـﻠـﻴــﺔٍ
ﻳـﺘــﻢ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ ،ﻫــﺬا
ﻣﺎ ﻧﺪرﻛﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ً
وﻧ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﺠ ـﺴ ـﻴــﺪه واﻗ ـﻌ ــﺎ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻣ ـ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺋـ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل«.
وذﻛﺮ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدا
ﻛـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻔـ ـﻴ ــﺰ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت
ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠــﻒ ﺷ ــﺮاﺋ ـﺤ ـﻬ ــﺎ ﻟــﻼﺗ ـﺠــﺎه
ﻧﺤﻮ اﻻدراج ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ
اﻟ ــﻰ وﺿ ــﻊ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻘ ــﻮاﻋ ــﺪ
اﻟﻤﺤﻔﺰة ﻟﻼدراج.

ﺷﺮﻳﻚ ﻻ رﻗﻴﺐ
وأوﺿﺢ اﻟﻌﻴﺴﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ
ً
اﻧـ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﺠ ـﻴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ
ً
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮى ﻓﻲ دورﻫﺎ »ﺷﺮﻳﻜﺎ
ً
ً
ً
ﻣﻄﻮرا ﻻ رﻗﻴﺒﺎ ﻣﺸﺮﻓﺎ« ،وﻛﺬﻟﻚ
ً
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ رؤﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺮى
ً
ﻓــﻲ اﻹﻧ ـﺠ ــﺎزات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ،ﺑ ــﺪء ا
ﺑـﺤـﺼــﻮل اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ »اﻷﻳـﺴـﻜــﻮ« وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻧﻬﺎ» ،واﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع
ً
اﻟﺴﻨﻮي ﻹﺣﺪى ﻟﺠﺎﻧﻬﺎ ،وﺻﻮﻻ
إﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎف
اﻷﺳـ ــﻮاق اﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ وﻓ ــﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ وﻛ ــﺎﻻت وﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ
اﻹﻧﺠﺎزات اﻷﺧﺮى ،ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻓــﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻄﻮر اﻟــﺬي ﻟــﻦ ﻧﺄﻟﻮ
ً
ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ وﻋﺪم اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ﻣﺎ
ٍ
ﺗﺤﻘﻖ رﻏﻢ أﻫﻤﻴﺘﻪ«.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ـ ــﻰ أن »ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮﻧ ــﺎ
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻧﻌﻘﺪه اﻟﻴﻮم
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟـ ًﻤـﺒــﺎدرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ(،
ﻳﻤﺜﻞ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻹﻟـﻘــﺎء اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺎت ﻣـ ـ ـﺤ ـ ــﺎوره اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ
اﻵﻓ ــﺎق اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺳــﻮاق
ً
اﻟ ـﻤ ــﺎل ﻓ ــﻲ وﻗ ـﺘ ـﻨــﺎ اﻟ ــﺮاﻫ ــﻦ ،ﺑ ــﺪءا

ـﻮق ﻓــﺎﻋــﻞ ﻟﻠﺼﻜﻮك
وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﺳ ـ ٍ
واﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪات ،وﺗـﺴـﻬـﻴــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗــﺪاول اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ،وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷدوات
أﺳﻮاق
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ٍ
ﻟـﻠـﻤـﺸـﺘـﻘــﺎت اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ،
واﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟ ـﺘــﺪاوﻻت ،وﺗﻔﻌﻴﻞ أدوات
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣـﻘــﻮق اﻷﻗـﻠـﻴــﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدئ اﻟـ ـﺤ ــﻮﻛـ ـﻤ ــﺔ ،واﻻرﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء
ﺑـﻤـﺴـﺘــﻮى إدارة اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ ﻟــﺪى
اﻷﺷـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎص اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺧ ـ ــﺺ ﻟـ ـﻬ ــﻢ،
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﺎﻧﺔ
اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟــﺪﻳـﻬــﻢ ،وﻛــﺬﻟــﻚ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ«.

ﻣﺒﺎدرات
ً
ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻌﻴﺴﻰ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض :اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﺒﺎدرات
ﻟ ـﺘ ـﺸ ـﺠ ـﻴــﻊ اﻹدراج ﻋ ـﺒ ــﺮ إ ﻗ ـﻠ ـﻴــﻢ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ ﻓــﻲ اﻷﻳـﺴـﻜــﻮ،
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹدراج
ﺑﺼﻮر ٍة ﻋﺎﻣﺔ«.
ً
وﺗــﺎﺑــﻊ »وﺻ ــﻮﻻ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع )ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ( ،وﺳﺒﻞ
دﻋـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮاض ﺗـ ـﺠ ــﺎرب
ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃــﺎر،
ً
واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع )اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ(،
وﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮد اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬ ـ ــﺎت اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ
ﻟـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺳﻮاء ﺑﺈﺻﺪار
ٍ
أو اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ اﺑﺘﻜﺎر وﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻤﺒﺎدرات ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
أراﻫﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳـﺠـﻌــﻞ ﻣــﻦ اﻹﺣ ــﺎﻃ ــﺔ ﺑﺨﻄﻮﻃﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺎت اﻹﺧﻮة اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ
وﻧـ ـﻘ ــﺎﺷ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﻴ ــﻦ ﻓــﺮﺻــﺔ
ً
ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻ ﺳـﺘـﻔــﺎدة
اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮﻧﺎ اﻟﺴﻨﻮي
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم«.

ﺗﻮﺟﻬﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ً
وأﺿــﺎف »ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎور ﻣﺆﺗﻤﺮﻧﺎ،
أود اﻹﺷ ــﺎرة ﺑﺈﻳﺠﺎز إﻟــﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻨــﺪرج ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر )ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل(ً ،واﻟﺘﻲ ً
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر أﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ ،وﺗ ـﺴ ـﻬــﻢ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ،
ﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة«.
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻤﺜﻞ
ٍ
وزاد »أﻣ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬــﺎ اﻵﺧـ ــﺮ
ً
ﻓﻴﺄﺗﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺪأت
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑــﺎ ﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
ﺷــﺮﻛــﺎﺋـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ أﺳ ــﻮاق
اﻟـﻤــﺎل ،وﻫــﻲ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪف اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺚ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻸﻃﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻷﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ُﺑﻨﺎﻫﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺪاول واﻟﺘﻘﺎص واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،ﻟﻌﻞ
أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺒﺎدرات
ا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ،
ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻓـ ـ ــﻲ :ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﻮق ،وﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع اﻹﻓ ـ ـﺼـ ــﺎح
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪام ﻟـﻐــﺔ اﻟ ـ
 XBRLاﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ
اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮوع
ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻓﺼﺎح
ﻳـﺠــﺮي اﻹﻋ ــﺪاد ﻟﻮﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ
اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ــﺮاﻫ ــﻦ،
وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات
اﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ واﺟ ـﺒ ــﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ«.
ً
وﺗﺎﺑﻊ »إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ اﻹدراج اﻟﻨﻮﻋﻲ
وآﻟ ـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﻃــﻮﻳــﻞ اﻷﺟ ــﻞ،

وذﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك »ﻣﺒﺎدرات أﺧﺮى
ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﻤﺠﺎل ﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ
ً
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣــﺎ ﻟـﻴــﺎ  ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﺨﻄﻰ
ﺣـ ــﺪود أروﻗـ ـ ــﺔ أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻷوراق
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ــﺎول ﺷ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﺢ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ً
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪءا ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ
ً
واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ«.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻴ ـﺴــﻰ اﻧـ ــﻪ ﻻﺑـ ــﺪ ﻣﻦ
ً
اﻹﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرة أﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻪ
اﻷﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮز ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎل ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻟـﺴــﻮق واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ »ﻣـﺸــﺮوع
ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ« ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪ
أول وأﻫﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـ ـ ـ ــﺬي وﺻـ ـ ــﻞ إﻟ ــﻰ
ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺑ ــﺎﻹﻋ ــﻼن
ﻋــﻦ اﻟـﻤــﺰاﻳــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺔ »ﻣﻦ
أﺳ ـﻬــﻢ رأﺳـ ـﻤ ــﺎل ﺷــﺮﻛــﺔ ﺑــﻮرﺻــﺔ
ا ﻟ ـﻜــﻮ ﻳــﺖ« اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﻛﺘﺘﺎب
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ أو
ﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﻔﺮد ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ ﺟــﺪوﻟ ـﻬــﺎ اﻟــﺰﻣ ـﻨــﻲ ﺣﺘﻰ
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري
ﻃـﻠــﺐ ا ﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ ﻳــﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ.

ﺗﺤﺼﻴﻦ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻰ ﻋـ ـﻠ ــﻰ
أﻫـﻤـﻴــﺔ »ﺗﺤﺼﻴﻦ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ« وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك
ا ﻟـﻤـﻘــﻮ ﻣــﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻠﺤﻈﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،وﻣﻮاﻛﺒﺔ
أﺣـ ــﺪث اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪات ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
ً
أﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا

ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

 ٪١٧.١ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ
اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻴﺎﺑﺎن
أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﻟﻴﺔ أن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻴﺎﺑﺎن
اﻧﻜﻤﺶ ﺑﻨﺴﺒﺔ  17.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  45.7ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ »416
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر« ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺴﺠﻞ أول ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
أوﻟﻲ ،إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﺎﺋﺾ ﺗﺠﺎري ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﺪة
ً
 10ﺳﻨﻮات و 11ﺷﻬﺮا.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻﺎدرات اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ
 8.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  65.7ﻣﻠﻴﺎر
ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ » 599ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر« ﻓﻲ أول ﻫﺒﻮط ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ارﺗﻔﻌﺖ اﻟ ــﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  21.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  20ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ » 182ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر« ﻓﻲ أول ﺻﻌﻮد
ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ.
ً
ً
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم  2018ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ
ﻗﺪره  406.4ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ » 5.5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر« ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ 20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وارﺗﻔﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ
 14.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  730.3ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ » 6.7ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر«
ً
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻮاردات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 9.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وارﺗﻔﻌﺖ ﺷﺤﻨﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻜﺮرة واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻤﺴﺎل واﻟـﻤــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧ ــﺮى ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  95.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
اﻧﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺷﺤﻨﺎت اﻟﺴﻴﺎرات واﻵﻻت واﻟﺼﻠﺐ واﻵﻻت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ً
ً
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﺠﺰا ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﺑﻠﻎ  55.3ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ )ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺸﻬﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻨﻤﻮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ أدت ﺑﺪورﻫﺎ إﻟﻰ
ارﺗﻔﺎع ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻻﺳﺘﻴﺮاد.

ﻛﺸﻒ اﻟﻌﻴﺴﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺸﺮوع ﻃﺮح اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك
ﻓــﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﻫﻴﺌﺔ
اﻻﺳﻮاق ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻮﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ان
ﻳﺮى اﻟﻨﻮر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻴﺴﻰ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،ان اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺿﻊ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻻﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺪاول اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك ،وﻋﻨﺪ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻄﺮح اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺘﺪاول ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن »ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺟﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻷداء«.

أﻫﻤﻴﺔ ﻋــﺪم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود
اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ.
أﻣـ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ
اﻟـﺴـﻨــﻮي ،ﻓــﺄﻛــﺪ اﻟﻌﻴﺴﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎوره اﻟـ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺔ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرﻫــﺎ
ﺗ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﺗ ـ ـﺠـ ــﺎﻫـ ــﺎت آﻓـ ــﺎق
ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﻓــﻲ وﻗﺘﻨﺎ
ً
اﻟﺮاﻫﻦ ،ﺑﺪءا ﺑﻤﻮﺿﻮع »اﻟﺤﻮاﻓﺰ
واﻟﻤﺒﺎدرات ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹدراج ﻋﺒﺮ
إﻗﻠﻴﻢ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«،
وأﻫ ــﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة ﺑ ـﻬــﺬا اﻟ ـﺸ ــﺄن ،وأﺑ ــﺮز
ً
ﻣ ــﺎ ﺗ ــﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬه ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
ً
اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل ،وﺻـ ــﻮﻻ إﻟ ــﻰ ﻣــﻮﺿــﻮع
»ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟـﻤـﺘــﻮﺳـﻄــﺔ« وآﻟ ـﻴــﺎﺗــﻪ وﻃــﺮﻗــﻪ،
واﻟ ـ ـﻌـ ــﻮاﺋـ ــﻖ واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻮاﺟﻬﻪ ،واﻟ ــﺪور اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ،واﻧ ـﺘ ـﻬ ـ ً
ـﺎء
ﺑ ـﻤــﻮﺿــﻮع »اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﻋــﻞ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ
ﺗـ ـﺠ ــﺎه اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ـﺌ ــﺔ ﻋــﻦ
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ )Fin
 ،«(Techواﻟـﻌــﻮاﺋــﻖ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ً
ً
وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،وﻗﺒﻞ ﺧﺘﺎم
ﻛﻠﻤﺘﻪ ،أﺷﺎر ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ إﻟــﻰ أﻫــﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل واﻟ ـﺘــﻲ
ً
ﺗ ـﻌ ـﻜــﻒ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻫــﺎ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ،
ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﺧ ـﺼ ـﺨ ـﺼــﺔ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ،وﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوع ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮق وﺳـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرات
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﻣ ــﻦ ﺗـ ـ ــﺪاول وﺗـ ـﻘ ــﺎص وﺗ ـﺴــﻮﻳــﺔ،
وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرات اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ اﻹدراج اﻟﻨﻮﻋﻲ وآﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃــﻮﻳــﻞ اﻷﺟ ــﻞ ،وإﻧـﺸــﺎء
ﻣﻨﺼﺎت ﺗــﺪاول ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮك
واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪات ،وﺗ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ اﻷدوات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى
اﻷﺷﺨﺎص
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺪى
ً
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺧـ ــﺺ ﻟ ـ ـﻬـ ــﻢ ،إﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﻪ اﻷﺑـ ـ ـ ـ ــﺮز ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ
ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل

ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮوع ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ
اﻟـ .XBRL

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ
وﺗـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺪر اﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﻗ ـ ـ ــﺪ ﺣـ ـ ـﻈ ـ ــﻲ ﺑـ ــﺄﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ
ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪة ،ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔٍ أوﻟﻰ
ـﺪث
ﻳــﺄﺗــﻲ اﻧـﻌـﻘــﺎده ﻓــﻲ أﻋـﻘــﺎب ﺣـ ٍ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
دوﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت إﺣﺪى
ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻷوراق ا ﻟ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـﻴ ــﺔ »اﻷ ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﻮ«،
ً
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗــﺰاﻣــﻦ اﻧـﻌـﻘــﺎده ﻣﻊ
ﻣﺮﺣﻠﺔٍ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر أﻧﺸﻄﺔ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺷﻬﺪت
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺪت ﺑ ـ ـ ــﺪء اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻓــﻲ
ـﺎت اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻐــﺔ
ﺗ ــﻮﺟ ـﻬ ـ ٍ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔٍ أﺧﺮى.
وﺗ ــﺄﻣ ــﻞ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺳـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎل
ﻣــﻊ اﺧـﺘـﺘــﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮي أن ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح
ﺣﻠﻴﻔﻬﺎ ﻓــﻲ إﻟ ـﻘــﺎء اﻟ ـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻤﺤﺎوره
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ــﺪدة ،وﻻ ﻳ ـﻔــﻮﺗ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اﻹﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺑ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻣـ ـ ــﻦ ﻣ ـﺘ ـﺤ ــﺪﺛ ـﻴ ــﻦ
وﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮر ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻻ ﻳ ـﻔــﻮﺗ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ذاﺗـ ـ ــﻪ اﻹﺷـ ـ ـ ــﺎدة ﺑـﺠـﻬــﻮد
ﻛﻞ اﻷﻃ ــﺮاف واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻹﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
أﺳﻬﻤﺖ ﻓــﻲ ﻧـﺠــﺎح ﻫــﺬا اﻟﺤﺪث
اﻟﺴﻨﻮي ،وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺎح اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮي ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
).(AMERC

١٢
اﻗﺘﺼﺎد
أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮج ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ
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اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺠﺪد ﺗﻬﺪﻳﺪه ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑـ  ٢٣ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ واردات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻧﻔﻰ ﻣﺴﺆول رﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺎ أوردﺗﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ًرﻓﺾ ًاﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺮﺿﺎ ﺻﻴﻨﻴﺎ ﻟﻌﻘﺪ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.

أﺑ ـ ــﺪى وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ،ﻣــﺎﻳــﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ،ﺗﻔﺎؤﻟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻃﻴﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺤــﺎدﺛــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ ﻣﻊ
اﻟـﺼـﻴــﻦ ،وﻗ ــﺎل إﻧ ــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗ ـﻔــﺎدي ﺻــﺮاع
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻳ ـﺸ ـﻴــﺮ ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ ،اﻟـ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻳ ـﺘ ـﺤــﺪث ﻋﺒﺮ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ إﻟﻰ ﻗﻤﺔ داﻓﻮس اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﺒﺎر رﺟﺎل
اﻷﻋﻤﺎل ،إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﻤﺘﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
إﻟــﻰ ﺗﻔﺎدي ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ،ﺑــﺰﻳــﺎدة رﺳ ــﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ واردات
ﺻـﻴـﻨـﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  200ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر ﻓ ــﻲ أواﺋ ــﻞ
ﻣﺎرس.
وﺑﺪأ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺪواﻧﻴﺔ
ﺗ ـﺠ ــﺎه ﺟ ـﻴــﺮاﻧ ـﻬــﺎ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﻗـ ــﺎل إن اﻟـ ـﻨ ــﺰاع ﻳﻤﻜﻦ
ﺣﻠﻪ إذا ﻗﺒﻠﺖ ﺑﻜﻴﻦ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎدﻟﺔ
واﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
وﻗﺎل :ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻪ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ ﺻﺮاع
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻻ ﻧﺮى اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
وﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎدﺛﺎت
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة ،اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر أن ﺗ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ  30و31
اﻟﺠﺎري ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،أﺿﺎف :أﻧﺎ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧﻨﺎ

ﺳﻨﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،وﺳﻨﺨﺮج ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت.
وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻣﻊ أﺧــﺮى أدﻟــﻰ ﺑﻬﺎ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟـﺠــﺎري ،ﺣﻴﻦ ﻗﺎل
إن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻣــﺎ ﻳ ــﺮام .ﻟﻜﻦ

ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻧ ـﻔــﻰ أﻧ ــﻪ ﻳـ ــﺪرس إﻟ ـﻐ ــﺎء اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﻧـﻔــﻰ ﻣ ـﺴــﺆول رﻓ ـﻴــﻊ ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺎ أوردﺗــﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ
ً
ً
رﻓﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺮﺿﺎ ﺻﻴﻨﻴﺎ ﻟﻌﻘﺪ

ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ،ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟ ــﺮﻓ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﻌ ـﻘــﺪه اﻟ ــﻮﻓ ــﺪان
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺎن اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻷﻧ ـﺒ ــﺎء ﻋ ــﻦ إﻟ ـﻐ ــﺎء اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع اﻟـﺘــﻲ
ذﻛﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ" وﺷﺒﻜﺔ
 ،CNBCأدت إﻟـ ــﻰ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺣـ ــﺎد ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـ ــﻮاق
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻠﺼﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻴﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻗــﺎﻃــﻊ ﻣــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻري ﻛﻮدﻟﻮ.
وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟ ـﺤــﺮب اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﺿﻄﺮاب أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺼﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﻋﻦ أﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل
ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ،إذ ﺗﺄﺛﺮت
ً
ﺳﻠﺒﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻋــﺰا ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺧﻔﻀﻪ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2019ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷوروﺑ ــﻲ ،ﻓﺼﺮح ﻣﺴﺆول
ﺗﺠﺎرى ﺑﺎرز ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻰ أﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون
ﻟﻔﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ

 20ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ) 22.7ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ( إذا
ﻣﺎ ﻧﻔﺬ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﻬﺪﻳﺪه
ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد.
وﻳـﺴـﻠــﻂ ﺗــﺄﻛـﻴــﺪ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻠـﺘـﺠــﺎرة ﻓﻲ
اﻟـﻤـﻔــﻮﺿـﻴــﺔ اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺟ ــﺎن-ﻟ ــﻮك -دﻳ ـﻤــﺎرﺗــﻲ
اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ـﻄــﺮ اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻔــﺎﺟــﺊ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﻃﻠﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺪﻧﺔ
ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻗﺎل دﻳﻤﺎرﺗﻲ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ
اﻣﺲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ :ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹدارة
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻄﻠﻖ اﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪات ﺣﺘﻰ ﺿﺪ
اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎء.
وﺗﺴﺘﻌﺪ أوروﺑﺎ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ
ﻹﻇ ـﻬــﺎر اﻟـﺘـﻘــﺪم ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗ ـﻔــﺎق ﺳـﻴــﺎﺳــﻲ ﺗﻢ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،وﻓﻲ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎب
ﻋﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟــﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﻔﺾ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وا ﺳ ـﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎرات.

آل ﺧﻠﻴﻔﺔ» :اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺘﺴﻮق« ﻳﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﻮﺟﻬﺔ ﻣﺜﻠﻰ

ً
ً
»ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﺤﺮﻛﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻓﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة :ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺑﻠﺪﻛﻢ«
ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻤﻌﺎرض ،اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ﺣﻤﻮد آل ﺧﻠﻴﻔﺔ إن ﻣﻬﺮﺟﺎن "اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺗﺘﺴﻮق" ﻳﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﻮﺟﻬﺔ
ﻋ ــﺎﺋ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺜ ـﻠــﻰ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺰوار ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ،
ً
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﻋـﺒــﺮ اﻷﻋ ــﻮام اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ" ،إذ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺿﻤﻦ
ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف آل ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ،
أن اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ﻳ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
ﻟـﺨـﻠــﻖ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت ﺳـﻴــﺎﺣـﻴــﺔ ﻣـﺒـﺘـﻜــﺮة ﻓﻲ
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ ،وﺟ ـﻌ ــﻞ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﻲ
ً
ً
ﻣﺤﺮﻛﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ،وﻓﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة "ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺑﻠﺪﻛﻢ".

ﺳﻴﺎﺣﺔ وﺗﺠﺰﺋﺔ
وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟــﺬي ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺖ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة وﺳـﺘـﺴـﺘـﻤــﺮ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ،إﻟ ــﻰ إﻇ ـﻬ ــﺎر أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﺗـﻘــﺪﻣــﻪ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻣ ـﻜــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ ﻛــﻮﺟـﻬــﺔ
ﻋــﺎﺋـﻠـﻴــﺔ وﻣــﺮﺣـﺒــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﺰوار واﻟـﻀـﻴــﻮف،
إذ ﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺰﻫ ــﺎ ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻊ ﺟـ ـﻐ ــﺮاﻓ ــﻲ ﻳـﺴـﻬــﻞ
ﻟﻠﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ـﻴــﻪ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺟ ـﺴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻓ ـﻬــﺪ أو ﻣ ـﻄ ــﺎر اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ
اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺴﻮق

ﺧﺎﻟﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،واﻟﻔﻨﺎدق اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻮل اﻟﺰوار
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺳ ـﺒ ـﻴ ــﻞ ﻣـ ـﻨ ــﺢ زوار وﻣ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﻲ
اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﺗ ـﺴــﻮق ﻓ ــﺮﻳ ــﺪة ﺣﺎﻓﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﻤﺮح ،ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت
اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑــﺎﻗــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸﺎﺋﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻴﻊ
أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ أﺟﻮاء
اﻟـﻔــﺮح ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺼـﻐــﺎر واﻟـﻜـﺒــﺎر ،ﻟﻴﺤﺼﻞ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن.
وﺳﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﺴﻮﻗﻮن ﻣــﻦ اﻟﺪﺧﻮل
ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻈ ــﺎم وﻻء اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺎص
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن ،ﻋ ـﻨــﺪ اﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺪال اﻷرﺻـ ــﺪة
ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  10دﻧــﺎﻧ ـﻴــﺮ ﺑـﺤــﺮﻳـﻨـﻴــﺔ أو أﻛـﺜــﺮ،

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﺒﺪال أرﺻﺪﺗﻬﻢ وﺟﻤﻊ
اﻟﻨﻘﺎط ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟــﻰ ّ
أي ﻣﻦ أﻛﺸﺎك
ﻣﻬﺮﺟﺎن "اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺘﺴﻮق" اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻔﻨﺎدق
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،أو ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ،وﺳـﻴـﺤـﺼـﻠــﻮن
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓــﺮص اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻓﻮرﻳﺔ
ﻋﻨﺪ إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ  50دﻳﻨﺎرا ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺎ أو أﻛﺜﺮ.

»ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن«
وﺗ ــﻢ ﺗــﺪﺷـﻴــﻦ اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻣﻦ
"ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن" ،واﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ ﻫــﺬا

اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﻄﻼت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﻦ واﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
وﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎر ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ أﻟ ـﻌــﺎب
اﻟﻜﺮﻧﻔﺎل واﻟﺠﻮاﺋﺰ ،واﻟﺴﻮق اﻟﺨﺎرﺟﻲ،
واﻟـﻌــﺮوض اﻟﺤﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻘﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ،إﻟـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮوض
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻔــﺮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ .وﺗﻤﺘﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺄﺟﻮاﺋﻬﺎ
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣ ــﺔ ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﻲ  2ﻓﺒﺮاﻳﺮ  .2019وﺗﺨﻮل
ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺪﺧﻮل زوار ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن

 ...وﻟﻸﻃﻔﺎل ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ

ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻗﻴﻤﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن
"اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺘﺴﻮق" ﺗﻘﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎء اﻟـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﻴــﻦ:
"ﺗـ ـﻤـ ـﻜـ ـﻴ ــﻦ" ،و VIVAاﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ ،إﻟ ــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ،
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻦ ﻫﻨﺪي ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎء اﻟـﺒــﻼﺗـﻴـﻨـﻴـﻴــﻦ وﻫـ ــﻢ ﺑﻦ
ﻫﻨﺪي إﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻜﺲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻮﻟﻮ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﺴﺨﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻏــﺮاﻓ ـﻴ ـﺘــﻲ وﻏـ ــﺎز أوال وﻓ ـﻨــﺪق
ﺷﺎﻃﺊ ﺣﻮار وﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﺘﺸﻦ ﻓﻮر ﻻﻳﻒ

وذا آﻳﺲ ﻛﺮﻳﻢ ﺷﻮب وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺣﻴﻢ
اﻟـﻘــﺎﺑـﻀــﺔ وﻣـﻨـﺘــﺰه ﻋـ ــﺬاري ،ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺟــﻮاﺋــﺰ اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ 11
ﺳـﻴــﺎرة ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺑﻦ
ﻫـﻨــﺪي وﻛـﻴــﺎ ﻣــﻮﺗــﻮرز ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ 73
أﻟــﻒ ﺟــﺎﺋــﺰة ،ﻣﻨﻬﺎ  5000ﺗــﺬﻛــﺮة ﺳﻔﺮ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ،
وأﺟ ـ ـﻬـ ــﺰة إﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﺑ ــﻦ ﻫ ـﻨ ــﺪي ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ آﻻف
اﻟـﺠــﻮاﺋــﺰ اﻟـﻔــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻦ  VIVAاﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
وﺷﺮﻛﺎء اﻟﺠﻮاﺋﺰ.

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺴﻮق
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ
واﻟﻤﺮح ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﻲ
ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

»زﻳﻦ« اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﻌﺮض اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت
أﻋ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺖ "زﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ" ﺷـ ــﺮاﻛ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟ ــﺪورة
اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ،
ﺗـﺤــﺖ ﺷ ـﻌــﺎر "ﻟ ـﻘ ــﺎء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘــﺮﻋ ـﻴــﻦ" ،واﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻘ ــﺎم ﻣﻦ
 30 – 27اﻟ ـﺠــﺎري ﻓــﻲ ﻗــﺎﻋــﺔ اﻟــﺮاﻳــﺔ
ﺑﻔﻨﺪق ﻛﻮرت ﻳﺎرد ﻣﺎرﻳﻮت ،ﺗﺤﺖ
رﻋﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺬي أﻗﻴﻢ
ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
ﻹﻋﻼن اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻤﻌﺮض ،اﻟﺬي
ﺷﻬﺪ ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟـ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ ﻃ ــﻼل اﻟ ـﺨــﺮاﻓــﻲ،
وﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ
ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
د .ﺳـ ـ ــﻼم اﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﻼﻧ ــﻲ ،واﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﻻﺗـﺼــﺎﻻت
ﻓﻲ "زﻳــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ" وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺸﺘﻲ،
ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ورﻋﺎة اﻟﻤﻌﺮض.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل اﻟﺨﺸﺘﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ ُﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﺘ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ
اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ" :ﻧـﻔـﺨــﺮ اﻟ ـﻴــﻮم ﺑــﺈﻋــﻼن

اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﺸﺘﻲ واﻟﻌﺒﻼﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ﺷ ـ ـ ــﺮاﻛ ـ ـ ــﺔ زﻳ ـ ـ ـ ــﻦ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻓﻲ
ً
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﻳﺰﻳﺪﻧﺎ ﻓﺨﺮا أن
ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ
رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ".
وأوﺿــﺢ اﻟﺨﺸﺘﻲ أن "دﻋﻢ زﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ً
ﻣ ـﻨــﺬ ﻧـﺸــﺄﺗـﻬــﺎ ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺗ ـﻤــﺎﺷ ـﻴــﺎ ﻣﻊ

اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻻﺳـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
ﻧﺴﻌﻰ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ راﺋــﺪة
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص إﻟــﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرات واﻟ ـﺠ ـﻬ ــﻮد
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓـ ــﻲ دﻓ ــﻊ
ﻋـﺠـﻠــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴــﺔ ،ﻓﻨﺠﺎح
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻛﺎن
ﻟــﻪ اﻷﺛــﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ إﺑ ــﺮاز اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﺎري ﻟ ـﻠ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ" .وأﺿـ ـ ــﺎف:

ُ"ﻧ ّ
ﺜﻤﻦ اﻟــﺪور اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ
اﻟـﻨــﺎدي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮب واﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
ﻹﺑﺮاز ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ً
ﺟـﻨـﺒــﺎ إﻟ ــﻰ ﺟـﻨــﺐ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻮا ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻﺳـﺘـﻌــﺮاض أﻓﻜﺎرﻫﻢ
واﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة".

واﺧـ ـﺘـ ـﺘ ــﻢ اﻟ ـﺨ ـﺸ ـﺘ ــﻲ" :ﻧ ـ ـ ــﻮد أن
ً
ﻧ ــﺆﻛ ــﺪ أن زﻳ ـ ــﻦ ﻟـ ــﻦ ﺗـ ـ ّـﺪﺧـ ــﺮ ﺟ ـﻬ ــﺪا
ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟــﺪﻋــﻢ ﻟﻜﻞ
ﺟ ـﻬ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻓـ ـﻜ ــﺮة ورؤﻳ ـ ـ ــﺔ ﺗـﺘـﺴــﻢ
ﺑ ـ ــﺎﻹﺑ ـ ــﺪاع ،وﺗـ ـﺨ ــﺪم اﻻﺑـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ إﻟ ــﻰ اﻷﻣـ ــﺎم ،وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻛﻞ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮض وﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ُ
اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض".
وﺑﻴﻨﺖ "زﻳ ــﻦ" أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ،ﻣﻦ
ﺧــﻼل دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎدرة ،إﻟﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب،
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ،
ﻹﺑﺮاز ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ً
ﺟـﻨـﺒــﺎ إﻟ ــﻰ ﺟـﻨــﺐ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻮا ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻﺳـﺘـﻌــﺮاض أﻓﻜﺎرﻫﻢ
واﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أن
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـ 11ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض ﺳﺘﺸﻬﺪ
ً
ُﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150اﺧﺘﺮاﻋﺎ ﻣﻦ
 41دوﻟﺔ ُﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« رﻋﺖ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ  ٢٢ﻟﻠﺰﻫﺮات
أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

رﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺨﻴﻢ
اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ 22ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ،2019-2018
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم" ،واﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴــﻪ اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ ﻟ ـﻠ ــﺰﻫ ــﺮات واﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪات ،ﺧــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  6ﺣﺘﻰ  12اﻟﺠﺎري ،ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻤــﺮﺷــﺪات ،ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻠﻞ اﻟﻤﺨﻴﻢ ﻣﺒﻴﺖ
ﻟﻴﺎل ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮﺷﺪات ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ وﺑﺮاﻣﺞ
6
ٍ
وورش ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻳـﻬــﺪف اﻟﻤﺨﻴﻢ إﻟــﻰ ﺻﻘﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ــﺮوح اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ،وﺣــﺐ اﻟﻮﻃﻦ
واﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺤ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻷﺟ ـ ـﻠـ ــﻪ ،وﺗ ـﺜ ـﺒ ـﻴ ــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻴــﻢ
واﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﺷﺪات

اﻟﺴﻼم ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺎرف واﻟﺘﺂﻟﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت
ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وذﻟــﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻧﺤﻮ  300ﻣﺮﺷﺪة ﺑﻘﺎﺋﺪاﺗﻬﻦ.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼــﺪد ،ﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ داﺋ ــﺮة اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﻋـ ــﻼم ﻓــﺎﻳــﺰ اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي" :ﻳـﺴــﺮ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أن ﺗـﺸــﺎرك ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﺨﺎص
ﺑ ــﺎﻟ ــﺰﻫ ــﺮات واﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺷـ ــﺪات ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﻌ ــﺪ رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﻹﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹرﺷــﺎدﻳــﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻨﺎ،
ﻟـﻐــﺮس اﻟـﻤـﺒــﺎدئ وﻗـﻴــﻢ اﻟ ــﻮﻻء واﻻﻧـﺘـﻤــﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ،
وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻤﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ واﺣــﺪ ،وﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺤﺪي ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺰﻫﺮات واﻟﻤﺮﺷﺪات".

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
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»ﺑﻴﺘﻚ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« :إدارة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ إﺻﺪار
ﺻﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١.٦ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

اﻟﺤﺪاد :ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ  ٢٠١٩وإﻗﺒﺎل اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﻜﻮك
»أﺑﻮﻇﺒﻲ
اﻷول« ﺑﻜﺎﻣﻞ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻳﻮم
واﺣﺪ ﻷول ﻣﺮة
ﺑﺎﻷﺳﻮاق
اﻟﺤﺪاد

إﻗﺒﺎل ﻛﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ إﺻﺪار
»ﺑﻨﻚ دﺑﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ«
ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻟﺮأس
اﻟﻤﺎل

ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺑـﻴـﺘــﻚ ﻛــﺎﺑـﻴـﺘــﺎل« اﻟ ــﺬراع
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑﻴﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﺤــﺪاد ،إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ إﺻــﺪار ﺻﻜﻮك
ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺑـﻨــﻚ أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ اﻷول وﺑـﻨــﻚ دﺑــﻲ
اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻊ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺿــﺎف اﻟـﺤــﺪاد ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،أﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻹﺻ ـ ــﺪارﻳ ـ ــﻦ ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﻗـﻴــﺎﺳــﻲ
واﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎب ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ واﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ
رﻳ ــﺎدة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« واﻟﺜﻘﺔ
ﻓﻲ دورﻫــﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻣـﻨـﺘــﺞ اﻟ ـﺼ ـﻜــﻮك ﻛ ـﻤ ـﺼــﺪر ﻣﻬﻢ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺔ إﺻ ـ ـ ــﺪار
ﺻﻜﻮك ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻷول ﺗﺒﻠﻎ
 850ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﺗﻌﺪ اﻷوﻟﻰ
ﻣـ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﻳ ـﺘــﻢ اﻹﻋـ ـ ــﻼن ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬﻫــﺎ
وﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻳﻮم واﺣﺪ،
وﻫــﻮ إﻧـﺠــﺎز ﻛﺒﻴﺮ وﺧـﻄــﻮة ﻏﻴﺮ
ﻣـ ـﺴـ ـﺒ ــﻮﻗ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل ﺻ ـﻜ ــﻮك

اﻟﺸﺮﻛﺎت ،أن ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻹﺻﺪار ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻪ وﻗﻴﻤﺘﻪ
ﻓـ ــﻲ ﻳـ ـ ــﻮم ﻋ ـﻤ ــﻞ واﺣـ ـ ـ ــﺪ ،وﻓ ــﺎﻗ ــﺖ
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ
 2.8ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وذﻛ ـ ـ ــﺮ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ ﻛ ــﺎﺑ ـﻴ ـﺘ ــﺎل«
ﻧﺠﺤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﻨﻈﻢ
رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺﺻﺪار ،ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب
ﻣـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ــﺰ ﻳ ـ ــﺪ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ  110ﺟـ ـﻬ ــﺎت
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹﺻﺪار ،اﺣﺘﻠﺖ
ﺟﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ
 72ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،ﻓﻲ
ﺣ ـﻴــﻦ ﺗ ــﻮزﻋ ــﺖ اﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ اﻟـﺒــﺎﻗـﻴــﺔ
ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮي ﺻـ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ وﻣ ــﺪﻳ ــﺮي
ﺛ ـ ــﺮوات ﻣ ــﻦ آﺳ ـﻴــﺎ وأورﺑ ـ ـ ــﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﻳــﺆﻛــﺪ ﺣــﺮص »ﺑـﻴـﺘــﻚ -ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
وﺷــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟ ــﻺﺻ ــﺪار ،ﺑـﻤــﺎ ﻳﺤﻘﻖ
ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت ﺛـﻘــﺔ وﺗ ـﻌ ــﺎون ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
وﺿ ـﻤــﺎن أﻗـﺼــﻰ اﻧـﺘـﺸــﺎر وأﻛـﺒــﺮ
إﻗ ـ ـﺒـ ــﺎل ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﺞ اﻟ ـﺼ ـﻜ ــﻮك،
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻨﻮع اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻨــﻚ أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ اﻷول
وإﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎت »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ ﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﺎل«
ﻓ ــﻲ إدارة اﻹﺻ ـ ـ ـ ــﺪارات ،إﺿــﺎﻓــﺔ
اﻟ ــﻰ اﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ ﺑﻤﻨﺘﺞ
اﻟﺼﻜﻮك.
وﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪاد أن ﻣﺪة اﻹﺻﺪار
 5ﺳﻨﻮات وﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ 3.875
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﻈﻰ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺪاد

اﻹﺻﺪار ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ  AA-ﻣﻦ
وﻛــﺎﻟــﺔ ﻓﻴﺘﺶ و Aa3ﻣــﻦ وﻛــﺎﻟــﺔ
ﻣ ــﻮدﻳ ــﺰ ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧــﻲ
وﺳﻴﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻟﻨﺪن
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »ﺑﻴﺘﻚ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«
ﻧـ ـﺠـ ـﺤ ــﺖ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ــﺮﺗ ـ ـﻴـ ــﺐ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
إﺻﺪار آﺧﺮ ﻟﺼﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ 750
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر ﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ ﺑـﻨــﻚ
دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
ﻛـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻛ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎب رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ﻓــﻲ
إﺻﺪار ﺻﻜﻮك اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟــﺮأﺳ ـﻤــﺎل ﺑـﻨــﻚ دﺑ ــﻲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ،
ً
ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻨ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﺗـ ــﻢ ﺗ ــﺮﺗ ـﻴ ــﺐ ﺻـﻔـﻘــﺔ
اﻟـ ـﺼـ ـﻜ ــﻮك ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ 168
ً
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳــﻮاق
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،وﻳـﺒـﻠــﻎ

ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻺﺻﺪار  6.25ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﺻ ـﻜــﻮك ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻟ ـﻴ ــﺲ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ــﺎرﻳـ ــﺦ اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﺎق،
وﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺪر اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺎر ﻓــﻲ
ﺳﺪادﻫﺎ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل إن »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ ﻛ ــﺎﺑ ـﻴ ـﺘ ــﺎل«
ﺗﻠﻘﺖ ﻃـﻠـﺒــﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودو ﻟـﻴــﺔ
ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎر ﻛــﺔ ﻓﻲ
اﻹﺻـ ــﺪار ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  3.7ﻣـﻠـﻴــﺎرات
دوﻻر ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدل  5أﺿ ـﻌــﺎف
ﺣ ـ ـﺠـ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻄـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب،
واﻟ ـﺼ ـﻜــﻮك ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟـﻤـﻀــﺎرﺑــﺔ
ﺳﻴﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق أﻳﺮﻟﻨﺪا
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻧﺎﺳﺪاك دﺑﻲ،
ً
واﻹﺻﺪار ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻟـﻜــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻀــﺎرب وﻫ ــﻮ ﺑـﻨــﻚ دﺑــﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺼﻨــﻴﻒ  Aﻣﻦ
وﻛﺎﻟ ـ ــﺔ ﻓﻴـ ـﺘـ ـ ــﺶ و A3ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ
ﻣﻮدﻳﺰ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ.
وﺗـ ـ ــﻮﻗـ ـ ــﻊ اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮار وﺗ ـ ـﻴـ ــﺮة
ً
اﻹﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪار ﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺪا ﺧـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺿﻮء إﻗﺒﺎل ﻣﺘﺰاﻳﺪ
وﺛ ـﻘــﺔ ﻣ ـﺘــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت
واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺼﻜﻮك
ﻛ ـ ـ ـ ــﺄداة ﺗـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﻣـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة ،ﻛـﻤــﺎ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰداد اﻟﺰﺧﻢ ﻓﻰ ﺳﻮق
اﻟ ـﺼ ـﻜــﻮك ﺑــﺪﺧــﻮل دول ﺟــﺪﻳــﺪة
إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺠــﺎل اﻻﺻـ ـ ــﺪار ،واﻋـﺘـﻤــﺎد
ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮار ﻓ ـ ــﻲ ﺗـﻐـﻄـﻴــﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺼﻜﻮك.

