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ال تعيين للمتظاهرين

الثانية

حكم «التمييز» يمتد إلى التوظيف في اشتراط «الشرف واألمانة» لعمل المواطنين
• الدالل لـ ةديرجلا :.تعسف وتجاوز دستوري من القضاء والحكومة وسنعدل القانون بالمجلس
فهد التركي

في وقت يحرم الحكم ،الذي أصدرته
ً
محكمة التمييز أخ ـي ــرا ،الـمــدانـيــن في
االشـتــراك فــي التظاهر أو الــدعــوة إليه
أو مـقــاومــة رج ــال األمـ ــن ،مــن مـمــارســة
حقي االنتخاب والترشح ،باعتبار هذه
األف ـعــال مــن الـجــرائــم المخلة بالشرف
واألمـ ـ ــانـ ـ ــة ،ك ـش ـفــت م ـ ـصـ ــادر قــانــون ـيــة
لـ«الجريدة» أن آثار هذا الحكم تمتد إلى
تعطيل حق عمل المواطنين في بعض
الوظائف بالقطاعين العام والخاص،
إذ يـشـتــرط قـبــل التعيين رد االعـتـبــار
القانوني أو القضائي ،عند صدور حكم
جنائي على أي منهم.
ورأى النائب محمد الدالل أن اعتبار
«الـتـمـيـيــز» الـتـظــاهــر إحـ ــدى الـجــرائــم
ال ـم ـخ ـلــة ب ــال ـش ــرف واألمـ ــانـ ــة ه ــو من
ً
األمور المهمة جدا ،نظرا الرتباط ذلك

sms
كثير من القضايا السياسية والحريات التي يتفاعل معها
النواب عبر تقديم اقتراحات بقوانين مثل "حرمان المسيء"
و"الـنـظــام االنتخابي" تضيع فــي زحمة القضايا الهامشية،
وتموت في اليوم الثاني من تقديمها في اللجان ...المطلوب
جدية أكثر إلنجاز القوانين "المدفونة".
ب ــ«ال ـح ـقــوق األســاس ـيــة والــدسـتــوريــة
ً
والمتعلقة بالحريات العامة» ،مبينا أن
«التظاهر ال يمكن أن يكون جريمة ،بل
منظم بالقانون وله آليات خاصة به».
وقال الدالل لـ «الجريدة» إن التظاهر
لـلــوصــول إل ــى ال ـحــق ،مــن الضمانات

اقتصاديات

بهبهاني :أرباح «األهلي» إرجاء إرساء عطاءات
التشغيلية لعام « 2018الدبدبة» بسبب تغيير
األعلى في تاريخه  ١٥في شروط العقد
١٢

«المركزي» يراجع انكشافات
البنوك على الشركات المفلسة
ً
حديثا بالبورصة
١٢

الحجرف« :الجمارك» أحالت تزوير
«أوراق شحنة سجائر» إلى النيابة
«اإلدارة طبقت القانون وتبحث آلية لمنع تكرار الواقعة»
●

الدولية المذكورة في مواثيق حقوق
اإلن ـســان الـمـقــررة فــي األم ــم المتحدة
ً
وبـمــوافـقــة الـكــويــت ،مــؤكــدا أنــه «على
ً
العكس تـمــامــا ،فــإن منظمات حقوق
ً
اإلنـســان دانــت سابقا قمع السلطات
الكويتية عدة تظاهرات سابقة».

علي الصنيدح

كشف وزير المالية د .نايف الحجرف أن اإلدارة
العامة للجمارك ،بالتنسيق مع وزارة الصحة،
اكتشفت واقعة تزوير في أوراق اإلفراج عن شحنة
تتضمن  700كرتون تبغ تابعة إلحــدى شركات
ً
السجائر ،الفتا إلى أن اإلدارة أحالت الموضوع
إلى النيابة العامة.
وق ــال ال ـح ـجــرف ،فــي رده عـلــى س ــؤال للنائب
خليل الصالح ،إن المختصين في إدارة جمارك
الموانئ الشمالية نسقوا مع قسم فحوصات التبغ

ً
بإدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة ،مبينا
أن األخيرة أكــدت ،في كتابها الموجه إلــى مدير
ً
«الجمارك» ،أن هناك تالعبا من شركة السجائر،
وطلبت التحقيق فــي هــذا ا لـمـلــف ،وعليه اتخذ
مختصو «الموانئ الشمالية» اإلجــراء ات الالزمة
بتحرير محضر ضبط تجاري بالواقعة.
وأضاف أن «الجمارك» لم تشكل لجنة تحقيق
في هذه الواقعة ،ألنها أحالت الموضوع كله إلى
النيابة ،في موازاة تحقيق آخر فتحته «الصحة»،
ً
لكن اإلدارة لم تتلق نتيجته ،مبينا أن «الجمارك»
أبدت رغبتها في عقد اجتماع مع وزارة 02

ً
وأكد أن «التظاهر ليس خطأ ،إال إذا
تـجــاوز الـحــد المسموح بــه ،واعـتــدى
ً
على اآلخرين أو أساء إليهم» ،الفتا إلى
أن «من يقرر ذلك األمــر هو المحكمة،
أما أن يعتبر التظاهر من قبيل جرائم
الشرف واألمانة فهذا أمر غير مقبول
ً
إطالقا».
ً
وأضـ ـ ـ ــاف أن ذلـ ـ ــك «يـ ـع ــد ت ـ ـجـ ــاوزا
ً
ً
دستوريا وأخالقيا بحقوق الناخبين
أو المرشحين .وبالتالي ،أعتقد أن ذلك
تعسف ذهب إليه القضاء ،أو الحكومة
في دعمها فكرة اعتبار التظاهر من
الجرائم المخلة بالشرف واألمانة».
وذكر أن «هذا الموضوع يجرنا إلى
آخر ،وهو أن الجرائم المخلة بالشرف
واألم ــان ــة فــي ال ـقــانــون الـكــويـتــي غير
م ـحــددة ،ولــذلــك فالسلطة التقديرية

تـ ـك ــون لـ ـ ــدى اإلخ ـ ـ ـ ــوة فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء»،
ً
مستدركا« :ومع كل احترامنا وتقديرنا
ل ــرج ــال ال ـق ـضــاء ،ف ــإن ه ــذا األم ــر بــات
يخضع ،في الفترة األخيرة ،الجتهادات
كثيرة بالقضاء فــي غير محلها ،من
الناحيتين ا لــد سـتــور يــة والقانونية،
األمر الذي يتطلب الوقوف عنده».
ً
وتــابــع« :كنت في السابق ،وحاليا
كذلك ،من دعــاة إنجاز قانون يعرض
ً
قريبا على مجلس األم ــة؛ تـحــدد فيه
الـجــرائــم المخلة بالشرف واألمــانــة»،
ً
ضاربا على ذلك بعض األمثلة ،ومنها
«اإلساءة إلى الذات اإللهية أو الرسول
صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو
أمهات المؤمنين ،واإلساء ة إلى أمير
ال ـب ــاد ،وخ ـيــانــة ال ــدول ــة أو الـتـخــابــر
مع آخرين أو امتالك أسلحة 02

حضور ضعيف في «تكميلية »2019

محليات

07
«الصحة» تدشن أول
شبكة إلكترونية للتطبيب
عن ُبعد

سيارات

ً
مرشحا ومرشحة خاضوا انتخاباتها للفوز َ
بمقعدي الدائرتين الثانية والثالثة
• 47
• الغانم :تحديات كثيرة أمام من يناالن الثقة • العفاسي :نثمن دور رجال القضاء ٢٣
الشركة الكويتية الستيراد
السيارات «الشايع والصقر»
تفتتح معرض مازدا بوتيك

مسك وعنبر

ً
ً
«الشؤون» 30 :فريقا تطوعيا غير
فاعل ...مهددة بالشطب
●

األمير :التعدي على دور
العبادة يتنافى مع كل
الشرائع والقيم اإلنسانية

٢٥

جورج عاطف

بينما تـعـكــف وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة عـلــى غــربـلــة الـفــرق
التطوعية للوقوف على مدى جديتها واتخاذ اإلجــراء ات الالزمة
ً
حيال غير الفاعلة منها وفقا لالئحة العمل التطوعي ،كشفت مديرة
إدارة تنمية المجتمع بـ «الـشــؤون» نادية العازمي ،أن «هناك 30
ً
فريقا غير فاعل ،ولم تحقق أي إنجاز ملموس منذ إشهارها ،وغير
حريصة على التواصل مع الوزارة».
وقالت العازمي ل ـ «الجريدة» ،إن اللجنة الدائمة للعمل التطوعي
ً
تعكف حاليا على اتخاذ قرار حيال هذه الفرق سواء باالستمرار أو
بالشطب« ،وذلك عقب محاوالتنا التواصل معها وتوجيه إنذارات
لها بهذا الشأن».
وأوضحت أن «إجمالي الفرق التطوعية المشهرة لدى الــوزارة
ً
يبلغ  ،180إضافة إلى  16فريقا في طريق اإلشهار ،إذ تسعى إلى
استيفاء األوراق والمستندات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات
العالقة» ،الفتة إلى أنه «تم شطب  4فرق ً
بناء على طلبها ،لعدم جدية
األعضاء وانشغاالتهم».
٠٣

جانب من عملية االقتراع أمس (تصوير عوض التعمري)
ً
كـ ـم ــا كـ ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،ورغـ ــم
الحملة التي قامت بها وزارة
اإلع ـ ـ ـ ــام ووس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــت ش ـ ـعـ ــار
«ص ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي» لـ ـح ــث
الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــارك ــة
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـتـكـمـيـلـيــة
بــالــدائــرتـيــن الثانية والثالثة،
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات أمـ ـ ــس
كنسخها الـ  11السابقة ضعيفة
الحضور ،بما ال يتجاوز %25

مــن الـنــاخـبـيــن الــذيــن يـتـجــاوز
ً
عددهم في الدائرتين  159ألفا،
وسط توافد الفت من كبار السن
الختيار الفائزين بالمقعدين.
وه ـ ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ال ـتــي
ً
ي ـت ـنــافــس ف ـي ـهــا  47م ــرش ـح ــا،
بينهم  5مرشحات ،هي األولى
م ــن نــوع ـهــا ال ـت ــي ت ـج ــرى بعد
إس ـ ـق ـ ــاط الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـض ــوي ــة
نــائــب ،إذ ج ــاء ت بعد إسقاط
عضوية النائبين السابقين

د .وليد الطبطبائي ود .جمعان
الحربش.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
األم ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــرزوق ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،عـقــب
إدالئـ ـ ـ ــه ب ـص ــوت ــه فـ ــي الـ ــدائـ ــرة
الثانية ،الجميع إلى الحضور
«واإلدالء بـ ــأ صـ ــوا ت ـ ـهـ ــم ل ـمــن
يـ ــرون أن ــه األص ـل ــح لتمثيلهم
ً
في البرلمان» ،مبينا أن هناك
«أمــانــة ثقيلة تقع على أكتاف
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة ،فـمــن

يـ ـح ــالـ ـف ــه ال ـ ـحـ ــظ وي ـ ـن ـ ــال ث ـقــة
الناخبين أمــامــه مهمة صعبة
وتحديات كثيرة».
بدوره ،قال وزير العدل وزير
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس األم ــة
د .فـهــد ا لـعـفــا ســي إن العملية
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة سـ ـ ـ ـ ــارت ب ـي ـســر
ً
وسهولة ،مثمنا الــدور الكبير
ل ــرج ــال ال ـق ـضــاء ف ــي اإلشـ ــراف
عليها.

