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اﻟﺨﺮاز ﻟ ـ  :.ﻣﺎﺿﻮن ﻓﻲ إﻳﺠﺎد
ّﺣﻠﻮل ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

»ﺷﻜﻠﻨﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻀﺖ دون ﺣﻞ«
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮاز
ً
إن اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﻣــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ إﻳـ ـﺠ ــﺎد ﺣـﻠــﻮل
ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻌﺾ
ّ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،و»ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺷﻜﻠﻨﺎ
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻨﻮات دون ﺣﻞ«.
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮاز ﻟـ ـ ـ »اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« أن »اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون
ﺣــﺮﻳـﺼــﺔ ﻛــﻞ اﻟ ـﺤــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘــﻮاﻧـﻴــﻦ

واﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻗـ ـ ـ ــﺮارات ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء
اﻟﺼﺎدرة ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ،واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ
ً
اﻟﻔﺮوع اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »اﻟﻮزارة ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ
ً
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ
واﺣــﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،دون ﺗﻔﺮﻗﺔ أو ﻣﺤﺎﺑﺎة ،أو
اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﻤﺎء«.
وﻛﺎﻧﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أﺷﺎرت ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ) 28ﻓﺒﺮاﻳﺮ( إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ وزارة اﻟﺸﺆون

ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﻴﻠﺔ اﻟ ــﻮزارة ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ،ﻟﻮﺿﻊ
ﺗﺼﻮر ﻟﺤﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺑﻠﻎ 141
ﻟﺨﻤﺲ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ ،أﻏﻠﻘﺖ »اﻟﺸﺆون« 56
ً
ً
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ  85ﻓﺮﻋﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ،ﺗﺘﺒﻊ
 3ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻛﺒﺮى.

●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻄﻠﻪ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم ،ﻟﻠﺨﻼف
ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ودﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﻮل ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ »ﻫـ ط
 «245اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺮوع إﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز
وﺻ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻃـ ــﺮق وﺗ ـﻘــﺎﻃ ـﻌــﺎت
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
أﻗﻞ ﺛﺎﻧﻲ اﻷﺳﻌﺎر ،ﺣﺴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﺘﺮﺳﻴﺔ واﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ،أن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع،
ا ﻟ ــﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺘﻪ ﻧﺤﻮ 108
ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،ﻳ ـﻌ ــﺪ ﺷ ــﺮﻳ ــﺎن ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ

● »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ رادﻋﺔ ...وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﻠﻴﻈﻬﺎ
ً
● »اﻟﻤﺮﻛﺰي« :ﻳﺠﺐ إﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻰ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد« ﺗﻘﻠﻴﻼ ﻟﻠﻜﻠﻔﺔ
●

ً
ﻓ ـ ــﻲ ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻜ ــﺲ ﺗـ ـﺒ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺎ داﺧ ـ ــﻞ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن ﻣـﺸــﺮوﻋـﻬــﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻖ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
واﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

ﺟﺪل ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ
أن ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت »ﻇﻠﻢ ﻟﻠﻤﺮأة«
أﻛﺪ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ اﻹﻣﺎم اﻷﻛﺒﺮ
أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ ،أن ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت
»ﻇـﻠــﻢ ﻟـﻠـﻤــﺮأة« ،وﻟـﻴــﺲ »اﻷﺻ ــﻞ«
ﻓ ـ ــﻲ اﻹﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻼم ،وأﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻣـ ـﺸ ــﺮوط
ً
وﻣ ـﻘ ـﻴــﺪ ،ﻣـﻤــﺎ أﺛ ــﺎر ﺟ ــﺪﻻ واﺳــﻊ
اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﻫـ ــﺬه ﻟـﻴـﺴــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﺪﻟــﻲ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺷـﻴــﺦ اﻷزﻫ ــﺮ
ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺣﻮل ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت
ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋــﺎم ،2010
إذ ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت
ً
ﻋ ـ ـ ــﺎم  ،2016ﺧ ـ ـﺼـ ــﻮ ﺻـ ــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ
إﻃـ ـ ـ ــﻼق اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ دﻋﻮة ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﺎب

اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎم
 .2014ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ
ﻳﺼﻒ اﻟﺘﻌﺪد )ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوط(
ﺑـ »اﻟﻈﻠﻢ«.
وﻟ ـﻘ ــﻲ ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ ﺷ ـﻴ ــﺦ اﻷزﻫـ ــﺮ
ً
ً
ﺗــﺮﺣ ـﻴ ـﺒــﺎ ﻓ ــﻮرﻳ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ـﻘــﻮﻣــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮأة ،اﻟـ ــﺬي أﻋــﺮﺑــﺖ
رﺋﻴﺴﺘﻪ ﻣﺎﻳﺎ ﻣﺮﺳﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﻋـ ــﻦ »ﻋـ ـﻤـ ـﻴ ــﻖ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮﻫ ــﺎ
وﺷـﻜــﺮﻫــﺎ ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﺠﻠﻴﻞ إﻣــﺎم
اﻷزﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﺤﻖ
اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻷي ﻏﺮض،
وﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﺑ ــﺪاﻓ ــﻊ ﺗـﻨــﻮﻳــﺮ اﻟـﻌـﻘــﻮل
وإﻇـﻬــﺎر اﻟﺤﻖ ،وﺗﺄﻛﻴﺪه اﻟﺪاﺋﻢ

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

أن اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ اﻹﺳ ــﻼﻣ ــﻲ اﻟـﺤـﻨـﻴــﻒ
ّ
ﻛﺮم اﻟﻤﺮأة ،وأﻧﺼﻔﻬﺎ وأﻋﻄﺎﻫﺎ
ً
ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ«.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎت ﻧ ـﺸــﺮﻫ ــﺎ
اﻷزﻫـ ــﺮ ،ﻋـﻠــﻰ ﺣـﺴــﺎﺑــﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
ﻗ ــﺎل اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ اﻟ ـﻄ ـﻴــﺐ :إن »أوﻟ ــﻰ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮاث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻤــﺮأة ،ﻷن
اﻟـ ـﻤ ــﺮأة ﻫ ــﻲ ﻧ ـﺼــﻒ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ،
وﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻛﻤﺎ
ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻧﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺎق واﺣﺪة«.
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ أن »ﻣـ ـﺴ ــﺄﻟ ــﺔ 02

ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻊ رﻓﻀﻬﺎ اﻻﻗﺘﺮاﺣﻴﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﻴﻦ
ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺟﺎء اﻻﻋﺘﺮاض ﻣﻦ داﺧﻞ
اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ،إذ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮت وزارة
اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ أن اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮاردة ﻓــﻲ
اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  15و 16ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻏﻴﺮ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ ﺗﻐﻠﻴﻈﻬﺎ.
وﺷـ ــﺪدت »اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ« ﻋـﻠــﻰ ﺿ ــﺮورة

اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻀﻒ
ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻟﺒﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺣﺘﻰ ٢٠٢٣

ﻣﺤﻠﻴﺎت

١١

٠٦

ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺨﻄﺔ
ً
اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ زادت  ٥٠ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ

ﺳﻴﺎرات

»اﻟﺸﺎل« :اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻬﺒﻂ  ٪٢ﺑﻔﻌﻞ
ﻣﺨﺎوف اﻟﻄﻠﺐ رﻏﻢ ﺧﻔﺾ
ﺗﺘﺰاﻳﺪ ...ووﺿﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
 ١٢اﻹﻣﺪادات
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﺴﻦ
١٣

ﺳﻬﻢ »ﺗﺴﻼ« ﻳﻬﻮي  ٪٧.٤ﺑﻌﺪ إﻏﻼق ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺒﻴﻊ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺘﺮﻗﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ »اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ«

ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ...و»اﻟﻌﻤﺎل« ﻳﻘﺎﻃﻊ

»ﻳﻮﺑﺎك« :اﻧﺘﻬﺎء إﺟﺮاءات
زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ١٨ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
١٣
١٥

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻳﻌﻠﻦ
اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﻴﺎر اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ«

ً
ﻗـﺒــﻞ  20ﺷ ـﻬــﺮا ﻣــﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻹﻋ ـ ـ ــﺎدة اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب
دوﻧ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ـ ــﺐ ،ﻳـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪى
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ
»اﻟـﺘـﻘــﺪﻣـﻴـﻴــﻦ« ﻓ ــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ  2020ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﻬﺠﻮن
ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺔ ﺟ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺪة ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧـ ـﻬ ــﺎ
»اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ«.
وﺑـ ـ ـ ــﺪأ ﺗ ـ ـ ـ ــﺪاول ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻤــﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻨﺬ أن أﺧﺬ اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن
ً
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﻮن ﻳ ــﺆﻳ ــﺪون ﻋﻠﻨﺎ
ً
أﻓ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎرا ﻣ ـﺜ ــﻞ ﺧ ـﻄ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ
اﻟـﺘـﻘـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻤـﻨــﺎﺧـﻴــﺔ02 ،

ﻗﺼﻒ ﻣﺘﺒﺎدل وﺣﺮب دﻋﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻫﺮان اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
ﺗﺴﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﻗﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ ﻣﻊ
اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻟـﺘـﻠـﻘــﻲ ﻃـﻠـﺒــﺎت
اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ــﺢ ﻟ ــﻼﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻴ ــﻮم،
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﻘﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،
اﻟــﺬي أﻋﻠﻦ ﻧﻴﺘﻪ اﻟﺴﻌﻲ ﻟـ »ﻋﻬﺪة ﺧﺎﻣﺴﺔ«،
ﺑﺄوراﻗﻪ.
وﻋﺸﻴﺔ إﻏــﻼق اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎب
ّ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﺒﺘﻬﺎ ﺧﻼل  10أﻳﺎم ،ﺗﻀﺎرﺑﺖ

٠٣

ﺗـﻐـﻠـﻴــﻆ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ،ﻟ ـﺘ ـﻜــﻮن رادﻋـ ــﺔ
ﻟـﻜــﻞ ﻣــﻦ ﺗـﺴــﻮل ﻟــﻪ ﻧﻔﺴﻪ ارﺗ ـﻜــﺎب ﺟــﺮم
اﻹﺗﻼف اﻟﻌﻤﺪي ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات أو وﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻹﺧﻼل ﺑﺴﺮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮرة
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻏﻴﺮه ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺪرات 02

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ...رﻏﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

اﻟﺨﺎﻟﺪ :ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت
ﺳﻠﻤﻴﴼ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﻤﻄﻼع  ...«٢٤٥ﻳﺮى
اﻟﻨﻮر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺨﺎص
● ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺣﺴﻢ ﺧﻼف »اﻟﻄﺮق« و»اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ«
● »اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ  ٪٧٠ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ« ﺑـ»اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت«!
اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﻼع ،ﻷﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻋ ــﺐ  %70ﻣــﻦ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺢ أﻧ ـ ـ ــﻪ اﻃ ـ ـﻠـ ــﻊ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺐ
واﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑــﺪاﻳــﺔ »اﻹﻗ ـﻔــﺎل« اﻟـﺨــﺎص ﺑـﻬــﺎ ،واﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺘﻬﺎ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل د .ﺟﻨﺎن
ﺑ ــﻮﺷـ ـﻬ ــﺮي ﺣـ ـ ــﻮل أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع،
وﻣ ـ ـﺒـ ــﺮرات اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ــﺪء ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل
اﻟﻌﻘﺪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﺎب ﺟﻬﺎز ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ رأي ﻟﺠﻨﺔ
دراﺳـ ــﺔ وﺣ ـﺴــﻢ اﻟ ـﺨــﻼف ﺑـﻴــﻦ »اﻟ ـﻄــﺮق«
و»اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« ﺑﺴﻼﻣﺔ رأي اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ واﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺳﻴﺔ.
03

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻷﻧﺒﺎء ﺣﻮل ﺻﺤﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ
ﺟﻨﻴﻒ ﻹﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻨﺬ  6أﻳﺎم.
وﻟــﻢ ﻳﻌﻠﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮي ،اﻟ ــﺬي أﺗﻢ
ً
ً
ﻋﺎﻣﻪ اﻟـ  82أﻣﺲ ،ﻣﻮﻋﺪا ﻣﺤﺪدا ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ
اﻟﺒﻼد ،ﺣﺘﻰ ﻣﺜﻮل »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ ذﻛﺮوا أن أوراﻗﻪ ﺳﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎ
ً
ﻳﻤﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أن ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ.

وزادت اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺣﻮل ﻧﻮاﻳﺎ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺣﺎﺷﺪة ﺧﺮﺟﺖ أﻣﺲ اﻷول ﻟﺮﻓﺾ
»اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ« .وﻧﻘﻠﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ
أﻧ ــﻪ اﺳ ـﺘــﺪﻋــﻰ ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎره رﻣ ـﻄ ــﺎن ﻟـﻌـﻤــﺎﻣــﺮة
إﻟــﻰ ﺟـﻨـﻴــﻒ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗــﺪاوﻟــﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋ ــﻼم أن
ُ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻗﺮارات رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﺘﻌﻠﻦ،
ﻣﻤﺎ أوﺣــﻰ أن ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ إﺟــﺮاء ات
ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ.
02

ُ
ُ
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻈﻬﺮ ﻋﺪم ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺠﺎرﻳﻦ ،ﻗﺘﻞ 12
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﻒ واﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻛﺸﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎزع
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
ً
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل إﻃﻼق ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺳﺮاح اﻟﻄﻴﺎر اﻟﻬﻨﺪي إﺑﻬﻴﻨﻨﺪان
»ﻣﺒﺎدرة ﺳﻼم« ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ،أﺛﺎر ﺷﺮﻳﻂ ﻣﺼﻮر
ﻓﺎرﺗﻬﺎﻣﺎن إﻟﻰ ُ
ً
ً
ﻟﻠﻄﻴﺎر ،ﻳﺒﺪو أﻧــﻪ أﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮه ،ﻏﻀﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ؛ ﻷﻧﻪ
ً
ﻳﻈﻬﺮه ﺷﺎﻛﺮا ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﺮب دﻋﺎﺋﻴﺔ.
ً
وﻗﺎﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ إن اﻟﻄﻴﺎر ﻋﺎد ﻣﺘﺄﺧﺮا أﻣﺲ اﻷول؛
ﻷﻧﻪ »أﺟﺒﺮ« ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ.
وﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺬي ُﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻄﻴﺎر اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﻴﺔ ،وﻹﻧﻘﺎذه ﻣﻦ ﺣﺸﺪ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻫــﺎﺟـﻤــﻪ ﻟ ــﺪى ﻫـﺒــﻮﻃــﻪ ،ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻬــﻢ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـ ــﻼم اﻟـﻬـﻨــﺪﻳــﺔ ﺑــﺈﺷــﺎﻋــﺔ
ﻫﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
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٢٠
»ﺑﻮرﺷﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ« ﺗﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﻣﺎﻛﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪة
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻷﻣﻴﺮ :ﻧﺘﻤﻨﻰ اﻷﻣﻦ
واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻌﺮاق

ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،اﺗﺼﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻣــﻦ رﺋ ـﻴــﺲ ﺗـﺤــﺎﻟــﻒ اﻹﺻـ ــﻼح واﻹﻋ ـﻤ ــﺎر ﺑــﺎﻟـﻌــﺮاق
ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ ،ﱠ
ﻋﺒﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وأﻋﺮب ﺳﻤﻮه ،ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﺪاه ﻣﻦ ﻃﻴﺐ
اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺳﺎﺋﻼ ﺳﻤﻮه اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ
أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق اﻟﺸﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ،وﻳﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ورﺧﺎء وازدﻫﺎر.
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ً
اﻟﺨﺎﻟﺪ :ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺳﻠﻤﻴﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺗﺮأس وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ »اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ«
أﻛ ـ ــﺪ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء
وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺣ ــﺮص اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ رﻓــﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ
أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺧــﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟــﺪورة
ا ﻟ ـ ــ 46ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء ﺧــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ اﻹﻣ ـ ــﺎراﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ،
"ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺴﻨﺎ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟــ ،46اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ اﻟـﻌـﺘـﻴــﺪة ،واﻟـﺘــﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻋﺎم
 1969ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺣﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ".
وأﺿﺎف ان "ﻫﺬه اﻟﺬﻛﺮى ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ
اﻟــﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ
إﻧ ـﺠــﺎزات ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،وﻣـﻘــﺪرﻳــﻦ ﻫﻨﺎ ﻣــﺎ أﻧـﺠــﺰ ﺣﺘﻰ
اﻵن ﻣﻦ دﻋﻢ ﻷواﺻﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء".
وأﺷــﺎر إﻟﻰ "اﻧــﻪ ﻓﻲ اﻹﻃــﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻣ ــﺎزاﻟ ــﺖ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﻤـﺼـﻴــﺮﻳــﺔ واﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺆﺳﻒ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻷﻋـﻀــﺎء ﻋﻠﻰ
ﻗ ــﺮار اﻟ ـﻘ ــﺪس ،رﻏ ــﻢ أن ﻗـﻀـﻴــﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﻌﺪ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ ﻫﺬه".
وﺗﺎﺑﻊ "اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج اﻟــﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد

اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻻﻗﺘﺼﺎدي،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
أﺳ ــﺲ ﻟ ـﻘــﻮة اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ،ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻟ ـﻬــﺎ أن
ﺗ ـﻠ ـﻌ ــﺐ دورا ﺑـ ـ ـ ــﺎرزا ﻓـ ــﻲ ﻋ ــﺎﻟ ــﻢ ﻣـﺘـﻘـﻠــﺐ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ".

اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ
وذﻛﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪ أن "رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻜﻮن ذات ﺑﻌﺪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺷ ـﻌ ــﻮﺑ ـﻨ ــﺎ اﻹﺳـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﺗـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣــﻊ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺣﻮﻟﻨﺎ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات
اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻣﺘﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﻣﻦ
واﺟﺒﻨﺎ أن ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺎﺗ ــﻒ ﺑ ــﺎﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎل ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ

وأﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ وﺟــﻮدﻫــﺎ
وﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻲ".
وأﻛــﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟــﺪول،
وﻓــﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق
ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻻﺳ ــﻼﻣ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺣﺴﻦ
ﺟـ ـ ـ ـ ــﻮار ،وﻋـ ـ ـ ــﺪم اﻟـ ـﺘ ــﺪﺧ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون
اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ،واﺣـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮام ﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـ ــﺪول
واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
ﺑﻬﺪف اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت
ﻋـﺒــﺮ ا ﻟــﻮ ﺳــﺎ ﺋــﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.

ﻗﻴﻢ ﺳﺎﻣﻴﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻔﻮز ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑـ»اﻹﺳﻼﻣﻲ«
ﻓﺎز ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻃﻼل اﻟﻤﻄﻴﺮي
ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺟـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎﺑـ ــﺎت
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ أﻣﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ اﻟــﺪورة اﻟـ  46ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ اﻹﻣ ــﺎراﺗ ـﻴ ــﺔ أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ،

وﺣـﺼــﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﺮﺷــﺢ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮي ﻟ ـ ــ"ﻛ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺎ" ،إن
ﻓ ــﻮز اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـﻤـﻨـﺼــﺐ ﻳﻤﺜﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟـﺒــﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
ودوره اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي ﻋﺮف ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وأوﺿ ـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻫ ــﻲ ﺟ ـﻬــﺎز
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ــﻞ ﻳ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻛــﻞ

ﺣﻴﺎت :ﺗﺄﺷﻴﺮة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ً
ﻟﻠﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺒﻼد ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻛـ ـﺸ ــﻒ ﺳ ـﻔ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ــﺪى
اﻟﺼﻴﻦ ﺳﻤﻴﺢ ﺣﻴﺎت ،أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً ً
ﺳﺘﻔﺘﺘﺢ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺟﺪا ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ ﺷـﻨـﻐـﻬــﺎي ،ﺗـﻌــﺪ ﺛﺎﻟﺚ
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺘﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻗﻮاﻧﻐﺘﺸﻮ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
اﻹدارﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﺳ ـﻔ ــﺎرة و 3ﻗـﻨـﺼـﻠـﻴــﺎت ﻋــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻦ.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺣﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
)ﺷﻴﻨﺨﻮا( اﻷرﺑـﻌــﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﺑﻜﻴﻦ ،أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻗـ ـ ــﺮارا ﻟـﺘـﺴـﻬـﻴــﻞ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ أﻣﺎم
اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﺸــﺄن
ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد،
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وأﻛ ـ ــﺪ أن اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻤﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺄزﻫﻰ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ
ﺷﻬﺪت ﺗﻄﻮرا ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة اﻟﺮؤى

ﺳﻤﻴﺢ ﺣﻴﺎت

اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ ﺑـﻴــﻦ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة "اﻟ ـﺤ ــﺰام
واﻟﻄﺮﻳﻖ" اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،و"رؤﻳﺔ "2035
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وأﻋﺮب ﺣﻴﺎت ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ،
ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻈــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺑﻔﺮص ﻣﻬﻤﺔ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺷﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ.

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ...
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ واﻷﺳﻠﺤﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
أﻣﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﻓﺮأى ،ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻪ
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،وﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،أن ﻳﺘﻢ اﻻﻛﺘﻔﺎء
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وإﺿﺎﻓﺔ أﺣﻜﺎم
»اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« إﻟﻴﻪ ،أي دﻣﺞ اﻟﻤﺸﺮوع واﻻﻗﺘﺮاﺣﻴﻦ ﻣﻊ
ً
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺗﻘﻠﻴﻼ ﻟﻠﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ،اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ً
وﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎ أن »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« ﺻﻮﺗﺖ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 12
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  3ﻣﻘﺎﺑﻞ واﺣــﺪ ،وﺟﺎء رأي اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪم
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ  2ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻷﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﺘﻰ ﺷﺎءت.
ً
وﻳﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ  2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  ،12ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ووﻓﻘﺎ
ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ »إذا ﺗﻘﺮرت اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﻗﺎﻧﻮن أو ﺑﻘﺮار
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷوراق
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ ،وﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ«.
٠٥

ﺟﺪل ﺑﻌﺪ اﻋﻼن ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ...

ً
ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﺗﺸﻬﺪ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮأة وﻟﻸوﻻد ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن،
ً
وﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺸﻮﻳﻬﺎ ﻟﻠﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ«.
وأﺿﺎف اﻟﻄﻴﺐ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ» :ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺰواج ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺪد
ﻣﺨﻄﺌﻮن ،وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ،ﻓﺈن
ُ
ِﺧﻔﺘﻢ أﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا ﻓﻮاﺣﺪة«.
وﺗﺎﺑﻊ »ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﺮأ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﻘﺮأ ﻣﺜﻨﻰ وﺛﻼث ورﺑﺎع ،وﻫﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ،
ﻻ اﻵﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ«.
ً
وﺳﺄل ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ »ﻫﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻌﻼ ﺣﺮ ﻓﻲ أن ﻳﺘﺰوج ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺛﺎﻟﺜﺔ
وراﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ؟ أم أن ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺸﺮوط؟ ﺑﻤﻌﻨﻰ

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزاري ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻘــﺪم
اﻻﺳﺘﺸﺎرات إﻟــﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮزاري
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وذﻛﺮ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻗـﻀــﺎﻳــﺎ ﻋ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣـﺜــﻞ ﻗـﻀـﻴــﺔ ﺣـﻘــﻮق
اﻹﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ ﻓ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴــﻦ وﻣ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻣ ــﻮﺿ ــﻮع "اﻹﺳــﻼﻣــﻮﻓــﻮﺑ ـﻴــﺎ" اﻟ ــﺬي
ً
أﺻﺒﺢ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﺤﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أوﺿــﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ،
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟ ــﺪول اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ،ﻓـﻠــﻢ وﻟــﻦ
ً
ﺗﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ اﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻤﻪ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ" ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ اﻻﻣــﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ".
وﻳﺘﺮأس اﻟﺨﺎﻟﺪ وﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺸﺎرك
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫــﺬه اﻟ ــﺪورة ،واﻟــﺬي ﺿﻢ
ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ ،وﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ
اﻟﻤﻔﻮض ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻬﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺿﻢ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﻓ ــﻲ ﺟ ـ ــﺪة واﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺪوب اﻟـ ــﺪاﺋـ ــﻢ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻟــﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﻔﻮض واﺋــﻞ اﻟﻌﻨﺰي ،وﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ
وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﻜـﺘــﺐ ﺣـﻘــﻮق
اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﺑـ ــﻮزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻃـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺮي ،وﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدا ﻣـ ـ ــﻦ ﻛـ ـﺒ ــﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

ﻟﻤﺴﻠﻤﻲ "اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﻴﺎ" ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
وﺑ ـﻴــﻦ أن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺗــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ رﻓــﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺪى اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء،
ً
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻣﻦ
ً
 18ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮا ﻣ ـﻘ ـﺴ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺛ ــﻼث
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

وﺷ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠــﻰ أن "اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮة
ً
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا
ً
ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻘﻠﺐ

وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺤﺚ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻪ
اﺟﺘﻤﻊ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻮي ،ووزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﻴﺠﺮي
ﻛﺎﻻ ﻫﺎﻧﻜﺎراو ،ووزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ،ووزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﺑﻴﺒﻮت أﺗــﺎﻣــﺎﻛـﻠــﻮف ،ووزﻳ ــﺮ اﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻓــﺮﻳـﻘــﻲ واﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ واﻟﻤﻬﺠﺮ اﻟﺘﺸﺎدي
ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺤﻤﺪ زﻳﻦ ،ووزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ﺗﺸﻴﻨﻐﻴﺰ أﻳﺪارﺑﻴﻜﻮف.
وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﺬه اﻟﺪول وﺳﺒﻞ
اﻻرﺗـﻘــﺎء ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت وﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮى
ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ اﻟـﺘـﺒــﺎﺣــﺚ واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﺣ ــﻮل ﻣـﺠـﻤــﻞ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ ﻣـﺤــﻞ اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم
اﻟﻤﺸﺘﺮك.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع
وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮب

ﻳﺸﺎرك وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر
ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ
ﳌﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮب،
واﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﺸﺘﺮك ﳌﺠﻠﺲ
وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل اﻟﻌﺮب،
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت أﻣﺲ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ
 ٥اﻟﺠﺎري ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ م .اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺠﺮاح.
وﻳﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ وﻓﺪ ﻣﻦ
وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل.

»اﻟﺒﺤﺮي« ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﻌﺮض
»رﺣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮاث« اﻟﻴﻮم
ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ،
اﻟﻴﻮم ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺮض رﺣﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﺒﺤﺮي ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ،ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ
وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ،ﻣﻦ ٣
إﻟﻰ  ٧اﻟﺠﺎري.
وﻗﺎل اﳌﺸﺮف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮاث
ﺑﺎﻟﻨﺎدي اﻟﻨﻮﺧﺬة ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺴﻴﺎر،
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺳﺘﻘﺎم ﺑﻤﺘﺤﻒ
اﻟﻔﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ"اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ" ،ﻓﻲ ﺷﺮق ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻨﺎدي ﺑﺄﻋﻴﺎد اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﱠ
وﻋﺒﺮ اﻟﻨﻮﺧﺬة اﻟﺴﻴﺎر
ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺤﻒ
اﻟﻔﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ و"اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ"،
داﻋﻴﺎ ﻣﺤﺒﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺒﺤﺮي
وﻓﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻰ
ﺣﻀﻮر أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻌﺮض.

»أﻣﺎﻧﺔ اﻷوﻗﺎف« ﺗﺪﻋﻢ
أﻧﺸﻄﺔ »ﺑﺸﺎﺋﺮ اﻟﺨﻴﺮ«

ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻤﺘﻀﺮري اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻛﻴﺮاﻻ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
اﻟﺤﺴﺎوي :ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
زار وﻓــﺪ ﻣــﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻟـ ــﺪى اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪ ﺟــﺎﺳــﻢ
اﻟﻨﺎﺟﻢ ،اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮرت
ﺟﺮاء اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﻴﺮاﻻ،
ﺟﻨﻮب اﻟﻬﻨﺪ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﺘﻜﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ
أواﺋ ـ ــﻞ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻘــﻮم
ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وﻗ ــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ادارة ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﻬ ــﻼل اﻻﺣ ـﻤــﺮ
أﻧ ــﻮر اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎوي ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ ــ"ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" أﻣـ ـ ــﺲ ،إن اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺤﺎﺟﺎت
اﻻﺳـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻣ ــﻊ
اﻟـ ـﺼـ ـﻠـ ـﻴ ــﺐ اﻻﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪي
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ اﺟ ـ ـﺘـ ــﺎﺣـ ــﺖ ﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮاﻻ ﻓــﻲ
أﻏﺴﻄﺲ .2018
واﻛــﺪ اﻟﺤﺴﺎوي أن اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪات

اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻀــﺮرﻳــﻦ ﻋﺒﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ
اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺞ اﻟ ـﺜ ــﺎﺑ ــﺖ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻓــﻲ
ﺗﺼﺪﻳﻪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺴﻂ أﻛﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ دون اﻟﻨﻈﺮ
اﻟــﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﺪﻳﻦ
أو اﻟﻌﺮق.
وذﻛﺮ أن "ﻫﺬه ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة
ﻟ ـﻠ ـﻬــﻼل اﻻﺣـ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ اﻻﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ،
وﺳﺘﺘﺨﺬ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻄﻮات
اﻟ ـ ـ ــﻼزﻣ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ــﻒ ﻣـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺎة
اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺟﺮاء اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ أﺟـ ـ ـ ــﺮت ﻣ ـ ـﺤـ ــﺎدﺛـ ــﺎت ﻣــﻊ
اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ".
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ
اﻟـﻨــﺎﺟــﻢ ،اﻟ ــﺬي ﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ ﺣﻔﻞ
ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻛ ـﻀ ـﻴ ــﻒ ﺷـ ـ ـ ــﺮف ،إن "اﻟ ـ ـﻬـ ــﻼل
اﻻﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ

أن اﻟﺘﻌﺪد ﺣﻖ ﻣﻘﻴﺪ ،أو ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل إﻧﻪ رﺧﺼﺔ ،واﻟﺮﺧﺼﺔ ﺗﺤﺘﺎج
ً
إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ،وإذا اﻧﺘﻔﻰ اﻟﺴﺒﺐ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺮﺧﺼﺔ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﻟﺘﻌﺪد
ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﻟﻌﺪل ،وإذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪل ﻳﺤﺮم اﻟﺘﻌﺪد«.
ً
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺪل ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺮوﻛﺎ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺸﺨﺺ
ﻳـﺘــﺰوج ﺑﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓ ــﺈذا ﻋــﺪل ﻳﺴﺘﻤﺮ ،وإذا ﻟــﻢ ﻳـﻌــﺪل ﻳـﻄـﻠــﻖ ،ﺑــﻞ ﺑﻤﺠﺮد
ُ
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻋــﺪم اﻟﻌﺪل ﻳﺤﺮم اﻟﺘﻌﺪد ،ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻳﻘﻮل» :ﻓــﺈن ِﺧﻔﺘﻢ أﻻ
ﺗﻌﺪﻟﻮا ﻓﻮاﺣﺪة«.
وﻋـﻠــﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ أﺛ ــﺎر ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻄﻴﺐ
ﺗﻔﺎﻋﻼت وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋــﺪﻳــﺪة ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣــﺆﻳــﺪ ﺑـﺸــﺪة ،وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧــﺮ
ﻣﻌﺎرض ﺑﻘﻮة.
)اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ـ أ ف ب(

اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺘﺮﻗﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ...
وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺤـﺴــﻢ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،ﻋ ـﻠــﻲ ﺑ ــﻦ ﻓ ـﻠ ـﻴــﺲ ،ﻣـﻨــﺎﻓــﺲ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2004و ،2014ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن رﺋﻴﺲ وزراﺋﻪ،
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ أم ﻻ .أﻣﺎ اﻟﻠﻮاء اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺪﻳﺮي،
اﻟﺬي دﺧﻞ ﻓﺠﺄة ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2018دون أن ﻳﻜﻮن
ً
ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺰب ،ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﺗﺮﺷﺤﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺘﻜﺘﻢ ﺟﺪا ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻋﻦ ﻧﻮاﻳﺎه.
ورﺷﺢ »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ« ،اﻟﺬي ﻛﺎن اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻼف
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ  ،2012رﺋﻴﺴﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻘﺮي ﻟﻼﻗﺘﺮاع.
وﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﻠﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻮﻳﺰة ﺣﻨﻮن،
ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﻤـﻘــﺮرة ﻓــﻲ  18أﺑــﺮﻳــﻞ ،وﺳــﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺑﺎﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل
ً
ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻌﻼ  ،د ﻋــﺖ »ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ« ﻓﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﺗﺮﺷﺤﻪ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ،أﻛﺪت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻓﺎة ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺧﺪة )56
ً
ﻋﺎﻣﺎ( ،وﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻷوﻟﻰ أﺛﻨﺎء
اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ،1962 - 1958 ،ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة ،ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
ﻓﻨﺪق اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺧﻼل اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
اﻷﻗﻮى ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ( 22

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻓــﻲ ﻛــﺮﻣــﻪ وإﺣـﺴــﺎﻧــﻪ
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﻮﺛﻖ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ".
ﺑﺪوره ،أﺷﺎد رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ اﻟﻬﻨﺪي ﻓﻲ ﺑﻲ
ﻣ ــﻮرﻟ ـﻴ ــﺪاران ﺑــﺎﻟــﺪور اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ "اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ" ﻓﻲ
إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء وﻻﻳﺔ ﻛﻴﺮاﻻ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟ ــﻰ اﻧ ــﻪ ﻣــﻦ أواﺋـ ــﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ
اﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻠﻴﺐ
اﻻﺣﻤﺮ اﻟﻜﻨﺪي واﻟﻬﻼل اﻻﺣﻤﺮ
اﻟﻘﻄﺮي.

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻳﻌﻠﻦ...
ﻣـﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ »اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻟـﺨـﻀــﺮاء اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة« ،وﺗــﻮﺳـﻴــﻊ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻘﻖ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎري اﻟﻤﺘﺸﺪد ﻓﻲ اﻟﺤﺰب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ.
واﻧﺘﺸﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ »اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ« ﺑﻘﻮة ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ
»ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎل ﻛﻮﻧﺴﺮﻓﺎﺗﻴﻒ اﻛـﺸــﻦ« ،اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ،وﺑــﺎت
ً
ً
ﻣﻮﻋﺪا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﻗﺮب واﺷﻨﻄﻦ.
وﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إن ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺳﺎﺧﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ
ً
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ دون ﻗﺮوض» ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺎ،
أﺻﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﺨﻂ اﻷول ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.
ُ
وﻋﺮض ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮك اﻟﻴﺴﺎر ﻓﻲ ﺣﺮم ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت،
وﻳﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻮل اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
ﻣﺎﻻ ﻫﺎرﻳﺲ وﻛﻮري ﺑﻮﻛﺮ وﻛﺮﺳﺘﻦ ﻏﻴﻠﻴﺒﺮاﻧﺪ.
ً
وﻗﺒﻞ أﻳﺎم ،أﻋﻠﻦ ﺑﻴﺮﻧﻲ ﺳﺎﻧﺪرز ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺮﺷﺤﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ً
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ،ﺗــﺮﺷ ـﺤــﻪ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺪدا ،وﻫـ ــﻮ ﻳ ـﻌ ــﺮف ﻧـﻔـﺴــﻪ ﺑ ــﺄﻧ ــﻪ اﺷ ـﺘــﺮاﻛــﻲ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
وﺗ ــﻮﺟ ــﻪ ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻣــﺎﻳــﻚ ﺑ ـﻨــﺲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،إﻟ ــﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻳﺘﺠﻬﻮن »إﻟﻰ اﻟﻴﺴﺎر«
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق .2020
وﻗــﺎل ﺑﻨﺲ» :ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،واﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ إﻓﻘﺎر اﻷﻣــﻢ ،وﺣـ ّـﺪت ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺎت
اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ«.
وأﺿﺎف» :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ،ﺑﻴﻦ
ً
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﻔﻨﺰوﻳﻼ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ،ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺆﻛﺪ أن »ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺬي ﻧﻮاﺟﻬﻪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.
وﺳﺎﻫﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ
ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻟﻢ ُﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ روﻧﺎﻟﺪ رﻳﻐﺎن ،ﺧﺼﻢ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ.
وأﻋــﺮب اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣــﺎت ﺷــﻼب ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ

واﻋﺮب ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻠﺤﺴﺎوي
واﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ ﺟــﺎﺳــﻢ اﻟـﻨــﺎﺟــﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
ﺗــﻮزﻳــﻊ ﻣــﻮاد اﻹﻏــﺎﺛــﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ إن
"ﻧﺤﻮ أﻟــﻒ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻀ ــﺮرة ﻓ ــﻲ  7ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺎت
ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ".

اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ
دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ،وﻓﻲ
إﻃﺎر ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
أﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺸﺎﺋﺮ اﻟﺨﻴﺮ
ﻟﻌﻼج اﻟﺘﺎﺋﺒﲔ ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن،
وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﺎت
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ﻗﺪﻣﺖ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف دﻋﻤﴼ
ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺼﺪﻗﺎت ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻠﻘﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أﻳﻀﺎ دﻋﻤﴼ
ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ )ﻣﺼﺮف رﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺴﺎﻛﲔ(.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎرّ ،
ﺛﻤﻦ اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺒﻼﻟﻲ ،اﻟﺪور
اﻟﺨﻴﺮي اﳌﺸﻬﻮد ﻟﻪ اﻟﺬي
ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ
وﻣﺒﺎرﻛﺔ أﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي
دأب ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ ،ﻣﺆﻛﺪﴽ
أن "ﻫﺬا اﻟﺪور ﻳﻜﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻖ أﻣﻴﺮﻫﺎ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﻋﻦ ﺟﺪارة،
ﻟﻘﺐ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ،
وﻛﺮﻣﺖ ﺳﻤﻮه اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻟﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻘﺐ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ".

ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻒ وﺻــﻒ ﺧﺼﻮم ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺴﺎرﻳﻮن ﻣﺘﺸﺪدون،
ً
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻴﺶ ﺑﻮرا ) 27ﻋﺎﻣﺎ( ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،إن
ً
»اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﻘﻮة  ...ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ أﻧﺎ ﻗﻠﻖ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﺟﻴﻠﻲ«.
وﻹﻳﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ،ذﻫﺐ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻤﺆﺳﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ،ﻧﺎﻳﺠﻞ ﻓﺮاج ،اﻟﺬي ﺳﺄل اﻟﺤﻀﻮر» :ﻫﻞ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ؟« ،ﻓﺮدوا ﺑﺼﻴﺤﺎت اﺳﺘﻬﺠﺎن.
وﻗــﺎل ﻓــﺮاج» :أﻇـ ِـﻬــﺮوا اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ اﺷﺘﺮاﻛﻴﻮن ﻣﻦ
ً
ً
ً
اﻟﻴﺴﺎر اﻟﻤﺘﻄﺮف وﺳﺘﺤﻘﻘﻮن ﻓﻮزا اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ ﻣﺪوﻳﺎ«.
)ﻣﻴﺮﻳﻼﻧﺪ ـ ـ أ ف ب ووﻛﺎﻻت(

ﻗﺼﻒ ﻣﺘﺒﺎدل وﺣﺮب دﻋﺎﺋﻴﺔ...
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺟﺎﻣﻮ وﻛﺸﻤﻴﺮ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
ً
ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ إن اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺷﻜﻞ إﺧــﻼﻻ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎﻹﻓﺮاج
ً
ﻋﻦ اﻟﻄﻴﺎر ﺳﺮﻳﻌﺎ ،ﻓﻲ وﻗﺖ وﺻﻔﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ
»ﻣﻘﻴﺖ« ،وﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷﺳــﺮى اﻟﺤﺮب ،ﻛﻤﺎ ﻫﺎﺟﻤﺘﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ.
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ّ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،وﻗ ــﻊ ﻣـﺌــﺎت آﻻف اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﺮﻳﻀﺘﻴﻦ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻧﻮﺑﻞ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺴﻼم ،ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺮاراﺗﻪ وﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻪ
إﻟﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻨﺪ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ رﺣﺒﺖ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻄﻴﺎر
ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺾ أﺑﺪى ﺗﺤﻔﻈﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎل ﻏﻮل ﺑﺨﺎري ،وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺠﻴﺶ» :ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻜﺮة ﺟﻴﺪة ،ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﻴﻨﻘﻠﺐ« ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻛﺪت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ أﻧﻬﺎ أﻋﺎدت
ً
ً
ً
ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل اﻟـﺠــﻮي ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻋــﺎدة ﻓﺘﺤﻪ ﻛــﺎﻣــﻼ ﺑﺤﻠﻮل
ﻏﺪ اﻻﺛﻨﻴﻦ.
وأﺷﺎرت اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺮﺣﻼت
اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟ ـﻘــﺎدﻣــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻐــﺎدرة ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻄــﺎرات اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﺑـﻜــﻞ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ إﺳﻼم آﺑﺎد وﻣﺪن ﺑﻴﺸﺎور وﻛﺮاﺗﺸﻲ وﻛﻮﻳﺘﺎ.
)إﺳﻼم آﺑﺎد ،ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ  -وﻛﺎﻻت( ٢٤
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محليات
ترسية مناقصة طريق المطالع على ثاني أقل األسعار
• مجلس الوزراء حسم الخالف بين «الطرق» و«المحاسبة» بتأكيد سالمة رأي الهيئة
• «األشغال» :بدء تقييم أداء الموظفين بكل القطاعات عن عام 2018
سيد القصاص

حـ ـ ـس ـ ــم م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـخ ــاف ب ـيــن ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للطرق والـنـقــل الـبــري ودي ــوان
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ح ـ ـ ـ ــول ت ــرسـ ـي ــة
ال ـم ـن ــاق ـص ــة رق ـ ــم "ه ـ ـ ـ ط "245
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــإن ـ ـشـ ــاء وإنـ ـ ـج ـ ــاز
وص ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــة وت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر ط ـ ــرق
وتـ ـق ــاطـ ـع ــات لـ ـخ ــدم ــة م ــدي ـن ــة
المطالع المستقبلية على أقل
ثاني األسـعــار بالموافقة على
ً
ال ـتــرس ـيــة وال ـم ـضــي ق ــدم ــا في
إجراءاتها.
وقـ ـ ــال ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي ك ـتــاب
بعثه إلى وزيرة األشغال العامة
وزيــر الــدولــة لـشــؤون اإلسكان

حفظ التحقيقات في ممارسة
صيانة طرق الجهراء
ً
أصــدر وكيل وزارة األشـغــال العامة م .خالد الخزي قــرارا
بحفظ التحقيقات في المخالفة المالية رقم «  74لسنة 2018
 « 2019 /بشأن الممارسة رقم «هـ ط  »368الخاصة بالصيانة
العامة للطرق والساحات في محافظة الجهراء.
وأشار الخزي في قراره إلى أنه يتم الحفظ مع ما يترتب
على ذلك من آثار لألسباب الواردة في مذكرة لجنة الرد على
مالحظات ديوان المحاسبة المعتمدة في  10فبراير الماضي.

د .ج ـن ــان ب ــوش ـه ــري ،حصلت
"الـ ـج ــري ــدة" ع ـلــى نـسـخــة مـنــه،
إن المجلس اطلع على الكتب
والتقارير الخاصة بالمناقصة
مـنــذ ب ــداي ــة "اإلقـ ـف ــال" الـخــاص
ب ــال ـم ـن ــاق ـص ــة ،والـ ـكـ ـت ــب ال ـتــي
أرس ـل ـت ـه ــا وزيـ ـ ـ ــرة "األشـ ـ ـغ ـ ــال"
حــول أهمية المشروع لمدينة
المطالع المستقبلية ،ومبررات
االسـ ـتـ ـعـ ـج ــال لـ ـلـ ـب ــدء ب ــأع ـم ــال
العقد.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه ت ـم ــت دراس ـ ــة
أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ومـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــررات دي ـ ـ ـ ــوان
المحاسبة في رفض المناقصة
ب ـك ـتــاب ـيــه ال ـم ــؤرخ ـي ــن فـ ــي 21
يـ ـ ـن ـ ــا ي ـ ــر ،و 14مـ ـ ـ ـ ــارس 2018
وال ـلــذيــن أف ــاد فيهما الــديــوان
ب ـ ــوج ـ ــود تـ ـق ــاع ــس م ـ ــن وزارة
األشـغــال في اتخاذ اإلج ــراء ات
المتعلقة باستحداث المشروع
وتــوف ـيــر االعـ ـتـ ـم ــادات الـمــالـيــة
ال ــازم ــة ،وت ــراخ ــي ال ـ ــوزارة في
دراس ـ ــة ال ـع ـط ــاءات م ـمــا تــرتــب
عـلـيــه ان ـت ـهــاء ال ـك ـفــالــة األول ـيــة
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاقـ ـصـ ـي ــن ،وعـ ـ ـ ـ ــدم قـ ـي ــام
ً
المناقص األقل سعرا بتجديد
الـ ـكـ ـف ــال ــة ،مـ ـم ــا دفـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــوزارة
إل ــى ال ـتــرس ـيــة ع ـلــى ث ــان ــي أقــل
ال ـع ـط ــاء ات األم ــر ال ــذي تسبب
بـتـحـمـيــل الـ ـم ــال الـ ـع ــام مـبــالــغ
إضافية تقدر بـ  13.65مليون

أحد مشاريع الطرق لمدينة المطالع
دينار تتمثل في قيمة الفرق في
السعر بين أقل األسعار وثاني
أقل األسعار.

رأي اللجنة
وأشار المجلس إلى أنه اطلع
كذلك على كتاب جهاز متابعة
األداء ا لـ ـحـ ـك ــو م ــي ا ل ـم ـت ـض ـمــن
الـ ــرأي ال ــذي انـتـهــت إل ـيــه لجنة
دراسـ ـ ـ ــة وحـ ـس ــم ال ـ ـخـ ــاف بـيــن
الهيئة ودي ــوان المحاسبة ،إذ
رأت اللجنة سالمة رأي الهيئة
الـعــامــة لـلـطــرق فــي المناقصة،
إضافة إلى كتاب وزير األشغال
حول أهمية المشروع والموافقة

العقيل :الدعم الكامل للفلسطينيين
في مواجهة الغطرسة الصهيونية
ترأست دورة منظمة العمل العربية الـ  90بالقاهرة
أكــدت وزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل ،الدعم الكامل والشامل للشعب
الفلسطيني فــي قضيته ا لـعــاد لــة للحصول
على حقه بإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها
القدس الشريف.
جــاء ذل ــك ،فــي كلمة لـلــوزيــرة العقيل لدى
ترؤسها الدورة الـ  90لمجلس ادارة "منظمة
ال ـع ـمــل ال ـعــرب ـيــة" بـمـقــر الـمـنـظـمــة بــالـقــاهــرة
بمشاركة المدير العام للمنظمة فايز المطيري،
وأعضاء مجلس اإلدارة.
وشددت العقيل على حرص مجلس ادارة
المنظمة الــدائــم على "ان القضية المحورية
وقـضـيــة ال ـع ــرب االول ـ ــى ه ــي قـضـيــة الشعب
الفلسطيني ودعمه للحصول على حقه في
اسـتــرجــاع أرض ــه المحتلة واالع ـتــراف بحقه
فــي تقرير مصيره وإنـشــاء دولـتــه المستقلة
وعاصمتها القدس الشريف".
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت تـ ـق ــدي ــم جـ ـمـ ـي ــع أش ـ ـك ـ ــال ال ــدع ــم
والمساندة والعون للشعب الفلسطيني "في
مواجهة الغطرسة الصهيونية المتعجرفة
وال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازيـ ــة ال ـع ـن ـصــريــة
لـهــذا الـكـيــان الـغــاصــب ،وكــل أشـكــال التمييز
العنصري".
وأشارت إلى أن جدول اعمال الدورة يحفل
بالعديد من المسائل والموضوعات المهمة
ذات الصلة بأهداف المنظمة ،وأنشطتها خالل
العام المنقضي ،فضال عن تقرير خاص بتلك
األنشطة خالل دورتي المجلس ( 89و.)90
وأش ــارت إلــى أن هناك تحضيرات جارية

مــن جـهــة أخـ ــرى ،ت ـبــدأ إدارة
ش ـ ــؤون ال ـمــوظ ـف ـيــن ف ــي وزارة
"األشغال" اليوم حتى  28مارس
الـجــاري تقييم أداء الموظفين
في كل القطاعات عن عام 2018
بعد زوال الموانع المتمثلة في
"ادخ ـ ـ ــال ن ـظ ــام ج ــدي ــد لـلـخــدمــة
المدنية للتقييم".
وبحسب الكتاب الموجه من
اإلدارة إلى مكتب وكيل الوزارة
فقد دعت إلى حضور الرؤساء
الـ ـمـ ـب ــاش ــري ــن وم ـ ـ ــن ي ـل ــون ـه ــم،

ً
التجديد للمضف مديرا
لبنك االئتمان حتى 2023
وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه األخير على مرسوم التجديد
لنائب رئيس مجلس إدارة بنك االئتمان الكويتي ومديره العام
صــاح المضف ،مــدة  4سنوات حتى  ،2023بدرجة وكيل وزارة،
ً
وذلك اعتبارا من  18يوليو المقبل.
وعلمت "الـجــريــدة" ،مــن مـصــادرهــا ،أن مجلس ال ــوزراء أقــر هذا
المرسوم بالمداولتين.

صالح المضف

•

●
العقيل خالل ترؤسها الدورة الـ  90لمجلس إدارة «منظمة العمل العربية»
"ع ـلــى ق ــدم وس ـ ــاق" اس ـت ـع ــدادا لـعـقــد الـ ــدورة
الـعــاديــة الـ ـ  46لمؤتمر الـعـمــل الـعــربــي "مما
ي ـض ـف ــي عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـح ــالـ ـي ــة ن ــوع ــا مــن
الخصوصية واألهمية".
واضافت ان جدول االعمال يتضمن أيضا
مذكرة المدير العام للمنظمة حول تصورات
جدول اعمال المجموعة العربية التي ستعقد
عـلــى هــامــش اع ـمــال الـ ــدورة الـ ـ  108لمؤتمر
الـعـمــل ال ــدول ــي لمنظمة الـعـمــل الــدول ـيــة في
يونيو .2019
وأعربت عن تطلعها للتوصل الــى نتائج

وقــرارات "ايجابية وعملية ملموسة" تساهم
في الدفع بالمنظمة نحو االفضل ،وتحقيق
اهدافها وغاياتها المنشودة في اطار رسالتها
الرائدة لخدمة المواطن العربي ،وبما يضمن
له الحصول على عمل الئق وعيش كريم.
من جانبه ،أكد المدير العام لمنظمة العمل
الـعــربـيــة فــايــز الـمـطـيــري مــا تكتسبه ال ــدورة
الحالية لمجلس ادارة المنظمة من أهمية قبيل
انعقاد ال ــدورة ال ـ  46لمؤتمر العمل العربي
المزمع عقده في القاهرة خالل الفترة من 14
إلى  21أبريل المقبل.

شركات تتأخر في صرف رواتب عمال النظافة والحراسة

لم تصرف
منذ شهرين...
والشركات
تهددهم
بـ«التفنيش»
في حال إثارة
الموضوع

شؤون الموظفين

الموسى لـ ةديرجلا  :ملتزمون بضوابط
تسكين «اإلشرافية» في «هيئة العمل»

ً
استئناف الدراسة فعليا اليوم
بعد عطلة األعياد الوطنية
●

عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع ث ــان ــي أق ــل
األسعار والمقدر بمبلغ 108.45
ماليين دينار الستيفاء الشركة
لشروط تقديم العطاءات.
ولفت إلــى أن الهيئة العامة
لـ ـلـ ـط ــرق ت ـ ـ ــرى أهـ ـمـ ـي ــة ت ـن ـف ـيــذ
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــد م ــن
المشاريع التنموية الستيعابه
 70في المئة من الحجم المروري
الـمـتــدفــق إل ــى مــديـنــة الـمـطــاع
المستقبلية "المدخل الرئيسي".
وق ـ ــال ل ـه ــذه األسـ ـب ــاب واف ــق
مجلس الوزراء على طلب الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ــرق بــال ـم ـضــي فــي
إج ـ ــراءات الـمـنــاقـصــة واالل ـتــزام
بــال ـجــدول الــزمـنــي ال ـم ــدرج في

خطة الهيئة لتنفيذ المشروع.

ً
المعنيين بعملية التقييم طبقا
ل ـل ـه ـي ـكــل ال ــوظ ـي ـف ــي ال ـم ـع ـت ـمــد
للوزارة للقيام بتقييم الموظفين
على األجهزة المعدة لذلك بقاعة
االجتماعات ،وذلك فيما يخص
كل قطاع.
و لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــت إدارة شـ ـ ـ ـ ــؤون
الموظفين إلى وجــوب إحضار
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــوف الـ ـخ ــاص ــة
بــاس ـمــاء الـمــوظـفـيــن العاملين
فــي القطاعات وكـشــوف أسماء
المنقولين والمنتدبين من وإلى
الـقـطــاعــات خ ــال ع ــام التقييم،
مبينة أن مــوا عـيــد التقييمات
ال ـم ـح ــددة لـلـقـطــاعــات سـتـكــون
خالل ساعات العمل الرسمية.

فهد الرمضان

يعود نحو  450ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية اليوم،
بعد انتهاء عطلة األعياد الوطنية ،التي استغرقت األسبوع الماضي
كامال ،بعد أن آثــرت األغلبية ربط العطلة الرسمية المقررة باأليام
التي سبقتها وتلتها.
وفي سياق منفصل ،اليزال عمال النظافة والحراسة في المدارس
التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية يعانون عدم صرف رواتبهم حتى
اآلن ،لرفض الشركات المتعاقدة مع وزارة التربية في مناقصتي
النظافة والحراسة دفعها ،منوهة إلى أن تأخر رواتب عمالة المدارس
أمر غير مقبول ،ويتسبب في ربكة بالمدارس.
وقالت مصادر تربوية لـ"الجريدة" إن معظم عامالت النظافة وحراس
الـمــدارس في إحــدى المناطق التعليمية لم يتسلموا رواتبهم مدة
شهرين متتاليين ،مشيرة إلى أن ذلك يتسبب في أزمات كبيرة لهم,
علما بأن الوزارة كانت وعدت في بداية أزمتهم ،التي طفت على السطح،
عند قيامهم بــإضــراب عن العمل قبل حوالي شهر ،بــأن يتم صرف
رواتبهم المتأخرة خالل أيام ،إال أنهم اليزالون يعانون تأخر صرفها.
وذك ــرت الـمـصــادر أن هـنــاك شــركــات تلجأ إل ــى تــرهـيــب العمالة
وتخويفهم بعدم التحدث عن تأخر رواتبهم ،مشيرة إلى أن إحدى
الشركات أنهت خدمات اثنين من العاملين لديها ،لتحدثهما عن تأخر
صرف الرواتب وحرمانهما من راتب شهرين.

جورج عاطف

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد
ال ـمــوســى" ،الـ ـت ــزام الـهـيـئــة بــال ـضــوابــط الـخــاصــة
بعملية المفاضلة بين الموظفين خالل تسكين
الــوظــائــف اإلشــرافـيــة الـشــاغــرة ،عقب اتـمــام دمج
بــرنــامــج إع ــادة هيكلة ال ـقــوى الـعــامـلــة والـجـهــاز
التنفيذي لـلــدو لــة مــع الهيئة فــي جهة حكومية
واحدة".
وأوض ــح الـمــوســى لــ"الـجــريــدة" أنــه َ"خ ــال أول
اجتماع للجنة شؤون الموظفين سيناقش األمر"،
ً
الفـتــا إلــى أن "ثمة بعض الــوظــائــف الـشــاغــرة في
ً
الهيئة وفي البرنامج سابقا ،تم تأجيل تسكينها
ً
لحين التأكد من عملية الدمج التي تمت أخيرا"،
ً
مطمئنا الموظفين أن "عملية تسكين الشواغر
ستتم وفــق الـضــوابــط المتفق عليها مــن ديــوان
الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة
المالية ،ولن يظل أحد ،وسيعطى كل ذي حق حقه".

وفيما يخص ق ــرار مجلس الـ ــوزراء رقــم 614
لسنة  ،2018القاضي بنقل االختصاصات الواردة
في القانون رقــم  68لسنة  ،2015بشأن العمالة
المنزلية مــن وزيــر الداخلية إلــى الهيئة العامة
للقوى العاملة ،بين الموسى أنه "جرت اجتماعات
تنسيقية عدة بين الهيئة ووزارة الداخلية بشأن
آلـيــة تطبيق ال ـق ــرار ،تــم خــالـهــا مناقشة جميع
الجوانب المتعلقة بنقل االختصاصات" ،الفتا إلى
أن "الهيئة في انتظار اعتماد الهيكل التنظيمي
من ديــوان الخدمة المدنية لبدء عملية تسكين
الوظائف من خالله".
وأضـ ــاف أن ــه "ت ــم االن ـت ـهــاء م ــن ت ــدري ــب موظفي
الهيئة ،من قبل وزارة الداخلية ،الذين سيعملون
في إدارة العمالة المنزلية ،على آليات العمل داخل
اإلدارة" ،كاشفا أنه "فيما يخص الموظفين المدنيين
الـعــامـلـيــن فــي اإلدارة ويـتـبـعــون وزارة الــداخـلـيــة،
الراغبين في االنتقال للعمل بالهيئة ،فهم مرحب
بهم إذا أرادوا ذلك".

«المحاسبة» يناقش أجندة  2030للتنمية
أعـلــن دي ــوان الـمـحــاسـبــة تنظيمه نــدوة
حول تنفيذ أجندة  2030للتنمية المستدامة
غدا ،وذلك بالتعاون مع مجلس األمة وغرفة
التجارة والصناعة.
وقالت مديرة إدارة الرقابة على الشؤون
االقتصادية والتنظيمية للوزارات واالدارات
الحكومية ورئيسة فريق التنمية المستدامة
ب ــال ــدي ــوان فــاط ـمــة ال ـب ـص ـيــري ،إن ال ـن ــدوة
ت ــأت ــي تــأك ـيــدا ل ـل ــدور ال ـعــال ـمــي وال ـح ـيــوي
لألجهزة العليا للرقابة في متابعة جاهزية

ال ـح ـك ــوم ــات ف ــي ت ـن ـف ـيــذ أه ـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
المستدامة.
وأضافت البصيري ،أن الديوان سيعرض
خ ــال الـ ـن ــدوة أبـ ــرز ال ـج ـهــود واالنـ ـج ــازات
الـ ـت ــي ح ـق ـق ـهــا ف ــي ه ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،تـمـهـيــدا
إلص ــدار تقريره األول وفــق ال ــدور المنوط
به ،واستنادا إلى قرارات الجمعية العامة.
وأوضحت أن فريق التنمية المستدامة
بالديوان يهدف من تنظيم هذه الندوة الى
التعرف على دور مجلس األمة في متابعة

تنفيذ أجـنــدة أه ــداف التنمية المستدامة،
بمشاركة النائب عمر الطبطبائي.
ولفتت إلى أن غرفة التجارة والصناعة
ستشارك في الندوة ،للحديث حول شمولية
أهداف التنمية المستدامة ،ودور المجتمع
المدني والقطاع العام إلــى جانب المعهد
ال ـعــربــي للتخطيط والـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة
ل ـح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة ،وذل ـ ــك ب ـح ـضــور ممثلي
الجهات المشمولة برقابة الديوان.

ّ
مواطن يخطف امرأة ويسلم نفسه لـ «المباحث»

●

محمد الشرهان

ّ
ســلــم الـمــواطــن ال ــذي خطف ام ــرأة مــن أمــام
كلية سعد العبدالله للعلوم األمنية ،مساء أمس
األول ،نفسه إلى رجال مباحث اإلدارة العامة
للمباحث الجنائية ،صباح أمــس ،وتبين أن
الخاطف على عالقة بالمخطوفة ،وأن ما حدث
كان بسبب خالفات شخصية.
وفي التفاصيل ،قال مصدر أمني لـ "الجريدة"
إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا
يفيد بوجود عملية خطف واعتداء بالضرب
على امرأة بالمواقف الخارجية ألكاديمية سعد

ّ
العبدلله للعلوم األمنية ،مشيرا الى أن المبلغ
ذكر في بالغه أن امرأة كانت تستنجد بالمارة
خالل إدخال المواطن لها عنوة داخل مركبته،
وأدلى بأوصاف المركبة.
وأضاف أن عمليات الوزارة عممت أوصاف
ال ـخ ــاط ــف ومــرك ـب ـتــه ،واس ـت ـن ـفــرت دوري ـ ــات
النجدة واألمن العام بحثا عن المركبة ،التي
تــوج ـهــت  -ح ـســب ال ـب ــاغ  -بــات ـجــاه م ــزارع
العبدلي ،وقد عثر رجال األمن على المركبة
بالقرب من محطة وقود على الدائري الرابع،
ّ
وتبين إتــاف أحد إطاراتها وكسر في أحد
ج ــوان ــب زج ــاج ـه ــا ،ولـ ــم ي ـت ــم ال ـع ـث ــور عـلــى

المواطن والمرأة اللذين كانا بداخلها.
وذكر المصدر أن مستخدمي المركبة ،وفق
إفــادة العاملين بمحطة الوقود ،قاما بتغيير
مركبتهما والذا بالفرار الى جهة غير معلومة،
مشيرا الــى أن دوري ــات النجدة واألم ــن العام
قاموا بتمشيط مزارع العبدلي.
وأوضـ ـ ــح أن رجـ ـ ــال األمـ ـ ــن ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــوا
يعاينون المركبة ،تلقوا بالغا من اإلدارة العامة
للمباحث الجنائية أفادت من خالله بأن قائد
ّ
المركبة سلم نفسه لرجال المباحث وبرفقته
المرأة التي خطفها ،فأحالهما رجال المباحث
الى جهات االختصاص.

سلة أخبار
وزير المالية المنغولي
يزور الكويت غدًا

قال سفير الكويت لدى منغوليا
محمد املطيري أمس ،إن وزير
املالية املنغولي تشيميد
خوريلبان سيقوم بزيارة
رسمية للكويت غدًا وبعد غد،
في إطار تعزيز العالقات بني
البلدين الصديقني.
وأضاف السفير املطيري ،في
بيان ،أن خوريلبان سيلتقي
ً
خالل الزيارة كال من وزير املالية
د .نايف الحجرف ،واملدير العام
للصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية عبدالوهاب
البدر ،والعضو املنتدب للهيئة
العامة لالستثمار فاروق
بستكي .وأشار إلى أهمية زيارة
وزير املالية املنغولي خصوصًا
أن منغوليا والكويت شريكان
في مبادرة الحزام والطريق
إذ تربط هذه املبادرة الصني
بأوروبا عبر منغوليا ودول
ً
آسيا الوسطى وغربها وصوال
إلى دول املنطقة.

«منابر النور» تطلق
«ال تهجروه»
أعلن رئيس وقفية منابر النور
لحفظ القرآن الكريم وفهمه
د .عيسى الظفيري ،إطالق
حملة "ال تهجروه" في شهر
مارس الجاري بالتعاون مع
لجنة "مصابيح الهدى".
وقال الظفيري في تصريح
صحافي أمس ،إن "الحملة
تهدف إلى ترسيخ فضل
القرآن الكريم في قلوب الناس،
والتأكيد على ضرورة ّ
تدبر
كتابه تعالى ،وبيان أهمية
العمل بالكتاب الحكيم كي ال
يكون حجة علينا يوم القيامة".
وأضاف أنه "سيتم اتخاذ
وسائل وفعاليات عديدة
لتنفيذ أهداف هذه الحملة،
منها عقد محاضرات في
تفسير بعض سور وآيات
كتاب الله ،وإنتاج رسائل
ومقاطع متميزة تطرح ألول
مرة في هذا الشأن في وسائل
التواصل االجتماعي ،وإقامة
مسابقات ثقافية جماهيرية
ورصد جوائز قيمة لها".

«النجاة» :توزيع كفاالت
على  2000يتيم باألردن

أعلنت جمعية النجاة الخيرية،
أن وفدا منها يضم رئيس لجنة
كيفان الشيخ عود الخميس،
ومدير لجنة زكاة األندلس
بدر الشراح ،قام بزيارة تفقدية
ملشاريع وأعمال الجمعية
باألردن .وقال الشيخ الخميس،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن الوفد شارك في حفل زواج
جماعي لـ  15حالة من أبناء
الالجئني السوريني ،لتلمس
حاجاتهم ومعرفة أوضاعهم
وظروف معيشتهم .وأشار إلى
أنه تم خالل الزيارة توزيع
كفاالت شهرية على  2000يتيم
تكفلهم الجمعية باألردن من
أبناء الالجئني السوريني ،عالوة
على توزيع مساعدات مقطوعة
لـ  100يتيم آخرين وأسرهم
من أيتام الالجئني السوريني
وغيرهم ،وتوزيع مساعدات لـ 50
من أسر األيتام السورية.

«إشاعة العلوم» الهندية
احتفلت بأعياد الكويت
أعلن املدير العام لجمعية
جامعة إشاعة العلوم بالهند
حذيفة الوستانوي أن الجمعية
أصدرت بيانا حثت فيه على
الدعاء للكويت في جميع
املساجد التي يصل عددها إلى
أكثر من .7000
وقال الوستانوي ،في تصريح
أمس ،إن الجمعية احتفلت
باألعياد الوطنية للكويت،
تحت رعاية سفير الكويت لدى
الهند جاسم الناجم ،تعبيرا
من الشعب الهندي إلى الشعب
الكويتي .وأضاف أن الجمعية
أصدرت بيانا صحافيا وفاء
للشعب الكويتي بمناسبة
األعياد الوطنية ،مبينا أن العمل
الخيري الكويتي من قبل شركاء
الجمعية منذ عام  2016استفاد
منه  803آالف من خالل 4800
مشروع.

