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التهديدات النيابية تسرق فرحة «المباركية»

الحكومة خضعت لإلسالميين وأوقفت االحتفاالت ...ونواب الحريات يرفضون
استياء عارم بين رواد السوق ...ومطالب بعودة «أفراح فبراير»
●

فهد التركي ومحيي عامر
ومحمد الجاسم

نجحت تهديدات نــواب إسالميين،
وعلى رأسهم النائب محمد هايف ،في
إطفاء فرحة احتفاالت سوق المباركية
ب ــاألع ـي ــاد ال ــوط ـن ـي ــة ،ب ـعــدمــا أش ـه ــروا
فـ ــي وج ـ ــه ال ـح ـك ــوم ــة س ـي ــف ال ـت ـهــديــد
باالستجواب عن بعض ما شهدته تلك
االحتفاالت ،راسمين لشهر فبراير هذا
ً
ً
ال ـعــام مـشـهــدا كـئـيـبــا ،وه ــو مــا اعتبره
ً
ً
ً
نواب آخرون أمرا مؤسفا ،نظرا لخضوع
الـحـكــومــة لـلـتـهــديــدات ،وات ـخ ــاذ وزارة
ً
اإلعــام قــرارا بإلغاء فعاليات 02

sms
الشرهة مو على الوزير...
ال ـ ـشـ ــرهـ ــة عـ ـل ــى ح ـك ــوم ــة
التنمية ونــواب الحريات
اللي ما يستجوبونه!

أجواء باهتة طغت على سوق المباركية كما بدا أمس ...بعد قرار إلغاء االحتفاالت

«المال» و«مرسيدس  -بنز»
تفتتحان أحدث صالة عرض
بالشرق األوسط في الكويت

18

محليات
المبارك :توفير المناخ
اآلمن للقطاع الخاص
لالرتقاء بدوره ٠٣

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يرعى حفل تخريج الضباط الجامعيين اليوم
سموه وولي العهد استقبال المحمد

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

استقبل صاحب السمو أمير البالد
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد ،بـقـصــر بـيــان،
صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ن ــاص ــر
المحمد.
من جهة أخــرى ،يتفضل سمو أمير
البالد القائد األعلى للقوات المسلحة
فيشمل برعايته وحضوره حفل تخريج
الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة
( )22بكلية علي الصباح العسكرية في
العاشرة من صباح اليوم.
مــن جــانــب آخ ــر استقبل سـمــو ولــي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األحـ ـم ــد ،بقصر
بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر
المحمد.
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مشعل األحمد يبحث التعاون مع الصين
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
الحرس الوطني الشيخ مشعل
األحمد ،السفير الصيني لدى
البالد لي مينغ قانغ.
ورحـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـش ـع ــل
ب ــال ـس ـف ـي ــر ال ـص ـي ـن ــي ،مـثـمـنــا
جـ ـه ــود سـ ـف ــارة ال ـص ـي ــن ل ــدى
ال ـكــويــت ف ــي ت ـعــزيــز ال ـت ـعــاون
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن
ال ـ ـصـ ــدي ـ ـق ـ ـيـ ــن ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ــي
المجالين العسكري واألمني.
وبحث اللقاء سبل تطوير
أط ــر ال ـت ـعــاون ال ـم ـش ـتــرك بين
الحرس الوطني والجهات ذات
الصلة في الصين.
حـضــر ال ـل ـقــاء مــديــر دي ــوان
نائب رئيس الحرس الوطني
اللواء جمال ذياب.

ً
مشعل األحمد مستقبال السفير الصيني

ً
ناصر الصباح بحث التعاون مع البنك الدولي الكويت« :داعش» مازال يشكل خطرا على األمن
ً

ناقش مع ُمالك المدارس الخاصة دعم المنظومة التعليمية
ا سـ ـتـ ـقـ ـب ــل ا ل ـ ـنـ ــا ئـ ــب األول
لـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وزي ــر الــدفــاع الـشـيــخ نــاصــر
الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،أم ـ ـ ـ ــس ،الـ ـم ــدي ــر
ال ـت ـن ـف ـيــذي وع ـم ـي ــد مـجـلــس
ا لـمــد يــر يــن التنفيذيين لــدى
البنك الدولي د .ميرزا حسن.
و تــم خــال اللقاء مناقشة
أهـ ـ ــم األم ـ ـ ـ ــور والـ ـم ــواضـ ـي ــع
ذات اال ه ـ ـت ـ ـمـ ــام ا ل ـم ـش ـت ــرك،
السيما المتعلقة بالجوانب
االقتصادية ،وسبل التعاون
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت وال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك
ا لــدو لــي ،ودوره فــي الحركة
االقتصادية والمشاركة في
جهود التنمية المستقبلية،
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن رؤيـ ـ ــة "ك ــوي ــت
ج ــد ي ــدة  "2035لـسـمــو أ مـيــر
البالد القائد األعلى للقوات
ال ـم ـس ـل ـح ــة الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األحمد.
ح ـ ـ ـضـ ـ ــر الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء وكـ ـ ـي ـ ــل
وزارة ا لــد فــاع ا لـشـيــخ أحمد
المنصور.
م ــن جــانــب آخ ــر ،اسـتـقـبــل
ا لـ ـ ـن ـ ــا ئ ـ ــب األول عـ ـ ـ ـ ــددا م ــن

حذرت من أن غياب توحيد الجهود الدولية يعيد التنظيم مجددا إلى بؤر الصراع
أكدت الكويت انه على الرغم
من النجاحات العسكرية التي
قام بها التحالف الدولي ضد ما
يسمى تنظيم الدولة االسالمية
(داعـ ـ ـ ـ ــش) والـ ـجـ ـه ــود ال ــدول ـي ــة
الـحـثـيـثــة ال ـتــي بــذلــت للقضاء
عليه فإنه مــازال يشكل تهديدا
للسلم واألمن الدوليين باعتباره
تنظيما عالميا بقيادة مركزية.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة الـكــويــت
ال ـت ــي أل ـقــاهــا م ـن ــدوب الـكــويــت
الدائم لدى األمم المتحدة السفير
مـنـصــور العتيبي ام ــس االول
فــي جلسة مجلس األم ــن حول
"األخ ـ ـطـ ــار ال ـت ــي ت ـه ــدد ال ـســام
واألم ـ ـ ـ ــن ال ــدولـ ـيـ ـي ــن مـ ــن جـ ــراء
األعمال اإلرهابية".
وق ــال العتيبي انــه "مــن دون
توحيد جهود المجتمع الدولي
الس ـت ـه ــداف ش ـب ـكــات التنظيم
المالية واللوجستية والعسكرية
واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة
واإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـس ـ ــوف يـ ـع ــود
التنظيم مجددا الى بؤر الصراع
والـنــزاعــات وسيكبد المجتمع
الدولي خسائر كبيرة".

ً
النائب األول مستقبال مسؤوال من البنك الدولي أمس
ُمـ ـ ـ ــاك ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة
بــا لـكــو يــت .و تــم خــال اللقاء
ا لـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى رؤ يـ ـ ــة ودور
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ــي
د ع ــم ا لـمـنـظــو مــة التعليمية
بالبالد ،الستكمال الرسالة
ا لـتـعـلـيـمـيــة ا ل ـتــي ت ـقــوم بها
جـمـيــع ا ل ـم ــدارس فــي سبيل

ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـه ـضــة ال ـشــام ـلــة
لـكــو يــت جــد يــدة ي ـكــون فيها
الـ ـج ــان ــب ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي ح ـجــر
األ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ألي ا ن ـ ـ ـطـ ـ ــا قـ ـ ــة،
ول ـت ـح ـق ـي ــق األهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ــي
ي ـ ـت ـ ـط ـ ـلـ ــع إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا الـ ـجـ ـمـ ـي ــع
لرفعة هذا الوطن وازدهاره
وتقدمه.

وأض ـ ــاف انـ ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم من
انخفاض حجم وحــدة الهجمات
اإلرهابية التي يقوم بها تنظيم
داع ــش فــي اآلون ــة األخ ـيــرة وذلــك
نظرا لعدة عوامل بما فيها جهود
المجتمع الدولي وخاصة التحالف
الدولي للقضاء على تنظيم داعش
جميعها التي أدت إلى تراجع عدد
اف ــراده بشكل ملحوظ في العراق
وسورية.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـع ـت ـي ـبــي الـ ـ ــى قـ ــدرة
التنظيم على الـتـحــول والتكيف
الـ ـس ــري ــع وت ـس ـخ ـي ــر االمـ ـك ــان ــات
المتاحة وال ـم ــوارد المالية التي
يمتلكها والتعاون مع الجماعات
االره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة االخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ل ـت ـن ـف ـيــذ
مخططاته كلما سنحت له الفرصة
ال سيما ان عددا كبيرا من عناصره
يعتبرون مقاتلين أجانب عائدين
أو متنقلين أو مفرجا عنهم.
وقال ان "المسؤولية االن ملقاة
على عاتقنا نحو توحيد الجهود
الدولية واإلقليمية ودون االقليمية
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ال ـف ـع ــال
لالدوات والتدابير الرامية لمواكبة
التحوالت التكتيكية المتسارعة

التي يقوم بها التنظيم في سبيل
تنفيذ أجندته ومخططاته".

قدرات تمويلية
وق ــال ان ــه مــن أب ــرز التحديات
ال ـت ــي ت ــواج ــه م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ــاب
الـيــوم هــذا التهديد ال ــذي يشكله
تنظيم (داعش) هو قدرة التنظيم
عـلــى تـمــويــل أنشطته اإلرهــابـيــة
مــن خ ــال االصـ ــول الـمــالـيــة التي
ي ـس ـت ـحــوذ ع ـل ـي ـهــا والـ ـت ــي ت ـقــدر
مــن  50إلــى  300مليون دوالر أو
عبر التمويل الــذاتــي الـنــاتــج عن
انشطة غير مشروعة مثل االبتزاز
أو االخ ـت ـطــاف وط ـلــب ال ـفــديــة أو
الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الــوط ـن ـيــة واسـ ـتـ ـخ ــدام الـتـنـظـيــم
لــوســائــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
والوسائط االعالمية لبث رسائل
داعية للتجنيد وتغطية أنشطته
وأخباره المحلية.
وأشـ ـ ــار ال ـع ـت ـي ـبــي ال ـ ــى اآلث ـ ــار
السلبية للعائدين أو المتنقلين
ومن يرافقهم من أفراد أسرهم من
المقاتلين اإلرهابيين األجــانــب،

منصور العتيبي

م ـش ـي ــرا الـ ـ ــى ان "األم ـ ـ ـ ــر يـتـطـلــب
معالجة تلك التحديات من خالل
حــزمــة م ــن ال ـتــداب ـيــر االح ـتــرازيــة
وال ــوق ــائـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن
الوطني والدولي في إطار اعتماد
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات وط ـن ـيــة شــامـلــة
لمعالجة تمويل االرهاب ومكافحة
الـ ـخـ ـط ــاب االره ـ ــاب ـ ــي وم ـعــال ـجــة
الـ ـظ ــروف ال ـم ــؤدي ــة إلـ ــى انـتـشــار
االره ــاب وتجفيف منابع تمويل
الجماعات االرهابية".

ممثل األمير كرم الفائزين في مهرجان الموروث البحري الخليجي
سالم النواف :الرعاية األميرية نبراس نسير عليه في المحافظة على موروثنا
ت ـ ـحـ ــت رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة س ـ ـمـ ــو أمـ ـي ــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
أق ـي ــم م ـس ــاء أمـ ــس األول الـحـفــل
ال ـخ ـت ــام ــي ل ـف ـعــال ـيــات م ـهــرجــان
الـ ـ ـم ـ ــوروث ال ـب ـح ــري الـخـلـيـجــي
بدورته التاسعة ،وتكريم الفائزين
بالمسابقات ،حيث أنــاب سموه
وزيـ ــر شـ ــؤون ال ــدي ــوان األم ـيــري
ال ـش ـيــخ ع ـلــي ال ـ ـجـ ــراح لـحـضــور
الحفل.
وألقى رئيس اللجنة المنظمة
ل ـم ـه ــرج ــان الـ ـ ـم ـ ــوروث ال ـب ـحــري
الخليجي الشيخ سالم الـنــواف،
كلمة قال فيها" :إنه لشرف عظيم
أن ي ـح ـظــى م ـه ــرج ــان الـ ـم ــوروث
البحري الخليجي بهذه الرعاية
السامية الكريمة من مقام صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح

األحمد ،وسمو ولي عهده األمين
ال ـش ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد لـلـسـنــة
التاسعة على التوالي".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـنـ ـ ــواف أن "ه ـ ــذه
الــرعــايــة والمكرمة األمـيــريــة هي
ال ـن ـبــراس الـ ــذي نـسـيــر عـلـيــه في
المحافظة على الموروث البحري،
الذي يمثل تراث اآلباء واألجداد،
وهــو الــدافــع الحقيقي للقائمين
على هذا الموروث البحري الذين
سعوا جاهدين للمحافظة عليه،
من خالل التنوع في المسابقات
واألنشطة والفعاليات البحرية،
إلتـ ـ ــاحـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ألكـ ـ ـب ـ ــر عـ ــدد
ممكن مــن ال ـحــداقــة والمهتمين
بالتراث البحري ،للمشاركة في
ه ــذه الـمـســابـقــات ال ـتــي حرصت
اللجنة المنظمة على تنوعها ما

بين مسابقة ال ـحــداق ومسابقة
الكنعد ومسابقة حــداق السيف
والمسابقة الكبرى (مسابقة دانة
األمير)".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه "فـ ـ ـ ــي ه ــذا
الـعــام تميزت فعالياتنا بــزيــادة
واضحة وملحوظة لقيمة الجوائز
لـلـفــائــزيــن ،وال ـتــي ك ــان لـهــا األثــر
ال ـط ـيــب ف ــي ن ـفــوس الـمـشــاركـيــن
جميعا".

الرعيل األول
وقــال الـنــواف" :إننا لن ننسى
الرعيل األول ،حيث إن لهم دورا
فـعــاال ،ونستمد منهم النصائح
والرشد في إنجاح هذا الموروث،
ح ـيــث ش ـ ــارك ال ـج ـم ـيــع ف ــي هــذه

ال ـم ـســاب ـقــات ب ـيــن الــرع ـيــل األول
والـ ـجـ ـي ــل الـ ـح ــال ــي مـ ــن ال ـش ـبــاب
المحب للتراث البحري".
وفي ختام كلمته وجه الشكر
إلــى صاحب السمو وسمو ولي
عهده على دعمهما الالمحدود
ألبنائهما العاملين في مهرجان
الـمــوروث البحري الخليجي في
موسمه  ،2019-2018كما تقدم
بالشكر إلى ممثل صاحب السمو
الشيخ علي الجراح على تمثيله
الدائم في حفل الختام.
بعدها قام وزير شؤون الديوان
األم ـي ــري بـتــوزيــع ال ـجــوائــز على
الفائزين في مسابقات المهرجان،
وتــم تقديم هدية تــذكــاريــة بهذه
المناسبة.

ً
ممثل األمير متوسطا الحضور في مهرجان الموروث البحري الخليجي

«التربية» تلجأ لـ «التمييز» ببدل توجيه رؤساء األقسام
بعد حصول بعضهم على حكم من «االستئناف» باستحقاقهم له
●

فهد الرمضان

ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـ ـ ــدرت مـحـكـمــة
االس ـت ـئ ـن ــاف حـكـمـهــا لـمـصـلـحــة عـ ــدد من
رؤساء أقسام المواد العلمية العاملين في
مدارس وزارة التربية بأحقيتهم في صرف
بدل التوجيه ،أسوة بالموجهين ،وذلك بأثر
رجعي ،أكــدت مصادر تربوية لـ"الجريدة"
أن ال ــوزارة ستطلب تمييز الحكم الصادر
مــن محكمة االس ـت ـئ ـنــاف ،عـلــى اعـت ـبــار أن
الوزارة رفضت صرف البدل بناء على كتاب
صــادر من ديــوان الخدمة المدنية بصرف
البدل للموجهين فقط وعدم شمول القانون

لرؤساء االقسام .وقالت المصادر إن "التربية"
ستعمد إلــى طلب تمييز الحكم وتجهيز
مستندات تدعم وجهة نظر ال ــوزارة بهذا
الشأن ،على أن يقوم المختصون في القطاع
الـقــانــونــي بــالـتــرافــع أم ــام محكمة التمييز
والــدفــع بعدم أحقية رؤس ــاء االقـســام بهذا
الـبــدل ،ألنهم ال يمارسون مهنة التوجيه،
وأعمالهم ال تختص بهذا االختصاص.
إلى ذلك ،علمت "الجريدة" من مصادرها
أن عددا غير قليل من رؤساء االقسام ينوون
رفع قضايا مماثلة على "التربية" للمطالبة
بصرف البدل ،استنادا إلى الحكم الصادر
مــن المحكمة م ــؤخ ــرا ،حـيــث ي ــرى رؤس ــاء

التهديدات النيابية تسرق فرحة...
«المباركية» التي بدت أجواؤها باهتة مع اختفاء مظاهر البهجة.
وقالت لجنة سوق المباركية إن الحكومة خضعت للضغوطات
النيابية وأ لـغــت مظاهر احتفالية سبق أن أقامتها اللجنة في
السنوات الماضية من دون ترخيص ،مشيرة إلى أن البلدية أوقفت
قبل أيام جميع االحتفاالت الغنائية والفقرات االستعراضية التي
ً
تقدمها المسارح للزائرين ،نظرا لما تداولته بعض الحسابات على
مواقع التواصل االجتماعي ،إلى جانب تهديدات بعض النواب.
وقال أصحاب المحال التجارية إن إلغاء الفعاليات سيفقد السوق
مكانته في األعياد الوطنية ،مشيرين إلى أن حركة البيع انخفضت
فــي الـســوق بعد هــذا المنع ،واتـجــه رواده إلــى أمــاكــن أخ ــرى ،رغم
أن المباركية من أجمل معالم الكويت التراثية وله طابع خاص،
وينبغي أن يكون منارة لالحتفاالت لوقوعه في قلب الدولة.

االقسام أنهم يستحقون صرف هذا البدل،
طالما يـقــومــون بنفس مـهــام الـمــوجــه في
توجيه المعلمين الذي يعملون في مدارسهم
ومتابعة أدائـهــم وتعديل أي اعــوجــاج في
عملهم ،بما يتماشى والخطط الدراسية
التي تضعها ال ــوزارة ،معتبرين أن عملهم
في توجيه معلميهم يتم بشكل يومي في
ح ـيــن ي ـكــون ع ـمــل الـمــوجـهـيــن ع ـلــى شكل
زي ــارات ال تتعدى الزيارتين أو الثالث في
كل فصل دراسي.
وفي موضوع منفصل ،عملت "الجريدة"
م ــن م ـصــادرهــا أن وزارة الـتــربـيــة ال ت ــزال
تفاوض بنك االئتمان ،من أجــل الحصول

على موافقته بشأن تخصيص  3أدوار من
الـمــواقــف التابعة لــه ،لتخصص كمواقف
اضــاف ـيــة لـمــوظـفــي ال ـ ـ ـ ــوزارة ،مــوض ـحــة أن
المفاوضات اقتربت من موافقة مسؤولي
البنك.
وأشــارت المصادر إلى أن الــوزارة أجلت
نقل بعض القطاعات ،ومنها التواجيه الفنية
للمواد الدراسية وإدارة المكتبات ،لحين
االنتهاء من مشكلة المواقف ،الفتة إلى أن
الوزارة ال تزال تدرس خيارات متعددة بشأن
موضوع المواقف ،مرجحة أن يكون خيار
مواقف بنك االئتمان هو االقرب إلى التطبيق.

أما رواد السوق فتعالت أصواتهم وطالبوا بعودة أجواء «أفراح
فبراير» معربين عــن استيائهم مــن خضوع الحكومة لتهديدات
بعض النواب اإلسالميين.
ً
ً
وأكــدوا أن هذا المنع «يعطي انطباعا سيئا لمرتادي السوق،
ً
خصوصا من اإلخــوة الخليجيين ،الذين اعتادوا رؤية احتفاالت
الكويت الوطنية بصورة مختلفة وفــي أزهــى حلة» ،مضيفين أن
ً
ً
للمباركية «طــابـعــا أســريــا ،وتـحـتــاج كــل أس ــرة أن تشاهد بهجة
ً
االحتفاالت التي تضفي رونقا وفرحة» على هذه المناسبة.
ً
نيابيا ،اعتبر عدد من النواب أن هذا القرار أمر مؤسف ،ويمثل
ً
تدخال في حريات المواطنين.
ً
وقالت النائبة صفاء الهاشم إن هذا اإلجــراء يعتبر تدخال في
الحريات ،في ظل دولة مدنية يريد بعض اإلسالميين أن يحولوها
إلى دينية من خالل تصريحات غير مسؤولة يهدفون منها إلى
التضييق على المواطنين في فترة األعياد الوطنية ،مبينة أن وزارة

ً
«األبحاث» يحل ثامنا في ًقائمة
الدول الـ  10األكثر نشاطا بالعالم
اح ـت ــل م ـع ـهــد ال ـك ــوي ــت ل ــأب ـح ــاث الـعـلـمـيــة
المركز الثامن في قائمة الــدول العشر األكثر
نشاطا على مستوى العالم ،وفقا لإلحصائيات
والبيانات التي قامت بها الهيئات البحثية
العالمية المنوط بها تصنيف ا ل ــدول حسب
أنشطتها البحثية.
وأشــار "األبحاث" إلى أن هذا اإلنجاز يأتي
خالصة للجهود البحثية لبرنامج تكنولوجيا
النانو والمواد المتقدمة التابع لمركز أبحاث
الطاقة والبناء بالمعهد في مجال متراكبات
نانونية لتخزين الهيدروجين وتوظيفها في
تــولـيــد الـكـهــربــاء الــازمــة لتشغيل المركبات
الخفيفة واألجهزة الكهربائية المحمولة.
ُيــذكــر أن المعهد حصل على أرب ــع ب ــراء ات

اإلعالم خضعت لضغوط «األصوات النشاز التي ال تمثل األغلبية
الكويتية من المواطنين وال تسعى إلى الخير».
ً
وقالت الهاشم لـ «الجريدة»« :هذا أمر مرفوض نهائيا ،ألن حرية
المواطن من األمور المهمة التي كفلها الدستور» ،الفتة إلى أن هذا
اإلجراء الذي اتخذته الحكومة «سيكون لنا موقف ضده من خالل
األسـئـلــة البرلمانية واسـتـخــدام األدوات الــدسـتــوريــة الـتــي تدعم
المواطن وتكفل الحريات».
بدوره ،أعرب النائب صالح خورشيد عن أسفه المتثال الوزارة
ل ـت ـهــديــدات ال ـنــائــب مـحـمــد هــايــف أو غ ـي ــره ،فـيـمــا يـتـعـلــق بــوقــف
العروض بسوق المباركية ،مع أن الوزارة «غير معنية من األساس
ً
بــال ـمــوضــوع» ،مـضـيـفــا ل ــ«ال ـجــريــدة» أن الـمـعـنــي الـمـفـتــرض بهذا
الـمــوضــوع هــو «الـبـلــديــة ،وهــي الـتــي منحت الـتــراخـيــص للشركة
المنظمة ،وهناك التزامات مالية وأدبية لتلك الشركة بعد نيلها
الموافقة».

اختراع صادرة من مكتب البراءات والعالمات
التجارية بالواليات المتحدة األميركية خالل
العامين الماضيين ،وعلى براءة اختراع واحدة
صدرت من المنظمة العالمية لحقوق الملكية
الفكرية التابعة لألمم المتحدة في عام .2017
وقـ ــام بــرنــامــج تـكـنــولــوجـيــا ال ـنــانــو بنشر
نحو  30ورق ــة علمية فــي ال ــدوري ــات العلمية
ً
العالمية األكثر صيتا .كما احتل مدير البرنامج
البروفيسور محمد اإلسكندراني المركز الرابع
في قائمة أنشط الباحثين على مستوى العالم
ب ـم ـجــال إن ـت ــاج وت ــوص ـي ــف الـ ـم ــواد ال ـب ـلــوريــة
نانونية األبعاد والمخزنة للهيدروجين ،فيما
احـتــل الـمــركــز األول عالميا فــي مـجــال إنـتــاج
المواد غير البلورية.

أما النائب أحمد الفضل فاستهجن قرار إلغاء الحفالت بسبب
ً
طفلة رقصت ،مشيرا إلى أن «هذا األمر يعبر عن رد فعل غير مسؤول
وستكون لنا وقفة مع الحكومة».
وقال الفضل لـ«الجريدة» إن «هذا القرار يدخل ضمن عملية تقييد
الحريات في البالد ،ومطابق لما حصل مع منع الكتب ،وهو ما
ً
نرفضه» ،متوعدا باستخدام األدوات الدستورية ضد أي اتجاه في
الحكومة لتقييد الحريات.

ةديرجلا
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محليات
المبارك :توفير المناخ اآلمن للقطاع الخاص لالرتقاء بدوره

التقى طلبتنا في األردن بتوجيهات سامية وأكد توفير كل الوسائل ليكونوا «عماد النهضة والتقدم»

المبارك مستقبال وفد غرفة التجارة
استقبل رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك بمقر
اق ــام ـت ــه ف ــي ال ـعــاص ـمــة األردن ـي ــة
ع ـمــان رئ ـيــس وف ــد غــرفــة تـجــارة
وصـنــاعــة الـكــويــت ض ــرار الغانم
وأعضاء الوفد التجاري الكويتي.
وأش ـ ـ ــاد سـ ـم ــوه خ ـ ــال ال ـل ـقــاء
ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـضـ ــره أع ـ ـض ـ ــاء ال ــوف ــد

الرسمي المرافق لسموه بجهود
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ب ـم ـخ ـت ـل ــف
مؤسساته االقتصادية والتجارية
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ودوره ال ــرائ ــد
مـ ـن ــذ ع ـ ـقـ ــود فـ ــي دع ـ ــم ال ـج ـه ــود
الدبلوماسية ومد جسور التعاون
مع مختلف الدول في شتى بقاع
الـعــالــم ،مــؤكــدا ح ــرص الحكومة

االتفاقيات تعكس تطور العالقات
أكــد وزيــر الـعــدل وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
األم ــة المستشار الــدكـتــور فهد العفاسي ووزيــر
التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد الروضان أهمية اجتماعات اللجنة العليا
الكويتية  -األردنية المشتركة التي توجت بتوقيع
 15اتـفــاقـيــة ،واعـتـبــرا ذلــك مــؤشــرا يعكس تطور
العالقات بين البلدين.
واشار العفاسي في تصريح لـ "كونا" على هامش

الزيارة ان لقاءه بنظيره األردني بسام التلهوني بحث
تنفيذ ما ورد بمذكرة التعاون القانوني والقضائي
بعد إت ـمــام اإلج ـ ــراءات الــدسـتــوريــة فــي أق ــرب وقت
والسعي النطالقة جديدة من التعاون المشترك.
من جانبه ،شدد الروضان في تصريح مماثل
على أهمية االتفاقيات في تعزيز مكانة الكويت
الدولية ورفع حجم التبادل التجاري مع الجانب
األردني.

الكويتية ودعمها له وتوفير كافة
الـسـبــل وال ـم ـنــاخ اآلم ــن لــارتـقــاء
بدوره المعهود.

لقاء الطلبة
واستقبل سمو رئيس مجلس
ال ــوزراء بمقر اقامته بالعاصمة
األردن ـي ــة عـمــان ام ــس وبحضور
أع ـضــاء الــوفــد الــرسـمــي الـمــرافــق
ع ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـط ـل ـب ــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
الـ ـ ـ ــدارس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات
وا لـمــؤ سـســات التعليمية العليا
بــالـمـمـلـكــة األردن ـ ـيـ ــة الـهــاشـمـيــة
الشقيقة لالستماع إلى أفكارهم
واالطمئنان عليهم والوقوف على
أحوالهم واحتياجاتهم.
وأش ـ ــاد س ـمــوه خ ــال الـلـقــاء
بأبنائه الطلبة ا لــذ يــن تحملوا
الـغــربــة مــن أج ــل تحقيق هــدف
نبيل وغاية سامية وتحصيل
العلم بمجاالته وتخصصاته
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ال ـ ـ ـ ــذي هـ ـ ــو ع ـم ــاد

ناصر الصباح مستقبال المبارك لدى عودته إلى البالد أمس
النهضة والـتـقــدم ال ــذي تتطلع
إليه الكويت.
وأعرب سموه عن ثقته الكبيرة
ب ـش ـبــاب ال ـك ــوي ــت ال ــذي ــن أث ـب ـتــوا
ك ـ ـفـ ــاءة ع ــال ـي ــة وحـ ـقـ ـق ــوا م ـكــانــة
علمية فــي كــافــة الـمـيــاديــن وفــي
مختلف المحافل الدولية ،مشيرا
إل ــى أه ـم ـيــة االقـ ـت ــداء بــال ـن ـمــاذج
الكويتية المشرفة التي أظهرت
وجه الكويت المشرق أمام العالم.
و قـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـم ـ ــوه "ان ص ــا ح ــب
الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد وسـمــو ولــى
العهد حرصا على أن ألتقي بكم
ألنـكــم أنـتــم ث ــروة الــوطــن الـتــي ال
ول ــن تـنـضــب ع ـط ــاء واالس ـت ـمــاع
لـمـطــالـبـكــم وأم ـن ـيــات ـكــم" ،مــؤكــدا
حـ ـ ــرص ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى رع ــاي ــة
أبـ ـن ــائـ ـه ــا الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ف ـ ــي الـ ــداخـ ــل
والخارج والعمل على توفير كافة
الوسائل والسبل التي تمكنهم من
أداء رسالتهم وتحقيق أهدافهم
العلمية بكل يسر وتذليل مختلف

الـ ـعـ ـقـ ـب ــات وال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات ال ـت ــي
تعترض طريقهم.
وأشار سموه بقوله "أنتم لستم
طــاب علم فقط وإنما أنتم خير
س ـفــراء لوطنكم فــى اع ــاء شأنه
ومكانته بالخلق والعلم".
وحضر اللقاء رئيس المكتب
الثقافي الدكتور فالح الشمرى.

عنوان للتميز
من جهته ،قــال سفير الكويت
لدى األردن عزيز الديحاني امس
ان ا لـعــا قــات الثنائية الكويتية
االردنـ ـي ــة تــؤطــرهــا اك ـث ــر م ــن 70
اتفاقية بمختلف المجاالت على
م ــدى  58ع ــام ــا ت ـصــب جميعها
نـحــو تـعــزيــز ال ـت ـعــاون المشترك
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـع ـل ـي ــا
للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف الديحاني في تصريح
ل ـ ـ "ك ــون ــا" ع ـلــى ه ــام ــش ال ــزي ــارة
الــرسـمـيــة لـسـمــو رئ ـيــس مجلس

ال ــوزراء لــاردن ان العالقات بين
البلدين اصبحت عنوانا للتميز
والـ ـتـ ـك ــام ــل وال ـت ـن ـس ـي ــق بـفـضــل
التوجيهات السامية لسمو امير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح االح ـم ــد
والعاهل االردن ــي الملك عبدالله
الثاني.
وأوض ـ ــح ان اح ــد انـعـكــاســات
ق ــوة ال ـعــاقــات بـيــن الـبـلــديــن هو
س ـقــف االس ـت ـث ـم ــارات الـكــويـتـيــة
العالي الذي تجاوز بسبب المناخ
المشجع لنمو االستثمارات في
االردن  18مليار دوالر.
واختتم المبارك امس زيارته
الرسمية ل ــاردن وكــان فــي وداع
س ـمــوه ع ـلــى أرض م ـطــار مــاركــا
رئيس ال ــوزراء االردن ــي الدكتور
عمر ال ــرزاز وسفير الكويت لدى
االردن عزيز الديحاني وأعضاء
السفارة.

الجارالله :األوضاع غير الطبيعية في المنطقة
تضفي أهمية بالغة على زيارة رئيس الوزراء لألردن
«توقيع  15وثيقة تعاون أمر إيجابي ومدعاة لنقلة مستقبلية مشرقة للبلدين»
قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله
امــس إن زيــارة رئيس مجلس ال ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك لالردن "فرصة جيدة"
لـبـحــث ال ـت ـحــديــات ال ـتــي تـمــر بـهــا المنطقة
عالوة على تطوير العالقات الثنائية المميزة.
واضاف الجارالله في تصريح لـ "كونا" أن
الزيارة تأتي وسط ظروف "دقيقة" تمر بها
المنطقة العربية ومنطقة الخليج كذلك الفتا
إلى أن األوضــاع "غير الطبيعية" بالمنطقة
تضفي أهمية بالغة على الزيارة.
وب ـيــن أن ال ــزي ــارة الــرسـمـيــة ال ـتــي ج ــاءت
تلبية لدعوة من رئيس الوزراء األردني تشكل
فرصة للجانبين الكويتي واألردن ــي لبحث
ودراســة التطورات التي تمر فيها المنطقة

والتحديات التي تواجه البلدين الشقيقين.
وعــن اللقاء ال ــذي جمع سمو رئيس مجلس
الوزراء بالعاهل األردني الملك عبدالله الثاني قال
الجارالله ان اللقاء كان وديا وحميميا ،اذ جرى
خالله االستماع لتوجيهات الملك عبدالله الثاني
واالطالع على رؤيته وتصوراته حول العالقات
الثنائية والعالقات في المنطقة.
وأكد في هذا اإلطار أهمية الدور األردني على
الساحتين اإلقليمية والدولية وضرورة التنسيق
مع المسؤولين في األردن لمواجهة التحديات
التي تفرضها العديد من التطورات في المنطقة
العربية.
وأوض ــح أن المنطقة تعيش وســط تحديات
كثيرة تتعلق بتعثر مسيرة الـســام ومواجهة

اإلرهـ ــاب واألوض ـ ــاع غير المستقرة فــي بعض
الــدول العربية مثل سورية واليمن وليبيا وما
ي ـشــوب ال ـعــاقــة الخليجية االي ــران ـي ــة م ــن عــدم
انسجام وتوتر.
ولفت إلى أن هذه التحديات التي تواجه األمة
العربية تستدعي أن تكون هناك لقاءات تشاركية
م ــع األش ـق ــاء ف ــي األردن عـلــى مـسـتــوى الـقـيــادة
السياسية العليا.

نقلة مشرقة
وفيما يخص أعـمــال الـ ــدورة الــرابـعــة للجنة
العليا الكويتية  -االردنية المشتركة قال الجارالله
إن ما حققته اللجنة من إتمام التوقيع على 15
وثيقة تعاون مشترك تشمل اتفاقيات وبرامج

تنفيذية ومذكرات تفاهم يعد "أمرا إيجابيا" نحو
تمكين البلدين من تفعيل العالقات في مختلف
ال ـم ـجــاالت كـمــا أن ـهــا "م ــدع ــاة لنقلة مستقبلية
مشرقة للبلدين".
وأكد بهذا الصدد حرص الكويت على تفعيل
االتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية
ووضعها مــوضــع التنفيذ فــي القريب العاجل
"لنتمكن بالفعل ان نحقق قفزة نوعية في عالقاتنا
الثنائية".
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن الـ ـك ــوي ــت تـ ـت ــاب ــع األوضـ ـ ـ ــاع
االقتصادية التي يعيشها األشـقــاء فــي األردن،
مشيدا بالخطوات "البناءة" للحكومة األردنية
تجاه معالجة الضغوطات الناجمة عن األوضاع
االقتصادية الصعبة.

خالد الجارالله
وأشار إلى أن المؤتمر الذي سيعقد في لندن
نهاية الشهر الحالي بتنظيم حكومتي المملكة
الـمـتـحــدة واألردن ح ــول االسـتـثـمــار فــي األردن
سيوفر فرصة "ممتازة" للبلد الشقيق لتعزيز
أوضاعه االقتصادية مؤكدا حرص الكويت على
المشاركة فيه وتقديم الدعم المناسب لألردن.
وعن افتتاح المبنى الجديد لسفارة الكويت
ل ــدى األردن ق ــال الـجــارالـلــه إن المبنى الجديد
يعكس عـمــق الـعــاقــة بـيــن الـبـلــديــن ،الف ـتــا إلــى
أن وزارة الخارجية الكويتية تمكنت مــن بناء
الصرح المعماري خــال فترة معقولة لتجعله
يليق بمستوى الـعــاقــات بين البلدين ويكون
شاهدا على حرص الكويت على تنمية عالقاتها
وتطويرها مع االشقاء في األردن.

وزيرة الشؤون االقتصادية :تأهيل  120امرأة قيادية

•

محمد الجاسم

أكدت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل حــرص الكويت على االهتمام
ب ــدم ــج ال ـ ـمـ ــرأة ،ودع ـم ـه ــا ،وت ــدري ـب ـه ــا على
القيادة في المجالين السياسي واالقتصادي،
مشيرة إلى تدريب أكثر من  120امرأة على
القيادة ،واالستعانة بالكثير منهن في الفترة
األخـيــرة بعد الـخـبــرات الـتــي اكتسبنها من
خ ــال بــرنــامــج تــدريــب ال ـق ـيــادات النسائية
الذي نظمته األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والـتـنـمـيــة ،بــالـتـعــاون مــع مركز
دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت
وهيئة األمــم المتحدة لـلـمــرأة ،الــذي توليه
حكومة الكويت أهمية كبيرة .
وقالت العقيل ،في كلمة لها خالل افتتاح
فعاليات منتدى تمكين المرأة ودعم الشباب
في التنمية والمواطنة ،تحت رعاية رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك،

وحضور األمين العام السابق لألمم المتحدة
بــان كي مــون والرئيس السابق لجمهورية
النمسا هاينز فيشر ،أمس ،في مركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي ،إن الكويت انضمت
إلــى عضوية مركز بــان كــي مــون للمواطنة
العالمية بدعم من سمو أمير البالد.
ولفتت إلى تكليف األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية بوضع مرئيات
لـلـتـعــاون بـيــن الـجــانـبـيــن ،واالس ـت ـف ــادة من
خ ــدم ــات ال ـمــركــز لـتـعــزيــز ه ــوي ــة الـمــواطـنــة
الدولية للكويت ،وحث الشباب الكويتيين
عـلــى الـعـمــل فــي الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة ودعــم
الدبلوماسية.
وأك ـ ــدت أن ال ـم ـن ـتــدى ي ـهــدف إل ــى تـعــزيــز
الـمــواطـنــة واألمـ ــن وال ـســامــة ،ويـعـمــل على
حـمــايــة ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،وت ـعــزيــز التنمية
المستدامة ،وهي األهداف التي تأتي تعزيزا
ل ــرك ــائ ــز ال ـخ ـط ــة اإلن ـم ــائ ـي ــة ورؤي ـ ـ ــة كــويــت
جديدة  ،2035كما يتالقى مع أهداف الكويت

ال ـحــري ـصــة ع ـلــى ح ـمــايــة ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدوره ،ذكر األمين العام للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية د .خالد مهدي أن 57
في المئة من العاملين في القطاع الحكومي
بالكويت من النساء ،موضحا أنهن يشغلن
نسبة  12في المئة من المناصب القيادية.
وأكد مهدي أن هناك عائدا تنمويا كبيرا
يترتب على إش ــراك الـمــرأة فــي صنع القرار
السياسي بنسبة تزيد على  35فــي المئة،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن اه ـت ـم ــام ال ـك ــوي ــت بتمكين
ً
ال ـم ــرأة أي ـض ــا تـمـثــل ف ــي ال ــرع ــاي ــة الـســامـيــة
لسمو أمير البالد لجائزة الكويت الدولية
للمرأة المتميزة ،والتي انطلقت في الكويت
مـنــذ شـهــر مــايــو ال ـمــاضــي وتـتـنــافــس على
الحصول عليها أكثر من  100امرأة ،موضحا
أنه سيتم إعالن الفائزات بالجائزة ،وإقامة
حفل التكريم الشهر المقبل بالتزامن مع يوم
المرأة العالمي.

بان كي مون :منح النساء
والشباب حقوقهم

فيشر :الكويت من أبرز الدول
الداعمة للمواطنة العالمية

ق ــال األم ـيــن ال ـعــام ال ـســابــق لــأمــم الـمـتـحــدة ب ــان كي
م ــون إن اإل ح ـصــا ئ ـيــات تـشـيــر إ ل ــى أن أ ك ـثــر م ــن نصف
سكان العالم من النساء" ،و مــن الطبيعي أن نمنحهن
حقوقهن في مختلف المجاالت ،وأن تكون هناك مساواة
مع الرجال".
وأشار كي مون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم
ً
أيضا من الشباب ،والبد أن نمنحهم االهتمام المطلوب
لتحقيق التنمية المستدامة ،مشددا على أن دور المرأة
ً
والشباب مهم جدا في هذا العالم.

أ كــد الرئيس السابق لجمهورية النمسا د .هاينز فيشر،
حرص سمو األمير على أن تكون الكويت من أبرز الدول التي
تــد عــم المواطنة العالمية مــن خــال دعمها وتبرعها لمركز
المواطنة العالمية ،ليتمكن من أداء دوره ،وتحقيق أهدافه في
تمكين المرأة ،ودعم الشباب على مستوى العالم.
ودعا فيشر إلى العمل بين جميع دول العالم لتعزيز دور
المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا وفي مختلف المجاالت،
والـعـمــل عـلــى ال ـم ـســاواة فــي األجـ ــور ،وتـعــزيــز ح ـقــوق ال ـمــرأة
لتقلدها المناصب القيادية جنبا إلى جنب مع الرجل.

سلة أخبار
محافظ األحمدي استقبل
سفير أرمينيا

استقبل محافظ األحمدي،
الشيخ فواز الخالد ،في مكتبه
بديوان عام املحافظة ،سفير
أرمينيا لدى البالد سارمني
باغداساريان ،حيث جرى
التعارف ،وبحث العالقات
الثنائية وفرص تطوير
التعاون املشترك وتبادل
الخبرات على مستوى األنظمة
اإلدارية املحلية عموما ،وعلى
صعيد املحافظات واملناطق
على وجه الخصوص.
من جهتهَّ ،
عبر السفير
باغداساريان عن سعادته
وامتنانه ،لحفاوة استقبال
الخالد ،معربا عن التقدير
البالغ للرعاية التي تحظى
بها البعثة الدبلوماسية
وجالية بالده في الكويت.

الحمود استقبل سفيري
سلوفاكيا وسيراليون
استقبل محافظ الفروانية
الشيخ فيصل الحمود سفير
سلوفاكيا ايجور هايدوشيك،
ثم سفيرة سيراليون حاجا
ايشاتا طوماس بمناسبة
تسلم مهام عملهما.
وجرى خالل اللقاء بحث
العالقات التاريخية والثنائية
الوثيقة التي تربط البلدين
بالكويت وسبل تعزيزها في
جميع املجاالت.
وأكد املحافظ حرص الكويت
على بناء جسور التعاون
واإلخاء وتطوير عالقاتها
وتنميتها مع جميع الدول
الصديقة ،متمنيا للسفراء
التوفيق والنجاح.
كما استقبل الحمود القائم
بأعمال سفارة كوريا لدى
الكويت زو ميونغ تشول.

الدعيج يبحث التعاون
اإلعالمي مع سفيرين
استقبل رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام لـ"كونا" رئيس
اتحاد وكاالت األنباء العربية
(فانا) الشيخ مبارك الدعيج
أمس على التوالي سفيري
جنوب إفريقيا مز وليسابونا
وتونس أحمد بن الصغير.
وأكد الدعيج ،خالل اللقاءين،
حرص "كونا" على دعم
التعاون مع وكاالت األنباء
العربية واإلفريقية ،والتواصل
مع ثقافات شعوبها،
والتعاون مع مختلف البعثات
الدبلوماسية في الكويت،
وتوفير املواد اإلعالمية
التي تحتاجها وتساعدها
في توطيد عالقات الكويت
بمختلف الدول الشقيقة
والصديقة .حضر املقابلتني
نائب املدير العام للشؤون
املالية واإلدارية واالتصاالت
عبدالحميد ملك ،ومدير مكتب
املدير العام نايف العتيبي،
ومدير إدارة العالقات الدولية
والتسويق عصام الرويح.

اللقاء الثاني للمبرات
برعاية الخراز األحد
العقيل وبان كي مون خالل افتتاح منتدى تمكين المرأة

العقيل :أبناؤنا أغلى ثرواتنا واستثماراتنا
قــالــت العقيل ،ان مـعــرض (ألن ــك تستاهل)2
المعني بتوفير فرص العمل للشباب الكويتيين
في البنوك والمؤسسات المالية المحلية يشكل
تطبيقا عمليا للرؤية االميرية السامية.
وأكـ ــدت الـعـقـيــل ،فــي تـصــريــح للصحافيين
ام ــس ،عـقــب افـتـتــاح الـمـعــرض فــي مـقــر الهيئة
العامة للقوى العاملة ،ان هذا المعرض يجسد
تـعــاونــا لتطبيق مــا طــرحــه سـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحمد من خطة التنمية القائمة
على االهتمام بالشباب.
وشــددت على ان "أغلى ثرواتنا هم أبناؤنا
وأفضل استثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم
فهم محور أي تنمية ووسيلتها وأكبر امنياتي
وتطلعاتي بناء اإلنسان الكويتي وتنمية قدراته
ليكون قادرا على بناء وتنمية وطنه".
وأشــادت بالجهود التي تبذلها "القوى العاملة"
لتوجيه الشباب للعمل بالقطاع الـخــاص منوهة
بالجهود المتواصلة مع البنوك لتقليص المشكالت
وتوجيه القدرات لدعم التنمية االقتصادية.

ورأت ان الـ ـشـ ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن م ــن حـمـلــة
ا ل ـش ـهــادات سيتمكنون مــن تحقيق رغباتهم
المستقبلية من خالل التوجه للقطاع الخاص
وبالتالي تحقيق رغبة صاحب السمو وتحقيق
هدف عام  2035متمنية كل التوفيق والنجاح
لـجـمـيــع الـقــادمـيــن لـلـتــوظـيــف فــي مـقــر الهيئة
والتنافس لتحقيق االهداف الوطنية المشتركة.
ومــن جانبها ،قالت نائبة المدير العام لشؤون
القوى العاملة الوطنية ايمان االنصاري ،ان المشروع
الذي يقام للسنة الثانية على التوالي حقق أهدافه
الوطنية في التواصل بين شركات القطاع الخاص
والباحثين عن العمل بشكل مباشر.
وأضـ ــافـ ــت االنـ ـ ـص ـ ــاري ان ف ـع ــال ـي ــات "النـ ــك
تستاهل "2شهدت مشاركة عشرة بنوك محلية
مختلفة منوهة بالحضور الالفت من الشباب
مــن الجنسين ودخ ــول الـمـقــابــات الشخصية
وج ــدي ــة ال ـق ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي ب ـتــوظ ـي ـف ـهــم مــن
خــال االعــان الـفــوري عن الوظائف لمجتازي
المقابالت.

أعلن رئيس مجلس إدارة
اتحاد املبرات والجمعيات
الخيرية خالد الصالح،
تنظيم اللقاء الثاني
للجمعيات واملبرات الخيرية
الكويتية ،األحد املقبل،
تحت رعاية وزير الشؤون
االجتماعية والعمل سعد
الخراز .وأوضح الصالح،
في تصريح صحافي ،أن
"هذا اللقاء يأتي من منطلق
أن الكويت بلد اإلنسانية،
وقائدها سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،قائد
العمل اإلنساني ،وهذا تكريم
للشعب الكويتي بأكمله،
وفخر ووسام نضعه على
صدورنا".
وأعلن أن االتحاد مستمر
بعمله منذ إشهاره رسميا
في يوليو  ،2017ليصل
عدد أعضائه اليوم إلى
خمسني عضوا ،بينها
ثالثون مبرة وعشرون
جمعية خيرية.
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الخشتي :حريصون على مواكبة المستجدات العالمية الحديثة
عادل سامي

انطلقت أمس فعاليات
المؤتمر العالمي السابع
لألمراض الوراثية بحضور 41
ً
محاضرا من ًالكويت وخارجها،
ويناقش عددا من الموضوعات
أبرزها أهمية الفحص الطبي
قبل الزواج.

كـشــف وك ـيــل وزارة الصحة
ال ـم ـســاعــد لـ ـش ــؤون الـتـخـطـيــط
وال ـ ـجـ ــودة د .مـحـمــد الـخـشـتــي
أن عــدد المستفيدين مــن مركز
األمراض الوراثية بلغ نحو 12
ألــف أس ــرة 80 ،فــي المئة منهم
من الكويتيين.
وق ــال الـخـشـتــي فــي كـلـمــة له
ص ـبــاح أم ــس ،نـيــابــة ع ــن وزي ــر
الـ ـصـ ـح ــة د .بـ ــاسـ ــل الـ ـصـ ـب ــاح،
ف ــي اف ـت ـتــاح الـمــؤتـمــر الـعــالـمــي
السابع لــأمــراض الــوراثـيــة ،إن
هــذا الـمــركــز تــأســس عــام 1979
وقدم خدمات وقائية وعالجية
وتأهيلية آلالف الحاالت.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ــرص
وزارة ال ـص ـح ــة ع ـل ــى مــواك ـبــة
المستجدات العالمية الحديثة
فــي األم ـ ــراض الــوراث ـيــة وإل ـقــاء
المزيد من األضواء على أحدث
مـ ـ ــا تـ ــوص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ـي ـ ــه الـ ـبـ ـح ــوث
والدراسات والخبرات العالمية،
للوقاية والتشخيص والعالج
وال ـت ــأه ـي ــل وت ـخ ـف ـيــف األعـ ـب ــاء
المترتبة على األمراض الوراثية

«الكهرباء» و«التخطيط» تدشنان
حملة ّ
«جربها» لترشيد االستهالك

ً
الطيار :استهداف  14منزال لتغيير سلوك أصحابها
●

الخشتي وبستكي في مقدمة الحضور
وتـ ــداع ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـح ــة
والتنمية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـخـ ـشـ ـت ــي إل ـ ـ ــى أن
وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ت ـت ـط ـل ــع إ ل ــى
مـ ــا س ـت ـت ــوص ــل إلـ ـي ــه ج ـل ـســات
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر وورش الـ ـعـ ـم ــل مــن
ت ــوص ـي ــات مـبـنـيــة ع ـلــى األدلـ ــة
وال ـب ــراه ـي ــن الـمـسـتـخـلـصــة من
البحوث والخبرات والمناقشات
الـعـلـمـيــة لــاسـتـفــادة مـنـهــا في
تحديث سياسات وبروتوكوالت
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ف ــي جـمـيــع

التخصصات الطبية ذات الصلة
ب ــاألم ــراض ال ــوراث ـي ــة ،وبـصـفــة
خ ــاص ــة ف ــي مـ ـج ــاالت الـتـمـثـيــل
ال ـغ ــذائ ــي وأم ـ ـ ــراض ال ـع ـضــات
والمسوحات الصحية لحديثي
الوالدة.

أمراض الوراثة
م ــن جــان ـب ـهــا ،أك ـ ــدت رئـيـســة
مركز األمراض الوراثية ورئيسة
الـمــؤتـمــر د .لـيـلــى بـسـتـكــي ،أن

الــوراثــة الطبية تــدخــل اآلن في
جميع التخصصات ،الفتة إلى
أن الـمــؤتـمــر ي ـهــدف إل ــى زي ــادة
الوعي الطبي بأهمية الوراثة.
وأض ــاف ــت بـسـتـكــي أن الـفـئــة
الـمـسـتـهــدفــة ف ــي ال ـمــؤت ـمــر هم
أطباء األطفال والنساء والوالدة
والمختبرات والقلب وغيرها من
التخصصات الطبية الدقيقة،
مـشـيــرة إل ــى أن الـمــؤتـمــر يضم
 41محاضرا ،منهم  21من داخل
الكويت ،و 20من الخارج.

سيد القصاص

دشـنــت وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،أم ــس ،حملة
جديدة للتوعية بأهمية ترشيد االستهالك أطلقت
عليها مسمى ّ
«جربها» ،حيث اختارت الوزارة 14
منزال بشكل عشوائي ،وركبت بها عدادات ذكية
للمياه والكهرباء لقياس استهالك تلك المنازل
خــال الـمــدة الزمنية للحملة ،الـتــي تستغرق 3
أشـهــر ،يتخللها العديد مــن الرسائل التوعوية
المختلفة التي تقدمها الوزارة لتلك العينة.
وقالت مديرة إدارة كفاءة الطاقة والترشيد م.
إقبال الطيار ،في تصريح صحافي ،إن «الكهرباء»
بــالـتـعــاون مــع األمــانــة الـعــامــة للمجلس األعـلــى
للتخطيط «مركز الكويت للسياسات» ،نسقت على
إطالق الحملة التي تستهدف عينة عشوائية من
المنازل بهدف التوعية بأهمية ترشيد االستهالك
عـبــر اس ـت ـخــدام أح ــدث الــوســائــل التكنولوجية،
ومنها العدادات الذكية التي تم تركيبها في تلك
المنازل.
وأض ــاف ــت أن فــريــق الـ ـ ــوزارة ي ـقــوم خ ــال تلك
الحملة بقياس تأثير الحملة على المستهلكين
عبر قياسات عشوائية وق ــراء ات لـلـعــدادات ،مع
ب ــداي ــة الـحـمـلــة وخـ ــال مــدتـهــا الــزم ـن ـيــة ،إضــافــة
إلــى تقديم رسائل توعية لتلك الشريحة ،تحث

●دعوى «القيود االنتخابية»  18مارس «حماية األطفال» يناقش توفير البيئة اآلمنة
حسين العبدالله

ح ـ ـ ــددت ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـك ـل ـي ــة ،أمـ ــس،
ً
جلسة  18مارس موعدا لنظر القضية
ال ـمــرفــوعــة م ــن أح ــد ال ـمــواط ـن ـيــن ضد
إدارة االن ـتـخــابــات بـ ــوزارة الــداخـلـيــة،
أمام المحكمة اإلدارية ،للمطالبة بفتح
القيود االنتخابية بالدوائر االنتخابية،
وال ـ ـتـ ــي رفـ ـض ــت إدارة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
فتحها هذا العام ،حفاظا على القيود
االنتخابية وعدم تعرضها للطعن في
حالة السماح للقيد االنتخابي ،السيما
بعد تحديد مــو عــد لعقد االنتخابات
التكميلية بتاريخ  16مارس المقبل.
و مــن المتوقع أن تطلب الحكومة،
م ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي إدارة ا لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوى ،ر ف ــض

الــدعــوى الـمـقــامــة ،وذل ــك إلعـمــال حكم
الـمــادة الثامنة مــن قــانــون االنـتـخــاب،
والتي تحظر فتح القيود بعد الدعوة
لــانـتـخــابــات ،فـضــا عــن أن ق ــرار عــدم
فتح الـقـيــود يـهــدف الــى الـحـفــاظ على
القيود الحالية ،وأن فتحها سيعرض
االنتخابات التكميلية المقبلة للبطالن.
مـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،قـ ـض ــت مـحـكـمــة
التمييز الجزائية برفض الطعن المقام
م ــن أح ــد الـمـتـهـمـيــن ،وت ــأي ـي ــد الـحـكــم
الصادر بحسبه  7سنوات مع الشغل
والنفاذ وعزله من الوظيفة ،بعد إدانته
بجريمة اختالس أموال عامة من مقر
عمله في اإلدارة العامة للمرور بوزارة
الداخلية ،رغم إعادته للمبلغ المختلس
وقدره  22ألف دينار.

أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة اإلعـ ـ ـ ــام ل ـق ـطــاع
الـسـيــاحــة ،يــوســف مصطفى« ،اهتمام
الكويت وحرصها على حماية حقوق
الطفل ،التي نصت عليها التشريعات
والقوانين الصادرة بهذا الشأن ،وتوفير
بيئة آمنة لهم».
وقــال مصطفى في افتتاح المؤتمر
األول للمنظمة العالمية لحماية الطفل،
بالتعاون مع كلية التربية األساسية،
ت ـحــت ش ـع ــار «ال ـح ـم ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
والنفسية والتربوية للطفل» ،برعاية
وزيـ ـ ــر اإلع ـ ـ ــام وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
الشباب محمد الجبري ،بمقر المعهد

العربي للتخطيط ،إن «البحث العلمي
يمثل محورا مهما من المحاور الرئيسة
في الخطة االستراتيجية للكويت ،لذلك
سعت إلى االختيار المناسب إلقامة هذا
المؤتمر ،بالتعاون بين المنظمة وكلية
الـتــربـيــة األســاس ـيــة والـمـعـهــد الـعــربــي
للتخطيط».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال رئ ـي ــس الـمـنـظـمــة
الـعــالـمـيــة لـحـمــايــة الـطـفــل عـبــدالـعــزيــز
السبيعي ،إن «المجتمع الــدولــي أبدى
اهتماما متزايدا بحالة الطفل» ،مشيرا
إل ــى أن ــه ي ـح ـتــاج إل ــى رع ــاي ــة وحـمــايــة
خاصة ،بسبب ضعفه الجسدي والفكري

والعاطفي» ،موضحا أن «تلك الحماية
ت ــزداد ض ــرورة إزاء األوض ــاع الصعبة
التي يعيشها األطفال في العالم».
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد م ـ ــدي ـ ــر إدارة
الـحـصــانــة الـعــائـلـيــة ب ـ ــوزارة ال ـشــؤون
د .جــاســم ال ـك ـنــدري« ،ح ــرص (اإلع ــام)
عـلــى الـمـشــاركــة فــي جميع الفعاليات
التي تهتم بحقوق الطفل ،السيما أنها
مــن الـ ـ ــوزارات الـمـعـنـيــة بـشـكــل مباشر
بالقضايا المتعلقة بالطفولة» ،الفتا إلى
أن «هناك العديد من البرامج والخطط
االستراتيجية لتطوير القطاع».

بيت الزكاة :زكاة الزروع
تتراوح بين  5و%10
ذكـ ــر م ــدي ــر م ـك ـتــب ال ـش ــؤون
الشرعية في بيت الزكاة جابر
الـصــويـلــح ،أن هـنــاك أدل ــة على
وجـ ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـ ــزك ـ ـ ــاة فـ ـ ــي الـ ـ ـث ـ ــروة
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة (الـ ـ ـ ـ ــزروع والـ ـثـ ـم ــار)
بــالـقــرآن والـسـنــة ،الفـتــا إل ــى أن
األمة أجمعت على وجوب العشر
أو نصفه فيما أخرجته األرض
ف ــي ال ـج ـم ـلــة وإن اخ ـت ـل ـفــوا في
التفاصيل.
وقال الصويلح ،في تصريح
صحافي أمس ،إن زكاة الزروع
والـثـمــار كما جــاء فــي الحديث
ال ـص ـح ـي ــح (ل ـ ـيـ ــس ف ـي ـم ــا دون
خمسة أوسق صدقة) والخمسة
أوس ـ ـ ــق ت ـ ـعـ ــادل مـ ــا وزن ـ ـ ــه 612
ً
كيلوغراما مــن القمح ونحوه،
وفـ ــي ال ـح ــب وال ـث ـم ــر ال ـ ــذي من
شأنه التجفيف يعتبر التقدير
السابق بعد الجفاف ال قبله.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـص ــويـ ـل ــح إلـ ـ ــى أن
مقدار الزكاة الواجبة في الزرع
يختلف بحسب الجهد المبذول
ف ــي ال ـ ــري ،ح ـيــث أن ــه ف ــي حــالــة
الري دون تكلفة يكون الواجب

جابر الصويلح

هــو العشر ( ،)%10مستطردا:
وفــي حالة الــري بوسيلة فيها
ً
كـلـفــة ،ك ــأن يحفر ب ـئــرا ويـخــرج
الماء منها بآلة ،أو يشتري الماء
ون ـح ــوه ،يـكــون م ـقــدار الــواجــب
ن ـص ــف ال ـع ـش ــر ( ،)%5م ــردف ــا:
وفــي حالة الــري المشترك بين
النوعين يكون المقدار الواجب
ثالثة أرباع العشر (.)%7.5

المكراد كرم فريق
تمرين «شامل »5
●

محمد الشرهان

استقبل المدير العام لإلدارة
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء ال ـفــريــق خــالــد
ال ـم ـكــراد ،ص ـبــاح أم ــس ،رئيس
فريق تمرين «شامل  »5العقيد
معاذ الحمادي وأعضاء الفريق،
وذل ـ ــك ب ـح ـضــور ن ــائ ــب الـمــديــر
ال ـعــام لـقـطــاع المكافحة الـلــواء
جمال البليهيص.
ونقل المكراد تحيات وتقدير
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس
ال ــوزراء أنــس الصالح ألعضاء
الـفــريــق ،مثنيا عـلــى جهودهم
وعملهم الذي بذلوه طوال فترة
التجهيز الـتــي ام ـتــدت شـهــورا
وتوجت بالنجاح الذي شاركت
فيه  30جهة حكومية عسكرية
ومدنية.

تمرين لـ «اإلطفاء»
في مستشفى مبارك
قـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـع ــاق ــات
العامة واإلعالم باإلدارة العامة
لــإطـفــاء العميد خليل األمـيــر،
إن اإلدارة نـفــذت ،صـبــاح أمس
ً
ً
األول ،تمرينا عمليا بقسم الطب
ال ـن ــووي ف ــي مستشفى مـبــارك
الكبير ،الفتا الــى أن سيناريو
الـتـمــريــن ت ـنــاول نـشــوب حريق
فــي غرفة األشـعــة (جــامــا ،)1في
ظل فقد أشخاص بالقسم.

المستهلكين على عــدم هــدر المياه والكهرباء،
وع ـ ــدم اس ـت ـخ ــدام الـ ـ ـ «ه ـ ـ ــوز» ،وغ ـس ــل ال ـس ـي ــارات
واألحواش بالسطل ،وتوعية العمالة المنزلية.
وبينت أن فــريــق الـ ــوزارة يـقــدم كــذلــك «سطال،
وبـ ــروشـ ــورات ،وكــوبــونــات ول ـم ـبــات  LEDلتلك
الشريحة ،من أجل إيصال رسالة توعية لخفض
معدالت االستهالك وتخفيض الفاتورة الشهرية.
وقـ ــالـ ــت الـ ـطـ ـي ــار :س ـي ـج ــري الـ ـف ــري ــق زي ـ ـ ــارات
عشوائية لتلك المنازل ،وأخذ قياس استهالكها
م ــن خ ــال ب ـيــانــات ال ـ ـعـ ــدادات ال ــذك ـي ــة ،ومــراق ـبــة
استهالكها خالل األسابيع القادمة ،وبعد نهاية
مدة الحملة سيتضح من خالل القراء ات من هو
صاحب المنزل الملتزم والحريص على ترشيد
الكهرباء والماء ،وإعداد تقارير ترفع إلى مسؤولي
الوزارة ،والى األمانة العامة للتخطيط.
وأكدت أهمية تلك التجربة التي تستخدم في
دول العالم المتقدم ،وأثبتت نجاحها من خالل
الرسائل التوعوية التي يتم بثها للعينة ،سعيا
إلى تغيير سلوكها من الهدر إلى الترشيد.
وقالت :سيتم قياس نسبة نجاح تلك الحملة،
وم ـ ــن ث ــم ال ـت ــوس ــع ف ـي ـهــا م ـس ـت ـق ـبــا ع ـل ــى عـيـنــة
وشريحة أكبر في مختلف المناطق بالكويت إذا
أثبتت نجاحها.

«الداخلية» :تطوير العمل
لمواجهة الجريمة
برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم
والتدريب اللواء الشيخ مــازن الجراح والمدير العام لــإدارة العامة
للتدريب اللواء أنور البرجس ،اختتمت الــدورة التدريبية السادسة
لـتــرقـيــة ض ـبــاط ال ـصــف الـحــاصـلـيــن عـلــى ش ـه ــادة ال ـثــانــويــة الـعــامــة
والحاصلين على مؤهل علمي سنتين بعد الثانوية العامة.
وأعلنت «الداخلية» في بيان لها ان هذه الدورات تأتي لرفع كفاءة
المتدربين من خالل الدراسات القانونية والشرطية لتقديم كل ما من
شأنه تطوير العمل لمواجهة الجريمة وبسط األمن واألمان في البال.

ةديرجلا
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مرشحو «التكميلية» :معالجة التشريعات اإلعالمية واإلسكانية

جرمن :غير معقول أن يسجن شاب بسبب تغريدة ومن يسرق الماليين حر طليق!
فهد التركي

الكويت ال
تستحق أن
تبقى
في مؤخرة
الركب بل «تاج
الخليج»

حنان القحطاني

ط ــال ــب مــرش ـحــو االن ـت ـخــابــات
الـتـكـمـيـلـيــة ل ـلــدائــرت ـيــن الـثــانـيــة
والثالثة بضرورة إعادة النظر في
التشريعات اإلعالمية ،واالنتصار
لحرية التعبير والــرأي ،منتقدين
ما يحدث من تضييق على بعض
الـ ـح ــري ــات ،خ ــاص ــة ع ـلــى صعيد
وسائل التواصل االجتماعي ،التي
زج بسببها بعدد مــن المغردين
في السجن.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ــرش ـ ـح ـ ــون ع ـل ــى
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروروة مـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـق ـض ـي ــة
االس ـ ـ ـك ـ ــان ـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـ ـ ــأس ـ ـ ـ ــرع وق ـ ـ ـ ــت،
مستغربين وجود الوفرة المالية
في بالد يعاني فيه أكثر من 100
أل ــف نـسـمــة ع ــدم ال ـح ـصــول على
السكن.
وأكـ ــد مــرشــح ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة
صالح رضا جرمن أهمية "معالجة
التشريعات االعالمية ،فال يعقل
ان يسجن شــاب بسبب تغريدة،
ف ــال ـم ـغ ــردون ف ــي ال ـس ـج ــون ومــن

حنان القحطاني

جاسم القطان

صالح جرمن

محمد الحداد

عبدالرحمن الشمري

يـ ـس ــرق ال ـم ــاي ـي ــن حـ ــر ط ـل ـي ــق!"،
مـ ـتـ ـس ــائ ـ ًـا:أي ــن اع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
االم ــة مــن هــذه الـقــوانـيــن المقيدة
للحريات؟!
وأضـ ــاف جــرمــن أن "المجلس
فـيــه ج ـنــاحــان وه ـمــا التشريعي
والـ ــرقـ ــابـ ــي ،ونـ ـح ــن م ـح ـتــاجــون
للجزأين وأن نشرع القوانين التي

يحتاج إليها المجتمع ،وتعديل
القوانين القديمة وتطويرها بما
يخدم المجتمع" ،مبينا ان الجانب
الــرقــابــي يجب ان يـمــارس بشكل
فــاعــل مــن جــانــب ال ـنــواب لمراقبة
اداء الحكومة.
وت ــاب ــع" :كـيــف لعضو مجلس
االمة ومن تحت قبة عبدالله السالم

ان يقول فــان مرتشي؟ فالواجب
عليك ان تعريه وتضع المستندات
أم ـ ـ ــام ال ـش ـع ــب ل ـك ــي يـ ـع ــرف اه ــل
الكويت من هو الحرامي".