ُ
ً
منفذ الهجوم اإلرهابي يمثل أمام المحكمة مبتسما

ً
ً
َ
مسجدي المجزرة في كرايستشيرش أمس (أ ف ب)
متضامنون مع ضحايا الهجوم يضعون زهورا ويضيئون شموعا على سور أحد

دوليات

٢٨

٠٥-٠٤

«مجزرة نيوزيلندا» تطلق جرس
إنذار حول تصاعد اإلسالموفوبيا
ّ
خيمت مشاعر الحزن على نيوزيلندا،
أم ـ ــس ،إثـ ــر ال ـه ـج ــوم اإلرهـ ــابـ ــي الـ ـم ــزدوج
عـلــى م ـس ـجـ َـدي ال ـن ــور ول ـي ـنــوود بمدينة
كرايستشيرش ،والذي أسفر عن مقتل 50
ً
شخصا على يد إرهابي أسترالي يميني
ً
متطرف يدعى برينتون تارانت ( 28عاما).
وأثار الهجوم صدمة في أنحاء العالم،
وأطلق صفارة إنذار حول تصاعد ظاهرة
اإلســامــوفــوب ـيــا وخ ـطــاب الـكــراه ـيــة ضد
اإلس ــام والمسلمين ،ومسؤولية أحــزاب
أقصى اليمين بالدول الغربية ،التي تبحث
ع ــن ح ـلــول شـعـبــويــة ألزمـ ــة الـمـهــاجــريــن،

«مسك» عن سيرة األديب
إسماعيل فهد تختتم
«رحلة المعنى»

مـثـيــرة ال ـغــرائــز ومـشــاعــر الـحـقــد دون أي
رادع.
وط ــال ـب ــت دول وش ـخ ـص ـي ــات إســام ـيــة
وع ــربـ ـي ــة وج ــالـ ـي ــات م ـس ـل ـمــة فـ ــي أوروب ـ ـ ــا
بـضــرورة تجريم اإلســامــوفــوبـيــا ،والـعــداء
ل ــأج ــان ــب ،ع ـل ــى ش ــاك ـل ــة ت ـج ــري ــم مـ ـع ــاداة
السامية.
وح ــاول ،أم ــس ،سـكــان نيوزيلندا الذين
يـبـلــغ ع ــدده ــم  5م ــاي ـي ــن %1 ،ف ـقــط منهم
مسلمون ،التضامن مــع الجالية المسلمة
وإظـ ـه ــار الـ ــوحـ ــدة ،وال ـت ـق ــت رئ ـي ـســة وزراء
نـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدا ج ــاسـ ـيـ ـن ــدا أرديـ ـ ـ ــرن 02

فرنسا :اشتباكات تنعش
«السترات الصفراء»

رياضة

٢٩
القادسية يقسو
على الفحيحيل برباعية
في «الممتاز»

ةديرجلا
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«الدفاع» :ال صحة لتولي النائب
األول رئاسة «الجهاز المركزي»

سموه استنكر جريمة نيوزيلندا
ب ـ ـعـ ــث س ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـبـ ــاد
الشيخ صباح األحـمــد ببرقية
إلــى الـحــاكــم الـعــام لنيوزيلندا
الصديقة ،باتسي ريدي ،أعرب
فـ ـيـ ـه ــا س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن اس ـت ـن ـك ــار
ال ـك ــوي ــت وإدانـ ـتـ ـه ــا ال ـش ــدي ــدة
لـحــادث إطــاق الـنــار اإلرهــابــي
ال ــذي اسـتـهــدف مـسـجــديــن في
وسط مدينة كرايست تشيرش
الـ ـنـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدي ــة ،وأس ـ ـفـ ــر عــن
سقوط العشرات من الضحايا
والمصابين.
وأكـ ـ ـ ــد س ـ ـمـ ــوه ف ـ ــي بــرق ـي ـتــه
مــوقــف ال ـكــويــت ال ــراف ــض لهذا
ال ـع ـمــل اإلج ــرام ــي الـ ــذي أودى
بـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة األب ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاء اآلم ـ ـن ـ ـيـ ــن
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي عـ ـل ــى حـ ــرمـ ــة دور
الـ ـعـ ـب ــادة ،والـ ـ ــذي ي ـت ـنــافــى مع
كــل الـشــرائــع واألعـ ــراف والقيم
اإلنسانية.

ن ـف ــت وزارة ا لـ ــد فـ ــاع ،أ م ــس
األول ،ص ـحــة م ــا ي ـتــم ت ــداو ل ــه
ب ـ ـشـ ــأن تـ ــو لـ ــي ا ل ـ ـنـ ــا ئـ ــب األول
لــر ئـيــس مجلس ال ــوزراء وز يــر
ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ نــاصــر صـبــاح
األحمد رئاسة الجهاز المركزي
ل ـم ـعــال ـجــة أوض ـ ــاع الـمـقـيـمـيــن
بصورة غير قانونية.

كما ضمنها سموه خالص
ت ـ ـعـ ــازيـ ــه وصـ ـ ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه
ل ـ ـحـ ــاكـ ــم ن ـ ـيـ ــوزي ـ ـل ـ ـنـ ــدا وألسـ ـ ــر
الضحايا ،سائال سموه المولى
ت ـعــالــى أن ي ـت ـغ ـمــدهــم بــواســع
ّ
رح ـم ـت ــه وم ـغ ـف ــرت ــه ،وأن ي ـمــن
على المصابين بسرعة الشفاء
والعافية.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ ن ــواف األحـمــد ورئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

قال القائم بأعمال سفارة الكويت لدى
القاهرة عــادل السريع إن السفارة تتابع
عن كثب مع السلطات المصرية المعنية
التحقيقات الـجــاريــة بـشــأن قضية مقتل
مــواطــن ثمانيني "بــدافــع ال ـســرقــة" ،الفتا
إلى إلقاء القبض على المتورطين في هذه
الجريمة النكراء.
وأضاف السريع ،في بيان ،أمس األول،

أن السفارة الكويتية لدى القاهرة تتابع
عن كثب مع السلطات المصرية المعنية
جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن
في العقد الثامن من عمره بدافع السرقة.
وأوض ــح أن المواطن وجــد مقتوال في
شقته بأحد أحياء القاهرة ،مشيرا إلى أن
السلطات المصرية المعنية ألقت القبض
عـلــى ك ــل الـمـتــورطـيــن ف ــي ه ــذه الـجــريـمــة

ً
ترأس اجتماع مجلس األوقاف واعتمد عددا من القرارات والتوصيات
●

مواكبة
المتغيرات
لتعزيز إدارة
األموال الوقفية
واستثمارها
وصرف ريعها

قــال وزيــر األوق ــاف والـشــؤون
اإلسالمية وزيــر الــدولــة لشؤون
البلدية فهد الشعلة إن مجلس
ش ـ ـ ـ ــؤون األوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف أك ـ ـ ــد أه ـم ـي ــة
تنفيذ الـمــاحـظــات الـ ــواردة من
ديوان المحاسبة ،وبذل الجهود
الممكنة لمتابعتها وتسويتها
وتالفيها مستقبال ،مبينا أنه تم
اعتماد إدراج المتابعات الخاصة
بمالحظات الديوان كبند جديد
وثابت في جدول أعمال المجلس.
وأش ــاد الشعلة ،فــي تصريح
صحافي ،خالل ترؤسه االجتماع
الـ ــ 87لمجلس ش ــؤون األوق ــاف،
الذي عقد األربعاء الماضي ،في
م ـقــر األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ــأوق ــاف،
بــالـجـهــود الـمـقــدرة والمستمرة
لـجـمـيــع ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي األم ــان ــة
لخدمة مسيرتها.

وأع ـ ـ ـ ــرب عـ ــن خ ــال ــص ش ـكــره
وتقديره للمدير العام لمؤسسة
التأمينات االجتماعية السابق
حمد الحميضي على إسهاماته
وتـعــاونــه خ ــال فـتــرة عضويته
بالمجلس ،كما رحب بانضمام
العضو الجديد للمجلس مشعل
العثمان مديرا عاما للمؤسسة،
م ـت ـم ـن ـيــا ل ــه ال ـت ــوف ـي ــق وت ـقــديــم
خـبــراتــه الـمـتـمـيــزة واالس ـت ـفــادة
مـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق األهـ ـ ـ ـ ــداف
المنشودة للوقف.

استثمار األموال الوقفية
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـش ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــة أه ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـمــوضــوعــات ال ـتــي تــم طرحها
ومناقشتها فــي االجـتـمــاع ،وما
خ ـلــص إل ـي ــه بــاع ـت ـمــاد ع ــدد من
الـ ـق ــرارات وال ـتــوص ـيــات المهمة
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـسـ ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل فــي

«الهالل األحمر» :تقديم مساعدات
لـ  10دول في رمضان
ت ـع ـهــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة جمعية الهالل األحمر أنور
الحساوي باستمرار االستجابة
ألبـ ــرز األزم ـ ــات اإلن ـســان ـيــة حــول
العالم.
وقــال الحساوي ،لــ"كــونــا" ،إنه
كشف خالل كلمته أمام االجتماع
اإلقليمي للتعاون لالتحاد الدولي
ل ـج ـم ـع ـي ــات ال ـص ـل ـي ــب والـ ـه ــال
األح ـم ــر ف ــي مــال ـيــزيــا ،ع ــن خطط
الجمعية بـشــأن االعـ ــداد لتنفيذ
بــرنــامــج لـشـهــر رم ـضــان لتقديم
المساعدات الغذائية في أكثر من
 10دول حــول الـعــالــم ،بالتعاون
مع الجمعيات الوطنية في الدول
المعنية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات
ستصل إلى عدد من دول قارتي
آسيا وإفريقيا ،ومنها سريالنكا
وباكستان وموريتانيا ،إضافة
إلى دول منطقة الشرق األوسط،
ومـ ــن بـيـنـهــا ال ـي ـمــن وفـلـسـطـيــن،
وكــذلــك االسـتـمــرار فــي دعــم أزمــة
ال ــاج ـئ ـي ــن ال ـس ــوري ـي ــن ف ــي دول
الجوار.
وبين أن الجمعية بصدد تنفيذ
عدد من المشاريع التنموية لدعم
األزمات المركبة في دول افريقيا،
وم ـن ـهــا إنـ ـش ــاء اآلب ـ ــار الـجــوفـيــة
لتوفير المياه الصالحة للشرب
ف ــي ك ـي ـن ـيــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــوفـيــر

وفد «الهالل االحمر» في اجتماع ماليزيا
مـســاكــن إي ــواء وتـمـكـيــن ع ــدد من
الشباب مــن الـحــرف المهنية في
اوغندا ،وتقديم الدعم اللوجستي
إلــى النيجر عبر توفير سيارات
إسعاف وتطوير عدد من المرافق
في منطقة ديفا.

مشروع الحجاج
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي إل ـ ـ ــى أن
الجمعية بصدد البدء في تنفيذ
م ـشــروع الـحـجــاج لـمــوســم الحج
ال ـ ـقـ ــادم ،وهـ ــو مـ ـش ــروع إن ـســانــي
تـ ـتـ ـبـ ـن ــاه ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ألول مـ ــرة
ل ـهــذا ال ـع ــام ،وي ـهــدف ال ــى تحمل
تـكـلـفــة ق ـي ــام عـ ــدد م ــن منتسبي

ً
قنصلنا في أربيل :وزعنا  30طنا
مساعدات غذائية في حلبجة
أعلن القنصل الكويتي العام في أربيل عمر الكندري ،أمس ،توزيع 30
ً
طنا من المواد الغذائية على ألف عائلة متعففة بمدينة حلبجة" العراقية
بإشراف القنصلية الكويتية.
وقال الكندري ،في تصريح لـ "كونا" على هامش مشاركته في مراسم
إحياء الذكرى الـ 31لمجزرة مدينة حلبجة" :اليوم نستثمر مشاركتنا في
هذه الذكرى إلعالن تخصيص كميات من المساعدات الغذائية التي نأمل
أن تجد طريقها إلى العائالت المتعففة والمحتاجة من أهلنا في المدينة".
وأضاف" :ما حدث في حلبجة فاجعة كبرى ليس على الشعب الكردي او
على العراق فحسب بل على العالم ،وخاصة الشعب الكويتي".
واعتبر أن "فاجعة حلبجة كبرى ومؤلمة ،ونحن نستنكرها ونترحم على
ً
أرواح الشهداء ونطلب السلوان لذويهم" ،موضحا أن الشعب الكويتي يتألم
بفاجعة حلبجة ألن الشعبين الكويتي والكردي كانا متضررين من الحكم
البائد للنظام السابق في العراق "لهذا نحن نعلم معاناة الشعب الكردي".
وأردف أن "مدينة حلبجة هي رمز للسالم ونتضرع لله أال تعود هذه
الفاجعة ال على الشعب الكردي وال الكويتي وال على العالم بكامله".
وقال القنصل الكويتي إن الكويت تؤكد أن أكبر رد على تلك الفاجعة
هو النهوض بالقيم اإلنسانية ،وإعادة الحياة لسابق عهدها ،واستلهام
كل ما هو إنساني في سبيل تحقيق تلك الغاية.

ناصر الصباح

توقيف المتورطين في مقتل كويتي بمصر

ً
الشعلة :تسوية مالحظات «المحاسبة» وتالفيها مستقبال
محمد راشد

وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت "الـ ـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ـ ــاع" عـ ـب ــر
حـســابـهــا فــي "تــوي ـتــر"" :تـنـفــي
وزارة ا ل ــد ف ــاع م ــا ي ـتــم تــداو لــه
حـ ـ ـ ــول ت ـ ــو ل ـ ــي ا ل ـ ـنـ ــا ئـ ــب األول
لــر ئـيــس مجلس ال ــوزراء وز يــر
الدفاع رئاسة الجهاز المركزي
ل ـم ـعــال ـجــة أوض ـ ــاع الـمـقـيـمـيــن
بصورة غير قانونية".

الجمعيات الــوطـنـيــة األق ــل حظا
في القارة االفريقية بمراسم الحج
عـلــى نـفـقــة الـجـمـعـيــة ،بــالـتـعــاون
م ــع االت ـح ــاد ال ــدول ــي لجمعيات
الصليب والهالل االحمر .وشارك
وف ـ ـ ــد ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـه ـ ــال األحـ ـم ــر
الكويتي في االجتماع اإلقليمي
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــاون ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي
ل ـج ـم ـع ـي ــات ال ـص ـل ـي ــب والـ ـه ــال
األحـمــر فــي ماليزيا ،وال ــذي ضم
مــديــر اإلدارة الـقــانــونـيــة وإدارة
الشباب والمتطوعين د .مساعد
العنزي ،ومديرة إدارة المشاريع
والـ ـع ــاق ــات ال ــدولـ ـي ــة د .نـيـفـيــن
يسري.