4
محليات
باسل الصباح :االلتزام بتحديث معايير ضمان سالمة المرضى
ةديرجلا
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شارك في القمة العالمية الصحية بالسعودية
عادل سامي

أك ــد وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـش ـيــخ د .بــاســل
الصباح التزام الوزارة بتحديث وتطوير
السياسات والمعايير الخاصة بضمان
س ــام ــة ال ـم ــرض ــى ووض ـع ـه ــا ع ـلــى قـمــة
أولويات الوزارة ،من خالل برنامج عمل
الحكومة والخطة االنمائية للدولة.
جــاء ذلــك فــي تصريح لــ"كــونــا" ،خالل
ح ـضــور ال ـص ـبــاح وت ــرؤس ــه وف ــد وزارة
ال ـص ـحــة ف ــي ال ـق ـمــة الـ ــوزاريـ ــة الـعــالـمـيــة
الرابعة ،التي تستضيفها السعودية تحت
رعــايــة خــادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز ،وتنظمها وزارة
الصحة السعودية بمدينة جدة ،بمشاركة
نحو  50وزيرا للصحة من مختلف دول
العالم ومنظمة الصحة العالمية.
وقال الصباح إن وزارة الصحة حريصة
عـلــى تـطــويــر بــرنــامــج ســامــة الـمــرضــى،
الذي تطبقه منذ عدة عقود مضت ،بدء ا
ب ـبــرنــامــج م ـكــاف ـحــة الـ ـع ــدوى بــال ـمــرافــق
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وم ـ ـ ـ ـ ــرورا بـ ـب ــرام ــج ال ـ ـجـ ــودة
واالعـ ـتـ ـم ــاد ب ـم ــا تـتـضـمـنــه م ــن مـعــايـيــر
ومؤشرات لضمان سالمة المرضى.

في مجال آخــر ،ينظم مجلس أقسام
الطوارئ في وزارة الصحة بالتعاون مع
المنظمة اإلقليمية  ،MENATOXاألربعاء
المقبل فعاليات مؤتمر الشرق األوسط
وشمال إفريقيا الثامن لطب السموم.
وقــال رئيس المؤتمر واختصاصي
طب الطوارئ في مستشفى األميري د.
عبداللطيف الـعــومــي ،إن هــذا المؤتمر
ي ـع ــد األول ال ـ ـ ــذي ي ـع ـق ــد فـ ــي ال ـك ــوي ــت
والثامن على مستوى إقامته من منظمة
الـشــرق األوس ــط وشـمــال إفريقيا لطب

السموم ،وسوف ينطلق من مركز جابر
الثقافي برعاية وزير الصحة د .باسل
الصباح.
ولـفــت الـعــومــي إل ــى اهـتـمــام المؤتمر
بتطوير مجال طب السموم في الكويت
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن خـ ـ ـب ـ ــرات ال ـب ــاح ـث ـي ــن
والمشاركين في المؤتمر ،وتشكيل نواة
لفكرة إنـشــاء مــركــز للسموم فــي الـبــاد،
ً
وهو المشروع الذي طال انتظاره ،مشيرا
إلى السعي إلى تأسيس دور مهم للكويت
في هذا المجال بالمنطقة.

«مكافحة السرطان السعودية»:
جهود «كان» نموذجية

ً
الصالح يهدي إلى الوفد السعودي درعا تذكارية
زار وف ــد م ــن جـمـعـيــة مـكــافـحــة ال ـســرطــان الـخـيــريــة ف ــي اإلح ـســاء
بالسعودية ،الكويت ،لالستفادة من الجهود الكبيرة التي تقوم بها في
مجال التوعية والكشف المبكر عن األمراض السرطانية ،واالطالع على
تجربة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) ،باعتبارها
نموذجا لحمالت التوعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة حملة "كــان" ،د .خالد الصالح ،إن
الوفد قام بزيارة مقر حملة "كــان" ،واطلع عن قرب على آلية عملها،
ومبادراتها التوعوية والتدريبية المستمرة على مدار العام ،كما قام
بزيارة مركز الكويت لمكافحة السرطان ،ومركز تدريب حملة "كان".
وأوض ــح أن الــوفــد أبــدى إعجابه بما تـقــوم بــه حملة "ك ــان" لنشر
التوعية بالسرطان ،مشيدا بــالــدور الكبير الــذي تقوم بــه للتوعية
بالمرض في الكويت ،كما أثنى الوفد على الجهود الكبيرة التي يقوم
بها االتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ،والتي تعد جمعية اإلحساء
أحد أعضاء االتحاد الفاعلين به ،وأكد الوفد أن االتحاد يعكس قيمة
الوحدة الخليجية بالمجال الطبي فيما يتعلق بالسرطان.
ولفت الصالح إلى أن أعضاء الوفد أشــادوا أيضا بدور الجمعية
الكويتية لمكافحة التدخين ،والهيئة اإلسالمية العالمية الخيرية ،في
بناء مركز الرعاية التلطيفية بمنطقة الصباح الطبية ،معربين عن
نيتهم إنشاء مركز متخصص في اإلحساء يهدف إلى إعطاء األمل
لمرضى السرطان ،ويكون مركزا ترفيهيا لهم.

ً
باسل الصباح مشاركا بالقمة الوزارية الصحية العالمية
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الغانم :الهالل األحمر الكويتي مجسد
لسياسة األمير في التدخل اإلنساني

زار الهالل األردني ومركز الحسين للسرطان
علي الصنيدح

زار رئيس المجلس مرزوق
الغانم والوفد البرلماني
المرافق له الهالل األحمر
األردني ومركز الحسين
للسرطان.

توزيع أكثر من 1000
طرد من المساعدات
الغذائية والصحية
على أكثر من 1000
أسرة من الالجئين
الفلسطينيين

أشاد رئيس مجلس االمة مرزوق
الـ ـغ ــان ــم بـ ــالـ ــدور االنـ ـس ــان ــي ل ــدول ــة
الكويت ،ودعمها المستمر لالجئين
السوريين والفلسطينيين ،مشيرا
الى جهود سمو امير البالد الشيخ
صباح االحمد في رسم البسمة على
وج ــوه الـعــديــد مــن األس ــر المنكوبة
ورفع المعاناة عنها.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـغـ ــانـ ــم ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـ ـح ــاف ــي امـ ـ ـ ــس ،عـ ـق ــب جـ ــولـ ــة فــي
مرافق الهالل االحمر االردني ومركز
الحسين للسرطان :تشرفت وإخواني
أع ـضــاء الــوفــد الـبــرلـمــانــي الكويتي
وأخ ــواتـ ـن ــا وإخ ــوانـ ـن ــا م ــن أع ـض ــاء
ال ـه ــال األح ـم ــر ال ـكــوي ـتــي بــافـتـتــاح
عيادة الهالل األحمر الكويتي لعالج
الالجئين السوريين.
وت ــاب ــع ان ال ــوف ــد ال ـكــوي ـتــي اطـلــع
خ ــال زي ــارت ــه لـمـقــر ال ـه ــال األحـمــر
األردني على مركز التدريب المهني،
مضيفا :استمعنا إلى كلمات رئيس
الـ ـه ــال األحـ ـم ــر األردن ـ ـ ــي وإش ــادت ــه
بــدور الهالل األحمر الكويتي ولوال
دعمه ومساندته لما استمرت هذه
األنشطة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ان الـ ـج ــان ــب
الـ ـك ــويـ ـت ــي قـ ـ ــام بـ ـت ــوزي ــع أك ـ ـثـ ــر مــن
 1000طرد من المساعدات الغذائية
والصحية ألكثر من  1000أسرة من
ا لــا جـئـيــن الفلسطينيين ،مضيفا:
باألمس كنا مع الالجئين السوريين

الغانم خالل زيارته الهالل األحمر األردني ومركز الحسين للسرطان
واليوم مع الالجئين الفلسطينيين،
وجزيل الشكر وعظيم االمتنان لكل
من نظم ورتب هذا األمر.
وتـ ــابـ ــع :رأيـ ـن ــا اح ـت ـف ــاء األطـ ـف ــال
الفلسطينيين بالكويت وبنا كوفد
برلماني كويتي وذكرهم لكل ما قام
ويـقــوم بــه سمو أمير الـبــاد الشيخ
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،م ـب ـي ـنــا ان س ـمــوه
رسـ ــم ال ـب ـس ـمــة ع ـلــى وج ـ ــوه الـعــديــد
من األسر المنكوبة وساهم في رفع
الـمـعــانــاة عــن الــاجـئـيــن الـســوريـيــن
والفلسطينيين.
وقــال الغانم :بقدر ما يحزننا ما
نراه من معاناة تعرضت لها شعوب
عربية مسلمة فإنه في نفس الوقت
نفتخر ونعتز بأنها لم تترك وحيدة،
وأن هناك من هب لمساعدتهم ليس
اليوم فقط وإنما على مدار السنين
واألوق ـ ـ ــات واألزمـ ـن ــة وع ـل ــى رأس ـهــم

جانب من النواب ومسؤولي الهالل األحمر وسفير الكويت خالل الحملة

سمو أمير البالد والشعب الكويتي
ً
م ـم ـث ــا ب ــال ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـكــوي ـتــي
وجمعيات الخير الكويتية.
وقدم الغانم الشكر للهالل األحمر
األردني والمملكة األردنية الهاشمية،
الف ـت ــا الـ ــى ان ـه ــا تـحـمـلــت أك ـث ــر مما
يمكن أن تحتمل ،وفـتـحــت أبــوابـهــا
ومنازلها وطرقها و قـلــوب أبنائها
لالجئين الفلسطينيين ومن بعدهم
للسوريين.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :ن ـ ـقـ ــدر تـ ـق ــدي ــره ــم ل ـنــا
ككويتيين عندما يقولون ان الكويت
عـلــى رأس ال ـ ــدول ال ـتــي هـبــت وأت ــت
لمساعدة األردن في تحمل واحتواء
ال ــاج ـئ ـي ــن األشـ ـ ـق ـ ــاء فـ ــي فـلـسـطـيــن
وسورية.
وأم ـ ــل ال ـغ ــان ــم أن تـسـتـمــر أع ـمــال
الخير ،ويستمر الشعب الكويتي في
دعم إخوانه وأشقائه الفلسطينيين
والـ ـس ــوريـ ـي ــن أو أي مـ ــن ال ـش ـع ــوب
العربية المسلمة.
وفي ختام تصريحه اعرب الغانم
عــن شكره وتـقــديــره لسفير الكويت
ل ــدى الـمـمـلـكــة االردنـ ـي ــة الـهــاشـمـيــة
عزيز الديحاني على ما قدمه من اجل
تسهيل مهمة ا لــو فــد الكويتي ،وما
يقوم به من واجبات انسانية تجاه
الالجئين السوريين والفلسطينيين،
مشيرا الى ما يحظى به السفير من
اشادات من الجميع.
وكان الغانم قام والوفد البرلماني
المرافق له بجولة في مرافق الهالل
األح ـمــر األردنـ ــي بمنطقة الــوحــدات
حـيــث شـهــد فـعــالـيــات حـمـلــة الـهــال
األحمر الكويتي المقامة هناك تحت
شعار «من أطفال الكويت إلى أطفال
فلسطين».

5

برلمانيات

افهموا العراق كما هو

خالد حسين الشطي*

يبني عـلـمــاء االج ـت ـمــاع ويـمـضــي الـفــاسـفــة والـحـكـمــاء
ً
على أن لألمم والشعوب أرواحا ،وللبلدان واألوطان سمات
ً
وخصاال ،تخلق لها شخصيات وتظهر في كيانات معنوية
أقرب إلى الروحيات ،وال سيما الموغلة منها في الحضارة
وال ـع ــراق ــة ،فـكـيــف بـمــن اس ـتــل اس ـمــه مـنـهــا وانـ ـ ّ
ـدك وج ــوده
ً
ً
واضمحل فيها ،حتى عاد رمزا لها وعنوانا؟
وأم ــام الـعــراق ،ال بــد مــن حكمة فــي التعاطي وعمق في
الفهمُ ،
وبعد عن المكابرة ونأي عن االرتجال ...وأول ما يلوح
لك هنا من روح العراق وشخصيته ،هو هويته ،القبول بها
ً
ً
نزوال على الحق وإيمانا به ،أو اإلذعان والتسليم لها مجاراة
ً
للواقع وأخذا باألسباب.
َّ ّ
الهوية التي صبغته ،واضـطــرت كــل حكامه لمراعاتها
ً
ً
وحـمـلـتـهــم ع ـلــى ال ـت ـمــاهــي م ـع ـهــا ،إم ــا إخ ــاص ــا وص ــدق ــا
ُ ً
ً
َّ
أو كــرهــا واحـتـيــاال ،مــن خلفاء بني الـعـبــاس الــذيــن ادع ــوا
الــدخــول فــي أهــل البيت ووظ ـفــوا نسبهم الهاشمي لذلك،
حتى المغول أنفسهم واإلليخانيين ثم الصفويين ،الذين
اندكوا في الهوية وتطابقوا معها ،وانتهاء بملوك الحجاز
«الهاشميين» فيصل وغــازي (أما العثمانيون فلم يكونوا
ً
ً
ً
حـكــامــا لـلـعــراق بـقــدر مــا كــانــوا اسـتـعـمــارا عــامــا للمنطقة
والبالد العربية ككل) ...كلهم انطلقوا من أن العراق هو عراق
ّ
التشيع آلل محمد ،الذي يحمل من التمدن
المقدسات وعراق
والتحضر والزخم العاطفي وسعة الصدر ما يطيق تعدد
المذاهب ويفسح لجميع الفرق اإلسالمية ،بل يسع األديان
األخرى من مسيحية ويهودية وصابئة ويرحب بها.
الــوحـيــد ال ــذي تـعــالــى عـلــى هــويــة ال ـعــراق وازدراه ـ ــا هو
ص ــدام .ولــم يكتف بــذلــك حتى عمد لمسخها وسـعــى إلى
تغييرها فــي عمليات ديمغرافية نوعية ،تعيد التركيبة
السكانية وتقلبها ،بما يزيل الهوية التاريخية للعراق منذ
ً
ً
ظهور اإلســام! فكان كمن يردم بحرا بل محيطا بمجرفة،
ً
ّ
ويهد جبال ،بل سلسلة جبال ،بمعول! وهذا بالتحديد كان
السبب األعمق والسر األبعد لسقوط نظامه وهالكه.
وهنا علينا أن نتوقف ،ونهمس في آذان من يهمهم األمر،
َّ
ممن َّ
شمر عن ساعده وأقبل ،وكشف عن ساقه وتحزم ،أن
َّ
«ائـتــوا البيوت مــن أبــواب ـهــا» ...إن الــدخــول إلــى الـعــراق من
«البوابة العربية» عبر خطاب يستبطن ملء الفراغ بما يحول
دون االمـتــداد الفارسي ،هو المقولة الصدامية والنظرية
البعثية بعينها ،وهي فلسفة «البوابة الشرقية» التي َّ
جرت
على العراق والمنطقة ما َّ
جرت.
علينا أن نـخــرج مــن ُ
«عـقــدتـنــا» ونتعاطى بما يتجاوز
محنتنا ،ونتفهم الحقائق التاريخية والجغرافية كما هي،
ونرى األمور من خالل ما تفرزه معطيات الساحة ومخرجات
السياسيين ،بل القادة
الواقع المعيش ...وقد يفاجأ جملة من
ُ
العرب ،الذين غلبهم اإلعالم وأخذهم التلقين ،وقل إن شئت
دس الــرأس في التراب ،من هذا الظهور الصارخ للشعائر
الــديـنـيــة الشيعية ،وتـصــدمـهــم ال ـقــدرة عـلــى ه ــذه التعبئة
المليونية السنوية ،والحضور الجماهيري الكاسح ،الذي
يمسح العراق من أقصاه إلى أدناه براية «الحسين» الحمراء..
ولكن هــذا ليس لنا نحن فــي الكويت ،الجيرة األقــرب إلى
ضلعي المثلث الــذي يعتصرنا :الـعــراق وإي ــران ،بــل حتى
الضلع الثالث فــي امـتــداده الساحلي ومنطقته الشرقية،
ً
فنحن نعرف جيدا أن هذه هي الهوية الحقيقية للمنطقة،

وهذا هو الواقع الذي عجزت مطحنة الحروب المتالحقة،
وأخفقت السجون والمعتقالت ،وعجز االضطهاد والتنكيل
وح ـتــى الـمـقــابــر الـجـمــاعـيــة ،وفـشـلــت س ـيــاســات التهجير
القسري وعمليات التغيير الــديـمـغــرافــي ...عــن أن تمسها
ً
ً
وتنال منها ،بقي العراق كما كان ،بل ازداد تألقا وإشراقا.
وهــذه هي الــرؤيــة والسياسة التي كانت تحملها دولة
ال ـكــويــت ،قـبــل ال ـتــوغــل الـتـكـفـيــري ،ون ـمــاء ال ـت ـيــار الــديـنــي،
والسقوط في هاوية التطرف ،الذي أنزل بالبعض لوثة عقلية
وألحق بآخرين العمى والصمم! ولو عدنا ألرشيف عالقتنا
بــالـعــراق ،لطالعتنا أول مــا طالعتنا صــور حكام الكويت
ورجاالتها في زيارات للعتبات المقدسة .ومما علينا فهمه
واستيعابه ،أن عبدالله أو صباح السالم لم يذهبا لزيارة
العتبات المقدسة من فراغ ،ولم يحمال الهدايا والقربات من
ُّ
تشيع ّ
وتعاط استراتيجي،
لعلي أو والء للحسين! بل من فهم
ٍ
وحكمة تفرض تجاوز التعصب المذهبي والحقد التكفيري،
والـنـظــر فــي مصلحة الـكــويــت قبل كــل ش ــيء ،الـتــي تفرض
احترام الجار ،وأولى مراتب االحترام هي النزول على هويته
واالع ـتــراف بشخصيته .ولــو كــان الـعــراقـيــون الحقيقيون
يملكون أمرهم ،وكانت أيديهم مبسوطة ،وكان االضطهاد
ً
عنهم محسورا ،لما كانت مطالبات عبدالكريم قاسم لتكون،
وال حادثة «الصامتة» لتقع ،وال كان الغزو الصدامي ليجري،
لكنها األيدي التي َّ
غيبت الشعب ،وراحت تغذيه عبر إعالم
شموليَّ ،
صور لها ما شاءت ،وساقها نحو ما أرادت.
ً
ال ـع ــراق ـي ــون ك ــرم ــاء ،ب ــل ف ــي ص ـ ــدارة ال ـع ــرب ك ــرم ــا دون
منازع ،وعاطفيون لقلوب مألها حب أهل البيت ومعايشة
ظــامــاتـهــم ،تتفوق فيهم األريـحـيــة ويغلبهم الـحـيــاء ،وال
ي ـهــزم ـهــم شـ ــيء ُ
وي ـش ـع ــره ــم بــال ـع ـجــز إال اإلح ـ ـسـ ــان .وهــم
مـتـســامـحــون ف ــي ك ــل شـ ــيء ،إال ف ــي هــويـتـهــم وكــرام ـت ـهــم،
ومذهبهم أمر في صميم هويتهم ،فالعراق عندهم ال ُيذكر إال
ً
مضافا إليه المقدسات ،إنه عراق المقدسات ،عراق العتبات،
عراق علي والحسين ،من سامراء الى النجف وكربالء ،وفي
الـقـلــب ب ـغــداد ،راي ــات رفعتها ســواعــد فتية آم ـنــوا بربهم،
وسقيت بأنهار من دمائهم ،والرجال ال يتخلون عن راياتهم.
ً
في رأيي المتواضع أننا تأخرنا كثيرا في االنفتاح على
العراق ،وإن كان العذر في عدم االستقرار ،فإن أبواب التدخل
في الحقل االجتماعي ،الرافد األصلي للميدان السياسي،
كانت مشرعة ،وال سيما عن طريق المرجعية الشيعية التي
كانت وما زالت منفتحة على الكويت بشكل كبير ،ويبدو
المباشر بملف اإلرهاب ،وعدم
أنها حفظت لها عدم تلوثها
ِّ
ّ
تدخلها بما يفتت الـســاحــة ويـعــقــدهــا ويــزيــد مــن تأجيج
الصراعات فيها.
ً
ً
ً
عموما ،أن تأتي متأخرا خير من أال تأتي أبدا ...لكن علينا
أن نعرف مــن أي األب ــواب نــدخــل ،وكيف عسانا أن نكسب
هذا الشعب ،فهو الثروة الحقيقية ،قبل الصفقات وتكوين
األســواق التجارية وخلق التكامل االقتصادي الــذي يولد
ً
ً
حرصا متبادال يبعث على االستقرار ،فإن الضمانة األولى
واألخيرة هي بناء سد من الرفاهية والنعيم الذي يجب أن
يعيشه العراقي (وال سيما في جنوبه) ،مما يجعله يزهد في
الهجرة إلى الكويت ،ناهيك بغزوها واحتاللها.
* عضو مجلس األمة

«حق االطالع على المعلومات» ...مشروع حكومي تقره «التشريعية»
اللجنة رفضت اقتراحين نيابيين قدمهما هايف والدالل وصفاء والشاهين والدمخي
●

محيي عامر

انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــة وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة
البرلمانية ا لــى الموافقة على
مشروع الحكومة بشأن تنظيم
حق االطــاع على المعلومات،
فـ ـيـ ـم ــا رفـ ـ ـض ـ ــت االق ـ ـتـ ــراح ـ ـيـ ــن
النيابيين بهذا الصدد ،وسط
ت ـب ــاي ــن ف ــي االراء ب ـي ــن بـعــض
الجهات الحكومية حول بعض
مواد مشروع الحكومة.
وبينما أيد عدد من الجهات
الـمـشــروع الحكومي مــع ابــداء
بـعــض ال ـمــاح ـظــات ،ج ــاء رأي
بنك الكويت المركزي بان يتم
ت ـعــديــل ق ــان ــون ان ـش ــاء الـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد،
واضــافــة احـكــام «االط ــاع على
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات» ال ـ ـيـ ــه ،اي دم ــج
المشروع واالقتراحين بمشروع
مكافحة الفساد ،وذلك حتى ال
يتم انشاء جهاز جديد يتولى
مهمة تنفيذ هذا القانون تقليال
للكلفة المالية واالدارية.
وط ــال ـب ــت وزارة الــداخ ـل ـيــة
بتغليظ الـعـقــوبــة ال ـ ــواردة في
المادتين  ،15و 16بالمشروع
الـحـكــومــي بــالـقــدر ال ــذي تكون
ف ـي ــه رادع ـ ـ ــة ل ـت ـنــاســب الـ ـج ــزاء
مـ ــع ال ـ ـجـ ــرم الـ ـم ــرتـ ـك ــب ،حـيــث
رأت عـ ـ ـ ــدم ت ـ ـنـ ــا سـ ــب ا لـ ـ ـج ـ ــزاء
الــوارد في المادتين مع الجرم
ال ـم ـت ـع ـلــق بـ ــاإلتـ ــاف ال ـع ـمــدي
للمستندات او الوثائق الخاصة
بالمعلومات ،وكــذلــك االخــال
ب ـســريــة ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـقــررة
ب ـمــوجــب هـ ــذا ال ـق ــان ــون او اي
قانون اخر اضافة الى ان هذه
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ت ـت ـع ـلــق ب ــاالم ــن
الوطني واالمن العام والقدرات

الدفاعية واالسـلـحــة وغيرها،
م ـمــا ي ـجــب عـلـيــه تـغـلـيــظ هــذه
ال ـع ـقــوبــة ب ــال ـق ــدر ال ـ ــذي تـكــون
ف ـيــه رادع ـ ــة ل ـكــل م ــن ت ـســول له
نفسه ات ــاف هــذه المستندات
او االخالل بسريتها.
وجاء في نص تقرير اللجنة
ال ـ ــذي ادرج ع ـلــى ج ـل ـســة بعد
غــد ،وحصلت «الـجــريــدة» على
نسخة منه بشأن االقتراحين
ب ـق ــان ــون ـي ــن االول مـ ــن مـحـمــد
الدالل وصفاء الهاشم واسامة
الـ ـش ــاهـ ـي ــن وعـ ـ ـ ـ ــادل ال ــدم ـخ ــي
ومـ ـب ــارك ال ـح ـج ــرف ،وال ـثــانــي
م ــن مـحـمــد هــايــف اض ــاف ــة الــى
مشروع الحكومة ،ما يلي:
ت ـض ـم ــن االق ـ ـت ـ ــراح ب ـق ــان ــون
االول ا ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــة (  )47م ـ ـ ــادة
ال ـ ــى الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم ( )2لـسـنــة
 2016فــي ش ــأن ان ـشــاء الهيئة
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد
واالحـ ـك ــام ال ـخــاصــة بــالـكـشــف
ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ــذم ـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ن ـص ــت
ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـمـ ـلـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى اح ـ ـكـ ــام
جـ ــديـ ــدة ب ــاح ـق ـي ــة االشـ ـخ ــاص
ف ــي االطـ ـ ــاع وال ـح ـص ــول على
ج ـم ـيــع ال ـم ـع ـلــومــات ال ـت ــي في
حـ ـ ـ ـ ــوزة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات مـ ـ ــع ح ــري ــة
اس ـت ـخــدام ـهــا اال م ــا دخـ ــل في
ن ـط ــاق االس ـت ـث ـن ــاءات الـ ـ ــواردة
ف ـ ــي االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ب ـ ـقـ ــانـ ــون ،كـمــا
نــص االقـتــراح بقانون على ان
تقوم الجهات المعنية بوضع
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـب ــرام ــج
والخطط والسياسات الخاصة
بالدفاع عن حق االشخاص في
االطــاع على المعلومات ،غير
الـشـخـصـيــة ،وال ـح ـص ــول على
نسخة منها ورصد المخالفات
ون ـش ــر ال ـت ـق ــاري ــر والـ ــدراسـ ــات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن مـ ـ ـع ـ ــوق ـ ــات

ي ـ ـ ـ ــرى أن م ـ ـ ــن اال نـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب أن
يـ ـت ــم دم ـ ـ ــج مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـق ــان ــون
واالقـ ـت ــراحـ ـي ــن ب ـق ــان ــون ـي ــن فــي
مشروع واحد ،وادخاله كتعديل
على احكام القانون رقم  2لسنة
 2016بشأن إنشاء الهيئة العامة
ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـس ــاد واالح ـ ـكـ ــام
ال ـخ ــاص ــة بــال ـك ـشــف ع ــن الــذمــة
المالية وذلك لالسباب التالية:
 إسناد تنفيذ هــذا القانونل ـج ـهــاز ق ــائ ــم بــالـفـعــل ب ــدال من
ان ـ ـش ـ ــاء ج ـ ـهـ ــاز جـ ــديـ ــد ي ـتــولــى
مهمة تنفيذ قانون تنظيم حق
االطالع.
 حـ ــق االطـ ـ ـ ــاع هـ ــو تـفـعـيــلالتفاقية االمم المتحدة لمكافحة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـش ـف ــاف ـي ــة
والنزاهة تقليال للكلفة المالية
واالدارية.
 دم ـ ـ ــج م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـق ــان ــونواالقتراحين بقانونين يحقق
التوازن في توفير الحماية لحق
ال ـخ ـصــوص ـيــة واالس ـت ـث ـن ــاءات
ال ــازم ــة لـتـنـظـيــم ح ــق االط ــاع
ال ـتــي تـلـبــي مـتـطـلـبــات الـســريــة
الالزمة العمال البنك المركزي.

عرض عمل اللجنة

بنك الكويت المركزي

«التشريعية» في اجتماع سابق
ممارسة الحق في االطالع على
ال ـم ـع ـلــومــات وك ـي ـف ـيــة الـتـغـلــب
عـلـيـهــا ،واصـ ــدار دل ـيــل واضــح
ومبسط يحتوي على معلومات
تسهل الممارسة الفعالة لهذه
الحقوق في ظل القانون.

االقتراح الثاني
تضمن االقتراح بقانون 63
مادة لتنظيم حق االطالع على
المعلومات ،جــاء ت فــي عشرة
ف ـص ــول ،ال ـف ـصــل األول ت ـنــاول
التعريفات ،والثاني نص على
األهـ ـ ــداف والـ ـمـ ـب ــادئ ،وت ـن ــاول
الثالث اإلج ــراء ات المؤسسية،
ون ــص ال ــراب ــع عـلــى آل ـيــة طلب
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـم ـع ـلــومــات،
وتناول الخامس االستثناءات
الـ ـ ـ ــواردة ف ــي الـ ـق ــان ــون ،وعـنــي
ال ـســادس بــديــوان المعلومات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن تـ ـ ـن ـ ــاول
الـ ـفـ ـص ــان الـ ـس ــاب ــع والـ ـث ــام ــن
ك ــل م ــا يـتـعـلــق بــرئـيــس دي ــوان
المعلومات العامة وصالحياته
فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ أح ـ ـكـ ــام الـ ـق ــان ــون،

«األقلية» :المادة  12تطلق العنان
للحكومة لتقرير السرية متى شاءت
ك ــان الف ـتــا أن الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة صــوتــت
باألغلبية على نص المادة  12من مشروع حق
االطالع على المعلومات بنتيجة  3مقابل واحد،
وجاء رأي األقلية بعدم الموافقة على البند  2من
هذه المادة ،ألنه يطلق العنان للحكومة بتقرير
السرية متى شاءت.

في مشروع القانون من أحكام
يفي بذات الغرض الذي جاء به
االقتراحان بقانونين.

ل ـه ــا أو ال ـ ــى جـ ـه ــات الـتـحـقـيــق
االختصاص في تلقي البالغات
المتعلقة بحق االطالع ،وال ترى
ضـ ــرورة إن ـشــاء ج ـهــاز مستقل
لتنفيذ احكام هذا القانون.

ويـنــص الـبـنــد  2مــن ال ـمــادة  12كـمــا انتهت
إليه اللجنة باألغلبية ،ووفقا لما جاء بمشروع
الحكومة على اآلتي« :إذا تقدرت السرية بموجب
الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء
بناء على عرض الوزير المعني باعتبار األوراق
تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس.

ونص التاسع على العقوبات،
أم ــا ال ـعــاشــر ف ـت ـنــاول األح ـكــام
الختامية.

مشروع القانون
وتضمن المشروع الحكومي
ً
ً
ً
ً
قانونا متكامال ومستقال مكونا
م ــن  6ف ـص ــول مـقـسـمــة ع ـلــى 19
م ـ ـ ـ ــادة ،فـ ــي شـ ـ ــأن حـ ــق االطـ ـ ــاع
ع ـلــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،إذ خصص
ال ـف ـصــل األول م ـنــه لـلـتـعــريـفــات
الـقــانــونـيــة للكلمات والـعـبــارات
والـ ـمـ ـصـ ـطـ ـلـ ـح ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
ه ــذا ال ـق ــان ــون ،كـمــا نـصــت م ــواد
الفصلين الـثــانــي والـثــالــث على
أحـقـيــة األش ـخ ــاص ف ــي االط ــاع
على المعلومات التي في حوزة
ال ـج ـه ــات ،وكـيـفـيــة ت ـقــديــم طلب
الحصول عليها.
ً
وجـ ــاء الـفـصــل ال ــراب ــع مبينا
أح ـ ـكـ ــام حـ ـم ــاي ــة ال ـخ ـصــوص ـيــة
لـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات وال ـ ـتـ ــي
تقتضيها اعتبارات عدم الكشف
عنها ،ومن بينها اعتبارات األمن
أو المساس بالحياة الخاصة أو
العدالة ،وكفل القانون حق التظلم
م ــن قـ ــرار رف ــض طـلــب الشخص
فــي الحصول على المعلومات،
كـ ـم ــا ح ـ ـ ــدد الـ ـفـ ـص ــل الـ ـخ ــام ــس
ال ـج ــرائ ــم وال ـع ـق ــوب ــات وال ـج ـهــة
التي تتولى التحقيق والتصرف
واالدعاء بشأنه ،وتناول الفصل
السادس واألخير إصدار الالئحة
التنفيذية لـلـقــانــون خ ــال ستة
أشهر من تاريخ نشر القانون في
الجريدة الرسمية.

آراء الحكومة والجهات المعنية
وج ـه ــت ال ـل ـج ـنــة دع ـ ــوة إلــى
ا لـجـهــات المعنية ومؤسسات

المجتمع المدني ذات العالقة
ب ــال ـم ــوض ــوع ل ــاس ـت ـم ــاع إل ــى
وج ـه ــة ن ـظــرهــا حـ ــول م ـشــروع
القانون واالقتراحين بقانونين،
ونــوجــز مــا ج ــاء فيها مــن آراء
على النحو التالي:

أوال :المجلس األعلى للقضاء:
ي ـ ـ ــرى ال ـم ـج ـل ــس ال ـم ــواف ـق ــة
ع ـلــى م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ،كــونــه
ً
جــاء متسقا مــع اتفاقية األمــم
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
واالتـفــاقـيــة الـعــربـيــة لمكافحة
الفساد ،كما أن نصوصه خلت
من مخالفة أحكام الدستور أو
ما يتعارض مع أحكام القانون
رقم ( )2لسنة  2016بشأن إنشاء
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
واألحكام الخاصة بالكشف عن
الذمة المالية.

ً
ثانيا :الجهات الحكومية:

وزارة العدل ترى أن مشروع
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ي ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـ ــن ض ـم ــن
المتطلبات ا لــدو لـيــة لمكافحة
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد وال ـ ـش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
التزمت بها دولة الكويت بعد
انضمامها إل ــى اتـفــاقـيــة األمــم
ال ـم ـت ـحــدة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد،
والتي كان أولها إنشاء الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد،
وثــانـيـهــا إقـ ــرار الــذمــة المالية
وح ـمــايــة الـمـبـلـغـيــن ،وثــالـثـهــا
تـ ـ ـع ـ ــارض الـ ـمـ ـص ــال ــح ،وبـ ـه ــذا
ال ـم ـش ــروع ال ـ ــذي ي ـن ـظــم حــريــة
ت ـ ـ ـ ــداول الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات والـ ـح ــق
فـ ــي االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ـي ـه ــا ،تـكـتـمــل
الـمـنـظــومــة الــدول ـيــة لمكافحة
الفساد.
وأب ـ ــدت ال ـ ـ ــوزارة مــاحـظــات

أخ ـ ـ ـ ــرى ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــواد م ـ ـشـ ــروع
القانون ،كما ترى الوزارة عدم
مالء مة االقتراح بقانون األول
المشار اليه ،ذلك ان هذا القانون
ي ـ ـخـ ــاطـ ــب جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
والهيئات والمؤسسات العامة
واالشخاص االعتبارية العامة،
فال محل إليراد االحكام الواردة
فـيــه ال ــى قــانــون إن ـشــاء الهيئة
العامة لمكافحة الفساد ،فضال
عن أن جعل الهيئة جهة تظلم
ي ـخــالــف األحـ ـك ــام ال ـ ـ ــواردة في
القانون اإلداري.
وتـ ــرى الـ ـ ــوزارة أن االق ـت ــراح
بقانون الثاني المشار اليه ال
ي ـخــرج فــي مجمله عــن أحـكــام
مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون ،ف ـي ـمــا ع ــدا
إنشاء ديوان المعلومات العامة
واالحكام المتعلقة به ،إضافة
الى بعض التفصيالت الزائدة
التي خال منها مشروع القانون
حرصا على ضبط الصياغة.

وزارة الداخلية
ابدت موافقتها على مشروع
ا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ن ـ ـ ــون ،وأوردت ب ـع ــض
المالحظات على النحو اآلتي:
 تـ ـع ــارض ال ـ ـمـ ــادة ( )5مــعالقرار الوزاري رقم ( )2411لسنة
 2018ب ـشــأن الـهـيـكــل والــدلـيــل
الـتـنـظـيـمــي ل ـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة
وتعديالته ،حيث إنــه محدود
ال ـت ــداول ومـحـظــور نـشــره بــأي
وسيلة اعالمية.
 تغليظ العقوبة الواردة فيالمادتين ( )16 ،15بالقدر الذي
تكون فيه رادعة لتناسب الجزاء
مع الجرم المرتكب.
ك ـم ــا ابـ ـ ــدت عـ ــدم مــوافـقـتـهــا
ع ـل ــى االق ـت ــراح ـي ــن بـقــانــونـيــن
األول والثاني ،ذلــك أن ما ورد

ديوان الخدمة المدنية
يــرى تأييد مشروع القانون
وعدم التوسع في اختصاصات
الهيئة العامة لمكافحة الفساد،
حـ ـت ــى ال ت ـ ـخـ ــرج ع ـ ــن الـ ـغ ــرض
والهدف الرئيسي الذي انشئت
من اجله.
كما يــرى عــدم وج ــود حاجة
السـتـحــداث مــزيــد مــن االجـهــزة
الحكومية لتنفيذ ا ح ـكــام هــذا
القانون.

الهيئة العامة لمكافحة الفساد
اكدت الهيئة انها تتفق مع ما
جاء في مشروع القانون جملة
وتـفـصـيــا ،فـحــق االط ــاع على
المعلومات من القوانين المهمة
الـ ـت ــي ت ــرس ــخ مـ ـب ــدأ ال ـش ـفــاف ـيــة
والـ ـن ــزاه ــة ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وه ــو
م ــا ن ـصــت عـلـيــه ات ـفــاق ـيــة االم ــم
المتحدة لمكافحة الفساد.
ا يـ ـ ـ ـ ـ ــدت ا ل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة أن ي ــو ك ــل

وعـلــى ضــوء مــا تـقــدم ،وبعد
الـمـنــاقـشــة وتـ ـب ــادل اآلراء رأت
ال ـل ـج ـن ــة األخـ ـ ـ ــذ بـ ـم ــا جـ ـ ــاء فــي
مشروع القانون واستبعاد ما
عداه ،وذلك أن مشروع القانون
ً
ً
ج ــاء م ـت ـكــامــا ومـنـضـبـطــا في
نـ ـص ــوص ــه وصـ ـي ــاغـ ـت ــه وي ـف ــي
بــذات الغرض الــذي يهدف إليه
االقـ ـت ــراح ــان ب ـق ــان ــون ،ك ـمــا أنــه
محل توافق من جميع الجهات
المعنية.
ك ـمــا أدخ ـل ــت الـلـجـنــة بعض
التعديالت على مشروع القانون
طالت الديباجة والمواد (،7 ،5 ،1
 ،)19 ،14 ،13 ،12 ،11 ،8وأبرز ما
تضمنته التالي:
 ضــم فئة المقيمين بصفةغير قانونية ممن يشرف عليهم
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـم ـعــال ـجــة
اوضــاع المقيمين بصورة غير
ق ــان ــون ـي ــة ض ـم ــن ال ـم ـخــاط ـب ـيــن
بأحكام هذا القانون.
 وضع حد اقصى للمدد (3أشـهــر) تلتزم الـجـهــات خاللها
باإلفصاح عن المعلومات والرد
ع ـل ــى ط ــال ــب ال ـم ـع ـل ــوم ــة ،حـيــث
يـتــرتــب عـلــى ت ـجــاوز ه ــذا الحد
إمكانية التظلم من الطالب.
 إتــاحــة طـلــب االطـ ــاع علىالـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ل ـ ـ ــذات ال ـش ـخــص
ل ـ ـ ـمـ ـ ــرات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،مـ ـ ــع سـ ـ ـ ــداده
للرسوم المقررة ،إذ ال ضرر يقع
عـلــى الـجـهــات مــن ه ــذا الـطـلــب،
ً
فضال عن أن األصــل هو إباحة
المعلومات وليس سريتها.
وقــد أبــدى األعضاء التحفظ
على المادتين ( 12 ،5بند.)2
رأي اللجنة (التصويت):
وقد انتهت اللجنة الى اآلتي:
أوال :الموافقة بإجماع اآلراء
الحاضرين من اعضائها على
م ـش ــروع ال ـق ــان ــون وف ــق الـنــص
الذي انتهت اليه اللجنة.
ً
ثانيا :عدم الموافقة بإجماع
آراء الـحــاضــريــن مــن اعضائها
على االقتراح بقانون األول.
ثالثا :عدم الموافقة بإجماع
آراء الـحــاضــريــن مــن اعضائها
على االقتراح بقانون الثاني.
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محليات
ً
معوقات الخطة اإلنمائية زادت  50تحديا خالل  3أشهر
ةديرجلا

•
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ً
ً
المرحلة التنفيذية باعتماد  8.3مليارات دينار
في
81
منها
بالخطة
مدرجا
مشروعا
133
•
ً
ً
• رفع «السكك الحديد» وإدراجه مشروعا جديدا في الخطة المقبلة النتقال تبعيته لـ «الطرق»
ذكــر تقرير المتابعة للخطة
ا ل ـس ـن ــو ي ــة  2019 /2018حـتــى
ن ـه ــاي ــة ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث أن ع ــدد
ال ـت ـح ــدي ــات ارتـ ـف ــع ب ـم ـعــدل 50
تـ ـح ــدي ــا خـ ـ ــال  3أش ـ ـهـ ــر ،بـعــد
أن ك ـ ــان ـ ــت فـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ــربـ ــع
ً
الثاني  538تحديا وأصبحت
 ،588و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت ا لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر ي ـ ــر إ ل ـ ــى

محمد الجاسم

ارتـ ـ ـف ـ ــاع الـ ـتـ ـح ــدي ــات اإلداري ـ ـ ـ ــة
وال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة والـمــالـيــة
والفنية ،وانخفاض التحديات
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى أن
التحديات التي تم حلها بلغت
 367تحديا من أصل  588بنسبة
 62في المئة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر أن ع ـ ــدد

معوقات مشاريع التنمية من  1أكتوبر إلى  31ديسمبر 2018
المعوقات
إدارية

11

رقابية

10

مالية

5

فنية

35

تشريعية

1-

ً
الـمـشــاريــع بـلــغ  133مـشــروعــا،
منها  81مشروعا دخل المرحلة
التنفيذية بنسبة  61في المئة،
و 45مـ ـ ـش ـ ــرو ع ـ ــا ال تـ ـ ـ ـ ــزال فــي
المرحلة التحضيرية بنسبة 34
في المئة ،و 7مشاريع لم تبدأ
بعد بنسبة  5في المئة ،مبينا
أن إجمالي االعتمادات المالية
في التقرير للمشاريع الجاري
تنفيذها بلغ  8.3مليارات دينار،
وبلغت قيمة اإلنفاق  1.7مليار
دينار ،موضحا أن نسبة اإلنفاق
على مشروعات الخطة السنوية
 2019 /2018ب ـل ـغ ــت ب ـن ـهــا يــة
الــربــع ال ـثــالــث  45.4فــي الـمـئــة،
بــزيــادة قــدرهــا  11.3فــي المئة
عن مثيلتها في العام السابق.
ولـفــت ال ــى أن نسبة اإلنـفــاق
على المشروعات االستراتيجية
بلغت  49في المئة من إجمالي
االع ـت ـم ــادات الـسـنــويــة الـبــالـغــة

«الزكاة» :لجنة لدراسة حاالت المحتاجين للعالج
اجتماع مع «الصحة» وجمعية صندوق إعانة المرضى لبحث التعاون
أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة
محمد العتيبي ،أن مشروع دعم مرضى
السرطان للعام الحالي بقيمة  500ألف
دي ـن ــار ،بــاإلضــافــة إل ــى تـخـصـيــص مبلغ
 151أل ـف ــا لــأج ـهــزة ال ـط ـب ـيــة ي ـه ــدف إلــى
ا ل ـت ـخ ـف ـيــف م ــن م ـع ــا ن ــاة وآالم ا ل ـمــر ضــى
والمحتاجين.
و ق ــال العتيبي ،فــي تصريح صحافي،
خــال االجتماع الــذي عقده مــع مسؤولي
وزارة الـصـحــة وجـمـعـيــة ص ـنــدوق إعــانــة
ال ـمــرضــى ،بـحـضــور نــائـبــة ال ـمــديــر الـعــام
ل ـل ـمــوارد واإلع ـ ــام كــوثــر الـمـسـلــم ،إن ــه تم
االتـ ـف ــاق ع ـلــى ق ـي ــام ال ـص ـن ــدوق م ــن خــال
لجنة طبية متخصصة بــدراســة الحاالت
ال ـم ـح ـتــاجــة غ ـي ــر ال ـ ـقـ ــادرة ع ـل ــى تـكــالـيــف
العالج واالحتياجات الطبية الالزمة لها،
بــالـتـنـسـيــق م ــع م ــرك ــز ال ـكــويــت لمكافحة
السرطان ،وبناء على التوصيات الطبية
الصادرة يتم مساعدة تلك الحاالت.
وأض ــاف أن الـبـيــت دع ــم عمليات األذن
والـقـلــب لتغطية  20جـهــاز زراعـ ــة قوقعة
لــأطـفــال ،وكــذلــك  20بـطــاريــة قـلــب ،و300

نحو  3.1مليارات دينار بنهاية
ا لــر بــع الثالث للخطة السنوية
.2019 /2018

«السكك الحديد»
وأكـ ـ ــد ال ـت ـق ــري ــر أن ـ ــه ت ــم رف ــع
مـشــروع شبكة السكك الحديد
وإدراجـ ـ ــه م ـشــروعــا ج ــدي ــدا في
ال ـخ ـط ــة ال ـم ـق ـب ـلــة 2020/2019
نظرا النتقال تبعيته من هيئة
الـ ـش ــراك ــة ال ـ ــى ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـل ـطــرق وال ـن ـق ــل الـ ـب ــري بشكل
رسمي.
ووضــع مجموعة توصيات،
كـ ـ ـ ــان أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا أن الـ ـب ــرن ــام ــج
الـتـشــريـعــي لـلـخـطــة اإلنـمــائـيــة
يـحـتــاج إل ــى ق ــوة دف ــع جــديــدة،
خ ــاص ــة مـ ــع ال ـت ـع ــدي ــات ال ـتــي
اسـ ـتـ ـح ــدث ــت عـ ـلـ ـي ــه ،ب ــإض ــاف ــة
م ـ ـشـ ــروعـ ــات ق ــوانـ ـي ــن ج ــدي ــدة

مـ ــن ب ــرن ــام ــج عـ ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ووثـ ـيـ ـق ــة ب ــرن ــام ــج االسـ ـت ــدام ــة
المالية ،وهو مشروعات ظهرت
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة الـ ـمـ ـلـ ـح ــة لـ ـه ــا خ ــال
الفترة السابقة ،فهناك عدد من
م ـشــروعــات ال ـقــوان ـيــن م ــا زال ــت
لدى الجهات المعنية منذ فترات
ط ــوي ـل ــة ،وع ــدده ــا  20م ـشــروع
قانون ،إضافة الى  15مشروع
قانون من التشريعات المدرجة
بــالـبــرنــامــج الـتـشــريـعــي لخطة
ال ـت ـن ـم ـيــة أح ـي ـل ــت الـ ــى مـجـلــس
األمة بالفعل ،وما زالت تناقش
داخل لجان المجلس ،وتحتاج
إلى اإلسراع في إقرارها الرتباط
كـثـيــر م ــن ب ــرام ــج وم ـشــروعــات
التنمية بها.
وأوصى كذلك بضرورة وضع
ّ
ح ــد لـتـعــثــر اإلن ـف ــاق ف ــي بعض
مشروعات الخطة ،نتيجة تأخر
الـمـيــزانـيــات أو الـمــوافـقــة على

عملية قسطرة قلبية ،و 300دعامة قلبية
بقيمة  151الف دينار.
من جانبه ،أوضح رئيس مجلس إدارة
الصندوق د .محمد الشرهان أنه سيتم
توفير الخدمات عبر مظلة الشركات التي
قدمت مساهمة فعالة في اتفاقيات دعم

جادة تصل إلى  75في المئة من تكاليف
ه ـ ــذه ال ـ ـعـ ــاجـ ــات والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـط ـب ـي ــة،
مساهمة منها في التخفيف عن المرضى،
مـشـيــرا إل ــى أن ذل ــك مـكــن ال ـص ـنــدوق من
زي ـ ـ ــادة ع ـ ــدد ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن ال ـف ـئ ــات
المستحقة إلى ثالثة أضعاف.

تحفيز القطاع الخاص
واعتبر التقرير أن الـمــردود
الخاص بالمشروعات المحفزة
للقطاع الخاص ما زال ال يلبي
الـ ـطـ ـم ــوح ،خ ــاص ــة م ـش ــروع ــات
ال ـشــراكــة بـيــن الـقـطــاعـيــن الـعــام
وال ـخ ــاص ،ويـحـتــاج األم ــر إلــى
زيادة قوة الدفع من أجل إنهاء
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة لـتـلــك
ال ـم ـشــروعــات مــن أج ــل طرحها
والبدء في التنفيذ ،مع تحديد
آليات لتسهيل موافقات الجهات
الرقابية عليها.
وذكــر أن الجهات المشاركة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة م ـ ـط ـ ـلـ ــوب م ـن ـه ــا
استكمال هياكلها التخطيطية،

إصابة ًوافد في حريق التهم الملتقى اإلعالمي يدعو
واع
مطعما ومقهى بأسواق القرين لبناء جيل إعالمي ٍ
أكــد األمـيــن الـعــام للملتقى اإلعــامــي العربي ماضي الخميس
أهمية احتواء العناصر اإلعالمية الشابة من أجل بناء جيل إعالمي
واع ومقتدر ،يستطيع أن يقبل كل التيارات ويواجه االنقسامات.
ٍ
وأض ــاف الخميس ،فــي بـيــان ،أن جامعة ال ــدول العربية سوف
تستضيف في  9و 10مــارس الجاري في القاهرة ملتقى الشباب
الـ  8برعاية أمينها العام أحمد أبوالغيط ،وبمشاركة عدد من وزراء
اإلعالم العرب والمفكرين ورؤساء تحرير صحف عربية.

جانب من آثار الحريق
العتيبي خالل االجتماع مع مسؤولي "الصحة" و"إعانة المرضى"

الصرف ،فرغم أن نسبة اإلنفاق
أعلى مــن الـعــام الـســابــق ،فإنها
أقل من عام .2017 /2016

والـ ـت ــي ت ـس ـمــح ل ـت ـلــك ال ـج ـهــات
بسالسة االتصال بينها وبين
نظام اإلعــداد والمتابعة ،حيث
تبذل األمــانــة العامة للمجلس
األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
ج ـ ـ ـهـ ـ ــودا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي ت ـط ــوي ــر
ن ـظــم إع ـ ــداد وم ـتــاب ـعــة الـخـطــط
اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وانـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس هـ ــذا
ّ
تحسن نسب
التطوير كثيرا في
اإلنجاز ،نتيجة حل المعوقات
ً
م ـ ـب ـ ـكـ ــرا ،ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن ض ـ ـ ــرورة
مراجعة التحديات التي تواجه
المشروعات الواردة في الخطة،
فهناك مشروعات تعاني تأخيرا
ك ـب ـيــرا ف ــي ج ــداول ـه ــا الــزمـنـيــة،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن عـ ــدم تسجيل
الجهة أي معوقات تواجه تلك
المشروعات.

•

محمد الشرهان

ت ـم ـك ـن ــت ف ـ ـ ــرق اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء مــن
السيطرة على حريق اندلع في
مطعم بمنطقة أســواق القرين،
مساء أمس األول ،جراء انفجار 4
أسطوانات غاز ،وامتد الحريق
إلى الدور األول من المبنى ،الذي
يحتوي على مقهى لإلنترنت،
ما أدى إلى إصابة وافد بحروق
متفرقة ،وخسائر مادية لحقت
بالمطعم والمقهى.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،قـ ــال مــديــر
إدارة العالقات العامة واإلعــام
ب ــاإلدارة العامة لإلطفاء العميد
خليل االمير إن مركز العمليات
تلقى بالغا مساء أمس األول يفيد
باندالع حريق مطعم في منطقة
أسواق القرين.

وأضاف خليل األمير أنه على
ال ـفــور تــم تــوجـيــه مــراكــز إطـفــاء
القرين ومـبــارك الكبير للمواد
الخطرة ،وتبين أن الحريق نتج
عن انفجار  4أنابيب غاز خلف
المطعم ،وامتد إلى الدور االول
والى كافيه انترنت ،وتم إخالء
المبنى بالكامل وإخماد النيران.
وأشار إلى أن الحادث أسفر عن
إصابة أحد األشخاص بحروق،
وتم نقله الى المستشفى لتلقي
الـ ـ ـع ـ ــاج ،م ــوضـ ـح ــا أن ض ـبــاط
مراقبة تحقيق الحوادث تواجدوا
في مكان الـحــادث للوقوف على
مالبسات الحريق.

أكاديميا
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المضف يجدد لنواب رؤساء أقسام «األساسية» كنداداي :خدمات إرشادية وتسهيل «الفيزا»
●
للراغبين في الدراسة بأميركا
أحمد الشمري

أصــدر المدير العام للهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـتـطـبـيـقــي
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب د .ع ـل ــي ال ـم ـضــف
مجموعة من قــرارات التجديد
لنواب األقسام العلمية في كلية
ال ـتــرب ـيــة األس ــاس ـي ــة ،مـنـهــا ما
يقضي باعتماد تجديد تعيين
د .حــا مــد الجبر نائبا لرئيس
قسم تكنولوجيا التعليم في

الـكـلـيــة ،م ــدة سنتين ،ويعتير
ً
ً
القرار نافذا اعتبارا من الفصل
الدراسي الحالي.
كما وافــق المضف فــي قــرار
آخـ ــر ع ـل ــى ت ـج ــدي ــد ت ـع ـي ـيــن د.
ً
ع ـلــي ال ـش ـم ــري نــائ ـبــا لــرئـيــس
ق ـســم االق ـت ـص ــاد ال ـم ـنــزلــي في
الـكـلـيــة م ــدة سـنـتـيــن ،ويعتبر
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ن ـ ـ ــاف ـ ـ ــذا م ـ ـ ــن الـ ـفـ ـص ــل
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي ،ف ـض ــا
ع ـنــه ت ـجــديــد تـعـيـيــن د .خــالــد

ال ـم ـجــرب نــائ ـبــا لــرئ ـيــس قسم
الـتــربـيــة الـمــوسـيـقـيــة بالكلية
مدة سنتين ،اعتبارا من الفصل
الحالي.
وجـ ـ ـ ـ ــدد تـ ـعـ ـيـ ـي ــن د .عـ ـ ــادل
الـ ـص ــراف نــائ ـبــا لــرئ ـيــس قسم
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة بــال ـك ـل ـيــة مــدة
سنتين ،ويعتبر ا ل ـقــرار نافذا
من الفصل الحالي.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـق ـس ــم عـلــم
ال ـن ـف ــس ،ف ـقــد أص ـ ــدر الـمـضــف

ً
قرارا يقضي بالتجديد للدكتور
محمد السعيد نــا ئـبــا لرئيس
القسم بـ"األساسية" مدة سنتين
اعتبارا من الفصل الحالي.
ً
وأخيرا أصدر قرارا بتجديد
التعيين للدكتورة هياء القندي
نائبة لرئيس قسم التصميم
الداخلي مدة سنتين ،ويعتبر
نافذا من الفصل الحالي.

خالل معرض شبكة الطالب الدولية بالتعاون مع السفارة األميركية
فيصل متعب

أكد رافي كنداداي ،أن السفارة
األميركية في الكويت حريصة
على تنظيم  3معارض
سنوية بمشاركة  450جامعة
أميركية ،لتقديم خدمات
إرشادية للطلبة الراغبين في
الدراسة بالواليات المتحدة.

جانب من المعرض
كشف مستشار الـشــؤون الثقافية واإلعــامـيــة
في السفارة األميركية رافــي كـنــداداي ،أن السفارة
تقدم خدمات إرشادية للطلبة الراغبين في الدراسة
بــالــواليــات الـمـتـحــدة عـبــر م ـعــرض شـبـكــة الـطــاب
الــدول ـيــة م ــن خ ــال تـقــديــم الـنـصــائــح ح ــول أفـضــل
الجامعات للدراسة ،اضافة إلى تسهيالت الحصول
على الفيزا.
وأكد كنداداي ،في تصريح ،على هامش معرض
ش ـب ـكــة الـ ـط ــاب ال ــدول ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـس ـفــارة
األم ـيــرك ـيــة م ــؤخ ــرا ف ــي ف ـنــدق ج ــي دل ـيــو مــاريــوت
الـصــالـحـيــة ،أن ال ـس ـفــارة حــريـصــة عـلــى تـنـظـيــم 3
م ـعــارض سـنــويــة بـمـشــاركــة  450جــامـعــة أميركية
في كل عام دراسي ،الفتا إلى أن هناك  5أجيال من
الطلبة الكويتيين درســوا في الــواليــات المتحدة،
مما يدل على جــودة النظام التعليمي" ،والدراسة
مفتوحة فــي الــواليــات لجميع الـطـلـبــة ،والمقاعد
الجامعية متاحة بال حدود في العام المقبل".

ولفت إلى أن المعرض ،الذي شاركت فيه  12جامعة
أميركية ،يهدف إلى تعريف طلبة الثانوية في مدارس
الكويت بالجامعات األميركية المشاركة فيه ،معلنا عن
تنظيم معرضين خالل يومي  13و 14مارس الجاري،
وفي الفترة من  7إلى  8أبريل المقبل.
وأشار إلى وجود تعاون مشترك بين وزارتي التربية
والتعليم العالي عبر توفير  3اختصاصيين أجانب
ً
حاليا في الكويت لتدريب المعلمين على تعليم اللغة
اإلنكليزية ،والتأكد من جودة استخدام طلبة الثانوية
للغة ،مؤكدا أن "دورنا عامل أساسي يصب في مصلحة
الطالب ومسيرته العلمية" .وبين ك ـنــداداي أن عمل
المكتب الثقافي االميركي يركز على التأكد من توفير
المعلومات الجامعية الصحيحة للطالب والنظام
الجامعي لقبول الطالب ،الفتا إلــى أن حصوله على
منحة دراسية في الواليات المتحدة يحتم حصوله
على  4درجــات في "االيلتس" و 45درجة في "التوفل"
للحصول على منحة دراسية في الواليات المتحدة.

«جودة التعليم» :ضرورة التحقيق مبادرتان علميتان للكويتيين
في جامعة حمد بن خليفة
في شهادات مشكوك بها
دع ــت الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة ل ـج ــودة الـتـعـلـيــم ،أع ـضــاء
اللجنة التعليمية في مجلس األمة ،إلى ضرورة التحقق
مــن صـحــة ع ــدد مــن ال ـش ـهــادات الـمـشـكــوك فــي صحتها
صـ ــادرة لـمـجـمــوعــة مــن األش ـخ ــاص الــذيــن يـعـمـلــون في
إحدى الكليات.
وذكـ ــرت أن ه ــذه ال ـش ـه ــادات ت ــم ال ـح ـصــول عـلـيـهــا من
إحـ ــدى ال ـ ــدول ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـخ ــوض ح ــروب ــا ع ـلــى مــدى
سنوات ،وكانت هناك تعليمات من وزار تــي الخارجية
والداخلية بمنع أي مــوا طــن مــن السفر إ لــى تلك الدولة
المعنية.
و ش ــددت الجمعية ،فــي بـيــان صحافي ،على ضــرورة
مواصلة التحقق من صحة الشهادات بشكل عام ،حفاظا
على جودة التعليم.
وأكدت أن استمرار هؤالء في التدريس ،دون التأكد من
صحة الشهادات وكيفية الحصول عليها أثناء الحروب،
ُيعد خطرا على التعليم.

أع ـل ـن ــت ج ــام ـع ــة ح ـم ــد بــن
خليفة القطرية أمس تقديمها
مبادرتين علميتين للطالب
الكويتيين ا لــدار س ـيــن فيها،
ولعشرة آخرين من خارجها،
تـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــان ب ـ ـ ــاالط ـ ـ ــاع ع ـلــى
برامجها ،والـفــرص البحثية
فيها ،فضال عن تعزيز مهارات
القيادة للطالب ،وذلك في إطار
م ـشــاركــة قـطــر ف ــي احـتـفــاالت
الكويت بأعيادها الوطنية.
وقــالــت الجامعة ،لــ"كــونــا"،
إن هاتين المبادرتين اللتين
أطلقتا بالتعاون مــع سفارة
الكويت لدى قطر جاءتا ايضا
في اطــار جهود جامعة حمد
بن خليفة في تعزيز عالقات

ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
التعليمية الكويتية وعرض
ب ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا االك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
المتطورة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن الـ ـمـ ـب ــادرة
األول ــى تسمح لـعـشــرة طــاب
كويتيين في عام  2019بزيارة
ج ــامـ ـع ــة حـ ـم ــد ب ـ ــن خ ـل ـي ـف ــة،
والمراكز البحثية التابعة لها،
للتعرف عن قرب على المزيد
م ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات ع ــن ب ــرام ــج
الجامعة ومبادراتها والفرص
ال ـ ـب ـ ـح ـ ـث ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـق ــدمـ ـه ــا
للطالب الدوليين ،إضافة إلى
زي ــارة مجموعة مــن المرافق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة والـ ـتـ ـع ــرف عـلــى
المصادر االكاديمية االخرى.

زواﻳﺎ ورؤى
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ﻣﺼﻠﻰ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻗﻮة
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺷﻔﻴﻖ إﻣﺎم

ﻣﺎ ﻗﻞ ودل :ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن إﺧﺎء إﻧﺴﺎﻧﻲ ) ٢ﻣﻦ (٢
ﺗ ـﻨــﺎوﻟــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﻟــﻲ ﺗ ـﺤــﺖ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﻮان ،أن
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  19ﻟﺴﻨﺔ  2012ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻫﻮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
) (29ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر اﻟ ـﺘــﻲ ﻧـﺼــﺖ ﻋـﻠــﻰ أن اﻟـﻨــﺎس
ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﺮاﻣــﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وأﻧــﻪ ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ
ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻪ وأﻛﺪﺗﻪ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن،
ﻣﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن
وﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وأﻧﻪ أﻋﺪ
ﻣـﺸــﺮوﻋــﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟـﺒـﺸــﺮ ،وأﻧ ــﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻲ أﻣﻠﺖ إﺻﺪاره ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﻏﻴﺎب
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ،وأن ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺬﻛﺮة ﻣﻦ
ﻇﺮوف ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺨﺸﻰ
ﻣ ــﻦ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻔ ـﺸــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻌــﺮات
اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﻘﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ دون ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﺑﻞ
ﺗـﺒــﺮﻳــﺮا ﻟـﻠـﻀــﺮورة اﻟـﺘــﻲ أﻣـﻠــﺖ إﺻ ــﺪاره ﺑﻤﺮﺳﻮم
دون اﻧﺘﻈﺎر اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﺎدم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،وﻫﻲ
اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﻌﻦ رﻗــﻢ  5ﻟﺴﻨﺔ  ،2016اﻟﻤﻘﺎم أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إذ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻓﺾ
اﻟﻄﻌﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟـﻀــﺮورة اﻟﺘﻲ أﻣﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻌﺎﺟﻞ،
ً
ً
وﻗﻀﺎء
وﺧﺘﻤﻨﺎ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﻓﻘﻬﺎ
ﺑ ــﺄن اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓ ــﻮر ﺻـ ــﺪوره ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋــﻦ ﻇــﺮوف
وﻣـﺒــﺮرات إﺻ ــﺪاره ،ﻷن اﻟﻨﺼﻮص ﺗــﺪور وﺟــﻮدا
وﻋﺪﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻬﺎ ﻻ ﻣﻊ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ.
وﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻀﻞ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ذات
اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﺑﻘﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗــﺎﻧــﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫــﺬا اﻷﻣــﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ دون
ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻛﻤﺎ روج ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺒﻌﺾ ،رأﻳﻨﺎ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ
ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟ ــﺬي ﺑــﺪأﻧــﺎه ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻋﺮض
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣــﻦ روﺟــﻮا ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
ﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺢ ﻧـ ـﺼ ــﻮص اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮر ،وﻟ ـﻜــﻦ
ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﻢ ﻟﻪ ﻛﺎن وﻟﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺬي
ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ ،وﻛﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﻢ اﻟﺨﺎﻃﺊ
ً
ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﻘﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺣﺪﻫﻢ ،وﺻﻤﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وأﺗﻰ ﺑﻤﺜﻠﻪ.

إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻓ ــﺎﻷﺻ ــﻞ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﻮاﻧ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺠــﺰاﺋ ـﻴ ــﺔ ﻫﻮ
اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ ﻋـﻠــﻰ ﻛ ــﻞ اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن
اﻹﻗـﻠـﻴــﻢ ،دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﺑــﻞ ﻳﻄﻮل

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺰواﺟﺮه وﻧﻮاﻫﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺎرك ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب
اﻟ ـﺠــﺮﻳ ـﻤــﺔ اﻟ ــﻮاﻗ ـﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ إﻗ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،وﻟ ــﻮ ﻛــﺎن
ﻣﻮﺟﻮدا وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.
ﻓﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎم ،ﻟﻬﺬا ﺣﺮص اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (49ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻘﺮر أن اﺣﺘﺮام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ واﺟﺐ
ﻋﻠﻰ ﻛــﻞ ﺳـﻜــﺎن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻫــﻮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺟﺰاﺋﻴﺎ ،ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟ ـﻤ ــﺎدة ) (11ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﺠ ــﺰاء اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ »ﻋﻠﻰ
ﻛــﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓــﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ« ﺑــﻞ ﻳـﺴــﺮي ﻛــﺬﻟــﻚ »ﻋـﻠــﻰ ﻛﻞ
ﺷﺨﺺ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻌﻼ ﻳﺠﻌﻠﻪ
ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﻴﺎ أو ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻗﻌﺖ ﻛﻠﻬﺎ أو
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ«.
وﻫﻮ ﻣﺎ أوردﺗﻪ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﺳــﺮﻳــﺎن أﺣﻜﺎﻣﻪ ،ﻋﻠﻰ »ﻛﻞ
ﺷﺨﺺ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺧــﺎرج إﻗﻠﻴﻢ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻌﻼ
ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﻴﺎ أو ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا
وﻗﻌﺖ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ«.
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟ ـﻤــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎب »ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ
ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
ﻓــﺄﺣـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﺟ ــﺎء ت ﻋــﺎﻣــﺔ وﻣﻄﻠﻘﺔ،
واﻷﺻــﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎم أن ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ
وﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ أن ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ ،ﻓﻴﻄﻮل
اﻟـﺤـﻈــﺮ واﻟ ـﻌ ـﻘــﺎب اﻟـﻤـﻨـﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﺮاﻫﻴﺔ أو ازدراء أي
ﻓﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر.

اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺸﻤﻮل
ّ
وﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺮأي واﻟﻜﺘﺎب
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻗﺘﺮاف اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  19ﻟﺴﻨﺔ  ،2012ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪد اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،و ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺤﺔ رﻗﻢ
 197ﻟﺴﻨﺔ  2014ﺟﻨﺢ ﺻﺤﺎﻓﺔ ،اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺻــﺎﻟــﺢ اﻟـﻘــﻼب ﺑـﻨـﺸــﺮه ﻣـﻘــﺎﻻ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻧﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ دﻋــﺎ ﻓﻴﻪ إﻟــﻰ اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﺿﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ )داﻋـ ــﺶ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺮاق(،
ﺑﻤﺎ اﻧـﻄــﻮى ﻋﻠﻴﻪ ﻫــﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻣــﻦ اﻗ ـﺘــﺮاف اﻟﺠﺮم
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ

وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻢ ﺧﺎﻟﺪ
ﻫﻼل اﻟﻤﻄﻴﺮي رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﺎﻟﺠﺮم
ﻧـﻔـﺴــﻪ ﻹﺟ ــﺎزﺗ ــﻪ ﻧـﺸــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎل ،وﻗ ــﺪ ﺑ ــﺮأ اﻟـﻘـﻀــﺎء
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﺳــﺎﺣـﺘـﻬـﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻫــﺬا
اﻟـﺠــﺮم ،وﻣــﻦ اﻻﺗـﻬــﺎم اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎس
ﺑـﻜــﺮا ﻣــﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ
واﻹﺿـ ـ ـ ــﺮار ﺑـﺴـﻤـﻌـﺘــﻪ واﻹﺳـ ـ ـ ــﺎءة إﻟـ ـﻴ ــﻪ ،وﻗـ ــﺪ ﻗــﺎم
اﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺼــﺎدر ﺑﺒﺮاء ﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻣــﻦ أن ﻣﺎ
ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل ﻣﺠﺮد رأي ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻧﺸﺮه،
وﻳﻀﺤﻰ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أي إﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
دون أن ﻳﺘﻄﺮق اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ
إﻟﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺮﺟﻊ دﻳﻨﻲ
ﻟﻪ ﻗﺪره وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﺣﻜﻢ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة اﻟـﺠــﺰاﺋـﻴــﺔ اﻟــﺮاﺑـﻌــﺔ
اﻟ ـﺼــﺎدر ﺑﺠﻠﺴﺔ  (2017 /5 /29دون أن ﻳﺘﻄﺮق
اﻟـﺤـﻜــﻢ ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﺘــﻲ أﻗـ ــﺎم ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻗـﻀــﺎءه
ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻻ ﻳﺤﻤﻲ ﺑﺤﻈﺮه وﻋﻘﺎﺑﻪ إﻻ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺣﺪﻫﻢ،
واﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وإن ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﻗــﺪره ﻛﻤﺮﺟﻊ دﻳﻨﻲ
ﺷﻴﻌﻲ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،أو أن رﺋﻴﺲ
ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺮﻳﺪة ،وﻫﻮ ﻛﻮﻳﺘﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻟﻪ ﺣﻖ
ﻓﻲ أن ﻳﺴﺘﻈﻞ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺴﺐ ﻣﻦ
ﻳﺸﺎء وﻳﻘﺬف ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.

ﺟﻮاز دﻫﺲ اﻟﻮاﻓﺪ
وﻗ ــﺪ ﺗــﺬﻛــﺮت ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻠـﺤـﻈــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ أﺳﻄﺮ
ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻣ ـﻘــﺎﻟــﻲ ،ﻣ ـﻘــﺎﻻ ﻟـﻠـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻓﻲ
 9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2015ﺗﺤﺖ ﻋـﻨــﻮان »ﻓــﻲ ﺟ ــﻮاز دﻫﺲ
اﻟﻮاﻓﺪ« ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺮﺣﺎب ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ ،واﻟﺘﻲ راح
ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺷﺎب ﻣﺼﺮي دﻫﺴﻪ ﺷﺎب ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻋﺎﻣﺪا
ﻣﺘﻌﻤﺪا ،ﻓﻬﻲ إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺿــﺪ اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
وﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺬﻛﺮة
اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷن
اﻷﻣــﻦ واﻻﺳـﺘـﻘــﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓــﻲ اﻹﺳ ــﻼم وﻓﻲ
اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟــﺮاﻗـﻴــﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺿ ــﺮورة ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗـﺠــﺎوزﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺣـﻴــﺎة اﻷﻓ ــﺮاد واﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﺎت،

د .ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ*
ﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻄﺒﻌﻪ ،وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻌﻴﺶ
ﻣـ ـﻌ ــﺰوﻻ ﻋ ــﻦ ﺑ ـﻨ ــﻲ ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ ،وﻳـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل اﻟـ ـﻔ ــﺮد ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﻓﺮاده ﻣﻦ ذاﺗﻴﺘﻪ إﻟﻰ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ،
ﻟ ـﻴ ـﻨ ـﺨــﺮط ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ﻳ ـﻘ ـﻴــﻢ دوﻟـ ـ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ أرض
ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺣﺪ ،ﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ أﻓﺮادﻫﺎ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳــﻮاء ﻣﻦ
ﺑﻤﻮاﻃﻨﺘﻪ.
اﻧﺘﻤﻰ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷرض ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻪ أو
َ
ﻛﺘﺎﺑﻪ َاﻟﻜﺮﻳﻢ َ»ﻳﺎ َأ ﱡﻳ َﻬﺎ
ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻓﻲ ُ ْ
ْ ُ
ﱠ ُ ﱠ ََ ْ َ ُ ْ ْ َ َ
ـﻦ ذﻛـ ٍـﺮ َ َوأﻧــﺜــﻰ َو َﺟ َْﻌﻠﻨﺎﻛ ْﻢ
اﻟﻨﺎس إﻧــﺎ ﺧﻠﻘﻨ
ﺎﻛﻢ َ ِﻣـَ ُ
ﱠ
ُ ُ ًِ َ َ َ َ َ
ﱠ ْ ُ
ـﺎﺋــﻞ ِﻟــﺘــﻌـ
ـﺎرﻓــﻮا ِإن أﻛـ َـﺮ َﻣــﻜـ ْـﻢ ِﻋــﻨـ َـﺪ اﻟﻠﻪِ
َ ْﺷ َﻌ ُﻮﺑﺎ وﻗــﺒـ ِ
أﺗﻘﺎﻛ ْﻢ«.
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻠﻤﻪ وأﻣﻨﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺨﻄﺎﺑﻬﻤﺎ ﺧﻄﺎب ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس،
وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻫﻲ أﺣﻜﺎم إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺮي
ﻋ ـﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
وواﻓﺪﻳﻦ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻃﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻨﺎ
ﻳﺘﺮﺳﺦ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ وﻗﻠﻮب
اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻟﺘﻘﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺣـﺘــﻰ ﻣــﻦ ﺗــﺮك ﻣﻨﻬﻢ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﻋ ــﺎد إﻟــﻰ ﻣﺼﺮ،
وأن اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ »ﻓﻠﻴﺲ وﻃﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻪ« ،واﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﻓﻴﻬﺎ رﻣﺰ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ ووزﻳﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ أﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎت
ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻫﻮ اﻟﻤﺮﺣﻮم ﻣﻜﺮم
ﺑ ــﺎﺷ ــﺎ ﻋ ـﺒ ـﻴــﺪ ،ﻟ ــﻢ أﺟ ــﺪ أﺻـ ــﺪق ﻣ ـﻨــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴــﺮ
ﻋــﻦ ﻣـﺸــﺎﻋــﺮي وﻣـﺸــﺎﻋــﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ ﻻ
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ وﺣﺪﻫﻢ.
ﻓـ ــﺎﻟ ـ ـﻌـ ــﺪوان اﻟـ ـﻐ ــﺎﺷ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﻳ ــﻮم
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻷﺳﻮد ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ،1990
ﻟــﻢ ﻳ ــﺮوع أﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺣــﺪﻫــﻢ ،ﺑــﻞ روع أﻣﻦ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ،وﻗـ ــﺪ أﺛ ـﺒ ـﺘ ــﺖ اﻷﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﺣ ـﻘ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻷرض اﻧﺘﻤﺎء ﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻐﺰة وﺗﻼﺣﻤﻬﺎ ﺑﻤﻮاﻃﻨﺘﻬﺎ
ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻢ.
ﻛـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن اﻟ ـﺘــﻼﺣــﻢ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض اﻟﻄﻴﺒﺔ وﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ
ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻢ ﻓــﻲ ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻣﺴﺠﺪ اﻟ ـﺼــﺎدق ﻳــﻮم 3
ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨــﺔ  ،2015ﺧـﻴــﺮ دﻟـﻴــﻞ ﻋـﻠــﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻃ ــﻦ ﻳـﻌـﻴــﺶ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻠــﻮب اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﻊ ،ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ وﻗــﻒ
اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺻﻔﻮﻓﺎ ﻣﺘﺮاﺻﺔ أﻣﺎم ﺑﻨﻚ
اﻟﺪم ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺬه
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺒﺸﻌﺔ.

ﻋﻤﻴﺮ ﺟﻤﺎل*

ﻫﻞ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ دور
ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ-اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ؟
ﺷــﺎرﻛــﺖ اﻟﻬﻨﺪ ﻛــ»ﺿـﻴــﻒ ﺷ ــﺮف« ﻓــﻲ اﻟ ــﺪورة اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ واﻷرﺑـﻌـﻴــﻦ
ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ُ
اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،وﻫﺬه أول ﻣﺮة ﺗﺪﻋﻰ اﻟﻬﻨﺪ إﻟﻰ أي ﻟﻘﺎء ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮف.
ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺪف ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷول ﺻﻮن وﺣﻤﺎﻳﺔ »ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺎ ّ
ﻳﺮوج اﻟﺴﻼم واﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻌﻮب
اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻌﻈﻢ
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻗﻠﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ
ً
ﻛﺒﻴﺮة ،ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ وﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﺷﺎرﻛﺖ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻛﺪول
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ،وﻟﻜﻦ رﻏﻢ أن اﻟﻬﻨﺪ ﺑﻠﺪ ﻳﻀﻢ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﺑــﺄي ﺻـﻔــﺔ ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟﻬﻨﺪ ﻓــﻲ ﻫﺬه
ً
ﻧﻮاح ﻋﺪة ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮف ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ٍ
إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ﻣﻊ إﺳﻼم أﺑﺎد.
ﺗﺰاﻣﻨﺖ دﻋــﻮة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻣــﻊ زﻳــﺎرة أﺧﻴﺮة
ﻗﺎم ﺑﻬﺎ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺤﻤﺪ ّﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن إﻟﻰ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ،
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ أن وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺣﺾ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ
ّ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ-اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ،وﻓﻲ أﻋﻘﺎب
ُ
اﻋـﺘــﺪاء ﺑﻮﻟﻮاﻣﺎ اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،اﻋﺘﺒﺮ دور اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ،
ً
ً
ً
وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺆدي وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ إﻃﻼق
ﻗﻨﺎة ﺗﻮاﺻﻞ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺪاء ﺑﻮﻟﻮاﻣﺎ.
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ دور إدارة اﻷزﻣــﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻟﻨﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻣــﻊ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة دورﻫ ــﺎ ﻓﻲ
ً
إدارة اﻷزﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أن دوﻻ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺿﺒﻂ
اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ وإﺳﻼم أﺑﺎدّ ،
وﺗﻘﺪم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻨﺘﺪى ﻳﺘﻴﺢ ﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ ﻋﺮض ﻣﻮاﻗﻔﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺘﺪى
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ.
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻗﺮار اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة دﻋ ــﻮة اﻟﻬﻨﺪ ﻛﻀﻴﻒ ﺷــﺮف ﺧــﻼل اﻟ ــﺪورة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺳﻌﺖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑــﺪأب دوﻣــﺎ ﻹﺑﻘﺎء اﻟﻬﻨﺪ ﺧــﺎرج ﻫﺬا
اﻟﻤﻨﺘﺪى ،ﺣﺘﻰ أن إﺳﻼم أﺑﺎد اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻟﺘﺒﺮز ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻮ وﻛﺸﻤﻴﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﻜﺲ اﻣﺘﻨﺎع
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﻴﻮم ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
ً
وﻋﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺪورة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ :أوﻻ ،ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﺪﻋﻮ اﻟﻬﻨﺪ ﻣــﻦ دون ﺗـﺸــﺎور ﻣﺴﺒﻖ ﻣــﻊ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ورﺑﻤﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ.
ً
ﺑﻤﺎ أن ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدا ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺪﻋﻢ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وﻣﺎﻟﻲ
ً
ً
ﻣــﻦ اﻟــﺮﻳــﺎض ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ ،ﻻ ﻳﺘﻼءم
اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دﻋﻮة ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ إﺳﻼم أﺑﺎد ،وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ
دﻋﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺎرئ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻋﻤﺎل ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻮاﻣﺎ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻮ وﻛﺸﻤﻴﺮ .ﺗﺮﻳﺪ إﺳﻼم أﺑﺎد اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻌﻀﻮ داﺋﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻟﺘﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
ً
اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻮ وﻛﺸﻤﻴﺮ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن إﺳﻼم أﺑﺎد ﻗﺒﻠﺖ
ﺿﻤﻦ إﻃــﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑــﺪور ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﻧﺰع
ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﺣﺘﻮاء ﻧﻘﺺ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ
ً
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ أﺷﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻨﺪ.
ﻳــﻮم اﻷﺣــﺪ ،أﺧﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋـﻤــﺮان ﺧــﺎن رﺋﻴﺲ
اﻟــﻮزراء اﻟﻬﻨﺪي ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣــﻮدي أﻧــﻪ »ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻜﻠﻤﺎﺗﻪ ﺑــﺄن إﺳــﻼم أﺑﺎد
ﺳﺘﺘﺤﺮك ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ،إذا ّﻗﺪﻣﺖ اﻟﻬﻨﺪ ﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ« ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻋﺘﺪاء  14ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻮاﻣﺎ ،وﻗﺪ ﺟﺎء رد
ﺧﺎن ﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮدي ﺑﺄن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻬﻨﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ واﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ً
ً
وإن اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﺣﻴﺎﻧﺎ »ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﻠﻬﺠﺔ« ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻘﻮﻳﺾ أي ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .ﺻﺤﻴﺢ أن ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻋﺘﺒﺮت ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﺪر إزﻋﺎج ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
إﻻ أن إﺳﻼم أﺑﺎد ﺳﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت واﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻠﻮن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺧﻼل أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت.
* »ذي دﻳﺒﻠﻮﻣﺎت«

أﺗ ـﻴــﺢ ﻟـﻨــﺎ ﻳ ــﻮم اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ أن ﻧ ـﺼــﻞ ،رﻏ ــﻢ اﻟـﻌـﻘـﺒــﺎت
واﻟﻤﻨﻊ ،إﻟﻰ اﻟﻘﺪس ،وأن ﻧﺸﺎرك ﺟﻤﻮع اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ
اﻷﻗﺼﻰ أداء ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﻰ اﻟﺮﺣﻤﺔ ،اﻟﺬي أﻋﻴﺪ ﻓﺘﺤﻪ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺑ ــﺈرادة وﻧﻀﺎل وﺻﻼﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻣــﺮة أﺧــﺮى ،ﺑﻌﺪ ﻫﺒﺔ ﺗﻤﻮز )ﻳﻮﻟﻴﻮ(
ﻋﺎم  ،2017ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﻘﺘﺪى ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة
ﻋﻠﻰ ﺗـﺤــﺪي إﺟـ ــﺮاء ات اﻻﺣ ـﺘــﻼل اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ وﻋـﻠــﻰ ﻓــﺮض اﻷﻣــﺮ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻣﺼﻠﻰ اﻟــﺮﺣـﻤــﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻣـﺠــﺮد ﺑــﺎب ﻓـﺘــﺢ ،ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﺣﻴﺰ ﻛﺒﻴﺮ
وﺟــﺰء ﻣﻜﻮن ﻣﻦ أﺟــﺰاء اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗـﺼــﻰ ،ﺗﻨﺘﺼﺐ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ
أﻋﻤﺪة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮاﻗﺔ وﻳﻠﺘﺼﻖ ﺣﺎﺋﻄﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺒﺎﺑﻲ
اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﻮﺑﺔ وﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ.
وﻗﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺈﻋﺎدة أداء اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ وﻓﻲ ﺑﺎﺣﺘﻪ
ﻋ ـﻤــﻼ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺎ ﺑــﺎﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ﻷﻧ ــﻪ اﺳ ـﺘ ـﺒــﻖ ﻣـﺨـﻄـﻄــﺎت اﺳـﺘـﻌـﻤــﺎرﻳــﺔ
اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ اﻟﻰ ﻓﻨﺎء ﻟﺒﻨﺎء
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺰﻋﻮم.
وﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ أﺣﺪاث ﻣﺼﻠﻰ وﺑﺎب اﻟﺮﺣﻤﺔ ،ﻣﺮة أﺧﺮى ،أن أﺑﻨﺎء
وﺑ ـﻨــﺎت ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ ﻋـﺼـﻴــﻮن ﻋـﻠــﻰ اﻻﺣ ـﺘــﻼل وﻗﻤﻌﻪ،
ﺑﻞ إﻧﻬﻢ ﻳﺘﻔﻮﻗﻮن ﻛﻞ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ،واﻟﻮﺣﺪة،
واﻟﻌﻄﺎء اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻼ ﺣﺪود ،ودون اﻧﺘﻈﺎر ﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﻦ أﺣﺪ.
وﻫﻢ ﻳﺸﻌﺮوﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ ﻛﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﻳﺤﻤﻮا
اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ،وﻛﻞ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،رﻏﻢ
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﺠﻴﻮش واﻷﻣﻮال واﻟﻘﺪرات ،وﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﺈن أﻫﻞ اﻟﻘﺪس ﺑﺮﻫﻨﻮا ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﻮة ﻓﻜﺮة وأداء
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ ﺑﻼ ﺣﺪود
ﻟﻢ أﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ »ﺧﻮﺗﺴﺒﺎ« اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺷﺮﺣﻬﺎ أﺣﺪﻫﻢ
ﻟﻲ ﺑﺮواﻳﺔ ﻗﺼﺔ رﺟﻞ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ أﺑﻴﻪ وأﻣﻪ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ
أﻣﻮاﻟﻬﻢ ،ﻓﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ إن ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ
ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة ،أﺟﺎب أﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺮﺣﻤﺔ ،ﻓﺴﺄﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ أي
أﺳﺎس ،ﻓﺄﺟﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻳﺘﻴﻢ اﻷﺑﻮﻳﻦ.
وﻫﻜﺬا ﻓﻬﻤﺖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﻮﺗﺴﺒﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮف ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﺗﻞ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ اﻟﺠﺮأة ،ﻏﻴﺮ أﻧﻨﻲ ﻓﻬﻤﺖ
اﻟﺨﻮﺗﺴﺒﺎ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ ﺣﻜﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ وأﻋﻮاﻧﻬﻢ
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟـﻬــﻮﺟــﺎء ،واﻟـﺘــﻲ أﺗﺒﻌﺖ ﺑــﺈﺟــﺮاء ات ﻗﺮﺻﻨﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺿﺪ اﻷﺳﺮى اﻟﺒﻮاﺳﻞ وﻋﺎﺋﻼت اﻟﺸﻬﺪاء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻘﺘﻞ
واﻟﻘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮن اﻷﺳــﺮى ،وﻫﺆﻻء اﻟﺸﻬﺪاء اﻷﻛــﺎرم ،ﻛﺎﻧﻮا
ﺿﺤﺎﻳﺎ ا ُﺣـﺘــﻼل ﻏﻴﺮ ﻗــﺎﻧـ ُـﻮﻧــﻲ وﻏـﻴــﺮ ﺷــﺮﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻷﻋ ــﺮاف،
وﺑﻌﻀﻬﻢ أﺣ ــﺮق ﺣـﻴــﺎ أو ﻗـﺘــﻞ ﺑ ــﺪم ﺑ ــﺎرد ﻋـﻠــﻰ ﻳــﺪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ،أو ﺑﺮﺻﺎص ﺟﻨﻮد اﻻﺣﺘﻼل ،وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺜﻞ رزان
اﻟﻨﺠﺎر اﺳﺘﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﻨﺎﺻﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ وﻫﻢ ﻳﺴﻌﻔﻮن
اﻟﺠﺮﺣﻰ أو ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ.
وﻋ ــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﺳـ ــﺮى اﻋـ ُـﺘـﻘــﻞ ُ
وﻳـﻌـﺘـﻘــﻞ دون ﺗـﻬــﻢ ،ودون
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري« ،وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻓﺤﻮا ﻣﻨﻬﻢ دﻓــﺎﻋــﺎ ﻋــﻦ ﺣﻘﻬﻢ وﺣـﻘــﻮق ﺷﻌﺒﻬﻢ ُﻳﺴﻤﻮن ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ »ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ اﻟﺤﺮﻳﺔ« وﻳﻤﺠﺪون ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻜﺎن إﻻ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮرع ﺣﻜﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﻣﻦ
ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﻢ ﺑﻼ ﺣﻴﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻋﻦ وﺻﻒ
ﻛﻞ ﻧﻀﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺳﺘﺨﺪم أﻛﺜﺮ اﻷﺷﻜﺎل ﺳﻠﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻹرﻫﺎب واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ واﻟﻼﺳﺎﻣﻴﺔ.
أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺤﺘﻞ واﻟﻘﺎﺗﻞ ﺑﺮﻳﺌﻴﻦ وﻣﺤﻤﻴﻴﻦ ،وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ
ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎ وﻣﻼﺣﻘﺎ ،ﻫــﺬه ﻫﻲ اﻟﺨﻮﺗﺴﺒﺎ ،وﻫﺬه
ﻫﻲ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ ،أﻣﺎ أن ﺗﺴﺘﻮﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﺮازح
ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل ﻛﻀﺮاﺋﺐ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﻋﺮق ﺟﺒﻴﻨﻨﺎ ورزق أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ،
ﺑﺤﺠﺔ ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻷﺳﺮى وﻋﺎﺋﻼت اﻟﺸﻬﺪاء ﻓﺘﻠﻚ
وﻗﺎﺣﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ.
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻤﺤﺘﻠﻮن ،ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﺼﻮر،
أﻧ ــﻪ ﻣــﺎ ﻣــﻦ إﺟـ ــﺮاء ﻗـﻤـﻌــﻲ وﻣ ــﺎ ﻣــﻦ ﻓـﻌــﻞ اﻧـﺘـﻘــﺎﻣــﻲ ،اﺳـﺘـﻄــﺎع أو
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻨــﻊ ﺷـﻌــﺐ ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻀــﺎن ورﻋ ــﺎﻳ ــﺔ أﺳـ ــﺮاه وﻋــﺎﺋــﻼت
ﺷﻬﺪاﺋﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺟﺎع ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻄﻌﻤﻬﻢ.
* اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ...ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺼﻨﻊ اﻷﻣﻦ
ﻣﻈﻔﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

mudaffar.rashid@gmail.com

ﻣﺎت ﻓﻮرد*

ﻫﻞ ﺣﻘﻖ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن روﺳﻴﺎ؟
ﻳﻘﺘﺮب اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن روﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺗﻤﺘﻪ
ﻋﻠﻰ اﻷرﺟــﺢ ،إذ ﻳﺸﻴﺮ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻹﺧـﺒــﺎرﻳــﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟـﺨــﺎص روﺑــﺮت
ﻣﻮﻟﺮ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ
اﻟـﻌــﺎم ﺑﻴﻞ ﺑــﺎر ﺧــﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻟﻢ
ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻣﻘﺪار
ﻣــﺎ ﺳﻴﻨﺸﺮه ﻣﻨﻪ ﺑ ــﺎر ،إﻻ أن ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أو
ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻣﻮﻟﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ دﻟﻴﻞ
ﺣﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻓﺎﺳﺪة ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮاﻣﺐ
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .2016
إذا ﻛــﺎن اﻟــﻮﺿــﻊ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓـﻘــﺪ ﻳـﻜــﻮن اﻟﺴﺒﺐ
ً
ﻋﺪم وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ
أن ﺟـﻬــﻮد اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ً
اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﺑـﻜــﻞ ﺑـﺴــﺎﻃــﺔ ،وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ
وﻋ ــﺪه اﻟـﻤـﺒـﻄــﻦ ﺑــﺎﻟـﻌـﻔــﻮ ﻋــﻦ اﻟـﺤـﻠـﻔــﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ
ّ
ﺻﻤﺘﻬﻢ ،وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻮل ﻣﺎﻧﺎﻓﻮرت ﺧﻴﺮ
ً
ً
ﻣﺜﺎل ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﻮﻟﺮ اﻧﺘﺼﺎرا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ واﻓ ــﻖ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺣـﻤـﻠــﺔ ﺗــﺮاﻣــﺐ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﻟـ َـﻢ ﻳﻌﻤﺪ ﻣــﺎﻧــﺎﻓــﻮرت إﻟــﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺻﻔﻘﺔ
ﺗﻀﻤﻦ إﻣﻀﺎءه ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ؟ ﻳﺒﺪو
ً
أن وﻋﻮد ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻤﺒﻄﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻗﺪ أدت دورا،
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺳــﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻒ
دﻳﻤﻮﻗﻠﻴﺲ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻔﻮ ا ﻟــﺮ ﺋــﺎ ﺳــﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ
ً
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻔﻮ ﻧﻮﻋﺎ
ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑﺈﻗﻔﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻟﺮ ،وﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
أن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟـﻤــﺪﻋــﻲ اﻟـﻌــﺎم ﻓــﻲ ﻧـﻴــﻮﻳــﻮرك ﻓــﻲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم
 2017ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ
ﻣﺎﻧﺎﻓﻮرت ،ﻛﺬﻟﻚ ُﻳﻘﺎل إن اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ً
ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ ﺳﺎﻳﺮس ﻓﺎﻧﺲ اﻻﺑﻦ ﻳﺴﺘﻌﺪ أﻳﻀﺎ
ً
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻢ ﺿﺪ ﻣﺎﻧﺎﻓﻮرت ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ﻳـﻌـﻤــﻞ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻣ ـﻨــﺬ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻋ ـﻠــﻰ ﻋــﺮض
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮه اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻌﻔﻮ،
ً
ﻓـﻔــﻲ ﺷـﻬــﺮ أﻏـﺴـﻄــﺲ ﻋ ــﺎم  ،2017ﻣـﻨــﺢ ﻋـﻔــﻮا
ُﻟﺸﺮﻳﻒ أرﻳــﺰوﻧــﺎ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺟــﻮ أرﺑــﺎﻳــﻮ ،اﻟــﺬي
أدﻳﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ
ً
ﻋﺮﻗﻴﺎ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﻮل
ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣﺮه ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ،
وﻓ ــﻲ ﻓـﺼــﻞ اﻟـﺼـﻴــﻒ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻣـﺤــﺎ ﺗــﺮاﻣــﺐ

ً
أﻳﻀﺎ إداﻧــﺔ ﺻﺎﻧﻊ اﻷﻓــﻼم اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ دﻳﻨﻴﺶ
دﺳﻮزا ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻪ.
دﻋ ــﻢ ﻫـ ــﺬان اﻟ ــﺮﺟ ــﻼن ﺑ ـﻘــﻮة اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ وﻋ ــﺰوا
ّ
ﻣﺴﻴﺴﺔ .ﺻﺤﻴﺢ
ﺳﻘﻮﻃﻬﻤﺎ إ ﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
أن ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻟـﻴــﺲ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷول اﻟ ــﺬي ﻳﺴﻲء
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻔﻮ ،إﻻ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻔﻮﻳﻦ
أوﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﺮﻳﺐ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﻔﻮ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻻ أﻛﺜﺮ.
ﺑﻌﺪﻣﺎ أداﻧــﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮﺟﻴﻨﻴﺎ
ﻣ ــﺎﻧ ــﺎﻓ ــﻮرت ﺑ ـﺘ ـﻬــﻢ ﻋـ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﺷ ـﻬــﺮ أﻏـﺴـﻄــﺲ
ً
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺗﺒﻨﻰ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻣﻮﻗﻔﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ،
ﻓﻘﺪ أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻷﻧﻪ رﻓﺾ »اﺧﺘﻼق اﻟﻘﺼﺺ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ »ﺻـﻔـﻘــﺔ« ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺪ ﺑﺸﺪة ﻣﺎﻳﻜﻞ
ﻛﻮﻫﻴﻦ ،ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ اﻟﺨﺎص اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻟﻠﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ.
ّ
وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺎت أﻛ ـ ـ ــﺪ رودي ﺟــﻮﻟ ـﻴــﺎﻧــﻲ
ﻟـﻠـﻤــﺮاﺳـﻠـﻴــﻦ أن اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻟــﻦ ﻳـﺼــﺪر أي ﻋﻔﻮ
ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ،وإذا ﺟﻤﻌﻨﺎ ﻫﺎﺗﻴﻦ
ً
اﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ ،ﻧــﺮى أﻧﻬﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮان إﻟــﻰ أن
ً
اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻌﻔﻮ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ
إذا اﻟـﺘــﺰم َﻣــﻦ ﻗــﺪ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻪ اﻟـﺼـﻤــﺖ ،وأﻓ ــﺎدت
ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن
ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻣﺐ ّ
ﻗﺪﻣﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻄﻤﻴﻨﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﻟـﻜــﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟـﻤـﺤـﻘــﻖ اﻟ ـﺨــﺎص ﺗﻨﺒﻪ ﻟﻬﺬه
اﻟﺠﻬﻮد ،ﻓﻔﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﻐﻠﻘﺔ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻛـﺸــﻒ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣــﻮﻟــﺮ ﺣــﺎﻓــﺰﻳــﻦ دﻓـ َـﻌــﺎ
ﻣــﺎﻧــﺎﻓــﻮرت إﻟ ــﻰ اﻟ ـ ُﻜــﺬب ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺟ ــﺰء ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻏﻄﻲ اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻷول ﺑﺨﻂ
داﻛــﻦ ﻋﺮﻳﺾ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺧـﻀـﻌــﺖ ﻟ ـﻬــﺎ اﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ،أﻣــﺎ
اﻟـﺤــﺎﻓــﺰ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓـﻬــﻮ أن ﻗ ــﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ »ﻗــﺪ
ً
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻜﻪ
ﻣﺎﻧﺎﻓﻮرت ،أﻻ وﻫﻮ أن ﻳﻐﺰز ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﺮﺻﻪ
ﺑﻨﻴﻞ ﻋﻔﻮ«.
ﺗ ـﻤ ـﺤ ــﻮر اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻷﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺎت
ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺸــﺄن روﺳـﻴــﺎ ﺣــﻮل ﺧــﻂ ﺑﺎﻟﻎ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻟﺮ :ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﻠﺔ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺪ ﺗﺂﻣﺮت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ،2016

وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻣﻮﻟﺮ إﻟﻰ أدﻟﺔ ﺗﺒﺮﻫﻦ
ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ أن أﺛﺒﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺘﻪ
ـﺎع ﻣ ــﻦ أﻧ ـﻤ ــﺎط اﻟ ـﺴ ـﻠــﻮك ﻏﻴﺮ
ﺑـﻜـﺸـﻔــﻪ وﻛ ــﺮ أﻓـ ـ ٍ
اﻟﻤﺸﺮوع ﺧــﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋــﺎم  .2016ﻛﺬﻟﻚ
ﺳﻠﻂ اﻟـﻀــﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺮوس وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ
ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ أﻣﺎط ﻣﻮﻟﺮ
اﻟـﻠـﺜــﺎم ﻋــﻦ رواﺑـ ــﻂ ﻣــﺮﻳـﺒــﺔ ﺑـﻴــﻦ ﻋ ـﻤــﻼء روس
وﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮاﻣﺐ وأﻇﻬﺮ ﻛﺬﺑﻬﻢ ﻹﺑﻘﺎء
ﻫﺬه اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ
ً
أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴﺮة ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ً
ﺗــﺮاﻣــﺐ وﻟﺠﻨﺔ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن
ً
ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﺗﺨﻀﻌﺎن را ﻫ ـﻨــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳـﻘــﻮده
ﻣﺪﻋﻮن ﻓﺪراﻟﻴﻮن ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وواﺷﻨﻄﻦ.
ً
ﻳ ـﺠــﺐ أﻻ ﻧـﻨـﺴــﻰ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻣ ـﺴــﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻮﻟﺮ واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻪ
أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﺘﺂﻣﺮ :ﻫﻞ ﻋﺮﻗﻞ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻄﺮده
ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣـﻜـﺘــﺐ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘــﺎت اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ ﺟﻴﻤﺲ
ﻛﻮﻣﻲ؟ وﻗﺪ ﻳﻌﺰز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﻄﻨﺔ
ً
ﻋﻔﻮا ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺂﻣﺮ أي ﺗﻬﻢ
َ
ﱠ
َ
ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺪه .ﺣﺘﻰ ﻣﻦ
ً
اﺧﺘﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ أﺧﻴﺮا ﻟﻴﺮأس وزارة اﻟﻌﺪل أﻗﺮ
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،إذ ﺳﺄل
ﺳﻴﻨﺎﺗﻮر ﻓﻴﺮﻣﻮﻧﺖ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻟﻴﻬﻲ ﺑﺎر ﺧﻼل
ﺟﻠﺴﺔ إﻗﺮار ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ» :ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
ً
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳـﺼــﺪر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻔﻮا
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮض ﻣﺘﻠﻘﻴﻪ ﻋﺪم ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ؟« .أﺟﺎﺑﻪ
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم» :ﻛﻼ ،ﻫﺬه ﺟﺮﻳﻤﺔ«.
ﻗﺪ ّ
ﻳﻘﺪم ﻫﺬا ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺰاء ﻟﺨﺼﻮم ﺗﺮاﻣﺐ
ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮوﺳﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل
إﻟﻰ أروﻗﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،ﻓﻘﺪ ّ
ﺗﺴﻬﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت
ُﻣــﻮﻟــﺮ ﺑـﺸــﺄن ﻋــﺮﻗـﻠــﺔ ﻣـﺴــﺎر اﻟ ـﻌــﺪاﻟــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣــﺎل
ﻗ ّﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ،إزاﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ،
ً
ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺪ أﺣﺪﺛﺖ ﺿﺮرا،
ﻓـﺒــﺎﻟـﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟـﻠـﻌـﻔــﻮ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟ ـﺘ ــﺰام اﻟـﺼـﻤــﺖ،
ﺣــﺮم ﺗﺮاﻣﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟـﺠــﻮاب اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺎرد اﻷﻣﺔ ﻣﻨﺬ
اﻧـﻄــﻼق اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟــﺮوﺳـﻴــﺔ :ﻣﺎ
ﺣﺪث؟
* »ﻧﻴﻮ رﻳﺒﺎﺑﻠﻴﻚ«

أول اﻟﻌﻤﻮد :آﺧﺮ ﺻﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻣﻌﻠﻤﺎت
ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ؟!
***
ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد ،وﻣﻨﺬ
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺑﺎﻫﺮة ﻧﺠﺖ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ
ﻋﻮاﺻﻒ ﻋﺪﻳﺪة ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺎرﺛﺔ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻮل اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﺮأي ﺣﻮﻟﻬﺎ وﺣﻮل اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ .وﻗﺪ
ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ،رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت
واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ،ودﺧﻮل ﻣﻮﺟﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ ﺑﻴﻮت اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﺧﻠﻔﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ،وﻣﺎ ّ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﺗﺮاﻛﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ،
اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻦ ُﻗﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل
وﻳﺒﺮز اﻷول ﻓﻲ ﺟﻬﻮد ُ
وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ
وﻣﺎ ﺑﻌﺪه،
ً
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ) ١٩٦١ﺑﻮزراﺋﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻦ واﻟﻮﻛﻼء
وﺛﺎﻟﺜﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺬي
واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻃﺎﻗﻢ اﻟﺴﻔﺮاء(،
ً
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻣــﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺼﺤﻒ وﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﺒﺮ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
ً
ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ وﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.
وﺗﺘﺒﺮﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ا ﻟـﻴــﻮم ﻋﻠﻰ رأس
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪور اﻟﻨﺰﻳﻪ اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻت ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ واﻷزﻣﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وأداﺋ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻠــﻒ اﻟ ـﻌــﺮاﻗــﻲ واﻟـ ـﺴ ــﻮري ،أو دﻋــﻢ
اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول ﻛــﺎﻷردن واﻟﻤﻐﺮب وﻣﺼﺮ ،وﻳﻌﺪ ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ،ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ورﻋــﺎه ،اﻟﻤﺤﺮك اﻷﺑــﺮز ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻬﻮد
ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺣﺘﺮام اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﻤﻴﺰة اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.
وﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻫﻲ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺪور اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻴﻮم ُﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺒﻨﺎن ﻓــﻲ أي ﺣــﺪث ﻳﻘﻊ وﻳﺤﺘﺎج ﻹﻃـﻔــﺎء ،ﻓﺪاﺋﻤﺎ ﻣــﺎ ُﻳﺬﻛﺮ
اﺳــﻢ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ودور اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ،وﻫــﺬه ﻧﻌﻤﺔ ﻳﺠﺐ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ آﻣﻨﺔ ﻓﻲ
وﺳﻂ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺎﺻﻒ وﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻛﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺴﺘﺤﻖ ﻗﻮاﻣﻪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻌﺒﻲ ُﻣ َ
اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﺒﻼد ،وﺑﻴﻦ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت
ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ً
رﺟ ــﺎﻻت دوﻟ ــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ،وﻫ ــﻢ ﻟـﻴـﺴــﻮا ﻣــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺘـﺼــﺪرون
اﻟـﻤـﺸـﻬــﺪ اﻟ ـﻴ ــﻮم ،إذ إﻧ ــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺆﺳــﻒ أن ﺗﻨﺘﻌﺶ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ودور ﻧ ــﺎ اﻟﻨﺰﻳﻪ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ
رﻫﻨﺎ ﻟﻺﻫﻤﺎل،
اﻟﺪول ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ،وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ً
ﻛـﻤــﺎ ﻳ ـﺤــﺪث ﻓ ــﻲ ﻣـﻠـﻔــﺎت اﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻛــﺎﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻹﺳﻜﺎن وﻣﻠﻒ اﻟﺒﺪون واﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮه ﻣﺎ ﺗﺒﻨﻴﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
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ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ...رﻏﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺘﻜﺮر ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ و ٦ﻣﺮات
ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺘﺮﻓﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﻜﺮر ذات اﻟﺸﺮﻛﺔ
ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ،واﺧﺮى ﺗﻜﺮرﻫﺎ
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت
وإﺧﻔﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ
اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﺗﻜﺮارا

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ
ﺗﻌﻤﺪت ﺗﺰوﻳﺪ ﻫﻴﺌﺔ
اﻷﺳﻮاق ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻆ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎذا ﺑ ـ ـ ــﺎﺗ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت
اﻟـ ـﻤ ــﺮﺧ ــﺺ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺘ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻞ ﻓــﻲ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ارﺗـ ـﻜ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت
واﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋــﻦ ﻋﻤﺪ
أو ﻧﺘﺎج اﻹﻫﻤﺎل وﻋﺪم اﻻﻛﺘﺮاث
ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳــﻮاق ،ﻋﻠﻤﺎ
ان ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻻﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰام اﻛ ـﺜ ــﺮ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ً
ﺗﺪﻳﺮ اﺻ ــﻮﻻ ﻟﻠﻐﻴﺮ وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
اﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ اﻧﻬﺎ ﺟﺴﻴﻤﺔ
ً
ً
وﺗ ـﻌ ـﻜــﺲ اﻫـ ـﻤ ــﺎﻻ وﺗ ـﻌـ ـﻤ ــﺪا ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺮر اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ ان ﺣﺼﻮل
اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻧ ــﺬار او
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻳﺸﺠﻌﻬﺎ اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ،وﺗﻜﺮار
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻓﻘﺎ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻋــﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ
رﺻـ ــﺪﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﺪﻗ ـﻴ ــﻖ واﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ
اﻟﻤﻴﺪاﻳﻨﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ
دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻋﺴﺖ
ﻓــﻲ اﻹﻋـ ــﻼن ﻋـﻨـﻬــﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ
اﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﺮ ﻣﻦ دون ﻣﻼﺣﻈﺔ.
وﺗ ـﻨ ـﻘ ـﺴــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﺑﻴﻦ
ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﺗ ـﻜ ــﺮر ذات اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
ارﺗ ـ ـﻜـ ــﺎﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ،واﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ﺗ ـﻜ ــﺮرﻫ ــﺎ
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ،وﻣـ ـ ــﻦ ﺗـﻠــﻚ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1اﻛﺜﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ إﻣﺎ
ﺑـ ــﺎﻹﻓ ـ ـﺼـ ــﺎح ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت
اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺑﻌﻤﺪ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗــﺮاخ وﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻓ ــﻲ اﺑ ـ ــﻼغ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴــﺔ،
وإ ﻣ ــﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو
ﺗﺨﺎرﺟﺎت أو اﺣﻜﺎم او ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﻧﺰاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻲ اﺳﻮاق ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
 -2ﺛ ـﻤ ــﺔ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﺗـ ـﻜ ــﺮرت 6
ﻣـ ــﺮات ﻟ ــﺪى ﺷــﺮﻛــﺔ اﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﻛـ ـﺒ ــﺮى ﻣ ــﺪرﺟ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ
ﺗـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻹدارة وﻗﺖ اﻟﺘﺪاول اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ

اﻟﺒﻮرﺻﺔ رﻏﻢ ان ذﻟﻚ ﻣﺤﻈﻮر.
 -3ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت ﺗـ ـﺨ ــﺺ ﻋ ــﺪم
اﻹﻋ ـ ـ ــﻼن ﻋ ــﻦ ﻣ ــﻮاﻋ ـﻴ ــﺪ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 10
ﻣﺮات ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ 6
ﻣﺮات ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة.
 -4اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺧﺼﻢ
اﺗﻌﺎب ادارﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺎﻟﻴﺔ
دون ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ
اﻧـﻜـﺸــﺎف اﻟـﺤـﺴــﺎب ﺣـﻴــﺚ ﺗﻜﺮر
اﻷﻣﺮ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ  5ﻣﺮات.
 -5ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻫ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة
ﻟـ ـ ـ ــﺪى ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮع اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت ﻓــﻲ
ﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﺸﻮاﻏﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وآﻟﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺠــﺐ ﻋــﺪم
ﻣ ــﺮور  6اﺷـﻬــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺷـﻐــﻮرﻫــﺎ،
ﺳـ ـ ـ ــﻮاء ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ او ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺪﻗﻴﻖ
ﺷﺮﻋﻲ واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟــﻚ اﻟﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻴﺪ ﻣﺴﺆول
واﺣﺪ.
 -6ﻗ ـﻴــﺎم ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت ﺑـﻤـﻤــﺎرﺳــﺔ
ﻧﺸﺎط اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ رﻏﻢ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗـ ـﻜ ــﺮرت ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻟﺪى ذات اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 -7أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﺑ ـ ـ ــﺮز
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜ ـ ــﺮرة ﻟـ ــﺪى
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﺨﺺ
اﺧــﻼﻗ ـﻴــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻞ واﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  17ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻜﺮرة.
 -8ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻆ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎل
واﻟ ـﺘــﻼﻋــﺐ ﻓــﻲ اﻧـﺸـﻄــﺔ اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 -9ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺼﻮر
ﻓــﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
او اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻔﺤﻮاﻫﺎ
اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻗﺮارات
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻛﺄﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة او ﻏﻴﺮﻫﻢ.
وإزاء ا ﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮع ا ﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
ارﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎب اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺎت ﻳـ ـﺒ ــﺮز
اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷﻛﺒﺮ ،وﻫﻮ :ﻟﻤﺎذا ﺑﻌﺪ
ﻧﺤﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8ﺳﻨﻮات وﺟﻬﻮد
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت ﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت

ﻓــﻲ ارﺗ ـﻜــﺎب ﺻـﻨــﻮف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪ،
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻜﺮاره ﻣﻦ ذات اﻟﺸﺮﻛﺔ أو
ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى؟ ،وﻣﻦ
أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻫـ ــﻞ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـﻴ ــﺎمإﺣ ــﺪى اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺪ
ﻫـﻴـﺌــﺔ اﺳـ ــﻮاق اﻟ ـﻤ ــﺎل ،ﻣــﻊ ﺳﺒﻖ
اﻹﺻﺮار ،ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ﻓــﻲ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻆ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻓﻲ
اﻷوراق اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ،
وذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮاﻃ ــﺆ ﻣ ـ ــﻊ اﺣ ـ ــﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ؟
 ﺗـﺨــﺎرج ﺷــﺮﻛــﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔﻣﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻹﻓﺼﺎح
ﻷﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ،ﻋـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎ ﺑ ــﺄن

اﺑ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺎت اﻹﻓـ ـ ـﺼ ـ ــﺎح ﺗـﺘـﻄـﻠــﺐ
اﻹﻋﻼن اﻟﻔﻮري ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ،
ﻓﻬﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ وﻏﺮاﻣﺔ اﻷﻟﻒ دﻳﻨﺎر،
اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،رادﻋﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن؟
 ﺷــﺮﻛــﺔ أﺧـ ــﺮى ﺗ ـﻘــﻮم ﺑﻌﻤﻞﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ  49ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﺗ ـﺘ ـﺠــﺎﻫــﻞ اﻹﻓـ ـﺼ ــﺎح ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ،
رﻏــﻢ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﺛﺮﻫﺎ
اﻟﺠﻮﻫﺮي ،ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻧـ ـ ـ ــﺬار ﺑـ ـﻌ ــﺪم ﺗ ـ ـﻜـ ــﺮار ﺗـﻠــﻚ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
 إﺧـ ـﻔ ــﺎء اﻹﻋ ـ ـ ــﻼن ﻋ ــﻦ ﺗـﻌـﺜــﺮﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻛ ـﺒــﺮى ﻋ ــﻦ ﺳ ــﺪاد
 66ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر رﻏ ــﻢ اﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ.
 إﻫﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔﺑﺎﻟﺘﻌﻤﺪ ﺑـﺘــﺮك ﻣــﻮﻗــﻊ ﻣـﺴــﺆول

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺷــﺎﻏــﺮا ﻓـﺘــﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ،
وﻣﺜﻠﻪ ﻣﺴﺆول اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ
رﻏــﻢ ﺿــﺮورة اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺎ ،أو
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﻴﺪ
ﻣﺴﺆول واﺣﺪ ﺑﺘﻀﺎرب ﺻﺎرخ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
 ﺷ ـ ـ ــﺮ ﻛ ـ ـ ــﺎت ﻣ ـ ــﺮ ﺧ ـ ــﺺ ﻟ ـﻬ ــﺎﺗـﺘـﺠــﺎﻫــﻞ إﻋ ــﻼن ﻣــﻮﻋــﺪ وﻣـﻜــﺎن
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻬﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻌﺸﺮة اﻳــﺎم ،وﺷﺮﻛﺎت
أﺧ ـ ــﺮى ﺗ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺗـﻜـﺘـﻴـﻜــﺎت
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻼك ﻟﻌﺪم
إﻋ ـ ـ ـ ــﻼن ﻓ ـ ـﺘـ ــﺢ ﺑـ ـ ـ ــﺎب اﻟ ـﺘ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺢ
ﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮ ﻳ ــﺎت ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة،
وﺗﺠﺎﻫﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﺧــﺮى ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق
ﻓﻲ وﻗــﺖ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ،ﻣﻊ اﻹﻓﺼﺎح
ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
 -إﺧﻔﺎء ﻛﺸﻮف ﺗﺪاول ﺧﺎﺻﺔ

»اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت :اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻀﺮﻳﺒﻲ

ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة ودﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
•

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻃﺎﻟﺒﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ واﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ،ﺑ ـﻀــﺮورة اﻻﻟـﺘــﺰام
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  2018/12/31ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ،ﺧﻼل ﻣﺪة
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 46
ﻟﺴﻨﺔ  2006ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺰﻛﺎة وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ،ﺑﻴﻨﺖ ﻣﺼﺎدر ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة"
أن "اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﺒﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻻﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 2018/12/31اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  16ﻟﺴﻨﺔ 2000

ﻓﻲ ﺷﺄن دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد،
وﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة أوﺿ ـﺤــﺖ
أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗ ــﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟـﺨــﺎص ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة أﺗﻰ
ً
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة  1ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ ﻣــﻦ ﺻــﺎﻓــﻲ ارﺑ ــﺎح اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ،و ﻟـﻬــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﻓﻘﺎ
ﺑﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
أن ﺗـﺤــﺪد اﻟ ـﻘــﺪر اﻟ ــﺬي ﻳﻤﺜﻞ زﻛ ــﺎة أﻣــﻮاﻟ ـﻬــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺼﻞ ،ﻛﻤﺎ ان ﻟﻬﺎ ان ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ

ً
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﺣﺪى
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ ان ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ً
اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﻻﻗـ ــﺮار اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ،وﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة
ً
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ رﻗــﻢ  4ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻗﻘﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﺣﺪ
ﻣـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ واﻟـﻤــﺮاﺟـﻌــﺔ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻤــﺪة ﻟــﺪى
اﻻدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ان ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﻔﻮﻳﺾ
ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﺪ وﻣﻌﺘﻤﺪ
ﻣــﻦ ﻣــﺮاﻗــﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺠﻞ ﻓــﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ :أﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗــﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺨﺎص
ﺑــﺪ ﻋــﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ً
اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻓـﺠــﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم
ﻧــﺺ اﻟ ـﻤ ــﺎدة رﻗ ــﻢ  12ﻣــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻔﺮض
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح

ﺑ ـﻤ ـﺤ ـﻔ ـﻈ ــﺔ اﺣـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ذات اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﻳﻀﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺴـ ــﻮﻳـ ــﻖ أرﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ أﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ
اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﺟـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ
ﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﻋ ـﻤ ــﻼﺋ ـﻬ ــﺎ داﺧ ـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣــﻦ
دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
 إﺧـ ـ ـﻔ ـ ــﺎء ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔاﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎﻟـ ــﻎ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ــﻢ ﺻ ــﺮﻓ ـﻬ ــﺎ
ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وإﺧﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ  2000دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ﻋـ ــﻦ ﻛــﻞ
ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ،وﻫـ ــﻲ ﻣ ـﺒــﺎﻟــﻎ زﻫ ـﻴــﺪة
ﺗ ـﺸ ـﺠ ــﻊ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.
 -ﻣـﺨــﺎ ﻟـﻔــﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ

ً
ً
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻄﻮع وﻛﻴﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا
ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة
•

اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟـﻤــﺪرﺟــﺔ ﻓﻲ
ﺳــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟ ــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺮار
ً
اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ رﻗﻢ  4ﺑﺄن ﻳﻜﻮن
ً
ﻣﺪﻗﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺣﺪى ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻻدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
وذﻛ ــﺮت اﻟـﻤـﺼــﺎدر أن "اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" أﻛــﺪت ﺿــﺮورة
اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻨــﺪات ﻛــﺎﻣـﻠــﺔ ﻣــﻊ اﻹﻗ ــﺮار
ً
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪم ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻨــﺺ اﻟ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ ،وإﻻ
ﺳﺘﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﻋﻘﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ
او اﻣـﺘـﻨــﻊ ﻋــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟـﺘـﻬــﺮب ﻣــﻦ اداء
اﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣــﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛــﻼث ﺳﻨﻮات
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  5آﻻف دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ،ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺴﺪاد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب.

ﺑﻜﺴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،واﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت ﺑـ ـﻴ ــﻊ ﻣ ـﻤ ــﺎﺛ ـﻠ ــﺔ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ إﺟ ــﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻷﺣﺪ
اﻟﻌﻘﺎرات ﺧــﻼل ﻣــﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺸـﻬــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ.
 اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎرورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪرﺟﺔ وﺣﺚ آﺧﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺸــﺮاء ،ﻓﻬﻞ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻋﺎدة
وﺿ ـ ـ ـ ــﻊ ﻋ ـ ـﻘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺎت وﻏ ـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ــﺎت
ﻣ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎء
ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟ ،ﻓﺎﻟﺘﻨﺒﻴﺔ
وﻏ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺔ أﻟـ ـ ــﻒ و 2000دﻳـ ـﻨ ــﺎر
ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻛ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺈﺟ ـﻤ ــﺎع ﻗـ ـﻴ ــﺎدات
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﻓﻬﻞ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻓ ــﻲ ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺰل واﻟـﺸـﻄــﺐ
وﻏﻴﺮﻫﺎ؟

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﺻـ ـ ــﺪر ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺑـﺘـﻌـﻴـﻴــﻦ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻄﻮع ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ
ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر
ﻟـ ـ ــ"اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة" ،أن اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻮع
ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻟـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺆون اﻟ ـ ـ ـ ــﺪﻋ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﻲ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.
ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ ،أن ﻧــﺎﺻــﺮ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮع ﺗـ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﺐ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎر وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺬة اﻟ ـ ــﻮاﺣ ـ ــﺪة وﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻄﻮع

ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

ﺗﺒﺎﻳﻦ أداء اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ...و»ﻣﺴﻘﻂ« ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ٪٢.٢
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﻴﻦ »اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ« وأﺑﻮﻇﺒﻲ واﻟﻤﻨﺎﻣﺔ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺆﺷﺮات أﺳﻮاق ﻗﻄﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ
•

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل
ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ً
أداء ﻣـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎ ﻳـ ـﻨ ــﺎ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺗـ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﻼت
اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺷـﻬــﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ً
اﻟـﻤـﻨـﺼــﺮم ،وﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ﻧﻤﻮا
ً
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺎ ﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات وﺧﺴﺎرة
ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،وﻛــﺎن أﻓﻀﻞ
اﻟ ــﺮﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ــﻮق ﻣ ـﺴ ـﻘــﻂ
وﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  2.2ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺗ ــﻼه ﻣــﺆﺷــﺮ
ً
ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎ  0.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﺛــﻢ اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﺑﻨﻤﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ
 0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
واﺳﺘﻄﺎع ﻣﺆﺷﺮ دﺑــﻲ أن ﻳﻨﻬﻰ
أﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋـ ــﻪ أﺧ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮ ،ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ
ً
ﻣ ـ ـﺤـ ــﺪودة ﺟـ ـ ــﺪا ﻟ ــﻢ ﺗ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز ُﻋ ـﺸــﺮ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﺴﺮ ﻣﺆﺷﺮ

ﻗ ـﻄ ــﺮ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ  0.8ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وﻛ ــﺎن
ً
أﻛـﺜــﺮ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺎ ﺗــﻼه ﻣــﺆﺷــﺮ "ﺗــﺎﺳــﻲ"
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي
ﺑ ـﺨ ـﺴ ــﺎرة ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.6ﻓﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ،وﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﺑ ــﻮرﺻ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺧـ ـ ــﻼل ﺟ ـﻠ ـﺴ ـﺘــﻲ ﻋ ـﻤ ــﻞ ﻓ ـﻘ ــﻂ ﺧ ــﻼل
اﻷﺳﺒﻮع.

 4144.47ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،و ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺧ ـﺴــﺎ ﺋــﺮ
ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮت
ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ  4.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻛــﺄﻛـﺒــﺮ
ﺧ ـﺴ ــﺎرة ﺑـﻴــﻦ أﺳـ ــﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ــﻲ ،وﻛـ ـ ــﺎن ﻧـﻔــﻂ
ﻋـﻤــﺎن ﺳﺠﻞ أﻓـﻀــﻞ أداء ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
واﺳﺘﻄﺎع اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 67
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻗﺒﻴﻞ إﻗﻔﺎل اﻷﺳﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

اﺳـ ـﺘـ ـﻄ ــﺎع ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﺳـ ـ ــﻮق ﻋ ـﻤ ــﺎن
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﻟـ ــﻲ أن ﻳـ ــﺮﺗـ ــﺪ ﺑ ــﺄﻛـ ـﺒ ــﺮ وﺗـ ـﻴ ــﺮة
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
ً
ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﻳﺤﻘﻖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 2.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺴﺘﻌﻴﺪا  88.9ﻧﻘﻄﺔ
ً
ﻣــﻦ ﺧـﺴــﺎﺋــﺮ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﻣﺴﺘﻌﻴﺪا
ً
ً
ً
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺌﻮﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎع
ﻫﻮ  4100ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

ﻧﻤﻮ ﻓﻲ »أﺑﻮﻇﺒﻲ« و«اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ«

ارﺗﺪاد ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ

ﺑ ـﻌــﺪ ﻣ ـﻜــﺎﺳــﺐ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎع
اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ
أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ ﻋـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ــﻮزﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎت ﻣ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺔ
ً
ﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ــﻮق أﺑ ــﻮﻇـ ـﺒ ــﻲ،

اﺳﺘﻄﺎع ﻣﺆﺷﺮ أﺑﻮﻇﺒﻲ أن ﻳﻮاﺻﻞ
اﻟﺘﻘﺪم وﻳﻘﻔﻞ ﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5137.81
ً
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.8ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﺛــﺎﻧــﻲ أﻓـﻀــﻞ
ً
أداء ﻟــﻸ ﺳ ـﺒــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ
اﻟــﺬي ﻳﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ  40ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮ اﻹﻣﺎرة.
ﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﺳـ ـﺠ ــﻞ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻣ ــﺔ
ً
اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ً
أداء إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.6
ً
ً
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﺴﺠﻼ ارﺗــﺪادا ﻣﺤﺪودا
ﺑﻌﺪ ﺧـﺴــﺎر ﻛﺒﻴﺮة ﺧــﻼل اﻷﺳـﺒــﻮع
اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ وﺣـﻘــﻖ  7.82ﻧـﻘــﺎط ﻟﻴﺒﻘﻲ
ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  1400ﻧﻘﻄﺔ وﻳﻘﻔﻞ
ً
ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪا ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 1412.66
ﻧﻘﻄﺔ.
واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺳــﻮق دﺑــﻲ ﻋﻠﻰ
ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﺪود ُ
ﺑﻌﺸﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﺑـﻌــﺪ ﻣـﻜــﺎﺳــﺐ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺧــﻼل
ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت اﻷﺳ ـﺒــﻮع ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﺎﻋﺖ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻮم
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺧـﺴــﺮ
ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻤﺆﺷﺮ  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺳﻂ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﻛﺒﻴﺮة إذ ﺑﻠﻐﺖ
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﺣﻮاﻟﻰ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ
اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ  6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺑﺪﻋﻢ
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ
وﺗﻮزﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺠﺰﻳﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ
أﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرﻫ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ
ﺳ ـﺠ ـﻠ ــﺖ ﺛـ ــﻼﺛـ ــﺔ أﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﻣﺤﺪودة
ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن أﻛﺒﺮﻫﺎ

ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﺳ ـ ــﻮق ﻗ ـﻄ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ
 80ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﻟ ـﻴ ـﺘــﺮاﺟــﻊ إﻟـ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
 10111.62ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ و ﺑـ ـﻌ ــﺪ ار ﺗ ـ ـ ــﺪاد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﺎد اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﻘﻄﺮي ﺧﻼﻟﻬﺎ واﻋﺘﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 10
ً
آﻻف ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺠﺪدا واﺳﺘﻤﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
واﺳﺘﻤﺮ ﻣﺆﺷﺮ "ﺗﺎﺳﻲ" اﻟﺴﻌﻮدي
ﺑـﺠـﻨــﻲ اﻷرﺑ ـ ـ ــﺎح إذ إﻧـ ــﻪ ﻣ ــﻦ أﻓـﻀــﻞ
اﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻫــﺬا
اﻟﻌﺎم ورﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻦ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎزال ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 8.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﺳــﺐ ﻫــﺬا
اﻟﻌﺎم ،وﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪاﻋﻢ
اﻷﻛـﺒــﺮ إذ إﻧــﻪ أﻛﺒﺮ ﻣـﺼــﺪري اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻗـﻄــﺎع اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
ً
ً
ﻳﺸﻜﻞ وزﻧــﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻮي ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻛﺴﺎﺑﻚ،

وﺧـﺴــﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺒــﺎﻳــﻦ ﺑ ـﻴــﻦ ﺟـﻠـﺴــﺔ وأﺧ ــﺮى
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﺴﺎوي 54.78
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 8492.7
ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺳﻚ أﺳﻌﺎر
اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ــﺮﻏ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ ﺿ ـﻐ ــﻮط
ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﺤ ــﺎت اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
دوﻧـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺪ ﺗـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺐ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﻃ ـﻠ ـﻘ ـﻬ ــﺎ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع ،وأﻛ ــﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺘﻲ
ﻋـﻤــﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺘﻴﻦ ﺣـﻴــﺚ ا ﻟـﻨـﻤــﻮ ﻓﻲ
اﻷوﻟ ـ ــﻰ واﻟ ـﺨ ـﺴ ــﺎرة اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﺧــﻼل
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺧﺴﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف 19.4
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5231.66
ﻧﻘﻄﺔ.
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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ...واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﺴﻦ
• ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ًاﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺎﺿﺢ ﻟﻠﻬﺪر
• »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺪاﺣﺔ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺴﺎد
رأى »اﻟﺸﺎل« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه أن
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ
ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ،
ﺑﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ً
أي »اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ« ،ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻋﻠﻰ
ﻓﺪاﺣﺔ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻬﺪر واﻟﻔﺴﺎد ،وأول
ﻣﺆﺷﺮات ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﻬﺎ،
أن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﺎﺿﺤﺔ ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺸﻒ أو ﻳﻌﻠﻦ
ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ  ٣ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
ﺣﺪوﺛﻬﺎ.