السكن العمودي الخاص بالرعاية
السكنية وتحويله الى استثماري،
ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى م ـعــال ـجــة قضية
القروض بشكل عادل.

إتالف الطرق

شمال شرق الصليبيخات

وش ـ ـ ـ ــددت م ــرش ـح ــة الـ ــدائـ ــرة
ال ـثــال ـثــة وال ـف ـن ــان ــة الـتـشـكـيـلـيــة
حنان القحطاني على ضــرورة
مـحــاسـبــة ال ـم ـســؤول الــرئـيـســي
عـ ـ ــن اتـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق وال ـب ـن ـي ــة
التحتية فــي ال ـب ــاد ،مبينة ان
ال ـك ــوي ــت ال تـسـتـحــق ان تبقى
فــي مــؤخــرة الــركــب بــل هــي تاج
ال ـخ ـل ـيــج ،والب ـ ــد ان ت ـع ــود كما
كانت لممارسة دورهــا الريادي
في كافة المجاالت.
أم ـ ــا م ــرش ــح ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـثــان ـيــة
عبدالرحمن يوسف الشمري فأكد
اهـمـيــة مــامـســة ه ـمــوم الـمــواطــن
ومعالجة القضايا التي تؤثر عليه
بـشـكــل مـبــاشــر ،الف ـتــا ال ــى تبنيه
قضيتين مهمتين وهما تطوير

وق ــال الـشـمــري" :ق ـيــدت اسمي
ف ــي ال ــدائ ــرة ال ـثــان ـيــة ،ألن ــي مقيم
ف ــي ش ـمــال ش ــرق الصليبيخات،
وسـ ـ ــأركـ ـ ــز عـ ـل ــى ق ـض ـي ــة ال ـب ـن ــاء
العمودي وتحويله الى استثماري،
إذ ان ال ـقــانــون ال ـع ـقــاري يضمن
ت ـحــوي ـلــه الـ ــى اس ـت ـث ـم ــاري بـقــوة
القانون ،الفتا الى السعي إلشراك
الـمـطــور الـعـقــاري فــي بـنــاء ادوار
اضــاف ـيــة بــال ـشــراكــة م ــع اصـحــاب
الـ ــوحـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة ،ب ـمــا يـعــود
عليهم بالنفع.

إن ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
ســأتـبـنــاهــا هــي الـعـفــو ال ـعــام عن
جميع المحكومين ،إن كانوا من
ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن س ـج ـنــوا بسبب
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي أو
اع ـضــاء مجلس االم ــة السابقين
أو المحكومين بأحكام سياسية.
من جانبه ،ذكر مرشح الدائرة
الثانية محمد الحداد أنه سيعمل
أوال
لمصلحة الـشـعــب الـكــويـتــي ً
ـرا ،م ـش ـيــرا ال ــى ان ــه حــزيــن
وأخ ـ ـيـ ـ ً
ع ـل ــى مـ ــا ي ـح ـصــل فـ ــي الـمـجـلــس
الحالي ،حيث ان المواطن في آخر
االهتمامات.
وأض ـ ـ ــاف ال ـ ـحـ ــداد " :لـ ــن أض ــع
الشمس في يد والقمر في يد ،ولكن
حاليا خارج المجلس ،وهناك
أنا
ً
ق ــرارات كثيرة مغيبة عنا ،ومتى
مــا دخلت المجلس سأتمكن من
معرفة ما يدور بالشكل المناسب،
س ــواء مــن الـجــانــب الـحـكــومــي أو
النيابي".

والم ـ ـ ـ ـ ـ ــور اخ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـحـ ـ ــددة،
واصبحت الكويت معظمها
ً
وراثــة ،مشيرا الــى انــه لدينا
ب ـح ــر ع ـل ــى م ـس ــاح ــة ك ـب ـيــرة
ليس به متنفس مناسب حق
الشعب الكويتي.

أحمد عيسى

أسماء المرشحين
الدائرة الثانية :أحمد خالد
عـ ـيـ ـس ــى سـ ـبـ ـت ــي ب ــوغـ ـي ــث،
وعبدالرحمن يوسف عراك
س ـي ــف الـ ـشـ ـم ــري ،وم ـح ـمــد
عـ ـب ــداألمـ ـي ــر أح ـ ـمـ ــد حـســن
حمادة الحداد.
الدائرة الثالثة :جاسم عباس
عيسى عبدالعزيز القطان،
وحنان محمد ناصر محمد
الـقـحـطــانــي ،وصــالــح رضــا
محمد علي.

قضية سامية
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال م ــرش ــح ال ــدائ ــرة
ال ـثــان ـيــة ج ــاس ــم ع ـب ــاس ال ـق ـطــان

الدمخي يسأل عن وضع الجناسي لـ «البدون» العدساني :نائبان تضخمت حساباتهما
وجه النائب عادل الدمخي سؤاال الى نائب
رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح استفسر فيه عما صرح به رئيس
الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين
بصورة غير قانونية في لقاء صحافي منشور
بان نسبة  %90من المسجلين لديه ثبت ان
لهم جناسي.

وقـ ـ ـ ــال :مـ ــا االسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـق ــان ــون ـي ــة لــوضــع
جنسية للمسجلين فــي ا لـجـهــاز ا لـمــر كــزي؟
وما المستندات والوثائق التي يعتمد عليها
الجهاز في نسبة هؤالء االشخاص الى جنسية
معينة؟ وهل فعال يعتمد على مستندات غير
الجواز والجنسية؟ وفي حال اعتمد الجنسية
لدولة معينة دون اعتراف هذه الدولة بمواطنة

هــذا الشخص مــا االض ــرار واالث ــار المترتبة
قــانــونــا ودولـيــا على هــذا االم ــر؟ ومــا الضرر
المترتب على دولــة الكويت في حال اشتكت
دولة من هذه الدول المنسوب اليها شخص ال
تعترف بمواطنته وخاصة اذا ارتكب جرما له
اثار دولية كاالرهاب وغسل االموال وغيرهما
من الجرائم الدولية.

هايف يستفسر عن تعويضات األمطار

محمد هايف

سلة برلمانية
الفضل ينفي ما نشر
عن زيارته إسرائيل

نفى النائب أحمد الفضل نفيًا
قاطعًا ما نشر عن زيارة له
إلسرائيل.
وقال الفضل :ال أزور كيانا
مغتصبا باإلضافة إلى
أن قانون دولتي الكويت
ّ
يجرم التطبيع مع الكيان
الصهيوني.

عيسى :مقري االنتخابي «اإلنستغرام»
ق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــرش ـ ـ ــح الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة
الـ ـث ــانـ ـي ــة أح ـ ـمـ ــد ع ـي ـس ــى ان
مـ ـق ــره االن ـت ـخ ــاب ــي س ـي ـكــون
"االن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام" ،مـ ــؤكـ ــدا ان ــه
س ـي ـك ــون م ـخ ـل ـصــا لـلـشـعــب
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي وي ـ ـ ـقـ ـ ــوم بـ ـ ـ ــدوره
المطلوب.
وأضـ ـ ــاف ع ـي ـســى :نـعــانــي
مشكلة ان هناك من ينتخبون
السـ ـ ــم ال ـع ــائ ـل ــة او ال ـق ـب ـي ـلــة

برلمانيات

وجه النائب محمد هايف سؤاال الى نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنــس الـصــالــح ،جــاء فـيــه :تعرضت الـبــاد ألمطار
غــزيــرة أدت ال ــى أض ــرار بــالـعــديــد مــن الممتلكات
الخاصة والعامة وغرق بعض المنازل والشوارع
وصوال الى حاالت اإلصابات والوفاة ،الفتا الى ان
الدولة ملزمة قانونا بتعويض المتضررين كما
جاء بنص الدستور وفقا للمادة  :25تكفل الدولة
تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناجمة عن

ال ـك ــوارث والـمـحــن ال ـعــامــة .وق ــال هــايــف :صرحت
ال ـح ـكــومــة بـتـشـكـيــل لـجـنــة لـلـتـعــويـضــات ،يــرجــى
تزويدي بأسماء وصفات أعضاء اللجنة وعدد ما
قدم لها من طلبات؛ المقبولة والمرفوضة كل على
حدة ،والمعايير والشروط التي وضعتها اللجنة
ل ـق ـبــول ط ـل ـبــات ال ـت ـعــويــض ،وعـ ــدد م ــن ت ــم صــرف
التعويض لهم مع ذكر جنسياتهم ،وقيمة المبالغ
المصروفة ،واألسباب التي أدت الى تأخير تعويض
المتضررين.

السويط إللزام
«األبحاث» بتقارير
بيئية للمجلس

ثامر السويط

قدم النائب ثامر السويط
اقـ ـت ــراح ــا بـ ـق ــان ــون ب ــإض ــاف ــة
ً
مــادة جديدة رقــم ( 12مكررا)
إلــى الـمــرســوم بــالـقــانــون رقم
( )28لسنة  1981بشأن معهد
ال ـك ــوي ــت ل ــأب ـح ــاث الـعـلـمـيــة
إللزام المعهد بموافاة مجلس
األمــة بتقارير دوري ــة شاملة
الدراسات المتعلقة بأوضاع
الـحــالــة الـبـيـئـيــة وتــوصـيــاتــه
في شأنها ومتابعة تنفيذها.
ون ـ ــص االقـ ـ ـت ـ ــراح ع ـل ــى أن
تضاف مادة جديدة برقم (12
ً
مكررا) إلى المرسوم بالقانون
رقم ( )28لسنة  1981المشار
إلـيــه نصها اآلت ــي :م ــادة (12
ً
مـ ـ ـك ـ ــررا) :ي ـق ــدم ال ـم ـع ـهــد إل ــى
ً
ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـم ـخ ـت ــص ت ـق ــري ــرا
ً
دوريــا بالبحوث والدراسات
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـ ـشـ ــؤون ال ـب ـي ـئــة
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـل ـي ـه ــا وت ـن ـم ـيــة
ال ـ ـثـ ــروة ال ـم ــائ ـي ــة ل ـل ـب ــاد كــل
ستة أشهر وذلك خالل ثالثين
ً
ي ــوم ــا ال ـتــال ـيــة ل ـهــذه ال ـف ـتــرة،
وعلى الوزير المختص تسليم
رئيس مجلس األمة نسخة من
التقرير ومالحظاته عليه في
خ ــال م ــدة أق ـصــاهــا ثــاثــون
ً
ي ـ ــوم ـ ــا م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ وص ـ ــول
التقرير إليه.

أكد النائب رياض العدساني أن وحدة التحريات
المالية اكملت أوراقها بخصوص النائبين الحاليين
اللذين تضخمت حساباتهما وذلك الجراء التحقيق
والـفـحــص والـتـحــريــات ،مـشــددا عـلــى أنــه سيتابع
هذا الملف مع الجهات المختصة وكذلك سيتابع
الملفات األخرى للنواب السابقين ورجال األعمال.
وأوضـ ــح الـعــدســانــي فــي تـصــريــح صـحــافــي أن

البنوك هي التي تقدم لوحدة التحريات المالية في
حال وجود تضخم في الحسابات وبدورها تحيل
األمــر إلى جهاز أمن الدولة الــذي يعيد الملف إلى
الــوحــدة وإل ــى النيابة الـعــامــة ،الفـتــا إلــى أن هناك
ملفات في أمن الدولة وملفات في وحدة التحريات
ويجب استكمال االجراءات ،مؤكدا أن هناك نائبين
حاليين أحيال وهناك آخرون يجب متابعة ملفاتهم.

الدوسري يشيد بجهود
الطلبة واإلدارات التعليمية

اشاد النائب ناصر الدوسري
بالجهود التربوية التي يقدمها
الطلبة وكان آخرها رفع علم
الكويت ودخول موسوعة
غينيس العاملية .وقال الدوسري:
شكرا إلدارة مبارك الكبير
التعليمية وعلى رأسها مديرها
منصور الديحاني والعاملون
معه على الجهود التي بذلوها
لتحقيق هذا النشاط الطالبي
املتميز.

الدقباسي يسأل عن تصاريح
المعارض العقارية
وجه النائب علي الدقباسي
سؤاال الى وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان،
عن "الجهة التي تقوم
بالتصريح للشركات واالفراد
إلقامة املعارض العقارية،
وآلية اصدار تراخيص إقامة
املعارض العقارية بـ"التجارة"
والشروط الواجب توافرها
ملنح الترخيص ،وعدد
التراخيص التي أصدرتها
الوزارة إلقامة معارض
عقارية خالل الخمس سنوات
املاضية.
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توقفت فرحة رواد سوق المباركية باألعياد الوطنية بعد
الضغوط النيابية بإلغاء االحتفاالت الغنائية والتراثية
واالستعراضية في أكبر سوق تراثي بالكويتُ ،ليرسم مشهد من
الصمت والكآبة وأجواء "باهتة" ،مع اختفاء مظاهر البهجة التي
خيمت على أركان قبلة الخليجيين والسائحين في البالد.
وفي وقت تعالت أصوات رواد السوق مطالبة بعودة أجواء
"أفراح فبراير" ومعبرة عن االستياء من خضوع الحكومة
لتهديدات بعض النواب اإلسالميين ،اعتبر نواب أن إلغاء هذه
االحتفاالت أمر مرفوض ،وأن الحريات في الكويت لألسف
في تراجع ،معلنين أنه سيكون لهم وقفة مع وزير اإلعالم في
هذا الصدد من خالل األسئلة البرلمانية واستخدام األدوات
الدستورية.
"الجريدة" فتحت ملف إلغاء احتفاالت المباركية ،ورصدت ردود
ً
األفعال النيابية ،فضال عن رواده هذا السوق المهم ،حيث عبر
الجميع عن رفضهم ،مؤكدين أن "فبراير" شهر االحتفاالت
الوطنية ،والبد أن تظهر هذه االحتفاالت ومعالم الفرح على
أهم معالم الكويت ،وهو سوق المباركية.
محمد الجاسم

إلغاء االحتفاالت يخطف فرحة
«المباركية» باألعياد الوطنية
رفض نيابي ...وأجواء «باهتة» طغت على السوق ...ومطالبات بعودة «أفراح فبراير»
خضوع
الحكومة
للضغوط
النيابية
يعطي
ً
ً
انطباعا سيئا

مواطنون

حركة البيع
انخفضت
وعزوف
عن ارتياد
السوق

أصحاب المحالت

تـفــاعــل ال ـن ــواب مــع ق ــرار وقــف
وإلغاء الحفالت في اسواق منطقة
المباركية ،معتبرين ان ما حصل
أم ــر م ــؤس ــف وي ـم ـثــل ت ــدخ ــا في
حريات المواطنين.
وقالت النائبة صفاء الهاشم
ان هذا اإلجــراء يعتبر تدخال في
حريات المواطنين في ظل دولة
مــدنـيــة يــريــد بـعــض االسالميين
ان يـ ـح ــول ــوه ــا الـ ـ ــى ديـ ـنـ ـي ــة مــن
خـ ـ ــال تـ ـل ــك الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات غـيــر
المسؤولة والـتــي يهدفون منها
ا ل ــى التضييق عـلــى المواطنين
وخ ــاص ــة ان ـن ــا نـعـيــش ف ــي فـتــرة
االعياد الوطنية.
وقــالــت الـهــاشــم ل ـ «ال ـجــريــدة»:
هذا أمر مرفوض نهائيا ،نظرا ألن
حرية المواطن تعتبر من االمور
المهمة التي كفلها الدستور ،الفتة
الى ان هذا اإلجــراء الذي اتخذته
الحكومة في هذا الصدد سيكون
لنا موقف ضده في وقت تعيش
الـكــويــت شـهــر االف ـ ــراح واألع ـيــاد
التي ينتظرها المواطنون بفارغ
الصبر سنويا من اجــل بث روح
الـفــرح والـبـسـمــة وذل ــك مــن خــال
الـ ـت ــواج ــد فـ ــي االم ـ ــاك ـ ــن ال ـع ــام ــة
وال ـتــراث ـيــة واألم ــاك ــن الترفيهية
والتي من ابرزها المباركية.
وأوض ـحــت ان «وزارة اإلع ــام
باتت تتدخل في الحريات العامة
م ـمــا ادى ال ــى تــراج ـع ـهــا بسبب
االس ـت ـجــابــة لـضـغــوط االصـ ــوات
الــديـنـيــة وأص ـ ــوات الـنـشــاز التي
ال تـمـثــل األغـلـبـيــة الـكــويـتـيــة من
المواطنين وال تسعى الى الخير،

سوق المباركية كما بدا مساء أمس

أصوات نشاز
تريد أن تعود
بالبلد إلى
الوراء في شهر
«األعياد»

فعل غير
مسؤول إيقاف
الحفالت
بسبب رقص
طفلة

مؤسف
إلغاء
االحتفاالت
بسبب هايف

خورشيد

صفاء الهاشم

وس ـت ـكــون ل ـنــا وق ـف ــة م ــع ال ــوزي ــر
المعني في هذا الصدد من خالل
األسـئـلــة الـبــرلـمــانـيــة واسـتـخــدام
األدوات الــدسـتــوريــة الـتــي تدعم
ال ـ ـمـ ــواطـ ــن وتـ ـكـ ـف ــل ال ـ ـحـ ــريـ ــات»،
مــؤكــدة ان أي تضييق تـمــارســه
الحكومة على الحريات في هذا
االت ـجــاه سـنـكــون لــه بــالـمــرصــاد،
فنحن نعيش فــي ظــل دول ــة ذات
مؤسسات وديمقراطية وتمارس
ف ـي ـه ــا الـ ـح ــري ــة الـ ـمـ ـس ــؤول ــة مــن
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ف ـه ــل وص ـل ـن ــا ال ــى
ال ـك ـفــر ح ـتــى بــال ـفــرحــة ف ــي شهر
االعياد بسبب عدم قبول البعض
لهذه الفرحة من منطلق الظواهر
السلبية التي يدعوها بين الفينة
واالخرى؟
وتابعت ان االصــوات الدينية
تريد ان تعود بالبلد الى الــوراء،
وال ت ــري ــد ل ـهــا ال ـت ـق ــدم ف ــي وقــت
ت ـع ـي ــش دول ال ـ ـجـ ــوار ان ـف ـتــاحــا
وح ــري ــة ك ـب ـيــرة وغ ـي ــر مـسـبــوقــة
عـلــى صعيد الـتــرفـيــه والـحـفــات

الغنائية ،ا مــا الجهات الرسمية
في البالد فاتجهت الى التضييق
ع ـلــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،وه ـ ــذا أمـ ــر ال
ي ـم ـكــن ال ـس ـك ــوت ع ـن ــه ف ــي شـهــر
األعـيــاد الــذي يجب أن يفرح فيه
ال ـمــواط ـنــون ف ــي جـمـيــع األمــاكــن
وخاصة االماكن التراثية ،ولعل
المباركية ابرزها ،الفتة الى انها
ستتوجه بمجموعة اسئلة للوزير
المعني عن سبب الغاء الحفالت
في المباركية ،ولن تقف عند هذا
الحد من اجل حرية اكبر للمواطن
في بلده.

تهديدات النائب
من جهته ،أبدى النائب صالح
خــورش ـيــد اس ـفــه الم ـت ـثــال وزارة
االعــام لتهديدات النائب محمد
هايف او غيره فيما يتعلق بوقف
العروض بسوق المباركية وهي
غير معنية باالساس بالموضوع.
وقال خورشيد لـ «الجريدة» ان
اال عـيــاد الوطنية مناسبة طيبة
يحتفل فيها الكويتيون وتساهم
فــي رس ــم الـفــرحــة والـبـهـجــة على
م ــرت ــادي س ــوق الـمـبــاركـيــة الــذي
ي ـع ـت ـبــر م ـك ــان ــا ت ــاري ـخ ـي ــا مـهـمــا
لـلـكــويـتـيـيــن ،مـنـتـقــدا ردة الفعل
بإلغاء االحتفاالت بسبب تصريح.
وتـ ــابـ ــع خ ــورشـ ـي ــد :ي ـف ـتــرض
ان وزارة االعـ ــام لـيـســت معنية
باقامة الحفالت بسوق المباركية،
ان ـم ــا ال ـب ـلــديــة ه ــي ال ـت ــي منحت
ال ـتــراخ ـيــص لـلـشــركــة الـمـنـظـمــة،
وه ـنــاك ال ـتــزامــات مــالـيــة وادب ـيــة
ل ـل ـشــركــة بــاع ـطــائ ـهــا ال ـم ــواف ـق ــة،
مجددا تأكيده ان االعياد الوطنية
مناسبة طيبة نحتفل بها واذا
كانت هناك ممارسات عفوية غير
مقصودة فال يعني ذلك ان نوقف
فرحة الناس.

الفضل

وتــابــع خــورشـيــد :عـلــى وزارة
االعـ ـ ــام ع ـ ــدم ال ـت ــدخ ــل ف ــي مـثــل
هذه القضايا ،ومؤسف ما حدث
م ــن وق ــف االحـ ـتـ ـف ــاالت ،واط ــال ــب
المستثمر باالستمرار في اقامة
االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت الن ل ــدي ــه م ــواف ـق ــة
مسبقة من البلدية.

فعل غير مسؤول
أم ـ ـ ــا ال ـ ـنـ ــائـ ــب أح ـ ـمـ ــد ال ـف ـض ــل
فــاسـتـهـجــن قـ ــرار وزارة اإلع ــام
بـ ــإل ـ ـغـ ــاء ال ـ ـح ـ ـفـ ــات ف ـ ــي أس ـ ـ ــواق
الـمـبــاركـيــة ،مـشـيــرا إل ــى أن «هــذا
األمر يعبر عن فعل غير مسؤول،
وستكون لنا وقفة مع الحكومة
على هذا الصعيد».
وقال الفضل ،لـ «الجريدة» ،إن
«ه ــذا األم ــر يــدخــل ضـمــن عملية
تقييد الحريات في البالد ،مثلما
ح ـص ــل مـ ــع م ـن ــع الـ ـكـ ـت ــب ،وهـ ــذا
م ــا نــرف ـضــه ،ألن حــريــة التعبير
كفلها الــدسـتــور ،ولــن نحيد عن
هذا األمر».
وط ــال ــب وزيـ ــر اإلع ـ ــام محمد
ال ـ ـج ـ ـبـ ــري ب ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـم ـف ــاه ـي ــم
الحالية فــي وزارت ــه وتطويرها،
من أجل مستقبل إعالمي أفضل،
«خصوصا أننا نعيش في مناخ
دي ـم ـق ــراط ــي ودول ـ ــة مــؤس ـس ــات،
وشهر للفرح باألعياد الوطنية».
واس ـ ـ ـتـ ـ ــدرك« :أش ـ ـ ــك فـ ــي قـ ــدرة
وزارتـ ـ ـ ـ ــه ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر اإلع ـ ـ ــام،
والدليل إلغاء حفل المباركية ألن
طفلة رقصت» ،متوعدا باستخدام
األدوات الدستورية ضد أي اتجاه
في الحكومة إلى تقييد الحريات
بالبالد.

استياء المواطنين
مــن جهتهم لـفــت الـمــواطـنــون

إ لـ ـ ـ ـ ــى أن خـ ـ ـض ـ ــوع ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــة
لـلـضـغــوط الـنـيــابـيــة ،واالل ـت ـفــات
إل ــى م ــا ت ـث ـيــره ب ـعــض حـســابــات
«ال ـ ـسـ ــوش ـ ـيـ ــال م ـ ـيـ ــديـ ــا» ي ـع ـطــي
ً
ً
ان ـط ـبــاعــا س ـي ـئــا ل ـ ــرواد ال ـس ــوق،
ً
وخ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
الخليجيين الذين اعتادوا رؤية
اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوط ـن ـي ــة
ً
بصورة مختلفة تماما وفي أزهى
حلة ،مضيفين أن سوق المباركية
له طابع أسري ،وتحتاج كل أسرة
أن ت ـشــاهــد م ـظــاهــر االح ـت ـفــاالت
الــوطـنـيــة والـبـهـجــة الـتــي تضفي
رونقا وأجواء من الفرحة للرواد
ً
أيضا.

تراخيص ومطالب
من جانبهم ،قــال المسؤولون
فــي س ــوق الـمـبــاركـيــة إن ــه فــي كل
عام تقام احتفاالت واستعراضات
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ل ـ ـل ـ ــرواد لـتـشـجـيــع
المواطنين والمقيمين من داخل
ال ـكــويــت وخ ــارج ـه ــا ع ـلــى زي ــارة
ه ــذا الـمـعـلــم ف ــي مــوســم األع ـيــاد
الوطنية ،مبينين أن البلدية في
هذا العام وقبل أيام أوقفت جميع
االحتفاالت الغنائية والمسارح
ال ـتــي ت ـقــدم ف ـقــرات اسـتـعــراضـيــة
لجميع الــزائــريــن إلن ـعــاش الجو
ً
ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق ،ن ـ ـظـ ــرا لـمــا
تــداولـتــه بعض حسابات مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وكــذلــك
تدخالت بعض النواب.
وذكــر المسؤولون أن البلدية
طلبت تقديم تراخيص وطلبات
مـفـصـلــة ل ـمــا ي ـتــم ع ــرض ــه داخ ــل
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق وم ـ ـح ـ ـي ـ ـطـ ــه وأن ـ ـ ـ ـ ـ ــواع
الـفـعــالـيــات الـمـقــدمــة لـلـجـمـهــور،
موضحين أن «ف ـبــرايــر» هــو أهــم
شهر يمر على الكويت ،لما يحمله
مـ ــن ذك ـ ـ ــرى ل ــأعـ ـي ــاد ال ــوط ـن ـي ــة،

ويجب على جميع مرافق الدولة
ً
أن تتزين وتبتهج ،وتقدم عروضا
ً
للجمهور وجوائز وتحفيزا لنشر
أجواء البهجة والفرح بين الناس
في هذا الشهر.

تصرفات شخصية
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،ذك ـ ـ ـ ــر ب ـع ــض
أصحاب المحالت أن االحتفاالت
ت ـن ـعــش روح الـ ـس ــوق ال ـتــراث ـيــة،
وتـ ــزيـ ــد ن ـس ـب ــة ال ـ ـ ـ ـ ــرواد ل ـل ـمــرفــأ
الـسـيــاحــي األول ،والـ ــذي أصـبــح
ً
م ـع ــروف ــا إق ـل ـي ـم ـي ــا ولـ ـي ــس عـلــى
مستوى الخليج فقط ،مضيفين
ً
أن الكويت لطالما كانت مصدرا
لـ ـلـ ـف ــرح ــة بـ ــإقـ ــامـ ــة االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت
الــوطـنـيــة واأله ــازي ــج الـتــي تعبر
عن حب الوطن.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا أن ا لـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــر ف ـ ــات
الـشـخـصـيــة ،وإن كــانــت مزعجة
للبعض وتثير تحفظهم ،ال يجب
أن تـحــرم الـفــرحــة عـلــى الجميع،
بــل ه ـنــاك إج ـ ــراءات أخ ــرى يجب
اتباعها ،وليس إلغاء االحتفاالت
ال ـتــي يـمـتــزج الـكـثـيــر م ــن ال ــرواد
معها من جميع األعمار.
وأشـ ــاروا إلــى أن حــركــة البيع
انخفضت بعد منع االحتفاالت،
وأص ـ ـبـ ــح ال ـ ـ ـ ـ ــرواد يـ ـع ــزف ــون عــن
الـ ـس ــوق ،وي ـت ـج ـهــون إل ــى أمــاكــن
أخــرى ،رغــم أن السوق من أجمل
معالم الدولة التراثية وله طابع
خــاص ،وينبغي أن يكون منارة
لــاح ـت ـفــاالت ،ألن ــه يـقــع ف ــي قلب
الدولة ،موضحين أن شهر فبراير
مميز بأجوائه الـبــادرة المميزة،
ً
وفي كل عام كان مصدرا لزيادة
الـ ـ ـ ـ ــرواد فـ ــي سـ ـ ــوق ال ـم ـب ــارك ـي ــة،
وقـبـلــة ال ــوف ــود م ــن دول مجلس
التعاون الخليجي والدول العربية
واألجنبية.

رؤساء الفرق الشعبية :قرار اإليقاف صدمة
●

فضة المعيلي

استغرب رؤساء الفرق الشعبية في الكويت وقف الحفالت
بمنطقة المباركية ،معتبرين أن هذا القرار سيحرم الجمهور
االستمتاع بهذه األنشطة السنوية التي دأب أهل الكويت على
ً
تنظيمها ،وعليه يجب استئناف الحفالت حاال.
وق ــال رئـيــس فــرقــة الـجـهــراء لـلـفـنــون الشعبية فـهــد األمـيــر
إنــه يجهل األسـبــاب الحقيقية لـقــرار وقــف حفالت فبراير في
ً
الـمـبــاركـيــة ،مـعـتـبــرا أن مـعــاقـبــة ال ـفــرق الـمـحـلـيــة والـجـمـهــور
وحرمانهم االحتفال بعيدي االستقالل والتحرير «قرار ليس
فــي مـحـلــه» ،السـيـمــا أن أه ــل الـكــويــت اع ـت ــادوا االحـتـفــاء بهذا
الشهر منذ القدم.
ول ـفــت إل ــى أن ه ــذا ال ـق ــرار يـشـكــل صــدمــة لـمـحـبــي الـفـنــون
الشعبية والتراثية في الكويت« ،السيما أن ما نقدمه ينبع من
ً
تراثنا المحلي» ،مبينا أن إقصاء الفرق الشعبية من المباركية
ً
في هذا التوقيت ال يبدو مقبوال« ،وإذا كان الهدف معاقبة إحدى
الشركات التي أخلت بشروط تعاقدها على تنظيم الحفالت في
المباركية فإنه ال يجوز أخذ الفرق كلها بجريرتها».
من جانبه ،استغرب رئيس فرقة معيوف مجلي ،سليمان
معيوف استبعاد الفرق الكويتية من المشاركة في احتفاالت

ً
فبراير بالمباركية ،مشددا على ضــرورة إعــادة النظر في هذا
ً
ال ـق ــرار ،السـيـمــا أن ف ـتــرة االح ـت ـفــاالت الــوطـنـيــة تـعــد مــوسـمــا
ً
سنويا لتلك الفرق التي تقدم تراث بلدها وفنونه وتساهم في
المحافظة عليه.
وأعـ ــرب مـعـيــوف ع ــن رف ـضــه ح ــرم ــان ال ـف ــرق الـكــويـتـيــة من
ً
المشاركة في هذه المناسبة ،معتبرا الوصاية على اآلخرين
والتضييق عليهم وعدم السماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم
الوطنية في عيدي االستقالل والتحرير أمور يصعب تجاهلها.
وتــابــع« :يـجــب معاقبة المخطئ ال إلـغــاء فعاليات تراثية
اشتهر بها أهل الكويت في المناسبات الوطنية ،فثمة نساء
وأطفال يحرصون على متابعة هذه األنشطة ،فلماذا نحرمهم
السعادة في عيدهم الوطني؟».
أم ــا عـضــو مـجـلــس إدارة جمعية الـفـنــانـيــن ورئ ـيــس فرقة
العميري للفنون البحرية ،زبير العميري فقال« :أنا ضد قرار
وقــف الـحـفــات الـتــي تـقــدم ت ــراث الـكــويــت بمنطقة المباركية
الن هــذه الفنون تقدم بشكل حلو وجميل حتى أصبح سوق
المباركية مكانا تراثيا وسياحيا ،وأطالب باستمرارها في ظل
االحتفاالت الوطنية ووسط فرحة الكل من مواطنين ومقيمين
وزوار من دول مجلس التعاون الذين حرصوا على مشاركتنا
أفراحنا الوطنية».

وجهة خليجية
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،ق ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدد مــن
مــواط ـنــي دول مـجـلــس الـتـعــاون
إن س ــوق ال ـم ـبــارك ـيــة أول مـكــان
سياحي يزوره القادمون من دول
الـخـلـيــج ل ـمــا يـحـمـلــه م ــن أج ــواء
شعبية وتراثية جميلة ،مؤكدين
أن الكويت مـنــارة ونـمــوذج رائــع
لــاح ـت ـفــاالت الــوطـنـيــة ف ــي شهر
عيدها الوطني.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــوا أن ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
مـ ــواط ـ ـنـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ي ـت ـج ـه ــون
ف ــي ش ـه ــر ف ـب ــراي ــر إل ـ ــى ال ـكــويــت
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـ ــي االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت،
واالسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ـم ـظ ــاه ــر الـ ـف ــرح
والبهجة.
وأوضحوا أن سوق المباركية
مــن األمــاكــن الـتــراثـيــة السياحية
الـ ـت ــي ي ـ ــزوره ـ ــا ال ـ ـقـ ــادمـ ــون إل ــى
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،بـ ـعـ ـك ــس مـ ـ ــا ت ـح ـم ـلــه
األم ــاك ــن ال ـحــدي ـثــة ،كـمــا أن قــربــه
م ــن ســاحــل الـبـحــر يـضـفــي عليه
أجــواء ترويحية للتنقل السريع
بين السوق والشاطئ ،مشددين
على ض ــرورة زي ــادة االهتمام به
خالل األعياد الوطنية ،ألنه مكان
ً
تجمع السياح ،وخصوصا الذين
يزورون البالد ألول مرة.

البلدية :إزالة المخالفات
على أمالك الدولة
●

أحد احتفاالت الفرق الشعبية باألعياد الوطنية (أرشيف)

وأض ــاف ــوا :إذا تــم ات ـخــاذ هــذا
النهج بمصادرة األفراح الوطنية
فبعد سنوات سيغلب على السوق
الهدوء ،متمنين أن تقوم البلدية
بمنح تصاريح مفتوحة إلقامة
ال ـف ـع ــال ـي ــات ب ـم ـنــاس ـبــة األعـ ـي ــاد
الوطنية ،وأال تلتفت إلــى كــل ما
يقال مــادامــت هــي المشرفة على
السوق ومالحظة لكل ما يحدث
داخل أسواره.

علي حسن

أكد مدير إدارة العالقات العامة واإلعــام
فــي بـلــديــة الـكــويــت عبدالمحسن أب ــا الخيل
أن البلدية ا سـتـعــدت بشكل ممتاز لألعياد
الوطنية.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى م ــا ي ـت ــداول ب ـشــأن تــراجــع
اهتمامات البلدية باحتفاالت األعياد الوطنية
فــي أسـ ــواق الـمـبــاركـيــة ،ق ــال أب ــا ال ـخ ـيــل ،في
تصريح لـ "الجريدة" ،إن البلدية وضعت كمية
كبيرة من األعــام والزينة في هــذه األســواق
وال ـم ـنــاطــق الـمـحـيـطــة ب ـه ــا ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
االستعدادات هذا العام فاقت تلك التي كانت
في األعوام الماضية.
ً
وعن إزالة المسرح الذي كان موجودا في
مـحـيــط أسـ ــواق الـمـبــاركـيــة ،ذك ــر أن البلدية
أزال ـ ـتـ ــه ألن ـ ــه ل ـي ــس ب ـت ــرخ ـي ــص م ـع ـت ـمــد مــن
الجهات المختصة ،ومن واجب البلدية إزالة
أي مخالفة تراها موجودة على أمالك الدولة.
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ً
« »AUMتحتفل بتخريج  1119طالبا وطالبة
يمثلون الدفعة السابعة من خريجي 2018 - 2017
خرجت جامعة الشرق األوسط ً
األميركية ( 1119 )AUMطالبا
وطالبة يمثلون الدفعة السابعة
من خريجيها للعام الجامعي
 2018/2017في مركزها
الثقافي بحرمها الجامعي،
التعليم
برعاية وزير التربية وزير
ّ ً
العالي د .حامد العازمي ،ممثال
باألستاذ الدكتور حبيب أبل،
األمين العام لألمانة العامة
لمجلس الجامعات الخاصة.

واجهنا
تحديات يومية
في الجامعة
ّ
علمتنا االلتزام
والمثابرة
وساعدتنا على
النمو كأفراد

مريم علي

أساتذة
الجامعة
نجحوا في
تنمية قدرات
الطالب
وتأهيلهم
ً
ليصبحوا قادة
حقيقيين

فاطمة نجم

أفتخر أن أقف
أمامكم اليوم
كخريجة AUM
وكمهندسة في
شركة البترول
الوطنية
الكويتية

فاطمة محمد

جموع الطلبة الخريجين
اح ـت ـف ـل ــت ج ــام ـع ــة ال ـش ــرق
األوس ـ ــط األم ـيــرك ـيــة ()AUM
ً
بـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــر ي ـ ــج  1119ط ـ ــا لـ ـ ـب ـ ــا
وطـ ــال ـ ـبـ ــة ،يـ ـمـ ـثـ ـل ــون ال ــدف ـع ــة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة مـ ـ ــن خ ـ ّـريـ ـجـ ـيـ ـه ــا
للعام الجامعي ،2018-2017
خــال احـتـفــاالت أقامتها في
م ــرك ــزه ــا ال ـث ـق ــاف ــي بـحــرمـهــا
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــي ،بـ ــرعـ ــايـ ــة وزيـ ـ ــر
العالي
التربية وزير التعليم
ّ ً
د .ح ــام ــد ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،م ـمــثــا
ب ــاألسـ ـت ــاذ ال ــدكـ ـت ــور حـبـيــب
أبـ ـ ــل ،األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لــأمــانــة
ال ـعــامــة لـمـجـلــس الـجــامـعــات
ال ـخــاصــة ،وب ـح ـضــور رئـيــس
مجلس أم ـنــاء الـجــامـعــة فهد
العثمان ،والرئيس األكاديمي
للجامعة د .مهند حسنين،
وأعضاء الهيئتين األكاديمية
واإلدارية ،وأولياء األمور.
و ع ـ ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـ ــر د .أ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،خـ ـ ــال

االحـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال ،ع ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــروره
بمشاركة كوكبة جــد يــدة من
طـ ـ ــاب وطـ ــال ـ ـبـ ــات ال ـجــام ـعــة
ً
فــرح ـت ـهــم ب ــال ـت ـخ ــرج ،مـمـثــا
ً
للوزير العازمي ،الفتا إلى أن
مجلس ا لـجــا مـعــات الخاصة
واكــب مسيرة جامعة الشرق
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة م ـن ــذ
على النجاح
نشأتها ،وشهد ّ
ّ
والتقدم اللذين حققتهما في
كل المجاالت.
م ــن ج ـه ـتــه ،ه ـنــأ الـعـثـمــان
ال ـخــري ـج ـيــن ع ـلــى نـجــاحـهــم،
ً
داعيا إياهم إلى عدم التركيز
على الصورة السلبية ،وعدم
االسـتـســام أم ــام الصعوبات
ـك سيكون
وال ـعـ
ـوائــق؛ ّألن ذل ـ ّ
ً
إجحافا بحقهم وحق الوطن،
ً
مضيفا  « :فــي جامعة الشرق
األوس ـ ـ ـ ــط اعـ ـت ــدت ــم الـ ـتـ ـح ـ ّـدي
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاب ـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ ــي تـ ـخـ ـط ــي

ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات ،ول ــديـ ـن ــا م ــلء
الثقة بأنكم ستكونون نجوم
مستقبل الكويت».
بــدورهــم ،ألقى الخريجون
كـ ـلـ ـم ــات وصـ ـف ــت م ـس ـيــرت ـهــم
ف ـ ــي « ،»AUMو عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــرت عــن
م ـش ــاع ــره ــم وام ـت ـن ــان ـه ــم لـمــا
ّ
قدمته لهم الجامعة.
وش ـك ــرت خــريـجــة هندسة
الكمبيوتر مريم علي الجامعة
ّ
وأولـ ـي ــاء األم ـ ــور ع ـلــى ك ــل ما
ق ـ ّـدم ــوه ،مـعـتـبــرة أن مـسـيــرة
الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
ّ
أعدتهم لمستقبلهم.
وأضافت مريم« :في AUM
واج ـ ـه ـ ـنـ ــا ت ـ ـحـ ــديـ ــات ي ــوم ـي ــة
ّ
علمتنا االل ـت ــزام والـمـثــابــرة،
وساعدتنا على النمو كأفراد،
ولسنا نحن فقط من ّ
تغير بل
ّ
ال ـجــام ـعــة ت ـغـ ّـيــرت وت ـط ــورت
مـ ـعـ ـن ــا ،ل ـ ــدرج ـ ــة أن ـ ـ ــه ف ـ ــي كــل

على
الخريجين
ً
السعي دائما
إلى إظهار
أفضل ما
لديهم في
سبيل النجاح
والتفوق

عذبي حمد

م ــرة كـنــت أدخ ــل فيها الـحــرم
الجامعي ،كنت أفاجأ بمبان
ومرافق جديدة لم أشاهدها
من قبل».
وقدمت شكرها لألساتذة
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس
على جهودهم التي أوصلت
ـاب إلـ ــى هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة،
الـ ـط ـ ً
الفـ ـت ــة إلـ ــى أن األسـ ــاتـ ــذة في
ً
الـ ـج ــامـ ـع ــة ح ـ ــرص ـ ــوا دائ ـ ـمـ ــا
عـلــى تعليمهم أن ا ل ـح ـيــاة ال
تتمحور حول ّ
معدل الدرجات،
ول ـكــن ح ــول شـخـصـيــة الـفــرد
وم ـ ـ ــدى ت ــأثـ ـي ــره ــا فـ ــي ح ـيــاة
اآلخرين.
أمـ ـ ـ ــا خـ ــري ـ ـجـ ــة الـ ـهـ ـن ــدس ــة
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ف ــاطـ ـم ــة مـحـمــد
ف ـق ــال ــت« :رغ ـ ــم ال ـع ـمــل ال ـشــاق
والضغط اللذين مررنا بهما،
ً
هنالك ما كنا نفتخر به دائما،
وهو أننا طالب جامعة الشرق

أبل والعثمان يكرمان أحد الخريجين

خريجات أثناء تسلم شهادات التخرج

األوسط األميركية ،وهو شرف
لـنــا ال ـيــوم أن نـكــون خريجي
هــذا الـصــرح الجامعي ،الــذي
ّ
قدم لنا الكثير لنحصل على
ً
مستوى تعليمي».
أفضل
وع ـ ـ ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـ ـ ــرت عـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـخـ ــرهـ ــا
الختيارها لتمثيل الجامعة
فــي المؤتمر الـثــالــث ألميركا
الشمالية للهندسة الصناعية
وإدارة العمليات في الواليات
المتحدة ،حين استطاعت أن
تـفــوز مــع زمـيــاتـهــا بالمركز
األول ،خاتمة بقولها« :أفتخر
أن أقف أمامكم اليوم كخريجة
 AUMوكمهندسة في شركة
البترول الوطنية الكويتية».
بدوره ،خاطب خريج إدارة
األعـمــال عذبي حمد زمــاء ه:
«في الوقت الذي يهتم الناس
بالنجاح المادي ،أطلب منكم
ً
الـ ـسـ ـع ــي دائـ ـ ـم ـ ــا إلـ ـ ــى إظـ ـه ــار

أف ـض ــل م ــا لــدي ـكــم ف ــي سبيل
الـ ـنـ ـج ــاح وال ـ ـت ـ ـفـ ــوق ،اع ـم ـلــوا
لـ ـتـ ـك ــون ــوا س ـ ـعـ ــداء واتـ ـبـ ـع ــوا
أحالمكم».
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،أشـ ـ ـ ـ ـ ــارت
خريجة إدارة األعمال فاطمة
ن ـج ــم إل ـ ــى أن األس ـ ــات ـ ــذة فــي
« »AUMن ـج ـحــوا ف ــي تنمية
قـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـطـ ــاب وتــأه ـي ـل ـهــم
ً
ليصبحوا قادة حقيقيين في
الـمـسـتـقـبــل ،وذلـ ــك م ــن خــال
ّ
جعلهم يحبون ما يتعلمون
وتـ ـحـ ـفـ ـي ــزه ــم عـ ـل ــى ت ـح ـق ـيــق
أحالمهم.
وخ ـت ـم ــت نـ ـج ــم« :زم ــائ ــي،
إذا كنتم ترغبون في تحقيق
طـ ـ َم ــوح ــاتـ ـك ــم فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة،
فـ ـ ــأ ِح ـ ـ ـبـ ـ ــوا أنـ ـفـ ـسـ ـك ــم وث ـ ـقـ ــوا
بقدراتكم واعملوا بجهد ،ألن
العالم يحتاج إلى قــادة جدد
لديهم الكثير من الحب».

خريجات

دخول الخريجات
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• العثمان للخريجين :لدينا ملء الثقة بأنكم ستكونون نجوم مستقبل الكويت
• أبل :مجلس الجامعات الخاصة واكب مسيرة الجامعة منذ نشأتها

العثمان يكرم خريجة

ً
 ...وخريجا

أبل يكرم إحدى الخريجات

ً
أبل متحدثا

كلمة الخريجين

كلمة أخرى للخريجين

فرحة التخرج

طابور الخريجات

صورة جماعية لخريجات

صفوف انتظار الخريجين

صورة للحفل بعد تكريم الخريجين

أكاديميا

١٠

ةديرجلا

•
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«اتحاد الجامعة» لـ ةديرجلا « :الترشيد» وراء
رفض مقترحات كثيرة تخص «البدون»
•

جمعية «الشريعة» :شاركنا في الوثيقة الطالبية لصرف المكافأة لهم
فيصل متعب

قال رئيس االتحاد الوطني
لطلبة جامعة الكويت سعود
الكندري إن سياسة الترشيد
التي تسير عليها الجامعة هي
سبب رفض مقترحات االتحاد
التي تخص الطلبة البدون.

كشف رئيس االتحاد الوطني
لـطـلـبــة جــام ـعــة ال ـكــويــت سـعــود
الـ ـكـ ـن ــدري عـ ــن ت ـق ــدي ــم االتـ ـح ــاد
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـق ـت ــرح ــات ال ـتــي
تخص الطلبة البدون الدارسين
ً
ف ــي جــامـعــة ال ـكــويــت ،الف ـت ــا إلــى
أنها ترفض لعدة أسباب ،أبرزها
س ـيــاســة ال ـتــرش ـيــد ال ـتــي تمشي
عليها الجامعة لخطة االنتقال
إلــى مبنى مدينة صباح السالم
الجامعية (الشدادية).
وق ــال ال ـك ـن ــدري ،ف ــي تصريح
ً
لــ"الـجــريــدة" أمــس" :قدمنا كتابا
ً
رسميا الى بيت الزكاة الكويتي
حـ ـ ـ ـ ــول آل ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـنـ ـظـ ـي ــم م ـ ـكـ ــافـ ــأة
اجتماعية للطلبة غير محددي
الجنسية في الجامعة ،لتصرف
لهم شهريا في حساباتهم دون
ت ــأخـ ـي ــر ،فـ ـه ــم ي ـح ـص ـل ــون عـلــى
ً
مكافأة بقيمة  60دينارا تصرف
ل ـ ـهـ ــم كـ ـ ــل ث ـ ــاث ـ ــة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر ،وهـ ــي
غ ـيــر كــاف ـيــة ل ـســد احـتـيــاجــاتـهــم
الدراسية.
وب ـ ـيـ ــن أن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــا ي ــواج ــه
ط ـل ـبــة ت ـل ــك ال ـف ـئ ــة ف ــي ال ـجــام ـعــة
ه ــو ض ـعــف مـ ــواردهـ ــم ال ـم ــادي ــة،

سعود الكندري

أحمد العازمي

وا ل ـتــي يستطيعون مــن خاللها
توفير كل المستلزمات الدراسية
واالك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـ ــن مـ ـ ــذكـ ـ ــرات
وم ـل ـخ ـصــات ت ـف ـس ـيــريــة لـبـعــض
المقررات الدراسية".
كـمــا أوض ــح ان االت ـحــاد تقدم
بمقترح لــدعــم الـكـتــب الــدراسـيــة
لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـب ــة ذوي اال ح ـ ـت ـ ـيـ ــا جـ ــات
الخاصة والبدون بنسبة  ١٠٠في
المئة، حتى يسهل عليهم اقتناء
الكتب دون دفع المبالغ المادية.

ومن جانبه ،قال رئيس جمعية
ال ـش ــري ـع ــة ف ــي ال ـج ــام ـع ــة أح ـمــد
العازمي إن "اعداد الطلبة البدون
لدينا في الكلية ال يستهان بها،
وهم يشكلون عددا ،ويجب علينا
ت ــوف ـي ــر ك ــل االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـتــي
يتطلبونها في دراستهم" ،مبينا
أنه "في غالب األحيان تكون هناك
اسهامات طالبية لرفع المعاناة
عنهم ،في تقديم الكتب الدراسية
ل ـه ــم وال ـ ـمـ ــذكـ ــرات ال ـت ـف ـس ـيــريــة،

فــي ظــل ال ـظ ــروف الـصـعـبــة التي
يمرون بها".
وتــابــع الـعــازمــي لــ"الـجــريــدة":
"إن جمعية الـشــريـعــة مــن خــال
وجـ ـ ـ ـ ــود اعـ ـض ــائـ ـه ــا ب ــاالتـ ـح ــاد
ا لــو طـنــي لطلبة جامعة الكويت
شاركت في الوثيقة التي قدمها
االت ـحــاد والجمعيات والــروابــط
لـ ــوضـ ــع وتـ ـخـ ـصـ ـي ــص مـ ـك ــاف ــأة
اجتماعية شـهــر يــة للطلبة غير
الـ ـمـ ـح ــددي ال ـج ـن ـس ـي ــة مـ ــن فـئــة
الـبــدون ،وذلــك حتى يستطيعوا
تــوفـيــر الـمـتـطـلـبــات االكــادي ـمـيــة
من خالل المكافأة" ،الفتا إلى أن
هناك العديد من االمور الدراسية
توجب علينا المطالبة بها وهي
ال ـب ـحــوث وال ـت ـق ــاري ــر وم ـشــاريــع
التخرج والكتب الدراسية لهؤالء
الطلبة".
وأضــاف أن حمالت التبرعات
التي تخص طلبتنا غير محددي
الجنسية تنطلق منذ بــدا يــة كل
فـصــل دراس ــي بحيث تــوفــر لهم
كل القرطاسيات ،كما ان الجمعية
توفر لهم كتب المقررات الدراسية
مجانا والمذكرات التفسيرية.

نـ ـظـ ـم ــت جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـخ ـل ـي ــج
للعلوم والتكنولوجيا ()GUST
مسابقة الــريــاضـيــات السنوية
الرابعة لطلبة الثانوية العامة،
التي ينظمها قسم الرياضيات
والـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ووح ـ ـ ـ ـ ــدة ت ــأس ـي ــس
الرياضيات ،وأقيمت في الحرم
الجامعي ،ورعتها مكتبة ذات
السالسل.
وتـ ــؤكـ ــد ال ـم ـس ــاب ـق ــة أه ـم ـيــة
الــريــاض ـيــات بـيــن فـئــة الـشـبــاب
في البالد ،من خالل إيجاد بيئة
تـنــافـسـيــة وديـ ــة يـسـتـعــرضــون
خاللها مهاراتهم ويعززونها،
وشارك فيها أكثر من  50طالبا
وطالبة من  12مدرسة خاصة.
وقال نائب الرئيس للشؤون
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ــاإلن ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ف ــي
"ال ـخ ـل ـيــج" ،د .عـلــي األن ـص ــاري:
"يـ ـ ـس ـ ــر ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة أن ت ــرح ــب
بالمدارس والطالب والطالبات
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرم الـ ـج ــامـ ـع ــي ال ــذي ــن
ش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــوا فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــدث
التعليمي الممتع ،ا لــذي يتيح
لـلـمـشــاركـيــن إظ ـهــار مـهــاراتـهــم

ف ـ ــي ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــات ،م ـ ــن خ ــال
مجموعة من المشاكل الصعبة
أثناء العمل ضمن فريق ،وتحت
ضغط الوقت".
وهذه هي النسخة الخامسة
م ــن ال ـم ـســاب ـقــة ال ـت ــي تـنـظـمـهــا
الجامعة ،وقد شاركت في المرة
األولـ ــى  4مـ ــدارس ،وتـصــاعــدت
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الغبرا :مفاجآت للمنطقة
العربية العام المقبل

ً
ً
البراك ينفي تقاضيه  9آالف دينار راتبا شهريا
●

حمد العبدلي

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د .شفيق الغبرا
أن العام المقبل سيحمل الكثير من المفاجآت في اكثر من ملف
ً
بالمنطقة العربية ،مبينا أن السياسية الخارجية للكويت عليها
ضغط في التعامل مع ابعاد معقدة في عدد من القضايا والملفات.
ج ــاء ذل ــك خ ــال تنظيم االت ـح ــاد الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت فــرع
الجامعة مؤتمره "كويت المستقبل" في الفقرة السياسية التي كانت
بعنوان "سبب قوة سياسة الكويت الخارجية" ،بحضور عدد من
ً
ً
ً
ً
الشخصيات المؤثرة سياسيا واقتصاديا وتوعويا ودينيا ،تحت
رعاية وزارة الدولة لشؤون الشباب وشركة فيفا وبنك بوبيان مساء
امس األول في فندق ريجنسي.
وشدد الغبرا على ضرورة التركيز عل توحيد الجبهة الداخلية
الكويتية وأن تكون متينة فــي المرحلة القادمة عبر إغــاق عدة
لملفات عالقة منذ عام  2011مثل ملفات دخول المجلس والمغردين
والـمـهــاجــريــن مــن الـشـبــاب وال ـشــابــات ومـلــف األح ـكــام وح ــل هــذه
القضايا وتصفيتها ألن "القادم صعب ومعقد".
وفي الفقرة االقتصادية التي كانت بعنوان "المشاريع الصغيرة...
الواقع والتحديات" ،قال د .سعد البراك" :بعد أن توليت منصب نائب
لرئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة بدأ
العديدون يرسلون لي التبريكات والتهنئة بهذا المنصب" ،الفتا
الى ان "هــؤالء ال يعلمون أنني متطوع ولست تنفيذيا او موظفا
في الحكومة ،فنحن  3نمثل القطاع الخاص ،وهذا امر جيد في هذا
ً
القانون ،فجماعة القطاع الخاص غير مجبورين نهائيا على أن
يكونوا أعضاء في مجلس إدارة الصندوق ،يراقبون ويحاسبون".
ً
ً
ونـفــى الـبــراك أنــه يتقاضى مبلغ  9آالف ديـنــار راتـبــا شهريا من
ً
الصندوق ،معلقا على تهديد أحد النواب باستجواب الوزير خالد
ً
الروضان" :أقسم بالله لم يحرك شيئا في الصندوق ،فما يحركنا
هو ضمائرنا ومهنيتنا".

ً
طلبة « »AUKيحققون مراكز متقدمة  50طالبا شاركوا في مسابقة الرياضيات بـ «»GUST
في معرض الصناع العالمي
حقق عدد من طالب الجامعة
االم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـكــويــت «»AUK
مـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز مـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــة مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
م ـشــارك ـت ـهــم ب ـم ـعــرض ال ـص ـنــاع
العالمي (ميكر فير) الثالث 2019
ال ــذي أقــامـتــه الـشــركــة الكويتية
لالستثمار في الفترة من  5الى
 9الجاري.
وذك ـ ــرت ال ـجــام ـعــة ف ــي بـيــان
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس أن م ـش ــارك ــة
الـجــامـعــة االمـيــركـيــة بالكويت
ف ــي ال ـم ـعــرض ت ــأت ــي م ــن خــال
 7مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار ي ـ ـ ــع ل ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة كـ ـلـ ـي ــة
هندسة الكمبيوتر والهندسة
االل ـك ـت ــرون ـي ــة ل ـت ـك ــون ال ـشــريــك
األكاديمي للمعرض هذا العام
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـت ـض ــن الـ ـصـ ـن ــاع ــات
الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة
والتعليمية والذي ولدت فكرته
في الواليات المتحدة األميركية
ويـ ـ ـق ـ ــام لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـلــى
ً
التوالي في الكويت ،وحصريا

جانب من المشاركة
عـلــى مـسـتــوى ال ـشــرق األوس ــط
والمنطقة.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـج ــامـ ـع ــة إلـ ـ ــى ان
م ـش ــروع بـيـنــت ب ــوت PaintBot
الذي يضم كال من جمايل االيوب،
وفاطمة معرفي ،ودانــة الحسن،
وكلثم االنـصــاري حقق المرتبة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ـف ـئ ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا

وبجائزة قدرها ألفا دوالر.
ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـ ـ ــى ان مـ ـش ــروع ــي
بينت بــوت  PaintBotوالسيارة
العاملة بالطاقة الشمسية حصال
عـلــى جــائــزة "بـلــو ري ـبــون" وهــي
ال ـج ــائ ــزة ال ـت ــي ت ـم ـنــح لـلـصـنــاع
الذين يظهرون االبــداع والبراعة
واالبتكار.

جانب من المسابقة
الـمـشــاركــات حـتــى وصـلــت هــذا
العام إلى  12مدرسة.
وض ـ ـمـ ــت ق ــائـ ـم ــة الـ ـ ـم ـ ــدارس
الـمـنــافـســة :مــدرســة المستقبل
ثنائية الـلـغــة ،مــدرســة الكويت
الوطنية اإلنكليزية ،المدرسة
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
أكــادي ـم ـيــة اإلبـ ـ ــداع األم ـيــرك ـيــة-

ب ـن ـيــن ،م ــدرس ــة أج ـي ــال ثـنــائـيــة
ال ـل ـغ ــة -ب ـن ــات وب ـن ـي ــن ،مــدرســة
الــرؤيــة ثنائية اللغة ،المدرسة
األم ـيــرك ـيــة ال ــدول ـي ــة ،الـمــدرســة
الكندية ثنائية اللغة ،مدرسة
دسمان ثنائية اللغة ،المدرسة
العالمية األمـيــركـيــة ،ومــدرســة
الكويت الفرنسية الخاصة.

سلة أخبار
الجامعة توقع مذكرة تفاهم
مع «المكتبة الوطنية»
وقعت جامعة الكويت مذكرة
تفاهم وتعاون مع مكتبة
الكويت الوطنية في املجلس
الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،لتعزيز وتطوير
عالقة التعاون بني الجانبني
في مجاالت تبادل الكتب
واملطبوعات وتبادل الخبراء
والفنيني والتدريب والتطوير
الوظيفي وإقامة األنشطة
والفعاليات املشتركة.
ووقع املذكرة من جانب
الجامعة د .حسني األنصاري
مدير جامعة الكويت ،ومن
جانب مكتبة الكويت الوطنية
األمني العام للمجلس الوطني
م .علي اليوحه ،وحضور
املدير العام للمكتبة كامل
العبدالجليل.
وأكد د .األنصاري أن الهدف من
هذه االتفاقية تعزيز وتطوير
عالقة التعاون بني الجانبني
في مجاالت تبادل الكتب
واملطبوعات ،وأيضا تبادل
الخبرات والفنيني والتدريب،
وإقامة األنشطة والفعاليات
املشتركة ،مبينا أن االتفاق
يشجع الطرفني بالتعاون
على تنظيم وإقامة الندوات
واملؤتمرات واملحاضرات ذات
االهتمام املشترك.

 200مهندس استفادوا
من فعالية «عهد الصناعة»
كشف رئيس لجنة املهندسني
العاملني في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
بجمعية املهندسني الكويتية
م .فاضل املصيليخ ،عن
استفادة نحو  200مهندس
ومتدرب من البرامج التدريبية
املجانية التي أقامتها اللجنة
بفعالية "عهد الصناعة" ،التي
نظمت باملعهد الصناعي
بالشويخ.
وأوضح املصيليخ ،في تصريح
أمس ،أن الدورات شهدت
إقباال من املهندسني من داخل
وخارج الهيئة ،مشيرا إلى أن
هذه البرامج مجانية ،وتهدف
إلى خدمة العملية التدريبية
والتدريسية.
وأضاف" :ان البرنامج ترك
أثرا إيجابيا لدى املهندسني
واملدربني واملدرسني في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،والقى نجاحا
واسعا ،حيث شارك في
فعالياته أكثر من  200متدرب
من مختلف التخصصات
والجهات".

دلبلا
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»أﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن« ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ!

ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر

اﻟﻘﻮل اﻟﻔﺼﻞ ...ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻸﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ! )(٢-١
ﻳﻘﻮل د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
أﺣﻤﺪ إن ﻗﺒﺮ "اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ"
اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻣﺠﻬﻮل ً
إﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﺗﺎﺋﻬﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻗﺒﻮر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ّاﻟﺠﺒﺎﻧﺔ ﺑﻼ ﻣﻌﺎﻟﻢ ،إﻟﻰ
أن ﻧﻘﺐ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺮ
وﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻘﺎم
ﻋﻠﻴﻪ ،وأﺗﻰ ﻣﻠﻚ اﻷﻓﻐﺎن
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺎه وﻧﻘﻞ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ﻛﺎﺑﻞ.

اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ
ً
أﺟﺮى ﻣﻌﺎﺷﺎ
ً
ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻗﺪره
ً
 75ﺟﻨﻴﻬﺎ
ً
ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻸﻓﻐﺎﻧﻲ
ً
وأﺳﻜﻨﻪ ﻣﻨﺰﻻ
ً
ﺟﻤﻴﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﻳﻠﺪز
اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ

"ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻦ اﻷﻓ ـ ـﻐ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻣــﻦ
ﻣﻮاﻟﻴﺪ ورﻋﺎﻳﺎ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻻ إﻳﺮان
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺰﻋ ــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ!" ،ﻫ ـﻜ ــﺬا ﻳــﺆﻛــﺪ
ا ﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ أو ﻣـﻌـﻈــﻢ ا ﻟ ـﺒــﺎ ﺣ ـﺜ ـﻴــﻦ ،ﺑﻌﺪ
اﺷﺘﺪاد اﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .ﻳﻘﻮل
"ﻗﺪري ﻗﻠﻌﺠﻲ"" :اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
ﻓ ــﻲ أﺻ ــﻞ ﺟ ـﻤ ــﺎل اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ اﻷﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻲ،
ﻓـﻘــﺪ ذﻛ ــﺮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻋ ـﺒــﺪه ،أﻧــﻪ
أﻓﻐﺎﻧﻲ اﻷﺻﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻛﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺪاﻟ ـ ــﺮازق أﻧـ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﺎرﺳ ـ ــﻲ اﻷﺻ ـ ــﻞ
أﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺄة ،وأﺛـ ـﺒ ــﺖ اﻷﺳ ـﺘ ــﺎذ
ﻣ ـﻴ ــﺮزا ﻏ ــﻼم ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ ،أﺳ ـﺘ ــﺎذ اﻟـﻠـﻐــﺔ
اﻟـﻔــﺎرﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﺑ ـﺒ ـﻴــﺮوت ﻓ ــﻲ ﻛ ـﺘــﺎﺑــﻪ "ﻣـ ـ ــﺮدان ﻧــﺎﻣــﻲ
ﺷـ ــﺮق" -ﻣـﺸــﺎﻫـﻴــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺮق -اﻟ ـﺼــﺎدر
ﻋﺎم  1929أن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺎرﺳﻲ،
وأﻧ ــﻪ وﻟ ــﺪ ﻓــﻲ ﻗــﺮﻳــﺔ أﺳ ــﺪ آﺑ ــﺎد ﺑﻴﻦ
ﻫـﻤــﺪان وﻛـﺘـﻜــﺎدر ﻋـﻠــﻰ ﺿـﻔــﺎف ﻧﻬﺮ
اﻟﻮﻧﺪ".
) اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب،
د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،ه ص. (71
وﺑ ــﺎﻟـ ـﻌ ــﻮدة إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺔ "اﻟـ ـﻌ ــﺮوة
اﻟﻮﺛﻘﻲ" اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺪﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
اﻷ ﻓ ـ ـﻐـ ــﺎ ﻧـ ــﻲ و ﻛ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـﺤ ــﺮر ﻫ ــﺎ اﻷول
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻋـ ـﺒ ــﺪه ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ
اﺑـﺘــﺪاء ﻣــﻦ ﻣــﺎرس  ،1884وﻗــﺪ أﻋﻴﺪ
ﻃﺒﻊ أﻋــﺪادﻫــﺎ ﻋــﺪة ﻣ ــﺮات ،ﻧــﺮى أﻧﻪ
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،أن "اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻤﺎل ا ﻟــﺪ ﻳــﻦ ا ﺑــﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺻﻔﺘﺮ ﻣﻦ
ﺑـﻴــﺖ ﻋـﻈـﻴــﻢ ﻓــﻲ ﺑ ــﻼد اﻷﻓ ـﻐ ــﺎن ،وآل
ا ﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ ﻋ ـﺸ ـﻴــﺮة وا ﻓـ ــﺮة ا ﻟ ـﻌ ــﺪد ﺗﻘﻴﻢ
ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻛﻨﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﺪ
ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮة ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﻳـ ـ ــﺎم ،وﻟ ـﻬ ــﺬا
اﻟ ـﻌ ـﺸ ـﻴ ــﺮة ﻣ ـﻨ ــﺰﻟ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻠــﻮب
اﻷﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﻴ ــﺎدة
ﻋـﻠــﻰ ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻷراﺿ ــﻲ اﻷﻓـﻐــﺎﻧـ َﻴــﺔ،
ﺗـﺴـﺘـﻘــﻞ ﺑــﺎﻟـﺤـﻜــﻢ ﻓ ـﻴــﻪ ،وإﻧ ـﻤــﺎ َﺳــﻠــﺐ
اﻹﻣ ــﺎرة ﻣــﻦ أﻳــﺪﻳـﻬــﺎ "دوﺳ ــﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧـ ـ ــﺎن" ﺟـ ــﺪ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻲ ،وأﻣـ ــﺮ
ﺑـ ـﻨـ ـﻘ ــﻞ أﺑـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪ ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ
و ﺑـﻌــﺾ أ ﻋـﻤــﺎ ﻣــﻪ إ ﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛــﺎ ﺑــﻞ"،
وﺗﻀﻴﻒ ﻣﻘﺪﻣﺔ "اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻲ" أن
اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﻟﺪ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ "أﺳﻌﺪ آﺑﺎد"
ﻣــﻦ ﻗــﺮى " ﻛـﻨــﺮ" ﺳـﻨــﺔ  1254ﻫﺠﺮﻳﺔ
1838م ،وا ﻧـﺘـﻘــﻞ ﺑــﺎ ﻧـﺘـﻘــﺎل أ ﺑـﻴــﻪ إ ﻟــﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﺑﻞ ،ودرس ﻋﻠﻮﻣﻪ اﻷوﻟﻴﺔ
ﻓ ــﻲ أ ﻓ ـﻐــﺎ ﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳـﺴـﺘـﻜـﻤــﻞ
دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،ﻟﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ

إﻟﻰ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺤﺠﺎزﻳﺔ ﻷداء ﻓﺮﻳﻀﺔ
اﻟﺤﺞ ،ﺛﻢ رﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﻼده ﻟﻴﻐﺎدرﻫﺎ
ﺑ ـﻌــﺪ ذﻟـ ــﻚ ،وﺗ ـﻘ ــﻮل اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ " :أﻣ ــﺎ
ﻣﺬﻫﺐ ا ﻟــﺮ ﺟــﻞ ﻓﺤﻨﻴﻔﻲ ﺣﻨﻔﻲ ،ﻣﻊ
ﻣـﻴــﻞ إ ﻟــﻰ ﻣــﺬ ﻫــﺐ ا ﻟ ـﺴــﺎدة اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ".
) ﻃـﺒـﻌــﺔ ا ﻟ ـﻘــﺎ ﻫــﺮة  ،1984ا ﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﻨﺸﺮ(.
و ﺿـ ـ ـ ــﻊ د ً .ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪا ﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدر
أﺣ ـﻤــﺪ ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺎ ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان "اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤــﻮن
ﻓ ـ ًـﻲ أ ﻓ ـﻐــﺎ ﻧ ـﺴ ـﺘــﺎن"  ،1984ﻓــﺎ ﻟـﻜـﺘــﺎب
إذا ﻛ ـ ــﺎن ﺿـ ـﻤ ــﻦ ا ﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺪ ا ﻟ ــﺪ ﻋ ــﺎ ﺋ ــﻲ
واﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﻮي ﻟ ــﻺﺳ ــﻼﻣـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،ورﺑـ ـﻤ ــﺎ
اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ أوج اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ و ﺻـﻌــﻮد اﻷ ﻓـﻐــﺎن اﻟﻌﺮب
وﺳ ـﻄ ــﻮع ﻧ ـﺠــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻫــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
ﻋﺰام اﻟﺬي رﺳﺦ وﺟﻮد اﻹﺧﻮان ﻓﻲ
ﺑ ــﻼد اﻷﻓـ ـﻐ ــﺎن ،وﺳ ـﻬ ــﻞ ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎﺗـﻬــﻢ
وﻃ ـ ـ ــﻮر ﺧ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ،وﻻ
ﻧـ ـﻌ ــﺮف ﺑ ـﻤ ــﺎ أﻣـ ـ ـ ّـﺪ ﻫ ـ ــﺬا ﻛ ـﻠ ــﻪ ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻏﻴﺮه.
ً
و ﻗــﺪ ﺧﺼﺺ د .أﺣﻤﺪ ﻓﺼﻼ ﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋ ــﻦ "اﻷﻓ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻲ"،
إذ ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮل " ،ﻣـ ـ ــﺎ أ ﺷ ـ ـﺒـ ــﻪ ا ﻟـ ـﻴ ــﻮم
ﺑـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎرﺣـ ـ ـ ــﺔ ،ﻓـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮن ﻓ ــﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻌﻮا
آراء اﺑﻨﻬﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﺟـﻤــﺎل ا ﻟــﺪ ﻳــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
وﻳ ـ ـﻘ ـ ـﻈـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻌ ـ ــﻮب اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ".
و ﻗ ـ ــﺎل ﻛ ــﺬ ﻟ ــﻚ إن ﻣ ــﺎ ﺟ ـﻌ ـﻠــﻪ ﻳـﻀـﻴــﻒ
ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺎب اﻟ ـ ــﺬي
أﻋ ــﺪه ﻓــﻲ أﺛ ـﻨــﺎء وﺟـ ــﻮده ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل
ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤــﻲ ﺑ ـﺒ ـﻴ ـﺸــﺎور ﻓ ــﻲ ﺑــﺎﻛـﺴـﺘــﺎن،
ﺗـ ـﻠ ــﻚ "اﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﺎوى اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﺛ ـ ـﻴـ ــﺮت ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﻮر اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﻔ ـﺤــﺎت
اﻟ ـﺠ ــﺮاﺋ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺸـﻜــﻚ
ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وأﻓﻐﺎﻧﻴﺘﻪ وﻣﺬﻫﺒﻪ،
وﺗﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺮوﺳﻴﺎ".
وﻳﻘﻮل د .أﺣﻤﺪ إن "اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ" ﻗﺪ
وﻟﺪ ﻓﻲ "أﺳﻌﺪ آﺑﺎد" ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ "ﻛﻨﺮ"
ﺑــﺎﻟـﻘــﺮب ﻣــﻦ ﻛــﺎ ﺑــﻞ ﻣــﻦ أ ﺳــﺮة ﺣﻨﻔﻴﺔ
اﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﻳﺘﺼﻞ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻘﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ،
وﻗـ ــﺪ ﺣ ـﻘــﻖ اﺗـ ـﺼ ــﺎل ﻧ ـﺴ ـﺒــﻪ ﺑــﺎﻟـﻨـﺒــﻲ
)ﺻ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻠ ــﻪ ﻋـﻠـﻴــﻪ وﺳ ـﻠ ــﻢ( اﻟ ـﻤ ــﺆرخ
اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ــﺮاﻓ ـ ـﻌـ ــﻲ.
وﻳﻨﻘﻞ ﻋــﻦ أ ﻗ ــﺎرب ﺟـﻤــﺎل ا ﻟــﺪ ﻳــﻦ أﻧﻪ
ﻟــﻢ ﻳـﺘــﺰوج ،وأ ﻧــﻪ "أ ﺣــﺐ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮه

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
دراﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ".
وﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻓــﻲ إﺳـﻄـﻨـﺒــﻮل ،ﻳﻘﻮل
د .أﺣ ـﻤــﺪ اﺗـﻬـﻤــﻪ ﺷـﻴــﺦ اﻹﺳ ــﻼم إﺛــﺮ
ﻣ ـﺤــﺎﺿــﺮة ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان "ﻓ ــﺎﺋ ــﺪة اﻟـﻔـﻨــﻮن
واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﺋــﻊ" ﺑــﺄﻧــﻪ ﻋ ـ ّـﺪ اﻟ ـﻨ ـﺒــﻮات ﻣﻦ
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت ،ﻓ ـﺘ ــﺮك اﻵﺳـ ـﺘ ــﺎﻧ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة ،وﻟ ـﻜــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﻬـﻨــﺄ ﻟــﻪ اﻟـﻤـﻘــﺎم
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻛــﺬ ﻟــﻚ ،ر ﻏــﻢ أن ا ﻟـﺤـﻜــﻮ ﻣــﺔ
ً
أ ﺟــﺮت ﻋﻠﻴﻪ  12أ ﻟــﻒ ﻗــﺮش ًﺳﻨﻮﻳﺎ ،
ً
و ﻟــﻢ ﺗﻮﻛﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ " ،ﻓﺒﺪأ
ﻳـﻌـﻘــﺪ اﻟـ ـﻨ ــﺪوات ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب اﻟـﻤـﺼــﺮي
ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺮددون ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وا ﻟــﺪ ﻳــﻦ واﻷدب ،واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ") .ص.(319
وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻘﻼﻗﻞ ﺑﺪأت
ﻣ ــﻦ ﺣ ــﻮﻟ ــﻪ ،ﻓ ـﺒ ـﻌــﺾ ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎء اﻷزﻫـ ــﺮ
ﻟ ــﻢ ﺗــﺮ ﺿ ـﻬــﻢ آراؤه ا ﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ
أن ا ﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜــﻞ ا ﻟ ـﺒــﺮ ﻳ ـﻄــﺎ ﻧــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣـﺼـ ًـﺮ
ﻋﺎرض ﺟﻬﻮده ً اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وأﺧﻴﺮا
ﺗﻢ إﺧﺮاﺟﻪ ﻧﻔﻴﺎ اﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ.
وﻳـ ـ ـ ــﻮرد اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣ ــﺚ ﻫ ـﻨ ــﺎ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺔ
ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮ ﻗـ ــﻒ ا ﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎرئ ،وﻻ ﻣـ ـﺠ ــﺎل
ﻟـﺒـﺤـﺜـﻬــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳـﻘــﻮل إن اﻷﻓـﻐــﺎﻧــﻲ
"ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ،ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﻘﻰ ﺗﻠﻤﻴﺬه اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه،
وﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻛﺎن ﻳﺤﺮر ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﻋ ـﺒــﺪه ﺟ ــﺮﻳ ــﺪة "اﻟ ـﻌ ــﺮوة
اﻟ ــﻮﺛ ـﻘ ــﻲ" وﻛـ ــﺎن ﻳ ـﺼ ــﺪرﻫ ــﺎ ﻧ ـﻔــﺮ ﻣــﻦ
ﻳﺼﺪر ﻣﻦ
اﻟﻬﻨﻮد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .و ﻟــﻢ
ً
ﻫﺬه اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺳﻮى  18ﻋﺪدا .
وﻓ ـ ــﻲ زﻳـ ــﺎرﺗـ ــﻪ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻄ ـﻬ ــﺮان
ا ﺻـﻄــﺪم ﺑﺒﻌﺾ إ ﺻــﻼﺣــﺎت ا ﻟـﺸــﺎه،
واﻋﺘﺼﻢ ﺑﻀﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ إﻳﺮان وﻳﺪﻋﻰ" ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ"
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﺮب ﻣـ ــﻦ ﻃـ ـ ـﻬ ـ ــﺮان ،وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻳ ـﻌــﺪ
ﻣﻠﺠﺄ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻟﻪ ﺣﺮﻣﺔ ،وأﻗﺎم ﻓﻴﻪ
ﺳﺒﻌﺔ ﺷـﻬــﻮر ،وﻟـﻜــﻦ ﺟـﻨــﻮد اﻟـﺸــﺎه،
ﻳـﻀـﻴــﻒ اﻟ ـﺒــﺎﺣــﺚ" ،اﻧ ـﺘ ـﻬ ـﻜــﻮا ﺣــﺮﻣــﺔ
ً
اﻟﻀﺮﻳﺢ وأﺧﺮﺟﻮه ﻣﻜﺒﻼ ﺑﺎﻷﻏﻼل
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﻞ ﻋـ ــﺎم  ،1891و ﺳ ــﺎ ﻗ ــﻮه
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﺘــﺎء اﻟ ـﺒ ــﺎرد إﻟ ــﻰ "ﺧــﺎﻧـﻘـﻴــﻦ"
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺨــﻮم ﺑ ـﻴــﻦ ﻓـ ــﺎرس وﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ
وأﻟﻘﻮا ﺑﻪ".
و ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮل ا ﻟـ ـﺒ ــﺎ ﺣ ــﺚ إن اﻷ ﻓـ ـﻐ ــﺎ ﻧ ــﻲ
ﺳــﺎﻓــﺮ ﻣ ــﻦ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ إﻟ ــﻰ إﻧ ـﻜ ـﻠ ـﺘــﺮا ،ﺛﻢ
ً
ﻋﺎد ﺣﻴﺚ ﻧﺰل ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ا ﻟ ــﺬي أر ﺳ ــﻞ ﻟــﻪ د ﻋــﻮة،
ً
وﻫﻨﺎك أﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻌﺎﺷﺎ

ً
ً
ً
ﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻳ ــﺎ ﻗـ ـ ــﺪره  75ﺟ ـﻨ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺮ ﻛ ـﻴ ــﺎ
ً
وأﺳـﻜـﻨــﻪ ﻣـﻨــﺰﻻ ﺟـﻤـﻴــﻼ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮب ﻣﻦ
ﻗﺼﺮ ﻳﻠﺪز اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ،ﻓﻌﺎش ﻋﻴﺸﺔ
اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮاء ،وﻗـ ـﻀ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﺼــﺮ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه،
ﻟ ـﻜ ـﻨ ــﻪ ﻛـ ـ ــﺎن ﻳ ـﻌ ـﻴ ــﺶ ﻓـ ــﻲ ﻗـ ـﻔ ــﺺ ﻣــﻦ
ذ ﻫــﺐ .وﻳﻀﻴﻒ أن اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﺗﻮﻓﻲ
ﻓــﻲ اﻵﺳـﺘــﺎﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ــﺎرس  1897إﺛــﺮ
ﺳﺮﻃﺎن أﺻﺎﺑﻪ ﻓﻲ ذﻗﻨﻪ ﺛﻢ ﺟﺎوزﻫﺎ
إﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ وﺟﻬﻪ ،وﻗﻴﻞ إن ﻋﺪوه "أﺑﺎ
اﻟﻬﺪى" ﺣﺮض ﻋﻠﻰ دس اﻟﺴﻢ ﻟﻪ.
وﻳﻘﻮل د .أﺣﻤﺪ إن ﻗﺒﺮ "اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ"
ﻇﻞ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل،
ً
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺗﺎﺋﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻗﺒﻮر
ّ
ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎﻧﺔ ﺑﻼ ﻣﻌﺎﻟﻢ ،إﻟﻰ أن ﻧﻘﺐ
أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﺮ وﺗـ ـﻌ ــﺮف ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ ،وأﺗﻰ ﻣﻠﻚ
اﻷﻓﻐﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه
وﻧﻘﻞ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ﻛﺎﺑﻞ.

اﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ

َﻟﻢ ﻳﻨﺎﺿﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ أرﺑﻊ ﺟﺰر ﻣﻬﺠﻮرة؟
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﺪأت ﻗﻄﻊ اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﻄﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ﺑﺴﺪ
اﻟﻤﻀﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻤﻮرو ،ﻣﺮﻓﺄ ﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻴﺎﺑﺎن ،وﻛﻮﻧﺎﺷﻴﺮي،
ﺟﺰﻳﺮة ﺑﺮﻛﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ،وﻛﻤﺎ درﺟﺖ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻳﺘﻘﺎﻃﺮ ﺳﻜﺎن ﻧﻴﻤﻮرو إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻹﺣﻴﺎء »ﻳﻮم
اﻷراﺿﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ« ،ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺮﺑﻮن ﻋﻦ ﺣﻨﻴﻨﻬﻢ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﺎﺷﻴﺮي
وﺛﻼث ﺟﺰر ﻣﺠﺎورة أﺧﺮى )اﻷراﺿﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ( ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺼﻒ ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1945أﻋﻠﻦ ﺟﻮزﻳﻒ
ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻫﺎﺟﻢ اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎت أراﺿــﻲ
ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻓﺎﺣﺘﻠﻮا ﺟﺰر ﻛﻮرﻳﻞ ،ﻣﻊ أن روﺳﻴﺎ أﻗﺮت
ﺑﺄن ﻫﺬه ﺟﺰر ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .1855وﻃﻮال ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﺎش ﺳﻜﺎن
ُ
اﻟﺠﺰر ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺘﻠﻴﻦ ﺑﺴﻼم ،وﺗﻈﻬﺮ ﺻﻮرة ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻓﻲ
ً
ﻧﻴﻤﻮرو روﺳﺎ وﻳﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﺘﺴﻠﻮن ﺑﻠﻌﺒﺔ »ﻏﻮ« ،ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﻋﺪت اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮوس ،ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﻮة ﻫﺬه ﺗﺒﺪدت
ﻓﺠﺄة .وﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،1949ﻛﺎن ﻛﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﺰر ﻗﺪ ُر ّﺣﻠﻮا.
اﻟﻴﻮم ،ﻳﺤﻠﻢ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ آﻻف ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻫﺬه اﻟﺠﺰر ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻋﻠﻰ
ً
ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻮﻃﻨﻬﻢ ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ ﻧﻴﻤﻮرو،
ً
إذ ﺗﺘﺬﻛﺮ إﺣﺪاﻫﻢ ،وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ راﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻷرﺿﻴﺎت ﻓﻲ دار
ﻣﺰاد اﻟﺴﻤﻚ ،ﺑﻀﺤﻜﺔ ﻣﺮﺣﺔ ﻛﻴﻒ ﻏﺎدرت اﻟﺠﺰﻳﺮة»ُ :ر ُ
ﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﻣﺘﻦ
ً
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﺳﻤﻚ ﻛﺎن ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑــﺄوﻻد آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ أﻫﻠﻬﻢ«.
ّ
ً
ً
وﻫﻜﺬا ﺧﻠﻔﺖ وراء ﻫــﺎ ﺻﺮاﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ ﻣﺎ زال ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺣﺘﻰ
اﻟﻴﻮم.
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﻘﻮد اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ،اﻟﺬي
أﻋــﺎد إرﺳ ــﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ،1956
ً
ﻫﺎﺑﻮﻧﺎي
إﻟــﻰ إﻋ ــﺎدة اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ اﻷﻛـﺜــﺮ ﻗــﺮﺑــﺎ واﻷﺻـﻐــﺮ ﱠ ﻣﺴﺎﺣﺔ،
ّ
ً
ُ
وﺷﻴﻜﻮﺗﺎن ،إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻟﻢ ﻳﻮﻗﻊ
اﻟﺒﻠﺪان أي ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺳﻼم رﺳﻤﻴﺔ.
ً
ﺗﺒﺪو اﻟﺠﺰر ،ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ،أﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة،
ً
إذ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺮوس راﻫﻨﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻀﻊ رﺣﻼت ﻋﺒﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﻧﻴﻤﻮرو
ُ
َ
ﻛﻞ ﺻﻴﻒ ﻟﻤﻦ ُوﻟ ــﺪوا ﻓﻲ ﺟــﺰر ﻛﻮرﻳﻞ أو ﻣــﻦ دﻓــﻦ أﺳﻼﻓﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ،
وﺑﺪأت ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرات ّ
ﺗﺒﺪل اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻟﻜﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻫﺬه اﻷﻳــﺎم ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺒﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮن
ً
ً
اﻟﻌﺎﺋﺪون أﻧﻬﻢ ﺗــﺄﺛــﺮوا ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻘﻮا روﺳ ــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺠــﺰر .إﻧﻪ
ً
وﻃﻨﻬﻢ أﻳﻀﺎ ،ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻮزو إﻳﻮاﻳﺎﻣﺎ ،اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ
ً
اﻷراﺿــﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،أن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﺳﻴﻌﻴﺸﻮن ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ
ُ
اﻟــﺮوس إذا اﺳﺘﻌﻴﺪت اﻟﺠﺰر ،ﻟﻜﻦ ﻫــﺬه اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻤﺤﺔ ﻣﻦ
اﻟﻴﺄس ،وﻳﺒﺪو أن ﻓــﺮص اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﻊ أن أﻋــﺪاد
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰر ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ،ﻓﻘﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﻦ ،ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻘﻮﻣﻴﻮن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮن ﺑﻌﻮدة اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮﺗﻴﻦ
ً
ّ
ﻓﺤﺴﺐ ،أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻴﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻧﺘﺼﺎرا.
رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺷﻴﻨﺰو آﺑــﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺤﻮ ﻧــﺪوب ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﺑﺤﺮوﺑﻪ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﻌﻰ واﻟﺪه وﺟﺪه ،اﻟﻠﺬان ﺷﻐﻼ ﻣﻨﺼﺐ
وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ورﺋـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﻋﻠﻰ اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﺑ ــﺪأب ﻻﺳﺘﻌﺎدة
ّ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ً
ً ً
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ إرﺛﺎ ﻋﺎﺋﻠﻴﺎ.
ﻳﻌﻠﻞ ﻫﺬا ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮب اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ ﺑﻮﺗﻴﻦ ،وﻹذاﺑــﺔ اﻟﺠﻠﻴﺪ
اﺻﻄﺤﺐ آﺑﻲ ﺑﻄﺒﻌﻪ اﻟﺠﺎد ﻗﺒﻞ ﺷﺘﺎءﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻠﻐﻮص
ً
ﻋﺎرﻳﺎ ﻓﻲ ﻧﺒﻊ ﺣﺎر ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ ،وﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋﻘﺪ اﻟﺮﺟﻼن ﻟﻘﺎءﻫﻤﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻟﻜﻦ آﺑﻲ ﻋﺎد ﻣﺮة أﺧﺮى
ﺧــﺎﻟــﻲ اﻟــﻮﻓــﺎض ،ﻓـﺠـ ّـﺮب ﺷﺘﻰ اﻟـﻄــﺮق ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﻮﻋﻮد
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺮوﺳﻲ وﺗﺴﻮﻳﺎت ﺷﻤﻠﺖ
»ﺳﻴﺎدة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ«.
ﻣﺎ إن ﻋﺎد آﺑﻲ إﻟﻰ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﺣﺘﻰ ﺑﺪأت ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻵﻣﺎل ﺑﻠﻘﺎء ﺳﺎدس
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻗﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ أوﺳﺎﻛﺎ
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻟﻜﻦ ﺳﻤﻌﺔ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ّ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻻ اﻗﺘﻄﺎع أﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ .رﺑﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛــﺎن ﻓــﻲ أوج ﻣـﺠــﺪه ﻋﻘﺐ ﺿــﻢ اﻟـﻘــﺮم ﻓــﻲ ﻋــﺎم  .2014وﻟﻜﻦ
ﻣﻊ إﺻﻼﺣﺎت رواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ،وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ،
واﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻴﻮم ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ .وﻳﺒﺪو
ً
اﻟﻘﻮﻣﻴﻮن اﻟﻤﺘﺸﺪدون راﻫﻨﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺟﺰر ﻛﻮرﻳﻞ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﺑﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ وﻻﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2021
ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ أن ُﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،إﻻ أن
إرﺛﻪ ﻗﺪ ﻳﺬوب ﻣﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﺠﻠﻴﺪ.

زواﻳﺎ ورؤى

ً
ﻳﺘﺒﻊ ﻏﺪا ...

ﻣﺠﻠﺔ »اﻟﻌﺮوة
اﻟﻮﺛﻘﻲ« ﺗﺬﻛﺮ أن
اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﻟﺪ ﻓﻲ
»أﺳﻌﺪ آﺑﺎد« ﺳﻨﺔ
1838م واﻧﺘﻘﻞ ﻣﻊ
أﺑﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺎﺑﻞ

ً
أﻋﺮف ﻣﻘﺪﻣﺎ ردود ﻓﻌﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻷﻟﻘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ! وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺒﺔ ﻟﻴﻜﺘﺒﻮا ﻟﻬﻢ
أﺑﺤﺎﺛﻬﻢ وﻣﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﻔﺤﺔ واﺣــﺪة
ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﺘﺎب أو ﻣﺠﻠﺔ ،وإن ﻛﺘﺒﻮا ﻳﻘﻌﻮا ﻓﻲ أﺧﻄﺎء ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻء ﺗﺒﻮءوا ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻨﻔﺎق،
وﻓ ــﻲ ﻇــﻞ ﻇ ــﺮوف ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻣـﻌــﺮوﻓــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻓﻤﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻤﻦ؟ وﻟﻤﺎذا؟
وﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺪي ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳـﻤــﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ذﻟــﻚ ﻓﻲ
ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح
ً
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺒﺤﺚ أوﻟﺌﻚ "اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن" وﻳﻨﺸﺮون أﺑﺤﺎﺛﺎ
ً
ﻣﻨﺬ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ؟ اﻟﺠﻮاب ﻷن اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن ﻛﻤﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ! وﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﺮﺗﺠﻠﻮن
ً
ﺳﻴﻤﻨﺎرا )ﻧﺪوة( أو ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻋﺎﻣﺔ؟ واﻟﺠﻮاب ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻘﺮؤون ﻣﺎ ﻛﺘﺐ
ٌ
ﱞ
ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﺨﺼﺼﺎت ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ
ﺣﻀﻮر
ﻟﻬﻢ! وﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﻜﻮن ﻷﻏﻠﺒﻬﻢ
أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ؟ وﺣﺘﻰ ﺗﻀﻴﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﻄﺮﺣﻬﺎ ﻳﻠﺠﺄ أوﻟﺌﻚ إﻟﻰ اﻟﻬﺠﻮم ﻛﺄﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ،وﻗﺪ ﻧﺘﻬﻢ
ً
ﺑﺄن ﻣﺎ ﻧﻄﺮﺣﻪ ﻳﻌﺪ ﺗﺠﺮﻳﺤﺎ ﺑﺎﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ،ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﺎﻣﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﺑﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،وﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻛﻠﻤﺔ أو ﻣﺴﻤﻰ "أﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ" ﻻ
"اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ" ،وﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺘﺤﺮك اﻟﻜﺘﺒﺔ ،وﻻ ﻧﻘﻮل اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ً
ً
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻣﺎدﻳﺎ ووﻇﻴﻔﻴﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات
"واﻷﻟﻘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ" ﻟﻠﺮد ،وﻧﺤﻦ ﺟﺎﻫﺰون ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ،ﻷن ﺗﻌﻠﻴﻤﻨﺎ
ﻓﻲ ﺧﻄﺮ وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺗﺤﺘﻀﺮ .وﺳﺒﻖ أن ﻗﻠﻨﺎ إﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ً
ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺮوﻳﺒﻀﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ أن ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺨﻠﻒ ذﻟﻚ،
وﻗﺪ ﺳﻤﻌﻨﺎ وﻗﺮأﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺰورة ،وﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻫﻮ أﺧﻄﺮ وﻫﻮ
ﺗﺨﻠﻒ وﺟﻬﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ،ﻻ ّﻧﺪﻋﻲ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﺎﻟﻜﻤﺎل ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ،
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻼﻫﺜﻴﻦ وراء اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ واﻟﻮﺻﻮل
ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ
إﻟﻰ اﻷﻟﻘﺎب ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺮض ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﻫﺬا اﻟﻤﺮض ً
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﺮﻫﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي أﻧﺸﻄﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﻞ ﻛﻤﻴﺔ.
ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻓﻲ
ﻓﻤﻪ ﻣﺎء؟ ﻛﻤﺎ أن ﺳﻴﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻳﺤﺪان ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻼﺑﺴﺎت
ً
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،إذا ﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﻗﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﻛﺸﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺜﺒﺖ اﻷﻳﺎم ﺻﺪﻗﻴﺘﻬﺎ.
ً
ﻫﻢ أﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻣﻮال وذﻟﻚ ﺗﺰﻟﻔﺎ
ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ واﻟﻮﺟﺎﻫﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺗﻮازن اﻷﻣﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻮت

د .ﻧﺪى ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﻄﻮع
mutawa.n@gmail.com

ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،أﻇﻬﺮت ﺑــﻮادر وﻣﻼﻣﺢ
ﻣﻮازﻧﺔ اﻷﻣﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﻄﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﺨﺮﺟﺖ اﻟﺼﺤﻒ آﻧﺬاك ﺑﻤﺎﻧﺸﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪﻳﺪ،
وﻫﻮ ﺧﻄﺔ ﻣﺎرﺷﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻣﺎﻧﺸﻴﺖ آﺧﺮ أﻣﻨﻲ ،وﻫﻮ إﻧﺸﺎء
ﺣﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ.
وﻣﺎ إن ﻣﺮت أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻗــﺮأت ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻷﺣــﺪاث ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺸﻚ،
واﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺤﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺎر اﻧﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ،
ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ اﻟـﺤــﺮب ﻣــﻦ ﺳﺎﺧﻨﺔ إﻟــﻰ ﺑ ــﺎردة ﺑﻴﻦ اﻷﻗـﻄــﺎب اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧــﺮ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻐﺮب ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺼﺮة ﻓﻲ
اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﺤﺬر اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﻤﻊ وﻋﻨﻒ ورﻏﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻦ
ً
أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺪءا ﺑﺘﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﻋﺎم  ،1948وﺗﻄﻮر إﻟﻰ رﺑﻴﻊ
ﺑــﺮاغ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،واﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ ،ﻓﺘﻄﻮرت
اﻷﺣ ــﺪاث إﻟــﻰ إﻧـﺸــﺎء ﺟﺴﺮ ﺟــﻮي ﻹﻧـﻘــﺎذ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وإﻣــﺪادﻫــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻓــﺄدرك اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻧﻬﺎ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة،
وﻏﻤﺮت ردود اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻮﻟﺪة أزﻣﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﺎن ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ،واﺑ ـﺘــﺪأت اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓــﻲ رﺳــﻢ اﻟﻤﻼﻣﺢ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ .ﻓــﺎﺑـﺘــﺪأ ﺗﺸﺮﺷﻞ ﺑــﺈﻃــﻼق ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﺘﺎر
اﻟـﺤــﺪﻳــﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وأﺳ ــﺪل اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺮوﻣﺎن ،اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﺘﻲ ﺗﺮزح ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻄﻮر ،اﻟﺬي ﻗﻄﻒ ﺛﻤﺎر اﻟﺜﻮرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
وﺑــﺎدر ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺗﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺪول
ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻖ اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻘﻂ .وﺗﺄﺛﺮت دول اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ،ﻓﺘﺒﻨﺖ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺤﺬر واﻟﺤﻴﻄﺔ
ورﺳﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﻮاﺟﺲ اﻟﺤﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ
واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻟﻢ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
وﻣﺎ إن اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة  ،1990ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻌﺎدت اﻟــﺪول ﻗﻮاﻫﺎ
ﺑﻌﺪ ﻛــﺎرﺛــﺔ اﻟـﻐــﺰو .ﻟﻘﺪ آن اﻷوان ﻟﺘﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺰﻳﺞ ﻣــﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد،
وﺗﻘﻄﻒ ﺛﻤﺎر اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺎدة ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻗﺒﻞ ﻋﺪة أﻳﺎم.

ﻣﺎرك ﻟﻴﻮﻧﺎرد*

ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة؟
ﻫﻞ ﺗﺆدي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎﻳﻮ إﻟــﻰ ﺛــﻮرة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؟ ﻫــﺬا ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻷﺣــﺰاب
اﻷﺣــﺰاب اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .ﻻ ِ
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،ﺑﻞ
ﺑﺎﻧﻘﻼب ﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ً
ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺣﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻨﺎس أﻳﻀﺎ ،ورﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻋﻦ روﺳـﻴــﺎ ،واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ،
واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ أي ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎرة ﺣﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،
وﻋﻜﺲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺒﺪل اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ،وﻣﻨﻊ
زواج ﻣﺜﻠﻴﻲ اﻟﺠﻨﺲ.
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻮﺣﺪة ًاﻷوروﺑﻴﺔ،
اﻷﺣﺰاب اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ً
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر .ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺤﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎرح
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ،ﻗﺎدﺗﻪ ﺳﻮﺳﻲ دﻳﻨﻴﺴﻮن وﺑﺎول زرﻛﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ُ
وﺳﻴﻨﺸﺮ
ُ
أﻛﺜﺮ
ﺧــﻼل ًأﻳ ــﺎم ،ﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻗــﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ً
ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻫــﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ً
ّ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺷﻜﻠﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة وﻻ ّ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﺈﻗﺒﺎل واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم وﻟﺖ ،ﻓﻘﺪ
ّ
ﺗﺤﻮل ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﺣﺪث
ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻮم أوروﺑﺎ .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺸﻌﺒﻮي ﻣﺜﻴﺮ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﺘﻴﻒ ﺑﺎﻧﻮن
إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﺋﺘﻼف ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ،
وﻧﺎﺋﺐ
أﻧﺸﺄ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻬﻨﻐﺎري ﻓﻴﻜﺘﻮر أورﺑﺎن
ً
رﺋﻴﺲ ا ًﻟ ــﻮزراء اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ اﺋﺘﻼﻓﺎ
ﺷﻌﺒﻮﻳﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﺘﻘﺸﻒ
واﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻠﻬﺠﺮة .ﻫﺪف أورﺑﺎن وﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻋﻜﺲ
اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﻻ ﺗﺸﻤﻞ رؤﻳﺘﻬﻤﺎ
ﻣــﺎ ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ إﻋ ــﺎدة ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟـﻐــﺮب ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻏﻴﺮ
ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ.

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن إﻗﺒﺎل اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ
ﺳـﻴـﻜــﻮن أﻋ ـﻠــﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﻧﺴﺒﺔ  ٪٢٠إﻟ ــﻰ ٪٤٠
اﻟﻤﻌﺘﺎدة ،ﻓﻜﻤﺎ ﻧﺠﺢ ﻣﺆﻳﺪو ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
اﻻﺗﺤﺎد
ً
ﻳﻤﺘﻨﻌﻮن ﻋﺎدة ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ
اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون
ﺑﺄن اﻷﺣﺰاب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻧﺴﻴﺖ أﻣﺮﻫﻢ ،وإذا أﻗﺒﻞ ﻫﺆﻻء
اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﺆﻳﺪو
اﻟﻘﺎدة اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻴﻦ أﻣﺜﺎل اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ
ﻣﻴﺮﻛﻞ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل ،ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ
أداء أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ًﻣﻤﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي
اﻟﻴﻮم .اﻛﺘﺸﻒ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
ّ
ﻟﻠﻮﺣﺪة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أن ﺗﺠﻤﻊ ّاﻷﺣــﺰاب اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ّ
اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺷﻜﻞ أﻗﻠﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻳﻘﻠﺺ
إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺪرة اﻻﺗﺤﺎد ً اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣـﺨــﺎوف اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ أﻧــﻪ ﻳـﻬــﺪد ﻣﺒﺎدﺋﻪ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﻊ ﺛﻠﺚ
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻮن ﻋﺮﻗﻠﺔ
ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻗــﻮاﻋــﺪ
ﻓ ــﺮض ﻋـﻘــﻮﺑــﺎت ﺿــﺪ دول أﻋ ـﻀــﺎء ً
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺿﺪ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰب اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا وﺣﻜﻮﻣﺔ
أورﺑﺎن ﻓﻲ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ً
ﻗــﺪ ﻳﻨﺠﺢ اﻟـﻤـﺘـﻤــﺮدون اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻮن أﻳـﻀــﺎ ﻓﻲ
ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ أو
ﺣﺘﻰ دﻓﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻧﺤﻮ "ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ"
ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد
اﻟﺴﻨﻮات ﻷﻋﻮام  ٢٠٢١ﺣﺘﻰ  ،٢٠٢٧إذا ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ
اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﻳﺔ .وﻣــﻊ أﻗﻠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻗﻠﺔ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ درب
ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ

اﻷوروﺑﻴﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻮزون
ﺑﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﺗﻮاﻗﻴﻦ إﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻲ اﻷ ًﻣــﻮال أو ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗــﺮارات ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وإن
أﺣﺰاﺑﺎ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻤﻠﻚ رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻣﻊ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺪﻓﻬﺎ ً
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ روﺳﻴﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺳﻴﺴﻌﻰ
اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻮن إﻟﻰ إﺣﺒﺎط ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎخ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﺰاﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻊ إﻋﺎدة اﺻﻄﻔﺎف ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺳﻊ داﺧﻞ
دول أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ،ﺳﻴﻌﻨﻲ اﻟﻨﺠﺎح
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ً إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻴﻦ
واﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﺳﺘﻌﻘﺪ إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ وﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﻟﺪﻧﻤﺎرك اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ .وﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ.
وﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ اﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ وﻗ ــﻮع اﻷﺣـ ــﺰاب اﻟﻤﺆﻳﺪة
ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮك اﻟﺬي ﺗﻨﺼﺒﻪ اﻷﺣﺰاب
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،ﻓﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء أوروﺑﺎ،
ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن ،واﻟﺨﻀﺮ ،واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب
اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﺻــﺮاع ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ وأﻧﺼﺎر اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪي
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﻮد
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪة
اﻷوروﺑﻴﺔ دون ﺳﻮاﻫﻢ.
ﻟﻢ ُﺗ َ
ﺤﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻲ ﻧﺘﻔﺎدى
اﻟﻔﺸﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻳﺪي اﻟﻮﺣﺪة اﻷوروﺑـﻴــﺔ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮق ﺗﺜﺒﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ
اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻮن ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺼﻮرﻳﻦ إﻳﺎﻫﻢ ﻛﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻟﻠﻮﺿﻊ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﺻﺮﻳﺢ

وﺻﺎدق ﻟﻌﻴﻮب اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ًﻣﻊ ﺗﻔﺎدي اﻟﻨﻮع
اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻ
ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ دﻋﻢ أﻛﺜﺮﻳﺔ واﺿﺤﺔ.
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻋﻴﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻷوروﺑ ـﻴ ـﻴــﻦ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ
ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻷوروﺑﻴﺔ أن ﻳﺒﺪؤوا ﺑﻨﺸﺮ أﺳﺒﺎب "ﺷﻘﺎق"
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ً
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ ،ﻳـﺒــﺪو ﺟﻠﻴﺎ أن ﻣﺼﺎﻟﺢ أورﺑ ــﺎن
وﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻻ ﺗﺘﻼﻗﻰ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ أورﺑﺎن اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣــﻦ ﻛــﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻳــﺪﻋــﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ إﻟــﻰ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮن إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ
دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺆﻳﺪي اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻟﻨﺎﺧﺒﻲ
اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ أن ﻳ ـﺒــﺮزوا ﻫ ــﺬه
ً
ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ .ﻟﻨﻀﻊ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛــﻞ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ
اﻷﺧـ ــﺮى اﻟـﺘــﻲ ًﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣ ــﺎﻛ ــﺮون ،ﻳـﺒــﺪو اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺪرﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﺸﺮك اﻟﺸﻌﺒﻮي .ﻓﻔﻲ
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي أﻟﻘﺎه ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ذﻛﺮى ًﻳﻮم اﻟﻬﺪﻧﺔ ،وﺻﻒ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻛﻨﻘﻴﺾ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ،
راﻓـﻀــﺎ اﻟــﺮواﻳــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ إن اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ
ﻳﻌﺎرﺿﻮن "اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ" ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺬل أي ﺟﻬﺪ ُﻟﻴﻈﻬﺮ
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻪ أن ﺗﺠﻌﻞ "ﻧﺎﺧﺒﻲ اﻟﻴﺴﺎر"
ﻳ ـﺸ ـﻌــﺮون ﺑــﺎﻟـﻄـﻤــﺄﻧـﻴـﻨــﺔ ﺣ ـﻴــﺎل اﻟـﻌــﻮﻟـﻤــﺔ واﻟــﺪﻣــﺞ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻣﺎ زاﻟﺖ
اﻷوروﺑﻲ .ﻣﻦ ّ
اﻟﻤﺎﻛﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻤﺆﻳﺪ
ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﻓﻀﻞ .وﻟﻜﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻔﺎدي ﺛﻮرة
ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺎﻛﺮون
واﻟـﻘــﺎدة اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ إﻟﻰ
ﺧــﺎرج داﺋﺮﺗﻬﻢ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وأﻻ
ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﺪ وﻗﻌﻮا ﻓﻲ ﺷﺮك اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻠﻮﺣﺪة
اﻷوروﺑﻴﺔ.
*أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ،«٢٠١٩ ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑـ »اﻟﺒﻮرﺻﺔ« ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ً
ﻓﺾ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ ﻏﺪا ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﻛـﺸـﻔــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻓ ــﻲ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﻟــ"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" أﻧﻪ
ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮح اﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ %50اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ
رأﺳﻤﺎل اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ اﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑ ـﻨ ـﺸــﺮة اﻻﻛـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎب ،واﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق
ﻣﻊ وﻛــﻼء اﻟﺒﻴﻊ ،ووﺿــﻊ آﻟﻴﺔ
اﻻﻛﺘﺘﺎب ،وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
وﻣ ـﻌــﺮوف أن ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ رأس
اﻟﻤﺎل ﺳﺘﻜﻮن  %44ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣــﻊ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
و  %6ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮ ﻣـ ــﺔ ،و %50
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

وﺑـﻴـﻨــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أن ﻣﻠﻒ
اﻟ ـﻌ ـﻄ ــﺎءات اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺪة
اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ﺣ ـﺴ ـﻤ ــﺖ وﺑ ــﺎﺗ ــﺖ
اﻟ ـﻌ ـﻄــﺎء ات رﺳـﻤـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻬﺪة
ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺨ ـﺼ ـﺨ ـﺼــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪة
أن ﺗ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻒ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑــﻮرﺻــﺔ أﺛﻴﻨﺎ ﻗﺪم
ﻋﻄﺎءه ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪم ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري وﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ
ﻋﻄﺎءه أﻣﺲ اﻷول.
وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺴﻢ ﻏﺪا
ﺳﻴﻜﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻄﺎء اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ،ﺑـﻌــﺪ أن ﺗــﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ.
وﻗﺎﻟﺖ إن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ
ﻟ ــﺪﻳ ــﻪ رﻏ ـﺒ ــﺔ أﻛ ـﻴ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔــﻮز

ﺑﺤﺼﺔ اﻟ ـﻤــﺰاﻳــﺪة اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ا ﻟ ـ ـﺒـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻐـ ــﺔ  ،%44ﻟ ـ ــﺬ ﻟ ـ ــﻚ ﻣــﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻄﺎء ات
ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ راﺑ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺔ،
وﺳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ
ﺷــﺮﻛــﺔ ﻓــﺮﻳــﺪة ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋـﻬــﺎ ﻓﻲ
ا ﻟـﺴــﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ
ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
و ﻛـ ـ ـﺸـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ أن أ ﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﺳ ــﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق
اﻟﻤﺎل ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻜﻴﻤﻲ ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ
ﻓـ ـﺘ ــﺢ ﺻـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻄـ ــﺎءات،
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ أﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ
اﻟﻐﻠﻖ ،ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

وﻋـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻗ ـ ـ ــﻞ ،ﻛـﻤــﺎ
ﺳ ـﻴ ـﺤ ـﻀ ــﺮ أﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
ﻣـ ـﻔ ــﻮﺿ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ وأﻋـ ـﻀ ــﺎء
اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ وﻣـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻠ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻲ
اﻟﻌﻄﺎءات.
وﻳــﺮﺗ ـﻘــﺐ أن ﺗــﺮﺗــﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ
إﻋﻼﻧﺎ ﻋﻠﻨﻴﺎ وﻣﺆﺗﻤﺮا ﻣﻮﺳﻌﺎ
ﻟﻜﺸﻒ ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑ ــﺄول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﻨﺬ
ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات ﻃـ ــﻮﻳ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻳ ـﺸ ـﻬ ــﺪﻫ ــﺎ
اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻘﺐ
أن ﺗ ـﻜ ــﻮن اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻋ ـﻄ ــﺎء ﺑﻌﺪ
آﺧﺮ ﻋﻄﺎء ﺗﻢ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10
ﺳﻨﻮات وﻫﻮ ﻋﻄﺎء ﻓﻴﻔﺎ.

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٥٠٤

٥.٢٥٣

٤.٧٩٥

٢.٥٥٥ ٢.٩١١ ٣.٢٨٨

إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻮم
اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ »اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت« و»اﻟﺘﺄدﻳﺐ«
ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ  ٪١٠ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺷﺘﺮاك
●

ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" إن ﻋــﺪم اﻟﺘﺰام
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻤــﺪرﺟــﺔ ﺑ ـﺴ ــﺪاد ﻗـﻴـﻤــﺔ رﺳـ ــﻮم اﻻﺷ ـﺘ ــﺮاك
ً
اﻟﺴﻨﻮى ،ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﻏﺪا اﻟﺨﻤﻴﺲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﻴﻮﻣﻲ
ّ
ﺳﻴﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻛﺨﻄﻮة ﺗﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻛﺨﻄﻮة أﺧﻴﺮة ،ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب رﺳﻮم
ﺗﺄﺧﻴﺮ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺷﺘﺮاك.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ّﻗﺪﻣﺎ اﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
اﻋﺘﺮاﺿﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻃﻠﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ رﺳــﻮم
اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي.
وذﻛـ ــﺮت أن ﺷــﺮﻛــﺎت ﺑ ــﺪأت ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ ﺳ ــﺪاد ﻗﻴﻤﺔ
رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺣﺪدت
ﻳﻮم  15اﻟﺠﺎري ﻣﻮﻋﺪا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﺴﺪاد اﻟﺮﺳﻮم.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﺿﻄﺮت اﻟﻰ إﻳﻘﺎف
ﺷــﺮﻛــﺎت ﻋــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺪاول ،ﻧـﻈــﺮا إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪم دﻓـﻌـﻬــﺎ رﺳــﻮم
اﻻﺷ ـﺘ ــﺮاك اﻟـﺴـﻨــﻮي ،وأﺻـ ــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘــﺄدﻳــﺐ ﻗ ــﺮارا
ﺑﺤﻘﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻰ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،ﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ،
ﺑﻌﺪ ﺗﻐﺮﻳﻤﻬﺎ  1000دﻳﻨﺎر ،ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﺤﻮ  ٢٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك وأﺳﻬﻢ »زﻳﻦ« و»أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ« ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت
أﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.76ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗـﻌــﺎدل 39.45
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5253.71
ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،وﺳ ـ ــﻂ ﺳ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ 23.6
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  147.6ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺳـ ـﻬ ــﻢ ،ﻧ ـﻔــﺬت
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل  5473ﺻـﻔـﻘــﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ رﺑــﺢ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.87ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻫــﻲ  47.48ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻣـﻘـﻔــﻼ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى  5504.21ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮ ﻟــﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  18.7ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳ ـﻬ ــﻢ ﻣ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  54.5ﻣـﻠـﻴــﻮن
ﺳﻬﻢ ﻧـﻔــﺬت ﻋﺒﺮ  2715ﺻﻔﻘﺔ ،وﻧﻤﺎ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.49
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي  23.21ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  4795.32ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  4.9ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  93ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  2758ﺻﻔﻘﺔ.

ﻟـﻜــﻦ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻋـﻨــﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪودة أﻓ ـ ـﻀـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﺑ ــﻞ ﻧ ـﻤ ــﺎ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴــﻮق
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ،وﻟـﻜــﻦ ﻟﻴﺲ ﻛـﺤــﺎل اﻟﺴﻮق
اﻷول ،ﺣـﻴــﺚ ﻟ ــﻢ ﺗـﻜــﻦ اﺳ ـﻬــﻢ اﻟـﻨـﺸــﺎط
وأﺳﻬﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ،
ﻓـﻜــﺎن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ،وﺳﺎﻫﻢ
ارﺗﻔﺎع أﺳﻬﻢ ذات أﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻐ ـ ّـﻴ ــﺮ ﻟ ـ ــﻮن اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ أﺣﻤﺮ اﻟﻰ أﺧﻀﺮ وﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻟﺘﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﺗﺴﺠﻞ
ّ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻴﺪة ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻨﺸﺎط ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑــﺂﺧــﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق اﻷول.
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،وﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ا ﻟـﺜــﺎ ﻟـﺜــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﻟـ ــﻲ ،ﻛـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮن اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺮ ﻫــﻮ
اﻟـﺴـﻤــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺎرزة ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮات اﺳ ــﻮاق
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ،ﺣـﻴــﺚ ﺗــﺮاﺟــﻊ

ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﺪا ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺬي ﻧﻤﺎ،
واﻟ ــﺬي أﺳﻠﻔﻨﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻧﻤﻮه ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول،
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﺗﺎﺳﻲ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻮاق وﺑﻀﻐﻂ
ﻣــﻦ اﻟـﺴــﻮق اﻟﻘﻄﺮي اﻟــﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ
اﻟﺨﺴﺎرة وﺧﺴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وﻛﺬﻟﻚ اﺑﻮ ﻇﺒﻲ وأﻳﻀﺎ دﺑﻲ ﺑﻨﺼﻒ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻣﻌﻈﻢ

اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎت
اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ اﻷول
وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺎﻣﺸﻲ.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣﺎﻟﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻰ اﻟﻠﻮن
اﻷﺧـ ـﻀ ــﺮ ،ﺣ ـﻴــﺚ ارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات
 6ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫــﻲ ﺑﻨﻮك ﺑ ـ  14.1ﻧﻘﻄﺔ،
وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ ﺑ ـ  11.1ﻧـﻘـﻄــﺔ ،واﺗ ـﺼــﺎﻻت

ﺑـ ـ  3.5ﻧ ـﻘــﺎط ،واﻟـﻨـﻔــﻂ واﻟ ـﻐ ــﺎز ﺑـ ـ 2.3
ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ﺑـ ـ 2.1
ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑ ـ  0.95ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻧـ ـﺨـ ـﻔـ ـﻀ ــﺖ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات  3ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
ﻫــﻲ ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑ ـ  11.5ﻧﻘﻄﺔ،
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  10.6ﻧﻘﺎط ،وﻋﻘﺎر
ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ،واﺳﺘﻘﺮت ﻣﺆﺷﺮات أرﺑﻌﺔ
ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت ﻫ ــﻲ ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ ورﻋــﺎﻳــﺔ
ﺻ ـﺤ ـﻴ ــﺔ وﻣـ ـﻨ ــﺎﻓ ــﻊ وﻣـ ـ ـ ــﻮاد أﺳ ــﺎﺳ ـﻴــﺔ
وﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻐﻴﺮ.

ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻧـﻤــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﺧـ ــﺮى ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ،ﺣﻴﺚ
ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ
اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟ ــﺬي ﻛــﺎن اﻷﻓـﻀــﻞ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ
ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎرﺑﺖ 0.9
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺑــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﺑـﻨــﻮك اﻟﺨﻠﻴﺞ
واﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﻴﺘﻚ ،وﻛﺬﻟﻚ ورﺑﺔ ،وأﻳﻀﺎ
ﺑـﻌــﺾ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ذات اﻷوزان،
ﻣ ـﺜــﻞ زﻳ ــﻦ وأﺟ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﺘــﻲ ،وﻫ ـﻤ ــﺎ اﻷﻛ ـﺒــﺮ
واﻷﻫﻢ وزﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول،

وﺗ ـ ـﺼـ ــﺪر ﺳ ـﻬ ــﻢ ﺧ ـﻠ ـﻴــﺞ ب ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ
اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗﺪاوﻻﺗﻪ  5.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،وﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ
ﺑـﺘــﺪاول  3.1ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳـﻨــﺎر ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ
ﺑـﺘــﺪاول  2.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وراﺑ ـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ
أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ ﺑـﺘــﺪاول  1.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا
ﺳﻬﻢ زﻳﻦ ﺑﺘﺪاول  1.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.21ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻛـﺜــﺮ
ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺪاول ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  19.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ،
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﺪاول  12.1ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺘﺪاول
 10ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺳـﻬــﻢ ،وﺑـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 4.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ أﺑﻴﺎر
ﺑﺘﺪاول  9.3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،وﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟــﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺳﻬﻢ ﺟﻲ إف إﺗﺶ ﺑﺘﺪاول  7.9ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳﻬﻢ ،وﺑﺨﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗ ـ ـﺼـ ــﺪر ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ
ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﺳـﻬــﻢ ﻣ ـﻌ ــﺎدن ،ﺣـﻴــﺚ ارﺗـﻔــﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ أوﻟﻰ
ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  17ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑﻌﺎ
ﺳـﻬــﻢ ﻣ ـﻨــﺎزل ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
وأﺧ ـﻴــﺮا ﺳـﻬــﻢ ﺗ ـﺠــﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ  6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳﻬﻢ
إﻳﻔﻜﺖ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  16.2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﻼه ﺳﻬﻢ اﺟﻴﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 7.3
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪن ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت

» :«GfHﺑﻴﻊ أﺻﻮل ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑـ  ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

»أﻋﻴﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« ١٣٢ :أﻟﻒ دﻳﻨﺎر رﺑﺢ »أﺟﻴﺎل« رﺑﺤﺖ  ٢.٤٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري
أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺟﻴﺎل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ أن
ً

١١٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر رﺑﺢ ﻋﺎم ٢٠١٨

أﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ أﻋ ـﻴــﺎن اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻗ ـﻴــﺎم ﺷــﺮﻛــﺔ ﻋ ـﻨــﺎن ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻌﻘﺎري ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%99.9ﺑﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.52ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻗﺎﻟﺖ »أﻋﻴﺎن« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ أﻣﺲ ،إن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺳﺘﺤﻘﻖ
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﻳﺒﻠﻎ  132أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﺳﻴﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﻌﺎم .2019

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  2.46ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺑﺎح ﺑﻨﺤﻮ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ »أﺟﻴﺎل« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ،إن ﺗﺮاﺟﻊ أرﺑــﺎح اﻟﻔﺘﺮة
ﻳﻌﻮد إﻟﻰ وﺟــﻮد رﺑﺢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ -
اﺳﺘﺮداد ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ.

»اﻟﻐﺎﻧﻢ« ﺗﺸﺘﺮي  ٧٥.٨ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
 ٢.٤ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »ﻣﻴﻨﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«
ﺑـ »اﻟﺨﻠﻴﺞ«
ﻓﻲ  ٩أﺷﻬﺮ
أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح
 2.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  243.73أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
.2017
وﺑﺤﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ،أﻣﺲ ،ﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
ً
 27.65ﻓﻠﺴﺎ ﻓﻲ  9اﺷﻬﺮ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ  2.99ﻓﻠﺲ ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم .2017
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن اﻟﺘﺤﻮل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻳـﻌــﻮد ﺑﺼﻔﺔ أ ﺳــﺎ ﺳـﻴــﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ رأﺳﻤﺎل اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.

»أﻋﻴﺎن« ﺗﺮﺑﺢ  ٧٨أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻴﺎن ﻟﻺﺟﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
وﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻋـﻴــﺎن اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ واﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﺑــﺪورﻫــﺎ ﻟ ـ »أﻋـﻴــﺎن
ﻟﻺﺟﺎرة« ،ﺑﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.52ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر
وﻗﺎﻟﺖ »أﻋﻴﺎن ﻟﻺﺟﺎرة« ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ،أﻣﺲ ،إن اﻟﺼﻔﻘﺔ
ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻــﺎﻓــﻲ رﺑــﺢ ﻳﺒﻠﻎ  78أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ﺳﻴﺘﻢ
إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2019

أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎﻧﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وأﺷ ــﺎرت ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ أﻣــﺲ ،ﺑــﺄن ﻛﻤﻴﺔ
ً
اﻻﺳـﻬــﻢ ﺑﻠﻐﺖ  75.812.646ﺳﻬﻤﺎ ،ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ  0.275دﻳﻨﺎر،
ﻣﺒﻴﻨﺔ ان اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ  20.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻤﺮ اﻟﻐﺎﻧﻢ.

»اﻟﺜﺮﻳﺎ« ﺗﺮﺑﺢ  ٨٠٩.٨٤آﻻف دﻳﻨﺎر
ﻋﻦ ٢٠١٨
أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ دار اﻟﺜﺮﻳﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أن أرﺑﺎح
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ  809.84آﻻف دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﺎم  2017ﺑﻠﻐﺖ  585.54أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﺑﺤﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ،أﻣﺲ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺤﻮل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺘﺮة ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،واﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻌﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،وﻧﻤﻮ اﻹﻳـ ــﺮادات ،واﻟﺮﺑﺢ
اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ ﻣــﻦ ﺑـﻴــﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣـﻨـﺸــﺂت وﻣ ـﻌ ــﺪات ،ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ دﻳﻮن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ،وﻣﺨﺼﺺ
اﻳ ـﺠ ــﺎرات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ،وﺗـﻜـﻠـﻔــﺔ اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت ،وﻣ ـﺼــﺎرﻳــﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
وادارﻳﺔ ،واﺳﺘﻬﻼك واﻃﻔﺎء ،وﺻﺎﻓﻲ اﻳﺮادات اﻻﻳﺠﺎرات.

ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ) GfHﺟﻲ إف إﺗﺶ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( إن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻗﻌﺖ
ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎرج ﻣـ ـ ــﻦ أﺻـ ـ ــﻮل
ﻋـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ  100ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن
دوﻻر ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺗــﻮ ﻗـﻴــﻊ ﺻﻔﻘﺔ
ﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرج أﺧـ ـ ـ ــﺮى ﺧـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  200ﻣﻠﻴﻮن.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺲ ،ﺣـﺴـﺒـﻤــﺎ
أوردت ﻗـ ـ ـﻨ ـ ــﺎة " ﺳـ ـ ـ ــﻲ إن ﺑــﻲ
ﺳﻲ" ،أن اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻷﺻﻮل
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﺧـﻄــﺔ
ﺗﺨﺎرﺟﺎت أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎر دوﻻر ﺳـﺘـﺘــﻢ
ﻋﻠﻰ  5ﺳ ـﻨــﻮات ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أﻧﻪ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺻ ـﻔ ـﻘــﺎت ﺗـ ـﺨ ــﺎرج ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 150
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﻟـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷﺻ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻢ
ﺑـﻴـﻌـﻬــﺎ ﺑ ـﻬ ــﻮاﻣ ــﺶ رﺑـ ــﺢ ﻛـﺒـﻴــﺮ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو إﻋﺎدة ﺷﺮاء
اﻷﺳﻬﻢ.
وﻓ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺺ ﺳ ـ ـﺒـ ــﺐ
اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﺼﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ
 200ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دوﻻر ﻟـﻤـﺼــﺮف
اﻟـ ــﺮاﺟ ـ ـﺤـ ــﻲ ،أوﺿ ـ ـ ــﺢ أن ﺣـﺠــﻢ
اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﻮﻟـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻮدة ﻟـ ــﺪى
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺗ ـﻔ ــﻮق  1.3ﻣـﻠـﻴــﺎر
دوﻻر ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
وﻛﻔﺎءة رأس اﻟﻤﺎل ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا،
ﻟ ـ ــﺬا ﻓ ـ ــﺈن اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ﺗـﻘـﺘـﻨــﺺ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت

اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ـﻴــﻊ ﻣـ ــﻦ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ
ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻻﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣ ـ ــﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﻮد ﺑــﺎﻟــﺮﺑــﺢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ أو
اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات
ﺑﺸﻜﻞ رﺧﻴﺺ ﺟﺪا.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺲ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ
ﺗـ ــﻢ اﻟـ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻞ إﻟـ ـ ــﻰ اﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق ﻣــﻊ
"اﻟﺮاﺟﺤﻲ" ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻮن،
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  45ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎدت
ﺑــﺎ ﻟــﺮ ﺑــﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﺗﻢ
اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺴــﺪﻳــﺪ اﻻﻟ ـﺘــﺰام
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ــﻦ ،ﺗـ ــﻢ دﻓـ ـ ــﻊ ﺟ ــﺰء
ﻣـﻨــﻪ واﻟ ـﺠــﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺣــﻮاﻟــﻲ
 35ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻴﺴﺪد ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم.
وأﻋـﻠ ـﻨــﺖ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺟــﻲ إف
إﺗــﺶ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ارﺗـﻔــﺎع أرﺑﺎﺣﻬﺎ

اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  11.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2018ﻣﺴﺠﻠﺔ 115
ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 103.19ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن
أﻣﺲ ،أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ رﺑﺤﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ
ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 114.08
ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 104.18ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ،ﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ 9.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأرﺟﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ
ﻓ ــﻲ اﻷرﺑ ـ ــﺎح إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺎت
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ
اﻷﻋﻤﺎل ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم.

ّ
»ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق« ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻌﻤﻼء
ﻧـﺒـﻬــﺖ ﻫـﻴـﺌــﺔ أﺳ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺷ ـﺨــﺎص
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة )(3 -5
ﻣــﻦ اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب اﻟ ـﺴ ــﺎدس )اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت واﻹﺟـ ـ ــﺮاءات
اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟـﻤــﺮﺧــﺺ ﻟ ــﻪ( ﻣــﻦ اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺨﺼﻮص
إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ،ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺰام اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ

ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻌﻤﻼء ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ،واﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم.
وأﻛــﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺳﻠﻒ ،ﻣﻊ ﺿﺮورة
ﻣﻮاﻓﺎة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ – ﻗﻄﺎع اﻹﺷﺮاف
– ﺑﻬﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺤﺪ
ً
ً
أﻗﺼﻰ  60ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة.

١٣
»اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ« ﻳﺮﺑﺢ  ٥١.٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  ٢٠١٨واﻟﻨﻤﻮ ٪١٥.٣
دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

● اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ّ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺟﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﻼءة
ﻦ
ﺗﺒﻴ
ً
● ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ  ١٥ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ و ٪٥أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ

ﺑﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ،وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء،
وﺻﺎﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪى
»اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ« ٣.٩١٤
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر٢.٤٢٥ ،
و ٢.٨٠٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠١٨
ﺗﺪار ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮازﻧﺔ.

أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪ
 اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔﺟ ـ ـﻴـ ــﺪة ﻓـ ــﻰ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم ،2018
اﺗﻀﺤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ
اﻷرﺑـ ــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  15.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻟـﺘـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  51.3ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  44.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺣـ ـﻘ ــﻖ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻧ ـ ـﻤـ ــﻮا ﻓــﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﻠﻐﺖ  121.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﻟﻌﺎم
 2018ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  1.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﻳ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  120.1ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻌﺎم .2017
وارﺗ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﺖ ﺣ ـ ـﻘـ ــﻮق اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ 430.8
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018ﻣــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺔ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاﻫــﺎ
اﻟﺒﺎﻟﻎ  406.9ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ
ﻓﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ.2017
وﺷ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺪ ﺻـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻷرﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎح
ً
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻧـﻤــﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.3ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻟـﻴـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ  84.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم  2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ 81.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وإﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﺳـ ـﺒ ــﻖ ﻣــﻦ
إﻧ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎزات ،ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻌﺪﻻت ﺟﻴﺪة ﻟﻤﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس
اﻟ ـﻤ ــﺎل ﺑ ـﻤ ـﻌــﺪل  16.6ﺑــﺎﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓﻰ

ﻧﻬﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ) 2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ 18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ
 (2017ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑ ــﺎح ،وﻫﻮ
ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ا ﻟ ــﺬي ﺗﻄﻠﺒﻪ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻓــﺮص اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
ً
وﺣﻘﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺎﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺻــﻮل ﺑﻠﻎ 12.4
و 1.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2018واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وأدى
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ
 23.3ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
إﻟﻰ  27.1ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻟﻌﺎم .2018

أﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ
ﺑ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﻎ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ إﺟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﻲ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺟـ ــﻮدات ،وداﺋ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء،
وﺻــﺎﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 3.914
ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر 2.425 ،و2.800
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم  2018ﺗﺪار ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣ ـ ـﺘـ ــﻮازﻧـ ــﺔ ،وﺑ ـ ــﺪرﺟ ـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ــﺪﻗ ــﺔ
واﻟﺤﺮص ،ﻟﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺣـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﻆ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻧ ـﻬــﺞ
ﻣﺘﺤﻔﻆ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻣﻤﺎ

ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل
واﻧـﺨـﻔــﺎض ﻧﺴﺒﻪ اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻋﻨﺪ  1.27ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ )ﻓﻲ
 1.39 :2017ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ( وﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗـﻐـﻄـﻴــﺔ  334ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ .وﺧ ــﻼل
اﻟﻌﺎم ،ﻃﺒﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻨﻚ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﺑ ـﺨ ـﺼــﻮص
ﻣﻌﻴﺎر اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﻲ
رﻗﻢ .9
وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ
أﻓ ــﺎد رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ .د .أﻧــﻮر اﻟﻤﻀﻒ
ﺑﺄﻧﻪ »ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣــﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2018أن ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺴﻴﺮة ﻧﺠﺎﺣﻪ
ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وأن ﻳﺮﺳﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻳـ ــﺪة ﻛ ـ ــﻮاﺣ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك
اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﺮاﺋـ ــﺪة ،ﻟ ـﻴــﺲ ﻓﻘﻂ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﺑــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أﻳﻀﺎ«.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﻀﻒ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت ،ﻓــﺈن اﻟﺒﻨﻚ
ﻳــﻮا ﺻــﻞ ﺳﻌﻴﻪ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور
ﻓﻌﺎل ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻤﻦ )رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة  ،(2035وذﻟ ــﻚ اﺳﺘﻨﺎدا
إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط اﻟـ ـﻘ ــﻮة
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ــﺪﻋـ ــﻮ إﻟ ــﻰ
اﻟـﺘـﻔــﺎؤل ،وﻣــﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﺎﻧﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم.

إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
وﻟﻔﺖ اﻟﻤﻀﻒ إﻟــﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ »اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ« ،واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺄرﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﺮاﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ــﺪﻋـ ــﻢ ﺛ ـﻘــﺔ
وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺒﻨﻚ
راﺋ ــﺪ ﻳـﻘــﺪم اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻷﻣﺮ

»اﻟﺘﺠﺎرة«١٩.٣ :
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
واﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ إن إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟ ــﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ
ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ
واﻻﻧـ ـﺸ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻋ ــﻮﻣ ــﺔ
ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠــﻒ أﺻ ـﻨــﺎﻓ ـﻬــﺎ ﺑﻠﻎ
 19.3ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻓــﻲ
ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ »اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة«
ﻓـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ أن
ﻗـﻴـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎﻟــﻎ اﻟـﻤــﻮﺟـﻬــﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟ ـﻤــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  5.6ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﺑ ـ ـ ــﺄن ﻣ ـﺠ ـﻤــﻞ
ﻗﻴﻤﺔ د ﻋ ــﻢ ﻣ ــﻮاد اﻟﺤﻠﻴﺐ
وﻣـ ـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـ ــﺬﻳ ـ ـ ـ ــﺎت اﻷﻃ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎل
ﺑــﺄﻧــﻮاﻋ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻠــﻎ  432أﻟــﻒ
دﻳـﻨــﺎر ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻬﺎ أﻧﻔﻘﺖ
ﻋﻠﻰ  17ﺻﻨﻔﺎ.
وذ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت أن ﻗـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ
دﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاد اﻻﻧ ـﺸ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
ﺑـ ـ ـﻠـ ـ ـﻐ ـ ــﺖ  13.2ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮن
دﻳـﻨــﺎر ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ا ﻟ ـﻤــﻮاد
اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻧـ ـﺤ ــﻮ 2.61
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻮزﻋﻴﻦ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ  230785ﺑـ ـﻄ ــﺎ ﻗ ــﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻨﻴﺔ.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر
واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻴﻮرو
واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺻـ ــﺮف
اﻟـ ـ ــﺪوﻻر ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎر،
أﻣﺲ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 0.303
دﻳـﻨــﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﺾ
اﻟﻴﻮرو إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 0.342
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑــﺄﺳـﻌــﺎر
ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺑ ـ ـﻨـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰي ،ﻓـ ـ ــﻲ ﻧ ـﺸ ــﺮﺗ ــﻪ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻪ
اﻹﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧ ـ ــﻲ ،إن ﺳ ـﻌــﺮ
ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺾ اﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
 0.390دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،واﻟ ـﻔ ــﺮﻧ ــﻚ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 0.302د ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎر ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ
ﺑـﻘــﻲ اﻟ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر دون
ﺗﻐﻴﻴﺮ.