ً
الشعلة مترئسا االجتماع
األمانة العامة لألوقاف ،وجودة
أداء اسـتـثـمــار األمـ ــوال الوقفية
لمواكبة المتغيرات والتقلبات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة عـ ـل ــى األسـ ـ ـ ـ ــواق
المحلية والعالمية ،وما تسعى
ل ــه األم ــان ــة ف ــي مـجـمــل خططها
تعزيزا لمسار تطورها ومكانتها
في مجال إدارة األمــوال الوقفية

واس ـت ـث ـم ــاره ــا وصـ ـ ــرف ريـعـهــا
بما يحقق تنمية المجتمع على
المستويين المحلي والدولي.
وأضـ ـ ــاف أن أهـ ــم م ــا ت ـنــاولــه
االج ـت ـم ــاع ت ـقــديــم ع ــرض مــرئــي
عن تقرير بأهم إنجازات وحدات
ال ـع ـم ــل ب ــاألم ــان ــة لـ ـع ــام ،2018
إضــافــة إلــى االط ــاع على تقرير

تقييم أداء لجنة تنمية واستثمار
ال ـمــوارد الوقفية وقـطــاع تنمية
الـمــوارد واالستثمار ،ومناقشة
ت ـق ــري ــر إنـ ـج ــاز ل ـج ـنــة ال ـتــدق ـيــق
لعام .2018

الـنـكــراء ،عــدا واح ــدا م ــازال البحث جاريا
عنه.
وأشـ ـ ـ ــاد ب ــالـ ـكـ ـف ــاءة الـ ـت ــي ت ـت ـم ـيــز بـهــا
ال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـع ـن ـيــة فـ ــي مـ ـص ــر ،مـثـمـنــا
الـتـعــاونال ــذي أبــدتــه مــع الـسـفــارة ،ســواء
ب ـســرعــة إل ـق ــاء ال ـق ـبــض ع ـلــى ال ـج ـن ــاة ،أو
إشراكها في تفاصيل الحادث والتحقيقات
الجارية بشأنه.

الكويت إليجاد حل سلمي
لألزمة في شرق أوكرانيا
دعت الكويت إلى إيجاد حل سلمي لألزمة في شرق أوكرانيا ،وفقا
لقرار مجلس األمن والجمعية العامة واالتفاقات المبرمة بين األطراف
المعنية ،بما فيها اتفاقات مينسك.
جاء ذلك في كلمة الكويت خالل جلسة مجلس األمن بصيغة آريا
حول أوكرانيا ،والتي ألقاها السكرتير األول بوفدها لدى األمم المتحدة
جراح الجابر مساء أمس األول.
وقــال الجابر إن هذه الـقــرارات تمثل اإلطــار الوحيد المتفق عليه
لتسوية األزمة في نطاقها اإلقليمي ،ومن خالل جهود الوساطة التي
تقوم بها أطــراف تتمتع باحترام وتقدير طرفي الـنــزاع والمجتمع
الدولي كله.
وأض ــاف أنــه فــي عــام  2014صوتت الكويت لمصلحة الـقــرار في
الجمعية العامة لألمم المتحدة المعنون "السالمة اإلقليمية ألوكرانيا"،
والذي أكد أن االستفتاء الذي تم تنظيمه في جمهورية القرم ،المتمتعة
بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول ،ال يمكن أن يشكل األساس ألي
تغير في وضعها ،أو في وضع المدينة الفتقاده المشروعية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي إيمانا من الكويت بضرورة احترام سيادة
واستقالل كل الدول األعضاء في األمم المتحدة ،بما فيها احترام وحدة
وسيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها المعترف بها
دوليا .وأعرب عن أمله أن تقوم جميع األطراف المعنية بتنفيذ القرار
 ،)2015( 2202واتفاقات مينسك للسالم المبرمة في فبراير ،2015
والبيان الرئاسي الصادر في  6يونيو  ،2018تنفيذا كامال ،والسعي
إلى إيجاد حل شامل ومتوازن لهذه المسألة.

منحة كويتية بـ  9ماليين دوالر لدعم تعليم السوريين
البدر :االتفاق على مشاريع جديدة في القريب العاجل
ّ
وقـ ـ ــع الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي
للتنمية االقتصادية العربية،
أم ـ ــس األول ،ات ـف ــاق ـي ــة مـنـحــة
لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز
ثـ ــاث مـ ـ ــدارس ل ـتــوف ـيــر فــرص
تعليمية لالجئين السوريين
ف ــي ل ـب ـن ــان ب ـق ـي ـمــة  9مــاي ـيــن
دوالر.
وقال المدير العام للصندوق
ع ـبــدالــوهــاب الـ ـب ــدر ،ل ـ ـ "كــونــا"
ع ـق ــب ال ـت ــوق ـي ــع بــال ـن ـيــابــة عــن
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـل ـت ـق ــدم
العلمي ،إن الـمـشــروع يشتمل
ع ـل ــى إن ـ ـشـ ــاء وت ـج ـه ـي ــز ث ــاث
م ـ ـ ـ ـ ــدارس ف ـ ــي مـ ـن ــاط ــق زح ـل ــة
والعريضة والحدث.
وأض ـ ــاف ال ـب ــدر أن الـمـنـحــة
ت ـ ـنـ ــدرج ضـ ـم ــن ال ـم ـس ــاه ـم ــات
غـيــر الـحـكــومـيــة الـتــي تعهدت
بها المؤسسة على مدار ثالث
سنوات ،لدعم مشاريع تعليمية
لالجئين السوريين في الدول
المستضيفة ،وذل ــك فــي إطــار
الدعم الذي تعهدت به الكويت
في مؤتمر المانحين الثالث.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق
الكويتي لديه نشاطات أخرى
ف ـ ــي ط ـ ـ ــور اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،وس ـي ـت ــم
االنتهاء منها في األيام المقبلة
ً
قـ ــري ـ ـبـ ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى وج ـ ــود

ال تعيين...
بهدف اإلضرار بها».
وأوضح« :أما التظاهر أو إبداء الرأي والتعبير أو الكتابة فهذه
ال تعد ضمن جرائم الشرف واألمانة ،يعاقب مرتكبها بالسجن أو
الغرامة ،لكنها ليست من األسباب التي تمنع اإلنسان أن يكون
ً
ً
ً
مرشحا لالنتخابات أو ناخبا» ،مؤكدا« :لذلك سنعمل على تحديد
هذه الجرائم من خالل قانون ،كما قامت بعض الــدول بتحديد
ً
القضايا من هذا النوع ،بهدف أال يترك األمر مفتوحا فيكون هناك
تعسف في وأد الحريات وانتقاص لدور اإلنسان أو أن يكون له
رأي أو تحرك لمواجهة الفساد أو المطالبة باإلصالح».

الحجرف« :الجمارك» أحالت تزوير...

الصحة لمناقشة مالبسات هذا التالعب ،وإيجاد آلية من شأنها
ً
إحكام الرقابة ومنع تكرار مثل هذه الواقعة مستقبال.
ولفت الحجرف إلى أن «الجمارك» اتبعت اإلجــراء ات القانونية
تجاه الشركة ،وخاطبت النائب العام وطلبت تحريك دعوى «تهريب
جمركي» ،والتحقيق في جريمة التزوير ،ومع المخلص الجمركي
التابع ،وكــل مــن تثبت إدانـتــه فــي هــذه الــواقـعــة ،وعليه أصبحت
القضية رهن التحقيق وتصرف نيابة الشؤون التجارية.

البدر يوقع مع مجلس اإلنماء واإلعمار منحة لدعم تعليم السوريين في لبنان
فــرق تابعة للصندوق إلعــداد
مشاريع أخــرى سيتم االتفاق
حولها في القريب العاجل.

مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت نــائ ـبــة
المدير العام لإلدرات والبرامج
ال ـم ـس ــان ــدة ف ــي ال ـم ــؤس ـس ــة د.

أماني البداح إن "المنحة تندرج
ضمن التعهدات التي أطلقتها
ال ـ ـكـ ــويـ ــت فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر لـ ـن ــدن

مليونا دوالر لمركز سرطان األطفال
ّ
وقــع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية اتفاقية منحة ثانية بمبلغ قــدره مليونا
دوالر مع مركز سرطان األطفال في لبنان مخصصة
لعالج األطفال من الالجئين السوريين.
ووق ــع االتفاقية عــن الـجــانــب الكويتي المدير
ال ـعــام لـلـصـنــدوق ع ـبــدالــوهــاب ال ـبــدر وع ــن مركز

ســرطــان األطـفــال رئيس مجلس األمـنــاء والهيئة
التنفيذية للمركز سـيــزار باسيم .وقــال الـبــدر إن
المبالغ المخصصة هي لإلسهام في عالج األطفال
ً
السوريين الالجئين المصابين بالسرطان ،موضحا
أن هذه المنحة هي الثانية التي تقدم للمركز ،إذ قدم
الصندوق منحة أولى قدرها مليون دوالر.

«مجزرة نيوزيلندا» تطلق جرس
ال ـنــاج ـيــن وع ــائ ــات ال ـض ـحــايــا ومـمـثـلــي ال ـجــال ـيــة الـمـسـلـمــة في
كــرايـسـتـشـيــرش ،حـيــث وص ـلــت واض ـع ــة ال ـح ـجــاب ،بــرفـقــة زعـيــم
المعارضة سايمون بــريــدجــز ،غ ــداة توصيفها الهجوم ب ـ «فعل
إرهابي».
ُ
ّ
في غضون ذلك ،مثل تارانت ،منفذ االعتداء ،أمس ،أمام محكمة
بالمدينةُ ،
وو ّجهت إليه تهمة القتل فقط .واستمع ّ
مدرب اللياقة
البدنية السابق والناشط اليميني ،وهو ّ
ّ
مكبل اليدين ويرتدي
ً
ّ
قميصا أبيض يلبسه المعتقلون ،إلى التهمة الموجهة إليه .وهو
ّ
ّ
يتقدم بطلب لــإفــراج عنه بكفالة ،وسيظل في السجن حتى
لم
ً
مثوله مجددا أمام المحكمة في  5أبريل.
ً
وظل تارانت صامتا أثناء توجيه االتهام إليه ،وقالت وسائل
إعالم محلية ،إنه تعمد االبتسام لوسائل إعالم صورته وهو داخل
القفص .وأظهرته الصور وهو يشير بعالمة «القبول» مقلوبة بيده،
في إشارة تستخدم لتأييد أيديولوجية ُّ
تفوق البيض.
َّ
لوسائل التواصل ،التي تمكن المهاجم من
ووســط انتقادات
ّ
اختراقها لبث الهجوم ،حذرت السلطات النيوزيلندية من أن َمن
ينشر أشرطة الفيديو التي تصور الهجوم قد يعاقب بالسجن مدة
قد تصل إلى  10سنوات.

ع ــام  ،2016والـبــالـغــة قيمتها
 300م ـل ـيــون دوالر لـمـســاعــدة
الالجئين السوريين".
وأض ــاف ــت ال ـب ــداح أن حصة
المؤسسة مــن هــذه التعهدات
تبلغ  50مليون دوالر ،بصفتها
ً
م ـم ـث ــا عـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
الكويتي.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ال ـم ـب ـل ــغ تــم
اس ـت ـي ـفــاؤه بــال ـكــامــل ف ــي دعــم
البرامج التعليمية التي تقوم
بها مؤسسات األمــم المتحدة
في هذين البلدين ،إلــى جانب
مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
ف ــي ل ـب ـنــان ،ال ـتــي ت ـقــدم بــرامــج
تعليمية للطالب الالجئين من
التعليم المبكر حتى المرحلة
الثانوية.
بدوره ،أشاد رئيس مجلس
اإلنماء واإلعمار اللبناني نبيل
الجسر ،بدعم الكويت للبنان،
ً
م ـض ـي ـفــا" :ألـ ــف ش ـكــر لـلـكــويــت
وس ـمــو األم ـي ــر الـشـيــخ صـبــاح
األحمد".
وأكـ ـ ـ ـ ــد أه ـ ـم ـ ـيـ ــة مـ ـ ــا ت ـق ــدم ــه
الكويت من منح وهبات تمكن
لبنان من تحمل المساهمة في
مـســاعــدة األعـ ــداد الـكـبـيــرة من
الالجئين السوريين لديه.