ﻗ ــﺎل ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ »اﻟ ـﺸ ــﺎل« اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋـ ــﻲ ،إﻧـ ـ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣــﻦ
اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،
واﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﻧﺘﺎﺟﻪ
ﻣــﻦ أﺟــﻞ دﻋــﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺳـﻌــﺎر ،ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﻧ ـﻤــﻮ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺑﻠﻐﺖ
ﻓــﻲ ﻣـﺸــﺮوع ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 2020/2019ﺛﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻨﺪ  22.5ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،واﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻛ ــﺎن  23.2ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨــﺎر ﻓﻲ
ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،2015/2014
ً
وﻛ ــﺎن اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋـﺠــﻮزات
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻓﻲ
زﻣ ــﻦ ﻛ ــﺎن ﻓـﻴــﻪ ﺳ ــﻮق اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻣ ــﺎ زال
ً
راﺋﺠﺎ.
ووﻓــﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻓﺈن اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ً
ﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮه وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﺧﻴﺮا ﻣﻦ
أن ﻧـﺤــﻮ  75ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ
ﺑ ــﺎت ﻏـﻴــﺮ ﻣ ــﺮن ،وﻫ ــﻮ ﺑ ــﺎب اﻟــﺮواﺗــﺐ
واﻷﺟ ــﻮر واﻟــﺪﻋــﻮم وﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ،
ذ ﻟــﻚ ﻳﻌﻨﻲ ،أن اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻻ
ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻷﻫــﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﻘﺎدﻣﻴﻦ اﻟﺼﻐﺎر إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ﻓ ــﺈن ﻋ ــﺪم ﻣــﺮوﻧــﺔ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﺘﻤﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ،
وﺗﺮﺟﻴﺢ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ
 60ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت ﻋــﺎم
 ،2013واﺳ ـﺘ ـﺸــﺮاء اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد واﻟ ـﻬــﺪر
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺤﺘﻢ ﻋﺪم اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗـ ــﺪﻣـ ــﺖ وزارة اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺑﻨﺪ واﺣــﺪ ﻣــﻦ ﺑﻨﻮد ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﻨﺪ
ً
اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ،ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺪاﺣﺔ ﻣﺎ

وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪر واﻟﻔﺴﺎد،
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«
ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟـﺼــﺎدر ﻓﻲ  19ﻓﺒﺮاﻳﺮ
 .2019وأول ﻣـ ـ ــﺆ ﺷـ ـ ــﺮات ﺿ ـﻌــﻒ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﻬﺎ،
أن ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت ﻓ ــﺎﺿ ـﺤ ــﺔ ﻣ ـﺜ ــﻞ ﺗـﻠــﻚ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﻟ ــﻢ ﺗـﻜـﺘـﺸــﻒ أو ﻳﻌﻠﻦ
ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮى  3ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﺣﺪوﺛﻬﺎ،
واﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ ﻫـﻨــﺎ ﻟـﻴــﺲ ﻋــﻦ ﺻﻔﻘﺎت

أﺳـﻠـﺤــﺔ أو ﺻـﻴــﺎﻧـﺘـﻬــﺎ .وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
ﺣ ــﺪث ﺑـﻌــﺪ اﻧـﻬـﻴــﺎر أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ،
وﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت وﻃﺮق ﻓﺎﺿﺤﺔ ،ﺣﺘﻰ
أن ﻋﺪد ﻣﻦ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻎ 191.050
ً
ﺿﻴﻒ ﺑﻤﻌﺪل  262ﺿﻴﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ً
اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺷﺎﻣﻼ اﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
ً
ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ  354ﺿﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳـﻮم
ﻋـﻤـ ــﻞ رﺳ ـﻤ ـ ــﻲ .وﺗ ـ ــﻢ ﺣـﺠـ ــﺰ ﻓـﻨـ ــﺎدق

ﺑﺄﻛﺜـﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ،
وﺣ ـﺠــﺰ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻏــﺮﻓــﺔ ﻓ ــﻲ ﻟﻴﻠﺔ
واﺣﺪة ﻟﻀﻴﻒ واﺣﺪ.
وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺟﺒﺔ واﺣﺪة
ً
ً
ﻟﻀﻴﻒ ﻧﺤﻮ  1273دﻳﻨﺎرا ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ،
وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺣﺪث ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋ ــﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم،
وﺣﺪث وﻣﺎزاﻟﺖ ﻓﻀﺎﺋﺢ اﻹﻳﺪاﻋﺎت
واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﻮﻳ ـ ــﻼت ﺳـ ــﺎﺧ ـ ـﻨـ ــﺔ ،وﻫـ ــﻲ

 ٤٣٨.٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ
أوﺿ ـ ـ ــﺢ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺎل ،إن أداء
اﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ﺧـ ــﻼل ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
ً
ﻛ ــﺎن ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ــﺄداء ﻳﻨﺎﻳﺮ،
إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا ﻟـﻤـﺘــﺪاو ﻟــﺔ أي
ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ،وﻟ ـﻜ ــﻦ ﻣ ــﻊ أداء
ﻣــﻮﺟــﺐ ﻟـﻠـﻤــﺆﺷــﺮات ،وارﺗ ـﻔــﻊ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻷول ﺑـﻨـﺤــﻮ  1ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ،
وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم وﻫﻮ ﺣﺼﻴﻠﺔ
أداء اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ ﺑﻨﺤﻮ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ "اﻟـﺸــﺎل" ﺑﻨﺤﻮ
 1.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻃـﻔـﻴــﻒ
وﺑﻨﺤﻮ  -0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ،أن ﺳ ـﻴــﻮﻟــﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ،
وﻋ ــﺪد أﻳ ــﺎم ﻋـﻤــﻞ ﺷـﻬــﺮ ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ أﻗــﻞ،
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﺤﻮ  438.7ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻫـﺒــﻮﻃــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻮى 610.5
ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ،
وﺑـ ـﻤـ ـﻌ ــﺪل ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺪاول اﻟ ـﻴــﻮﻣــﻲ
ﺑ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺪود  25.8ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـ ــﻮن د ﻳ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺎر،
وﺑﺎﻧﺨﻔـﺎض ﺑﻨﺤﻮ  -7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ
ﻣﻌﺪل ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﻴﻦ
ﺑﻠﻐﺖ  27.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﺑﻴﻦ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮﻳﻦ
اﻷوﻟ ـﻴ ــﻦ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﺠ ــﺎري )أي ﻓﻲ

 39ﻳـ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻤـ ــﻞ( ﺑـ ـﻠ ــﻎ ﻧـ ـﺤ ــﻮ 1.049
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﻌﺪل ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول
اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺑﺤﺪود  26.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻨﺤﻮ  59.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إذا ﻣﺎ
ﻗــﻮرﻧــﺖ ﺑﻤﺴﺘﻮى ذﻟــﻚ اﻟـﻤـﻌــﺪل ﻟﻜﻞ
ﻋــﺎم  2018اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ  16.8ﻣﻠﻴﻮن
ً
دﻳ ـﻨــﺎر ،وﻣﺮﺗﻔﻌﺔ أﻳـﻀــﺎ ﺑﻨﺤﻮ 103
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ إذا ﻗــﻮرﻧــﺖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺖ ،ﺣـﻴــﻦ ﺑـﻠــﻎ ﻣﻌﺪل
اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻧﺤﻮ  13.3ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،أي ﺳ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ﻓــﻲ
اﺗـﺠــﺎﻫـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﺐ رﻏ ــﻢ اﻧـﺨـﻔــﺎض
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وأﺿ ـ ــﺎف أﻧ ــﻪ ﻣ ــﺎ زاﻟـ ــﺖ ﺗــﻮﺟـﻬــﺎت
اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﻣ ـﻨــﺬ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺗﺸﻴﺮ
إﻟ ــﻰ أن ﻧ ـﺼــﻒ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻤــﺪرﺟــﺔ
ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ  50ﺷﺮﻛﺔ
ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻨﺤﻮ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،و 7ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣــﻦ دون
أي ﺗﺪاول.
وﺗﺎﺑﻊ ،أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺣﻈﻴﺖ  12ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﺗـﺒـﻠــﻎ  1.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓـﻘــﻂ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﻤــﺪرﺟــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺤــﻮ 9.6
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ذﻟﻚ
ﻳـﻌـﻨــﻲ أن ﻧ ـﺸ ــﺎط اﻟ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ

ﻣﺎ زال ﻳﺤﺮم ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ،ﻳﻤﻴﻞ
ﺑﻘﻮة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ.
وذﻛـ ــﺮ أن ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،2019
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﺴﻮق اﻷول
ﺣﻈﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺤﻮ 366.1
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  83.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﺿﻤﻨﻪ
ﺣـﻈـﻴــﺖ  50ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎﺗــﻪ
ﻋـﻠــﻰ  89.4ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳـﻴــﻮﻟـﺘــﻪ،
وﻧﺤﻮ  74.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ
اﻟـ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺔ ،ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺣ ـﻈ ـﻴــﺖ ﻧـﺼــﻒ
ﺷــﺮﻛــﺎﺗــﻪ اﻷﺧـ ــﺮى ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗـﺒـﻘــﻰ أو
ﻧـﺤــﻮ  10.6ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ،
وﺑـ ـﻠ ــﻎ ﻣـ ـﻌ ــﺪل ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﻓـﻴــﻪ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺎ ،إذ ﺣﻈﻴﺖ  5ﺷﺮﻛﺎت
ﺿﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  74.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ.

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

 16.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
وﺿ ـﻤ ـﻨــﻪ ﺣـﻈـﻴــﺖ  20ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺗ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ  76.9ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻛﺘﻔﺖ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎﺗــﻪ ﺑﻨﺤﻮ  23.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ ،وﻻ ﺑــﺄس ﻣــﻦ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ
ﺑـ ــﺄن ﺿ ـﻌ ــﻒ ﺳ ـﻴ ــﻮﻟ ــﺔ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺗ ــﻪ ﻛ ــﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،وﻫﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺳﻴﻮﻟﺔ أي ﺷﺮﻛﺔ
ﺿﻤﻨﻪ.

ﺳﻮق اﻟﻤﺰادات
وﺣﻈﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺰادات ﺑﻨﺤﻮ 29.9
أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ﻓﻘﻂ أو ﻧﺤﻮ  0.007ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ،وذﻟــﻚ
ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺣــﺪود اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﻓﺎﻟﻬﺪف
اﻷﺳـ ــﺎس ﻫــﻮ إﻋ ـﻄــﺎء ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت
ﻧــﺎ ﻓــﺬة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﺣﺘﻰ وإن
ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻷي ﻣﻨﻬﺎ ﺗــﺪاول إﻻ ﻋﻠﻰ
ﻓ ـﺘــﺮات ﻣـﺘـﺒــﺎﻋــﺪة ،وﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﻧﺸﻬﺪ
ﻃﻔﺮة ﻣﻨﻔﺮدة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ.

وﺣ ـﺼ ــﻞ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻋﻠﻰ
ﻧ ـﺤــﻮ  72.6ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر أو ﻧﺤﻮ

ﺣﻮادث ﻓﺴﺎد ﻓﺎﺿﺤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ،
وإن ﻓﻲ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى.
ﻼﺻــﺔ ،وﺿــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻓــﻲ ﺧــﻼ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﺴﻦ ،واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺎس ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻳ ـ ــﺪ،
واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ أﻣــﺎم ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـﻔ ــﺎﺿ ــﺢ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻬ ــﺪر
واﻟﻔﺴﺎد ،وﻻﺑﺪ أن اﻟﻬﺪر واﻟﻔﺴﺎد

ـﻼن ﺣـ ـﺘ ــﻰ ﺑ ـ ـﻨـ ــﻮد اﻟـ ــﺮواﺗـ ــﺐ
ﻳـ ـﺸـ ـﻤ ــﻼ
ﻼ
واﻷﺟﻮر واﻟﺪﻋﻮم.
واﻟـ ـﻌـ ـﺠ ــﺰ ﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻳـﻌـﻨــﻲ
اﺧﺘﺼﺎر ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪم اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،وﻳﻌﻨﻲ ﺿـﻤــﻮر ﻓــﺮص ﻧﺠﺎح
ً
أي ﻣ ـﺸــﺮوع ﺗ ـﻨ ـﻤــﻮي ،وﻳـﻌـﻨــﻲ ﻣــﻮﻗـﻔــﺎ
ً
ً
ً
ﺗﻔﺎوﺿﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ،وﻳﻌﻨﻲ وﺻﻢ
ﺑﻠﺪ ﺟﻤﻴﻞ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺳﻴﺌﺔ.

 ١.٣ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل أﻧﻪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،2019
ﻳﻜﻮن اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـ 11ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
 ،2019/ 2018وﺑ ـﻠــﻎ ﻣ ـﻌــﺪل ﺳ ـﻌــﺮ ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ اﻟـﻨـﻔــﻂ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺸﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻣﻌﻈﻤﻪ ،ﻧﺤﻮ  63.88دوﻻرا
ً
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻨﺤﻮ  5.37دوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،أي
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  9.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ  58.51دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤﻮ
 13.88دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،أي ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ  27.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ  50دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺣﻘﻖ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
ً
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻣ ـﻌــﺪﻻ ﺑ ـﺤــﺪود  68.7دوﻻرا ﻟـﻤــﺎ ﻣﻀﻰ
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻫــﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل
ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2018/ 2017اﻟﺒﺎﻟﻎ
 54.5دوﻻرا ﺑﻨﺤﻮ  26ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأدﻧــﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ
اﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  75دوﻻرا ﺑﻨﺤـﻮ
 6.3دوﻻرات ،أو  -8.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
واﻓـﺘــﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗــﺪ ﺣﻘﻘﺖ
إﻳﺮادات ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﻧﺤﻮ  19.3ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ،وإذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ اﺳﺘﻤﺮار
َ
ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻴﻬﻤﺎ -وﻫﻮ
اﻓﺘﺮاض ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ -ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ

اﻹﻳــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺤﻮ  21ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤﻮ 7.7
ﻣﻠﻴﺎرات ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ  13.3ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ  1.7ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﻳﺮادات ﻏﻴﺮ
ﻧﻔﻄﻴﺔ واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
أﻋﻠﻰ ،ﺳﺘﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ إﻳﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻧﺤﻮ  22.7ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﻫـﻲ أﻋﻠـﻰ ﺑﻨﺤـﻮ
 6.8ﻣﻠﻴﺎرات ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻳﺮادات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ أرﻗﺎم
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .2018/ 2017
وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻫــﺬا اﻟــﺮﻗــﻢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟـﺒــﺎﻟـﻐــﺔ ﻧـﺤــﻮ  21.5ﻣـﻠـﻴــﺎر دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻣ ــﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
أن ﺗﺴﺠﻞ اﻟـﻤــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2018
ً
 2019/ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﺤﺪود  1.3ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك
ً
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻗﻠﻴﻼ إن اﺳﺘﻤﺮت
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس دون
َ
ﺷﻬﺮي ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2019وﻗﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ
ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻊ ﺻــﺪور اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ إن ﺣﻘﻘﺖ
ً
اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﻓﺮا ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪرة.

 ٪٤.٣ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮدات »اﻷﻫﻠﻲ« ﻟﺘﺒﻠﻎ  ٤.٥٤ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر

ً
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻨﻚ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﻼل ٢٠١٨
ارﺗﻔﻌﺖ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮادات
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ١٦٨.٨
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  ١٥٧ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،أي
ان اﻹﻳﺮادات ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﺎ
ﻗﻴﻤﺘﻪ  ١١.٨ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،أو ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٧.٥ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟﺸﺎل" أن اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟـﻤـﻨـﺘـﻬـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ  31دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ ،2018
وأﺷﺎرت ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن ﺻﺎﻓﻲ
أرﺑــﺎح اﻟﺒﻨﻚ )ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ(
ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  42.21ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر،
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻘﺪاره  6.46ﻣﻼﻳﻴﻦ ،أي ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  18.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 35.75ﻣﻠﻴـﻮﻧﺎ ﻓﻲ .2017
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ "ﻳ ـ ـﻌـ ــﺰى ﻫ ــﺬا
اﻻرﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎع ﻓـ ــﻲ رﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ إﻟ ــﻰ
ارﺗﻔﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
ً
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﻣ ـﺼ ــﺎﺣ ـﺒ ــﺎ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض
اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ  1.8ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳﻨﺎر .وﻋﻠﻴﻪ ،ارﺗﻔﻊ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ً
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻨﺤﻮ  5.86ﻣﻼﻳﻴﻦ ،وﺻــﻮﻻ
إﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ  103.67ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  97.81ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ".
وﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ،ارﺗـﻔـﻌــﺖ ﺟﻤﻠﺔ
اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 168.8
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺤــﻮ 157
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،أي ان اﻹﻳﺮادات ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﺎ
ﻗﻴﻤﺘﻪ  11.8ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ أو ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 7.5
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺪ ﺻــﺎﻓــﻲ إﻳ ــﺮادات اﻟـﻔــﻮاﺋــﺪ ﺑﻨﺤﻮ
ً
 9.4ﻣﻼﻳﻴﻦ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 121.8
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  112.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺎم .2017
ً
وذﻛــﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ "ارﺗـﻔــﻊ أﻳـﻀــﺎ ،ﺑﻨﺪ

ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ إﻳ ـ ـ ــﺮادات أﺗ ـﻌ ــﺎب وﻋ ـﻤ ــﻮﻻت
ً
ﺑﻨﺤﻮ  2.1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  31.1ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 29
ﻣﻠﻴﻮن د ﻳ ـﻨــﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺪ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑــﺎح اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أوراق
ً
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1ﻣﻠﻴﻮن ،وﺻــﻮﻻ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  3.9ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 4.9
ﻣﻼﻳﻴﻦ".
وارﺗـ ـﻔـ ـﻌ ــﺖ ﺟ ـﻤ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮوﻓ ــﺎت
اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ أﻗ ــﻞ ﻣﻦ
ارﺗﻔﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
وﺑـﻨـﺤــﻮ  5.96ﻣــﻼﻳــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﻟﺘﺒﻠﻎ
ﻧـﺤــﻮ  65.14ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 59.18ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻌﺎم  ،2017وﺗﺤﻘﻖ
ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ.
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ أن ﺟـﻤـﻠــﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺤﻮ 1.8
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،أو ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  3.1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  56.2ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺤــﻮ  58ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ،
وارﺗﻔﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ
 25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻧﺤﻮ 22.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻌﺎم .2017
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣــﻮﺟــﻮدات اﻟﺒﻨﻚ
ﻧﺤﻮ  4.548ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  4.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻗﻴﻤﺘﻪ
 186.7ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 4.362
ﻣﻠﻴﺎرات ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  .2017وﺳﺠﻞ ﺑﻨﺪ
ً
ﻧﻘﺪ وأرﺻــﺪة ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻮك ارﺗﻔﺎﻋﺎ

ﺑﻠﻎ ﻗــﺪره  206.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ،وﻧﺴﺒﺘﻪ
ً
 41.7ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺻ ــﻮﻻ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ
 702.2ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن د ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ) %15.4
ﻣ ــﻦ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدات( ﻣﻘﺎﺑﻞ
 495.5ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ) %11.4ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2017
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ اﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺾ ﺑـ ـﻨ ــﺪ ﻗ ـ ــﺮوض
وﺳـﻠــﻒ ﺑﻨﺤﻮ  49.1ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳـﻨــﺎر
ً
وﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  1.6ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،وﺻـ ــﻮﻻ
إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ  3.026ﻣـﻠـﻴــﺎرات )%66.5
ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﺟ ــﻮدات( ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
 3.075ﻣ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎرات )  %70.5ﻣــﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ .2017
واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ
إﻟ ــﻰ اﻟ ــﻮداﺋ ــﻊ واﻷرﺻ ـ ــﺪة إﻟ ــﻰ ﻧﺤﻮ
 83.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺤﻮ
 87ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وذﻛ ــﺮ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﺸــﺎل أن "اﻷرﻗـ ــﺎم
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ )ﻣﻦ
ﻏ ـﻴ ــﺮ اﺣـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب ﺣـ ـﻘ ــﻮق اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ(
ً
ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ 83.1
ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،أي ﻣ ــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ 2.2
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ 3.872
ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎرات ﻣـ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺤ ــﻮ 3.789
ﻣﻠﻴﺎرات ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  ،2017وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ
إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟــﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮدات ﻧـﺤــﻮ  85.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ  86.9ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم .2017
وﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ إﻟـ ــﻰ أن ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات
ً
اﻟــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ ﺳـﺠـﻠــﺖ ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ
ﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺎر ﻧ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻊ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻳـ ــﺔ  ،2017إذ
ارﺗ ـﻔ ــﻊ اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻌ ــﺪل ﺣـﻘــﻮق
اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﻲ
اﻟﺒﻨﻚ ) (ROEإﻟﻰ ﻧﺤﻮ  7.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  6.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺿ ــﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ "ارﺗ ـﻔــﻊ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋﻠﻰ ﻣـﻌــﺪل رأﺳ ـﻤــﺎل اﻟﺒﻨﻚ
) (ROCﻟـﻴـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ ﻧـ ـﺤ ــﻮ 26.1ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻨﺤﻮ  22.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وارﺗ ـﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﻌــﺎﺋــﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
ﻣــﻮﺟــﻮدات اﻟﺒﻨﻚ ) (ROAإﻟــﻰ ﻧﺤﻮ
ً
 0.95ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻨﺤﻮ 0.83
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وارﺗﻔﻌﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
) (EPSإ ﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ  26ﻓﻠﺴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  22ﻓﻠﺴﺎ".
وﻟـ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ أن ﻣــﺆﺷــﺮ
ﻣ ـﻀــﺎﻋــﻒ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﺮ /رﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻬــﻢ
) (P/Eﺑـ ـﻠ ــﻎ ﻧـ ـﺤ ــﻮ  11.3ﻣـ ـ ــﺮة )أي
ﺗﺤﺴﻦ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 13.2ﻣﺮة ،وﺗﺤﻘﻖ
ذﻟــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗـﻔــﺎع رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻨﺤﻮ  18.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﻗﻞ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ
وﺑﺤﺪود  1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺛﺒﺖ ﻣﺆﺷﺮ
ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﺴﻌﺮ /اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
) (P/Bﻋـﻨــﺪ  0.82ﻟﻠﻔﺘﺮﺗﻴﻦ )2017
و.(2018
وأﻋ ـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻧـﻴــﺔ ﺗــﻮزﻳــﻊ أرﺑ ــﺎح
ﻧ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  14ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣــﻦ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل
ً
 14ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن
ً
ً
اﻟﺴﻬﻢ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪا ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  4.7ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳﻌﺮ
اﻹﻗـﻔــﺎل ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2018

ً
ً
واﻟﺒﺎﻟﻎ  295ﻓﻠﺴﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ
اﻟﻮاﺣﺪ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻦ  ،2017أي زاد
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮزﻳﻌﺎﺗﻪ.
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»ﻳﻮﺑﺎك« :اﻧﺘﻬﺎء إﺟﺮاءات زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل
دﻳﻨﺎر
ﻣﻠﻴﻮن
١٨
ﺑﻘﻴﻤﺔ
ً

ً
»اﻟﻤﺮﻛﺰ« أدار اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻛﻴﻼ ﻟﻪ وﻣﺪﻳﺮا ﻟﻺﺻﺪار
ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟـ »ﻳﻮﺑﺎك« ﻧﺎدﻳﺔ ﻋﻘﻴﻞ أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ زﻳﺎدة
رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﻮﻓﺖ ً
ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.

أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ـﺘ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ
»ﻳـ ـ ـ ــﻮﺑـ ـ ـ ــﺎك« واﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »اﻟﻤﺮﻛﺰ« اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻞ
إﺟـ ـ ـ ــﺮاءات اﻻﻛ ـﺘ ـﺘ ــﺎب ﻓ ــﻲ أﺳـﻬــﻢ
زﻳ ــﺎدة رأﺳ ـﻤــﺎل »ﻳــﻮﺑــﺎك« ﺑﻘﻴﻤﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  18.013ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار 32.750
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺳـﻬــﻢ ﺑـﺴـﻌــﺮ ﻃ ــﺮح 550
ً
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎن ،ﻓ ــﻲ
ﺑ ـﻴــﺎن ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ،أن أﺛ ــﺮ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة
ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس
 ،2019وﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻛ ـﺘ ـﺘ ــﺎب ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ  14ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣﻦ
ﺗﺨﺼﻴﺺ أﺳﻬﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 19اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ.
وﺛـ ـﻤـ ـﻨ ــﺖ »ﻳـ ـ ــﻮﺑـ ـ ــﺎك« دور ﻛــﻞ
ﻣــﻦ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﻟﺴﺮﻋﺔ
اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺑ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ودﻋـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ ﺧ ــﻼل

ﻧﺎدﻳﺔ ﻋﻘﻴﻞ

ﻣﻨﺎف اﻟﻬﺎﺟﺮي

ﻋﻤﻠﻴﺔ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ،وﺷﺮﻛﺔ
»اﻟﻤﺮﻛﺰ« ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ دور ﻣﺪﻳﺮ
اﻹﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪار ووﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ اﻻﻛ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎب،
إﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ ﻣ ـﻴ ـﺴ ــﺎن
وﺷﺮﻛﺎه ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ،اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻧ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻋ ـﻘ ـﻴــﻞ ﻧــﺎﺋـﺒــﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـ »ﻳﻮﺑﺎك« ،إن ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب ﻓ ــﻲ زﻳ ـ ــﺎدة رأس ﻣــﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﻮﻓﺖ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ً
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠــﻮاﺋــﺢ ﻫﻴﺌﺔ
أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ً
اﻹﺻ ـ ـ ــﺪار ﻛ ــﺎﻣ ــﻼ ﻣ ــﻦ ﻣـﺴــﺎﻫـﻤــﻲ

ﺑﻮرﺻﺔ دﺑﻲ :ﺗﺪاول اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم واﻟﺰﻧﻚ
أﻃﻠﻘﺖ ﺑﻮرﺻﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺬﻫﺐ واﻟﺴﻠﻊ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ
ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎدن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻫﻤﺎ :ﻋﻘﻮد
اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم اﻵﺟﻠﺔ ،وﻋﻘﻮد اﻟﺰﻧﻚ اﻵﺟﻠﺔ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرت اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺻـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ـﻴــﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ ﺳﻴﺒﺪأ ﺗﺪاوﻟﻬﻤﺎ ﻓــﻲ  22اﻟـﺠــﺎري،
وأﻧﻬﻤﺎ ﻳﻬﺪﻓﺎن إﻟﻰ ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ
ﻟﻠﺴﻮق.
وأﺑﻠﻎ ﻟﻴﺲ ﻣﻴﻞ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻮرﺻﺔ
دﺑـ ــﻲ ﻟ ـﻠــﺬﻫــﺐ واﻟ ـﺴ ـﻠ ــﻊ» ،روﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮز« ،ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ إن
اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ »ﻣﻬﻤﺎن ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺮﻳﺪ
أن ﻧﻨﻤﻮ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ،وأن ﻧﺘﻮﺳﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ«.
وأﺿﺎف» :ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻫﺬان اﻟﻤﻨﺘﺠﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪان
ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﻤﺎ ﺟﺎذﺑﻴﺔ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،إذ إﻧﻬﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ«.
وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر ﺗ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻣــﻼت

اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺒــﺮم ﺑـﻤــﻮﺟــﺐ اﻟـﻌـﻘــﺪﻳــﻦ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪﻳــﻦ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺔ دﺑــﻲ ﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ
واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑــﺎﻋـﺘــﺮاف اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷوروﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻷﺳ ـ ــﻮاق ﻛ ـﻤــﺰود ﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﻄــﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.
وﺳﻴﻜﻮن ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم واﻟﺰﻧﻚ ﺧﻤﺴﺔ أﻃﻨﺎن ﻣﺘﺮﻳﺔ،
وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎ وﻣﺘﺪاوﻻ ﺑﺎﻟﺪوﻻر.
ً
وﻗﺎل ﻣﻴﻞ» :ﻛﺎن واﺿﺤﺎ أن أﻋﻀﺎءﻧﺎ ﻳﺮﻳﺪون
ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد وﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر.
ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم،
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﺬﻫﺐ«.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ »ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ
اﻷﻓﻖ اﻟﻔﻮري« ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻷﻋﻀﺎء.
)روﻳﺘﺮز(

ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ .وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ
أن ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﺻﺪار ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ
واﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎر ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع رﻳ ــﻢ
ﻣﻮل ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،إذ ﺗﻌﺪ ﻳﻮﺑﺎك
ً
ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ رﻳﻢ ﻣﻮل ﻓﻲ
ﺟ ــﺰﻳ ــﺮة اﻟ ــﺮﻳ ــﻢ ﺑ ــﺈﻣ ــﺎرة أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ
ُ
واﻟﻤﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم .2020
ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻪ ،ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎف
اﻟ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮي اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ً
»اﻟﻤﺮﻛﺰ« إﻧﻪ »إدراﻛﺎ ﻣﻨﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ
أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل ﻓــﻲ دﻋــﻢ اﺳﺘﻘﺮار
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻧﺤﺮص ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﺳ ــﻮق اﻟ ـﻤــﺎل ﻣــﻦ ﺧــﻼل
إدارة اﻛـﺘـﺘــﺎﺑــﺎت زﻳـ ــﺎدة رؤوس
أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺎت ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺸﺮ
اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻨﺎول أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل.

١٣

اﻗﺘﺼﺎد

»ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل« ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ
اﻷوروﺑﻲ واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻌﻘﻴﻞ :ﻣﺸﺮوع ﺳﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑـ  ٤ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
●

ﺳﻨﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي
ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل أﺣـﻤــﺪ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﻞ ،إن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة
ﻓ ــﻲ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻬ ــﺎدﻓ ــﺔ
إﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎرج ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـﻌ ــﺾ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرة ،وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ،وإﻋﺎدة
ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ
واﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻟ ـﻔــﺖ اﻟـﻌـﻘـﻴــﻞ ،ﻓ ــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟ ـ ـ »اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« ،إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﻮذت ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﺎر ﻓــﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ  11.8ﻣـﻠـﻴــﻮن
دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ،ﺑـ ــﺎﻻﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻰ اﻧ ـﻬ ــﺎ
ﺗﺘﻔﺎوض ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎرات ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻦ
اﻻﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ واﻻوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﺟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗ ـﺘــﺮاوح ﺑـﻴــﻦ  14و15
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وذﻛﺮ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ
ﻛ ـ ــﻞ اﻷوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺳــﻮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

او اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،إذ ﺟـ ــﺎء ت ﺗﻠﻚ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻻوﺳ ـ ــﻂ ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ اﻟ ــﻰ أن
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟــﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،وﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻗــﺎﻣــﺖ
ﺑ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮاء أرض ﻓـ ـ ــﻲ ﺑ ــﺮو ﻛـ ـﺴ ــﻞ
ﻋـ ــﺎﺻ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺑـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻴـ ـﻜ ــﺎ ،وﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ
ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮﻫ ــﺎ ﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ﺳ ـﻜ ـﻨــﻲ،
وﺳ ـﻴ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﺘ ـﻜــﻮن
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻣـ ــﻦ ﺷـ ـﻘ ــﻖ ﺳـﻜـﻨـﻴــﺔ
وﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎل ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ وﻣ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻒ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات.
وذﻛــﺮ ان اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوع إﻻ اذا
ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﻣــﺎ ﻳـﻘــﺎرب
ﻧﺴﺒﺘﻪ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﻖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﻄ ــﻂ ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ اﻟـ ــﻰ أن
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺗﺒﻠﻎ
 4ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﻞ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن

أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻘﻴﻞ

وﺿ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ ﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ ،وأن
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺷـﻐــﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
أﻧ ـﻬــﺎ ﺗـﻌـﻤــﻞ أﻳ ـﻀــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺿﺒﻂ
وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ،وزﻳﺎدة
اﻻﻳﺮادات وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ.

إﺣﻴﺎء ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﺧﺰاﻧﺎت ﻧﻔﻂ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻹﻣﺪادات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر ﻧﻔﻄﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
ﻋﻦ إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء ﻓﻜﺮة ﺑﻨﺎء ﺧﺰاﻧﺎت ﻋﻤﻼﻗﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ دول ﻣﺠﺎورة ،ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﻗﺎل اﻟﻤﺼﺪر ،إن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ﺗﻌﺪ ﻗﺪﻳﻤﺔ،
إذ ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺤﻔﺰات ﻗﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣــﻮل اﻧﺸﺎء
ﺧـ ــﺰاﻧـ ــﺎت ﻋ ـﻤ ــﻼﻗ ــﺔ ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻣـﻀـﻴــﻖ
ﻫــﺮﻣــﺰ ،وذﻟ ــﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣــﻦ اﻹﻣ ــﺪادات
ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻨﺎك

اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻹﻧ ـﺘــﺎج
اﻟ ــﻰ  4.7ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ ﺑــﺮﻣـﻴــﻞ ﻳــﻮﻣـﻴــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ
ﻋﺎم .2030
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺳﺘﻜﻮن
ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﻛﻮرﻳﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان ﺗﻠﻚ
اﻟﺨﺰاﻧﺎت ﺳﻴﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻌﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت
ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ» ،وﺗـﻠــﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻌﺪ
ﻣﻠﻴﺎرﻳﺔ«.
وأﻋ ـ ــﺮب ﻋ ــﻦ أﻣ ـﻠــﻪ ان ﻳ ـﺘــﻢ اﻟ ـﺒــﺖ ﻓ ــﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺗـﺨــﺎذ ﺧـﻄــﻮات ﺟــﺎدة
ﻟــﻮﺿـﻌـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟــﻰ
أن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﻣﺼﺎﻓﻲ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ» ،وﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع )اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ( ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﺷﺎر ﻣﺼﺪر إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺔ
ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺟﻠﺖ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺮوع
إﻧ ـﺸ ــﺎء أﻧــﺎﺑ ـﻴــﺐ ﺗ ـﺼــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻐ ــﺎز ﻣ ــﻦ ﺷـﻤــﺎل
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻰ ﻣﺼﻔﺎة اﻷﺣﻤﺪي ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺧﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎءات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟــﺪراﺳــﺎت ﻟﺘﻠﻚ اﻟـﻌـﻄــﺎء ات ،واﻟﺘﻲ ﻛــﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة
ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻻﻓـﺘــﺎ اﻟــﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ
اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﺗـﻘــﺪر ﺑﻨﺤﻮ  113ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر،
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮاء
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ.

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻬﺒﻂ  ٪٢ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺨﺎوف اﻟﻄﻠﺐ رﻏﻢ ﺧﻔﺾ اﻹﻣﺪادات

ً
ً
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول :اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ٧٩ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٦٦.٢٩دوﻻرا
ار ﺗـﻔــﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
ً
ا ﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ  79ﺳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ
ﺗﺪاوﻻت اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ 66.29
ً
ً
دوﻻرا أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ 65.50
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗــﺪاوﻻت
ً
أ ﻣ ـ ــﺲ اﻷول ،و ﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـﻠـﺴـﻌــﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ً
ﻋ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ،أﻏـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ أﺳـ ـﻌ ــﺎر
اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﻣ ـﻨ ـﺨ ـﻔ ـﻀ ــﺔ ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ
 2ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ أ ﻣ ـ ـ ــﺲ اﻷول،
ﻣﻨﻬﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة
ﺑﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻲ ،ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ
أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ،أﻟـﻘــﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ـﻀــﺎت ﻓ ــﻲ اﻹﻣـ ـ ـ ــﺪادات

ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﻮدﻫ ـ ــﺎ ﻣـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ »أوﺑ ـ ـ ـ ــﻚ«
وﻋـ ـ ـﻘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺎت أﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ وإﻳﺮان.
و ﺑ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪ أن ﺻ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪت ﻓ ــﻲ
اﻟـﺘـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮة إﻟ ــﻰ أﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻓـ ــﻲ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ
أﺷـ ـﻬ ــﺮ ،ﺗ ـﺤ ــﻮﻟ ــﺖ ﻋـ ـﻘ ــﻮد اﻟ ـﺨ ــﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﻫﺒﻮط ﺣﺎد ﺑﻔﻌﻞ
اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻠﺐ.
وﻫ ـﺒ ــﻂ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻣـﻌـﻬــﺪ إدارة
اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ــﺪات ﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺎط ﻗـ ـﻄ ــﺎع
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻳ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ إﻟـ ــﻰ أدﻧ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،2016
وﺟﺎء دون اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
وأﻧ ـﻬ ــﺖ ﻋ ـﻘــﻮد ﺧ ــﺎم اﻟـﻘـﻴــﺎس
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ
ﺟﻠﺴﺔ اﻟـﺘــﺪاول ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ 1.42

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻤﺎ
أﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮﻳـ ــﺎﺗ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻣ ـﻨ ــﺬ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﺗﻨﻬﻲ ﻋﻘﻮد
ﺑ ــﺮﻧ ــﺖ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ـﺴــﺎرة
ﻗــﺪرﻫــﺎ  3.3ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﻫﺒﻄﺖ ﻋـﻘــﻮد اﻟ ـﺨــﺎم اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
 2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺑﻴﻜﺮ ﻫﻴﻮز

دوﻻر ،أو  2.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺒﻠﻎ
ً
ﻋ ـﻨ ــﺪ ا ﻟ ـﺘ ـﺴ ــﻮ ﻳ ــﺔ  55.80دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻋﻨﺪ  57.88دوﻻرا.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻘﻮد ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ  1.24دوﻻر،
أو  1.9ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻋﻨﺪ

ً
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  65.07دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ وﺻﻠﺖ ﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ
ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻟـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ إﻟــﻰ
ً
 67.14دوﻻرا.

»إس آﻧﺪ ﺑﻲ« :ﻧﻈﺮة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن
ﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،إن ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺴﻦ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﻣﻤﺎ
ﺳﻴﺪﻋﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ .2019
وأﺑﻘﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻠﺒﻨﺎن
ﻋـﻨــﺪ ) ،(B-وﺧـﻔـﻀــﺖ اﻟـﻨـﻈــﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮة إﻟــﻰ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ »روﻳﺘﺮز«.

ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت،
ﺧ ـ ـﻔ ـ ـﻀـ ــﺖ ﺷـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻔـ ــﺎرات
اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ أدﻧـ ــﻰ
ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻌــﺔ
أﺷﻬﺮ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق
ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺻـﻌــﻮد أﺳـﻌــﺎر

ﻋـﻘــﻮد اﻟ ـﺨــﺎم ﺑــﺄﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  20ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻜــﺮ ﻫ ـﻴــﻮز
ﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ ،ﻓﻲ
ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮﻫ ــﺎ اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮﻋ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺬي
ﻳ ـﺤ ـﻈ ــﻰ ﺑ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ وﺛـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ ،إن
ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺤﻔﺮ أوﻗـﻔــﺖ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮة ﺣ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎرات ﻧ ـﻔ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻷﺳ ـ ـﺒ ـ ــﻮع اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ أول
ﻣﺎرس  ،ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﺎرات اﻟـﻨـﺸـﻴـﻄــﺔ إﻟ ــﻰ 843
وﻫــﻮ أدﻧ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ
.2018
وﻫ ـﺒــﻂ ﻋ ــﺪد ﺣ ـﻔ ــﺎرات اﻟﻨﻔﻂ
اﻟ ـﻨ ـﺸ ـﻴ ـﻄ ــﺔ ﻓـ ــﻲ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﺎ ،وﻫ ــﻮ
ً
ﻣﺆﺷﺮ أوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،
ﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ أﺳ ـﺒ ــﻮع ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ،
ً
ً
ﻟﻜﻨﻪ ﻣــﺎ زال ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ

ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاه ﻗ ـﺒــﻞ ﻋ ــﺎم ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺑﻠﻎ
 800ﺣ ـﻔــﺎر ﻣــﻊ ﺗــﺮﻛـﻴــﺰ ﺷــﺮﻛــﺎت
ً
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻷرﺑﺎح ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﺨــﺎم ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﻫــﺬا
اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ .2018
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﻜﺮ ﻫﻴﻮز ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪد
ﺣﻔﺎرات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻫـ ـ ــﺬا اﻷ ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮع  ،1038ﻳـﻨـﺘــﺞ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ.

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
»ﺑﻴﺘﻚ« :ﻧﺠﺎح ﻻﻓﺖ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
دلبلا

•
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اﻟﺮوﻳﺢ :ﻣﺒﺎدراﺗﻨﺎ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮوﻳﺢ

ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮوﻳﺢ ،إن ﺟﻬﻮد
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺜﻔﺔ
وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺬي
ﺣﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺗﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻤﺒﺎدرات
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻏﻄﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ.

ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أﻛﺪ ﺗﻤﻴﺰ »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﺠﺢ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 20ﻣﺒﺎدرة ﺧﻼل
اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺮة

اﺧﺘﺘﻢ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
»ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ« ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ـﺠ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻜــﺎﻣــﻞ
واﻟ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻤــﻢ ﻟــﻼﺣـﺘـﻔــﺎل
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟـ ـ  58ﻟﻠﻴﻮم
اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ واﻟ ــﺬﻛ ــﺮى اﻟ ـ ـ  28ﻟـﻴــﻮم
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻨﺠﺎح ﻻﻓﺖ وإﺷﺎدات
ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴـ ــﻦ
واﻟﺠﻤﻬﻮر ،وﺳﻂ ﺟﻬﻮد ﻣﺘﻤﻴﺰة
وﻣـﺘــﻮاﺻـﻠــﺔ ،وﻣ ـﺒ ــﺎدرات ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ وﺷ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ،وﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت
ﻋ ـ ــﺰزت اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎﻋــﻞ واﻟـ ـﺘ ــﺮاﺑ ــﻂ ﻣﻊ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ ﺷ ـ ــﺮاﺋ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ،
ً
ً
وﻣﺴﺎﻫﻤﺎت أﺿﻔﺖ روﻧﻘﺎ ﺟﻤﻴﻼ
ﻋﻠﻰ أﺟﻮاء اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﺗﺮﻛﺖ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺟﻤﻴﻼ ﻓﻲ ذاﻛﺮة
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،وﺛﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ واﻹﻋ ـ ـ ـ ــﻼم
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓــﻲ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﻮﺳﻒ
اﻟ ــﺮوﻳ ــﺢ ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
أﻣـ ــﺲ ،إن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻫـ ــﻮ ﺗ ــﺄﻛ ـﻴ ــﺪ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺪى
اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺰام »ﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻚ« ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت،
وﺗﻤﻴﺰه ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ دوره اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
ا ﻟـﻤــﺮ ﻣــﻮ ﻗــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
اﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وأﺿـ ـ ــﺎف اﻟ ــﺮوﻳ ــﺢ أن ﺟـﻬــﻮد
ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ »ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ« ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻣـﻜـﺜـﻔــﺔ
وﻣـﺘــﻮاﺻـﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إﻧـﺠــﺎز
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻت اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ،
اﻟ ــﺬي ﺣـﻤــﻞ ﺑـﻴــﻦ ﻃـﻴــﺎﺗــﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرات
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻫ ـ ـﻤـ ــﺎت ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻏ ـﻄــﺖ
ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ ﺷـ ـ ــﺮاﺋـ ـ ــﺢ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ
واﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ،
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺤ ــﺮص ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ــﺮك ﺑﺼﻤﺔ
ً
وأﺛﺮ ﻓﻲ ذاﻛﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن ﻓﺮﻳﻖ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻣﺒﺎدرة ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة
اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﺒﺎدرات »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻓـ ــﻲ اﻷﻳـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺖ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﺳﻢ رﻓــﻊ اﻟﻌﻠﻢ
ً
إﻳﺬاﻧﺎ ﺑﺒﺪء ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ،إذ ﺷـ ــﺎرك اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﻟـﻤــﺮاﺳــﻢ ﺑﻘﺼﺮ ﻧــﺎﻳــﻒ ﻓﻲ
ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ ﺑـﺤـﻀــﻮر
اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺛﺎﺑﺖ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨ ــﺎ ،واﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴ ــﺮ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ
وﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وذ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ أن » ﺑـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻚ« ﻧـ ـﻔ ــﺬ
ﻓ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮﻫ ــﺎت ﻋ ــﻦ ﺣ ـﻔــﻞ ﺗـﺨــﺮﻳــﺞ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻲ ا ﻟـﺼـﺒــﺎح اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮج اﻟﺪﻓﻌﺔ  45ﻣﻦ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،ﻛ ــﺈﻫ ــﺪاء ﻟـﻠـﻄـﻠـﺒــﺔ ،وﺗــﻢ
ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت
»ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻓ ــﻲ ﻗـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺷــﺎرك »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
»ﻳـ ـ ـ ـ ــﻮم رﺟـ ـ ـ ــﻞ اﻹﻃ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎء« اﻟـ ـ ــﺬي
ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ إﺑ ــﺮاز وﺗﻌﺮﻳﻒ دور
وﺗ ـ ـﻀ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺎت رﺟ ـ ـ ـ ــﺎل اﻹﻃـ ـ ـﻔ ـ ــﺎء
وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ً
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل ﻣــﻦ أﺧـﻄــﺎر
اﻟﺤﺮاﺋﻖ واﻟﺤﻮادث.
وﻟﻔﺖ اﻟﺮوﻳﺢ إﻟﻰ أن »ﺑﻴﺘﻚ«
أﻃ ـﻠ ــﻖ ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ وﺗـ ـﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ وزارة

ﻣﻊ رﺟﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟـﻠـﻌــﻼﻗــﺎت واﻹﻋـ ــﻼم اﻷﻣ ـﻨــﻲ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﺗﺤﻤﻞ رﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ وإرﺷﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮاﺗﻪ
ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
وﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ أﺟــﻮاء ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ
ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺑ ــﺎﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻲ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ،
وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﻧﻈﻢ
زﻳـ ــﺎرة إﻟ ــﻰ ﻣـﻘــﺮ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎﻻت
ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﻮم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،
ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮدﻫ ــﻢ ودورﻫ ـ ـ ــﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﻢ واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﻮي ﻓـ ــﻲ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ
وا ﻟ ـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
ووزارة ا ﻟ ـ ـ ــﺪ ﻓ ـ ـ ــﺎع ،واﻹ ﻃ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎء،
واﻻﺳـﻌــﺎف ،واﻟـﻄــﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ،
ﺷ ــﺎرك »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﺑـﺘــﻮزﻳــﻊ اﻷﻋ ــﻼم
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎدﻣـ ـﻴ ــﻦ إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ً
وأﺿـ ــﺎف اﻟ ــﺮوﻳ ــﺢ أﻧ ــﻪ »دﻋ ـﻤــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ،ﺷ ــﺎرك
»ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن Truck Pro
اﻟ ـ ــﺬي أﻗ ـﻴ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺑـﻨـﻴــﺪر

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﻓــﺎﺟــﺄ ﻋ ـﻤــﻼء ه ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﻬﻮة
اﻷﺣﺪ« ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻬﻮة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ  ،Dose Cafeﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮف اﻵﻟﻲ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺳ ـﻴ ــﺎرات ﻣــﻮﺑــﻲ »ﺑـﻴـﺘــﻚ«،
وأﺷﺎد ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺒﺎدر »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻔﺰة رﺳﻤﺖ
اﺳﻢ .Q8
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل إن »ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻚ« ﺷ ـ ـ ــﺎرك
ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟــﺬي

ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻼت

ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90أﻟﻔﺎ
اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻋﺪﺳﺔ
»ﺑﻴﺘﻚ« اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ Snapchat

ﻧـﻈـﻤـﺘــﻪ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ »ﻣ ـﻈ ـﻠ ــﺔ« ﻓﻲ
ﺳــﺎﺣــﺔ اﻟـﺼـﻔــﺎة ﺿـﻤــﻦ اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ،وﺗﺨﻠﻞ
اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ
واﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت واﻟ ـﻬــﺪاﻳــﺎ ،ﺑﻬﺪف
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮاﻫﺐ وﻗــﺪرات اﻷﻃﻔﺎل
واﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب وذوي اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك »ﺑـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻚ« ﻓـ ــﺮﺣـ ــﺔ
اﻻﺣـﺘـﻔــﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣــﻊ ﻃﻠﺒﺔ
ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ،ووزع
ً
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟ ـﻬــﺪاﻳــﺎ اﺑـﺘـﻬــﺎﺟــﺎ ﺑﻬﺬه

ً
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﺌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺸﺒﺎب ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺪم ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺮوض اﻷﻳﺎم
اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
ﻋـﻤــﻼﺋــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ
اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎرت واﻟﻘﻮارب
واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺮﻳﺔ.
وﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ اﻻﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم
ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ا ﻟـﻤــﻮ ﺟــﻮد ﻳــﻦ ﻋﻠﻰ
رأس ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺧــﻼل ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻳــﺎم

رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻧﻈﻢ »ﺑﻴﺘﻚ« زﻳﺎرات إﻟﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل
رﺟ ــﺎل وﺳ ـﻴ ــﺪات ،وﻓ ــﺮع اﻟﻤﻄﺎر
ً
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮدﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻋﻠﻰ
ﻣــﺪار اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
»ﻗﻬﻮﺗﻜﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ« ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻣﻌﺮﺿﻲ
اﻟﻀﺠﻴﺞ واﻟﺸﻮﻳﺦ.
وأﻃﻠﻖ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺎت وﺟ ـ ـ ــﻮاﺋ ـ ـ ــﺰ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ واﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻌﻨﻮان
»ﻻ ﺗ ـﻄــﻮﻓــﻚ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت
»ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻟــﻸﻳــﺎم اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ« اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﺷﻬﺪت ﺗﻔﺎﻋﻼ وﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ.
وذﻛـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺮوﻳ ـ ــﺢ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ«
أﻃﻠﻖ ﻛﺄول ﺟﻬﺔ ،ﻋﺪﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋـﺒــﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ  Snapchatاﻫ ــﺪاء
ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ،ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﻻت اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وﺗـﺘـﻴــﺢ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎط ﺻ ــﻮرة ﺗﺠﺴﺪ
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎﻻت أو ﻓ ـﻴــﺪﻳــﻮ ﻳﺤﻤﻞ
ﻛﻠﻤﺎت اﻹﻋﻼن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـ«ﺑﻴﺘﻚ«
ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻠﻮة ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ«،
ووﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻬﺬه
اﻟ ـﻌــﺪﺳــﺔ إﻟ ــﻰ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ  90أﻟــﻒ
ﻣﺴﺘﺨﺪم.
وأﻧﺸﺄ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻣﻠﺼﻖ واﺗﺴﺎب
ً
ﺧــﺎﺻــﺎ ﺑــﺎﻻﺣـﺘـﻔــﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻛ ـﻤ ــﺎ أﺿ ـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨــﻰ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ
ً
ﺑ ــﺄﻟ ــﻮان ﻋ ـﻠــﻢ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﺣ ـﺘ ـﻔــﺎﻻ
ﺑــﺎﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،ووزع ﻋـﻠــﻢ اﻟـﺒــﻼد
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎة ﻓﻲ ﺷــﺎرع اﻟﺨﻠﻴﺞ
وﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﺧﺮى.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن »ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻚ« ﻧ ـﻔــﺬ
ﻓ ـ ـﻴـ ــﺪﻳـ ــﻮﻫـ ــﺎت ﻗ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺮة ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ
ً
رﺳﺎﺋﻞ ﺷﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﺬل ﺟﻬﺪا
ﻓﻲ إﻧﺠﺎح اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ وﻗﺘﻪ
وﺟﻬﺪه ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ ،وإﻟــﻰ ﻛﻞ
ﻣ ــﻦ ﻗـﻄــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻓــﺎت ﻣ ــﻦ ﺑـﻠــﺪان
اﺧﺮى ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ــﺮوﻳـ ـ ــﺢ أن »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ«
ﻳﻬﺪف ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرات اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ـﻨ ـﻈ ـﻤ ـﻬــﺎ
وﻳﺸﺎرك ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺘﺮك ﺑﺼﻤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻫ ــﺎدﻓ ــﺔ ﺗﻌﺒﺮ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻪ ﺑ ــﻮاﺟ ـﺒ ــﻪ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
واﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﻲ ،ورﻳ ـ ـ ــﺎدﺗ ـ ـ ــﻪ ﻓــﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﺗ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
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ﺳﻬﻢ »ﺗﺴﻼ« ﻳﻬﻮي  ٪٧.٤ﺑﻌﺪ إﻏﻼق ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺒﻴﻊ
ﺧﻄﻮات ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
أﺷﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟـ »ﺗﺴﻼ« إﻳﻠﻮن ﻣﺎﺳﻚ إﻟﻰ
أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺳﻴﺎرات
»ﻣﻮدﻳﻞ  «٣ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ٣٥
أﻟﻒ دوﻻر وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺪى ﻗﻴﺎدة
أﻗﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

اﻧـﺨـﻔــﺾ ﺳـﻬــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗﺴﻼ
ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﺧﻼل ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ
اﻷول ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  7.4ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ،
ً
ﻣـ ـﺘ ــﺄﺛ ــﺮا ﺑ ـﺘ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﻳﻠﻮن ﻣﺎﺳﻚ.
وﻗﺎﻟﺖ "ﺗﺴﻼ" إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻄﺮح
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎرﺗﻬﺎ "ﻣﻮدﻳﻞ "3
ﺑﺴﻌﺮ  35أﻟــﻒ دوﻻر ﻣﻊ ﻣﻮﻋﺪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ
أﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻠﻖ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺘ ــﺎﺟ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ
اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻓﻲ
ﺧﻄﻮات ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ
وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
وذﻛــﺮت ﺷﺒﻜﺔ "ﺳــﻲ .إن .ﺑﻲ.
ﺳ ـ ــﻲ" أن اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي
إﻳ ـﻠ ــﻮن ﻣ ــﺎﺳ ــﻚ ﻗ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﻨﻲ
أرﺑــﺎﺣــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺳ ـﺘ ـﻌ ــﻮد ﻟ ـﻠــﺮﺑ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ .ﻛﺎﻧﺖ "ﺗﺴﻼ" ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ
رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟــﺮاﺑــﻊ إن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻــﺎﻓــﻲ رﺑــﺢ
"ﺻﻐﻴﺮ ﺟﺪا" ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻫﻮ
"ﻫﺪف ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ".
وأﺷــﺎر ﻣﺎﺳﻚ إﻟﻰ أن "ﺗﺴﻼ"
ﺳ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎرات "ﻣـ ــﻮدﻳـ ــﻞ "3
ﺑﺴﻌﺮ ﻳـﺒــﺪأ ﻣــﻦ  35أﻟ ــﻒ دوﻻر
وﻟ ـﻜــﻦ ﺑ ـﻤــﺪى ﻗ ـﻴ ــﺎدة أﻗ ـﺼــﺮ ﻣﻦ
ً
اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ اﻷﺻ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن

اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺳ ــﻮف ﺗـﺘـﻴــﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﺷﺮاء ﺳﻴﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ً
وﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ﻣ ـ ــﺎﺳ ـ ــﻚ ﻓـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟ ـﺠــﺪد ﻟـﻠــﺪﻓــﺎع ﻋﻨﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺪﻋ ــﻮى اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ
رﻓﻌﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑﺸﺄن
ﺧ ــﺮق ﺑ ـﻨــﻮد اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻢ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻣﻦ ﺷﺄن اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر
أن ﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪئ ﻣـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎوف ﺑ ـﻌ ــﺾ
اﻟـﻤـﺤـﻠـﻠـﻴــﻦ ﻣ ــﻦ أن اﻟـﻄـﻠــﺐ ﻋﻠﻰ

ً
اﻟﻨﺴﺦ اﻷﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮا ﻣﻦ "ﻣﻮدﻳﻞ
 "3ﻛ ــﺎن ﻓــﻲ ﻃــﺮﻳـﻘــﻪ ﻟــﻼﻧـﺤـﺴــﺎر،
وﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﻌــﺪ ﺧـﻔــﺾ إﻋ ـﻔــﺎءات
ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻳـ ــﺄﺗـ ــﻲ اﻹﻋـ ـ ـ ــﻼن ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻧـﺤــﻮ
ﺛــﻼث ﺳـﻨــﻮات ﻣــﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﻚ
ﺑ ـﻄ ــﺮح اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرة ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟـﺴـﻌــﺮ
ﻟﺤﻔﺰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت .وﻗﺎﻟﺖ "ﺗﺴﻼ"
إن ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻵن ﻋﺒﺮ
اﻹﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ﻓ ـﻘ ــﻂ ﺣـ ــﻮل اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ،
وإﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﻐ ـﻠ ــﻖ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ.
وﻫــﺬه ﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﺬا

اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ "ﺗﺴﻼ"
ﺳﻌﺮ "ﻣﻮدﻳﻞ  "3ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﺪأ
ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻣﻦ  42أﻟﻒ دوﻻر.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ "ﺗـ ـﺴ ــﻼ" إن اﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ
اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺮح ﺑﺴﻌﺮ  35أﻟﻒ دوﻻر ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  209ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ،
وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺴﺎرع ﻣﻦ ﺻﻔﺮ إﻟﻰ
ً
ﻧﺤﻮ  97ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻓ ــﻲ  5.6ﺛـ ـ ــﻮان .وﺗ ــﻮﻓ ــﺮ "ﺗ ـﺴــﻼ"
ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻌﺮﻫﺎ 2000
دوﻻر ﺗﺼﻞ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى
ً
إﻟﻰ  225ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ.

١٥

اﻗﺘﺼﺎد

ﻛﻨﺪا ﺗﺴﻠﻢ اﺑﻨﺔ ﻣﺆﺳﺲ ﻫﻮاوي
ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ ...واﻟﺼﻴﻦ ﻏﺎﺿﺒﺔ
واﻓ ـ ـﻘـ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ،
أﻣﺲ اﻷول ،ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫــﻮاوي
إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر
ردود ﻓـﻌــﻞ ﻏــﺎﺿـﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻴــﻦ،
ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺄﺧﺬ أﺑﻌﺎدا
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﻣـ ـﻨ ــﻎ واﻧ ـ ـﺠ ـ ــﻮ ،اﺑ ـﻨ ــﺔ
ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي ،ﻗﺪ اﻋﺘﻘﻠﺖ
ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻫﻲ اﻵن
ﻗﻴﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ.
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ أواﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،اﺗ ـﻬ ـﻤــﺖ وزارة اﻟ ـﻌــﺪل
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﻎ وﻫــﻮاوي ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ
ﻻﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎك اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر أن ﺗـﺤـﻀــﺮ ﻣﻨﻎ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ ﻓﻲ  6ﻣﺎرس
اﻟـ ـﺠ ــﺎري ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ
ﻣـ ــﻮﻋـ ــﺪ ﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﺟ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ .و ﻗــﺎ ﻟــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﺑ ـﻴ ــﺎن" :اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،أﺻـ ــﺪر ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮ
وزارة اﻟ ـﻌ ــﺪل اﻟـﻜـﻨــﺪﻳــﺔ اﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ
ً
ﻟ ـﺘ ـﺒ ــﺪأ رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻎ واﻧﺠﻮ".
وأداﻧﺖ اﻟﺼﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻫﻮرت
ﻋــﻼﻗــﺎﺗـﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻛ ـﻨــﺪا ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺳﻴﺊ
ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ،اﻟﻘﺮار وﻛﺮرت
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻨﻎ.

ﻣﻨﻎ واﻧﺠﻮ

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻗــﺎﻟــﺖ ﻧـﻴـﻜــﻮل ﻧ ــﺎﻓ ــﺎس أوﻛـﺴـﻤــﺎن
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪﺛــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ وزارة اﻟ ـﻌــﺪل
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،إن واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻣﻤﺘﻨﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ.
ً
وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن "ﻧﻘﺪر ﻛﺜﻴﺮا اﻟﺘﺰام
ﻛﻨﺪا اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن".
وﻛـ ـ ــﺎن ﺧـ ـﺒ ــﺮاء ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮن ﻗــﺪ
ﺗ ــﻮﻗـ ـﻌ ــﻮا أن ﺗ ـﻌ ـﻄ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺟﺎﺳﺘﻦ
ﺗﺮودو اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻹﺟﺮاءات
ً
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ،ﻧ ـ ـﻈـ ــﺮا إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ
اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻮﺛ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻛ ـﻨــﺪا
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻤﺮ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ إرﺳﺎل
ﻣـﻨــﻎ إﻟ ــﻰ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،إذ
ﻳ ـﺴ ـﻤــﺢ ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﻌ ــﺪاﻟ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻲء

ﻓــﻲ ﻛـﻨــﺪا ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮارات.
وﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺟ ـ ــﺢ أن ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻬــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎف ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋــﻲ إﻟــﻰ
وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪل اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺪراﻟ ـ ــﻲ ،اﻟـ ــﺬي
ﺳـﻴــﻮاﺟــﻪ ﺧـﻴــﺎر ﻏﻀﺐ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ،
أو ﻏﻀﺐ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪُ .
وﻳﻌﺘﻘﺪ
أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮودو ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺸﺪة أن
ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ
اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ.
وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺪ ﺻﺮح ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑــﺄﻧــﻪ ﺳﻴﺘﺪﺧﻞ إن ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
أو ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري
ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ دﻓــﻊ أوﺗ ــﺎوا إﻟﻰ
اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻳ ـﻨ ـﺒ ـﻐــﻲ ﻋ ـ ــﺪم ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴ ـﺴ ـﻬــﺎ ،وﻓ ــﻲ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﻠﻞ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ
ﻓﻜﺮة إﺳﻘﺎط اﻟﺘﻬﻢ.
وﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎل ﻣﻨﻎ ،أﻟﻘﺖ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟ ـﻘ ـﺒــﺾ ﻋ ـﻠــﻰ ﻛ ـﻨــﺪﻳ ـﻴــﻦ ﻷﺳ ـﺒــﺎب
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﺣﻜﻤﺖ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ و ﻗ ــﺖ ﻻ ﺣــﻖ
ﺑ ـ ــﺎﻹﻋ ـ ــﺪام ﻋ ـﻠ ــﻰ رﺟ ـ ــﻞ ﻛـ ـﻨ ــﺪي ﻟــﻢ
ﻳـﻜــﻦ ﻗــﺪ ﺳـﺒــﻖ ﺳﺠﻨﻪ إﻻ ﺑﺘﻬﻤﺔ
ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﺨﺪرات .ورﻏﻢ اﻟﻀﻐﻮط
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻛ ـ ـﻨـ ــﺪا ،ﺗ ــﺮﻓ ــﺾ
اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻺﻓﺮاج
أوﺗﺎوا
ً
ﻋــﻦ ﻣﻨﻎ ﻗــﺎﺋـﻠــﺔ إﻧـﻬــﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء.

ً
ً
أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺆﺟﻞ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺻﻴﻨﻴﺔ وﺗﺘﺮﻗﺐ »اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ«

ً
اﻟﺘﻔﺎؤل ﻳﻘﻔﺰ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ و»داو ﺟﻮﻧﺰ« ﻳﻐﻠﻖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻌﺪ  ٣ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ
أﺻ ـ ـ ــﺪر ﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﺧﻄﺎرا ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ زﻳﺎدة ﻣﻘﺮرة
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـﺠـﻤــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ
ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  200ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺑﺤﺴﺐ
"روﻳﺘﺮز".
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻤﺜﻞ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري ،إن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر أن ﻳـﻨـﺸــﺮ
اﻹﺧﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻻﺗﺤﺎدي ﺑﻌﺪ ﻏﺪ،
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻹﺧﻄﺎر ﻳﻘﻮل إﻧﻪ "ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ" زﻳــﺎدة اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻨﺬ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم .2018
وزﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ  10ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن ﺗﺴﺮي ﻓﻲ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻟﻜﻦ
ﺑـﻌــﺪ ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ ،ﻗــﺮرت إدارة
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﻠﺔ  90ﻳﻮﻣﺎ.
وﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
ﻣﻊ اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ
ً
ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻧﻪ ﺳﻴﺆﺟﻞ ﻣﺠﺪدا
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.
وأﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺎد اﻹﺧـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎر ﺑـ ـ ـ ــﺄن ﻣـ ـﻌ ــﺪل
اﻟﺮﺳﻮم اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ
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ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ.
وﻛﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أﻋﻠﻦ
أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟـﺼـﻴــﻦ ﺑﺎﺗﺘﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ وﺷ ــﻚ ﺗــﻮﻗ ـﻴــﻊ "اﺗـ ـﻔ ــﺎق ﺗــﺎرﻳ ـﺨــﻲ"
ﺳـﻴـﺤـﻤــﻞ ﺑـﻜـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ وﻗ ــﻒ إﻋــﺎﻧــﺎﺗـﻬــﺎ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﻛﺪ ﻻري ﻛﻮدﻟﻮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ "أن ﻟﻘﺎء
ﺑﻴﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ وﻧﻈﻴﺮه
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ ،ﺳﻴﺒﺮم ﺧﻼﻟﻪ
ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻘﺪ "ﻓﻲ أواﺧﺮ
ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس".
وﻗــﺎل إن "اﻟـﺘـﻘـ ّـﺪم )ﻓــﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت(
ً
ﻛﺎن ﻣﺬﻫﻼ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻣﺘﺠﻬﻮن ﻧﺤﻮ
اﺗﻔﺎق ﺗﺎرﻳﺨﻲ".
وﻛﺸﻒ أن اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ّ
ً
اﻟـﻤـﻔــﺎوﺿــﻮن ﺗﻀﻤﻨﺖ "ﺟـ ــﺰء ا ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑ ـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﻒ )اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي
ً
ً
ﻟﻠﺼﻴﻦ( ﻟﻌﺎم  ،2025وﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﻓﻲ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ".
ّ
وأﻃ ـﻠ ـﻘ ــﺖ ﺑ ـﻜ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ  2015ﺧــﻄــﺔ
"ﺻ ـﻨ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ  ،"2025ﺗـﻬــﺪف
إﻟ ــﻰ ﺟ ـﻌــﻞ اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺞ اﻷﻗ ــﻮى
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
واﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ً
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ "ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس".
وﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﺗـ ـﻘ ــﻮم اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ إﻋﺎﻧﺎت ﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ اﻷﻗ ــﻮى ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺎل ،وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﺗـﺴـﺘـﻨـﻜــﺮه إدارة
ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﺨـ ـﺸ ــﻰ أن ﺗ ـﺨ ـﺴــﺮ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻴﻦ.
وإﻋ ــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋــﺎم 2025
ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣــﻦ دور اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻫــﺎ ،وﻫﻲ
ﻓــﺮﺿـﻴــﺔ ﻳـﺸـﻜــﻚ ﺑﺘﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ.

» «Ooredooﺗﻄﻠﻖ أﻏﻨﻴﺔ »إﻣﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﻻ ﻓﻼ«

ً
اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ  ٣ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﻨﺬ إﻃﻼﻗﻬﺎ

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻤﺮزوق
اﺣﺘﻔﻠﺖ " "Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺮﻳﺎدي
ﻓـ ــﻲ إﺛـ ـ ـ ــﺮاء ﺗ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻼﺋ ـﻬ ــﺎ واﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻗ ــﺎل اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣــﺲ،
إﻧﻬﺎ أﻃﻠﻘﺖ أﻏﻨﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻴﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺣﻤﻠﺖ أﻏﻨﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻨﻮان
"إﻣﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﻻ ﻓﻼ" ،وﺣﻘﻘﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﻨﺬ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ""YouTube
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم.
وﺗﻮﻟﺖ " "Ooredooرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨ ــﺎن ﻋ ـﻴ ـﺴ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮزوق ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻗ ـﻴ ـﻤــﺖ
ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺪﻳ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺪ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ زﻳـ ــﺎرة
" "Ooredooواﻟﻤﺮزوق ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) (AISﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت واﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرات
ا ﻟ ــﻮ ﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ــﺆ ﻛ ــﺪ ا ﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺰام ""Ooredoo
ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ وﺷﺄن
ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ﻛﺘﺐ أﻏﻨﻴﺔ "إﻣﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﻻ ﻓﻼ" اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻀﻠﻲ ،وﻫﻲ ﻣﻦ أﻟﺤﺎن اﻟﻤﺒﺪع ﻓﻬﺪ
اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ ،وأﺧ ــﺮج اﻷﻏـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺨــﺮج اﻟﻤﻤﻴﺰ

ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺠ ـﺴ ـﻤــﻲ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻤــﺖ ﺑــﺈﻧـﺘــﺎج
وﺗﻨﻔﻴﺬ .Senyar Group
وﺷ ــﺎرك ﺑــﺎﻷﻏـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ
ً
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إذ ﺟــﺎء ت دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ
ﺣـ ــﺮص اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻇـ ـﻬ ــﺎر ﻣـﺸــﺎﻋــﺮ
اﻟ ـﻔــﺮﺣــﺔ واﻟ ـﺤ ــﺐ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﺤـﺒـﻴـﺒــﺔ واﻟـﺘــﻲ
ﺗ ـﻌ ـﻜــﺲ روح اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ اﻟـﻤـﻔـﻌـﻤــﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺮﺣﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺔ ،أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ أول
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺪر اﻟﺒﺪر ﻓﻲ ""Ooredoo
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ "أن اﻷﻏـﻨـﻴــﺔ ﻫــﻲ إﻫـ ــﺪاء ﻣـﺘــﻮاﺿــﻊ
ﻣﻨﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮﺣﺔ ﻫﺬه
اﻷﻋـ ـﻴ ــﺎد اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ ،وﻧ ـﺤ ــﻦ ﻓـ ـﺨ ــﻮرون ﺑــﺄن
اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻧﺎﻟﺖ رﺿﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﻬﺎ".
وأﺿﺎف اﻟﺒﺪر أن "ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ
اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻠ ــﻮﺣ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻜــﺲ روح
ا ﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أ ﻃـﻴــﺎ ﻓــﻪ ،إذ
دﻣﺠﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﺣﺔ وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﺗﻈﻬﺮ اﻟـﺸـﺒــﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟـﻤــﻮاﻛــﺐ ﻟﻠﺤﻴﺎة
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﻟﺘﻌﻜﺲ أن ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺸﺘﺮك
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻨﺎت وأﺑﻨﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﻈﻬﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻮرة".
وﺗﻘﻮل ﻛﻠﻤﺎت اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
"ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮح ﻣﺜــﻞ اﻟﺪوا اﻟﻠﻪ ﻳﺨﻠﻴﻬﺎ ﻟﻨﺎ ّاﻣﺎ
ﱢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻻ ﻓﻼ دام ﻋــﺰج ﻓﻲ وﺳــﻂ اﻟﻘﻠﺐ
ﺷﻌﺒﺞ ﻧﺤﺒﺞ اي ﻧﺤﺒﺞ
ﻗﺪرج ﻳﺎروح وﻗﻠﺐ
ِ
ّ
ﻳ ــﺎ ﻛــﻮﻳــﺖ واﻟ ـﻠ ــﻪ ﻧـﺤـ ﱢـﺒــﺞ اﻟ ـﺤــﺐ ﻛــﻠــﻪ واﻟـﻐــﻼ

ّ
واﻟــﺬوق ﻛﻠﻪ واﻟﺤﻼ وﻧﻘﻮﻟﻬﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻼ ّاﻣﺎ
ّ َ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻻ ﻓﻼ".
وﻻﻗــﻰ ﺟﺎﻛﻴﺖ اﻟـﻤــﺮزوق اﻟــﺬي ﻇﻬﺮ ﺑﻬﺎ
ً
ﻓﻲ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ
ﻣﻦ ﻣﺼﻤﻤﺔ اﻷزﻳﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ دﻻل
اﻟﻌﻨﺰي ،وﻗﺪ ﻧﻔﺪت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
وأﻫ ــﺪى اﻟ ـﻤ ــﺮزوق اﻟـﺠــﺎﻛـﻴــﺖ اﻟ ـﺨــﺎص ﺑﻪ
ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
) (AISوﺧــﻼل ﺣﻔﻠﺘﻪ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ
ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻗ ــﺎ ﻣ ــﺖ إذا ﻋ ـ ـ ــﺔ Marina FM 90.4
وﻣـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻮ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ ﻧـ ـﻐ ــﻢ اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح ﻃ ــﻼل
ﻣ ـﻠــﻚ وﻧـ ــﻮف اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎن ﺑــﺎﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺔ ﻓــﺮﻳــﻖ
" "Ooredooوأﻛﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺟﺴﺪت
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﺰﻳﺞ
ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰ وﻣ ـﻔ ـﻌ ــﻢ ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎﻋــﺮ اﻟ ـﻔ ــﺮﺣ ــﺔ واﻟ ـﺤ ــﺐ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ روح اﻟﺸﻌﺐ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻌ ـﻤــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻔــﺮﺣــﺔ واﻟ ـﺤ ـﻴــﻮﻳــﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ وﺟﺬاﺑﺔ.
ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن " "Ooredooﺗﺤﺮص
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋــﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟـﻌــﺰﻳــﺰة ﻋـﻠــﻰ ﻗـﻠــﻮب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ
ﻋـﻠــﻰ " "YouTubeوﻗ ــﺪ ﺷـﻬــﺪ إﻋ ــﻼن 2017
"ﻗـﺼـﺘـﻜــﻢ ﺷ ـﻨ ــﻮ" ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن إﻋـ ــﻼن 2018
"ﻋﺎﺷﻘﻴﻦ وﻃﻦ".