ّ
اﻟﺬي أﻫﻠﻪ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺣﺼﺎد
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ درﺟـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﻢ
اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ﻣﻦ وﻛﺎﻻت ﻣﺜﻞ »ﻓﻴﺘﺶ«
و»ﻣﻮدﻳﺰ« و»ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻧﺘﻠﺠﻨﺲ«،
ﺣﻴﺚ أﻛﺪت وﻛﺎﻟﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« اﻟﻤﻼءة
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺪى
اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ  ،+Aوﻋﻠﻰ اﻟﻤـﺪى
اﻟـﻘـﺼـﻴـ ــﺮ ﺑـﺘـﻘـﻴـﻴـ ــﻢ  F1ﻣ ـ ــﻊ ﻧـﻈــﺮة
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘـﺮة .ﻛﺬﻟﻚ ﺛﺒﺘﺖ
وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﻘﻴـﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤـﻠﺔ
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴـ ــﺔ ﺑـﺘـﻘـﻴـﻴــﻢ  A2ﻣ ــﻊ ﻧـﻈــﺮة
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺛ ـﺒ ـﺘــﺖ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ »ﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﺎل
إﻧـﺘـﻠـﺠـﻨــﺲ« اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴــﻢ اﻻﺋـﺘـﻤــﺎﻧــﻲ
ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﺪى ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺑــﺎﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ
ّ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ  ،+Aوﻋﺰزت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺼﻴﺮ اﻟﻤﺪى ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ  ،A2وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت
ﺟ ـ ــﻮدة وﻣ ـ ــﻼءة اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺮاره وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت أرﺑﺎح ﺟﻴﺪة ﺧﻼل
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻋـ ــﺰا رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة
ً
اﻟﻨﺠﺎح اﻟــﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺎﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﻋــﺎم إﻟــﻰ اﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ
ﻣ ــﻦ اﻹدارة اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ وﻓ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋ ـﻤــﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت واﻟـﺤـﻠــﻮل
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،ﺑﻤﺎ
ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮر اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت،
واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﻟــﻸﻓــﺮاد،
واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
وإدارة اﻟﺜﺮوات ،وﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ،
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻓﻀﻞ

اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑــﺎح،
أﻋ ـﻠــﻦ اﻟـﻤـﻀــﻒ أن ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺮر اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح
ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  15ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ )15
ﻓـﻠـﺴــﺎ ﻟـﻠـﺴـﻬــﻢ اﻟ ــﻮاﺣ ــﺪ( وﺗــﻮزﻳــﻊ
أﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
) 5أﺳـﻬــﻢ ﻟـﻜــﻞ  100ﺳـﻬــﻢ ﻋ ــﺎدي(
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،وﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻰ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ أﻛ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ ،ﻃــﺎرق ﻣﺤﻤﻮد ،اﻋﺘﺰازه
ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻫ ــﺬه اﻟـﻨـﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻟﻌﺎم  ،2018ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه
ً
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﺠﻞ ﻋﺎﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋــﺎم  2015ﻟﺘﺠﺴﺪ
رؤﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ وأﻫـ ــﺪاﻓـ ــﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻨﻤﻮ.
وأﺿ ـ ــﺎف ﻣ ـﺤ ـﻤــﻮد :ﺑ ـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣــﻦ ﻧـﺠــﺎح ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧـ ـﻔـ ـﺨ ــﺮ ﺑـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮﻟـ ـﻨ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋ ــﺪد
ﻣـ ــﻦ ﺟـ ــﻮاﺋـ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰ ﺧ ـ ــﻼل ﻋ ــﺎم
 ،2018وﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ
إﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ﻟ ـﻌ ــﺎم  ،2018وﺟ ــﺎﺋ ــﺰة
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻌﺎم ،2018
وﺟﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓــﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم  2018ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺎل
واﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺮﻣــﻮﻗــﺔ،
ﺑ ــﺈﺷ ــﺮاف ﻣــﻦ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ »ﺳ ــﻲ ﺑﻲ

د .اﻧﻮر اﻟﻤﻀﻒ

آي ﻓــﺎﻳـﻨـﻨـﺸــﺎل« ﻧــﺎﺷــﺮي اﻟﻤﺠﻠﺔ.

ﺧﻄﻮات ﻛﺒﻴﺮة
وأوﺿ ــﺢ أن »اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ«
ﻳﺴﻌﻲ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﻋﻤﻼﺋﻪ ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻗﻤﻨﺎ
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018ﺑﺨﻄﻮات ﻛﺒﻴﺮة
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓــﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
وﺗـﻤـﻬـﻴــﺪ اﻟـﺴـﺒـﻴــﻞ أﻣــﺎﻣ ـﻬــﻢ ﻧﺤﻮ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ.
وﺗﺎﺑﻊ :ﻻ ﻧﺰال ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة
ﻗــﺪرات اﻟﻌﻤﻼء وإﺛ ــﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﻧ ــﻮﻓ ــﺮه ﻟﻬﻢ
ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻬ ــﺎﺗ ــﻒ اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺎل ،ﻣــﻊ
اﺳﺘﻤﺮارﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ـﻨ ــﺎ ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ .ﻛـﻤــﺎ
اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪﻣ ـﻨــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ ﻓــﻲ

اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٨

إﻧـ ـﺸ ــﺎء أﺣ ـ ــﺪث ﻓ ــﺮوﻋ ـﻨ ــﺎ ﺑﻤﺠﻤﻊ
اﻷﻓﻨﻴﻮز – اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺬي
ﻳ ـﺒ ــﺮز اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ـﻤــﺎ ﺣ ـﻘ ـﻘ ـﻨــﺎه ﻣﻦ
ﺗﻄﻮرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
وأردف :ﻛـ ــﺬ ﻟـ ــﻚ ﻧ ـﺠ ـﺤ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻰ
إﻃــﻼق أﺟﻬﺰة ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﺘــﻦ
ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي.
وﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻫ ــﺬه اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﺗـﻄــﻮرا
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻘﺎط
اﻟﺒﻴﻊ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﻓﻲ أﺛﻨﺎء
اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺸﺮاء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮق اﻟـﺤــﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣـﺘــﻦ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮات اﻟـﺨـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ،وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام
ﺑ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎن أو ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺎت
اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﺢ وآﻣﻦ.

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻨﺎﻫﺾ» :ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻌﺘﺰم ﺑﻴﻊ أﺻﻮل ﻏﻴﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل ٢٠١٩
دلبلا
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أراض ﻓﻀﺎء ● زﻫﺮان :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ٪١.٩٩
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٥٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ...وﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ٍ

ذﻛﺮ اﻟﻨﺎﻫﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻠﻒ
ﺻﻔﻘﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻻﻧﺪﻣﺎج
ﺑﻴﻦ »ﺑﻴﺘﻚ« و»اﻻﻫﻠﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺪ«» ،أﻧﻪ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة
ﻋﺒﺮ إﻓﺼﺎﺣﺎت رﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ آﺧﺮ
اﻟﺘﻄﻮرات ،وﻻ ﻣﺴﺘﺠﺪات
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن«.

ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
)ﺑﻴﺘﻚ( ﻣــﺎزن اﻟﻨﺎﻫﺾ ان »ﺑﻴﺘﻚ« ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮرا ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ
ﺧﻄﻂ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واداﺋـﻬــﺎ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﻘﺪم
ﺑـﺜـﺒــﺎت ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺮﺑـﺤـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋـﻠــﻰ اﻻرﺑـ ــﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣــﻦ اﻻﻧـﺸـﻄــﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ،ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻴــﺰة ﺗـﻨــﻮع اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر ،وﻓﺘﺢ
ﻣ ـﺠــﺎﻻت ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،وﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت ﻣـﺒـﺘـﻜــﺮة وﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟـﻤــﻮاﻓــﻖ
ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.
وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﻫﺾ ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﺣﻮل
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،2018ان اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث
اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  2020ﺗﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻋﻤﻠﻴﺎت »اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ« وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
وأﺷـ ــﺎر اﻟ ــﻰ ان ﻋ ــﺎم  2019ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗ ــﺪرة »ﺑـﻴـﺘــﻚ«
ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟـﻘــﺪرات ﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى وﺗﻨﻤﻴﺔ
دوره ﺗـﺠــﺎه اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة ،وﻫــﻮ ﻫــﺪف
ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑ ــﺎح ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ
اﻟﺒﻨﻚ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﺑﻨﻚ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻪ ،واﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ أﻋﻠﻰ اﻻرﺑﺎح وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة.
وﻓـ ــﻲ ﺳ ــﺆاﻟ ــﻪ ﻋ ــﻦ ﻋـ ــﺰم اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺨ ــﺮوج ﻣ ــﻦ ﺑـﻌــﺾ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  150ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ً
ّﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﻫﺾ ان ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﻣﺒﻴﻨﺎ ان »ﻣﺎ
ﻧﻌﺘﺰم ﺑﻴﻌﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻻﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،وﺟﺰء
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺎس أراض ﻓﻀﺎء ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« ،ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﻳﺒﺤﺚ دوﻣﺎ إﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أو اﻟﺒﻴﻊ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻫــﺬا اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪام رأس
اﻟﻤﺎل.

وأﺿ ــﺎف اﻧــﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺗﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻬــﺬه اﻻراﺿ ــﻲ
ووﻓ ــﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻴــﻮم ﻓــﺈﻧـﻬــﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
»وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ رأﺳﻤﺎل
ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
أﺻﻮﻟﻨﺎ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ«.
وﻟ ـﻔ ــﺖ إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺨ ــﺺ ﻣ ـﻠ ــﻒ ﺻ ـﻔ ـﻘــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ
واﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻴﻦ »ﺑﻴﺘﻚ« و»اﻻﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ«» ،ﻓﻘﺪ أﺷﺮﻧﺎ ﻋﺒﺮ
إﻓـﺼــﺎﺣــﺎت رﺳـﻤـﻴــﺔ ﺑــﺂﺧــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات ،وﻻ ﻣـﺴـﺘـﺠــﺪات ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ أي ﺗﻄﻮرات ﻻﺣﻘﺔ
ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﻬﺎ وﺗﻮﻓﺮﻫﺎ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ » :ﻧﺤﻦ اﻻن ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺒﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ،وﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ اﻻﺟـ ــﺮاء ات ،وﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﺠﺪﻳﺔ ،ﺳﻨﺮﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ً
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻨﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﺳ ــﻮف ﻧﻔﺼﺢ ﻋــﻦ ﻫﺬه
اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮات ﺣـﻴــﻦ ﺗـﺘـﺨــﺬ ﺣـﺴــﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ«.
وﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ،ﻗﺎل» :ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻻﺟﺮاءات
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺤﻮ  6.25ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ
أﺟﻞ إﺑﻄﺎء ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺠﺎري ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ً
ً
أن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﺟﻴﺪا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼل  «2019ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ً
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان اﻟﻀﻐﻮط
ً
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺗـﻠـﻌــﺐ دورا ﻫ ــﺎﺋ ــﻼ ﺑـﻄـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎل ﻓ ــﺎﻻوﺿ ــﺎع
اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﻨﺎك ﻳﺤﻤﻞ آﺛﺎرا ﻣﻬﻤﺔ اﻻ اﻧﻪ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﺒﺮم ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ رﻳﺒﻞ
أﻋ ـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
أﻣﺲ ،وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ
اﻟـ ـﻄـ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل اﻟ ــﺮﻗـ ـﻤ ــﻲ،
إﺑ ــﺮام ﺷــﺮاﻛــﺔ ﻣــﻊ »رﻳ ـﺒ ــﻞ« ،ﺷﺮﻛﺔ
اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة،
ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴ ــﻞ ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺪﻓـ ــﻊ
اﻟﻔﻮري اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ،وإﺗﺎﺣﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮدﻳ ـ ــﻦ داﺧـ ـ ـ ـ ــﻞ وﺧـ ـ ـ ــﺎرج
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ .وﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎره ﻓــﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ »Block
 «Chainﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻓـ ــﺈن اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻷﻫﻠﻲ ﺳﻴﻜﻮن إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﺧﺘﺼﺎر وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق
ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ أﻳﺎم إﻟﻰ
دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودة.
ﺑ ــﺪوره ،ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﺑـ ــﺪﻣـ ــﺞ ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
» «Block Chainاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ
رﻳﺒﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻴﻘﺪم
ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﻓﻮرﻳﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز
اﻟـﻤـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎدا ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑــﺪرﺟــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣــﺎن.
وﺑﻔﻀﻞ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ
ﻋـ ـﻤ ــﻼء اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻵن ﻣـ ــﻦ إرﺳـ ـ ــﺎل
اﻷﻣﻮال ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ
ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ وأﺣﺒﺎﺋﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع وأﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﺘ ـﻴــﺢ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ

ﻣﻴﺸﺎل اﻟﻌﻘﺎد وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻤﻴﻂ ﻣﻊ ﺟﻮن ﻣﻴﺘﺸﻞ واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ »رﻳﺒﻞ ﻧﺖ –
 ،«RippleNetوﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻻ ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮك وﻣ ــﺰودي
ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﻊ ،وﺗ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬه
اﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻨــﺎﻣـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ
»ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ« ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳـﺴـﻤــﺢ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟـﻤــﺪﻓــﻮﻋــﺎت ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧـﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣــﻊ ﺿﻤﺎن
اﻻﺳﺘﻼم .وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ
أن ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫـﻠــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣــﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟ ــﻰ أﻋ ـﻀــﺎء ﺷﺒﻜﺔ
»رﻳ ـﺒــﻞ ﻧ ــﺖ« اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﻌﺰز
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﻧﻤﻮ أﻋﻤﺎل
ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟــﺪﻓــﻊ اﻟـﻌــﺎﺑــﺮة ﻟﻠﺤﺪود
ﻟﺪﻳﻪ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺳﻮﻣﻨﺎت ﻣﻴﻨﻮن» :إن ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ رﻳﺒﻞ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﻬﺞ ﻋﻤﻠﻨﺎ
اﻟــﺮاﺳــﺦ اﻟ ــﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ
وﻣﺒﺴﻄﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻟ ـﻌــﺎﺑــﺮة
ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪود ،ﻛـﻤــﺎ ﻧـﺨـﻄــﻂ ﻟﺘﺴﺨﻴﺮ
ﻗﺪرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ Block Chain
ﻹﻧـﺠــﺎز ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟــﺪﻓــﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ أﺳ ـ ـ ـ ــﺮع وأﻛ ـ ـﺜ ـ ــﺮ ﻣ ــﻼء ﻣ ــﺔ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ«.
وأﺿـ ــﺎف ﻣـﻴـﻨــﻮن» :ﻓ ــﻲ ﻇــﻞ ﻣﺎ
ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮات

ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﻮر
اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت اﻟــﺬﻛ ـﻴــﺔ ،ﻓــﺈﻧـﻨــﺎ ﻻﻧ ــﺰال
ﻧﻮاﺻﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﺮوض
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت واﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
إﻟ ــﻰ ﻋـﻤــﻼﺋـﻨــﺎ ،واﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻻﺑﺘﻜﺎر«.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﺒ ـ ــﻪ ،ذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﻀ ــﻮ
اﻟـﻤـﻨـﺘــﺪب ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟ ـﻨــﻮب آﺳـﻴــﺎ
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺑ ـﺸــﺮﻛــﺔ رﻳ ـﺒ ــﻞ –  Rippleﻧــﺎﻓـﻴــﻦ
ﺟـ ــﻮﺑ ـ ـﺘـ ــﺎ» :ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻷﻫـ ـﻠ ــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮاﺋﺪة
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﻦ دواﻋﻲ ﺳﺮورﻧﺎ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣـ ـﻌ ــﻪ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﻫ ــﺬه
اﻟﺸﺮاﻛﺔ«.

ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗـﺤــﺪث ﺷــﺎدي زﻫ ــﺮان رﺋـﻴــﺲ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا ﺗﺤﺴﻨﻬﺎ ،إذ ﺟﺎء اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء» ،واﻻن ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻫﻲ أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻫﻨﺎك«.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﻧﻬﺎ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق» ،وﻣﺎزﻟﻨﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﻗﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﻋﺪا ذﻟﻚ ،ﻣﺎزاﻟﺖ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ ìﺗﺮﻛﻴﺎ« ﺛﺎﻧﻲ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« .وأﺟﺎب زﻫﺮان ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ
وﺗﺄﺛﻴﺮه ،ﺑﺄن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻﻧﻪ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ »ﻓﺈﻧﻨﺎ
اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺗ ــﺪاول ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ّ
ﻋﻮض ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﻫﻮر ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎم  ،2018ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ،
ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺟﻮدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
ً
وﺑ ـﻴــﻦ أن ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺮوض ﻏ ـﻴــﺮ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈـﻤــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ،وﻓ ـﻘــﺎ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي  %1.99ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  % 2.65ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ،2017وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮدادات
وﺗﺤﺴﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺸﻄﺐ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﻣﻊ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻘﻂ دون اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺔ
 %191ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ) %178 : 2017وﻧﺴﺒﺔ % 476
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل ﻓـﻬــﺪ اﻟـﻤـﺨـﻴــﺰﻳــﻢ رﺋ ـﻴــﺲ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ان اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰه اﻟﺮﻳﺎدي اﻷول ﻓﻲ ﻋﺎم

ﻣﺎزن اﻟﻨﺎﻫﺾ
ً
 2018ﻛﺄﻛﺜﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ أﻣﺎﻧﺎ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ .وﻳﻌﺘﺒﺮ "ﺑﻴﺘﻚ" أول وأﻛﺒﺮ ﺑﻨﻚ
إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
ً
ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻷﺻــﻮل .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻳﻀﺎ أول ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ
ً
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .وﺗﻤﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺘﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  500ﻓﺮع
ً
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وأﺿﺎف اﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻛﺪﺗﻪ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟــﻸﻓــﺮاد ،وﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑــﺎح وﺗﻮزﻳﻌﺎﺗﻬﺎ
وﺗﺤﺴﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻟــﺪور اﻟﺮﻳﺎدي
ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺮﻋﻰ اﺣﺘﻔﺎل إدارة ﻣﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ
ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎل ﻣ ــﺮاﺳ ــﻢ رﻓ ــﻊ
اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻢ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻧ ـﻈ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ إدارة
ﻣﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺗﻌﺒﻴﺮا
ﻋ ــﻦ ﻓ ــﺮﺣ ــﺔ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎل ﺑــﺎﻷﻋ ـﻴــﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ،
وﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺴﻌﻴﺪة.
ﺣﻀﺮ اﻻﺣـﺘـﻔــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة
اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ د .ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن
اﻟﻼﻓﻲ ،وﻣﺪﻳﺮو ﻣﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ.
وﺗ ـ ــﺄﺗ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ إﻳﻤﺎﻧﻪ
ﺑـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ،
وﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﺘ ــﻪ ﻓـ ـﺌ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ
اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎﻻﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺎت
اﻟـ ـ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ ،وﻏ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮﻫـ ـ ـ ــﺎ ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻷﺧﺮى.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃــﺎر ،ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم -ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أﻣﺎﻧﻲ اﻟـﻮرع» :ﻧﻮﻟﻲ
ﻓ ــﻲ )اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري( أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺮاﺑﻂ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز روح اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ،

ﻧﺎدي اﻹدارة
ﺑـ » «GUSTﻳﻨﻈﻢ
ﻧﺪوة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎل
وﻛ ــﺬﻟــﻚ ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻓــﺮﺣــﺔ
اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎل ﺑ ــﺎﻷﻋ ـﻴ ــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ،
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻫ ــﺬا
اﻻﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎل ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ ذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ«.
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎون اﻟ ـ ــﺪاﺋ ـ ــﻢ
وﺣﺮص »اﻟﺘﺠﺎري« ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ـﻬــﺎ إدارة ﻣ ـ ــﺪارس
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ دﻣﺞ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ

اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻛ ــﻞ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻬﻢ.
وﻗﺪ ﺷﺎرك »اﻟﺘﺠﺎري« اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓــﻲ ﻓـﻘــﺮات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺬه
اﻟﺬي ﺗﻢ إﻋﺪاده
ً
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ ﺗــﻮزﻳــﻊ أﻋ ــﻼم اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
واﻟـﺒـﻨــﻚ ﻋـﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﺤـﻀــﻮر،
ﻟـ ـﺘ ــﺮﻓ ــﺮف ﻣـ ــﻊ أﻧ ـ ـﻐـ ــﺎم اﻷﻏـ ــﺎﻧـ ــﻲ
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ أدﺧ ـﻠــﺖ اﻟـﻔــﺮﺣــﺔ

واﻟـ ـﺴ ــﺮور ﻋـﻠــﻰ ﻗ ـﻠــﻮب اﻟـﺼـﻐــﺎر
واﻟﻜﺒﺎر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت
واﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﺧ ـ ـﺘـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻔـ ــﻞ ،ﺗ ـﻘ ــﺪم
اﻟﻼﻓﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻹدارة
»اﻟﺘﺠﺎري« ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟـﻬــﺬه اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ،اﻟـﺘــﻲ أدﺧﻠﺖ
اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟﻔﺮح ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻄﻠﺒﺔ،
وأﺗﺎﺣﺖ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
ﺣﺴﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﺎوي

ﺻــﺮح اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺤﺎد
ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرف اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ د .ﺣـﻤــﺪ
اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎوي ﺑ ــﺄن ﻧ ــﺎدي اﻹدارة
ﺑـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻠـ ـﻴ ــﺞ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻠــﻮم
واﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺎ )،(GUST
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف،
ﻧﻈﻢ ﻧﺪوة ﺣﻮل إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
وﺧـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوة ،أﻟ ـﻘ ــﻰ ﻣــﺪﻳــﺮ
ﺗ ـ ـﺤ ـ ــﻮﻳ ـ ــﻼت اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﺪ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺈدارة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮ،
ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻦ اﻻﺗـﺤــﺎد ،ﻣﺤﺎﺿﺮة
ﺗـ ـﻨ ــﺎوﻟ ــﺖ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮض ﻣـ ــﻦ إدارة
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ،وﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ ﻣ ــﻮاء ﻣ ــﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻷدوات
واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ،ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧ ــﺮ ،اﺳﺘﻌﺮض
اﻟﻌﺴﻜﺮ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹدارة
اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ ،ﻣـﺜــﻞ »،«Six Sigma
ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻗﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠﺎز ،واﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
واﻷﻃ ـ ــﺮاف اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر
اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﺤﺪد داﺧــﻞ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ
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• الصالح :تسليط الضوء على متغيرات االقتصاد العالمي وانعكاساتها على قرارات المستثمرين في الكويت
• سوليفان :انخفاض التوتر الصيني -األميركي خالل الفترة المقبلة

المستثمر
العالمي
أو المحلي
الباحث عن
فرص خارجية
يجد نفسه
في حيرة
حول الكيفية
التي يدير بها
استثماراته

سوليفان

نظمت شركة بوبيان كابيتال
(الـ ـ ـ ـ ـ ــذراع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة لـبـنــك
بــوبـيــان) أول مـنـتــدى لـهــا حــول
التطورات االقتصادية العالمية،
وتوقعات االقتصاديين لمناخ
وتــوج ـهــات االسـتـثـمــار فــي عــام
 ،2019وذلـ ــك ب ـم ـشــاركــة اثـنـيــن
مـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ــرز خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
واالستثمار في العالم.
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،رحـ ـ ــب ن ــائ ــب
الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان
نائب رئيس مجلس اإلدارة في
"بــوب ـيــان كــابـيـتــال" عـبــدالـســام
ً
الـ ـص ــال ــح ب ــالـ ـحـ ـض ــور ،م ـش ـي ــرا
إلــى أن الهدف من المنتدى هو
تسليط ا ل ـضــوء عـلــى متغيرات
االقتصاد العالمي وانعكاساتها
عـلــى ق ـ ــرارات الـمـسـتـثـمــريــن في
ال ـك ــوي ــت ،م ــن خـ ــال االس ـت ـمــاع
الثـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء
العالميين في االقتصاد العالمي
ومناقشتهما.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـص ــال ــح "ف ـ ــي ظــل
التطورات المتالحقة والسريعة
التي يمر بها االقتصاد العالمي
وان ـع ـكــاس ذل ــك عـلــى االقـتـصــاد
اإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي والـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــي ي ـج ــد
المستثمر الكويتي نفسه بحاجة
الـ ـ ــى الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات
واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ال ـت ــي ت ـســاعــده
في اتخاذ قراراته االستثمارية،
وتحدد توجهات رأسماله خالل
المديين القصير والمتوسط".

وذكــر أنه بطبيعة الحال فإن
المؤسسات المعنية باالستثمار
كـ "بوبيان كابيتال" تجد نفسها
مطالبة بــأن تمد عـمــاء هــا بما
قد يحتاجون إليه من معلومات
وأرق ــام وإحصائيات ودراســات
ت ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن ت ـح ــدي ــد بــوص ـلــة
وتوجهات استثماراتهم ،السيما
مع التنوع الواضح في مجاالت
االستثمار والقطاعات الجديدة
الـ ـ ـت ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـسـ ـتـ ـح ــوذ ع ـلــى
االهتمام في السنوات األخيرة.

مايكل سوليفان
كــانــت ال ـبــدايــة مــع مـحــاضــرة
مــايـكــل ســولـيـفــان ،ال ــذي يشغل
م ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــب ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــي
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فـ ـ ــي ق ـ ـسـ ــم إدارة
ال ـث ــروات الـخــاصــة فــي كريديت
ســويــس ،حـيــث الـتـحــق بـهــا في
ع ــام  2007م ــن سـتـيــت ستريت
جلوبال ماركتس ،وعمل خبيرا
اسـتــراتـيـجـيــا عــالـمـيــا لـعــدد من
الـمــؤسـســات متوسطة الحجم،
كـمــا عـمــل ف ـتــرة بــال ـتــدريــس في
ك ــل م ــن جــام ـع ـتــي بــري ـن ـس ـتــون
وأوكسفورد.
وأوضح سوليفان أنه في ظل
التطورات السريعة والمتالحقة،
ووجود حالة من عدم االستقرار
في الكثير من مناطق العالم يجد
المستثمر العالمي أو المحلي

عبدالسالم الصالح
الباحث عن فرص خارجية نفسه
في حيرة حول الكيفية التي يدير
بها استثماراته.
وأض ــاف انــه مــع وجــود حالة
النعدام الثقة أو لنقل انخفاض
الـ ـثـ ـق ــة ف ـ ــي ف ـ ـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ال ـح ــال ـي ــة والـ ـمـ ـت ــاح ــة ي ـت ـس ــاءل
المستثمر الجاد "أيــن يمكن أن
ت ـك ـمــن فـ ــرص االس ـت ـث ـم ــار الـتــي
ي ـم ـكــن أن ت ـح ـقــق لـ ــي ال ـع ــوائ ــد
الجيدة مــع أقــل نسبة مخاطرة
ممكنة".

وأشار إلى انه خالل السنوات
االخيرة ،وتحديدا منذ بدء األزمة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،واالصـ ـ ــول
ت ـع ــان ــي م ــن االنـ ـخـ ـف ــاض ،وه ــو
مــا يطلق عليه الـبـعــض مـجــازا
"ال ـت ـحــديــات ال ـتــي ت ــواج ــه رأس
ال ـمــال" ،وهــو الــوصــف المخفف
او لنقل ال ــدارج لحالة التراجع
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادة فـ ـ ـ ــي ق ـ ـي ـ ــم االص ـ ـ ـ ـ ــول
والربحية.
وتابع "وعلى الرغم من الفترة
ال ـت ــي أع ـق ـبــت األزمـ ـ ــة الـعــالـمـيــة

ش ـهــدت ال ـعــديــد م ــن ال ـت ـطــورات
الـتــي يـمـكــن وصـفـهــا بالسلبية
اآلن الـعــام الـمــاضــي الــى حــد ما
كان األفضل منذ اندالعها وخالل
 ،2018حدث ضبط للمغاالة في
االسعار في االســواق العالمية،
وهــو ما بعث حالة من التفاؤل
للكيفية التي يمكن ان يسير بها
العام الحالي".
وبين أنه "في واقع األمر يجد
المستثمر نفسه أمــام حالة من
عدم اليقين من سياسات الدول،
خ ــاص ــة مـ ــع ال ـت ـح ـف ــظ وظ ـه ــور
العديد من التشريعات والقوانين
الـتــي سنتها الـبـنــوك المركزية
في أعقاب األزمة المالية إلعادة
ض ـبــط األس ـ ـ ــواق وتـ ـج ــاوز آث ــار
األزمة".
واسـ ـتـ ـط ــرد ق ــائ ــا "يـ ـب ــدو ان
الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـم ــرك ــزي ــة بـ ـ ـ ــدأت فــي
االبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن األس ـ ـ ـ ــواق ،الن ـهــا
فقدت تأثيرها المباشر والفوري
عليها" وهــو مــا جعل االس ــواق
اك ـث ــر ع ــرض ــة لـلـتـقـلـبــات م ــن أي
وقت مضى.
وض ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ب ــال ـص ـي ــن
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ـجـ ـمـ ـي ــع عــن
قوتها االقتصادية ،حيث يقوم
الـمـحـلـلــون بــوضــع "تخمينات"
تتعلق بهذا االقتصاد العمالق،
وتأثيره على األسواق العالمية،
إال أنها تظل في النهاية ،لألسف،
م ـ ـجـ ــرد ت ـح ـل ـي ــات ت ـخ ـم ـي ـن ـيــة،

«أكاديمية الوطني» تستقبل الدفعة الـ  21من المتدربين
استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة
الـ 21من الموظفين الجدد في برنامجه
ال ـس ـن ــوي "أك ــادي ـم ـي ــة ال ــوط ـن ــي" ،الــذيــن
اج ـ ـ ـتـ ـ ــازوا بـ ـنـ ـج ــاح شـ ـ ـ ــروط وم ـع ــاي ـي ــر
االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار لـ ـه ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـم ـك ـثــف،
ً
والمصمم خصوصا لحملة الشهادات
الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة.
ويـنــدرج البرنامج ،الــذي يمتد نحو
 10س ـن ــوات ،ضـمــن إط ــار استراتيجية
"الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إلـ ـ ــى اس ـت ـق ـط ــاب
وتوظيف الـكـفــاء ات الوطنية ،وتطوير
وتــأهـيــل ال ـك ــوادر مــن حــديـثــي الـتـخــرج،
واسـ ـتـ ـقـ ـط ــابـ ـه ــم ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
المصرفي.
وكان في استقبال المتدربين الجدد
الـقـيــادات التنفيذية للبنك ومـســؤولــي
إدارة المواهب والتدريب والتطوير.
من جهته ،قال المدير العام للموارد
البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني
عماد العبالني إن "أكاديمية الوطني تعد
إحدى المبادرات التي يفخر بها البنك
ضمن استراتيجيته الرامية إلــى إعــداد
قيادات مصرفية وطنية متميزة".
وأضاف العبالني أن األكاديمية تعنى

باختيار المواهب وتطوير مهاراتهم ،إلى
جانب اطالعهم على هيكل عمل البنك
وثقافته ،من أجل تعزيز فرص تطورهم
الوظيفي في المستقبل.
وأوضح أن األكاديمية تختار الشباب
ال ـمــؤه ـل ـيــن ،وت ـق ــوم ع ـلــى إع ــداده ــم من
أجــل االلتحاق بالبنك ،حيث تقدم لهم
التدريب التقني والعملي ال ــازم خالل
المحاضرات ،والتدريب العملي المكثف،
بهدف غرس حب المعرفة لدى المتدربين
لتعلم كل جديد في القطاع المصرفي.
وأشــار إلى أن برنامج األكاديمية تم
تصميمه وفق أعلى التقنيات التدريبية،
حيث يعد األول من نوعه على مستوى
ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص بــال ـكــويــت ف ــي مـجــال
ال ـتــدريــب وال ـتــأه ـيــل ل ـل ـكــوادر الــوطـنـيــة
الشابة.
ودع ــا المشاركين فــي البرنامج إلى
بذل الجهد والتفاني في العمل لتحقيق
ال ـت ـم ـيــز وال ـت ـف ــوق ،ب ـمــا يـمـهــد الـطــريــق
ل ـل ـت ـطــور ال ــوظ ـي ـف ــي وت ـق ـل ــد ال ـم ـنــاصــب
القيادية ،الفتا إلى أن نظام البنك الوطني
يـشـجــع ك ــل الـمــوظـفـيــن ع ـلــى اسـتـكـمــال
دراستهم للدرجة األعلى ،واستمرارهم

«زين» الشريك االستراتيجي
للنسخة الـ  14من GulfRun

جانب من تكريم الفائزين في السباق

أعلنت شركة زين شراكتها االستراتيجية للنسخة الرابعة
عشرة مــن  ،GulfRunأحــد أضخم الفعاليات الرياضية في
رياضة المحركات على مستوى منطقة الخليج العربي ،والتي
أقيمت في الكويت والبحرين ،وتستمر حتى مارس المقبل.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أنـهــا تــؤمــن وبـشــدة
بــالــدور الـمـهــم ال ــذي تلعبه مــؤسـســات الـقـطــاع ال ـخــاص في
تنمية قطاعي الشباب والرياضة بالكويت ،حيث تنقل هذا
المفهوم إلى أرض الواقع ،من خالل رعاية ودعم العديد من
الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ،ومنها هذا
الحدث اإلقليمي ،إضافة إلى رعايتها وتشجيعها مجموعة
كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في
المحافل المحلية واإلقليمية والعالمية ،من خالل إنجازاتهم
التي تفخر الشركة بها ،ومنهم الكثير في رياضات سباقات
المحركات بأنواعها.
وبينت أن فعاليات  GulfRunانطلقت مع فعالية معرض
الـ ـسـ ـي ــارات ال ــري ــاض ـي ــة الـ ـ ــذي أق ـي ــم ف ــي م ـ ـ ــروج ،وال ـ ـ ــذي ق ــام
المشاركون من خالله باستعراض مركباتهم الرياضية أمام
الجمهور الذي حضر بأعداد كبيرة ،حيث أتيحت لهم فرصة
ثمينة لاللتقاء ببعضهم والتحاور فيما بينهم ،إضافة إلى
السباق الرئيسي الذي أقيم في حلبة البحرين الدولية بمملكة
البحرين ،والذي كان بمنزلة اختبار حقيقي لقدرات المشاركين
في رياضة سباق السيارات ،حيث اتيحت للمشاركين الفرصة
لاللتقاء بمدربين محترفين من مختلف دول العالم بحيث
شاركوا خبراتهم وأجــابــوا عن استفسارات المشاركين في
جو اتسم بالمهنية والروح الرياضية العالية.
وأوضحت أن فعالية  GulfRunستشهد في مارس المقبل
تنظيم سباق "الكارتينغ" للعربات صغيرة الحجم في حلبة
مدينة الكويت لرياضة المحركات بمنطقة عريفجان التي
افتتحت مــؤ خــرا ،و ه ــي الفعالية ا لـتــي ستستمر  24ساعة
متواصلة ،وستقدم فرصة رائعة للمتسابقين من المحترفين
والهواة للتنافس في أجواء رياضية حماسية آمنة ،وستشهد
مشاركة فريق زين في السباق.

القيادات التنفيذية للبنك ومسؤولو إدارة المواهب والتدريب والتطوير في استقبال المتدربين الجدد
في تنمية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم.
الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي
لألكاديمية يمتد أربعة أشهر ،ويشمل
مختلف جوانب العمل المصرفي ،مثل
الـمـبــادئ المصرفية ،وإدارة المخاطر،
والـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ،والـ ـتـ ـس ــوي ــق،
والـ ـتـ ـف ــاوض ،واإلقـ ـ ـ ــراض االس ـت ـهــاكــي
وال ـت ـج ــاري ،وع ـمــل ال ـف ــرق ،إض ــاف ــة إلــى
التدريب العملي الميداني للمشاركين في

مختلف إدارات البنك ،وإشــراك مدربين
معتمدين عالميا لتمكين موظفيه من
كسب المهارات المصرفية المتخصصة.
وتعكس األكاديمية رؤية "الوطني" في
وضع مبدأ التنمية المستدامة للموارد
والكوادر البشرية في مقدمة أولوياته،
بوصفه هدفا استراتيجيا ومسؤولية
مشتركة بين ا لــدو لــة ممثلة بأجهزتها
المختلفة والقطاع الخاص.

وت ــم افـتـتــاح أكــاديـمـيــة الــوطـنــي عــام
 2008بهدف تمهيد الطريق للخريجين
الجامعيين الجدد من الشباب الكويتي
لاللتحاق بالعمل فــي قـطــاع الخدمات
المصرفية ،وتوفر األكاديمية للخريجين
أفـ ـض ــل الـ ـب ــرام ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة الـ ـت ــي تــم
وضعها بالتعاون مع أكبر المؤسسات
وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ل ـت ــواك ــب
متطلبات سوق العمل.

م ـ ـش ـ ـيـ ــرا ا لـ ـ ـ ــى ا نـ ـ ـ ــه "إذا ك ــا ن ــت
ال ـح ـكــومــة الـصـيـنـيــة ت ـع ــرف ما
الذي تفعله فإننا ال نعرف ماذا
يحدث بالضبط؟".
ول ــم يـخــف ســولـيـفــان وج ــود
مشكالت أو عوائق في االقتصاد
األميركي "والجميع يعرف ذلك
ويتعامل معها" ،على حد قوله،
لكن الفترة األخيرة شهدت طرح
حلول هــي األق ــرب "للمسكنات"
التي ال تساهم في حل المشكالت
الهيكلية.
وع ــن ال ـ ــدوالر االم ـيــركــي قــال
س ــولـ ـيـ ـف ــان" :كـ ـلـ ـن ــا يـ ـع ــرف أن ــه
مــرت ـبــط بـمـجـمــوعــة م ـع ـقــدة من
الـ ـسـ ـي ــاس ــات وأسـ ـ ـع ـ ــار ال ـن ـف ــط،
وأخ ـ ـ ـشـ ـ ــى أن يـ ـ ـك ـ ــون م ـع ــرض ــا
لـ ـمـ ـخ ــاط ــر عـ ـ ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــدى
الطويل".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
العالمية ال تــزال في مستويات
اق ــل م ــن ال ـ ــذروة ال ـتــي وصلتها
خـ ــال ال ـع ـقــد ال ـم ــاض ــي نتيجة
التذبذب في العالقات التجارية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـم ــال ـي ــة بـيــن
أميركا والصين ،لكنه أعرب عن
تفاؤله أن الفترة المقبلة ستشهد
تـحـســن نـتـيـجــة تـخـفـيــض حــدة
التوتر بينهما.

عالم متعدد األقطاب
ولفت سوليفان الى ان العالم

يتجه لـيـكــون مـتـعــدد االق ـطــاب،
فهناك القوى التقليدية كأميركا
وروسيا مع دخول العب جديد
(الـ ـصـ ـي ــن) وع ـ ـ ــودة الع ـ ــب قــديــم
(أوروب ـ ـ ـ ــا) إال ان ج ـم ـيــع ه ــؤالء
مختلفون بدرجة كبيرة ،سواء
مــن حيث الـقــوة االقـتـصــاديــة أو
التوجهات السياسية ،وهــو ما
يخلق حالة من التنوع المطلوب
للعالم.
وت ـطــرق إل ــى الـمـخــاوف التي
تـحـيــد بــاالق ـت ـصــاد الـبــريـطــانــي
والجنيه االسترليني وانخفاضه
المستمر في ظل المخاوف التي
تـحـيــط ب ـخ ــروج بــري ـطــان ـيــا من
االتـحــاد االوروب ــي ،موضحا ان
ازمــة بريطانيا حاليا هي أزمة
ه ــوي ــة "ونـ ـح ــن ف ــي ب ــداي ــة أزم ــة
خروجها من االتحاد".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــى ان الـ ـبـ ـع ــض،
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ال ـج ـن ـي ــه
االس ـ ـتـ ــرل ـ ـي ـ ـنـ ــي ،ي ـ ــراه ـ ــا ف ــرص ــة
ســان ـحــة لــاس ـت ـحــواذ أو ش ــراء
الشركات البريطانية.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـط ــرق
سوليفان الى الشركات العائلية
الـتــي تمثل ركـيــزة أســاسـيــة في
اقتصاديات ال ــدول ،مشيرا الى
أن ه ــذه الـنــوعـيــة مــن الـشــركــات
تمتاز بديونها األقــل ،كما أنها
أثبتت قدرتها على التأقلم مع
كل المتغيرات.

«الخليج» يعلن الفائزة في السحب
الشهري لحساب الراتب
أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك ال ـخ ـل ـي ــج
اســم الفائزة في السحب
الـشـهــري األول لحساب
الــراتــب لـهــذا الـعــام ،وقد
حالف الحظ السيدة آالء
حبيب مرتضى عبدالله،
بــالـفــوز بـجــائــزة نقدية
تصل قيمتها إلى  12ضعف الراتب .وتم إجراء
السحب بحضور وإشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
ويمنح حساب الراتب العمالء الجدد ممن يحولون رواتبهم إلى
بنك الخليج فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100
َ
دينار ،أو قرض من دون فوائد حتى  10آالف دينار ،بشرط أال يقل
الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن  500دينار.
وبإمكان العمالء الجدد الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد
االئـتـمــانـيــة مــن دون رس ــوم سـنــويــة فــي ال ـعــام األول ،مــع إمـكــان
الحصول على قرض تصل قيمته إلى  70ألف دينار ،وتسديده خالل
مدة  15سنة ،أو قرض استهالكي تصل قيمته إلى  25ألف دينار.
كما يوفر عرض حساب الراتب لعام  2019إلى جميع العمالء
الكويتيين الجدد ممن يحولون رواتبهم إلى بنك الخليج ،فرصة
ً
الدخول تلقائيا في السحوبات الشهرية والفوز بـ  12ضعف الراتب،
وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت،
وهي  100ضعف الراتب.

اقتصاد
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مؤسسة البترول توقع عقدا لـ «النفتا» بعالوة منخفضة  17.3مليون دينار أرباح «الصالحية»

ً
ً
البرميل الكويتي ارتفع  33سنتا إلى  ٦١.٥٤دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط
الكويتي  33سنتا في تداوالت
أمس األول ،ليبلغ ً 61.54
دوالرا ،مقابل  61.21دوالرا
للبرميل في تداوالت الجمعة
الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.

قــال تجار يتتبعون وقــود
ال ـن ـف ـت ــا ،أمـ ـ ــس ،إن مــؤس ـســة
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول أب ـ ـ ــرم ـ ـ ــت ات ـ ـفـ ــاقـ ــا
مـ ـح ــدد األج ـ ـ ــل ل ـب ـي ــع ال ـن ـف ـتــا
الكاملة النطاق مع مشترين،
ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاوة سـ ـ ـع ـ ــري ـ ــة ق ـ ــدره ـ ــا
 10.50دوالرات ل ـل ـطــن فــوق
األس ـعــار الـمـعــروضــة للشرق
األوسط على أساس التسليم
ع ـلــى ظ ـهــر الـسـفـيـنــة (فـ ــوب)،
بــا نـخـفــاض نسبته  19.2في
المئة مقارنة بالسنة السابقة.
وذكر التجار أن المؤسسة
ً
وقـ ـع ــت أي ـ ـضـ ــا عـ ـق ــدا لـلـنـفـتــا
الخفيف للتحميل فــي نفس
ال ـف ـتــرة مــن أبــريــل  2019إلــى
م ــارس  2020ب ـعــاوة قــدرهــا
 12دوالرا للطن ،بانخفاض
نـسـبـتــه  17.2ف ــي ال ـم ـئــة عن
الـ ـعـ ـق ــد ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـل ـت ـح ـم ـيــل
فــي الـفـتــرة بـيــن أبــريــل 2018
وم ـ ـ ــارس  ،2019ولـ ــم يـتـســن
ت ــأكـ ـي ــد األمـ ـ ـ ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة مــع
ا لـبــا ئــع والمشترين ،إذ إنهم

ال ي ـع ـل ـقــون ع ـل ــى االت ـف ــاق ــات
المحددة األجل.
ولـ ـ ـ ــدى الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ث ــاث ــة
عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــود مـ ـ ـت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــة م ــدتـ ـه ــا
 12ش ـ ـهـ ــرا ت ـ ـبـ ــدأ ف ـ ــي أب ــري ــل
وأغسطس وديسمبر ،ومعظم
المشترين في هذه العقود من
شمال آسيا.
وب ـ ــدأت مــؤسـســة الـبـتــرول
ال ـم ـفــاوضــات لـلـعـقــد الممتد
لـ ـلـ ـفـ ـت ــرة بـ ـي ــن أب ـ ــري ـ ــل 2019
ومارس  2020في وقت سابق
مــن الشهر الـجــاري فــي دبــي،
ُ
واختتمت المحادثات بعدها
بنحو أسبوع.
وتـتـعــرض أس ـعــار النفتا،
ال ـم ـك ــون م ــن م ــزي ــج الـبـنــزيــن
ً
ال ـ ـ ــذي ت ــأث ــر سـ ـلـ ـب ــا ب ـفــائــض
اإلمدادات ،إلى ضغوط بسبب
وفرة اإلمدادات ،وكذلك ضعف
العوامل األساسية للبنزين.
مــن ناحية أخ ــرى ،أظهرت
وثيقة اطلعت عليها "رويترز"،
أمس ،أن الكويت رفعت سعر

الـ ـبـ ـي ــع الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـش ـح ـنــات
ف ـ ـ ـبـ ـ ــرايـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ــزيـ ــج
التصدير  40سنتا ليصبح
بعالوة  15سنتا للبرميل فوق
متوسط أسعار عمان ودبي
على بالتس.
وت ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـع ـ ــر الـ ـبـ ـي ــع
الـ ــرس ـ ـمـ ــي لـ ـلـ ـخ ــام ال ـخ ـف ـيــف
ا ل ـم ـم ـتــاز  20سـنـتــا ليصبح
بـعــاوة  1.30دوالر للبرميل
فــوق متوسط أسعار بالتس
ل ـ ـع ـ ـمـ ــان ودب ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وت ـ ـحـ ــاكـ ــي
ت ـغ ـي ـيــرات ال ـس ـعــر ت ـلــك الـتــي
أعلنتها السعودية األسبوع
الماضي.
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،ارت ـفــع
سعر برميل النفط الكويتي
 33سنتا فــي تـ ــداوالت أمــس
األول ،لـيـبـلــغ  61.54دوالرا،
ً
مقابل  61.21دوالرا للبرميل
في تداوالت الجمعة الماضي،
وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـس ـع ــر الـ ـمـ ـعـ ـل ــن مــن
مؤسسة البترول الكويتية.
وفـ ــي األس ـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة،

عن  2018والنمو %9.5

انخفضت أسعار النفط ،أمس
األول ،ب ـف ـعــل ال ـم ـخ ــاوف من
نتائج استئناف المباحثات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة والصين ،رغم جهود
ك ـبــح ال ـم ـع ــروض م ــن الـنـفــط
الـتــي تـقــودهــا منظمة ال ــدول
المصدرة للبترول (أوبك).
وانـ ـخـ ـف ــض سـ ـع ــر بــرم ـيــل
ن ـفــط خ ــام ال ـق ـيــاس الـعــالـمــي
مزيج برنت  59سنتا ليصل
ع ـنــد ال ـت ـســويــة إل ــى مـسـتــوى
 61.51دوالرا ،كـمــا انخفض
سـعــر بــرمـيــل نـفــط خ ــام غــرب
تـكـســاس الــوسـيــط األمـيــركــي
 31سنتا ليصل إلى مستوى
ً
 52.41دوالرا.

ً ً
توصية بتوزيع  20فلسا أرباحا نقدية
أعلنت شــر كــة الصالحية ا لـعـقــار يــة تحقيق
صافي ربح بمبلغ  17.3مليون دينار وبربحية
سهم بلغت  35.07فلسا للسهم الواحد ،وذلك
عــن السنة المالية المنتهية فــي  31ديسمبر
 ،2018وبـنـسـبــة نـمــو ب ــاألرب ــاح بـلـغــت  9.5في
ً
المئة ،قياسا بـ  15.8مليونا ،وربحية سهم بلغت
 32.15فلسا للسهم الواحد عن السنة الماضية.
وقــد انعقد مجلس إدارة شــركــة الصالحية
العقارية ،برئاسة رئيس مجلس اإلدارة غازي
النفيسي أمس األول ،واعتمد البيانات المالية
السنوية للشركة ،حيث اقترح مجلس اإلدارة
توصية بتوزيعات أرباح نقدية بقيمة  20فلسا
للسهم الواحد لسنة .2018
وقــد حافظت الـشــركــة على ثـبــات إيــراداتـهــا
التشغيلية لـسـنــة  2018وا لـبــا لـغــة  45مليون
دينار ،حيث ظلت الشركة محافظة على نسبة
إشغال كاملة لجميع عقاراتها المحلية بالكويت
وخــارج ـهــا ،مـمــا يعكس حـجــم الـثـقــة والـعــاقــة
المتميزة بين الشركة ومستأجريها.
كما شهد إجمالي موجودات الشركة لسنة
 2018ارتفاعا بنسبة  8.5في المئة ،ليبلغ 321
مـلـيــون دي ـن ــار ،مـقــارنــة بـ ـ  296مـلـيــونــا للسنة

غازي النفيسي

الماضية ،إضافة إلــى ارتـفــاع بحقوق الملكية
بلغت نسبته  4في المئة إلى  150مليون دينار
لـسـنــة  2018م ـقــارنــة م ــع  144مـلـيــونــا للسنة
الماضية.

ّ
«نيسان» تخفض توقعاتها الربحية بعد توقيف غصن

كارلوس غصن

ّ
خ ــف ـض ــت ش ــرك ــة ن ـي ـ ّس ــان ال ـي ــاب ــان ـي ــة
لصناعة ال ـس ـيــارات تــوقـعــاتـهــا لــأربــاح
ال ـس ـنــويــة ،وأع ـل ـنــت تــراج ـعــا بـنـسـبــة 45
بالمئة في أرباحها الصافية خالل األشهر
التسعة األول ــى مــن الـسـنــة المالية،
وذلك في أول تقرير مالي تصدره
مـنــذ تــو قـيــف رئيسها السابق
كارلوس غصن.
وأعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة أن
ارتـفــاع أسـعــار الـمــواد الخام
وانخفاض احتياطات النقد
األجنبي في االقتصادات
الناشئة أدى إلى تراجع
بنسبة  45.2بالمئة في
أرباحها الصافية التي
بلغت  316.7مليار ين
( 2.9مليار دوالر).
و ق ـ ـ ـ ـ ــد د ف ـ ـ ـ ـ ــع األداء
ال ـم ـخـ ّـيــب خـ ــال األش ـهــر

المحاسبة التي
التسعة وتغيير أنظمة
ّ
تعتمدها" ،نيسان" إلى خفض توقعاتها
ل ــأرب ــاح الـصــافـيــة للسنة الـمــالـيــة التي
تنتهي فــي مــارس إلــى  ّ 410مـلـيــارات ين
مقارنة بـ ّ 500مليار كانت توقعتها سابقا.
ك ــذل ــك خ ــف ـض ــت الـ ـش ــرك ــة ت ـقــديــرات ـهــا
السنوية إلى  11.6تريليون ين،
للمبيعات
ّ
بعد أن كانت توقعت أن تبلغ مبيعاتها
 12تريليونا.
وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ف ـ ـ ــي وق ـ ــت
ت ـس ـعــى "ن ـيـ ـس ــان" وش ــري ـك ـت ــاه ــا "ري ـن ــو"
و"ميتسوبيشي موتورز" إلى طي صفحة
ّ
توقيف غصن المتهم بارتكاب مخالفات
مالية ،وهو ما أحدث شرخا في التحالف
الثالثي.
ووعد الرئيس التنفيذي لشركة نيسان،
ه ـيــروتــو س ــاي ـك ــاوا ،ب ـ ـ "ت ـن ـق ـيــة" عــاقــات
الـشــر ّكــة مــع "ري ـنــو" الـفــرنـسـيــة ،الـتــي من
المتوقع أن يحل رئيسها التنفيذي جان

دومينيك سينار محل غصن في مجلس
إدارة "نيسان".
وبـ ـع ــد اإلع ـ ـ ــان ع ــن األرب ـ ـ ــاح ال ـصــاف ـيــة
ل ـل ـشــركــة قـ ــال س ــاي ـك ــاوا لـلـصـحــافـيـيــن إن
ه ــذا ال ـت ـحــالــف ه ــو م ـص ــدر كـبـيــر "لـقــوتـنــا
ورصيدنا".
ـات "ت ـح ـتــرم
ـ
ك
ـر
ـ
ش
ـ
ل
ا
إن
ـاوا
ـ
ك
ـ
ي
ـا
ـ
س
وق ـ ــال
ّ
استقاللية بعضها البعض" ،لكنها تسعي
لتحقيق نتائج تصب في مصلحة الجميع
عبر رفع التآزر إلى أعلى مستوى.
لكن المحلل ســاتــورو تــاكــادا فــي شركة
"ت ــي آي دب ـل ـيــو" لـ ّـأب ـحــاث واالس ـت ـش ــارات
ومقرها طوكيو حذر من أن التحالف ال يزال
يواجه تحديات.
وقـ ــال ت ــاك ــادا لــوكــالــة ف ــران ــس ب ــرس ّإن
"االلتباس الذي يحيط بإدارة نيسان ُيتوقع
أن يستمر طــويــا ،إذ لـيــس مــن الـسـهــل أن
ّ
ّ
تتوصل الشركتان إلى اتفاق حول قضايا
شائكة ،بما فيها المسائل المالية".

وق ـ ــال ال ـم ـح ـل ــل" :مـ ــن ال ـص ـع ــب أن تـجــد
مديرا مثل غصن قادرا على اتخاذ إجراءات
متوازنة".
وأضــاف تــاكــادا" :علينا أن نراقب َ
لنرى
تأثير االلتباس على أدائها اعتبارا من اآلن".
وأوق ــف كــارلــوس غصن فــي طوكيو في
 19نوفمبر  2018وهو مسجون في اليابان
بشبهة استغالل الثقة وعدم التصريح عن
إي ـ ــرادات ف ــي ك ـشــوف قــدمـهــا إل ــى سـلـطــات
البورصة من  2010إلى .2018
وتأتي نتائج "نيسان" في توقيت حرج
للصانعين اليابانيين.
ّ
س ـبــوع الـمــاضــي خفضت شركة
ففي األ ّ
تــويــوتــا توقعاتها لــأربــاح السنوية بعد
تراجع أرباحها الصافية في الفصول الثالثة
األول ــى بنحو  30بــالـمـئــة ،بسبب ّ
تكبدها
خسائر استثمارية.
كذلك أعلنت "هوندا" أن أرباحها الصافية
تــراجـعــت بنسبة  34.5بالمئة فــي األشهر

التسعة األولــى من ّالسنة المالية ّ ،وصوال
إلـ ــى دي ـس ـم ـب ــر ،ل ـكــن ـهــا رف ـع ــت تــوق ـعــات ـهــا
ال ـس ـن ــوي ــة ب ـس ـب ــب زيـ ـ ـ ــادة م ـب ـي ـعــات ـهــا مــن
الدراجات النارية.
وتـ ــأثـ ــرت خ ـط ــط "ت ــوي ــوت ــا" و"ن ـي ـس ــان"
بــال ـض ـبــاب ـيــة ال ـم ـح ـي ـطــة ب ـم ـلــف بــريـكـســت
واح ـت ـم ــال خـ ــروج بــريـطــانـيــا م ــن االت ـح ــاد
ّ
األوروبي من دون اتفاق.
وأعـلـنــت "نـيـســان" إلـغــاء مـشــروع إنشاء
مصنع لطراز "إكــس ترايل" الرباعي الدفع
ف ــي ش ـمــال ش ــرق إن ـك ـل ـتــرا ،عـلــى ال ــرغ ــم من
تطمينات الحكومة البريطانية.
وتــراج ـعــت مـبـيـعــات س ـي ــارات "نـيـســان"
عالميا بنسبة  2.1بالمئة إ لــى  4ماليين
س ـي ــارة ف ــي ف ـت ــرة  9أش ـه ــر بـسـبــب تــراجــع
مبيعاتها في أميركا الشمالية وأوروبا.
إال أن مـبـيـعــات األش ـه ــر الـتـسـعــة بلغت
 8.6تريليونات ين ،أي بارتفاع نسبته 0.6
(أ ف ب)
بالمئة على أساس سنوي.

١٧
 ٥٠أﻟﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑـ  ٤٨٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻗﺪﻣﺖ
»اﻟﻤﻨﺎر«
اﻟﺒﺪر:
ً
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4041اﻷرﺑﻌﺎء  13ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019م  8 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ
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اﻗﺘﺼﺎد

• اﻟﺨﺎﻟﺪ :ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮارا ﺑﺈدراج اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ّ
• اﻟﻬﺎﺟﺮي :ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻮق

ﺑﺪأ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ
»اﻟﻤﻨﺎر« ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ٧٥
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﻟﻴﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
 ٥٣.٥ﻓﻠﺴﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪاول
 ٣.٨٧ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٢٠٣آﻻف دﻳﻨﺎر.

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﺗﺴﻌﻰ دوﻣﺎ
إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺴﻮق ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺨﺎﻟﺪ

ﻗـ ــﺮﻋـ ــﺖ ﺑ ـ ــﻮرﺻ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺟ ــﺮﺳ ـﻬ ــﺎ ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻹﻋـ ـ ــﻼن ﺑ ــﺪء
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳـ ـﻬ ــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎر ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ واﻹﺟـ ـ ـ ــﺎرة،
ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪر ،واﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ــﺎف
اﻟﻬﺎﺟﺮي ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﻮرﺻ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ،
إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺑـﻌــﺾ ﻣـﺴــﺆوﻟــﻲ
اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ،ﺑـﻌــﺪ إدراج أﺳـﻬــﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﺑـ ـ ــﺪأ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـﻬــﻢ
"اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر" ،وﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت
اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ 75
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﻟﻴﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
 53.5ﻓـﻠـﺴــﺎ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗ ــﺪاول
 3.87ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ 203
آﻻف دﻳﻨﺎر.
وﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ،ﻗ ــﺎل
اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣ ــﺲ :إن »اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎر« ﺗـﻌــﺪ ﺛﺎﻧﻲ
ُ
ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺪرج ﻓـ ـ ــﻲ ﺑـ ــﻮرﺻـ ــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺑ ـ ــﺪأ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﺴ ـﻴــﻢ
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺴــﻮق ﻋ ـﻘــﺐ إدراج
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻀــﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺟﺪوى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻹدراج أﺧ ـﻴ ــﺮا،
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻋﻠﻰ أ ﺑ ــﻮاب ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ،
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺄﻧ ـﻬ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄــﺎب
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮات اﻟ ـﺠــﻮﻫــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ
إﻟـ ـ ــﻰ ﺳـ ـ ــﻮق ﻧ ــﺎﺷـ ـﺌ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ
ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﺳ ـﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧ ــﺪ ﺑــﻮرز
داو ﺟﻮﻧﺰ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ" :ﺗـﺴـﻌــﻰ
ً
ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ دوﻣ ـ ـ ــﺎ إﻟ ــﻰ
ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮق ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ

ﺗـﻨـﺼــﺐ ﺟـﻤـﻴــﻊ أرﻛــﺎﻧ ـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫ ــﺪف ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ،وﻫ ــﻮ ﺗﻨﺸﻴﻂ
وﺗﺤﻔﻴﺰ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وﻣـ ــﻮاﻛ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﻪ ﻷﺣـ ـ ـ ـ ــﺪث اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﻢ
واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرات اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ،ﻣــﻦ
ﺧﻼل ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
وﺗـ ـﺤـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ ﺑـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻷﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل،
وإﻧ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎء ﻗ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪة ُﻣـ ـﺼ ــﺪرﻳ ــﻦ
ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ وواﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ،وﻻ ﺷــﻚ
ﻓــﻲ أن اﻧـﻀـﻤــﺎم ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻤﻨﺎر
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ واﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻟـﻠـﺴــﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻹدراج أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ".
وذﻛ ـ ـ ــﺮ أن ﺟـ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت وﺣ ـﺜ ـﻬ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻹدراج ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ،
ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮا اﻟـ ـ ــﻰ أن ﻗ ـ ـ ــﺮار إدراج
ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﺑﻴﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﻋﺮب ﻋﻦ أﻣﻨﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺮار إدراج
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺤـ ـﻘ ــﻖ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ
ﻣ ـﻀــﺎﻓــﺔ اﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺟﻮدة ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت،
ﻣـ ـ ــﺆﻛـ ـ ــﺪا أن ﻣـ ـ ــﺮوﻧـ ـ ــﺔ ﻗـ ــﻮاﻋـ ــﺪ
اﻹدراج اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺗــﺪﻋــﻢ إدراج
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ﻓ ــﻮر اﺳﺘﻴﻔﺎء
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدراج.

ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ــﺪر إن
"إدراج ا ﻟـ ـﺸ ــﺮ ﻛ ــﺔ أ ﻣـ ـ ــﺲ ﻳـﻌــﺪ
ﺑـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺰﻟ ـ ــﺔ ﺻ ـ ـﻔ ـ ـﺤـ ــﺔ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة
ﺗﺴﻄﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ـﻴ ـﻬــﺎ ،ﻧ ـﻈ ــﺮا ﻟ ـﻠ ـﻌــﻮاﺋــﺪ
اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدراج ﻓﻲ
ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
ﻹﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗـﻘــﺪﻣـﻬــﺎ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ

ﺗــﻮﺳ ـﻴــﻊ رﻗ ـﻌ ــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪﺧﻮل آﺧﺮﻳﻦ
ّ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼك.
وأﺷﺎر اﻟﺒﺪر اﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﺗـ ـﻤ ــﺖ ﻧ ـﺤ ــﻮ  50أﻟ ـ ــﻒ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﺗ ـﺴ ـﻬ ـﻴ ــﻼت ﺗ ـﻤــﻮﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ
وﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ  480ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر.
وأﻓــﺎد ﺑــﺄن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ
ﻋـﻠــﻰ أداﺋ ـﻬ ــﺎ وأرﺑــﺎﺣ ـﻬــﺎ ﺧــﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈـﻴــﺔ،
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮوض وﺗـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ ﻣ ـﺼ ــﺎدر
اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ ﻟ ـﻴــﺪﻫــﺎ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟــﻰ
ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻖ ﻗـ ـ ــﻮاﻋـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺤ ــﻮﻛـ ـﻤ ــﺔ
وإدارة ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻃــﺮ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺨﺼﻮص،
ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ اﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻣ ـﻨــﺬ ﺗــﺄﺳـﻴــﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ أي ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻃﻮال ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
وﺣـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻧـ ـ ـﻌـ ـ ـﻜ ـ ــﺎس ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ
ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﻖ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﻲ رﻗـ ــﻢ 9
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ّ
ﺑﻴﻦ أن
ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎر اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﻲ 9
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت  2017و،2018
ﺣـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ اﺣ ـﺘ ـﺴــﺎب اﻟـﺨـﺴــﺎﺋــﺮ
ً
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ " ،"9ﻣﻊ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت "اﻟﻤﺮﻛﺰي"
ً
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬا اﻟـ ـﺨـ ـﺼ ــﻮص أو وﻓـ ـﻘ ــﺎ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﺸﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وأﺳﺲ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﻼت اﻻﺋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻫــﺬا اﻟـﻌـﻴــﺎر دون اﻟــﺮﺟــﻮع اﻟﻰ
ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،
وﻟ ـﺤ ـﺴــﻦ ﺣ ــﻆ "اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎر" أﻧـﻬــﺎ
ﺗﺘﺒﻊ ا ﺳـﺘــﺮا ﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ
،ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪﻫـ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻖ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر ،وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت أﺧ ـ ــﺮى ﺳ ـﺘ ـﺘــﺄﺛــﺮ اﻟــﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ.
وذﻛﺮ اﻟﺒﺪر أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻀﻊ

ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل
ﺗ ـﻤــﻮﻳ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓ ــﺮﻳ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﻧــﻮﻋـﻬــﺎ
وﻣ ـﺘ ـﺠــﺪدة .وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن
ﻳـ ـﺴ ــﺎ ﻫ ــﻢ إدراج ا ﻟـ ـﺸ ــﺮ ﻛ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﺪد أﻛﺒﺮ
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻷﻓ ــﺮاد
واﻟﺸﺮﻛﺎت".
وﺑ ـ ّـﻴ ــﻦ أن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧﺠﺤﺖ
ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات اﻟـ ـﺘ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﻖ ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴــﺔ اﻟـﻤــﻮﺟـﻬــﺔ
ﺑ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮرة رﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺰﺋ ــﺔ ،إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻋ ــﺪد

ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﻨﺎف اﻟﻬﺎﺟﺮي ،إن »اﻟﻤﺮﻛﺰ« ﻗﺪﻣﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻹدراج ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺎر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹﺟﺎرة ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻹدراج ﺑﻨﺠﺎح ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻮق.
وذﻛﺮ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻔﺬت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
 1.24ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹدراج وإﺻ ــﺪارات اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج
واﻻﺳﺘﺤﻮاذ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.

ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻮق
ﻣﺜﻞ ﻗـﻄــﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻹﺟ ــﺎرة
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻼل
ﺳﻨﻮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓــﻲ ) (2009-2008اﻻﺳـﺘـﻤــﺮار
ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴ ــﻼت اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻨــﻮﺣــﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ،ﻣ ـ ــﻊ ﺧـ ـﻔ ــﺾ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ
اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺠﺎوزﻫﺎ
ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻟـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ
ﺣــﺎﻓـﻈــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺟــﻮدة
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑـ ـﻬ ــﺎ ،وذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ رﻗﺎﺑﻴﺎ
ﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬــﺔ أي دﻳـ ــﻮن ﻣـﺸـﻜــﻮك
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﺼ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ ،اﻷﻣـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺬي
اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2014ﺣﻴﺚ
رﻓﻌﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل اﻧﺘﻠﺠﻨﺲ

ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ) (+Bإﻟﻰ
) .(-BBﻛﻤﺎ رﻓﻌﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
اﻧـﺘـﻠـﺠـﻨــﺲ ﻓ ــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ 2016
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ )،(BB
وذﻟ ــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻟــﺬي
ﻣﺮت ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻀﻊ
ﻋﻠﻰ رأس
أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل
ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
وﻣﺘﺠﺪدة
اﻟﺒﺪر

سيارات 18
«المال» و«مرسيدس  -بنز» تفتتحان أحدث صالة
عرض بالشرق األوسط في الكويت
ةديرجلا

•
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طالل المال :عملنا بجد لضمان حصول
عمالئنا على أفضل مستوى من الخدمة

نبيل المال وأنور المال ونجيب المال وطالل المال وعبدالله المال من اليمين إلى اليسار

يوسف العبدالله

افتتحت شركة المال
أوتوموبيلز ،الموزع المعتمد
لشركة مرسيدس -بنز في
الكويت ،صالة عرضها
الجديدة ذات الطابع الرقمي،
في حفل الفت وغير مسبوق
في البالد ،لتلبي احتياجات
العمالء على أفضل مستويات
من الخدمة من خالل
تجربة تفاعلية للتعرف على
العالمة التجارية وخدماتها
عبر العروض الرقمية ،مع
تخصيص ركن خاص بعرض
سيارات  AMGذات األداء
العالي .إضافة إلى مركز
متطور للخدمة.