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

»ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ« :ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺠﻤﻲ :إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻸﺳﻮاق واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
ﺟﻬـ ـ ــﺎز ﺣﻤﺎ ﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـ ـ ــﺔ
د .راﺷــﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،إن اﻟﺠﻬﺎز
ﺑ ـ ـ ــﺪأ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﺧـ ـﻄ ــﺔ ﻃ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺔ
ﻟـﺘــﻮﺳـﻴــﻊ ﻗــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣﻊ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ،
ً
اﻧـ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون
وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺒﺮات
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ
إﻃﺎر دﻋﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻲ ﻓ ــﻲ
ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ـ ــﺲ ،أن
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاﻛـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻣـﻀــﻰ
اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪه
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺪﻓــﻪ ﻓــﻲ إﻧـﺸــﺎء
ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت وﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
ﺷ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﻦ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ـﺜ ـﻬ ــﺎ
ﺑـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺎم ﻋ ـ ـ ـ ــﻦ اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ودور
ﻛ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎد
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ،ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻓــﻲ
ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴــﻞ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ،
وإﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻔﺎء ة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟـﻨـﻤــﻮ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮات
واﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘ ـ ــﺎرﻧ ـ ــﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ً
وأوﺿ ـ ــﺢ أﻧ ــﻪ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬا ﻟـﻬــﺬه
اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺔ ،ﻋ ـﻘ ــﺪ ﺟـ ـﻬ ــﺎز ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ

راﺷﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺪة ﻟﻘﺎءات واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻫﻴﺌﺔ
أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل وﻣﻌﻬﺪ اﻟــﺪراﺳــﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻳـﺨــﺺ اﻻرﺗ ـﻘ ــﺎء ﺑــﺎﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﺑﻴﻦ أن ذﻟﻚ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدل اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ واﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻓــﻲ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ً
ﻟ ـﺠ ـﻌ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ أﻛـ ـﺜ ــﺮ دﻋ ـﻤ ــﺎ
ﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر واﻹﻧ ـﺘ ــﺎﺟ ـﻴ ــﺔ
ً
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠ ــﻲ ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ
أﻧـ ـ ــﻪ ﺗ ـﻤ ــﺖ ﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺪة أﻣـ ــﻮر
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻟ ـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ ﺣ ــﺮص اﻟـﺠـﻬــﺎز
ً
أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻻﻟ ـﺘ ـﻘــﺎء ﻣ ــﻊ ﻋــﺪد
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺎم،
ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل ﻋﻘﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪورات وورش اﻟـﻌـﻤــﻞ
واﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪوات اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﻟ ـﻬــﺎ أن ﺗ ــﻮﺿ ــﺢ دور اﻟـﺠـﻬــﺎز
وﺻ ــﻼﺣـ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺤ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
واﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎرﻳ ــﺔ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺠﻬﺎز ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر
ﺳﻌﻴﻪ اﻟﺪؤوب ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺣــﺮص اﻟـﺠـﻬــﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﻖ ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎء ة
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻮى اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎد
ﻛ ـﻜ ــﻞ ،ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﺣ ــﺮﺻ ــﻪ ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ أي ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز ﻳ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ
إرﺳﺎء وﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺮة واﻟ ـﺘــﻮﻋ ـﻴــﺔ
ﺑـﻬــﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺘﻮى أداء
اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟ ـﻜ ـﻔ ــﺎءة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ.

»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰﺗﻴﻦ ﻣﻦ »إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ«

ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﺪﻓﻊ
ﻣﺴﺒﻘﺔ
»أﻓﻀﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﻮل رﻗﻤﻲ« ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ و»اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻛﺜﺮ اﺑﺘﻜﺎرا« ﺑﻤﺼﺮ
اﻷﻣﻴﺮ :ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء

أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ إﻃ ـ ــﻼق
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺰاﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﻌﺪ رﺳﻮم إﺻﺪار
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ ﻣـ ــﻦ أﻗـ ـ ــﻞ رﺳـ ــﻮم
إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻼء اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ا ﻟــﺪ ﻓــﻊ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ودوﻟـ ـﻴ ــﺎ ،ﻋ ـﺒــﺮ أﺟ ـﻬ ــﺰة اﻟ ـﺼ ــﺮاف
اﻵﻟـ ـ ـ ـ ــﻲ ،وأﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺰة ﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻊ
واﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮق ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ،ﻣــﻊ
إﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ـﻌـ ـﺒـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت
ﺑﻤﺒﻠﻎ  3000دﻳﻨﺎر ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ.
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ،ﺑــﺈﻣ ـﻜــﺎن اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻟـﺘـﻘــﺪم
ﺑـﻄـﻠــﺐ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﻣــﻦ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ واﻟ ـﻬ ــﺎﺗ ــﻒ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎل ،أو
ﺑﺰﻳﺎرة أي ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﺎ  58ﻓﺮﻋﺎ.
وﺗﺘﻴﺢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء ﺣــﺮﻳــﺔ إﻋ ــﺎدة
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﺪة ﻣﺮات وﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ،

ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﻋـ ـ ــﺪة ﻗـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات ،ﻣـﻨـﻬــﺎ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
واﻟ ـﻬــﺎﺗــﻒ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎل ،وﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ــﺮد
اﻵﻟــﻲ ،وﻓــﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻤﻨﺢ اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ اﻟـﺤــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺢ
اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘــﺔ اﻟــﺪﻓــﻊ ﻷي ﻣﻦ
أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء.
وﺗ ــﺮﺗ ـﻜ ــﺰ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎﺗ ــﻪ ،ﻓ ـﻘ ــﺪ ﺗ ـﻤ ــﺖ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ا ﻟــﺪ ﻓــﻊ ،ﻣﻨﻬﺎ
اﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣـﺘـﻴــﺎل
ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻵﻣﻦ اﻟﺨﺎص
ﺑ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ ﺧ ـ ــﻼل ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻓﻮرﻳﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %20ﻟﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300
ﻣﻄﻌﻢ وﻣﻘﻬﻰ ،وﺧﺼﻮﻣﺎت ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  %25ﻟﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150ﻣﺤﻼ
ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ،
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.

أﺣﻤﺪ اﻷﻣﻴﺮ

وﺻــﺮح ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟــﻼﺗـﺼــﺎﻻت اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻨﻚ
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ» :ﻳـﻔـﺨــﺮ
ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻋـﻤــﻼﺋــﻪ ،وﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻠﺴﺔ
وﻣــﺮﻳ ـﺤــﺔ ﻟ ـﻬــﻢ ،وﺗـﺘـﻴــﺢ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻷدوات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻹدارة
ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ا ﻟـﻴــﻮ ﻣـﻴــﺔ ﺑـﻜــﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ،
وﺗ ــﻮﻓ ــﺮ ﻟ ـﻬ ــﻢ ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ دﻓ ـ ــﻊ أﻛ ـﺜــﺮ
ﻣﻼءﻣﺔ وأﻣﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪي،
واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣ ـﻬــﺎ ﻣــﻦ
ﻗـﺒــﻞ أﻓـ ــﺮاد اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﺔ وﻣ ــﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻻﻋﻤﺎر«.

ﺣﺼﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻷ ﻫـﻠــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣـ ــﺆﺧـ ــﺮا ﺟ ــﺎﺋ ــﺰﺗ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮﻳ ـﺘ ـﻴــﻦ
ﺧ ــﻼل ﺣـﻔــﻞ ﺗــﻮزﻳــﻊ ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻣﺠﻠﺔ
إﻧـﺘــﺮﻧــﺎﺷـﻴــﻮﻧــﺎل ﻓــﺎﻳـﻨــﺎﻧــﺲ )(IFM
ً
ﻟ ـﻌ ــﺎم  ،2019اﻟ ـ ــﺬي أﻗ ـﻴ ــﻢ ﻣ ــﺆﺧ ــﺮا
ﻓــﻲ دﺑــﻲ ﺑــﺪوﻟــﺔ اﻹﻣ ــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃ ــﺎر ،ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ -اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻋﻠﻰ
ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة »أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺗ ـﺤــﻮل
رﻗﻤﻲ« ﺑﻌﺪ أن ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻋﺪد
ﻣ ــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻪ اﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺣ ـﺼــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ-
ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮ ،ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺟ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺰة »اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ
ً
ـﺎرا« ّ
ﻟﺘﻤﻴﺰه ﻓــﻲ ﻃﺮح
اﻷﻛـﺜــﺮ اﺑـﺘـﻜـ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺼﺮي ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻘﺪم ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ
ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻼء وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ ﻣــﺮﻛــﺰه
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ إﻃ ــﻼق
ﺣ ـﻤ ـﻠ ـﺘــﻪ اﻟ ـﺘ ــﺮوﻳ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ
اﻟــﺮاﺗــﺐ ،ﻣــﻦ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019وذﻟــﻚ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺟﻬﻮده اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻹﺛﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻼﺋﻪ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ـﻔـ ـﺘ ــﻮﺣ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت
راﺗﺐ »إﻟﻴﺖ« أو »ﺑﺮﻳﺴﺘﻴﺞ« أو »اﻟﺮاﺋﺪ« .ﻛﻤﺎ
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻌﺎم  2019ﻟﻠﻌﻤﻼء

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ً
ا ﺳـﺘـﻤــﺮارا ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻼﺋﻪ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،وﺣﺮﺻﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ،أﻋﻠﻦ »ﺑﻮﺑﻴﺎن«
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺗﺤﺪي اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ
 360ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﺣﺴﺎب  CLICKﻣﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ
اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﻮﻟـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎ
ً
ﺧ ــﺎﺻ ــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﺟ ــﺬﺑ ــﺎ ﻟﻬﻢ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ أول إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﺣﻤﺪ ﺣــﺎﺟــﻲ ،إن »اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ
ُ
ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن ﺗ ـﻌــﺪ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎ ﺗــﺮﻓـﻴـﻬـﻴــﺎ ﺷﺒﺎﺑﻴﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻌﻤﻼء  CLICKاﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﺠﺪد
ُ
اﻟﻤ َﺤ ّﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ«.

ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺪراء ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أ ﺳـﻬــﻞ وأﻛﺜﺮ
راﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء.
واﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮ »اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ«
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـ ــﺪى اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴـﻴــﻦ
ً
ً
ﻗﺪرا ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
واﻟ ـﻤ ــﻮارد ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ ﺣـﻠــﻮل ﻣـﻄــﻮرة
وﻣﺒﺴﻄﺔ وآﻣﻨﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻼء.

ً
وﺗـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة دﻟ ـﻴ ــﻼ
ﻋـﻠــﻰ ﺟ ـﻬــﻮد اﻟـﺒـﻨــﻚ ،وﺗــﺆﻛــﺪ ﻣــﺪى
اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﻬــﺞ ﻋـﻤـﻠــﻪ اﻟ ــﺮاﺳ ــﺦ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
»ﺑﻨﻚ أﺳﻬﻞ«.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﺮم ﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاﺋـ ـ ـ ـ ـ ــﺰ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺔ
إﻧـﺘــﺮﻧــﺎﺷـﻴــﻮﻧــﺎل ﻓــﺎﻳـﻨــﺎﻧــﺲ )(IFM

اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
ً
ً
ﻋﻤﻠﻬﻢ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺪث ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﻴﺮا
وﻳ ـﻜــﻮن ﻟـﻬــﺎ ﺻ ــﺪى دوﻟ ــﻲ واﺳ ــﻊ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜ ـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺆﻫـﻠـﻴــﻦ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻘــﻮﻣــﻮن ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻔﺮﻳﺪة واﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.

 ...وﻳﻤﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺗﺤﺪي اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ ﻟﻌﻤﻼء »«CLICK

وأوﺿــﺢ ﺣﺎﺟﻲ أن ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﺪار ﻳ ـ ـ ــﻮم ،ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻣـﺨـﺼـﺼــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،وﻳـﺘــﻢ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ  15ﻋﻤﻴﻼ ﻓﻘﻂ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛــﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻣــﻦ اﺻـﻄـﺤــﺎب ﻣﺮاﻓﻖ
واﺣـ ــﺪ ﻓ ـﻘــﻂ ﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻳ ــﻮم اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ روح اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻧ ــﻪ ﺣ ـﺘــﻰ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟـﻤـﺘـﺴــﺎﺑــﻖ
ﻣﺆﻫﻼ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺸﺘﺮط
ان ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻋـﻤـﻴــﻼ ﻟـ ـ ـ ــ CLICKاﻟـﺤــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ أو
اﻟﺠﺪد ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﻣﺆﺧﺮا ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺴﺤﺐ ﻻﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﻢ
ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

وﺗﺴﻠﻢ ا ﻟـﺠــﺎ ﺋــﺰة ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
»اﻷﻫـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ -ﻣـ ـﺼ ــﺮ« ﻛــﻞ
ﻣــﻦ ﻋﻠﻲ ﻣـﻌــﺮﻓــﻲ ،رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ،وﺧ ــﺎﻟ ــﺪ اﻟ ـﺴ ــﻼوي
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي واﻟ ـﻌ ـﻀ ــﻮ
اﻟـﻤـﻨـﺘــﺪب ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗﺴﻠﻢ
اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋ ــﻦ »اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ– اﻟﻜﻮﻳﺖ« ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺼﺮاف رﺋﻴﺲ ﻣﺴﺆوﻟﻲ
ﺗ ـ ـﺤـ ــﻮﻳـ ــﻞ اﻷﻧـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ،وﺳـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪار
ﻛﺎﺳﻴﺴﻮﻣﺎﻳﺎﺟﻮﻻ رﺋـﻴــﺲ إدارة
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
و ﺟ ــﺎء ﻣﻨﺢ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰﺗﻴﻦ
ً
ﻟـ»اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮده
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺬوﻟ ــﺔ ﻟـ ــﻼرﺗ ـ ـﻘـ ــﺎء ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى
وﺟ ـ ــﻮدة ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء وﺗﻨﻔﻴﺬ
رؤﻳﺘﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ
اﺑﺘﻜﺎر ﺣﻠﻮل ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ »ﺑﻨﻚ
أﺳـﻬــﻞ« ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻃــﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
واﺳـ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ

 750دﻳﻨﺎرا ،إذ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﻤﺴﺔ
اﻷوﻟﻰ .وأﺿﺎف ﺣﺎﺟﻲ »ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺑﻮﺑﻴﺎن
ّ
ﻧﺮﻛﺰ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻴﻮم ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟـﻌـﺼــﺮﻳــﺔ ،واﻻﻫـﺘـﻤــﺎﻣــﺎت
ّ
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺸ ــﻜ ــﻞ ﺗ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺎت ﺟـﻴــﻞ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺤﺎﻟﻲ ،واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ
ﻃــﺮح اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﺑﻴﺎن راﺋﺪا
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ«.
وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت،
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ ﻗﻨﻮات
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﻘــﻮﻣــﻮن ﺑـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ رواﺗ ـﺒ ـﻬ ــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣـﺴــﺎﺑــﺎﺗـﻬــﻢ ﻟ ــﺪى »اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ« ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﻜــﺎﻓــﺂت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻜــﻞ ﻗــﺮوض
ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ أو ﻫﺪاﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﺧﺼﻮﻣﺎت.
وﺳﻴﺤﻈﻰ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎب
ﻟﺪى »اﻷﻫﻠﻲ« ﺑﻔﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺪاﻳﺎ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ  1000دﻳﻨﺎر،
ﺑﺸﺮط أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ رواﺗﺒﻬﻢ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  500دﻳﻨﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ

ً
ً
اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ
ﻟـ»اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻷوﻟﻰ«
أﻋﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ،أﻣﺲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻋ ـﻤــﺮ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻤــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﺼــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
و ﺳـﻴـﺘــﻮ ﻟــﻰ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ
ﻋـﻠــﻰ ا ﻟ ـﻔــﻮر ،وﺳﻴﺘﺴﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻬﺎم
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ وﻟﻴﺪ اﻟﺨﺎﺟﺔ
ر ﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ،ا ﻟـ ــﺬي ﺷﻐﻞ
ﺑـ ـ ــﺪوره ﻣ ـﻨ ـﺼــﺐ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑــﺎﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر اﻟـﺘـﻤـﻴـﻤــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﺼﺐ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ،ﻳـﺒـﻌــﺚ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺜﻘﺔ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺴ ــﻮق ﺑـﺘـﻌـﻴـﻴــﻦ أﺣ ــﺪ أﻋـﻀــﺎﺋــﻪ
ّ
ﺑﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﺬ
اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺪﻣﻮا اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ .2014
وﺧــﻼل ﻓﺘﺮة وﻻﻳـﺘــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ،
ّ
اﻟﻤﺪرة
ﺿﺎﻋﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ
ﻟ ـﻠــﺪﺧــﻞ ﺑــﺄرﺑ ـﻌــﺔ أﺿ ـﻌ ــﺎف إﻳ ــﺮاداﺗ ـﻬ ــﺎ
ﻣ ــﻦ اﻹﻳ ـ ـﺠـ ــﺎر ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻃـ ـ ـ ّـﻮرت اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻜﻨﻲ وﺗﺠﺎري
ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ ،وﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﻴﻒ.
وﻧﺠﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰء
ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ إﻟﻰ
اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات ﻣ ـ ـ ّ
ـﺪرة ﻟ ـﻠــﺪﺧــﻞ ،وﻟــﺪﻳـﻬــﺎ
ﺧﻄﻂ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
ا ﻟـﺴـﻴــﻒ ،وﺗﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮص
ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ.

اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
رواﺗ ـﺒ ـﻬ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻣ ــﺆﻫ ـﻠ ــﻮن ﺗـﻠـﻘــﺎﺋـﻴــﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗــﺮض ﺑ ــﺪون ﻓــﻮاﺋــﺪ ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ  10.000دﻳﻨﺎر ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض
ﻟـﻠــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ  5000دﻳ ـﻨــﺎر .وﺑــﺎﻟـﻄـﺒــﻊ ،ﺳﻮف
ﺗـﺨـﻀــﻊ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘ ــﺮوض ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم وﺷ ــﺮوط
»اﻷﻫﻠﻲ« ،وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وإﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ،ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ إﺟ ـ ـ ــﺮاء ﺳـﺤــﺐ
ﺷ ـﻬــﺮي ﻟـﻤـﻜــﺎﻓــﺄة اﺛـﻨـﻴــﻦ ﻣــﻦ ﻋ ـﻤــﻼء اﻟﺒﻨﻚ

اﻟﻤﺤﻈﻮﻇﻴﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎدل رواﺗﺒﻬﻢ
اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮﻳــﺔ .وﻟ ــﻼﺷ ـﺘ ــﺮاك ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺴـﺤــﺐ،
ﻳـﺘــﻮﺟــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ﺗـﺤــﻮﻳــﻞ رواﺗـﺒـﻬــﻢ
إﻟــﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ واﺣــﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺤﺐ.

»ورﺑﺔ« ﻳﻌﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ »اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ«
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ »ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ«
ﻳﺴﺘﻬﻞ »ورﺑ ــﺔ« ﺣﻠﻮﻟﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ  ،2019ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣـﺤـﻔـﻈـﺘــﻪ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟـﻘـﻄــﺎع
ﻋـﺒــﺮ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﺷ ــﺮاﻛ ــﺎت ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ إﻟــﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻣﻦ وﻛﻼء اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرﺗـ ــﻪ ﻫ ـ ـ ــﺬه ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎرات ،اﻟﺬي
أﻃﻠﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »ﻗﺴﻄﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ
اﻟ ـﻜــﺎش« ﺑ ــﺪون دﻓـﻌــﺔ أوﻟ ــﻰ ،و 0ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻛﺄرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  5ﺳﻨﻮات،
ً
واﻟـ ــﺬي ﻟـﻘــﻲ ﺻ ــﺪى ﻛـﺒـﻴــﺮا وإﻗ ـﺒ ــﺎﻻ
ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء وﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮاﻏ ـﺒ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻗ ـﺘ ـﻨ ــﺎء ﺳ ـﻴــﺎرة
اﻷﺣ ــﻼم وﻓــﻖ آﻟـﻴــﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺮﻳﺤﺔ
وﻣﺮﻧﺔ.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻹﻃـ ــﺎر ،ﻳﻌﻠﻦ »ورﺑ ــﺔ«
ﺷﺮاﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ،
اﻟ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﺮي ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات ﻣـ ــﺎزﻳـ ــﺮاﺗـ ــﻲ اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﻊ ،ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺗـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ﺷ ـ ــﺮاء
ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ اﻟﺮاﺋﻌﺔ وﺗﺸﻤﻞ :ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ
ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ،ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ ﺟﺮان ﺗﻮرﻳﺰﻣﻮ،
ﻣ ــﺎزﻳ ــﺮاﺗ ــﻲ ﺟ ـﻴ ـﺒ ـﻠــﻲ ،وﻣ ــﺎزﻳ ــﺮاﺗ ــﻲ
ﻛﻮاﺗﺮوﺑﻮرﺗﻴﻪ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺮض أﻳﻀﺎ اﻟﻤﻮدﻳﻼت
اﻟﺜﻼﺛﺔ ،و 5ﺳﻨﻮات ﻛﻔﺎﻟﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ
وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟـ ــﻰ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋـﺘـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟــﺪﻳ ـﺴ ـﻜــﺎت
واﻟﻤﻜﺎﺑﺢ ،ﻳﻀﺎف اﻟــﻰ ذﻟــﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ

وﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،ﻋﻠﻖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺨﻀﺮ  -ﻣﺪﻳﺮ أول ﻣﺒﻴﻌﺎت
ً
اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺎﺋﻼ» :ﻳﺤﺮص
ورﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت وﺗﻮﺟﻬﺎت
ﻋ ـﻤــﻼﺋــﻪ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗــﻮﺳ ـﻴــﻊ ﻗــﺎﻋــﺪة
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺪرﺟ ــﺔ ﺗ ـﺤ ــﺖ ﻣﻨﺘﺞ
ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات؛ وﺑ ـﻬــﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﺟـ ـ ـ ـ ــﺎءت اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮاﻛ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ﻣــﻊ
ﻣ ــﺎزﻳ ــﺮاﺗ ــﻲ اﻟـﻔـﺨـﻤــﺔ ،ﻟـﺘـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣﻊ
ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ اﻗﺘﻨﺎء
ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ دون ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ أي
أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻤﺮﻳﺢ
ً
ﺑـﺴـﻌــﺮ اﻟ ـﻜ ــﺎش ،وﺣ ــﺮﺻ ــﺎ ﻣـﻨــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺑﻌﺮوض ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻓﻖ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺎء،
وﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ إﻟــﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت

وﺣ ـ ـﻠ ـ ــﻮل ﻣـ ـﺼ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺒ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺷﻌﺎرﻧﺎ:
»ﻧﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺤﻠﻮل«.
ﻫــﺬا ،وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ
اﻟﻘﺼﻮى ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
اﻗﺘﻨﺎء »ﻣﺎزﻳﺮاﺗﻲ« ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﺑ ـ ــﺪون أي ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ رﺑ ـﺤــﻲ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﺘــﻮزع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺮة ﺳﺪاد ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات.
وﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻗــﺎم اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟــﺮاءات واﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻼء ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
دﻓﻌﺔ أوﻟــﻰ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟﺮاﺗﺐ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ.
ﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ــﺮض »ورﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ« ﻟ ـﻴ ـﻠ ـﺒــﻲ
ﺗ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء وﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء
وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﺣﻠﻤﻬﻢ ﺑــﺎﻗـﺘـﻨــﺎء ﺳـﻴــﺎرة
ﻓﺨﻤﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ وﻓــﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ،
و ﺗـﺘـﻤـﻴــﺰ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ
رواﺟﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻟﻤﺎ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻧﺔ وﻓﺨﺎﻣﺔ.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻳﻤﻜﻦ »ورﺑــﺔ«
ﻋﻤﻼء اﻟﻜﺎش ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺷــﺮاء اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ ﺧــﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎره
ﻛﻮدﻳﻌﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﻣﻤﻴﺰة ﻣﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺤﻮﺑﺎت اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
وﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣﻠﻴﻮن
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳـﺘـﻤـﻜــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ ﻣﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ دﻓﻊ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ.
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مسك وعنبر

مزاج
أكد الروائي حمود الشايجي
أن رواية جليلة تطرقت
إلى تحوالت كبيرة طرأت
على المجتمع خالل تاريخ
الكويت الحديث.
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مسك وعنبر

ً
تشارك وفاء عامر في دراما بمناسبة مرور  60عاما
رمضان المقبل وفي جعبتها على مؤتمر األدباء العرب
الـ  ،4أقيمت احتفالية ضمن
أعمال درامية وسينمائية
فعاليات مهرجان القرين.
عدة ...لقاء معها.

20

قدمت فرقة المسرح العربي
عرضا بعنوان "صالح يعود"،
أمس األول ،على خشبة مسرح
الشامية.

ليدي غاغا تدخل التاريخ بالترشح لجائزتي أوسكار
بعد تحقيقها أهم الجوائز عن «»A Star Is Born
دخ ـل ــت الـمـمـثـلــة وال ـم ـغ ـن ـيــة ل ـي ــدي غــاغــا
التاريخ ،بعد أن أصبحت أول فنانة تترشح
لجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في
فيلم " ،"A Star Is Bornوأفـضــل أغنية في
فيلم عــن أغنية " - "Shallowفــازت بأفضل
ألغنية في غولدن غلوب -من الفيلم نفسه
من حفل جوائز األوسكار في السنة نفسها.
إذ تتنافس ليدي غاغا على جائزة أفضل
مـمـثـلــة رئـيـسـيــة م ــع مـيـلـيـســا م ـكــارثــي عن
دورهــا في فيلم "?Can You Ever Forgive
 "Meوغلين كلوز عن دورها في فيلم "The
 "Wifeواوليفيا كولمان عن دورها في فيلم
" "The Favouriteويــال ـتــزا ابــاريـسـيــو عن
دورها في فيلم "."Roma
ومن المعروف أن جائزة األوسكار تعتبر
من أرفع الجوائز السينمائية في الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ويـ ـع ــده ــا ال ـب ـع ــض أه ـ ــم ج ــائ ــزة
ً
سـيـنـمــائـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،وت ـقــدم ـهــا سـنــويــا
أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.
وسيتم توزيع جوائز حفل األوسكار في
دورت ــه الـ ــ 91فــي حـفــل كبير فــي  24فبراير
المقبل ،وسيتم بثها مباشرة على شبكة

تليفزيون (أي بي ســي) في السابعة مساء
بتوقيت كاليفورنيا.
مــن جــانــب آخ ــر ،اسـتـطــاع الـنـجــمبــرادلــي
ك ــوبـ ـر وال ـن ـج ـم ــة لـ ـي ــدي غ ــاغـ ـا أن يـخـطـفــا
األن ـفــاس فــي فيلم " "A Star Is Bornالــذي
ً
ً
ً
حقق نجاحا كبيرا متوجا بالحصول على
أهم الجوائز في العالم ،ولكن على ما يبدو
أن الثنائي ،الذي أبهر المشاهدين وقع في
فــخ الشائعات الـتــي يتداولها رواد مواقع
التواصل االجتماعي.
وان ـت ـش ــر ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة ف ــي إح ــدى
المجالت العالمية ،تقرير أشار إلى أن ليدي
غاغا كتبت اســم بــرادلــي كوبر "تــاتــو" على
جسدها ،وتزعم المجلة أن السوبر موديل
ك صــدي ـقــه ب ــرادل ــي
ال ـش ـه ـيــرةإي ــري ـن ــا ش ــاي ـ 
ً
غاضبة جدا من هذه الفكرة.
ولفت مصدر للمجلة إلى أن ليدي غاغا
ً
تحب برادلي كوبر جدا لذلك قررت أن
تكتب اسمه على جسدها كـ "تاتو".
ك ـمــا ن ـشــرت مـجـلــة "In Touch
ً
" تـقــريــرا يــؤكــد أن النجمةليدي
ً
غاغا توقفت تماما عن التخطيط

كريس براون

لزواجها مــن خطيبها كريستيان كارينو،
وكان السبب الحقيقي وراء ذلك هو النجم
برادلي كوبر.
وأكد مصدر للمجلة أن ليدي غاغا تعيش
اآلن أجمل أيام حياتها الفنية ،التي ازدادت
ً
بريقا بعد تقديمها الفيلم ،وكــذلــك وجــود
كوبر في حياتها ،وهو واحد من أهم عوامل
ت ـجــاه ـل ـهــا ت ـن ـظ ـيــم زف ــافـ ـه ــا ،ح ـي ــث أص ـبــح
ً
الثنائي قريبين جدا من بعضهما ،لكن موقع
"جوسيب كوب" أشار الى أن كل ما يتردد ما
هو إال شائعات ال أساس لها من الصحة.

ليدي غاغا

سيلفستر ستالون

إطالق سراح كريس براون في باريس
قال مسؤولون قضائيون إنه تم إطالق سراح المغني األميركي كريس
براون ،في باريس ،بعد إلقاء القبض عليه لالشتباه في تورطه بواقعة
اغتصاب.
وذكرت محطة "فرانس إنفو" أن المغني وكاتب األغاني ،الذي قال
مسؤولون إنه متهم أيضا في جرائم مخدرات ،ألقي القبض عليه أمس
األول.
يشار إلى أن مدة االحتجاز لدى الشرطة في فرنسا تقتصر على 24
ساعة ،لكن من الممكن تمديدها إلى  48ساعة في ظروف معينة .وفي
الحاالت القصوى ،قد تحتجز الشرطة المشتبه به لمدة تصل إلى 96
ساعة.
يذكر أن براون ( 29عاما) نجم موسيقى "آر آند بي" والهيب هوب ،كان
قد أدين عام  ،2009بضرب صديقته آنذاك ،المغنية ريانا ( 30عاما).

مايكل جاكسون

سيلفستر ستالون ينعى منتج سلسلة «»Rambo

ً
توفي المنتج العالميأندرو جي فاجنا عن عمر ناهز الـ  74عاما،
في محل إقامته في مدينة بودابست ،بعد صراع طويل مع المرض.
وكان فاجنا أنتج سلسلة أفالم " "Ramboالتي قام ببطولتها
الممثل العالميسيلفستر ستالون حيث نعاه األخير بنشره
صورة تجمعهما عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل
ً ً
االجتماعي وقال" :يوم حزين جدا جدا ...المنتج آندي فاجنا
الرجل الذي أنتج سلسلة  Ramboمات اليوم ...لقد أحببت شجاعة
ً
ً
هذا الرجل كثيرا ...لقد أحزن قلبي كثيرا خبر وفاته ...ارقد في
سالم".
ولد أندرو جي فاجنا في  1أغسطس عام  ،1944في بودابست ،وفاز
بالعديد من الجوائز العالمية ،منها فيلمه " "Son of Saulعام
 2016بجائزة األوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

أغاني جاكسون مطعمة بأنغام التينية

ُع ِّدلت أغنية "بيلي جين" الشهيرة لمايكل جاكسون ،التي تشير
أولى نوتات الغيتار تشير إليها ،إال أن أنغام آلة غويرو تأتي لتغير
اإليقاع قبل أن تتضح الهوية الموسيقية للمقطوعة مع دخول الطبل
والترومبون اللذين ينقالن الجمهور المتحمس إلى عالم السالسا.
ويقف توني سكر ( 32عاما) وراء تعديل هذه األغنية التي أعجبت كثيرا
جمهور مسرح هافانا الوطني بمناسبة الدورة الرابعة والثالثين من
مهرجان الجاز الذي اختتم فعالياته في العاصمة الكوبية هافانا.
وأقنع هذا الموسيقي شركتي "سوني ميوزيك" و"يونيفرسال
ميوزيك غروب" الكبيرتين في مجال اإلنتاج الموسيقي بأنه قادر
على المحافظة على جوهر األغاني الشهيرة جدا لملك البوب مايكل
جاكسون مع تطعيمها بأنغام التينية في ألبوم بعنوان "يونيتي"،
الذي باشره بعد سنة من وفاة المغني.

هيئة الترفيه تعلن عودة السدحان والقصبي بعمل تلفزيوني

ً ً
تنظم حفال غنائيا للراحلين مداح وأبوبكر بتقنية «هولوغرام»
عرض رئيس هيئة الترفيه في السعودية
تركي آل الشيخ استراتيجية جديدة للترفيه
بالمملكة ،أ بــرز بنودها السماح بإصدار
تــراخـيــص للعزف الموسيقي وال ـعــروض
الغنائية في المقاهي والمطاعم.
وقــال آل الشيخ ،فــي مؤتمر عقده أمس
األول إلع ــان االستراتيجية الـجــديــدة ،إن
"ه ــذا ق ـطــاع م ـه ــم ...سنسمح إن ش ــاء الله
بإصدار تراخيص للعروض الحية لجميع
المطاعم والمقاهي في السعودية اعتبارا

مــن ال ـيــوم ،للعزف الموسيقي والـعــروض
الغنائية والكوميديا االرتجالية وحركات
خ ـفــة الـ ـي ــد ،واألول ـ ــوي ـ ــة دائـ ـم ــا لـلـسـعــودي
والسعودية".
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث عـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ــواء هـ ـ ـ ــذا االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح
ال ـس ـعــودي وخـلـفـيــاتــه ،وقـ ــال ف ــي مـعــرض
ح ــدي ـث ــه" :تـ ــم اخ ـت ـطــاف ـنــا ف ـكــريــا ف ــي فـتــرة
مــاض ـيــة" ،لـكـنــه أك ــد أن الـهـيـئــة ل ــن تجلب
فعاليات تخالف عادات المجتمع السعودي.
وخالل المؤتمر ،دعا آل الشيخ الممثلين

الـسـعــوديـيــن عـبــدالـلــه ال ـســدحــان ونــاصــر
ال ـق ـص ـبــي إلـ ــى ال ـم ـس ــرح ،مـعـلـنــا ع ــن عمل
تلفزيوني يجمعهما قريبا.
وأعـلـنــت هيئة الترفيه ع ــددا هــائــا من
ال ـع ــروض الـتــرفـيـهـيــة وال ـم ـســاب ـقــات الـتــي
ستنظمها ضمن االستراتيجية الجديدة،
وقــالــت إن ال ـم ـســرح سـيـعــود بـشـكــل أكـبــر،
وستستضيف كبار الممثلين العرب ،وتقيم
مسرحيات شهيرة لهم في مختلف مناطق
المملكة.

وت ـن ــوي الـهـيـئــة اسـتـضــافــة ال ـعــديــد من
الـ ـع ــروض الـمـســرحـيــة ال ـغــرب ـيــة وع ــروض
الـسـيــرك ،وفـعــالـيــات غنائية يـشــارك فيها
مـغـنــون ع ــرب وغ ــرب ـي ــون ،بـيـنـهــم دي جي
خالد وجي زي (زوج بيونسي) ،إضافة إلى
عروض كوميدية حية ،كما ستنتج نسخا
سعودية من برامج غنائية عالمية ،مثل "ذا
فــويــس" ،كما أعلنت إقامة فعالية غنائية
للفنانين الــراحـلـيــن ط ــال م ــداح وأبــوبـكــر
سالم وبتقنية الهولوغرام.

السدحان والقصبي

ثقافات
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حمود الشايجي« :جليلة» ترصد تحوالت المجتمع الكويتي

في قراءة ومناقشة لروايته في منصة الفن المعاصر
فضة المعيلي

أكد الروائي حمود الشايجي أن
«جليلة» تطرقت إلى تحوالت
كبيرة طرأت على المجتمع خالل
تاريخ الكويت الحديث.

أقامت منصة الفن المعاصر (كاب) ،بمقرها
ف ــي م ـج ـمــع اليـ ــف س ـن ـتــر ب ــال ـش ــوي ــخ ،قـ ــراءة
ومناقشة في رواية "جليلة" مع الروائي حمود
الشايجي ،بإدارة الروائي إبراهيم فرغلي.
في البداية ،قال الشايجي ،إن "رواية جليلة،
ً
التي تمتد على رقعة طويلة نسبيا من تاريخ
الـكــويــت الـحــديــث ،تنطلق مــن الــربــع األخـيــر
من القرن التاسع عشر ،وتنتهي عام ،1961
فأحداثها امـتــدت مــن الحبشة إلــى الجزيرة
ً
الـعــربـيــة مـ ــرورا بـعــدن والـحـجــاز ونـجــد إلــى
أن وصلت جزيرة فيلكا ،مقر أحداث الرواية
الرئيسية عن طريق رحلة أسرة الشيخ مراد".
وأوض ـ ــح أن أسـ ــرة ال ـش ـيــخ م ـ ــراد ،ال ـت ــي هي
أسرة واحدة ،كانت مثاال للتنوع الطبقي في
المجتمع الواحد ،حتى لو كان بنواة كاألسرة،
فـنـجــد ف ــي ه ــذه األس ـ ــرة ،الـشـيــخ م ــراد ال ــذي
يعتبر قائدها ،والشاهة زوجته األولى ورجال
الشيخ مراد (حراسه وأتباعه) ،والخدم ،وفي
الطبقة األخيرة العبيد.
وأض ــاف الـشــايـجــي قــائــا "كــانــت الــروايــة
بشخصياتها الكثيرة ،وتوزعت أدوار البطولة
فيها على شخصيات أسرة الشيخ مراد بشكل
شبه متساو ،وذلك بتعاقب األجيال على هذه
األسرة التي استقرت في جزيرة فيلكا ،وكانت
سببا في بنيان الفنار أو المنارة التي تحولت
إل ــى م ـقــام ال ـخ ـضــر ،ال ــذي عــرفــه الـكــويـتـيــون
ً
وأهالي المنطقة ،حتى أصبح مزارا يأتي إليه
الناس من إيران والعراق وأفغانستان والهند".
وبـ ّـيــن الـشــايـجــي ،فــي حــدي ـثــه ،أن الـمـقــام

الخضر هدم أكثر من مرة في تاريخ الجزيرة،
حـســب ال ــرواي ــات الـتــي تـتـطــرق إلـيـهــا بعض
الـمـصــادر ،ورواي ــة جليلة ذكــرت احــدى هذه
ً
المرات التي كانت في سنة  ،1933رابطا سنة
الهدم هذه بسنة الهدامة األولى التي وقعت
سنة  ،1934وهــي بعد سنة من هــدم المقام،
حتى ان الناس هابوا ما حدث وأعادوا بنيانه
حتى ال تصيبهم لعنة أخرى.
أمــا من ناحية الــدور النسوي ،فقال "كان
ً
ً ً
الدور النسوي في الرواية كبيرا جدا ومحركا
ً
رئيسيا في األحــداث ،فدور المرأة غلب على
دور الرجل في الرواية أكثر من مرة ،واتضح
ذلك عن طريق البطالت الرئيسيات أو حتى
من نساء الجزيرة الالتي اتخذن مواقف خلفن
فيها أزواجهن للمحافظة".

تحوالت عدة
من ناحية أخرى ،قال الشايجي إن "الرواية
ت ـط ــرق ــت إلـ ــى تـ ـح ــوالت عـ ــدة ف ــي الـمـجـتـمــع
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،م ـن ـه ــا دخ ـ ــول ب ـع ــض الـ ـتـ ـي ــارات
ال ـم ـت ـشــددة ف ــي ال ـج ــزي ــرة ،ال ـت ــي بـ ــدأت تــدب
الفرقة بين أبناء المجتمع عن طريق التحريم
والـتـحـلـيــل شـبــه الـمـجــانــي ،ال ــذي يتسق مع
مصلحة هذه التيارات الدينية ،فحتى موقف
هــذه التيارات من بعض القضايا العروبية
والمواجهة مع العدو الصهيوني كانت تأتي
بشكل مصلحي ال مبدئي".

الوفاء
مع وقف
التنفيذ!

حمود الشايجي
وأوض ـ ــح "اه ـت ـمــت رواي ـ ــة جـلـيـلــة بـعــرض
تــاريــخ الـكــويــت كضابط للزمن فــي الــروايــة،
فاالنتقاالت الزمنية فيها كانت قائمة على
حــوادث تاريخية حدثت في تاريخ الكويت،
مـثــل ،االتـفــاقـيــة البريطانية مــع المغفور له
الشيخ مبارك الصباح (مبارك الكبير) ،سنة
الهدامة األولى ،وسنة كساد اللؤلؤ ،والحرب
العالمية األولــى ،والحرب العالمية الثانية،
والـ ــدور الـكــويـتــي الكبير فيهما ،واكـتـشــاف
ال ـن ـفــط ،وال ـن ـك ـســة وحـ ــرب  1948م ــع ال ـعــدو
ً
الـصـهـيــونــي ،وص ــوال إلــى اسـتـقــال الكويت
."1961
أما من ناحية سرد الرواية فقال "كان سرد
الرواية يعتمد على الفصحى ،أما الحوارات
فكانت بالعامية ،التي للوهلة األولى يعتقد

الناظر أنها كثيرة في روايــة جليلة ومبالغ
فيها ،لكن عند تأمل هذه الحوارات سنجدها
أنها مشاهد قائمة بحد ذاتها محركة للحدث
الــروائــي ،فهذه الـحــوارات ما هي إال مشاهد
يخلو منها ا لـســرد المفسر ،ولجدتها على
ا ل ـقــارئ نجد بعض العسر فــي فهمها ،لكن
القارئ المتأمل المتأني سيجد أن "جليلة"
طرقت منحى جديدا في مفهوم الـحــوار في
الرواية العربية".
وأكد الشايجي أن "هناك صعوبات يمكن
أن يقابلها القارئ في نص جليلة ،بما يخص
الـعــامـيــة الـتــي فــي أغلبها مفهومة لـلـقــارئ،
لكن هناك مفردات كانت تحتاج إلى توضيح
من الكاتب ،ســواء في الهامش أو عن طريق
السرد نفسه".

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
تباينت اآلراء حــول "جليلة" رغــم اإلشــادات الكثيرة بها ،لكن أهــم المداخالت كانت
للدكتور حسن أشكناني استاذ األنثروبولوجيا في جامعة الكويت ،وحديثه عن أهمية
هذا النوع أنه من األعمال الفنية واألدبية التي تحافظ على الموروث اإلنساني الكويتي،
الذي في أغلبه موروث شفوي ،وهذه األهمية تأخذ شقين أولهما معرفة األجيال الحديثة
بموروثهم ،بينما الشق الثاني هو الدور المهم الذي تقوم به هذه األعمال األدبية من
ً
ً
ً
خالل تثبيت دور الكويت عالميا وإنسانيا ،ذاكرا أنه سيتم تقديم الرواية لمنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) كعمل أدبــي تطرق إلى اآلثــار في جزيرة
ً
فيلكا ،وإلى مقام الخضر تحديدا ،وعالقة الناس بالمقام ،وهذا ما يعزز دور الكويت
في الحفاظ على موروثها وموقعها في المنظمة نفسها.