وتريد السلطات في ولينغتون معرفة كيف لم تتمكن أجهزة
االستخبارات من مراقبة القاتل ،رغم نشره آراء متطرفة .وتبين
أن المهاجم زار تركيا وبلغاريا ،حيث فتحت تحقيقات لمعرفة
مــا إذا ك ــان قــد أج ــرى أي ات ـصــاالت بشخصيات قــد تـكــون على
عالقة بالهجوم.
وقــال وزيــر الداخلية اإليـطــالــي ماتيو سالفيني إن التطرف
الوحيد الذي يجب الحذر منه هو «اإلسالمي» ،وذلك في معرض
إجابته عــن ســؤال حــول مــا إذا كــان مــن الممكن وقــوع «مـجــزرة»
مشابهة لتلك التي شهدتها نيوزيلندا في إيطاليا بسبب خطابه.
ً
وكان سالفيني دان الهجوم ،موضحا أنه يشعر بالشفقة حيال
الذين ّ
يحملونه بعض المسؤولية بسبب خطابه المتشدد ضد
المهاجرين.
ً
وذكرت الشرطة البريطانية أن مجهولين هاجموا حشدا من
المسلمين بالعصي والمطارق أمام أحد المساجد شرقي لندن،
بعد ساعات من هجوم نيوزيلندا.
وبدأت االستخبارات البريطانية تحليل الهجوم لمعرفة ما إذا
كان لمرتكب المجزرة مناصرون في بريطانيا ،بسبب تحريضه
في بيانه على قتل عمدة لندن ،الباكستاني األصل صادق خان.
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محليات

ً
ً
 30فريقا تطوعيا غير فاعل تحت مجهر «الشؤون»
ً
العازمي لــ ةديرجلا  :نعكف حاليا على اتخاذ قرار حيالها باالستمرار أو الشطب
•

جورج عاطف

غير محظور
مشاركة الفرق
التطوعية
بجمع
التبرعات في
رمضان

كشفت مــد يــرة إدارة تنمية
المجتمع ،فــي وزارة الـشــؤون
االجـتـمــاعـيــة ن ــادي ــة ال ـعــازمــي،
ً
ً
أن "ق ــراب ــة  30فــري ـقــا تـطــوعـيــا
غير فاعل ولم تحقق أي انجاز
ملموس يـخــدم المجتمع منذ
اشهارها ،وغير حريصة على
ال ـتــواصــل مــع الـ ـ ــوزارة ،تعكف
اللجنة الدائمة للعمل التطوعي
ً
حاليا على اتخاذ قرار حيالها
بــاالسـتـمــرار أو الـشـطــب ،عقب
م ـح ــاوالت ـن ــا الـ ـت ــواص ــل مـعـهــم
وتوجيه انذارات لهم بذلك".
وأكدت العازمي لـ "الجريدة"
أن "الـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي طـ ــور غــربـلــة
الفرق التطوعية كافة للوقوف
على مدى جديتها والخدمات
الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا لـلـمـجـتـمــع مــن
عدمه" ،مشددة على أنه "سيتم

اتخاذ االجراءات الالزمة حيال
ً
غـ ـي ــر الـ ـف ــاعـ ـل ــة وف ـ ـقـ ــا لــائ ـحــة
ال ـع ـمــل ال ـت ـط ــوع ــي" ،مــوضـحــة
أن "اجـمــالــي ال ـفــرق التطوعية
ال ـم ـش ـه ــرة ل ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ــوزارة بـلــغ
ً
ً
 180فــريـقــا ،وه ـنــاك  16فريقا
قيد اإلشهار ،غير أنها ال تزال
ف ـ ــي طـ ـ ــور اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء األوراق
وال ـم ـس ـت ـن ــدات ال ـم ـط ـلــوبــة مــن
ال ـ ـج ـ ـه ـ ــات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ذات
الـعــاقــة" ،مشيرة إلــى أن "ثمة
 4ف ــرق ت ــم شـطـبـهــا ب ـنــاء على
طـلـبـهــا ،ل ـعــدم جــديــة األع ـضــاء
وانشغاالتهم".

تبرعات رمصان
وأكدت العازمي أن "مشاركة
ال ـف ــرق الـتـطــوعـيــة الـجـمـعـيــات

الخيرية جمع التبرعات جائزة
وغير محظورة ،وفــق ضوابط
ً
واشتراطات محددة ،واستنادا
الـ ـ ـ ــى الئـ ـ ـح ـ ــة تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ال ـع ـم ــل
التطوعي".
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت عـ ـ ــن "عـ ـ ـق ـ ــد لـ ـق ــاء
تـنـسـيـقــي ف ــي  19الـ ـج ــاري مع
إدارة ا ل ـج ـم ـع ـي ــات ا ل ـخ ـي ــر ي ــة
والمبرات في الوزارة ،بحضور
ا ل ـفــرق التطوعية ذات الطابع
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ،لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف ع ـل ــى
آل ـيــات مـشــاركـتـهــا الجمعيات
الخيرية جمع التبرعات خالل
ً
شـهــر رم ـض ــان الـمـقـبــل ،فـضــا
عـ ـ ــن تـ ـع ــريـ ـفـ ـه ــم ب ــالـ ـض ــواب ــط
واالشتنراطات المنظمة لألمر،
والمحاذير الخاصة بذلك".
وأ ش ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ــى أن "اإلدارة
تـ ـخ ــا ط ــب إدارة ا ل ـج ـم ـع ـي ــات

الخيرية باسماء الفرق الراغبة
في المشاركة ،ومدى التنسيق
بين ا لـفــرق والجمعيات ،التي
بدورها تنظم هذه المشاركات،
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج الـ ـ ـ ــى م ــوافـ ـق ــة
وزارة ال ـخــارج ـيــة ،ح ــال كانت
الـ ـمـ ـش ــروع ــات خ ـ ـ ــارج الـ ـب ــاد،
ووزاة الداخلية في حال كانت
داخلية".

طلبات اإلشهار
وقــالــت ال ـعــازمــي إن "وزارة
الشؤون حريصة على االرتقاء
بــالـعـمــل الـتـطــوعــي وتـطــويــره،
لما له من أهمية كبرى تصب
ف ــي مـصـلـحــة الـمـجـتـمــع ،ومــن
ه ــذا الـمـنـطـلــق وض ـعــت الئحة
العمل التطوعي ،التي تنبثق

مـنـهــا الـلـجـنــة الــدائ ـمــة للعمل
الـ ـتـ ـط ــوع ــي ،وتـ ـض ــم اإلدارات
كافة المعنية بالفرق التطوعية
وه ـ ـ ــي ،ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـخ ـيــريــة
والمبرات والجمعيات األهلية
والعالقات الخارجية والشؤون
القانونية ،وذلك لتنوع األدوار
واألنشطة التي تقوم بها الفرق
من اجتماعية وتربوية وبيئية
وخيرية ،وغيرها من األنشطة
األخرى".
وبينت العازمي أن "اللجنة
خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ـه ــا ال ـم ــاض ــي،
اس ـت ـعــرضــت ط ـل ـبــات اإلش ـهــار
ال ـج ــدي ــدة ال ـم ـقــدمــة م ــن ال ـفــرق
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــوع ـ ـ ـيـ ـ ــة وأنـ ـ ـشـ ـ ـطـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا
ومـ ـج ــاالتـ ـه ــا ،ل ـك ــون ـه ــا تـعـنــى
بكل ما يخص الفرق ،وتساهم
بـ ـص ــورة فــاع ـلــة ف ــي اخ ـت ـصــار

ً
لـ  9جهات وإدارات حكومية تمهيدا لتحديد تكاليف التنفيذ
●

محمد الجاسم

كشف تقرير وزارة المالية للسنة المالية
 ،2020/2019انه تم إدراج بعض المشروعات
الجديدة لبعض الجهات الحكومية ألهميتها
في تحسين الخدمات القائمة بالدولة ،والتي
بلغت اعتماداتها المالية  82مليون دينار و737
ألفا للسنة المالية  2020/2019فقط.
وذكــر التقرير أن عدد المشاريع االنشائية
الـجــديــدة التي رصدتها "المالية" ل ـ  9جهات
ً
ً
ح ـك ــوم ـي ــة ب ـل ـغ ــت  35م ـ ـشـ ــروعـ ــا ،عـ ـلـ ـم ــا ب ــأن
االعتمادات المالية لهذه المشروعات تخص
ً
فقط مرحلة االسـتـشــارات للتصميم ،تمهيدا
لتحديد تكاليف التنفيذ بعد انتهاء المكتب
االستشاري من التصاميم النهائية ،أو على
ضوء قرار الترسية الصادر عن الجهاز المركزي
ل ـل ـم ـنــاق ـصــات ال ـع ــام ــة بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـم ـشــاريــع
ال ـجــديــدة جــاهــزة التصميم وسـتـبــدأ مرحلة
التنفيذ.
ولفت إلى ما تم رصده من مشاريع بحسب
الجهات الحكومية للسنة المالية ،2020/2019
ً
ً
بـتـحــديــد ع ــدد  15م ـشــروعــا مـتـنــوعــا لـ ــوزارة
ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء قـيـمـتـهــا  10.6مــاي ـيــن ،و7

مشاريع لوزارة التربية إلعادة صيانة مدارس
بإجمالي  200ألف ،ومشروعين لوزارة المالية
ي ـخ ـت ـصــان ب ــاس ـت ـم ــاك ــات ل ـج ــزي ــرة ف ـي ـل ـكــا ب ـ
 65.502مليونا ،ومشروع واحد لوزارة الدفاع
بـ ـ  5مــايـيــن يـتـعـلــق ب ـش ــراء وحـ ــدات سكنية،
ومشروعين لــوزارة الداخلية لحظائر وورش
ال ـط ــائ ــرات ال ـع ـمــوديــة وإن ـش ــاء مـبـنــى مـتـعــدد
األدوار بمنطقة  G1بقيمة  190ألف ،و 3مشاريع
لــوزارة اإلعــام إلنشاء مبنى للحرس الوطني
ومبنى ل ـلــوزارة فــي الـشــويــخ ،وإنـشــاء محطة
جــديــدة لـلـمــوجــة الـمـتــوسـطــة فــي كـبــد بقيمة
 300ألف.
وتــابــع أن ه ــذه الـمـشــاريــع تتضمن أيضا
 3مـشــاريــع لـ ــوزارة االش ـغ ــال لـتـطــويــر شاطئ
البالجات وإنشاء مجرورين في غرب وجنوب
عبدالله مبارك بقيمة  750ألفا ،ومشروعا لكل
من الحرس الوطني بقيمة  150ألفا لتوسعة
مبنى كبار الضيوف بـنــادي ضباط الحرس
الوطني واالدارة العامة للطيران المدني بقيمة
 45ألفا لتوسعة شبكة تبادل معلومات المطار.
وأشــار التقرير إلى أن التكاليف اإلجمالية
لتلك المشاريع إلى حين انتهائها بشكل كامل
تبلغ  298مليون دينار.

قانون العمل التطوعي
فيما يخص مشروع قانون
العمل التطوعي ،بينت العازمي
أنه "مايزال طور الدراسة بوزارة
الشؤون ،وحتى إشهاره نعمل
على تنظيم كل ما يخص الفرق
من خالل الالئحة" ،مؤكدة أنه
"من منطلق أهمية الربط اآللي
ب ـيــن الـ ـ ـ ــوزارة وال ـ ـفـ ــرق ،زودنـ ــا
إدارة ال ـحــاســب اآلل ــي بـقــاعــدة
البيانات الخاصة بالفرق ،وذلك
للعمل على أن يكون اإلشهار
والتجديد وكل ما يخص الفرق
أون الين".

جمعية «اإلصالح» افتتحت ملتقى العمل االجتماعي السادس

جانب من الحضور في ملتقى «اإلصالح»

●

جورج عاطف

قالت وكيلة وزارة الـشــؤون االجتماعية هناء الهاجري إن القيادة
الحكيمة للكويت أولت األمن االجتماعي والتنشئة الصحيحة لألجيال
ومكافحة الجريمة والفساد اإلداري عناية كبيرة ،مؤكدة أن الكويت تسير
بخطى ثابتة في نشر الوعي باألمن المجتمعي ،وتعزيز األمن ،في ظل
قيادة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
جــاء ذلــك فــي كلمة للهاجري ،نيابة عــن وزيــر الـشــؤون االجتماعية
والعمل سعد الخراز ،خالل افتتاح ملتقى العمل االجتماعي السادس،
الذي أقامته جمعية اإلصــاح االجتماعي ،تحت شعار "كويت األمــان"،

النجار 1.6 :مليون دينار لتأهيل مدارس الخيران
أكد لـ ةديرجلا توفير األثاث واألجهزة في المدارس الجديدة المتوقعة للعام المقبل
•

●

يوسف النجار

فهد الرمضان

كشف وكيل "التربية" لقطاع
المالية يوسف النجار عن عزم
الوزارة إعادة تأهيل وتشغيل
 4مدارس في منطقة الخيران،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى وجـ ـ ــود مــواف ـقــة
مـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى
إعـ ــادة تــأهـيــل ه ــذه ال ـمــدارس
وتشغيلها ،لتقديم الخدمات
التعليمية للطلبة من قاطني
المنطقة.
وقال النجار لـ"الجريدة" ،إن
"الوزارة خاطبت وزارة المالية
بشأن تخصيص مليون و600
ألـ ـ ــف دي ـ ـنـ ــار إلع ـ ـ ـ ــادة تــأه ـيــل
مباني ال ـمــدارس الـمــذكــورة"،

م ــوضـ ـح ــا أنـ ـ ــه مـ ــن ال ـم ـتــوقــع
أن يـ ـت ــم ت ـخ ـص ـي ــص ال ـم ـب ـلــغ
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب خـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
المقبلة.
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه س ـي ـت ــم ف ــور
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة
"ال ـم ــال ـي ــة" ب ـش ــأن تخصيص
ال ـم ـب ــال ــغ ال ـم ـط ـل ــوب ــة إلع ـ ــادة
الـتــأهـيــل ،ال ـبــدء فــي إج ــراءات
طــرح عمليات إعــادة التأهيل
والترميم للمدارس المذكورة
ب ـعــد ال ـح ـصــول ع ـلــى مــوافـقــة
الـجـهــات الــرقــابـيــة ،الفـتــا إلــى
أن الوزارة تأمل أن يتم تشغيل
هذه المدارس في أقرب فرصة
ممكنة" ،والتي نأمل أن تكون
فــي الـفـصــل ال ــدراس ــي الثاني

انخفاض «البدل السكني» إلى أكثر
من  %65في الالئحة الجديدة

ً
ً
 1157معاملة بدل إيجار وفتح  44بيتا شعبيا في فبراير
●

يوسف العبدالله

ك ـش ـف ــت إحـ ـص ــائـ ـي ــة ح ــديـ ـث ــة صـ ـ ـ ـ ــادرة عــن
المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها أنجزت
 1517م ـعــام ـلــة ت ـخ ـص ـيــص ع ـل ــى م ـشــروع ـهــا
بـجـنــوب مــديـنــة صـبــاح األح ـمــد خ ــال فـبــرايــر
الماضي ،في حين أجرت  22عملية بدل وتنازل،
مما يعكس انخفاض عمليات البدل في الئحته
الـجــديــدة الــى أكـثــر مــن  65فــي المئة عما كان
عليه بالسابق.
ولفتت اإلحصائية التي حصلت "الجريدة"
على نسخة منها ،إلى فتح المؤسسة  44ملف
بيت شعبي ،مفيدة بأن المواطنين انتهوا من
إجراء  1157معاملة بدل إيجار خالل مراجعتهم
اإلسكانية الشهر الماضي ،إضافة الى أن 463

مــواطـنــا تـقــدمــوا بــإجــراء معاملة تــوثـيــق ،كما
قدمت المؤسسة  80عقدا لالنتفاع بصفة إيجار.
وق ـ ـ ـ ـ َّـدم قـ ـس ــم االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال  4000اس ـت ـف ـس ــار
للمواطنين ،بارتفاع واضح عن إحصائية الشهر
السابق ،و 4116شهادة لمن يهمه األمــر مرسلة
إلى بنك االئتمان الكويتي عبر الربط اآللي ،و27
الستكمال نواقص المعامالت ،إضافة إلــى رقم
ضخم من شهادات لمن يهمه األمر ،التي سجلت
 9352شهادة.
وأوضـحــت أن قسم المتابعة أنجز  79كتابا
لتقسيط المديونيات على المواطنين ،ورد على
استفسارات  345حالة ،في حين بلغت االلتماسات
المقدمة لنواب المدير العام  ،42كما استقبلت
خدمة العمالء الهاتفية  1268مكالمة مباشرة من
المواطنين مع موظفي الخدمة.