ف ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـف ـ ـ ــل ضـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــم عـ ـل ــى
مستوى البالد ،افتتحت شركة
الـ ـم ــا أوت ــوم ــوبـ ـيـ ـل ــز ،الـ ـم ــوزع
ال ـم ـع ـت ـمــد ل ـشــركــة مــرس ـيــدس-
بنز فــي الـكــويــت ،صــالــة عرض
ً
مرسيدس-بنز الكويت رسميا
في منطقة الري ،وذلك بالتعاون
م ـ ــع مـ ــرس ـ ـيـ ــدس-ب ـ ـنـ ــز الـ ـش ــرق
األوسط.
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ــا،
طالل المال ،خالل حفل االفتتاح،
ال ــرئ ـي ــس والـ ـم ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
لشركة مرسيدس-بنز للسيارات
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،م ـ ــارك
دي هـ ــايـ ــس ،وذل ـ ـ ــك ب ـح ـضــور
السفير األلماني لــدى الكويت
ك ــارل ـف ــري ــد بــرغ ـن ـيــر ،ومـجـلــس
إدارة م ـج ـمــوعــة ال ـم ــا وك ـبــار
ا لـ ـمـ ـس ــؤو لـ ـي ــن فـ ـيـ ـه ــا ،وإدارة
مرسيدس-بنز ،وممثلي وسائل
اإلعالم.
وفـ ــي ك ـل ـم ـتــه خـ ــال ال ـح ـفــل،
رح ــب ال ـمــا بــالـضـيــوف قــائــا:
"ن ـت ـش ــرف ب ـح ـض ــور ضـيــوفـنــا
الكرام في هذا الحدث التاريخي.
ل ـق ــد ع ـم ـل ـنــا ب ـج ــد م ـن ــذ ب ــداي ــة
شــراك ـت ـنــا م ــع مــرس ـيــدس-ب ـنــز
لضمان حـصــول جميع عمالء
مرسيدس-بنز في الكويت على
أف ـض ــل م ـس ـتــوى م ــن ال ـخــدمــة،
وأنا فخور للغاية بالتقدم الذي
أحرزناه حتى اآلن".
وأضاف"ُ :يظهر افتتاح هذه
الصالة وفق أحدث التجهيزات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة مـ ــدى ال ـتــزام ـنــا
بتقديم الخدمات والمنتجات

مسؤولو المال ومرسيدس-بنز يقطعون كيكة االفتتاح

لقطة تذكارية أمام المعرض الجديد

وف ــق أعـلــى مـسـتــويــات الـجــودة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة .فـ ـنـ ـح ــن أح ـ ـ ــد أول
م ــن اس ـت ـخــدم تـصـمـيــم دايـمـلــر
 MAR2020المتطور للمعارض
فــي المنطقة ،ونتطلع الفتتاح
ال ـ ـ ـمـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراف ـ ـ ــق ف ــي
المستقبل القريب لتلبية جميع
م ـت ـط ـل ـب ــات ع ـم ــائ ـن ــا وت ـن ـف ـيــذ
خ ـط ـطـنــا ف ــي تــوس ـيــع ان ـت ـشــار
مـ ــرس ـ ـيـ ــدس-ب ـ ـنـ ــز ف ـ ــي الـ ـس ــوق
الكويتي".

«بنز الشرق األوسط» :صممنا
المعرض بأحدث التقنيات
وخدمات الدعم الفني

شاشات لمس
وتـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــر ص ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ــرض
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـج ــرب ــة ت ـف ــاع ـل ـي ــة
لـلـعـمــاء تمكنهم مــن الـتـعــرف
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة
وخـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـع ـ ــروض
الرقمية أو بالتحدث مع موظفي
المعرض مباشرة .كما يتضمن

طالل المال يرحب بالحضور
المعرض صالة انتظار حديثة
لراحة العمالء.
ويـجـســد تصميم الـمـعــرض
ال ـ ـم ـ ـف ـ ـهـ ــوم الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ل ـع ــام ــة

مارك دي هايس يلقي كلمته
مـ ــرس ـ ـيـ ــدس-ب ـ ـنـ ــز فـ ـ ــي ت ــوف ـي ــر
أجــواء مريحة ووديــة ،حيث تم
استخدام التكنولوجيا الرقمية
التفاعلية لمنح ال ــزوار تجربة

مـتـم ـيــزة يـمـكـنـهــم م ــن خــالـهــا
التعرف على العالمة التجارية
بشكل تفاعلي ،عبر استخدامهم
شـ ـ ــاشـ ـ ــات ال ـ ـل ـ ـمـ ــس ال ــرقـ ـمـ ـي ــة،
ل ـل ـت ـع ــرف ع ـل ــى أدق تـفــاصـيــل
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة الـ ـت ــي ي ـف ـض ـلــون ـهــا.
كـمــا يمكنهم اسـتـعــراض كافة
المنتجات على شــاشــات LED
تمتد من األرض إلى السقف.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـع ـ ــرض فـ ــريـ ــق م ـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء
المستعدين لإلجابة عن جميع
االستفسارات وتقديم النصائح
الـعـمـلـيــة ع ــن كـيـفـيــة اسـتـخــدام
مميزات السيارة.

صالة AMG
السفير األلماني و كبار ممثلي مرسيدس-بنز للسيارات في الشرق األوسط

وت ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ــر ص ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ــرض
مـ ـ ــرس ـ ـ ـيـ ـ ــدس-ب ـ ـ ـنـ ـ ــز الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت

علق الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز
لـلـسـيــارات فــي ال ـشــرق األوسـ ــط م ــارك دي هــايــس" :نحن
مـلـتــزمــون بتقديم تـجــربــة جــديــدة ومـمـيــزة لعمالئنا في
الكويت باستخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة .وقد
صـمـمـنــا صــالــة ال ـع ــرض عـلــى طـ ــراز  MAR2020الـجــديــد
لمنح عمالئنا تجربة فريدة منذ لحظة دخولهم إلى صالة
ً
العرض ،وصوال إلى شراء السيارة التي يفضلها".
وقال هايس خالل كلمته الفتتاح صالة العرض الجديدة:
"تــوفــر صالة الـعــرض أحــدث التقنيات الرقمية وخدمات
الدعم الفني لضمان تجربة أكثر انسيابية للعمالء .وقد
ساهمت شراكتنا الجديدة مع مجموعة المال في افتتاح
هذا المعرض بنجاح ،ونحن نتطلع إلى أن يرسي مرفق
ً
الـ ــري ه ــذا م ـع ـيــارا ج ــدي ــدا لـتـجــربــة ال ـع ـمــاء ف ــي الـكــويــت
والمنطقة".
تجربة استثنائية لضيوفها
وعمالئها من لحظة دخولهم
ص ـ ــال ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض إلـ ـ ـ ــى ت ـس ـلــم
سيارة مرسيدس-بنز الجديد،
ً
ً
وتتضمن ركنا خاصا بعرض
س ـي ــارات  AMGعــالـيــة األداء.
ً
ويعتبر المرفق متجرا شامال،
فهو يوفر مبيعات السيارات
والـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـت ـكــام ـلــة بـعــد
البيع.
وت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدف شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــا
أوتوموبيلز إلى توفير شبكة

واسعة من المرافق ومجموعة
متنوعة من الخدمات الجديدة
لـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا فـ ـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل
القريب ،مع ضمان تقديم أفضل
ال ـخــدمــات واالل ـت ــزام بمعايير
الجودة العالمية.

جولة في مراكز الخدمة
وتوزيع قطع الغيار
بـعــد حـفــل االف ـت ـتــاح ،راف ــق المال
م ـســؤولــي مــرس ـيــدس-ب ـنــز بـجــولــة
فــي مختلف أركـ ــان صــالــة الـعــرض
ومــركــز الـخــدمــة ومـنــاطــق توصيل
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،ك ـم ــا ش ـم ـل ــت ال ـج ــول ــة
زي ــارة لمراكز خــدمــة وتــوزيــع قطع
ً
الغيار بالشويخ ،وقدم لهم شرحا
عن مميزات هذه المرافق وقدراتها
التشغيلية ودورها المهم في ضمان
حصول عمالء الشركة على أفضل
الخدمات.

بدأ الجولة في المعرض

الزيارة
والتواصل

الرقص على طبول «العرضة»

تصوير عوض التعمري

كان للسفير األلماني لدى
ال ـكــويــت كــارل ـفــريــد بــرغـنـيــر
ول ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــوف شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـم ــا
أوتــومــوبـيـلــز ،مــن مـســؤولــي
م ــرس ـي ــدس-ب ـن ــز ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط ،ن ـص ـي ــب ال ــرق ــص
عـ ـ ـل ـ ــى طـ ـ ـ ـب ـ ـ ــول "ال ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــة"
الكويتية واللعب بالسيوف،
ً
ت ـع ـب ـي ــرا عـ ــن ف ـ ــرح ال ـش ــراك ــة
الكويتية  -األلمانية الجديدة
تـ ـح ــت قـ ـ ـي ـ ــادة شـ ــركـ ــة ال ـم ــا
أوتوموبيلز الموزع المعتمد
ل ـشــركــة م ــرس ـي ــدس-ب ـن ــز في
الكويت.

مجلس إدارة مجموعة المال

ً
العراقة والحداثة معا

دعت شركة المال أوتوموبيلز،
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوزع ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد لـ ـش ــرك ــة
مرسيدس-بنز في الكويت ،الى
زيارة معرضها في منطقة الري
أو االت ـص ــال عـلــى مــركــز خــدمــة
العمالء  ،1887888ومتابعتها
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر وس ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فـ ــي االن ـس ـت ـغ ــرام
@ ،mercedesbenzkuwait
وكذلك زيارة الموقع اإللكتروني
www.kuwait.
mercedesbenzme.com
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أكدت التشكيلية والكاتبة
ثريا البقصمي أن كتابة
الرواية عمل صعب وشاق
ً
جدا ،ويحتاج إلى شخص
لديه خبرة في هذا المجال.

أقامت شركة " ،"Netflixبالتعاون
مع " ،"New Line Cinemaمؤتمرا
ص ـح ــاف ـي ــا ألح ـ ـ ــدث إن ـتــاجــات ـه ـمــا
السينمائية هذا العام ،وهو فيلم
الكوميديا والرومانسية "Isn’t It
 ،"Romanticمساء أمس األول ،في
مــديـنــة ل ــوس أنـجـلــس األمـيــركـيــة،
بحضور فريق العمل.
ونشرت النجمة بريانكا تشوبرا
صورا من المؤتمر الصحافي ،عبر
حسابها على "إنستغرام" ،وعلقت
عليها " :ي ــوم المؤتمر الصحافي
للفيلم ،وكنا سعداء جدا ،ونفتقدك
ي ــا ل ـي ــام ه ـي ـم ـس ــورث" ،وهـ ــو أحــد
أبـطــال الفيلم ال ــذي لــم يتمكن من
الحضور ،وظهرت معها بالصورة
بطلة الفيلم ريبيل ويلسون.

وت ــدور أح ــداث الفيلم فــي إطــار
مـ ــن ال ــروم ــانـ ـسـ ـي ــة وال ـك ــوم ـي ــدي ــة
ح ــول ام ــرأة شــابــة تخضع لسحر
م ــا لـتـكـتـشــف تــورط ـهــا ف ــي عــاقــة
كوميدية رومانسية ،والفيلم سيتم
طرحه بالتزامن مع عيد الحب 13
الجاري.
وتحرص بريانكا على التواصل
م ـ ـ ــع جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوره ـ ــا ب ـ ـن ـ ـشـ ــر ص ـ ــور
وفـ ـي ــدي ــوه ــات خ ــاص ــة بـحـيــاتـهــا
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة والـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ع ـب ــر
حساباتها المختلفة على مواقع
التواصل االجتماعي ،والتي تلقى
إع ـ ـجـ ــاب اآلالف مـ ــن م ـتــاب ـع ـي ـهــا،
و كــا نــت النجمة العالمية احتفت
قـبــل ف ـتــرة بــزواج ـهــا م ــن الـمـطــرب
نيك جوناس.

أليكساندرا ديداريو

ويل سميث

وقدرتي على محاولة مساعدتهم،
وأن أك ـ ـ ــون صـ ــارخـ ــة ب ـح ـقــوق ـهــم
ورفــاه ـي ـت ـهــم ح ــول ال ـع ــال ــم ،وه ــذا
غيرني إلــى األب ــد ،أن أكــون قــادرة
على أن أذهب إلى أماكن وأستمع
إلى أطفال بدون حقوق أو رعاية".
واسـتـكـمـلــت" :ه ــذا يـشـعــرك أنــك
ضعيف ،وان الحياة التي نعيشها
تتمحور حــول أنفسنا فـقــط ،ويا
لها من طريقة للعودة مرة أخرى
ل ـ ــرؤي ـ ــة الـ ـع ــال ــم بـ ـنـ ـظ ــرة أوضـ ـ ــح،
والشيء الذي جعلني أتغير بهذا
ال ـش ـكــل ،ه ــو أن ـنــي ال آخ ــذ ك ــل من
ح ــول ــي ع ـل ــى م ـح ـمــل الـ ـج ــد ،وال
أتفاخر بأنني أعيش فــي منزل
مريح".

ملصق فيلم «»The Third Wife

أليكساندرا ديداريو تحتفل طرح إعالن دعائي جديد عرض «The Third
 »Wifeمنتصف مايو
لفيلم «»Aladdin
بـ  10ماليين متابع
احتفلت النجمة األمـيــركـيــة ألـيـكـســانــدرا ديــداريــو
بوصول متابعيها إلى  10ماليين على "إنستغرام"،
على طريقتها الخاصة.
ون ـش ــرت دي ــداري ــو ص ــورة ج ــدي ــدة عـبــر حـســابـهــا،
ُ
ظهرت فيها مرتدية "تيشيرت" كتبت عليه جملة "كفوا
عن النظر لعيني" ،مداعبة متابعيها بجمال نظرتها.
وقد القت الصورة إعجاب اآلالف من جمهورها.
اشتهرت أليكساندرا بمشاركتها في بداية مشوارها
الفني بعدد من األدوار الثانوية بأعمال ،منهاThe" :
 "Squid and the Whaleع ــام  ،2005وا لـمـسـلـســل
التلفزيوني الشهير " "The Sopranosعام .2006

طــرحــت شــركــة " "Disneyإعــانــا دعــائـيــا جــديــدا
للنسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير
( ،)Aladdinع ـبــر ق ـنــات ـهــا الــرس ـم ـيــة ب ــ"ي ــوت ـي ــوب"،
والتي أظهرت خالله العديد من التفاصيل الخاصة
ُ
بكواليس الفيلم التي تعرض ألول مرة.
وأظهر اإلعالن عددا من نجوم الفيلم ،منهم :مينا
مسعود في دور "عالء الدين" ،مروان كينزاري في دور
"جعفر" ،إلى جانب ظهور شخصية "جني" ألول مرة،
والتي يقوم بتجسيدها النجم العالمي ويل سميث،
ترويجا لطرح الفيلم تجاريا في مايو المقبل.

أعلنت شركة " "Mad Solutionsطرح فيلم الدراما
اآلس ـي ــوي " "The Third Wifeبــال ـشــرق األوسـ ــط،
منتصف مايو المقبل.
وت ــدور أح ــداث الفيلم في إطــار درام ــي بالقرن الــ19
حول الحياة الريفية بفيتنام إلحدى الفتيات ( 14عاما)،
وتستعد ألن تكون الزوجة الثالثة ألحد األثرياء ،لتواجه
العديد من المواقف التي من شأنها تحديد ما إذا كانت
ستعيش بشكل آمن أو ُحر لألبد.
ُيذكر أن " "The Third Wifeشارك في المسابقة الدولية
لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته
الـ 40العام الماضي.

سكوت أدكنز في تجربة أداء لبطولة
ً
« »The Batmanبدال من أفليك
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول رواد مـ ـ ــوا قـ ـ ــع
التواصل االجتماعي فيديو
ل ـ ـن ـ ـجـ ــم األكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــن الـ ـ ــروسـ ـ ــي
س ـ ـ ـكـ ـ ــوت أدك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــز ،الـ ـشـ ـهـ ـي ــر
بـ"بويكا" ،وهو يقوم بتجربة
أداء صـ ـ ــو تـ ـ ــي ل ـش ـخ ـص ـي ــة
"ب ـ ــاتـ ـ ـم ـ ــان" ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ـت ــرب
م ــن أن ي ـك ــون ب ــد ي ــا لـلـنـجــم
ب ــن أف ـل ـيــك ،ب ـعــدمــا ان ـت ـشــرت
أقاويل خالل األيام الماضية
حــول عــدم استكماله بطولة
السلسلة المقرر طرح أحدث
أجزائها بحلول عام .2021
وظهر سكوت في الفيديو
وهـ ـ ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث
ب ـن ـب ــرة ال ـب ـط ــل ال ـ ـخـ ــارق فــي
ح ــوار بـيـنــه و بـيــن شخصية
"ألـ ـف ــري ــد" الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ،ضـمــن
القصص المصورة الخاصة
ب ـع ــا ل ــم " ،"DCو لـ ـف ــت أد ك ـن ــز
أنظار رواد مواقع التواصل
لقدرته على أن يكون باتمان
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،ن ـ ـ ـظـ ـ ــرا ل ـب ـن ـي ـت ــه
ال ـج ـســديــة ال ـت ــي سـتـســاعــده
على تجسيدها على شاشة
السينما.
ي ــذ ك ــر أن سـ ـك ــوت أد كـ ـن ــز
لــديــه الـعــديــد مــن الـمـشــاريــع

سكوت أدكنز
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة خـ ــال ال ـف ـتــرة
المقبلة ،منها فيلم " Triple
 ،"Threatا ل ـ ـم ـ ـقـ ــرر ط ــر ح ــه
نهاية فبراير الجاري ،وفيلم
األكشن " ،"Abductionوفيلم
ا ل ـجــر ي ـمــة "،"Avengement
المقرر عرضهما خالل العام
الجاري.

وك ـ ـ ــان الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ف ــوج ــئ
بخبر عــدم ا سـتـكـمــال النجم
األم ـيــركــي ب ــن أفـلـيــك بـطــولــة
سلسلة أفالم "،"The Batman
ال ـ ـت ـ ــي كـ ـ ـ ــان مـ ــرش ـ ـحـ ــا لـ ـه ــا،
وعـلــى الــرغــم مــن عــدم إعــان
األم ـ ـ ـ ــر بـ ـشـ ـك ــل رسـ ـ ـم ـ ــي فـ ــإن
الـجـمـهــور ب ــدأ تــرشـيــح عــدد

م ــن ال ـم ـم ـث ـل ـيــن الـمـحـتـمـلـيــن
ل ـت ـج ـس ـيــد "  "Batmanعـلــى
شاشة السينما.
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن
تـخـيـلـهــم ال ـج ـم ـهــور ف ــي زي
"ب ــات ـم ــان" األم ـيــركــي روب ــرت
ب ــات ـي ـن ـس ــون ،ب ـط ــل سـلـسـلــة
ال ـ ـفـ ــان ـ ـتـ ــازيـ ــا وال ـ ـم ـ ـغـ ــامـ ــرات

مسك وعنبر

٢٤

ّ
ثمنت الفنانة هيا عبدالسالم شاركت مجموعة من رفاق درب
لقاء مع زينة مكي حول
دورها الالفت في {ما ّ
الفنانين الراحلين عبدالمجيد
فيي} تكريمها في مهرجان
قاسم وحمد ناصر بكلمات
ومشاركتها في المسلسل «ضيافة» الفتة إلى أنها
مؤثرة في أمسية الوفاء.
اللبناني الكويتي {مسألة تستعد لتصوير مسلسل
وقت}.
«أجندة» لعرضه في رمضان.

بريانكا تكشف تفاصيل فيلم الكوميديا
والرومانسية «»Isn’t It Romantic
مــن جهة أخ ــرى ،عبرت النجمة
العالمية عن سعادتها بتعاونها
م ـ ـ ــع م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
"ال ـيــون ـي ـس ـيــف" ل ـل ـعــام ال ـ ـ ــ 12على
ال ـت ــوال ــي ،وت ـحــدثــت بــريــان ـكــا عن
ت ـغ ـيــرهــا خـ ــال فـ ـت ــرة ع ـم ـل ـهــا مــع
المنظمة العالمية وكونها سفيرة
الـنــوايــا الحسنة للمنظمة ومــدى
تأثيرها على حياتها الشخصية
والعملية.
وقالت بريانكا ،في تصريحها،
"ال ــرح ــات ال ـم ـيــدان ـيــة ه ــي األك ـثــر
خـصــوصـيــة بــالـنـسـبــة ل ــي ،ألنـنــي
أق ـ ــوم ب ـم ـقــاب ـلــة عـ ــدد م ــن األط ـف ــال
المذهلين والذين يريدون الحياة،
وهذا مثل لي العديد من اللحظات
اإلنـســانـيــة الـتــي لـيــس لـهــا مثيل،

٢٤

" "Twilightعام  ،2008وجيك
ج ـي ـل ـي ـن ـهــال ال ـ ــذي سـيـجـســد
دور " "Villainبــأ حــداث فيلم
" Spider-Man: Far From
 ،"Homeواألميركي جون هام
الذي شارك بن أفليك من قبل
بـطــو لــة فيلمه ""The Town
عام .2010
وفضل عدد من الجمهور
أن تكون شخصية "باتمان"
الجديد سمراء البشرة ،على
أن ي ـك ــون ا ل ـم ـم ـثــل ا ل ـمــر شــح
ألداء ا لـشـخـصـيــة هــو النجم
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــاب م ــاي ـك ــل
جــوردن ،الــذي شــارك مؤخرا
فــي فيلم األ ب ـطــال ا لـخــار قـيــن
"."Black Panther
وتضمنت قائمة األسماء
المرشحة من قبل الجمهور
أي ـض ــا م ــن أصـ ـح ــاب الـبـنـيــة
القوية ارمي هامر ،دومينيك
كوبر ،وذلك في انتظار إعالن
البطل النهائي خالل الفترة
المقبلة من قبل مخرج الفيلم
مـ ـ ــات ري ـ ـفـ ــز ،ال ـ ـ ــذي ي ــواص ــل
اختيار فريق عمل الفيلم.

بريانكا تشوبرا

ثقافات ٢٠

توابل ةديرجلا
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ً
ثريا البقصمي :كتابة الرواية عمل شاق جدا
«أدوات الشاعر األدبية مختلفة عن كاتب القصة»
فضة المعيلي

أكدت التشكيلية والكاتبة
ثريا البقصمي أن الشعر حالة
نفسية ،وأن الشاعر يمتلك
أدوات مختلفة عن كاتب
القصة ،الفتة إلى أن كتابة
الرواية عمل صعب وشاق
ً
جدا ،ويحتاج إلى شخص
لديه خبرة في هذا المجال.

استضافت منصة الفن المعاصر "كاب"
الفنانة التشكيلية والكاتبة ثريا البقصمي،
في جلسة حوارية بعنوان "األدب الساخر
ف ــي ك ـت ــاب ــات ث ــري ــا ال ـب ـق ـص ـم ــي" ،أدارتـ ـه ــا
اإلع ــام ـي ــة سـ ــارة ال ـس ــام ــون ــي ،بـحـضــور
األدي ـبــة ليلى الـعـثـمــان ،واإلعــامـيــة ليلى
أحمد ،والتشكيلية سهيلة النجدي.
فــي ال ـبــدايــة ،قــالــت البقصمي إن تعدد
ً
م ـج ــاالت إبـ ـ ــداع ال ـف ــرد ل ـيــس ش ـي ـئــا ن ــادر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوث ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا اك ـت ـش ـفــت
موهبتها في الرسم منذ نعومة أظفارها،
مؤكدة أنها كانت تحب الرسم ،وعرفت أنه
مستقبلها وعالمها.
وعـ ــن ال ـك ـت ــاب ــة ،اس ـت ــذك ــرت الـبـقـصـمــي
طفولتها ،وقالت إنها لم تكن تحب مادة
اللغة العربية ،ولم يكن لديها اتجاه للغة،
موضحة أن والــدهــا أرسلها مع أشقائها
إلــى إحــدى الـمــدارس الداخلية فــي لبنان،
حيث كان هناك اهتمام باللغتين الفرنسية
واإلنكليزية .وأضافت" :بعد ذلك عدت إلى
الكويت ،ثم انتقلت إلى المرحلة المتوسطة
وأحـبـبــت الـلـغــة الـعــربـيــة بـسـبــب تشجيع
المعلمة سهام لي ونصحها إياي بتنمية
مهارة القراءة ،فبدأت أقرأ كثيرا ،وبعد ذلك
شاركت في مسابقات اللغة العربية على
مستوى مدارس وزارة التربية ،وفي المرة
األولــى حصلت على المركز الثاني ،وفي
الثانية حزت المركز األول".
وع ــن بــداي ـت ـهــا ف ــي ال ـك ـتــابــة ال ـســاخــرة،
ق ــال ــت إن "ال ـس ـخــريــة ه ــي ط ــاب ــع حـيــاتــي،
فأنا أحب المرح ،وأنشر الفرح من حولي،
وهذا جزء من شخصيتي" ،الفتة إلى أنها
كانت تراسل بعض الصحف عندما كانت
موجودة في موسكو ،وقد القت مشاركاتها
استحسان وإعجاب الناس ،وأنها أصرت
ً
أن يكون أسلوبها حينها ساخرا حتى ال
يمل القارئ.

«األوسمة
الثالثة» أوسمة
االنتصار واألمل!

وأوضـحــت أنها في فترة الثمانينيات
ك ــان ــت ت ـك ـتــب مـ ـق ــاالت ت ـحــت م ـس ـمــى "مــن
وحــي الـشــارع" ،مشيرة إلــى أنــه في نهاية
ه ــذه الـحـقـبــة أصـبـحــت ه ـنــاك رقــابــة على
الصحف الكويتية ،وأ ن ــه مــن المستحيل
نشر شيء مباشر.
ولـفـتــت إل ــى أن ـهــا كـتـبــت م ـقــاالت تحت
مسمى "من خرم اإلبرة" ،مبينة أنها كانت
كتابات في المجتمع والحياة في مجلة كل
اإلسرة اإلماراتية ،موضحة أنها استمرت
في الكتابة الساخرة حتى فترة غير بعيدة،
لكنها أشارت إلى أن كتاباتها ليست كلها
ساخرة فلديها كتابات مرحة وأشعار.

عمل صعب
مــن ناحية أخ ــرى ،أك ــدت البقصمي أن
ً
كـتــابــة ال ــرواي ــة عـمــل صـعــب وشـ ــاق ج ــدا،
ويحتاج إلــى شخص لديه خبرة في هذا
المجال ،ويحاول أن ينمي نفسه وقدراته.
وعن تجربتها في مجال الرواية ،قالت:
"لـقــد استمتعت بـهــا ،ولكنها أخ ــذت مني
ً
ً
وقـتــا كـثـيــرا ،لكني أجــد نفسي فــي مجال
الـقـصــة الـقـصـيــرة ،وقــد يـكــون ذلــك بسبب
طبيعتي إذ أمتلك حيوية" ،موضحة أنها
تهتم باإلنسان في كتاباتها ،سواء كان في
اللوحة أو في النص ،وال تهتم بالمكان ،ذلك
بأنها تحب أن تصف اإلنـســان ومشاعره
وانفعاالته بعمق ،الفتة إلى أن لكل كاتب
أسلوبه واهتماماته.
وعن الشعر ،قالت إنه حالة نفسية ،وهو
ومضة ولحظة ،واللغة تتدخل ،ولكن يظل
للشاعر أدواته المختلفة عن كاتب القصة،
أما في القصة فالكاتب يستذكر في بعض
ً
األحيان حدثا ما.
وحـ ـ ــول روايـ ـتـ ـه ــا "الـ ـم ــزم ــار األحـ ـم ــر"،

ثريا البقصمي وسارة السالموني
أوضـحــت أنها سيرة ذاتـيــة عــن سنواتها
األول ــى فــي مــوسـكــو عـنــدمــا كــانــت طالبة،
ومعاناتها ،وتتضمن شهادات المحيطين
بها ،ووصفت تلك الرواية بأنها صريحة
وواقـ ـعـ ـي ــة ،وت ـع ـكــس واق ـ ــع م ـج ـمــوعــة من
ال ـش ـب ــاب ،مـضـيـفــة" :هـ ــذا عـمـلــي ال ــروائ ــي
الوحيد ،ولكني أحبه".
وقالت البقصمي إنها اتجهت اتجاها
جادا إلى الكتابة الساخرة ،وسوف تطلق
مجموعة قصصية قــا مــت بتقدميها إلى
إحدى دور النشر ،مشيرة إلى أنها ستصدر
قريبا ،وأن الكتابة الساخرة التي تحتويها
ً
مكثفة جدا.
من جانبها ،قالت األديبة ليلى العثمان:

"أن ـ ــا س ـع ـي ــدة ب ــال ـح ـض ــور ،وأيـ ـنـ ـم ــا تـكــن
ثــريــا يـكــن ال ـف ــرح ،فـهــي تـمـتـلــك شخصية
ً
فريدة ،وأسلوبا في الكتابة ،هو األسلوب
ال ـســاخــر ،ول ــم يستطع أح ــد أن ينافسها
ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال ،وأض ــاف ــت إل ـي ـهــا ق ــراء
كثيرين ،ألن اإلنسان يبحث عما يسعده"،
م ــؤك ــدة أن "خ ـفــة ظـلـهــا تـنـعـكــس عـلــى ما
تكتبه ،وبطبيعتها ال تحب األلــم والحزن
والضيق".
أ مــا التشكيلية سهيلة النجدي فقالت
إنها "عرفت البقصمي منذ فترة ،ومنذ أن
عرفتها اكتشفت أن لديها الحس الساخر
الذي ينشر االبتسامة والفرح حولنا".

التشكيلي أمين الباشا غادر {مدينته} ليسكن ذاكرة التاريخ
• لوحاته حكايات ال تنتهي عن بيروت الحلم وألوان الفرح في مقاهيها
للمرة األولى منذ رأت عيناه النور في منطقة رأس النبع ( ،)1932يفارق الرسام التشكيلي أمين الباشا مدينته
بيروت ،ويترك ريشته ويغادر في رحلته ّ
األبدية ليسكن التاريخ والذاكرة ،وتبقى لوحاته وحدها الشاهد
على حضوره المتوهج الذي جعل حبيبته بيروت تعبق بألوان الفرح ،وعلى حركة مقاهيها ولياليها العابقة
بالسهر.
رحل صديق الشعراء والموسيقيين ،بعدما زين دواوينهم بأجمل رسوماته ،وصاغ الفصل األخير من حكاياته
الملونة عن المدن التي زارها في العالم ،عن األمكنة التي أحبها ،عن الناس الذين عاش معهم.
بيروت -ةديرجلا ●

فــي الـخــامــس مــن فـبــرايــر الحالي،
يمم الرسام التشكيلي أمين الباشا،
نحو األفق البعيد حيث ال ضفاف ،ال
حواجز ،ال ألم ،ال معاناة ...عله يجد
ً
بعضا مــن راح ــة ومــن ف ــرح ،فقدهما
فــي حـيــاتــه مــع أن ــه طــالـمــا رسمهما
في لوحاته ،ال سيما بعد َوفاة ابنته
بسبب المرض ولــم يتعاف من هذه
الصدمة طيلة حياته.
رس ــم أم ـيــن الـبــاشــا ال ــواق ــع ولكنه
طرزه بالشعر والموسيقى ،فبدا كأنه
مستل من الحلم ،ويلمس الناظر إلى
ً
ً
لــوحــاتــه أن ثـمــة تـنــاغـمــا موسيقيا
في خطوطه وألوانه ،ما يضفي على
األس ـل ــوب ال ـت ـجــريــدي الـ ــذي اعـتـمــده
ج ـم ــال ـي ــة خ ــاص ــة ت ـش ـب ــه صــاح ـب ـهــا
بشفافية ألوانها...
إل ــى جــانــب األس ـل ــوب الـتـجــريــدي،
َّ
رك ـ ــز أم ـي ــن ال ـب ــاش ــا ف ــي رس ـم ــه على
إب ــراز العالقة بين الــرســم والـصــورة
الفوتوغرافية.

يلمس الناظر إلى
لوحاته أن ثمة
ً
ً
تناغما موسيقيا في
بين بيروت وباريس
خطوطه وألوانه

أمين الباشا ،أحد أبرز رواد الرسم
التشكيلي اللبناني المعاصر ،ترعرع
وسـ ـ ــط ع ــائـ ـل ــة ت ـع ـش ــق ال ـمــوس ـي ـقــى
والرسم ،وتفتحت عيناه منذ طفولته
على المدى األزرق الالمحدود الذي
يمثله البحر ،وعلى الحياة اليومية
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ومـ ـق ــاهـ ـيـ ـه ــا ،ف ـت ــرج ــم
مشاهداته في رسومه األولى.
ت ـل ـق ــى دراسـ ـ ـت ـ ــه ف ـ ــي األك ــاديـ ـمـ ـي ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـل ـف ـنــون ف ــي بـ ـي ــروت في
خمسينيات الـقــرن الماضي وتــدرب
فـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـتـ ــرفـ ــات كـ ـ ـب ـ ــار ال ــرس ــامـ ـي ــن
ّ
الجميل.
اللبنانيين من بينهم قيصر
فـ ــي أوائ ـ ـ ــل ال ـس ـت ـي ـن ـيــات س ــاف ــر إل ــى
باريس وأكمل دراسته في المدرسة
الوطنية العليا للفنون بعد حصوله
على منحة من السفارة الفرنسية.

س ـ ـحـ ــرت ب ـ ــاري ـ ــس أم ـ ـيـ ــن ال ـب ــاش ــا
ب ـح ـض ــارت ـه ــا وث ـق ــاف ـت ـه ــا وح ـيــات ـهــا
الـ ـي ــومـ ـي ــة ،ف ـ ـ ــراح ي ــرس ـم ـه ــا وي ــرس ــم
ً
مقاهيها ،متخذا من التجريد وسيلة
تـعـبـيــر لـ ــه ،ل ـك ـنــه ل ــم ي ـن ـ َـس حبيبته
ب ـ ـيـ ــروت ،وظـ ـل ــت أل ــوانـ ـه ــا ت ـش ــع فــي
لوحاته الباريسية.
ب ـيــن الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات
تـنـقــل ب ـيــن بـ ـي ــروت وب ــاري ــس وأقـ ــام
سلسلة مـعــارض فيهما وش ــارك في
معارض جماعية من بينها {صالون
الحقائق الـجــديــدة} فــي متحف الفن
الحديث في باريس (.)1966
مع انــدالع الحرب في لبنان ،تأثر
أمـيــن الـبــاشــا بمشاهد الــدمــار التي
سـ ـيـ ـط ــرت عـ ـل ــى بـ ـ ـي ـ ــروت وش ــوه ــت
صورتها الجميلة ،فتحولت لوحاته
من مشاهد الفرح والحلم ،إلى أخرى
ت ـع ـكــس ذكـ ــريـ ــات الـ ـطـ ـف ــول ــة ،وك ــأن ــه
ي ــرف ــض الـ ـح ــاض ــر مـ ــن خ ــال ـه ــا بـمــا
يحمل من بشاعة.
ع ــام  ،1976وت ـحــت ض ـغــط تفاقم
األحداث في لبنان ،سافر إلى إيطاليا
وهناك صمم لوحة فسيفساء كنيسة
ســان مــارتـيـنــو( ،)1979إال أن حنينه
ّ
ً
إلى بيروت ظل طاغيا في عقله وفي
ف ـكــره ،ف ـعــاد وت ـحــدى ال ـحــرب برسم
ال ـفــرح وع ــرض لــوحــاتــه فــي غاليري
دامو عام .1980
عـ ــام  ،1987س ــاف ــر إلـ ــى إسـبــانـيــا
وبـهــرتــه ال ـع ـمــارة األنــدلـسـيــة ،فرسم
نحو مئة لوحة أراد من خاللها إبراز
نقاط التشابه بين العمارة األندلسية
والعمارة البيروتية...

معارض وجوائز
ع ـل ــى م ـ ــدى م ـس ـيــرتــه الـتـشـكـيـلـيــة
ال ــزاخ ــرة ،أق ــام أمـيــن الـبــاشــا سلسلة
مـعــارض فــي لبنان وال ــدول العربية
وفـ ــي أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،وك ــان ــت ل ــه في

أمين الباشا

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ً
يبدو األمر الفتا في هرولة الكتابة اإلبداعية اليوم نحو الرواية
ً
والقصة القصيرة ،وربما الشعر وشيء من المسرح .وتاليا يحضر
مشهد وقوائم الجوائز األدبية الطويلة والقصيرة ،واحتفاالت
الفوز والفائزين ،والنشر والناشرين ،ومعارض الكتب ،ومجاميع
القراءة ،ووسائل التواصل االجتماعي .كل هذه العناصر؛ متفرقة أو
ً
مجتمعة ،قد تشغل ذهن الكاتب العربي لحظة أن يختار موضوعا
ً
لعمله اإلبداعي .لكن قليلة جدا األعمال العربية المتخصصة التي
َّ
تتوجه للمرضى ،أو لذوي االحتياجات الخاصة ،أو فئات خاصة
من المجتمع .فمثل هذه األعمال ،وألنها ال تطرح نفسها بوصفها
مشاريع جوائز وشهرة وربح ومعارض كتب وندوات ،تبقى قليلة،
وربما خارج نطاق االهتمام النقدي ،ولو من باب كتابة عمود في
صحيفة يومية.
"األوسمة الثالثة" كتاب من القطع المتوسط ( 86صفحة) ،صادر
بطبعته األولى عام  ،2018بجهد شخصي من المؤلفة إيمان مهدي
ُ
الموسوي ،طبع في مطابع األيام التجارية بالبحرين .وهو رغم
ِّ
صغر حجمه ،بحيث يمكن قراءته في جلسة واحدة ،فإنه متميز
في بابه ،والفت أكثر في رسالته اإلنسانية.
"األوسـمــة الثالثة" يأتي على لسان الفنانة التشكيلية ديانا
الشيخ ،وهــي تـقـ ّـص حكايتها مــع مقاومة مــرض الـســرطــان ،في
ثالث هجمات استهدفت جسدها في أكثر من مكان ،وكان أن َّ
غيرت
حياتها ،وبالتالي نظرتها للعالم .ديانا الشيخ امرأة نشأت في
بيت فني ،حيث والدها فنان تشكيلي ،كما أن أخوات لها يعملن
في مجال الفن التشكيلي .لكن مرض السرطان ،وكما هي عادته،
غافلها وهاجمها في صدرها ،لتبدأ حياة جديدة بالتكشف أمامها،
حيث المعاناة والوجع أكثر من أي شيء آخر ،وحيث يبقى األمل
على البعد يلوح كضوء شمعة ،بانتظار من ينتبه إليه ويعطيه
ما يستحق من احتضان واهتمام.
ديانا الشيخ ،تشرح بأسلوب سهل وإنساني مراحل عالجها من
ً
ً
سرطان الثدي ،وتاليا سرطان عظام الورك ،وثالثا سرطان أصاب
رأسها ،وهي تقول" :عندما يهاجمك وحش شرس ،فإن أمامك ثالثة
خيارات :أن تهرب وال تضمن نجاتك فقد يالحقك ويفتك بك ،أو أن
تستسلم فتكون فريسة سهلة ووجبة دسمة له! أو أن تقاوم وهذا
يعتمد على قوتك وأسلحتك فــي المقاومة ،ورغــم أنني اخترت
ً
ً
طريق النضال ،إال أنني بحذاقة المقاوم اكتشفت سبيال رابعا
وهو الترويض والمصالحة .فليعلم المناضلون أن التصالح مع
الذات أقوى أسلحة النضال ،وأن السكينة إذا ما غمرت النفس وهدأ
العقل ،فإن مملكة الجسد سيعم فيها السالم"( .ص )43
"األوس ـم ــة الـثــاثــة" اخـتـصــار لتجربة حـيــاة غنية ومعجونة
باأللم والمعاناة ،لكنها من جهة أخرى معجونة وملونة باألمل.
فكل إنـســان مـعـ َّـرض ألن يـمــرض ،والـســرطــان مــرض كــأي مــرض.
صـحـيــح أن ــه م ــرض خـبـيــث ،وصـحـيــح أن عــاجــه مــؤلــم ومــوجــع
وط ــوي ــل ،وصـحـيــح أن ــه يـسـلــب مــن اإلن ـس ــان قــدرتــه عـلــى مــزاولــة
ً
حياته اليومية بالشكل الطبيعي ،لكن الصحيح أيضا هو أن قرار
اإلنسان بالتعايش مع وضعه الجديد واإلقبال على الحياة ،وأخذ
العالجات بنفس راضية ومتيقنة من النتائج اإليجابية ،وترديد
الجملة السحر :للمرض وجــود في جسدي ،لكن عقلي وأفكاري
ملكي ،وكذا هو أملي الكبير في الحياة ،ولن أضحي بهما لكائن
خبيث اسمه السرطان.
ديانا الشيخ لجأت في محنة مرضها إلى اإلبداع :إلى الكتابة
والرسم .شعرت بأن كتابتها لتجربتها مع المرض وانتصارها
ً
عليه قد تكون حافزا لمرضى كثر حول العالم ،وأدركت أن انشغالها
بالرسم ،وبقدر ما يستهلك وقتها في متعة اإلنجاز ،بقدر ما يكون
طريقها لمعايشة الحياة واالنخراط في وصلها باآلخر.
السرطان خبث ،وال يمكن لخبث أن ينتصر .الطب يتطور ،لكن
ما يجب أن يتطور أكثر هو يقين اإلنـســان بقدرته على اجتياز
المحنة ،وقدرته على رؤية حياة جديدة يمكن أن تكون منعطفا
لرؤية العالم بشكل مختلف.
حياة ديانا الشيخ ،بمعايشتها ومعاناتها لهجمات السرطان
الخبيثة ،ما كــان لها أن تــرى النور لــوال جهد إنساني نبيل من
الـكــاتـبــة إي ـمــان ال ـمــوســوي ،ول ــوال يقين إي ـمــان ب ــأن ه ــذه تجربة
إنسانية كبيرة ومهمة تستحق الوقوف أمامها وكتابتها وتخليد
أجمل ما فيها عبر الكلمة والصورة.
"األوسـ ـم ــة ال ـث ــاث ــة" ك ـت ــاب صـغـيــر ف ــي ح ـج ـمــه ،ل ـكــن رســالـتــه
اإلنسانية كبيرة ومهمة ،واقترح على وزارة الصحة في الكويت،
وعلى الصديق العزيز الكاتب د .خالد الصالح ،وهو القريب من
تجارب مرض السرطان في الكويت والوطن العربي والعالم ،أن
يهتم بوضع هذا الكتاب في جميع مستشفيات ومراكز العالج،
ً
فمؤكد أن كلماته ستكون مصباحا ينير ظلمة قـلــوب كسرها
السرطان الخبيث ،وعصا أمل يتوكأ عليها من يحتاج إلى كلمة
تعينه على تلمس درب األمل.

إصدار

{وحدة القلوب}
إحدى لوحاته
الـكــويــت حصة كـبـيــرة ،ال سيما في:
غ ــالـ ـي ــري سـ ـلـ ـط ــان (مـ ـ ــن  1973إل ــى
 ،)1976ودار الفنون (،)2002 -2000
والمجلس الوطني للثقافة والفنون
( ،)1999وغاليري بو شهري (.)2011
أما المعرض األخير للوحاته فأقامه
مـ ـتـ ـح ــف سـ ــرسـ ــق ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت (15
س ـب ـت ـم ـبــر 12 - 2017م ـ ــارس )2018
ب ـع ـن ــوان {ت ـح ـيــة إلـ ــى أم ـي ــن ال ـبــاشــا
تقسيمات وألوان}.

وص ـ ـ ــدرت ل ــه ث ــاث ــة ك ـت ــب أح ــده ــا
ً
يتضمن رسوما عن بيروت أنجزها
بين  1953و.2009
ح ـ ــاز جـ ــوائـ ــز دول ـ ـيـ ــة مـ ــن ب ـي ـن ـهــا:
الجائزة الذهبية للمدينة الخالدة في
إيطاليا عام  ،1976وأعماله موجودة
في متاحف عالمية من بينها معهد
العالم العربي في باريس.

وسام االستحقاق اللبناني الفضي

من رسوماته

وسط حضور من أهل الفكر والثقافة في لبنان ،شيع
الفنان التشكيلي أمين الباشا ،وقد قلده وزيــر الثقافة
محمد داود بــاســم رئـيــس الجمهورية الـعـمــاد ميشال
ع ــون وس ــام االسـتـحـقــاق الـلـبـنــانــي الـفـضــي ذا السعف
ً
تقديرا لعطاءاته.
ً
ترك غياب أمين الباشا أثرا لدى األوساط المختلفة
في لبنان ونعته أكثر من جهة رسمية ونقابية وفنية...
عبر حسابه على موقع {تويتر} غرد رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء سـعــد ال ـحــريــري{ :رح ـيــل الــرســام أمـيــن الباشا
خـســارة وطنية وعــربـيــة وعالمية ألحــد أرك ــان الثقافة
وال ـف ـنــون فــي لـبـنــان .ب ـيــروت ستفتقد ابـنـهــا ال ــذي غــزا
العالم بريشته}.
كذلك نعى وزيــر الثقافة الدكتور محمد داود أمين
ً
الباشا قائال{ :برحيل الفنان الباشا ،يفقد لبنان إحدى
قــامــاتــه الثقافية وأح ــد أعــامــه الـكـبــار ،هــو ال ــذي أثــرى

بأعماله
معارض الفنون التشكيلية المحلية والعالمية
َّ
اإلبداعية ولوحاته الموجودة في متاحف عالمية ،ومثل
لبنان في {بينالي باريس األول} ( ،)1958وفي {بينالي
االسكندرية} (.})1962
أضـ ــاف{ :ب ــرع أمـيــن الـبــاشــا فــي الـكـتــابــة إل ــى جانب
الــرســم ،وكــان يعتبر الفنون أشبه بعائلة واح ــدة ،وله
مؤلفات أدبـيــة ومجموعات قصصية احـتــوى بعضها
على رسوماته}.
بــدور هــا نـعــت جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم
والنحت الفنان الرائد أمين الباشا أحد أعضائها األولين
منذ  22أبريل  ،1957ولفتت في بيان إلى أن {الباشا مثل
الوجه الفني الحديث للبنان ،إنجازاته عدة ،أقام معارض
في لبنان والخارج .برز في المائيات ،وحاز جوائز دولية.
أعماله منتشرة في المتاحف العالمية ،وهو أحد أعالم
الفن الذين سيخلدون في ذاكرة لبنان}.

صدر عن دار الفارابي كتاب {وحدة القلوب} للكاتب حبيب
صادق ،قدم له محمد زينو شومان بكلمة مما جاء فيها:
{هذا الكتاب يضم مجموعة الحلقات التي كتبها األستاذ
حبيب ص ــادق لــإذاعــة اللبنانية خــال شهر رمـضــان في
ّ
أواخر الستينيات من القرن الماضي ،والتي سلط من خاللها
الضوء على أهم األحداث التاريخية التي قام بها رجال أفذاذ
من تاريخ العرب والمسلمين المشرق ،كان لهم دور قيادي
بارز في مرحلة امتداد رقعة الفتح اإلسالمي ،وتثبيت أركان
دولة الخالفة اإلسالمية.
َّ
وذكــرهــم التاريخ
وهــؤالء األبطال الذين خلد أسماء هم ِ
العربي واإلسالمي كانوا مثال البطولة والشهامة واإلقدام
والـتـجـ ُّـرد والتضحية إلــى حـ ِّـد بــذل األرواح لتكريس ِقـ َـيـ ٍـم
إنسانية أخالقية نبيلة ترفع من شأن الوجود اإلنساني ،في
ّ
الق َيم التي دعت إليها جميع األديان
كل زمان ومكان .هذه ِ
السماوية}.

توابل ةديرجلا
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مزاج

ّ
زينة مكي{ :مسألة وقت} ...يعيدني إلى بلد طفولتي الكويت

tawabil@aljarida●com

ّ
ّ
تطل المخرجة والممثلة اللبنانية زينة مكي في مسلسل {ما
ّفيي} (كتابة كلوديا مرشليان ،وإخراج رشا شربتجي ،وإنتاج
شركة ّ
الصباح لإلعالم) في شخصية {يمنى} فتاة مدمنة على
بيروت -مايا الخوري

النجاح
في إقناع
الجمهور
بأن الممثل
والشخصية
َّ
سيان

ّ
سأتفرغ
لجمعية
«انحنى دون
أن ينكسر»
وإخراج
اإلعالنات

ّ ّ
متميز شكل نقلة نوعية الفتة في أعادها بعد سنوات إلى أحضان بلد طفولتها الكويت إضافة
الكحول والمخدرات ،في أداء
إلى تأسيسها جمعية توعوية خاصة.
ً
مسيرتها المهنيةً ً .
ّ
عن أعمالها الدرامية واالجتماعية تحدثت إلى {الجريدة}.
وصورت مكي مسلسال لبنانيا كويتيا بعنوان {مسألة وقت}

هل يمكن القول إن شخصية {يمنى}
ّ
ّ
نوعية
فــي {مــا فـ ّـيــي} ضــربــة حــظ ونقلة
في مسيرتك؟
ً
ـدا ،ألن ّ
تفوقي
لــم تكن ول ـيــدة حــظ أبـ ـ
على ذاتــي في أداء شخصية «عبير» في
مسلسل «طريق» ّ
مهد إزاء بلوغي شخصية
ُ
«يمنى» .كان يمكن التزامي بما كتب في
ّ ً
ّ
عادي جدا،
النص وتقديم الدور بمستوى
ّ
لكنني ثـ ّـابــرت واجتهدت لرفع مستوى
أدائي .تلقيت هذا الدور بهدف الخروج من
شخصية «عبير» وإظهار قدراتي التمثيلية
الحقيقية .مــن جهة أخ ــرى ،تعاونت مع
المخرجة رشا شربتجي على التدقيق في
التفاصيل كافة.
ه ــل ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــار أنـ ــك ت ـف ـ ّـوق ــت في
شخصية «يمنى» على شخصية «عبير»؟
الشخصيتان مختلفتان وال مجال
للمقارنة بينهما .على رغم صعوبة «عبير»
الـتــي احـتــاجــت إلــى مجهود كثيف ،فإن
ّ
«يمنى» ّ
بتحديات أكبر ،سواء على
تميزت
صعيد جرأة األداء أو على صعيد االرتداد
النفسي في أثناء التصوير.
ّ
يـشــكــل ه ــذا الـ ــدور مـفـتــرق ط ــرق على
صعيد الخيارات المقبلة.
ً
أنا انتقائية في أدواري أساسا ،ومرحلة
م ــا بـعــد شخصية «ي ـم ـنــى» ستجعلني
ّ
وتحملني مسؤولية أكبر
انتقائية أكثر
طبيعية
كنتيجة
المقبلة،
خياراتي
تجاه
ّ
ً
لردود الفعل اإليجابية جدا التي تحفزني
لتقديم األفضل وعدم التراجع عن األدوار
المشابهة لهذا الدور.
المحورية ّ
ك ـيــف ت ـحــضــرت ل ـل ــدور ال سـيـمــا أنــه
يحتاج إلى عناية بأدق التفاصيل؟
ّقررت تقديم هذه الشخصية على أكمل
وجه والعناية بأدق تفاصيل اإلدمان على
فالتقيت مدمنين
الكحول والـمـخــدرات.
ّ
ســابـقـيــن مـسـتـفـســرة ع ــن أدق تفاصيل
األعـ ــراض الـجـسـ ّ
ـديــة والـنـفـسـ ّـيــة ،وسبب
ّ
ّ
ّتدفق األنــف والحكة المستمرة للجسم،
وال ـش ـعــور بــاالش ـت ـعــال ال ــداخ ـل ــي ،وذل ــك

ألفهم سبب تصرفاتهم ومعاناتهم ،وقمت
بأبحاث في هذا اإلطار وتابعت وثائقيات
خاصة.
ً
لم تكتف إذا بتعليمات المخرجة بل
ً
عملت شخصيا على إعداد الدور.
صحيح ،لم أكن أريد االنطالق بالدور
ك ـص ـف ـحــة ب ـي ـض ــاء ،ب ــل ك ـن ــت م ـس ـت ـعـ ّـدة
ً
تماما ومدركة لما ّ
علي فعله ،فاجتمعت
بــال ـم ـخــرجــة وش ــرح ــت ل ـهــا الـتـفــاصـيــل
المتعلقة بحالة «يـمـنــى» فتعاونا على
صقل هذه الشخصية وإظهار التفاصيل
في الشكل المناسب.
مــريــح الـتـعــاون واالنـفـتــاح فــي تبادل
الرأي ما بين الممثل والمخرج.
فرحت المخرجة بإعدادي للشخصية
وجــاهــزيـتــي ،كـمــا أن مالحظاتها ّ
مهمة
ً
جــدا ألننا في أثناء التصوير واالنــدمــاج
قد ال نلحظ أداء نــا فيكون المخرج العين
الساهرة .رشا شربتجي مخرجة محترفة
دقيقة فــي العمل وواث ـقــة مــن نفسها ،ما
ً
أياد ّأمينة ،خصوصا
ُي
شعرني بأنني في ٍ
ّ
إذا تفلتت الشخصية مــنــي بعد أسبوع
استراحة.

إدمان
بــرأيــك يقع دور اإلدم ــان على الكحول
والمخدرات في خانة الجرأة في التمثيل؟
ً
هــو دور ج ــريء طـبـعــا ،ألن ال ـجــرأة ال
ّ
التعري والفجور ،بل
تقتصر برأيي على
والشخصية
الممثلة
بأن
اقتناع الجمهور
ّ
ً
ّ
سيانُ .سئلت مرارا ما إذا كنت مدمنة حقا.
بــرأيــي الـظـهــور كيفما كــان إزاء الكاميرا
ل ـي ــس جـ ـ ــرأة ب ــل م ــن م ـق ـت ـض ـيــات األداء،
الجرأة هي إظهار الحقيقة والواقعية كما
هــي بـغــض الـنـظــر عــن رأي الـجـمـهــور أو
شعوره باالشمئزاز من بعض المشاهد
والتصرفات.
ك ـ ـيـ ــف تـ ـتـ ـخـ ـلـ ـصـ ـي ــن م ـ ـ ــن ش ـخ ـص ـيــة
استحوذت على طاقتك كلها؟

فــور االنـتـهــاء مــن تصوير المسلسل،
س ــاف ــرت لــانـفـصــال ع ــن» يـمـنــى» بعدما
ان ـعــزلــت ف ــي خ ــال أش ـهــر الـتـصــويــر عن
العالم الخارجي واألصدقاء مبتعدة عن
كل شيء للحفاظ على الشخصية .ليس
بإمكان أي ممثل التضحية بحياته لبضعة
أشهر لخدمة الدور .ولكن ،إن أردت نتيجة
جميلة يجب تقديم تضحيات ،وإن أردت
نتيجة عادية يمكنني استكمال حياتي
اليومية بشكل ع ــادي .ق ــررت التضحية
لخمسة أشهر من أجل تقديم «يمنى» بشكل
منطقي صحيح ،بعدها ّ
أقوم الشخصية
وأدائ ــي ألرى مــا إذا كانت التضحية في
مكانها أم ال.
ما دمت قمت بأبحاث عن اإلدمان ،هل
ّ
ستسخرين هذه المعرفة بهدف التوعية؟
ً
ً
بعيدا من التمثيل أنا ّ
مهتمة جدا بعمل
الجمعيات والـتــوعـيــة االجـتـمــاعـيــة ،ألن
رسالتي تصل أسرع إلى المجتمع كوني
وج ـهـ ًـا م ـعــروفـ ًـا ،فكيف بــال ـحـ ّ
ـري بعدما
ج ـ ّـس ــدت حــالــة اإلدم ـ ــان ف ــي دور درام ــي
ً
وأعددت أبحاثا في هذا اإلطار ،فاكتشفت
ً
ً
مــدى معاناة المدمن نفسيا واجتماعيا
ً
ً
ً
وجسديا ،لذا أتمنى أن أؤدي دورا كبيرا
في االهتمام بهذه المواضيع.
على رغم ّ
سني خبرتك المتواضعة في
التمثيل ،تحسنين اختيار أدوارك ،كيف
حققت ذلك؟
يـ ّـوجـهـنــي إحـســاســي نـحــو خـيــاراتــي
ً
المهنية ،خصوصا بعدما أدركت طاقتي
ً
أعط انطباعا
الالمحدودة .صحيح أنني لم ِ
بذلك في البداية ،فوقعت ببعض التكرار،
ول ـكــن عـنــدمــا نـعــي طــاقـتـنــا ونـنـظــر إلــى
أنفسنا من الـخــارج نصبح قــادريــن على
تحديد خياراتنا من حيث الرفض ّوالقبول
فنكتشف أنفسنا أكثر .لم أكن أتوقع أنني
ّ
أتمتع بطاقة تمثيلية كبرى حتى شاركت
في «درب الياسمين» و{طريق».
بين دور بطولة أولى ،وآخر بمستوى
دور «يمنى» ،ماذا تختارين؟

دور بمستوى «يمنى» من دون أي تردد
وتفكير.
عــانـيــت ف ــي طـفــولـتــك م ــن أل ــم جـســدي
ونفسي جراء اعوجاج العمود الفقري ،فهل
ّ
استنبطت هــذا األل ــم لتجسيد شخصية
«يمنى»؟
صحيح ،للمرة األولــى يالحظ أحدهم
ً
ه ـ ــذا األمـ ـ ــر .ل ــم أن ـ ــس أبـ ـ ــدا األلـ ـ ــم الـكـبـيــر
والمعاناة الجسدية والنفسية بعد الجراحة
ً
التي خضتها بقرار شخصي منذ  14عاما.
ّ
سخرت ذكرى هذا األلم لخدمة دور «يمنى»
ّ
وتجسيد معاناتها الجسدية والنفسية.
ما هدف جمعية «انحنى دون أن ينكسر»
ً
التي أسستها أخيرا؟
بعد تشكيل الحكومة في لبنان أنتظر
االستحصال على العلم والخبر للمباشرة
ف ــي ن ـشــاط ـهــا .ه ــذه الـجـمـعـيــة اسـتـكـمــال
للفيلم الــوثــائـقــي ال ــذي صـ ّـورتــه فــي عــام
 2012للتحدث عــن تجربتي الشخصية
مــع حــالــة اعــوجــاج الـعـمــود الـفـقــري التي
ً
عانيتها ،ســاردة مراحلها بــدءا من وضع
ً
ماكنة لتقويم ظهري ،وصــوال إلى قراري
الشخصي بالخضوع للجراحة ووضــع
ّ
ّ
المشد
سيخ حديد في ظهري والتخلي عن
البالستيكي .عندما نلت جائزة أفضل فيلم
قصير في موناكو شعرت بأن ذلك بمنزلة
ً
إلهام بضرورة العمل على التوعية انطالقا
من موقعي المعروف في المجتمع ،داعية
إل ــى ض ــرورة الخضوع للكشف المبكر،
إضافة إلى أنني أسعى من خالل حياتي
ّ
الشخصية إلــى بــث األم ــل فــي نفوس من
ي ـعــانــون ه ــذه الـحــالــة لتحفيز نشاطهم
الحياة لديهم .الدعم المعنوي مهم
وإرادة
ّ
ً
جدا ألنه يحفز اإلرادة واالنتصار على هذه
ّ
ّ ً
الحالة التي تتطلب نمط حياة معينا .إذا
شــاء الله أسعى في المرحلة المقبلة إلى
تأمين المردود المادي لدعم من سيخضع
ً
للجراحة ألنها مكلفة جدا.
خلف الــوجــه ال ـهــادئ والـمــائـكــي ثمة
امرأة حديد.

زينة ّ
مكي
ً
طبعا ،وهذا الجانب يغلب على الجانب
اآلخر في شخصيتي.
ّ
ومتحررة
ألهذا السبب أنت واثقة الخطى
من المظاهر الجمالية التي ّ
تكبل النجوم
عادة؟
ً
ات ـ ـخـ ــاذي ش ـخ ـص ـيــا ق ـ ــرار ال ـخ ـضــوع
ّ
لـ ـج ــراح ــة فـ ــي سـ ـ ــن الـ ـم ــراهـ ـق ــة ،بـمـنــزلــة
ّ
ّ
ق ــرار بــالـتـخــلــي عــن أم ــور عـ ــدة ،مــا صقل
ً
شخصيتي .فضال عن أنني أساسا غير
مكترثة بالمظاهر الجمالية الخارجية .إلى
ذلك يجب أن يتخلى الممثل عن ذاته ليكون
أقرب إلى الجمهور ،لذا ال يمكن أن نكون
مثاليين بالشكل ومنفصلين عن المجتمع
الذي ننتمي إليه .الممثل شخصية ّ
معينة
مــن المجتمع أو حــالــة ّ
معينة ،لــذا يجب
ّ
ً
أن يكون قــادرا على التخلي عن المظاهر
الخارجية.

«مسألة وقت»
ما تفاصيل شخصيتك في المسلسل
اللبناني الكويتي المشترك «مسألة وقت»
(تــأل ـيــف م ـب ــارك ال ـف ـض ـلــي ،إخـ ـ ــراج غــافــل
فاضل)؟

أؤدي دور فتاة وحيدة ،أبوها رفيق علي
أحمد .يعود البطل من الكويت إلى لبنان
فتربطني به عالقة ّ
معينة .إنه دور سلس
ً
جدا ،أكسبني خبرة في السوق الخليجية،
ً
خصوصا أنني من مواليد الكويت وطالما
ً
أحببت تقديم عمل خليجي .تمتعت جدا
بالعمل مع الممثل القدير رفيق علي أحمد
وقد خرجنا مـ ّـرات ّ
عدة عن سياق ّ
النص،
فـنـقـلــت عــاق ـتــي ب ــوال ــدي الـحـقـيـقــي إلــى
الشاشة من خالل عالقتي معه.
م ــا أه ـم ـي ــة اإلطـ ــالـ ــة ع ـل ــى ال ـج ـم ـهــور
الكويتي؟
انتظرت فرصة مناسبة لــذلــك ،بعدما
ُعــرضــت عـلـ ّـي أعـمــال ع ـ ّـدة ،لكنني لــم أكن
ج ــاه ــزة حـيـنـهــا .ش ـعــرت ب ــأن ه ــذا ال ــدور
يشبهني وجميل ،فــأنــا انتميت سنوات
كثيرة إل ــى المجتمع الكويتي ل ــذا لست
ً
غريبة أبــدا عنه بل ثمة حنين إلى ثقافته
وتقاليده.
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من  9أحرف وهي اسم مدينة ألعاب أفتتحت ألول مرة في عام .1955
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
ديزني الند

كلمة السر

ً
( -7ال ).....م ــن أر كـ ــان  -9تـضــرعــات إل ــى الله
 -2زهــر أبـيــض عطر – كويتية – فاصل.
عموديا:
نوعية تربة الصحراء -5 .م ــر ت ـف ــع (م) – غ ــرة اإلسـ ــام – شــك – ثلثا – فرح.
........ ( -١٠كلينك) فنانة
(قنع).
 -3الجمع من «رائد» (م) القمر.
 ( -1هـ ـي ــا  )....ف ـنــا نــة
 -6ثلثا (قرأ) – تقى (م)  -8ظ ـبــي أب ـي ــض (م) – لبنانية.
– قوم عاد.
كويتية.
تجدها فى (أوزون).
( -4إ ل ـ ـهـ ــام  )....فـنــا نــة – مميت.