جانب من الحضور

ِّ
سليمان يوسف ابراهيم :مشكلة المبدع مع مجتمع ال يقدره

مسفر الدوسري

الــوفــاء فــي الـحــب ليس أال يــرحــل الحبيب ،لكن هــو أن يـعــود بعد
الرحيل ،وليس أال يغيب المحبوب ،لكن هو أن يشرق بعد المغيب،
فالطيور تغادر أعشاشها كل صباح وتهيم في فضاءاتها بين اللونين
األزرق والــرمــادي ما شاء ألجنحتها أن تهيم ،إال أنها تعود في آخر
ً
المطاف إلى أعشاشها ال تبتغي غيرها سكنا ،وتلملم الشمس أشعتها
الذهبية كل مساء ،وتضعها في حقيبة ظهرها ،ال تترك من أساورها
وخواتمها أو من ُحليها شيئا خلفها ،لكنها ال تمنحنا اإليحاء بأنها
ذاهبة إلى غير عودة ،فهي تعود في صباح اليوم التالي ،لتخرج كل
ما لملمته من حليها من ذات الحقيبة ،لتضعها على تسريحة الفضاء
والطرقات والنوافذ ،وتعيد ترتيب تلك الحلي الذهبية وكأنها باقية
بيننا إلى األبد ،وفي المساء تفعل الشيء ذاته في حفلة وداعية نقيمها
لها ،مع علمنا علم اليقين بأنها في صباح اليوم ستطرق باب "الغبشة"،
وتضع حقيبتها التي انقضت ظهرها وتفرغ محتوياتها من جديد.
وال أذكر أننا نعتنا الشمس في يوم من األيــام بقلة الوفاء لرحيلها،
وال الطيور لتركها أعشاشها ،وقد يكون سبب طمأنينتنا بأن الطيور
ستعود إلى أعشاشها ،والشمس ستعود في الصباح الباكر ،والقمر
سيرجع مساء كل ليلة ،إال أن لها مواعيد تكاد تكون معلومة وشبه
قطعية ،فنكون على يقين بوفائها بخالف البشر ،الذين يرحلون بغير
رضانا وبغير رغبة منا وبغير إيمان بحتمية عودتهم ،وقد ال يعودون
بالفعل ،فيمتد ظننا بعدم وفائهم إلى أجل غير مسمى ،ونظل نرسم
على جدار الزمن خطوطا بعدد أيام رحيلهم حتى تذبل وتشيب مالمح
تلك الخطوط وتغزوها التجاعيد قبل أن يعود ّ
الغياب ،ونتأكد من
أنهم لن يفعلوا ،بعد أن يئس األمل وتقطعت حبال الصبر بين أيدينا،
ً
فيصبح عدم وفائهم يقينا ال ريب فيه.
ً
إن عدم علمنا بميعاد من يرحل إذا رحل ليس سببا كافيا ألن نصفه
بعدم الوفاء ،وال يفترض أن نستبق األيــام بإطالق التهم الموبوء ة،
وختم وفائه بالشكوك ،ونــوايــاه بالشوك ،فنحن ال نعلم أيضا متى
تعود السحب بعد انقشاعها ،إال أنها تفاجئنا بعودتها ،لتتبوأ عرشها
في السماء ،وال ندري متى يعود األمل عندما يغادر مكانه في قلوبنا
ويحتل اليأس مكانه حتى لنكون جازمين بأنه سيبقى ،فيفاجئنا
األمل ببزوغ نوره فجأة من جديد من حيث ال نعلم ،ويودعنا الحزن
ً
يوما ما ،فنظن أنه أخذ كفايته من آالمنا ودموعنا ،فلم يعد يغريه
من أوجاعنا شيء ،لكنه يعود على غفلة من أفراحنا وسعة صدورنا.
إن جهلنا بمواقيت ع ــودة الراحلين ال يعني عــدم عــودتـهــم وقلة
وفــائـهــم ،ف ـ َّ
ـرب راح ــل أققلنا بــاب رجــائــه فــي الــرجــوع بــأقـفــال أضعنا
ً
مفاتيحها في قاع البحر فإذا به يحرك مقبض باب القلب معلنا وفاءه
بالرجوع! الراحلون هم أوفياء مع وقف التنفيذ!

مشاركة كويتية بمعرض فني
تشكيلي في لندن

• {المجاملة مقيتة في الكتابة النقدية ألنها تميت الحقيقة}
سليمان يوسف ابراهيم ،أديب لبناني آل على نفسه المساهمة في بناء عمارة الثقافة في لبنان ،من
خالل حضوره الفاعل في الندوات األدبية واألمسيات الشعرية وعلى صفحات
خالل مؤلفاته ومن ً
الجرائد والمجالت ،قارئا الدواوين والكتب التي يرسلها أصحابها إليه ،لتشريحها وإبداء الرأي
فيها ،بقدر ما أوتي من معارف استقاها عبر الزمن من اختصاصه باللغة العربية وشغفه بها...
ً
ويوما بعد ًيوم جمع غالله في كتاب {معاصر الحبر} الذي صدر الجزء األول منه عام  2013والجزء
الثاني أخيرا.
بيروت -منار علي حسن

على الناقد أن
ينقد المنقود
ً
بمحبة تصحيحا
ً
ال تهشيما

«مـ ـع ــاص ــر الـ ـحـ ـب ــر »2ل ـ ـمـ ــاذا ه ــذا
العنوان؟
ببساطة؛ أفاض الكتاب والشعراء
ً
ً
بحبرهم فكرا ووجدانا فوق أشرعة
الــورق؛ فكان مني أن عصرت الجيد
منها خمرة أقالم تبقى للزمن :عندهم
العصير ولــي أن أتخير عـصــارة ما
صدفني.
جــاء الكتاب بعد جهود ليال من
عـمــر ،ق ــراء ة تلتها كـتــابــة للمقاالت
ً
التي كنت أنشرها تباعا بين 2009
و ،2018وهــي دراســات أدبية نقدية
ح ـ ــول ال ـك ـت ــب والـ ـ ـ ــدواويـ ـ ـ ــن ،أت ـق ــدم
بـهــا ﻷصـحــابـهــا؛ كــي أع ـبــر لـهــم عن
المباركة الفعلية في نتاجاتهم التي
تتعدى شراء الكتاب...أخذ الصور...
ووض ـعــه فــي م ـكــان مــا مــن المكتبة
ً
مكتفيا؛ بأنني كنت هناك...
كيف ِّ
تحدد النقد اليوم؟
ً
ال ـن ـقــد أس ــاس ــا؛ ه ــو ن ـقــد الـطـيــر
وت ـخ ـي ــره لــأف ـضــل م ــن الـ ـ َـحـ ـ ّـب .مــن
هـنــا؛ فــالـنـقــد هــو حــديــث فــي سبيل
ً
إصالح ما فسد أو تالفيا لهنات .أما
ً
في زماننا ،فــأرى معظمه تهشيما.
ً
ال ي ـج ــوز االنـ ـتـ ـق ــاد ت ـه ـش ـي ـمــا ،كـمــا
ال يـحــق لـنــا دخ ــول عــالــم الـنـقــد من
غير التعرف بـ «الغربال» و{الغربال
الجديد» لميخائيل نعيمة؛ وكتابات
عباس محمود العقاد واالطالع على
حركة المدارس النقدية .على الناقد
ً
أن ينقد المنقود بمحبة تصحيحا
ً
ال تهشيما.

معايير النقد
عـ ـن ــدم ــا تـ ـكـ ـت ــب ،هــل
يسيطر العقل أم القلب
على قلمك؟
ب ــرأي ــي ،ال ـك ـتــابــة في
ال ـن ـق ــد ي ـج ــب أن تـقـيــم
ً
تـ ــوازنـ ــا ب ـي ــن االث ـن ـي ــن،
ل ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــن ،ض ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن أطـ ـ ـ ــر
فـكــريــة عـلـمـيــة مـحــددة
وواضحة .أدفع بقلمي
ل ـ ـل ـ ـبـ ــوح ب ـح ـق ـي ـق ــة مــا
صــادف ـنــي ب ـكــل صــدق
وشفافية .فإن صادف
وجود هنات في اﻷثر،

ألفت إليها بلياقة اﻷدي ــب الـمــؤدب،
من غير تقذيع .مقاالتي باﻷساس؛
ً
دراسات وضعتها ،مباركا ﻷصحاب
اﻷقالم بنتاجاتهم ،أكثر منها ميادين
للنقد واالس ـت ـشــاطــة ...فـجــاء نقدي
ً
محبا ،على رأي من تحدث بأدبي.
ما أبرز معايير الكتابة النقدية؟
ً
أهم معايير الكتابة النقدية :أوال؛
ً
الثقافة وسـعــة اﻹل ـمــام .ثــانـيــا؛ حب
ال ـن ــوع ال ـم ـن ـقــود ،ل ـن ـقــاربــه بـمـحـبــة،
ً
كي يأتي كالمنا به مصلحا وليس
ً
ً
مـقــرعــا! ثــالـثــا ،الصبر على تحقيق
الهدف اﻷسمى من الكتابة النقدية،
ً
من غير مغروضية وال تحيز .رابعا،
ق ـ ـبـ ــول ن ـ ـقـ ــاش م ـخ ـت ـل ــف الـ ـنـ ـظ ــرات
ً
للمنقود .وخــامـســا؛ تحديد الناقد
لـعــدة وم ــواد نـقــده والـغــايــة مــن هذا
ال ـن ـق ــد ،ك ــي ال يـضـيــع ج ـه ــده ســدى
وينتفي تحقيق الهدف المرجو.
إلى أي مدى يجب أن يبتعد الناقد
عن المجاملة؟
مـ ـ ـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ـ ـ ــم ص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــات ال ـ ـب ـ ــاح ـ ــث
الموضوعية؛ كي ال تطغى عواطفه
عـلــى عـمـلــه فـتـســيء إل ـيــه وتبخسه
ج ـه ــده .وم ـتــى قـلـنــا دراسـ ــة نـقــديــة؛
ن ـق ــول :إم ـع ــان ال ـف ـكــر ف ــي م ــا اكـتـنــز
مــن م ـعــارف ﻹبـ ــراز مــواطــن الـجـمــال
وال ـص ــواب فــي فـكــر الـمـنـقــود .وهــذا
كله ،يرتكز إلى قياس المعرفة التي
ً
يختزنها الكتاب أو الديوان ،بعيدا
ع ــن رأي ال ـنــاقــد بـكــاتـبــه أو شــاعــره
ومــوق ـفــه الـعــاطـفــي م ـنــه .الـمـجــامـلــة
جد مقيتة في الكتابة النقدية .فهي
قاتلة للهدف الذي يصبو إليه قارئ
النقد ،ﻷن المجاملة تميت الحقيقة؛
وما نفع نقد ال يوصلنا إلى معرفة
حقيقية عن اﻷثر المنقود؟

إشكالية اإلبداع
تتوزع محاور الكتاب بين الشعر
والـ ـنـ ـث ــر وال ــوطـ ـنـ ـي ــات ،مـ ــا ال ـقــاس ــم
المشترك بينها؟
ً
ً
البساطة إبرازا وشرحا لمضامين
كـتــب قــرأتـهــا عــن قـ ــارئ .ف ــأب ــرزت له
عـنـهــا ف ـك ــرة واضـ ـح ــة ،وبـ ــات يـقــرأ
ً
ً
ببضع صفحات كتابا بأكمله .فضال
عــن إب ــداء رأي ــي بــالـكـتــاب وصاحبه

ً
بـمـنـتـهــى ال ـمــوضــوع ـيــة ،خـصــوصــا
أن غالبية الكتب ا لـتــي كتبت عنها
لــم أكــن أعــرف أصحابها إال عبر ما
دبجت أقالمهم.

من األعمال المعروضة

بــرأيــك مــا هــي إشكاليات اإلبــداع
والمبدعين في لبنان؟
االت ـ ـفـ ــاق ح ـ ــول م ــاه ـي ــة اإلبـ ـ ــداع:
ً
أه ــو ابـتـكــار لـمــا لـيــس م ــوج ــودا ،أم
استعمال واستنباط معارف مكتسبة
بطريقة شخصية مميزة تجعل اﻷثر
ً
ً
متمايزا؟ أم خليط من االثنين معا
في معجن الذاتية الذي يخرج للناس
ً
ً
ً
دقيقا طــازجــا جــديــدا ،يقيت فكرهم
وروحهم وميولهم؟
أما إشكاليات المبدعين؛ فأولها
ي ـب ــرز ف ــي ال ـج ـه ــات ال ـت ــي تحتضن
إبداعهم :أين تتوافر في بالدنا؟ ما
المواصفات التي يجب أن تتمتع بها
كي تكون حاضنة صالحة لإلبداع
ً
والمبدع معا؟
وي ـب ـقــى أن أع ـظــم إش ـكــال ـيــة عند
المبدع؛ نظرة ســواد العامة لعظمة
إب ـ ــداع ـ ــه ،فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـي ــادي ــن:
بـطــرحـهــم أسـئـلــة ،مــن م ـثــل :مــا نفع
هـ ــذا؟ م ــا قـيـمــة هـ ــذا؟ ل ـمــن هـ ــذا؟ ما
هذا الهراء واللهو؟ ما يثبط عزيمة
المبدع لو يلقي باال لرأيهم.
مشكلة المبدع تبقى مع المجتمع
الــذي ال يـقــدر قيمة إبــداعــه .لألسف
نـ ـحـ ـي ــا وس ـ ـ ـ ــط مـ ـجـ ـتـ ـم ــع جـ ــوعـ ــوه
وأمرضوه ولم يعد من قيمة بالنسبة
إليه إال في مادة تسد عوزه!! ويبقى
ال ـت ـع ــوي ــل ع ـل ــى ال ـط ـغ ـمــة ال ـم ـث ـق ـفــة؛
الـ ـع ــالـ ـم ــة؛ الـ ـفـ ـن ــان ــة؛ فـ ــي مـتـشـعــب
الـمـيــاديــن؛ هــي الـتــي تــواكــب عظمة
المبدعين من مفكرين وأدباء وشعراء
وفنانين؛ من دون أن نغفل دور وزارة
الثقافة اللبنانية في شتى ميادين
ال ـث ـق ــاف ــة وال ـ ـ ــذي ال ي ـت ـع ــدى تـقــديــم
الرعاية المعنوية في معظم اﻷحيان.

شراع ومرشد
برأيك هل ثمة عالقة بين األديب
والناقد؟
بالطبع ،ويفترض بهذه العالقة
أن تكون ودية ومرضية :فاﻷول يبث
أشرعة الورق أنوار إبداعاته وشغاف

أقـيــم ،أمــس األول ،فــي العاصمة البريطانية ،معرض تشكيلي
لمجموعة من الفنانين الكويتيين والعرب ،خصص ريعه لألسر
الفقيرة في العراق والهند.
وأ ك ــد الفنان التشكيلي محمود أشكناني أهمية المشاركات
الكويتية في مثل هذه المعارض الدولية ،وقال إن "ذلك من شأنه
التعريف بالفن المحلي والعربي للمجتمعات الغربية".
وأض ــاف أن المعرض ،ضــم إلــى جانب لوحاته ،أعـمــال الفنانة
شيخة سنان ،والفنانة ثريا البقصمي ،الفتا إلى أن المبادرة شارك
فيها نخبة مــن المجتمع ا لـبــر يـطــا نــي ،فـضــا عــن محبي الفنون
التشكيلية والذين يقتنون األعمال الفنية.
واعتبر أشكناني أن مثل هذه الفعاليات تلعب دورا مهما في
التعريف بأعمال وإبداعات الفنانين الكويتيين والعرب ،خصوصا
فــي مــديـنــة عــالـمـيــة مـثــل ل ـنــدن ،حـيــث تلتقي ال ـث ـقــافــات ،وتـمـتــزج
التجارب الفنية الغنية من شتى بلدان العالم.
وثمن أشكناني فكرة إقامة المعرض ،التي جاء ت بمبادرة من
ّ
مشيرا إلى بيع كل اللوحات
مؤسسة "كنوز" للفنون التشكيلية،
ً
المعروضة برعاية دار مزادات "سوثبيز لندن" ،وتخصيص ريعها
للعائالت المحتاجة في الهند والعراق( .كونا)
سليمان يوسف ابراهيم
ً
فـكــره؛ والـثــانــي ينير مــرشــدا الـقــراء
إل ــى مـنــاهــل الـمـعــرفــة وال ـج ـمــال من
ناحية ،ويصوب ما اعـ ّ
ـوج أو أهمل
فــي مسيرة قلم اﻷدي ــب ليغدو أكثر
ً
إشراقا في إطاللته .فاﻷديب زارع ،أما
الناقد فهو فاصل القمح عن الزؤان
ومعمر أهراء فكر العامة بإشارته إلى
المفيد النير.
«معاصر الحبر »2هل هو تكملة
لـ ـم ــؤلـ ـف ــات ــك م ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــا« :نـ ـض ــال
الحبر» ،و{عود ّ
وعواد» ،و{أشرعة بال
مراس» ،و{راحات المسك» ،و{معاصر
ٍ
ال ـ ـح ـ ـبـ ــر ،»1أم م ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة فــي
مسيرتك األدبية؟
ه ــو خـ ـط ــوة م ــن خ ـط ــوات ــي عـلــى
درب الكلمة .رغــم تــوالــي الخطوات
لم أهلل لواحدة منها ،فلم أرض عن
أي ــة خ ـطــوة ال ــرض ــا ال ـت ــام؛ ول ــم ولــن
أعتبر أية منها قمة اﻹنجازات .فأنا
في سعي دؤوب على طريق تحقيق
اﻷفضل من ذاتي ولها ولقارئي الذي
ً
ً
أحترمه فكرا وقلبا في كل ما أقدم له.

أليس هو من يعطي من وقته ليعمل
فكره في ما يقدم له فكري؟ هو هذا
احترامي لقارئي .ﻷن كلمتي بقراءته
لها تحيا.
ً
ما الجديد الذي تعمل عليه راهنا؟
ي ـب ـق ــى فـ ــي ال ـ ـبـ ــال أح ـ ـ ــام وم ـنــى
وفـ ـي ــرة .فــال ـيــوم الـ ــذي ال أك ـتــب فيه
ل ـي ــس مـ ــن ع ـ ـمـ ــري .ال ـك ـت ــاب ــة شـغــف
حياتي .في جعبتي كتاب في المقالة
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ومـجـمــوعــة مـقــابــات
ً
صحافية أجريتها تباعا مع مبدعين
وأس ـيــاد كلمة ســأضـمـهــا فــي كتاب
ثان ...كلها مشاريع تهجع في ذاكرة
صندوقي اﻷزرق ،أطلقها متى حان
أوان قطاف الثمر.

وجدانية الكاتب
كشاعر ،أيــن هو سليمان يوسف ابراهيم في
«معاصر الحبر»؟ يجيب« :يقول عباس محمود
العقاد؛ في إحدى مقاالته« :إنما الشعر شعور».
فأنا في «معاصر الحبر» لم أكتب كلمة لم أشعر
بها ألف مرة قبل تدوينها».
يـضـيــف« :كـتـبــت كـتــابــي مــن غـيــر مـحــابــاة وال
مـ ــداجـ ــاة .كـتـبـتــه ﻷح ـف ــظ جـ ـم ــاالت ف ـكــر سـ ــواي،
ً
الجديرة بأن تحفظ لألجيال .ولكن كوني أديبا،

في مواضع كثيرة نحا بي قلمي منحى الشاعر
بشعوري نحو اﻷثر المنقود أو من خالل موقفي
من واضعه».
يتابع« :مهما تـعــددت أسـبــاب الكتابة؛ يبقى
أبــرزهــا وجــدانـيــة الـكــاتــب الـتــي تنطلق مــن ذاتــه
لتصب في معينها أوال ،إرضاء لنفسه؛ وبثها في
قلوب وعقول الناس عامة من بعد».

إصدار

«وصف مصر»
ت ـ ـصـ ــدر «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـم ـص ــري ــة
العامة للكتاب» في مصر طبعة
كاملة من الترجمة العربية لكتاب
«وصف مصر» للمرة األولى ،من
تأليف علماء الحملة الفرنسية
خ ــال ف ـت ــرة اح ـت ــال م ـصــر بين
 1798و.1801
وتصدر الموسوعة كاملة في
مـنــاسـبــة «عـ ــام م ـص ــر -فــرن ـســا»،
وكان زهير الشايب ترجم معظم
أجــزاء الكتاب ،لكن العمل توقف
ُ
بوفاته عــام  .1982كتب «وصف
م ـص ــر» ُ
وج ـ ِـم ــع ب ــواس ـط ــة فــريــق
من علماء الحملة الفرنسية من
ك ــل ال ـت ـخ ـص ـصــات ،س ـج ـلــوا من
خالله مالحظاتهم .وبعد عودة
ّ
الـفــريــق إل ــى فــرنـســا شــكــل وزيــر
الداخلية الفرنسية آن ــذاك ،جان
أنـ ـط ــوان ش ـب ـت ــال ،ل ـج ـنــة ضـمــت
ثمانية عـلـمــاء جـمـعــوا ونـشــروا
جميع الـمــواد العلمية الخاصة
بالحملة ،وما زال هذا العمل أحد
أهــم مصادر كتابة تاريخ مصر
في مختلف المجاالت.
زهير الشايب مترجم مصري
بـ ـ ــارز ،ولـ ــد ف ــي ق ــري ــة ال ـب ـتــانــون
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة ال ـم ـن ــوف ـي ــة (شـ ـم ــال
الـ ـق ــاه ــرة) عـ ــام  ،1935وح ـصــل
عـلــى دب ـلــوم المعلمين الـخــاص
مـ ــن م ـع ـه ــد ش ـب ـي ــن ال ـ ـكـ ــوم ع ــام

 1957وانتسب في الوقت نفسه
إلى كلية اآلداب جامعة القاهرة
لـيـحـصــل ع ـلــى ال ـل ـي ـســانــس عــام
 ،1959وأت ـق ــن ال ـل ـغــة الـفــرنـسـيــة
ً
ً
وع ـمــل صـحــافـيــا ومـتــرجـمــا في
مجلة «اإلذاعة والتلفزيون».
ً
وت ــرج ــم الـ ـش ــاي ــب كـ ـتـ ـب ــا ،مــن
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ـص ـ ــول مـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ
االجتماعي للقاهرة العثمانية
ألندريه ريمون ،وكتاب مارسيل
كولمب عن تطور مصر في الفترة
ً
بين 1924و ،1950فضال عن كتاب
ال ـح ـيــاة االق ـت ـصــاديــة ف ــي مصر
في القرن ال ــ 18تأليف صامويل
ب ــرن ــار ،وم ـســرح ـيــة «م ــوت ــى بال
قبور» تأليف جان بول سارتر.
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وفاء عامر :أجسد معاناة المرأة المصرية في «السر»
• ترى أن أزمة الدراما في مصر تحتاج إلى تكاتف الصانعين

القاهرة – هيثم عسران

انـتـهـيــت م ــن تـصــويــر الـمـسـلـســل منذ
فـتــرة ويـصــل إلــى  60حلقة ،ولـكــن حتى
اآلن ال أعلم موعد عرضه .يرتبط األخير
ً
بالشركة المنتجة علما بأن العمل أصبح
ً
جــاهــزا .كــذلــك علمت أن شــارتــي البداية
ً
ُ
وال ـن ـهــايــة سـجـلـتــا ف ـعــا بـصــوتــي وائ ــل
جسار وأحمد شيبة المميزين ،وتعبران
عن أحداث القصة.

لم أتردد في
الموافقة على
فيلم «ريا
وسكينة»

حدثينا عن دورك في المسلسل.
أجـســد شخصية غــالـيــة ،بــائـعــة كبدة
ً
تعيش ظروفا صعبة ونشاهد من خالل
األحداث عالقاتها بالمحيطين بها ضمن
ً
درام ــا اجتماعية شيقة تتضمن أس ــرارا
كثيرة.

حكايتي
ً
ت ـع ــاق ــدت أخـ ـي ــرا ع ـلــى ال ـم ـش ــارك ــة في
بطولة مسلسل «حكايتي» .حدثينا عن
هذه التجربة.
أش ـ ـ ـ ـ ــارك مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذا ال ـم ـس ـل ـس ــل
ف ــي ال ــدرام ــا الــرمـضــانـيــة الـمـقـبـلــة ،وهــو
عمل مميز مكتوب بطريقة شيقة بقلم
السيناريست الشاب محمد عبد المعطي
الذي كتب حبكة درامية بشكل احترافي،
وي ـق ــدم ـن ــي بـ ـ ــدور م ـخ ـت ـلــف ع ــن األدوار
ً
التي جسدتها سابقا .لذا أشعر بتفاؤل
بالمشروع وأراهن عليه بقوة.

مازن السماحي
تجسد وفاء عامر في السر شخصية أم لشاب معاق .تقول في هذا
ً
متميزا َّ
وقدم الشخصية
الشأن« :أدى دور الشاب مازن السماحي .كان
بشكل جيد ولكنه لألسف رحل العام الماضي قبل أن يشاهد المسلسل
على الشاشة».
تتابع« :سعادتي بالمسلسل جاء ت لقربه من قلبي ،فشخصيتي
فيه تشبه شخصية سيدات مصريات يكافحن من أجل الحفاظ على
ً
أسرتهن ويواجهن ظروفا صعبة وينتصرن عليها بالعمل واإلصرار».

ماذا عن التحضيرات؟
عـقــدنــا جـلـســات أن ــا وك ــل مــن المؤلف
والمخرج أحمد سمير فرج .استمعت إلى
وجهة نظرهما وتناقشنا في التفاصيل
ولمست جــديــة شــديــدة فــي العمل ،وهو
ً
أمــر أهتم به شخصيا ،فعندما يتعاون
الممثل مع مؤلف ومخرج لديهما رؤية
ف ــي الـتـنـفـيــذ يـسـيــر ال ـع ـمــل ف ــي الـطــريــق
الصحيح.

ماذا عن التصوير؟
ع ـقــدنــا ج ـل ـســات ال ـع ـمــل خـ ــال األيـ ــام
الماضية ،ويبدأ التصوير خالل األسابيع
المقبلة كي نلحق بالعرض الرمضاني.

أزمة الدراما
ك ـي ــف رأي ـ ـ ــت تـ ــراجـ ــع إن ـ ـتـ ــاج الـ ــدرامـ ــا
الرمضانية هذا العام؟
أحــزنـنــي ذل ــك .أدرك أنـنــا نـمـ ّـر بــأزمــة،
ولكن علينا التكاتف ومساندة بعضنا
ً
بعضا ودعم المنتجين كي نتجاوز األزمة
ً
سريعا وتعود عجلة اإلنتاج كما كانت،
ً
خصوصا أن التراجع ال يضر بالفنانين
ً
فحسب ،بل أيضا بالمئات الذي يعملون
خلف الكاميرا ،أو ربما اآلالف ،فصانعو
ا ل ــدرا م ــا لـيـســوا الممثلين والمخرجين
ّ
والكتاب فحسب.

لطيفة معجبة بصوت معين شريف وإحساسه

راغب عالمة يتعاون مع ناصر الجيل
ويغني في الشارقة

أل ــم تقلقي مــن ال ـت ـعــاون مــع ياسمين
صبري بأولى بطوالتها الدرامية؟
أبحث عــن ال ــدور الجيد الــذي يضيف
ً
ّ
إلي فنيا ،وهو ما وجدته في «حكايتي»،
كــذلــك ال أقـلــق مــن الـمـشــاركــة فــي بطولة
ً
أولى لفنانة أو فنان ،ألن قناعاتي دائما
هــي أن العمل الجيد يفرض نفسه على
ال ـج ـم ـهــور وي ـح ـقــق ال ـن ـجــاح س ـ ــواء كــان
بطولة للمرة األولــى أو للمرة العاشرة.
ً
ً
وفي «طريقي» أقــدم دورا مؤثرا ولكن ال
ً
أرغ ــب فــي الـحــديــث عـنــه راه ـن ــا وعـنــدمــا
يـشــاهــده الـجـمـهــور سيتأكد أنـنــي أقــدم
ً
ً
دورا مختلفا.

أخبار النجوم
عـ ّـبــرتلـطـيـفــة عــن إعـجــابـهــا
اللبناني

الكبير بصوت الفنان
معين شريف وإحساسه ،مؤكدة
أن ــه يـمـلــك قـ ــدرات مـهـمــة ولــديــه
انتماء وصراحة.
وك ـت ـبــت ال ـف ـنــانــة الـتــونـسـيــة
عـ ـل ــى أح ـ ـ ــد م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي{ :من أروع األصوات
ً
إح ـ ـسـ ــاسـ ــا وق ـ ـ ـ ـ ــدرات وانـ ـتـ ـم ــاء
وص ــراح ــة .ب ـعــدك م ـثــل م ــا انــت
لطيفة
يا رائع}.
وتعمل لطيفة على برنامج
جديد بعنوان {حكايات لطيفة»
سـ ُـيـعــرض على قـنــاة  ،dmcوتـعــود الــى الــدرامــا التلفزيونية في
رمضان المقبل.

تنتظر وفاء عامر عرض مسلسلها الجديد «السر» خالل الفترة المقبلة ،في حين تعاقدت على المشاركة في مسلسل
وفيلم جديدين .في دردشتها مع «الجريدة» تتحدث الممثلة المصرية عن «السر» ومشاريعها الجديدة وعودتها إلى
السينما بعد غياب.
متى ُيعرض مسلسلك الجديد «السر»؟
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وفاء عامر
ً
هــل تــر يــن أن عـلــى الفنانين دورا في
تجاوز هذه األزمة؟
كـمــا ذك ــرت ل ــك ،بــإم ـكــان الـجـمـيــع أداء
أدوار لـتـخـفـيــف أثـ ــر هـ ــذه األزمـ ـ ـ ــة .ثـمــة
تخفيض في األجــور وبطوالت جماعية
ّ
تحرك الصناعة.
وغيرهما من تفاصيل
ولـكــن فــي الـنـهــايــة ،ال يمكن أن نتجاوز
المشكلة إال بتجاوز األسباب التي أدت
إلى وجودها.

سينما
ً
أع ـل ـنــت أخـ ـي ــرا ع ــودت ــك إل ــى السينما
مــن خــال فيلم «ريــا وسكينة» ،مــا سبب
حماستك لذلك؟
ً
غـيــابــي عــن السينما لـيــس مـقـصــودا،
ولـ ـك ــن ث ـم ــة ع ــوام ــل ج ـع ـل ـت ـنــي أركـ ـ ــز فــي
ال ـت ـل ـفــزيــون خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة من
بـيـنـهــا اإلنـ ـت ــاج ال ــدرام ــي الـمـمـيــز وع ــدم
توافر الدور الذي يحمسني للمشاركة في

تجربة سينمائية جديدة ،إلى أن وجدت
سيناريو «ريا وسكينة» ،من ثم لم أتردد
ً
في الموافقة عليه ،خصوصا أنه عمل جاد
ُ
مكتوب بطريقة شيقة وسيقدم بوجهة
نظر مختلفة عــن األعـمــال الـتــي تناولت
القضية نفسها.
لماذا تأخر تصوير العمل؟
م ــا زلـ ــت بــان ـت ـظــار ال ـش ــرك ــة الـمـنـتـجــة
ً
ومواعيد التصوير ،خصوصا أن طبيعة
األحداث تتطلب منا كفريق عمل التصوير
في ديكورين وبفترات زمنية مختلفة .من
ثم ،يحتاج المشروع إلى بعض الوقت كي
يخرج إلى النور بالصورة التي تناسبه.
ً
أشير هنا إلــى أن ثمة أعـمــاال فنية جزء
رئيس من نجاحها االهتمام بالتفاصيل
الدقيقة المرتبطة بالمرحلة التي تدور
فيها األحداث.

يـ ـتـ ـع ــاون راغـ ـ ــب ع ــام ــة مــع
الشاعر ناصر الجيل في أغنية
مــن ألـبــومــه الـجــديــد ،المحتمل
ط ـ ــرح ـ ــه ف ـ ــي م ـ ــوس ـ ــم ال ـص ـي ــف
المقبل.
وانتهى {السوبر سـتــار} من
تسجيل أغنية جــديــدة بعنوان
{تعبت منك} ،من كلمات هاني
الصغير وألحان وتوزيع خالد
الـبـكــري .كــذلــك يستعد إلحـيــاء
راغب عالمة
أولى حفالت العام الجديد ،وذلك
ف ــي إم ـ ــارة ال ـشــارقــة ب ــاإلم ــارات
العربية المتحدة ،يوم  8فبراير المقبل بحضور معجبيه ومحبيه
في اإلمارات حيث يغني لهم أشهر أغانيه.
آخ ــر أع ـمــال راغ ــب عــامــة أغـنـيــة {ط ــار الـبـلــد} مــن كـلـمــات نــزار
فرنسيس.

ربيع بارو د يغني «ديرولها العقل»
ط ـ ــرحربـ ـي ــع ب ـ ـ ــارو د أغ ـن ـيــة
جـ ــديـ ــدة بـ ـعـ ـن ــوان «دي ــرولـ ـه ــا
ال ـع ـقــل» ،وه ــي لـلــراحــل الـفـنــان
عقيل ،واختار الفنان اللبناني
أن يطلقها على طريقة الفيديو
كليب ،عبر قناته الرسمية على
«يــوت ـيــوب» ومــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي.
واخـ ـ ـت ـ ــار بـ ـ ـ ــارود أن ت ـكــون
ً
ربيع بارود
األغ ـن ـيــة إهـ ــداء شـخـصـيــا منه
إلى الشعب الجزائري ،وتحية
إلى روح المبدع الفنان عقيل.
ُيــذكــر أن ب ــارود ت ـعــاون مــع كــريــم ع ــوض ال ــذي أع ــاد تــوزيــع
َّ
وصور الكليب تحت إدارة المخرج روي أبو
{ديرولها العقل}،
خليل.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات
صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم
تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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1
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sudoku

ً
مهنيا :أمل يضيء أمامك طريق النجاح
فثابر على اجتهادك.
ً
ً
ّ
مشوق تمارس فيه سحرا
عاطفيا :يــوم
على الغير ال يضاهى.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتمتع بـجــاذبـيــة وبــأسـلــوب
ممتع في الحديث.
رقم الحظ.6 :

العذراء

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـحــضــر أج ــوب ــة طــرح ـهــا عليك
المسؤولون حول أسلوب عملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـخــوض م ـعــركــة م ــع الـشــريــك
بسبب الشك الذي ينتابك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـحــاط بـمــؤيــديــن وأصــدقــاء
ً
وتتخلص مما يعوق ّ
تحررك.
رقم الحظ.8 :

ً
مـهـنـيــا :تـجــد عــاجــات ســريـعــة لمشاكلك
العالقة منذ فترة.
ّ
ً
عاطفيا :تمتع بالحب فهو نعمة تبعد عنك
الوحدة واليأس.
ً
اجتماعيا :مفاجأة عائلية ّ
سارة تزيل عنك
بعض الهموم.
رقم الحظ.17 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :حضر لجديد في عملك واحذر
من يحاول تشويه سمعتك.
ً
عاطفيا :تطرأ ببالك مشاحنات ماضية
مع الحبيب ثم تبعدها عنك.
ً
اجتماعيا :اتصاالت مع بعض األشخاص
ً
تحضيرا لمناسبة مفرحة.
رقم الحظ.11 :

ّ
ً
مهنيا :تجتاز بقدراتك كــل مــا يواجهك
وتضع خطة للمستقبل.
ً
عاطفيا :تتخذ مبادرة على أمل التجاوب
ً
معك لكنك ترجع مخذوال.
ً
ّ
اجتماعياّ :
ّ
تصرفاتك
جمل صورتك ألن
أبعدت البعض عنك.
رقم الحظ.19 :

الجدي

القوس
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

يسأم.
 -7يرتطم (مبعثرة) – ثلثا
(لعن).
 -8نجمة كويتية (م) – دولة
إفريقية (م).

 -9عاتب – كرابيج.
 -10يصلحا.

صخرة الروشة

 -3كلبي أصيل (مبعثرة).
 -4أمرن (م) – إرشادات (م).
 -5نـبــدأ (مـبـعـثــرة) – اللهو
(م).
 -6تجدها فــى (ال ــرس ــوم) –

8
7
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ّ
ً
مهنيا :يسلط الضوء على شؤونك المالية
ً
بعد إحرازك ربحا.
ً
عاطفيا :مـشــاعــرك تنتابها ال ـبــرودة ألنك
مشغول بأمور أخرى.
ً
ّ
تتكيف بسهولة مع األوضــاع
اجتماعيا:
المتغيرة في العائلة.
رقم الحظ.14 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـب ــدو م ـت ـح ـ ّـم ـس ــا الس ـت ـث ـم ــار أو
لمغامرة في عملية واعدة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ظـ ــروف ت ـخـ ّـولــك اخ ـت ـبــار صــدق
عواطف الحبيب.
ً
اجتماعيا :ترغب في ممارسة هواية جديدة
في وقت الفراغ.
رقم الحظ.13 :

ً
مهنيا  :استثمار جــد يــد أو توظيف مالي
سيؤتي ثماره.
ً
عاطفيا :الشريك يعاني غيرة عمياء وال
يريد االقتناع.
ً
اجتماعيا :تشعر بالسعادة وتعيش أجواء
طيبة مع معارفك.
رقم الحظ.10 :

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تصبو إلى تحسين أوضاعك وهذا
ّ
يتطلب مثابرة.
ً
عاطفيا :ال راحة أجمل من تلك التي تجدها
مع الشريك.
ً
ّ
تتحرر هذه الفترة من قيد عائلي
اجتماعيا:
أو من وعد قطعته.
رقم الحظ.2 :

3

 20أبريل  20 -مايو

السرطان

 21مايو  21 -يونيو
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 -1مسلسل بطولة الفنانة
منى حسين.
 -2أ ثـقــل نغمة موسيقية –
سقط.

الجوزاء
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8

ً
عموديا:

6

9
3
8
6
7
5
1
2
4

 ( -1لن  ).....مسلسل بطولة
هدى وسحر حسين.
 -2عاصمتها «أربيل».
 -3عاصمتها – «بوجمبورا»
(م).
 ...... ( -4بــو رشـيــد) مذيعة
بحرينية.
 -5م ــأ – م ـت ـش ــاب ـه ــان -مــا
يجب كتمه.
 ...... ( -6بــول ـنــد) إعــامـيــة
كويتية (م) -ظبي أبيض.
 -7جب – شهر ميالدي (م).
 -8نـ ـسـ ـي ــج م ـ ــن «ب ــروتـ ـي ــن
شـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاف – ت ـ ـ ـجـ ـ ــد هـ ـ ــا ف ــي
(شاطئ).
 -9ندر (م) – السأم (م).
........ ( -10ج ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــم) نـجــم
وفنان قطري.

ً
مهنيا :تخدم مصالحك عبر اللجوء إلى
تقنيات حديثة.
ً
عاطفيا :تضطر إلى الحسم بعد الصعوبة
في التفاهم مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تنتقل إلى منزل جديد أو ترافق
أحدهم في سفر.
رقم الحظ.5 :

1

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل
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2

الثور

 21مارس  19 -أبريل
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بحر
تاريخ
تكوين
بصر
سياسة

sudoku
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 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ويضطرك إلى ّ
ّ
الرد أو
مهنيا :حدث يطرأ
ّ
التصرف السريع.
ً
عاطفيا :سوء تفاهم مع الحبيب ال يلبث
توضيحه.
أن يزول بعد
ّ
ً
تجنب الميول ّ
الهدامة واحذر
:
اجتماعيا ّ
األعداء المتخفين.
رقم الحظ.4 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :يـ ــؤثـ ــر الـ ــوضـ ــع ال ـف ـل ـك ــي فــي
ّ
معنوياتك وتفتر همتك في العمل.
ً
عــاطـفـيــا :تـنـشــأ أزم ــة ثـقــة مــع الـشــريــك
وتريد اختبار صدق عواطفه.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـجــد نـفـســك م ـض ـطــرا إلــى
ّ
تبرير موقف سلبي صدر عنك.
رقم الحظ.3 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4024الخميس  24يناير 2019م  18 /جمادى األولى 1440هـ

social@aljarida●com
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مجتمع

«الطب البديل» تحتفل بتكريم طلبتها
احـتـفـلــت جمعية ال ـطــب الـبــديــل الكويتية
بتكريم مجتازي ال ــدورة العلمية الثالثة،
برعاية الشيخة سهيلة السالم ،وحضور
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ال ـج ـم ـع ـيــة د .زب ــن
العتيبي ،والباحث ياسر قصار ،وأعضاء
الجمعية.
وتحدث العتيبي عن إنجازات الجمعية منذ
تأسيسها وإشهارها ،قائال" :لقد استشعرنا
أهمية الـطــب الـبــديــل منذ انـطــاق منظمة
الصحة العالمية  ،whoوقمنا بوضع أول
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـطــب ال ـبــديــل والـتـكـمـيـلــي
وال ـش ـع ـبــي خ ــال  ،2005-2002ن ـظ ــرا لما
أدركته المنظمة من إقبال كبير من شعوب
العالم على المعالجة بالطب البديل".
من جانبها ،قالت الشيخة سهيلة" :تشرفت
بتكريم الدفعة األولــى من خريجي الدورة
العلمية الثالثة" ،مؤكدة أهمية الطب البديل،

ً
متحدثا عن حالة ابنته التي شفيت
والد الطفلة

الذي يتناسب في أساليب العالج واالعتقاد
الــذي ســاد بمبدأ الـعــودة إلــى الطبيعة من
حيث أصوله وتطبيقاته المعاصرة.
وتمنت وصول هذا العلم إلى جميع الدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،مـ ـش ــددة ع ـلــى الـ ـ ــدور اإلي ـجــابــي
الذي تقدمه الجمعية في خدمة المجتمع،
من خــال ال ــدورات المجانية التي تقدمها
بشكل دوري.
مــن جـهـتــه ،أك ــد قـصــار أهـمـيــة ال ـعــاج عبر
ال ـم ـس ــارات الـعـصـبـيــة ،مـسـتـعــرضــا إح ــدى
ال ـحــاالت لطفلة تــم شـفــاؤهــا مــن شـلــل في
يــدهــا ،وت ـحــدث وال ــد الطفلة عــن معاناته
قبل شفاء ابنته ،موجها الشكر إلى الباحث
قصار على الجهود الكبيرة التي بذلها.
الشيخة سهيلة السالم وعضو جمعية الطب البديل د .قتيبة فرحان

ً
متحدثا
العتيبي

قصار مع فريق العمل

تكريم فايزة الضامرية

جابر الرياحي

مسك وعنبر
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مكتبة الكويت الوطنية احتضنت احتفالية مؤتمر األدباء العرب

ً
نظمت جلستين بمناسبة مرور  60عاما على دورته الرابعة
فضة المعيلي

احتوت االحتفالية على جلستين
ناقش فيهما المشاركون الكثير
من القضايا والهموم الثقافية
والتطلعات العربية ،التي
تضمنتها أوراق مؤتمر األدباء
العرب.