مــن الـعــام المقبل إن أسعفنا
الوقت".
وحـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـ ـ ــ21
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع تـ ـسـ ـلـ ـمـ ـه ــا خـ ــال
الفترة المقبلة ،أكد النجار أن
قـطــاع المالية على استعداد
لـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس،
ً
ت ـم ـه ـي ــدا ل ــدخ ــول ــه ال ـخ ــدم ــة،
منوها إلى أن عمليات توفير
األثاث والتجهيزات المكتبية
واألجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة تـ ـت ــم ع ـ ــن ط ــري ــق
إدارة ال ـتــوريــدات والـمـخــازن،
وف ــق اإلج ـ ـ ــراء ات المستندية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـتـ ـ ــادة وال ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة
المتوافرة ،حيث سيتم توفير
كل المتطلبات لهذه المدارس
فــي حــال طلب التعليم العام

ت ـش ـغ ـي ـل ـهــا ال ـ ـعـ ــام الـ ــدراسـ ــي
المقبل.
وذكـ ــر أن ال ـ ـ ــوزارة مــاضـيــة
ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ خـ ـط ــط ت ـش ـغ ـيــل
ال ـ ـمـ ــدارس ال ـج ــدي ــدة بحسب
الحاجة ،السيما في المناطق
السكنية الجديدة ،مع األخذ
في االعتبار عــدد السكان في
هذه المناطق ،وتوفر الكثافة
السكانية المالئمة ،الفتا إلى
أن ج ـم ـيــع ق ـط ــاع ــات الـ ـ ــوزارة
تعمل بالتنسيق فيما بينها
لتوفير ا لـخــد مــات التعليمية
ال ـ ـمـ ــائ ـ ـمـ ــة ل ـل ـط ـل ـب ــة فـ ـ ــي كــل
المراحل الدراسية.

أمس األول .وأضافت أن الكويت أصبحت مثاال يحتذى في ترسيخ أسس
االستقرار واألمن المجتمعي ،بتعاون أبنائها ومؤسساتها ،الفتة إلى أن
دور مؤسسات المجتمع مكمل لدور األسرة في احترام القانون وتعزيز
القيم االجتماعية والعادات األصيلة للمجتمع.
من جانبه ،استنكر رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي د .خالد المذكور
مــا حــدث فــي نيوزلندا مــن حــدث جـلــل ،عندما اقتحم أحــد المجرمين
مسجدين آمنين ،وبقلب بارد أطلق النار عليهم وارداهم قتلى وجرحى.
وقال المذكور إن هذه الجريمة تدخل في نطاق األمن المجتمعي ،مشيرا
إلى أن اإلسالم هو منبع ومصدر األمن لبناء الحياة وتنظيم العالقات
بين أبناء المجتمع على أساس التواد والتراحم والتكافل والتعاطف.

الحربي :إلغاء ندب  7تربويين
من مكاتب الوكالء
أصـ ـ ــدر وك ـي ــل وزارة الـتــربـيــة
د .س ـعــود الـحــربــي قـ ــرارا يقضي
بإلغاء نــدب  7تربويين يعملون
فــي مـكــاتــب ال ــوك ــاء المساعدين
ب ـ ــال ـ ــوزارة ،وع ــودت ـه ــم إلـ ــى مـقــار
عملهم األصلية.
وقال الحربي ،في قرار أصدره
 12الـجــاري ،وحصلت "الجريدة"
عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،ان ــه ب ـنــاء على
المرسوم بالقانون رقم  15لسنة
 1979بـ ـش ــأن ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة
وت ـع ــدي ــات ــه ،وإل ـ ــى ق ـ ـ ــرارات نــدب
الـمـنـتــدبـيــن إل ــى مـكــاتــب الــوكــاء
الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن ،وبـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـل ــى مــا
تقتضيه مصلحة العمل ،فقد تقرر
إلغاء ندب المذكورين ،وعودتهم
إلى أماكن عملهم األصلية ،على أن
يعمل بالقرار من تاريخ صدوره،
ويلغى كل ما يتعارض معه ،وعلى

الحرس الوطني يشارك في
تمرين «تعاون  »4بالبحرين

الـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـس ـت ـنــديــة وس ــرع ــة
اتـخــاذ ال ـقــرار ،لــوجــود أعضاء
من جميع اإلدارات ذات العالقة".

 82مليون قيمة العقود االستشارية «الشؤون» :الكويت مثال يحتذى في ترسيخ األمن
ً
لـ  35مشروعا في خطة 2020/2019

سلة أخبار

سعود الحربي

جهات االختصاص تنفيذه والعمل
بموجبه ،وشمل القرار إلغاء ندب
 5معلمين ومدير مدرسة مساعد
وموجه فني تربية بدنية.

وصلت قوة من قوات الحرس
الوطني ،أمس األول ،الى
البحرين للمشاركة في تمرين
"تعاون  "4الذي يستمر حتى الـ
 21من الشهر الجاري.
ويسهم هذا التمرين في تعزيز
التنسيق العسكري املشترك
وتبادل الخبرات العسكرية فيما
يخص أعمال مكافحة "اإلرهاب"
ورفع مستوى الجاهزية
القتالية لقوات الحرس الوطني
في البلدين الشقيقني.
وكانت رئاسة الحرس الوطني
بالبحرين وقعت بروتوكوال مع
الرئاسة العامة للحرس الوطني
الكويتي في اطار التعاون
العسكري بني البلدين.

الكويت تشارك بمعرض
لألغذية في الو

شاركت الكويت بجناح في
معرض دولي لألغذية يقام ألول
مرة في فينتيان ،وسط حضور
جميع السفارات املعتمدة لدى
جمهورية الو.
وقال القائم بأعمال سفارة
الكويت لدى الو لـ"كونا" ،أمس،
إن الجناح الكويتي يستعرض
أعمال املصانع واملنتجات
الكويتية ،عبر املشاركة في هذا
الحدث الذي يستمر من 15
إلى  19الجاري .وأشار إلى أنه
تناول مع نائب رئيس الوزراء
وزير املالية الالوسي سومدي
دوانغدي ،ووزيرة الصناعة
والتجارة كيماني بولسينا،
نبذة عن املنتجات الغذائية
الكويتية ،وأهم املصانع املنتجة.
ويقام املعرض بمشاركة 200
جناح تمثل جميع السفارات
املعتمدة لدى الو ،وكذلك
الشركات الكبرى الدولية
واملحلية ،تزامنا مع احتفال
الدولة بالعام السياحي ،2019
وتنفيذا للخطة الوطنية للتنمية
االقتصادية االجتماعية.

رفع الحظر عن استيراد
الطيور والبيض من السعودية
قال أمني سر اللجنة العليا
لسالمة األغذية في الهيئة
العامة للغذاء والتغذية عادل
السويط إن اللجنة أوصت ،خالل
اجتماعها الثالث للعام الحالي،
برفع الحظر عن استيراد مواد
ومنتجات غذائية من اململكة
العربية السعودية .وأوضح
السويط ،في بيان صحافي
للهيئة ،أمس األول ،أن وزارة
التجارة والصناعة قررت رفع
الحظر عن استيراد جميع أنواع
لحوم الطيور الطازجة واملبردة
واملجمدة واملصنعة بكل
أنواعها ومشتقاتها ،وبيض
املائدة ،من اململكة العربية
السعودية ،بسبب خلوها من
مرض انفلونزا الطيور شديد
الضراوة.

«التربية» :نقل التواجيه الفنية إلى المبنى الجديد

«الراسخون» تحث
على دعم وقفيتها

يبدأ اليوم بتوجيهي «اإلسالمية» و«العربية»

حثت جمعية الراسخون
في العلم الخيرية املتبرعني
على املشاركة في وقفية
"الراسخون" ،التي يوجه
ريعها لتعليم القرآن والعلوم
الشرعية ،وتربية جيل صالح،
إضافة إلى املشاريع الخيرية
التنموية .وفي هذا الصدد ،قال
رئيس مجلس إدارة الجمعية
د .ياسر النشمي" :لدينا 9
مجاالت لوقفية الراسخون"،
مؤكدا أن "الوقف من أهم
املصادر التي تدعم العمل
الدعوي واإلنساني ،وتحافظ
على استمراريته وديمومته،
وهذه الوقفية ستساهم ،بإذن
الله تعالى ،في تخريج شباب
كويتيني وفتيات يدرسون
العلوم الشرعية بإبداع،
وبما يناسب الجيل الواعد،
ومحفظني للقرآن ،وأساتذة
يؤلفون مؤلفات في علوم
القرآن".

●

النقل ينتهي 26
الجاري بتوجيهي
«البدنية بنات»
و«الحاسوب»

فهد الرمضان

تبدأ صباح اليوم الجهات المختصة في وزارة
التربية نقل التواجيه الفنية للمواد الدراسية من
المبنى القديم في الشويخ إلى مبنى الوزارة الجديد
في منطقة الوزارات بجنوب السرة.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،خــاطــب وكـيــل التعليم الـعــام
بالتكليف فـهــد الـغـيــص مــوجـهــي ال ـع ـمــوم لـلـمــواد
الدراسية كافة بشأن خطة نقل مقار العمل الخاصة
بالتواجيه الفنية إلى المبنى اإلداري الجديد للوزارة،
ً
م ــؤك ــدا ح ــرص ال ـق ـطــاع عـلــى تنظيم عملية الـنـقــل،
وتسهيل اإلجراءات ،وتوفير سيارات النقل والعمالة
الخاصة لضمان سالسة العملية ،وعدم تلف الملفات
واألج ـهــزة وغيرها مــن متعلقات المكاتب اإلداري ــة
للتواجيه.
وقــال الغيص ،فــي كتاب حصلت "الـجــريــدة"
على نسخة منه ،إنه تم إرفاق جدول مع الكتاب
ي ـت ـض ـمــن ال ـم ــواع ـي ــد الـ ـمـ ـق ــررة وأرقـ ـ ـ ــام ال ـغ ــرف
ً
المجهزة والمخصصة لكل توجيه ،ال فـتــا إلى

أنه روعي عدم التضارب في العمل أثناء النقل.
وطالب التواجيه بإتمام إجراءات النقل وفق الخطة
الموضوعة ،والتنسيق مع مراقبة المتابعة الفنية
واإلداريــة في مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام
بدرية السابج لتسلم البطاقات الخاصة بالمبنى
الجديد ،وسرعة إصدارها لمن لم يتسلمها بعد.
وبحسب الجدول المعد ،فإن النقل سيبدأ اليوم
بتوجيهي التربية اإلســامـيــة والـلـغــة العربية ،ثم
االثنين بالعلوم واالجتماعيات ،والثالثاء برياض
األطفال والرياضيات ،واألربعاء باالقتصاد المنزلي
واللغة الفرنسية ،ثم الخميس بالتربية البدنية بنين
والتربية الفنية ،ويكتمل األحــد  24الجاري باللغة
اإلنكليزية وم ــادة المكتبات ،و 25منه بالدراسات
العملية وال ــدراس ــات الـتـجــاريــة ،على أن يختتم 26
الجاري بتوجيهي التربية البدنية بنات والحاسوب،
لتكتمل عملية نقل التواجيه إلــى المبنى الجديد،
ً
ً
ويصبح المبنى القديم خاليا تماما من الموظفين،
ما عدا المكلفين بأعمال المطبعة السرية ،التي ال تزال
ضمن ذلك المبنى.