1
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 .....( -1ا ل ـع ـق ــل) ف ـنــان
كويتي قدير.
( -2ال ـشــريــان  )....أحــد
مجاري الدم الرئيسية.
 -3آالت ط ـ ـ ــرب ي ـن ـقــر
عليها -شاهد.
 -4امتصاص الرضيع
لثدي أمه – آللئ.
 ( -5صــابــر  )......فنان
تونسي.
 -6مـ ـسـ ـلـ ـس ــل ب ـط ــو ل ــة
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــون وزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
الخرجي.
 -7أداة ج ــزم – أق ـبــل –
الجمع ن «مهر» (م).
 -8لــاس ـت ـث ـنــاء – رمــز
جبري.
 -9مسلسل بطولة هيا
الشعيبي وسعاد علي
(م).
 -١٠خـ ـم ــد – لـ ـه ــدا ي ــة
السفن.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا  :تبدأ عملية بحث وتدقيق في
أوراقك قبل تنفيذ مشروع مهم.
ً
عاطفيا :تطرأ أمور من الماضي ّ
تبدل
عالقتك بالحبيب.
ً
اجتماعيا :تفتح صفحة جديدة مع أحد
األصدقاء بعد خصام.
رقم الحظ.14 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
ً
ً
مهنيا :تــواجــه وضـعــا ماليا صعبا
فاثبت قدراتك لتجاوزه.
ً
عــاط ـف ـيــا :اس ـت ـعــن ب ـحــدســك ال بقلبك
فحسب فهو يدلك على الصواب.
ً
اجتماعيا  :مطلوب منك التعامل مع
المستجدات بروح االنفتاح.
رقم الحظ.3 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّم ـه ـن ـيــا :تـنـسـحــب م ــن اج ـت ـمــاع نتيجة
تدخل الغير في عملك.
ً
ّ
مشوقة ومفاجآت حلوة
عاطفيا :أوقات
ّ
تنتظركما ،فاستعدا لها.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى السالم وإلى فترة
راحة فانتبه إلى نفسك.
رقم الحظ.10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :تـعـقـيــدات فــي عـمـلــك تجعلك
ّ ً
ً
منفعال ومتسرعا فانتبه!
ً
ّ
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :أنـ ـ ــت مـ ــن الـ ــذيـ ــن ي ـح ــب ــون
ً
االستقرار فاسع ّإلى ذلك فورا.
ً
اجتماعيا :تحثك العائلة على تحريك
أوضاعك وتجاوز الرتابة.
رقم الحظ.14 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ّ
تتطور
مهنيا :ال تستعجل واترك األمور
على طبيعتها.
ً
عاطفيا :تبحث عن حبيب أو عن شريك
تكمل معه حياتك.
ً
اجتماعيا :يحمل برجك إليك السعادة
والفرح بعد فترة حزن.
رقم الحظ.5 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنياّ :
أجل عمليات الشراء وكن حريصا
على أموالك وال تبذرها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :لـمــاذا تعطي الحبيب وع ــودا
أنت غير قادر على تحقيقها؟
ً
اجتماعيا :حــاول قــدر اإلمـكــان تحسين
وضعك المالي والعائلي.
رقم الحظ.9 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :وقت مالئم لتنظيم أولوياتك
والشروع بإنجازها فانطلق.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـت ـع ــرف إل ـ ــى ش ـخ ــص مــن
الطرف اآلخر وتفكر باالرتباط به.
ً
اجتماعيا  :تــوا جــه احتكاكات عائلية
ّ
وتعيش خضات ترهقك.
رقم الحظ.7 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :إياك والتوظيفات المالية غير
المدروسة فقد تؤدي إلى كوارث.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ــواج ــه ص ــدام ــات م ــع األه ــل
بسبب عالقتك بالحبيب ،فتجاوزها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـت ـعــرف إل ــى شـخـصـيــات
مهمة تغني ثقافتك وتفرحك.
رقم الحظ.6 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ّ
ً
مهنيا :تنافر فلكي يحرجك ويؤثر في
سير أعمالك المستقبلية.
ً
عاطفيا :يلفت الشريك نظرك إلى أخطاء
فخذ بمالحظالته.
ً
اجتماعيا :أحــد األقــربــاء ال ينسجم مع
آرائك العائلية ويبتعد عنك.
رقم الحظ.18 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :إعرف كيف تستفيد من النصائح
ّ
عندما تقدم إليك.
ً
ً
ـرا ،تتخلص من ّ
معوقات
عاطفيا :أخـيـ
تعترض طريق مستقبلكما.
ً
اجتماعيا :سواء ّ
قررت البقاء في مكانك
أو االنتقال الفلك إلى جانبك.
رقم الحظ.16 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :نـصــائــح سيئة عـلــى الصعيد
المالي توقعك في مشكلة ،فانتبه.
ً
ً
عاطفيا :تكتشف أسرارا خبأها الحبيب
عنك تثير لديك تساؤالت.
ً
اجتماعياّ :
تقبل ما يجري في عائلتك
وازرع االبتسامة على شفتيك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :وض ــع مــائــم لــان ـطــاق في
تنفيذ مشاريع جديدة.
ً
عاطفيا :تمر عالقتك بالحبيب بأزمة
بعد سوء التفاهم بينكما.
ً
تلبي دعوة ّ
ّ
مهمة تلتقي
اجتماعيا:
ً
خاللها صديقا يفرح قلبك به.
رقم الحظ.8 :
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أفراح بورحمه
والعبدالهادي
اح ـ ـت ـ ـفـ ــل ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه يـ ـعـ ـق ــوب
بــورح ـمــه ب ــزف ــاف نـجـلــه ف ــواز
ع ـلــى كــري ـمــة ن ــاج ــي عـبــدالـلــه
العبدالهادي في قاعة الراية
بفندق ك ــورت ي ــارد مــاريــوت،
بـحـضــور ك ـبــار الشخصيات
واأله ـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء ،ال ــذي ــن
قدموا تهنئتهم بالمناسبة.

مرزوق الغانم مع المعرس ووالده وعمه ووالد العروس

عبدالعزيز الغنام مع المعرس ووالده

ناصر العثمان مع المعرس ووالده

المستشار عبدالرزاق المشاري مع المعرس ووالده

صالح الفضالة وفيصل الشايع وأهل المعرس

ً
أحمد السعدون مهنئا

عبد الرحمن الغنيم يقدم التهنئة

بدر بورحمه ود .عبدالمحسن الخرافي وفيصل الزامل مع أهل العروس

د .رشيد الحمد وإبراهيم اإلبراهيم ومحمد اإلبراهيم

عبدالوهاب الهارون مع المعرس ووالده

ً
د .عبدالوهاب الفوزان مهنئا

مساعد الهارون وصالح القاضي

«دسمان ثنائية اللغة» تتعاون
مع «المفكرون الصغار»
نظمت شركة "المفكرون الصغار" مؤتمرا حول مهارات اللغة
العربية ،بالتعاون مع مدرسة دسمان ثنائية اللغة ،بعنوان "من
القراءة إلى اإلبداع" ،بحضور أصحاب المدارس ومعلمي اللغة
العربية.
واستقطب المؤتمر المئات من معلمي المدارس الخاصة
والحكومية ،وطرح عدة مواضيع ،منها :التشجيع على القراءة
المبتكرة ،والتغلب على صعوبات القراءة من خالل الدراما.
وتهدف منصة "المفكرون الصغار" ،من خالل هذا المؤتمر،
إلى صقل مهارات المعلم ،وتعزيز استراتيجيات التعليم لديه
بالتدريبات.

مديرة المدرسة سمر ديزمن

شركة «المفكرون الصغار» ِّ
تكرم إدارة «دسمان ثنائية اللغة»

جانب من الحضور

صورة جماعية للمحاضرين مع إدارة المدرسة وإدارة «المفكرون الصغار»

مجتمع

مسك وعنبر
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الشطي :كتابان عن الراحلين حمد ناصر وعبدالمجيد قاسم
«المسرح العربي» أقامت أمسية «لمسة الوفاء» بحضور النجوم
فادي عبدالله

شاركت مجموعة من رفاق
درب الفنانين الراحلين
عبدالمجيد قاسم وحمد ناصر
بكلمات مؤثرة في أمسية
الوفاء.

أطالب
«اإلعالم»
بإنتاج برامج
تلفزيونية
عن الفنانين
الرواد

عبدالله العتيبي

أع ـلــن رئ ـيــس فــرقــة الـمـســرح
العربي ،الفنان أحمد الشطي،
أن ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم إع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ك ـت ــاب ـي ــن
ي ـ ـ ــوثـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ومـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة
الفنانين الراحلين حمد ناصر
وعـبــدالـمـجـيــد قــاســم  -الشهير
بشخصية عوعو -يتولى إعداد
األول الكاتبة د .نادية القناعي،
والثاني الزميل الصحافي عماد
جمعة.
ج ــاء ذل ــك فــي أمـسـيــة "لمسة
ال ــوف ــاء لـلـفـنــانـيــن ال ــراح ـل ـي ــن"،
ال ـت ــي أق ــام ـت ـه ــا ف ــرق ــة ال ـم ـســرح
العربي أمــس األول ،في مقرها
بمنطقة خيطان ،وأدارها عضو
الفرقة المحامي حسن المتروك،
بحضور عدد من أهل الفقيدين،
ومـجـمــوعــة مــن الـنـجــوم الكبار
والشباب يتقدمهم الفنان القدير
محمد المنيع.
استهل المتروك الحديث عن
الراحلين قــائــا" :كــانــا طالبين
متفوقين فــي معهد الــدراســات
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــإش ـ ـ ــراف زكـ ــي
طـلـيـمــات ،وعـبــدالـمـجـيــد قاسم
ت ـج ــده ح ــاض ــرا ف ــي أي مشهد
ي ـس ـنــد إلـ ـي ــه وي ـع ـط ـيــه حـيــويــة
بلمسته الفنية الكوميدية ،أما
ح ـمــد ن ــاص ــر فـيـشـهــد ل ــه دوره
اإلبداعي في فيلم (بس يا بحر)،
كما أنه يقدم كوميديا الموقف
ف ــي أعـ ـم ــال ــه ،ول ـ ــم ن ـش ـه ــده فــي
كوميديا لفظية".
بدوره ،قال نائب رئيس فرقة
المسرح الكويتي عبدالله غلوم:

"تشرفت بالعمل مــع الراحلين
في أعمال تلفزيونية ،من بينها
(دار الــزمــن) مــع سعاد عبدالله
ومحمد جــابــر ،وقــد كـ ّـرمـنــا في
الدوحة".
وقـ ــال رئ ـيــس فــرقــة الـمـســرح
الـشـعـبــي د .نـبـيــل الـفـيـلـكــاوي:
"ل ـ ـقـ ــد تـ ـع ــامـ ـل ــت م ـ ــع الـ ـمـ ـس ــرح
العربي في بداية مشواري ،وقد
لمست في أعضائه روح الفريق
الواحد ،والتكاتف ،واأللفة ،أيام
د .حسن يعقوب العلي و فــؤاد
الشطي وكنعان حمد ،وبرحيل
حمد ناصر وعبدالمجيد قاسم
افتقدنا تلك الروح".
من جهته ،قال رئيس رابطة
األدب ـ ـ ـ ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ـس ــاب ــق
ع ـبــدال ـلــه خ ـل ــف" :إن ـه ــا م ـب ــادرة
طيبة من الفرقة أن تحيي ذكرى
الفنانين الــذيــن خــدمــوا خدمة
كـ ـب ــرى ع ـل ــى خ ـش ـبــة ال ـم ـس ــرح،
وناصر وقاسم من النجوم التي
سطعت في هذا المسرح".
وق ــال أمـيــن ســر فــرقــة مسرح
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي عـ ـب ــدالـ ـل ــه
العتيبي" :أطالب وزارة اإلعالم
وال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
وا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــون واآلداب ب ــإ ق ــا م ــة
برامج تلفزيونية عن الفنانين
الــراح ـل ـيــن ف ــي ذكـ ــرى وفــات ـهــم،
ومعرض صور لجميع الفنانين
الـ ـ ـ ــرواد ال ــذي ــن أث ـ ـ ــروا ال ـســاحــة
ال ـف ـن ـيــة ورفـ ـع ــوا اسـ ــم ال ـكــويــت
ً
ً
خليجيا وعربيا".
وقـ ـ ـ ـ ــال أمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـ ــر ج ـم ـع ـيــة

المفيدي واللهو يتوسطان الفيلكاوي والشطي
الـفـنــانـيــن الـكــويـتـيـيــن عـبــدالـلــه
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرس ـ ــول" :ع ــرفـ ـن ــاهـ ـم ــا،
كمدافعين شرسين عن المسرح
وق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ،وأث ــرهـ ـم ــا
الـمـعـنــوي والـفـنــي كـبـيــريــن في
ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـم ـس ــرح ـي ــة
الكويتية".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
الـ ـي ــاسـ ـي ــن" :بـ ـحـ ـك ــم ص ــداق ـت ــي
ال ـتــي جمعتني بــالــراحــل فــؤاد
الشطي ،حيث كان يدعو ناصر
وقاسم لحضور عروضنا التي
نقدمها في األندية الصيفية أيام
المرحلة الدراسية المتوسطة،
واسـ ـتـ ـم ــرت هـ ـ ــذه الـ ـع ــاق ــة مــع
هــذيــن الـفـنــانـيــن الـكـبـيــريــن من
خالل فرقة المسرح العربي ،وأنا

صــديــق ل ـهــا م ـنــذ الـسـتـيـنـيــات،
فـ ــي أول م ـق ــر ل ـه ــا فـ ــي ال ـق ـب ـلــة
خ ـل ــف ال ـك ـن ـي ـس ــة وص ـ ـ ــوال إل ــى
المقر الـحــالــي ،نــاصــر تعاملت
م ـعــه بـحـكــم عـمـلــه مــاكـيـيــر في
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ،وكـ ـ ــا ال ــراح ـل ـي ــن
ن ـمــوذج لــالـتــزام والمصداقية
في العمل والعطاء بال حدود".
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـ ـبـ ــداإلمـ ــام
عبدالله" :يجب أن تهتم وزارة
اإلعالم في الفنان بحياته وهو
في أوج عطائه الفني".
ول ــم يـتـمــالــك ال ـف ـنــان محمد
ً
جـ ــابـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ،ف ـب ـك ــى مـ ـت ــأث ــرا
وقــال" :هاتفت سعد الفرج قبل
مجيئي ،كــي يحضر األمسية،
لكنه قــال لــي إنــه خــارج البالد،

فـ ـقـ ـل ــت ل ـ ــه (إخ ـ ـ ــوان ـ ـ ــي راح ـ ـ ـ ــوا)
ل ــم يـتـبــق م ــن ج ـيــل ال ـ ـ ــرواد في
المسرح العربي إال أنا وأنت".
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ـم ـخ ــرج
م ـح ـمــد الـ ـخ ـض ــر" :لـ ـق ــد زام ـل ــت
ال ـ ــراحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزي ـ ــن م ـن ــذ
م ـش ــارك ـت ــي ف ــي م ـج ـلــس إدارة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي ،وكـ ـ ـ ــان
ع ـبــدال ـم ـج ـيــد ق ــاس ــم م ـع ــي فــي
م ــرك ــز ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـم ـســرح ـيــة
وشــاركـنــا فــي ع ــرض مسرحية
(ص ــاح الــديــن وبـيــت المقدس)
ت ــأل ـي ــف ف ـ ــرح أنـ ـط ــون وإخـ ـ ــراج
زك ــي طـلـيـمــات ع ــام  ،1966في
الكويت ،وبعدها العراق ،ثم في
دار األوبرا في مصر".
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ح ـس ـي ــن

ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدي" :إن ـ ـ ـنـ ـ ــي م ـح ـظ ــوظ
ً
ج ــدا لـكــونــي ع ــاص ــرت أســاتــذة
وفنانين مميزين منذ طفولتي،
وعندما كبرت لجأت للراحلين
ً
بحثا عن نصيحة أو استشارة
في أي موضوع يتعلق بالفن".
وانـتـقــل الـحــديــث إلــى محمد
البلوشي (ا ب ــن أخ عبدالمجيد
قــا ســم)" :بالنسبة للعائلة كان
ً
ً
عمي معلما ورياضيا ،وأتوجه
للمسرح العربي بالشكر على
ل ـم ـســة ال ـ ــوف ـ ــاء" ،ف ــي ح ـي ــن ق ــال
أس ـ ــام ـ ــة (ن ـ ـجـ ــل ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ح ـمــد
ناصر)" :أوصاني والدي بالسير
على خطى الرواد والتعلم منهم،
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاص لـ ـف ــرق ــة ال ـم ـس ــرح
العربي".

•

محمد جمعة

عبرت الفنانة هيا عبدالسالم عن سعادتها
بتكريمها في مهرجان ضيافة باإلمارات كأفضل
فنانة خليجية عن عام .2018
وقــالــت هـيــا ،ل ــ"ال ـجــريــدة"" ،مـحـظــوظــة كوني
صـغـيــرة بــالـعـمــر واسـتـطـعــت أن أص ــل لمنصة
التكريم خالل  10سنوات فقط ،وأقف الى جوار
نجوم الساحة الفنية العربية في اإلمارات ،وأهدي
هذا التكريم لبلدي الكويت ووطني الثاني دبي".
واستطردت" :عندما اعتليت المسرح لتسلم
التكريم كــان لــدي الكثير ألقــولــه ،لكن خالجني
شعور الفرحة واالرتباك ،ولم تسعفني الكلمات
ألوفي كل من ساندني طوال السنوات الماضية
حقهم".
وكشفت عن مالمح عملها الــدرامــي الجديد،
المتوقع بدء تصويره خالل األيام القليلة المقبلة،
وقالت "مسلسل أجندة تأليف مريم نصير التي
سبق أن تعاونت معها في كالم أصفر ،ويشارك
ف ــي ب ـطــولــة ال ـع ـمــل ن ـخ ـبــة م ــن ال ـف ـنــان ـيــن منهم
سليمان الياسين وعبدالله الطليحي وفؤاد علي
وريــم ارحـمــة ،والـعــديــد مــن الـنـجــوم ،وستتضح
الرؤية بشكل عام خالل الساعات المقبلة ،وأتمنى
أن ينال العمل رضاكم".
وشهد مهرجان ضيافة ،الــذي أقيم في دبي،
وح ـم ــل اس ــم س ـي ــدة ال ـغ ـنــاء ال ـعــربــي أم كـلـثــوم،
تكريم وحـضــور عــدد كبير مــن نـجــوم الـفــن في
الوطن العربي ،أبرزهم حياة الفهد ونيللي كريم
وس ـم ـيــرة سـعـيــد وصــابــريــن وص ــاب ــر الــربــاعــي
وهيفاء حسين وأبو وسيرين عبدالنور ،كما تم
تكريم شخصيتين من أصحاب الهمم ،وتخلله
العديد من الفعاليات والفقرات الغنائية.
وسجلت هيا حـضــورا مميزا خــال رمضان

الماضي ،من خــال مسلسل "الخافي أعظم"
ال ــذي القــى استحسان الـجـمـهــور ،السيما
أنه يتطرق لحقبة زمنية مختلفة ،ويجمع
بين الرومانسية والغموض في تجربة
اعتبرتها هيا مختلفة شكال ومضمونا
عن أي عمل شاركت فيه من قبل.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ان "الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل مــن
االعـ ـم ــال ال ـه ــادئ ــة ال ــراق ـي ــة الـتــي
ت ـم ـث ــل ح ـق ـب ــة زم ـن ـي ــة مـهـمــة
فــي نهاية السبعينيات من
ال ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ،ويـنـطــوي
على مزيج من الرومانسية
والغموض ،والحلقات المقبلة
تحمل تـطــورات كبيرة وصــادمــة
للجمهور.
وب ـي ـن ــت أن ال ـع ـم ــل م ــن تــأل ـيــف
عـبــدالـلــه الـسـعــد ،وإخـ ــراج أحمد
ي ـع ـق ــوب ال ـم ـق ـل ــة ،وشـ ـ ـ ــارك فــي
بـطــولـتــه نـخـبــة م ــن الـنـجــوم،
مـ ـنـ ـه ــم إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم الـ ـح ــرب ــي
وعبداإلمام عبدالله وليلى
ع ـب ــدال ـل ــه وعـ ـل ــي كــاكــولــي
وعبدالله الباروني وأحمد
العوضي وغرور.
وشـهــد الـعــام الماضي
إطاللة مسرحية مختلفة
لـهـيــا ،م ــن خ ــال مسرحية
"زمن دراكوال  -المستذئبون"
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي مـســرح
ال ـك ـبــار ،مــن تــألـيــف أحمد
ال ـع ــوض ــي ،وإخـ ـ ــراج بــدر
الشعيبي.

هيا عبد السالم

بيل اكتسب  20كيلوغرامًا
لبطولة «»Vice

كشف املمثل البريطاني
كريستيان بيل ،الحائز
جائزة "غولدن غلوب"،
عن دور ديك تشيني نائب
الرئيس األميركي سابقا،
ّ
أن "رجل الظل" هذا هو
شخصية أكثر أهمية على
الصعيد التمثيلي من
الرئيس دونالد ترامب.
وقال بيل ،خالل مؤتمر
صحافي على هامش
مهرجان برلني السينمائي،
حيث عرض فيلم "،"VICE
إن تشيني "مختلف تماما
عن ترامب ،فهو يعرف حق
املعرفة قيمة الصمت ،وهذه
ليست حال ترامب بتاتا،
وكان يحب العمل في الظل
بعيدا عن األضواء".
ولقي هذا العمل استحسان
النقاد ،وهو مرشح لثماني
جوائز "أوسكار".
وأقر بيل ،الذي كسب أكثر
من  20كيلوغراما لتأدية
هذا الدورُ ،
وعدلت مالمحه
كثيرا لتناسب شخصيته
في الفيلم ،بأن هذا الدور
"أقوى وأكثر مهابة من كل
الشخصيات األخرى التي
فكرت في تأدية دورها".

صابر الرباعي يطرح
سنغل «أين أذهب»

هيا عبدالسالم ثمنت تكريمها في «ضيافة» حسن البالم انتهى من مسلسل
كوميدي ويعرض «خبز خبزتيه»
وتستعد لـ «أجندة»
•

خبريات

محمد جمعة

يخوض الفنان حسن البالم مغامرة مسرحية جديدة متسلحا
بقروبه من ممثلين مبدعين استطاعوا معا أن يشكلوا كيانا
ينافس ويحظى بشعبية كبيرة خــال الفترة الماضية ،حيث
يقدم البالم بمعية فريقه مسرحية "خبز خبزتيه" ،تأليف وإخراج
أحمد العوضي ،وإشراف عام حسن البالم ،الذي يتصدى لبطولة
العمل الــى جانب عبدالعزيز النصار ومحمد الرمضان
وأحمد العونان وفهد البناي وخالد السجاري وإيمان
فيصل ومجموعة مميزة من الفنانين الشباب.
ويعرض العمل على مسرح كيفان ،وحرص
"قـ ــروب ال ـب ــام" عـلــى تـكـتــم تـفــاصـيــل العمل
وفكرته لمفاجأة الجمهور ،وإن كان حسن
لن يذهب بعيدا عن القضايا االجتماعية
في قالب كوميدي ،وهو الخط الذي يسير
عليه خالل الفترة الماضية ،واستطاع
أن يصل من خالله لشريحة كبيرة من
الجمهور على اختالف أعمارهم ،وقال
ال ـب ــام إن الـمـســرحـيــة مـسـتـمــرة حتى
نهاية فبراير.
من جهة أخرى ،انتهى البالم وفريقه
م ــن ت ـص ــوي ــر ع ـم ــل ك ــوم ـي ــدي ج ــدي ــد مــن
ال ـم ـت ــوق ــع ع ــرض ــه خ ـ ــال ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
لينافس به للعام الثاني على التوالي بعد
تجربة "بـلــوك غـشـمــرة" ،وأح ــداث عمل البالم
تدور في إطار كوميدي ساخر لن تتقاطع األحداث
مــع القالب الــذي اخـتــاره فــي تجربته الماضية،
ولكنه سيبقى على موجة الكوميديا نفسها.
يذكر أن "بلوك غشمرة" عرض خالل رمضان
الـمــاضــي ،وشـهــد مـشــاركــة نخبة مــن النجوم،
ووثق عودة البالم للتعاون مجددا مع الفنان
ع ـبــدال ـنــاصــر دروي ـ ــش ف ــي ح ـل ـقــات منفصلة
شهدت تقليد العديد من الشخصيات.

بالتزامن مع االحتفاالت
بعيد الحب ،يطرح الفنان
صابر الرباعي أغنية
و"كليب" جديدا بعنوان
"أين أذهب" ،من كلمات نزار
قباني ،وألحان املوسيقار
د .طالل ،وتوزيع يحيى
املوجي ،وتولى مهمة
إخراج الكليب وليد
ناصيف ،وتم التصوير
ملدة ثالثة أيام في
بيروت ،بإشراف
خالد أبومنذر ،وذلك
باستخدام أفضل
التقنيات الحديثة،
لتقديم عمل فني
متميز.
وكشف صابر عن
سعادته البالغة بتقديم
أغنيته الجديدة (أين
أذهب) ،والتي تحمل
بصمات الشاعر نزار قباني
واملوسيقار طالل ،مؤكدا
حماسه الشديد لتقديم
األفضل دائما ،من خالل
تجارب فنية رائعة ،مع
حرصه في أغنياته وأعماله
املصورة على أن يسير على
الخطوط التي لم يسر عليها
أحد من قبل.

حسن البالم

«وطنيات» المجلس الوطني تغنت في حب الكويت
بمشاركة الفنانين البلوشي والسعد والحداد والمخيني وسماح
•

فادي عبداهلل

أحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة م ــن
ال ـم ـطــرب ـيــن ،ض ـمــن اح ـت ـفــاالت
ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب ب ــأ عـ ـي ــاد
الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ـي ــة ،األم ـس ـيــة
ال ـغ ـن ــائ ـي ــة "وط ـ ـن ـ ـيـ ــات" ،أم ــس
األول ،على مسرح عبدالحسين
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرضـ ــا ف ـ ــي ال ـس ــال ـم ـي ــة،
بحضور جمهور يعشق الفن
الـمــوسـيـقــي وال ـغ ـنــاء ،يتقدمه
األمـيــن الـعــام المساعد لقطاع
ال ـ ـف ـ ـنـ ــون ب ــال ـم ـج ـل ــس د .ب ــدر
الدويش.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،أل ـقــت مـقــدمــة
الحفل الفنانة المتألقة باسمة
حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة ق ـ ـصـ ــائـ ــد ف ـ ـ ــي ح ــب
الوطن للشاعر والملحن علي
المعتوق ،ثــم أدت كوكبة من
الفنانين ع ــددا مــن األغنيات
الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـغ ـنــت بحب
الـكــويــت ،وهــم فيصل السعد
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـ ـب ـ ـلـ ــوشـ ــي وفـ ـه ــد
ال ـحــداد مــن ال ـكــويــت ،ومــاجــد
المخيني من عمان ،وسماح
صديق من مصر ،وقاد الفرقة
الموسيقية المايسترو جراح
الصايغ.

واستهلت الفرقة الموسيقية
بــرنــامــج الـحـفــل بــأغـنـيـتــي "يــا
خير مــوطــن" و"الـكــويــت حبها
غ ـي ــر" ،بـعــدهــا صـعــد الـمـســرح
الفنان القدير محمد البلوشي
بمعية الفنان العماني ماجد
المخيني ،ليؤديا أغنية "أرض
السالم" وسط تفاعل الحضور،
بـ ـع ــده ــا غـ ـن ــى ال ـم ـخ ـي ـن ــي مــع

ال ـف ـنــان الـكــويـتــي فـهــد ال ـحــداد
"إحنا وطن واحد".
ثـ ــم ش ـ ـ ــارك الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ـب ـيــر
فيصل السعد بأغنيتي "هذي
هـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت" و"خـ ـلـ ـن ــا عـلــى
يمناك" ،وسط حماس وتفاعل
رائ ـع ـيــن م ــن ال ـج ـم ـهــور ،وأت ــت
سماح صديق من بعده ،لتغني
"يا دارنا يا دار" ،كلمات الشاعر

أحمد مشاري العدواني وألحان
رياض السنباطي والتي غنتها
أم كلثوم ،ويقول مطلعها" :يا
َ
منبت األحرار/
دارنا يا ًدار /يا
ي ــا نـجـمــة لـلـسـنــا /عـلــى جبين
الـمـنــى /الـسـحـ ُـر لـمــا دن ــا /غنى
لها األشعار /يا دارنا يا دار /يا
منبت األحرار".
وأط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ص ـ ـ ـ ـ ـ ــوت م ـ ــاج ـ ــد

البلوشي والمخيني في «وطنيات»

المخيني ا لـحـضــور باألغنية
الشهيرة "مغازل الخير دوري"،
وهي اللوحة الحادية عشرة من
أوب ــري ــت "ص ــدى ال ـتــاريــخ عــام
 1986للمطربة الكبيرة سناء
ال ـ ـخـ ــراز وك ـل ـم ــات د .ع ـبــدال ـلــه
العتيبي وأ ل ـحــان الموسيقار
غ ـن ــام ال ــدي ـك ــان ،لـتـطــل سـمــاح
صديق مــرة أخــرى وتغني "يا
ديرتي يا كويت".
ثم توالت األعـمــال الغنائية
الوطنية ،حيث أدى فهد الحداد
"ال م ــا تـضـيــع ال ـ ـ ــدار" ،ليعقبه
مـحـمــد ال ـب ـلــوشــي بــأغـنـيــة "يــا
كويتنا أم السالم" ،ثم اختتمت
الـ ـف ــرق ــة ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة ال ـح ـفــل
بــاألغ ـن ـيــة الــوط ـن ـيــة الـشـهـيــرة
"مـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــرن ـ ــا واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد" لـ ـف ــرق ــة
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،ك ـل ـم ــات ال ـشــاعــر
ال ـقــديــر عـبــدالـلـطـيــف ال ـب ـنــاي،
وألحان الراحل المبدع مرزوق
الـ ـ ـمـ ـ ــرزوق ،وتـ ـق ــول ك ـل ـمــات ـهــا:
"مصيرنا واحد وشعبنا واحد/
الـ ـل ــه أكـ ـب ــر ي ــا خ ـل ـيــج ضـ ّـم ـنــا/
أنـ ــا الـخـلـيـجــي وال ـخ ـل ـيــج كله
طــري ـجــي /ت ـبــارك يــا خليجنا/
تبارك بعز وهنا".

دلبلا

•
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دوﻟﻴﺎت

ً
ﻣﺼﺮ :اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻴﻮم وﻏﺪا

ً
ّ
ّ
● ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ﺑﻜﺮ اﻟﺠﻠﺴﺎت وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻔﺘﺎء ﻗﺒﻞ رﻣﻀﺎن ● إﻟﻐﺎء ﺗﺼﻨﻴﻒ » ٢٦٩إﺧﻮاﻧﻴﺎ« إرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ
اﻟﻘﺎﻫﺮة – راﻣﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻳﺒﺪأ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺼﺮي
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ً
ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﻟﻤﻘﺮر اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد رﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺒﻞ
إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ.

ﺗ ـ ــﺪﺧ ـ ــﻞ إﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ
اﻟ ـ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ـ ــﻮر اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺮي ﻣ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﺑ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻳـﻌـﻘــﺪﻫــﺎ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻴﻮم وﺗﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ ﻏﺪ،
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺗ ـﻤ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻟ ـ ـ ــ 10ﻧـ ـ ــﻮاب ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ــﺆﻳ ــﺪﻳ ــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗـ ـ ـ ــﻞ ﻹﺑـ ـ ـ ـ ــﺪاء أﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎب اﻟ ــﺮﻓ ــﺾ
واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ،وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻧﺪاء ﺑﺎﻻﺳﻢ.
ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﻠﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻤﺆﻛﺪة إﻟــﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﻟ ـ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺔ ﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﺣـ ـ ــﻮار
ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺣﻮل أﺳﺒﺎب وﻣﺒﺮرات
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺟﻬﺘﻲ اﻟﻨﻈﺮ،
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﻮار ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
 60ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ،ﺛ ــﻢ ﻳ ـﺠــﺮي اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ
ﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ .وأﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻳـﺘــﻢ
اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت ﻓﻲ
ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻧــﺪاء ﺑﺎﻻﺳﻢ،
وﻳـﻜــﻮن اﻟـﻘــﺮار ﻷﻋـﻀــﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻛﺎن اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮر ﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟـﻴــﻮم ﻫــﻮ اﻷﺣ ــﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺛــﻢ ﻗﺮر
رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاب ﻋ ـﻠــﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ﺗﺒﻜﻴﺮه ﺿﻤﻦ إﺟﺮاءات
ﺗ ـ ـﺴـ ــﺮﻳـ ــﻊ اﻟـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﻮات ،وﺗـ ــﻮﻗـ ــﻊ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ
اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ واﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ ،ﻳــﺎﺳــﺮ رزق،
ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﺎء ﻣـﻄـﻠــﻊ ﻣــﺎﻳــﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﻟﻤﺒﺎرك.

ّ
ﻣﺘﻄﻮﻋﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﺠﻤﻌﻮن اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ اﻟﻤﺮﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ )روﻳﺘﺮز(
ﻛ ـﻤــﺎ ﺻـ ــﺮح ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر رﺋ ـﻴــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﻨ ــﻮاب ،ﻣـﺤـﻤــﻮد ﻓــﻮزي
ﺑﺄن» :ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺪﺋ ـﻴ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻨﺼﻮص ،واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة
 226ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻏﻴﺮ إﻟﺰاﻣﻴﺔ«.
وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ اﻟـﻔـﻘـﻴــﻪ
اﻟﺪﺳﺘﻮري ،ﻋﺼﺎم اﻻﺳﻼﻣﺒﻮﻟﻲ،
أﻧــﻪ »أﻣ ــﺎم اﻟـﻨــﺺ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري ﻓﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﺎدة  226ﻻ ﻳ ـﺠ ــﻮز اﻟـﺘـﻔـﺴـﻴــﺮ
أو ا ﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺄو ﻳـ ـ ــﻞ أو ا ﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﻂ أو

ﻧــﺎﺻــﺮ رﻣ ـﻀــﺎن ،أن ﺗﻨﻔﻴﺬ إزاﻟ ــﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎر ،ﺟــﺎء
ﻧـﻈــﺮا ﻟﺨﻄﻮرﺗﻪ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ،أﺷ ــﺎر رﺋـﻴــﺲ ﻗﻄﺎع
اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺣﻠﻤﻲ ،إﻟﻰ إن
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﺬ
 ،1979وﻳﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﺗﺮاﺛﻲ ﺑﻬﺎ.
وﺗــﺎﺑــﻊ» :ﻫــﺪم وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻨﺒﺮﻳﻴﻦ ﺧﻄﺄ ﺣﺘﻰ
وإن ﻛــﺎن اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣـﻨــﺪﺛــﺮا ،ﻟﻜﻦ ﺑــﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻏﺎﻳﺔ
ﻓــﻲ اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ« :وأوﺿ ــﺢ» :ﻟــﻮ ﻫﺪﻣﻨﺎ ﻛــﻞ ﻣﺒﻨﻰ
ً
ﺑـﺤـﺠــﺔ أﻧ ــﻪ ﻟـﻴــﺲ ﻣـﺴـﺠــﻼ ﻛــﺄﺛــﺮ ﻓـﺴـﻨـﻬــﺪم ﻛﻞ
ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ  572ﻣﺒﻨﻰ
ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
وﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗـﺨــﺎذ اﻟـﻘــﺮار ﺑﺎﻟﻬﺪم ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ
اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻃﺮاز اﻟﻤﺒﻨﻰ ،ﺳﻮاء واﺟﻬﺎﺗﻪ
أو ﻏﺮﺿﻪ ،وﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ«.

اﻟﻌﺒﺚ ،وﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ اﺣـﺘــﺮام اﻟﻨﺺ
اﻟ ـ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ـ ــﻮري ،واﻻﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺰام ﺑ ـﻤ ــﺪة
اﻟ ـ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺮوﺣ ــﺔ ،وﻃ ـﻠ ــﺐ اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت
ُﻳـﻨــﺎﻗــﺶ ﺧــﻼل  30ﻳــﻮﻣــﺎ ،وإذا ﺗﻢ
رﻓ ـﻀــﻪ ﻛــﺄﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳ ـﻜــﻦ ،وإذا واﻓــﻖ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﺐ ،ﻳ ـﺒ ــﺪأ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﻌﺪ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻄ ـﻠــﺐ ،ﻣ ـﺸ ــﺪدا ﻋـﻠــﻰ أﻧــﻪ
ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑ ـﻤــﺪة اﻟ ـ
 60ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻟـﻤـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻼت
اﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ،ﻓ ـ ـ ــﺈن ﺑـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻳ ـﻌــﺪ

ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـﻨ ــﻮاب ﺑ ـﺼ ــﺪد ﺟــﺮﻳـﻤــﺔ
اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎك ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪ ّﺳ ـ ـﺘـ ــﻮر ،وﻫـ ـ ـ ــﻮ ﻣــﺎ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﻌــﺎم،
وﻓﻖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ
اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ،اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة .«189

إﻟﻐﺎء ﻗﺮار
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ
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ﺗﺴﺠﻴﻼت ﻟﻠﺤﺮﻳﺮي ...وﺣﻠﻘﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ »ﻣﺴﻠﺴﻞ« ﻳﻮﺳﻒ
ﺗ ـﻘ ــﺪم ﻣ ـﺤ ــﺎم ﻣ ـﺼ ــﺮي ﺑ ـﺒ ــﻼغ ﺿ ــﺪ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻫ ـﻴ ـﺜــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮي،
ﻧﺠﻞ اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﻴﺴﺎري اﻟﺮاﺣﻞ أﺑﻮاﻟﻌﺰ اﻟﺤﺮﻳﺮي ،ﻳﺘﻬﻤﻪ ﻓﻴﻪ ﺑـ
»اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ا ﻟــﺮذ ﻳـﻠــﺔ« ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺗﻢ
ً
ﺗﺴﺮﻳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻮارا ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺳﻴﺪة
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،وﻗﻔﺖ ﺳﻴﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﻰ اﻟﻐﻀﺒﺎن أﻣﺎم
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،ﻟــﻺدﻻء ﺑﺎﻗﻮﻟﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﻘﺎل إﻧﻬﺎ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻪ ﻣﻊ
اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎﻧــﻲ واﻟـﻤـﺨــﺮج اﻟـﻤـﺼــﺮي ﺧــﺎﻟــﺪ ﻳــﻮﺳــﻒ ﻋـﻘــﺐ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﻊ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺘﻴﻦ ﻣﻨﻰ ﻓﺎروق وﺷﻴﻤﺎ اﻟﺤﺎج.
وﻗﺎﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﺼﺮﻳﺔ إن اﻟﻐﻀﺒﺎن ذﻛﺮت ﱠأﻧﻬﺎ ﱠ
ﺗﻌﺮﻓﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﺬ ّﺳﻨﻮات ،وﻧﺸﺄت
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺰواﺟﻬﻤﺎ ًّ
ﻋﺮﻓﻴﺎ .وأﻛﺪت أﻧﻪ ﱠ
ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

ﺷ ـ ـﺨـ ـ ًـﺼـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدة ﺟ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺔ
»اﻹﺧﻮان« ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ
ﻣ ـ ــﺪة  3ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺧ ـﻠ ـﻔ ـﻴــﺔ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺟﻨﺎح ﻋﺴﻜﺮي ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان،
وﺗﻤﻮﻳﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ،واﺳﺘﻬﺪاف
اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﻴﺶ واﻟﻘﻀﺎة.
وﺟــﺎء ﺣﻜﻢ »اﻟـﻨـﻘــﺾ« ،ﺑﺈﻋﺎدة
اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺟ ـﻨــﺎﻳــﺎت
ً
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻟﺘﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ ً
ﺟﺪﻳﺪا
ﻗﺮارا
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﻢ  219ﻃﺎﻋﻨﺎً ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻢ
ﻳﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار أﻳﻀﺎ.
وأﺑـ ــﺮز اﻷﺳ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﻤــﺪرﺟــﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ:
»أﻋـﻀــﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻹرﺷ ــﺎد ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﺰت وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺮﺳﻲ
وﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮد ﺣـ ـﺴـ ـﻴ ــﻦ ،واﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدي
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﺔ
إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ﻣﻨﻴﺮ ،وﺟـﻤــﺎل ﺣﺸﻤﺖ،
وﻣـﺼـﻄـﻔــﻰ ﻃـﻠـﺒــﺔ اﻟ ــﺬي وﺻﻔﺘﻪ
اﻟ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑـ ـ ـ »ﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺆول اﻹﺧ ـ ـ ــﻮان
ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻋــﻼ
ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮﺿـ ــﺎوي وزوﺟـ ـﻬ ــﺎ
ﺣـ ـﺴ ــﺎم اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻦ ﺧ ـﻠ ــﻒ اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﺗــﻢ
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أﺧـﻴـ ًـﺮا ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ
ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.

ادﻋﺎء اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒ ـﻬــﺎ ،ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ أﺟ ـﻬــﺰة
اﻷﻣــﻦ ﺑــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ

ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ،ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺺ
ﻳ ـﺘ ـﺤ ــﺪث ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻌ ــﺮﺿ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻀــﺮب،
ﻣ ـ ــﻦ ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﺑـ ـﻌ ــﺾ أﻓـ ـ ـ ـ ــﺮاد ﻗ ـﺴ ـﻤــﻲ
ﺷــﺮﻃــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺸـﻴــﺔ وأول اﻟـﻤـﻨـﺘــﺰه
ﺑ ــﺎﻹﺳ ـﻜ ـﻨ ــﺪرﻳ ــﺔ .وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـ ـ ــﻮزراة
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ» :ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ ﺗﺒﻴﻦ
أن اﻟـﺸـﺨــﺺ اﻟ ــﺬي ﻇـﻬــﺮ ﺑﻤﻘﻄﻊ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺪاﺋﺮة ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ
ﺛــﺎن اﻟﻤﻨﺘﺰه ،واﻟﻤﻄﻠﻮب ﺿﺒﻄﻪ
وإﺣـ ـﻀ ــﺎره ﻓ ــﻲ إﺣـ ــﺪى اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ
»ﺟ ـ ـﻨـ ــﺢ أﺳ ـ ـ ـ ــﺮة أول اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﺘ ــﺰه«،
واﻟﺴﺎﺑﻖ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻼغ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺼ ــﺎدر ﻟـﻤـﺼـﻠـﺤـﺘــﻪ اﻟـﺤـﻜــﻢ
ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،وﺟﺮى
ﻋــﺮﺿــﻪ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺒﻮض
ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
 4أﺷ ـﻬ ــﺮ وأﺳـ ـﺒ ــﻮع وﻛ ـﻔــﺎﻟــﺔ 700
ﺟ ـﻨ ـﻴ ــﻪ ﻓـ ــﻲ  3ﻗـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ »ﺗـ ـﺒ ــﺪﻳ ــﺪ،
واﻹدﻻء ﺑــﺄﻗــﻮال ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ«،
وﺗﻌﻤﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻪ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣـ ـ ــﻮاﻗـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺪر ﻋﻄﻒ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎﻫﻪ ،اﻋﺘﻘﺎدا ﻣﻨﻪ
ﺑﺄن ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﺮﻗﻞ ﺳﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ ،وﻳـﺸـﻜــﻚ ﻓــﻲ اﻷﺣـﻜــﺎم
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎدرة ﺿ ـ ــﺪه .وﻋ ـﻘ ــﺐ ﺗﻘﻨﻴﻦ
اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات أﻣ ـﻜــﻦ ﺿـﺒـﻄــﻪ ،ﺟــﺮى
اﺗ ـ ـﺨـ ــﺎذ اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﻮاﻗﻌﺔ«.

»داﻋﺶ« ﻳﻘﺎوم ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺴﻮرﻳﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺤﺎول
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﻤﺮﺷﺢ ﻣﻮﺣﺪ
ﻣﻔﺨﺨﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻘﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺔ
أﻛﺒﺮ ﺣﺰب إﺳﻼﻣﻲ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح ...وأﺣﺰاب ﺻﻐﻴﺮة أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ

ﺣﻠﻔﺎء واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﻟﺒﺎﻏﻮز أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
ﻓﺮ اﻟﻤﺌﺎت ﻟﻴﻞ اﻻﺛﻨﻴﻦ ـ اﻟﺜﻼﺛﺎء
ﻣــﻦ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ﻓﻲ ﺷﺮق
ﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ »ﻗـ ــﻮات
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ« )ﻗ ـﺴ ــﺪ(،
ﺑـ ــﺪﻋـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ
ﺑﻘﻴﺎدة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣـ ــﻦ ﻫ ـﺠ ــﻮﻣ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدف ﻹﻧ ـﻬ ــﺎء
»اﻟﺨﻼﻓﺔ«.
و ﺗـﺨــﻮض ﻗﺴﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ
رﻳﻒ دﻳﺮ اﻟﺰور اﻟﺸﺮﻗﻲ .وﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ ﻃﺮده ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﺮى واﻟﺒﻠﺪات،
ً
وﻟـ ـ ــﻢ ﻳـ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻮﺟـ ـ ــﻮدا ﺳـ ـ ــﻮى ﻓــﻲ
ﺑﻘﻌﺔ ﺻـﻐـﻴــﺮة ﻻ ﺗـﺘـﺠــﺎوز أرﺑـﻌــﺔ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ أﺟﺰاء
ً
ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻠ ــﺪة اﻟ ـﺒ ــﺎﻏ ــﻮز وﺻـ ـ ــﻮﻻ إﻟــﻰ
اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وأﻓﺎد ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟـ
»ﻗﺴﺪ« ﺑﺨﺮوج ﻧﺤﻮ  600ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻏﻮز ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻻﺧﻴﺮة،
ً
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ »اﺷ ـﺘ ـﺒــﺎﻛــﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة« ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻳﺨﻀﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺎط
ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺮز
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟـﻬــﻢ ،ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ
وﺗــﺪﻗـﻴــﻖ أوﻟ ــﻲ ﻓــﻲ ﻫــﻮﻳــﺎﺗـﻬــﻢ ﻣﻦ
ﻗ ـﺒــﻞ »ﻗ ـﺴ ــﺪ« ﻗ ـﺒــﻞ ﻧ ـﻘــﻞ اﻟـﻤـﺸـﺘـﺒــﻪ

ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﻤــﺎﺋ ـﻬــﻢ اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ إﻟ ــﻰ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
وﻋــﺎﺋــﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟــﻰ ﻣﺨﻴﻤﺎت
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﺒﻼد.
وﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري
ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن راﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
إن ﻏــﺎﻟ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﻦ ﻫ ــﻢ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ــﺎء واﻷﻃـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎل اﻷﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ،
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﺎت روﺳـ ـﻴ ــﺔ وﺗــﺮﻛ ـﻴــﺔ
وﻓــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ وﺷـﻴـﺸــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ  28ﻣ ـﻘ ــﺎﺗ ــﻼ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ
ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺪادﻫ ــﻢ ﺳـﺒـﻌــﺔ أﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ،ﺗﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﻗ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺧــﻂ
اﻟﺠﺒﻬﺔ ،ﻗــﺎل ﻗـﻴــﺎدي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻦ
»ﻗ ـﺴ ــﺪ«» :ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮم اﻟـﻤـﻀــﺎد
ﻟﺪاﻋﺶ ،اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ،
ً
وﻧ ـﺤــﻦ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻧـﺜـﺒــﺖ ﻣــﻮاﻗـﻌـﻨــﺎ«،
ً
ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن  20ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﺑﻠﺪة اﻟﺒﺎﻏﻮز ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة
اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ ،وﻫــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻷﻟﻐﺎم.
وأﺳﻔﺮ ﻫﺠﻮم ﻣﻀﺎد ﻟﺪاﻋﺶ،
ً
أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ  12ﻋﻨﺼﺮا
ﻣﻦ »ﻗﺴﺪ« ،ﻛﻤﺎ أﺻﻴﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ
اﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ ﺑ ـﺠــﺮوح أﺛ ـﻨــﺎء ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ
ﺗﻄﻮرات اﻟﻤﻌﺎرك.
وإﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻷﻟ ـﻐ ــﺎم ،ﺗــﻮاﺻــﻞ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻳﺰور
اﻟﺤﺮم اﻟﻤﻜﻲ

زار وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺤﺮم اﳌﻜﻲ،
أﻣﺲ ،واﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع
اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ.
وﺗﺮأس ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﳌﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﳌﻠﻜﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
واﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﻘﺪﺳﺔ.
وﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ،
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﳌﻠﻚ
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺧﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎع ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺤﺮم.

ً
ﻫﺪم »وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻨﺒﺮﻳﻴﻦ« ﻳﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ
أﺛ ـ ـ ــﺎر ﻫ ـ ــﺪم ﻋـ ـﻘ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﺷ ـ ـ ــﺎرع اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺰ ﻟــﺪﻳــﻦ
اﻟ ـﻠــﻪ اﻟـﻔــﺎﻃـﻤــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة وﻳـﺸـﺘـﻬــﺮ ﺑـ ـ »وﻛــﺎﻟــﺔ
ً
اﻟﻌﻨﺒﺮﻳﻴﻦ« ﺟﺪﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺼﺮي.
وﻳ ــﺆﻛ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ أن اﻟـﻤـﺒـﻨــﻰ أﺛـ ــﺮي وﻳ ـﻌــﻮد
ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ ،وأن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﻼوون ،وﻫﻮ
أﺣ ــﺪ ﺳــﻼﻃـﻴــﻦ اﻟـﻤـﻤــﺎﻟـﻴــﻚ ،ﻫــﻮ اﻟ ــﺬي ﺑ ـﻨــﺎه ﻛﻲ
ﻳﻜﻮن ﺳﺠﻨﺎ ،ﺛﻢ ّ
ﺣﻮﻟﻪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ
ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﻌﻄﻮر ،وﻣــﻦ ﻫﻨﺎ ﺟــﺎء اﺳــﻢ »وﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻌﻨﺒﺮﻳﻴﻦ«.
ّ
ﻟـﻜــﻦ اﻟـﻤـﺸــﺮف اﻟـﻌــﺎم ﻋﻠﻰ ﻣـﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓــﻲ وزارة اﻵﺛ ــﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻗﺎل إن اﻟﻌﻘﺎر ﻳﺤﻤﻞ رﻗﻢ  88وﻫﻮ
ﻏـﻴــﺮ أﺛـ ــﺮي ،وﻟ ـﻴــﺲ ﻣـﺴـﺠــﻼ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺪاد اﻵﺛ ــﺎر
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ أﻛ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ ﺣــﻲ وﺳ ــﻂ ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻫــﺮة،

٢٥

ﻫــﺬه اﻟـﻘــﻮات ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺒﻂء ،وﻓﻖ
اﻟ ـﻤــﺮﺻــﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋــﻮاﺋــﻖ أﺧــﺮى
ﻛﺎﻷﻟﻐﺎم واﻟﻘﻨﺎﺻﺔ واﻷﻧﻔﺎق اﻟﺘﻲ
ﺣﻔﺮﻫﺎ اﻟﺠﻬﺎدﻳﻮن .وﻳﻀﺎف إﻟﻰ
ذﻟﻚ ،وﺟﻮد أﺳﺮى ﻣﻦ »ﻗﺴﺪ« ﻟﺪى
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺘﻄﺮف.
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ ﺷــﻮن راﻳــﻦ،
أﻣﺲ ،أن »اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻲء وﻣﻨﻬﺠﻲ
ﻣــﻊ ﺗﺤﺼﻦ اﻟ ـﻌــﺪو ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ،
وا ﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ
ً
ﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ ذاﺗ ـ ـ ــﻪ أن اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ »ﺿﺮب أﻫﺪاف ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
ً
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺘﺎﺣﺎ«.
ً
وﻗ ـﺘ ــﻞ  16ﻣــﺪﻧ ـﻴــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ،
أﻣــﺲ اﻷول ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﺒﻌﺔ أﻃﻔﺎل
ﺟﺮاء ﻏﺎرات ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
أﻃـ ـ ــﺮاف ﺑ ـﻠ ــﺪة اﻟـ ـﺒ ــﺎﻏ ــﻮز ،ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﻤﺮﺻﺪ.
وﺗﻘﺪر »ﻗﺴﺪ« وﺟــﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 600ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻘــﺎﺗ ـﻠــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮة ،وﻓــﻖ ﺑﺎﻟﻲ
اﻟﺬي رﺟﺢ أﻻ ﻳﻜﻮن زﻋﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ً
أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺒﻐﺪادي ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻴﻬﺎ.
وﺑـﻌــﺪ اﻧـﺘـﻬــﺎء اﻟـﻤـﻌــﺎرك ،ﻳﺒﻘﻰ
أﻣﺎم ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
وﺣ ـﻠ ـﻔــﺎﺋ ـﻬــﺎ ،وﻓـ ــﻖ راﻳـ ـ ــﻦ» ،اﺟ ـ ــﺮاء

ّ
»ﺗﻌﻤﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻬﻴﺮ« ﺑـﻌــﺪ ﻣــﺎ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮك ﻋﺒﻮات ﻣﻔﺨﺨﺔ ﺧﻠﻔﻪ
ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻷﺑﺮﻳﺎء«.
وﺗـ ــﻮﻗـ ــﻊ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
دوﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ ،أﻣ ـ ــﺲ اﻷول،
اﺳـﺘـﻌــﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺘــﻲ ﻻ ﺗــﺰال
ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺘﻄﺮف
ﺧﻼل أﺳﺒﻮع.
وﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮر ﻣ ـﻴ ــﺪاﻧ ــﻲ ،اﻓـ ــﺎدت
وﻛــﺎﻟــﺔ »ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ« اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻦ
اﺳﺘﻬﺪاف دراﺟ ــﺔ ﻧــﺎرﻳــﺔ ﻣﻔﺨﺨﺔ
ً
ﻣ ـﻘ ــﺮا ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮات اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﻗــﺔ
ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪة أن
ً
أﺣـ ـ ـ ــﺪا ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل
إﻟــﻰ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻜ ــﺔ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺗـﺘـﺨــﺬه
ً
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻬﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺸﺮق اﻟﻔﺮات.
وﻗ ـﺒــﻞ ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت ،ﻗـﺘــﻞ وأﺻـﻴــﺐ
ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ »اﻷﺳـ ــﺎﻳـ ــﺶ« ﺑــﺎﻧـﻔـﺠــﺎر
ﻋﺒﻮة ﻧﺎﺳﻔﺔ اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻘﺮا ﻟﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ً
)ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ( اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺷــﺎرع اﻟﻨﻮر
ﺑﺤﻲ اﻻدﺧﺎر إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺮﻗﺔ .ﻛﻤﺎ وﻗﻊ
ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮري ﻣﻦ
ﻣﻌﺒﺮ ﻛﻠﺲ اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ﺗــﺮﺷـﺤــﻪ ﻟـﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﺧــﺎﻣـﺴــﺔ ،وﺟ ــﺪت أﺣ ــﺰاب
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﻴﺎف ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم
ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة  18أﺑﺮﻳﻞ  :2019إﻣﺎ
اﻟﺘﻮﺣﺪ ﺧﻠﻒ ﻣﺮﺷﺢ واﺣــﺪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻜﺘﻞ أﺣﺰاب
اﻟﺴﻠﻄﺔ وإﻣــﺎ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ،ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﺣﺰب
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﻔﺮده.
وأﻋﺮﺑﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ )ﺣﻤﺲ( ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
أﻛﺒﺮ اﻷﺣ ــﺰاب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ ،أﻣــﺲ اﻷول،
ﻋــﻦ اﺳـﺘـﻌــﺪادﻫــﺎ ﻟــﺪﻋــﻢ ﻓـﻜــﺮة ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــﺮﺷــﺢ ﻣﻮﺣﺪ
ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ
اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺎب
اﻟﻠﻪ ،رﺋﻴﺲ ﺟﺒﻬﺔ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ،اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
وﺟــﺪد إﺻ ــﺮاره ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى
اﻟﺤﺮﻛﺔ ،اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،

واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺠﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻘﺮي،
ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺢ
واﺣﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺳﻴﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺟﻞ إﻳﺪاع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ.
ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀــﻮن ذﻟـ ــﻚ ،أﻛ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺸــﻮرى
ﻓــﻲ »ﺟـﺒـﻬــﺔ اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ« اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ ﻟﺨﻀﺮ
ﺑــﻦ ﺧــﻼف ،اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،اﺳﺘﻤﺮار
اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎءات اﻟ ـﺘ ـﺸــﺎورﻳــﺔ ﻣــﻊ اﻷﺣ ـ ــﺰاب واﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺨﻴﺎرات ،ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،
ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ دﻋ ــﻢ ﻣــﺮﺷــﺢ ﺗــﻮاﻓ ـﻘــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ أو
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻗﺘﺮاع.
وأﻋﻠﻨﺖ  3أﺣــﺰاب ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
وﻫ ـ ــﻲ :ﺣـ ــﺰب اﻟ ـﺠ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ واﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ وﺣ ـ ــﺰب اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ
واﻟﺘﺮﻗﻲ.
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ  -وﻛﺎﻻت(

ﻫﺎدي ﻳﻠﺘﻘﻲ
ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ
ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ
إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎض
أﻣﺲ اﻷول.
وﺑﺤﺚ اﻟﻠﻘﺎء آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻮﻳﺪ
اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وأﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺑﺄن "ﻫﺎدي أﻛﺪ ﻟﻐﺮﻳﻔﻴﺚ أﻫﻤﻴﺔ
وﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ
إﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺸﺎر ،واﻧﺴﺤﺎب
اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة
وﻣﻮاﻧﺌﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﺣﺴﻢ ﻣﻠﻒ
اﻷﺳﺮى واﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻠﻔﺎ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ
واﳌﻤﺎﻃﻠﺔ".
واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻘﺘﺮح ﻓﺘﺢ
اﳌﻤﺮات اﻵﻣﻨﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻹﻳﺼﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ
اﳌﺘﻤﺮدة.

اﻟﻌﺮﻳﺒﻲ ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

وﺻﻞ ﻻﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﺣﻜﻴﻢ اﻟﻌﺮﻳﺒﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻢ إﻃﻼق
ﺳﺮاﺣﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﻓﻲ ﺑﺎﻧﻜﻮك
ﺑﻌﺪ ﻏﻀﺐ دوﻟﻲ ،إﻟﻰ ﻣﻠﺒﻮرن.
واﻧﺘﻈﺮ ﺟﻤﻬﻮر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺷﺨﺎص ﺧﺎرج اﳌﻄﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ زﻣﻼء اﻟﻌﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﻧﺎدﻳﻪ
"ﺑﺎﺳﻜﻮ ﻓﺎﻟﻲ".
وﺟﺮى اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻌﺮﻳﺒﻲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺳﻘﻄﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻌﻴﺪه إﻟﻰ ﺑﻠﺪه
اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻋﺎم ٢٠١٤
ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﺎم
.٢٠١٢

ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻘﺎدة
ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ

ﺣﺰب اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﺮﻓﺾ »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ«
ﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ً
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ّ
ﺗﺮدي اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ
ّ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺷﺪد ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻧﺎﺋﺒﻪ
ﻟﺸﺆون »ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻓﻴﺼﻞ ﺣﺴﻦ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻪ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ
ً
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﺒﻼد ،ﻣﺸﻴﺮا
ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎم ﺣﺸﺪ ﻣﻦ أﻧﺼﺎره ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻏﺮب دارﻓﻮر،
إﻟﻰ أن »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ورﻓﻊ
اﻟﺸﻌﺎرات وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وأن اﻟﻔﻴﺼﻞ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع
ﻟﻴﺨﺘﺎر اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻤﻪ ،ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ُ
ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺠﺮى اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ« ،داﻋﻴﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وﻛــﺎن أﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻮا
ﺑﻤﺒﺎدرة ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﺷــﺆون اﻟﺒﻼد ،ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ،ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﻲ
إﻃ ــﺎر ﻣـﺴــﺎﻋــﻲ ﺣــﻞ اﻷزﻣ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻬﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻨﺬ  19دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺻﺪرت ﻣﺒﺎدرة أﺧﺮى ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ،ﺗﺤﻤﻞ
أﺳﻤﺎء  52ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

وﺗ ــﺰاﻣ ــﻦ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ اﺑ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﻢ ،ﻣ ــﻊ ﺗــﺄﻛ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻘ ــﻮات
اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤــﺔ اﻧ ـﺤ ـﻴــﺎزﻫــﺎ اﻟ ـﺘ ــﺎم ﻷﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ وﺳــﻼﻣــﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ أرواﺣﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢّ ،
ﻣﺸﺪدة
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻓﻬﺎ ﺣﻮل ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ واﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر
واﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺪدات اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮﻳــﺪ ﺟ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮدان إﻟ ــﻰ ﻣﻨﺰﻟﻖ
اﻟﻔﻮﺿﻰ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ إن اﻟﺴﻮدان
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ وﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ،2020
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.
وأﺿﺎف ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ أدﻳﺲ
أﺑﺎﺑﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،أن »اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﻤﺎرس ﺣﻘﻪ
ً
ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ »اﻟﺘﺰام
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣـﺨــﺮﺟــﺎت اﻟ ـﺤــﻮار اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ،ﺗﻌﺰﻳﺰا
ﻟـﻠـﺴــﻼم واﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار ،ﻋـﺒــﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻧﺤﻮ
 23ﺣﺰﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ«.

ﺑﺪأت أﻣﺲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻟـ  ١٢ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﲔ
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴﲔ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ دورﻫﻢ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠١٧ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻻ
ﺗﺰال ﺗﺜﻴﺮ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﴼ واﺳﻌﴼ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد.
ُ
وﻧﻘﻞ اﳌﺘﻬﻤﻮن اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ
ﻗﻴﺪ اﻟﺤﺠﺰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وأودﻋﻮا
اﻟﺴﺠﻦ ﻗﺮب ﻣﺪرﻳﺪ ،إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻲ ﻋﺮﺑﺎت ﻗﻮات اﻷﻣﻦ.
ﻓﻲ ﻣﻮازاة ذﻟﻚ ،ﻧﻈﻤﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮة
ﺣﺎﺷﺪة ﻓﻲ ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﺷﻤﺎل
ﺷﺮق اﻟﺒﻼد ،وﻗﻄﻊ ﻣﺘﻄﺮﻓﻮن
ﻋﺪة ﻃﺮﻗﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ
اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻛﺎرﻟﻴﺲ ﺑﻮﺗﺸﻴﻤﻮن ،اﻟﺬي ﻓﺮ
إﻟﻰ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ.

دوﻟﻴﺎت ٢٦
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺗﻨﺎل اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠ﺻﻮت
دلبلا
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اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ »اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ« وﻳﺪﻋﻢ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ »اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ«
●

ﺑﻴﺮوت  -رﻳﺎن ﺷﺮﺑﻞ

اﻧﻄﻠﻘﺖ ،أﻣــﺲ ،ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟ ــﻮزاري ﻓــﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻨﺠﻤﺔ
ً
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻴﻮم
واﻻﻧﻄﻼق ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﺷﺎﺋﻜﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــ«اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ،أﻣ ــﺲ ،إن »ﻋ ــﺪد ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻜﻼم
ً
ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺻــﻞ إﻟــﻰ  66ﻧﺎﺋﺒﺎ« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن »أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻧﺎﺋﺐ
ﺳﻴﻤﻨﺤﻮن ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ« .واﺳﺘﻬﻠﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺘﻼوة ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺛﻢ ﺑﺪأ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺗﻼوة اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري
اﻣﺎم اﻟﻨﻮاب.
وﻗﺎل اﻟﺤﺮﻳﺮي ،ﺧﻼل ﺗﻼوﺗﻪ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي
اﻧﻌﻘﺪ أﻣﺲ ،إن »ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،واﻟﻤﻄﻠﻮب
ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ وﺗـﻌــﺎون ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ،
ﺣﺎل اﻟﻘﻠﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﺬﻣﺮ
ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻣﻦ ِ
اﻷﻫﻠﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﻰ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﺸﻮد وإﻋﺎدة
اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻼح واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ«.
وأﺿــﺎف» :ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻓﻌﺎل ﻻ أﻗﻮال ﺗﺘﺼﺪى ﻟﻠﻔﺴﺎد واﻟﺘﻬﺮب
ً
اﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﻲ« ،ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺎ» :أﻣــﺎﻣ ـﻨــﺎ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟ ــﻦ ﺗـﺘـﻜــﺮر ﻟــﻺﻧ ـﻘــﺎذ واﻹﺻـ ــﻼح،
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ دور اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ
اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ واﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷﺷﻘﺎء اﻟﺬﻳﻦ
اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ(
واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎ أﺳﺎس اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻠﻢ
اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺤﺎﻓﻆ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻮازن اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻨﺎﻇﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ .وﺗﺆﻛﺪ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل اﻟﺠﻴﺶ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻓــﻲ أداء رﺳــﺎﻟـﺘــﻪ ،وإن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻴﻮم
ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض«.
وﻗﺎل »إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﺮر اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﻘﺴﻢ ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻣﻦ أن ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻷﻟﻐﺎم ﻻ ﻳﺰال
ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻨﺎر اﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻔﻀﻞ وﺣﺪة ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺴﻠﻤﻪ اﻷﻫﻠﻲ«.

وﺷﺪد اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻋﻠﻰ »ﺿﺮورة اﺑﺘﻌﺎد ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻣﻴﺜﺎق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻤﺎدة
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻌﻠﻴﺎ واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﺳﺎﺣﺔ ﺳﻼم
واﺳﺘﻘﺮار وﺗﻼق«.
وأﺿ ــﺎف» :ﺳـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ اﻟــﺪول
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ
اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺮﻗﻢ  ،1701وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺤﺮﻳﺮي» :أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ اﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺄﻟﻮ
ﺟﻬﺪا وﻟﻦ ﻧﻮﻓﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أراض ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺤﺘﻠﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ وﻃﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﺪو ﻟﻤﺎ ﻳﺰل ﻳﻄﻤﻊ ﺑﺄرﺿﻨﺎ وﻣﻴﺎﻫﻨﺎ وﺛﺮواﺗﻨﺎ
ً
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺎدة ﻟﺒﻨﺎن واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ووﺣﺪﺗﻪ وﺳﻼﻣﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ«.
ّ
وأﻋﻠﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺆﻛﺪ »ﻋﻠﻰ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺰارع
ﺷﺒﻌﺎ وﺗﻼل ﻛﻔﺮﺷﻮﺑﺎ واﻟﺠﺰء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻐﺠﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺸﺘﻰ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ورد اﻋﺘﺪاءاﺗﻪ واﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷراﺿــﻲ
ً
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ« .وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣــﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ اﻟـﻘــﺮارات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻼء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺗﺒﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻏﺘﻴﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺲ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي ورﻓﺎﻗﻪ ،وﺳﺘﺘﺎﺑﻊ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ً
ﺑﻠﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ اﻧﺸﺌﺖ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻻﺣـﻘــﺎق اﻟﺤﻖ واﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋــﻦ أي
ً
ﺗﺴﻴﻴﺲ أو اﻧﺘﻘﺎم وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﺒﻨﺎن ووﺣﺪﺗﻪ
وﺳﻠﻤﻪ اﻷﻫﻠﻲ«.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺤﺮﻳﺮي» :ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺧﻔﺎء اﻻﻣﺎم ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺼﺪر وأﺧﻮﻳﻪ
ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺳﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﺼﻌﺪ
وﺳﺘﺪﻋﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﻢ وﻋﻮدﺗﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ«.
وأوﺿﺢ اﻟﺤﺮﻳﺮي أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ،وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أﻋﺒﺎء اﻟﻨﺰوح اﻟﺴﻮري ،وأﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪد ﺗﺮﺣﻴﺒﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ« ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
»رﻓﺾ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻖ ﻋﻮدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ«.
وﺷﺪد اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ« ﺣﺴﻦ

ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ،أﻣــﺲ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ أن »ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻨﺪات
ووﺛﺎﺋﻖ ﻟﻮ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻷدت ﺑﺮؤوس ﻛﺒﻴﺮة اﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ« .وأﺿﺎف:
»ﻧﺮﻳﺪ ان ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وأﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أي ﻣﺘﺎرﻳﺲ ،وﻧﺤﻦ
ﺣﺮﺻﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ وﻧﺮﻳﺪ ﻟﻬﺎ ان ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺎس«.
وأﻋﻠﻦ أن »اﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ« ،وﻗﺎل» :ﻓﻠﺘﺘﻨﺼﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮزراء ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة« .ورأى
أن »ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻀﺎة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻀﺎء ،وﻫﺬا ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ
ﺣﻞ ،وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﺧﺬ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ
اﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ« ،داﻋﻴﺎ اﻟﻰ »وﻗﻒ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء«.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،اﻟﺘﻘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن أﻣﺲ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﻮزف ﻃﺮﺑﻴﻪ
 ،وﺑﺤﺚ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،
واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ.
ورأى ﻋ ــﻮن أن »ﻟـﺒـﻨــﺎن ﺗ ـﺠــﺎوز اﻻزﻣ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻣ ـ ّـﺮ ﺑـﻬــﺎ ﺧ ــﻼل اﻻﺷـﻬــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ

»دﻗﻴﻘﺔ ﺻﻤﺖ« ﻋﻠﻰ روح اﻟﺪوﻟﺔ!
دﻋﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻴﺸﺎل ّ
َ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي
ﻣﻌﻮض
اﻟﻰ دﻋﻮة اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف دﻗﻴﻘﺔ ﺻﻤﺖ ﻋﻠﻰ روح اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﺟﻮرج زرﻳﻖ ،اﻟﺬي أﺣﺮق ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﻮرة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ
أوﺿﺎﻋﻪ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ .إﻻ ّأن ﺑــﺮي ّ
رد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ ّ
ﻣﻌﻮض
ﺑﺎﻟﻘﻮل» :ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﻒ دﻗﻴﻘﺔ ﺻﻤﺖ ﻋﻠﻰ روح زرﻳﻖ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« .وﻓﻲ اﻟﺼﻮرة ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻧﺎﺋﺒﻪ واﻟﻮزارء
)اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(
ﺧﻼل دﻗﻴﻘﺔ اﻟﺼﻤﺖ.
اﻟﺒﻼد« ،ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻪ »ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺟﺮاءات
اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا
ﻗﺒﻞ اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﻌﻮد اﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﺛﻤﺔ ﺧﻄﺔ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺑﺎﻟﻠﻴﺮة
ً
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ«.
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»ﻣﺆﺗﻤﺮ وارﺳﻮ« ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺴﻘﻒ ﺗﻮﻗﻌﺎت وﺗﻤﺜﻴﻞ أوروﺑﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﻴﻦ

• ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻹﻳﺮان :إذا أﺧﻄﺄﺗﻢ ﻓﺴﺘﻜﻮن اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ  ٤٠ﻟﻠﺜﻮرة ﻫﻲ اﻷﺧﻴﺮة • ﻛﻮﺷﻨﻴﺮ ﻟﻦ ﻳﻌﺮض »ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن«

ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﺆﺗﻤﺮ وارﺳﻮ ،اﻟﺬي
ﺗﺤﺸﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻪ،
ﻟﻮﺿﻊ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮذ إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ،ﻏﺪا ،ﺑﻴﻨﻤﺎ رد رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺎدة
ﻃﻬﺮان ﺑﻤﺤﻮ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﺑﺘﺤﺬﻳﺮ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ارﺗﻜﺎب ﺧﻄﺄ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ً
ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺬﻛﺮى اﻟﺜﻮرة ﻣﺠﺪدا.