مجلة العربي
فخر للكويت
والصحافة
العربية
بصفة عامة

إبراهيم المليفي

ً
بمناسبة م ــرور  60عــامــا على
ال ـ ــدورة ال ــراب ـع ــة لـمــؤتـمــر األدبـ ــاء
الـ ـع ــرب ،أق ـي ـمــت احـتـفــالـيــة ضمن
فعاليات مهرجان القرين الثقافي
ال ـ  ،25احتضنتها مكتبة الكويت
الــوط ـن ـيــة ،أم ــس األول ،بـحـضــور
األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـمـجـلــس الــوطـنــي
للثقافة والـفـنــون واآلداب م .علي
الـ ـي ــوح ــة ون ـخ ـب ــة مـ ــن الـمـثـقـفـيــن
والجمهور.
وتضمنت االحتفالية جلستين
نــاقــش فيهما الـمـشــاركــون الكثير
م ــن ال ـق ـضــايــا وال ـه ـم ــوم الـثـقــافـيــة
والتطلعات العربية ،التي احتوتها
أوراق مؤتمر أدبــاء العرب ،والتي
ً
تعد مرجعا مهما في تاريخ الثقافة
الـعــربـيــة ،ألنـهــا خــرجــت مــن أفكار
رواد ع ــرب فــي مختلف المناحي
األدبية والفكرية والفنية.
وأدار الـجـلـســة األولـ ــى الـكــاتــب
عبدالوهاب الخضر ،الذي أشار إلى
قيمة الدورة التي جاءت بعد الدورة
الثالثة الـتــي أقيمت فــي الـقــاهــرة،
الفتا إلى أن المجلس الوطني قام
بطباعة ثالثة كتب اشتملت على
برامج وأبحاث وتوصيات المؤتمر
وما توفر من تغطيات صحافية له
عبر الصحف.
وف ـ ــي ورق ـ ـتـ ــه ال ـب ـح ـث ـي ــة ،أشـ ــار
الكاتب عمر الشهابي إلى الجانب
االق ـت ـص ــاد لـلـكــويــت أبـ ــان انـعـقــاد
الـمــؤتـمــر م ــن خ ــال م ـح ــاور ع ــدة،
م ـن ـهــا ال ـت ـغ ـيــر ف ــي سـ ــوق ال ـن ـفــط،
وأوج ـ ــه اس ـت ـخ ــدام م ـ ــوارد الـنـفــط،
والـتـغـيــر فــي ال ـعــاقــات العمالية،
وال ـت ـغ ـي ــرات ف ــي صـ ــرف إي ـ ـ ــرادات
ً
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن الـ ـتـ ـح ــوالت
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
خمسينيات القرن الماضي كانت
مفصلية.
وت ـ ـطـ ــرق الـ ـك ــات ــب الـ ـن ــاق ــد فـهــد
الـهـنــدال إلــى األفـكــار الـتــي طرحت
في المؤتمر من خالل التوصيات
وال ـقــرارات ،واإلش ــادة التي تلقاها
المؤتمر من المتابعين له بفضل

المشاركون في احتفالية مؤتمر األدباء العرب
التنظيم المتميز والرعاية الكبيرة،
والــدعــم مــن أمـيــر الـكــويــت الــراحــل
عبدالله السالم رحمه الله.

جهود القوميين العرب
وأوضح الهندال أن التوصيات
ركزت على ما خلصت إليه اللجان
التي شكلها المؤتمر ،وهي لجان
خ ــاص ــة بــالـنـشــر وال ـت ــوزي ــع الـتــي
أوصـ ـ ـ ــت ب ــإنـ ـش ــاء شـ ــركـ ــة قــوم ـيــة
لـ ـت ــوزي ــع ال ـك ـت ــب ال ـع ــرب ـي ــة ي ـكــون
مقرها القاهرة ،وتخفيض جمارك
ال ـك ـتــب وغ ـي ــره ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ل ـج ـنــة ال ـت ــرج ـم ــة ول ـج ـن ــة الـ ـت ــراث
ولجنة الدفاع عن حقوق المؤلف،
والتوصية العامة التي لها عالقة
بالمؤلف والكتاب.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أوض ـ ـ ـ ــح د .ط ــال
الـ ــرشـ ــود ،أن اس ـت ـض ــاف ــة ال ـكــويــت
ً
للمؤتمر فــي ذلــك الــوقــت كــان أمــرا
ً
مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــا ،وهـ ـ ــي الـ ـت ــي لـ ــم تـنــل
استقاللها بـعــد ،الفـتــا إلــى تنامي
ال ـف ـكــر ال ـق ــوم ــي ف ــي ال ـك ــوي ــت ،مما

انعكس على دائرة المعارف ودعمها
للحركات االحتجاجية العربية.
وذكـ ـ ــر أن ال ـم ــؤت ـم ــر ك ــان ــت من
نتائجه تأسيس الــرابـطــة األدبـيــة،
م ـت ـط ــرق ــا إل ـ ــى ث ــاث ــة جـ ــوانـ ــب فــي
المؤتمر من خالل خطابه ومحتواه
والموقف العدائي للوفد العراقي
ال ـ ـم ـ ـضـ ــاد لـ ـلـ ـم ــوق ــف ال ـ ـنـ ــاصـ ــري،
باإلضافة إلى مناهضة االستعمار.
أما د .عبدالرحمن اإلبراهيم فأكد
في ورقته البحثية ،أن المؤتمر قام
على جهود القوميين الـعــرب ،وأن
ال ـن ـشــاط األدبـ ـ ــي ل ــم يـقـتـصــر على
ال ـك ـتــب األدبـ ـي ــة ،ول ـك ــن ك ــان هـنــاك
ً
نشاط سياسي أيضا ،باإلضافة إلى
لجنة األندية التي كانت لها -وقتها-
أنشطة سياسية واجتماعية بارزة
في الكويت.
وبدوره ،قال مدير تحرير مجلة
العربي الكاتب إبراهيم المليفي ،إن
الكويت كانت دولــة مقنعة للنخب
الثقافية ،لتقيم فيها الدورة الرابعة
مــن المؤتمر ،حتى قبل حصولها
ً
على االستقالل ،مؤكدا أن الجميع

«صالح يعود» ...كوميديا سوداء حول الفساد
فادي عبدالله

قدمت فرقة المسرح العربي عرضا بعنوان
«صالح يعود» ،أمس األول ،على خشبة مسرح
الـشــامـيــة ،ضـمــن فـعــالـيــات مـهــرجــان الـقــريــن
الثقافي الـ ،25بحضور جمهور متذوق للفن
المسرحي ،يتقدمه رئيس مجلس إدارة الفرقة
المخرج أحمد الشطي ،وعضو هيئة التدريس
بالمع ـه ـ ــد العالي للفن ـ ــون المسرحية الفنان
د .شايع الشايع ،ونائب رئيس الفرقة صالح
القيالني.
وقبل انطالق الـعــرض ،ألقى الشطي كلمة
مقتضبة عبر فيها عن بالغ الحزن واأللم بفراق
فارسين من فرسان الفرقة ،عبدالمجيد قاسم
(عوعو) وحمد ناصر ،بمغادرتهما هذه الدنيا
الفانية ،قبل أقل من أسبوع ،مضيفا« :إليمان
المسرح العربي بأن الفن رسالة ،كابرنا على
جراحنا وارتأينا أن نلتزم بموعدنا بإقامة
عرض (صالح يعود) ضمن فعاليات مهرجان
القرين على مدى يومين متتاليين».
واستطرد« :هذان الفارسان الراحالن كانا
يحمالن رسالة الفن ،ولم يتوانا طــوال فترة
عطائهما ألكثر من نصف قرن عن بذل الغالي
والـنـفـيــس مــن أج ـل ـهــا» ،ثــم طـلــب الـشـطــي من
الحضور الوقوف دقيقة حداد على الفنانين
الراحلين.
ثــم بــدأ الـعــرض ونــوعــه كــومـيــديــا س ــوداء،
وث ـي ـم ـتــه ال ــرئ ـي ـس ــة ت ـت ـم ـحــور ح ـ ــول ان ـق ــاب
الـمـفــاهـيــم ،عـنــدمــا ي ــرى ال ـنــاس الـفـســاد أمــرا
طبيعيا ومعتادا ،في المقابل تصبح الطيبة
والنقاء أمرا مستغربا.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث الـمـســرحـيــة ح ــول مــواطــن
ب ـس ـيــط ي ــدع ــى «صـ ــالـ ــح» ،ي ـن ـت ـظــر دوره كــي
يجلس على مقعد في الحديقة العامة ،لكن

تحوالت
وأدارت الكاتبة ليلى المطيري
الجلسة الـثــانـيــة مــن االحـتـفــالـيــة،
والتي أكد فيها د .محمد الشحات
أن هذه االحتفالية تاريخية ،ألنها
تقترب مــن عمق الهوية العربية،
ومن ثم تطرق الشحات إلى محور
البطولة في الرواية العربية الذي
ط ـ ــرح ف ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ف ـ ــي دورت ـ ــه

الجسمي بدأ تصوير دوره
في «حدود الشر»

الثويني تميز باألداء ...ومطر مفاجأة العرض
●

فـ ــي الـ ـك ــوي ــت– وف ـ ــي وق ـ ــت م ـب ـكــر-
ك ــان ي ــدرك أهـمـيــة ال ـقــوة الـنــاعـمــة،
«وب ــال ـث ـق ــاف ــة نـسـتـطـيــع أن نحقق
مساحة أكبر من مساحة دولتنا»،
وأن مناخ الحرية كــان متوفرا في
الكويت منذ زمن بعيد.
وأش ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن والدة مـجـلــة
العربي كانت في فعاليات المؤتمر
عام  ،1958حيث صدر العدد األول
مـنـهــا ،كـمــا زار ع ــدد مــن المثقفين
مكاتب المجلة ،الفتا إلى أن «مجلة
الـعــربــي فخر للكويت والصحافة
العربية بصفة عامة».

الرابعة ،متسائال :هل يمكن فصل
الـ ــروايـ ــة ع ــن ال ـق ـصــة ال ـق ـص ـيــرة؟،
ليجيب« :بالطبع ال يمكن ذلك ألن
كال منهما ينتمي إلى السرد ،وأن
الجامع المشترك لألعمال األدبية
هو الصراع».
وأش ــار الـشـحــات إلــى مــا قدمه
سهيل إدريس من دراسة مهمة في
المؤتمر حــول البطل فــي الــروايــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـح ــوالت
المفاهيمية والتناسقية ،ومن ثم
اس ـت ـعــادة نـصــوص لـطــاهــر وطــار
ونجيب محفوظ ويوسف إدريس
والطيب الصالح وغيرهم في هذا
الشأن.
وتـحــدث د .خــالــد أبــوالـلـيــل عن
تحقيق قدمه عبدالحميد يونس
حول البطوالت في األدب الشعبي،
من خالل السير الشعبية ،متطرقا
إلـ ــى ال ـس ـي ــرة ال ـه ــال ـي ــة ،وبـطـلـهــا
أب ــوزي ــد ال ـهــالــي الـ ــذي ك ــان بطال
أحبه الفقراء ،ألن كل معاركه كانت
من أجــل نصرتهم والــدفــاع عنهم،
رغم أنه كان مهمشا في مجتمعه،

عكس دياب بن غانم الذي كان رمزا
للبطولة الفردية األنانية ،إضافة
إل ـ ــى م ــا أشـ ـ ــار إلـ ـي ــه م ــن ب ـط ــوالت
نسائية في تلك السير الشعبية مثل
«الجازية» وغيرها.
وت ـ ـنـ ــاول د .ع ـل ــي ع ــاش ــور فــي
ورقته البحثية «البحث عن الطفولة
الغائبة» ،وطرحه لموضوع تاريخ
الطفولة العربية ،والكتابة لألطفال،
وم ـف ـه ــوم ال ـن ـق ــد ل ـك ـتــب األطـ ـف ــال،
والنظرة التربوية لألدب ،في حين
تـنــاول الباحث خالد عبدالمعني
مـ ــوضـ ــوع الـ ـفـ ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة،
مشيرا إلى المعارض التي أقيمت
ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ،وال ـن ـجــاحــات الـتــي
حققتها ،وتأسيس المرسم الحر،
«وشكلت لجنة من أعضاء المؤتمر
أنفسهم ،لمنح الـجــوائــز للوحات
الفائزة في المسابقة ،التي أقيمت
ضمن فعاليات المعرض التشكيلي،
ال ــذي ش ــارك فـيــه  80فـنــانــا عربيا
بنحو  142لوحة ومنحوتة ،وكانت
مــواض ـيــع ال ـل ــوح ــات ت ـت ـحــدث عن
مقاومة االستعمار».

تأليف النشمي وإخراج دعيبس وأحداثه تدور في الستينيات
●

الرجيب ومطر والثويني في مشهد من العرض
ما من جدوى ،إذ باءت كل محاوالته بالفشل،
وال يأتي دوره ،أما اللصوص فقد استأثروا
بالكرسي ،وكــذلــك الــزوجــة التي تنظر عــودة
زوجها من الحرب رغم إعالن استشهاده ،واألم
وابنها ،إال «صالح» ،وفي النهاية تقوم البلدية
بعرض الكرسي في المزاد ،كإسقاط سياسي
ُ
واجتماعي على المواطن الذي هضم حقه.
في هذا العمل ،يبرهن الفنان الشاب خالد
الثويني في هذا العرض على قدراته التمثيلية
الرائعة في األداء الكوميدي ،والمقدرة على
تجسيد كــراكـتــرات مختلفة وبتميز ،إضافة
إ لــى إمكاناته الصوتية الجميلة فــي الغناء
المباشر ،كما برزت موهبة الفنان أمير مطر
نجل المخرج الراحل عبداألمير مطر -التيكانت مفاجأة العرض ،وأداء موفق للفنانين
محمد صفر وكفاح الرجيب.

ووف ــق الـمـخــرج عيسى الـحـمــر فــي تقديم
معادلة إيقاعية سليمة للعرض المسرحي،
وكذلك في االعتماد على عزف الفرقة الحي،
الذي أسهم في صنع الحدث الدرامي.
تحية لـفــريــق «صــالــح ي ـع ــود» ،فــي تجربة
شـبــابـيــة خــال ـصــة ل ـم ـخــرج ج ــدي ــد ،تستحق
الــدعــم واإلشـ ـ ــادة ،وق ــد وفـقــت فــرقــة الـمـســرح
العربي في هذا االختيار واالهتمام بالجيل
المسرحي الجديد.
يشار إلــى أن «صالح يعود» من تأليف د.
نادية القناعي وإخراج عيسى الحمر ،وتمثيل:
محمد صفر ،كفاح الرجيب ،خالد الثويني،
أمـيــر مـطــر ،عــدنــان مـهــدي ،وسينوغرافيا د.
ف ـهــد الـ ـم ــذن ،ومــوس ـي ـقــى ع ـبــدال ـلــه ال ـخــالــدي
وبدر الثويني ويعقوب الفيلكاوي ،وماكياج
واكسسوار رنا الوارث.

محمد جمعة

ب ــدأ الـفـنــان اإلم ــارات ــي أحمد
ال ـج ـس ـم ــي ت ـص ــوي ــر دوره فــي
الـ ــدرامـ ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة (حـ ــدود
الـ ـش ــر) ،ب ـطــولــة ال ـف ـنــانــة حـيــاة
ال ـف ـه ــد .وك ـ ــان ال ـج ـس ـمــي وصــل
إلــى الكويت قبل أيــام ،للشروع
فــي العمل المقرر عرضه خالل
رمضان المقبل.
مسلسل «حدود الشر» تأليف
محمد النشمي ،وإخــراج أحمد
دعيبس ،ومن إنتاج المجموعة
الفنية للمنتج باسم عبداألمير،
ويقع في  30حلقة.
ومن المقرر أن يشارك الفهد
فـ ــي ال ـع ـم ــل ن ـخ ـب ــة مـ ــن ن ـجــوم
الدراما الخليجية ،منهم أحمد
ال ـج ـس ـمــي وب ــاس ــم ع ـبــداألم ـيــر
وانتصار الشراح وسعاد علي
وهبة الدري وهنادي الكندري،
ومـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــراق إي ـ ـنـ ــاس ط ــال ــب
وياسة وفهد باسم وإلهام علي
وغـ ــرور وع ـبــدال ـعــزيــز الـنـصــار
ونورة محمد ومحمد عاشور.
وي ـ ـش ـ ـهـ ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ت ــول ـي ـف ــة
مختلفة من الفنانين من مراحل
ع ـم ــري ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،وربـ ـم ــا هــي
ال ـم ــرة األول ـ ــى مـنــذ ف ـتــرة الـتــي
تلتقي فيها هــذه األس ـمــاء في

حياة الفهد وأحمد الجسمي
عمل درام ــي واح ــد .ويـقــدم العمل
ً
ال ـش ــر ب ــرؤي ــة م ـغ ــاي ــرة ك ـل ـيــا عما
ت ـعـ َّـود عليه الـمـشــاهــد فــي أعـمــال
درامية سابقة ،حيث تناول الكاتب
النشمي قصة إنسانية مشوقة،
ت ـ ـ ــدور أح ــداثـ ـه ــا فـ ــي س ـت ـي ـن ـيــات
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،لـ ـيـ ـض ــع م ــن
خاللها تعريفا جديدا للشر عبر
الشخصية التي تجسدها الفنانة
ح ـيــاة ال ـف ـهــد ،ويـحـمــل المسلسل
ق ـي ـم ــة ع ــالـ ـي ــة مـ ــن حـ ـي ــث الـ ـط ــرح
والمضمون.
وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدد ،أع ـ ـ ــرب
الجسمي عــن سعادته بالتعاون
مـ ــع الـ ـفـ ـه ــد ،وقـ ـ ـ ــال فـ ــي ت ـصــريــح

ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي« :ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــي س ـ ـيـ ــدة
الشاشة وسيدة الدراما الفنانة
حياة الفهد ،وسعادتي كبيرة
لـمـشــاركـتــي لـهــا ف ــي أعـمــالـهــا،
وكلي فخر بأن أكون في العمل
الجديد لـشهر رمضان المقبل».
ُيذكر أن مسلسل «رمانة» آخر
عمل درامي شارك فيه الثنائي
أحمد الجسمي والفنانة حياة
الفهد ،والذي عرض في رمضان
 ،2017وهــو مــن بـطــولــة :باسم
عـ ـب ــداألمـ ـي ــر ،ه ـي ــا ال ـش ـع ـي ـبــي،
محمود بوشهري ،شيماء علي،
وآخرين ،تأليف يوسف الغيث،
وإخراج حسام حجاوي.

«القرين الثقافي» يكرم الفائزين بجائزة «الشباب التشكيلي »2019

الفائزون في الدورة الـ  10لـمعرض الشباب التشكيلي

أع ـلــن م ـس ــؤول ثـقــافــي كــويـتــي ال ـفــائــزيــن ف ــي الـ ــدورة
الـعــاشــرة لمعرض «الـشـبــاب التشكيلي» ،الـمـقــام ضمن
فعاليات مـهــرجــان الـقــريــن الثقافي الـ ــ ،25ال ــذي ينظمه
المجلس الــوطـنــي للثقافة والـفـنــون واآلداب ،وتختتم
أعماله  25الجاري.
وقال األمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس
د .بدر الدويش ،على هامش افتتاح المعرض المقام في
قاعة أحمد العدواني ،إن « 10شباب حازوا لقب الدورة
الحالية للمعرض من أصل  48شاركوا بـ 62عمال فنيا».
وأشاد الدويش باألعمال الفائزة «التي تستحق هذا
التكريم» ،مبينا أنها «اختيرت من قبل لجنة محايدة».
وأوضح أن هذا المعرض يعد من أهم المعارض الفنية
المعنية بفئة الشباب ،إذ يوفر فرصة حقيقية للتعريف
بهم وتشجيع مواهبهم ،وفتح قنوات لتسويق أعمالهم
الفنية.
وأضاف أن المعرض ،الذي يشترط مشاركة الشباب أقل
ً
من  30عاما ،يوفر منصة إعالمية كبيرة إلبراز مواهبهم،
ويسهم في بث روح التنافس فيما بينهم عبر اختيار
أفضل  10أعمال ،وتقديم جوائز مادية ومعنوية للفائزين.
من جهته ،قــال الفنان التشكيلي العماني د .سلمان
الـحـجــري ،إن «الـمـعــرض يسلط ال ـضــوء عـلــى الـمــواهــب
الشبابية ،بما يعكس وعــي الفنان الكويتي» .وأضــاف
الحجري ،الذي يشارك في المهرجان بمعرضه الشخصي،
أن فئة الشباب تميل إلى رسم البورتريه أو األشخاص

كموضوع رئيس ،وتستخدم األلوان الزيتية باعتبارها
خامة أولية.
بدورها ،قالت الفنانة ياسمين باقر ( 28عاما) إنها
شاركت في المعرض بصورة زيتية لفتاة استوحتها
من عمل قديم مشهور ،مع إضافة لمسة شرقية إليها.
من جهتها ،قالت الفنانة مريم المال ( 30عاما) ،إنها
شاركت في الدورة الحالية للمعرض بلوحتين باستخدام
األل ــوان الزيتية وورق الــذهــب ،مثمنة جـهــود المجلس
الوطني ودعمه لجهود الشباب.
من ناحيته ،عبر الفائز عبدالرحمن الحملي عن بالغ
سعادته بفوزه للمرة الثانية في المعرض التشكيلي،
الذي «يمنح الشباب فرصة كبيرة لتقديم إبداعاتهم».
وقال الفنان محمد الرئيس ،إن «المجلس حريص على
دعم الشباب عبر إقامة المعارض الفنية وورش العمل
والـمـحــاضــرات والـمـهــرجــانــات ذات الـصـلــة» ،مبينا أنه
شارك في النسخة الحالية من المعرض بعملين أحدهما
بورتريه معاصر ،وآخر لوجوه مختلفة باستخدام أكثر
من خامة.
وعلى هامش المعرض ،كــرم األمـيــن الـعــام المساعد
لقطاع الفنون الفائزين وهم :عثمان العثمان ،ومريم المال،
وزهراء الجريدان ،وياسمين باقر ،وعبدالرحمن الحملي،
وأحمد الحسيني ،ومحمد الرئيس ،وأمل جاسم ،وعلي
سبت ،وحسين البناي.
(كونا)

خبريات
كانيي ويست يسعد زوجته
كيم كارداشيان بفرقتها

يسعى مغني الراب العالمي
ً
كانيي ويست جاهدا إلسعاد
زوجته نجمة تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان ،بتقديم كل
ما يرضيها ويحافظ على
ً
عالقتهما معا في ظل العديد
من االنفصاالت التي تشهدها
هوليوود.
ً
وقرر ويست أخيرا أن يلتقي
بالفرقة المقربة إلى قلب
كارداشيان وهي فرقة «،»112
وعندما علم أنها تعشق أغنية
« »Cupidللفرقة ،التقي اثنين
من أعضائها واتفق معهما
على أن يغنياها لزوجته،
واتصل بها بالفيديو ليغنيا
لها مباشرة .وتعد هذه األغنية
أولى أغنيات الفرقة التي
ساهمت في شهرتها.

صراع بين أنجلينا جولي
وتشارليز ثيرون

كشفت تقارير صحافية عن
«حرب باردة» بين زوجة براد
بيت األولىتشارليز ثيرون
َّ
ومطلقته أنجلينا جولي بعد
األخبار التي انتشرت عن عودة
بيت لثيرون.
وأشارت صحيفة «صن»
البريطانية إلى صراع بين
النجمتين على مدار سنوات،
من أجل الحصول على أدوار
في أفالم هوليوود.
وآخر هذه الصراعات ،كان
تنافسهما على دور «عروس
فرانكشتاين» ،وهو فيلم ضخم
بدأت المفاوضات فيه عام
 2017ولم يتم االنتهاء منه
بعد.
وقال المصدر إن شركة
«يونيفيرسال» المنتجة
اختارت جولي للدور ،لكن
األخيرة ظلت تؤجل ولم توافق
مباشرة ،مما أبقى ثيرون
منتظرة اإلجابة ،ألنها كانت
الخيار البديل عنها وأضاعت
ً
بذلك فرصا أخرى على ثيرون.
وأشارت أنباء أخيرا إلى أن
ثيرون بدأت مواعدة براد
بيت ،زوج جولي السابق ،قبل
أسابيع ،مما قد يثير العداوة
بين النجمتين بشكل أكبر.

«»American Housewife
يعود بموسم ثالث

كشفت شبكة  ABCتفاصيل
جديدة للموسم الثالث
من مسلسل «American
 ،»Housewifeالذي سيعود في
 5فبراير المقبل ،وفق ما نشر
موقع «.»tvseriesfinale
وتأتى أولى حلقات الموسم
الجديد باسم «The Things
 ،»You Doوسيشهد هذا
الموسم العديد من األحداث،
منها إصرار غريغ على القيام
بضريبة العائلة ،في محاولة
منها لمساعدة كاتي ،ألخذ
األمور بجدية .وفي هذه
األثناء كانت هناك محاوالت
من أوليفر وآنا كات للفوز
بمسابقة اإلذاعية الشعبية،
وعند كشف تايلور تصرفات
بيرس غير السوية ،تساعدها
الفرق العائلية في سحب
اعتذارها.
المسلسل ينتمي لفئة
الكوميديا العائليةُ ،
وعرض
ألول مرة على شاشة قناة
«إيه بي سي» في عام ،2016
وهو من إخراج سارة دان،
ويشارك في بطولته عدد كبير
من النجوم ،أبرزهم :ماكانزي
مار ،شوكاني ميكسون ،كارلي
هيجس ،وجيرمي هاورد.
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دوﻟﻴﺎت
ّ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ دﻣﺸﻖ ﺑﻘﺼﻒ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان
• لندن تسحب مقاتالت من سورية والعراق • بوتين وإردوغان يبحثان االنسحاب األميركي والتدهور في إدلب

٢١

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﺪﻳﺮ
اﺳﺘﺨﺒﺎرات روﺳﻴﺎ

اﻟﺘﻘﻰ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺳﻴﺮﻏﻲ
ﻧﺎرﻳﺸﻜﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض أﻣﺲ
وﺑﺤﺚ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
واﻷﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ .وأﻋﻠﻦ ﺟﻬﺎز
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ أن ﻧﺎرﻳﺸﻜﻴﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ
اﻟﺮﻳﺎض ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
وﺳﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.
ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ ﻧﺎرﻳﺸﻜﻴﻦ رﺋﻴﺲ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﻴﺪان.
وﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء "ﺑﺤﺚ اﻟﻄﺮﻓﺎن
ﻃﺮق ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺪوﻟﻲ،
وﺳﺒﻞ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ".

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﺤﺔ
ﻗﻄﺮ ﻟﻐﺰة ﻣﻊ ﺗﺠﺪد اﻟﺘﻮﺗﺮ
ﺟﻨﺪﻳﺎن ﻓﻲ ﻗﻮة ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻳﺮاﻗﺒﺎن اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ  -اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت اﻟﺠﻮﻻن ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ )أ ف ب(

مع إعالن إسرائيل أن إيران
ﺑﺎﺗﺖ ﻋﺪوﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،وﺟﻴﺸﻬﺎ
ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺗﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻫﺪد ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ً
وﻗﺼﻒ ﻣﻄﺎر ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ،ردا
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
دﻣﺸﻖ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ.

ﺑﻴﺪرﺳﻮن إﻟﻰ أﻧﻘﺮة
وﻃﻬﺮان ...و»داﻋﺶ«
ﻳﺨﺴﺮ آﺧﺮ ﺑﻠﺪة
ﺷﺮق اﻟﻔﺮات

ﻓ ـ ـ ــﻲ أول رد ر ﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺤ ـﻴــﻂ دﻣ ـﺸ ــﻖ وﻣ ـﻄــﺎرﻫــﺎ
ورﻳ ـﻔ ـﻬ ــﺎ ،ﻟ ـ ـ ّـﻮح ﻣـ ـﻨ ــﺪوب ﺳــﻮرﻳــﺔ
اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺎر
اﻟﺠﻌﻔﺮي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺼﻒ ﻣﻄﺎر
ﺑــﻦ ﻏــﻮرﻳــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
ﺗﻞ أﺑﻴﺐ.
وﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﺗــﺆﻛــﺪ ﺧﺒﺮ
"اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة" ﻋـ ــﻦ اﺗ ـ ـﺠـ ــﺎه ﻃ ـﻬ ــﺮان
ﻟ ـﻠ ـﻀ ـﻐــﻂ ﻋ ـﻠ ــﻰ دﻣـ ـﺸ ــﻖ ﻟـﺘـﺘــﻮﻟــﻰ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺮد ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻗ ـ ـﺼـ ــﻒ إﺳـ ــﺮاﺋ ـ ـﻴـ ــﻞ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ً
اﻹﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﺒ ـﻨ ــﻰ رﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺎ
اﻟـﻀــﺮﺑــﺎت ،ﻗــﺎل اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻣﺴﺎء
أﻣﺲ اﻷول" :إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻟﻮﻗﻒ اﻻﻋﺘﺪاءات
اﻹﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻜ ــﺮرة ﻋـﻠــﻰ
اﻷراﺿ ــﻲ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ ،ﻓــﺈن ﺳﻮرﻳﺔ
ﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎرس ﺣ ـ ـﻘ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻋـ ــﻲ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ورد اﻟﻌﺪوان
اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ـﻄــﺎر دﻣـﺸــﻖ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎر
ﺗﻞ أﺑﻴﺐ".
واﺗﻬﻢ اﻟﺠﻌﻔﺮي ،ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ
ﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ــﻮﺿـ ــﻊ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ ،اﻟـﻤـﺒـﻌــﻮث
اﻷﻣ ـﻤ ــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﻧـﻴـﻜــﻮﻻي
ﻣﻼدﻳﻨﻮف ﺑـ "ﺗﻌﻤﺪ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺟﺮاﺋﻢ
اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ
اﻟ ـﻘ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺤ ــﻖ أﺑ ـﻨ ــﺎء
اﻟ ـﺠــﻮﻻن اﻟ ـﺴــﻮري اﻟﻤﺤﺘﻞ ،ﻛﻤﺎ

ﺗـﻌـﻤــﺪ ﺗ ـﺠــﺎﻫــﻞ ﺗـﺴـﻤـﻴــﺔ اﻷﺷ ـﻴــﺎء
ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ".

ﻣﻮاﺟﻬﺔ إﻳﺮان
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﺗ ـﺠ ــﺎﻫ ــﻞ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻹﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠ ــﻲ ﺑ ـﻨ ـﻴــﺎﻣ ـﻴــﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أﻣﺲ ﺧﻼل ﺗﻔﻘﺪه ﻗﺎﻋﺪة
ﺷﻴﺰاﻓﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻻن،
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
ً
إﻟﻰ إﻳﺮان ﺣﺼﺮا.
وﻛـﺘــﺐ ﻧـﺘـﻨـﻴــﺎﻫــﻮ ،ﻋـﻠــﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ
ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :زرت ﻗﺎﻋﺪة ﺷﻴﺰاﻓﻮن
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ وﺷـ ــﺎﻫـ ــﺪت ﺗ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﺎت
ﻗ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ .ﻗ ـﻠ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻀ ـﺒ ــﺎط :اﻟ ـﻌ ــﺪو
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟ ــﺬي ﻧﻮاﺟﻬﻪ ﻫــﻮ إﻳ ــﺮان.
إﻳﺮان ﺗﺼﺮح ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺰم ﺗﺪﻣﻴﺮﻧﺎ
ﺑ ــﺄﺳ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﻧـ ــﻮوﻳـ ــﺔ وﻳـ ـﺠ ــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ
إﺣ ـﺒ ــﺎط ذﻟـ ــﻚ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ إﻳ ـ ــﺮان ﺗﺸﻜﻞ
أﻳﻀﺎ ﻗﻮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ".
وﻗــﺎل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ" :إﻳ ــﺮان ﺗﺮﻳﺪ أن
ً
ﺗـﻄــﻮﻗـﻨــﺎ وأﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ﺣـﺼـﻨــﺎ أﻣــﺎﻣـﻴــﺎ
ﻓـ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ ﺣ ـ ــﺰب اﻟ ـﻠــﻪ
ً
وﺟ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻄــﺎع ﻏ ــﺰة ﺗﺪﻋﻤﻪ
ﺣﻤﺎس واﻟﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻵن
ﻳﺮﻳﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺼﻦ ﺛﺎﻟﺚ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ــﺪودﻧـ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻻن ﻣــﻦ
ﺧﻼل ﺗﻤﻮﺿﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ
ً
ﺳﻮرﻳﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن
ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻛﻞ ﻫــﺬا .ﻧﻀﺮب اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ .وﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﻴﻴﺪ
ﺳ ــﻼح اﻷﻧـ ـﻔ ــﺎق ﺑ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎن ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر

ﻋﻤﻠﻴﺔ درع اﻟﺸﻤﺎل وﻧﺤﻴﺪ ﺳﻼح
اﻷﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻏﺰة".
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف" :ﻧـ ـ ـ ـ ــﻮاﺟـ ـ ـ ـ ــﻪ إﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮان
واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤــﺎت اﻟ ـﻤــﻮاﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺛــﻼث ﺟﺒﻬﺎت ،وإﻧـﻨــﻲ ﻣﺘﺄﻛﺪ أﻧﻨﺎ
ﻧﻤﺘﻠﻚ اﻟـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﻫﺰﻳﻤﺔ اﻟﻌﺪو.
ﻧــﻮاﺟــﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻓــﻲ اﻟﺸﻤﺎل وﻓﻲ
ً
اﻟـﺠـﻨــﻮب وﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق وأﻳ ـﻀــﺎ ﻣﻦ
ﺳ ــﺎﺣ ــﺎت ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺪة ،وﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴــﻊ أن
ً
ﻧﻨﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ" ،ﻣﺆﻛﺪا" :رﺑﻤﺎ ﻫﻨﺎك
ﻓـ ــﻲ ﻏ ـ ــﺰة ﻣـ ــﻦ ﻓ ـﻜ ــﺮ أﻧ ـ ــﻪ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ
أن ﻳ ــﺮﻓ ــﻊ رأﺳ ـ ــﻪ وﻳ ـﻌ ـﺘ ــﺪي ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ.
أﻧـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻬ ــﻢ أن ﻳـ ـ ــﺪرﻛـ ـ ــﻮا أن اﻟ ـ ــﺮد
ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺎﺗﻼ وﻣﺆﻟﻤﺎ ﺟــﺪا .ﻧﺤﻦ
ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
وﻷي ﺗﺼﻌﻴﺪ".

ﻫﺠﻮم إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷرض ،ﻓ ـﻜ ـﻜ ــﺖ وﺣ ـ ــﺪات
اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ اﻟـ ـﺴ ــﻮري
ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﺎروخ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ،38أﻛﺪت دﻣﺸﻖ وﻣﻮﺳﻜﻮ
أن اﻟ ــﺪﻓ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ
أﺳﻘﻄﺘﻬﺎ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وذﻛﺮ ﻣﻮﻗﻊ "ﻳﻮﻣﻴﺎت ﺳﻮرﻳﺔ" أن
"اﻟـﺼــﺎروخ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻄﻨﺎ ﺑﺮﻳﻒ
ً
دﻣﺸﻖ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ
ً
رأس اﻟﻨﺒﻊ" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن وﺣﺪات
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻃﺎﺋﺮة
اﺳ ـﺘ ـﻄــﻼع إﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ أﺳـﻘـﻄـﺘـﻬــﺎ
ً
اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

وأﻛﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﺑـﻬــﺮام ﻗﺎﺳﻤﻲ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ "ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس" إﺛﺮ اﻟﻬﺠﻮم
ً
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻷﺧﻴﺮ ،ﻣﻌﻴﺪا اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ أن ﺣﻀﻮر إﻳ ــﺮان ﻓــﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
اﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎري ،وﻟ ـﻴــﺲ ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﻣــﻮاﻗــﻊ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

ﺿﺮورة اﺳﺘﻌﺎدة دﻣﺸﻖ اﻟﺴﻴﺎدة
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أراﺿﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﺗﺤﻀﺮ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻤﺔ
ﺛ ــﻼﺛ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﻮﺗ ـﻴ ــﻦ وإردوﻏ ـ ـ ـ ــﺎن
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ
ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﻛﺠﺰء ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
أﺳﺘﺎﻧﺔ ﻟﻠﺴﻼم اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ دوﻟﻬﻢ
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ﺑﻮﺗﻴﻦ وإردوﻏﺎن

اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ

ً
ﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ،ﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ وﻧﻈﻴﺮه
اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن ﻓﻲ
ﻣــﻮﺳ ـﻜــﻮ أﻣ ــﺲ ﻣ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت ﺣــﻮل
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺗ ـﻨــﺎوﻟــﺖ "ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ آﻣـﻨــﺔ"
ﺗﺴﻌﻰ أﻧـﻘــﺮة ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻟﻤﻨﻊ أي
ﺣـﻜــﻢ ذاﺗ ــﻲ ﻛ ــﺮدي ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺪود
واﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ،
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺗﻔﺎق وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر
ﻓﻲ إدﻟﺐ.
وﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻤـ ــﺔ ،أﻛـ ـ ـ ــﺪت وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟــﺮوﺳـﻴــﺔ ،أن اﻟﻮﺿﻊ
ﻓــﻲ إدﻟــﺐ ﻳﺘﺪﻫﻮر وﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن اﻷراﺿـ ـ ــﻲ ﻫـﻨــﺎك
ً
ﺑﺎﺗﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة "ﺟﺒﻬﺔ
ً
اﻟﻨﺼﺮة" ﺳﺎﺑﻘﺎ.
وﻗ ــﺎل إردوﻏ ـ ــﺎن ،اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ،اﻧــﻪ
ﺳ ـﻴ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻣ ـ ــﻊ ﺑ ــﻮﺗـ ـﻴ ــﻦ اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح
ﻧﻈﻴﺮﻫﻤﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
إﻧـ ـﺸ ــﺎء "ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ آﻣـ ـﻨ ــﺔ" ﺗـﺴـﻴـﻄــﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻋﺎرﺿﺘﻬﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ

وﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗﻤﺴﻚ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑـﻘــﺮاره
اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "دﻳﻠﻲ ﻣﻴﻞ" أﻣﺲ
اﻷول ﻋـ ــﻦ اﻋ ـ ـﺘ ـ ــﺰام ﻗـ ـ ـ ــﻮات ﺳ ــﻼح
اﻟ ـﺠــﻮ اﻟـﻤـﻠـﻜــﻲ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ ﺳﺤﺐ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺎﺗﻼﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮاز "ﺗﺎﻳﻔﻮن" ﺳﺘﻌﻮد
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻘﻠﺺ ﻋﺪد
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺗﻞ "داﻋــﺶ" ﻣﻦ
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وأوﺿﺨﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،أن "اﻟﻘﻮات
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال
ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻬﻤﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺳﻮرﻳﺔ،
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻐﺎدر ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﻗﻮات اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ".