			
تكميلية
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محمد الشرهان
وفهد الرمضان
ويوسف العبدالله
وسيد القصاص

حضور نسائي أمام أحد مراكز االقتراع

محمد الصقر خالل اإلدالء بصوته

منافسة
شريفة إلكمال
الفصل
التشريعي

الغانم

شـ ـ ـه ـ ــدت ب ـ ــداي ـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
التكميلية لمجلس األ مـ ــة للفصل
التشريعي الـ 15عن الدائرة الثانية،
ً
ً
صباح أمــس ،ه ــدوءا نسبيا .وفــور
انطالقها في الثامنة صباحا ،وخالل
الساعات األول ــى لــم تتجاوز نسبة
الحضور نسبة ال ـ  ،%3لترتفع مع
س ــاع ــات الـظـهـيــرة لـتـبـلــغ نسبتها
نحو  %8من اجمالي المقيدين في
"الثانية" ،لترتفع نسبة المشاركة قبل
إغالق الصناديق.
وتـفــوق الـحـضــور النسائي في
منطقتي ال ــدوح ــة والصليبيخات
ب ـن ـس ـب ــة نـ ـح ــو  %5م ـ ــن إج ـم ــال ــي
المقيدات في جداول المنطقتين.
ً
وتنافس  18مرشحا من بينهم
م ــرش ـح ــة واحـ ـ ـ ــدة ل ـل ـح ـصــول على

أصـ ـ ـ ــوات ال ـن ــاخ ـب ـي ــن فـ ــي الـ ــدائـ ــرة،
ً
والمقدر عددهم بـ  62547ناخبا ،يبلغ
عدد الناخبين الرجال منهم 30066
ناخبا وعدد النساء  32481ناخبة.
وكانت النسبة األعلى للتصويت
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ـت ــي "الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات
وال ــدوح ــة" ،وب ـلــغ ع ــدد المقترعين
منذ الساعة الثامنة صباحا حتى
الساعة الثانية عشرة والنصف نحو
 5آالف مقترع.
وقال رئيس اللجنة الرئيسية في
مدرسة الشامية المتوسطة بالدائرة
الثانية المستشار محمد الحسيني،
إن العملية االنتخابية في المدرسة
باللجنة األصلية بــدأت في الثامنة
ً
صـ ـب ــاح ــا ،وم ـ ــن ي ـح ــق ل ـه ــم اإلدالء
بأصواتهم  808ناخبين ،وصوت 38

ً
ناخبا في الساعات األولــى من فتح
بــاب التصويت ،بما يقارب نسبته
 %5مــن عــدد المقيدين فــي كشوف
الناخبين.
وارتفعت نسبة المشاركة بشكل
م ـل ـحــوظ م ــع ب ــداي ــة ف ـت ــرة ســاعــات
ال ـع ـصــر ،ووص ـل ــت ال ــى نـحــو %20
في معظم لجان الدائرة ،إذ بلغ عدد
المقترعين في إحــدى لجان منطقة
الفيحاء  159مــن أصــل  947مقيدا،
بينما بلغ عدد المقترعين في لجنة
أخرى  171من أصل  ،985وفي لجنة
ثالثة بلغ عدد المصوتين  158من
أصل .932
إلى ذلك ،بلغ عدد من صوتن من
النساء في لجان مدرسة عمرة بنت
حــزم بالفيحاء  394من أصــل 3562

يحق لهن التصويت ،وفــي مدرسة
عميرة بن سعد بلغ عدد من صوتن
في لجانها  289من أصل  2485يحق
لهن التصويت ،وذلــك حتى الثالثة
عصرا.
م ــن نــاح ـيــة اخ ـ ـ ــرى ،قـ ــال رئـيــس
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة مـ ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم إن
االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـكـمـيـلـيــة ه ــي أحــد
أشكال العرس الديمقراطي الموجود
فــي ال ـكــويــت ،األم ــر ال ــذي تتميز به
الكويت والبرلمان الكويتي" ،وهي
نعمة نسأل الله أن تدوم وتبقى على
أبناء الشعب الكويتي" ،في وقت دعا
جميع الناخبين في الدائرتين إلى
الحضور واإلدالء بأصواتهم لمن
يرون أنهم األصلح لتمثيلهم في قاعة
عبدالله السالم.

وأضـ ـ ــاف الـ ـغ ــان ــم ،ف ــي تـصــريــح
للصحافيين عقب إدالئه بصوته في
االنتخابات التكميلية أمس بالدائرة
الثانية في ضاحية عبدالله السالم،
إن المرشحين يتنافسون منافسة
ش ــري ـف ــة ف ــي ج ــو ودي وحـمـيـمــي،
يتسابق فـيــه الـكــويـتـيــون مــن أجــل
خدمة بلدهم" ،ونسأل الله أن يوفقهم
ً
جميعا ،ويعين من ينال ثقة إخوانه
وأخــواتــه الناخبين والناخبات في
تلك االنتخابات ،إلكمال مدة الفصل
التشريعي الحالي".
وأكد أن "النيابة تكليف ال تشريف،
وطموحات المواطنين عالية وكثيرة
ً
وك ـب ـيــرة ،وأداء األم ــان ــة لـيــس أم ــرا
ً
سـهــا ،فهي أمــانــة ثقيلة تقع على
أكتاف أعضاء مجلس األمة".

القهوة العربية ضيافة الناخبين

لقطات انتخابية
مشاركة نسائية ملحوظة
شهدت منطقة الصليبيخات إقباال
نسائيا ملحوظا في الفترة الصباحية
األولى من فتح باب االنتخاب ،حيث

إقبال كبار السن
قــدرت نسبة الحضور بنحو  30في
المئة من إجمالي المقيدات في جداول
االقتراع ،وذلك حتى وقت الظهيرة.

شهدت اللجان إقباال من كبار السن على اإلدالء بأصواتهم
فــي الفترة الصباحية ،فــي ظــل تسهيالت كبيرة مــن قبل
الجهات المعنية أمام لجان االقتراع.

٢٠١٩

majles@aljarida●com

ً
«الثالثة» 29 ...مرشحا تنافسوا في انتخابات هادئة

ً
ً
• حضور خجول صباحا ارتفع مساء • الجبري :مستعدون لنقل صورة الديمقراطية المشرقة

This is a caption

جانب من عملية االقتراع في الدائرة الثالثة

علي حسن
وعادل سامي

اف ـت ـت ـحــت ص ـن ــادي ــق االقـ ـت ــراع
لالنتخابات التكميلية لمجلس
االمة  2019في الدائرة الثالثة أمس
في الثامنة صباحا في شتى مراكز
االقـتــراع وعــددهــا  20موزعة على
 10مدارس.
ورغم ان نسبة المشاركة كانت
خجولة في الفترة الصباحية ،فإنه
ً
كان الفتا حضور كبار السن منذ
الساعات األولى ،وأدلى الناخبون
والناخبات بأصواتهم بكل سهولة
ويسر.

وتنافس  29مرشحا من بينهم
أربـ ــع مــرش ـحــات لـلـفــوز بــأصــوات
 96528ناخبا وناخبة من المقيدين
ف ــي سـجــل االن ـت ـخــابــات بــالــدائــرة
وينقسمون الى  44718ناخبا من
الذكور و 51810ناخبات من اإلناث.
وف ــي ال ـف ـتــرة الـصـبــاحـيــة ،كــان
االق ـ ـبـ ــال ش ـب ــه م ـن ـع ــدم ف ــي أغ ـلــب
ً
اللجان ،حتى الساعة الـ  4عصرا،
ولكن فــي مــدرســة محمد الوهيب
بمنطقة الـجــابــريــة الـتــي تحتوي
على لجنة رئيسية و 7لجان فرعية

بـلــغ ع ــدد الـنــاخـبـيــن ال ــذي ــن ادل ــوا
بــأصــواتـهــم حـتــى ال ــواح ــدة ظهرا
ً
نحو  155ناخبا.
وفي مدرسة بدر السيد الرفاعي
بمنطقة اليرموك ،أكــد المستشار
محمد الشمري ان الساعات االولى
من بدء العملية االنتخابية كانت
ضعيفة جدا ،واشتملت اللجان على
لجنة أصلية وثالث لجان فرعية،
وبـلــغ ع ــدد مــن صــوتــن حـتــى الـ ـ 2
ظهرا في اللجنة االصلية  46ناخبة
مــن اص ــل  ،816والـلـجـنــة الفرعية

االولــى  30من اصل  ،891واللجنة
الفرعية الثانية  31من اصل ،934
والـلـجـنــة الـفــرعـيــة الـثــالـثــة  28من
اصل  848ناخبة.

الجابرية
وف ــي مــدرســة خـبــاب بــن االرت
بمنطقة الـجــابــريــة والمخصصة
للناخبين الذكور ،أوضح المستشار
هاني الحمدان ان االقبال في الفترة
الصباحية بسيط جدا ،حيث يوجد

العفاسي :االنتخابات تسير بكل يسر
أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس االمة المستشار
الدكتور فهد العفاسي أن عملية االنتخابات في الدائرتين تسير
بكل يسر وسهولة.
وقــال العفاسي فــي تصريح ل ـ "كــونــا" على هامش جولة قام
بها لتفقد عــدد من مراكز االقـتــراع واالطــاع على سير العملية
االنتخابية ال توجد اي معوقات تذكر لعملية االقتراع.
وثمن الدور الكبير الذي يقوم به رجال القضاء باالشراف على
العملية االنتخابية ودور جميع مؤسسات الدولة المشاركة في
تنظيم هذا العرس الديمقراطي والتسهيل على المواطنين لالدالء
بأصواتهم.

المستشار أحمد الياسين

«تكميلية ُ ...»٢٠١٩األولى إلسقاط عضوية

ً ً
 ١١اقتراعا سابقا أجريت الستقاالت أو وفيات أو طعون

•

فهد التركي

فــي الــوقــت ال ــذي ارتـفــع عــدد االنـتـخــابــات
الـتـكـمـيـلـيــة لـمـجـلــس األم ــة إل ــى  ،12ال ت ــزال
نسبة حضور الناخبين دون المستوى ،إذ
لــم تـتـجــاوز فــي كــل االنـتـخــابــات التكميلية
السابقة  30في المئة ،ولعلها حتى ظهيرة
أمــس لــم تصل إلــى  10فــي المئة ،فــي مشهد
يؤكد الحضور الخجول للتصويت رغم العدد
الكبير المرشح في الدائرتين الثانية والثالثة.
وعلى مــدى أكثر من نصف قــرن ،أجريت
 11انـتـخــابــات تكميلية ،وتــأتــي انتخابات
 2019الثانية عشرة للتنافس على مقعدي

النائبين السابقين وليد الطبطبائي وجمعان
الحربش بعد إسقاط المجلس لعضويتهما.
وت ـ ـنـ ــوعـ ــت أسـ ـ ـب ـ ــاب عـ ـق ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التكميلية على مدى أكثر من  55عاما بين
االستقاالت والوفيات والطعون االنتخابية،
لكن انتخابات  2019تعد الفريدة من نوعها
التي تحدث بسبب إسـقــاط عضوية نــواب،
ً
ويتنافس عليها نحو  60مرشحا ومرشحة.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـق ـ ـ ـعـ ـ ــدي الـ ـ ـح ـ ــرب ـ ــش
والـطـبـطـبــائــي ف ــإن اإلق ـبــال عـلــى التصويت
وال ـم ـشــاركــة ف ــي االن ـت ـخــابــات ال يـ ــزال دون
مستوى الطموح في وقت يبلغ عدد ناخبي
ً
الدائرتين  159075نــاخـبــا ،نصيب الــدائــرة

ناخبة لـ ةديرجلا ّ :
صوت لمصلحة البلد
•
ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش إدالئـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا بـ ـص ــوتـ ـه ــا
باللجنة النسائية في مدرسة اشبيلية
بكيفان ،قالت الناخبة عائشة األحمد
ان ـه ــا ج ـ ــاء ت الـ ـي ــوم م ــن أجـ ــل ان ـت ـخــاب
األفضل لمصلحة البلد.
وأضــافــت األح ـمــد ل ـ "ال ـجــريــدة" إنها
تؤيد إسقاط ا لـقــروض عن المواطنين
ا لـكــو يـتـيـيــن ،وإ ن ـه ــا صــو تــت لمصلحة
المرشح الذي سيسعى الى تحقيق ذلك.

واو ض ـ ـحـ ــت أن إ ح ـ ــدى دول ا ل ـج ــوار
أسـقـطــت ال ـقــروض عــن مــواطـنـيـهــا ،وأن
المواطنين الكويتيين يستحقون ذلك.
وأش ـ ـ ــارت األحـ ـم ــد الـ ــى أن ال ـق ــروض
والهبات والمنح التي تقدمها الكويت
لـعــد يــد مــن ا ل ــدول غـيــر مـهـمــة بالنسبة
ل ـل ـك ــو ي ـت ـي ـي ــن ،وأن هـ ـ ــذه األ م ـ ـ ـ ــوال هــي
للكويتيين ،وهم أولى بها.

ً
الثانية منهم  ،62547والثالثة  96528ناخبا،
ولم يتجاوز عدد المشاركين في التصويت
من التاسعة حتى الرابعة مساء أمس إال ربع
عــدد إجمالي الناخبين في الدائرتين ،مما
يؤكد ضعف اإلقبال.
ورغ ــم الـحـمـلــة الـكـبـيــرة ال ـتــي قــامــت بها
وزارة اإلعالم بأجهزتها المرئية والمقروءة
والمسموعة ووسائل التواصل االجتماعي،
التي كانت بعنوان "صوتي لوطني" ،فإن هذا
األم ــر لــم يتحقق على ارض الــواقــع ،بسبب
اإلقبال الضعيف ،وليس ذلك وليد اليوم أو
في هــذه االنتخابات ،بل كــان على مــدى 11
انتخابات تكميلية سابقة.