ً
وآﺧ ـ ـ ــﺬا ﺑـﻌـﻴــﻦ اﻻﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﺣـﺴــﺎﺳـﻴــﺔ
ً
ّ
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ذﻛــﺮ ﻻري ﻛﻮدﻟﻮ ﺑــﺄن اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺼـﻴــﻦ واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻟﻦ
ﻳ ـﺘــﻢ ﺑـ ــﺪون ﻣــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻣ ــﻦ أﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت ﻛ ــﻮدﻟ ــﻮ ﻏ ــﺪاة
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﺗﺼﺪر
اﻟﻌﺪد اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻣﻦ »اﻟﺒﺮاق«
أﺻ ـ ـ ــﺪرت ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط
اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪد
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺔ "اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاق"
ﻟﺸﻬﺮي ﻓﺒﺮاﻳﺮ -ﻣﺎرس ،2019
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻃﻼع
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻫﻢ وآﺧﺮ أﺧﺒﺎرﻫﺎ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋــﻼم ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ،ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﺗ ـﺤــﺮﻳــﺮ
"اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاق" ﻓ ــﺎﻳ ــﺰ اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي ﻓــﻲ
ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ـ ــﺲ ،إن
ﺻﺪور اﻟﻌﺪد اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ
اﺣـﺘـﻔــﺎﻻت اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﺄﻋﻴﺎدﻫﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﻴﺪة ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﻟـ ــﺬﻟـ ــﻚ ارﺗ ـ ـ ـ ــﺪت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺔ ﺛ ــﻮب
اﻟ ـﺒ ـﻬ ـﺠــﺔ واﻟ ـﻔ ــﺮﺣ ــﺔ وﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﺮﺣﺘﻪ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻨﺰي أن اﻟﻤﺠﻠﺔ
"ﺣـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ ﺑـ ـﻨ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ رﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ إﻟ ــﻰ
ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻫــﻲ ﺑـﻴــﺖ اﻟﻘﺮﻳﻦ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺰار اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺬي وﺛ ــﻖ
ﺑ ـ ـﻄـ ــﻮﻟـ ــﺔ وﺷـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺪاء
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ،وأﺑﺮاج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﺬا
اﻟﺼﺮح واﻟــﺮﻣــﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻗﺪ
ﺗــﺰاﻣــﻦ ﺻ ــﺪور اﻟ ـﻌــﺪد اﻟﺤﺎﻟﻲ
ً
ﻣﻊ ﻣﺮور  40ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﻮد
واﻟﺸﻤﻮخ ﻣﻨﺬ اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻷول
ﻋﺎم "."1979
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﻠﻜﻲ
د .ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺠﻴﺮي ﻛﺎن ﺿﻴﻒ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ "اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاق" إذ
"اﺻﻄﺤﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟـﻔـﻠــﻚ ﺗـﺤــﺪث ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﻋﻦ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ
اﻟ ـﻤ ـﻬــﻢ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗـﺠــﺮﺑـﺘــﻪ
ﺧ ـ ــﻼل ﻓـ ـﺘ ــﺮة اﻟـ ـﻐ ــﺰو اﻟ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ
اﻟﻐﺎﺷﻢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ".
وأﺿـ ـ ــﺎف أن اﻟـ ـﻌ ــﺪد ﻳﺴﻠﻂ
اﻟـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻮء ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﻫ ـ ـ ـ ــﻢ أﺧ ـ ـﺒـ ــﺎر
"اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ" ﺧـ ــﻼل اﻟـﺸـﻬــﺮﻳــﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ إﻟ ــﻰ ﻧ ـﻴــﻮﻳــﻮرك ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﻗﻒ دام ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

روﺑﺮت ﻻﻳﺘﻬﺎﻳﺰر ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ ،إﻧﻪ "ﻻ ﻳﺰال
ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻹﻧﺠﺎزه" ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق
ﺑﻴﻦ أﻛﺒﺮ ﻗﻮﺗﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ً
ً
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻛـ ــﻮدﻟـ ــﻮ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ إن "ﺗـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺎ
ً
ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺎ" ﺣ ـﺼ ــﻞ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت،
ً
ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻻﺗـﻔــﺎق ﺳﻴﺘﻨﺎول ﻛﻞ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،إذ ﻳﻘﻮل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن،
إن اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﺨﻔﻀﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻴﻮان
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎدراﺗﻬﻢ.
وﺷﺪد ﻛﻮدﻟﻮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أي
ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﺈن
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠــﻰ اﺗ ـﻔ ــﺎق ﻳ ـﻔــﺮض ﻋ ـﻠــﻰ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ
إﻃﻼع اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ "ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق" ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
واﺳﺘﺆﻧﻔﺖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم .وﻗﺮر ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮض زﻳﺎدة
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻓﻲ
ً
اﻷول ﻣﻦ ﻣﺎرس ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﺗﺘﻘﺪم.
وﻓﻲ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ،ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻬﻢ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ ًﻛ ـﻴ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل ﺗ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻت اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ
ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ﻓﻲ اﻷﺳ ــﻮاق ﺣﻴﺎل

اﻗﺘﺮاب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ
إﺑ ــﺮام اﺗ ـﻔــﺎق ﺗ ـﺠــﺎري ،وﺳـﺠـﻠــﺖ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ.
وﺻﻌﺪ "داو ﺟﻮﻧﺰ" اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  110ﻧﻘﺎط إﻟﻰ 26026
ﻧﻘﻄﺔ ،وارﺗﻔﻊ "ﻧﺎﺳﺪاك" ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أو  63ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  7595ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ " "S&P 500ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أو  19ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  2803ﻧﻘﺎط.
وﻋـﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷﺳ ـﺒــﻮﻋــﻲ ،ﺳﺠﻞ
"داو ﺟ ــﻮﻧ ــﺰ" ﺧ ـﺴ ــﺎﺋ ــﺮ ﺑ ــﺄﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ 0.1
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،وﺳـﺠــﻞ "ﻧ ــﺎﺳ ــﺪاك" ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻖ ""S&P
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻓـ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻷوروﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ارﺗ ـﻔــﻊ
ﻣﺆﺷﺮ "ﺳﺘﻮﻛﺲ ﻳــﻮروب  "600ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو ﺣــﻮاﻟــﻲ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ إﻟﻰ
ً
 374ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺴﺠﻼ ﻣﻜﺎﺳﺐ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﺑﻨﺤﻮ  0.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺻﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ "ﻓﻮﺗﺴﻲ" اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
) (32 +ﻧﻘﻄﺔ إﻟــﻰ  7106ﻧﻘﺎط ،وارﺗﻔﻊ
ﻣﺆﺷﺮ "داﻛ ــﺲ" اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ) (86 +ﻧﻘﻄﺔ
إﻟـ ــﻰ  11601ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،وﺻ ـﻌ ــﺪ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ "ﻛﺎك" ) (24 +ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ 5265
ﻧﻘﻄﺔ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

١٦
اﻗﺘﺼﺎد
»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ »ﻳﺎ زﻳﻦ ﺗﺮاﺛﻨﺎ«
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4055اﻷﺣﺪ  3ﻣﺎرس 2019م  26 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1440ﻫـ

أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
إﻃــﻼﻗــﻪ ﺣﻤﻠﺔ "ﻳ ــﺎ زﻳ ــﻦ ﺗــﺮاﺛـﻨــﺎ"
ﻟـﻠـﺴـﻨــﺔ اﻟـﺜــﺎﻣـﻨــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﻮاﻟــﻲ،
ً
اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺠﻬﻮده اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ً
إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وإدراﻛــﺎ
ﻣﻨﻪ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺟﻴﻞ اﻟﻴﻮم
واﻟ ـ ـﻐـ ــﺪ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺪ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺎدات
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﻴﻞ
اﻷول ﻣ ــﻦ أﻫـ ــﻞ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،اﻟـﺘــﻲ
اﻟﺘﻘﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻋـ ـﻜـ ـﺴ ــﺖ وﺟ ـ ـﺴـ ــﺪت
ً
اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻗ ــﺪﻳ ـﻤ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺒﺎدﻳﺔ واﻟﺤﻀﺮ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ

اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،إن ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ ﺗــﺄﺗــﻲ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﺘﺆﻛﺪ
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﺣـ ــﺮص "اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎري"
ﻋ ـﻠــﻰ إﺣـ ـﻴ ــﺎء اﻟـ ـﺘ ــﺮاث اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة وﺿﻤﻦ
ﺟـ ـﻬ ــﻮده اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة وﻗـﻨــﺎﻋـﺘــﻪ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻏﻨﻲ
ﺑــﺎﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻌــﺎﻧــﻲ واﻟـﻌـﺒــﺮ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺠــﺐ أن ﺗـﺒـﻘــﻰ ﻣـﺤـﻔــﻮرة
ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن.
ً
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق ﺣﻤﻠﺔ
"ﻳــﺎ زﻳــﻦ ﺗــﺮاﺛـﻨــﺎ" ،أﻋــﺮﺑــﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم – ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ أﻣ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟـ ـ ــﻮرع ﻋﻦ

ﺳﻌﺎدة اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ "اﻟﺘﺠﺎري"
ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻪ اﻟﺒﻨﻚ
واﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ إﺣﻴﺎء
اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ".
وأﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮرع أن اﺳ ــﻢ
"اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري" ارﺗـ ـﺒ ــﻂ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن ﺑﺈﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﻣ ـﻄ ـﺒ ــﻮﻋ ــﺎت وﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت أﻛ ــﺪت
ورﺳﺨﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ.
وأوﺿﺤﺖ أن ﺣﻤﻠﺔ "ﻳــﺎ زﻳﻦ
ﺗﺮاﺛﻨﺎ" ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺳﻮف ﺗﻨﻄﻠﻖ
ً
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﻣ ــﻦ اﻟـﻴــﻮم
وﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ  31ﻣـ ـ ـ ــﺎرس اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺎري،
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت

أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮرع

واﻟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎرات ﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ
وﻣ ـﺘ ـﻌ ــﺪدة ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ إﻗــﺎﻣــﺔ
ﺟ ـﻨ ــﺎح ﻟ ـﻤ ــﺪة ﻳــﻮﻣ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ أﺣــﺪ
اﻟـﻤـﺠـﻤـﻌــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ﺑـﻬــﺪف إﺣـﻴــﺎء اﻟـﺘــﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ واﻟ ـ ـﺘـ ــﺬﻛ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺑ ــﺄﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
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اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎدات اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ وأﻧـ ـﻤ ــﺎط
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻋ ــﺎﺷ ـﻬ ــﺎ اﻵﺑـ ـ ــﺎء
واﻷﺟﺪاد ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ أن ﺣ ـﻤ ـﻠــﺔ "ﻳ ـ ــﺎ زﻳ ــﻦ
ﺗﺮاﺛﻨﺎ" وﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎل إﺣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاث
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﺑ ــﺎﺗ ــﺖ ﺗﻤﻴﺰ

ً
ً
»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻨﻈﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺎ ﻷﻃﻔﺎل إدارة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

ً
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ً
ً
ﻧﻈﻢ ﺑﻨﻚ ﺑــﺮﻗــﺎن ﻳــﻮﻣــﺎ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺎ ﻷﻃـﻔــﺎل إدارة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ﻫﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ
ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﺣــﻼت "اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪي" اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟـ"اﻟﺸﺆون" ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﺰﻻء دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻣﺠﻬﻢ
ورﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
وﺗﻨﺒﻊ ﻣﺒﺎدرة ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ً
اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺮﺣﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺪﻣﺞ
ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﺴﻴﺞ واﺣــﺪ ،ﻟﺬا ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ رﺳﻢ اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮه اﻷﻃﻔﺎل
وزرع اﻟﺴﻌﺎدة واﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ.
وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺠﺎدة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ،ﺗﻢ اﺻﻄﺤﺎب اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ "ﺑﺖ زون -اﻟﻜﻮﻳﺖ"
ﺣـﻴــﺚ ﺗــﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑــﺮ ﻧــﺎ ﻣــﺞ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت واﻷﻟ ـﻌــﺎب اﻟﻤﺴﻠﻴﺔ ،وﻫــﺪاﻳــﺎ ﺗــﺬﻛــﺎرﻳــﺔ ﻟﻜﻞ
ـﺎل واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻷﻟﻴﻔﺔ،
ﻃﻔﻞ ً ،وﺳﻂ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋـ ٍ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻴﺔ ،وﻋﺒﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ
ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ وﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﺪاﺋﻬﻢ ﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ أﻛﺪ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
دﻋﻤﻪ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ،
ﻛﻤﺎ أﺷﺎدت وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻷﻳﺘﺎم واﻟﻤﺴﻨﻴﻦ وذوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ً
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " "ENGAGEﻣﻌﺎ ﻟﻨﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،اﻟــﺬي ﻳﺴﻠﻂ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ.
ً
وﻳــﺄﺗــﻲ ﻧﻬﺞ ﺣﻤﻠﺔ " "ENGAGEﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣــﻊ ﻣـﺒــﺎدئ ﺑﻨﻚ
ﺑﺮﻗﺎن ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ راﺋﺪة ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺴﺠﻢ أﺳﻠﻮب
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻋﻦ
ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧــﺮى،
ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻫﺘﻤﺎم
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر ﻋ ـﺒــﺮ
ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،دا ﻋـﻴــﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟﻰ

ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺒﻨﻚ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺮﺳ ــﺔ ﻹﺣ ـﻴ ــﺎء
اﻟﺘﺮاث اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وإﺑﺮاز اﻟﻌﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.

 3.5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﻨﺪات اﻟﺤﺰام
واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ 2018
ﺷﻬﺪ إ ﺻــﺪار ﺳﻨﺪات اﻟﺤﺰام
وا ﻟـﻄــﺮ ﻳــﻖ ﻓــﻲ ا ﻟـﺴــﻮق اﻟﺼﻴﻨﻲ
ً
ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺪ إﻃ ـ ـ ــﻼق اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ
ً
ً
ﺑ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺮﻳ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ
اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ً
ووﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﻣ ــﻦ ﻟـﺠـﻨــﺔ
ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴـ ــﻢ ا ﻷ و ر ا ق ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺔ ،أﺻ ـ ــﺪرت  11ﺷــﺮﻛــﺔ
ﺳـ ـﻨ ــﺪات ﻣ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ 23.5
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎر ﻳـ ـ ـ ــﻮان " 3.5ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرات
دوﻻر" ،ﻣﻨﺬ إ ﻃــﻼق ﻫــﺬه اﻟﻘﻨﺎة
اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ذ ﻛــﺮت أﻣﺲ،
وﻛــﺎﻟــﺔ أﻧ ـﺒــﺎء اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
"ﺷﻴﻨﺨﻮا".
وﻣ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ،
أﻋﻄﺖ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ
ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ وﺧ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ،
وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻣـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎت ﻣـ ــﺪﻋـ ــﻮﻣـ ــﺔ
ً
ﺣ ـﻜ ــﻮ ﻣ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ دول ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻃ ــﻮل
اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻹ ﺻــﺪار ﻣﺜﻞ
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪات ﻋ ـﺒــﺮ ﺑــﻮرﺻـﺘــﻲ
ﺷﺎﻧﻐﻬﺎي وﺷﻨﺘﺸﻦ.
وﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪف ﻣـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎدرة اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺰام
واﻟﻄﺮﻳﻖ ،اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ

ﻋ ــﺎم  ،2013إ ﻟ ــﻰ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﺷـﺒـﻜــﺎت
ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ
آﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻣـ ــﻊ أوروﺑـ ـ ـ ــﺎ وإﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺎ،
ً
ا ﺳـﺘـﻨــﺎدا إ ﻟــﻰ ا ﻟـﻄــﺮق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ
 3.2ﺗــﺮ ﻳـﻠـﻴــﻮ ﻧــﺎت ﻳ ــﻮان )ﻧﺤﻮ
 478.9ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎر دوﻻر( ا ﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ وزارة اﻟﻨﻘﻞ.
ً
ووﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮزارة ،ﺑ ـﻠ ــﻎ ﺣـﺠــﻢ
اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات اﻷﺻ ـ ــﻮل اﻟـﺜــﺎﺑـﺘــﺔ
ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻧﺤﻮ
 800ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر ﻳ ـ ــﻮان ،و ﻓ ــﻲ ﻗـﻄــﺎع
اﻟﻄﺮق واﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ 2.3
ﺗ ــﺮﻳـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن ﻳـ ـ ـ ــﻮان ،وﻓـ ـ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ  80ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮان.
)د ب أ(

» «KIBﻳﺮﻋﻰ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟـ ١٧

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟــﺪوﻟــﻲ " ،"KIBﻓﻲ إﻃــﺎر دﻋﻤﻪ
ورﻋــﺎﻳـﺘــﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟـﻔــﺎرﺳــﻲ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات
اﻟــﻮرﻗـﻴــﺔ  2019ﻓــﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋـﺸــﺮة ،ﻧﺠﺎح
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻫﺬا
ً
ً
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴﻨﻮي ،اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺑﺎرزا ﺿﻤﻦ
أﺟﻨﺪة اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺬﻛﺮى اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﻮم
ً
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،وأﻗﻴﻢ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﻴﺪر ﻃﺮﻳﻖ .258
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ،ﻗـ ــﺎل ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ وﺣ ـ ــﺪة اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل

اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻧ ـ ــﻮاف ﻧــﺎﺟ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ ،إن ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ " "KIBﻓ ــﻲ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﻫــﺬا
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻃﺎر
ً
ﺳﻌﻲ اﻟﺒﻨﻚ داﺋ ـﻤــﺎ ﻟــﺪﻋــﻢ ورﻋــﺎﻳــﺔ أﺑ ــﺮز اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
واﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺠــﺬب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،وﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﻮﻳــﺔ وﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ــﺮواﺑ ــﻂ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاده.
ً
وأﺿﺎف ﻧﺎﺟﻴﺎ أن ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ أﺻﺒﺢ ﺣﺪﺛﺎ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
ً
ً
ﻣﻤﻴﺰا وﻻﻣﻌﺎ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺌﺎت ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ
ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد
اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋ ـﻤــﺎر واﻟ ـﻔ ـﺌــﺎت ،إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﻋﺮوض اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮق ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  11دوﻟﺔ.
وأﺷﺎد ﺑﺠﻬﻮد ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات اﻟﻮرﻗﻴﺔ
ً
اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ ﻓﻲ
اﻻرﺗـﻘــﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟـﺤــﺪث ﻛــﻞ ﻋــﺎم ،وإﺷــﺮاﻓـﻬــﻢ ﻋﻠﻰ

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى،
وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻤﺘﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻟ ــﺰوار ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋ ـﻤــﺎر ﻟﻴﺴﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻴﻮم
ﻛﺎﻣﻞ وﻣﺮﻳﺢ ،و"اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح وﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬا
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻫﻮ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﻄﺒﻪ ﻛﻞ ﻋﺎم".
وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﺳﺲ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺒـﻨــﻲ " "KIBﻧـﻬـﺠــﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻣ ـﺼــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﻊ ﺣـ ــﺮص اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓــﻲ

 ...واﻷﻃﻔﺎل ﻳﺤﺘﻔﻠﻮن
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻷﻟﻔﺔ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ً
وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ إﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣﺎدي وﻣﻌﻨﻮي ﺑﻬﺪف ﺗﺪﻋﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن

ثقافات

18

مسك وعنبر

19

مزاج
t

om

aw
abil@ rida.c
alja

العدد  / 4055األحد  3مارس 2019م  26 /جمادى اآلخرة 1440هـ

«اللعبة ومن كتاب األزهار
ومانيفستو» ...ثالثة
معارض أنعشت المشهد
التشكيلي في القاهرة.

لقاء مع إنجي وجدان حول
تجربتها في البطولة األولى
في مسلسل {طلعت روحي}
ومشاريعها المقبلة.

٢١
مسك وعنبر

٢١

حصد عرض "دوغمائية"
يفتتح عرض "حين يسدل
الستار" ،في الثامنة من مساء لفرقة المسرح الشعبي
اليوم ،فعاليات مهرجان أيام  8جوائز مهمة ،مهرجان
"مسرح بال إنتاج" في
المسرح للشباب الـ .21
اإلسكندرية.

بري الرسون تخطف األنظار في افتتاح
فيلم «»Captain Marvel
خـطـفــت الـنـجـمــة األم ـيــرك ـيــة الـشـهـيــرة
بــري الرســون أنظار الحضور وعدسات
الـمـصــوريــن بإطاللتها الــزرقــاء المميزة
في حفل افتتاح فيلمها الجديد "Captain
 ،"Marvelالمقام في لندن.
وارتـ ـ ــدت ال ـن ـج ـمــة ،ال ـبــال ـغــة  30عــامــا،
فستانا مميزا طويال ومنفوشا من ماركة
"فــال ـن ـت ـي ـنــو" ،م ـك ـشــوف ال ـص ــدر والـظـهــر
وبدون أكمام ،ومفتوح من الساق باللون
األزرق الزهري ،وانتعلت حــذاء مكشوفا
ذا ك ـعــب ع ــال ب ــال ـل ــون ال ــذه ـب ــي الــرق ـيــق،
ووضعت المكياج الناعم الهادئ ،ورفعت
ش ـعــرهــا األش ـق ــر م ــن ال ـخ ـلــف م ــع إس ــدال
بعض الخصالت على جبهتها.
وفي مؤتمر صحافي ترويجي للفيلم،
ب ـم ـشــاركــة ال ـن ـجــم ص ــام ــوي ــل جــاك ـســون،
قــالــت الرس ــون إن جاكسون لــم يسد لها
أي نصيحة ،رغ ــم أنـهــا طلبت مـنــه ذلــك،
وأوض ــح األخـيــر أن العمل فــي مثل هذه
النوعية من األفالم يكون مختلفا بالنسبة
للممثل ،حيث يكتسب شـهــرة جنونية،
وأينما يذهب يرتبط اسمه بالشخصية.
وحول ارتباط اسم ""Captain Marvel
بها ،تؤكد الرســون أنها ممتنة الرتباط
اسمها برمز نسوي معين ،لكن تضيف:
"ال أرى الشخصية على اعتبار أنها أنا،
ال أفكر فــي ذلــك عندما يكون الـنــاس من
حــو لــي متحمسين لها أو متأثرين بها
عاطفيا .هذا ليس له عالقة بي".
ورد جاكسون عليها" :أنت تعرفين أنه
ستكون هناك لحظات صاخبة مــن اآلن
ذهبت سيصبح األمر مثل
فصاعدا ،أينما
ِ
(أوه! .")!Captain Marvel

وت ــاب ـع ــت الرسـ ـ ـ ــون" :ل ـك ــن م ــن الـمـهــم
بالنسبة لي أن أعي (أنني لست Captain
 .")Marvelو يـخـتـتـمــان حديثهما حــول
هذه النقطة مشددين على أنهما ممتنان
للعب مثل هذه الشخصيات على الشاشة.
وقالت إن ما جذبها للدور أن "Captain
 "Marvelليست مثالية ،موضحة" :لم أكن
مهتمة بتقديم شخصية نسائية مثالية ال
تتخذ قرارات خاطئة ،ألنني اعتبر نفسي
مخاطرة ،واقترف الكثير من األخطاء ألن
هكذا تسير الحياة".
وتبدأ قصة فيلم ""Captain Marvel
عندما تتحول "كــارول دنفر" إلى واحدة
م ــن أقـ ــوى اﻷبـ ـط ــال ال ـخــارق ـيــن ف ــي عــالــم
مــارفــل ،فــي الــوقــت ذات ــه تنجذب اﻷرض
بين قوتين ضاريتين في حرب ضروس،
وي ـ ـش ـ ــارك فـ ــي ب ـط ــول ـت ــه الـ ـنـ ـج ــوم ب ــري
الرسون وجيما تشان وبين مانديلسون
وص ــام ــوي ــل ج ــاكـ ـس ــون وج ـ ـ ــود لــو
وديواندا وايز وغيرهم.
يذكر أن الرسون
سـ ـ ـتـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر

ب ـش ـخ ـص ـيــة "  "Captain Marvelم ــرة
أخرى بأحداث الجزء األخير من سلسلة
" ،"Avengers: Endgameوالتي تشارك
في بطولته نخبة من نجوم هوليوود،
مـنـهــم روبـ ــرت داونـ ــي جــونـيــر ،كريس
ه ـي ـم ـس ــورث ،ب ـ ــول رود ،س ـكــارل ـيــت
جوهانسن ،برادلي كوبر ،ايفانجلين
ليلي ،كريس ايفانز ،ومــن المقرر
طرح الفيلم في صاالت السينما
العالمية نهاية أبريل المقبل.

بري الرسون

ترشيح مالك لدور رئيسي في فيلم جيمس بوند الـ 25

رامي مالك في «الملحمة البوهيمية»

ق ـ ـ ـ ــررت شـ ــركـ ــة "اي ـ ـ ـ ـ ــون بـ ــرودك ـ ـشـ ــن"
األم ـي ــرك ـي ــة ،الـمـنـتـجــة ألف ـ ــام "جـيـمــس
بـ ـ ــونـ ـ ــد" ،ت ــرشـ ـي ــح ال ـم ـم ـث ــل األمـ ـي ــرك ــي
ال ـم ـص ــري األص ـ ــل رام ـ ــي م ــال ــك ،ال ـفــائــز
بجائزة أوسكار أفضل ممثل لعام ،2019
للعب دور رئيسي في الفيلم رقم  25من
أفالم العميل السري الشهير.
ودخلت الشركة في مفاوضات نهائية
مع مالك لتحديد مواعيد يمكنه التفرغ
خاللها لتصوير دور الشرير في الفيلم
الجديد أمــام جيمس بوند ،الــذي يقوم
بدوره الممثل االنكليزي دانيال كريج.
وي ــأت ــي ذل ــك ف ــي وق ــت ي ـقــوم الممثل
ح ــال ـي ــا ب ـت ـص ــوي ــر ال ـ ـجـ ــزء األخ ـ ـيـ ــر مــن
سلسلة أفالم "الشرطي اآللي" ،الذي من
المنتظر أن يعرض في وقت الحق بعد
االنتهاء منه.
أمـ ــا ف ـي ـلــم "ج ـي ـم ــس ب ــون ــد" ال ـجــديــد
فحددت الشركة المنتجة موعد عرضه
في  8أبريل .2020

وفـ ــاز مــالــك بــأوس ـكــار أح ـســن ممثل
عن دور المطرب االنكليزي ذي األصول
الباكستانية ،فريدي ميركوري ،في فيلم
"الملحمة البوهيمية".
و"جيمس بــونــد" ،شخصية خيالية
ابتكرها الروائي اإلنكليزي إيان فليمنغ
عام .1953
وب ــون ــد ه ــو عـمـيــل بــري ـطــانــي س ــري،
يعرف أيضا بـ"العميل  ،"007وتم تمثيل
شخصيته من قبل عدة ممثلين ،بينهم
شون كونري وجورج الزينبي ،وتيموثي
دالتون ودانيال كريغ ،في سلسلة أفالم
سينمائية مكونة من  25فيلما ،بينها
فيلمان فقط لم تنتجهما شركة "إيــون
ب ــرودكـ ـش ــن" ،واألخ ـ ـيـ ــرة تـمـتـلــك حــالـيــا
ج ـم ـيــع ح ـق ــوق اق ـت ـب ــاس رواي ـ ـ ــات إي ــان
فليمنغ عن شخصية جيمس بوند.

ً
فنانو الخليج يشدون طربا في أمسية
ّ
خلدت ذكرى أبوبكر سالم

عبدالواحد وفتحي والمهندس وشعيل في األمسية

فكتوريا بيكهام

أريانا غراندي

ميريل ستريب

بيكهام لن تشارك في أريانا غراندي األكثر متابعة ميريل ستريب استقبلت
جولة « »Spice Girlsعبر «التواصل االجتماعي» حفيدها األول من مامي
كـشـفــت إي ـمــا ب ــون ـت ــون ،أص ـغــر ع ـض ــوات فــرقــة
" ،"Spice Girlsأن فكتوريا بيكهام ،العضوة
األصـلـيــة والــداع ـمــة لـلـفــرقــة ،لــن تـنـضــم إليهن
على خشبة المسرح خالل جولة إعادة لم شمل
الفرقة ،التي تنطلق مايو المقبل ،لكنها على
تواصل مستمر مع العضوات.

استطاعت النجمة العالمية أريانا غراندي أن
ّ
تتصدر الئحة األكثر متابعة عبر أحد مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،إذ بلغ عــدد متابعيها
نحو  146.4مليون متابع.
وبذلك تكون غراندي قد حطمت الرقم القياسي
للنجمة العالمية سلينا غوميز.

كشفت مجلة " ،"us weeklyأن النجمة ميريل
ستريب استقبلت حفيدها األول ،حيث وضعته
ابـنـتـهــا مــامــي غــوم ـيــر ،م ــن خطيبها المنتج
 .Mehar Sethiوذك ــرت المجلة األميركية ،أن
العائلة لم تكشف عن اسم المولود الجديد.

فـ ــي ل ـي ـل ــة ال ـ ــوف ـ ــاء لـ ـص ــاح ــب ال ـح ـن ـج ــرة
الــذه ـب ـيــة ،ب ـح ـضــور رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـتــرفـيــه تــركــي آل الـشـيــخ،
ومجموعة من كبار فناني العالم العربي
والـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،ص ــدح ــت أص ــواتـ ـه ــم فـ ــي ح ـ ّـب
واستذكار أبوأصيل ،الفنان الراحل أبوبكر
ســا لــم بلفقيه أ ح ــد أ ع ـمــدة ا لـفــن الخليجي
والعربي ،حيث أطربوا بأغانيه التي كثيرا
ما أمتعت متذوقي الموسيقى الطربية.
ه ـ ـ ــذا ،وغـ ـ ّـصـ ــت جـ ـنـ ـب ــات مـ ـس ــرح ال ـم ـلــك
ف ـ ـهـ ــد ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ب ـ ـ ــال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ،الـ ـخـ ـمـ ـي ـ ّـس
ال ـم ــاض ــي ،ب ـم ـح ـبــي ال ـف ـن ــان ال ــراح ــل وفــنــه
األصـ ـي ــل ،وال ــذي ــن ت ـفــاع ـلــوا م ــع ك ــل مـقـطــع
مــن أغانيه بكل المشاعر وا لــذ كــر يــات؛ ولم
ً
يـكــن الـجـمـهــور أق ــل ح ـمــاســا مــن الـفـنــانـيــن
أنفسهم ا لــذ يــن تنقلوا بين أ غــا نــي أبوبكر
في تناغم مع أداء طيف الراحل عبر تقنية
الهولوغرام.
بدأ الحفل الضخم والمميز الذي قدمته
ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـتــرف ـيــه ،ون ـظ ـم ـتــه شــركــة
روت ـ ــان ـ ــا ب ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن أغـ ــانـ ــي الـ ــراحـ ــل
بمصاحبة فرقة موسيقية ،وافتتح الفنان
أحـ ـم ــد ف ـت ـح ــي أح ـ ــد أجـ ـم ــل أغ ــانـ ـي ــه "ظ ـبــي
اليمن" ،والتي يتذكر فيها غياب محبوبه
(لما يغيب القمر والعقل به مربوش ...تسأل
عليه العيون اللي فوقها مـنـقــوش) ،و كــأن
الحضور والجمهور يبحثون عــن الراحل
الغائب عن األعين الحاضر في القلوب.
وتـ ــوالـ ــى الـ ـفـ ـن ــان ــون ي ـت ـغ ـن ــون بــأج ـمــل
أغانيه ،فغنى مطرف المطرف أغنية "دون
يــاقـلــم" ،ثــم الـفـنــان ف ــؤاد عـبــدالــواحــد الــذي
غنى "خنجر يماني".
واعتلى المسرح بعد ذ لــك الفنان نبيل
شعيل ليغني "مشكلة في الناس" ،والفنان
عـلــي بــن مـحـمــد ،ال ــذي غـنــى "وش ـلــون حــال
الربع" ،واختتمت الفقرة األولى من الحفل

بأغنية " ع ــادك إال صـغـيــر" ،ا لـتــي شــدا بها
الفنان رابح صقر ،وقصيدة للراحل أبوبكر
سالم بتقنية الهولوغرام.
وبعد استراحة قصيرة ،استكمل الحفل
ال ــذي ق ــاد فــرقـتــه الـمــوسـيـقـيــة الـمــوسـيـقــار
الكبير أمير عبدالمجيد ،والذي الزم الراحل
ً
نحو  35عاما  ،بمجموعة أخرى من أغاني
ال ـم ـح ـت ـفــى ب ــه ،إذ غ ـنــى ال ـف ـن ــان ال ـك ـب ـيــر د.
عبدالرب إدريس أغنية الراحل "سر حبي"،
وتبعه الفنان ماجد المهندس بأغنية "يا
س ـهــران" ،وغـنــى الـفـنــان راش ــد الـمــاجــد "يــا
س ـب ـح ــان" ،أم ــا ال ـف ـن ــان ع ـبــدال ـلــه الــروي ـشــد
فغنى للراحل أغنيتين هما" :يا غيار" و"ما
فــي أ حــد مــر تــاح" ،التي سبق أن غناها مع
أبوأصيل في دويتو ال ينسى.
واخـتـتـمــت الـفـقــرة ب ـهــولــوغــرام لـلــراحــل
غنى فيها "ماعلينا" ،ثم اصطف الفنانون
ومعهم فنان العرب محمد عبده ،وأخطبوط
العود عبادي الجوهر ،وهي األغنية األشهر
ل ـل ـف ـنــان الـ ــراحـ ــل ،ال ـت ــي ب ـق ـيــت ف ــي وجـ ــدان
الوطن ،وآخر ما غناه في ظهوره األخير في
حفل تكريمه بمناسبة اليوم الوطني ا لـ87
للسعودية قبيل وفاته "يا بالدي واصلي".
بـ ـع ــد ذ ل ـ ــك ك ـ ـ ـ ّـر م ت ــر ك ــي آل ا لـ ـشـ ـي ــخ ا س ــم
الراحل بحضور أبنائه ومجموعة الفنانين
والجمهور الكبير الذي حرص على حضور
الـ ـحـ ـف ــل ،والـ ـتـ ـقـ ـط ــت ص ـ ـ ــورة ج ـم ــاع ـي ــة مــع
الفنانين ،بحضور وسائل اإلعالم المختلفة
التي حضرت الحفل منذ وقت مبكر لتغطية
تكريم الفنان الكبير أبوبكر سالم.
كـمــا أع ـلــن آل الـشـيــخ ،فــي خ ـتــام الـحـفــل،
توجيهه شركة روتانا إلقامة حفل تكريم
للفنانين طــال م ــداح و ع ـبــدا لــرب إدر ي ــس،
وكذلك كشف عن درا ســة تقوم بها اللجنة
ال ـف ـن ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة لـلـثـقــافــة
ً
إلصدار ترخيص معهد موسيقي قريبا .
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 3معارض تنعش المشهد التشكيلي في القاهرة
• إقبال الفت على {اللعبة} و{من كتاب األزهار} و{مانيفستو}

انتعش المشهد التشكيلي في القاهرة خالل األيام
الماضية ،إذ افتتحت معارض عدة وسط إقبال الفت من
نقاد الفن التشكيلي والجمهور المتذوق ،كان أبرزها
لريم حسن،
{اللعبة} ألحمد رمضان ،و{من ًكتاب ً األزهار} ً
و{مانيفستو} الذي ضم  40عمال فنيا لعشرين فنانا تنوعت
بين الخزف والتصوير والنحت والتصوير الفوتوغرافي.
القاهرة -أحمد الجمال

األعمال َّ
تنوعت
بين التصوير
والخزف والنحت
والفوتوغرافيا

ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ون ـ ـقـ ــاد
ت ـش ـك ـي ـل ـي ـيــن اس ـت ـض ــاف ــت قــاعــة
إي ــزي ــس بـمــركــز مـحـمــود مختار
ً
الـ ـثـ ـق ــاف ــي بـ ــال ـ ـقـ ــاهـ ــرة م ـع ــرض ــا
ً
تشكيليا بعنوان «اللعبة» ألحمد
رمان ،وصرح رئيس قطاع الفنون
التشكيلية في مصر خالد سرور
بأن المعرض يحتضن مجموعة
م ـت ـم ـي ــزة م ـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـف ـن ـيــة
ال ـت ـصــويــريــة ،و{ل ـف ــت ن ـظــري في
«اللعبة» لجوء أحمد رمضان إلى
وسيط غير تقليدي حين استخدم
صـ ـفـ ـح ــات ال ـ ـجـ ــرائـ ــد ك ــأرضـ ـي ــة،
ومحتواها كجزء أصيل من العمل
وت ــأت ــي ال ـم ـص ــادف ــة ف ــي ان ــدف ــاع
الفنان لنقل المفهوم المقصود
م ــن خ ــال ض ــرب ــات لــونـيــة قــويــة
مــع رم ــوز مــن أوراق الكوتشينة
ُ
ً
ً
ل ــت ـم ــارس دورا م ـه ـمــا ف ــي شكل
ً
العمل النهائي ،متمردا على القيم
َّ
البصرية التقليدية ،ما عزز حالة
االشتباك مع الواقع وقضاياه
التي تمس المواطن العادي.

المظاهر السلبية

من معرض «مانيفستو»

وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :م ـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــن رمـ ــزيـ ــة
الصحف في دورها المعلوماتي
ودوره ـ ـ ـ ــا ف ــي االنـ ـتـ ـص ــار لـلـقـيــم
ً
اإلنـســانـيــة يـسـخــر الـفـنــان عـمــدا
م ــن ع ــدد م ــن الـمـظــاهــر السلبية
مــن وجهة نظره وقناعاته ،عبر
إيـ ـق ــاع قـ ــوي م ـت ـحــرك ي ـض ــاد به
سـكــون رمــاديــة أوراق الـجــرائــد..
وهــي حــالــة يبحث فيها ربما
ع ـ ــن ن ـف ـس ــه أو ع ـ ــن ح ـل ـمــه

من أعمال أحمد رمضان

ثنائية اللغة
والعولمة
د .خالد عبداللطيف رمضان

خالل افتتاح معرض «مانيفستو»
ـان مخفية
ال ـم ـن ـش ــود ،وعـ ــن مـ ـع ـ ٍ
ومفاهيم ُمخبأة تحت األشـكــال
ً
ال ـظــاهــرة ت ــارك ــا لـلـ ُـمـشــاهــد حقه
فــي اسـتـنـبــاط الــامــرئـيــات تحت
المرئي الواضح».

ً
 20فنانا

وش ـهــد م ـعــرض "مــانـيـفـسـتــو"
ً
ً
إقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاال ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا مـ ـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،والـ ـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم فــي
غاليري "بيكاسو إيـســت" ،وضم
ً
ً
أك ـثــر م ــن  40ع ـمــا ف ـن ـيــا قــدمـهــا
ً
 20فـنــانــا فــي م ـجــاالت متنوعة،
منها الخزف والتصوير والنحت
والتصوير الفوتوغرافي.

توجهات فكرية
وق ـ ــال م ــدي ــر ال ـغ ــال ـي ــري رض ــا
بـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــو" :الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ي ـض ــم
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـف ـنــان ـيــن ال ــذي ــن

يتميزون بخصوصيات جمالية
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة ،وت ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــات ف ـك ــري ــة
ً
متباينة" ،الفتا إلى أنهم "أصحاب
ً
رســالــة ،ودائـمــا صاحب الرسالة
يهدف إلــى جمهور ليطرح عليه
ال ـم ـح ـتــوى الـتـعـبـيــري وال ــدالل ــي
ل ـع ـم ـلــه الـ ـفـ ـن ــي ،كـ ـم ــا أن تـ ـب ــادل
الرسائل البصرية بين ُ
المرسلين
ً
ل ــه ع ــائ ــد ف ـك ــريُ ،
وي ـم ـث ــل ح ــراك ــا
ً
ً
ثقافيا وفنيا".
وشارك في المعرض الفنانون:
أيمن السمري ،أيمن لطفي ،إيمان
أسامة ،جيهان فايز ،حنان الشيخ،
ريم حسن ،سالي الزيني ،ضياء
الدين داوود ،عــادل ثــروت ،عادل
ه ـ ـ ـ ــارون ،عـ ـم ــاد أب ـ ــوزي ـ ــد ،ع ـمــرو
سالمة ،كالي قاسم ،مجدي أنور،
م ـح ـمــد بـ ـن ــوي ،م ـح ـم ــود ح ــام ــد،
معاوية هالل ،ناجي فريد ،نيفين
الرفاعي ،وهشام عبدالله.

من أعمال ريم حسن

من أعمال ريم حسن

زيت وأكريليك

ً
ً
ً
استضاف غاليري العاصمة أخـيــرا معرضا جــديــدا لريم
ً
ً
حسن بعنوان «من كتاب األزهار» ّ
ضم  25عمال فنيا بين زيت
وأكريليك ووسائط متعددة.
نجي:
حول التجربة قال الفنان والناقد التشكيلي ياسر ُم
َ
َ
ً
ُ
ـحــل صفة
«ت ـخــرج علينا ري ــم حـســن بـمــا يـخـلـخــل ثــابـتــا يـنـ ٌـتـ ِ
ُ
البديهية ،وهو ذلك الثابت العنيد ،الذي تذهب كثرة من فناني
المرحلة الراهنة ونقادها إلى التأسيس عليه ،على اعتبار أن
ّ
ثمة قطيعة بالضرورة ،تفصل بين ما هو تجريبي وبين ما هو
تجميلي ،غير أن ريم تكشف في تجربتها الراهنة عما يضع
ً
حدا لهذه القطيعة ،إذ هي تعيد ُ
المصالحة بين طالوة ظاهر
ُ
أغوار باطنة».
مق
ِ
العمل وبين ع ِ
َ ُّ
َ
ِ ً
وتابع« :لجأت الفنانة ظاهريا إلى الت َرن ِم بتنويعات لحنية
ب ـصــريــة ال تـخـلــو م ــن ح ــس ت ــذوي ـق ــي ،إال أن ـه ــا أس ـس ــت هــذه
التنويعات على ركــائــز إيقاعية راسـخــة ،أظـ َـهـ َـرت مــن خاللها
ُّ
مدى تمك ِنها التصميمي ،وقدرتها على تطويع أسرار التكوين
ُ
ًّ
ً
لصالح البنية النهائية للصورة ،أيا كانت مفرداتها ،وأيا كان
ُ
بعمق في أعمالها الراهنة
محتوى عناصرها ،فحين نتأمل
ٍ
كــافـ ُـة ،سنجد أن كــل زه ــر ٍة ،وكــل فــراشــة ،وكــل وح ــد ٍة زخرفية
َّ
بإحكام ،فال
موق َعها من الصورة وفق عالقات محسوبة
تت ِخذ
ٍ
ِ ً
شيء متروكا لحكم المصادفة ،وال النفالت الوجدان على سطح
اللوحة من دون ضوابط».

أقــام الملتقى الثقافي لطالب الرفاعي نــدوة بعنوان "ثنائية
اللغة والعولمة" ،تحدث فيها د .سعد بن طفلة ،بحضور كوكبة
من المثقفين والمهتمين باللغة ،ركز فيها المتحدث على مستقبل
اللغة العربية في ظل العولمة ،ومن المعلومات التي طرحها ،أن
هناك ما يقارب  7000لغة يتحدث بها البشر ،لكن هناك  85لغة
يتحدث بها  85في المئة من البشر .ويرى المتحدث أن الكثير من
هذه اللغات ستختفي مع نهاية القرن ،حيث تختفي بعض اللغات
يوميا ،فيما هناك لغات تتعزز مكانتها ،مثل اللغة اإلنكليزية،
الـتــي فــرضــت نفسها لغة ثانية بمختلف أنـحــاء الـعــالــم ،ألنها
لغة العلوم والطيران والسياحة والمال ،ورغم ما للغة العربية
من إمكانات كبيرة ،فإنها تظل في المرتبة الخامسة بين لغات
العالم ،فتطور اللغة وانتشارها يتحققان بفضل ما تحمل من
نتاجات علمية وإبداعات .ويخلص الباحث إلى اطمئنانه على
اللغة العربية من االنحسار والضياع ،لعوامل كامنة فيها ،إضافة
إلى حفظ القرآن لها.
من البديهي أن اللغات تتسم بالحيوية ،فهي تتطور أو تندثر
ً
تبعا لحال الناطقين بها ،وهناك شواهد على تطور بعض اللغات
العالمية ،فاللغة الفارسية اليوم ليست نفس اللغة التي كانت قبل
مئات السنين ،واإلنكليزي اليوم ال يستطيع القراءة لشكسبير
دون االستعانة بمعجم لغوي ،وحتى في اللغة العربية ،وإن كنا
نفهم الشعر الجاهلي عند قراء ته ،إال أن بعضنا يتوقف كثيرا
عند بعض المفردات التي تعتبر غريبة في عصرنا.
حتى اللهجات العربية تطورت كثيرا ،أتذكر عند مشاركتنا
في المخيم الكشفي العربي بغابة جوددائم في ليبيا صيف عام
 1966كان بجوارنا مخيم المغرب ومخيم الجزائر لم نستطع
التفاهم مــع زمالئنا مــن هــذ يــن البلدين الشقيقين ،لالختالف
الكبير بين اللهجات ،فكنا نستعين بالمفردات الفصيحة ولغة
اإلشارة للتفاهم.
اآلن اختلف الــوضــع ،إذ تـقــاربــت اللهجات الـعــربـيــة ،بفضل
الـتـطــور الـتـقـنــي ال ــذي أس ـهــم فــي انـتـشــار اإلن ـت ــاج السينمائي
واإلذاعي والتلفزيوني ،ثم الثورة المعلوماتية ،وانتشار وسائل
الـتــواصــل ،مما قــرب أكثر بين شعوب الــوطــن العربي ،وأصبح
من السهل على المواطن العربي أن يتفاهم مع محدثيه في أي
بلد عربي ،يضاف إلى ذلك مساهمة انتشار التعليم في تطور
اللهجات العربية واقترابها من الفصحى .لكن هل اللغة العربية
في مأمن من التراجع واالضمحالل؟ من المؤكد أن هناك عوامل
تؤثر سلبا على العربية الفصحى ،أولها الضعف الواضح في
المستوى اللغوي للطالب بمختلف المراحل ،ومن يزاول التدريس
يــدرك ذلــك عند تصحيح اختبارات الـطــاب ،فهناك خلل كبير،
حيث يصل الطالب إلى المرحلة الجامعية ومستواه في اللغة
العربية ال يؤهله الجتياز اختبارات المرحلة االبتدائية في اللغة
العربية ،فكيف اجتاز كل المراحل وهو بهذا الضعف؟ واألدهى
ّ
واألمر مستوى األساتذة الجامعيين في لغتهم األم .يضاف إلى
ذلك استماتة بعض العائالت على تدريس أبنائهم في المدارس
األجنبية ،ربما من قبيل الوجاهة االجتماعية أحيانا ،بغض
النظر عن مدى قدرتهم المالية .لذا غالبا ما نشاهد أطفالنا وهم
يلعبون يتخاطبون باللغة اإلنكليزية ،ربما يساعد على ذلك
أننا نوكل تربيتهم إلى مربيات أجنبيات ،كما نوفر لهم أجهزة
اللعب التي تستخدم اللغة اإلنكليزية ،لذا كثير من الشباب عندما
يكتبون الرسائل في وسائل التواصل يكتبون باللغة اإلنكليزية
أو باللغة العربية ،لكن بحروف التينية ،وقــد اخترعوا بدائل
للحروف العربية التي ليس لها مقابل في الحروف الالتينية.
ويكفي أن نقارن بين مذيعي األمس ومذيعي اليوم ،سواء في
اإلذاعــة أو التلفزيون ،لندرك الفرق في القدرات اللغوية .كما أن
العامية بدأت تجور على الفصحى في تقديم البرامج .واألغرب من
ذلك أن هناك إصدارات يفترض أنها أدبية تنشر باللهجة العامية.
ل ــذا يـجــب أن نـقــر بــأنـنــا نـهـمــل لغتنا األم ،وي ـ ــزداد اإله ـمــال
يوما بعد يــوم ،فمن يحمل رايــة الدفاع عنها؟ من الطبيعي أن
تكون البداية من المدرسة ،وبتعاون من البيت ووسائل اإلعالم
وال ـمــؤس ـســات الـثـقــافـيــة ،لـعــل ف ــي الـجـيــل ال ـجــديــد م ــن يتحمل
مسؤولية حماية اللغة العربية وا لـحـفــاظ عليها ،باعتبارها
عنوانا لهويتنا.

إصدار

«حكايات قضائية -صورة
من حياة األرياف»

ً
ً
أصدر األديب بهاء المري كتابا جديدا بعنوان {حكايات
ق ـضــائ ـيــة ...ص ــورة مــن ح ـيــاة األريـ ـ ــاف} عــن مــركــز ليفانت
للدراسات الثقافية والنشر باإلسكندرية.
ً
يتناول الكتاب قصصا ومشاهد عاشها الكاتب خالل
ً
عـمـلــه كــوكـيــل نـيــابــة ف ــي ال ــري ــف ال ـم ـصــري ،بـ ـ ــارزا مشاعر
وسلوكيات البشر تجاه ما يواجهونه من أحكام قاسية،
ً
ومؤكدا مقولة {ياما في الحبس مظاليم}.
يتضمن الكتاب  17قصة ،يغوص المؤلف خاللها في
أغوار النفس البشرية ،ليس على غرار كتاب {يوميات نائب
فــي األريـ ــاف} لتوفيق الحكيم ،ولـكــن بـعــرض مــواقــف غير
تقليدية ،واجهها المؤلف أ ثـنــاء عمله بالنيابة بأسلوب
ً
قصصي ،متأمال األفعال والتصرفات البشرية التي تبدو
أحيانا غريبة وخارجة عن المألوف.
ويـلـقــب ب ـهــاء ال ـمــري بــأديــب الـقـضــاة إذ يـشـغــل منصب
رئيس محكمة جنايات كفرالشيخ ،وهــو عضو في اتحاد
الكتاب المصري ،وصدرت له مجموعات قصصية من بينها
{لحظة انتظام ،وبرجوال ،ويوميات وكيل نيابة ،ويوميات
قاضي} ،تدور حول حياة الطيبين والبسطاء وتتسم ببعدها
اإلنساني.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4055األحد  3مارس 2019م  26 /جمادى اآلخرة 1440هـ

َ
إنجي وجدان :كنت سأندم لو رفضت «طلعت روحي»
tawabil@aljarida●com

ّ
• ترى أن المسلسل يركز على فكرة {الجمال يكمن في الروح}

ً
تخوض إنجي وجدان تجربة البطولة التلفزيونية في مسلسل «طلعت روحي» الذي يعرض راهنا على
الشاشات المفتوحة.
في دردشتها مع {الجريدة} تتحدث الممثلة المصرية عن المسلسل وكواليسه وردود فعل الجمهور حوله
وغيرها من التفاصيل.
القاهرة – هيثم عسران
ّ
كيف ترشحت لبطولة مسلسل {طلعت
روحي}؟

أدوار البطولة
ال تشكل
بالضرورة
خطوة إلى
األمام

تحدث إلـ ّـي كــل مــن المخرج رامــي رزق
ال ـل ــه وال ـم ـن ـتــج مـحـمــد مـشـيــش ع ــن فـكــرة
العمل ،وعندما أخبراني بأنه مأخوذ من
الـمـسـلـســل األم ـيــركــي Drop dead diva
ً
تحمست أكثر للتجربة ،خصوصا أنني
شــا هــدت النسخة األميركية وأعجبتني.
وعندما بــدأت بـقــراء ة السيناريو وافقت
فور االنتهاء من الحلقة األولى ألن النص
مكتوب بشكل احترافي.
ً
ألــم تقلقي من كــون العمل مــأخــوذا من
تجربة أميركية؟
ال أج ـ ــد م ـش ـك ـلــة فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارب،
ً
خصوصا أن مسلسالت الفورمات حققت
ً
فــي الـسـنــوات األخـيــرة نجاحا بصورتها
ً
المصرية ،فضال عن أن عملية التمصير
ّ
تتم باألطر القانونية الالزمة والتي تضمن
لصانعي العمل األصلي حقوقهم .يبقى أن
نجاح التجربة أو إخفاقها عند تقديمها
يرتبط في رأيي بمدى القدرة على تعزيز
الطابع المصري فيها.
هل شعرت بأن المعالجة المكتوبة ِّ
تعبر
ِ
عما تريدين إيصاله إلى الجمهور؟
بالتأكيد ،فالمعالجة مكتوبة بتفاصيل
كــوم ـيــديــة وت ــراج ـي ــدي ــة مـلـيـئــة بـمـشــاعــر
ً
مـخـتـلـفــة وم ـت ـنــاق ـضــة أح ـي ــان ــا ت ـعـ ِّـبــر عن
الشخصيات ،وهو أمر مهم ،فعندما
تشعر بأن الشخصيات واقعية من
ل ـحــم ودم يـمـكـنــك أن ت ـعـ ِّـبــر بشكل
ً
أفـضــل ،خصوصا إذا لمس العمل
قلبك ،وهو ما حدث معي.

شخصية عالية
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم ش ـخ ـص ـي ـت ـي ــن
ً
ً
بشخصية واحدة ليس أمرا سهال.
بــال ـتــأك ـيــد ،ول ـكــن ســاعــدتـنــي
فــي ذلــك سرعة األحــداث
واالعتماد على المشاعر،

بمناسبة ردود الـفـعــل ،كيف وجــدت
التعليقات على شخصية عالية؟

ثـمــة ردود فـعــل ح ــول مــابــس عالية
ً
تحديدا.
ً
ف ـعــا ،الـعـمــل أوص ــل رســالــة إل ــى فئة
مهمة من الفتيات وأكد أن الجمال ليس
ف ــي ال ـش ـكــل ف ـح ـســب ،ول ـك ــن ث ـمــة جـمــال
ا ل ـ ــروح ،وأن أي ف ـتــاة يمكنها أن تهتم
بنفسها وارت ــداء ما يناسبها .لــذا كنت
حــري ـصــة ع ـلــى االس ـت ـج ــاب ــة لـتـعـلـيـقــات
الـجـمـهــور وال ـحــديــث إل ـيــه عــن اإلطــالــة
ً
بشكل أكثر تفصيال من خــال حسابي
على {إنستغرام} و{الفيسبوك} ،واعتبر
هذا األمر من أهم ما خرجت به من العمل.

بطولة وجزء ثان
يرى البعض أن تجربتك مع البطولة
الــدرام ـيــة تــأخــرت ،هــل تتفقين مــع هــذا
الرأي؟
لم أفكر في األمر من هذا المنطلق،
وإذا تحدثت عــن البطولة فــأنــا أعمل
ً
ب ــال ـف ــن مـ ــن  13ع ــام ــا
ً
تـقــريـبــا وقــدمــت
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ع ـ ـ ــدة،

أخبار النجوم

مايا دياب تعود إلى الـMTV
أصبحت ع ــودة مــايــا ديــاب
إل ــى ال ـ ــ{أم ت ــي ف ــي} قــري ـبــة ،إذ
ن ـش ــرت ال ـق ـن ــاة م ـق ـطــع فـيــديــو
ً
المرأة ً لم تظهر مالمحها جيدا
مــر فـقــة الفيديو بتعليق{ :من
برأيكم عائد إلى الـMTV؟}.
وانـ ـه ــال ــت ال ـت ـع ـل ـي ـقــات مــن
المتابعين مؤكدين بــأن مايا
دي ـ ــاب س ـت ـعــود إلـ ــى ال ـشــاشــة،
ً
علما بأنها كشفت منذ فترة
عودتها إلى {هيك منغني} مع
تغييرات في البرنامج.

مايا دياب

نادر األتات يغني {حالة فوضى}

لذا تعاملت مع الدور كما يجب أن أقدمه،
والحمد لله لمست ردود فعل إيجابية
على المسلسل ،سواء عند عرضه العام
الماضي على الشاشات المشفرة أو العام
الجاري على القنوات المفتوحة.

أش ـع ــر ب ـس ـع ــادة ك ـب ـي ــرة وأن ـ ــا أت ــاب ــع
ً
ً
ردود الفعل ،خصوصا أن ثمة اهتماما
م ــن ال ـج ـم ـهــور ب ــال ــدخ ــول ف ــي تـفــاصـيــل
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة وم ـ ـعـ ــرفـ ــة انـ ـطـ ـب ــاع ــاتـ ـه ــا
وتــوق ـعــات عـمــا سـيـحــدث ،وغـيــرهــا من
ت ـف ــاص ـي ــل ج ـع ـل ـت ـنــي أتـ ــأكـ ــد مـ ــن صـحــة
وج ـه ــة ن ـظ ــري ف ــي ال ـع ـمــل ،ال سـيـمــا أن
التفاصيل التي قدمناها لم تكن بهدف
زيـ ـ ــادة ال ـح ـل ـقــات ول ـك ــن ل ـكــون ـهــا تـخــدم
الشخصيات واألدوار وهو ما كان له أثر
إيجابي لدى الجمهور.
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مزاج

إنجي وجدان
ً
ً
واستفدت منها شخصيا وإنسانيا،
لذا لم أتعجل تولي البطولة وكل أمر
ي ــأت ــي ف ــي أوان ـ ـ ــه .وفـ ــي ال ــوق ــت نفسه
لـ ــم ت ــرت ـب ــط م ــواف ـق ـت ــي ع ـل ــى {ط ـل ـعــت
روحــي} بكونه بطولة تلفزيونية لي
ً
ب ــل ب ـش ـعــوري أوال بــأنـنــي محظوظة
ً
بترشيحي للدور وثانيا بأنني سأندم
إن لم أوافق عليه.
ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة س ـ ـتـ ــؤثـ ــر فــي
االختيارات المستقبلية.
بــال ـتــأك ـيــد ،أض ــع ذل ــك ف ــي اع ـت ـبــاري،
ولكن أؤكد لك أن أدوار البطولة ال تشكل
ً
ب ــال ـض ــرورة خ ـط ــوة إلـ ــى األم ـ ـ ــام .م ـثــا،
أن ــا س ـع ـيــدة بـتـجــربــة {ط ـل ـعــت روح ــي}
ونـ ـج ــاحـ ـه ــا ويـ ـمـ ـك ــن أن أقـ ـ ـ ــدم ب ـطــولــة
جماعية ألنها ستضيف إ لــي ولكن لن
أت ــول ــى بـطــولــة سـتـخـصــم م ــن رصـيــدي

لدى الجمهور ،وهذا ما يشغلني خالل
الفترة الراهنة.
كيف وجدت التعاون مع نيكوال معوض
للمرة الألولى؟
أحببت العمل معه فهو لديه خبرة في
التمثيل ،وتحولت عالقتنا إلى صداقة خالل
التصوير ،وأعجبني أداء ه شخصية نديم
وتعامله معها.

طـ ـ ــرح نـ ـ ــادر األت ـ ـ ـ ــات {ح ــال ــة
ف ــوض ــى} ع ـبــر م ــوق ــع وتـطـبـيــق
{أنغامي} .األغنية رومانسية من
الطراز الرفيع ،يغني فيها النجم
اللبناني من كلمات علي المولى
واحدة من الحاالت الشائكة التي
قد يعيشها اإلنسان ،حيث يقف
ً
تائها ،يترك الحبيب أو يستمر
معه رغم كل العذاب واأللم؟
لـحــن األغـنـيــة صــاغــه صــاح
نادر األتات
ً
ال ـك ــردي م ـش ـ ّـرع ــا ب ــه مـســاحــات
ج ــدي ــدة ف ــي صـ ــوت األت ـ ـ ــات ،إذ
ً
يخرج األخير تماما عن مساره بنبرة حزن يالزمها شجن مدفون
ُيطلق سراحه ّ
للمرة األولــى .تولى توزيع {حالة فوضى} عمر
ّ
صباغ في قالب موسيقي لعب به على أوتار القلوب الحائرة.
ّ
وتسبب بـ{حالة
وفور طرحها ترجم األتــات عنوان األغنية
ً
إلكترونيا إذ ّ
غصت مواقع التواصل االجتماعي برسائل
فوضى}
انهالت على الفنان من كل حدب وصوب لتهنئته.
ً
{حالة فوضى} اقتحمت قائمة األغــانــي األكثر تحميل في
ّ
الــوطــن الـعــربــي واح ـتــلــت الـمــرتـبــة األولـ ــى عـبــر {أن ـغــامــي} في
ساعات قليلة.

عرض  Time Outفي العالم العربي

ه ــل ت ـحــدث ـتــم ع ــن ت ـقــديــم جـ ــزء ثـ ــان من
العمل؟
ً
ش ـخ ـص ـيــا ،اف ـض ــل إط ـ ــاق جـ ــزء جــديــد،
ً
خصوصا بعد ردود الفعل التي تلقيناها
ً
ع ــن ال ـم ـس ـل ـســل ،ف ـض ــا ع ــن طـبـيـعـتــه الـتــي
تـتـحـمــل ت ـقــديــم ح ـل ـقــات أخـ ــرى وح ـكــايــات
مختلفة لـلـجـمـهــور ،ول ــدي ثـقــة ب ــأن فريق
العمل أهل لذلك.

اشتاق إلى السينما

َّ
عبرت إنجي وجدان عن اشتياقها إلى العودة إلى السينما خالل الفترة
المقبلة ،مؤكدة أنها منذ تجربتها مع محمد رمضان في فيلم «آخر ديك
في مصر» وهي لم تعثر على السيناريو الذي يشجعها على العودة.
ً
ً
وأضافت أن للسينما سحرا خاصا ،من ثم تفضل االنتظار حتى تعثر
على الــورق المناسب الــذي يقدمها بــدور يضيف إليها ويترك بصمة
مع الجمهور.

ملصق فيلم Time Out
بـعــد ال ـن ـجــاح ال ــذي حـقـقــه فـيـلــم  Time Outف ــي ب ـيــروت،
للمخرج رامي حنا والكاتبة كلود صليبا ،من بطولة ماغي بو
غصن ،ويورغو شلهوب ،ووسام صباغ ،ووسام سعد وغيرهم،
بتخطيه الـ 150ألف مشاهدة بحسب إحصاءات شباك التذاكر،
التي تصدر مراتبها األولى ألسابيع ،وبعد عرضه في سورية
ً
ً
ً
واألردن حيث يالقي إقباال ممتازا ،بدأ عرض الفيلم أخيرا
ً
ونزوال عند طلب محبي السينما اللبنانية في العالم العربي،
في كل من فلسطين ،والكويت ،واإلمارات العربية المتحدة.
على صعيد آخر ،تستكمل النجمة ماغي بو غصن تصوير
مسلسلها الرمضاني {بروفا} برفقة النجم المصري أحمد
فهمي في بيروت ،ومجموعة من النجوم ،تحت إدارة المخرجة
رشا شربتجي والكاتبة ّ
يم مشهدي.
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«بورشه الكويت» تكشف عن ماكان
الجديدة بتفاصيل تحبس األنفاس
بتصميم مختلف وبمزيد من التجهيزات الرياضية المتعددة االستعماالت
يوسف العبدالله

بهبهاني
االستعماالت ،أزاح مركز بورشه الكويت ،من شركة
بتصميم جديد ،وبتفاصيل رياضية متعددة
ً
ً
للسيارات ،الستار عن ماكان وماكان إس الجديدتين كليا لعام  ،2019بعد كشف النقاب عنهما رسميا
في البالد في حفل مميز ،و«الجريدة» تسلط الضوء اليوم عليهما ،من خالل صفحة السيارات األسبوعية،
للحديث عن مواصفاتهما وتفاصيلهما.