»ﻗﺴﺪ« و»داﻋﺶ«
وﺑﺪﻋﻢ أﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺳﻴﻄﺮت ﻗﻮات
ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻗﺴﺪ( أﻣﺲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺑ ـﻠ ــﺪة اﻟ ـﺒ ــﺎﻏ ــﻮز ﺑ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ــﺰور،
ﻟـﺘـﺤـﺼــﺮ "داﻋـ ـ ــﺶ" ﻓ ــﻲ ﻣــﺰرﻋـﺘـﻴــﻦ

اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ...وﺑﺎﺳﻴﻞ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻘﺪة اﻟﺴﻨﻴﺔ
ﻫﺎﺷﻢ :وزﻳﺮ »اﻟﺘﺸﺎوري« ﺳﻴﺼﻮت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻠﻒ واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻋﻮن
•

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

•

ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪو أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻟ ــﻼدوار ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ورﺋـﻴــﺲ "اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺤﺮ" وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻻﻋﻤﺎل ﺟﺒﺮان
ﺑﺎﺳﻴﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻠﺤﻠﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎﺋﺐ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻋﻘﺪة ﺗﻤﺜﻴﻞ "اﻟﻠﻘﺎء
اﻟﺘﺸﺎوري".
ً
وﻛـﺜــﻒ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي اﺗـﺼــﺎﻻﺗــﻪ ،أﻣ ــﺲ ،ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ اﻻﺿ ــﻮاء،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻘﻰ ،أﻣﺲ اﻻول ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻴﻪ
ﺑﺮي ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻴﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إن "ﺑ ــﺮي ﻗــﺪ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﺤﺐ وزارة
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻨﻬﺎ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"،
ﻣﻀﻴﻔﺔ" :ﺳﺘﺘﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﻨﺪ ﻟﻪ وزارة
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻدارﻳﺔ".
واﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺼﺎدر أن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن "ﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ
ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم
ﻧﺴﻒ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ".
وﺧﺘﻤﺖ" :ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﺪرﺟﺖ وﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟــﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ
اﻟﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل أﻳﺎم ،أو اﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ".
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻧﻘﻞ ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ "اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ" اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ
ﺑﺰي ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﺗﺸﺪﻳﺪه ،ﺧﻼل ﻟﻘﺎء
"اﻻرﺑﻌﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ" أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ اﻧﻨﺎ "ﻳﺠﺐ ان ﻧﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ
اﻟﺴﻤﺴﺮات واﻟﺨﻼﻓﺎت واﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ،ﻟﻜﻲ ﻧﻨﻄﻠﻖ اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻻوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬه ﻣﻦ اﺟﺮاءات ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺌﻠﺔ" .وأﺿﺎف
ﺑﺰي" :اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي ﺳﻤﻊ ﻛﻼم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي،
ّ
أﻣﺲ ،وﻧﻘﻞ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﺧﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺄﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ اﻟـ  ،٦أو أﺣﺪ اﻟـ 3اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ".
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،أﺑﺪى ﻋﻀﻮ "اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري" اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻗﺎﺳﻢ

ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻔﺪي أﻣﺲ )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
اﻟﺤﺮﻳﺮي
ﻫﺎﺷﻢ ،أﻣﺲ ،ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص،
اذ ﻗــﺎل" :وزﻳــﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﻘﺎء ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑ ــﺎﻟ ـﺜ ــﻮاﺑ ــﺖ اﻻﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،اﻷﻣﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻨﻘﺎش
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻠﻒ واﻟﻘﻀﻴﺔ ،ووﻓﻖ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن اﻟﺬي ﺗﺠﻤﻌﻨﺎ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ" ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن "اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ".
وﻟﻔﺖ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻰ أن "ﻫﻨﺎك أﺟﻮاء اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺘﻠﻤﺴﻬﺎ
ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ اﻟ ـﺤــﺮاك اﻟ ــﺬي أﻃـﻠـﻘــﻪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﻠﻜﻒ ﻣﻄﻠﻊ
اﻻﺳﺒﻮع ،ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻮاﺗﻴﻤﻪ ﺳﻌﻴﺪة ،إذا ﻣﺎ ﺳﺎرت
اﻻﻣﻮر ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻠﻖ ﺑﺎﺳﻴﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﺳﻨﺪات
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ووﺻﻔﻬﻢ ﺑـ"اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺠﻴﺪﻳﻦ" .وﻗﺎل ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ

إﻟــﻰ ﺷﺒﻜﺔ " "CNNاﻹﺧـﺒــﺎرﻳــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣـﺴــﺎء أﻣــﺲ اﻷول:
"اﻟـﻘـﻄــﺮﻳــﻮن ﺑـﺼــﺪد ﺷ ــﺮاء ﺳـﻨــﺪات ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وأدﻋ ــﻮ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﻷﻧﻪ آﻣﻦ وذو ﻋﺎﺋﺪ ﺟﻴﺪ ،ﺗﻌﺮﻓﻮن ﻟﺒﻨﺎن
وﺗﻌﺮﻓﻮن أﻧﻨﺎ ﻣﺮرﻧﺎ ﺑﺄﺳﻮأ اﻟﻈﺮوف وﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ" .وﺗﺎﺑﻊ:
"ﻧﺤﻦ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ وأﻛﺜﺮ ،وأﻋﻠﻢ
أﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺸﺠﻌﻬﻢ وﻧﺸﺠﻊ
أﺻﺪﻗﺎءﻧﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﺒﻨﺎن ،واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻧﻬﻴﺎر ﻟﺒﻨﺎن".
وﻓ ــﻲ ﻣـﻌــﺮض رده ﻋـﻠــﻰ ﺳ ــﺆال ﺣ ــﻮل إن ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺘــﻮﺗــﺮات
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺒﻘﻴﻪ ﻣﺴﺘﻴﻘﻈﺎ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ،ﻗﺎل ﺑﺎﺳﻴﻞ" :ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻴﻘﻈﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻤﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻨﺎ وﺳﻴﺎدﺗﻨﺎ،
ً
ً
ً
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﺤﻮ  150ﺧﺮﻗﺎ ﺟﻮﻳﺎ وﺑﺮﻳﺎ ﻟﻠﻘﺮار اﻷﻣﻤﻲ  ،1701ﻫﺬا
ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ".

ﺻـﻐـﻴــﺮﺗـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﻤـﺤــﺎذﻳــﺔ
ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
ووﻓ ــﻖ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﻤــﺮﺻــﺪ اﻟـﺴــﻮري
راﻣـ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﻦ ،ﻓ ـ ــﺈن ﺗ ـﻘ ــﺪم
"ﻗ ـﺴــﺪ" ﺟ ــﺎء ﻏ ــﺪاة ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧ ـﺤ ــﻮ ﻧ ـﺼ ــﻒ اﻟـ ـﺒ ــﺎﻏ ــﻮز ﻓ ــﻮﻗ ــﺎﻧ ــﻲ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ آﺧﺮ ﺑﻠﺪة ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
"داﻋ ــﺶ"ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻀ ـﻔ ــﺎف اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ
ً
ﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺮات ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ أﺟﻠﻰ 4900
ﺷـﺨــﺺ ﺑﻴﻨﻬﻢ  470ﻣــﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ
ﻣﻨﺬ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳ ـﻴ ـﻄ ــﺮة اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮات ذات اﻷﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ دﻳﺮ اﻟﺰور.

ﺣﻞ وﻋﻘﻮﺑﺎت
وﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻳـ ـ ــﻮم ﻣ ـ ــﻦ رﻓـ ـ ــﻊ اﻷردن
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﺗ ـﻤ ـﺜ ـﻴ ـﻠــﻪ اﻟ ــﺪﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ــﻲ
ﺑﺪﻣﺸﻖ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻛﻘﺎﺋﻢ
ﺑ ــﺎﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﺑ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻔــﺎرﺗــﻪ
ﻟ ــﺪﻳ ـﻬ ــﺎ ،أﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻌ ــﻮث اﻷﻣ ـﻤ ــﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺪرﺳﻮن ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى "داﻓﻮس" ،ﻋﻦ
زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان
ﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ،
ّ
أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻣﺲ
اﻷول ﻣﺸﺮوع "ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ" ﻟﻔﺮض
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر
اﻷﺳﺪ وداﻋﻤﻴﻪ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

»ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺻﻨﻌﺎء« ﺗﻀﺮب ﻷول
ﻣﺮة وﺗﻔﺠﺮ ﻣﺨﺎزن ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
أﻓـ ـ ــﺎدت "ﻗـ ـﻨ ــﺎة اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ" ﺑـ ــﺄن اﻧ ـﻔ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﻦ وﻗ ـﻌ ــﺎ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺻﻨﻌﺎء اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة
اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،أﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻛﺎن أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻟﺠﺎن "ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺻﻨﻌﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ"
ً
واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺨﺰﻧﺎ ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ واﻷﺳﻠﺤﺔ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،أﻧﻮر ﻗﺮﻗﺎش ،إﻧﻪ "ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺼﻒ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ،
اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ّ
ﺗﻘﻮض اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻮﻳﺪ وﻣﺴﺎﻋﻲ
ّ ً
اﻟـﺘـﻘــﺪم ﻧـﺤــﻮ اﻟ ـﺴ ــﻼم" ،ﻣ ـﺸ ــﺪدا ﻋـﻠــﻰ أن ُ"ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ ﻫــﺬه
ً
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗ ُﺪﻣﺎ".
وأﺿــﺎف ﻗﺮﻗﺎش ﻋﺒﺮ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﺗ ـﻬــﺎم اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ ﺑــﺈﻃــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﺤــﺮب وﻋــﺮﻗـﻠــﺔ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ إﻟــﻰ
اﻟﺴﻼم ،ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﺨﻠﻊ اﻟﻘﻔﺎزات اﻟﻤﺨﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺤﻮﺛﻲ اﻟﻤﺘﻌﻨﺖ".
وﺗــﻮﻗــﻊ ﻫ ــﺎدي ﻫـﻴــﺞ ،رﺋـﻴــﺲ وﻓــﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ً
اﻟـﻤـﻌـﺘــﺮف ﺑـﻬــﺎ دوﻟ ـﻴ ــﺎ ﻓــﻲ ﻣ ـﺸ ــﺎورات اﻷردن أﻣ ــﺲ ،أن
ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﺗﺒﺎدل
اﻷﺳﺮى ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺸﺮة أﻳﺎم.
وﺟــﺮت ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫــﺎدي واﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ
اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷردن اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﻴﻦ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻷﺳﺮى اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﻴﺠﺮي ﺗﺒﺎدﻟﻬﻢ.
وﺗﺪﻓﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﺗﺠﺎه إﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻷﺳﺮى
وﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﺗ ـﻔ ــﺎق ﺳ ــﻼم ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻴ ـﻨــﺎء اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪة اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ .وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان
واﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻤــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻹﻧ ـﻬــﺎء اﻟـﺤــﺮب
اﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻮازاة ذﻟـ ــﻚ ،ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ
اﻷﺣﻤﺮ ،إﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ إﺣﺮاز "ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ" وﺣﺜﺖ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ .وأﻋﻠﻨﺖ
ً
اﻟﻠﺠﻨﺔ إرﺳﺎل  15ﻣﻨﺪوﺑﺎ ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﺳﺮى ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
)ﻋﺪن ـ ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ﻗﺮر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻨﻊ إدﺧﺎل
اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ،أﻣﺲ ،إﻟﻰ ﻗﻄﺎع
ً
ﻏﺰة ،ردا ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪد إﻃﻼق اﻟﻨﺎر
ﻗﺮب اﻟﺤﺪود ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر اﻟﻘﻠﻖ
ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻗﺘﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ "ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻘﺴﺎم"
اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﺤﺮﻛﺔ
"ﺣﻤﺎس" وأﺻﻴﺐ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ
ﻗﺼﻒ دﺑﺎﺑﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
اﺳﺘﻬﺪف ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول
ﻧﻘﻄﺔ رﺻﺪ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ،ردا ﻋﻠﻰ إﺻﺎﺑﺔ
ﺟﻨﺪي إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺮﺻﺎص
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗﺮب ﺣﺪود ﻏﺰة.

اﻹﻣﺎرات ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ ﺑﻠﺠﻢ إﻳﺮان

رأى ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻨﺪوﺑﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﺳﻌﻮد ﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺎﺳﻲ ،أن
"إﻳﺮان ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﺳﻢ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﺮاع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
واﻟﻴﻤﻦ ،وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﺘﻮﺗﺮ
وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﻳﺠﺐ ﻟﺠﻤﻬﺎ".
وﻗﺎل اﻟﺸﻤﺎﺳﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺣﻮل
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،إن ﻃﻬﺮان "ﺗﻘﺪم
دﻋﻤﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،وﺗﺰودﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺼﻮارﻳﺦ واﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺪون
ﻃﻴﺎر".

اﻟﻤﻐﺮب ﻳﻔﻜﻚ
ﺧﻠﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»داﻋﺶ«

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أﻣﺲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻠﻴﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" ﻣﻜﻮﻧﺔ
ﻣﻦ  13ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻣﻌﺘﻘﻼن ﺳﺎﺑﻘﺎن ﺣﻮﻛﻤﺎ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻹرﻫﺎب.
وذﻛﺮت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن أن اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻨﺸﻄﻮن ﻓﻲ ﻣﺪن ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﺑﻤﻮازاة ﺳﻌﻴﻬﻢ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت "إرﻫﺎﺑﻴﺔ"
ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

٢٢
دوﻟﻴﺎت
اﻟﺠﺰاﺋﺮ» :زﺣﻤﺔ« ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ...واﻟﺠﻴﺶ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ
دلبلا
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ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺣﺔ ً اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺮاﻛﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي
ﺑﺴﺒﺐ زﺣﻤﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺗﺮﺷﺤﻪ
ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ.

ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ـ ــﻢ ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻦ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮي ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ﺑ ـ ـﻌـ ـ ُـﺪ ﺗ ــﺮﺷـ ـﺤ ــﻪ ﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ ﺧ ــﺎﻣ ـﺴ ــﺔ،
رﻏــﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻷﺣ ــﺰاب اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
اﻻﺋ ـ ـﺘـ ــﻼف اﻟـ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻢ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ،ارﺗ ـﻔ ــﻊ
ﻋــﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟــﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر اﺟـ ــﺮاؤﻫـ ــﺎ ﻓــﻲ
 18اﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،اﻟـ ــﻰ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ
ً
 62ﺷ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﺎ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﻢ ﺣ ــﺰﺑ ـﻴ ــﻮن
وﻣﺴﺘﻘﻠﻮن.
وذ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت وزارة ا ﻟـ ــﺪا ﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ
ً
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،أن  11ﺣﺰﺑﺎ
ً
و 50ﺣﺮا ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ .وأﻣﺲ،
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ »اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎء اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ«،
ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷﺢ ،ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ
أول ﺣﺰب ذي ﺗﻮﺟﻪ إﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﻠﻦ
دﺧﻮﻟﻪ ﻣﻌﺘﺮك اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت.
وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻗﻴﺎدات ﺣﺰﺑﻴﺔ،
أﺑــﺮزﻫــﺎ رﺋﻴﺲ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﻌﻴﺪ ،اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺒﻖ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ ،اﻟــﺬي ﻳــﺮأس ﺣﺰب
»ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت« ،واﻟﺬي ﻳﺨﻮض
ﻏﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

وﺑ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻦ أﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮز اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺷ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،اﻟﻠﻮاء اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ
ﻏـ ــﺪﻳـ ــﺮي ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺣ ـﺼ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ دﻋ ــﻢ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺑ ــﺎرزة ﻣـﺜــﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
واﻟـ ـﺤـ ـﻘ ــﻮﻗ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرز ﻣ ـ ـﻘـ ــﺮان آﻳ ــﺖ
اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدي اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻓــﻲ
»ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ« أﺣﺪ أﻗﺪم
اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
وﺗﺤﺪﺛﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ
ﻧﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ
اﻟﺘﺮﺷﺢ .ﻛﻤﺎ ﻗﺪم ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮﺿﻴﺎف،
ﻧـ ـﺠ ــﻞ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻣـﺤـﻤــﺪ
ﺑــﻮﺿـﻴــﺎف ،ﻃﻠﺐ ﺗــﺮﺷـﺤــﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻨ ــﺎﺷ ــﻂ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ اﻟـﻤـﺜـﻴــﺮ
ﻟﻠﺠﺪل رﺷﻴﺪ ﻧﻜﺎز.
وﺗﺘﺠﻪ »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ«،
أﻛـﺒــﺮ ﺣــﺰب إﺳــﻼﻣــﻲ ،إﻟــﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ
رﺋـﻴـﺴـﻬــﺎ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮزاق ﻣ ـﻘ ــﺮي ،ﻛﻤﺎ
ﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳ ــﺪﻓ ــﻊ ﺣ ــﺰب »اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎل«
اﻟـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎري ﺑ ــﺄﻣ ـﻴ ـﻨ ــﻪ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ــﻮﻳ ــﺰة
ﺣﻨﻮن ،إﻟﻰ اﻟﺴﺒﺎق ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وﻃ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺖ أﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺰاب اﻻﺋـ ـ ـﺘ ـ ــﻼف
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻢ ﺑ ــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ،
وﻫـ ــﻲ »ﺟ ـﺒ ـﻬــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺮﻳــﺮ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ

)اﻷﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻼن( ،ﺣ ـ ــﺰب اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ــﺬي
ﻳﻘﻮد اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ،و«اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ« )اﻷرﻧ ــﺪي(،
اﻟــﺬي ﻳـﻘــﻮده رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء أﺣﻤﺪ
أوﻳـﺤـﻴــﻰ ،و«ﺗﺠﻤﻊ أﻣــﻞ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ«،
ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻋ ـﻤــﺎر ﻏـ ــﻮل ،اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮب ﻣﻦ
ﻣﺤﻴﻂ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،رد اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﻋـﻠــﻰ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎدات اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﺗـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ أﺣـ ـﻤ ــﺪ ﻗ ــﺎﻳ ــﺪ
ﺻﺎﻟﺢ ،ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع ،رﺋﻴﺲ
أرﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮي ،أﻣــﺲ
اﻷول ،ﺑـ »اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺗﺄﻣﻴﻦ
ً
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت« ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛﻠﻤﺔ
أﻟـﻘــﺎﻫــﺎ ﺧ ــﻼل زﻳ ــﺎرﺗ ــﻪ ﻟـﻤـﻘــﺮ ﻗـﻴــﺎدة
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ» :ﻳﺴﻌﻰ
أﻓ ـ ــﺮاد اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ
ﺑ ـﻘــﻮة إﻟ ــﻰ أن ﻳ ــﻮﻓ ــﻮا ﺑــﻮاﺟـﺒــﺎﺗـﻬــﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻼدﻫﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ً
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،وﻓﻘﺎ
ﻟـ ــﻺﺟـ ــﺮاءات واﻟ ـﻘ ــﻮاﻧ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺴــﺎرﻳــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل ،ﻫ ـ ــﺬا ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣــﻦ
ﺑـﻘــﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﺻ ــﻮات ،ﻣــﻊ اﻷﺳــﻒ

اﻟـﺸــﺪﻳــﺪ ،اﻟﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻃــﺮح
ذات اﻷﺳ ـﺌ ـﻠــﺔ ،ﻓ ـﺘ ــﺎرة ﻳـﺘـﺴــﺎء ﻟــﻮن:
ﻟﻤﺎذا ﻳﻨﺘﺨﺐ أﻓﺮاد اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ داﺧــﻞ اﻟﺜﻜﻨﺎت؟ وﻋﻨﺪﻣﺎ
أﺻﺒﺤﻮا ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2004ﻳﻤﺎرﺳﻮن
واﺟ ـ ـﺒ ـ ـﻬـ ــﻢ وﺣ ـ ـﻘ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﻲ
ﺧ ــﺎرج اﻟـﺜـﻜـﻨــﺎت ،أي ﻣــﻊ إﺧــﻮاﻧـﻬــﻢ
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ ،ﺑـ ـ ـ ــﺪأت ﻧـ ـﻔ ــﺲ ﻫ ــﺬه
اﻷﺻ ــﻮات ﺗـﻄــﺮح أﺳـﺌـﻠــﺔ ﻻ أﺳــﺎس
ﻟﻬﺎ وﻻ ﻣﺒﺮر«.
وﺟﺪد رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن
»ﻣﻬﺎم اﻟﺠﻴﺶ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 28
ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻫﻲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻟﻦ
ً
ﻳﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ أﺑﺪا ،ﺑﻞ ﺳﻴﻈﻞ ﻛﺠﻴﺶ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻨﻈﻢ وﻣﺤﺘﺮف ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﻛﻞ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.
وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻻت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن
ﻣ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪون ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﺗـﺼــﻮﻳــﺖ
اﻟﺠﻴﺶ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ إن »ﻫﺆﻻء ﻟﻢ ﻳﻮﻟﻮا
أي اﻋـﺘـﺒــﺎر ﻟــﻮاﺟــﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟــﺬي
ﻫﻢ ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑــﻪ« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ
ً
»ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻛــﺎﻣــﻼ ﻓــﻲ اﺗﺨﺎذ
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ﺻﻮرة أرﺷﻴﻔﻴﺔ ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺟﺰاﺋﺮي ﺿﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ )روﻳﺘﺮز(
اﻹﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﻤــﻼﺋـﻤــﺔ
ﺿﺪﻫﻢ« ،وﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻬﻢ »ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن
وﻓﻖ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺠﺎﻣﺤﺔ واﻟﻨﻮاﻳﺎ
اﻟﺴﻴﺌﺔ واﻷﻃﻤﺎع اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«.
ً
وﻧﺸﺮ اﻟﻠﻮاء ﻋﻠﻲ ﻏﺪﻳﺮي ﻣﻘﺎﻻ
ً
ً
ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﺣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﺑ ــﻮﺗ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ،وﺣ ـ ّـﻤـ ـﻠ ــﻪ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ
»اﻹﺧـ ـﻔ ــﺎق ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻨــﺎء دوﻟـ ـ ــﺔ« ،ودﻋ ــﺎ
ﻗــﺎﺋــﺪ أرﻛـ ــﺎن اﻟـﺠـﻴــﺶ ﻗــﺎﻳــﺪ ﺻﺎﻟﺢ
إﻟﻰ »ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﺑﻮﻗﻒ اﻻﻧﺤﺮاف«.
اﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺑ ــﺪأ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ

اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺳـﻴــﺮﻏــﻲ ﻻﻓـ ــﺮوف ،أﻣــﺲ،
زﻳﺎرة إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﻴﻦ،
ﺑـ ــﺪﻋـ ــﻮة ﻣـ ــﻦ ﻧـ ـﻈـ ـﻴ ــﺮه ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻘ ــﺎدر
ﻣـﺴــﺎﻫــﻞ ،ﻟﺒﺤﺚ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.

أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺸﻴﺮ وﻳﺪﻋﻢ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮدان

اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑـ »ﺛﻮرة  ٢٥ﻳﻨﺎﻳﺮ«

اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺤﺸﺪ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻴﻮم ﻓﻲ »ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ«

اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﺒﺤﺚ »أزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎرات« ﺑﻌﺪ رواج ﺣﻤﻠﺔ »ﺧﻠﻴﻬﺎ ﺗﺼﺪي«

اﺳﺘﻘﺒﻞ أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
أﻣــﺲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺴــﻮداﻧــﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪوﺣ ــﺔ ،وﺟـ ــﺪد دﻋ ـﻤ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﺴ ــﻮدان ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
واﺻ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻮداﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺤـﺸــﺪ
ﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.
وﻧﻘﻞ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ
ﺗﻤﻴﻢ ﻗﻮﻟﻪ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،إﻧﻪ
ﻳﺪﻋﻢ وﺣﺪة واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮدان .وﺟﺎء ﻓﻲ
ﺑﻴﺎن اﻟﺪﻳﻮان أن اﻟﺰﻋﻴﻤﻴﻦ ﺑﺤﺜﺎ »اﻟﺘﻄﻮرات
واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت« اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ــﻮاﺟ ـﻬ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺴ ــﻮدان
وﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻼم ﻓ ــﻲ إﻗ ـﻠ ـﻴــﻢ دارﻓـ ـ ــﻮر اﻟ ــﺬي
ﻣﺰﻗﺘﻪ اﻟﺤﺮب.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰﻳﺎرة ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ ﺧﺎرج
اﻟﺒﻼد ،ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﺤﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،وﻣﻊ دﺧﻮل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮداﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـﺮدي اﻻوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺳﻘﻂ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻗـﺘـﻠــﻰ وﺟ ــﺮﺣ ــﻰ ،أﻋ ـﻠــﻦ »ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ« و 3ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ،اﻧﻄﻼق
ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮات اﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟ ـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣـﻨــﺎﻫـﻀــﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ أﻧـﺤــﺎء اﻟـﺒــﻼد ،اﻟـﻴــﻮم ،ﻓﻲ
ّ
ّ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ  19دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت
إﻃﺎر
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺿــﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟــﺬي
ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد.
وﺟــﺎء ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك أﺻ ــﺪره »ﺗﺠﻤﻊ
اﻟـﻤـﻬـﻨـﻴـﻴــﻦ اﻟ ـﺴــﻮداﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ« و»ﺗ ـﺤــﺎﻟــﻒ ﻧ ــﺪاء
اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮدان« و»ﻗ ـ ـ ـ ــﻮى اﻹﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎع اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ«

و«اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ اﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎدي« اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎرض ،أن
»اﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮات اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﺳﺘﻜﻮن ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﺴﻮدان«.
ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ذﻟ ـ ــﻚ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺎت ﻣـ ــﻦ ﺗ ـﺼ ـ ّـﺪي
اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ ،ﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻟﻴﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﺣـﻴــﺎء ﻋﺪة
ﺑــﺎﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ وﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ
ﻟﺪﻋﻮات ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ أﻃ ـﻠ ـﻘ ــﺖ ﻣـ ـﺴ ــﺎء اﻣ ــﺲ
اﻷول ،اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻣﺌﺎت
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم وأم درﻣﺎن.
وﻫﺘﻒ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﻓﻲ ﺣﻲ ﺑﺤﺮي ﺷﻤﺎل
اﻟـﺨــﺮﻃــﻮم ﺷ ـﻌــﺎرات ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻟﻜﻦ
ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﻐﺐ ﺳﺎرﻋﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻬﻢ ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع.
وﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ ،ﺷﻬﺪت أم
ً
ً
درﻣﺎن أﻳﻀﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ّﻓﺮﻗﺘﻬﺎ أﻳﻀﺎ
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع.
وأﻣـ ـﻜ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪة دﺧـ ـ ــﺎن ﻳ ـﺘ ـﺼــﺎﻋــﺪ ﻣــﻦ
إﻃ ــﺎرات ﺳـﻴــﺎرات وأﻏـﺼــﺎن أﺷﺠﺎر أﺷﻌﻠﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮون ،وﺳـ ـﻤ ــﺎع ﺻـ ــﻮت اﻟ ـﻬ ـﺘــﺎﻓــﺎت
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺒﺸﻴﺮ.
وأﻓﺎد ﺷﻬﻮد ﺑﺄن ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ أﻏﻠﻘﻮا ﻃﺮﻳﻘﺎ
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎء ازدﺣﺎﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ،وﻫﺘﻔﻮا »ﺣﺮﻳﺔ ،ﺣﺮﻳﺔ وﻳﺴﻘﻂ ﺑﺲ،
ﻳﺴﻘﻂ ﺑــﺲ ،ودم اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺑﻜﻢ؟ وﻻ اﻟﺴﺆال
ﻣﻤﻨﻮع؟«.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ،
ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ،أن »اﻷوﺿﺎع ﻫﺎدﺋﺔ
وﻣﺴﺘﻘﺮة ،ﻣﺎﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﺪودة

●

ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﺳﻮداﻧﻴﻮن ﻳﻬﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻏﺎز أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ أم
درﻣﺎن ﻣﻨﺬ أﻳﺎم )روﻳﺘﺮز(
ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم وﺑ ـﻌــﺾ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت ﺗــﻢ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ وﻓ ــﻖ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن« ،ﻗــﺎل
وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺎرة
ﺟﻤﻌﺔ ،إﻧﻪ »ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﻮار ،ﻷﻧﻪ اﻟﺨﻴﺎر
اﻷﻣﺜﻞ واﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻟﻴﺲ
ﻟﻠﺴﻮدان وﺣﺪه ،وﻟﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ«.
وأﺿـ ـ ــﺎف ﺟ ـﻤ ـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ وﻛــﺎﻟــﺔ
»ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ« اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ:
»ﻣــﺎ زال اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟــﺬي ﺟــﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻣ ـﻔ ـﺘــﻮﺣــﺔ ،وﻣ ــﻦ أراد أن ﻳـﻀـﻴــﻒ أو ﻳـﻄــﻮر
ﻓــﺄﻫــﻼ ﺑ ــﻪ ،ﻻ ﺧ ـﻴــﺎر ﻓــﻲ ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻈــﺮوف

ﺳــﻮى اﻟ ـﺤــﻮار ،رﻏــﻢ اﻟـﺼــﺮاﻋــﺎت واﻟﺨﻼﻓﺎت
واﻟﺤﺮوب« .وﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ آﻧﻴﻴﺲ ﻓــﻮن در
ﻣﻮل» :ﻧﺪﻋﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻰ اﺗﺨﺎذ
ﻛــﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣــﺪ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﺑـﺤــﻖ اﻟـﻤـﺘـﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ اﻟـﻤـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﻦ وﻣــﻼﺣـﻘــﺔ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻫﺬه«.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻋـﺒــﺮ اﻻﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ أن ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ »ﺗ ـﻜ ــﺮر ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ
ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ
واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ«.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -راﻣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻨﻔﺎر أﻣﻨﻲ ،ووﺳــﻂ ﺟﺪل ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪي
ﺛ ــﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﺣﺘﻔﻠﺖ ﻣﺼﺮ أﻣﺲ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟ ــ ،67اﻟــﺬي ﻳﻮاﻛﺐ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ،وﻫــﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2011ﺿﺪ ﺗﺠﺎوزات
أﺟ ـﻬــﺰة اﻷﻣـ ــﻦ ،وﺗـﺤــﻮﻟــﺖ إﻟ ــﻰ ﺛ ــﻮرة ﺷﻌﺒﻴﺔ أﻃﺎﺣﺖ
ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك.
وﺷ ـﻬــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻤـﺼــﺮي ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻛﺮم ﻋﺪدا ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
أﺳﺮ اﻟﺸﻬﺪاء ،واﻧﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮﻗﻴﺎت اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺴﻲ
ﻣــﻦ ﻣـﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،وﻓ ــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺷـﻴــﺦ اﻷزﻫ ــﺮ
ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ
وذﻛﺮى ﺛﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وأﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي أن »ﺛﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎم 2011
ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬا
اﻟﻮﻃﻦ«.
وأﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻬﺪاء اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻗﺎل» :إﻧﻨﺎ
وإذ ﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﺑﻄﻮﻻت رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺘﻮﺟﻪ ﺑﺄﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام
ﻟﺒﻄﻮﻻﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻹرﻫــﺎب
اﻟﺒﻐﻴﺾ ﻛــﺎن رﺟــﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻛﻌﺎدﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف
اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ إﺧﻮاﻧﻬﻢ اﻟﺒﻮاﺳﻞ ﻣﻦ رﺟﺎل
اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،وﺧﻠﻔﻬﻢ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ«.
ّ
وذﻛ ــﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟــﺬي ﻃﻠﺒﻪ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن
وزﻳﺮا ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب ﻗﺎﺋﻼ» :إن اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﻮا ﻳــﻮم  26ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2013ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮن
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﺪي اﻟــﺬي ﻧﻮاﺟﻬﻪ ،واﻵن ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ 40
ﺷﻬﺮا ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺨﻮض ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺿﺪ
ﻋﺪو ﺧﺒﻴﺚ ﺷﺮﻳﺮ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺠﻴﺶ
واﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻲ ﺻﺪورﻫﻢ ﻓــﺪاء ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ.
وأود اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮ دوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ،وﻳﺠﺐ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت«.
وأﺻ ـ ـ ـ ــﺪر ﻗ ـ ـ ـ ــﺮارا ﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻔ ــﻮ ﻋـ ــﻦ ﻣ ـﺌــﺎت
اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺛﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻣﺘﻰ
ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﺣﺘﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺛﻠﺚ ﻣﺪﺗﻬﺎ
ﻣﻴﻼدﻳﺎ ،وﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ  4أﺷﻬﺮ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧــﺮ ،ﺗــﺪرس ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
دﻋــﻮة وﻛــﻼء وﺗﺠﺎر اﻟﺴﻴﺎرات إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع،
ﺑـﻌــﺪ ﺗــﻮﺳــﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﻣـﻘــﺎﻃـﻌــﺔ ﺷ ــﺮاء اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات ،اﻟﺘﻲ
اﻧﺘﺸﺮت ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧ ـﻴــﺮة ،ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »ﺧﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺼﺪي« ،وأﺣﺪﺛﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎك ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻤﺼﺮي ،ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻟﻐﺎء اﻟﺠﻤﺎرك ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻷوروﺑـﻴــﺔ ﻣﻄﻠﻊ  .2019وﺑﻌﺪ ﻣــﺮور ﻧﺤﻮ
 20ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ »زﻳﺮو ﺟﻤﺎرك« ،ﻳﺸﻬﺪ ﺳﻮق
اﻟﺴﻴﺎرات رﻛــﻮدا ﺑﻌﺪ رواج ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ اﻟﺘﻒ
ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻀﻮ ،رﻏﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﻲ
أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وأﺛﺎرت اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻏﻀﺐ وﻛﻼء وﻣﺴﺘﻮردي اﻟﺴﻴﺎرات،
وﻗــﺎل ﻣﺆﺳﺲ »ﺧﻠﻴﻬﺎ ﺗـﺼــﺪي« أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﺰ إن
ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻟﻴﺲ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن أﺳـﻌــﺎر اﻟﺴﻴﺎرات
ﻣﻐﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

٢٣
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻳﺘﺰاﺣﻤﻦ ﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ٢٠٢٠
دلبلا
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ّ ً
ّ
»اﻟﺸﻴﻮخ« ﻳﺼﻮت اﻟﻴﻮم ﻹﻧﻬﺎء اﻹﻏﻼق ...و»اﻟﻨﻮاب« ﻳﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ »اﻟﻨﺎﺗﻮ«
ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻳﺒﺪو
أن اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺮاﻋﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪات اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت
ﻣﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻤﻌﺎرض ،رﻏﻢ أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ
ﻋﻦ ﺑﺪء اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺗﻔﺼﻞ اﻟﺒﻼد ً
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ رﺳﻤﻴﺎ ،ﻻ ﺗﺰال
ﻃﻮﻳﻠﺔ.

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻠﻘﻲ »ﺧﻄﺎب
اﻻﺗﺤﺎد« ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري...
واﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻪ
ﻓﻲ أوروﺑﺎ

ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺻﻮل دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ،ﺗﺘﺰاﺣﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت
ﺑﺄﻋﺪاد ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﺎم ،2020
وﻫ ــﻦ واﺛ ـﻘــﺎت ﺑ ــﺄن اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ ﺟــﺎﻫــﺰون
ﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎب اﻣـ ـ ــﺮأة ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻤ ـ ّـﺮة ﻋ ـﻠــﻰ رأس
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ُ
اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ
ً
اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻊ إﻋﻼن إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ وارن ) 69ﻋﺎﻣﺎ(
ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﺎ ﻓــﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .وﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ
ّ
ﺛــﻼث ﻣﺮﺷﺤﺎت أﺧــﺮﻳــﺎت ﻫــﻦ اﻟﺴﻨﺎﺗﻮرة
ً
ﻛﻴﺮﺳﺘﻦ ﻏﻴﻠﻴﺒﺮاﻧﺪ ) 52ﻋــﺎﻣــﺎ( وﻛــﺎﻣــﺎﻻ
ً
ﻫــﺎرﻳــﺲ ) 54ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( ،ﺛــﻢ اﻟـﻨــﺎﺋـﺒــﺔ ﺗﺎﻟﺴﻲ
ً
ﻏﺎﺑﺮد ) 37ﻋﺎﻣﺎ( ﺑﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
أﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﺮﺟــﺎل ،ﻓـﻬـﻨــﺎك أﺳـﻤــﺎء
ﻛـﺒــﺮى ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﻣﺜﻞ ﺟــﻮ ﺑــﺎﻳــﺪن وﺑﻴﺮﻧﻲ
ﺳﺎﻧﺪرز وﺑﻴﺘﻮ أورورك وﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ،
ﻏﻴﺮ أن ّأﻳﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺮﺷﺤﻪ ،ﻣﺎ ﻳﺘﺮك
ا ﻟـﺴــﺎ ﺣــﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻓﻲ
ﻣﻄﻠﻊ ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻔﺼﻞ
ً
اﻟﺒﻼد ﻋﻦ ﺑﺪء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ رﺳﻤﻴﺎ.
وﻟﻔﺘﺖ أﺳـﺘــﺎذة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
"ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳــﻼوﻳــﺮ" إرﻳــﻦ ﻛﺎﺳﻴﺰي إﻟــﻰ أن
ﻋ ــﺪد اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء اﻟـﻤــﺮﺷـﺤــﺎت "ﻏ ـﻴــﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ" ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت
إﻟ ــﻰ ﺗ ــﺮﺷ ــﺢ ﺳ ـﻨ ــﺎﺗ ــﻮرة راﺑ ـﻌ ــﺔ ﻫ ــﻲ إﻳـﻤــﻲ
ﻛﻠﻮﺑﻮﻛﺎر.
وﻓﻲ  ،2016أﻗﺮت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻴﻼري
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺑﻬﺰﻳﻤﺘﻬﺎ ﺑــﻮ ﺟــﻪ ﺗــﺮا ﻣــﺐ أ ﻣــﺎم
ّ
ﻣﺆﻳﺪات ﻛﻦ ﻳﺒﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺨﻴﺒﺔ ،ﻣﺒﺪﻳﺔ
أﺳﻔﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻄﻴﻢ "اﻟﺴﻘﻒ
اﻟــﺰﺟــﺎﺟــﻲ" ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ أول
اﻣﺮأة رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﺗــﺎﺑـﻌــﺖ" :ﻟـﻜــﻦ اﻣ ــﺮأة ﻣــﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ
ﻓــﻲ أﺣــﺪ اﻷﻳ ــﺎم ،ودﻋــﻮﻧــﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن
ّ
ذﻟﻚ أﻗﺮب ّ
ﻧﺘﺼﻮر" ،ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ اﺗﺴﻤﺖ
ﻣﻤﺎ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ
اﻣﺮأة ،وأﻓﻀﺖ إﻟﻰ ﻓﻮز ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل
ﺗ ـﺤـ ّـﺮش ﺟﻨﺴﻲ واﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ،اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻨﻪ.
وﻗــﺎل ﻣﺮﺷﺢ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن آﻧ ــﺬاك ﻟﻤﻨﺼﺐ
ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺗـ ـﻴ ــﻢ ﻛ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻦ" ،إن ﻛ ـﻨــﺖ
اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ ﻋﺒﺮة وﻟﻮ ﺑﺼﻮرة أﻟﻴﻤﺔ ﻓﻲ
 ،2016ﻓـﻬــﻲ إﻟ ــﻰ أي ﺣ ـ ّـﺪ ﻧـﻄـ ّـﺒــﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ إﻟ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﺷ ـﻨ ـﻴــﻊ" ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ـﻴــﻼري
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن.
ً
وﺗــﺎﺑــﻊ" :ﻣــﺎ زال اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ
ً
إذا ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻖ
ً ّ
ّ
ﺑﻬﻦ" ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2018ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ
اﻟﺘﻔﺎؤل إذ "أﻇﻬﺮت ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت".
وﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻷرﻗــﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،إﻧﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ

ّ
اﺗﻬﺎم  ٤ﺧﻄﻄﻮا ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ إﺳﻼﻣﺒﺮغ
اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،أرﺑﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ
ً
ﺑﻴﻦ  16و 20ﻋﺎﻣﺎ ،ﺧﻄﻄﻮا ﻟﺸﻦ ﻫﺠﻮم ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺻﻐﻴﺮة
ﻓــﻲ ﺷﻤﺎل وﻻﻳــﺔ ﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك ،وﺗــﻢ ﺿﺒﻂ  3ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ وﻧﺤﻮ 20
ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ.
وﺧﻄﻄﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﺑﻠﺪة إﺳﻼﻣﺒﺮغ ،وﻫﻲ ﺟﻴﺐ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺟﺒﺎل ﻛﺎﺗﺴﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ  240ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺒﻠﺪة ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﻋﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺴﻮد.
ً
وﻛﺎﻧﺖ إﺳﻼﻣﺒﺮغ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻘﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻋﻮﻗﺐ رﺟﻞ ﻣﻦ
ﺗﻨﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻧﺤﻮ  20ﻋﺎﻣﺎ ،ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪة.

ﺻﻌﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ.
وﻣــﻊ ﺗــﺮﺷــﺢ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ أرﺑ ــﻊ ﻧﺴﺎء
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،2020
ﻓــﺈن اﻟ ـﻤـﺴــﺎواة ﺑـﻴــﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل واﻟـﻨـﺴــﺎء ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺨﻄﻰ ﺣﺜﻴﺜﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ّﻛﺎﺳﻴﺰي" :ﺣﻴﻦ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺳــﻮى ﻣﺮﺷﺤﺔ واﺣ ــﺪةُ ،ﻳ ـ ّ
ـﺰج ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ ّﻓﺌﺔ
ﺧــﺎﺻــﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺷﺒﻪ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺷ ــﺎذة"،
ّ
ﺗﺴﻠﻂ اﻷﺿﻮاء ﻫﺬه ّ
اﻟﻤﺮة
ﻣﺒﺪﻳﺔ أﻣﻠﻬﺎ ﺑﺄن
اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت.
ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ
ّ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻔﻠﺖ اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت
ّ
ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻤﻌﻈﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ،
ّ
ﻣﻮﺿﺤﺔ "أﻧﻬﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻦ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻤﺰدوج
ﺑــﺄن ﻳﺒﺪﻳﻦ ودودات وﻳـﻈـﻬــﺮن ﻛـﻔــﺎء ة ﻓﻲ
ً
آن واﺣﺪ ) (...ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا اﻟﻘﻴﺎم
ً
ﺑﺎﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ".

وﺗ ـﺨ ـﻀ ــﻊ اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ـﺤ ــﺎت ﻣ ـﻨ ــﺬ اﻟ ـﺒ ــﺪاﻳ ــﺔ
ّ
ّ
ﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻦ أن ﻳﻜﻦ "ﺻﺎﺣﺒﺎت
ً
ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻣ ـﺤ ـﺒ ـﺒــﺔ" ،وﻫ ــﻮ ﻣ ـﻌ ـﻴــﺎر ﻧـ ــﺎدرا
ﻣــﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل ،وﻗﺪ
اﺻ ـﻄ ــﺪﻣ ــﺖ ﺑ ــﻪ ﻫـ ـﻴ ــﻼري ﻛ ـﻠ ـﻴ ـﻨ ـﺘــﻮن اﻟـﺘــﻲ
ّ
اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ.
اﺗﻬﻤﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ
ّ
ﻣﺎ زال ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ّ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷـ ـﺤ ــﺎت "اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ"ّ ،ﻓﻴﺨﺘﺮن إﻣﺎ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ّ
أﻧــﻮﺛـﺘـﻬــﻦ ﻛـﻤــﺮﺷـﺤــﺎت ،وإﻣ ــﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ّ
ّ
أﻫﻤﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﻦ ﻧﺴﺎء ،وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ
أي ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺼﺎﺋﺐ.
واﻧﻄﻠﻘﺖ ﻏﻴﻠﻴﺒﺮاﻧﺪ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻨﻀﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق ّ
ّ
ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺿﺪ
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛ ّ
ـ"أم" ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻷوﻻدﻫ ــﺎ .واﺳﻤﻬﺎ
ّ
ّ
اﻟﻮردي ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ
ﻣﺪون ﺑﺎﻟﻠﻮن
 2020اﻷﺳﻮد واﻷﺑﻴﺾ.
وﻻ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت اﻷﺧﺮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻘﺪر
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺼﻠﻦ
ً
إﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﻔﺎدﻳﻪ ﻛﻠﻴﺎ.
وﺑﺪت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻋ ــﺎم  2016إذ ﺗـﻔــﻮﻗــﺖ
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ،ﻏﻴﺮ
ً
ً
أﻧـﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗﺤﺼﺪ ﻋ ــﺪدا ﻛــﺎﻓـﻴــﺎ ﻣــﻦ أﺻــﻮات
ﻛﺒﺎر اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ.
وﺗ ـ ـﺜـ ــﻖ ﻛـ ــﺎﻣـ ــﺎﻻ ﻫـ ــﺎرﻳـ ــﺲ ﺑ ـﻔــﺮﺻ ـﺘ ـﻬــﺎ،
وﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻮزﻫﺎ أول اﻣﺮأة ﺳﻮداء
ﻓﻲ ﺳﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

إﻧﻬﺎء اﻹﻏﻼق

ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
ً
وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛــﻞ اﻗـﺘــﺮاح ﻗــﺎﻧــﻮن  60ﺻﻮﺗﺎ
ّ
اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ  100ﻣﻘﻌﺪ،
ﻟﻠﻤﺮور ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
و ﻫــﻲ ﻋﺘﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ا ﻟــﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم
اﻟـﺤــﺰﺑــﻲ اﻟـﺤــﺎد وﺗ ـﺒــﺎدل اﻻﺗـﻬــﺎﻣــﺎت ﺣﻮل
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﻏﻼق.