اقتراع باإلسعاف
أكدت احدى الناخبات التي جاءت
الــى مركز االقـتــراع بسيارة اسعاف
اقلتها من المستشفى أنها حرصت
على المجيء والمشاركة في العملية
االنتخابية ،الفتة الى انه تم توفير
سيارة اسعاف وممرضين مرافقين
لها حتى االنتهاء من عملية االقتراع
وعودتها مرة اخــرى الى مستشفى
مبارك الذي ترقد فيه.

«الصحة» تشارك بـ  16عيادة و 62فني طوارئ
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات
الطبية المساندة د .فــواز الــرفــاعــي وجــود تنسيق
مستمر مع غرفة العمليات في ادارة الطوارئ الطبية
لتوجيه البالغات والتعامل معها خالل االنتخابات.
واضــاف الرفاعي في تصريح للصحافيين على
هامش جولته التفقدية لعدد من مراكز االقتراع امس،
أن "الصحة" لديها خطة تأهب في المراكز الصحية
والمستشفيات للتعامل مع الحاالت الطارئة ،مؤكدا
استعدادها التام لهذا الحدث.
واشار الى تخصيص الــوزارة  16عيادة طبية بكل
مستلزماتها وتوزيعها على جميع مقرات التصويت
اضــافــة إلــى  62فني ط ــوارئ طبية لتقديم الخدمات
الطبية مع توفير  10سيارات اسعاف ترقبا ألي طارئ.

فريق طبي أمام أحد المقار االنتخابية

في المركز ست لجان احدها اصلية
والبقية فرعية.
وبين ان عدد المقترعين حتى
الثانية ظهرا في اللجنة االصلية
 100مـقـتــرع مــن اص ــل  ،926وفــي
اللجنة الفرعية الثالثة والثالثين
 110مــن اص ــل  ،989وف ــي اللجنة
الفرعية الرابعة والثالثين اقترع 79
من اصل  ،942اما اللجنة الفرعية
الـخــامـســة وال ـثــاثــون فــاقـتــرع 80
من اصل  ،752واما اللجنة الفرعية
السادسة والثالثون فاقترع  50فقط
من اصل  ،750وفي اللجنة الفرعية
السابعة والثالثون اقترع  80من
اصل .898
وبـيــن المستشار ال ـح ـمــدان ان
نسبة االقتراع في الفترة الصباحية
في مركز االقتراع بمدرسة خباب
بن االرت بلغت  %10فقط.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار
نجيب الـمــا الـمـســؤول عــن مركز
اقتراع مدرسة المأمون في منطقة
كيفان ان نسبة الحضور في الفترة
الصباحية حـتــى ال ــواح ــدة ظهرا
لم تتجاوز  ،%10ولم يصوت في
اللجنة االصلية ســوى  85ناخبا
من اصل  ،845واقتصرت على كبار
السن والمرشحين فقط.

وشهدت الفترة المسائية إقباال
طفيفا من كبار السن ،وسط تزايد
م ـل ـحــوظ م ــن ع ــدد الـنــاخـبـيــن من
الشباب.
وق ــال الـقــاضــي فـهــد الـيــاسـيــن،
لـ"الجريدة" ،إن  ١٠٦مقترعين من
أص ــل  ٩٢٠ادل ـ ــوا بــأصــوات ـهــم في
مدرسة إشبيلية بكيفان ،أغلبهم من
كبار السن ،خالل الفترة الصباحية،
وتوقع تزايد أعداد الناخبين قبل
إغالق باب االقتراع من كل الشرائح
العمرية.
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد وزي ـ ــر االعـ ــام
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
الجبري جاهزية قطاعات الــوزارة
المختلفة لنقل الصورة المشرقة
للممارسة الديمقراطية لالنتخابات
التكميلية لمجلس األمة الى العالم
أجمع.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــري فـ ـ ـ ــي بـ ـي ــان
ص ـح ــاف ــي إن الـ ـ ـ ـ ــوزارة بمختلف
قطاعاتها المعنية قامت باتخاذ
كــافــة االس ـت ـع ــدادات لـنـقــل ص ــورة
االن ـت ـخ ــاب ــات وم ـن ــذ االع ـ ـ ــان عن
مـ ــوعـ ــدهـ ــا م ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـت ـغ ـط ـيــة
االعالمية ومتابعة كافة االجراءات
المصاحبة لها.

لقطات
سيارات المرور
حـضــرت س ـيــارات الـمــرور
بـكـثــافــة ف ــي مـحـيــط الـمــراكــز
االن ـت ـخــاب ـيــة لـتـنـظـيــم حــركــة
س ـ ـيـ ــر ومـ ـ ـ ـ ـ ــرور الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن
والـ ـسـ ـي ــارات ،ب ـه ــدف خ ــروج
العرس االنتخابي في أبهى
صورة.

كراسي متحركة
ق ــدم ع ــدد م ــن المتطوعين
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــات مـ ـس ــاع ــدات
للمسنين ،وتــم توفير كراسي
متحركة (ولـشـيــر) لنقل كبار
الـســن مــن غير ال ـقــادريــن على
المشي.

مندوبو المرشحين
لــوحــظ ح ـضــور ضعيف
لمندوبي المرشحين أ مــام
ال ـل ـجــان االنـتـخــابـيــة ،خــال
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـســائ ـيــة ،بعكس
الحال في الصباحية.

ةديرجلا

•
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«الصحة» تدشن أول شبكة إلكترونية للتطبيب عن بعد
باسل الصباح :التطوير مستمر لجودة األداء الجراحي وسالمة المرضى
عادل سامي

افتتحت وزارة الصحة أمس
مؤتمر جمعية الجراحين
الكويتية «التطبيب عن بعد»،
ودشنت أول شبكة إلكترونية
للجراحين لهذا النوع من
التطبيب في الكويت.

دشن وزيــر الصحة د .باسل
الـصـبــاح أم ــس مــؤتـمــر جمعية
ا لـجــرا حـيــن الكويتية «التطيب
ع ــن بـ ـع ــد» ،م ــؤك ــدا أن اخ ـت ـيــار
هذا الموضوع محورا رئيسيا
ل ـه ــذا الـمـلـتـقــى جـ ــاء مــوف ـقــا إذ
يجسد على أرض الواقع حرص
الـجـمـعـيــة عـلــى االس ـت ـف ــادة من
ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـح ــدي ـث ــة لـتـطــويــر
األداء الجراحي والتعليم الطبي
وتبادل الخبرات والمهارات بما
ي ـعــزز ق ـ ــدرات ال ـن ـظــام الـصـحــي
لمجابهة التحديات المختلفة.
وأع ــرب الــوزيــر الصباح ،في
كلمته خ ــال ا فـتـتــاح فعاليات
ال ـم ــؤت ـم ــر ،ع ــن ش ـك ــره لــرئـيــس
وأعـضــاء مجلس ادارة جمعية
الجراحين وأعضائها واللجان
المنظمة للمؤتمر «الذين نعتز
بمبادراتهم وجهودهم المتميزة
وعـمـلـهــم م ــع ال ـ ـ ــوزارة كـشــركــاء
رئيسيين نثق بهم للتخطيط
وتنفيذ البرامج الصحية ضمن
بــرنــامــج عمل الـ ــوزارة والخطة
االنمائية للدولة للسعى نحو
ت ـح ـق ـيــق األهـ ـ ـ ـ ــداف والـ ـغ ــاي ــات
ا لـعــا لـمـيــة للتنمية المستدامة
ذات ال ـعــاقــة بــالـصـحــة ورؤي ــة
الكويت .»2035
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـجـ ـه ــود

ال ـم ـخ ـل ـصــة إلن ـ ـشـ ــاء وتــدش ـيــن
شبكة تواصل لــاداء الجراحي
ب ـيــن الـمـسـتـشـفـيــات وال ـم ــراك ــز
الطبية تستحق الشكر والتقدير
لـ ـك ــل م ـ ــن شـ ـ ـ ــارك بــال ـت ـخ ـط ـيــط
وت ـن ـف ـي ــذ ودع ـ ـ ــم ورعـ ــايـ ــة ه ــذه
النقلة النوعية باالداء الجراحي
ً
وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـط ـب ــي ،م ـع ــرب ــا عن
ثقته من االستفادة الكاملة من
هذه الفرصة للتطوير المستمر
لجودة األداء الجراحي وسالمة
ال ـمــرضــى وت ـحــديــث سـيــاســات
وبــروتــوكــوالت تـقــديــم الــرعــايــة
الصحية وسط أجواء وضوابط
م ـه ـن ـي ــة مـ ــراع ـ ـيـ ــة ألخ ــاقـ ـي ــات
مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــة وح ـ ـقـ ــوق
المرضى.
من جانبه ،أكد رئيس جمعية
الجراحين د .سلمان الصباح أن
هذا الملتقي العلمي يأتي ضمن
رؤية ورسالة وأهداف الجمعية
للمشاركة ا لـفـعــا لــة فــي تطوير
الــرعــايــة الصحية واالسـتـفــادة
من التقنيات الحديثة لتحديث
سياسات وبروتوكوالت الرعاية
الصحية واألداء الجراحي.
و ق ــال إن جمعية الجراحين
الـكــويـتـيــة اخ ـت ــارت «الـتـطـبـيــب
ً
ً
عــن بعد» مـحــورا رئيسيا لهذا
المؤتمر بهدف تبادل الخبرات

ومناقشة التحديات المتعلقة
ب ـهــذا ال ـم ــوض ــوع ،واس ـت ـشــراف
آفــاق المستقبل ورســم خريطة
ط ـ ـ ــري ـ ـ ــق واض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــالـ ــم
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
التطورات المتسارعة الوتيرة
والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات الـ ـح ــديـ ـث ــة« ،ب ـم ــا
نتمكن معه من أداء مسؤولياتنا
المهنية واإلنسانية واألخالقية
حيال المرضى والنظام الصحي
والمجتمع».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح إلـ ـ ـ ــى أن
الجمعية بادرت إلى إنشاء أول
شـبـكــة إل ـك ـتــرون ـيــة لـلـجــراحـيــن

«كان» :مستعدون للتعاون
مع الجميع لنشر الوعي الصحي
●

وزير الصحة والسفير األميركي في مقدمة الحضور
للتطبيب عن بعد على مستوى
الــدولــة بما يساعد على تبادل
الـخـبــرات والـمـهــارات والتعليم
الـ ـطـ ـب ــي ال ـم ـس ـت ـم ــر وم ـت ــاب ـع ــة
األداء الـجــراحــي والـفـنــي ،وبما
ي ـعــزز ق ـ ــدرات ال ـن ـظــام الـصـحــي
تحت مظلة التغطية الصحية
الشاملة ،وبما يعود بالفائدة
على المرضى ويلبي إحتياجات
الرعاية الصحية.
وأوضح أن «هذه الشبكة التي
يسعدنا أن نحتفل اليوم (أمس)
ً
بتدشينها رس ـم ـيــا خ ــال هــذا
المؤتمر ،تتزامن مع اإلنجازات
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غير المسبوقة من قبل بالقطاع
ال ـص ـح ــي ب ــالـ ـب ــاد ،وم ـ ــن أب ــرز
مــامـحـهــا اف ـت ـتــاح ال ـعــديــد من
المشاريع العمالقة والــواعــدة،
وفي مقدمتها مستشفى جابر
األحمد ،ومدينة الجهراء الطبية
والمستشفى األميري الجديد».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ع ـلــى االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـخ ـبــرات
العالمية والمستجدات لتحقيق
أعـلــى ال ـم ـعــدالت ب ـجــودة األداء
والتميز ُ
وحسن إدارة الموارد
واإلمكانيات المتاحة.

محليات

عادل سامي

أكـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ــوع ـي ــة
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــان (كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان)،
د .عبدالرحمن العوضي ،استعداد
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع ج ـم ـيــع
الجهات ،سواء األهلية أو الخاصة
أو الـجـهــات الـحـكــومـيــة المعنية
بالتوعية من األمــراض المزمنة،
ومنها أمراض السرطان ،وتضع
كــل إمكاناتها الفنية والبشرية
وخ ـبــرات ـهــا ب ـهــذا ال ـم ـجــال لنشر
ثقافة الوعي الصحي لألمراض
ال ـس ــرط ــان ـي ــة ف ــي الـ ـك ــوي ــت وف ــي
غ ـ ـيـ ــرهـ ــا مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـش ـق ـي ـق ــة
والصديقة.
وق ــال ال ـعــوضــي ،فــي تصريح
ل ـ ــه عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش تـ ـك ــري ــم وزي ـ ــر
الصحة د .باسل الصباح ،لحملة
ك ــان ،لجهودها فــي نشر الوعي
حــول األمــراض السرطانية ،على
هــا مــش المؤتمر العلمي الثاني
ل ـل ـم ـخ ـت ـب ــرات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،إن ه ــذا
التكريم تفخر به حملة «كان» التي
تؤدي عملها في خدمة المجتمع
فــي مجال التوعية مــن األمــراض
السرطانية وفق النهج الذي أقره
مجلس إدارت ـهــا منذ انطالقتها
قبل  13عاما برعاية سامية من
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد وتوصيات وزارة الصحة
بهذا المجال.