ﺗـ ـﻀ ــﻊ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
ﻟﻤﺴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻟـﺒـﻠــﻮرة رؤﻳــﺔ
ﻣ ـﻜ ـﺜ ـﻔ ــﺔ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﻤ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
أﻧﺸﻄﺔ إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،
ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟ ـﺒ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ وارﺳـ ـ ـ ـ ــﻮ ،وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ
ﻳﻮﻣﻴﻦ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻐﺪ.
وﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻌ ـ ــﻰ اﻟـ ــﺪﺑ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ وارﺳـ ـ ـ ــﻮ ﻟـﺤـﺸــﺪ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﺣـ ـ ــﻮل رؤﻳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮق
اﻷوﺳــﻂ ،وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان،
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻋﻢ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ،إﻻ أﻧﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻓﻲ ﻛﺴﺐ
ﺗﺄﻳﻴﺪ أﻃﺮاف ﺟﺪﻳﺪة.
وﺳـ ـﻴـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ ،اﻟ ـ ــﺬي
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﻪ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﺎﻳــﻚ
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻻﺳـﺘـﻌــﺮاض وﺣ ــﺪة اﻟ ـﺼــﻒ ،ﻛــﺮد
ﻗﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم إﻳﺮان اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻔﻞ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻤﺮور  40ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﻃﺎﺣﺔ
اﻟـﺸــﺎه اﻟﻤﻘﺮب ﻣــﻦ اﻟـﻐــﺮب ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎ ﺑﻬﻠﻮي وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻟ ـﻜــﻦ ﻣ ــﻊ ﺗ ــﺄﻛ ــﺪ ﺣ ـﻀ ــﻮر ﻋــﺪد
ﻣـﺤــﺪود ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎرزة ،ﺧـ ـﻔـ ـﻔ ــﺖ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة وﺑـ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪا ﺟـ ـ ــﺪول
اﻷﻋ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎل ،ﻓ ـ ــﺄﺷ ـ ــﺎرﺗ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻦ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان أو
ﻳــﺆﺳــﺲ ﺗـﺤــﺎﻟـﻔــﺎ ﺿــﺪﻫــﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﺳ ـﻴ ـﻬ ـﺘــﻢ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﺑـﺸـﻜــﻞ
أوﺳﻊ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﺳـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻘ ــﻲ ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣــﺎﻳــﻚ ﺑ ـﻨــﺲ ﺧـﻄــﺎﺑــﺎ
أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺸ ــﺎرك
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ.
ورﻏﻢ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﺠﺮي ﻓﻲ
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﺳﺘﺨﻔﺾ
ﻛﺒﺮى اﻟﻘﻮى اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ
ﻓـ ـﻴ ــﻪ ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎء ﺑ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ،
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﻓﺪ وزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ
ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻫﺎﻧﺖ ،اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻰ

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ »ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ« ﻓﻲ ﺑﺮاﺗﺴﻴﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ أﻣﺲ .وأﻗﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﺬﻛﺎري
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء ﺑـ  400ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻲ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ  1989ﺧﻼل ﻫﺮوﺑﻬﻢ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ )روﻳﺘﺮز(
أن أو ﻟــﻮ ﻳــﺎ ﺗــﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
وﺑـ ـ ـ ــﺮرت ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ
ﻓـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺮﻳـ ـﻜ ــﺎ ﻣ ــﻮﻏـ ـﻴ ــﺮﻳـ ـﻨ ــﻲ ﻋـ ــﺪم
ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘ ــﺔ ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻠ ـﺘ ـﻘــﻲ ﺑ ــﺪﻻ
ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎﺋــﺪة ﻓﻲ
ﺑ ــﺮوﻛ ـﺴ ــﻞ ،وﻫ ــﻮ ﻓ ــﻲ ﻃــﺮﻳ ـﻘــﻪ إﻟــﻰ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻧﺘﻘﺎد وﻣﺸﺎرﻛﺔ
وﻋﺸﻴﺔ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻫﺠﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻘﺴﻮة ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أن اﻟﻌﻘﻮد اﻟـ 4ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ " 40ﻋــﺎﻣــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﺸﻞ واﻟﻔﺴﺎد واﻟﻘﻤﻊ واﻹرﻫﺎب".
وﻛ ـﺘــﺐ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،ﻋ ـﻠــﻰ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ"
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ" ،اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻟــﺪﻳــﻪ  40ﻋــﺎﻣــﺎ ﻓـﻘــﻂ ﻣ ــﻦ اﻟـﻔـﺸــﻞ،

اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳ ـﻌــﺎﻧــﻮن ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
اﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎ".
وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،ﻛﺘﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻜﺮة
ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻔﺎل
إﻳـ ــﺮان ﺑــﺬﻛــﺮى ﻗ ـﻴــﺎم اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻗﺎل" :ﻟﻘﺪ ﻣﺮ  40ﻋﺎﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ".
وأﺿ ـ ــﺎف" :ﻳ ـﻌ ــﻮد إﻟ ــﻰ اﻟـﻨـﻈــﺎم
اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ﺳ ـﻠ ــﻮﻛ ــﻪ ،وﻓــﻲ
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ــﻲ
ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎر اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﺠــﺐ أن
ﺗ ـﺴ ـﻴ ــﺮ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﺑـ ـ ـ ـ ــﻼده" ،ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺎ:
"اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﺪﻋﻢ رﻏﺒﺔ
اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،وﺳﺘﻜﻮن وراءه
ﻟﻀﻤﺎن إﺳﻤﺎع ﺻﻮﺗﻪ".
ﻓﻲ ﻣﻮازاة ذﻟﻚ ،ﺣﻀﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ أﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ رﻳـﺘـﺸــﺎرد
ﻏــﺮﻳ ـﻨ ـﻴــﻞ ﻣ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴ ـﻴــﻦ
اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿـﻴــﻦ ﻟـﻨـﻈــﺎم ﻃ ـﻬ ــﺮان ﻓﻲ

ﺑﺮﻟﻴﻦ أﻣﺲ اﻷول ،ﻛﺨﻄﻮة رﻣﺰﻳﺔ
ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم.
وﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻏ ــﺮﻳـ ـﻨـ ـﻴ ــﻞ ﻋـ ـ ــﻦ دﻋـ ـﻤ ــﻪ
ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻨﻈﺎم
ﻣﻼﻟﻲ إﻳﺮان ،ﻟﺪى ﺣﻀﻮره ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور
 40ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻮرة ﻋﺎم .1979

رد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،رد رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻹ ﺳــﺮا ﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪات "اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري"
ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ وﺣﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
وﺟ ــﻪ اﻷرض ،ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﻫﺎﺟﻤﺖ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻳﺮان.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻧـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﻫ ــﻮ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن
وﺷــﺮﻳــﻂ ﻓـﻴــﺪﻳــﻮ" ،أﻧ ــﺎ ﻻ أﺗﺠﺎﻫﻞ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﻳ ــﺮاﻧــﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻫﺒﻨﻲ .ﻓﻲ
ﺣـ ــﺎل ارﺗـ ـﻜ ــﺐ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم ﺧـﻄــﺄ

رﻫﻴﺒﺎ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ
أو ﺣﻴﻔﺎ ﻓـﺴـﺘـﻜــﻮن ﻫ ــﺬه اﻟــﺬﻛــﺮى
اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺜﻮرة .ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺄﺧﺬوا
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر".
وﺷـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ إﺳ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮات
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎرات ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ
إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﺗ ـﻘ ــﻮل إﻧ ـﻬــﺎ
اﺳ ـﺘ ـﻬــﺪﻓــﺖ اﻳ ـﻀ ــﺎ ﻗ ــﻮاﻓ ــﻞ ﺳــﻼح
اﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ.
وﻳـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﻜـﺸــﻒ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓــﻲ وارﺳ ــﻮ ﻋــﻦ ﻣﻼﻣﺢ
ﺗ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ــﺎﻗ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ اﻟـ ـﺴ ــﻼم ﺑ ـﻴ ــﻦ إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ
واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﻲ ﺻ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ ﺗـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺐ
وﻣﺴﺘﺸﺎره ﺟﺎرﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﺮ ،اﻟﺬي
ﻳ ـﻀ ــﻊ اﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎت اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻋـﻠــﻰ
"ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن" ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮق
اﻷوﺳ ــﻂ ،ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻧــﺎدرا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.

وﻣﻊ ذﻟــﻚ ،ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﺸﻒ
ﻛ ــﻮﺷـ ـﻨ ــﺮ ،اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮب ﻋ ــﺎﺋ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻣــﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻮاردة
ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 9
أﺑﺮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻻ ﺷ ــﻚ ﻓ ــﻲ أن إدارة ﺗــﺮاﻣــﺐ
ﺳ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﻪ ﺻ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺎت ﻓ ــﻲ إﻗ ـﻨــﺎع
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺄي اﺗﻔﺎق،
إذ إن اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﺗﺰال ﻣﻤﺘﻌﻀﺔ ﻣﻦ
ﻗــﺮار ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ 2017
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﺪس اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ورﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮﻣـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﻣﺆﺗﻤﺮ
وارﺳ ــﻮ ﺑــﺄﻧــﻪ "ﻣــﺆاﻣــﺮة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ"،
ﻋـﻘــﺪ أي ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،ﻣ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗـﺘـﺒــﻊ اﻷﺧ ـﻴــﺮة
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
)واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز،
د ب أ ،إرﻧﺎ ،ﻓﺎرس(

وزﻳﺮ دﻓﺎع ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻟـ »ﺗﺼﺤﻴﺢ« ﺗﺼﺮﻳﺢ »ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻳﺮان«
• »اﻟﺤﺸﺪ« ﻳﻐﻠﻖ  ٥ﻣﻘﺎر »وﻫﻤﻴﺔ« ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﺣﻤﻠﺘﻪ ﺳﺘﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى
• اﻹﻋﺪام ﻟـ  ٥أﺷﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻞ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟـ »داﻋﺶ«

ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎﻫـ ــﺮون ﻓـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺪاد أﻣـ ـ ـ ــﺲ ﻳ ـ ـﻄـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﻮن ﺑـ ــﺈﻃـ ــﻼق
أوس اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ

أﺟﺮى اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ
ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن ،زﻳﺎرة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ أﻣﺲ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ،ﻗﺎل إﻧﻬﺎ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﻌﺮاق وﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﻨﺎك.
ً
وأﺛﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺟﺪﻻ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺠﺎري ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ أن اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﻻزم ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻳﺮان ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﺠﺎوزا ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻘﺮرة
ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻫﻲ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
"داﻋﺶ".
وﻗــﺎل ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺮاﻓﻘﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﻃــﺎﺋــﺮﺗــﻪ" :ﻧـﺤــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺮاق ﺑــﺪﻋــﻮة ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻣﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺘﻨﺎ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ".
وأﺿﺎف" :أرﻳﺪ أن أﺳﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ،ﺛﻢ ﺳﻨﺄﺧﺬ ذﻟﻚ
ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻄﻨﺎ".
وﻳﻠﺘﻘﻲ ﺷﺎﻧﺎﻫﺎن ﻣﻊ زﻋﻤﺎء ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﻋـ ــﺎدل ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﻬــﺪي ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺳـﻴـﺒـﺤــﺚ اﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب اﻟ ـﻘــﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﺎدة ﻣﻴﺪاﻧﻴﻴﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.

وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟـﻤـﺘـﻤــﺮﻛــﺰة ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻌ ــﺮاق ،ﻗ ــﺎل ﺷــﺎﻧــﺎﻫــﺎن إﻧــﻪ
ﺳﻴﺠﺮي ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ.
وﺷﺪد رﺋﻴﺲ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ "اﻹﺻﻼح واﻹﻋﻤﺎر" ﻋﻤﺎر
اﻟﺤﻜﻴﻢ ،أﻣــﺲ ،ﻋﻠﻰ رﻓﺾ وﺟــﻮد اﻟﻘﻮات اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ
واﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿ ــﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺤﻜﻴﻢ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ،أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ،ﺗﺸﺪﻳﺪه ﻋﻠﻰ "رﻓﺾ
اﻟــﻮﺟــﻮد اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻮات
اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ" ،داﻋﻴﺎ اﻟﻰ "ﺗﻌﻀﻴﺪ
ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورؤﻳﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد".
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ،أﻣﺲ ،وﺳﻂ
ﺑ ـﻐــﺪاد ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺈﻃــﻼق ﺳ ــﺮاح ﻗــﺎﺋــﺪ "ﻟـ ــﻮاء أﺑــﻮاﻟـﻔـﻀــﻞ
اﻟﻌﺒﺎس" أوس اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ .وﻗــﺎل ﻣﺼﺪر إن "اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ
اﺑﻨﺎء ﻋﺸﻴﺮة ﺧﻔﺎﺟﺔ ﺗﻈﺎﻫﺮوا ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻬﺪاء
ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻄﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ".
وﻫ ــﺪدت ﻋﺸﻴﺮة ﺧﻔﺎﺟﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺑ ـ "ﺛ ــﻮرة"
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ.

وأوﻗــﻒ اﻷﻣــﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ
ﺑــﺬرﻳ ـﻌــﺔ أﻧ ــﻪ ﻳ ـﺘ ــﺮأس ﻣ ـﻘــﺎر وﻫـﻤـﻴــﺔ ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـ ـ "اﻟـﺤـﺸــﺪ"
ﻓﻲ ﺑـﻐــﺪاد .وﻛــﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ﻳﻘﻮد ﻓﺼﻴﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟ ـﺤ ـﺸــﺪ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ دﺧ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﺧ ــﻼف ﻣ ــﻊ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﺤـﺸــﺪ أﺑــﻮ
ﻣﻬﺪي اﻟﻤﻬﻨﺪس ،وﺑــﺪأ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻗــﺎدة اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻷﺧــﺮى
وﻳﺘﻬﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﺑــﺪأ ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻹ ﻳــﺮا ﻧــﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .وأﺧﻴﺮا اﺗﻬﻢ ﻃﻬﺮان ﺑﺎﻏﺘﻴﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻼء
ﻣﺸﺬوب ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ.
وأﻣﺲ ،أﻏﻠﻘﺖ ﻗﻮة ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ أﻣﻦ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ 5
وﻫﻤﻴﺔ" ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﻌﺮﺻﺎت واﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﺒﻐﺪاد.
"ﻣﻘﺎر ّ
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻷﻣﻨﻲ ،أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ،أن
ﺗﻤﺘﺪ ﺣﻤﻠﺔ إﻏﻼق اﻟﻤﻘﺎر إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى ﺗﺸﻤﻞ
ﻧﻴﻨﻮى واﻷﻧﺒﺎر وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ.
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻞ ،أﻣﺲ،
أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑــﺎﻹﻋــﺪام ﺷﻨﻘﺎ ﻟــ 5أﺷﻘﺎء ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻬﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ
اﻻﻧـﺘـﻤــﺎء ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "داﻋ ــﺶ" ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.

اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﺗﺤﺸﺪ ﻟﻠﺴﻤﺎح إﻟﻬﺎن ﻋﻤﺮ ﺗﻌﺘﺬر ...وﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺮﻓﺾ
اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﻮل اﻟﺠﺪار ﻟﺘﻔﺎدي إﻏﻼق ﺣﻜﻮﻣﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
ﺑﺪﺧﻮل
ً
ﻏﻮاﻳﺪو ﻳﻐﺎزل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ...وروﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎدورو ﻓﺎﻗﺪا ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻣﻊ اﺷﺘﺪاد اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو و"اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ"
ﺧ ـ ــﻮان ﻏ ـ ــﻮاﻳ ـ ــﺪو ،وﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ ﺗـﻌـﻴــﺶ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﺳﻂ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ
وﺗ ـﻀ ـﺨــﻢ ﻣ ـﻔ ــﺮط وﻧ ـﻘ ــﺺ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮاد
اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ اﻟ ـﻐ ــﺬاء واﻟـ ـ ــﺪواء ،ﻧــﺰل
ّ ً
ﻣﺠﺪدا اﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ﺑﻄﻠﺐ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﻮن
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺗﻈﺎﻫﺮ أﻧﺼﺎر اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑـ ــﺈدﺧـ ــﺎل  100ﻃـ ــﻦ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺤ ــﺪود ﻣ ــﻊ ﻛــﻮﻟــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﺎ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣﻨﻊ
ﻣ ــﺎدورو وﻣﻌﻪ اﻟﺠﻴﺶ دﺧــﻮﻟـﻬــﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻃﺎﻟﺒﻮا اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺎدورو.
وﻋﻠﻘﺖ اﻟ ـﻤــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ واﻷدوﻳ ــﺔ
وﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ أرﺳـﻠـﺘـﻬــﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻛﻮﺗﺎ
اﻟـﺤــﺪودﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻏﻠﻖ
ﺟﻨﻮد ﻓﻨﺰوﻳﻠﻴﻮن ﺑﺤﺎوﻳﺘﻴﻦ وﺻﻬﺮﻳﺞ
ﺟﺴﺮ ﺗﻴﻨﺪﻳﺘﺎس اﻟﺤﺪودي.
وأﻋﻠﻦ ﻏﻮاﻳﺪو ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻪ أو
ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻧﺤﻮ  50ﺑـﻠــﺪا ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺴﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ ،أن  120اﻟﻒ ﺷﺨﺺ
ﺗﻄﻮﻋﻮا ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ إﻳﺼﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.
وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺳﺎل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮازﻳﻞ وﺑﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮ.
وﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻌ ــﻞ واﻓـ ـﻘ ــﺖ اﻟـ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ ،ﻋـﻠــﻰ
ﺗ ـ ـﺨـ ــﺰﻳـ ــﻦ أﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪات
ّ
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟــﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻓﻲ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﻻﻳﺔ روراﻳﻤﺎ اﻟﺤﺪودﻳﺔ.
إﻻ أن "اﻟـﺤــﺰب اﻻﺷـﺘــﺮاﻛــﻲ" اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،اﻟــﺬي ﻳﻨﻔﻲ وﺟــﻮد "أزﻣــﺔ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ،رﻓﺾ دﺧﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة،

ّ
ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮة أوﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺪﺧﻞ
ﻋﺴﻜﺮي ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ
ﻟﻤﺎدورو ﺑﺘﻠﻘﻲ دﻋﻢ ﻣﻦ ﻃﻬﺮان و"ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ" اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲّ ،
ﺗﻌﻬﺪ ﻏﻮاﻳﺪو ﺑﺈﺻﻼح
اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ اﻟـﺘــﻲ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ
ﻛ ــﺮاﻛ ــﺎس ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻬــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
ﻫــﻮﻏــﻮ ﺷــﺎﻓ ـﻴــﺰ ﺧ ــﻼل ﺣ ــﺮب ﻏ ــﺰة ﻋــﺎم
 2008ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻫﻴﻮم" ،ﻗﺎل ﻏﻮاﻳﺪو ،إن إﻋﻼﻧﺎ رﺳﻤﻴﺎ
ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻓﺘﺢ
ﺳﻔﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ ﻫﻨﺎك ﺳﻴﺤﺪث
"ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ".

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ،ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ،
أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺑـ ــﺈﺟـ ــﺮاء اﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت رﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ أﺳ ــﺮع وﻗ ــﺖ ﻟـﻠـﺨــﺮوج ﻣﻦ
اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،ﻣﻌﺘﺒﺮة
أن ﻣــﺎدورو "ﻓﻘﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ" ﻣﻦ دون أن
ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻐﻮاﻳﺪو رﺋﻴﺴﺎ.
وﻗ ـ ــﺎل وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟــﻲ
اﻧ ـﺘ ـﺴ ــﻮ ﻣ ـﻴ ــﻼﻧ ـﻴ ــﺰي أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن،
إن "اﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﺗ ـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑ ـﺤ ــﺰم ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاء
اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت رﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ دﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ ﺑــﺄﺳــﺮع وﻗ ــﺖ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
ﺣﺮة وﺷﻔﺎﻓﺔ وذات ﺻﺪﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف
ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ".
وﺗﺄﺗﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻴﻼﻧﻴﺰي ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻌﺚ
ﻏﻮاﻳﺪو ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ
اﻹﻳـﻄــﺎﻟــﻲ ﻛـﺘــﺐ ﻓـﻴـﻬــﺎ" :ﺑـﺒــﺎﻟــﻎ اﻷﺳ ــﻒ،
ﻻ ﻧـﻔـﻬــﻢ أﺳ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻒ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،إﻧﻨﻲ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺸﻌﺐ

اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﺠﺎﻧﺒﻨﺎ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
واﻟﻌﺪاﻟﺔ".
وﻛﺎﻧﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﻗﺮارا ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻐﻮاﻳﺪو
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻒ "ﺣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ  5ﻧـ ـﺠ ــﻮم"
اﻟـﺸـﻌـﺒــﻮﻳــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت،
اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻜــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﺋـ ـﺘ ــﻼف اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺷﺮﻳﻜﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺌﻼف،
ﻳ ــﺪﻋ ــﻢ ﺣـ ـ ــﺰب "اﻟ ـ ــﺮاﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ" اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ـﻨــﻲ
اﻟﻤﺘﺸﺪد اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ،ﻏﻮاﻳﺪو.
وأﻣـ ــﺲ اﻷول ،أﺟـ ــﺮى ﺳــﺎﻟـﻔـﻴـﻨــﻲ،
ﻣ ـﺤــﺎدﺛــﺔ ﻫــﺎﺗـﻔـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ ﻏ ــﻮاﻳ ــﺪو ،إﺛــﺮ
ً
ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ روﻣﺎ ،وﻓﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ،أﻋﺮب ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ دﻋﻤﻪ
اﻟﻜﺎﻣﻞ "ﻹﺟ ــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣــﺮة ﻓﻲ
أﺳ ــﺮع وﻗــﺖ ﻣﻤﻜﻦ" ،ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ،اﻟــﺬي ﻳﺘﺮأﺳﻪ
ﻏﻮاﻳﺪو ﻫﻮ "اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ".
وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ أﻛ ــﺪ اﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﻸﻣﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،أﻧ ـﻄ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ ﻏ ــﻮﺗ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺲ،
اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاده ﻟ ـﻠ ـﺘــﻮﺳــﻂ ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺣﻞ
اﻷزﻣــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ،ﻗـ ــﺎل وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
اﻟﺮوﺳﻲ ،ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف ،أﻣﺲ ،إن
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ ﺑﺸﺄن ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،ﻛﺎن ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ
زﻋﺰﻋﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أن "ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات
واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ".
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ
ﻣ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﺴــﻮﺗــﺎ إﻟـ ـﻬ ــﺎن ﻋ ـﻤ ــﺮ ،أﻣـ ــﺲ اﻷول،
اﻋﺘﺬارا ﻋﻦ ﺗﻐﺮﻳﺪة ُوﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﻌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ".
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻋ ـﻤ ــﺮ ) 37ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ( ،ﺻــﺎﺣ ـﺒــﺔ
اﻷﺻ ـ ــﻮل اﻟ ـﺼــﻮﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺤـ ّـﺠ ـﺒــﺔ ،ﻓﻲ
ﺑ ـﻴ ــﺎن" :ﻣـ ـﻌ ــﺎداة اﻟ ـﺴــﺎﻣ ـﻴــﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘــﺔ ،وأﻧ ــﺎ
ﺷﺎﻛﺮة ﻟﻠﺤﻠﻔﺎء واﻟــﺰﻣــﻼء اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻨﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺆﻟﻢ ﻟﻠﺘﻀﻤﻴﻨﺎت
اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ".
وأوﺿﺤﺖ" :ﻧﻴﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺑﺪا اﻹﺳﺎءة
إﻟ ــﻰ اﻟـﻨــﺎﺧـﺒـﻴــﻦ أو اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ اﻟـﻴـﻬــﻮد،
ﻳﺠﺐ أن ﻧﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻷﺧﺬ
ﺧﻄﻮة ﻟﻠﻮراء واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎدات،
ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺴﺘﻤﻌﻮا ّ
إﻟﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻬﺎﺟﻤﻨﻲ اﻵﺧﺮون ﺑﺴﺒﺐ ﻫﻮﻳﺘﻲ.
ﻟﻬﺬا أﻋﺘﺬر ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ".
واﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ دوﻧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ
ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﻋ ـﻤ ــﺮ ،وﻗ ـ ــﺎل ﻟـﻠـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ
ﻋـﻠــﻰ ا ﻟ ـﺤــﺪود اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ  -اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
"أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻣﺮوﻋﺎ ،وﻻ أرى
اﻋﺘﺬارﻫﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ".
وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ وﻗﻴﺎدات
ﺑﺎﻟﺤﺰب ﻗﺪ دﻋــﻮا اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ
اﻻﻋﺘﺬار ،ﻣﺪﻳﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟـﺘــﻲ أﺷ ــﺎرت ﻓﻴﻬﺎ إﻟ ــﻰ أن دﻋ ــﻢ اﻟـﺤــﺰب
اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺒﺒﻪ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ  -اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
)آﻳﺒﺎك(.
واﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ زﻋـ ـﻴ ــﻢ اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻮخ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎﺗ ــﻮر ﺗ ـﺸــﺎك
ﺷﻮﻣﺮ "اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻟﻘﻮاﻟﺐ ﻣﻌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻬﻴﻦ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول".
ورأى اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋــﻦ وﻻﻳــﺔ
ﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك ،ﻣــﺎﻛــﺲ روز ،أن "ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻋﻤﺮ ﻣﺆذﻳﺔ ﺑﺸﺪة ﻟﻠﻴﻬﻮد".
ودﻋ ــﺖ اﻟﺰﻋﻴﻤﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟـﺒــﺎرزة

دوﻟﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﻨﺮوﻳﺞ وﺑﻮﻟﻨﺪا ﺗﺘﺒﺎدﻻن
ﻃﺮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ

ﻓﻲ ﺧﻼف ﻧﺎدر ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ
ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ،
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،أن
أوﺳﻠﻮ ﺳﺘﻄﺮد دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪﻳﺎ اﺷﺘﺒﻚ ﻣﻊ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ
أن رﻓﻀﺖ وارﺳﻮ ﺳﺤﺒﻪ.
ً
وردا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أﻛﺪت ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻄﺮد
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ ﻧﺮوﻳﺠﻴﺎ.
وذﻛﺮت اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ أن
"اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻗﺮرت ﻃﺮد اﻟﻘﻨﺼﻞ
اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﺳﻼﻓﻮﻣﻴﺮ
ﻛﻮاﻟﺴﻜﻲ ،ﻷن ﺳﻠﻮﻛﻪ
ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ وﺿﻌﻪ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ" .وأﺿﺎﻓﺖ
"أن اﻟﻮزارة ﺗﻠﻘﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺄن
اﻟﻘﻨﺼﻞ ﻳﻌﺮﻗﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ".
)أوﺳﻠﻮ  -روﻳﺘﺮز(

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ٥ :ﻗﺘﻠﻰ ﻋﺸﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ
ﻣﻘﺘﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﻼد ،ﺧﻼل
ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻴﻦ أﻧﺼﺎر
اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ
اﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأﻓﺎدت ﺷﺮﻃﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﺪﻟﺘﺎ
ﺑﺄن اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ
ﺣﺰب "ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﻴﻦ"
اﻟﺤﺎﻛﻢ ،وﻗﺘﻠﻮا اﻷﺣﺪ،
ﺑﻌﺪ ّ
ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻻﻃﻼق ﻧﺎر
ﺧﻼل وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻘﺔ ﻓﻲ
اﻳﻔﻮرون ﻗﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ وارري
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة
ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎن
ﻣﻦ أﻧﺼﺎر ﻣﺮﺷﺢ "ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻛﻞ
اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﻴﻦ" ،وأﻧﺼﺎر ﻣﺮﺷﺢ
"ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ"
اﻟﻤﻌﺎرض.
)ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ  -أ ف ب(

اﻟﻨﻴﺠﺮ :ﺣﺮﻛﺔ ّ
ﺗﻤﺮد
ّ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﺳﻼﺣﻬﺎ

ّ
ﺳﻠﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﺌﺔ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺳﺎﺑﻖ
ﻓﻲ "ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وإﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺠﺮ"،
ّ
اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﻣﻦ أﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻮ،
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﺮﻛﻮ ﺷﻤﺎل
اﻟﻨﻴﺠﺮ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺿﺒﺎط
ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ،ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ،ﺑﻌﺪ
ّ
أن ﺗﺨﻠﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﺳﺒﻮع
ّ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺴﻠﺢ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ  2016ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﺻﺪر زﻋﻴﻤﻬﺎ آدم ﺗﺸﻴﻜﻲ
ﻛﻮدﻳﻐﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎ ّ
ﻫﺪد ﻓﻴﻪ
ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،إن ﻟﻢ
ﺗﻨﻞ أﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻮ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
)ﻧﻴﺎﻣﻲ  -أ ف ب(

ﻫﺎﻳﺘﻲ :ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ
إﻟﻬﺎن ﻋﻤﺮ ﺗﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﺎﺑﻴﺘﻮل ﻗﺒﻞ أﻳﺎم )أ ف ب(
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨــﻮاب ،ﻟﻴﺰ ﺗﺸﻴﻨﻲ ،اﻟﻘﺎدة
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ إﻟﻰ "إداﻧﺔ ﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ"
وإﺧﺮاج ﻋﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
وﻛــﺎن زﻋﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاب ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﺎﻛـ ــﺎرﺛـ ــﻲ ﻗـ ــﺪ ﺷـﺠــﺐ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻤﺮ واﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻷﺻ ــﻞ رﺷ ـﻴــﺪة ﻃـﻠـﻴــﺐ ،ﺑـﻌــﺪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﻤﺎ
ﺗـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت اﻹﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮىّ ،
ﺗﻮﺻﻞ "اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس"
اﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔــﺎق ﻣـﺒــﺪﺋــﻲ ﻳـﺘـﻴــﺢ ﺗ ـﻔــﺎدي إﻏــﻼق
ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﺑﻨﺤﻮ
 1.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺒﻨﺎء ﺟﺪار ﻋﻠﻰ ﺣﺪود
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ.
واﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻠــﻎ أﻗـ ــﻞ ﺑـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ــﺬي
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﺐ .وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺎدي أزﻣﺔ أﺧﺮى
ﻫــﺪد ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ
أﺟﺰاء ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ إدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر رﻳﺘﺸﺎرد ﺷﺎﻟﺒﻲ ،أﺣﺪ

اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،إﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ.
وأﻓﺎد ﻣﺴﺎﻋﺪون ﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﺑﺄن اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.375ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺒﻨﺎء
ﺟ ــﺪار ﻋﻨﺪ اﻟ ـﺤــﺪود ﻣــﻊ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،وﻫﻮ
أﺣﺪ اﻟﻮﻋﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻳـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﻤﺒﻠﻎ  5.7ﻣـﻠـﻴــﺎرات
ﻣﺸﺮوﻋﻪ.
دوﻻر ﻣﻦ أﺟﻞ
ّ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ــﻞ ،وﻗـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺣ ـ ــﺎﻛ ـ ــﻢ وﻻﻳـ ـ ــﺔ
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،ﺟﺎﻓﻴﻦ ﻧﻴﻮﺳﻮم ،أﻣﺲ اﻷول،
أﻣﺮا ﺑﺴﺤﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻮات اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺤ ــﺪود ﻣﻊ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﻓﻲ ﱟ
ﺗﺤﺪ  -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو  -ﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺗــﺮاﻣــﺐ ،ووﺻ ــﻒ اﻟـﻤــﺰاﻋــﻢ ﺑــﻮﺟــﻮد أزﻣــﺔ
ﻫﻨﺎك ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ".
)واﺷﻨﻄﻦ  -وﻛﺎﻻت(

اﺳﺘﻤﺮت اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗﺪﻋﻮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﺎﻳﺘﻲ ﺟﻮﻓﻴﻨﻴﻞ
ﻣﻮﻳﺲ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻟﻠﻴﻮم
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﺎ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺷﻠﻞ ﺑﺄﻧﺤﺎء
ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .وﻳﺘﻬﻢ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﺎ
اﺧﺘﻠﺴﺖ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر
اﻟﺒﻼد ،ﺑﻌﺪ أن دﻣﺮﻫﺎ زﻟﺰال
ﻋﺎم  2010اﻟﺬي أودى ﺑﺤﻴﺎة
 300أﻟﻒ ﺷﺨﺺ.
)ﺑﻮر أو ﺑﺮﻧﺲ  -د ب أ(

ةديرجلا
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رياضة

ً
ً
 30العبا في القائمة األولية لـ «األولمبي» استعدادا لآلسيوية

ً
 30العبا سيضمهم الجهاز
الفني للمنتخب األولمبي،
لدخول تجمع الفريق في 20
الجاري ،ثم بالمعسكر الخارجي
في البحرين من  4إلى 13
مارس المقبل ،على أن يستبعد
منهم  4العبين بعد العودة
ومثلهم قبل التصفيات
اآلسيوية.

عقد الجهاز الفني لمنتخبنا األولمبي لكرة القدم ،بقيادة المدرب
الكرواتي دينكو ،العزم على ضم قائمة أولية تضم  30العبا في
المرحلة األخيرة ،استعدادا للتصفيات اآلسيوية ،وخوض منافسات
المجموعة الخامسة التي تستضيفها الكويت من  22إلى  26مارس
المقبل ،على أن تعلن القائمة أحد يومي  17أو  18الجاري.
وقرر الجهاز الفني وضع الالعبين تحت مجهره خالل تجمع
الكويت ،الذي سينطلق في  20الجاري ،تمهيدا الستبعاد  4العبين
خــال المعسكر الـخــارجــي الــذي سيدخله "األزرق" فــي العاصمة
البحرينية (المنامة) من  4إلى  13مارس المقبل.
ِّ
ويعول الجهاز الفني كثيرا على المباراة الودية التي سيخوضها
في المنامة مع المنتخب العماني ،للوقوف على مستوى جميع
الالعبين دون استثناء ،تمهيدا لتصفية القائمة ،حيث سيستبعد
 4العبين آخرين قبل انطالق التصفيات ،خالل المعسكر الداخلي
بالبالد ،الذي سينطلق في  15مارس ،على أن يتم وضع عدد من
الالعبين على قائمة االنتظار ،تمهيدا لالستعانة بهم قبل انطالق
التصفيات ،تحسبا ألي ظروف خارجة ،ال سيما أن المنتخب يحتاج
إلى جهود جميع الالعبين.
ُيذكر أن المجموعة الخامسة تضم منتخبات سورية واألردن
وقيرغيزستان ،إضــافــة إلــى "األزرق" ،ضمن التصفيات المؤهلة
لنهائيات كأس آسيا تحت  23سنة ،المؤهلة بدورها إلى أولمبياد
طوكيو  ،2020حيث يتأهل أصحاب المراكز األربـعــة األولــى إلى
الدورة األولمبية.
وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز األولى في المجموعات الـ11
مباشرة إلى البطولة اآلسيوية ،إلى جانب أفضل أربعة منتخبات
حاصلة على المركز الثاني.

دينكو وحسين فاضل في تدريب سابق للمنتخب

الكويت والقادسية يلتقيان اليرموك وكاظمة أزرق الصاالت يدشن تدريباته
في بانكوك اليوم
في الدور قبل النهائي لدرع اتحاد كرة السلة اليوم
●

●

جابر الشريفي

تشهد صالة يوسف الشاهين
بنادي كاظمة في الخامسة من
مساء اليوم ،انطالق منافسات
ال ـ ـ ــدور ق ـب ــل ال ـن ـه ــائ ــي لـبـطــولــة
درع ات ـح ــاد ك ــرة ال ـس ـلــة ،حيث
يـلـتـقــي ال ـق ــادس ـي ــة م ــع كــاظـمــة
ً
فيما تتبعها مباشرة مواجهة
الكويت واليرموك.
وتأهلت الفرق االربعة االولى
الــى الــدور قبل النهائي بعدما
ً
حل القادسية بطال للمجموعة
األولى ورافقه اليرموك بصفته
ً
ثانيا عن المجموعة ،فيما حل
ً
الكويت بطال للمجموعة الثانية
ً
وجـ ــاء كــاظـمــة ثــان ـيــا ف ــي نفس
المجموعة.
ويـنــص نـظــام البطولة على
تأهل فريقين عن كل مجموعة
ال ــى الـ ــدور قـبــل الـنـهــائــي ال ــذي
يقام بنظام المقص على ان يقام
الـنـهــائــي االرب ـع ــاء المقبل بين
الفرق الفائزة اليوم.
فــي ال ـم ـبــاراة االولـ ــى ،يلتقي
القادسية مع كاظمة اذ يسعى
االصفر بقيادة مدربه المقدوني
ج ــوردان ـك ــو دي ـف ـيــدبــاكــوف الــى
الوصول الى المباراة النهائية
والـ ـف ــوز بــال ـل ـقــب ال ـ ــذي خـســره
الموسم الماضي امام الجهراء
ف ـي ـمــا يـ ـح ــاول ك ــاظ ـم ــة ب ـق ـيــادة
م ــدرب ــه ال ــوط ـن ــي خ ــال ــد الـنـجــم
ال ـف ــوز بــال ـل ـقــب لـتـحـقـيــق اول ــى
خـ ـط ــوات ــه لـ ـلـ ـع ــودة ال ـ ــى سـكــة
الـ ـبـ ـط ــوالت ب ـع ــدم ــا اب ـت ـع ــد عــن
البطوالت منذ  2015عندما فاز
بلقب بطولة كأس االتحاد ،كما

يدشن منتخبنا الوطني األول
لكرة الـصــاالت المغلقة تدريباته
ال ـي ــوم ف ــي الـعــاصـمــة التايلندية
بانكوك ،وذلك استعدادا لمواجهتي
المنتخب التايلندي المقرر لهما
يوم  15و 17من الشهر الجاري.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـب ـ ــارات ـ ــان ض ـمــن
االسـتـعــدادات لخوض منافسات
التصفيات الـتــي سـتـجــرى خــال
أكتوبر المقبل ،المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا.
وكان وفد المنتخب قد غادر إلى
بانكوك في الساعة الحادية عشرة
مــن م ـســاء أم ــس .وي ـت ــرأس الــوفــد
عضو مجلس إدارة االتحاد رئيس
لجنة ك ــرة ال ـص ــاالت والـشــواطــئ
ع ـبــدال ـح ـم ـيــد الـ ـكـ ـن ــدري ،وي ـضــم
الوفد  9من أعضاء األجهزة الفنية

عبدالله توفيق ومشاري بودهوم في
لقاء سابق بين القادسية وكاظمة
ً
يسعى النجم ايضا الى تحقيق
اول لـ ـق ــب ل ـ ــه م ـ ــع ال ـب ــرت ـق ــال ــي
ً
بصفته مدربا للفريق.
وكـ ـ ــان ال ـف ــري ـق ــان ق ــد الـتـقـيــا
في منافسات الــدور التمهيدي
ل ـب ـط ــول ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري واسـ ـتـ ـط ــاع
كاظمة الفوز بالمباراة بسهولة
ب ـي ــد ان م ــواج ـه ــة االصـ ـف ــر فــي
هــذا التوقيت ستكون مختلفة
بعد ان اكتملت صفوفه وعودة
صالح اليوسف واحمد درويش
وعبدالله سالمين.
ويعتمد كاظمة في مباراته
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـه ـ ــود الع ـب ـي ــه
المميزين ا حـمــد البلوشي في
ق ـ ـيـ ــادة الـ ـهـ ـجـ ـم ــات وث ــاثـ ـي ــات
ع ـبــدال ـلــه تــوف ـيــق وعـبــدالـعــزيــز

ريحان ومتابعة عبدالله ابراهيم
ومحمد اشكناني للكرات اسفل
الـسـلــة ،بينما يـعــول القادسية
ً
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا عـ ـل ــى ج ـ ـهـ ــود الع ـب ـي ــه
عبدالمحسن مرتضى في قيادة
الهجمات واختراقات عبدالعزيز
الـحـمـيــدي وثــاث ـيــات عـبــدالـلــه
سالمين ومتابعة صالح يوسف
وع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـس ـه ــو أس ـفــل
السلة.
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة
ال ـتــي يلتقي بـهــا ال ـيــرمــوك مع
ال ـكــويــت ،ف ــإن ط ـمــوحــات االول
ً
حتما ستصطدم بقوة وصالبة
ال ـث ــان ــي ،ال س ـي ـمــا ان الـمـنـطــق
ً
والمستوى الفني يصب كثيرا
لمصلحة اال ب ـيــض لـمــا يملكه

«شباب» اليد يبدأ تدريباته  18الجاري
●

محمد عبدالعزيز

ع ـ ـقـ ــد ا ل ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــازان ا ل ـ ـف ـ ـنـ ــي واالداري
لـمـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي لـلـشـبــاب ل ـكــرة الـيــد
اجتماعهما االول أ مــس االول مــع العبي
ً
المنتخب استعدادا للمشاركة في بطولة
فـبــرايــر الــدول ـيــة الــوديــة لـلـشـبــاب الـمـقــرر
ان يستضيفها مجمع ارينا مول برعاية
الـنــائــب الـســابــق أحـمــد الـشـحــومــي يومي
 25و 26ا ل ـ ـجـ ــاري ب ـم ـش ــار ك ــة مـنـتـخـبــات
السعودية والبحرين واالمارات.
وحـ ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع ج ــدي ــع ال ـم ـط ـيــري
عضو اللجنة المؤقتة لالتحاد الكويتي
لكرة اليد والجهاز الفني بقيادة المدرب
ا لــو ط ـنــي خــا لــد غ ـلــوم واداري ا لـمـنـتـخــب
م ـ ـ ـعـ ـ ــاذ ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــودري وج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
المختارين في القائمة االولية للفريق.
مــن جــا نـبــه هـنــا ا لـمـطـيــري الرياضيين
ومـ ـنـ ـتـ ـسـ ـب ــي اس ـ ـ ـ ــرة ك ـ ـ ــرة الـ ـ ـي ـ ــد والع ـ ـبـ ــي
الـمـنـتـخــب بـشـكــل خ ــاص ب ـعــودة الـكــويــت
إ لــى ا لـســا حــة ا لــدو ل ـيــة ،مـطــا لـبــا الالعبين
ب ـض ــرورة ال ـظ ـهــور بـمـسـتــوى جـيــد خــال
ال ـب ـطــولــة ال ـم ـن ـت ـظــر ان ت ـك ــون الـمـنــافـســة
فيها قوية.
ب ـ ــدوره ،ش ــرح مـ ــدرب الـمـنـتـخــب غـلــوم
لالعبين خطة العمل في االيام المقبلة
و ق ــال ان "ا لـتـجـمــع االول لالعبين
س ـي ـك ــون ي ـ ــوم  18ا ل ـ ـجـ ــاري فــي
ص ــال ــة ال ـش ـه ـيــد ف ـه ــد االح ـم ــد
بالدعية وسيكون على هيئة
تدريب يومي مكثف حتى
 22من الشهر ذا تــه موعد
ت ـص ـف ـيــة ال ـق ــائ ـم ــة ال ـتــي
ً
ت ـض ــم  25ال عـ ـب ــا حـتــى

حازم ماهر

نصل بالعدد إلى  20العبا".
وأضـ ــاف غ ـلــوم أن ــه "ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
س ـي ـن ـت ـظــم ال ــاعـ ـب ــون الـ ـ ـ ــ 20ال ـم ـخ ـت ــارون
للمنتخب فــي معسكر دا خ ـلــي فــي فندق
ً
ارينا مول حتى موعد المباريات" ،متمنيا
أن يظهر االزرق بالشكل الالئق وأن يحقق
لقب البطولة السعاد الشعب الكويتي.
أما معاذ الفودري فشدد على ضرورة
اال ل ـتــزام بتعليمات ا لـجـهــاز ا لـفـنــي دا خــل
ً
وخارج الملعب ،متمنيا أن تكون مشاركة
المنتخب ايجابية فــي البطولة المقبلة
بـ ـع ــد فـ ـت ــرة غـ ـي ــاب ط ــويـ ـل ــة عـ ــن ال ـس ــاح ــة
الدولية.

خالد غلوم

م ـ ــن العـ ـبـ ـي ــن ذوي خ ـ ـبـ ــرة فــي
ال ـن ـه ــائ ـي ــات ب ـي ــد ان ال ـي ــرم ــوك
س ـ ـي ـ ـحـ ــاول م ـ ـ ـجـ ـ ــاراة م ـنــاف ـســه
لتحقيق المفاجأة.
ويـعـتـمــد الـ ـم ــدرب االل ـمــانــي
لسلة الكويت بيتر شومرز على
جهود العبيه عبدالله الشمري
وحسين الخباز وعبدالمحسن
القطان ومساعد العتيبي وفهد
الظفيري وعبدالعزيز رمضان
وع ـل ــي الـ ـه ــده ــود ،ف ـي ـمــا يـعــول
المدرب الوطني لسلة اليرموك
ً
ط ــال ب ــال ك ـث ـيــرا عـلــى جـهــود
الع ـب ـيــه ح ـمــد ال ــزام ــل وحـسـيــن
ح ــاجـ ـي ــه وص ـ ـقـ ــر عـ ـب ــدال ــرض ــا
ون ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــر دش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي وتـ ـ ــاصـ ـ ــر
المطيري.

العبو ازرق الصاالت
واإلداري ــة والطبية ،إلى جانب 14
العبا وقع عليهم االختيار مؤخرا.
ويسعى الجهاز الفني للمنتخب
بقيادة الـمــدرب البرازيلي كاكاو
الى تالفي األخطاء التي وقع فيها
الالعبون مؤخرا خالل مواجهتي

ال ـم ـن ـت ـحــب الـ ـمـ ـص ــري ال ـش ـق ـيــق،
والـلـتـيــن انـتـهـتــا ب ـفــوز الـفــراعـنــة
بنتيجة واح ـ ــدة قــوام ـهــا هــدفــان
مـقــابــل ه ــدف ،وتتمثل أب ــرز هــذه
األخطاء في إهدار الفرص بالجملة.

الفحيحيل يستعيد
الزواهرة أمام كاظمة
يستعيد الفريق األول لكرة
القدم بنادي الفحيحيل خدمات
م ـح ـت ــرف ــه األردن ـ ـ ـ ـ ــي إب ــراهـ ـي ــم
ال ــزواه ــرة فــي مـبــاراتــه المهمة
أمام كاظمة في األسبوع الثالث
عشر من منافسات دوري فيفا
للدرجة الممتازة ،والمقرر لها
مساء الجمعة المقبل.
ويعد الزواهرة أحمد األعمدة
األســاس ـيــة الـتــي يـعــول عليها
الجهاز الفني للفحيحيل بقيادة
المدرب محمد دهيليس ،وذلك
لقيادة الالعبين على البساط
األخضر.
على الجانب اآلخ ــر ،يفتقد
الفحيحيل خــدمــات الالعبين
ع ـبــدال ـهــادي خـمـيــس وجــاســم
محمد كرم بداعي اإليقاف ،بعد
حـصــول كــل منهما على ثالث
بطاقات صفراء مؤخرا ،ويعمل
دهيليس عـلــى اي ـجــاد البديل
المناسب لهما.

طائرة الكويت تغادر من إسطنبول إلى تونس
تغادر اليوم بعثة الفريق األول للكرة الطائرة بنادي الكويت من
إسطنبول التركية متجهة إلى مدينة تونس العاصمة ،استعدادا
ل ـخــوض مـنــافـســات الـبـطــولــة الـعــربـيــة لــأنــديــة الـ ـ ــ ،37ال ـم ـقــرر أن
يستضيفها الترجي التونسي من  15إلى  24الجاري.
وكان فريق الكويت أنهى أمس معسكره التدريبي الذي أقيم في
تركيا لمدة  15يوما ،استعدادا للبطولة ،خاض خالله  4مباريات
تجريبية ،خسر مباراتين أمام غلطة سراي بثالثة أشواط لالشيء،
وأمام فنربخشة بثالثة أشواط لالشيء ،وقبلهما فاز في مباراتين؛
األولــى على حساب بشكتاش بثالثة أشــواط لشوطين ،والثانية
على إيبابا التركي بثالثة أشواط دون رد.
وتـعــاقــد "األب ـي ــض" فــي بــدايــة معسكره الـتــركــي مــع محترفين
برازيليين ،لكنهما لم يقدما المردود المنتظر ،ما دفع إدارة الفريق

َ
إلى فسخ العقد معهما بالتراضي ،كما تم التعاقد مع المحترفين:
التونسي حمزة بني الهادي ،والتركي مصطفى رمضان.

معسكر جيد
من جانبه ،أكد مدير فريق الكويت ،منصور الشمري ،في اتصال
من تركيا ،أن الفريق أنهى معسكره بشكل جيد ،وجميع الالعبين
استفادوا بصورة مميزة من االحتكاك بمستويات عالية خالل
المباريات األربع التي لعبها الفريق هناك.
وأبدى الشمري رضاه عن مستوى المحترف التركي مصطفى
رمضان ،بعد تجربته في المعسكر ،الفتا إلى أن المحترف الثاني
حمزة بني الهادي سينضم للفريق في تونس.

قمة ساخنة بين األبيض والبرتقالي في «اليد»
يـتـطـلــع ف ــري ــق ال ـكــويــت لـكــرة
اليد إلى االبتعاد بصدارة ترتيب
فرق الدوري العام للعبة ،عندما
يلتقي في السابعة والنصف من
مساء الـيــوم مــع أقــرب مطارديه
كاظمة ،في قمة الجولة الرابعة
عشرة قبل األخيرة من المسابقة،
ويسبق ذلك في السادسة مساء
مباراة أخرى تجمع بين العربي
وال ـش ـبــاب ،وت ـجــرى الـمـبــاراتــان
عـلــى صــالــة مــركــز الـشـهـيــد فهد
األحمد بالدعية.

اللقاء المنتظر
وي ـ ـعـ ــد الـ ـلـ ـق ــاء األول ،الـ ــذي
سيجمع بـيــن الـكــويــت صاحب
المركز األول بـ 24نقطة وكاظمة
ال ـثــانــي ب ـ ــ 22ن ـق ـطــة ،ه ــو الـلـقــاء
المنتظر الـيــوم ،لما يحمله من
منافسة خــا صــة بـيــن الفريقين
لحصد نقطتي اللقاء ،وبالتالي
نـ ـق ــاط األف ـض ـل ـي ــة فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
الممتاز ،بعد حسمهما الـتأهل
له.
ومـعـلــوم أن ال ـم ـبــاراة تعتبر
كـتــابــا مـفـتــوحــا لـكــا الـمــدربـيــن
الجزائريين ،إذ يتمتع المخضرم
سـعـيــد ح ـج ــازي ،قــائــد الكتيبة
ال ـب ـي ـض ــاء ،ب ـخ ـب ــرة ط ــوي ـل ــة فــي
الـ ـم ــاع ــب الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وي ـم ـلــك
مـجـمــوعــة م ــن أف ـضــل الــاعـبـيــن
المحليين فــي ا لـفـتــرة الحالية،
وك ــذل ــك ي ـت ـم ـتــع م ــواط ـن ــه راب ــح
غــربــي بــالـخـبــرة ال ــازم ــة ،ومعه

مجموعة من الالعبين المميزين،
لذا من المتوقع أن يكون التركيز
وااللتزام بالتعليمات الفنية هو
مفتاح الفوز ألي فريق.
وس ـي ـخــوض ح ـجــازي الـلـقــاء
ً
مـعـتـمــدا عـلــى محمد الغربللي
وشقيقه خالد ،ونواف الشمري
وعبدالله الخميس ،والجناحين
صــالــح الـمــوســوي وعبدالعزيز
ال ـش ـم ــري ،وال ـ ـحـ ــارس ال ـصــاعــد
علي صفر.
في المقابل ،سيعتمد غربي
على خبرة محمد جواد ومهدي
الـ ـ ـق ـ ــاف وس ـ ــال ـ ــم عـ ـب ــدالـ ـس ــام،
والوافد الجديد سعد الحيدري،
والـ ـح ــارس الـمـمـيــز عـبــدالـعــزيــز
الظفيري.
في المباراة الثانية ،يسعى
الـ ـع ــرب ــي الـ ـث ــال ــث بـ ـ ـ  20نـقـطــة
إل ــى مــواصـلــة عــروضــه الـقــويــة،
والـمـحــافـظــة عـلــى مــوقـعــه بين
الثالثة األوائل ،على أمل حصد
ن ـق ـط ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل م ـ ــن ن ـق ــاط
األفضلية في الــدوري الممتاز،

جانب من لقاء سابق بين الكويت وكاظمة
وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـش ـب ــاب
ال ـم ـت ـع ـثــر ف ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـثــانــي
عشر ب ـ  8نـقــاط ،والساعي إلى
الـتـصــدي لـطـمــوحــات األخـضــر
وتعويض خسارته في الجولة

الـ ـم ــاضـ ـي ــة أم ـ ـ ــام ال ـف ـح ـي ـح ـيــل،
ً
ف ــي مـ ـب ــاراة ي ـ ــدرك جـ ـي ــدا مــدى
صعوبتها.
وفي مباراة أخرى جرت أمس
األول ض ـمــن ال ـمــرح ـلــة ذات ـه ــا،

كاظمة يسعى للتعاقد مع السعودي السالم
يـسـعــى ن ــادي كــاظـمــة ال ــى الـتـعــاقــد م ــع نجم
نادي النور السعودي لكرة اليد مهدي السالم،
على سبيل اإلع ــارة ،لدعم صفوف فريقه خالل
مـنــافـســات الـبـطــولــة اآلس ـيــويــة ال ـ ـ  21لــأنــديــة،
ً
المقرر أن يستضيفها نادي الكويت اعتبارا من

 20مارس حتى  2أبريل المقبلين .وكان كاظمة
خاطب الـنــادي السعودي بكتاب رسمي يطلب
ضم السالم ،وينتظر الرد ليتنسى له إنهاء كل
اإلجراءات الخاصة بقيد الالعب.

حسم فريق برقان تأهله للدوري
الممتاز بعدما رفع رصيده إلى
 18نقطة فــي الـمــركــز الخامس
إثر فوزه على التضامن األخير
بدون رصيد بنتيجة .38-17
ك ـمــا ف ــاج ــأ ال ـس ــاح ــل نـظـيــره
ً
الصليبيخات وانتزع منه فوزا
ً
ثمينا بنتيجة  ،28-26وتعادل
الجهراء مع خيطان بنتيجة 28-
 ،28وبذلك رفع الجهراء رصيده
إلى  11نقطة في المركز التاسع،
ً
يليه خيطان عاشرا بـ 10نقاط،
كما ارتقى الساحل إلى النقطة
 4في المركز الرابع عشر متـأخرا
بـنـقـطـتـيــن ع ــن الـصـلـيـبـيـخــات
الثالث عشر.

29
الكويت تهيمن على األطباق الطائرة في بطولة األمير للرماية
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أضاف منتخب الكويت للرماية
ثالث ميداليات في منافسات
بطولة سمو األمير الدولية
الثامنة الكبرى للرماية بواقع
ذهبيتين وبرونزية واحدة.

ض ــرب ــت ال ـك ــوي ــت ب ـق ــوة فــي
اليوم الرابع من فعاليات بطولة
سـمــو األم ـيــر الــدول ـيــة الـكـبــرى
الثامنة للرماية ،وهيمنت على
م ـن ــاف ـس ــات األط ـ ـبـ ــاق ال ـط ــائ ــرة
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ظـ ـ ـف ـ ــرت ب ــذه ـب ـي ـت ـي ــن
وب ـ ــرون ـ ــزي ـ ــة ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ن ــال ــت
صربيا لقب منافسات اسلحة
ض ـغــط الـ ـه ــواء ال ـت ــي اخـتـتـمــت
أمــس األول في مجمع ميادين
الشيخ صباح االحمد االولمبي.
ونـ ــال ب ـطــل آس ـي ــاد جــاكــرتــا
 2018ط ــال الــرش ـيــدي ذهبية
ال ـت ــراب ،بــإصــابــة  42طبقا في
الجولة النهائية ،تاركا الفضية
للسعودي فهد المطيري ()41
وال ـ ـبـ ــرونـ ــزيـ ــة ل ـ ـلـ ــرامـ ــي خ ــال ــد
ال ـم ـض ــف ( ،)34ف ــي ح ـي ــن حــل
ناصر المقلد رابعا (.)28
وخ ـ ـط ـ ـفـ ــت سـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـح ـ ــوال
ذهبية الـتــراب ،بعدما أصابت
 42طـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــا ع ـ ـ ـقـ ـ ــب مـ ـن ــا فـ ـس ــة
ض ــاري ــة ف ــي ال ـجــولــة النهائية
مـ ـ ــع االيـ ـط ــالـ ـيـ ـتـ ـي ــن اي ــزابـ ـي ــا
كريستياني بطلة كأس العالم
للفرق  2016والتي حلت ثانية
( )40وغـيـلـيــا غــراسـيــا الثالثة
( ،)33و حـ ـل ــت شـ ـه ــد ا لـ ـح ــوال
سادسة بإصابة  16طبقا.
وت ـ ـ ـفـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــون فــي
مسابقة البندقية من  3اوضاع
وانتزعوا الذهبية عبر سادس
ك ـ ـ ـ ــأس ا ل ـ ـع ـ ــا ل ـ ــم  2013ح ـم ــد
ال ـخــاطــري ال ــذي سـجــل 454،3
نقطة هازما بفارق ضئيل جدا
وصـ ـي ــف ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم 2016
ا ل ـصــر بــي ميلينكو سيبيتش
( ،)454،2بينما آلت البرونزية
للعماني ابراهيم المقبالي ثاني

البطولة العربية  2018والــذي
سجل  435نقطة.
وت ــأل ــق ب ـطــل الـ ـع ــرب ورابـ ــع
بطولة العالم  2014السعودي
عطاالله العنزي وسجل 237،9
نقطة ليحرز ذهبية المسدس
 10امـ ـت ــار ،وي ـه ــزم ب ـطــل كــأس
ا ل ـعــا لــم  2010و 2012و2014
و 2015و 2016و 2017الصربي
دا م ـيــر ميكيتش ( ،)235،7في
حين فاز الكازاخستاني ايلدار
اي ـ ـمـ ــان ـ ـكـ ــولـ ــوف ب ــالـ ـب ــرون ــزي ــة
(.)215،4
وانتزعت بطلة العالم 2010
وأوروبا  2017الصربية زورانا
ارونوفيتش ذهبية المسدس
 10امتار ،مسجلة  242،4نقطة،
ومتقدمة على االرمينية الميرا
ك ــاراب ـي ـت ـي ــان ( )234،5وبـطـلــة
اولمبياد سيدني  2000وأثينا
 2004وحاملة الــرقــم القياسي
العالمي البلغارية المخضرمة
ماريا غروزديفا (.)213،4
وب ـي ـن ـمــا تـ ـص ــدرت ال ـكــويــت
ج ـ ـ ـ ـ ــدول تـ ــرت ـ ـيـ ــب مـ ـس ــابـ ـق ــات
األسـلـحــة ال ـطــائــرة بذهبيتين
وبرونزية ،أمام إيطاليا (فضية
وبرونزية) والسعودية (فضية)،
ف ــإن صــرب ـيــا ان ـه ــت مـنــافـســات
ض ـغ ــط الـ ـ ـه ـ ــواء فـ ــي ال ـ ـصـ ــدارة
برصيد  ٤ذهبيات وفضيتين.
وحلت عمان ثانية بذهبية
وفضية وبرونزية ،والسعودية
ث ــال ـث ــة ب ــذه ـب ـي ــة ،ثـ ــم ال ـك ــوي ــت
وكازاخستان (فضية وبرونزية)
وأرم ـي ـن ـيــا (ف ـض ـيــة) وبـلـغــاريــا
والبحرين ومصر (برونزية).
وت ـن ـط ـلــق ف ــي ال ـتــاس ـعــة من
ص ـبــاح ال ـي ــوم ال ـجــولــة االول ــى

رياضة

العتيبي يتوسط الفائزين في منافسات اليوم الرابع
العالم من إيطاليا وكازاخستان
وسـ ــط أجـ ـ ــواء م ـم ـطــرة وريـ ــاح
ش ــدي ــدة مـضـيـفــة أن ـه ــا دخـلــت
ال ـم ـنــاف ـســات بـتــركـيــز كـبـيــر إذ
تــأهـلــت إل ــى ال ـمــركــز األول في
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات قـ ـب ــل أن ت ـح ـســم
النهائي لصالحها بتسجيلها
 42طبقا من أصل .50
وأه ـ ــدت ال ـح ــوال ه ــذا الـفــوز
الكبير إلــى القيادة السياسية

من تصفيات مسابقة السكيت
ل ـل ــرج ــال والـ ـسـ ـي ــدات ،إلصــابــة
 75طبقا.

الحوال :منافسة قوية
للفوز بالذهب
وأكدت الرامية الذهبية سارة
الحوال أن فوزها بالذهب جاء
بعد منافسة قوية مــع بطالت

وأسرة الرماية الكويتية ،مثمنة
دع ــم رئ ـيــس ال ـن ــادي الـكــويـتــي
للرماية دعيج العتيبي وأمين
ا لـســر عبيد العصيمي وباقي
أعضاء مجلس اإلدارة وجميع
رماة المنتخب.

الرشيدي :إنجاز طيب
من جانبه قال الرامي طالل

الرشيدي ،في تصريح مماثل،
إن إ حـ ـ ـ ـ ــراز ا ل ـ ـمـ ــر كـ ــز يـ ــن األول
والثالث في رماية التراب يعد
إنجازا طيبا في ظل المنافسة
الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـم ـ ـيـ ــزت ب ـهــا
ال ـب ـطــولــة ،مـعــربــا ع ــن اع ـت ــزازه
بالتتويج بالذهب في "البطولة
الغالية على رماة الكويت".
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـط ــرق ــي أن ه ــذا
الفوز الذي جاء بعد أن أصاب

 118طبقا من أصل  125يشكل
دافعا كبيرا له واستعدادا قويا
لخوض منافسات بطولة العالم
الـمـقـبـلــة ال ـم ـق ــرر إقــام ـت ـهــا في
المكسيك مارس المقبل.