»اﻟﻨﺎﺗﻮ«
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،وﻓﻲ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﻦ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ اﻹﻗـ ــﺪام ﻋـﻠــﻰ ﻣﺜﻞ
ﻫ ــﺬه اﻟـﺨـﻄــﻮة ،أﻗ ــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـﻨــﻮاب اﻟــﺬي
ﻳﻘﻮده اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﺸﺮوع
ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت

اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ "ﻧﺎﺗﻮ"،
وأﻗﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ إذ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ً
 357ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،22وﺟﺎءت ﻛﻞ اﻷﺻﻮات
اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ.
وﻳـ ـﺤ ــﺎل ﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ـﻌ ــﺪ ذﻟ ــﻚ
إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟــﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن إذ
ً
ﻻ ﻳ ــﺰال ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻏــﺎﻣ ـﻀــﺎ رﻏ ــﻢ ﻃــﺮح
إﺟﺮاء ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻨﺎك.

ﺧﻄﺎب اﻻﺗﺤﺎد
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻹدارة

اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،إن ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺎ زال ﻳﻨﻮي إﻟﻘﺎء
ﺧ ـ ـﻄـ ــﺎب ﺣـ ـ ــﺎل اﻻﺗ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮي أﻣـ ــﺎم
ً
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أواﺧ ــﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﺠــﺎري ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ ،وﺑﻴﻨﻤﺎ أﺑﻠﻎ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺔ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳـ ـﻤ ــﻪ ﺳـ ــﺎرة
ﺳــﺎﻧــﺪرز ﺑ ــﺄﻻ ﺗﻌﻄﻲ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ،
ﻷن اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻻ ﻳــﻮﻓــﺮون ﻟﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻣﻨﺼﻔﺔ ،اﺳﺘﻘﺎل وﻳــﺲ ﻣﻴﺘﺸﻞ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ
وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -وﻛﺎﻻت(

ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ وزراء روﺣﺎﻧﻲ :ﻻ ﺗﺜﻘﻮا ﺑﺎﻟﻐﺮب

ﺳﻴﺎرات أﺣﺮﻗﻬﺎ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻣﻨﺎﻫﻀﻮن ﻟﻤﺎدورو ﻓﻲ ﻛﺮاﻛﺎس أﻣﺲ اﻷول )اي ﺑﻲ اﻳﻪ(
اﻟﺤﺪث ،ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗــﻮﻗـﻴــﻒ اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻤــﺮدﻳــﻦ،
أﻋﻠﻦ ﻣﺎدورو أﻣﺲ اﻷول ،أن اﻟﺠﻴﺶ
"ﻗﺪم أدﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ ﻋﻠﻰ اﻧﻀﺒﺎﻃﻪ
وﺗﻤﺎﺳﻜﻪ واﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أي
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﺪاء اﻟﻮﻃﻦ".
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻛـ ـﻠـ ـﻤ ــﺔ ﺑـ ـﺜـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻻذاﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ،اﺗﻬﻢ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ ﺑـﻨــﺲ
ً
ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻣــﺮت "ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻓﺎﺷﻲ" .وردا
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻃﻠﺐ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺧــﻮرﺧــﻲ ارﻳ ــﺎزا اﻟـﺒــﺪء "ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻧﻈﺮ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت" اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ـ ــﺖ ﻧ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻪ ،أﺑ ـ ـ ـ ــﺪت
واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﺗـﻀــﺎﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﺗـﻈــﺎﻫــﺮة
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ .ودﻋـ ــﺎ ﺑـﻨــﺲ ﻓ ــﻲ ﻣﻘﺎل
ﻧ ـﺸــﺮه ﻓــﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ "وول ﺳﺘﺮﻳﺖ
ﺟﻮرﻧﺎل"،أﻣﺲ ،إﻟﻰ رﺣﻴﻞ ﻣــﺎدورو،
ً
ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋــﻦ دﻋــﻢ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟــﺎت "اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟـﻔـﻨــﺰوﻳـﻠــﻲ
ﻓ ــﻲ ﺳـﻌـﻴــﻪ ﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎدة اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎدورو ،اﻟﺬي ّ
ﺳﺮع وﺗﻴﺮة

ﺗـﺤــﻮل ﺑ ــﻼده ﻣــﻦ أﺣ ــﺪ أﻏـﻨــﻰ ﺑـﻠــﺪان
اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ
إﻟﻰ واﺣــﺪة ﻣﻦ أﻓﻘﺮ اﻟــﺪول وأﻛﺜﺮﻫﺎ
ً
اﺳﺘﺒﺪادا".
وأﻋ ـﻠــﻦ وزﻳ ــﺮ اﻻﺗ ـﺼــﺎل ﺧﻮرﺧﻲ
رودرﻳـ ـﻐـ ـﻴ ــﺰ أن ﺑ ـﻨــﺲ أﻣـ ــﺮ اﻟـﺠـﻨــﻮد
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮدﻳ ــﻦ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻢ ﻧــﺎﺷ ـﻄ ـﻴــﻦ
ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻠﻘﻮا اﻟﻨﺎر،
وﻫﻢ ﻳﺮﺗﺪون اﻟﺜﻴﺎب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻮع ﺧﻼل ﺗﻈﺎﻫﺮة اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ
ﻻﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺣﺼﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﻤﺮد اﻟــﺬي ﺗﻤﻜﻦ
اﻟﺠﻴﺶ ﺧﻼﻟﻪ ﻣــﻦ وﺿــﻊ ﻳــﺪه ﻋﻠﻰ
أﺳﻠﺤﺔ ،ﺛــﻢ اﻟﺘﺤﺼﻦ ﻓــﻲ ﺛﻜﻨﺔ ﻓﻲ
ﺣﻲ ﻛﻮﺗﻴﺰا ،ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻓﻲ دﻋﻮة اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺬي ُﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪاﻋﻢ
اﻷول ﻟ ـﻤ ــﺎدورو ،إﻟ ــﻰ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم .ووﻋــﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑـ "اﻟﻌﻔﻮ"
ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ.
وواﻓ ــﻖ اﻟـﻨــﻮاب أﻣــﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ،ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﻨﻔﻲ اﻧﺘﻬﺎك
»إﺳﻜﻨﺪر« ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺼﻮارﻳﺦ

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ :أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻼب ٢٠١٤

ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻲ ﻣﺎدورو وأﻧﺼﺎره ﻃﻬﺮان ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑـ»إﻃﻼق وﺣﻤﺎﻳﺔ«
ﻗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ
 ٤ﻗﺘﻠﻰ وإﺣﺮاق ﺗﻤﺜﺎل ﻟﺸﺎﻓﻴﺰ وﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
وﺳــﻂ أﺟ ــﻮاء ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﺑﻌﺪ
ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮد ﻋﺴﻜﺮي ﺗﻢ ﻗﻤﻌﻪ،
دﻓ ـﻌــﺖ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ ﻓﻲ
ﻓ ـﻨــﺰوﻳــﻼ ﺑـﻤــﺆﻳــﺪﻳـﻬـﻤــﺎ ،أﻣ ـ ــﺲ ،إﻟــﻰ
اﻟﺸﺎرع ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻤﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺆﻳﺪة
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻗ ـ ــﺪ ُدﻋـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﻮ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ
اﻻﺷـﺘــﺮاﻛــﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣ ــﺎدورو إﻟﻰ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ "ﺣﻜﻮﻣﺔ
ً
اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ" ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺟﺪﻳﺪة.
وﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﻗـ ــﺎل ﺧ ـ ــﻮان ﻏ ــﻮاﻳ ــﺪو،
رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ" ،ﻧﺤﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻊ ﺑﻼدﻧﺎ ،ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أوﻻدﻧﺎ".
وﻛــﺎن ﻏﻮاﻳﺪو دﻋﺎ ﻓﻲ  11ﻳﻨﺎﻳﺮ،
ﻏ ــﺪاة ﺗــﻮﻟــﻲ ﻣـ ــﺎدورو ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ،إﻟﻰ "ﺗﺤﺮك ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء ﻓﻨﺰوﻳﻼ".
ً
ودﻋ ــﺎ أﻳ ـﻀــﺎ اﻟ ـﺤــﺰب اﻻﺷـﺘــﺮاﻛــﻲ
اﻟﺤﺎﻛﻢ ،أﻧﺼﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ
ﺑ ــﺄﻋ ــﺪاد ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧـﺤــﺎء
اﻟﺒﻼد.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺗﻴﻦ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﺿﺮم ﻣﺤﺘﺠﻮن اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
اﻟـﻨــﺎر ﻓــﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑــﻮﻳــﺮﺗــﻮ ﻛﺎﺑﻴﻠﻮ ﺑــﻮﻻﻳــﺔ ﻛــﺎراﺑــﻮﺑــﻮ،
ً
وأﺣﺮﻗﻮا ﺗﻤﺜﺎﻻ ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ اﻟﺮاﺣﻞ ﻫﻮﻏﻮ
ﺷﺎﻓﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎن ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ.
وﻛﺘﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوف روﻣﺎن
ﻛﺎﻣﺎﺗﺸﻮ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،أن ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ
ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺧﻼل اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻠﻴﻠﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻠﻎ  ٤أﺷﺨﺎص.
وﺟ ــﺮى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫــﺬه اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻣﺘﻮﺗﺮة ،ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﺘﻤﺮد اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻟـ  27ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺛﻜﻨﺔ
ﺷـﻤــﺎل ﻛ ــﺮاﻛ ــﺎس ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ
دﻋﻮات إﻟﻰ اﻟﻌﺼﻴﺎن.
وﻓـ ــﻲ إﺷـ ــﺎرﺗـ ــﻪ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ إﻟـ ــﻰ ﻫــﺬا

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻧﻔﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺮوﺳﻲ أن
ﺻﺎروﺧﻪ »اﺳﻜﻨﺪر إم  ٩إم
 «٧٢٩اﻧﺘﻬﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﳌﺪى.
وﻗﺎل ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،اﻟﺠﻨﺮال ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ
ﻣﺎﺗﻔﻴﻔﺴﻜﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻟﻠﺼﺎروخ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،إن
»اﻟﺼﺎروخ ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد
ﻓﻘﻂ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﳌﺼﻨﻊ،
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻗﺼﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻟﺮﺣﻠﺘﻪ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﺪى اﳌﺴﻤﻮح«.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺳﻴﺮﻏﻲ رﻳﺎﺑﻜﻮف ،ان
ﺑﻼده ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﻚ اﺣﻜﺎم اﳌﻌﺎﻫﺪة
ّ
اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﻋﺎم ،١٩٨٧
ّ
وﺣﻤﻞ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻲ
ّ
ﺳﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ
اﳌﻌﺎﻫﺪة.
ّ
وﻫﺪدت أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ
اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى ،وﺳﻂ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺄن اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻻﺗﻔﺎق.

ﺻﺎﺣﺒﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى ،اﺗ ـﻔــﻖ ،أﻣ ــﺲ اﻷول،
زﻋ ـﻴ ـﻤ ــﺎ اﻟ ـﻐــﺎﻟ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـﺸ ـﻴــﻮخ
ﻣﻴﺘﺶ ﻣﺎﻛﻮﻧﺎل واﻷﻗﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎك ﺷﻮﻣﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻴﻮم ،ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ
ﻹﻧ ـﻬــﺎء إﻏ ــﻼق اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ــﺬي دﺧ ــﻞ اﻵن
ﺷـﻬــﺮه اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟـﻔــﺮص ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑــﺄن
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫ ــﺬه اﻻﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎت ﻣــﻦ إﻋ ــﺎدة ﻓﺘﺢ
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻷول ﺳﻴﻜﻮن ﺣﻮل اﻗﺘﺮاح
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣـﺸــﺮوع اﻟ ـﺠــﺪار اﻟ ـﺤــﺪودي ﻣــﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
أﻣـ ـ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻓ ـﺴ ـﻴ ـﻜــﻮن
ﻫﺪﻓﻪ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﻋﺒﺮ اﻗﺘﺮاح ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ  8ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻓﺴﺎح
اﻟﻤﺠﺎل ﻹﺟﺮاء ﻧﻘﺎش ﺣﻮل أﻣﻦ اﻟﺤﺪود
واﻟﻬﺠﺮة ،وﺗﻔﺎدي ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺧﻄﺎب ﺗﺮاﻣﺐ

دوﻟﻴﺎت

اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪوﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺬي أﻋﻠﻦ ﺑﻄﻼن
ﻛﻞ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ.
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻏ ـ ـ ـ ــﻮاﻳ ـ ـ ـ ــﺪو أﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ" :ﻟـ ـﻴ ــﺲ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ أن ﻳﻌﻠﻨﻮا رﻏﺒﺔ اﻟﺸﻌﺐ
ً
ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن ﺗ ـﻤــﺮد اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻫ ــﻮ اﻟــﺪﻟ ـﻴــﻞ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻴﺎء ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺠﻴﺶ.
وﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣــﻊ "روﻳ ـﺘ ــﺮز" أﻣﺲ
ً
اﻷول ،وﻗــﺎل ﻏــﻮاﻳــﺪو ) 35ﻋــﺎﻣــﺎ( إﻧﻪ
ً
ﻳ ـﻨــﻮي إذا أﺻ ـﺒــﺢ رﺋـﻴـﺴــﺎ أن ﻳﻮﻓﺮ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮد واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺸﻘﻴﻦ".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮي ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻃـ ــﺎرئ اﻟ ـﻴ ــﻮم ،ﺑـﻄـﻠــﺐ ﻣ ــﻦ اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻸرﺟﻨﺘﻴﻦ واﻟﺒﺮازﻳﻞ وﻛﻨﺪا
وﺗﺸﻴﻠﻲ وﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ وﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ
واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑـﻴــﺮو ،ﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻲ
ً
ً
اﻷﻳــﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺼﻌﻴﺪا ﺧﻄﻴﺮا ﻓﻲ
ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

رﻏــﻢ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻧـﺘـﻘــﺎدات اﻟــﺪول
اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ ،ﻋﻘﺐ ﺗﺠﺮﺑﺔ إﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻟــﻮﺿــﻊ ﻗﻤﺮ
ﺻـﻨــﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻀــﺎء اﻟ ـﺨــﺎرﺟــﻲ ،ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ ﺻ ــﺎروخ
ﻣﺤﻠﻲ اﻟﺼﻨﻊ ،أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻌﻤﻴﺪ أﻣﻴﺮ
ﺣــﺎﺗـﻤــﻲ ،أﻣ ــﺲ ،اﺳـﺘـﻌــﺪاد ﺑ ــﻼده ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ إﻃ ــﻼق ﻗﻤﺮ
ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ اﻟﺼﻨﻊ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
ﺑﺬﻛﺮى "اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ".
وأﺿﺎف ﺣﺎﺗﻤﻲ ،ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻜﻮﻣﻲ ،أن "ﺑﻼده ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة إﻧﺘﺎج
وإﻃﻼق وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻗﻤﺎرﻫﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم".
وﺻ ـ ّـﺮح ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ وﺿ ــﻊ اﻟـﻘـﻤــﺮ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﺻﺎروخ "ﺳﻔﻴﺮ" اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻸﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ً
 260ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ،ﻗﺒﻞ  11ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻋﻦ ﻋﺪم ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،أوﺿﺢ ﺣﺎﺗﻤﻲ أن
اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 500

ّ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣــﻦ اﻷرض ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة واﺟﻬﺖ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
وﻛﺎﻧﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻋﻠﻤﺖ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ
ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن واﺷﻨﻄﻦ أﺳﻘﻄﺖ اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،
اﻟﺬي ﺣﺎوﻟﺖ ﻃﻬﺮان إﻃﻼﻗﻪ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،رد اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻋﻠﻰ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺑﻌﺜﻬﺎ إﻟـﻴــﻪ وزراء ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ إﻟــﻰ ﺿــﺮورة ﺗﺄﻳﻴﺪ
ً
إﻗـ ـ ــﺮار اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫـ ـ ـ ــﺎب ،ﻣـﻄــﺎﻟـﺒــﺎ
ﺑ ـ ــ"ﺿـ ــﺮورة ﻋ ــﺪم اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ إﻃ ــﻼﻗ ــﺎ ﺑ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ وﺗــﻮﺻ ـﻴــﺎت
اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ".
وﺗـﻘــﻮل ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ ان اوروﺑ ــﺎ اﺷـﺘــﺮﻃــﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان
ً
اﻗﺮار اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
)ﻃﻬﺮان -إرﻧﺎ ،ﻓﺎرس ،أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،أﻣﺲ،
أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،اﻻوﻟﻰ ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻼب ﻣﺎﻳﻮ
 ،٢٠١٤ﺳﺘﺘﻢ ﻓﻲ  ٢٤ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ.
وﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أرﺟﺌﺖ ﻣﺮارﴽ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﺤﻜﻢ ،ﻟﻜﻦ اﳌﻠﻚ أﻋﻄﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ،أﻣﺲ ،ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻰ اﻻﻟﺘﺌﺎم ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ
اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ.
واﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺘﻮﻳﺞ اﳌﻠﻚ اﳌﻘﺮرة ﺑﲔ
اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ »ﺣﺪث ﺗﺎرﻳﺨﻲ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ«.
)ﺑﺎﻧﻜﻮك  -أ ف ب(

واﺷﻨﻄﻦ :أﺟﺮﻳﻨﺎ ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﻣﻊ »ﻃﺎﻟﺒﺎن« ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

أﻛﺪت اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻟﻘﺎء ﻣﺒﻌﻮﺛﻬﺎ اﻟﺨﺎص
اﻟﻰ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﳌﺎي ﺧﻠﻴﻞ
زاد ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ
»ﻃﺎﻟﺒﺎن« ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،ﻓﻲ اﻃﺎر
ﺳﻌﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ
اﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ،رﻏﻢ
ّ
اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻫﺠﻤﺎت
ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺣﺪﻳﺜﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﺳﺒﻖ ﻟﺨﻠﻴﻞ زاد أن اﺟﺘﻤﻊ
ﻣﺮات ﻋﺪة اﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﲔ
ﻣﻦ »ﻃﺎﻟﺒﺎن« ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﻫﻲ
اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -أ ف ب(

ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ّ
ﺗﺠﺮم
اﻟﻤﺴﻲء ﻟﻠﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻛﻮﻧﺘﻲ ﻳﻬﺪئ وﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻳﺼﻌﺪ ﺿﺪ ﻣﺎﻛﺮون
رﻏﻢ ﺳﻌﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻛﻮﻧﺘﻲ
ﻻﺣ ـﺘ ــﻮاء اﻷزﻣـ ــﺔ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ روﻣـ ــﺎ وﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ،
وﺗﺄﻛﻴﺪه "ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ -اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ"ّ ،
ﺟﺪد،
أﻣ ــﺲ ،ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ﻫ ـﺠــﻮﻣــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ،ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ "رﺋﻴﺲ ﻓﻈﻴﻊ".
وﻓﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ "ﻓﻴﺴﺒﻮك"،
اﺗـﻬــﻢ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﺰﻋﻢ ﺣــﺰب "اﻟــﺮﺑـﻄــﺔ" اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ
اﻟﻤﺘﻄﺮف ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺄﻧﻪ "ﻳﺘﺤﺪث ﻛﺜﻴﺮا ،وﻟﻜﻦ
ﻣﻦ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ" .وﻗﺎل "إن ﻣﺎﻛﺮون ﻳﻌﻄﻲ دروﺳﺎ
ﻓﻲ اﻟﻜﺮم ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻓﺾ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻻف اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺪود اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ".
وأﻋﺮب ﻋﻦ أﻣﻠﻪ أن "ﻳﺘﺨﻠﺺ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
ﻓﻈﻴﻊ ﻟﺪى ذﻫﺎﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ  26ﻣﺎﻳﻮ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ" .وأﺿﺎف:
"ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻴﺊ
ﺷﺨﺺ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻛﺮون ،ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ وﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻪ".
ﻛﻤﺎ داﻓﻊ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺲ ،أﻣﺎم اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﺎزﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﻼء اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ

ﻣﺮﻛﺰ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺮب روﻣﺎ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﺧﻼء ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎﺳﺘﻴﻠﻨﻮﻓﻮ دي
ﺑﻮرﺗﻮ ،اﻟﺬي ﻳﺆوي  500ﺷﺨﺺ ،ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "ﻣﺮﺳﻮم ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ اﻷﻣﻨﻲ" اﻟﺬي ﻳﺸﺪد
ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﺠﻮء.
وﻛﺎن ﻛﻮﻧﺘﻲ ﺣﺎول ﺳﺎﺑﻘﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
"اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" ﺑﻴﻦ روﻣﺎ وﺑﺎرﻳﺲ.
ً
وﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت ﺻ ـﺤــﺎﻓ ـﻴــﺔ ردا ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ــﺪﻋ ــﺎء
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻠﺴﻔﻴﺮة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻛﺎﺳﺘﺎﻟﺪو ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ زﻋﻴﻢ ﺣﺰب "اﻟﺨﻤﺲ
ﻧﺠﻮم" ﻟﻮﻳﻐﻲ دي ﻣﺎﻳﻮ ،ﻗﺎل ﻛﻮﻧﺘﻲ" :ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻﺗﺰال
ﻗﻮﻳﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ رﻏﻢ أي ﺧﻼف ﺳﻴﺎﺳﻲ".
وﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ ،اﻗــﺮت وزﻳــﺮة اﻟﻌﺪل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻧﻴﻜﻮل
ﺑﻴﻠﻮﺑﻴﻪ ،أﻣﺲ ،ﺑـ"اﺣﺘﻤﺎل" وﺟﻮد  14اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﻼﺣﻘﻬﻢ
روﻣــﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹرﻫــﺎب ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
اوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﺘ ـﻠــﻖ "ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻻن" ﻃـﻠـﺒــﺎت
ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ.
)ﺑﺎرﻳﺲ ،روﻣﺎ  -وﻛﺎﻻت(

ّ
ﻗﺪم اﳌﺸﺮﻋﻮن ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ،
أﻣﺲ ،ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺜﻴﺮ
ﻟﻠﺠﺪل ﻳﺠﻌﻞ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام
اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ٣
ﺳﻨﻮات ،ودﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥٠
أﻟﻒ دوﻻر ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
) ٦٣٧٢دوﻻرا أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ(.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ إدارﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺼﲔ وﻧﺸﻴﺪﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ
»ﻣﺴﻴﺮة اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ« ﻫﻮ ﻧﻔﺲ
اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎﺛﻞ
اﻟﻌﺎم . ٢٠١٧
وﺳﺘﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أي
ﺷﺨﺺ ﻳﺪان ﺑـ«إﻫﺎﻧﺔ« اﻟﻨﺸﻴﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ »ﻋﻠﻨﺎ وﻋﻤﺪا« أو
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
)ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ  -د ب أ(
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عبدالله :اجتهدنا في المعسكر ...ولقاء القادسية خارج التوقعات
«لوكاس يحتاج إلى مزيد من الوقت الستعادة مستواه»
أحمد حامد

محمد عبدالله

أكد المدير الفني لفريق الكويت لكرة
القدم المدرب الوطني محمد عبدالله
أن االجـ ـتـ ـه ــاد كـ ــان عـ ـن ــوان الـمـعـسـكــر
ال ـت ــدري ـب ــي ف ــي قـ ـط ــر ،وال ـ ـ ــذي اسـتـمــر
أسبوعين ،مشيدا بانتظام الالعبين
وتفانيهم ،ودعم مجلس إدارة النادي.
وكان الكويت قد عاد ،أمس األول ،من
العاصمة القطرية الــدوحــة ،لمباشرة
ً
تــدريـبــاتــه اع ـت ـبــارا مــن ال ـي ــوم ،بعد
أن حـصــل عـلــى راحـ ــة ،أمــس،
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادا ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادس ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررة
االث ـ ـن ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـقـ ـب ــل فــي
نهائي كأس سمو ولي
العهد.
وقـ ـ ــال ع ـبــدال ـلــه،
في تصريح خاص
لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،أن
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض س ـعــى
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة
التوقف لإلبقاء
عـ ـل ــى ج ــاه ــزي ــة
الالعبين ،وهو
م ـ ــا ت ـح ـق ــق مــن
خـ ـ ــال مـعـسـكــر
ال ـ ـ ـ ــدوح ـ ـ ـ ــة ،ب ـع ــد
أن و ف ـ ـ ــرت إدارة
الفريق مواجهات
وديـ ــة عـلــى مستوى
مميز.

وأضـ ـ ـ ــاف ان م ــواجـ ـه ــة ال ـع ــرب ــي
القطري في مستهل المعسكر جاءت
قوية ،وشهدت مشاركة مميزة من
كـ ــل ال ــاع ـب ـي ــن ،وه ـ ــو مـ ــا يـنـسـحــب
على المواجهة الثانية أمام الفريق
الصيني جيانغسو.
وبين انه نجح من خالل مباراتي
الـعــربــي ،وجيانغسو ،فــي الــوقــوف
على المالحظات التي سيركز عليها
خالل األيام المقبلة ،وقبل مواجهة
القادسية المرتقبة.
وعــن حظوظ الكويت في نهائي
ك ــأس ول ــي الـعـهــد ،فــي ظــل معسكر
مميز لــأبـيــض ،وصـفـقــات مميزة،
كالمغربي عصام العدوة والبرازيلي
لوكاس ،أشاد عبدالله بإدارة نادي
الكويت ،وبالجهاز اإلداري بقيادة
عــادل عقلة ،مشيرا الــى ان الجميع
اجتهد خــال فترة التوقف ،بينما
اإلم ـك ــان ــات ال ـم ـتــوافــرة ف ــي ك ــل نــاد
ه ــي الـفـيـصــل ع ـلــى صـعـيــد تــدعـيــم
الصفوف.
وشــدد على أن مـبــاراة القادسية
مـ ــع الـ ـك ــوي ــت ت ـب ـق ــى دائ ـ ـمـ ــا خـ ــارج
التوقعات ،كون األوراق مكشوفة في
الجانبين ،مؤكدا أن االهم في الوقت
ال ـح ــال ــي ه ــو ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى جميع
الالعبين وتأهيلهم بصورة مميزة
للمواجهة النهائية.
وكشف مدرب الكويت أن صفوف

جانب من تدريبات نادي الكويت
األبيض ال تعاني اصابات في الوقت
ال ـحــالــي بــاسـتـثـنــاء كــدمــة ف ــي قــدم
الـم ـح ـتــرف الـ ـس ــوري حـمـيــد م ـيــدو،
لن تؤثر على جاهزيته للمباريات
المقبلة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
المحترف المغربي عصام العدوة،
ً
ونظيره البرزايلي لوكاس ،معتبرا
ان األول مكسب حقيقي لألبيض،
في حين يعاني لوكاس من الــوزن
ال ـ ــزائ ـ ــد ،فـ ــي اش ـ ـ ــارة ل ـحــاج ـتــه إل ــى

مزيد من الوقت الستعادة مستواه
المعهود.
وعن القائمة اآلسيوية المعتمدة
لـ ــدوري األب ـط ــال ،ال ـتــي تـسـمــح لكل
فــر يــق م ـشــارك بتسجيل  3العبين
من خارج آسيا ،باالضافة الى العب
آسيوي ،قال عبدالله ان الوقت اليزال
م ـتــاحــا ،حـتــى  28الـ ـج ــاري ،لحسم
ق ــائ ـم ــة  30الع ـ ـبـ ــا ،م ـش ـي ــرا ال ـ ــى أن
حظوظ عصام العدوة ،والبرازيلي
ل ــوك ــاس ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس ،وال ـع ــاج ــي

العربي يغادر إلى البحرين صباح اليوم
يغادر صباح اليوم وفد الفريق
األول لكرة القدم بالنادي العربي
إل ـ ــى ال ـب ـح ــري ــن ،إلق ــام ــة مـعـسـكــر
تدريبي هناك يمتد حتى  3فبراير
المقبل ،اسـتـعــدادا الستئناف ما
تـبـقــى م ــن م ـب ــاري ــات دوري فيفا
خ ـ ــال الـ ـم ــوس ــم ال ـ ـج ـ ــاري ،حـيــث
ي ـل ـع ــب األخ ـ ـضـ ــر مـ ــع الـ ـشـ ـب ــاب 8
فبراير المقبل ،بجانب االستعداد
ل ـم ـن ــاف ـس ــات ك ـ ــأس األم ـ ـيـ ــر ال ـتــي
تنطلق مارس المقبل.
وي ـ ــرأس وفـ ــد األخـ ـض ــر عـضــو
م ـج ـل ــس اإلدارة عـ ـل ــي م ـن ــد ن ــي،
ويـضــم أع ـضــاء الـجـهــازيــن الفني
واإلداري ،إض ــاف ــة ال ــى  23العـبــا
ه ـ ــم :ح ـس ـي ــن ال ـ ـمـ ــوسـ ــوي ،أح ـمــد
إب ــراه ـي ــم ،أح ـم ــد ب ــوج ــاب ــر ،خلف
أح ـ ـم ـ ــد ،زيـ ـ ـ ــد زك ـ ــري ـ ــا ،س ـل ـي ـم ــان
ع ـبــدال ـغ ـفــور ،ع ـبــدال ـلــه الـشـمــالــي،
علي مقصيد ،عيسى وليد ،محمد
ف ــري ــح ،م ـش ــاري ال ـك ـن ــدري ،أحـمــد
رحيل ،أحمد دشتي ،جمعة عبود،
علي فورد ،سعود القناعي ،أحمد

ال ـ ـ ـصـ ـ ــراف ،أحـ ـم ــد يـ ــونـ ــس ،عـلــي
خـلــف ،عبدالمحسن التركماني،
بــدر طــارق ،فهد الــرشـيــدي ،مهند
األنصاري.
ويسابق الجهاز اإلداري الزمن
إلن ـه ــاء إجـ ـ ــراءات الـفـيــز الـخــاصــة
بــالـطــاقــم الـطـبــي لــأخ ـضــر ،وهــم
أخـصــائــي الـعــاج الطبيعي علي
حسين وعبدالرحيم صابر ،إضافة
ال ـ ــى ع ــام ــل ال ـت ـج ـه ـي ــزات تـسـنـيــم
بانوري.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن يـ ـقـ ـي ــم وف ــد
األخ ـضــر فــي فـنــدق قــولــدن تــولــد،
وسيتدرب على فترتين صباحية
وم ـس ــائ ـي ــة ،وت ـت ـخ ـل ــل الـمـعـسـكــر
م ـبــاراتــان ودي ـت ــان أم ــام الـمـحــرق
والحد البحرينيين.
ووضع الجهاز الفني لالخضر
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـت ــدريـ ـب ــي الـ ـخ ــاص
ب ــال ـف ــري ــق خـ ــال هـ ــذا الـمـعـسـكــر،
م ـ ـ ـحـ ـ ــددا ال ـ ـمـ ــواع ـ ـيـ ــد ال ـم ـب ــدئ ـي ــة
للمباريات الودية التي ستكون في
 27الجاري ومطلع فبراير المقبل.

فريق العربي في لقاء سابق

طائرة كاظمة والقادسية في لقاء القمة
●

محمد عبدالعزيز

يتطلع فــر يــق كــا ظـمــة للكرة
ال ـطــائــرة لــاسـتـمــرار عـلــى قمة
تــرت ـيــب ف ــرق الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز
لـلـعـبــة ع ـنــدمــا يـسـتـضـيــف في
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة مـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــاء ال ـ ـيـ ــوم
غريمه ا لـقــاد سـيــة على صالته
فــي العديلية ضمن منافسات
الجولة الثانية مــن المسابقة،
وتـسـبـقــه ف ــي ال ـخــام ـســة مـســاء
مباراة لن تقل إثارة وندية عن
سابقتها تـجـمــع بـيــن الـكــويــت
وال ـعــربــي ع ـلــى ن ـفــس ال ـصــالــة،
في حين يستضيف التضامن
فــي الـســادســة والـنـصــف مساء
نظيره الجهراء.

كاظمة والقادسية
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،يسعى
ال ـبــرت ـقــالــي م ـت ـصــدر الـتــرتـيــب
ب ـ ـ ـفـ ـ ــارق نـ ـ ـق ـ ــاط األشـ ـ ـ ـ ـ ــواط عــن
الكويت والقادسية ونقطتين،
لـ ـض ــم ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ل ـض ـح ــاي ــاه
بعدما تغلب في الجولة األولى
ع ـلــى ال ـعــربــي بـثــاثـيــة نظيفة
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ع ـل ــى ال ـق ـم ــة ،فــي
حين يأمل األصفر في مواصلة
س ـل ـس ـل ــة انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات ب ـع ــدم ــا
تخطى الجهراء بصعوبة 3-2
لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى مــوق ـعــة بين
ثالثي المقدمة.
ويأمل مدرب كاظمة الصربي
ال ـك ـس ـن ــدر اس ـت ـغ ــال ان ـس ـجــام
الع ـب ـي ــه فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األول ـ ــى
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا وجـ ـ ـ ــد حـ ـ ــا ل ـم ـش ـك ـلــة
م ــرك ــز  4ب ـف ـضــل ت ــأل ــق مـشـعــل
الـعـمــر وع ـبــدالــرح ـمــن الـمـطــوع
والمخضرمين عبدالله بوفتين
وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز شـ ــاكـ ــر ،بـيـنـمــا
سـ ـيـ ـح ــاول م ــواطـ ـن ــه ال ـص ــرب ــي
دارغان مدرب القادسية الجديد
ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي لـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي

ً
م ـس ـت ـنــدا إلـ ــى م ـعــرف ـتــه الـجـيــد
بــإمـكــانـيــات العـبـيــه بـعــد الـفــوز
على الجهراء األسبوع الماضي،
خاصة راشد عنبر وبدر جوهر
وعبدالناصر العنزي.

الكويت والعربي
وفي المباراة الثانية ،يطمح
األب ـيــض الـثــانــي بنقطتين في
تخطي عقبة العربي للحصول
على دفعة معنوية كبيرة قبل
ب ــداي ــة اسـ ـتـ ـع ــدادات ــه لـلـبـطــولــة
ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـمـ ـق ــررة ف ــي ف ـبــرايــر
المقبل بتونس ،والتي سيترتب
ع ـل ـي ـهــا ت ــأج ـي ــل م ـب ــاري ــات ــه فــي
الـ ـ ـ ـ ــدوري حـ ـت ــى م ـط ـل ــع مـ ــارس
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وي ـ ـت ـ ـط ـ ـلـ ــع الـ ـع ــرب ــي
السادس بفارق نقاط األشواط
خلف الجهراء والتضامن ونقطة
واح ــدة إل ــى تـعــويــض خسارته
ً
األولـ ــى أم ــام كــاظـمــة طـمـعــا في
ً
الهروب من قاع الترتيب سريعا.

وس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوض األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض
ً
الـلـقــاء مـعـتـمــدا عـلــى تشكيلته
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة عـ ـب ــدالـ ـل ــه ج ــاس ــم
وع ــام ــر ال ـس ـل ـيــم وع ـبــدال ـعــزيــز
نـ ـج ــم وفـ ـيـ ـص ــل الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،فــي
ح ـ ـيـ ــن يـ ــرت ـ ـكـ ــز األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر ع ـلــى
الـثــاثــي عـبــدالــرحـمــن العتيبي
ومـحـمــد الـقـطــان وأح ـمــد الـمــا،
ورب ـم ــا تـشـهــد ال ـم ـب ــاراة ع ــودة
الليبرو علي رمضان بعد غيابه
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـســاب ـقــة بــداعــي
اإلصابة.

التضامن والجهراء
أما المباراة الثالثة ،فستكون
فرصة أمام الجريحين الجهراء
الـ ــرابـ ــع وال ـت ـض ــام ــن ال ـخــامــس
ب ـ ـن ـ ـق ـ ـطـ ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة لـ ـتـ ـع ــوي ــض
سقوطهما فــي الـجــولــة األول ــى
ع ـل ــى ي ــد ال ـك ــوي ــت وال ـق ــادس ـي ــة
لـلــدخــول فــي معترك المنافسة
على المراكز األولى مبكرا.

انسحاب يد النجمة
والغاز من اآلسيوية
أع ـ ـلـ ــن ن ـ ــادي ـ ــا ال ـن ـج ـمــة
ال ـب ـحــري ـنــي ح ــام ــل الـلـقــب
والـنـفــط وال ـغ ــاز اإليــرانــي
انسحابهما من منافسات
الـبـطــولــة اآلس ـيــويــة الـ ــ21
لـ ـ ــانـ ـ ــديـ ـ ــة أب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال كـ ـ ــرة
ال ـيــد ،الـتــي مــن الـمـقــرر أن
يستضيفها نادي الكويت
م ـ ــن  20م ـ ـ ـ ــارس حـ ـت ــى 2
أبريل المقبل.
وأرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ـ ـ ــان
خ ـطــابــي اع ـت ــذاره ـم ــا عن
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـب ـطــولــة،
ص ـبــاح أم ــس ،قـبــل إج ــراء
مراسم القرعة التي جرت
ً
مساء نفس اليوم ،تفاديا
لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرض عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوب ـ ـ ــات م ــن
االتـحــاد اآلسـيــوي للعبة،
ل ـي ـت ـق ـل ــص عـ ـ ــدد األنـ ــديـ ــة
ال ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـب ـطــولــة
إلى .14
ُ
وبذلك ستجرى القرعة
على  4مجموعات ،لتكون
المجموعة األولى والثانية
 3فرق ،والثالثة والرابعة
 4فرق.

ج ـم ـعــة س ـع ـي ــد ،والـ ـ ـس ـ ــوري حـمـيــد
م ـ ـيـ ــدو ،والـ ـت ــونـ ـس ــي حـ ـم ــزة لـحـمــر
متساوية في الوقت الحالي.
وي ـ ـشـ ــارك ال ـك ــوي ــت ف ــي الـمـلـحــق
المؤهل لدور المجموعات في دوري
أبطال آسيا  ،2019والــذي يستهله
بمواجهة الوحدات األردني في عمان
بـتــاريــخ  5فـبــرايــر الـمـقـبــل ،عـلــى أن
يتأهل الفائز منهما لمواجهة ذوب
آهن أصفهان ،في إيران ،يوم  12منه،
ويصعد الفائز إلى المرحلة الثالثة

لمواجهة الغرافة القطري في الدوحة
في  19من الشهر نفسه.

المغادرة إلى عمان
وذك ــر عبدالله أن الـجـهــاز اإلداري
يتطلع إلى ان يستقر الوفد في عمان،
قبل مواجهة الوحدات األردني بأربع
أيـ ــام عـلــى أق ــل ت ـقــديــر ،بـمــا يـعـنــي أن
المغادرة ستكون في األول من فبراير
المقبل.

العنابي يلتقي إنبي في أولى
ودياته في القاهرة

وفد الفحيحيل
يغادر إلى قطر

يلتقي الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم بـنــادي النصر عصر اليوم
نظيره إنبي المصري ،في أولى وديات العنابي خالل معسكره
القاهري ،الذي يأتي ضمن استعداداته الجادة الستئناف ما تبقى
مــن منافسات ال ــدوري الممتاز خــال الموسم الـجــاري ،بجانب
االستعداد لمنافسات كأس األمير التي تنطلق مارس المقبل.
ويدفع الجهاز الفني ،بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني،
خــال وديــة الفريق البترولي ،بالعناصر األساسية والجاهزة
فنيا وبدنيا ،للوقوف أكثر على مستواهم ،ومحاولة إيجاد أكبر
قدر من التجانس فيما بينهم ،تمهيدا للظهور بشكل قوي في
مباريات الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة أيضا مشاركة الثنائي زبن
العنزي وطالل العجمي ،بعد ظهورهما بشكل جيد في التدريبات
الجماعية األخيرة عقب انضمامها لمعسكر الفريق من القاهرة.
كما يشارك الالعب يوسف الرشيدي بجانب الثنائي البحريني
سيد ضياء وسيد مهدي ،بعد وصولهما وانتهاء مشاركتهما مع
منتخب بلدهما في كأس آسيا ،والــذي ودع منافسات البطولة
بالخسارة أمام كوريا الجنوبية الثالثاء الماضي بهدفين لهدف.
ويشهد المعسكر اليوم أيضا انضمام الالعب حمود عايض،
بعد انتهائه مــن دورت ــه العسكرية ،وق ــرر الـجـهــاز الفني وضع
برنامج بدني لالعب لتجهيزه لمباراة اإلنتاج الحربي ،المقررة 28
يناير ،في ختام المعسكر ،ومن ثم تجهيزه للمواجهات الرسمية.

ي ـغ ــادر وف ــد ال ـفــريــق األول
لكرة القدم بنادي الفحيحيل
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة الـ ـقـ ـط ــري ــة
الـ ـ ـ ــدوحـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم لـ ـل ــدخ ــول
ه ـن ــاك ف ــي م ـع ـس ـكــر تــدري ـبــي
يستمر  11يوما ،وذلك ضمن
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات الس ـت ـئ ـن ــاف
ب ـطــولــة دوري فـيـفــا لـلــدرجــة
الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة يـ ـ ــوم الـ ـث ــام ــن مــن
فبراير المقبل.
ويترأس وفد الفريق رئيس
مجلس إدارة النادي ورئيس
ج ـهــاز ال ـك ــرة حـمــد ال ــدب ــوس،
ويضم الوفد محمد دهيليس
مــدربــا ،ومــاهــر جعفر مــدربــا
مـ ـس ــاع ــدا ،وم ـش ـع ــل ال ــراش ــد
مدربا لحراس المرمى ،وحمد
العجمي مديرا للفريق ،ونجم
ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ومـ ـحـ ـم ــد الـ ـعـ ـن ــزي
مـشــرفـيــن ،إضــافــة إل ــى قائمة
تضم  24العبا.