متوافرة بمحركين
األول بقوة 252
ً
حصانا واآلخر
ً
 354حصانا

بـ ـع ــد أن شـ ـه ــدت تـ ـط ــوي ــره ــا ب ــال ـك ــام ــل،
وصلت بورشه ماكان الجديدة إلــى البالد
فــي تـفــاصـيــل تـغـمــر الـعـيــن ج ـمــاال وح ـيــرة،
بـعــد خــروجـهــا فــي حـلــة مختلفة ،كــواحــدة
من السيارات األكثر شهرة التي تحمل اسم
بــورشــه فــي جـيــل جــديــد وبـفـعــالـيــة خاصة
على مستوى الـبــاد ،نظمها مركز بورشه
ال ـكــويــت ،م ــن شــركــة بـهـبـهــانــي لـلـسـيــارات،
لتسليط الضوء على مؤهالت األداء الفائق
المختلف في ماكان  ،2019والذي يؤكد مركز
ً
هذا الطراز ،باعتباره السيارة الرياضية قلبا
ً
وقالبا في فئتها.
وجاءت ماكان الجديدة كسيارة رياضية
مدمجة متعددة االستعماالت من بورشه،
بعد أن شهدت الكثير من التحسينات فيما
يتعلق بديناميكية الـقـيــادة وال ــراح ــة ،في
َ
إصــداريــن ،وبمحركين مختلفين جاهزين
لإلطالق؛ ماكان وماكان إس بأدائهما القوي.
ويبدأ الطراز األساسي من سيارة ماكان
بمحرك رباعي السلندرات بسعة لترين معزز
ِّ
بالشحن التوربيني ،ويولد استطاعة تبلغ
ً
 252حـصــانــا ،بعزم يصل إلــى  370نيوتن
م ـتــر .وي ـت ـســارع ه ــذا ال ـم ـحــرك مــن وضعية
السكون إلى سرعة  100كيلومتر بالساعة
ـوان (فــي حــال طلبها مع
فــي غـضــون  6.5ث ـ ٍ
مجموعة سبورت كرونو االختيارية) ،وتبلغ
ً
سرعته القصوى  227كيلومترا في الساعة.

ألول مرة
أما سيارة ماكان إس ،فمجهزة بمحرك V6

األسعار تبدأ من  16.900دينار
تتوافر سيارة بورشه بطرازيها؛ ماكان وماكان إس ،اآلن في
مركز بورشه الكويت وفق األسعار األساسية للبيع بالتجزئة
بقيمة  16.900دينار لطراز ماكان ،وبقيمة  22.200دينار لطراز
ماكان إس.

جديد ظهر ألول مــرة في األجيال الجديدة
ِّ
من سيارتي باناميرا وكايان ،والــذي يولد
ً
ً
 354حصانا ،أي بزيادة قدرها  14حصانا
عــن الـطــراز السابق ،بعد تــزويــده بتقنيات
متطورة ومبتكرة ،مع عزم يبلغ  480نيوتن
متر.
وت ـت ـج ـلــى هـ ــذه اإلمـ ـك ــان ــات ال ـك ـب ـيــرة في
تسارع المحرك من السكون إلى سرعة 100
كيلومتر فــي الـســاعــة خــال  5.1ث ــوان فقط
عند الحصول على مجموعة سبورت كرونو
االخـتـيــاريــة ،وتبلغ سرعته الـقـصــوى 254
كيلومترا في الساعة.
وتظل ديناميكية القيادة لسيارة ماكان
مــن مميزاتها الرئيسة ،فالهيكل القاعدي
ال ـ ُـم ـع ـ َّـدل يـعـمــل ع ـلــى زي ـ ــادة مـتـعــة ال ـق ـيــادة
والثبات ومستوى الراحة ،بفضل اإلطارات
ً
مختلفة األحجام المطورة حديثا ،والمكابح
ُ
الم َّ
حسنة ونظام بورشه الذكي رباعي الدفع
للتحكم بالسحب .وتـعــزز كــل هــذه المزايا
الـطــابــع الــريــاضــي لـسـيــارة مــاكــان أكـثــر من
ذي قبل.
وش ـهــدت الـتـجـهـيــزات الـقـيــاسـيــة إدخ ــال
م ــزي ــد م ــن ال ـت ـح ـس ـي ـنــات لـ ــزيـ ــادة جــاذب ـيــة
الـ ـط ــراز ال ـج ــدي ــد .وي ـم ـكــن ل ـع ـشــاق بــورشــه
اآلن االس ـت ـم ـتــاع ب ـمــزايــا رائـ ـع ــة ،كــالـسـقــف

البانورامي ،والمرايا ذاتية التعتيم ،ونظام
ال ـم ـس ــاع ــدة ع ـل ــى ركـ ــن الـ ـسـ ـي ــارة بــواس ـطــة
الكاميرا األمامية والخلفية أثناء الرجوع إلى
الخلف دون أي تكاليف إضافية.
ً
وت ـبــرز لـغــة التصميم األك ـثــر ت ـطــورا في
مـخـتـلــف أن ـح ــاء طـ ــراز م ــاك ــان ال ـج ــدي ــد ،ما
ً
ً
يمنحه مظهرا أكثر تميزا وثقة .فقد خضعت
م ـقــدمــة س ـي ــارة م ــاك ــان ل ـت ـعــديــات مـكـثـفــة،
ً
لتصبح أكـثــر ات ـســاعــا .وتــأتــي المصابيح
األمامية الرئيسة ُ
المعاد تصميمها مزودة
بتقنية  LEDكتجهيز قياسي ،في حين يتفرد
ً
الطراز الجديد أيضا بشريط من مصابيح
اإلض ــاء ة ثالثية األبـعــاد بتقنية  LEDعلى
مؤخرة السيارة .أما سائقو هذه السيارة،
فيتمتعون بإمكانية أكبر ،إلضفاء لمساتهم
ال ـش ـخ ـص ـي ــة عـ ـل ــى سـ ـي ــاراتـ ـه ــم ،مـ ــن خ ــال
اختيار أحد األلوان األربعة لهيكل السيارة
الخارجي ،والتي تشمل ألون :أخضر مامبا
ميتاليك ،وفضي دولومايت ميتاليك ،وأزرق
ميامي وكرايون.
وتأتي ماكان الجديدة بتجهيزات قياسية
فــائ ـقــة الـ ـج ــودة ف ــي ال ـم ـق ـصــورة الــداخ ـل ـيــة،
فأسطح المقاعد مكسوة بجلد ألكنتارا ،كما
أن عجلة القيادة وذراع نقل السرعة ومساند
األذرع جميعها مـكـســوة بــا لـجـلــد ،ويمكن

ً
أيـضــا كـســوة الـمــزيــد مــن األج ــزاء الداخلية
بــالـجـلــد بـشـكــل كــامــل كـتـجـهـيــز اخ ـت ـيــاري.
ِّ
المميزة لسيارات بورشه
كما أن السمات
الرياضية واضحة ال تخطئها العين ،فعجلة
القيادة الرياضية االختيارية جي تي تحاكي
طراز بورشه  ،911في حين أن أزرار تغيير
األوضاع المدمجة في عجلة القيادة ،بما في
ذلك زر االستجابة الرياضية ،تتوافر ضمن
مجموعة سبورت كرونو االختيارية ،وكانت
بــدايــة استخدامها بــاألســاس فــي السيارة
الرياضية فائقة األداء بورشه  918سبايدر.
وتتوافر مجموعة من الوظائف المطورة في
نظام بورشه إلدارة االتـصــاالت ،من بينها
ش ــاش ــة ل ـمــس ق ـي ــاس  10.9ب ــوص ــات (بـعــد
أن كانت قياس  7.2بــوصــات فــي الـطــرازات
السابقة) ،كتجهيز قياسي.

أكثر
واحدة من ً
الفئات نجاحا
قال مدير العالمة التجارية في مركز
بــورشــه الكويت هــانــي مــرعــي" :لطالما
كــانــت مــاكــان واح ــدة مــن الـفـئــات األكثر
ً
نجاحا لدينا في الكويت ،ومــع إطالق
ً
الـجـيــل الـجــديــد ،ال ــذي يـضــم مــزيــدا من
الـسـمــات المميزة لـبــورشــه ،مثل األداء
الـفــائــق والــراحــة الـكـبـيــرة .أنــا على ثقة
تامة بأن قصة النجاح هذه ستتواصل
ألعوام .أرى أن سيارة ماكان هي السيارة
ً
األكـ ـث ــر ت ــألـ ـق ــا ف ــي الـ ـس ــوق ض ـم ــن فـئــة
السيارات الرياضية المدمجة متعددة
االس ـت ـع ـم ــاالت ،وه ــي ال ـتــي ت ــذك ــرك في
قيادتها بأنها سيارة رياضية بامتياز".
وفـ ــي تـعـلـيـقــه ع ـل ــى وص ـ ــول ال ـط ــراز
الـجــديــد ،أوض ــح مــرعــي أن "المجموعة
ً
ً
الجديدة توفر توازنا مثاليا بين إثارة
الـعــواطــف وأداء الــوظــائــف .مــن دواع ــي
سروري البالغ أن أرحب بقدوم أول هذه
الطرازات إلى سوقنا".

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

المطيري :الجائزة الكبرى باسم سعد الفرج تكريم للرواد
الدورة الـ  12لمهرجان أيام المسرح للشباب تنطلق اليوم
فادي عبدالله

يفتتح عرض «حين يسدل
الستار» ،في الثامنة من مساء
اليوم ،فعاليات مهرجان أيام
المسرح للشباب الـ .12

محمد بالل
يترأس لجنة
التحكيم
المكونة
من  7أعضاء

عبدالله
عبدالرسول

عقدت الهيئة العامة للشباب
ً
ً
مؤتمرا صحافيا ،أمس ،إلعالن
تفاصيل فعاليات الدورة الـ 12
لمهرجان أيام المسرح للشباب،
ال ـت ــي تـنـطـلــق ف ــي ال ـثــام ـنــة من
مساء اليوم في مسرح الدسمة.
وتحدث في المؤتمر المدير
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـه ـي ـئ ــة ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
الـمـطـيــري ،ورئ ـيــس المهرجان
المخرج عبدالله عبدالرسول،
ورئ ـي ــس فــرقــة م ـســرح الـشـبــاب
المخرج عبدالله الـبــدر ،وأداره
الزميل مفرح الشمري.
وقال المطيري إن «المهرجان
ً
عــودنــا سـنــويــا رؤي ــة إبــداعــات
ً
وق ـ ــدرات شـبــابـيــة» ،مستشهدا
بكلمات مضيئة لسمو األمير
فــي تحفيز واسـتـثـمــار طــاقــات
الشباب الكويتيين ،والحث على
العمل الجماعي.
وأضاف المطيري أن «الجائزة
الكبرى في الــدورة الـ  12تحمل
اســم الفنان الرائد القدير سعد
الـفــرج ،كتقدير ووف ــاء مــن جيل
الشباب لجيل الرواد ،وستحمل
ً
كل دورة من المهرجان اسما من
ً
الرواد في الجائزة الكبرى» ،الفتا
إلى أن المهرجان يقام في شهر
م ـ ــارس الـ ـج ــاري اح ـت ـف ــاء بـيــوم
الشباب الكويتيين.
وأشار إلى أن العرض الفائز
في المهرجان ستتاح له فرصة
المشاركة في أحد المهرجانات
المسرحية العربية ،وسيحدد
ذلـ ـ ــك فـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـخ ـت ــام ــي
ل ـف ـعــال ـيــات ال ـم ــرك ــز اإلع ــام ــي،
ً
ً
مبينا أن ذلك يأتي حرصا من
الهيئة على تكريم المبدعين.

شعار المهرجان
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ع ـب ــدال ـل ــه
ع ـبــدالــرســول إن ش ـعــار ال ــدورة
الحالية يحمل عنوان «عناصر
الرؤية عند المخرج المسرحي»،
ً
معلنا أن لجنة التحكيم تتكون

المطيري وعبدالرسول والبدر مع اإلعالميين
مـ ــن  7أعـ ـ ـض ـ ــاء ،هـ ــم د .مـحـمــد
ً
مـبــارك بــال رئـيـســا ،وعضوية
ال ـف ـنــان حـسـيــن ال ـم ـف ـيــدي ،ود.
أحـ ـ ـ ـ ــام حـ ـ ـس ـ ــن ،ود .ابـ ـتـ ـس ــام
الـحـمــادي مــن الـكــويــت ،إضــافــة
إل ــى الـكــاتــب فـهــد ال ـحــارثــي من
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،والـ ـمـ ـخ ــرج مـ ــازن
ال ـغــربــاوي مــن م ـصــر ،والـفـنــان
بالل مارتيني من سورية.
وت ـ ـطـ ــرق عـ ـب ــدال ــرس ــول إل ــى
العروض المسرحية الخليجية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
المهرجان التي تتضمن فترتين،
ً
مبينا أن عروض الفترة األولى
ُ
خارج المسابقة الرسمية ،وتقدم
عـلــى م ـســرح الـشــامـيــة الـســاعــة
السادسة والنصف مساء على
مدى ثالثة أيام ،وهي مسرحية
«األلـفـيــة» ُ -عـمــان ،و»حـبــوس» -
السعودية ،إلــى جانب مشروع
ال ـ ـ ـ ــورش ال ـم ـس ــرح ـي ــة ل ـم ـســرح
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،ون ـ ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت
للكوميديا.

أمـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــروض الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة
الرسمية ،فتتضمن  7عروض،
ً
سـ ـتـ ـق ــدم ت ـ ـبـ ــاعـ ــا عـ ـل ــى خ ـش ـبــة
مسرح الدسمة الساعة الثامنة
ً
وال ـن ـصــف م ـســاء وه ــي «قــريـبــا
م ــن س ــاح ــة اإلع ـ ـ ـ ــدام»  -الـجـيــل
الـ ــواعـ ــي ،و«جـ ـ ــزء م ــن ال ـفــان ـيــة»
 الـمـســرح الـكــويـتــي ،و«صــالــحيعود»  -المسرح العربي ،و«قرد
ك ـث ـيــف ال ـش ـع ــر» « -ج ــالـ ـب ــوت»،
و«سيراونجلو» « -باك ستيج»،
و«عـ ـل ــى ق ـي ــد ال ـح ـل ــم»  -م ـســرح
الشباب ،وسيلي هذه العروض
ندوات تطبيقية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات
الـ ـ ـح ـ ــواري ـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـي ـع ـقــدهــا
فـعــالـيــات الـمــركــز اإلعــامــي في
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة وال ـن ـص ــف
ً
صباحا ،وهــي« :رؤيــة المخرج
م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــص إلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاء
المسرحي» للناقد المسرحي د.
عمرو دواره من مصر والفنان
خــالــد الــروي ـعــي م ــن الـبـحــريــن،

و«الـمـســرح الشبابي الـعــربــي...
الـ ـ ــواقـ ـ ــع والـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ــة» ل ـل ـم ـخ ــرج
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري م ـ ـ ـ ــازن ال ـ ـغـ ــربـ ــاوي
والمخرج عبدالله عبدالرسول،
وك ــذل ــك «ال ـت ـجــربــة الـنـقــديــة في
الصحافة الكويتية» ويتحدث
خــال ـهــا ال ـن ــاق ــدان لـيـلــى أحـمــد
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـح ـ ـسـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــري،
و«شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادة فـ ـنـ ـي ــة م ـس ــرح ـي ــة»
للكاتب المسرحي السيد حافظ
من مصر والمخرج د .عبدالكريم
بن جــواد من ُعـمــان ،و»عناصر
الــرؤيــة عند الـمـخــرج المؤلف»
بمشاركة الكاتبين المسرحيين
فهد الحارثي  -السعودية وبدر
مـ ـح ــارب  -ال ـك ــوي ــت ،و«ال ــرؤي ــة
النقدية ألهم المالمح اإلخراجية
عند الشباب المسرحي العربي»
ويتحدث خاللها د .بدر المهنا.

المكرمون
وتـنــاول عبدالرسول أسماء

ال ـ ـم ـ ـكـ ــرم ـ ـيـ ــن ،وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـهـ ــم
الكاتب المسرحي القدير الرائد
عبدالعزيز السريع (الشخصية
المسرحية للرواد) ،إضافة إلى
ال ـف ـنــان ـيــن خ ــال ــد أم ـي ــن وخــالــد
ال ـب ــري ـك ــي وم ـن ــى ش ـ ــداد وعـلــي
الحسيني وميثم بــدر وشهاب
جوهر ،والكاتبة تغريد الــداود
من الكويت ،إلى جانب الكاتب
ال ـم ـس ــرح ــي الـ ـمـ ـص ــري ال ـقــديــر
السيد حافظ ،والمخرج ُ
العماني
الكبير د .عبدالكريم بن علي.
وأكــد أن المهرجان يتضمن
 ١3جائزة ،هي الجائزة الكبرى
ألفضل عرض مسرحي متكامل
(ب ــاس ــم ال ـف ـن ــان س ـع ــد الـ ـف ــرج)،
وأفضل مؤلف ،وأفضل مخرج،
وأفضل ممثل دور أول ،وأفضل
ممثلة دور أول ،وأفضل ممثل
ـان ،وأف ـضــل ممثلة دور
دور ثـ ـ ٍ
ـان ،وأف ـض ــل دي ـك ــور ،وأفـضــل
ثـ ـ ٍ
أزياء ،وأفضل مؤثرات صوتية،
وأفضل ماكياج ،وأفضل إضاءة،

وأفضل عرض مسرحي متناغم،
ً
مبينا أن حجب الجوائز مسألة
تقديرية من لجنة التحكيم ،التي
يحترم قراراتها.

عرض االفتتاح
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ف ــرق ــة
مسرح الشباب المخرج عبدالله
الـ ـب ــدر« :إنـ ـن ــا ح ــري ـص ــون عـلــى
ـال
تـقــديــم مـسـتــوى ًمـســرحــي ع ـ ٍ
للجمهور» ،الفـتــا إلــى مشاركة
 20فرقة مسرحية للمرة األولى
ف ــي ال ـم ـهــرجــان ف ــي الـقـطــاعـيــن
الحكومي والخاص ،وهذا محل
فخر واعتزاز.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـبـ ـ ــدر أن ح ـفــل
االف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ع ـ ــرض
«حين يسدل الستار» للمؤلفة
تغريد الداود ،والمخرج محمد
ال ـش ـط ــي ،وم ـ ــن ت ـم ـث ـيــل ح ـنــان
ال ـم ـه ــدي وم ـ ـشـ ــاري الـمـجـيـبــل
وفهد البناي.

ً
ً
النصار« :دوغمائية» الشعبي تحقق إنجازا جديدا البالم إلى القفص الذهبي
بشهادة الرمضان والبناي

حصدت  8جوائز في مهرجان «مسرح بال إنتاج»

●

طاقم «دوغمائية» مع الجوائز وعلم الكويت

●

فادي عبدالله

ً
ً
حققت فرقة المسرح الشعبي إنجازا جديدا
في مسيرتها من خالل مهرجان «مسرح بال
إنتاج» في اإلسكندرية بدورته الــ ،9وهو من
أهم المهرجانات الدولية.
وحصد عرض الفرقة المسرحي «دوغمائية»
وهو من إعداد علي البلوشي وإخراج نصار
النصار  8جوائز مهمة ،وهي :أفضل إضاءة
(فاضل النصار) ،وأفضل أزياء (نصار النصار)،
وأفضل مكياج (مي صقر) ،وأفضل موسيقى
(سعود السعد وفهد البحري) ،وأفضل ممثلة
دور أول (فاطمة العصيمي) ،وأفـضــل ممثل

دور أول (بدر الحالق) ،وأفضل إخراج (نصار
النصار) ،وأفضل عرض متكامل.
وفـ ــي ت ـصــريــح خـ ــاص لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،قــال
المخرج نصار النصار« :الحمدلله على اإلنجاز
الجديد ،باسم فرقة المسرح الشعبي وبتمويل
من صندوقها ،وكان الوفد الكويتي يتكون من
ً
 13شخصا ،برئاسة رئيس مجلس إدارة الفرقة
د .نبيل الفيلكاوي ،ومعه نائب الرئيس عبدالله
الشطي ،والمدير المالي نوح بوكبر ،وأنا».
وأضـ ـ ـ ــاف« :ن ـف ــذن ــا ال ــدي ـك ــور وال ـك ـت ـي ـبــات،
ووصلنا إلــى اإلسكندرية بجمهورية مصر
ال ـعــرب ـيــة الـشـقـيـقــة ،ي ــوم ال ـع ـيــد الــوط ـنــي 25
فبراير ،وفــي الـيــوم التالي بــدأنــا التدريبات،

وف ــي  27فـبــرايــر عــرضـنــا الـمـســرحـيــة ،وكــان
كهدية لكويتنا الحبيبة بعرض نال اعجاب
واستحسان الجمهور ،وفي اليوم األخير من
الشهر أعلنت الجوائز ،وحصدنا  8جوائز من
بينها أفضل عرض مسرحي متكامل».
وتــابــع الـنـصــار« :إن ــه نـتــاج جـهــود وتعب
وتدريبات متواصلة منذ أغسطس الماضي،
وكــانــت ه ــذه ث ـمــاره ول ـلــه الـحـمــد ،والـمـســرح
الشعبي مستمر في نهجه بدعم جيل الشباب،
بمحبة واهتمام بالمسرح».
يــذكــر أن فــرقــة الـمـســرح الـشـعـبــي عرضت
مسرحية «دوغـمــائـيــة» فــي مهرجان الكويت
المسرحي الـ ،18في ديسمبر .2018

محمد جمعة

دخ ـ ــل الـ ـفـ ـن ــان ح ـس ــن ال ـب ــام
ال ـق ـفــص ال ــذه ـب ــي ،م ـس ــاء أمــس
األول ،وأعـ ـل ــن أص ــدق ــاء الـنـجــم
الـ ـك ــومـ ـي ــدي خـ ـب ــر زواجـ ـ ـ ـ ــه مــن
خ ـ ـ ــال ص ـ ـ ـ ــورة ل ـ ــه أث ـ ـن ـ ــاء ع ـقــد
الـقــران ،في حين أعــرب الفنانان
محمد الــرمـضــان وفـهــد البناي
عــن سعادتهما باختيار البالم
لهما ليكونا شاهدين على عقد
الزواج.
وحرص نجوم الساحة الفنية
على تهنئة البالم بهذه المناسبة
ال ـس ـع ـي ــدة إذ ان ـت ـش ــرت ص ــوره
عـبــر مـخـتـلــف م ــواق ــع الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي مـمـهــورة بـعـبــارات
التهنئة مــن زمــائــه وجـمـهــوره
العاشق لمسرحه وفنه.
على الصعيد الفني يخوض
البالم مغامرة مسرحية جديدة
ً
متسلحا بـ «قروبه» من ممثلين
ً
م ـب ــدع ـي ــن اس ـت ـط ــاع ــوا مـ ـع ــا أن
ً
يشكلوا كيانا ينافس ويحظى
بـشـعـبـيــة ك ـب ـيــرة خـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية ،إذ يقدم البالم بمعية
فريقه مسرحية «خبز خبزتيه»،
تأليف وإخراج أحمد العوضي،
وإش ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـ ــام حـ ـس ــن ال ـ ـبـ ــام،
الـ ــذي ي ـت ـصــدى لـبـطــولــة الـعـمــل
إلــى جــانــب عبدالعزيز النصار

حسن البالم أثناء عقد القران
ومحمد الرمضان وأحمد العونان
وف ـهــد ال ـب ـنــاي وخ ــال ــد الـسـجــاري
وإيمان فيصل ومجموعة مميزة
من الفنانين الشباب.
ويـ ـع ــرض ال ـع ـمــل ع ـلــى مـســرح
ك ـي ـف ــان ،وسـ ــط ت ـك ـتــم م ــن «قـ ــروب
البالم» على تفاصيل العمل وفكرته
لمفاجأة الجمهور ،وإن كان حسن
ً
ل ــن ي ــذه ــب ب ـع ـي ــدا ع ــن ال ـق ـضــايــا
االجـتـمــاعـيــة فــي قــالــب كــومـيــدي،
وهـ ـ ــو الـ ـخ ــط ال ـ ـ ــذي ي ـس ـي ــر عـلـيــه
خالل الفترة الماضية ،واستطاع
أن يـصــل مــن خــالــه إل ــى شريحة
كبيرة من الجمهور على اختالف

أعـمــارهــم ،فــي حين قــال الـبــام،
إن الـمـســرحـيــة مـسـتـمــرة خــال
الفترة المقبلة.
يذكر أن البالم انتهى وفريقه
من تصوير عمل كوميدي جديد
من المتوقع عرضه خــال شهر
رمضان ،لينافس به للعام الثاني
على التوالي بعد تجربة «بلوك
غ ـش ـمــرة» ،وأحـ ــداث عـمــل الـبــام
تدور في إطار كوميدي ساخر لن
تتقاطع األحداث مع القالب الذي
اختاره في تجربته الماضية ،بل
سيبقى على موجة الكوميديا
نفسها.

نبيل المشيني الشهير بشخصية «أبو عواد» في ذمة الله
ً
الراحل بدأ مشواره معدا للبرامج في تلفزيوني الكويت واألردن

نبيل المشيني

توفي في العاصمة األردنية عمان ،أمس ،الفنان
األردني نبيل المشيني ،المشهور بشخصية «أبو
عواد» في المسلسل المحلي «حارة أبو عواد» ،عن
عمر ناهز  80عاما.
عــرف المشيني كــأب شرعي للدراما األردنـيــة،
ّ
ّ
شخصية
التاريخية ،وبــرع في
من خــال أعماله
«أبــو عــواد» الكوميدية ،التي عرفه بها الجمهور
وأحبه ،رغم أدواره العديدة في التراجيديا ،كما
في الكوميديا.
واستطاع بسحره الخاص أن ينتزع االبتسامة
عنوة من الوجوه األردنية ،فاستحوذ على حبهم
واهتمامهم ،ابتداء من حقبة السبعينيات من القرن
ً
الماضي ،خصوصا بأعماله االجتماعية الكوميدية
ً
التي كانت متنفسا للفئات الشعبية الواسعة.
ظل الفنان طوال حقبة الثمانينيات من القرن
ً
الماضي ،متربعا على عرش الكوميديا األردنية،
ورافقته كوكبة من الممثلين الذين شــاركــوه في
المسلسل االجـتـمــاعــي الـكــومـيــدي األردنـ ــي ذائــع
الصيت «ح ــارة أب ــوع ــواد» ،ال ــذي عــالــج مــن خالله
الـمـشــاكــل االجـتـمــاعـيــة بقليل مــن الـسـخــريــة وفــن
اإلضحاك.

ول ــد الـمـشـيـنــي ع ــام  1939بـمــديـنــة ال ـقــدس،
الـتــي انـتـقـلــت إلـيـهــا عــائـلـتــه مــن مــديـنــة السلط
األردنية ،بحكم عمل الوالد في اإلذاعة األردنية
التي تأسست في الضفة الغربية بعد الوحدة،
وربما كان لعمل والده الراحل إسحق المشيني
األثر األكبر في انخراط نبيل وإخوته في الوسط
اإلعالمي والفني مبكرا.
اختار طريقه إلــى التمثيل التلفزيوني عبر
مـ ــرور ام ـت ــاز بــال ـن ـجــاح ،ب ــداي ــة ب ـح ـقــول الـعـمــل
اإلذاعي ،إذ بدأ عمله معدا للبرامج في تلفزيوني
ً
الكويت واألردن ،مستندا في ذلك إلى شهادته
األول ــى ،فهو يحمل دبلوما فــي اللغة العربية،
كـمــا عـمــل فــي الـمـســرح ال ــذي ظــل م ـشــدودا إليه
بانتماء قوي ،وقد أسس مسرح أسامة المشيني
فــي عـمــان ،التابع ل ــوزارة الثقافة ،والــذي يعود
تاريخه إلى عام .1973
برز مبكرا مع نخبة من الفنانين األردنيين،
منهم :محمود أبوغريب ،روحي الصفدي ،وعادل
عفانة في بطولة المسلسل التاريخي «المفسدون
ف ــي األرض» ،وه ــو مـسـلـســل عــربــي ت ــم إنـتــاجــه
بمشاركة فنانين من مصر ،منهم :عفاف شعيب

وليلى طاهر وأحمد ماهر وفــاروق الفيشاوي،
وممثلين من لبنان وسورية وليبيا والعراق.
شغل المشيني موقع رئيس نقابة الفنانين،
وعين في مجلس األعيان عام  ،2003وقدم العديد
من المسلسالت مؤخرا حول موضوع اإلرهاب
والتطرف الديني ،هذا باإلضافة إلى مشاركته
بالتمثيل في قائمة أعماله الفنية والمسرحية
الطويلة ،مثل« :وضحا وابــن عجالن» و»الملح
األســود» و»المرابطون واألندلس» و»دعــاة على
أبـ ـ ــواب ج ـه ـن ــم» ،وغ ـي ــره ــا ال ـك ـث ـيــر م ــن األع ـم ــال
الدرامية والمسرحية ،مثل المسرحية الكوميدية
«قربة مخزوقة» ،والمسرحية الكوميدية «آه يا
دسكي».
ون ـع ــى ن ـق ـيــب ال ـف ـنــان ـيــن ح ـس ـيــن ال ـخ ـط ـيــب،
المشيني ،وكتب على صفحته على «فيسبوك»
ً
قــائــا« :إيمانا بقضاء الله وق ــدره ،أنعى إليكم
وف ــاة الـفـنــان الكبير الـمــرحــوم نبيل المشيني
أبوطارق ،الذي وافته المنية ،وهو القامة الوطنية
الثقافية والفنية عبر عقود خلت ،تعازينا ألهله
وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن األعز ،اللهم
تغمده بواسع رحمتك».

خبريات
رحيل كاثرين هيلموند نجمة
التلفزيون في الثمانينيات

قالت وكالة فنية إن الممثلة
األميركية كاثرين هيلموند،
َ
بطلة مسلسلي «سوب»
و«هوز ذا بوص» ،في
سبعينيات وثمانينيات
القرن العشرين ،توفيت قبل
ً
أيام عن  89عاما.
وفارقت هيلموند الحياة في
منزلها بمدينة لوس أنجلس
يوم  23فبراير الماضي
بسبب مضاعفات مرض
الزهايمر.
ً
وقدمت هيلموند دورا
ال ينسى عندما جسدت
شخصية امرأة تافهة
مهووسة بجراحات التجميل
في فيلم «البرازيل» للمخرج
تيري جيليام عام .1985
َ
وفازت هيلموند بجائزتي
غولد غلوب إحداهما عام
 1981عن دورها في مسلسل
«سوب» ،واألخرى عام 1989
عن دورها في «هوز ذا
بوص»ُ .
ورشحت لجوائز
إيمي سبع مرات ،بينها مرة
عن مشاركتها في مسلسل
«إيفري بادي الفز ريموند».
وشاركت هيلموند كذلك في
فيلم «فاميلي بلوت» ،آخر
أفالم المخرج الشهير ألفريد
هيتشكوك ،وكان ذلك عام
.1976
(رويترز)

جيسيكا شاستاين:
« »2 ITأكثر األفالم دموية

صرحت النجمة العالمية
جيسيكا شاستاين بأن فيلم
الرعب والغموض والتشويق
الشهير « »IT 2فيه مشهد
يحتوي على أكبر قدر من
الدماء في فيلم رعب على
اإلطالق.
وبدأت الشركة المنتجة
ً
رسميا تصوير الجزء الثاني
من الفيلم في شهر يونيو
الماضي ،وسيتم عرضه
للمرة األولى في صاالت
السينما العالمية في ،2019
ويشارك في بطولته كل من
النجوم جيسيكا شاستين،
وبيل سكارسجارد ،وجيمس
ماكفوي ،وجاي ريان ،وبيل
هادر ،وفين ولفهارد ،وآندي
بين ،وجيمس رانسون
وغيرهم.
وكان المخرج العالمي
الشهير اندرس موشيتي،
مخرج الفيلم قال :إن الجزء
ً
الثاني سيكون أكثر رعبا
ً
من األول ،مضيفا« :أنصح
الجمهور بإحضار حفاضات
كبيرة».

ميرنا نورالدين زوجة
«بهلول الحمش»

تجسد الممثلة الشابة ميرنا
نورالدين ،زوجة الفنان
صالح عبدالله ،الذي يجسد
شخصية «بهلول الحمش»،
والذي يقوم بتربية الفنان
محمد إمام منذ الصغر،
ويسعى بطريقة غير مباشرة
الستغالله في عدة أنشطة
مختلفة ،ومع مالحظته للقوة
الخارقة التي يتميز بها إمام
أطلق عليه اسم هوجان.
وألول مرة يتحدث محمد
إمام باللهجة الفالحية في
أحداث المسلسل ،حيث
يجسد شخصية بطل خارق
خالل أحداث المسلسل ،ويأكل
الزجاج ،ويقوم بعمل أشياء
غريبة وخارجة ،ما تسبب في
تسميته بهوجان بالمنطقة
الشعبية التي يعيش فيها
ضمن أحداث المسلسل.
مسلسل «هوجان» انطلق
تصويره منذ أيام للعرض
في رمضان المقبل ،وهو من
تأليف محمد صالح العزب،
وإخراج شيرين عادل ،وإنتاج
شركة سينرجي ،وبطولة:
محمد إمام ،كريم محمود
عبدالعزيز ،عبير صبري،
وصالح عبدالله.
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دوليات

الجزائر :مهلة «الرئاسية» تنتهي ...واألنظار على بوتفليقة
• تقارير متضاربة عن صحة الرئيس • بن فليس يحسم قراره اليوم • حزب العمال يقرر المقاطعة
• وفاة نجل قيادي تاريخي بتظاهرات الجمعة وجميلة بوحيرد تشارك واإلعالم الحكومي يغطي
يترقب الجزائريون اليوم
انتهاء مهلة تقديم أوراق
الترشح لخوض االنتخابات
الرئاسية ،وسط حالة من
الغموض بشأن الحالة الصحية
للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة
الموجود في جنيف ،وإذا ما
كان سيعود إلى البالد ،وسط
تقارير عن نيته إعالن قرارات
مهمة ،ربما تشمل تراجعه
عن الترشح ،بعد أن اشتدت،
أمس األول ،التظاهرات التي
خرجت ضد بقائه في الحكم
لوالية خامسة.

ت ـن ـت ـهــي ال ـ ـيـ ــوم م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
المرشحين النتخابات الرئاسة
الجزائرية المقررة في  18أبريل
أوراق تـ ــر ش ـ ـح ـ ـهـ ــم ل ـل ـم ـج ـل ــس
الــدسـتــوري ،الــذي سينظر فيها،
ويـعـلــن م ــدى أهليتهم خ ــال 10
أيام.
وتـ ـ ـس ـ ــود حـ ــالـ ــة ش ـ ــدي ـ ــدة مــن
الترقب لمعرفة إذا كــان الرئيس
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة،
ً
الذي بلغ أمس من العمر  82عاما،
سـيـتـقــدم بـ ـ ــأوراق تــرش ـحــه ،رغــم
وجـ ــوده فــي جـنـيــف حـتــى مـثــول
"الجريدة" للطبع.
ولــم يعلن الرئيس الموجود
ف ـ ــي س ــويـ ـس ــرا مـ ـن ــذ سـ ـت ــة أي ـ ــام
ً
رس ـم ـيــا ،إلج ــراء "ف ـحــوص طبية
دورية" ،موعد عودته إلى البالد،
لكن ال يوجد مسوغ قانوني يجبر
ً
المرشح للتقدم شخصيا بملفه
إلى المجلس الدستوري.
وف ـ ــي األي ـ ـ ــام الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،أك ــد
ال ـم ـع ـس ـك ــر ال ـ ـمـ ــوالـ ــي ل ـل ــرئ ـي ــس،
أن االح ـت ـجــاجــات ع ـلــى تــرشـحــه
لــواليــة خامسة لــن تمنع تنظيم
االنتخابات في موعدها المقرر،
ً
م ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أن مـ ـل ــف ت ــرش ــح
بوتفليقة سيقدم األحد للمجلس
الدستوري.
لكن غداة أقوى تظاهرات ضد
تــرش ـحــه ثـ ــارت حــالــة م ــن الـلـغــط
ً
مجددا حول صحة بوتفليقة.
ون ـقــل مــوقــع "روس ـي ــا ال ـيــوم"،
ال ــروس ــي ال ـح ـكــومــي ع ــن مـصــدر
طـبــي ،أن حــالــة بوتفليقة حرجة
ً
جــدا ،مضيفا أنــه كــان من المقرر
أن يخضع لعملية جراحية ،لكن
وضعه الصحي لم يسمح بذلك،
وأن ــه مــوجــود بقسم م ـعــزول عن
باقي أقسام المستشفى.
وفــي وقــت الحــق ،نقل الموقع
نـ ـفـ ـس ــه ع ـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
مستشفى جنيف الجامعي نفيه
صحة األنباء عن تدهور الحالة
الصحية للرئيس الجزائري.
وقال المتحدث ،إن المستشفى
ال عالقة له بأي معلومات تنشر
فـ ـ ــي اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وهـ ـ ـ ــو ال ي ـت ـب ـنــى
م ـض ـم ــون أي خ ـب ــر م ـه ـم ــا كـ ــان.
ووصـ ـ ــل إلـ ــى ح ــد ال ـ ـقـ ــول ،إنـ ــه ال
ي ـم ـك ـنــه أن ي ــؤك ــد "ح ـت ــى وج ــود
الرئيس بوتفليقة في المستشفى
ً
أصال".
ً
والح ـ ـ ـقـ ـ ــا ،نـ ـف ــى مـ ـق ــرب ــون مــن
الرئيس الجزائري صحة التقارير
عن تدهور صحته.

عودة وطلب
وجـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك ،غـ ـ ـ ــداة ت ـص ــري ــح
م ـص ــدر أم ـن ــي جـ ــزائـ ــري لــوكــالــة
"يورونيوز" بأن طائرة بوتفليقة
عادت من جنيف إلى الجزائر من

موريتانيا :وزير الدفاع
يترشح للرئاسة

أعلن وزير الدفاع
الموريتاني محمد ولد
الشيخ محمد أحمد،
المكنى ولد الغزواني،
مساء أمس األول ،ترشحه
لالنتخابات الرئاسية في
يونيو  ،2019على أمل
خالفة الرئيس محمد
ولد عبدالعزيز المقرب
ً
جدا منه .وقال الجنرال
المتقاعد الذي ينظر إليه
منذ أشهر باعتباره،
الخليفة المعين ،من
الرئيس الحالي الذي
يمنعه الدستور من
الترشح لوالية ثالثة،
ً
مخاطبا  8آالف شخص
في ملعب" :عليكم جميعا
القيام بالهبة الالزمة
لجعل هذه االنتخابات
نجاحا تاما لتمكيني من
تنفيذ البرنامج الطموح
المزمع".

حمزة بن الدن يقلق
األمم المتحدة وواشنطن

جانب من االشتباكات بين قوات األمن والمتظاهرين في العاصمة الجزائر أمس األول (أ ف ب)
دون أن يكون الرئيس بوتفليقة
على متنها.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت الـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة ن ـف ـس ـه ــا،
ع ـ ـ ــن م ـ ـص ـ ــدر رس ـ ـم ـ ــي ث ـ ـ ـ ــان ف ــي
الحكومة الجزائرية ،أن الرئيس
استدعى ،أمس األول ،مستشاره
الــدبـلــومــاســي ووزي ــر الخارجية
ال ـس ــاب ــق رمـ ـط ــان ل ـع ـم ــام ــرة إل ــى
جنيف ،للتفاوض حول إمكانية
ً
ت ـع ـي ـيــن األخـ ـي ــر رئ ـي ـس ــا ل ـ ــوزراء
البالد.
وق ــال الـمـصــدر نفسه للموقع
األوروب ــي ،إن قائد الجيش طلب
م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـب ـق ــاء ف ــي جنيف
حتى يوم الثالث من مارس.
ً
وكــان بوتفليقة ،أنهى أشهرا
م ــن الـتـخـمـيـنــات ب ـشــأن ترشحه
بــإعــانــه فــي الـعــاشــر مــن فبراير
نيته الـتــرشــح ،لكن اإلع ــان أدى
إلى حركة احتجاج ال سابق لها
منذ توليه الحكم في .1999

تظاهرات تاريخية
ووسط ترقب لعودة بوتفليقة
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـن ـ ـيـ ــف ل ـ ـح ـ ـسـ ــم مـ ـس ــأل ــة
تـقــديــم أوراق تــرشـحــه للمجلس
الــدس ـتــوري ،دعــا عـشــرات اآلالف
م ــن ال ـم ـت ـظــاهــريــن ،أمـ ــس األول،
ف ــي ع ــدة م ــدن ب ــأن ـح ــاء ال ـجــزائــر
الــرئ ـيــس إل ــى الـتـنـحــي ف ــي أكـبــر
تظاهرات مناهضة للحكومة منذ

احتجاجات الربيع العربي قبل
ثماني سنوات.
وات ـس ـم ــت االح ـت ـج ــاج ــات فــي
معظمهما بالسلمية ،لكن مشادات
وقـعــت بـيــن الـشــرطــة ومحتجين
قرب القصر الرئاسي بالعاصمة
الجزائر.
وش ــارك فــي المسيرات شباب
وأط ـ ـف ـ ــال ك ـ ـبـ ــار وص ـ ـغـ ــار ن ـس ــاء
ومسنون إلى جانب شخصيات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـ ـعـ ــارضـ ــة ،وأخ ـ ـ ــرى
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار ج ـم ـي ـلــة
بوحيرد الشخصية الثورية ضد
فرنسا في الفترة من  1954حتى
 1962الـتــي تبلغ مــن العمر اآلن
ً
 83عاما.

تظاهرات الجمعة
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أف ـ ـ ـ ــردت
الـصـحــافــة ال ـجــزائــريــة ال ـص ــادرة
ً
ً
أم ـ ـ ــس ،ح ـ ـيـ ــزا م ـه ـم ــا ل ـم ـس ـيــرات
ال ـج ـم ـع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـم ـن ــاه ـضــة
لـ ـب ــوتـ ـفـ ـلـ ـيـ ـق ــة ،واصـ ـ ـف ـ ــة إيـ ــاهـ ــا
بـ "التاريخية".
ونـقـلــت وســائــل إع ــام محلية
ع ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ،أن
مسيرة العاصمة شهدت مشاركة
أكثر من  800ألف متظاهر.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة األن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء
الحكومية ،أن آالف الجزائريين
خ ـ ــرج ـ ــوا ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة وع ـ ــدة

والي ـ ـ ـ ــات فـ ــي مـ ـسـ ـي ــرات سـلـمـيــة
تـطــالــب بالتغيير وبــإصــاحــات
عميقة في تسيير شؤون البالد.
ولــم تشر الوكالة إلــى مطالب
المحتجين ا لـمـنــا هـضــة لترشح
ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة ،رغ ـ ــم أنـ ـه ــا ت ـطــرقــت
لــذلــك فــي ح ــراك الـجـمـعــة األول ــى
للمسيرات في  22فبراير الماضي.

وفاة واتهامات
وس ـج ـل ــت الـ ـمـ ـسـ ـي ــرات ،وفـ ــاة
ح ـســان ب ــن خـ ــدة 56 ،ع ــام ــا ،ابــن
الـ ـمـ ـج ــاه ــد ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـم ــؤق ـت ــة األول ـ ـ ــى أثـ ـن ــاء ال ـث ــورة
ال ـت ـحــريــريــة 1958 ،ـ ـ ـ  ،1962بن
يوسف بن خدة ،بالقرب من فندق
الجزائر بالعاصمة.
وأعلنت المديرية العامة لألمن
ً
الــوطـنــي ،سقوط  56جريحا في
ص ـف ــوف األم ـ ـ ــن ،و 7آخ ــري ــن مــن
جـهــة المتظاهرين وتــوقـيــف 45
متظاهرا عقب اندالع أعمال شغب
محدودة بالعاصمة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة
والـجـمــاعــات المحلية نــورالــديــن
بــدوي" :نترحم على روح الفقيد
حسان بن خدة ،ابن قامة الثورة
التحريرية بــن يــوســف بــن خــدة،
ال ــذي تــوفــي مـســاء الـجـمـعــة .وإذ
نـتـقــدم بــأخـلــص تـعــازيـنــا ألهـلــه
وذوي ـ ـ ـ ــه ،ن ــؤك ــد أن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات

الطبية الشرعية ستوضح أسباب
وظروف وفاته".
من جانبه ،روى شقيقه سليم
بن خدة تفاصيل وفاة الضحية،
قائال" :بعد أن صلى صالة العصر
في الشارع جماعة على الرصيف
بـ ـجـ ـن ــب قـ ـص ــر الـ ـشـ ـع ــب واص ـ ــل
المسيرة مع الشباب ومنهم أخي
األصـ ـغ ــر وأع ـ ـضـ ــاء م ــن ال ـعــائ ـلــة
بنية االلتحاق ببيت الوالدة في
حيدرة".
وت ــاب ــع" :ع ـلــى م ـس ـتــوى نــزل
ال ـجــزائــر وقـفــت الـمـسـيــرة التي
كـ ــانـ ــت ت ـ ـجـ ــري بـ ـك ــل س ـل ـم ـي ــة،
وف ـ ـجـ ــأة ت ــدخ ـل ــت ق ـ ـ ــوات األمـ ــن
ب ـع ـنــف م ـمــا أدى إلـ ــى ازدح ـ ــام
كبير بين النازلين والصاعدين
وف ـقــد االت ـص ــال ب ـ ــاألخ ،وح ــدث
هــذا بالتزامن مــع وص ــول عدد
كـبـيــر م ــن الـبـلـطـجـيــة ف ــي عين
المكان وترك لهم الميدان للنهب
والسلب .وفي الساعة السابعة
والنصف اتصل بي موظف في
المستشفى ليخبرني بوجود
جثة أخي في مصلحة تشريح
الجثث".

بن فليس ومنافسو الرئيس
إلى ذلك ،من المتوقع أن يعلن
علي بن فليس منافس بوتفليقة
في انتخابات  2004و 2014بعد

أن كــان رئـيــس وزرائـ ــه ،الـيــوم إن
كان سيترشح أم ال.
أمـ ـ ــا ال ـ ـل ـ ــواء ال ـم ـت ـق ــاع ــد عـلــي
الـغــديــري ،الــذي دخــل فجأة عالم
الـسـيــاســة فــي نـهــايــة  2018دون
أن ي ـكــون لــديــه ح ــزب ،فـقــد أعـلــن
تــرش ـحــه ،لـكـنــه مـتـكـتــم ج ــدا منذ
عدة أسابيع.
م ــن ج ـه ـتــه ،رش ــح أبـ ــرز حــزب
اســامــي "حــركــة مجتمع السلم"،
ال ــذي كــان انسحب مــن االئـتــاف
ا لـ ــر ئـ ــا سـ ــي ف ـ ــي  ،2012ر ئ ـي ـس ــه
عبدالرزاق مقري لالقتراع.
أمــا رجــل االعـمــال رشـيــد نكاز
الـشــديــد الـحـضــور عـلــى شبكات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ويجتذب
شبابا متحمسا في كل تنقالته،
ف ـي ـبــدو أنـ ــه ال ي ـم ـلــك ك ــل ش ــروط
المرشح.
ورغم تأكيده التخلي عن جواز
س ـفــره ال ـفــرن ـســي ،ف ــإن الــدسـتــور
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري يـ ـن ــص عـ ـل ــى أنـ ـ ــه ال
يمكن للمرشح لمنصب الرئيس
أن تـكــون لــه جنسية أخ ــرى غير
الجزائرية.
في سياق متصل ،أعلن حزب
العمال الجزائري برئاسة لويزة
ح ـن ــون م ـقــاط ـع ـتــه لــان ـت ـخــابــات
الرئاسية.
(جنيف ،الجزائر ـ ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ ،يورونيوز،
روسيا اليوم)

ُ
السودان :المئات أمام «محاكمات الطوارئ» موسكو لم تطلع دمشق على مجموعة
إخراج القوات األجنبية
الخرطوم تنفي لقاء رئيس المخابرات نظيره في «الموساد»
دع ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـج ـ ـم ـ ــع الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـيـ ـي ــن
السودانيين والـقــوى السياسية
ال ـم ــوق ـع ــة ع ـل ــى "إع ـ ـ ــان ال ـحــريــة
والـتـغـيـيــر" ،أم ــس ،إل ــى ال ـخــروج
فــي تـظــاهــرات الـيــوم ،بالعاصمة
الخرطوم والــواليــات ،تحت اسم
"موكب استقالل القضاء".
جاء ذلك بينما قامت السلطات
ال ـس ــودان ـي ــة أمـ ــس ب ـت ـحــويــل ٥٠
شخصا ،تــم توقيفهم الخميس
الماضي ،إلى المحاكمة ،في إطار
قانون الطوارئ ،بعد يومين من
مثول أكثر من  800شخص أمام
المحاكم.
وقـ ـض ــت م ـح ـك ـم ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ،
ال ـخ ـم ـيــس الـ ـم ــاض ــي ،ب ـس ـجــن 8
مـتـظــاهــريــن بـيــن  3و 5س ـنــوات،
لـمـشــاركـتـهــم ف ــي م ـس ـي ــرات غير
مرخصة خرجت في وقت سابق
من اليوم ذاته ،في أولى العقوبات
الصادرة عن هذه المحاكم.
وهذه األحكام التي أصدرتها
 3محاكم طوارئ مختلفة في مدن
الخرطوم والخرطوم بحري وأم
درمان ،هي األولى من نوعها منذ
ّ
شــكـلــت ال ـثــاثــاء مـحــاكــم ط ــوارئ
لمحاكمة المتهمين بانتهاك حال
الطوارئ.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـح ــال ــف
الـ ـمـ ـح ــامـ ـي ــن ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـيـ ـي ــن،
ف ــي بـ ـي ــان" ،مـ ـث ــول  400م ــواط ــن
أم ـ ــام م ـح ـك ـمــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ فـ ــي أم
درم ـ ـ ـ ــان ب ـت ـه ـم ــة الـ ـمـ ـ ُش ــارك ــة فــي
االحتجاجات ،كما مثل  400أمام
محاكم طــوارئ بالخرطوم ،و70
أمام محاكم طوارئ بحري وأعداد

سلة أخبار

اعترفت األمم المتحدة
ووزارة الخارجية
األميركية ،كل على
طريقته ،بدور حمزة نجل
أسامة بن الدن في الحركة
الجهادية العالمية ،التي
يبدو أنه سيتولى إدارتها
على خطى والده .وأضافت
لجنة األمم المتحدة
للعقوبات ضد تنظيمي
"داعش" و"القاعدة" اسم
حمزة المولود في التاسع
من مايو  1989في جدة
إلى الئحة األشخاص
الذين يخضعون لتجميد
دولي لموجوداتهم وحظر
للسفر .وفي اليوم نفسه،
أعلنت الواليات المتحدة
مكافأة قدرها مليون دوالر
لمن يقدم أي معلومات
تسمح باعتقال حمزة،
مؤكدة أنه أصبح "قياديا
أساسيا" في الشبكة التي
أسسها والده.
من جهتها ،سحبت
السعودية جنسيتها من
حمزة.

«درع الجزيرة» يتواصل

قصف عنيف على الباغوز ...ونهاية «داعش» في سورية تقترب

سوداني يحاول االحتماء من قنبلة غاز مسيلة للدموع
خالل تظاهرة في ضاحية بوري بالخرطوم (أ ف ب)
كبيرة منهم تمت تبرئتهم".
وأش ــار البيان إلــى أن عشرات
المتهمين "صدرت ضدهم أحكام
بــدفــع غ ــرام ــات مــالـيــة ،والـبـعــض
بــال ـس ـجــن ل ـف ـت ــرات تـ ـت ــراوح بين
أسبوعين وشهر".
وفـ ــي ت ـح ــرك ج ــدي ــد الح ـت ــواء
االضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات فـ ــي ب ـ ـ ـ ــاده ،نـقــل
الرئيس عمر البشير صالحياته
كرئيس لـ"حزب المؤتمر الوطني"
ال ـحــاكــم لـنــائـبــه الـمـعـيــن حــديـثــا
أح ـم ــد مـحـمــد ه ـ ــارون إل ــى حين
ان ـع ـق ــاد ال ـمــؤت ـمــر الـ ـع ــام ال ـتــالــي
للحزب.
وذكـ ــر ال ـح ــزب ان ذل ــك ال ـق ــرار

يــأتــي "وف ــاء لما جــاء فــي خطاب
السيد الرئيس لألمة من أنه يقف
ع ـلــى م ـســافــة واح ـ ــدة م ــن جميع
القوى السياسية".
وه ـ ــارون ،حــاكــم والي ــة شمال
ك ــردف ــان ال ـس ــاب ــق ،م ـط ـلــوب لــدى
المحكمة الجنائية ا لــدو لـيــة في
الهـ ـ ــاي ،لــاش ـت ـبــاه ب ـت ــورط ــه في
ج ــرائ ــم حـ ــرب خـ ــال ال ـ ـنـ ــزاع فــي
دارف ــور .والبشير نفسه مطلوب
ل ــدى الـمـحـكـمــة ذات ـهــا لالشتباه
بارتكابه إبــادة جماعية وجرائم
حـ ـ ــرب فـ ــي دارفـ ـ ـ ـ ـ ــور ،وهـ ـ ــي تـهــم
ينفيها.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ن ـفــى جـهــاز

األمـ ـ ـ ــن وال ـ ـم ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ــوط ـن ــي
ال ـ ـس ـ ــودان ـ ــي خ ـ ـبـ ــرا بـ ـثـ ـت ــه ق ـن ــاة
ال ـجــزيــرة عــن ل ـقــاء الـمــديــر الـعــام
لجهاز األمن والمخابرات رئيس
الموساد اإلسرائيلي ،على هامش
مؤتمر ميونيخ لألمن الذي عقد
الشهر الماضي.
في األثناء ،نقلت وسائل إعالم
سودانية ،عن مصدر دبلوماسي
س ـ ـ ــودان ـ ـ ــي ،ت ــأجـ ـي ــل اس ـت ـئ ـن ــاف
م ـف ــاوض ــات س ــد ال ـن ـه ـضــة ،الـتــي
كانت مقررة أمس ،بناء على طلب
من الخرطوم ،نظرا للتوتر الذي
تشهده السودان.
(الخرطوم  -وكاالت)

رغــم إع ــان الــرئـيــس الــروســي فالديمير بوتين
ً
رسميا تشكيل مجموعة دولية جديدة لحل األزمة
في سورية وإبعاد القوات األجنبية عنها وتثبيت
"االسـتـقــرار الـنـهــائــي" بمشاركة ال ــدول المنخرطة
فــي ال ـن ــزاع ،أك ــد م ـنــدوب دمـشــق الــدائــم ل ــدى األمــم
الـمـتـحــدة بـشــار الـجـعـفــري أن مــوسـكــو "ل ــم تفاتح
ً
دمشق بعد" بهذه الخطة ،معبرا عن قناعته بأنه ال
مكان إلسرائيل فيها وال مساومة على دور إيران.
وقال الجعفري" :لم تحدث أي مناقشة مباشرة
حول فكرة تشكيل مجموعة دولية جديدة ،وموسكو
بــا شــك ستفاتح دمـشــق بـشــأن أي تـحــرك مماثل
وستصالن بحكم العالقات الممتازة بينهما إلى
ً
قــراء ة مشتركة متوازنة" ،مشيرا إلــى أن الحكومة
السورية لم تحدد بعد موقفها من الفكرة الجديدة،
ً
مستدركا بأن رأيه الشخصي أنه "ال مكان إلسرائيل
في هذا التجمع".
ونفى صحة المزاعم عن وجود تباعد بين سورية
وإيــران من جهة ،وروسيا من جهة ثانية ،معتبرا
أنها "إعالمية ال أكثر" وأن العالقات "ممتازة" ،وأكد
أن إي ــران دول ــة حليفة "وال مـكــان للمساومة على
عالقتنا بها ،ومصلحتنا تقتضي عالقات مميزة
معها ومع موسكو".
ولـفــت الجعفري إلــى أنــه "لـيــس هـنــاك انسحاب
أميركي من سورية ،بل إعالنات زئبقية إلطالة أمد
ً
استثمار اإلرهــاب" ،مجددا اتهام واشنطن وأنقرة
بدعمه تنظيماته.
وك ـ ــان رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء االس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامـيــن
نتنياهو اعلن عقب لقاء بوتين في الكرملين قبل
اي ــام ،أن روسـيــا وإســرائـيــل ستشكالن فــريــق عمل
بمشاركة عدد من الدول لدراسة مسألة إبعاد القوات
األجنبية من سورية.
وأعلن ممثل "مجلس سورية الديمقراطية" في
واشنطن بسام إسحاق االستعداد لبحث اقتراح

ً
بــوتـيــن بـعــد الـنـصــر عـلــى تنظيم "داعـ ــش" ،مــؤكــدا
أن "روسيا تعتبر قــوة سياسية هامة في سورية
وتـلـعــب دور الــوسـيــط فــي االت ـص ــاالت مــع دمـشــق،
بينما تلعب الواليات المتحدة ذات الدور مع أنقرة.
وقال إسحاق" :نتطلع بفارغ الصبر إلى مواصلة
التعاون مع كل األط ــراف ،وهــي روسيا والــواليــات
المتحدة والعبون آخــرون منخرطون في المسألة
السورية".
وغداة إعالن "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)
ً
ذات الغالبية الكردية المدعومة أميركيا بدء معركة
السيطرة على آخر منطقة مأهولة يسيطر عليها
"داعش" في دير الزور ،أفاد المتحدث باسم "قسد"
ً
مصطفى بالي أمس عن التقدم كيلومترا واحدا في
بلدة الباغوز وتحرير  6نقاط خالل المعارك الدامية
الـمـسـتـمــرة عـلــى ثــاثــة م ـحــاور ،الـشــرقــي مــن جهة
باغوز تحتاني ،والشمالي من منطقة الجبل ،وكذلك
من المنطقة الغربية في البلدة نفسها .وتحدثت
تقارير عن قصف مدفعي عنيف على الباغوز.
ومع اقتراب "داعش" من خط النهاية بعد سنوات
أثــار فيها الــرعــب بـقــواعــده المتشددة واعـتــداءاتــه
الــدمــويــة ،ذك ــر تـقــريــر لــأمــم الـمـتـحــدة أن أكـثــر من
مـلـيــونــي فـتــى وف ـت ــاة خـ ــارج الـ ـم ــدارس حــالـيــا في
ســوريــة ،وأن أكثر من  80في المئة من السوريين
ً
يعيشون تحت خط الفقر وأكثر من  11مليونا ما
زالوا في حاجة إلى المساعدة ،بما في ذلك الغذاء
وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة والـ ـم ــأوى وال ـم ـيــاه وال ـصــرف
الصحي والنظافة وحتى في سبل عيشهم.
وقال المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة
ستيفان دوجاريك ،في مؤتمره الصحفي الــدوري
أمــس األول ،إن صــدور التقرير يأتي للتذكير بأن
األزمة لم تنته بالنسبة للماليين التي عاشت ثمانية
أعوام من الحرب.
(عواصم -وكاالت)

واصل تمرين "درع
الجزيرة المشترك "10
بالمنطقة الشرقية
تدريباته ،أمس ،في
المرحلة الثالثة من
التمرين ،بمشاركة القوات
المسلحة الخليجية
المشتركة من "برية
وبحرية وجوية وقوات
للدفاع الجوي" ،إضافة
إلى قوات أمنية وعسكرية
سعودية من وزارة
الحرس الوطني ووزارة
الداخلية ممثلة بقوات
حرس الحدود .ويهدف
التمرين ،الذي تشارك فيه
دولة قطر بقوة عسكرية،
إلى استمرار الحفاظ على
أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح المتحدث
الرسمي للتمرين ،العميد
الركن عبدالله السبيعي،
في بيان أمس أنه "ال
يقتصر على القوات
المسلحة السعودية
أو الخليجية ،بل يمتد
إلى التكامل والتعاون
مع األجهزة والجهات
الحكومية في المنطقة،
ليصل إلى مفهوم العمل
الموحد الشامل".
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لبنان :عودة التوتر الدرزي من «البوابة السورية»
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بيروت  -ريان شربل

عاد التوتر الدرزي إلى الواجهة
من جديد من «البوابة السورية»
مع اإلج ــراءات االستثنائية التي
اتـخــذت للمرة األول ــى مــن الــدولــة
السورية بخصوص رجال الدين
ال ــدروز الــذيــن سـيــزورون سورية
قادمين من لبنان.
وك ـش ـفــت م ـص ــادر مـتــابـعــة أن
القيادة السورية قررت حصر األمر
بمشايخ عقل الطائفة في سورية
ول ـب ـنــان ،إذ سـيـحـصــل ّ
أي شيخ
ينوي زي ــارة ســوريــة على بطاقة
ُ
ً
ت ـعــريــف خ ــاص ــة ت ـع ـطــى ح ـصــرا
من مكتب شيخ عقل الطائفة في
لبنان الشيخ نصر الدين الغريب
(الـمـحـســوب عـلــى رئـيــس الـحــزب
الديمقراطي النائب طالل أرسالن)،
ّ
ّ
مما يعزز سالمة عبور المشايخ
ويحفظ أمنهم وراحة تنقالتهم».
وأثـ ـ ـ ـ ــار ه ـ ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء غ ـضــب
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
ال ـنــائــب ال ـســابــق ول ـي ــد جـنـبــاط
ال ـ ــذي غـ ــرد ع ـبــر «ت ــوي ـت ــر» أم ــس،
ً
ق ــائ ــا« :عـلــى الــرغــم مــن الـتـفــاوت
فــي وج ـهــات الـنـظــر بيننا وبين
ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ال ــدي ــن ال ـغ ــري ــب،
والذي اختلقته محاور الممانعة
المحلية والـســوريــة واإلقليمية،
إال أنني أعتبر أن للشيخ ناصر
الدين الغريب مكانته واحترامه.
لــذا أنصح باالبتعاد عن أي دور
ال يليق بمقامه .دع الغير يقوم
ب ـ ـ ــأدوار وم ـه ـم ــات ال ـس ــيء الــذكــر
رستم غزالي».

ورد أرس ـ ــان ع ـلــى ج ـن ـبــاط،
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :ول ـ ـيـ ــد بـ ــك ج ـن ـب ــاط مــا
خـلـصـنــا ب ـعــد م ــن ت ـطــاولــك على
مشايخنا األجــاء األطهار أوتاد
األرض وأطـهــارهــا األجــاويــد من
مرجعيات دينية كبرى مشهود
ل ـ ـهـ ــا بـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاوة سـ ــريـ ــرت ـ ـهـ ــا إلـ ــى
أصغرهم».
وأضــاف في سلسلة تغريدات
على حسابه عبر «تويتر» أمس:
«سـ ـم ــاح ــة ش ـي ــخ ال ـع ـق ــل ال ـش ـيــخ
نصرالدين الغريب شرعيته أكبر
بكثير مــن كــل األزالم الفاسدين
السارقين الناهبين المتاجرين
بـ ــارتـ ــداء ال ـ ــزي ال ــدي ـن ــي ال ـطــاهــر
لتغطية موبقاتهم التي تشرعها
لهم حضرتك من دون أن يرف لك
جفن للطعن بكرامة وعزة وطهارة
هذا الزي الشريف».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،دخ ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس ح ــزب
«ال ـ ـتـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» ال ـ ــوزي ـ ــر
السابق وئــام وهــاب على الخط،
ً
قـ ــائـ ــا« :ولـ ـي ــد ب ــك ش ـي ــخ عـقـلـنــا
سـ ـم ــاه أكـ ـث ــر م ــن أل ـ ــف ش ـي ــخ فــي
ل ـق ــاء خ ـل ــدة وش ـي ــخ عـقـلــك سمي
بفرمان سلطاني ومــا نتمناه أن
تحفظ كــرامــة مشايخنا األطهار
ً
خصوصا وأننا نتحاشى التهجم
حتى على المرتكبين من مشايخك
ً
إكراما لزيهم».
وأضـ ــاف فــي «ت ـغــريــدة» أمــس:
«دور ناصر الدين الغريب وطني
وق ــوم ــي وت ــوحـ ـي ــدي وال تـصـلــه
سهامك».
وفي وقت الحق غرد جنبالط
قــائــا« :سمحت لنفسي ان الفت

وزيرة الداخلية اللبنانية تتحدث خالل اليوم العالمي للدفاع المدني في بيروت أمس (داالتي ونهرا)
النظر وبكل تهذيب واحترام عن
أمــر الـتـصــاريــح وكــامــي واضــح،
لكن لم أكن أعلم بأن رستم غزالة
وجامع جامع وذلك وفق التراتبية
المعتمدة تقمصا ساحال وجبال
وبـهــذه الـســرعــة .ان لله فــي خلقه
شؤون .آمين».
ورد رئ ـي ــس ح ــزب «الـتــوحـيــد
العربي» وئــام وهــاب قائال« :أنت
تعرفني جيدا يا وليد بك ،وكنت
مـ ـع ــي ف ـ ــي ش ـ ـت ـ ــورة عـ ـن ــد رس ـت ــم
غزالة ،ووقتها كان من الشجاعة
المواجهة ،أما اليوم فأنت تتحدث
ع ــن م ــوت ــى يــوم ـهــا كـنـتــم تـقـفــون
عنده بالصف دون استثناء واآلن
تقفون عند غيره».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـ ـح ـ ــن ن ـ ــؤم ـ ــن يــا
ً
ولـيــد بــك بالتقمص حتما ولكن
رس ـ ـتـ ــم وج ـ ــام ـ ــع ال ي ـت ـق ـم ـصــون
بـطــال إرس ــان ووئ ــام وه ــاب بل

يتقمصون بمشركين من أمثالكم،
وأنـ ـ ــت ت ـع ــرف مـ ـ ــاذا أع ـن ــي بــذلــك
ومشايخنا يعرفون جيدا».
فــي سـيــاق منفصل ،رد عضو
كتالة «الــوفــاء للمقاومة» النائب
ح ـس ــن ف ـض ــل ال ـ ـلـ ــه ،أم ـ ـ ــس ،عـلــى
الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي ال ــذي عقده
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـســابــق ف ــؤاد
الـسـنـيــورة أم ــس األول .وق ــال إن
«ه ـ ـ ــروب ال ـس ـن ـي ــورة إل ـ ــى األم ـ ــام
بمحاولته تسييس موضوع مالي
قضائي يعني جميع اللبنانيين،
واتـ ـه ــام ال ـش ــرف ــاء ال ــذي ــن يــراهــن
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ع ـل ــى ص ــدق ـه ــم فــي
مكافحة الفساد ،وعلى إخالصهم
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع عـ ـ ــن مـ ـ ـ ــال ال ـش ـع ــب
ال ـل ـب ـنــانــي ،ل ــن يـفـيــد ف ــي تـحــويــر
الحقائق ،وال في التأثير على إرادة
الشعب اللبناني في دعم الحرب
على الفساد».

فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،ن ــددت إي ــران
بقرار بريطانيا إدراج «حزب الله»
على الئحة المنظمات اإلرهابية،
ً
ً
معتبرة أنه «تجاهل قسما كبيرا
من الشعب اللبناني ودور الحزب
الـ ـ ــذي ت ــدع ـم ــه طـ ـه ــران ف ــي ق ـتــال
داعش».
في المقابل ،قال وزير خارجية
البحرين الشيخ خالد بــن أحمد
آل خليفة ،أمــس ،إنــه «على الــدول
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـج ــاب ـه ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب
ً
والتنظيمات اإلرهــاب ـيــة» ،داعـيــا
«االتـحــاد األوروب ــي وبقية الــدول
لتصنيف حــزب الـلــه على الئحة
اإلرهـ ــاب كـمــا فعلت بــريـطــانـيــا»،
ً
مــؤكــدا أن «ح ــزب الـلــه بجناحيه
ال ـس ـيــاســي وال ـع ـس ـكــري إره ــاب ــي
ونرحب بالموقف البريطاني من
الحزب».
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مصر :كامل األوفر حظا لتولي «النقل»

• خطة لتطوير السكك الحديدية • البلتاجي لم يصب بجلطة
●

القاهرة  -حسن حافظ

مع استمرار تداعيات كارثة محطة مصر ،التي
تسببت في مقتل ما ال يقل عن  22شخصا ،وإصابة
 42على األقل ،جراء اصطدام جرار قطار مسرع بال
ســائــق بنهاية رصـيــف الــركــاب ،األرب ـعــاء الماضي،
تعززت أمس حظوظ تولي رئيس الهيئة الهندسية
بالقوات المسلحة ،اللواء كامل الوزير ،حقيبة وزارة
ال ـن ـقــل ،بـعــدمــا ق ــدم ال ــوزي ــر ال ـســابــق ه ـشــام عــرفــات
استقالته من منصبه فور وقوع الحادث.
وقال اإلعالمي عمرو أديب ،المقرب من دوائر صنع
القرار ،صراحة ،في برنامجه على «إم بي سي مصر»،
أمس األول ،إن الوزير بات قاب قوسين أو أدنى من
تولي حقيبة النقل.
وتوقع أديــب أن يتم إعــان الخبر خالل ساعات،
عـلــى أن يـحـلــف الـيـمـيــن الــدس ـتــوريــة أم ــام الــرئـيــس
عبدالفتاح السيسي ،الفتا إلى أن الوزير سيبدأ مهام
عمله بالتوجه إلى البرلمان ،وإلقاء بيان عن خطة
عمل تطوير المرفق الحيوي.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصدر لم تسمه
انه تم تصعيد رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات
المسلحة المصرية ،اللواء إيهاب الفار ،رئيسا للهيئة
خلفا لكامل الوزير ،ولم يتم رسميا إعالن قرار تعيين
الفار أو اختيار الوزير وزيرا للنقل من قبل الحكومة
المصرية حتى عصر أمس.
وإذا صــدقــت األن ـبــاء حــول تــولــي الــوزيــر حقيبة
«النقل» فسيكون السيسي قد دفع بأحد أكثر رجال
الـقــوات المسلحة كـفــاء ة لتولي مهمة إنـقــاذ مرفق
حيوي مثل السكك الحديدية التي يمتد عمرها أكثر
مــن  150عــامــا ،وتعاني مشاكل بالجملة وانهيارا
في بعض جوانبها ،ما يحتاج إلى تدخالت سريعة
وحازمة في مرفق يستخدمه نحو  1.4مليون مصري
يوميا.

خطة تطوير
مــن جـهـتــه ،ذك ــر رئـيــس هيئة الـسـكــك الحديدية
ال ـم ـه ـنــدس أشـ ــرف رسـ ــان أن مـحـطــة م ـصــر بــاتــت

مؤمنة تماما ،وبعدد كبير من أجهزة اإلطفاء ،الفتا
ف ــي تـصــريـحــات إعــام ـيــة أم ــس إل ــى أن ــه ت ــم عــرض
خطة تطوير الهيئة على لجنة النقل بالبرلمان،
خالل االجتماع المشترك الخميس الماضي ،مؤكدا
أنه سيتم العمل فــورا على استكمالها بعد موافقة
البرلمان.
وعلمت «الجريدة» أن هناك خطة شاملة لتطوير
هيئة السكك الحديدية سيتم إعالنها قريبا ،إلنهاء
أزمة حوادث القطارات ،وستقوم الخطة على تعزيز
االستعانة بالمراقبة اآللية مع دعم استخدام التقنيات
التكنولوجية الحديثة في عمل المزلقانات ،وتقليص
االعتماد على العنصر البشري.

حبس المتهمين
فــي سـيــاق قــريــب ،ق ــررت محكمة شـمــال القاهرة
أم ــس تـجــديــد حـبــس المتهمين الـسـتــة فــي حــادث
م ـح ـطــة م ـص ــر 15 ،ي ــوم ــا ع ـل ــى ذمـ ــة ال ـت ـح ـق ـي ـقــات،
بعدما تم توجيه تهم لهم بالقتل الخطأ واإلهمال
الجسيم ،مما أدى لوفاة  22مواطنا وإصابة  ،42وأقر
المتهمون باالتهامات المنسوبة إليهم ،خاصة واقعة
اإلهـمــال ،بعد وقــوع مشاجرة بين السائقين ،مما
أدى إلى ترك الجرار المتسبب في الحادث لينطلق
دون سائق.
وأمـ ــر ال ـنــائــب ال ـع ــام الـمـسـتـشــار نـبـيــل ص ــادق،
الخميس الماضي ،بحبس المتهمين ،وهم سائق
الجرار  2305ومساعده ،وعامل المنارة للجرار نفسه،
وسائق الجرار  ،2302وعامل المنارة للجرار األخير،
والعامل المختص بتحويل الخطوط.
وبينما ألقت قوات األمن القبض على شاب حاول
التظاهر في ميدان التحرير ،أمس األول ،استجابة
لدعوة «راجعين التحرير» ،التي انتشرت على وسائل
التواصل االجتماعي ،نفى مصدر أمني ما نشرته
بـعــض الـمـنــابــر اإلعــام ـيــة اإلخ ــوان ـي ــة ع ــن إصــابــة
القيادي اإلخواني محمد البلتاجي بجلطة دماغية
في محبسه بسجن طره (جنوبي القاهرة) ،ورددت
قـنــوات اإلخـ ــوان ،الـتــي تبث مــن تــركـيــا ،نبأ إصابة
البلتاجي ،إال أن المصدر أكد أنه بصحة جيدة.
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 12قتيال في اشتباكات بين الهند وباكستان بكشمير
مودي يشيد بـ«شجاعة» الطيار المحرر ...وحكومة إسالم آباد ترشح خان لـ«نوبل السالم»

سلة أخبار
فرنسا« :السترات»
تطلق شهرها الحاسم

طالب مدارس هنود يحتفلون على طريقتهم في مدينة أحمد آباد بتحرير الطيار من باكستان أمس (رويترز)

تواصل القصف على جانبي
خط المراقبة ،الذي يفصل بين
الجزء الواقع تحت سيطرة
الهند من كشمير والجزء
الواقع تحت سيطرة باكستان،
التصعيد
رغم انخفاض وتيرة ّ
بعدما سل ًمت
بين الدولتين ً
إسالم آباد طيارا هنديا أسيرا،
وسط جهود من قوى عالمية
لمنع نشوب حرب بين الجارتين
النوويتين.
تواصل القصف

رغـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاوالت خـ ـ ـف ـ ــض ح ـ ــدة
ال ـت ـص ـع ـي ــد ب ـي ــن ال ـه ـن ــد وخ ـص ـم ـهــا
ال ـل ــدود بــاكـسـتــان ،ال ـتــي أفــرجــت عن
طـيــار أســرتــه األس ـبــوع الـمــاضــي في
"مبادرة سالم" حيال نيودلهي ،بعد
ثالثة أيام من أزمة حادة بين القوتين
ّ
ّ
استمر التوتر أمس ،بعد
النوويتين،
مقتل خمسة من رجال األمن الهندي
و 3مدنيين بعمليتين مختلفتين في
حـيــن قـتــل مــن الـجــانــب الباكستاني
فــي والي ــة جــامــو وكشمير 4 ،بينهم
جنديان وأصيب ثالثة آخرون بإطالق
نار هندي.

وت ـ ــواص ـ ــل الـ ـقـ ـص ــف ،أم ـ ـ ــس ،عـلــى
جانبي خط المراقبة ،الذي يفصل بين
الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من
كشمير والجزء الواقع تحت سيطرة
بــاكـسـتــان ،وه ــو مــا تـكــرر عـلــى مــدى
األسابيع الماضية.
وذكرت مصادر دفاعية هندية ،أن
خمسة من رجال األمن قتلوا وأصيب
أربعة آخــرون بنيران المسلحين في
محافظة كــوبــوارا الـحــدوديــة بوالية
جامو وكشمير شمال البالد.
كما ذكرت الشرطة الهندية أمس،
أن ام ـ ــرأة وطـفـلـيـهــا ق ـت ـلــوا ف ــي قــريــة
سالوتري بقطاع كريشنا غاتي من
محافظة بونش قــرب خــط السيطرة
إث ــر ان ـف ـجــار قــذيـفــة أطـلـقـهــا الجيش
الباكستاني داخل منزلهم ،مساء أمس
األول ،كما أصيب اربعة آخرون بينهم
ج ـنــديــان ف ــي ال ـق ـصــف الـبــاكـسـتــانــي
وإطالق النيران.
وف ـ ــي الـ ـج ــان ــب ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي مــن
كشمير ،أعلن الجيش الباكستاني،
أمس ،أن "سالحي الجو والبحرية ما
زاال في حالة تأهب وحذر" ،مع مقتل
ّ
ومدنيين بينهما
اثنين من جنوده
صـبــي وإصــابــة ثــاثــة آخــريــن ،خــال

فيديو «مقيت» للطيار ّ
المحرر
أثار شريط فيديو للطيار الهندي الذي أفرجت عنه باكستان ،أمس
ً
ً
األول ،ويظهر فيه موجها الشكر إلى السلطات الباكستانية ومتهما
ً
وسائل اإلعالم الهندية بالتضخيم ،غضبا في الهند ،أمس.
وكــان اللفتانت-كولونيل الهندي ابهينندان فرتهامان ،الــذي تم
إسقاط طائرته الميغ األربـعــاء الماضي ،حين كــان يطارد مقاتالت
باكستانية فوق كشميرَ ،
عب َر فجر أمس األول ،مركز واغاه الحدودي
ً
بعد ساعات تأخير عن الموعد المقرر سلفا.
وبعد عودته ،أجريت له على الفور فحوصات طبية قبل االستماع
له من األجهزة العسكرية والمخابرات.
وحـســب وســائــل إع ــام هـنــديــة ،فــإن ع ــودة الـطـيــار تــأخــرت بسبب
إجباره على قبول تسجيل شريط الفيديو مقابل اإلفراج عنه.
وشكر الطيار في الفيديو الجيش الباكستاني على مهنيته .واتهم
وسائل اإلعالم الهندية بإشاعة هستيريا حربية بين البلدين.
ووصفت وسائل اإلعــام الهندية الشريط بأنه "مقيت" وينتهك
المعايير الدولية ألسرى الحرب.

تظاهر ،أمس ،محتجو
"السترات الصفراء" في جميع
أنحاء فرنسا للسبت السادس
عشر ،في بداية مارس الذي
أرادوه أن يشهد حركات
تعبئة رمزية ،بالتزامن مع
انتهاء "النقاش الكبير" .ودعا
عدد من أبرز شخصيات
التحرك ،إلى تظاهرات
في عطلة نهاية األسبوع
في التاسع من مارس،
وخصوصا في  16مارس
لتجمع كبير في باريس،
غداة انتهاء "النقاش الكبير"،
ومع مرور أربعة أشهر على
بدء التظاهرات .الى ذلك،
أحدث محتجو "السترات
الصفراء" انقالبا في املشهد
السياسي الفرنسي ،لكنهم لم
يتمكنوا من بلبلة التوازنات
االنتخابية ،حسب ما كشفت
استطالعات للرأي أظهرت
حزب الرئيس إيمانويل
ماكرون واليمني املتطرف في
طليعة نوايا التصويت في
االنتخابات األوروبية ،تماما
كما في االنتخابات الرئاسية
عام .2017

تبادل كثيف إلطــاق النار مع قوات
هـنــديــة فــي منطقة كــوتـلــي بـمـحــاذاة
خ ــط ال ـمــراق ـبــة ف ــي وق ــت م ـتــأخــر من
م ـســاء أم ــس األول ،أض ــاف الـجـيــش،
أن بــاك ـس ـتــان أط ـل ـقــت ق ــذائ ــف ه ــاون
عبر الخط.

تسليم الطيار
ويأتي هذا التصعيد ،بعد ساعات
على تسليم إسالم آباد الطيار الهندي
ال ـل ـف ـت ـنــانــت ك ــول ــون ـي ــل أب ـه ـي ـنــانــدان
فــارت ـهــامــان ،وس ــط ج ـهــود م ــن قــوى
ع ــال ـم ـي ــة ل ـم ـن ــع ن ـ ـشـ ــوب حـ ـ ــرب بـيــن
ً
الجارتين المسلحتين نوويا.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــراس ـ ـ ــم تـ ـسـ ـلـ ـي ــم رفـ ـيـ ـع ــة
ال ـم ـس ـت ــوى ،ع ـبــر ف ــارت ـه ــام ــان ،ال ــذي
ً
صار رمزا ألقوى اشتباك بين الهند
وباكستان على مدى سنوات ،الحدود
ً
عائدا إلى بلده مساء أمس األول.
وعبر الكولونيل فارتهامان ،إلى
ال ـه ـنــد ع ـنــد نـقـطــة واغـ ــا ال ـح ــدودي ــة،
بـ ـ ــرف ـ ـ ـقـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــود بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـي ـ ـيـ ــن
ً
ودب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن ه ـن ــود سـ ـي ــرا عـلــى
األقـ ـ ـ ــدام ،ب ـعــد ت ــأخ ــر س ــاع ــات ،وب ــدا
ً
مصابا في إحدى عينيه.
ّ
وســوقــت باكستان إط ــاق الطيار
األس ـيــر عـلــى أن ــه "بـ ــادرة عـلــى حسن
النية بهدف خفض التوتر المتصاعد
مع الهند" والمستمر منذ أسابيع مما
هدد بنشوب حرب بين البلدين اللذين
تبادال شن الضربات الجوية قبل أيام.
وأثـ ـ ــار هـ ــذا ال ـت ـص ـع ـيــد ق ـلــق قــوى
ـن والـ ــواليـ ــات
ع ــال ـم ـي ــة م ـن ـهــا ال ـص ـي ـ ّ
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ال ـ ـل ـ ـتـ ــان ح ــضـ ـت ــا ال ـه ـ ّن ــد
وباكستان على ضبط النفس لتجنب
ن ـش ــوب صـ ــراع آخ ــر ب ـيــن الـجــارتـيــن
ال ـل ـت ـيــن خــاض ـتــا ثـ ــاث ح ـ ــروب منذ
االستقالل عن بريطانيا عام .1947
ً
وتصاعد التوتر بينهما سريعا
بـعــد تفجير فــي  14فـبــرايــر لسيارة
ملغومة مما أسفر عــن مقتل  40من
ق ــوات األم ــن الـهـنــديــة عـلــى األق ــل في
الـشـطــر الــواقــع تـحــت سـيـطــرة الهند
من كشمير.
واتهمت الهند باكستان بتوفير
م ــاذ لـجـمــاعــة "ج ـيــش مـحـمــد" التي
كانت وراء هذا الهجوم ،وهو ما نفته
ب ــاك ـس ـت ــان ،وت ــوع ــد رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
الهندي ناريندرا مودي برد قوي.

مودي
وأعـ ــرب مـ ــودي ،مــن نــاحـيــة أخــرى
ع ــن إع ـج ــاب ــه ب ــال ـط ـي ــار ،وك ـت ــب على
ً
"تويتر"" :مرحبا بك يا قائد الجناح
أبهيناندان .األمة فخورة بشجاعتك
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج ـ ـيـ ــة" .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ق ــواتـ ـن ــا
المسلحة مـصــدر إلـهــام ل ـ  1.3مليار
هندي".
ووضع هذا الهجوم رئيس الوزراء
الـهـنــدي ،ال ــذي يـقــدم نفسه عـلــى أنــه
رجل البالد القوي ،تحت ضغط الرأي

«طالبان» تكثف هجماتها
مع استئناف «المفاوضات»

العام والمعلقين المطالبين باالنتقام،
بينما سيترشح في انتخابات الربيع
لوالية ثانية.

نوبل
من جهته قدم وزير اإلعالم واإلذاعة
الباكستاني ف ــؤاد حسين ش ــودري،
ً
طلبا للجنة نوبل النرويجية لترشيح
رئيس وزراء بالده عمران خان لجائزة
نوبل للسالم  ،2020لجهوده في إدارة
األزمة مع الهند.
ون ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــت قـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاة "جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز"
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ال ـط ـل ــب الـ ـمـ ـق ــدم إل ــى
ل ـج ـن ــة نـ ــوبـ ــل ،وج ـ ـ ــاء ف ـي ــه إن "خـ ــان
جدير بالحصول على الجائزة لعام
ً
 2020ن ـظ ــرا ل ـج ـهــوده الـحـثـيـثــة في

ّ
«جمهوريو فيرجينيا» يشبهون
إلهان عمر بـ «إرهابيي  11سبتمبر»

ح ــل صـ ــراعـ ــات ال ـم ـن ـط ـقــة اآلس ـي ــوي ــة
الـمـخـتـلـفــة ،وم ـن ـهــا ال ـتــي وق ـعــت مع
الهند أو أفغانستان أو دول أخرى".
وأش ــار الطلب إلــى أن "مساهمات
خــان ستحقق االعـتــراف الــدولــي بها
ومنحه نوبل للسالم في عــام .2020
كما يجب أن يتم االعـتــراف بأهدافه
المتمثلة فــي ضـمــان ال ـســام الــدائــم
فــي المنطقة وإحـبــاط إحـيــاء النزعة
العسكرية وتقديرها إلى حد كبير".

فتح جزئي
في السياق ،أعــادت باكستان فتح
مجالها الجوي بشكل جزئي ،أمس،
بعد يومين من الوقف الكامل لكافة
الرحالت التجارية.

وأك ـ ـ ــدت ه ـي ـئــة الـ ـطـ ـي ــران ال ـمــدنــي
ً
الباكستاني ،أن ذلــك تمهيدا إلعــادة
فتحه بالكامل بحلول يوم غد.

إرهاب بيئي
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال مالك أسلم
الوزير المكلف بملف التغير المناخي
بــالـحـكــومــة الـبــاكـسـتــانـيــة ،إن ب ــاده
ت ـس ـت ـعــد ل ـت ـقــديــم شـ ـك ــوى ف ــي األم ــم
فيها
الـمـتـحــدة ضــد الـهـنــد ،تتهمها ّ
بـ ـ "اإلره ـ ــاب الـبـيـئــي" ،بـعــد أن شنت
الـ ـط ــائ ــرات ال ـه ـنــديــة غـ ـ ــارات ألـحـقــت
ً
أضـ ـ ـ ــرارا ب ــ"م ـح ـم ـيــة غ ــاب ــات أش ـجــار
الصنوبر".
(إسالم آباد ،نيودلهي  -وكاالت)

كوفا يسخر من خبر
مقتله في مالي

مرشح رئاسي ديمقراطي جديد يرفع شعار مواجهة التغير المناخي
في إشارة إلى الكراهية ،التي يكنها
ال ـب ـع ــض ل ـل ـم ـس ـل ـم ـيــن فـ ــي الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،ش ـه ــدت والي ـ ــة فيرجينيا
الغربية أمرا نادرا حصوله ،بعدما علق
جمهوريون الفتة على مبنى مجلس
الــواليــة ،شبهوا فيها إلهان عمر ،أول
مـسـلـمــة مـحـجـبــة ت ــدخ ــل الـكــونـغــرس
األميركي ،بـ "اإلرهابيين الذين نفذوا
هجمات  11سبتمبر  ،"2001واضعين
صورتها جنبا إلــى جنب مــع صــورة
برجي مركز التجارة العالمي.
وك ـت ــب ال ـج ـم ـه ــوري ــون ،ف ــي ال ـجــزء
العلوي من الالفتة" ،لن ننسى أبدا" ،في
إشارة إلى هجمات  11سبتمبر.
من جهته ،قال العضو الديمقراطي
فــي مجلس والي ــة فرجينيا الغربية
مايك بوشكين ،عبر "تــويـتــر"" :لماذا
يـكــون مــن الصعب بـهــذا الـقــدر القول
لزمالئي الجمهوريين إن مــن الخطأ
تعليق الفتة تحمل الكراهية لإلسالم؟".
ووفقا لمحطة  NBCاألميركية ،فإن
الالفتة أشعلت النقاشات بين األعضاء
الــديـمـقــراطـيـيــن ف ــي مـجـلــس ال ــوالي ــة

والـعـضــو عــن ال ـحــزب الـجـمـهــوري آن
ليبرمان.
وف ـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،ق ــال ــت ال ـنــائ ـبــة
الديمقراطية المسلمة بمجلس النواب
إلـهــان عمر إن الرئيس دونــالــد ترامب
"تاجر في كراهية المسلمين واليهود
والمهاجرين".
جــاء ذلــك عقب مطالبة تــرامــب ،عمر
باالستقالة من الكونغرس ،على خلفية
تصريحات لها اعتبرها الرئيس "معادية
للسامية".
على صعيد آخر ،اتهم ترامب محاميه
ال ـســابــق مــايـكــل كــوهـيــن بــال ـكــذب أم ــام
ّ
وتحدث عن مشروع كتاب
الكونغرس،
لم ينشر حول الرئيس األميركي اقترحه
كوهين مطلع .2018
وكان كوهين أكد في جلسة استماع
استثنائية فــي ال ـكــون ـغــرس ،األرب ـعــاء
الماضي ،أنــه حــاول بيع كتاب بعنوان
"ترامب الثورة :من برج ترامب إلى البيت
األبيض ،فهم دونالد ترامب" ،من دون أن
يحدد تاريخا لذلك.
وأك ــد النــي ديفيس ،محامي مايكل

كــوهـيــن أم ــس األول ،أن مــوكـلــه تلقى
"دفعة مسبقة كبيرة" من المال في بداية
 ،2018من أجل مشروعه ،قبل أن يتخلى
عــن ذل ــك .واتـهــم ب ــدوره تــرامــب بإطالق
"أكاذيب جديدة".
وف ـ ـ ــور عـ ــودتـ ــه مـ ــن ف ـي ـت ـن ــام ،أط ـلــق
تــرامــب سلسلة تـغــريــدات ،أمــس األول،
قال فيها إنه اطلع على قسم على األقل
من مخطوطة الكتاب الذي يصفه بأنه
"رسالة حب إلى ترامب" .ورأى أن "على
الكونغرس أن يطلب نص الكتاب الجديد
لمايكل كوهين" ،مضيفا" :ستصابون
بالذهول عندما ترون األكاذيب والتزوير
والتناقضات مع شهادته الخميس ،كما
لو أنه شخص آخر .لقد فقد مصداقيته
تماما".
ً
إلى ذلك ،واجه الرئيس األميركي سيال
من االنتقادات لقوله إنه يصدق ما ذكره
الزعيم الكوري الشمالي من أنه ال عالقة
له البتة بوفاة الطالب األميركي أوتو
وارمبير ،الذي كان مسجونا في كوريا
الشمالية وأعيد إلى الواليات المتحدة
في حالة غيبوبة حيث فارق الحياة.

ّ
صعدت حركة طالبان
اإلسالمية هجماتها في
أفغانستان ،عشية استئناف
مفاوضني أميركيني
وآخرين ينتمون إلى الحركة
محادثاتهم في العاصمة
القطرية الدوحة ،بهدف
إنهاء الحرب التي استمرت
 17عامًا في أفغانستان.
وأعلنت السلطات األفغانية،
أمس ،مقتل  25جنديًا
أفغانيًا في هجوم واسع
استمر ساعات شنته
"طالبان" الخميس على
قاعدة شورب العسكرية
األفغانية في إقليم هلمند،
التي توجد بها كذلك قوات
أميركية.
كما شنت الحركة هجومًا
في والية فارياب شمال
أفغانستان قتل خالله 15
جنديًا أفغانيًا ،وفي املقابل،
أعلنت السلطات األفغانية
تصفية  51مسلحًا من
"طالبان" في أقاليم زابول
وقندهار وأوروزجان.
ويعتقد أن املفاوضات بني
واشنطن و"طالبان" تشهد
تقدمًا بعد انتهاء محادثات
على مستوى رفيع الشهر
املاضي بـ "مسودة إطار
عمل" بشأن االنسحاب
املحتمل للقوات األميركية،
واتفاق ملنع أفغانستان من
إيواء اإلرهابيني.
(كابول  -وكاالت)

صورة لترامب في مؤتمر «بوليتيكال كونسرفاتيف اكشن» الذي يضم محافظين قرب واشنطن أمس األول (أ ف ب)
ل ـكــن ت ــرام ــب عـ ــاد ف ــي وقـ ــت الحــق
وكتب على "تويتر"" :بالطبع أنا ّ
أحمل
كوريا الشمالية مسؤولية سوء معاملة
وموت وارمبير" ،مضيفا" :أنا ال ّ
أحب أن
ُيساء فهمي" .لكن ترامب ،في رسالته
على "تــويـتــر" ،لــم ي ــأت على ذك ــر كيم
جونغ أون باالسم.
من ناحية أخرى ،انضم حاكم والية

واشنطن ،جــاي إنسلي ،أمــس األول،
إلــى الـسـبــاق للفوز بترشيح الحزب
الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية
عام .2020
وقــال إنسلي إنــه المرشح الوحيد
الـ ــذي سـيـجـعــل "م ــن مـشـكـلــة التغير
المناخي على رأس أولــويــات أمتنا"،
مضيفا" :يجب أن تكون المهمة المقبلة

ألمتنا مواجهة أكثر التحديات إلحاحا
في زمننا :التصدي للتغير المناخي".
ويتولى إنسلي ،البالغ  68عاما،
منصب حاكم الوالية الشمالية الشرقية
منذ .2013
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

ظهر أمادو كوفا ،زعيم جماعة
"كتيبة تحرير ماسينا"
اإلرهابية ،في شريط مصور،
باللغتني العربية
متحدثا
ّ
واإلنكليزية ،وكذب خبر
مقتله الذي أعلنته فرنسا في
نوفمبر املاضي .وارتدى كوفا،
عمامة بيضاء ،وهو يسخر
من الجيش الفرنسي وجيش
جمهورية مالي ،وأكد أنه نجا
من الهجوم الذي تعرض له
قبل أشهر .وفي وقت سابق،
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية
فلورنس بارلي ،أمام برملان
بالدها ،أن رجل الدين املتشدد
والقيادي البارز في إحدى
الجماعات اإلرهابية املرتبطة
بتنظيم "القاعدة" ،أمادو كوفا،
قتل في هجوم نفذ يوم 22
نوفمبر في مالي ،مع عدد
كبير من أنصاره .وأكد جيش
جمهورية مالي ،من جانبه،
مقتل كوفا ،واعتبر ذلك ضربة
قوية للجماعات اإلسالمية
املتشددة.

دلبلا
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اﻟﺠﻬﺮاء ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ »اﻟﻤﻤﺘﺎز«
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ  ١٥ﻟﺪوري ﭬﻴﭭﺎ
أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﻗﻔﺰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺮاء ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺑﺮﺻﻴﺪ
 ١١ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪف ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ.١٥

ﺣﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺮاء ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻔﻮز
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻲ  1/2ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻴﺎر،
ﻓــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟـ ــ 15ﻣــﻦ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟ ــﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز.
وﻋـ ـ ــﺰز اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ﺣ ـﻈ ــﻮﻇ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻘــﺎء
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﺑﺮﺻﻴﺪ  11ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ .23
وﻧﺠﺢ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ أوﻟﺴﻮن ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻫﺪﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮاء  ،40و 44ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺒﺎراة،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻟﻠﻌﺮﺑﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي
.60
واﺳﺘﻄﺎع اﻟﺠﻬﺮاء أن ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎراة ،ﺧﻼل دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻮدة
ﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ورﻏﻢ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣـﺠــﺮ ﻳــﺎت اﻟﺤﺼﺔ اﻷو ﻟ ــﻰ ،ﻓــﺈن اﻟﻬﺠﻤﺎت
ﻟ ــﻢ ﺗ ــﺮﺗ ــﻖ إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮرة ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺤﺎرس ﺑﻨﺪر ﺳﻠﻴﻤﺎن ،واﺳﺘﻄﺎع
أ ﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻷرض ،ﻋ ـﺒــﺮ ﻫ ـﺠ ـﻤــﺎت ﻣــﺮ ﺗــﺪة
ﺳــﺮﻳـﻌــﺔ ،ﺗـﻬــﺪﻳــﺪ ﻣــﺮﻣــﻰ اﻟ ـﺤــﺎرس ﺳﻠﻤﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر.

أوﻟﺴﻮن ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻔﺎرق
وﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـﻜـ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮرة ﻓ ـ ــﻲ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟﺠﻬﺮاء ﻋﺒﺮ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ دﻳﻨﻐﺮ ،وأو ﻟـﺴــﻮن
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮم ،إﻟ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻋ ـﻤــﺮ ﻋ ـﻠــﻲ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻴ ـﻤ ـﻨ ــﻰ ،وﻧ ـﺠ ــﺢ ﻣ ـ ــﺪرب اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎع
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺘﺮاﺟﻊ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺴﺮﻳﻊ.
وﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ أوﻟـ ـﺴ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﻣـﻨــﺎﺳـﺒـﺘـﻴــﻦ ﻣــﻦ
ﻫــﺰ ﺷـﺒــﺎك اﻷ ﺧـﻀــﺮ ،اﻷو ﻟــﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ
ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ دﻳﻨﻐﺮ ،ﻟﻴﺴﺪد ﺑﺬﻛﺎء ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣــﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ ا ﻟـﺠــﺰاء ،ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ

ﻓﺮﺣﺔ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺠﻬﺮاء ﺑﻬﺪف أوﻟﺴﻮن
ﺷ ـﺒــﺎك اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ ،وﺑ ـﻌــﺪﻫــﺎ ﺑــﺪﻗــﺎﺋــﻖ ﺗـﻜــﺮر
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻌﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ دﻳﻨﻐﺮ ﻋﻠﻰ رأس
أوﻟﺴﻮن ،اﻟﺬي ﻏﺎﻓﻞ دﻓﺎع اﻷﺧﻀﺮ ،وأودع
اﻟﻜﺮة ﺑﺮأﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ﻟــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﻫـﺠـﻤــﺎت اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـﻤـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب واﻓـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪت
ا ﻟ ـﺘــﺮ ﻛ ـﻴــﺰ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻏ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ أداء ا ﻟــﻼ ﻋـﺒـﻴــﻦ

اﻟﺨﺎﻟﺪي :ﺧﺒﺮة اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ رﺟﺤﺖ
ﻛﻔﺘﻪ أﻣﺎم ﻛﺎﻇﻤﺔ
أرﺟﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺪر اﻟﺨﺎﻟﺪي
ﻓﻮز ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻤﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﺒﺮة ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن أﺣﻮال اﻟﻄﻘﺲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺎﻣﻼ
ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎراة.
وﻛ ــﺎن اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗــﺪ ﺣﺴﻢ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻣــﻊ ﻛﺎﻇﻤﺔ
ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﺲ
اﻷول ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـ  15ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪروي اﻟﻤﻤﺘﺎز،
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ  30ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﺨﺎﻟﺪي ،إن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺮﻳﺎح ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ
ﻣـﺼـﻠـﺤــﺔ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸ ــﻮط اﻷول ،وﻫ ــﻮ ﻣﺎ
دﻓﻊ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ دﻓﺎﻋﻴﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﺨﺮوج ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺸﻮط
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﺷـﻬــﺪ أداء ﻣ ـﻐــﺎﻳــﺮا ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى
اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﺔ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أن اﻟـ ـﻬ ــﺪف ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة
اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ﻳـﻨـﺼــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔــﻮز
ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﺑـﻌـﻴــﺪا
ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮق اﻷﺧــﺮى،
ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ أن ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻔ ــﻮز
ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﺴﻤﺎوي ﻣﺮﻛﺰ
اﻟ ـ ــﻮﺻ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﻗ ــﻞ
ﺗـﻘــﺪﻳــﺮ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﺰز
اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﻓـ ــﺮﻳـ ــﻖ
اﻟـﺴــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ أن اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد

ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺳﻴﺒﺪأ
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ،وﺳﻂ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﺗﺠﺎوز ﻛﻞ اﻷﻣــﻮر اﻟﺘﻲ ﻋﻄﻠﺖ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

أزﻣﺔ اﻟﻘﻬﻴﺪي
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ﻃﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ أزﻣﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ وﻫﻲ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻼﻋﺐ
ﻏﺎزي اﻟﻘﻬﻴﺪي ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺴﻤﺎوي.
وﻗﺎل اﻟﻘﻬﻴﺪي ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺸــﻮﻃـﻴــﻦ ،اﻟ ــﺬي ﻳـﺒــﺚ ﻋـﻠــﻰ ﻗﻨﺎة
"ﻛــﻮﻳــﺖ ﺳ ـﺒــﻮرت" ،إن أﻣ ــﻮرا إدارﻳ ــﺔ ﻫﻲ
اﻟ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻴــﺎﺑــﻪ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أﻧ ــﻪ ﻓﻀﻞ
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ إﺛﺎرة اﻷﻣﺮ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
وﺑﻴﻦ أن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز
اﻟﻜﺮة ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺨﻀﺮي ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر
أو اﻻﺗـﺼــﺎل ﻟﻌﺮض أﻣ ــﺮه ،ﻫﻮ ﻣﺎ
دﻓﻌﻪ ﻟﻠﻈﻬﻮر واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ أن اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻹداري ،اﻟــﺬي
ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺪوم
اﻟﺨﻀﺮي ﻛﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﻟﻸﻣﺮ
وﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ.

اﻟﻴﺮﻣﻮك وﺧﻴﻄﺎن ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﺎن
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت وﺑﺮﻗﺎن ﻓﻲ »اﻷوﻟﻰ«
●

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻮزان

ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻋـ ـﺸ ــﺮة ﻣــﻦ
دوري ﭬ ـﻴ ـﭭــﺎ ﻟ ـﻠ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ،
ﺑ ـ ــﺈﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ،ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ
اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣـﻨـﻬـﻤــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻴــﺮﻣــﻮك
واﻟ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ـﺒ ـﻴ ـﺨــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘــﺎد
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﺼﺒﺎح ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻴﻄﺎن
ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن ﻋـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ــﺎد ﻧــﺎﺻــﺮ
اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ،وﺗ ـﻘــﺎم اﻟـﻤـﺒــﺎراﺗــﺎن
ﻋﻨﺪ اﻟـ  6:20ﻣﺴﺎء.
وﺑ ـﺤ ـﻜــﻢ ﺟ ـ ــﺪول اﻟـﻤ ـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ،
ﻳـﻐـﻴــﺐ اﻟ ـﺴــﺎﺣــﻞ ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟــﺪوري ﺣﺘﻰ
 17أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳﺪﺧﻞ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻟﻘﺎء اﻟﻴﻮم
ً
ﻣـﺘـﺼــﺪرا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺻﻴﺪ 29
ً
ﻧﻘﻄﺔ ،وﻗﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻫﻠﻪ رﺳﻤﻴﺎ
ﻟﻤﺼﺎف أﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز،
وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﺮوﺿﻪ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰة ،واﻟ ـﻤ ـﻀــﻲ ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ ﻓﻲ
ً
اﻻﻧﺘﺼﺎرات؛ ﺳﻌﻴﺎ وراء ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻠﻘﺐ وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺼﻌﻮد.
وﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮل ﻣ ـ ـ ـ ــﺪرب اﻟـ ـﻴـ ــﺮﻣـ ــﻮك
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻫ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﺼ ـﻘ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ

اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻧ ـ ـﺴـ ــﻲ وﺳـ ـ ــﺎم
اﻹدرﻳـﺴــﻲ وﺳﻤﻴﺮ اﻟﻌﻴﺮوﺳﻲ
وﻫ ــﺎﺷ ــﻢ ﻋ ــﺪﻧ ــﺎن ﻟـﻠـﺘـﻔــﻮق ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻟﻖ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،اﻟﺬي ﻳﺤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﺮﺻﻴﺪ  15ﻧﻘﻄﺔ،
وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎر
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺺ آﻣﺎﻟﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﺄﻫــﻞ ﻟـﻠـﻤـﻤـﺘــﺎز ،وﺗــﺬﻟـﻴــﻞ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎرق ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﻞ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  23ﻧﻘﻄﺔ.

ﺧﻴﻄﺎن وﺑﺮﻗﺎن
وﺗ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
ﺗ ـﺤ ـﺼ ـﻴ ــﻞ ﺣـ ــﺎﺻـ ــﻞ ﻟ ـﺨ ـﻴ ـﻄ ــﺎن
اﻟـ ـﻤـ ـﻀـ ـﻴ ــﻒ ،ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺑ ــﺮﺻـ ـﻴ ــﺪ 11
ﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺔ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻳ ــﺪﺧـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ
ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن وﻫـ ــﻮ ﺑــﺎﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ
وﻟ ــﻪ  14ﻧـﻘـﻄــﺔ ،وﻳـﺴـﻌــﻰ ﺑـﻘــﻮة
إ ﻟــﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
أﻣﺎم اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ) ،(4-1واﻟﺘﻲ
ﻗﻠﺼﺖ آﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻤﻤﺘﺎز.

ﺑﺪر اﻟﺨﺎﻟﺪي

ا ﻟـﻔــﺮد ﻳــﺔ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻷو ﻟ ــﻰ ﺑﺘﻘﺪم
أﺻﺤﺎب اﻷرض ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻦ دون رد.
و ﻓــﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،د ﺧــﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق ،ودﻓﻊ ﻣﺪرب اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺑﺒﺪر ﻃــﺎرق ﻟــﺰ ﻳــﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ،
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻘﻪ
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﻨﻈﻢ ،واﻟﻬﺠﻤﺎت

ﺑ ـﻘ ــﻮة ﻓ ــﻲ اﺗـ ـﺠ ــﺎه ﻣ ــﺮﻣ ــﻰ اﻟـ ـﺤ ــﺎرس ﺑ ـﻨــﺪر
ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻟﺘﺮد اﻟﻜﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻤﻮﺳﻮي اﻟﺬي أودﻋﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎك.
وﻛﺜﻒ اﻷﺧﻀﺮ ﻫﺠﻤﺎﺗﻪ ﻹدراك اﻟﺘﻌﺎدل
ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،إﻻ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺠﻬﺮاء ،وﺑﺮاﻋﺔ اﻟﺤﺎرس ﺑﻨﺪر ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺣﺎﻻ دون ذﻟﻚ.

اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺗـ ــﺪة ،ﻣـ ـﻌ ــﻮﻻ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ــﺮﻋ ــﺔ دﻳ ـﻨ ـﻐ ــﺮ،
وأوﻟﺴﻮن ،ودﻳﻤﺒﻲ.
وﻛﺎد اﻟﺠﻬﺮاء ﻳﻌﺰز ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﺒﺮ دﻳﻨﻐﺮ
ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ،إﻻ أن ا ﻟـﻌــﺎر ﺿــﺔ واﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺣﺎﻻ دون ذﻟﻚ.
واﺳﺘﻄﺎع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،60ﺑﻌﺪ أن ﺳﺪد ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺢ

اﻟﺰﻧﻜﻲ ٤ :ﻧﻘﺎط ﺗﺒﻘﻲ اﻟﺸﺒﺎب داﺑﺲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻓﻲ »اﻟﻤﻤﺘﺎز«
ﻟﺒﺤﺚ أﺳﺒﺎب اﻟﺨﺴﺎرة
●

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
ً
اﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮم اﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ،اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪادا
ﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ﻣـ ــﻊ ﻛ ــﺎﻇ ـﻤ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻋـﺸــﺮة ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ
اﻟﻤﻤﺘﺎزة ،واﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎء
اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن
ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
راﺣﺔ ،أﻣﺲ ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮزﻫﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﺑﺜﻼﺛﺔ
أﻫ ـ ــﺪاف ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ ﻫ ــﺪف واﺣ ــﺪ،
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وأﻛــﺪ ﻣــﺪرب ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﺎب
ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ اﻟـ ــﺰﻧ ـ ـﻜـ ــﻲ أن اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ  4ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ
دوري ﭬﻴﭭﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة،
ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟـﺒـﻘــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
وﻋ ـ ـ ــﺪم اﻟـ ـﻬـ ـﺒ ــﻮط إﻟ ـ ــﻰ دوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﻗﺎل إن "اﻟﻔﻮز اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ

اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻨــﺎ ،ﺣﻴﺚ
اﻧـ ـ ــﻪ رﻓـ ـ ــﻊ رﺻـ ـﻴ ــﺪﻧ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ 10
ﻧﻘﺎط ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺎوﻳﻨﺎ ﻣﻊ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ،وﻫﻤﺎ
ﻣﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺻﺮاع
اﻟﻬﺒﻮط".
وأﺿ ـ ــﺎف" :ﻻﻋ ـﺒــﻮ اﻟـﺸـﺒــﺎب
ﻛﺎن ﻳﺪرﻛﻮن ﺟﻴﺪا ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺎراة ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻌﺎدل
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﻀﺎؤل ﻓﺮﺻﺘﻨﺎ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﺎء ،ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ اﻟـ ــﻮﺿـ ــﻊ
اﺧﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ".
وﺷـ ـ ـ ــﺪد اﻟ ــﺰﻧـ ـﻜ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن
ﺻ ــﺮاع اﻟـﻬـﺒــﻮط ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎﻣـ ــﻦ واﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴ ــﻞ
واﻟﺠﻬﺮاء ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﺷﺪه
ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق اﻷرﺑﻊ
ﺳﺘﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ اﻟﻬﺎﺑﻄﻴﻦ.

ﻳ ـﻌ ـﻘــﺪ ﻋ ـﻀ ــﻮ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة ﻧـ ـ ــﺎدي اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ
رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻬﺪ داﺑﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ اﻟﻴﻮم
ﻣ ــﻊ أﻋ ـﻀ ــﺎء اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ واﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ
واﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺤﺚ أﺳﺒﺎب اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻫﺪاف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪف واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ
اﻟﻤﻤﺘﺎزة ،وﺳﻴﺆﻛﺪ داﺑﺲ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺸﺒﺎب ﻗﺪ ﺑﻌﺜﺮت أوراق اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻔﻮز ﻛــﺎن ﻳﻌﻨﻲ اﻗﺘﺮاﺑﻪ ﺑﻘﻮة ﻣﻦ
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﺎز ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﺨﺴﺎرة إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ
ارض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ
اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة.
وﻳـﺴـﺘــﺄﻧــﻒ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﺗــﺪرﻳ ـﺒــﺎﺗــﻪ اﻟـﻴــﻮم
اﻷﺣـ ـ ـ ــﺪ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪادا ﻟـ ـﻤ ــﻮاﺟـ ـﻬـ ـﺘ ــﻪ ﻣــﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻓــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻋ ـﺸــﺮة ﻣﻦ
ﻣ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑـﻌــﺪ
أن ﻣ ـﻨــﺢ اﻟـ ـﻤ ــﺪرب اﻟ ـﺼ ــﺮﺑ ــﻲ رادي
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ راﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﻣﺲ.

واردة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎدل واﻟﻔﻮز ،وﻗﺎل" :ﻓﺮص اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘــﺎز ﻣ ـﺘ ـﺴــﺎوﻳــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ
واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ واﻟﺠﻬﺮاء واﻟﺸﺒﺎب".
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻔــﻮز
وﺣـ ـﺼ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎط اﻟ ـ ـﺜـ ــﻼث ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أن ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻪ
اﺳﺘﺜﻤﺮوا اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺰ اﻟﺸﺒﺎك ﺛﻼث
ﻣــﺮات ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
أﺗ ـﻴ ـﺤــﺖ ﻟ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔــﺮص،
ﻟﻜﻨﻬﻢ أﻫــﺪروﻫــﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ ،وﻫــﺬا ﻫﻮ
اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء.
واﺧﺘﺘﻢ داﺑﺲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻣﺆﻛﺪا
أن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﺎدي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ،
وﻳﺴﺨﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ ﻟ ــﻪ ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
اﻟﺒﻘﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز.

ﻓﻬﺪ داﺑﺲ

اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
وأﻛ ـ ــﺪ داﺑ ـ ــﺲ أن اﻟ ـﺨ ـﺴ ــﺎرة ﻋﻠﻰ
ﻳــﺪ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف،
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم

»ﻧﺎرﻳﺔ« ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ »ﻣﻤﺘﺎز اﻟﻴﺪ«
اﻟﻈﻬﻮر اﻷول ﻟـ »اﻟﺴﻤﺎوي« أﻣﺎم ﺑﺮﻗﺎن اﻟﻴﻮم
●

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻳـﺘـﻄـﻠــﻊ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ إﻟــﻰ
ﻣــﻮاﺻ ـﻠــﺔ ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ اﻧـﺘـﺼــﺎراﺗــﻪ
ﻓﻲ اﻟــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ
ﻣ ـﺴــﺎء اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ،
وﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء
ﺗ ـ ـﻘـ ــﺎم ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة أﺧـ ـ ـ ــﺮى ﺗ ـﺠ ـﻤــﻊ
ﺑﻴﻦ ﺑــﺮﻗــﺎن واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ
ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ .وﺗ ـﻘــﺎم اﻟـﻤـﺒــﺎراﺗــﺎن
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻬﺪ
اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻴﺔ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻲ
اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ اﻟـﻠـﺘـﻴــﻦ ﺟــﺮﺗــﺎ
اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ أﺳ ـﻔ ــﺮت
ﻋ ــﻦ ﻓ ــﻮز اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻛﺎﻇﻤﺔ
) ١٦-١٩ا ﻟ ـ ـﺸـ ــﻮط اﻷول ،(٦-٧
وﺗ ـﻐ ـﻠــﺐ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑــﺮﻗــﺎن
) ٢٠-٢٣ا ﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻷول ،(٨-١٠
ﻟﻴﺮﻓﻊ "اﻷﺑﻴﺾ" رﺻﻴﺪه إﻟﻰ ٥
ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة أﻣﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ
)اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ( ،ﺑ ــ ٣ﻧ ـﻘــﺎط ،ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻞ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺟــﺎﻫــﺪا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ـ ـﺸـ ــﻮة اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮز اﻷول ﻋـﻠــﻰ
ً
ً
ﻛﺎﻇﻤﺔ؛ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ وﻓﻨﻴﺎ ،ﻟﻠﺘﺼﺪي
ً
ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت "اﻷﺑﻴﺾ" ،ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻋﻠﻰ
دﻓﺎع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ اﻟﺤﺎرس
اﻟﻤﺘﺄﻟﻖ ﻣﻬﺪي ﺧﺎن ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ
اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ "اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ".

ﺑﺮﻗﺎن واﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ،وﺑﺮﻗﺎن دون
رﺻﻴﺪ.

اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮﺑﻲ
وﺗﻌﺪ ﻣﺒﺎراة اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻫﻲ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة اﻟﻴﻮم ،ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ،
ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺄﻣﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ درب

اﻻﻧـﺘـﺼــﺎرات ،واﻻﺑـﺘـﻌــﺎد ﺑﺎﻟﻘﻤﺔ،
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﻄـﻤــﻊ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻓــﻲ إﻳـﻘــﺎف
اﻟﻤﺪ اﻷﺑﻴﺾ واﻟﺪﺧﻮل ﺑﻘﻮة ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ.
وﻳ ـﻤ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻷوراق اﻟ ــﺮاﺑـ ـﺤ ــﺔ ،واﻷﻓ ـﻀ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻔ ــﺮدﻳ ــﺔ ،ووﻓ ـ ــﺮة اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ ،ﻟ ــﺬا ﺳ ـﻴ ـﺤــﺎول ﻣــﺪرﺑــﻪ
اﻟـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺰاﺋ ـ ـ ــﺮي ﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﺣ ـ ـﺠـ ــﺎزي

اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ــﻼل ﻣـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎت ﻻﻋ ـﺒ ـﻴ ــﻪ
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ دون
ﻋـ ـﺜ ــﺮات ،ﻣـﻌـﺘـﻤــﺪا ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ وﻧﻮاف اﻟﺸﻤﺮي،
وﺻﺎﻧﻊ اﻷﻟﻌﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺨﻤﻴﺲ،
ﻟﻔﻚ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺮﺑﺎوي اﻟﺼﻠﺐ.
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻳـ ـ ـ ــﺪرك ﻣـ ــﺪرب
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،اﻟ ـﺴ ـﻠــﻮﻓ ـﻴ ـﻨــﻲ ﻣــﺎﺟ ـﻴــﻚ،
أﻧﻪ أﻣــﺎم ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺟــﺪا ،ﻟﻜﻨﻪ

وﻓــﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺴﻌﻰ
ﺑــﺮﻗــﺎن إﻟــﻰ ﻧﻔﺾ ﻏـﺒــﺎر اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ
اﻷوﻟﻰ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
ً
اﻷﻣﺜﻞ ،ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺄر ﻣﻦ ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ
أﻣ ــﺎم اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﻋــﺪم اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ
ً
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻣ ـﺒ ـﻜــﺮا ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺘﻄﻠﻊ
"اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﺎوي" إﻟ ــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﺑــﺪاﻳــﺔ
ﻗـ ــﻮﻳـ ــﺔ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻣ ـ ــﻞ ﺗ ـ ـﻜـ ــﺮار اﻟ ـﻔ ــﻮز
وﺣﺼﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻠﻘﺎء.
وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺤـ ــﺎول ﻣـ ـ ـ ــﺪرب ﺑـ ــﺮﻗـ ــﺎن،
اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮي ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻣ ـﺴ ـﻌ ــﻮدان،
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ اﻷداء
واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع

ﻟـﻠـﻬـﺠــﻮم ،وﺧ ـﺒ ــﺮة ﻻﻋ ـ َـﺒ ــﻲ اﻟـﺨــﻂ
اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﺠﻴﺐ وﺳﻌﺪ
ﺳــﺎﻟــﻢ ،ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋـﻠــﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت
اﻟﻠﻌﺐ ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻻﻋﺒﻲ
"اﻟﺴﻤﺎوي" ،اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻣﺪرﺑﻪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟـﻬـﺠــﻮم اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ اﻟـﺨــﺎﻃــﻒ ﻋﺒﺮ
اﻷﺟ ـﻨ ـﺤ ــﺔ وﺗ ـﺼ ــﻮﻳ ـﺒ ــﺎت ﻻﻋ ـﺒــﻲ
اﻟﺨﻂ اﻟﺨﻠﻔﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮي
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻨﺪ ،ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻠﻘﺎء
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ.

ﻃﺎﻗﻤﺎن ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ وﻋﻤﺎﻧﻲ
ُﻳـ ــﺬﻛـ ــﺮ أن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺆﻗ ـﺘــﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ
ﺑﻄﺎﻗﻤﻲ ﺣﻜﺎم ﻹدارة اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻠــﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز؛ اﻷول
ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﻫﻤﺎ :ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﻮت ،واﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣﻦ
ﺳـﻠـﻄـﻨــﺔ ﻋ ـﻤ ــﺎن ،وﻫ ـﻤ ــﺎ :ﺧﻤﻴﺲ
اﻟﻮﻫﻴﺒﻲ وﻋـﻤــﺮ اﻟﺸﺤﻲ ،وﻇﻬﺮ
اﻟـﻄــﺎﻗـﻤــﺎن ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﺧﻼل
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ.

٢٦
رﻳﺎﺿﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻻﻓﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﻘﻔﺰ
دلبلا

•
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ﺗﺄﻟﻖ اﻟﻔﺎرس راﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎوي
وﺗﻮج ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ارﺗﻔﺎع  ١٤٠ﺳﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻘﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ.

ﺷـﻬــﺪت ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟـﻴــﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
ﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ ﻗﻔﺰ ا ﻟـﺤــﻮا ﺟــﺰ ،اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻘﻔﺰ ﺑﻨﺎدي
اﻟﺼﻴﺪ واﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻻﻓﺘﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﻔﻮق اﻟﻔﺮﺳﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ راﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎوي وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ وﺳﻠﻤﺎن اﻟﻄﻴﻨﺎن
وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻮﺿﻲ.
وﻓﺎز اﻟﻔﺎرس اﻟﺤﺴﺎوي أﻣﺲ اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،واﻟـﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ارﺗـﻔــﺎع  ١٤٠ﺳــﻢ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻓﺎز
اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ ﺑﺸﻮط اﻟﻔﺌﺔ ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ارﺗﻔﺎع  ١٣٠ﺳﻢ.
وﺟﺎء ﻓﻮز اﻟﻔﺎرس اﻟﻄﻴﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪره ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ارﺗﻔﺎع  ١١٠ﺳﻢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻔﺎرس اﻟﻌﻮﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع  ١٢٠ﺳﻢ.
وأﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺷﻮﻃﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ واﻟﻨﺎﺷﺌﺎت
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  ٨٠و ٩٠ﺳﻢ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠ﻓﺎرس وﻓﺎرﺳﺔ،
ﺗﻤﻜﻦ  ٣٦ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺰ دون أﺧﻄﺎء.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻧﺎدي اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻘﻔﺰ ﺑﻨﺎدي اﻟﺼﻴﺪ واﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻧﺤﻮ  ٣٠٠ﻓﺎرس وﻓﺎرﺳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺳﺎن
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ،وﻳﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﻃﺎﻗﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢ دوﻟﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺴﻦ واﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻧﺒﻴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻲ وآﻻء اﻟﺴﻠﻄﺎن.
وﺗ ـﻌــﺪ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ  ٣أﻳـ ــﺎم ،أﻛ ـﺒــﺮ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ
ﻗﺮاﺑﺔ  ٥٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  ١٥٠أﻟﻒ دوﻻر( ،وﺗﺘﻀﻤﻦ إﻗﺎﻣﺔ  ١٤ﺷﻮﻃﺎ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻮط اﻟﻔﺮق.
وﻛﺎن اﻟﻔﺎرﺳﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺮاﻓﻲ وﻓﺎﻃﻤﺔ اﻹدرﻳﺲ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺑﺎﻓﻴﻞ ﻓﻮروﻧﻜﻮ ،ﺗﻮﺟﻮا ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻴﻮم اﻷول اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻨﺖ  ٤أﺷﻮاط ،وﻓﺎز أﻳﻀﺎ اﻟﻔﺎرس اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺘﻲ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع  ١٣٥ﺳﻢ و١٢٥
ﺳﻢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﺰع ﻓﻮروﻧﻜﻮ ﺷﻮط اﻟﺠﻮﻛﺮ اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع
 ١١٥ﺳﻢ ،وﺟﺎء ﻓﻮز اﻹدرﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع  ١٠٥ﺳﻢ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

ﻣﻴﺪاﻟﻴﺘﺎن ﻷﺷﺒﺎل اﻟﻤﺒﺎرزة
ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻷردن

ﺗﺘﻮﻳﺞ أﺑﻄﺎل اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻮز اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ »ﻣﻤﺘﺎز اﻟﺴﻠﺔ«
ﻓﺎز ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﺠﻬﺮاء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻇﻤﺔ
واﻟﺸﺒﺎب واﻟﻘﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول
ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوري
اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ.

أﺷﺒﺎل ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ
ﺣﻘﻖ أ ﺷـﺒــﺎل ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺒﺎرزة ﻣﻴﺪاﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓﻀﻴﺔ
وﺑــﺮوﻧــﺰﻳــﺔ ،ﺿـﻤــﻦ ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﺎت اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻵﺳـﻴــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ -ﻓﺌﺔ
اﻷﺷﺒﺎل واﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ -واﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ٧٠٠ﻻﻋﺐ
وﻻﻋﺒﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮن  ٣٥دوﻟﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺒﺎرزة ﺣﺴﻦ ﻣﺎل اﻟﻠﻪ إن اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺘﻴﻦ
اﻟﻔﻀﻴﺔ واﻟﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ ﺟﺎء ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت "ﺳﺎﺑﺮ" و"اﻳﺒﻴﻪ"
ﻟﻸﺷﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وأﺷﺎد ﻣﺎل اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ،اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻄﺎل
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ورﻓﻌﻬﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼد ﺧﻔﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻔﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ،
اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟـ ٢٧ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻬﺪﻳﺎ اﻹﻧﺠﺎز إﻟﻰ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﻴﺎدة وﺷﻌﺒﺎ.
وﺗﻀﻢ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ  ٨ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ وﻋﻴﺴﻲ ﻃﺎﻟﺐ
وﻳﺤﻴﻰ اﻟﻮﻫﻴﺐ وﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ وﻋﻠﻲ اﻟﻔﻀﻠﻲ وﺳﻠﻄﺎن ﻛﺎﻇﻢ
وﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺎس وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﻬﺪ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

sports@aljarida●com

●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

ﻧ ـﺠــﺢ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻧـ ــﺎدي اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ
ﻓــﻲ ﺧﻄﻒ ﻓــﻮز ﺛﻤﻴﻦ ﻣــﻦ ﻧﻈﻴﺮه
ﻛﺎﻇﻤﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ٧٢-٧٩ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أﻣــﺲ اﻷول ﻋﻠﻰ
ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻧ ـ ـ ـ ــﺎدي اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺮاء ﺿ ـﻤــﻦ
ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻻﻓـﺘـﺘــﺎﺣـﻴــﺔ
ﻟﻠﺪوري اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺷـﻬــﺪت أﻳـﻀــﺎ ﻓــﻮز اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب  ٦٥-٩٠واﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮﻳﻦ .٥٣-٦٨
وﺑــﺬﻟــﻚ ﺣﺼﻞ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ واﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء ﻋـﻠــﻰ أول
ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺎﻟﺖ اﻷﻧــﺪﻳــﺔ اﻟﺨﺎﺳﺮة
اﻟﺸﺒﺎب وﻛﺎﻇﻤﺔ واﻟـﻘــﺮﻳــﻦ ﻧﻘﻄﺔ
واﺣﺪة.
ﺟــﺎء ت ﻣـﺒــﺎراة اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻊ
ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﺗﻘﺪم
ﺑﻬﺎ اﻷﺻﻔﺮ  ٠-٥ﻓﻲ أول دﻗﻴﻘﺔ،
إﻻ أن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟــﻢ ﻳــﺪم ﻃــﻮﻳــﻼ ،إذ

اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻀﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ
ﻧﺠﺤﺖ إدارة ﻧــﺎدي اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻧﺠﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺎدي
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻌﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻋﺎرة ﻟﻤﺪة ﻣﻮﺳﻢ واﺣﺪ.
وﻳﻌﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﻨﺎح ﻣﻜﺴﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺴﻠﺔ
اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺘﺎز
ً
ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ،وﻳﺠﻴﺪ اﻟﻠﻌﺐ اﺳﻔﻞ اﻟﺴﻠﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﻮل ﻗﺎﻣﺘﻪ.

اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻄﺎوﻟﺔ
واﻟـﺘـﻘــﺪم  ،٧-١٣ﻟﻜﻦ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣﺎ
ّ
ﻋ ــﺎد اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ وﻗــﻠــﺺ اﻟ ـﻔــﺎرق
اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول .١٧-١٦
وواﺻـ ـ ــﻞ ﻛــﺎﻇ ـﻤــﺔ أﻓـﻀـﻠـﻴـﺘــﻪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ﻟـﻴـﺘـﻘــﺪم ،٢٠-٢٩
وﻟ ـﻴ ـﺴــﺎرع اﻟ ـﻤ ــﺪرب اﻟـﻤـﻘــﺪوﻧــﻲ
ﻟ ـﺴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎدﺳ ـﻴ ــﺔ ﺟ ــﻮرداﻧ ـﻜ ــﻮ
ﺑﻄﻠﺐ و ﻗــﺖ ﻣﺴﺘﻘﻄﻊ ﻹﻳﻘﺎف
ﺗ ـﻘــﺪم ﻣـﻨــﺎﻓـﺴــﻪ ،وﻛ ــﺎن ﻟــﻪ ذﻟــﻚ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺄﻟﻖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺠﻮم
ً
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎﻛــﺲ اﻟ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ،ﻣـﺴـﺘـﻐــﻼ
ﺳ ـﻴ ـﻄــﺮة ﻻﻋ ـﺒ ـﻴــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻜ ــﺮات
اﻟـﻤــﺮﺗــﺪة )اﻟــﺮﻳ ـﺒــﺎوﻧــﺪ( ﻟﻴﻘﻠﺺ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎرق اﻟـ ــﻰ ﺳ ـﻠ ــﺔ واﺣ ـ ـ ــﺪة ﻣــﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ .٣٨-٣٦
وﺗﺒﺎدل اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ،واﺳـﺘـﻄــﺎع
ﻛ ــﺎﻇـ ـﻤ ــﺔ أن ﻳ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻞ ﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻪ
 ، ٤١ -٤٩ﺑـ ـﻴ ــﺪ أن ا ﻟ ـﻘ ــﺎد ﺳ ـﻴ ــﺔ
ّ
ﺗـﻤــﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌــﺎدل  ٥١-٥١ﻓﻲ
آﺧـ ــﺮ دﻗـﻴـﻘـﺘـﻴــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳـﻌــﻮد
اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ،وﻳﻨﻬﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ .٥٦-٦٠
وﻛـ ـ ــﺎن اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﻧـﻘـﻄــﺔ
اﻟـﺘـﺤــﻮل ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻻﻋـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮ ﻛـ ـ ــﺎﻇ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﻋ ــﻦ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺪة  ٧دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﺴﺮع ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻬﺠﻤﺎت ،اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺒﻮط اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻟ ــﺪى ﺑ ـﻌــﺾ اﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ،وﺳــﻂ
ﺗ ــﺄﻟ ــﻖ ﻻﻋـ ـﺒ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎدﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟ ــﺬي ﺗـﻘــﺪم ،٦٠-٦٦
واﺳﺘﻄﺎع ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎراة
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .٧٢-٧٩
وﺗ ـﻨ ـﻄ ـﻠ ــﻖ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ
اﻟ ـﻘــﺎدﺳ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب ،ﺗﻠﻴﻬﺎ
ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ﻣــﻊ
ﻛﺎﻇﻤﺔ ،ﺛﻢ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﺮﻳﻦ
ﻣــﻊ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﺗ ـﻘــﺎم اﻟـﻤـﺒــﺎرﻳــﺎت
اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻼث ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺻ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ
اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ﺑﻨﺎدي ﻛﺎﻇﻤﺔ.

ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺆﺟﻞ ﻣﺒﺎراة
ﺗـﺴـﺒــﺐ ﺗــﺄﺧــﺮ وﺻ ــﻮل اﻟﺤﻜﻢ
ﻋﺎﺑﺮ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻧﻄﻼق
ﻣﺒﺎراة اﻟﺠﻬﺮاء واﻟﻘﺮﻳﻦ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر أن ﺗـﻘــﺎم ﻓــﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ً
 ٤٫٣٠ﻋﺼﺮا ﻟﻤﺪة ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ.
وأﻛــﺪ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟـ ـﻜـ ـﻨ ــﺪري ،ﻓ ــﻲ رده ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ــﺆال
"اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة" ﺣــﻮل ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
واﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻪ اﻻﺗﺤﺎد،
أن اﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺬار اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻢ اﻻﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ
ﻟـﻠـﻤـﺒــﺎراة ﻗـﺒــﻞ ﻣــﻮﻋــﺪﻫــﺎ ﺑﺴﺎﻋﺔ
ﻟﻈﺮف ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻃﺎرئ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ.
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺤـﻜــﺎم
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﺘﻮﻟﻲ
ﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة ،إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ
اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺒﺘﻲ وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﻨﺎ.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ وﻛﺎﻇﻤﺔ

اﻟﻴﻮﺳﻒ اﺳﺘﻘﺒﻞ »أزرق اﻟﺸﺒﺎب« ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ،أﻣﺲ اﻷول،
وﻓ ــﺪ ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ )اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ( ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟــﻮدﻳــﺔ ،ﻋﻘﺐ
ﺗﻌﺎدﻟﻪ ﻣــﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ
ﺑ ـﻬــﺪف ﻟـﻜــﻞ ﻣـﻨـﻬـﻤــﺎ ،ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺣﻘﻖ
اﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮز ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪ
اﻟـﻤـﻀـﻴــﻒ )اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ( ﺑـﻬــﺪﻓـﻴــﻦ
ﻟﻬﺪف.
وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﺎل اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ
ر ﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة ا ﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻴــﻮﺳــﻒ،

وﻋ ـﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة رﺋـﻴــﺲ
ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ ﻣـﻌــﻦ اﻟــﺮﺷـﻴــﺪ،
و ﻋ ـ ـﻀـ ــﻮ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة ﻓـﻬــﺪ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺳﺎﻟﻢ ﺳـﻌــﺪون ،وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ د .أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ،
وﻣـ ــﺪرب ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻷول
اﻟﻜﺮواﺗﻲ روﻣﻴﻮ ﺟﻮزاك.
وأﺷﺎد اﻟﻴﻮﺳﻒ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻘﺐ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻣﻮﺟﻬﺎ اﻟﺸﻜﺮ ﻷﻋﻀﺎء
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟــﻼﻋ ـﺒ ـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟـﺘــﻲ
ﺑﺬﻟﻮﻫﺎ وﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺒﺎب ،ﺣﺘﻰ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟـﻬــﺪف اﻟـﻤــﺄﻣــﻮل ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻞ
إﻟــﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس آﺳﻴﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب،
واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺠ ــﺮى ﻣ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ
اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ،أن ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺒﺎب
ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ ﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﻛﺄس
آﺳﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰه.

ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ أﻣﺲ اﻷول

)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮرج رﻳﺠﻲ(

ﺻﺎﻓﺮة أوزﺑﻜﻴﺔ ﻹدارة
ﻟﻘﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
●

ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ

أرﺳﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻰ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوزﺑﻜﻲ ،ﻃﺎﻟﺐ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻃﺎﻗﻢ
ﺣﻜﺎم دوري ﻹدارة ﻣﺒﺎراة اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر ﻟ ـﻬــﺎ اﻷرﺑ ـ ـﻌـ ــﺎء اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دوري ﭬﻴﭭﺎ.
وﺗــﻮﺻــﻞ اﻻﺗـﺤــﺎد إﻟــﻰ اﺗـﻔــﺎق ﻣــﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻹدارة اﻟـﻠـﻘــﺎء ،ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﻋــﺪم
رد اﻻﺗﺤﺎد اﻷوزﺑﻜﻲ أو اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺢ
ﻃﺎﻗﻢ دوﻟﻲ.

ﻣﺎراﺛﻮن ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ وأﺗﻼﻧﺘﺎ وﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﻳﻀﻤﻦ اﻟـ »ﺑﻼي أوف«

ﺑﻠﻴﺪﺳﻮ ﻧﺠﻢ ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻴﻜﺮز

ﺗـ ـﻔ ــﻮق ﺷ ـﻴ ـﻜــﺎﻏــﻮ ﺑ ــﻮﻟ ــﺰ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ
أﺗــﻼﻧ ـﺘــﺎ ﻫــﻮﻛــﺲ ﺑـﻌــﺪ ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻣــﺎراﺛــﻮﻧـﻴــﺔ
ﺷﻬﺪت أرﺑﻌﺔ أﺷﻮاط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺿﻤﻦ دوري
ﻛــﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،واﻟــﺬي
ﺑــﺎت ﻣـﻴـﻠــﻮوﻛــﻲ ﺑــﺎﻛــﺲ أول ﻓــﺮﻳــﻖ ﻳﻀﻤﻦ
ﺑﻠﻮغ أدواره اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ "ﺑﻼي أوف".
وﻗﺎد زاك ﻻﻓﻴﻦ ﺑﻨﻘﺎﻃﻪ اﻟـ ،٤٧اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﻟﻠﻔﻮز ﻋﻠﻰ أﺗﻼﻧﺘﺎ -١٦٨
 ،١٦١ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﻮق ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻟـ ــﻮس أﻧ ـﺠ ـﻴ ــﺲ ﻟ ـﻴ ـﻜ ــﺮز وﻧ ـﺠ ـﻤ ــﻪ ﻟ ـﻴ ـﺒــﺮون
ﺟﻴﻤﺲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ .١٢٠-١٣١
وﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﺳﺘﻀﺎﻓﻬﺎ أﺗﻼﻧﺘﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ،
ﺳـﺠــﻞ ﻻﻋـﺒــﻪ ﺗ ــﺮاي ﻳــﻮﻧــﻎ  ٤٩ﻧﻘﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ
اﻷﻋ ـﻠــﻰ أﻳ ـﻀــﺎ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮﺗــﻪ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺨﺴﺎرة أﻣﺎم
ﻣـﻨــﺎﻓــﺲ ﺣـﻘــﻖ أﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻘــﺎط ﻓﻲ
ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة ﺧﻼل ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،ﻣﺤﻄﻤﺎ رﻗﻤﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ ﻣﺎرس  ،١٩٨٤ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺎز
ﻋﻠﻰ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ  ١٥٥-١٥٦ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺷﻬﺪت
أﻳﻀﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻮاط إﺿﺎﻓﻴﺔ.
وﻣ ــﻊ  ٣٢٩ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﺑــﺎﺗــﺖ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوري ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺠﻤﻮع

ﻧـﻘــﺎط اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ  ٣٧٠ﻧﻘﻄﺔ )ﻣـﺒــﺎراة
ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺴﺘﻮﻧﺰ وﻧﺎﻏﺘﺲ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ١٩٨٣
اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺪ  ٣أﺷﻮاط إﺿﺎﻓﻴﺔ( ،و ٣٣٧ﻧﻘﻄﺔ
ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺲ وﺳﺒﻴﺮز ﻓﻲ ﻣﺎرس .١٩٨٢
وﺷـ ـﻬ ــﺪت اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﻧ ــﺪﻳ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﺑﻴﻦ
اﻟـﻔــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ ،ﻣــﻊ ﺗـﺒــﺎدﻟـﻬـﻤــﺎ اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋﻠﻰ
أرﺑﺎﻋﻬﺎ ،إذ أﻧﻬﻰ أﺗﻼﻧﺘﺎ اﻷول ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
 ،٢٦-٣٣ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﻮق ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ -٣١
 ،٢٧وﺻﻨﻊ اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ) ،(٢٤ -٣٨ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻌﻮد أﺗﻼﻧﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ وﻳﻨﻬﻴﻪ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ .٢٩-٤٠
وﻛﺎن أﺗﻼﻧﺘﺎ اﻷﻗﺮب ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻤﺒﺎراة ﻓﻲ
وﻗﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻻﻋﺐ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ أوﺗﻮ
ﺑــﻮرﺗــﺮ ﺟــﻮﻧ ـﻴــﻮر أﻓ ــﺎد ﻣــﻦ ﺧـﻄــﺄ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
 ٣رﻣـﻴــﺎت ﺣــﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑ ـ  ٠٫٤ﺛﺎﻧﻴﺔ،
وﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻠـﻬــﺎ ﺟـﻤـﻴـﻌـﻬــﺎ ،ﻟﻴﺠﺮ
اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻹﺿﺎﻓﻲ.
وﻛﺎن ﺗﺮاي ﻳﻮﻧﻎ ﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﻫﻮﻛﺲ اﻟﺘﻘﺪم
ﺑﺜﻼث ﻧﻘﺎط ) (١٢١-١٢٤ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ
ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻘﻮس ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ
ﺑﺜﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
وﻋﺎد ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺮﻣﻴﺎت اﻟﺤﺮة اﻟﺜﻼث

ﻟﻴﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ،وﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﻼﻋﺐ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻠ ـﻨــﺪي اﻟـ ـﺸ ــﺎب ﻻوري ﻣ ــﺎرﻛ ــﺎﻧ ــﻦ )٢١
ﻋﺎﻣﺎ( ،إذ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻣﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ،وﺳﺪد ﺑﻨﺠﺎح رﻣﻴﺎﺗﻪ
اﻟﺤﺮة ،ﻟﻴﻤﻨﺢ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺘﻘﺪم  ١٥٩-١٦٢ﻗﺒﻞ
ﻧﺤﻮ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮط اﻹﺿﺎﻓﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ .وﻟﻢ ﻳﻔﻘﺪ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻌﺪ ﻫﺬه
اﻟﻤﺤﺎوﻻت.
وﻛ ــﺎن ﻻﻓـﻴــﻦ ) ٢٣ﻋــﺎﻣــﺎ( أﻓـﻀــﻞ ﻣﺴﺠﻞ
ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻘﻪ ،وأﻧﻬﻰ اﻟﻤﺒﺎراة ﺑــ ٤٧ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ
 ٩ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و ٩ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳــﺎﻫــﻢ ﻣــﺎرﻛــﺎﻧــﻦ ﺑ ــ ٣١ﻧﻘﻄﺔ و ١٧ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ،
وأوﺗـ ــﻮ ﺑ ــﻮرﺗ ــﺮ ﺟــﻮﻧ ـﻴــﻮر ﺑـ ــ ٣١ﻧـﻘـﻄــﺔ و١٠
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت.
وﺑ ـ ـ ـ ــﺎت ﻣـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪر ﺗ ــﺮﺗـ ـﻴ ــﺐ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ،
ﻣـﻴـﻠــﻮوﻛــﻲ ،أول ﻓــﺮﻳــﻖ ﻳـﻀـﻤــﻦ ﺧ ــﻮض اﻟ ـ
"ﺑ ــﻼي أوف" ﻫــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ،اذ رﻓــﻊ ﺑﻔﻮزه
ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻜﺮز ،رﺻﻴﺪه اﻟﻰ  ٤٨اﻧﺘﺼﺎرا )ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ١٤ﺧﺴﺎرة( ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻘﻖ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻮزه
اﻟـﺴــﺎﺑــﻊ ﺗــﻮاﻟـﻴــﺎ ،وﻟــﻢ ﻳﺘﻠﻖ ﺳــﻮى ﺧﺴﺎرة
واﺣﺪة ﻓﻲ آﺧﺮ  ١٤ﻣﺒﺎراة.

وﻳ ــﺪﻳ ــﻦ ﻣ ـﻴ ـﻠ ــﻮوﻛ ــﻲ ﺑـ ـﻔ ــﻮزه اﻟ ـ ــﻰ إرﻳ ــﻚ
ﺑ ـﻠ ـﻴــﺪﺳــﻮ اﻟ ـ ــﺬي ﻛـ ــﺎن أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻣ ـﺴ ـﺠــﻞ ﻓــﻲ
ﺻ ـﻔ ــﻮﻓ ــﻪ ﻣ ــﻊ  ٣١ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ )اﻷﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻟ ــﻪ ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ( و ٩ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و ٥ﺗﻤﺮﻳﺮات.
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻛ ـ ــﺎن ﻟـ ـﻴـ ـﺒ ــﺮون ﺟـﻴـﻤــﺲ
وﺑ ــﺮاﻧ ــﺪون إﻳ ـﻨ ـﻐــﺮام اﻷﻓ ـﻀــﻞ ﻓــﻲ ﺻﻔﻮف
ﻟ ـﻴ ـﻜ ــﺮز ،إذ ﺳ ـﺠــﻞ اﻷول  ٣١ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﻣ ــﻊ ٧
ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺎت و ١٠ﺗ ـﻤ ــﺮﻳ ــﺮات ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺳــﺎﻫــﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑـ ٣١ﻧﻘﻄﺔ و ٨ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت.
أﻣ ــﺎ ﺛ ــﺎﻧ ــﻲ ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ
ﺗﻮروﻧﺘﻮ راﺑﺘﻮرز ،ﻓﺤﻘﻖ ﻓﻮزا ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ ﺑــﻮرﺗــﻼﻧــﺪ ﺗــﺮاﻳــﻞ ﺑــﻼﻳــﺰرز ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 ،١١٧-١١٩ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻨﺠﻤﻪ
ﻛﺎوﻫﻲ ﻟﻴﻨﺎرد ﻗﺒﻞ  ١٫٥ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
وﻓــﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻷﺧ ــﺮى ،ﻓــﺎز ﺑﻮﺳﻄﻦ
ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ ﻋﻠﻰ واﺷـﻨـﻄــﻦ وﻳ ــﺰاردز - ١٠٧
 ،٩٦وﺗـﺸــﺎرﻟــﻮت ﻫﻮرﻧﺘﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ
ﻧﺘﺲ  ،١١٢-١٢٣وﻟــﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻛﻠﻴﺒﻴﺮز
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﺮاﻣﻨﺘﻮ ﻛﻴﻨﻐﺰ  ،١٠٩ -١١٦وﻧﻴﻮ
أور ﻟ ـﻴــﺎ ﻧــﺰ ﺑﻴﻠﻴﻜﺎﻧﺰ ﻋـﻠــﻰ ﻓﻴﻨﻴﻜﺲ ﺻﻨﺰ
.١١٦-١٣٠
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رﻳﺎﺿﺔ

ﻛﻴﻦ وﻟﻮرﻳﺲ ﻳﻨﻘﺬان ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم أﻣﺎم أرﺳﻨﺎل
ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،أﻧﻘﺬ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
ﻫﺎري ﻛﻴﻦ وﺣﺎرس اﻟﻤﺮﻣﻰ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﻮﻏﻮ ﻟﻮرﻳﺲ
ﻓﺮﻳﻘﻬﻤﺎ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﺑﺈدراك
اﻷول اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻊ أرﺳﻨﺎل
 ،١-١وﺗﺼﺪي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﻛﻠﺔ
ﺟﺰاء ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة.

أﻧ ـ ـﻘـ ــﺬ اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ ﻫ ـ ـ ـ ــﺎري ﻛـﻴــﻦ
وﺣــﺎرس اﻟﻤﺮﻣﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﻮﻏﻮ
ﻟ ــﻮرﻳ ــﺲ ﻓــﺮﻳـﻘـﻬـﻤــﺎ ﺗــﻮﺗ ـﻨ ـﻬــﺎم ﻣﻦ
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز ﻟ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم،
ﺑــﺈدراك اﻷول اﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻊ اﻟﻀﻴﻒ
اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ أرﺳﻨﺎل  1-1ﻣﻦ ﺧﻼل رﻛﻠﺔ
ﺟﺰاء ،وﺗﺼﺪي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﻛﻠﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة
أﻣﺲ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ــﺎدى ﻓ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﻖ اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺪرب
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻣﺎورﻳﺴﻴﻮ ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ
ﺗ ـﻠ ـﻘــﻲ اﻟـ ـﺨـ ـﺴ ــﺎرة اﻟ ـﺘ ــﺎﺳ ـﻌ ــﺔ ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﻮﺳﻢ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوري.
واﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺢ أرﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎل اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻐﻞ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻻﻛﺎزﻳﺖ ﺧﻄﺄ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ
داﻓ ـﻴ ـﻨ ـﺴــﻮن ﺳــﺎﻧـﺸـﻴــﺰ ﻓ ــﻲ إﺑ ـﻌــﺎد
اﻟﻜﺮة ،ﻓﺎﻗﺘﻨﺼﻬﺎ وﻣﺮرﻫﺎ ﻣﺘﻘﻨﺔ
ﺑﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ راﻣﺴﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺳﺮﻳﻌﺎ،
ﻓﻘﻄﻊ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻃ ــﻮل اﻟﻤﻠﻌﺐ
وراوغ ﻟــﻮرﻳــﺲ ﺑـﺒــﺮاﻋــﺔ وﺗﺨﻄﺎه
ﻗﺒﻞ دﻓﻊ اﻟﻜﺮة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺮﻣﻰ
اﻟﺨﺎﻟﻲ ).(16
وﺿﻐﻂ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺪف،
وﻛﺎن ﻟﻪ ﻫﺪف ﻣﻠﻐﻰ ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺘﺴﻠﻞ
ﺳﺠﻠﻪ ﻛﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  24ﺑﻜﺮة
رأﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ رﻛﻠﺔ ﺣﺮة.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻟـ ـ "ﺗــﻮﺗ ـﻨ ـﻬــﺎم" ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ

ﺧﻄﻴﺮة ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﺑﻌﻴﺪة ﻟﻤﺪاﻓﻌﻪ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻳ ــﺎن ﻓـﻴــﺮﺗــﻮﻧـﻐــﻦ ﻣـ ّـﺮت
ﺑ ـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟ ـﻘــﺎﺋــﻢ ) ،(39رد ﻋﻠﻴﻬﺎ
أرﺳﻨﺎل ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻣﺘﻘﻨﺔ اﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي أﻟﻴﻜﺲ أﻳﻮوﺑﻲ )،(41
ﺗﺼﺪى ﻟﻬﺎ ﻟﻮرﻳﺲ ﺑﺒﺮاﻋﺔ.
وﺳـﻨـﺤــﺖ ﻟـ ـ "ﺗــﻮﺗ ـﻨ ـﻬــﺎم" أﺧﻄﺮ
ﻓــﺮص اﻟـﺸــﻮط اﻷول ) ،(44ﻋﻨﺪﻣﺎ
رﻓـ ــﻊ ﻛ ـﻴ ــﻦ ﻛـ ــﺮة ﻟ ــﺪاﺧ ــﻞ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﻻﻗ ــﺎﻫ ــﺎ اﻟ ــﺪﻧ ـﻤ ــﺎرﻛ ــﻲ ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎن
إرﻳـﻜـﺴــﻦ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة أرﺿـﻴــﺔ "ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺎﻳﺮ" ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ،ﺗﺼﺪى
ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺎرس اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻴﻨﻮ
ﺑـﺼـﻌــﻮﺑــﺔ ،ﻟـﺘـﻌــﻮد اﻟ ــﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻴﺴﻮﻛﻮ ﻓﺴﺪدﻫﺎ ﻗﻮﻳﺔ
أﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻴﻨﻮ ﻣﺠﺪدا.
وﻓﻲ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ،دﻓﻊ إﻳﻤﻴﺮي
ﺑﺄوزﻳﻞ وأوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ راﻣﺴﻲ
وﻻﻛ ــﺎزﻳ ــﺖ ﺗ ــﻮاﻟ ـﻴ ــﺎ ،وﺳ ــﻂ زﻳ ــﺎدة
ﺿﻐﻂ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎدل.
وﻛ ـ ــﺎن ﻟــﻼﻋ ـﺒــﻲ ﺑــﻮﻛـﻴـﺘـﻴـﻨــﻮ ﻣﺎ
أرادوا ،إذ ﺗﻌﺮض ﻛﻴﻦ ﻗﺒﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ
 20دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻮط ﻟﻠﺪﻓﻊ
ﻣــﻦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺷـﻜــﻮدران ﻣﺼﻄﻔﻲ
ﻓــﻲ أﺛـﻨــﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻻرﺗ ـﻘــﺎء ﻟﻜﺮة
ﻋ ــﺮﺿـ ـﻴ ــﺔ .وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ــﺮﻏـ ــﻢ ﻣـ ــﻦ أن
اﻟﻠﻘﻄﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ أﻇﻬﺮت وﺟﻮد
ﺷﻜﻮك ﺣﻮل وﺟﻮد ﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ
ﺗﺴﻠﻞ ،ﻓﻘﺪ اﺣﺘﺴﺐ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎراة
أﻧﻄﻮﻧﻲ ﺗﺎﻳﻠﻮر رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ﻧﻔﺬﻫﺎ

ﻣﺎﻧﻲ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻠﻌﺐ رأس ﺣﺮﺑﺔ
أﺑ ــﺪى ﺳــﺎدﻳــﻮ ﻣــﺎﻧــﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل ﺗــﺮﺣ ـﻴ ـﺒــﻪ ﺑ ـﻤــﻮاﺻ ـﻠــﺔ
اﻟﻠﻌﺐ رأس ﺣﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
إﻳ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮﺗـ ـ ــﻮن ،ﻓـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎراة ﻗ ـﻤــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوري اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎز
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻴﻮم ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ
ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻔــﻮز -5ﺻـﻔــﺮ ﻋﻠﻰ
واﺗﻔﻮرد ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك ﻣ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ
زﻣ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺎب اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ
روﺑﺮﺗﻮ ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ ،وﻇﻬﺮ اﻟﻼﻋﺐ
اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ راﺋــﻊ ،وﺳﺠﻞ
اﻟـﻬــﺪف اﻷول ﺑﻀﺮﺑﺔ رأس ﻣﻦ
ﻣـ ــﺪى ﻗ ــﺮﻳ ــﺐ ،ﺛ ــﻢ أﺿ ـ ــﺎف ﻫــﺪﻓــﺎ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة راﺋﻌﺔ ﺑﻜﻌﺐ اﻟﻘﺪم.
وﺗﻌﺎﻓﻰ ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻜــﺎﺣــﻞ ورﺑ ـﻤــﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﻣــﺎم
إﻳﻔﺮﺗﻮن.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟـﺸـﺒـﻜــﺔ ﺳـﻜــﺎي
ﺳ ـ ـﺒـ ــﻮرﺗـ ــﺲ "ﻛ ـ ـﻨـ ــﺖ ﻣ ـﺤ ـﻈــﻮﻇــﺎ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﻻ أﻫﺘﻢ
ﺑــﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ .أﻛ ــﻮن ﺳﻌﻴﺪا

ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎر أو ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻴﻤﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ إذا ﻛــﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ أو
اﻟـ ـﻤ ــﺪرب ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ وﺟ ــﻮدي
ﻛ ــﺮأس ﺣــﺮﺑــﺔ ﻓــﺄﻧــﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ".

وأﺿ ــﺎف "ﺑـﻜــﻞ أﻣــﺎﻧــﺔ ﺷﻌﺮت
ﺑــﺎﻟــﺪﻫ ـﺸــﺔ ،وﻟ ــﻢ أﻟ ـﻌ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﻞ وﺷـ ـ ـﻌ ـ ــﺮت
ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ".

ﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر ﻟﻴﻨﻮ اﻟــﺬي ارﺗﻤﻰ
ﻳﻤﻴﻨﺎ ).(74
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪت اﻟـ ــﺪﻗـ ــﺎﺋـ ــﻖ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة
ﺗﺴﺎرﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓــﻲ اﻹﻳ ـﻘــﺎع ،وﻛــﺎد
أرﺳ ـﻨــﺎل ﻳﻌﻴﺪ اﻷﻣ ــﻮر ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺼﻞ أوﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻎ ﻋﻠﻰ رﻛﻠﺔ
ﺟــﺰاء إﺛﺮ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ )،(89
وﺳﻂ اﻋﺘﺮاض ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻲ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم.
وأﻧﻬﻰ أرﺳﻨﺎل اﻟﻤﺒﺎراة ﺑﻌﺸﺮة
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻃــﺮد اﻷوروﻏــﻮﻳــﺎﻧــﻲ
ﻟﻮﻛﺎس ﺗﻮرﻳﺮا )ّ (90+1ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﺛﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﻄﺮ
ﻋﻠﻰ داﻧﻲ روز.

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﻮاﺟﻪ إﻳﻔﺮﺗﻮن
ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ﻟـﻴـﻔــﺮﺑــﻮل اﻟـﻤـﺘـﺼــﺪر وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ ،ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟـ 29ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻣﺒﺎراة
درﺑـ ـ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل وﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ
إﻳﻔﺮﺗﻮن اﻟﻴﻮم.
وﻳـﺨــﻮض ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﺿﺪ ﺟﺎره اﻷزرق ﺑﻌﺪ ﻓﻮز ﻛﺎﺳﺢ
ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ واﺗﻔﻮرد -5ﺻﻔﺮ ،ﻫﺪأ
ﻣــﻦ وﻗــﻊ ﺗﻌﺎدﻻﺗﻪ اﻷرﺑ ــﻊ ﻓــﻲ آﺧﺮ
 5ﻣﺒﺎرﻳﺎت.
وﻋﺠﺰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻋﻦ ﻫﺰ اﻟﺸﺒﺎك
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري وﺑ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮن ﻣ ـﻴــﻮﻧ ـﻴــﺦ

ﻓﺮﺣﺔ ﻛﻴﻦ ﺑﺘﺼﺪي ﻟﻮرﻳﺲ ﻟﺮﻛﻠﺔ اﻟﺠﺰاء
اﻻﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ ذﻫ ــﺎب ﺛـﻤــﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ
دوري اﺑ ـﻄــﺎل اوروﺑـ ـ ــﺎ ،ﻟـﻜــﻦ ﻻﻋــﺐ
وﺳ ـﻄ ــﻪ اﻟ ـﻬ ــﻮﻟ ـﻨ ــﺪي ﺟــﻮرﺟـﻴـﻨـﻴــﻮ
ﻓﻴﻨﺎﻟﺪوم ﻳﺆﻛﺪ أن ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻘﺪ
اﻻﻳ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﺑـ ـﻘ ــﺪرﺗ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ إﺳـ ـﻘ ــﺎط
ﺧ ـﺼ ــﻮﻣ ــﻪ رﻏـ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻬ ـﻨــﺎت ﺣ ــﻮل
رﺿــﻮﺧــﻪ ﻟـﻀـﻐــﻮط اﻟ ـﺼــﺮاع ﻋﻠﻰ
ﻟﻘﺐ أول ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻣﻨﺬ .1990
وأﺳـ ـﻜـ ـﺘ ــﺖ ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪرب

ﻧﻴﻤﺎر :إﺻﺎﺑﺘﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎل
ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻦ
أﻛﺪ ﻧﺠﻢ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﻴﻤﺎر دا ﺳﻴﻠﻔﺎ ،ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،أن اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻮأ ﻣﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ.
وأوﺿــﺢ ﻧﻴﻤﺎر ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن "ﺟﻠﻮﺑﻮ"
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ ،أن اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻣﺠﺮد ﻛﺴﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﻂ اﻟﻘﺪم ،وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﻧﻰ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺰق
ﻓﻲ أرﺑﻄﺔ اﻟﻜﺎﺣﻞ.
وﻋ ــﺎد ﻧـﻴـﻤــﺎر ،اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ أﻳـﻀــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،إﻟﻰ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ  2018ﻓﻲ روﺳﻴﺎ
ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ،وﺷــﺎرك ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺧﺮج ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻣﺒﻜﺮا.
وأوﺿﺢ" :إﺻﺎﺑﺘﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﻜﺴﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﻂ
اﻟﻘﺪم ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺰق ﻓﻲ أرﺑﻄﺔ اﻟﻜﺎﺣﻞ ،ﻟﻬﺬا اﺣﺘﺠﺖ إﻟﻰ
وﻗــﺖ ﻃــﻮﻳــﻞ ،وﻛــﺎن اﻷﻣــﺮ أﻛﺜﺮ أﻟﻤﺎ ﻣﻤﺎ أﻋﺎﻧﻴﻪ اﻵن ،إﺻﺎﺑﺔ
اﻟﻜﺎﺣﻞ ﺗﺜﻴﺮ اﻹزﻋﺎج واﻟﻤﻠﻞ داﺋﻤﺎ وﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج".
وﻳﻐﻴﺐ ﻧﻴﻤﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  23ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
)د ب أ(

اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮرﻏﻦ ﻛﻠﻮب اﻟﻤﺸﻜﻜﻴﻦ
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أﻛـﺒــﺮ ﻓــﻮز ﺧــﻼل 12
ﺷﻬﺮا ،ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ
ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻴﻪ واﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
اﻟﻌﻤﻼق ﻓﻴﺮﺟﻴﻞ ﻓﺎن داﻳﻚ.
وﺗﺎﺑﻊ ﻓﻴﻨﺎﻟﺪوم" :ﻷﻛﻮن ﻋﺎدﻻ،
ﺷـﻌــﺮت دوﻣ ــﺎ ﺑــﺄﻧـﻨــﺎ ﺳـﻨـﻌــﻮد اﻟــﻰ
اﻟﻤﺴﺎر .ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ".
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ

ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻓﻲ إﻋﻼﻧﺎت ﺗﺬاﻛﺮ ﻣﺎن
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ
أﺛ ـ ـ ـ ــﺎرت ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺮوﻳـ ـﺠ ــﻲ أوﻟ ـ ـ ــﻲ ﻏ ــﻮﻧ ــﺎر
ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻓــﻲ ﺷــﺮ ﻳــﻂ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻣﻮﺳﻢ
 2019-2018ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺗﻜﻬﻨﺎت ﺣﻮل ﻣﻴﻞ إدارة اﻟﻨﺎدي ﻟﻺﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪرﺑﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻋﻴﻦ ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺪرﺑﺎ
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻠﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺧﻠﻔﺎ
ﻟﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ اﻟﺬي أﻗﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺳﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،إﻻ أن اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ّ
ﺑﺪل أداء اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري ،وﻗﺎده اﻟﻰ ﺧﻮض  14ﻣﺒﺎراة ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻦ دون ﻫﺰﻳﻤﺔ )ﺑﻴﻨﻬﺎ  12ﻓﻮزا(.
وﻋ ــﺰز ﻫ ــﺬا اﻷداء ،إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟ ــﻰ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ﻟﺪى اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ وﻣﺸﺠﻌﻲ
اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـ ــﺬي ﺳـﺒــﻖ ﻟ ــﻪ أن داﻓـ ــﻊ ﻋ ــﻦ أﻟ ــﻮاﻧ ــﻪ ،ﻣﻦ
اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
ﻟـ ــﺪى ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨــﻪ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ــﺮﺟ ــﺢ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻤ ــﺪرب
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻴﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻣﺎورﻳﺴﻴﻮ ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ ﻣﺪرب ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﺣﺎﻟﻴﺎ.

أوﻏﺴﺒﻮرغ ﻳﺴﻘﻂ دورﺗﻤﻮﻧﺪ
ﻣﻨﺢ أوﻏـﺴـﺒــﻮرغ ﻫﺪﻳﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻟﺒﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ ﺿﻴﻔﻪ ﺑــﻮروﺳـﻴــﺎ دورﺗـﻤــﻮﻧــﺪ  ،1-2أﻣﺲ
اﻷول ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟــﺪوري
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ّ
وﺗﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻋﻨﺪ  54ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
رﻓــﻊ أوﻏـﺴـﺒــﻮرغ رﺻـﻴــﺪه إﻟــﻰ  21وﻇــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ.
وﺧـ ــﺎض اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ "اﻷﺻـ ـﻔ ــﺮ واﻷﺳ ـ ـ ــﻮد" اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة
ً
ﻣـﺴـﺘـﻌـﻴــﺪا ﻗــﺎﺋــﺪه وﻫ ــﺪاﻓ ــﻪ وﺻــﺎﻧــﻊ أﻟـﻌــﺎﺑــﻪ ﻣــﺎرﻛــﻮ
ً
روﻳـ ــﺲ ،وواﺿ ـﻌ ــﺎ ﻧـﺼــﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ اﻟـﻠـﻘــﺎء اﻟـﻤـﻬــﻢ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دوري أﺑ ـﻄــﺎل أوروﺑ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ أرﺿ ــﻪ ،ﻣﻠﻌﺐ
ً
"ﺳﻴﻐﻨﺎل إﻳــﺪوﻧــﺎ ﺑ ــﺎرك" ،إذ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻘﻠﺐ
ً
ﺗﺨﻠﻔﻪ ذﻫﺎﺑﺎ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ أﻣﺎم ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﺒﺎراﺗﻬﺎ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋ ــﺎم  2013ﻗـﺒــﻞ أن ﻳﺨﺴﺮ أﻣ ــﺎم ﻣﻮاﻃﻨﻪ
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ .2-1
ً
وﺑﺪأ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺿﻐﻮﻃﺎﺗﻪ ﻣﺒﻜﺮا ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف
ً
اﻟﺴﺒﻖ ،إﻻ أن ﺷﺒﺎﻛﻪ ﺗﻠﻘﺖ ﻫﺪﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺠﺮﻳﺎت
اﻟﻠﻌﺐ ،إﺛــﺮ ﺧﻄﺄ ﻓــﺎدح ﻣــﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ دان-
اﻛﺴﻞ زاﻏﺎدو ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ،ﻓﻮﺻﻠﺖ اﻟﻜﺮة إﻟﻰ أﻧﺪري

ﻫﺎن ،اﻟﺬي ﻣﺮرﻫﺎ ﻋﺮﺿﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺴﺪدﻫﺎ
ﺟﻲ وارﺗﻤﻰ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أﺷﺮف
ﺣﻜﻴﻤﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ اﻟﻜﺮة إﻟﻰ اﻟﻜﻮري اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ً
ﻣﺠﺪدا ،ﻓﺴﺪدﻫﺎ ﺑﻴﺴﺮاه ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻴﺴﺮى
ﻟﻠﻤﺮﻣﻰ ).(24
وﺳﺠﻞ أوﻏﺴﺒﻮرغ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ واﺣــﺪة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أﻫﺪر دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺧﻤﺲ ﻓﺮص ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻷول.
ً
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﺸــﻮط اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ،ﻟــﻢ ﺗـﺘـﺒــﺪل اﻟ ـﺤــﺎل ﻛـﺜـﻴــﺮا،
ً
إذ ﺗﺎﺑﻊ دورﺗـﻤــﻮﻧــﺪ ﺿﻐﻄﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ اﺻـﻄــﺪم ﻣﺠﺪدا
ً
ً
ﺑﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﻴﻒ ،اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ً
ﻋـﺒــﺮ ﺟــﻲ اﻟ ــﺬي اﺳـﺘـﻐــﻞ ﺧـﻄــﺄ ﻓــﺎدﺣــﺎ ﻟﺤﻜﻴﻤﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ،ﻓﻘﻄﻊ اﻟﻜﺮة واﻧﻄﻠﻖ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﻀﻴﻮف
وﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﺪاﻓﻊ واﻏــﺎدو ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺪدﻫﺎ ﺑﺬﻛﺎء
ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻴﺴﺮى اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻟﻠﺤﺎرس اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
روﻣﺎن ﺑﻮرﻛﻲ ).(67
ّ
وﻗﻠﺺ أﻟﻜﺎﺳﻴﺮ ،اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺪرب اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي
ﻟﻮﺳﻴﺎن ﻓﺎﻓﺮ ﻣﻜﺎن روﻳﺲ ) ،(66اﻟﻔﺎرق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ
ﻛﺮة داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺎرﻳﻮ ﻏﻮﺗﺴﻪ ﻓﻠﻌﺒﻬﺎ ﺑﻴﻤﻨﺎه
ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر اﻟﺤﺎرس اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻏﺮﻳﻐﻮر ﻛﻮﺑﻞ ).(81

اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻛ ــﺎن ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺜﺒﺎت ﻧﺤﻮ ﻟﻘﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻗﺘﻞ
اﻟﺪراﻣﺎ واﻟﺤﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﺮﻟﻴﻎ.
وﺑﻌﺪ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻔﻮز ﻻﻓﺖ
ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﺗـﻨـﻬــﺎم ،ﻳﺒﺤﺚ اﻻﻳـﻄــﺎﻟــﻲ
ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ ﺳﺎري ﻋﻦ ﻓﻮز ﺟﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺟــﺎره ﻓﻲ ﻏــﺮب ﻟﻨﺪن ﻓﻮﻟﻬﺎم
وﺻﻴﻒ اﻟﻘﺎع ﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻔﻘﻮد ﻓﻲ
ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد ﺑﺮﻳﺪج.

وﺗـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﺖ ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ
ﻟﻴﺴﻘﻂ اﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس وﺳﻂ
اﻧﺘﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ ﻟﻤﺪرﺑﻪ ﺳﺎري ،ﻗﺒﻞ
أن ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺒﺎراة ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻛﺄس اﻟﺮاﺑﻄﺔ أزﻣﺔ ﻋﺼﻴﺎن ﺣﺎرﺳﻪ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻛﻴﺒﺎ ارﻳﺴﺎﺑﺎﻻﻏﺎ ﻗﺒﻞ
رﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﺮﻓﻀﻪ ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ.

وﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮره ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺬاﻛﺮ
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻛﺮر ﺳﻮﻟﺴﻜﺎﻳﺮ رﻏﺒﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺷﺪد ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ "ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﻪ
ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ".
وأﺷﺎر اﻟﻰ أن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ
ﻟ ـ ـﺘـ ــﺬاﻛـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺳـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ﻫ ــﺪﻓـ ـﻬ ــﺎ "ﺣ ـﻀ ـﻬ ــﻢ
)اﻟـﻤـﺸـﺠـﻌــﻮن( ﻋـﻠــﻰ ﺷ ــﺮاء اﻟ ـﺘــﺬاﻛــﺮ .ﻻ أﻋ ــﺮف ﻫﻞ
ﺳﺄﻛﻮن ﻣﺸﺠﻌﺎ أو ﻣﺪرﺑﺎ )ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ(،
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ أﻋﺮﻓﻪ ﻫﻮ أن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﺮاء اﻟﺘﺬاﻛﺮ ،ﻷن ﻫﺬا
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺘﻘﺪم".
واﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻫﻲ
"ﺟــﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻫﻨﺎ" ،ﻣﻘﺮا ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن "ﻣﻦ
اﻟﻐﺮﻳﺐ أن أرى ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وأﻻ أﻛﻮن ﻫﻨﺎ
)ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ( ،إذا رأى أﻃﻔﺎﻟﻲ ﺷﺮﻳﻄﺎ ﺗﺮوﻳﺠﻴﺎ
وأﻧﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻟﻜﻦ أﻛﻮن ﻗﺪ ﻋﺪت اﻟﻰ اﻟﻨﺮوﻳﺞ )ﺣﻴﺚ
ﻳ ــﺪرب ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣ ــﻮﻟ ـ ِـﺪه( ،ﺳﻴﻜﻮن اﻷﻣ ــﺮ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷرﺟﺢ".

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﻤﺒﺎراة
اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز

3:00

واﺗﻔﻮرد – ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ

beINSPORTS HD2

5:05

ﻓﻮﻟﻬﺎم  -ﺗﺸﻠﺴﻲ

beINSPORTS HD2

7:15

اﻳﻔﺮﺗﻮن  -ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل

beINSPORTS HD2

اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
2:30

ﺗﻮرﻳﻨﻮ  -ﻛﻴﻴﻔﻮ

beINSPORTS HD4

8:00

اﺗﻼﻧﺘﺎ  -ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ

beINSPORTS HD4

10:30

ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ  -ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس

beINSPORTS HD4

اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
8:30

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة أوﻏﺴﺒﻮرغ ودورﺗﻤﻮﻧﺪ

رﻳﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد – أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ

beINSPORTS HD3

ً
اﻹﻧﺘﺮ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﺠﺪدا ...واﻷﻧﻈﺎر ﻧﺤﻮ ﻗﻤﺔ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ وﻳﻮﻓﻨﺘﻮس

دﻳﺒﺎﻻ ﻧﺠﻢ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس

ـﻼن اﻟــﺮاﺑــﻊ،
أﺳ ــﺪى ﻛــﺎﻟـﻴــﺎري ﺧــﺪﻣــﺔ ﻟـﻤـﻴــﻼ
ﻼ
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺣ ـﻘــﻖ ﻓـ ــﻮزا ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ــﺎره
ـﻼن  ،1-2أﻣ ــﺲ اﻷول ﻓﻲ
ﺿـﻴـﻔــﻪ إﻧ ـﺘــﺮ ﻣ ـﻴــﻼ
ﻼ
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺣـﻘــﻖ ﻛــﺎﻟـﻴــﺎري ﻓ ــﻮزه اﻟ ـﺴــﺎدس ﻫﺬا
اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ وﺛ ــﺄر ﻟـﺨـﺴــﺎرﺗــﻪ أﻣ ــﺎم إﻧﺘﺮ
ﺑـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻧـﻈـﻴـﻔــﺔ ذﻫ ــﺎﺑ ــﺎ ﻓ ــﻲ 29
ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻓــﺮﻓــﻊ
رﺻﻴﺪه إﻟﻰ  27ﻧﻘﻄﺔ
وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟــﺮاﺑــﻊ
ﻋﺸﺮ ﻣﺒﺘﻌﺪا
ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺆدﻳ ـ ـ ــﺔ
إﻟــﻰ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﻣ ـﻨ ــﻲ إﻧ ـﺘــﺮ
ـﻼن ﺑ ـﺨ ـﺴــﺎرﺗــﻪ اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ
ﻣ ـﻴ ــﻼ
ﻼ
ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ واﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ـﺜ ــﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎﺗ ــﻪ اﻟ ـﺴ ـﺒ ــﻊ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة،
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻮزﻳﻦ ﻓﻘﻂ
ﻓﺘﺠﻤﺪ رﺻﻴﺪه ﻋﻨﺪ  47ﻧﻘﻄﺔ.
وﺟﺎءت ﺧﺴﺎرة إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن
ﻗـﺒــﻞ  6أﻳ ــﺎم ﻋـﻠــﻰ رﺣـﻠـﺘــﻪ إﻟــﻰ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ إﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻓﻲ ذﻫﺎب ﺛﻤﻦ
ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـ ــﺪوري
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ )ﻳـ ــﻮروﺑـ ــﺎ ﻟ ـﻴــﻎ(
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
واﺳﺘﻤﺮ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ

اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻣــﺎورو إﻳـﻜــﺎردي ﻋﻦ ﺻﻔﻮف إﻧﺘﺮ
ﻣـﻴــﻼن ﻣﻨﺬ ﺳﺤﺐ ﺷ ــﺎرة اﻟـﻘــﺎﺋــﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﺨﻼف ﻣﻊ إدارة اﻟﻨﺎدي ﺣﻮل
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه.
وﻛﺎد ارﺗﻮر ﻳﻮﻧﻴﺘﺎ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻜﺎﻟﻴﺎري
ﺑﺎرﺗﻤﺎء ة رأﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ،إﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة
ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻜﺮواﺗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺨﻀﺮم
دارﻳﻮ ﺳﺮﻧﺎ ) 36ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﺮت ﺑﺠﻮار اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﻤﻦ
ﻟﻠﺤﺎرس اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ ).(10
ورد إﻧـﺘــﺮ ﻣـﻴــﻼن ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـﻄــﺎﻳــﺮ ﻣﻦ
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻜﺮواﺗﻲ اﻳﻔﺎن ﺑﻴﺮﻳﺴﻴﺘﺶ اﺛﺮ
ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ داﻧﻴﻠﻮ داﻣﺒﺮوزﻳﻮ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﺤﺎرس
أﻟﻴﺴﻴﻮ ﻛﺮاﻧﻴﻮ ).(11
وﻛﺎد ﻟﻴﻮﻧﺎردو ﺑﺎﻓﻮﻟﻴﺘﻲ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪة
ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ارﺗﺪت ﻣﻦ ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ
وﺷﺘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻲ ﻣﻴﻼن ﺳﻜﺮﻳﻨﻴﺎر
).(15
وﻧﺠﺢ ﻛﺎﻟﻴﺎري ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ارﺗ ـﻘــﻰ ﻟــﻮﻛــﺎ ﺗﺸﻴﺒﻴﺘﻴﻠﻲ ﻟ ـﻜــﺮة ﻣــﻦ رﻛ ـﻠــﺔ ﺣــﺮة
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ اﻧﺒﺮى ﻟﻬﺎ ﻟﻮﻛﺎ ﺗﺸﻴﻐﺎرﻳﻨﻲ وﺗﺎﺑﻌﻬﺎ
ﺑﺮأﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ ).(31
وأﻧـﻘــﺬ ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ ﻣــﺮﻣــﺎه ﻣــﻦ ﻫــﺪف ﺛﺎن
ﺑــﺈﺑـﻌــﺎده رأﺳ ـﻴــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻟـﻠـﺒــﺮازﻳـﻠــﻲ ﺟ ــﻮاو ﺑــﺪرو
ﻏﺎﻟﻔﺎو ،ﻓﺘﻬﻴﺄت أﻣﺎم ﺑﺎوﻟﻮ ﻓﺎراﻏﻮ اﻟﺬي ﺳﺪدﻫﺎ
ﺑﻐﺮاﺑﺔ ﻓﻮق اﻟﻌﺎرﺿﺔ ).(32
وﻧﺠﺢ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن ﻓﻲ إدراك اﻟﺘﻌﺎدل ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻣــﺮر اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ رادﻳ ــﺎ ﻧﺎﻳﻨﻐﻮﻻن ﻛــﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻻوﺗــﺎرو ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ﺑﺮأﺳﻪ
ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻗﻲ اﻟﺤﺎرس ).(38
وﻣـﻨــﺢ ﺑﺎﻓﻮﻟﻴﺘﻲ اﻟـﺘـﻘــﺪم ﻣـﺠــﺪدا ﻟﻜﺎﻟﻴﺎري،
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻐﻞ ﻛﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﻧﺎ ﻓﺴﺪدﻫﺎ

ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻤﻨﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻳﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻳﺴﺎر ﻫﺎﻧﺪاﻧﻮﻓﻴﺘﺶ ).(43
وأﻧـ ـﻘ ــﺬ ﻛ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﻮ ﻣ ــﺮﻣ ــﺎه ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺪف اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎدل
ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﺼ ــﺪى ﻟ ـﺘ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة ﻣ ــﺎﺗ ـﻴ ــﻮ ﺑــﻮﻟـﻴـﺘــﺎﻧــﻮ
ﻣــﻦ داﺧ ــﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ) ،(55ﺛــﻢ ﺗـﺼــﺪى ﻟﺘﺴﺪﻳﺪة
اﻷوروﻏ ــﻮﻳ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣــﺎﺗـﻴــﺎس ﻓﻴﺴﻴﻨﻮ ﻣــﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ).(55
وأﻫﺪر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﻮرﺧﺎ ﻓﺎﻟﻴﺮو ﻓﺮﺻﺔ
ﺳﻬﻠﺔ ﻹدراك اﻟﺘﻌﺎدل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﻴﺄت أﻣﺎﻣﻪ ﻛﺮة
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺪدﻫﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎرﺿﺔ ) ،(83ﺛﻢ
أﻧـﻘــﺬ ﻛــﺮاﻧـﻴــﻮ ﻣــﺮﻣــﺎه ﻣــﻦ ﻫــﺪف ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺈﺑﻌﺎده
ﺗﺴﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻤﺎرﺗﻴﻨﻴﺰ ).(85
وﺣﺼﻞ ﻛﺎﻟﻴﺎري ﻋﻠﻰ رﻛﻠﺔ ﺟﺰاء ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ،ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﻐــﺎري
ﻛﻴﺮﻳﻞ دﻳﺴﺒﻮدوف ﻟﻠﻌﺮﻗﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
ﺳﻜﺮﻳﻨﻴﺎر داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﺎﻧﺒﺮى ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻓﻮﻟﻴﺘﻲ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎرﺿﺔ ).(2+90

ﻗﻤﺔ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ وﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس إﻟﻰ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
اﻷﺣﺪ ﻟﺨﻮض ﻗﻤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ،
ﺑــﺎﺣـﺜــﺎ ﻋــﻦ ﺣـﺴــﻢ اﻟـﻠـﻘــﺐ ﻧـﻈــﺮﻳــﺎ ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﺗﻮاﻟﻴﺎ.
ﺗـﺤــﺖ إﺷـ ــﺮاف ﻣــﺪرﺑــﻪ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ
ﺳﺎري ،ﺷﻜﻞ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ "اﻟﺴﻴﺪة
اﻟﻌﺠﻮز" ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
وﻗـ ــﺪوم اﻟـﻤـﺨـﻀــﺮم ﻛ ــﺎرﻟ ــﻮ أﻧـﺸـﻴـﻠــﻮﺗــﻲ ،أﺻـﺒــﺢ
اﻟﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺼﺪر ووﺻﻴﻔﻪ.
وﺻﺎر ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ،اﻟﻤﺘﺼﺪر ﺑﻔﺎرق  13ﻧﻘﻄﺔ
ﻋــﻦ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ ،ﻣــﺮﺷـﺤــﺎ داﺋ ـﻤــﺎ ﻟﺨﻼﻓﺔ
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ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ – اﺛﻠﺘﻴﻚ ﺑﻠﺒﺎو
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ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ رأس "ﺳﻴﺮي أ" ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻﻳﺰال ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
ﻻﻫـﺜــﺎ وراء ﻟﻘﺒﻪ اﻷول ﻣـﻨــﺬ  1990ﻓــﻲ أﻳــﺎم
اﻷﺳﻄﻮرة اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ دﻳﻴﻐﻮ ﻣﺎرادوﻧﺎ.
ﻗﺎل اﻟﻤﺪرب اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ،
اﻟﺬي ﻗﺎد اﻧﺘﺮ اﻟﻰ ﻟﻘﺐ  2010ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ
ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﻻ ﻏﺎزﻳﺘﺎ دﻳﻠﻮ ﺳﺒﻮرت"" :اﻧﺘﻬﻰ
اﻟ ـﺴ ـﺒــﺎق ﺑ ـﺴ ــﺮﻋ ــﺔ ...ﻻ ﻳ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻳــﻮﻓـﻨـﺘــﻮس
ﻌﺪ اﻷﻣــﺮ ﺟﻴﺪا ﻟﻬﻢ،
ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا .وﻓﻴﻤﺎ ُﻳﻳﻌﺪ
إﻻ أﻧﻪ ﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﻜﺮة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ".
وﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﻮﻟـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎر
"ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧـ ـﻜ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺮي" أن ﻣ ــﺪرﺑ ــﻪ
ﻣــﺎﺳ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎﻧــﻮ أﻟ ـﻴ ـﻐ ــﺮي
ﺑ ـﻤ ـﻘ ــﺪوره اراﺣ ـ ــﺔ ﻧﺠﻤﻪ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟ ـﺒ ــﺮﺗ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻟﻤﺨﻀﺮم اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ
ﻛـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ــﻮ
روﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪو ،ﺑ ـﻌ ــﺪ
ﺗ ـﻌ ــﺮﺿ ــﻪ ﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ
ﺑ ـﻜ ــﺎﺣ ـﻠ ــﻪ اﻷﻳ ـﺴ ــﺮ
ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼلل اﻟـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﻮز
اﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ
ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮم
أﻳﻀﺎ ﺗﻮرﻳﻨﻮ ﻣﻊ ﻛﻴﻴﻔﻮ،
وﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ــﻊ ﺳ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺪورﻳـ ــﺎ،
وأودﻳﻨﻴﺰي ﻣﻊ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ،وﺟﻨﻮى
ﻣ ــﻊ ﻓ ــﺮوزﻳـ ـﻨ ــﻮﻧ ــﻲ ،وأﺗ ــﺎﻻﻧـ ـﺘ ــﺎ ﻣــﻊ
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ.

ﻣﻴﻠﻴﻚ ﻧﺠﻢ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
الصقر وصاحبه ...يحلقان معا
تعلم "ه ــوك" ،الصقر ال ـح ـ ّـوام ،التحليق إلــى جــانــب صاحبه
هاوي الطيران المظلي في الجبال المطلة على سانتياغو ،في
حين يتعزز الرابط القائم بينهما عندما يرتفعان في األجواء.
ً
حقق أرييل مارينكوفيتش ( 37عاما) حلم الطفولة بشرائه هذا
الطائر ،وهو من نوع باز هاريس ،بعيد والدته .ومنذ ذلك الحين
ّ
ً
يصطحبه مرات عدة في األسبوع إلى قمة جبل لكي ُيحلقا معا.
ويـقــول مارينكوفيتش ،وهــو مـصــور مـحـتــرف" :الـطـيــر يثق
بي ،ويقبل أن أالمسه ،ال من باب العاطفة ،بل ألنه يدرك أني لن
ألحق به األذى".
ً
في الجو يتسلل الطير بين حبال المظلة ،ويحط أحيانا على
كتف مالكه أو ذراعــه المغطاة بكف لتدريب الصقور .وتختلط
ً
عليه األمور أحيانا عندما يكون لون مظلة الرياضي المجاور
ً
مماثال لمظلة صاحبه ،فـيــروح يلهو مــع غــربــاء ،قبل أن يتنبه
إلى الخطأ.
(أ ف ب)

عبدالمحسن جمعة

«لجنة النسيج االجتماعي»...
ال تدخلوهن الجنة الكويتية!
رغم أنني مهتم بالشأن العام ،ومتابع جيد لإلعالم المحلي،
ً
بـ ُـحـكــم طبيعة عـمـلــي ،لكنني لــم أع ـلــم إط ــاق ــا أن ه ـنــاك لجنة
ُ
حكومية تدعى "لجنة زواج الكويتيين بأجنبيات بالخارج" ،حتى
نشرت صحيفة زميلة إحصائية لتلك اللجنة ،بأنها وافقت على
ً
ً
زواج  250كويتيا بالخارج ،ورفضت  515طلبا ،كما رفضت نظر
 212حالة ،ألنهم كانوا متزوجين بالفعل! ...وذلك بمبرر مخالفة
ذلك الزواج المصلحة العامة ،و"الخوف على النسيج االجتماعي"!
لم أصدق عيني وأنا أقرأ الخبر ،بأنه نتيجة لكتاب من وزارة
الخارجية إلى وزارة العدل أصبحت مشاعر وخيارات اإلنسان
الشخصية تحت رحمة "الخوف على النسيج االجتماعي" ،الذي
ً
ً
ً
َّ
وبمجرد
لم أستطع أن أجد له تعريفا محددا أو معنى واضحا،
صدور ذلك القرار أصبح قرار الكويتي الشخصي  -بدون قانون
يـحــدد صــاحـيــات تلك اللجنة  -باختيار زوج ــة غير كويتية
ً
ً
مرتبطا بها ،علما بأن القضايا التي تتعلق بالحياة الشخصية
في كل الدول الدستورية والديمقراطية يجب أن تصدر بقانون.
ً
ً
ً
اللجنة الحكومية ترفض قــرارا وخـيــارا شخصيا بالزواج،
ألنه يخالف المصلحة العامة والنسيج االجتماعي ،فهل نحن
َّ
يتميز عــن بقية شعوب الـعــالــم؟! ما
شعب الله المختار الــذي
هذه العنصرية ،وتصنيف بقية شعوب األرض ممن نريده أن
ومن نرفضه؟ َ
يدخل جنتنا َ
ومن أعطانا الحق في ذلك بعد جملة
قوانين تقطر بـ"الشوفينية" وروح االنعزالية عن العالم ،مثل عدم
تجنيس غير المسلم وخالفه؟
سيذكر البعض أن السفارات الكويتية لديها مشاكل بسبب
زواج الـكــويـتـيـيــن ب ــال ـخ ــارج ،وه ــو أم ــر ل ــدى جـمـيــع الـشـعــوب،
فسفارات الواليات المتحدة األميركية تتلقى في كل أنحاء العالم
مطالبات بتجنيس أبناء جنود وسياح أميركيين ،ومثلها جميع
سفارات العالم ،فما الذي يميز سفارات الكويت عن بقية سفارات
دول العالم المتحضر حتى ال يزعج دبلوماسييها أحد؟!
نعم هناك دول تضع ضوابط عند زواج مواطنيها من أجانب،
ً
مثل التأكد من أن الزوجين سيقيمان معا ،وال توجد هناك صفقة
منفعة شخصية من خالل زواج صوري ،وأال يكون للطرف اآلخر
ً
سجل جنائي أو مانع طبي ،ولكنها ال تمنع الزواج إطالقا ،ألن
مثل ذلــك يخالف أبسط حقوق اإلنـســان وحرياته الشخصية،
ومهما كانت تداعيات ذلــك ال ــزواج أو فــرق العمر بين طرفيه،
َّ
يتحمل تبعاته َمن يتخذ ذلك القرار ،والشرع والقانون
فهو أمر
سمحا بذلك.
التدخل الحكومي في حياة المواطنين الخاصة وقراراتهم
الحياتية – إن لم تخالف القوانين -لن يحل أي مشاكل اجتماعية،
وخاصة إذا كانت لها انعكاسات تمييزية ،وربما عنصرية ،بل
ً
سيتسبب في معاناة أشخاص دون سبب ،ويدفع أناسا للتغرب
ُ
عن وطنهم ،بسبب قرار حكومي يجب أن ُيعاد النظر فيه ،وتلغى
معه هــذه اللجنة البدعة وكــل قــراراتـهــا ومبرراتها السخيفة،
لرفض قرار شخصي إلنسان قرر االقتران بالزواج بشخص آخر،
مهما كان عرقه ودينه وأصله وجنسيته.

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

ُحقن تسمح بالرؤية في الظالم
ً
يمكن أن يتمكن البشر قريبا من الرؤية
فـ ــي ال ـ ـظ ـ ــام ،بـ ـع ــد تـ ـط ــوي ــر حـ ـق ــن تـسـمــح
ل ـل ـح ـيــوانــات بــال ـك ـشــف ع ــن األشـ ـع ــة تحت
ً
ً
الحمراء ليال ونهارا.
وق ــال فــريــق الـبـحــث فــي جــامـعــة العلوم
والـتـكـنــولــوجـيــا ( ،)USTCإن ــه فــي حـيــن أن
األشعة تحت الحمراء عــادة ما تكون غير
مــرئ ـيــة ،إال أن ال ـح ـقــن ال ـم ـط ــورة يـمـكــن أن
تساعد على كشفها كوهج أخضر اللون.
ون ـق ــل م ــوق ــع روس ـي ــا ال ـي ــوم ع ــن "دي ـلــي
مـيــل" ،أم ــس ،قولها إن الباحثين يــؤكــدون
أن التقنية الجديدة لها تطبيقات عسكرية
ً
وأمنية ،خصوصا للموظفين العاملين في
البيئات المظلمة.
وق ــام الـفــريــق ال ــذي عمل مــع كلية الطب
بجامعة ماساتشوستس بضخ مادة نانوية
في عيون الفئران .وتقوم هذه الجسيمات
بتحفيز خاليا الكشف عن الضوء في العين،
والـ ـت ــي ت ـس ـمــى ال ـم ـخ ــاري ــط ،وذل ـ ــك يسمح
بالكشف عــن األشـعــة تحت الـحـمــراء ،التي
ً
عادة ما يكون لها أطوال موجية طويلة جدا
ال يمكن اكتشافها.
وأوض ــح جين بــاوُ ،
المعد الـمـشــارك في

الدراسة" :في تجربتنا ،امتصت الجسيمات
النانوية ضوء األشعة تحت الحمراء ،زهاء
ً
 980نانومترا في الطول الموجي ،وحولته
ً
إلــى ضــوء بلغ ذروت ــه عند  535نانومترا،
وذل ــك جـعــل ض ــوء األش ـع ــة تـحــت الـحـمــراء
يظهر باللون األخضر".

واختبر الباحثون الجسيمات النانوية
لدى الفئران ،التي ال تستطيع (مثل البشر)
رؤية األشعة تحت الحمراء بشكل طبيعي.
وأظ ـ ـهـ ــرت الـ ـفـ ـئ ــران ال ـخ ــاض ـع ــة لـلـحـقــن
المطورة عالمات فيزيائية الكتشاف ضوء
األشعة تحت الحمراء.

حذرت دار اإلفتاء المصرية
م ـ ــن مـ ـخ ــاط ــر الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
ال ـل ـع ـب ــة الـ ـمـ ـسـ ـم ــاة بـ ــ"م ــوم ــو"
( ،)MOMOمشددة على ضرورة
ال ـكــف عـنـهــا لـكــل مــن اس ـتــدرج
للمشاركة فيها.
وطالبت دار اإلفتاء الجهات
المعنية بتجريم هــذه اللعبة،
ومنعها بكل الوسائل الممكنة،
مشددة على ضرورة المتابعة

ً
أي ـضــا مــن األه ــال ــي ألوالدهـ ــم،
وحرصهم على معرفة األلعاب
التي يلعبونها.
وقــال موقع "روسيا اليوم"،
أمــس ،إن دار اإلفتاء أوضحت
أن الرسائل المصاحبة للصور
تشجع األطفال إما على القيام
بــأعـمــال مــؤذيــة ألحـبــائـهــم ،أو
وضـ ـ ــع أن ـف ـس ـه ــم ف ـ ــي م ــواق ــف
خطيرة ،أو االنتحار.

حنان محمد عباس غالم

 55عاما ،شيعت ،حسينية البلوش ،العزاء :ابتداء من أمس،
ت99656980 :

سليمان عبدالله المطيري

 80ع ــا م ــا ،ش ـي ــع ،ا ل ــر ق ــة ،ق ،2ش ،2م ،411ت،99618418 :
51142000
لطيفة محمد أحمد أبل أرملة عبدالله محمود حسين الحسن
 76عاما ،شيعت ،الــرجــال :الشامية ،ق ،3ش ،37م ،8النساء:
كيفان ،ق ،5ش ،53م ،5ت24816102 ،66001466 :

عيسى عبدالله خليفة المنصور العرفج

 67عاما ،شيع ،الــرجــال :مشرف ،ق ،2شــارع األول ،ج ،2م،10
النساء :مبارك الكبير ،ق ،8ش ،15م ،4ت25441555 ،25393777 :

أطلقت شركة سبيس إكس كبسولة غير مأهولة إلى محطة الفضاء
الدولية أمس ،وذلك في خطوة كبيرة على طريق هدف الشركة المملوكة
إليلون ماسك وإدارة الطيران والفضاء األميركية (ناسا) الستئناف
إرسـ ــال رح ــات مــأهــولــة إل ــى الـفـضــاء انـطــاقــا مــن أراضـ ــي الــواليــات
المتحدة هذا العام.
وانطلقت الكبسولة "كرو دراغون" التي يبلغ طولها  4.9أمتار عبر
صاروخ من طراز فالكون  9من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.
وقالت "ناسا" إن من المتوقع أن يستقبل طاقم المحطة الفضائية
المكون من ثالثة أفراد الكبسولة التي ستحمل إمدادات ومعدات تزن
نحو  181كيلوغراما في ساعة مبكرة من صباح اليوم األحد( .رويترز)

أكدت محكمة االستئناف في كيبيك،
ً
ً
الليلة قبل الماضية ،حكما "تاريخيا "
في حق ثالثة مصنعين للسجائر ،بدفع
تعويضات تفوق قيمتها  15مليار دوالر
ك ـن ــدي ( 11.66م ـل ـيــار دوالر أم ـيــركــي)،
لـعـشــرات اآلالف مــن ضـحــايــا الـتـبــغ في
المقاطعة الكندية.
وأمـ ـ ــام ال ـش ــرك ــات الـ ـث ــاث ال ـم ـت ـعــددة
ال ـج ـن ـس ـي ــات ال ـ ـمـ ــدانـ ــة ،وه ـ ــي "بــري ـتــش
أميريكن توباكو" ،و"روثمانز بنسون أند
هدجز" ،و"جابان توباكو إنترناشونال"،
م ـه ـل ــة شـ ـه ــر ل ـل ـط ـعــن فـ ــي الـ ـحـ ـك ــم أمـ ــام
المحكمة العليا الكندية.
وفي حكم وصف بـ "التاريخي" بمرحلة
البداية في يونيو  ،2015حكمت المحكمة
ال ـع ـل ـي ــا فـ ــي ك ـي ـب ـيــك ع ـل ــى الـمـصـنـعـيــن
ال ـث ــاث ــة ب ــدف ــع  15م ـل ـيــار دوالر كـنــدي
ً
تعويضا للضحايا ،مــن المدخنين أو
غير المدخنين ،ممن أصيبوا بسرطان
في الرئة أو الحلق أو بالنفاخ الرئوي.
ومن المتوقع رفع هذا المبلغ ليفوق
 17م ـل ـيــار دوالر ك ـن ــدي ف ــي  2019مع
إضافة الفوائد ،وفق وسائل إعالمية.
ُ
وك ـ ــان ق ــد اح ــت ـ ِـك ــم إلـ ــى الـمـحـكـمــة في
مونتريال في إطار دعويين جماعيتين
أطـلـقـتــا مـنــذ  ،1998وت ـم ـثــان أك ـثــر من
مليون شخص في كيبيك بعضهم كانوا
يدخنون منذ الستينيات.
(أ ف ب)

محمد منصور عبدالله الغانم

 68ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :م ـش ــرف ،ق ،5ش ،1م ،22الـنـســاء:
العديلية ،ق ،2ش ،26م ،9ت99466766 ،99503666 :

فيصل علي الخصيوي المطيري

 74عاما ،شيع ،الفردوس ،ق ،6ش ،1ج ،6م ،47ت،55440300 :
96660880

السبت 2019/٣/٢
سليمان حبيب علي المشموم

 31عاما ،شيع ،الرجال :المنصورية ،ق ،2ش ،25م ،8النساء:
عبدالله الـمـبــارك ،ق ،5ش ،525م( ،11الـعــزاء الـيــوم فـقــط) ،ت:
66637676 ،99551541

ذريان فارس الجعفوري العنزي

 79عــامــا ،شيع ،ال ـفــردوس ،ق ،6الـشــارع األول ،ج ،3م ،32ت:
99896460

جاسم محمد عباد الميليبي العدواني

 52عاما ،شيع ،الرجال :العمرية ،ديوان العداوين ،مقابل نادي
التضامن ،النساء :إشبيلية ،ق ،2ش ،220م ،14ت99797754 :

محمد غريب فالح الجسار

 81عاما ،شيع ،الرجال :إشبيلية ،ق ،2ش ،213م ،31النساء:
إشبيلية ،ق ،2شارع سعد العلبان ،م ،73ت66288110 :
سعاد عبدالرحمن الكندري زوجة وليد أحمد نعمة الله
 58عــامــا ،شـيـعــت ،ال ـنــزهــة ،ق ،2ش ،21م ،6ت،66244660 :
99825523

خالد حمد المكراد

 95عاما ،شيع ،الرجال :ديوان خالد حمد المكراد ،الصباحية،
ق ،2ش ،8م ،156ال ـن ـســاء :الـصـبــاحـيــة ،ق ،2ش ،8م ،156ت:
66400080 ،55228888

ماضي حمدي رويشد العازمي

 57عاما ،شيع ،الرجال :الفروانية ،ق ،2ش ،143م ،30النساء:
عبدالله المبارك ،ق ،4ش ،422م ،19ت55888808 :

عبدالله عبيد جديع العنزي

 84عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرابية ،ق ،4ش،9
م ،11ت50566700 ،99370370 :
آمنة يوسف حسين المال أرملة محمد علي مطر الشهاب
 77عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :الزهراء ،ق،2
ش ،230م ،24ديوان األنصاري ،النساء :السالم ،ق ،4ش ،24م،55
ت99633602 ،97877790 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

الجمعة 2019/٣/١

غنيمة محمد حمد المزيعل

 11.6مليار دوالر تعويضات لضحايا السجائر

www.aljarida.com

وفيات

 68عاما ،شيعت ،الرجال :الفنطاس ،ق ،2ش ،11م ،36ديوان
المزيعل ،النساء :العارضية ،ق ،3ش ،10م ،3ت،69030850 :
99052305
نجيبة غلوم حسن محمد زوجة عبدالله علي أبل
 64عاما ،شيعت ،الرجال :بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،النساء:
ً
الرميثية ،ق ،10ش معاذ بن جبل ،ج ،105م( ،11العزاء عصرا
ً
فقط بدءا من أمس) ،ت50628822 :

«اإلفتاء المصرية» تحذر من «« »MOMOسبيس إكس» تطلق مركبة إلى الفضاء
وحتى اآلن ،أصدرت العديد
م ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ف ـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة
ال ـم ـت ـحــدة ت ـح ــذي ــرات ألول ـي ــاء
األمـ ــور ح ــول "ت ـح ــدي مــومــو"،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـم ـن ـش ــورات الـتــي
اجـ ـت ــاح ــت وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بـ"التحدي".

افتتاح مهرجان أيام
المسرح للشباب.
الوقت :الثامنة مساء.
المكان :مسرح الدسمة.

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

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:53

العظمى 24

الشروق

06:12

الصغرى 12

الظهر

12:00

ً
أعلى مد  11:22ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:20

 09:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:48

ً
أدنى جزر  04:53صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:05

 04:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