َّ
«الكرة» كرم المدربين أصحاب المراكز المتقدمة الهجن القطرية تسيطر في بطولة الكويت
أق ــام مجلس إدارة اتـحــاد كــرة الـقــدم حفل تكريم للمدربين
الحاصلين على مراكز متقدمة مع أنديتهم للموسم الرياضي
 ،2018-2017أمــس األول ،بمركز عبدالله السالم إلعــداد القادة
بالخالدية.
حضر الحفل عضو مجلس إدارة االتحاد رئيس اللجنة الفنية
علي الديحاني ،ممثال لرئيس االتحاد الشيخ أحمد اليوسف،
وعضو المجلس رئيس لجنة المدربين د .أحمد عجب ،ومدير
التطوير والتدريب باالتحاد د .أحمد الحمدان ،ونائب رئيس
لجنة المدربين عقيل مهنا ،وأعضاء اللجنة :خالد أحمد ،محمد
السلمان ،عيد سابج ومحمد النمش.
وإلى جانب تكريم المدربين الحاصلين على مراكز متقدمة
مع أنديتهم للموسم الرياضي  ،2018-2017تم تكريم د .أحمد
عجب ،والمدربين الذين اجتازوا دورة اللغة اإلنكليزية بنجاح.
وأك ــد د .عجب أن مجلس إدارة االت ـحــاد يــدعــم بـقــوة جميع
المدربين ،وينظم دورات تدريبية مكثفة لكل المستويات ،لصقل
خبراتهم ،وتأهيلهم بشكل علمي ،معربا عن أمنيته بالتوفيق
لجميع المدربين في الموسم الرياضي الجاري (.)2019-2018

عجب والديحاني يكرمان فيصل عبدالرزاق

سيطرت الهجن القطرية على منافسات اليوم الثالث من بطولة
الكويت الــدولـيــة ال ــ 19لسباقات الهجن ،المقامة برعاية أميرية
سامية ،بعد فوزها بستة أشواط ،فيما حصل ُ
المالك الكويتيون
على شوطين ،والعمانيون حققوا شوطا واحدا.
ش ـه ــدت ال ـم ـن ــاف ـس ــات ،ال ـت ــي جـ ــرت أمـ ــس األول ع ـلــى مـضـمــار
الشهيد فهد األحمد في نادي سباقات الهجن ،إقامة  10أشواط،
منها  9أشــواط بجوائز سيارات ،وخصصت للهجن الجذاع" من
االبكار والقعدان ،وهي الهجن ذات األعمار المتوسطة لمسافة 6
كيلومترات.
وواصل ُمالك الهجن الكويتيون إنجازاتهم المميزة في البطولة،
بعد فوز الذلول "الصامل" لمالكها عبدالعزيز العجمي ،و"مخوفة"
لربيح العجمي بشوطين ،رافعين فوزهما إلــى  12شوطا ،فيما
حققت هجن عمان فوزها عبر الذلول "مراسيل" لخالد البلوشي.
وجاء حصاد الهجن القطرية ،بعد فوز هجنها "رعبوبة" لمالكها
الشيخ عبدالله آل ثاني ،و"قندهار" و"الوضيحية" و"جرعة" ،لمالكها
خليفة العطية ،و"زوير" لعبدالله العيدة ،و"شاهين" لسفر الهاجري.
(كونا)

«الحرس» يتوج بلقب دوري الوزارات لكرة القدم
تــوج فريق الحرس الوطني
بـلـقــب بـطــولــة دوري ال ـ ــوزارات
والهيئات الحكومية لكرة القدم،
إث ــر تـغـلـبــه عـلــى فــريــق الهيئة
العامة للصناعة بهدفين مقابل
هدف ،في اللقاء الذي جمعهما
على استاد نادي خيطان.
وسـ ـج ــل ال ـ ـحـ ــرس ال ــوط ـن ــي
ه ــدف ــه األول ع ــن ط ــري ــق العـبــه
ي ــوس ــف ع ـن ـي ــزان ف ــي الــدق ـي ـقــة
ا ل ـ ـ  ،30ل ـتــدرك هيئة الصناعة
التعادل في الدقيقة الـ  ،56قبل
أن يـ ـح ــرز ن ــاص ــر فـ ـه ــاد ه ــدف
الـ ـتـ ـق ــدم وال ـ ـفـ ــوز ل ـل ـح ــرس فــي
الدقيقة الـ .85
وانطلقت منافسات بطولة
دوري ال ـ ـ ـ ــوزارات ف ــي نــوفـمـبــر

تتويج فريق الحرس الوطني بلقب البطولة

األهلي يستعد لشراء صبحي
مقابل  4ماليين إسترليني
بــدأ الـنــادي األهـلــي المصري الـخـطــوات الـجــادة لـشــراء صانع
ألعاب الفريق رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد
اإلنكليزي فور انتهاء إعارته يونيو المقبل ،في ظل رغبة الجهاز
الفني بقيادة األوروغواياني مارتن السارتي في االستفادة من
جـهــود الــاعــب ألط ــول فـتــرة ممكنة ،كــونــه مــن العناصر المهمة
والمؤثرة في صفوف الفريق األحمر.
وكــان األهلي نجح في استعارة رمضان صبحي خــال فترة
االن ـت ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة األخـ ـي ــرة م ــدة  6أش ـه ــر ،م ـقــابــل  800ألــف
إسترليني ،مع أحقية النادي األحمر في شرائه نهائيا مقابل سداد
نحو  4ماليين استرليني.
من جانبه ،رحب صبحي بإنهاء تجربته االحترافية في صفوف
النادي االنكليزي واالنضمام إلى األهلي بشكل نهائي ،ألكثر من
سبب بينها أن هيدرسفيلد بات قريبا جدا من الهبوط إلى دوري
الــدرجــة األول ــى ،نهاية الموسم الـجــاري .ومــن األسـبــاب أيضا أن
الالعب ال يمتلك حاليا عروضا من أي ناد في دوري آخر للعب
له ،إضافة إلى رغبته في االستمرار بين صفوف المنتخب األول
لكرة القدم ،وهو ما سيتحقق في حالة بقائه مع األهلي ،في ظل
مشاركته بصفة مستمرة وأساسية ،سواء في المواجهات المحلية
او القارية.
على جانب آخــر ،تعود إلى القاهرة اليوم بعثة األهلي قادمة
من تنزانيا ،بعد أن خاض الفريق األحمر مباراة سيمبا أمس ،في
الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .وينتظر
أن يحصل الالعبون على راحة سلبية من مران اليوم ،على أن يبدأ
الفريق غدا االستعداد للمواجهة الصعبة التي ستجمعه السبت
المقبل مع اإلنتاج الحربي ،في األسبوع الــ 22لمسابقة الــدوري
المصري الممتاز.

الماضي ،بنظام الدوري من دور
واحد بمشاركة  14فريقا قسمت
على مجموعتين.
ض ـم ــت ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ــى
فـ ــرق جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت (حــامــل
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــب) ووزارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ــدفـ ـ ــاع
واألوق ـ ـ ــاف والـ ـح ــرس الــوطـنــي
و هـ ـيـ ـئ ــة ا لـ ـصـ ـن ــا ع ــة واإلدارة
ال ـعــامــة لــاط ـفــاء وش ــرك ــة نفط
الكويت ،في حين ضمت الثانية
وزارات التربية (وصيف البطل)
والـكـهــربــاء وال ـم ــاء والــداخـلـيــة
وال ـ ـص ـ ـحـ ــة وب ـ ـلـ ــديـ ــة الـ ـك ــوي ــت
ومجلس الوزراء والهيئة العامة
للرياضة.
(كونا)

تكريم الهجن الفائزه بدهنها بالزعفران

«هاترك للدعية» في سباق الفروسية
نجح إسطبل الــدعـيــة ،الـعــائــد للشيخ عبدالله
السلمان ،في تحقيق "هاترك" ضمن االجتماع الـ 12
لسباق الخيل في مضمار نادي الصيد والفروسية،
بفضل اإلعداد األكثر من ناجح للموسم الرياضي
الحالي (.)2019-2018
وتمكنت جـيــاد "الــدع ـيــة" مــن تحقيق "هــاتــرك"
متواصل ،عن طريق الفوز باألشواط الثالث والرابع
والخامس .ففي الشوط الخامس على مسافة 2600
مـتــر ،سـبــاق مختلط جميع ال ــدراج ــات على كأس
المغفور لــه الشيخ عبدالله الـمـبــارك ،فــاز الـجــواد
"توافيق" العائد للشيخ عبدالله السلمان بالكأس
بقيادة الجوكي علي الفرماوي بزمن  2.48.5دقيقة،
متقدما على "مدباج" للحمدان ،و"حمر عين" للنشاما.
كما فــاز ال ـجــواد "األشـ ــرس" للدعية أيـضــا بقيادة
الجوكي فيصل الفرماوي بكأس المبارك في الشوط
الرابع على مسافة  1200متر بزمن  1.10.7دقيقة،
متفوقا على "تراحيب" للدعية و"عزالله" للمال.

وق ــام رئـيــس ن ــادي الصيد والـفــروسـيــة الشيخ
ضاري الفهد ،وأمين السر العام الشيخ صباح فهد
الناصر ،والشيخ عبدالله المبارك ،بتتويج إسطبل
الدعية.
وافتتحت جياد "الــدعـيــة" انتصاراتها بالفوز
بتحفة نادي الصيد والفروسية في الشوط الثالث
للدرجة األولى على مسافة  2000متر ،عبر الجواد
"ال ـم ـقــرب" بـقـيــادة الـجــوكــي عـلــي ال ـفــرمــاوي بزمن
 2.7.0دقيقة.
وف ــاز ال ـج ــواد "ه ــا بــالـغــالــي" الـعــائــد إلسطبل
النشاما بقيادة الجوكي مــورغــان بتحفة النادي
فــي الـشــوط الثاني للمبتدئات على مسافة 1200
متر ،بزمن  1.11.4دقيقة ،فيما فاز الجواد "البطش"
للعجمي بتحفة النادي في الشوط األول مختلط
ثنايا على مسافة  1400متر ،بقيادة الجوكي زاراتي
بزمن  1.25.0دقيقة.

الزمالك يلتقي نصر حسين داي بالكونفدرالية الليلة
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

يخوض الفريق األول لكرة القدم
بنادي الزمالك المصري مواجهة
قــويــة ف ــي ال ـتــاس ـعــة م ـســاء ال ـيــوم،
حـيـنـمــا يـسـتـضـيــف ن ـظ ـيــره نصر
حسين داي الجزائري ،على استاد
برج العرب باإلسكندرية ،في إطار
منافسات الجولة الثانية من دور
المجموعات ببطولة الكونفدرالية
اإلفريقية.
ويــدخــل الــزمــالــك م ـبــاراة الليلة
بـ ــا ح ـ ـثـ ــا ع ـ ـ ــن أول  3ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط ف ــي
المجموعة ،بعدما خسر في الجولة
األول ـ ــى أمـ ــام جــورمــاه ـيــا بــأربـعــة
أهداف مقابل هدفين ،في حين فاز
بطل الـجــزائــر على بـتــرو أتليتكو
األنغولي بهدفين مقابل هدف.
ويسعى السويسري كريستيان
غ ـ ــروس ،ال ـمــديــر ال ـف ـنــي لـلــزمــالــك،
إلى استعادة الثقة بالكونفدرالية
بتحقيق الفوز أمام بطل الجزائر،
من أجل المنافسة بقوة على بطاقة
الصعود إلى الدور الثاني.
وحرص رئيس الزمالك مرتضى
منصور على عقد جلسة خاصة مع
الجهاز الفني والالعبين ،حذرهم
خاللها من أي انتكاسة جديدة قد

تـحــدث فــي بـطــولــة الـكــونـفــدرالـيــة،
مؤكدا ضرورة الفوز في لقاء اليوم
لتصحيح المسار في المجموعة،
والحفاظ على حظوظ التأهل ،ومن
ثم السعي إلى حصد اللقب.
ويقبع الزمالك في المركز األخير
بالمجموعة ،التي يحتل صدارتها
حاليا جورماهيا الكيني برصيد
 3ن ـ ـقـ ــاط ،ب ــالـ ـتـ ـس ــاوي مـ ــع نـصــر
حسين داي صاحب المركز الثاني،
وخلفهم بـتــرو أتلتيكو األنغولي
بدون رصيد النقاط.
وي ــدي ــر ال ـم ـب ــاراة طــاقــم تحكيم
م ـك ــون م ــن دانـ ـي ــال الريـ ـي ــا حـكـمــا
ل ـل ـســاحــة ،وي ـع ــاون ــه ك ــل م ــن ابـيــل
بابا المساعد األول من نيجيريا،
وسـ ـ ــوريـ ـ ــو فـ ــات ـ ـسـ ــوان ال ـم ـس ــاع ــد
الثاني من ليسوتو ،والحكم الرابع
ساليسيو بشير من نيجيريا.
على الجانب اآلخر ،يأمل نصر
حسين داي تحقيق نتيجة إيجابية
أم ــام الــزمــالــك عـلــى أرض ــه ووســط
جـمـهــوره ،مــن أجــل الـتـقــدم خطوة
جديدة نحو صدارة المجموعة.

فرحة العبي الزمالك في لقاء سابق
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مهمة محفوفة بالمخاطر لريال مدريد
أمام موهوبي أياكس
لن تكون مواجهة ريال مدريد اإلسباني،
حامل اللقب ،مع مضيفه أياكس أمستردام
الهولندي اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم ،بـيــن مـجــرة
ً
للنجوم وتشكيلة واعــدة ،نظرا للتغييرات
الجذرية التي طرأت على الفريق الملكي في
األسابيع القليلة الماضية.
وتـ ـع ــج صـ ـف ــوف أي ــاك ــس ب ــوج ــوه شــابــة
ومــوهــوبــة يتقدمها العــب الــوســط فرانكي
دي يونغ الــذي سيحمل ألــوان برشلونة
غريم الريال بدءا من الموسم المقبل
مـ ـق ــاب ــل نـ ـح ــو  86م ـل ـي ــون
يورو ،وقلب الدفاع

دي يونغ

المراهق ماتياس دي ليخت ،وبشباب آخرين
مثل ال ـحــارس الـكــامـيــرونــي أنــدريــه أونــانــا،
والمهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ ،والعب
الوسط دوني فان دي بيك.
لكن المفاجئ أن ريال ّ
ودع نسبيا مجرة
نـجــومــه ،وآخ ــره ــم الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونالدو أفضل العب في العالم خمس مرات
والمنتقل إل ــى يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي ،حتى
ان الــويـلــزي غــاريــث بايل استهل مبارياته
األخيرة من على دكة البدالء.
الـتـغـيـيــرات لــم تـبــدأ مــع م ــدرب ال ـطــوارئ
األرجـنـتـيـنــي ســانـتـيــاغــو س ـ ــوالري ،ب ــل مع
سلفيه الفرنسي زيــن الدين زيــدان وجولن
لوبيتيغي ،اللذين استعانا بالشبان إلراحة
النجوم الكبار ،أو تذكيرهم بأن مكانهم ليس
مضمونا في التشكيلة ،لكن في المباريات
الكبرى ،لجأ زيدان ولوبيتيغي إلى الخبرة،
فــي حين اعتمد س ــوالري كخيار أول على
وجوه صاعدة منذ أوكلت إليه مهمة تجديد
دمـ ــاء ال ـفــريــق ف ــي نــوفـمـبــر ال ـمــاضــي خلفا
للوبيتيغي المقال من منصبه.
ول ـ ــم ي ـح ـص ــل الـ ـب ــرازيـ ـل ــي فـيـنـيـسـيــوس
جــونـيــور ( 18عــامــا) عـلــى تـجــربــة مـثــل دي
ي ــون ــغ ،الـ ــذي يـعــانــي إص ــاب ــة ف ــي ف ـخ ــذه ،إذ
شــارك في  6مباريات أساسيا في "الليغا"،
وم ــرة فــي دوري األب ـط ــال ،لـكــن تــأثـيــره كــان
كبيرا ،وأصـبــح اللعبة الـجــديــدة لجماهير
الفريق الملكي.
وكان من المتوقع أن يمضي فينيسيوس،
الـقــادم الصيف الماضي مقابل  61مليون
يـ ــورو بـحـســب ت ـقــاريــر صـحــافـيــة ،موسمه
األول مع الفريق الرديف ،بحسب
تـقـيـيــم لــوبـيـتـيـغــي" :هــو
يافع ووصل للتو إلى
أوروبا ،هو متحمس
ل ـل ـت ـع ـلــم ،ويـ ـج ــب أن
ً
ً
ن ـم ـن ـحــه وق ـ ـتـ ــا ك ــاف ـي ــا
للتأقلم".
واحـتـضـنــه آن ــذاك س ــوالري،
مــدرب فريق الرديف ،فسجل مرتين
ضد رديــف أتلتيكو مــدريــد ،من ركلة حرة
جميلة ضــد أونيونيستاس ثــم ع ــادل ضد
رديف سلتا فيغو.

األول ،وزج بــه لتسعين دقيقة فــي مباراته
األولـ ــى ،أي أكـثــر مــن مــدة مشاركته فــي 14
مباراة تحت إشراف لوبيتيغي.
وبعد نحو أربـعــة أشـهــر ،أصبح فــي رصيد
فينيسيوس  22مشاركة مع الفريق األول ،آخرها
ضد برشلونة على ملعب كامب نو وأتلتيكو
مدريد على ملعب وانــدا متروبوليتانو ،وفي
االثنتين كان مصدر الخطر األبرز للريال ،لدرجة
دفعت الكثيرين إلى عدم استغراب وضع بايل
على مقاعد البدالء.
وقال سوالري ( 43عاما)" :تأقلمه كان سريعا
جدا .بعمر الثامنة عشرة ،تأقلم مع بلد ،وثقافة
ونوعية جديدة من كرة القدم ،أظهر موهبته لكن
يجب أن نعتني به".
وأصبح فينيسيوس رمزا لجدارة سوالري
بتولي الفريق األول ،حيث يبرز راهنا التواضع
والعمل الشاق.
و مــن بين النجوم التي دفعت ثمن الحقبة
الجديدة ،العب الوسط إيسكو الذي لم يستهل
أي مـبــاراة فــي ال ــدوري مــع س ــوالري ،والظهير
األيسر البرازيلي مارسيلو المتدهور مستواه
منذ بداية السنة ،في حين انتقل العب الوسط
مواطنه كاسيميرو إلى دكة البدالء.
وظ ـه ــرت أس ـم ــاء ج ــدي ــدة كــالـظـهـيــر األي ـســر
سيرخيو ريغيلون ( 22عاما) ،والعبي الوسط
ماركوس ليورنتي وداني سيباليوس ،وخاض
الرباعي الجديد  64مباراة مجتمعا بعد ترقية
ســوالري ،الذي قال" :هم مستقبل ريال مدريد،
وبالتالي يجب أن يكونوا جزءا من الحاضر".
لكن ري ــال تنتظره أســابـيــع مضنية محليا
وقاريا ،إذ يواجه فرقا عنيدة في محاولة إلنقاذ
موسمه بعد بدايته المتعثرة.
ورأى خ ــورخ ــي ف ــال ــدان ــو ،الـ ـ ــذي ل ـع ــب مــع
ري ــال ودرب ردي ـفــه ثــم فــريـقــه األول عـلــى غــرار
مــواط ـنــه س ـ ــوالري ،أن ــه يـجــب ال ــدف ــع بــالـشـبــان
بشكل تدريجي ،في وقت يتحمل العبو الخبرة
مسؤولياتهم.
وتـ ـص ــدر ري ـ ــال م ـج ـمــوع ـتــه رغــم
خـســارتـيــن أم ــام سسكا موسكو
الروسي ،في حين نافس أياكس
أمستردام بايرن ميونيخ على
الصدارة حتى الرمق األخير.
وي ـ ـح ـ ـتـ ــل ريـ ـ ـ ـ ــال الـ ـم ــرك ــز

بنزيمة

ال ـ ـثـ ــانـ ــي ف ـ ــي ت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلسـ ـب ــان ــي بـ ـف ــارق  6ن ـق ــاط عــن
بــرشـلــونــة الـمـتـصــدر ،عـلــى غــرار
أياكس الــذي يشرف عليه المدرب
اري ـ ــك ت ــن هـ ــاغ ( 49ع ــام ــا) ال ــذي
ي ـب ـت ـع ــد بـ ـ ـف ـ ــارق  6ن ـ ـقـ ــاط عــن
أيندهوفن المتصدر.
ويحمل ريال الرقم القياسي
في عدد ألقاب المسابقة (،)13
وت ـ ـ ــوج فـ ــي األع ـ ـ ـ ــوام ال ـث ــاث ــة
الماضية ،في حين توج أياكس
أربــع مــرات بين  1971و1973
وفي .1995
ومن أبرز مواجهات الطرفين
ق ــاري ــا ،تـخـطــي أي ــاك ــس لـلــريــال
مرتين في نصف نهائي ،1973
في حين تعود المواجهة األخيرة
بينهما إلى دور المجموعات في
مــوســم  2013عندما فــاز ريــال
مــر تـيــن بنتيجة  .4-1والتقى
الفريقان  12مرة في المسابقة
األول ـ ــى ،ف ـفــاز ري ــال  7م ــرات
وأياكس أربع مرات.

االعتماد على فينيسيوس
كــان فينيسيوس موهبة خــام عند إقالة
لوبيتيغي ،فرفعه سوالري معه إلى الفريق

11:00م
فينيسيوس

دي ليخت

بيريز :لدينا األفضل في العالم ...بنزيمة
يــرى فلورنتينو بيريز ،رئـيــس ن ــادي ريــال
مــدريــد اإلس ـبــانــي ،أن الـفــريــق الـمـلـكــي يمتلك
أفـضــل العـبــي الـعــالــم ،وهــو مــا ظهر مــن خالل
ألقاب الفريق األخيرة ،وأنه على عكس ما يرى
كثيرون ،فإن الريال "ال يحتاج إلى التعاقد مع
مهاجم ،ألن كريم بنزيمة هو األفضل في العالم
في هذا المركز".
وفي حوار له نشرته مجلة "فرانس فوتبول"
الـفــرنـسـيــة ،رف ــض بـيــريــز فـكــرة دخ ــول الـنــادي
الـمـلـكــي ب ـقــوة ف ــي س ــوق االن ـت ـق ــاالت م ــن أجــل
مــواص ـلــة الـمـنــافـســة عـلــى األلـ ـق ــاب" :ل ــن ننفق
ً
األمـ ـ ـ ــوال م ــن أج ـ ــل اإلن ـ ـف ـ ــاق" ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
"استراتيجيتنا ،مع الوضع في االعتبار حركة
ســوق االنتقاالت ،والنظام الجديد الموضوع
خـ ــال ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،ه ــو ال ـت ـف ــوق على
منافسينا فــي الـتـعــاقــد مــع ن ـجــوم ك ــرة الـقــدم
العالمية الذين يظهرون على الساحة".

وت ــاب ــع بـ ــأن هـ ــذا ه ــو م ــا ان ـت ـه ـجــه ال ـن ــادي
م ــع الع ـب ـيــن ش ـب ــاب "س ـي ـكــونــون ن ـجــومــا في
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل" م ـث ــل ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس ج ــون ـي ــور
ورودريغو.
وب ـس ــؤال ــه حـ ــول إم ـكــان ـيــة وج ـ ــود حقبة
جديدة من "لوس غاالكتيكوس" ،ذكر رئيس
النادي الملكي بأن آخر ثالثة العبين فازوا
بــال ـكــرة الــذه ـب ـيــة ،ك ــان ــوا م ــن ص ـفــوف ري ــال
مدريد ،وآخرهم الكرواتي لوكا مودريتش ،الذي
حقق هــذا اإل ن ـجــاز بفضل "موهبته والفريق
الذي يمثله".
كما أبدى بيريز قناعته بأن المواهب
الشابة التي يتعاقد معها الفريق
سـيـكــونــون "مــرشـحـيــن بــارزيــن"
للحصول عـلــى ا ل ـكــرة الذهبية
في المستقبل.
(إفي)

كورتوا :تنتظرنا مباراة مفتوحة
ي ـت ــوق ــع ال ـب ـل ـج ـي ـكــي تـيـبــو
كــورتــوا ،ح ــارس مــرمــى ريــال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي" ،مـ ـب ــاراة
مفتوحة للغاية" ،اليوم،
ع ـل ــى م ـل ـع ــب ي ــوه ــان

سوالري يستدعي جميع المتاحين

ك ــروي ــف أريـ ـن ــا أم ـ ــام أيــاكــس
الهولندي "المليء بالمواهب"
في ذهــاب ثمن نهائي دوري
األبطال.
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرح ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــارس
الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــي لـ ـلـ ـم ــوق ــع
ال ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
( " :)Uefa.comيـ ـج ــب أن
نـتـحـلــى بــال ـتــرك ـيــز ،وأن
نـ ــدافـ ــع ج ـ ـيـ ــدا ،ون ـل ـحــق
الضرر بالمنافس عندما
تحين الفرصة لذلك".
ويواصل الفريق الملكي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــوار فـ ـ ــي ب ـط ــول ـت ــه
الـمـفـضـلــة ،ف ـهــو صــاحــب
الرقم القياسي في الفوز
بها ( 13م ــرة) ،متسلحا
بــالــدف ـعــة الـمـعـنــويــة
ب ـع ــد االن ـت ـص ــار

الـ ـكـ ـبـ ـي ــر الـ ـ ــذي
ح ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــه ف ـ ــي
"الــدربــي" أمــام
أتلتيكو مدريد
السبت الماضي
بنتيجة .1-3
ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد كـ ـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ـ ــوا أن
هـيـمـنــة كـتـيـبــة األرجـنـتـيـنــي
س ــان ـت ـي ــاغ ــو سـ ـ ـ ــوالري عـلــى
الكأس "ذات األذنـيــن" لثالثة
مــواســم متتالية ،لــم تكن من
قـبـيــل ال ـصــدفــة ،لـكــن "بسبب
إم ـكــان ـيــات الــاعـبـيــن الفنية
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،وألن ال ـ ــري ـ ــال مــن
الـفــرق التي تركز جيدا على
أهدافها".
وي ـ ـ ـ ـ ــدرك الع ـ ـ ــب أت ـل ـت ـي ـك ــو
مــدريــد اإلسـبــانــي وتشلسي
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي سـ ــاب ـ ـقـ ــا ح ـجــم
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـم ـل ـق ــاة عـلــى
عـ ـ ــات ـ ـ ـقـ ـ ــه ،م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا ض ـ ـ ـ ــرورة
"الحفاظ على التركيز بشكل
دائم" عندما يكون الفريق في
حالة هجوم ،حتى يتمكن من
قـطــع ال ـك ــرات الـطــويـلــة خلف
المدافعين.
(إفي)

تــوجــه فــريــق ري ــال م ــدري ــد ،أم ــس ،إلــى
أمستردام استعدادا لمواجهة أياكس اليوم
فــي ذه ــاب الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي لبطولة
دوري أبطال أوروبا ،في لقاء استدعى له
المدرب سانتياغو سوالري جميع العبيه
المتاحين ضمن بعثة تضم  23العبا.
وتوجه الريال إلى هولندا بكل الفريق،
بــاس ـت ـث ـنــاء مـ ــاركـ ــوس ي ــورن ـت ــي وإي ـس ـكــو
أالركون لإلصابة ،على أن يستبعد سوالري
قـبــل ســاعــات مــن ال ـل ـقــاء خـمـســة مــن العبيه
لوجوب تقليص القائمة إلى  18العبا.
وأنـ ـه ــى الـ ـم ــدرب م ـس ــاء أمـ ــس تـجـهـيــزات
ال ـفــريــق اس ـت ـعــدادا لـلـمـبــاراة بجلسة مــران
ع ـلــى مـلـعــب ي ــوه ــان ك ــروي ــف أريـ ـن ــا ،ال ــذي
سـيـسـتـضـيــف ال ـل ـق ــاء ،ق ـبــل أن يـمـثــل أم ــام
وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـح ــاف ــي
سيصطحب فيه أحد العبي الملكي.

وتضم القائمة :كورتوا ،ونافاس ،وألتوبي،
وكارباخال ،وأودريوزوال ،وراموس ،وفاران،
وناتشو ،وفاييخو ،ومارسيلو ،وريجيلون،
وكـ ــاس ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــرو ،وك ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ،وم ـ ــودريـ ـ ـت ـ ــش،
وسـ ـيـ ـب ــاي ــوس ،وف ــالـ ـفـ ـي ــردي ،وأس ـي ـن ـس ـيــو،
وبــراهـيــم ،وفــاسـكـيــز ،وفينيسيوس ،وبيل،
وماريانو وبنزيمة.
يــذكــر أن ري ــال مــدريــد استحوذ على لقب
دوري األبطال خالل المواسم الثالثة األخيرة،
وهــو صاحب الرقم القياسي في عــدد مرات
الفوز بالبطولة القارية األعرق على مستوى
األندية ( 13مرة).
(إفي)

بوكيتينو يحمل آمال توتنهام بمواجهة دورتموند
يــواجــه م ــدرب توتنهام االرجنتيني
ماوريتسيو بوكيتينو لحظات حاسمة
في مسيرته التدريبية على رأس النادي
االنكليزي ،في مسعاه لتحقيق أول لقب
كبير عندما يستضيف اليوم على ملعب
ويمبلي بوروسيا دورتموند االلماني،
في ذهــاب الــدور ثمن النهائي لمسابقة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويـحـمــل بوكيتينو ل ــواء ال ــدف ــاع عن
عــدم تمكن توتنهام مــن إح ــراز أي لقب
في األعوام الخمسة األخيرة بإشرافه في
البطوالت المحلية ،باصراره على تقديم
صورة مشرفة على الساحة االوروبية.
وي ــدي ــر الـ ـم ــدرب االرج ـن ـت ـي ـنــي ظـهــره
لالنتقادات بالتأكيد على أن الوصول إلى
مسابقة دوري االبطال هو هدفه األساس،
ولـ ـك ــن ي ـت ـس ـلــح ال ـم ـن ـت ـق ــدون ب ــواق ــع أن
توتنهام لم يتجاوز الدور ثمن النهائي
في دوري االبطال أو "يوروبا ليغ" منذ
وصول بوكيتينو الى الفريق قادما من
ساوثهامبتون في مايو .2014
غير أن دورتـمــونــد ،متصدر الــدوري
االل ـمــانــي ،والـ ــذي ي ــزور ويـمـبـلــي الـيــوم
يقف بين بوكيتينو والدور ربع النهائي،
فـيـمــا يـمـكــن أن ي ـكــون ال ـمــوســم االخ ـيــر
لألرجنتيني مع النادي اللندني في حال
الفشل مرة جديدة.
ود فــع بوكيتينو بتوتنهام لمقارعة

11:00م
الـكـبــار فــي الـ ــدوري االنـكـلـيــزي الممتاز
فهو يحتل هــذا الموسم المركز الثالث
خلف مانشستر سيتي وليفربول ،كما
يـتــوجــب عليه أن ي ـقــوده لـفــرض كلمته
على الـســاحــة االوروب ـي ــة مــع كوكبة من
الالعبين النجوم أمثال المهاجم الدولي
هاري كاين وديلي ألي المصابين راهنا،
والدنماركي كريستيان إريكسن والكوري
الجنوبي ســون هيونغ-مين والـحــارس
الفرنسي الدولي هوغو لوريس.

قائد الفريق ماركو رويس بسبب إصابة
فــي الفخذ ،كما غــاب فــافــري عــن الفريق
فــي مـبــاراتــه أمــام هوفنهايم مطلع هذا
األسبوع بسبب وعكة صحية.
وبـعــدمــا تـقــدم بــوروسـيــا دورتـمــونــد
ب ـث ــاث ــة أه ـ ـ ـ ــداف أم ـ ـ ــام ه ــوف ـن ـه ــاي ــم فــي
مباراتهما يوم السبت الماضي بالدوري
األلماني (بوندسليجا) ،تغيرت مالمح
المواجهة خالل آخر ربع ساعة حيث رد
هوفنهايم بثالثة أهداف لينهي المباراة
متعادال .3-3
وواصــل بوروسيا دورتموند تربعه

في صــدارة البوندسليغا ،لكن التراجع
أمــام هوفنهايم خــال الدقائق األخيرة
مــن ال ـشــوط الـثــانــي ك ــان بمنزلة مؤشر
إلى بداية معاناة الفريق من الضغوط.
وتحسنت حالة فافري ،ويتوقع بشكل
كبير عــودتــه لـقـيــادة الـفــريــق مــن مقاعد
الجهاز الفني بالملعب في مباراة اليوم،
على ملعب "ويمبلي" ،لكن غياب رويس
ال يزال مستمرا.
وقال ماريو غوتزه مهاجم دورتوند:
"حتى إذا غاب المدرب يجب أن نقدم عمال
جيدا على الملعب".

دورتموند
من جانبه ،يتطلع الفريق األلماني إلى
استعادة بريقه من جديد ،معلقا اآلمال
عـلــى ال ـع ــودة الـمـنـتـظــرة ل ـمــديــره الفني
لوسيان فافري إلى مقاعد أعضاء الجهاز
الفني بالملعب.
ول ـ ــم تـ ـك ــن اس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات ب ــوروسـ ـي ــا
دورت ـمــونــد لـلـمـبــاراة مـثــالـيــة ،إذ يغيب

بوكيتينو مدرب توتنهام ويورينتي مهاجم الفريق
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رامسي إلى يوفنتوس بعقد مدته  ٤أعوام
يغادر آرون رامسي العب
وسط أرسنال ناديه بعد 11
موسما بين صفوفه ،لينتقل
إلى يوفنتوس ،بعدما أعلن
متصدر دوري الدرجة األولى
اإليطالي لكرة القدم ،أمس
األول ،توقيع الالعب الويلزي
ً
عقدا مدته أربعة أعوام.

أعلن فريق يوفنتوس متصدر
وحامل لقب الدوري اإليطالي في
األعوام السبعة األخيرة أن العب
أرس ـن ــال الــوي ـلــزي ال ــدول ــي آرون
رامسي وقع عقدا مدة أربعة أعوام
سينضم بموجبه إلى صفوفه في
األول من يوليو المقبل.
وق ــال ال ـنــادي اإلي ـطــالــي ،في
ب ـي ــان صـ ــدر أمـ ــس األول" :ال ــى
جانب أنه العب مهم في الدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـم ـم ـتــاز ،سيجلب
رامـســي خبرته الـتــي اكتسبها
على الصعيد األوروبي".
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ودع رام ـســي
ج ـمــاه ـيــر ارسـ ـن ــال ف ــي رســالــة
نـشــرهــا عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي جـ ــاء ف ـي ـه ــا" :ل ـقــد
رحبتم بي عندما كنت مراهقا
وكنتم الى جانبي في الفترات
الـجـيــدة والصعبة الـتــي مــررت
بها مع هذا النادي .بقلب حزين
أودعكم بعد  11عاما ال تصدق
في شمال لندن ...شكرا".
وسيصل ابن الـ  28عاما إلى
إي ـطــال ـيــا ف ــي األول م ــن يــولـيــو
ال ـم ـق ـب ــل مـ ــع ن ـه ــاي ــة عـ ـق ــده مــع
ارسنال في  30يونيو ،وسيبقى
ف ــي ص ـف ــوف ال ـس ـي ــدة الـعـجــوز
حتى  30يونيو .2023

كوستا يعود
للمران الجماعي
تـ ـ ــدرب الـ ــاعـ ــب اإلسـ ـب ــان ــي-
الـبــرازيـلــي دييغو كوستا امس
مع زمالئه بأتلتيكو مدريد للمرة
األولى عقب  69يوما استغرقتها
عملية تعافيه من جراحة في القدم
اليسرى .وتدرب المهاجم الدولي
م ــع الـمـنـتـخــب اإلس ـب ــان ــي على
ال ـع ـشــب بــرف ـقــة زم ــائ ــه بـعــدمــا
بــدأ الـعـمــل فــي صــالــة األلـعــاب
الرياضية ،في أول يوم مران
للفريق عقب يــو مــي عطلة
بـعــد الـهــزيـمــة ال ـتــي مني
ب ـه ــا األت ـل ـت ــي  1-3أم ــام
ريــال مــدريــد فــي ديربي
العاصمة اإلسبانية.

أرون رامسي
وأكــد الـنــادي االيطالي أنــه قد
يدفع تكاليف إضافية تبلغ 3.7
ماليين يورو ( 4.1ماليين دوالر)
ق ـبــل ح ـل ــول ال ـع ــاش ــر م ــن يــولـيــو
المقبل.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـحـ ـط ــة "ب ـ ـ ـ ــي بــي
ســي" البريطانية إلــى أن رامسي
سيتقاضى بموجب العقد 23.5
مليون يورو سنويا ،مما يجعله
الالعب البريطاني األعلى أجرا في
تاريخ كرة القدم.
ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
الويلزي نهاية الموسم الحالي
ح ــدا لـمـسـيــرة م ــع "الـمــدفـعـجـيــة"

وفاة الحارس اإلنكليزي غوردون
بانكس بطل العالم 1966
ت ــوف ــي الـ ـح ــارس اإلن ـك ـل ـي ــزي غ ـ ــوردون
بانكس ،بطل العالم  ،1996عن عمر  81عاما
ليلة أمس األول ،بحسب ما أعلنت عائلته
على موقع ناديه القديم ستوك سيتي.
وكتبت عائلته في بيان" :بحزن كبير،
نـعـلــن وفـ ــاة غـ ـ ــوردون ب ـســام ف ــي ال ـل ـيــل"،
مضيفة أنها "مفجوعة" و"فخورة" به.
وك ــان بانكس ح ــارس مــرمــى ب ــاده في
النهائي الشهير لمونديال  1966عندما
فازت إنكلترا على ألمانيا الغربية  2-4بعد
التمديد ،واشتهر بصدة مذهلة لالسطورة
البرازيلية بيليه في مونديال .1970
وغرد المهاجم جيف هيرست ( 77عاما)،
صاحب ثالثية في نهائي  1966في ملعب
ويـمـبـلــي" :حــزيــن ج ــدا لـسـمــاع نـبــأ رحيل
غوردون .أحد أكبر العظماء".
وإل ــى المنتخب االنـكـلـيــزي ال ــذي حمل
أل ــوان ــه  73م ــرة بـيــن  1963و،1972
ت ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــورت مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة ب ــانـ ـك ــس
ح ـ ــول نـ ــاديـ ــي ل ـي ـس ـتــر سـيـتــي
( )1967-1959وستوك سيتي
(.)1973-1967
وتصف وسائل اإلعالم
اإلنكليزية الـصــدة التي
ح ـ ــرم ف ـي ـه ــا ب ـي ـل ـيــه مــن
التسجيل من كرة رأسية
في زاويــة بعيدة بصدة
ال ـق ــرن .وبـحـســب تـقــاريــر

ً
ريال مدريد على رأس األندية األكثر نجاحا
احتل نــادي ريــال مدريد اإلسباني صــدارة قائمة
مجلة فرانس فوتبول لألندية األكثر نجاحا في
العالم ،بينما جــاء الـنــادي األهلي المصري في
المركز الحادي والعشرين في القائمة ،ليصبح
الـنــادي العربي واإلفــريـقــي الوحيد فــي القائمة
ً
التي ضمت  30ناديا.
وقام فريق عمل المجلة الفرنسية العريقة
بوضع العديد من المعايير والتي انطبقت
عـلــى  85ن ــادي ــا عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم من
مختلف القارات لتخرج القائمة النهائية،
والتي ضمت  30ناديا من بينهم األهلي
الذي نجح في فرض نفسه على الترتيب
ً
ً
الـنـهــائــي ،مـمـثــا وح ـيــدا ألنــديــة إفريقيا
والوطن العربي.
وتمثلت معايير محرري "فرانس فوتبول"
الواسعة االنتشار في اختيار أفضل األندية
فــي الـعــالــم عـلــى ع ـشــرة ب ـنــود؛ أب ــرزه ــا الـنـجــاح
الرياضي وتقديم أبطال على الصعيد العالمي ،إلى

جانب القيمة التسويقية واإلي ــرادات ،وحساب النادي
على مواقع التواصل االجتماعي ،باإلضافة إلى نجوم
األندية الكبار "األساطير" والشعبية الجماهيرية.
وحصل األهلي على  23نقطة متفوقا على عدد من
أندية الدوريات األربعة الكبرى مثل روما اإليطالي،
وشالكه وشتوتغارت من الدوري األلماني ،وموناكو
من الدوري الفرنسي.
ً
وضمت قائمة أفضل  10أندية كال من ريال
مدريد اإلسباني ،في المرتبة األولى ،فيما حل
غريمه التقليدي برشلونة في المركز الثاني،
ومانشستر يونايتد اإلنكليزي ،في المركز
الـثــالــث ،بينما جــاء بــايــرن ميونخ األلماني
راب ـع ــا ،ول ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي خــام ـســا ،أمــا
يوفنتوس اإليطالي فاحتل المركز السادس،
وبــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي السابع ،إلى
جانب تشلسي ومانشستر سيتي وأرسنال في
المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب.
(د ب أ)

صحافية ،عانى بانكس سرطانا في الكلى
منذ ديسمبر .2015
وت ــوقـ ـف ــت مـ ـسـ ـي ــرة ب ــانـ ـك ــس فــي
عـمــر الـثــالـثــة والـثــاثـيــن ع ــام 1972
ب ـعــد ف ـق ــدان ــه ال ـن ـظــر بـعـيـنــه الـيـمـنــى
نتيجة ح ــادث سـيــر .ويـعــد بــانـكــس من
أعظم الحراس في تاريخ كرة القدم مع
ال ـســوف ـيــاتــي ل ـيــف يــاش ـيــن واإلي ـط ــال ــي
دينو زوف.

تمثال اإلنكليزي غوردون بانكس

نورمبرغ األلماني يقيل مدربه كولنر
أع ـلــن ن ــادي نــورم ـبــرغ ،الــذي
يحتل قاع الدوري األلماني لكرة
الـقــدم ،امــس إقالة مدربه مايكل
كولنر ،بعد قليل من قراره أيضا
إقالة المدير الرياضي ،أندرياس
بورنيمان.
وذكر المتحدث باسم مجلس
الـ ـم ــراقـ ـب ــة بـ ــال ـ ـنـ ــادي ،ت ــوم ــاس
جريتالين ،أن القرارين جاءا بعد
مناقشات طويلة داخــل مجلس
اإلدارة عـقــب الـهــزيـمــة بهدفين
نظيفين أمـ ــام هــانــوفــر السبت
الماضي .وجاء ذلك بعد إقصاء
نورمبرغ من كأس ألمانيا على
يــد هامبورغ وفشل الفريق في
تحقيق ال ـفــوز ط ــوال  15جولة،
ليتجمد رصـيــده عند  12نقطة

كولنر

حصدها خالل  21مباراة ،حقق
فيها الفوز في مباراتين والتعادل
في ست والخسارة في .13

روزبرغ« :مرسيدس» قد ال يستمر كقوة مهيمنة

أوساكا تنفصل عن مدربها ساشا
أنهت المصنفة األولى عالميا بين العبات التنس المحترفات،
اليابانية نعومي أوساكا ،عملها مع مدربها ،ساشا باجين ،الذي
رافقها في المالعب منذ أكثر من عام.
ونشرت الالعبة ( 21عاما) عبر حسابها الرسمي على "تويتر":
"لن أعمل بعد اآلن مع ساشا ،أشكره على عمله وأتمنى له التوفيق
في المستقبل".
من جانبه ،أكــد الـمــدرب ،الــذي يحمل الجنسية األلمانية ،على
نفس الشبكة ،النبأ ووجه الشكر إلى الالعبة على الوقت الذي قام
فيه بتدريبها.
وسـ ـب ــق أن عـ ـم ــل س ــاش ــا مـ ــع األمـ ـي ــركـ ـي ــة س ـي ــري ـن ــا وي ـل ـيــامــز
( )2015-2008والـبـيــاروسـيــة فيكتوريا أزاريـنـكــا ()2016-2015
واألميركية األخرى سلوان ستيفنز ( )2016والدنماركية كارولين
فوزنياكي (.)2017
وتـحـتــل أوس ــاك ــا ،وه ــي مــن أب هــايـيـتــي وأم يــابــانـيــة وتحمل
الجنسيتين اليابانية واألمـيــركـيــة ،لكنها تـشــارك فــي منافسات
التنس بالجنسية اليابانية ،صدارة التصنيف منذ ثالثة أسابيع
عقب تتويجها بلقب استراليا الكبرى.
واختير ســاشــا باجين أفـضــل م ــدرب فــي  2018مــن قبل رابطة
التنس لالعبات المحترفات نظير عمله مع أوساكا.

استمرت  10أعــوام ،بعدما أخفق
ّ
التوصل إلى اتفاق جديد مع
في
النادي اللندني خالل العام األخير
من تعاقده.
وسيخوض رامسي أول تجربة
لــه خ ــارج الـمــاعــب البريطانية،
إذ ب ــدأ مـسـيــرتــه االح ـتــراف ـيــة مع
كارديف سيتي في عام  ،2007قبل
أن ينتقل مقابل  4.8ماليين جنيه
استرليني إلى فريق "المدفعجية"
ف ـ ــي ي ــو لـ ـي ــو  .2008كـ ـم ــا ل ـعــب
باالعارة لفريق نوتينغام فورست
موسم  2010-2011قبل أن يعود
إلى النادي اللندني.

وأح ـ ــرز رامـ ـس ــي م ــع أرس ـن ــال
كأس انكلترا أعوام  2014و2015
و 2017ودرع ا لـمـجـتـمــع عــا مــي
 2014و.2015
وداف ـ ـ ـ ــع رام ـ ـسـ ــي عـ ــن قـمـيــص
منتخب ويلز في  58مباراة دولية،
س ـجــل خــال ـهــا  14ه ــدف ــا ،وك ــان
ضمن التشكيلة التي وصلت إلى
الدور نصف النهائي في كأس أمم
أوروبا .2016
وسيصبح رامسي ثالث العب
ويـلــزي يــرتــدي قميص "اليوفي"
بعد مواطنيه األس ـطــوري جون
تشارلز وإيان راش.
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رياضة

أوساكا

يــرى األلماني نيكو روزب ــرغ ،البطل السابق لبطولة العالم لسباقات
س ـي ــارات ف ــورم ــوال  ،-1أن فــريـقــه الـســابــق مــرسـيــدس قــد يفقد أفضليته
التنافسية بسبب اللوائح الجديدة في الموسم المقبل.
وفاز روزبرغ بلقب بطولة العالم مع "مرسيدس" في  ،2016في الوقت
الذي فرض "مرسيدس" هيمنته على المنافسات في مواسم  2014و2015
و 2017و ،2018حيث فاز البريطاني لويس هاميلتون بلقب فئة السائقين
في تلك المواسم.
ويقول روزبرغ إن "السيارات ستكون مختلفة تماما ،وقد يكون هناك
فوارق كبيرة في األداء مجددا" ،مضيفا" :ربما لن يكون فريق مرسيدس
قوة مهيمنة مجددا".
ويتوقع روزبرغ ،الذي اعتزل بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال
 ،-1بعد الفوز باللقب ،أن يعود ريد بول لقوته المعهودة ،وأن يكون منافسا
قويا لمرسيدس عندما ينطلق الموسم الجديد في  17مارس المقبل في
ملبورن عبر سباق جائزة أستراليا الكبرى.
ً
ويشير السائق األلماني إلى أن "هــذا سيكون رائعا ،ألنه في الموسم
الماضي أكثر السباقات حماسا جاءت عندما كان ريد بول في المقدمة".
ً
ويتابع" :بالتأكيد مرسيدس هو المرشح األبــرز للقب حالبا ،لكن قد
تتباين النتائج بشكل ملحوظ".

صورة أرشيفية لأللماني روزبرغ

هاردن يتابع تألقه ووستبروك يحطم رقم تشامبرالين

هاردن نجم هيوستن خالل محاولة للتسجيل في سلة داالس

اق ـتــرب جيمس هـ ــاردن مــن مـعــادلــة رقــم
تــاري ـخــي ل ــأس ـط ــورة وي ـل ــت تـشــامـبــراليــن
بتسجيله  30نقطة على األقل للمباراة الـ 30
تواليا بعدما قاد فريقه هيوستن روكتس
للفوز على ضيفه داالس مافريكس 104-120
أمس األول ،في حين حطم نجم أوكالهوما
سيتي ثاندر راســل وستبروك رقــم الراحل
بـتـحـقـيـقــه "ت ــري ـب ــل دب ـ ــل" ل ـل ـمــرة ال ـعــاشــرة
تواليا ،بفوزه على بورتالند ترايل باليزرز
( )111-120ضـ ـم ــن ا لـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اال مـ ـي ــر ك ــي
للمحترفين لكرة السلة.
وب ــات هـ ــاردن ،أفـضــل الع ــب فــي ال ــدوري
ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ،يـتــأخــر ب ـف ــارق م ـبــاراة
واحدة عن معادلة رقم الالعب الراحل ،كثاني
أطول سلسلة مع هذا العدد من النقاط (31
في عام  .)1962ويحمل تشامبرالين أيضا
الرقم القياسي مع  65مباراة متتالية يسجل
فيها  30نقطة على األقل (بين نوفمبر 1961
وفبراير .)1962
وك ـ ــادت سـلـسـلــة ه ـ ــاردن ت ـتــوقــف أم ــام
مافريكس بعدما عانى المراقبة اللصيقة،
في محاولة من الفريق الضيف للحد من
خطورته ،وبدا كأنه نجح في مهمته ،إذ لم
يتمكن نجم روكتس من تسجيل سوى 20
نقطة قبل ثالث دقائق من صافرة النهاية.
ول ـكــن م ــا ل ـبــث ه ـ ــاردن أن ان ـت ـفــض على
مـلـعـبــه وأمـ ــام جـمــاهـيــره بـعــدمــا نـجــح في
تسجيل رمـيـتـيــن ثــاثـيـتـيــن عـلــى الـتــوالــي
رفــع بهما رصـيــده الــى  26نقطة قبل 1.57
دقيقة من النهاية ،ليعود ويسجل رميتين
حرتين قرابة الدقيقة من النهاية ليصبح
رصيده  28نقطة.
وف ــي ظــل الـحـمــاس الـشــديــد ال ــذي تلقاه
مــن جماهير ملعب "تــويــوتــا سـنـتــر" التي
هتفت اسمه ،نجح هاردن في تخطي حاجز

الثالثين نقطة بفضل رمية ثالثية لينهي
المباراة مع  31نقطة.
وأح ــرز هيوستن ف ــوزه الـ ــ 33مـقــابــل 23
خ ـ ـسـ ــارة ،وظـ ــل ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـخ ــام ــس فــي
المنطقة الغربية ،ولكنه شدد الخناق على
بورتالند ترايل باليزرز الرابع الذي خسر
أم ـ ــام م ـض ـي ـفــه أوك ــاه ــوم ــا س ـي ـتــي ث ــان ــدر
(.)120-111

رابتورز يهزم نتس
وسـجــل كــاوهــي ل ـيــونــارد سـلــة قـبــل 4.4
ث ـ ــوان م ــن ص ــاف ــرة ال ـن ـه ــاي ــة ،ق ـ ــادت فــريـقــه
تورونتو رابتورز للفوز على ضيفه بروكلين
نتس (.)125-127
وتفوق ليونارد على أرقامه الشخصية
ح ـيــث ب ــال ـك ــاد ت ـع ــدى م ـع ــدل تـسـجـيـلــه في
ال ـم ـب ــاري ــات األرب ـ ــع األخـ ـي ــرة  17ن ـق ـطــة ،إذ
نـجــح فــي تسجيل نسبة  50فــي الـمـئــة من
رمياته ،ليتصدر قائمة الئحة المسجلين
مع  30نقطة.
ورفع رابتورز رصيده الى  42فوزا مقابل
 16خ ـس ــارة ف ــي ال ـمــركــز ال ـثــانــي للمنطقة
الشرقية ،وأبقى على فتيل الصراع مشتعال
مع المتصدر ميلووكي باكس.

 29نقطة النتيتوكونمبو
وفــي شيكاغو ،أثـبــت الـيــونــانــي يانيس
انتيتوكونمبو أنــه جــاهــز لـخــوض مـبــاراة
كل النجوم في  17فبراير الجاري ،بقيادته
فريقه ميلووكي باكس للفوز على شيكاغو
بولز (.)99-112
وسجل انتيتوكونمبو  29نقطة ،وأضاف
 17مرتدة و 8تمريرات حاسمة ،ليساهم في

احكام ميلووكي قبضته على صدارة ترتيب
المنطقة الشرقية برصيد  42فــوزا مقابل
 14خسارة.
وقاد بول جورج فريقه أوكالهوما سيتي
ثــانــدر للفوز على بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز
( )111-120بتسجيله  47نقطة ،في حين حقق
زميله راسل وستبروك "تريبل دبل" ( 10على
األقل في ثالث فئات إحصائية) للمرة العاشرة
تواليا ،محطما الرقم السابق لتشامبرالين مع
" 9تريبل دبل" حققه في عام .1968
وحطم وستبروك رقم االسطورة الراحل
بتمريرته الحاسمة العاشرة لزميله جورج
الذي حولها الى تسديدة ثالثية ناجحة قبل
أربع دقائق من نهاية مباراة سيطر عليها
ّ
أوكالهوما منذ البداية حتى النهائية ،رغم
أن ب ــاي ــزرز قـلــص ال ـف ــارق إل ــى  5نـقــاط مع
نهاية الربع الثالث.
وأنـهــى وسـتـبــروك ،ال ــذي كــان ع ــادل رقم
تشامبرالين أمام هيوستن روكتس االسبوع
الماضي ،المباراة مع  21نقطة و 14متابعة
و 11تمريرة حاسمة.
وح ـ ـقـ ــق ث ـ ــان ـ ــدر ب ـف ـض ــل الـ ـثـ ـن ــائ ــي ب ــول
وس ـت ـب ــروك فـ ــوزه  11ف ــي م ـبــاريــاتــه ال ـ ـ 12
االخيرة ،ليعزز رصيده في المركز الثالث في
المنطقة الغربية ( 37فوزا مقابل  19خسارة).
وف ــي م ـبــاريــات الـمـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة ،فــاز
كليفالند كافالييرز على نيويورك نيكس
( ،)104-107وانديانا بايسرز على تشارلوت
هورنتس ( )90-99وديترويت بيستونز على
واشنطن ويزاردز (.)112-121
وفــي المنطقة الـغــربـيــة ،فــاز مينيسوتا
تمبروولفز على لــوس أنجليس كليبيرز
( ،)120-130فــي حين تغلب دنـفــر ناغتس
ث ــان ــي ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى م ـيــامــي ه ـيــت تــاســع
الشرقية (.)87-103

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

الله بالنور

شخصية
فريدة

شوارع مغشوشة!

د .ناجي سعود الزيد

قالوا عنه إنه حكوميّ ،
رد عليهم:
حتى العظم،
مو عيب وأنا حكومي ّ
وشفيها الحكومة الله يعزها؟
قالوا إنــه يقبض ،رد عليهم :نعم
ً
شخصيا أقبض ،وروحوا اسألوا
أنا
الذين أساعدهم والمشاريع الخيرية
التي تذهب لها هذه األموال...
وكل انتخابات يقولون راح يسقط،
فيحصل على أصوات أكثر...
ســواء غـ ّـيــروا الــدوائــر أو زادوا أو
ً
ن ـق ـصــوا ،يـبـقــى ه ــو م ـن ـت ـصــرا ،ومــن
كـ ـث ــرة مـ ـ ـ ــواالة ال ـن ــاخ ـب ـي ــن لـ ــه بـ ــادر
بـ ـت ــوزي ــع أص ـ ـ ــوات ع ـل ــى مــرشـحـيــن
ّ
وترجوه من أجل ذلك...
تبون صراحة أكثر من "جذي"!!...
ً
هو شخص ال أذكر أن أحدا تضرر
من ورائه...
وكثيرون معجبون بعدم مباالته
ً
باالتهامات التي توجه إليه!! ودائما
ً
وأبـ ـ ـ ــدا ،ألك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة ع ـق ــود من
ال ــزم ــن ،ال ي ـبــالــي ،ف ـهــو ج ـس ــور في
ردوده على االنـتـقــادات التي توجه
إليه ،وصريح بال حدود!...
أع ـ ـ ــرف ذلـ ـ ــك الـ ـشـ ـخ ــص م ـ ــن أي ـ ــام
ولـ ـعـ ـن ــا وحـ ـبـ ـن ــا لـ ـل ــري ــاض ــة ،ول ـك ــن
بعدها انقطعت العالقة بيننا إال في
المناسبات.
أنا شخصيا قد ال أتفق مع معظم
ً
آرائه وال مع طريقة تصويته أحيانا،
ً
ول ـك ـنــه ي ـب ـقــى ك ـمــا ه ــو ص ــادق ــا مع
نفسه ومــع اآلخــريــن في أنــه ّ
قبيض
وح ـكــومــي ُ
وحـ ـ ّـر فــي تـصــويـتــه لمن
يـ ــريـ ــد ول ـ ـمـ ــا ي ـ ــري ـ ــد ،وس ـي ـب ـق ــى فــي
مجلس األمة ألن ناخبيه يثقون به
ثقة عمياء!
ما ال يمكن إنكاره أن النائب خلف
دمـيـثـيــر ال ـع ـن ــزي؛ سـ ــواء ات ـف ـقــت أو
اختلفت معه ،يبقى شخصية فريدة
وي ـل ـع ــب ع ـل ــى الـ ـمـ ـكـ ـش ــوف ،ول ـيــس
كاآلخرين الذين يلعبون على جميع
الحبال!!

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ّ
مرت شهور وليالي
يوم مطرتنا القديمه
والشوارع -هذي حال أهل الشوارع
ّ
قشروها ّ
وكسروها
بس بالتالي نسوها
وما َد َرت فينا جنان!
ّ
غشوا "الخلطات" صار الفرق في جيب المقاول
ّ
زوروا عقد الصيانه
واقبضوا رشوات "سين وصاد" في مبنى الوزاره
دور أرضي ،دور أول ،دور ثاني ،وكل مكان.
ْ
اتهقى تدري جنان؟!

النحل «فنان» في الحساب
ق ــال بــاح ـثــون م ــن فــرنـســا وأس ـتــرال ـيــا إن نحل
العسل قادر على تعلم الحساب ،وعلى األقل الجمع
والطرح.
وذكـ ــر كـبـيــر ال ـبــاح ـث ـيــن ،ف ــي ب ـيــان ع ــن جــامـعــة
ملبورن األسترالية بشأن الدراسة التي نشرت في
العدد الحالي لمجلة "ساينس أدفانس" العلمية أن
"نتائج دراستنا تدل على أن الفهم الرقمي المتقدم
لدى الحيوانات مميز أكثر مما كان يفترض حتى
اآلن".
وتشبه التجربة التي أثبت بها الباحثون الفنون
الحسابية لـ  14نحلة أحد المسارات التي أوضح
بها النحل نتائجه الحسابية مــن خــال الطيران
في ثقوب مختلفة.
وللتوضيح فإن األمر يسير كالتالي :في البداية
تــرى نحلة مربعين أو ثالثة مربعات ،فــإذا كانت
هذه المربعات صفراء فإن ذلك يعني طرح مربع،
وإذا كانت زرقاء فإن على النحلة أن تضيف مربعا،
أي أن اللون األزرق يعني اإلضافة ،واألصفر يعني
الطرح ،الخصم.
وتستطيع النحلة اختيار الحل الصحيح من
خــال الـطـيــران فــي الثقب الـمــوجــود فــي الحائط،
والذي يحتوي على العدد الصحيح من المربعات،
ف ــإذا أ صــا بــت النحلة فإنها تحصل على محلول

انهار سلم الطائرة فأصيب الركاب
ذك ــرت الـ ُّـسـلـطــات الــروسـيــة،
أن سلم طــائــرة تــم وضـعــه في
م ـ ـطـ ــار ب ـس ـي ـب ـي ــري ــا ل ـص ـع ــود
الــركــاب طــائــرة كــانــت متجهة
إلى موسكو ،انهار أمس ،مما
أسفر عن إصابة أربعة ركاب.
ويظهر مقطع فيديو انهيار
الـجــزء العلوي مــن السلم ،مع
تجمع ع ــدد مــن الــركــاب أثـنــاء
انتظارهم لدخول الطائرة.

وقــالــت أعلى وكــالــة تحقيق
روسية ،في بيان لها ،إن الركاب
المصابين نقلوا إلى مستشفى
قريب في مدينة بارناول.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت وك ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،أن ال ـ ُّـس ـل ـط ــات
فتحت قضية جنائية ً
بناء على
مــزاعــم بعدم االمتثال لقواعد
السالمة.
(د ب أ)

خ ـل ـط ــة"اإلس ـف ـل ــت" م ـغ ـشــوشــه وذمـ ـمـ ـه ــم تـشـبــه
اإلسفلت هذا
وماكو َ
أحد راح النيابه

مرت الغيمه ومعاها ّ
ّ
مرت البوقه بأمان!
ليمتى ننطر جنان؟!

كالرمل ...حرب الفساد
وكالرمل ...وعد الوزاره
والرمل ...صبر الحيارى
سكري كمكافأة لها ،أما إذا أخطأت فإنها تحصل
ً
على محلول ُمر ،بدال من السكري.
ك ــان تــأثـيــر الـتـعـلــم واض ـحــا عـلــى الـنـحــل خــال
الدراسة ،حيث تبين للباحثين أنه بعد المشاركة
في  100محاولة فــإن النحل أصبح يصيب هدفه
وي ـتــوصــل لــاخ ـت ـيــار ال ـص ـح ـيــح ب ــواق ــع الـضـعــف

في المتوسط ،مقارنة بنسبة اإلصــابــة في بداية
الدراسة ،عندما كانت االختيارات تتم بشكل عفوي.
وأوض ــح الـبــاحـثــون أن الـنـحــل لــم يـصـبــح بعد
التدريب قادرا على إدراك عدد العناصر فحسب ،بل
على القيام بعمليتي الطرح واإلضافة المعقدتين
(د ب أ)
		
بالنسبة لمخ النحل.

لم يغسل يديه منذ  10سنوات
قال مقدم البرامج في محطة
ف ــوك ــس نـ ـي ــوز ،ب ـيــت هـيـغــزيــث،
إن ــه ل ــم يـغـســل ي ــدي ــه م ـنــذ عشر
س ـن ــوات ،ألن ــه ال يــؤمــن بــوجــود
الميكروبات.
وذكـ ـ ــرت "بـ ــي ب ــي سـ ــي" على
م ــوق ـع ـه ــا اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،أمـ ــس،
أن ه ـي ـغــزيــث كـ ــان ي ـت ـحــدث في
ب ــرن ــام ــج ف ــوك ــس آن ـ ــد ف ــري ـن ــدز،
وق ــال إن الـمـيـكــروبــات الــدقـيـقــة

والحصى ...ضرب الحقايق في عيونك
ّ
للي شفته وما فهمته
ّ
وللي ما شفته ويطلع ينكشف لك
بس لى مر الزمان!!

اعتقال  200تاجر مخدرات في «بورصة»

ُ
غ ـي ــر م ـ ــوج ـ ــودة ،ألنـ ـه ــا ال ت ــرى
بالعين المجردة .وأضاف خريج
جامعتي هارفارد وبرينستون،
أنه يأخذ لقاحات ضد األمراض.
تصريحات هيغزيث جــاء ت
بعد أن سخر منه زمـيــاه ،ألنه
يأكل ما تبقى من البيتزا.
وقال المذيع" :تعهدت بأنني
في عام  2019سأقول على الهواء
ما أقوله خارج البث".

الفراعنة علموا أوالدهم الحب والرومانسية

أعلن وزيــر الداخلية التركي
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان صـ ـ ــوي ـ ـ ـلـ ـ ــو ،أمـ ـ ـ ــس،
ضـبــط طـنـيــن مــن الـمــاريـغــوانــا
المخدرة خالل عملية لمكافحة
المخدرات.
وق ــال صويلو ،فــي تصريح،
إن الشرطة التركية اعتقلت نحو
 200تاجر مخدرات في العملية
الـتــي نـفــذتـهــا بـمــديـنــة بــورصــة
غرب تركيا.

وأض ـ ــاف أن ح ــوال ــي  4آالف
شرطي وقوات الشرطة الخاصة
والـ ـك ــاب الـبــولـيـسـيــة ش ــارك ــوا
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة واسـ ـع ــة ال ـن ـطــاق
ضد المخدرات .وكانت القوات
األمنية التركية أعلنت في يناير
ً
الـمــاضــي ضـبــط  17.9ط ـنــا من
مادة الهيروين في العام الفائت،
واعتقال أكثر من  1500شخص.
(كونا)

وفيات
لولوة صالح محمد الفداغي أرملة عبدالله صالح المنفوحي
 88عاما ،شيعت ،الرجال :اليرموك ،ق ،4شارع أحمد الثاقب،
م ،4النساء :اليرموك ،ق ،4شارع الثاني ،م ،28ت،25322226 :
25337010
حصة إبراهيم البديوي زوجة عبدالله منصور المسعود
 68عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :الفيحاء،
ق ،7على الدائري الثالث ،النساء :السالم ،ق ،5ش ،501م35

وفاء خالد فليج الفليج

 63عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :ضاحية
عبدالله السالم ،ق ،2شارع صنعاء ،م ،10ديوان الفليج ،النساء:
البدع ،شارع التعاون رقم ،25م ،32خلف ديوان الخرافي ،ت:
25751748 ،25751311 ،22520207

عبدالعزيز سعود راشد الصقر

 84عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :السرة ،ق،2
ش ،1م ،31ديوان الصقر ،النساء :عبدالله المبارك ،ق ،3ش،313
م ،13ت99299033 ،99849218 :

محمد عامر محمد العميري

 64عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :القصور ،ق،7
ش ،17م ،2النساء :العارضية ،ق ،9ش ،2ج ،2م ،18ت94956077 :

مواعيد الصالة

أفادت دراسة مصرية ،بأن قدماء المصريين عرفوا
أشعار الحب وقصص العشاق ،وعلموها ألبنائهم
في المدارس.
وق ــال ــت ال ــدراس ــة ل ـل ـم ــؤرخ وال ـب ــاح ــث الـمـصــري
فرنسيس أمـيــن ،إن الـحــب احـتــل مكانة كبيرة في
ً
وجدان الفراعنة ،وكان جزءا من ثقافتهم ،فدرسوا
ً
قصائد المحبين مبكرا بــالـمــدارس ،وكــانــت الربة
ُ
حتحور ،التي ك ِّرس معبد دندرة لعبادتها ،هي ربة

الحب وراعية المحبين ،وهي سيدة الحب والذهب
والفيروز ،وكان معبدها ،الذي ُبني في عزلة لطيفة
قرب الصحراء ،على ُبعد  60كم شمال مدينة األقصر،
بمثابة رمز للحب والزواج.
وأشــارت الــدراســة ،التي صــدرت أمــس ،بمناسبة
احـتـفــاالت الـعــالــم بعيد ال ـحــب ،إل ــى ملحمة الحب
الـعـظـيـمــة ال ـتــي جـمـعــت بـيــن إي ــزي ــس وأوزي ــري ــس،
وقصص الحب الملكية التي جمعت بين نفرتاري

والملك رمسيس ،وبين "تي" والملك أمنحتب الثالث،
ً
الــذي أهــدى لمحبوبته "تــي" بحيرة كاملة ومركبا
ً
مطليا بالذهب ،ودفن والديها يويا وتويا في مقابر
الملوك غرب األقصر.
ول ـف ـتــت ال ــدراس ــة إل ــى أن أوراق ال ـب ــردي وقـطــع
األوسـ ـت ــراك ــا ت ـس ـجــل ال ـك ـث ـيــر م ــن ق ـصــص الـعـشــق
وق ـصــائــد ال ـع ـشــاق ف ــي مـصــر ال ـقــدي ـمــة ،وأن هـنــاك
بــرديــات مـشـهــورة ،مثل بــرديــة هــاريــس ،الـتــي عثر

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 واالشتراكات :خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

عليها فــي معبد الــرامـسـيــوم غــرب مدينة األقـصــر،
وبردية شيفتر بيتي ،وبرديات متحف تورينو في
إيطاليا ،تسجل الكثير من قصائد الحب ونصوص
العشق والعشاق.
ً
وطـبـقــا ل ـلــدراســة ،هـنــاك نـصــوص مـشـهــورة من
أغاني "الـعــازف على الـهــارب" ،وجميعها نصوص
في الحب والعشق والهوى.
(د ب أ)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:09

العظمى 20

الشروق

06:29

الصغرى 09

الظهر

12:02

ً
أعلى مد  04:55صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:12

 04:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:36

ً
أدنى جزر  11:03ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

06:53

التوزيع:

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