األهلي يواجه المقاصة ...والزمالك يتحدى
بيراميدز في الدوري الليلة
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

يـخــوض فــريــق األه ـلــي فــي ال ـســادســة مساء
اليوم ،بتوقيت الكويت ،مواجهة صعبة ،حين
يحل ضيفا على نظيره مصر المقاصة في ملعب
بــرج الـعــرب بــاإلسـكـنــدريــة ،فــي الـلـقــاء المؤجل
بـيـنـهـمــا م ــن ال ـجــولــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة ل ـلــدوري
المصري.
يدخل الفريق األحمر ،صاحب المركز الخامس
ب ــرص ـي ــد  27ن ـق ـط ــة ،هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــاراة وال بــديــل
أمــامــه ســوى الـفــوز ،وعــدم فـقــدان نـقــاط جديدة
في البطولة المحلية ،إذا أراد إحياء آماله في
المنافسة على اللقب المحلي ،واالحتفاظ به.
فــي الـمـقــابــل ،يـقــدم الـمـقــاصــة مــوسـمــا جيدا
حتى اآلن ،حيث استطاع في آخر مبارياته أمام
المقاولون تحقيق الفوز بهدفين لهدف ،ويحتل
حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد
 30نقطة.
ويـشـهــد اس ـتــاد ب ـتــروس ـبــورت فــي التاسعة
م ـ ـسـ ــاء الـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـم ــرت ـق ـب ــة بـ ـي ــن ال ــزم ــال ــك
وب ـيــرام ـيــدز ،وال ـمــؤج ـلــة م ــن ال ـجــولــة الـتــاسـعــة
ل ـلــدوري ،وهــي الـمـبــاراة الـتــي يحضرها 5000

مشجع ،ويديرها طاقم تحكيم إيطالي ،وفقا لما
أعلنه اتحاد الكرة المصري.
وي ـس ـعــى ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ل ـل ــزم ــال ــك ،بـقـيــادة
السويسري كريستيان غروس ،إلى حصد النقاط
ال ـث ــاث ،م ــن أج ــل االب ـت ـعــاد ب ــال ـص ــدارة خـطــوة
جديدة ،وتوسيع الفارق مع بيراميدز واألهلي،
أقرب منافسيه ،واالقتراب بقوة من حسم اللقب.
وحــرص غــروس على دراس ــة بيراميدز عبر
فيديو مسجل لمباراته أمام األهلي ،في وجود
الالعبين ،لتحديد مناطق القوة والضعف من
أجل وضع الخطة المحكمة للقاء.
ويــواجــه المدير الفني للزمالك أزمــة لغياب
الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب
الفريق ،ومحمود عبدالرحيم "جـنــش" حــارس
المرمى لإليقاف ،لكنه استقر على الدفع بمحمد
إبراهيم كصانع لعب ،ومنح الثقة لعماد السيد
الحارس البديل .ووعد رئيس الزمالك مرتضى
مـنـصــور العـبـيــه خ ــال جـلـســة خــاصــة بصرف
مكافآت حــال الـفــوز بــالـمـبــاراة ،خصوصا بعد
تحديه المستشار تركي آل شيخ ،مالك نــادي
بيراميدز ،على حصد النقاط الثالث.
عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،يـخـطــط ح ـســام حسن

المدير الفني لبيراميدز لمفاجأة الزمالك بخطة
جديدة وتشكيل مختلف ،من أجل تحقيق الفوز
واستعادة فرصة المنافسة على اللقب.
ونجح بيراميدز في تدعيم صفوفه بصفقتين
جديدتين قبل مـبــاراة الليلة ،حيث تعاقد مع
الـمـهــاجــم ال ـس ــوري عـمــر خــربـيــن وكــريـسـتـيــان
بينافينتي الع ــب مـنـتـخــب ب ـيــرو ،إضــافــة إلــى
عبدالله السعيد الذي يعتمد عليه حسام حسن
فــي الـمـبــاريــات األخ ـيــرة مـنــذ قــدومــه مــع بــدايــة
االنتقاالت الشتوية .ويتصدر الزمالك مسابقة
الدوري برصيد  41نقطة من  16مباراة ،بينما
يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد  38نقطة
من  19مباراة.
وض ـمــن مــؤجــات الـجــولــة الـتــاسـعــة عـشــرة،
يحل اإلسماعيلي ضيفا على بـتــرو جـيــت ،في
الـثــالـثــة والـنـصــف ع ـصــرا ،فــي الـمــواجـهــة التي
يسعى خاللها الفريقان إلى استعادة الثقة ،بعد
سوء النتائج في الفترة األخيرة ،مما وضعهما
في موقف حــرج بالترتيب العام للمسابقة ،إذ
يحتل الدراويش المركز قبل األخير برصيد 17
نقطة ،بينما يقبع الفريق البترولي في المركز
األخير بـ 15نقطة.

خالص العزاء

لقاء سابق بين كاظمة والقادسية في الكرة الطائرة

ي ـ ـت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـق ـ ـسـ ــم الـ ــريـ ــاضـ ــي
بـ ـخ ــال ــص ال ـ ـع ـ ــزاء إل ـ ــى رئ ـي ــس
االت ـح ــادي ــن الـكــويـتــي والـعــربــي
للرماية المهندس دعيج خلف
الـعـتـيـبــي ،ل ــوف ــاة ال ـم ـغ ـفــور لها
ب ـ ــإذن ال ـل ــه والـ ــدتـ ــه ،ت ـغ ـمــد الـلــه
الفقيدة بواسع رحمته ،وأسكنها
ف ـس ـيــح جـ ـن ــات ــه ،وأل ـ ـهـ ــم أه ـل ـهــا
وذويها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

جانب من تدريب سابق لبيراميدز

٢٥
إيران المرشحة تواجه الصين على مقعد في المربع األخير
ةديرجلا

•
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العبو المنتخب اإليراني في لقاء سابق

في طريقها نحو حصد أول
لقب قاري منذ  1976تبحث
إيران عن تخطي عقبة الصين
في أبوظبي في ربع نهائي كأس
آسيا  2019لكرة القدم.

جانب من لقاء سابق للمنتخب الصيني

دون أن ت ـهــزم أو تـتـلـقــى أي ه ــدف فــي أربــع
مباريات ،تبحث إيران عن تخطي عقبة الصين
في أبوظبي في ربع نهائي كأس آسيا  2019لكرة
القدم ،في طريقها نحو حصد أول لقب قاري منذ
 1976عندما توجت مرة ثالثة وشباكها نظيفة.
ويأمل "تيم يلي" في فك عقدة ربع النهائي،
ال ــذي ودع ــه فــي الـنـســخ ال ـثــاث الـمــاضـيــة ،بعد
فوزه المنطقي على عمان -2صفر في دور الـ،16
وهو الوحيد مع قطر لم تهتز شباكه في أربع
مباريات.
في المقابل ،تأمل الصين العودة للمنافسة
على اللقب القاري بعد تراجع في النسخ الثالث
األخيرة ،إذ حلت وصيفة في  1984و 2004على
أرضها.
وقلب فريق المدرب اإليطالي مارتشيلو ليبي
تأخره أمام تايلند بعد شوط أول مخيب ليحقق
ً
ً
فوزا صعبا  ،1-2بعد دفعه بالمهاجم المخضرم
ً
شياو زهــي ( 33عــامــا) الــذي عــادل األرق ــام بعد
ً
نزوله بديال.

ً
وطالب ليبي ( 70عاما) ،بطل العالم  2006مع
منتخب إيطاليا ،العبيه بالتركيز طوال دقائق
الـمـبــاراة "يـجــب أن يتطور العـبــو الصين على
الصعيد النفسي ،من المهم أن يحظوا بالدرجة
عينها من التصميم والقوة من بداية المباراة".
لكن ليبي الذي يتوقع أن يعود إلى بالده بعد
سنتين ونصف مع الصين ،دافع عن سجله إذ
فاز في  6مباريات رسمية من أصل عشر وخسر
أمام إيران وكوريا الجنوبية القويتين "هذا يعني
ً
أنه يجب أن أكون فخورا بالعبي".
وتـمـلــك الـصـيــن تشكيلة مـتـقــدمــة فــي الـســن،
إذ تخطى أربـعــة مــن أساسييها الثالثين على
ً
غرار القائد شنغ شي ( 38عاما) باإلضافة إلى
المهاجمين شياو زهي ( )33وغاو لين (.)32
وحذر ليبي "هذه مشكلة لمستقبل المنتخب
الصيني ،ألنها تدل إلى نقص الالعبين الشبان
المخولين اللعب مع المنتخب".
في المقابل ،تصدرت إيران مجموعتها بفارق
األهـ ـ ــداف ع ــن الـ ـع ــراق ب ـعــد ف ــوزي ــن ع ـلــى الـيـمــن

وفيتنام فــي ظــل تــألــق مـهــدي طــارمــي وس ــردار
أزمـ ـ ــون ،قـبــل عـ ــودة هـ ــداف الـ ـ ــدوري الـهــولـنــدي
ال ـس ــاب ــق ع ـلــي رضـ ــا جـهــانـبـخــش وب ـ ـ ــروزه في
المباراة األخيرة ضد عمان.
و تــد يــن إ ي ــران بنظافة شباكها بشكل كبير
لـحــارسـهــا الـعـمــاق عـلــي رض ــا بيرانفند الــذي
صد ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من مواجهة
عـمــان لقائدها أحـمــد كــانــو ،على غ ــرار مــا فعل
في المونديال األخير عندما أوقــف ركلة جزاء
للبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وعلق مدربها البرتغالي كــارلــوس كيروش
ع ـلــى مــواج ـهــة ال ـص ـيــن "جـمـيـعـنــا ي ـعــرف مــدى
ً
تطور الصين ،خصوصا مع مارتشيلو ليبي.
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احتفاالت الراوي تثير غضب العراقيين
أثــار احتفال مدافع منتخب قطر بسام الــراوي
بهدف الفوز ضد العراق أمس األول في أبوظبي،
ضمن دور ال ــ 16من كــأس آسيا  2019لكرة القدم،
غضب مشجعي "أس ــود الــرافــديــن" ،نظرا ألصوله
العراقية.
والـ ـ ــراوي ( 21عــامــا) هــو نـجــل مــدافــع منتخب
العراق هشام علي العب الطلبة والزوراء سابقا.
وقال عبدالخالق مسعود ،رئيس االتحاد القطري
لقناة أبوظبي الرياضية" :شعوري حزين جدا أن
يسجل العب عراقي على منتخب بــاده ،لكن هذا
هو حال االحتراف".
بدوره ،أشار الالعب الذي سجل من ضربة حرة
هدف الفوز على العراق" :مبروك للشعب القطري،
ّفرحنا أكثر من شخص اليوم ،خصوصا الجمهور
الـعـمــانــي (ال ـمــوجــود بــال ـمــدرجــات ،فــي ظــل غياب
الـجـمـهــور ال ـق ـطــري) .لعبنا لـعــب رجـ ــال ،وطبقنا
تكتيك المدرب".
وت ـع ـ َّـرض ال ـ ــراوي لـهـجــوم عـنـيــف على
مواقع التواصل االجتماعي ،الحتفاله
المبالغ به بفوز قطر على بلد جذوره،
بــدال من االقـتــداء على األقــل بالالعبين
الذين يواجهون أنديتهم السابقة ،فضال
عن ظهوره وهو يحتفل مع زميله المعز علي في
غرف المالبس .وقال كبير مشجعي العراق مهدي
الكرخي" :بعد التسجيل قمت باستفزاز الجمهور
العراقي ،وجعلته يخرج عن طوره".
وعلى تغريدته "مبروك الفوز وافرحي يا قطر"،
َّ
تعرض الراوي التهامات بالخيانة وانتقاد عنيف،
َّ
الحتفاله بــالـهــدف ،فعلق سيف سلمان" :سجلت
هدف أوكي ...لعبت لعب جميل أنت موهوب نعم...
ً
لكن ألم يحدثك والدك يوما عن العراق وطنك األم؟

رياضة

أل ــم تـســأل مــن أن ــت؟ أل ــم تـشــاهــد أب ــاك وه ــو يلعب
في صفوف المنتخب العراقي؟" ،فيما غـ َّـردت نها
العبيدي" :ستندم عندما تكبر وتنضج وتتذكر
وأنــت تحتفل أمــام أبناء وطنك بخسارتهم وفوز
خصمهم".
وفي ظل االتهامات بالتخلي عن منتخب بالده
مقابل اإلغ ــراء ات المادية في قطر،
أش ـ ــار ن ــاش ـط ــون ع ـل ــى وس ــائ ــل
التواصل إلى أن الراوي عرض
خدماته على العراق في ،2015
ل ـكــن ت ــم رف ـض ــه م ــن ال ـم ــدرب
عبدالغني شهد.

ال يمكننا إهــدار الفرص كما فعلنا ضد عمان.
علينا أن نلعب بغريزة قاتلة وكل ما علينا هو
وضع الكرة في الشباك".
وتــابــع "فــي ال ــدور اإلقـصــائــي يجب أن تقتل
ً
المباراة باكرا ،فهذا يمنحك أفضلية كبيرة .األهم
ً
في المباراة المقبلة أن نكون أكثر هدوءا وأذكى".
ً
وتحظى إيــران بــاشــادات كبيرة راهـنــا ،فقال
قائد دفاع منتخب اليابان مايا يوشيدا "إيران
ً
ً
هي أفضل فريق في آسيا حاليا" ،علما أن مسار
المنتخبين قد يلتقي في نصف النهائي بحال
فوز اليابان على فيتنام وإيران على الصين.
بــرغــم ذل ــك ،لــم تـكــن طــريــق ال ـم ــدرب كـيــروش
ً
ال ــذي كـشــف تلقيه عــرضــا لـتــدريــب كولومبيا
ً
بعد النهائيات ،مـفــروشــة بــالــورود خصوصا
مــن الـنــاحـيــة اإلداري ـ ــة ،إذ اتـهــم وزي ــر الــريــاضــة
م ـس ـعــود سـلـطــانـيـفــار بــالـسـعــي ل ـع ــدم تـجــديــد
عقده الذي استهله مع منتخب وسط آسيا قبل
ثمانية أعوام.
وقـ ـ ــال ق ــائ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـم ـخ ـض ــرم أش ـك ــان

ديجاغاه "أنــا عضو فــي المنتخب منذ ثماني
سنوات .في المونديال األخير لم أشارك بسبب
اإلصابة ،لكن كيروش دعمني وحان الوقت كي
أقف بجانبه حتى النهاية".
وبرغم العقوبات المفروضة عليها ومعاناتها
ً
لنيل التجهيزات ،قدمت إيــران أداء مشرفا في
مونديال  2018وخرجت من دور المجموعات
فــي مجموعة قــويــة تـضــم الـبــرتـغــال وإسبانيا
والمغرب.
وشـ ــرح ك ـي ــروش أن ــه ي ـح ــاول ف ــرض أسـلــوب
ً
ل ـعــب ج ــدي ــد ل ـيــس س ـه ــا ع ـلــى الع ـب ـيــه تـقـبـلــه،
"فريق مدمج مع خط متقدم .معظم العبينا غير
معتادين على هذه الطريقة .يجب أن نكون أكثر
ذكاء للسيطرة على إيقاع المباراة وإدارتها حتى
النهاية عندما تتقدم بفارق هدفين".

ربع النهائي يدشن تقنية الـ «»VAR
سانشيز :لن
نكتفي بهذا الحد
مع تأهل المنتخب القطري بجدارة إلى دور الثمانية ،ال يرى مديره
الفني اإلسباني فيلكس سانشيز مبررا لالكتفاء بهذا الحد ،ويرى أن
فريقه مازال قادرا على صناعة التاريخ ،والوصول إلى أبعد من هذا.
وقال سانشيز" :بمجرد الوصول إلى هذه المرحلة ،يرغب الالعبون
في الفوز".
ووضــع هــذا الـفــوز المنتخب القطري فــي مواجهة منتخب كوريا
الجنوبية بدور الثمانية للبطولة.
وأوضــح" :نعلم أننا سنواجه في الدور التالي أحد الفرق الكبيرة.
واجهنا حتى اآلن فريقا واحــدا من الفرق الكبيرة ،ولكنني أعتقد أن
الالعبين أظهروا قدرتهم على فعل هذا".
وقال سانشيز" :يتعين علينا التعامل والتأقلم مع مواقف مختلفة
في المباراة .أعتقد أن الفريق فعل ذلك اليوم" ،في إشارة إلى نجاحه في
خطف هدف خالل مباراة العراق ،واإلفالت من جميع محاوالت أسود
الرافدين لتسجيل هدف التعادل.
وأ ض ــاف " :لــد يـنــا مجموعة مــن الالعبين تجتهد كثيرا لمصلحة
الفريق ...هناك مزيج جيد بالفريق من الالعبين الشبان تحت  23عاما
وممن شاركوا مع الفريق األول فترة طويلة .إنهم يشعرون بارتياح
شديد للعب معا .بالطبع ،عندما تحقق الفوز تتزايد الثقة .الفريق
يتطور".
(د ب أ)

ستعتمد تقنية المساعدة
بالفيديو في التحكيم  VARفي
كأس آسيا  2019في كرة القدم،
ً
ب ــدءا مــن ال ـيــوم فــي ال ــدور ربــع
النهائي على أربعة مالعب في
اإلمارات العربية المتحدة.
وأشار االتحاد اآلسيوي إلى
ُ
أن التقنية ستستخدم في سبع
مباريات على أربعة مالعب هي
اسـتــاد مدينة زايــد الرياضية،
واس ـ ـتـ ــاد م ـح ـمــد ب ــن زايـ ـ ــد فــي
أبوظبي ،واستاد هزاع بن زايد
فــي الـعـيــن ،واس ـتــاد آل مكتوم
في دبي.
وت ـل ـع ــب الـ ـي ــوم ال ـص ـي ــن مــع
إي ـ ـ ــران وف ـي ـت ـن ــام م ــع ال ـي ــاب ــان،
والجمعة كوريا الجنوبية مع
قـطــر ،واإلم ـ ــارات مــع أستراليا
حاملة اللقب.
ويمكن استخدام التقنية في
أربــع حــاالت مؤثرة :بعد هدف
مـسـجــل ،وعـنــد احـتـســاب ركلة
جزاء ،وعند رفع بطاقة حمراء
مباشرة ،أو في حال وقوع خطأ
بــالـنـسـبــة ال ــى هــويــة الع ــب تم
انذاره أو طرده.
وذكـ ـ ـ ــر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي
أنــه أجــرى "تـجــارب جدية على
التقنية في مباريات دور الـ،16
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم سـلـسـلــة
شاملة من ورش العمل".

ُ
ودع ـي ــت إل ــى اإلمـ ـ ــارات أبــرز
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ال ـت ـح ـك ـي ـم ـي ــة
لضمان تطبيق أعلى المعايير
في التقنية مثل المدير التقني
ف ــي م ـج ـلــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
لـكــرة الـقــدم البريطاني ديفيد
أليري ،ورئيس لجنة التحكيم
فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي (ف ـي ـف ــا)
اإليـطــالــي بيارلويجي كولينا
والسويسري ماسيمو بوساكا
مسؤول الحكام في فيفا.
وق ـ ــال ألـ ـي ــري ،ال ـ ــذي أمـضــى
ً
 12يــومــا فــي اإلم ـ ــارات للعمل
مــع ح ـكــام الـتـقـنـيــة" :ال شــك أن
ن ـظــام ف ــي اي ــه آر ه ــو مستقبل
كـ ــرة الـ ـق ــدم .يـمـكـنـنــا مــاحـظــة
اث ـ ــره اإليـ ـج ــاب ــي فـ ــي مـخـتـلــف
أنحاء العالم ،وكان قرارا صائبا

مــن االت ـحــاد اآلس ـيــوي اعتماد
التقنية بــدء ا من ربــع النهائي
ل ـض ـم ــان ع ـم ــل ك ــل ع ـنــاصــرهــا
الـ ـمـ ـعـ ـق ــدة وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـج ـيــد
للحكام".
وأضاف الحكم ،الذي أشرف
عـ ـل ــى نـ ـح ــو  200م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة فــي
الدوري اإلنكليزي ،أن "الفلسفة
الـكــامـنــة وراء ه ــذا الـنـظــام هي
َ
ت َدخل أدنى واستفادة قصوى.
والتقنية ال تؤثر على كل قرار
بل تساعد الحكم عندما يكون
هناك خطأ واضح أو عدم رؤية
شــيء خطير ساهم فــي تغيير
مجرى المباراة".

فيتنام تخوض أهم مباراة في تاريخها أمام اليابان
في استاد ال مكتوم في دبي في
الدور ربع النهائي لكأس اسيا
 2019لكرة القدم ،تخوض
فيتنام بجيلها الذهبي الشاب
وبقيادة "العم بارك" أهم
مباراة في تاريخها عندما تواجه
اليابان.
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تـ ـخ ــوض ف ـي ـت ـن ــام بـجـيـلـهــا
الذهبي الشاب ،وبقيادة "العم
بارك" ،أهم مباراة في تاريخها،
عندما تواجه اليابان في استاد
آل مـكـتــوم ف ــي دب ــي ف ــي ال ــدور
ربع النهائي لكأس آسيا 2019
لكرة القدم.
ولـ ــم ي ـس ـبــق ل ـف ـي ـت ـنــام ،الـتــي
ت ـشــارك فــي ك ــأس آس ـيــا للمرة
الثانية بمنتخبها الموحد بعد
نسخة  ،2007التي استضافتها
بمشاركة إندونيسيا وماليزيا
وتــاي ـل ـنــد ،أن لـعـبــت ف ــي ثــانــي
دور إقصائي بالبطولة ،بعدما
خ ــرج ــت م ــن ربـ ــع ن ـه ــائ ــي تـلــك
ا ل ـن ـس ـخــة (أول دور إ ق ـصــا ئــي
انذاك) بالخسارة أمام منتخب
العراق ،الذي أحرز اللقب الحقا
صفر.2-
لـكــن بـعــد  12عــامــا ،بــإمـكــان
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف ب ــاس ــم
"التنين الذهبي" أن يحلم بأن
ي ـح ـق ــق ثـ ــانـ ــي فـ ـ ــوز ك ـب ـي ــر فــي
البطولة ،بعد االول الــذي جاء
ع ـل ــى حـ ـس ــاب األردن ب ــرك ــات
الترجيح في دور الــ ،16عندما
ي ـ ــواج ـ ــه ال ـ ـيـ ــابـ ــان عـ ـل ــى ن ـفــس
الـ ـمـ ـلـ ـع ــب ال ـ ـ ـ ــذي شـ ـه ــد األح ـ ــد
الماضي انجازه التاريخي.
وبــإمـكــان فـيـتـنــام ،المتأهلة

ل ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 16ك ـ ـ ــراب ـ ـ ــع أفـ ـض ــل
منتخب يحتل ا لـمــر كــز الثالث
في دور المجموعات ،أن تحلم
بتحقيق المزيد من المعجزات
أمــام اليابان ،رغم أن مباراتها
الوحيدة معها في كــأس آسيا
انتهت لمصلحة األخ ـيــرة 1-4
في نسخة .2007
ومـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ ت ـ ـع ـ ـي ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوري
ال ـج ـنــوبــي ب ـ ــارك ه ــان ــغ -سيو
مدربا لفيتنام في  29سبتمبر
 ،2017أصبح بإمكان كرة القدم
في البالد الواقعة جنوب شرق
آس ـيــا ان ت ـحــول احــام ـهــا الــى
حقيقة.
ونـجــح سـيــو ( 60عــامــا) في
ق ـيــادة منتخب تـحــت  23سنة
في يناير  2018الى نهائي كأس
اسيا للمرة االولى في تاريخه،
قبل أن يخسر أمام أوزبكستان
 ،2-1والى نيل المركز الرابع في
دورة األلعاب اآلسيوية (آسياد
اندونيسيا  ،)2018وهو بدوره
انجاز غير مسبوق.
ً
ويــوجــد حــالـيــا فــي تشكيلة
فيتنام عشرة العبين ممن سبق
لهم اللعب في مونديال الشباب
 ،2017ومن بينهم نغوين كوانغ
هـ ــاي ( 21سـ ـن ــة) ،الـ ـ ــذي اح ـتــل
المركز الثاني في ترتيب هدافي

كأس آسيا تحت  23سنة 2018
برصيد  5أهداف ،بفارق هدف
عن القطري المعز علي.
ويـعــرف هــاي باسم "ميسي
فيتنام" ،بسبب ذكاء تمريراته
وات ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــه لـ ـ ـل ـ ــرك ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــرة،
وس ـي ـش ـك ــل مـ ــع ك ــون ــغ ف ـيــونــغ
نغوين صاحب هدفين من أصل
األهداف الخمسة التي سجلها
م ـن ـت ـخــب ب ـ ـ ــاده فـ ــي ال ـن ـس ـخــة
ال ـح ــال ـي ــة ل ـك ــأس آسـ ـي ــا ،نـقـطــة
الـثـقــل الـهـجــومــي ام ــام الـيــابــان
ال ـتــي ل ــم ت ـقــدم ح ـتــى اآلن أداء
مقنعا يخولها ا ل ـفــوز بلقبها
الخامس.
وحققت الـيــابــان انتصارات
بــاه ـتــة ف ــي دور الـمـجـمــوعــات
بـ ــال ـ ـفـ ــوز عـ ـل ــى ت ــرك ـم ــان ـس ـت ــان
وعـ ـم ــان واوزب ـك ـس ـت ــان ب ـفــارق
هــدف وحـيــد ،ثــم قدمت عرضا
م ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت أمـ ـ ـ ــام
الـسـعــوديــة فــي دور الـ ــ ،16رغم
ف ــوزه ــا ب ـهــدف مـبـكــر لـلـمــدافــع
تــاك ـي ـه ـيــرو ت ــوم ـي ــاس ــو ،حـيــث
خـســرت االسـتـحــواذ لمصلحة
"األخ ـضــر" بنسبة وصـلــت الى
 76.3فــي الـمـئــة ،وه ــو ش ــيء ال
يـلـيــق بـبـطــل آس ـيــا أرب ــع مــرات
( 1992و 2000و 2004و.)2011
ولـ ـك ــن ذل ـ ــك ال يـ ـب ــدو مـقـلـقــا

العبو المنتخب الياباني في لقاء سابق
ل ـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ه ــاج ـي ـم ــي
م ــوري ــاس ــو ،ال ـ ــذي بـ ــدا سـعـيــدا
ب ـعــد الـ ـمـ ـب ــاراة ،وه ـن ــأ العـبـيــه
ً
ع ـلــى ال ـف ــوز "ال ـم ـهــم جـ ــدا على
الـ ـسـ ـع ــودي ــة اق ـ ـ ــوى ال ـ ـفـ ــرق فــي

ً
آسيا" ،مبديا احترامه لمنافسه
المقبل في ربع النهائي.
وقـ ـ ــال م ــوري ــاس ــو "مـنـتـخــب
فـ ـيـ ـتـ ـن ــام يـ ـمـ ـل ــك دف ـ ــاع ـ ــا ق ــوي ــا
وس ـ ــرع ـ ــة ارت ـ ـ ـ ـ ــداد م ـ ــن الـ ــدفـ ــاع

لـ ـلـ ـهـ ـج ــوم ،ويـ ـلـ ـعـ ـب ــون بـنـفــس
االسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب ،ون ـ ـ ـ ــود ان ن ـل ـعــب
(أمــام ـهــم) بـشـكــل جـيــد ويـكــون
لــديـنــا دف ــاع صـلــب أيـضــا امــام
فريق يضم العديد من المواهب

في الهجوم ،ويجب أن نعي ذلك
جـيــدا مــن أجــل تحقيق نتيجة
إيجابية".
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تشلسي يسعى للثأر من
توتنهام في كأس «الرابطة»
تتجه األنظار اليوم إلى ملعب
«ستامفورد بريدج» ،حيث يأمل
تشلسي أال يتلقى صفقة جديدة
يضيفها إلى الخسارة التي مني
بها السبت أمام جاره اللندني
اآلخر أرسنال في الدوري ،حين
يستضيف توتنهام في إياب
نصف نهائي كأس الرابطة
اإلنكليزية.

موعد المباراة

١٠:٤٥
تشلسي  xتوتنهام

HD2

سيكون بــاب التأهل للنهائي
م ـف ـتــوحــا ع ـلــى م ـصــراع ـيــه أم ــام
تشلسي وجــاره توتنهام اللذين
يتواجهان اليوم ،في اياب نصف
نهائي كــأس الرابطة اإلنكليزية
لكرة القدم.
ويتوجب على فــريــق الـمــدرب
اإليـ ـط ــال ــي م ــاوري ـت ـس ـي ــو س ــاري
الفوز بفارق هدفين على غريمه
الـلـنــدنــي م ــن أج ــل ب ـلــوغ نهائي
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـم ـ ـتـ ــوج ب ـخ ـم ـســة
أل ـقــاب فـيـهــا ،لـلـمــرة األولـ ــى منذ
 2015والثامنة في تاريخه ،بعد
خ ـســارتــه ذه ــاب ــا ف ــي "ويـمـبـلــي"،
بهدف وحيد سجله هاري كاين
الـ ـغ ــائ ــب عـ ــن ت ــوتـ ـنـ ـه ــام بـسـبــب
اإلصابة.
ً
ول ــم يـكــن س ــاري راض ـي ــا على
اإلطالق عن الخسارة أمام أرسنال
السبت ،وصــب جــام غضبه على
العبيه الذين يفتقدون العزيمة
بحسب تـعـبـيــره ،و"م ــن الصعب
تحفيزهم".
وق ــال س ــاري بــاإليـطــالـيــة رغــم
أنه يتحدث اإلنكليزية ،ألنه ارتأى
أ نــه سيعبر بشكل أفضل بلغته
األم" ،أنا غاضب جدا ألن السبب
فــي ه ــذه الـهــزيـمــة هــو عقليتنا.

لعبنا أمام منافس كان عازما من
الناحية الذهنية أكثر منا ،وهذا
أمر ال يمكنني قبوله".
وأضـ ـ ـ ــاف "ع ــان ـي ـن ــا الـمـشـكـلــة
ذاتـهــا أم ــام توتنهام (فــي ذهــاب
نـصــف نـهــائــي ك ــأس ال ــراب ـط ــة)...
ي ـب ــدو أن لــدي ـنــا مـشـكـلــة افـتـقــاد
العزيمة والقوة الذهنية .حقيقة،
أ جــد صعوبة كبيرة فــي تحفيز
هذه المجموعة من الالعبين".
ويأمل ساري أن تصل الرسالة
الى العبيه ،لكن المهمة لن تكون
سهلة ضد فريق حقق األحد ضد
ج ــاره اآلخ ــر فــولـهــام ( )1-2فــوزه
الحادي عشر هذا الموسم خارج
م ـل ـع ـبــه ،وهـ ــو انـ ـج ــاز ل ــم يسبق
لـسـبـيــرز أن حـقـقــه م ـنــذ ان ـطــاق
الدوري الممتاز.

جانب من مباراة الذهاب بين توتنهام وتشلسي

غيابات مؤثرة لتوتنهام
ويغيب عن اللقاء هــاري كين،
الذي سجل هدف الفوز في مباراة
الذهاب ،بسبب إصابة في الكاحل
وسون هيونغ مين الذي يشارك
مع منتخب كوريا الجنوبية في
كأس آسيا.
وأعلن نادي توتنهام أيضا أن
العــب وسطه ديلي الــي سيغيب

حـ ـت ــى مـ ـطـ ـل ــع م ـ ـ ـ ــارس ال ـم ـق ـب ــل،
بسبب اإلصابة في أوتار الساق،
وت ـع ــرض لــإصــابــة ف ــي ال ـشــوط
الثاني من المباراة التي فاز فيها
فريقه على فولهام  1-2األحد.
وذكـ ــر تــوتـنـهــام عـبــر حسابه
ع ـلــى شـبـكــة "ت ــوي ـت ــر" لـلـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي "دي ـ ـلـ ــي سـيـخـضــع

ل ـب ــرن ــام ــج تــأه ـي ـلــي م ــع ال ـج ـهــاز
ال ـط ـب ــي ل ـل ـف ــري ــق ،مـ ــع ت ــوق ـع ــات
بعودته للتدريبات مطلع مارس".
ويغيب الي عن توتنهام أمام
تشلسي الـيــوم ،وكــذلــك المباراة
أمـ ــام ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد في
ذه ــاب دور الـسـتــة عـشــر ل ــدوري
أبطال أوروبا.

الملكي يستضيف جيرونا في كأس إسبانيا

كارفاخال وكاسيميرو نجما ريال مدريد

يـخــوض ري ــال مــدريــد اخـتـبــارا سـهــا نسبيا،
عـنــدمــا يستضيف ج ـيــرونــا ال ـي ــوم ،عـلــى ملعب
سانتياغو برنابيو في ذهاب الدور ربع النهائي
من مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.
ويملك النادي الملكي فرصة ذهبية لمواصلة
مشواره في المسابقة ،التي توج بلقبها  19مرة
آخرها عام .2014
وسيسعى النادي الملكي إلــى تكرار ما فعله
فــي ثـمــن الـنـهــائــي ،عـنــدمــا حـســم بـطــاقـتــه ذهــابــا
بفوزه الكبير على ضيفه ليغانيس -3صفر ،قبل
أن يخسر إيابا صفر 1-خارج قواعده.
وضـ ــرب ريـ ــال م ــدري ــد ب ـق ــوة خ ــال مــواجـهـتــه
ل ـج ـيــرونــا ف ــي ع ـقــر دار األخ ـي ــر مـطـلــع الـمــوســم
ال ـح ــال ــي ،ع ـنــدمــا ت ـغ ـلــب ع ـل ـيــه  ،1-4وس ـي ـحــاول
ا سـتـغــال معنوياته العالية عقب ف ــوزه الثمين
على إشبيلية ،وانتزاعه المركز الثالث في الدوري.
ويلعب اليوم أيضا إسبانيول ،البطل  4مرات
آخرها عام  ،2006مع ريال بيتيس البطل مرتين
عامي  1977و.2005
من جانبه ،حقق خيتافي فوزا صعبا على ضيفه
فالنسيا -1صفر ،أمس األول في افتتاح ذهاب الدور
ربع النهائي.
واستحق الفريق المدريدي الفوز ألنه كان الطرف
األفضل في المباراة ،وخلق العديد من الفرص خالل

«تريبل دابل» لوستبروك
قاد راسل وستبروك فريقه أوكالهوما سيتي ثاندر إلى الفوز ،أمس األول،
على ضيفه بورتالند ترايل باليزرز  114-123بتسجيله "تريبل دابل" ،بينما
حقق تورونتو رابتورز فوزه الـ 36هذا الموسم بتغلبه على ساكرامنتو كينغز
 ،105-120في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وأنهى وستبروك المباراة بـ 29نقطة و 10متابعات و 14تمريرة حاسمة،
فيما كان زميله بول جورج أفضل مسجل مع  36نقطة.
واحتفظ أوكالهوما سيتي بالمركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية أمام
بورتالند بالذات ( 29فوزا و 18هزيمة لألول و 29فوزا و 20هزيمة للثاني)،
فيما يتصدر غولدن ستايت حامل اللقب ( 33مقابل  )14أمام دنفر ناغتس
( 31مقابل .)14
ً
وفاز تورونتو رابتورز على ساكرامنتو كينغز  ،105-120محققا فوزه الـ
 36الموسم ،على الرغم من إراحته لنجمه كاوهي لينارد.
ويحتل رابتورز المركز الثاني في ترتيب فرق المنطقة الشرقية ( 36فوزا
و 13خسارة) ،خلف المتصدر ميلووكي باكس ( 34مقابل  ،)12لكن األخير
خاض ثالث مباريات أقل من الفريق الكندي.
وفاز داالس مافريكس على لوس أنجلس كليبرز  98-106بفضل  17نقطة
لدنيس سميث جونيور ،العائد إلى المالعب بعد غياب لفترة أسبوع ،بسبب
آالم في الظهر ،وفيروس في المعدة ،بينما أضاف السلوفاني لوكا دونسيتش
 17وهاريسون بارنز  20نقطة .وقاد كارل-أنتوني تاونز فريقه مينيسوتا
تمبروولفز للفوز على مضيفه فينيكس صنز متذيل ترتيب المنطقة الغربية
 ،91-118بتسجيله  25نقطة و 18متابعة.

بالوتيلي إلى مرسيليا  6أشهر

الشوطين ،لكنه اكتفى بهدف واحد سجله خورخي
مولينا في الدقيقة  ،77عندما تلقى كرة أمام المرمى
فتالعب بأحد المدافعين وسددها بيسراه في سقف
الزاوية اليمنى للحارس خاومي دومينيش.
ويلتقي الفريقان إيابا األربعاء المقبل على ملعب
"ميستايا" في فالنسيا.
يذكر أن خيتافي حل وصيفا مرتين في المسابقة
عامي  2007و ،2008بينما ظفر فالنسيا باللقب 7
مرات آخرها عام  2008عندما تغلب على خيتافي
بالذات .1-3

موعد المباراة
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توصل نــادي مرسيليا ،سابع الــدولــي الفرنسي لكرة القدم،
إلى اتفاق مع مهاجم نيس الدولي اإليطالي ماريو بالوتيلي،
لالنضمام إلــى صفوفه مــدة  6أشهر ،بعد مفاوضات طويلة،
بحسب ما أعلن أمس األول مصدر مقرب من النادي الجنوبي.
وأكد المصدر لوكالة فرانس برس أن بالوتيلي ( 28عاما)
توجه أمــس إلــى مركز التدريبات التابع للنادي ،للخضوع
للفحص الطبي قبل توقيع العقد والتقديم الرسمي.
وسيكون بإمكان "سوبر ماريو" ،وهو لقب بالوتيلي ،بدء
مشواره مع مرسيليا اعتبارا من الجمعة في المباراة ضد ليل
في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.
وبعد شهرين من المفاوضات غير المجدية في فترة االنتقاالت
الصيفية العام الماضي ،توصل مرسيليا إلى اتفاق مع بالوتيلي
ووكيل أعماله الهولندي اإليطالي مينو رايوال.
وكان عقد بالوتيلي مع نيس سينتهي أواخــر يونيو
 ،2019بيد أنــه عانى األمــريــن معه هــذا الموسم،
حيث فشل في فرض نفسه ضمن التشكيلة
األساسية للمدرب الجديد باتريك فييرا
الذي كان أعلن في أواخــر ديسمبر
ال ـم ــاض ــي أن م ـهــاج ـمــه الـمـثـيــر
للجدل بات يحتاج الى "تحد
جديد" ،وأن التعاون بينهما
نتيجته الفشل.

بالوتيلي

استئناف البحث عن طائرة المهاجم األرجنتيني ساال

برشلونة يقدم  90مليون يورو
للتعاقد مع دي يونغ
ذكـ ـ ــرت ت ـق ــاري ــر ه ــول ـن ــدي ــة أن نـ ـ ــادي بــرش ـلــونــة
اإلسباني مستعد لدفع  90مليون يورو ألياكس
أمستردام ،من أجل الحصول على خدمات العبه
الشاب فرينكي دي يونغ ،في محاولة لتجاوز الـ75
مليون يورو التي عرضها باريس سان جرمان لضم العب الوسط.
وكــان هــذا ما أكدته صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية ،وفــي حالة إتمام هذه
الـصـفـقــة ،سيصبح صــاحــب الـ ــ 21عــامــا أغـلــى الع ــب هــولـنــدي فــي ال ـتــاريــخ ،ألنــه
سيتجاوز بذلك الـ 84.4مليون يورو ،التي دفعها نادي ليفربول لساوثهامبتون
من أجل التعاقد مع المدافع فيرجيل فان ديك.
وإلى جانب بي إس جي والبرشا ،أبرزت "دي تيليغراف" أن مانشستر سيتي
ويوفنتوس مهتمان أيضا بضم العب الوسط الهولندي ،لكنهما صرفا نظر
عن األمر في النهاية ،بحسب الصحيفة.
واعتبر اليوفي أن السعر المطلوب من أياكس مرتفع جدا ،في حين صرف
اإلنكليز النظر عن الفكرة برمتها ،بعدما أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم
(يويفا) فتح تحقيق ضد النادي ،بسبب مزاعم بانتهاك قواعد اللعب المالي
النظيف.
يشار إلى أن دي يونغ خاض أول مباراة دولية مع منتخب بالده في 4
سبتمبر الماضي أمام بيرو ،ومنذ ذلك الحين أصبح أساسيا بالنسبة
لمدرب الفريق الوطني رونالد كومان .ويتميز العب الوسط الشاب
بقدرته على البحث عن مساحات في الملعب ورؤيته للقيام
بتمريرات حاسمة تعزز القدرة الهجومية لزمالئه.
(إفي)

ويغيب الي عن مباراة الديربي
أمام ارسنال ومباراة اإلياب أمام
دورتموند.
وقـ ــال إي ــري ــك دايـ ــر الع ــب خط
الـ ــوسـ ــط " :ك ـ ــل ف ــري ــق ي ـت ـعــرض
إلصابات ،يجب أن نتعامل معها،
ال نشعر باألسف على أنفسنا".
وأضاف" :اإلصابات تحدث في

كــرة ال ـقــدم ،ولـهــذا الـسـبــب يكون
لديك فريق وليس  11العبا".
من جانبه ،قال بوكيتينو :هذا
غ ـيــر م ـق ـلــق ،إن ـه ــا ف ــرص ــة هــائـلــة
لالعبين مختلفين للعب .سنذهب
إلى هناك ونحن نتوقع الفوز".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ن ـت ـم ـنــى أال ت ـكــون
مشكلة كبيرة ولكن الشيء األهم

هو الثقة .ستكون مباراة صعبة،
ألن تشلسي فريق رائــع ،ولكننا
سـنــذهــب إل ــى ه ـنــاك وسـنـحــاول
الفوز".

دي يونغ
العب أياكس

اس ـت ــأن ـف ــت ال ـش ــرط ــة ف ــي ج ــزي ــرة غــورن ـســي
البريطانية ،أمس ،عملية البحث عن الطائرة
الـ ـمـ ـفـ ـق ــودة الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـق ــل ال ـم ـه ــاج ــم
األر جـنـتـيـنــي إيميليانو س ــاال ،المنتقل
حديثا مــن نانت الفرنسي إلــى كارديف
سـيـتــي ال ــوي ـل ــزي ال ـم ـش ــارك ف ــي الـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز.
وتعمل فرق اإلنقاذ على أســاس فرضية
أن ساال ميت بعد العثور على حطام الطائرة
السياحية الصغيرة التي اختفت عن الرادار
على بعد حوالي  20كلم شمالي غورنسي
ليلة االثنين.
وأعلنت الشرطة ،أمس" ،استئناف البحث"،
موضحة أن "طــائــرتـيــن أقلعتا وستبحثان في
منطقة مستهدفة نعتقد أنها أعلى احتمال للعثور
على أي ش ــيء ،بـنــاء على مراجعة الـمــد والـجــزر
والطقس منذ اختفائها (الطائرة)".
وواصلت "سيتم البحث من الجو في المناطق
الـســاحـلـيــة ح ــول ألــديــرنــي (ال ـجــزيــرة الـقــريـبــة)
والجزر".
والصخور
ّ
وساال الذي وقع السبت عقد انتقاله من نانت
الى كاريف في صفقة قياسية لألخير بلغت 17
مليون يورو ،كان عائدا الى كارديف من نانت على
متن طائرة من طراز "بايبر بيه أيه -46ماليبو".
وأظ ـه ــر األرجـنـتـيـنــي ال ـبــالــغ  28عــامــا قلقه

ب ـش ــأن هـ ــذه الـ ـط ــائ ــرة ،وف ـق ــا ل ــرس ــال ــة صــوتـيــة
عبر تطبيق "وات ـس ــاب" أرسـلــت إلــى األصــدقــاء
واألقارب قال فيها ،حسبما نشرت وسائل االعالم
األرجنتينية" :أنــا على متن طــائــرة تبدو أنها

ديوكوفيتش إلى نصف نهائي «أستراليا»
بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف
أول نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة
ل ـكــرة ال ـم ـضــرب ،أولـ ــى ب ـط ــوالت ال ـغــرانــد ســام
األربع الكبرى ،للمرة السابعة في مسيرته ،وذلك
بفوزه أمس األول على الياباني كي نيشيكوري
الثامن  1-6و 1-4ثم باالنسحاب بسبب اصابة
في فخذه األيمن.
وب ـعــد خـ ــروج بـطــل الـنـسـخـتـيــن السابقتين
الـســويـســري روج ـيــه ف ـيــدرر الـثــالــث واأللـمــانــي
الشاب ألكسندر زفيريف الرابع من ثمن النهائي،
زالت معظم العقبات من طريق الصربي الساعي
إلى االنفراد بالرقم القياسي في عدد األلقاب في
ملبورن الذي يتقاسمه مع السويسري ( 6القاب
لكل منهما).
ويـلـتـقــي ديــوكــوفـيـتــش ،الـضــامــن اسـتـمــراره
فــي ص ــدارة تصنيف المحترفين بعد البطولة
األسترالية التي توج بلقبه السادس األخير فيها
عام  2016قبل أن يودع في مشاركتيه التاليتين
مــن ال ــدوري ــن الـثــانــي وال ــراب ــع ،فــي دور األربـعــة
الفرنسي لوكا بوي الــ 28والفائز األربعاء على

الكندي ميلوش راونـيـتــش الـســادس عشر
 )4-7( 6-7و 3-6و )7-2( 7-6و.4-6
من جانب آخر ،انتهى مشوار األميركية
سيرينا وليامس المصنفة  16عند الدور
ربع النهائي ،بخسارتها
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـت ـ ـش ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــة
كــارو لـيـنــا بليسكوفا
السابعة  6-4و4-6
و.7-5
وتـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي
ب ـ ـل ـ ـي ـ ـس ـ ـكـ ــوفـ ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـصـ ـ ــف
ال ـن ـهــائــي األول
لها في البطولة
األسـ ـت ــرالـ ـي ــة مــع
اليابانية ناومي
أوس ـ ــاك ـ ــا ال ــرابـ ـع ــة،
والتي تغلبت بدورها
ع ـ ـلـ ــى األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة إي ـل ـي ـن ــا
سفيتولينا السادسة  4-6و.1-6

ستتفكك وأنا ذاهب إلى كارديف ،إذا لم تصلكم
أي أخبار عني في غضون ساعة ونصف ،فال
أع ــرف مــا إذا كــانــوا سـيــرسـلــون أنــاســا للبحث
ً
عني ،ألنهم لن يجدوني ،أبي ...أنا خائف جدا".

روسيا تفلت من عقوبات «وادا»

ديوكوفيتش

قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) ،أمس األول ،عدم
فرض عقوبات جديدة على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات
(روسـ ـ ـ ــادا) ،بـسـبــب تــأخــرهــا ف ــي تـسـلـيــم ال ـب ـيــانــات الـحــاسـمــة من
مختبرها في موسكو بخصوص قضية التنشط الممنهج للدولة
الروسية في الفترة بين  2011و.2015
وجاء القرار عقب اجتماع للجنة التنفيذية للوكالة الدولية ،التي
ك ــان م ـقــررا إعــانـهــا عـقــوبــات محتملة عـلــى "روسـ ـ ــادا" ،الـتــي كانت
تجاوزت مهلة  15يوما حتى  31ديسمبر الماضي لتسليمها البيانات.
وأوضح رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات كريغ ريدي،
فــي بـيــان نـشــره فــي خـتــام االجـتـمــاع "الـعــديــد مــن أعـضــاء اللجنة
التنفيذية أعربوا عن خيبة أملهم لعدم الوفاء بالموعد النهائي،
لكنهم اتفقوا على أنه ال ينبغي فرض عقوبات بسبب ذلك".
وأضاف "أردنا أن يخضع أولئك الذين قاموا بالغش للمساءلة"،
مبرزا "كان هذا هو معنى قرار اللجنة التنفيذية في سبتمبر (التي
رفعت اإليقاف عن روسادا) ،وآمل أن يرى الرياضيون وغيرهم أننا
نحرز تقدما في هذا المجال".
وتابع البيان أن "اللجنة التنفيذية ،وهي هيئة سياسية مؤلفة
من ممثلين عن الحكومات والحركة األولمبية ،اتبعت توصيات
لجنة مستقلة تابعة للوكالة ،لجنة مراجعة االمتثال ،التي اجتمعت
في  14و 15يناير".

ةديرجلا
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رياضة

أوجييه يسعى للقبه السابع في رالي مونتي كارلو
يتطلع أوجييه إلى الفوز برالي
مونتي كارلو األحب إلى قلبه،
ألنه يقام في المنطقة التي
يتحدر منها ،وينطلق الرالي،
الذي يمتد مسافة 232.83
كلم من المراحل الخاصة
للسرعة ،مساء اليوم.

يـسـعــى بـطــل ا لـعــا لــم فــي األ عـ ــوام الستة
الماضية الفرنسي سيباستيان أوجييه
إلى تحقيق فوزه السابع في رالي مونتي
كـ ــارلـ ــو ،بـ ــاكـ ــورة جـ ـ ــوالت ب ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم
لـلــرالـيــات "دبـلـيــو آر س ــي" لـمــوســم ،2019
والذي ينطلق اليوم.
ويفتتح أوجييه موسمه بألوان فريقه
ال ـج ــدي ــد س ـي ـتــرويــن الـ ــذي عـ ــاد إل ـي ــه بـعــد
عامين مع فريق "أم -سبورت" البريطاني
الـمـتــوج مـعــه بـطــا لـلـعــالــم مــرتـيــن (2017
و ،)2018و ب ـعــد أر ب ـعــة أ عـ ــوام نــا جـحــة مع
فريق فولكسفاكن ا لــذي أ حــرز معه اللقب
 4م ــرات عـلــى ال ـتــوالــي (ب ـيــن عــامــي 2013
و.)2016
ولـ ــم ي ـخ ــف أوج ـي ـي ــه رغ ـب ـت ــه ف ــي ال ـف ــوز
بــالــرالــي األح ــب إل ــى قـلـبــه ،ألن ــه ي ـقــام بين
المنطقة ا لـتــي يتحدر منها غــاب وإ مــارة
موناكو.
وي ـه ـم ـي ــن أوجـ ـيـ ـي ــه ع ـل ــى الـ ــرالـ ــي الـ ــذي
أحرزه خمس مرات على التوالي منذ عام
 2014ضمن فئة "دبليو آر ســي" ،وقبلها
عام  2009عندما كان جولة ضمن تحدي
االنتركونتيننتال للراليات "آي آر ســي".
و لــم يسبق ألي سائق قبله أن أ حــرز لقب
الجولة األ قــدم في البطولة أكثر من أربع
مرات على التوالي.
وفي حال تمكن من إحراز المركز االول
لـلـمــرة الـســابـعــة ،سـيـتـســاوى أوجـيـيــه مع
مــواط ـنــه سـيـبــاسـتـيــان ل ــوب ،بـطــل الـعــالــم
للراليات تسع مرات ،والذي سيشارك في
ا لــرا لــي بــدوره للمرة االو لــى بــأ لــوان فريق
هـيــو نــداي بعد أ ع ــوام طويلة مــن الشراكة
مع سيتروين وبيجو.
ويـ ــدرك أوج ـي ـيــه أه ـم ـيــة ال ـت ـحــدي ال ــذي
ً
ينتظره في مونتي كارلو ،خصوصا أنه
يخوض الرالي االول له خلف مقود سيارة
"سيتروين سي 3دبليو آر سي" بعد عودته

صالح يغلق حساباته بمواقع
التواصل االجتماعي

تغري

دة محمد صالح

أغلق النجم المصري الدولي محمد صالح العب فريق ليفربول
اإلنكليزي لكرة القدم ،أمس ،حساباته بموقعي التواصل االجتماعي
على اإلنترنت "فيسبوك" و"تويتر" ،في تصرف مثير للجدل.
وكتب صالح ،في تغريدة له على "تويتر"" :قرار 2019 ...حان وقت
التواصل الحقيقي" ،وهو ما أثار الجدل والتساؤالت ،قبل أن يتبين
َ
لحسابيه على "فيسبوك" و"تويتر".
إغالق الالعب
وينفرد صالح نجم ليفربول بقائمة هدافي الدوري اإلنكليزي
ً
ً
الممتاز حاليا برصيد  16هدفا ،وبفارق هدفين أمام هاري كين
العب توتنهام وبيير -إيمريك أوباميانغ العب أرسنال.

تير شتيغن يتمسك بأمل
حراسة مرمى المنتخب األلماني
أكــد مــارك أن ــدري تير شتيغن
أنـ ـ ــه لـ ــن يـ ـت ــراج ــع عـ ــن م ـســاع ـيــه
ليصبح حارس المرمى األساسي
للمنتخب األلـمــانــي لـكــرة الـقــدم،
رغم أن يواخيم لوف المدير الفني
للمنتخب أعلن أن مانويل نوير
سيظل الحارس األساسي للفريق
حتى كأس األمم األوروبية (يورو
.)2020
وق ـ ــال ت ـي ــر ش ـت ـي ـغ ــن ،حـ ــارس
مــرمــى بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي في
تـصــريـحــات لصحيفة "سـبــورت
بـيـلــد" أم ــس" :أرغـ ــب فــي حــراســة
مـ ــرمـ ــى ال ـم ـن ـت ـخ ــب األل ـ ـمـ ــانـ ــي"،
ً
مضيفا أن "كل ما يمكنني فعله
هـ ــو ت ـق ــدي ــم م ـس ـت ــوي ــات ج ـي ــدة،
وأن أظ ـهــر بــأفـضــل حــالــة بدنية
وص ـ ـح ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل م ــواصـ ـل ــة
الـ ـخـ ـط ــوات ن ـح ــو إع ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ف ـ ــي مـ ــركـ ــز ح ــراس ــة
المرمى أيضا".
وتابع" :أود الضغط بقوة حتى
ي ـت ـخــذ لـ ــوف ق ـ ـ ــرارا لـمـصـلـحـتــي
وأصـ ـ ـب ـ ــح ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس األسـ ــاسـ ــي
للمنتخب".
وشارك تير شتيغن ( 26عاما)

تير شتيغن

في  21مباراة دولية ،وكان لوف
ص ــرح بــأنــه س ـي ـشــارك فــي مزيد
من المباريات مع المنتخب ،لكنه
أع ـلــن ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه تمسكه
بـمــانــويــل نــويــر قــائــد المنتخب
وف ــري ــق ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ ،حتى
البطولة األوروب ـيــة الـمـقــررة في
ال ـعــام الـمـقـبــل ،وذل ــك رغ ــم الــدفــع
بــال ـعــديــد م ــن ال ـع ـنــاصــر الـشــابــة
في صفوف المنتخب ،في أعقاب
صدمة الـخــروج مــن ال ــدور األول
لمونديال روسيا .2018
وك ـ ـ ــان لـ ـ ــوف واص ـ ـ ــل تـمـسـكــه
بمانويل نوير في المونديال رغم
ً
غيابه عن المالعب أشهرا بسبب
اإلص ــاب ــة ،وظ ـه ــور تـيــر شتيغن
حينها بمستويات جيدة.
وكان تير شتيغن وصف ذلك
القرار حينها بأنه "محبط" ،لكنه
أكـ ــد ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه حـمــاســه
قائال" :أرغــب في أن أكــون أفضل
حارس مرمى في ألمانيا".
(د ب أ)

الى الفريق الفرنسي الذي
شهد بداياته.
ويعتبر الفرنسي من
أكثر السائقين تأقلما
عـلــى تـبــدل الـظــروف
المناخية ،واألفضل
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة اخ ـت ـي ــار
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات لـ ـم ــواجـ ـه ــة
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــك
ع ـ ـلـ ــى األس ـ ـطـ ــح
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـتـ ـب ــدل
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار
بـ ـي ــن م ـق ــاط ــع
ثـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
جـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــة
وأخرى جافة.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــع
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي
سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــروي ـ ــن،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ــل
رابـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي
تــرتـيــب الـفــرق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ا لـمـنـصــرم ،بفترة
عـجــاف منذ عــود تــه إلى
ا لـ ــرا ل ـ ـيـ ــات ع ـ ــام  2017بـعــد
عام من الغياب ،وبعد سنوات من حصد
األلـقــاب ،رغــم أنــه فــاز ب ـ  3رالـيــات ،آخرها
مع لوب العام الماضي في رالي كتالونيا.
ويعتمد فريق سيتروين ،ا لــذي تعاقد
مع الفنلندي ايسابيكا البي هذا الموسم،
على قدرات أوجييه ،الذي تمكن من الفوز
في العامين الماضيين على متن سيارة
فورد رغم أنها تعتبر األضعف واألقل فوزا
على طرقات اإلمارة.

سيباستيان أوجييه على ظهر سيارته
الجديدة ستروين خالل التجارب

و يــأ مــل أوجييه أن يصبح ثاني سائق
بعد الفنلندي يوها كانكونن يحرز لقب
بطولة العالم للسائقين مع ثالثة صانعين
مختلفين ،علما بأن كانكونن فاز باللقب
مـ ــع ب ـي ـج ــو ع ـ ــام  1986وال نـ ـسـ ـي ــا (1987
و )1991وتويوتا (.)1993
وكان الفرنسي حسم لقب البطولة العام
الماضي في الجولة االخيرة في استراليا

بـعــد ص ــراع شــرس مــع البلجيكي تييري
نــوف ـيــل (ه ـي ــون ــداي) الـ ــذي س ـي ـحــاول هــذا
ا لـعــام التخلص مــن عـقــدة ا لــو صـيــف التي
الحقته خــال أربعة أ عــوام ( 2013و2016
و 2017و ،)2018واإل سـتــو نــي أوت تــا نــاك
(تويوتا).
وي ـن ـط ـلــق الـ ــرالـ ــي ،ال ـ ــذي ي ـم ـتــد مـســافــة
 232.83كلم من المراحل الخاصة للسرعة،

مساء اليوم في " غــاب" مع حفل االنطالق
ومرحلتين خــا صـتـيــن ،فــي حـيــن يتضمن
غدا  125كيلومترا من المراحل الخاصة،
على أن تستمر المنافسات السبت واألحد
بين غاب وموناكو.

دلبلا
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

آﻣﺎل

اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺤﺪي
اﻟـ»ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ«

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺷﻴﺤﻲ
alwashi7i@aljarida.com

ﺗﺨﻴﻞ ﻣﻌﻲ اﻟﻤﻨﻈﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ؛ اﻟﺪول ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ،وﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﺮض ﺻﻮرﻫﺎ
ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻻ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪول ﻻ ﺗﻘﺎس ﺑﺴﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ.
ﺗﺨﻴﻞ اﻟﻤﻨﻈﺮ؛ اﻟﺪول ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻴﺔ،
وﻓ ــﻲ ﻳــﺪ ﻛــﻞ ﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣــﻮﺑــﺎﻳــﻞ ﺗـﺘــﺎﺑــﻊ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ا ﻟ ـﺼ ــﻮر ...اﻟﻀﺤﻜﺎت ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
اﻟـ ـﻐ ــﺎرﻗ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺨ ــﺮﻳ ــﺔ ﺗ ــﺮﺗـ ـﻔ ــﻊ ،وﻛ ـ ــﻞ دوﻟـ ــﺔ
ً
ﺗﻀﻊ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ ﺧﺠﻼ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺮﻫﺎ
اﻟﻤﻀﺤﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮة ،وﺗﻠﺢ
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟــﺪول ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ،وﻓﺘﻨﺘﻬﺎ ،وﺣﺴﻨﻬﺎ اﻷﺧﺎذ.
ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﻓﺎرﻏﺔ
إﻻ ﻣــﻦ اﻟــﺮﻣــﻞ واﻟـﺤـﺼــﻰ واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ،ﻗﺒﻞ أن
ﺗﺘﺤﻮل ﻫــﺬه اﻟـﺴــﺎﺣــﺔ ،ﻓــﻲ اﻟـﺼــﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
إﻟـ ــﻰ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣ ـﺘ ـﻌــﺪد اﻷدوار ،ﻓـﻬــﺬا
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ ،وذاك ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺪﻳﻘﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،وﻫﻨﺎك "ﺳﻜﻦ ﻣﺮاﻓﻘﻲ اﻟﻤﺮﺿﻰ"
اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ووو...
وﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺈﺻﺒﻌﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﻜﺎد ﺗﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﻟﺸﺪة اﻟﻀﺤﻚ ،إﻟﻰ ﺻﻮرة ﺑﻘﺎﻟﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻜﻴﺮﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﺮ ﺑﻤﻨﻈﺮه
اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺸﻔﻘﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻮل ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ
ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﻮر
واﻷﻧﻔﺎق و"اﻟﺪوارات" واﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎت واﻟﻤﺨﺎرج
واﻟﻤﺪاﺧﻞ.
ً
ً
وﺛـ ــﺎﻟ ـ ـﺜـ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺮض ﻣـ ــﻮﻗ ـ ـﻌـ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺎن ﻣ ـﻜ ـﺒــﺎ
ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﺠﻬﺰة
ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات .ﻣﻮﺻﻮل ﺑﺴﻜﺔ
ﻣﺘﺮو ،وﻣــﺰود ﺑﻜﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﻠﺰم.
ﻛــﻞ دوﻟ ــﺔ ﺗـﺤــﺚ اﻟـ ــﺪول ﻋـﻠــﻰ رؤﻳ ــﺔ ﺻــﻮرﻫــﺎ
اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ .وﺣــﺪﻫــﺎ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻻ ﺗــﺮﻳــﺪ أن ﺗﻐﺎدر
ﺻ ــﻮرﻫ ــﺎ اﻟ ـﻘــﺪﻳ ـﻤــﺔ؛ ﻓ ـﻬــﺬا ﻣﻨﺘﺨﺒﻬﺎ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺸﺎه اﻟﻨﻤﻮر ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ،وذاك
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ا ﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺮص اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺣــﺪاﺛــﻪ وﺳـﺠــﺎﻻﺗــﻪ ،وﺗﻠﻚ ﻣﺴﺎرﺣﻬﺎ
وﻣﻜﺘﺒﺎﺗﻬﺎ ودﻳﻮاﻧﻴﺎت ﺷﻌﺒﻬﺎ ،وﻫــﺬه أﻋــﺪاد
ﻣــﻦ ﺻﺤﻔﻬﺎ اﻟ ـﺼــﺎدرة ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﻔـﺘــﺮة ،وﻫﻨﺎ
ﺷــﻮارﻋـﻬــﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،وﻫـﻨــﺎك وﻫـﻨــﺎ وﻫـﻨــﺎك ﻣﺎ
ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﺧﺮ.
ﻓ ــﻲ داﺧـ ــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺻ ــﻮت ﻫــﺎﻣــﺲ ﺗﺨﺸﻰ
اﻟﺒﻮح ﺑﻪ :ﻻ ﺗﻐﺎدروا ﺻﻮري اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ...أرﺟﻮﻛﻢ!

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء
● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ

● اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﻌﺮض "ﺗﻮﻣﺎس

ﻻ ﺗﺮاﻫﻨﻮا ً
ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺑﺪا

ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻠﻴﻮن ﻣﻄﻌﻢ وﻣﻄﻌﻢ!
ً
ﻋﺪت إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ورﺑﻤﺎ
ً
ﻫﻲ اﻷﻃﻮل ﻣﻨﺬ  35ﻋﺎﻣﺎ ،أول ﻣﺎ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮي وﺻﺪﻣﻨﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺮق وﺷﻮارع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻬﺘﺮﺋﺔ وﺗﻄﺎﻳﺮ اﻟﺤﺼﻰ،
ً
وﺣــﺰﻧــﺖ ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻋـﻠــﻰ وﻃـﻨــﻲ اﻟ ــﺬي ﺻ ــﺮف اﻟـﻤـﻠـﻴــﺎرات
ً
ﻣﻨﺬ ﺗﻔﺠﺮ اﻟ ـﺜــﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  60ﻋــﺎﻣــﺎ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺨﺮة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ
ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻨﻪ ،وﻛﻴﻒ
ﺻﺎرت أوﺿﺎﻋﻨﺎ وﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﺘﺬﻳﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم
ﻣﻊ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
دول ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ﺗ ـﻌــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎﻛ ــﻞ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﺷـﻌــﻮﺑـﻬــﺎ
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘﺘﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻧﺐ وﺗﺪﻓﻌﻪ ﺛﻤﻦ ﺧﻄﺌﻪ،
ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻦ ﻳﻌﺎﻗﺐ أﺣﺪ ،ﺑﻞ إن اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻔﺎﺳﺪ رﺑﻤﺎ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ ﻹﺻ ــﻼح ﻣــﺎ ﺧــﺮﺑــﻪ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ
ً
اﻟــﺪﻧــﺎﻧ ـﻴــﺮ ﻟﻴﺼﻠﺤﻪ ﺑ ـﻄــﺮق أﻛ ـﺜــﺮ ﻓـ ـﺴ ــﺎدا ،وﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات
اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ اﻟـﻤــﺮﺻــﻮدة ﻓــﻲ اﻟـﺒــﺎب اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺳﺘﺼﺐ ﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﺮب اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﻧﺸﺎءات اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﺎﺷﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ
ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺮ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ وإﻟﻐﺎﺋﻬﺎ وﻋﻮدة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
إﻧـﺸــﺎء وﺻـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟـﻄــﺮق إﻟــﻰ وزارة اﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ،

***

ﻓــﻲ أول ﻳ ــﻮم ﻓــﻲ اﻟ ــﺪﻳ ــﺮة ذﻫـﺒــﺖ إﻟ ــﻰ ﻣﻘﻬﻰ ﺑﺄﺣﺪ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻮدت أن أﺳﺘﺮﺧﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ
ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﻄﻌﻢ وﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻣﻄﻌﻢ وﺧﻠﻔﻪ ﻣﻄﻌﻢ وﻳﺤﺪه
ﻣﻄﻌﻢ آﺧﺮ ،إﻧﻬﺎ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺗﺤﺎﺻﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣـﻜــﺎن ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﻀــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺠــﺎري وﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﺳـ ــﻮاق واﻟـﺒــﻼﺟــﺎت وﻋــﺎدة
ً
ً
ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺗﺠﺪ ﻃﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻮﻳﺎ
ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻃﺎﺑﻖ وﺟﻨﺐ ﻫﻨﺎك
ﻣﻄﻌﻢ ،إﻧﻬﺎ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻠﻴﻮن ﻣﻄﻌﻢ وﻣﻄﻌﻢ ،ﻓﻼ ﻋﺠﺐ أن
ﻧﺤﺘﻞ ﺻﺪارة اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﻨﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻛﺴﻼ وﻗﻠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﻴﺔ.

***

وﺟــﺪت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻛﻌﺎدﺗﻬﻢ ،ازدادوا

أﻧﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ،ﻳﻘﺘﻨﻮن أﻓﺨﺮ أﻧﻮاع
اﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﻌﻄﻮر ،واﻟﺬوق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻨﺎﺳﻖ
اﻷﻟﻮان ﻟﺪى اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ رﻓﻴﻊ ،ﻣﻌﺪل اﻗﺘﻨﺎء "اﻟﻤﺎرﻛﺎت" ﻓﻲ
ارﺗﻔﺎع ،وﻣﻌﺎرض اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻤﺎﻟﻲ ﺗﺰداد،
وﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ،ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻌﻈﻤﻰ
ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺳﻨﺎن ﻧﺎﺻﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎض وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺔ
ﻫﻮﻟﻴﻮودﻳﺔ أو ﺿﺤﻜﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن
ً
ﻋﻴﺎدات اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻃﺎﺋﻠﺔ!

***

ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ،اﻟﻌﻔﻮ اﻟـﻌــﺎم،
ﻋ ـﻀــﻮﻳــﺔ اﻟـﻄـﺒـﻄـﺒــﺎﺋــﻲ واﻟ ـﺤ ــﺮﺑ ــﺶ ،ﻗ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﻔـﺴــﺎد
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ وإﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮوض،
ﻋﻴﻮب ﻣﻄﺎر "ﺗﻲ ﻓﻮر" اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻳﻨﺤﺸﺮون ﻓﻲ ﺻﺎﻻﺗﻪ ﺑﻤﻮﺳﻢ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ ،وأﺳﻄﻮاﻧﺔ
أوﻟﻮﻳﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوﺧﺔ،
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ  2035واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻚ
اﻟﻨﺎس ﺑﻨﻈﺮة ﻋﺠﻴﺒﺔ ،وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻚ :ﻫﻞ أﻧﺖ ﻏﺒﻲ
أم ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻳﺦ؟!

اﻟﻄﻴﻮر اﻷﺳﻴﺮة ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻠﻞ
ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗ ـﻌــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧــﺎت،
ً
ً
ً
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ اﻷﺳ ـ ـﻴـ ــﺮة ،ﻣ ـﻠ ــﻼ ﺣـ ــﺎدا
وﻗﻠﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻳﺬاء
اﻟـﻨـﻔــﺲ ،وﻗ ــﺪ ﺗـﺘـﻀــﺮر اﻟـﺒـﺒـﻐــﺎوات
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
ﻳ ــﺰداد اﻟﻤﻠﻞ ،ﺗـﺒــﺪأ ﺗﻨﺘﻒ رﻳﺸﻬﺎ،
وﻫﻮ ﺳﻠﻮك ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﺮﺗﺎﺑﺔ ،وﻫﻮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻣﻦ
ﺟﺮاء ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﻤﻠﻞ اﻟﻤﻨﻬﻚ.

"ﺻﺤﻮة".
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮوﻣﻴﻨﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﻗﺎﻋﺔ ﺳﻮب ﺑﻮﻛﺲ.أدﻳﺴﻮن".
اﻟﻮﻗﺖ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء.
اﻟﻤﻜﺎن :ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

آﺳﻒ ،ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺜﻞ "ﻧﻔﻀﻮا اﻳﺪﻛﻢ ...وﻫﺬا ﺳﻴﻔﻮه...
واﻧﻔﺦ ﻳﺎ ﺷﺮﻳﻢ ...واﻟﺸﻖ ﻋﻮد" ...ﻟﻜﻦ ﻫﺬا واﻗﻌﻨﺎ وﺣﺎﻟﻨﺎ ﻣﻊ
ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ وﻟﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻷﻗﻮال
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻲ ﻧﻨﺘﻬﻲ ﺑﻘﻨﺎﻋﺔ "ﻣﺎﻛﻮ ﻓﺎﻳﺪة" ،ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﻤﻮن ،اﻟﻮاﻫﻤﻮن
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮاﻫﻨﻮن وﻳﻌﻠﻘﻮن اﻵﻣﺎل اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻷﻣﻮر
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻛﻮام اﻟﻔﺴﺎد
واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ،ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺸﺮﺑﻮا ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺄس
ﻓﻘﺪان اﻷﻣﻞ واﻟﺘﺸﺎؤم ،ﻓﻬﻢ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺬا ﺳﻴﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ
دﻧﻴﺎ أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﺴﺮﺣﺎن وﺳﻴﺪﺧﻠﻮن ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺮة.
اﻧـﺴــﻮا ﻋـﺸــﺮات وﻣـﺌــﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟـﺘــﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﻋﻘﺪ أو ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺎ ،ﻓﻨﻬﺎﻳﺘﻬﺎ "ﺗﻴﺶ ﺑﺮﻳﺶ" ،وﻻ
ﻧﻌﺮف ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺜﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﺼﻮر أن اﻟﺘﻴﺶ ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
)اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ( واﻟﺮﻳﺶ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ،إذن ﻣﺎ اﻟﺤﻞ؟! ﻻ
ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﺗﻨﻮﻳﺮه ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮء اﻹدارة
وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻹﺻﻼح ،وأن اﻟﻤﺸﻮار ﻟﺰرع ﺑﺬور اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻐﺪ
ﺳﻴﻜﻮن ﻣــﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻘﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺨﺐ اﻟــﻮاﻋـﻴــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف
ً
ﻛﻴﻒ "ﺗﺼﻔﺼﻒ اﻟﻜﻼم" ﻷﻫﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ وﺑﺸﺖ
ووﺟﺎﻫﺔ ،ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮاﻋﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮأون ﺑﻌﻴﻦ ﻣﺘﺠﺮدة ﻣﺎ
ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ ،واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺨﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟـﺨــﺎرج ،واﻟﺘﻲ
ً ً
ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ ،ﺛﻢ ﻫﻮ واﺟﺐ ﻫﺆﻻء
اﻟــﻮاﻋـﻴــﻦ أن ﻳﻨﻘﻠﻮا اﻟ ـﺼــﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻴﻦ
ً
واﻟﻐﺎرﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻧﺸﺮت اﻟﺼﺤﻒ أﺧﺒﺎر
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﺗﻌﻠﻴﻖ وﻧﻘﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺠﺐ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻪ ،ﻓﺎﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻵن ﻳﺘﺮاﻛﻢ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  7ﻣﻠﻴﺎرات
دﻳﻨﺎر ،ووﺻﻒ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺴﻌﺪون وﺿﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎرﺛﻲ ،ﻷﻧﻪ
ﺧﺼﺺ " 17ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﺈﻧﻔﺎق رأﺳﻤﺎﻟﻲ دون رﺑﻂ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻔﺮص ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ".
إذا وﺿﻌﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،واﻟﺬي ﻋﺎدة ﻳﻼم
ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎب اﻷول "اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت" اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻛﺄن اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ً
ﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﺷﺮع ،ﻣﺜﻼ وﻣﻦ
أﻣﻮر أﺧﺮى ،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻬﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ
ً
ﻃﺒﻘﺔ ﺛﺮﻳﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك
ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺟﺮة اﻟﺴﻜﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ،
ﻓﻤﺎذا ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻘﺪم
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺒﻮط ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻴﺘﻴﻤﺔ ،وﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻴﻨﻲ؟! ﻣﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ ﻫﺬه
ً
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺮف وﻛﺄن ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻦ ﻳﺤﺪث ،وﺗﺴﻴﺮ اﻷﻣﻮر
ﺑﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﺪر ،ﻓﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ  -اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ
وﻳﻨﻤﻮ ﺑﺒﺮﻛﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮون "اﻟﺸﻮ" اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻓــﻲ ﻣــﺮاﻛــﺰﻫــﻢ اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻓــﻼ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺟــﺪﻳــﺔ ،وﻻ ﻫــﻢ وﻻ ﻗﻠﻖ
ﻳﻜﺘﺮﺛﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدم ،ﻣﺎداﻣﺖ ﻣﻠﻴﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﺄﻣﺎن؟
ً
ﻻ ﻳﺼﺢ أﺑ ــﺪا أي ﻣــﺮاﻫـﻨــﺔ ﻋﻠﻰ إﺻ ــﻼح اﻷﻣ ــﻮر ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻈﺮوف ،وﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ .ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻨﻮﻳﺮ
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﺗﻨﺒﻴﻬﻪ ﻟﻠﻘﺎدم اﻟﻤﺪﻣﺮ ،ﻻ ﺧﻴﺎر آﺧﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻏﻴﺮ
أن ﻧﻄﻠﺐ ﻣــﻦ ﺻﻔﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أن ﺗﺴﺤﺐ اﻟـﻐـﻄــﺎء ...وأﻛﻤﻠﻮا
ﻣﺸﻮار ﻧﻮﻣﻜﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺟﻤﻌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻃﺮﻗﻨﺎ اﻟﻴﻮم!
ﻷن وزراء " 8ﺳﻠﻨﺪر" ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﺮف
رﺧﺺ اﻟﻘﻴﺎدة إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق ،ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻷن ذوي اﻟﻨﻔﻮذ
ﻳﺮﻳﺪون ﻋﻮدة ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻄﺮق واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ
وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ!!

ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻴﺴﻰ

وﻓﻴﺎت

وﺗﺤﺪث ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ إﺑﻘﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺮ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﺗ ـﻘ ـﻀ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﺒـ ـﻐ ــﺎوات أﻏ ـﻠــﺐ
ً
وﻗ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﺑ ـﺤ ـﺜ ــﺎ ﻋــﻦ
ً
اﻟﻄﻌﺎم ،وﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﺟﺪا
ﻟـﻠـﻄـﻴــﻮر ،ﻷﻧـﻬــﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣـﻬــﺎرات
إﺑـﺤــﺎر ﺟـﻴــﺪة ،وﻗ ــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ

اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎن اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻘ ــﻊ ﻓـ ـﻴ ــﻪ ﺷـﺠــﺮ
اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﻤﺜﻤﺮ.
أﻣ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺮ ﻓ ـ ــﻼ ﺗ ـﻘ ـﻀــﻲ
ً
ً
اﻟﺒﺒﻐﺎوات وﻗﺘﺎ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم،
ً
ﻷﻧـ ــﻪ داﺋـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻳـﻤـﻜــﻦ ﻷﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﺒـﺒـﻐــﺎوات
إﺧـﻔــﺎء ﻃـﻌــﺎم اﻟﻄﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟﻘﻔﺺ،
ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ.
)د ب أ(

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻴﻠﻢ
ﺑﺪر
ً

 81ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ،ق ،1ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺷﺪ،
دﻳﻮان اﻟﻤﻴﻠﻢ ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ،ق ،1ش ،15م ،4ت55370337 :

ﺑﺸﺮ ﺳﻌﺪ دﻏﻴﻠﻴﺐ اﻟﻘﻮزاﻧﻲ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ً
 77ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺷـﻴــﻊ ،ﺻـﺒــﺎح اﻟ ـﺴــﺎﻟــﻢ ،ق ،13ش اﻷول ،ج ،5م ،53ت:
60707018 ،55552159

ﺳﺎﻟﻢ ًﻣﺠﺒﻞ اﻟﻤﺠﻴﺒﻞ

 83ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻔﻨﻄﺎس ،ق ،2ش ،16م ،43دﻳﻮان اﻟﻤﺠﻴﺒﻞ،
اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ،ق ،2ش ،212م ،510ت99638670 ،95596711 :

ردﻋﺎن ﻓﻼح ردﻋﺎن اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ً
 85ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴــﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟــﺮﻗــﺔ ،ق ،6ش ،30م ،310اﻟـﻨـﺴــﺎء :ﻓﻬﺪ
اﻷﺣﻤﺪ ،ق ،2ش ،210م ،36ت66398772 :

ﻣﺘﺴﻠﻘﺔ »اﻟﺒﻜﻴﻨﻲ« ...ﺳﻘﻄﺖ وﺗﺠﻤﺪت

ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺣﻤﻮد ﺷﺒﻴﺐ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ً
 32ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﺳﻠﻮى ،ق ،2ﺷﺎرع اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،م ،25اﻟﻨﺴﺎء:
ﺳﻠﻮى ،ق ،2ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ ،م ،12ت90004021 :

ﺻﻔﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺟﺮاق

زوﺟﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻮﺟﺎﺑﺮ
ً
 79ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﺑﻮﻋﻠﻴﺎن ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮي
ً
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﺳﻤﺔ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﺑﻴﺎن ،ق ،1ﺷﺎرع اﻷول ،م ،1اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،ت99331177 :

ﻧﻮرﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ

أرﻣﻠﺔ ﻳﺎﻗﻮت ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻮاد
ً
 71ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﺸﻴﻊ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ،اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﻔﻴﺤﺎء ،ق،4
ش ،40م ،2اﻟﻨﺴﺎء :ﺟﻨﻮب اﻟﺴﺮة ،اﻟﺰﻫﺮاء ،ق ،4ش ،423م ،14ت:
99999457 ،50000027

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي

ً
 50ﻋﺎﻣﺎ ،ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﺻــﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟﺴﻼم ،ق،7
ش ،709م ،471اﻟﻨﺴﺎء :اﻟـﻌــﺪان ،ق ،1ش ،54م ،61ت،55377024 :
99812366

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة
ﺗــﻮ ﻓـﻴــﺖ ﻣﺘﺴﻠﻘﺔ ا ﻟـﺠـﺒــﺎل اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻴﺔ
ﺟﻴﺠﻲ وو ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺼﻮرﻫﺎ أﻋﻠﻰ
ﻗـﻤــﻢ اﻟ ـﺠ ـﺒــﺎل ،ﻣــﺮﺗــﺪﻳــﺔ ﻟ ـﺒــﺎس اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
"اﻟﺒﻜﻴﻨﻲ" ،ﺑﻌﺪ أن ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ واد ،ﺧﻼل
رﺣﻠﺔ ﺗﺴﻠﻖ ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ.
وﺗ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﺖ ﺟ ـﻴ ـﺠــﻲ وو ﻣ ــﻦ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل
ﺑ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ــﻮارئ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﺳ ــﻮء اﻷﺣـ ــﻮال
اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ ﻋ ـﻄــﻞ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻹﻧ ـ ـﻘـ ــﺎذ ،وﻓــﻖ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ "ﺑ ــﻲ ﺑ ــﻲ ﺳـ ــﻲ" ،ﻓ ــﻲ ﻣــﻮﻗـﻌـﻬــﺎ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻣﺲ ،إن وو ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗـﺤـﻈــﻰ ﺑـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻛﺘﺐ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
ﻛﺜﻴﺮون ﻣﻨﺸﻮرات ﻟﻨﻌﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﻣﺘﺴﻠﻘﺔ ﻣﻠﻬﻤﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ وو وﺣﺪﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺣﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ
اﺳـﺘـﻤــﺮت ﻋــﺪة أﻳ ــﺎم ،ﻓــﻲ ﻣﺘﻨﺰه ﻳﻮﺷﺎن
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ أﻋﻠﻰ ﻗﻤﻢ اﻟﺠﺒﺎل
ﻓــﻲ ﺗ ــﺎﻳ ــﻮان ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺼــﻞ ارﺗـﻔــﺎﻋـﻬــﺎ إﻟــﻰ
ﻧﺤﻮ  4000ﻣﺘﺮ.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وو ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺼﻮرﻫﺎ،
ﻣ ــﺮﺗ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـﺒـﻜـﻴـﻨــﻲ أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـﻤــﻢ اﻟ ـﺠ ـﺒــﺎل،
ﻛﺎﻧﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﺘﺴﻠﻘﺔ ﻣﺤﻨﻜﺔ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم
اﻷدوات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﺗﺘﺨﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻠﻖ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺗﺎﻳﻮان ﻧﻴﻮز ،ﻋﺮﻗﻞ
اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺴﻴﺊ وﺻﻮل ﻣﺮوﺣﻴﺎت اﻹﻧﻘﺎذ
إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺴﻠﻘﺔ ،ﻓﻲ  3ﻣﺮات ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ .وﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ،ﺗﻢ إرﺳﺎل ﻓﺮﻳﻖ إﻧﻘﺎذ ﺳﻴﺮا
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام.

وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ إﻋـ ــﻼم ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ ،ﻧﻘﻼ
ﻋــﻦ ﺟﻬﺎت اﻹﻧـﻘــﺎذ ،إﻧــﻪ ﺗــﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
ﺟﺜﺘﻬﺎ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺪ أن اﻗﺘﺮﺑﺖ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﺪ ،ﺧﻼل اﻟﻠﻴﻠﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻓﻲ  24دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻧﺸﺮت وو
ﺻــﻮرة ﻟﺴﺎﻗﻬﺎ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﻜﺪﻣﺎت ﻗﻮﻳﺔ،
وﻛـﺘـﺒــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻖ أﻧ ـﻬــﺎ اﻧــﺰﻟ ـﻘــﺖ ﻓﻲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺰﻟﻖ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
وﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﺧـ ــﻼل ﻋـ ــﺎم  ،2018ﻣﻊ

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 :

وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ إﻋـ ـ ــﻼم ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ذﻛـ ـ ــﺮت وو أن
ﻓﻜﺮة ﻧﺸﺮ ﺻﻮر ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻜﻴﻨﻲ ﺟﺎء ﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻌﺪ أن ﺧﺴﺮت رﻫﺎﻧﺎ ﻣﻊ
ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻬﺎ.
وﻛﺎن آﺧﺮ ﻣﻨﺸﻮر وﺟﻬﺘﻪ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ،
اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻋ ــﺪدﻫ ــﻢ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  18أﻟ ـﻔــﺎ ﻋﻠﻰ
"ﻓﻴﺴﺒﻮك" ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ  18اﻟﺠﺎري ،وﺗﻀﻤﻦ
ﺻﻮرة ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺟﺒﻠﻴﺔ
ﻓﻮق اﻟﺴﺤﺎب.

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

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

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

05:19

اﻟﻌﻈﻤﻰ

18

اﻟﺸﺮوق

06:41

اﻟﺼﻐﺮى

07

اﻟﻈﻬﺮ

12:00

أﻋﻠﻰ ﻣﺪ

ً
 01:01ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

02:59

 02:59ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

05:19

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  08:29ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

06:39

 08:31ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ذ .م .م.
ﺗﻠﻔﻮن - 24834892 :ﻓﺎﻛﺲ24839487 :