عبدالرحمن العوضي

وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـع ــوض ــي عـ ــن شـكــر
حـمـلــة «ك ـ ــان» ع ـلــى ه ــذا الـتـكــريــم
واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ،م ـ ــؤك ـ ــدا اسـ ـتـ ـم ــرار
الحملة في تأدية واجبها الوطني
واألخ ـ ــاق ـ ــي واإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ت ـجــاه
المجتمع بجميع فئاته.
من جهة أخــرى ،كشفت حملة
«كان» تنظيمها محاضرة للتوعية
بمرض السرطان في دار الرعاية
االج ـت ـمــاع ـيــة ل ـل ـف ـت ـيــان ،قــدمـتـهــا
مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة
الصحة د .عبير البحوة ،تناولت
سـبــل الــوقــايــة وال ـك ـشــف المبكر
عن األم ــراض السرطانية ،فضال
ع ــن تــوض ـيــح ع ــوام ــل ال ـخ ـطــورة
المسببة لهذا المرض.

«السالم الدولي» :نشر األلفة بين العائلة نواة الصحة النفسية السليمة
أيمن المطوع :المستشفى راع ذهبي لمؤتمر ومعرض «الشرق األوسط لعلم النفس»
تحية تقدير
للشجعان
عارضي
تجربتهم مع
العالج النفسي
لتحفيز
اآلخرين

المطوع

برعاية ومشاركة مستشفى السالم
ال ــدول ــي ،أق ـي ــم ال ـمــؤت ـمــر وال ـم ـعــرض
الـ ـسـ ـن ــوي الـ ـث ــال ــث ل ـج ـم ـع ـيــة ال ـش ــرق
األوسط لعلم النفس ،الذي استضافته
الـكــويــت أي ــام  16-14ال ـج ــاري ،تحت
رعــايــة رئـيــس مجلس سـمــو ال ــوزراء
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،وح ـض ــور
الشيخة مــاجــدة الـصـبــاح ،والرئيس
الـتـنـفـيــذي ف ــي الـمـسـتـشـفــى د .أيـمــن
المطوع.
وأكــد د .المطوع ،فــي كلمة ألقاها
خــال المؤتمر ،ترحيب المستشفى
برعاية الفعاليات واألنشطة الصحية
الـهــادفــة ،ومــن بينها مؤتمر جمعية
الـشــرق األوس ــط لعلم النفس ،والــذي
يـسـعــى إل ــى رف ــع ال ـم ـسـتــوى الـفـكــري
والتوعوي من خالل تأكيد الجوانب
اإلي ـج ــاب ـي ــة ت ـج ــاه م ـفــاه ـيــم الـصـحــة
النفسية فــي المجتمع ،واستعراض
آخر المستجدات في األبحاث العلمية
من مختلف القضايا والموضوعات،
مع طرح أحدث التقنيات والمنتجات
ً
أيضا في مجال الصحة النفسية.
وقــال إن «مشاركة المستشفى في
هـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـت ـخ ـص ـصــي ج ــاءت
لترسيخ قاعدة المشاركة الهادفة في
كل ما يهم المجتمع ،ويساهم في نشر
الــوعــي الصحي بين أف ــراده ،وتقديم
الدعم لجميع المجاالت المساهمة في
تحسين الصحة العامة».

ماجدة الصباح
دشنت خدمات
جناح «السالم
الدولي» في المؤتمر
تعزيز الصحة النفسية
بإجراء فحوصات
طبية
وأك ـ ـ ــد د .الـ ـمـ ـط ــوع أن «ال ـم ــؤت ـم ــر

انطالق مؤتمر الكويت الخامس
للطب الطبيعي والتأهيل
دشـنــت وزارة الـصـحــة أمــس
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـخ ــام ــس
ل ـل ـط ــب ال ـط ـب ـي ـع ــي والـ ـت ــأهـ ـي ــل
بحضور نخبة متميزة في هذا
الـتـخـصــص م ــن داخـ ــل وخ ــارج
الكويت.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرفـ ــاعـ ــي ف ـ ــي ك ـل ـمــة
أل ـ ـقـ ــاهـ ــا صـ ـ ـب ـ ــاح أمـ ـ ـ ــس خـ ــال
افـ ـتـ ـت ــاح فـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـم ــؤت ـم ــر،
نيابة عن وزير الصحة د .باسل
الـ ـصـ ـب ــاح إن اخـ ـتـ ـي ــار ال ـل ـجــان
المنظمة للمؤتمر شعار «معا
لتأهيل أ فـضــل» يعكس أهمية
ال ـع ـم ــل ك ـف ــري ــق واحـ ـ ــد م ـت ـعــدد
الـتـخـصـصــات لتقديم الــرعــايــة
ال ـتــأه ـي ـل ـيــة ال ــازم ــة لـلـمــرضــى

بــال ـف ـئــات ال ـع ـمــريــة الـمـخـتـلـفــة،
بـ ـم ــا ي ـن ـع ـك ــس ايـ ـج ــابـ ـي ــا عـلــى
جودة الرعاية الصحية وسالمة
الـ ـم ــرض ــى وت ـخ ـف ـي ــف األعـ ـب ــاء
المترتبة على األم ــراض والتي
ت ـث ـقــل ك ــاه ــل ال ـن ـظ ــم الـصـحـيــة
وخ ـ ـ ـطـ ـ ــط وبـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج ال ـت ـن ـم ـي ــة
الشاملة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـس ـ ــن الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط
والتنظيم واختيار الموضوعات
المطروحة للمناقشات العلمية
م ـ ــن خـ ـ ــال م ـ ــا يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى 26
محاضرة و 4ورش عمل وعدد
من الملصقات العلمية يعبر عن
الرؤية الثاقبة للجان المنظمة
للمؤتمر.

بمسابقة
تتويج الفائزين
ً
ميكانيكا السيارات غدا
تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح ،اختتم النادي العلمي مرحلة التصفيات قبل النهائية
للمدارس الثانوية؛ بنين وبنات ،المشاركة في مسابقة ميكانيكا
ال ـس ـيــارات واألن ـظ ـمــة ال ـمــروريــة ال ـ ـ  27لـعــام  ،2019الـتــي يقيمها
بالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية ،وبدعم من مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،واستكمل اسـتـعــداداتــه لـلــدور النهائي وتتويج
ً
الفائزين بلقب المسابقة على مستوى محافظات الكويت غدا.
وقال رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي
د .محمد الصفار ،إن مرحلة التصفيات قبل النهائية للمسابقة أسفرت
عن تأهل  18مدرسة ثانوية بنين ،و 18مدرسة ثانوية بنات ،تمثل
مختلف المناطق التعليمية ،لخوض التصفيات النهائية والتنافس
على المراكز األولى للمسابقة على مستوى الكويت ،في حفل الختام
ال ــذي سـيـقــام بــالـســادســة مــن مـســاء ي ــوم غ ــد ،تـحــت رعــايــة ال ـجــراح،
وبحضور قيادات وزارتي الداخلية والتربية و«التقدم العلمي».

ايمن المطوع يتوسط ماجدة الصباح وفاطمة النجار
نـ ــاقـ ــش ج ــانـ ـب ــا م ـه ـم ــا م ـ ــن ج ــوان ــب
ال ـص ـح ــة الـ ـع ــام ــة ،وال ـ ـ ــذي ل ــم يـغـفـلــه
ت ـعــريــف مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة
لـمـفـهــوم «ال ـص ـح ــة» بــأن ـهــا حــالــة من
اك ـت ـمــال ال ـســامــة الـبــدنـيــة والعقلية
واالجـتـمــاعـيــة ،ولـيــس مـجــرد سالمة
البدن» ،الفتا إلى أن «مفهوم الصحة
النفسية بمعناه األ شـمــل يشير إلى
ق ـ ــدرة الـ ـف ــرد ع ـلــى ت ـكــريــس ج ـه ــوده،
والتكيف مع أنــواع اإلجهاد العادية،
والعمل بتفان وفعالية للقيام بدوره
في خدمة المجتمع».
وأوضـ ــح أن تـلــك الـمـفــاهـيــم تــؤكــد
أهـمـيــة الـصـحــة الـنـفـسـيــة السـتـمــرار
قـ ــدرت ـ ـنـ ــا عـ ـل ــى م ـ ـمـ ــارسـ ــة األنـ ـشـ ـط ــة
الـحـيــاتـيــة مــن تفكير وتــأثـيــر وتــأثــر
وت ـفــاعــل م ــع اآلخ ــري ــن واالرتـ ـق ــاء في

الـ ـعـ ـم ــل ،م ـم ــا ي ــدل ــل ع ـل ــى أن ت ـعــزيــز
الصحة النفسية وحمايتها مرتكز
أساسي يجب أن يكون الشغل الشاغل
للمجتمعات واألفـ ــراد فــي كــل أنحاء
العالم.
وأضـ ـ ــاف ف ــي كـلـمـتــه أن م ــا سبق
يؤكد الحاجة إلى المزيد من الجهود
الـ ـمـ ـخـ ـلـ ـص ــة مـ ـ ــن الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـصـ ـي ــن مــن
جمعيات معنية و جـهــات ذات صلة
على المستويات المحلية والعربية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،لـمـتــابـعــة الـمـسـتـجــدات
وت ـ ـبـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات حـ ــول األس ــال ـي ــب
الـ ـح ــديـ ـث ــة لـ ـل ــوق ــاي ــة وال ـت ـش ـخ ـي ــص
وال ـع ــاج ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال الـحـيــوي،
إضافة إلــى العمل على رفــع مستوى
الــوعــي ،وتقديم المزيد مــن المعرفة
ح ـ ــول ال ـم ـف ــاه ـي ــم الـ ـخ ــاص ــة ب ـم ـجــال

الصباح تجري بعض الفحوصات
الـصـحــة الـعـقـلـيــة فــي منطقة الـشــرق
األوسط.
واعتبر د .المطوع أن نواة الصحة
النفسية تتمركز حــول نشر المحبة
والرحمة واأللـفــة بين أف ــراد العائلة،
ل ـت ـن ـت ـقــل م ـن ـه ــا إل ـ ــى االنـ ـتـ ـش ــار بـيــن
جميع أ ف ــراد المجتمع كثقافة عامة
ت ـســاعــد ف ــي ت ـعــزيــز ال ـص ـحــة الـعــامــة
في المجتمع ،مشيدا في هذا الصدد
بكل من وقف بجانب شخص يعاني
ضائقة نفسية وساعده على تخطيها
وال ـعــودة إلــى الحياة والمجتمع من
جديد.
وقال د .المطوع «الشكر األكبر الذي
يجب ان نوجهه من خالل هذا المؤتمر
هو لكل شخص شجاع كسر النظرية
الوهمية عن الوصمة لكل من يعاني

مشكلة نفسية ،وقام بعرض تجربته
مع العالج النفسي لتحفيز اآلخرين
على ا ل ـعــاج» ،متمنيا التركيز على
ه ــذا الـجــانــب لـمــا لــه مــن أهـمـيــة على
التشجيع على العالج دون خجل أو
خوف.

جناح طبي
واختتم الرئيس التنفيذي لـ»السالم
الــدولــي» معربا عــن شكره للقائمين
ع ـلــى ال ـمــؤت ـمــر وال ـم ـع ــرض الـسـنــوي
الـ ـث ــال ــث ل ـج ـم ـع ـيــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
لعلم الـنـفــس ،لـمــا يـقــدمــه مــن بحوث
واتـجــاهــات ونـظــريــات ،ومــا يعرضه
من تقنيات ومنتجات ،وما يضمه من
مسارات لتوصيل رسالته إلى فئات

مـتـنــو عــة ال تـقـتـصــر عـلــى المهنيين
فـحـســب إن ـمــا تـشـمــل ال ـطــاب وأف ــراد
المجتمع العام.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن الـمـسـتـشـفــى،
إضــافــة إل ــى مـشــاركـتــه فــي الـمــؤتـمــر،
حـ ـض ــر مـ ــن خـ ـ ــال ج ـ ـنـ ــاح طـ ـب ــي فــي
الـ ـمـ ـع ــرض الـ ـمـ ـص ــاح ــب ط ـ ـ ــوال أيـ ــام
انعقاده ،حيث وفر للمشاركين فرصة
إجـ ـ ـ ــراء االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات وال ـف ـح ــوص ــات
األول ـي ــة الـخــاصــة بــالـضـغــط والسكر
والسمنة.
ودشنت الشيخة ماجدة الصباح
خــد مــات الجناح الطبي للمستشفى
ب ــإج ــراء بـعــض ال ـف ـحــوصــات الطبية
تأكيدا على أهميتها ،وتشجيعا ألفراد
المجتمع على إجرائها.

أكاديميا
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بومجداد 400 :مشارك في مؤتمر «عمرانية مستدامة» «اتحاد الجامعة» لـ ةديرجلا  :قدمنا مقترح
إشهارنا إلى مجلس األمة وننتظر الموافقة
•

قال رئيس "المؤتمر الخليجي لبيئة عمرانية
مـسـتــدامــة  "2019د .عـلــي ب ــوم ـج ــداد ،إن عــدد
المشاركين في المؤتمر فاق التوقعات ،وتجاوز
الـ  400مشارك ،في حين تجاوز عدد المشاركين
في الورش األربع التي أقيمت في نهاية المؤتمر
ً
الـ  80مشاركا.

جــاء ذلــك فــي ختام فعاليات المؤتمر الــذي
استضافته الـكــويــت فــي الـفـتــرة بـيــن  11و13
مارس الجاري في فندق "المارينا" ،بدعم ورعاية
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،وتنظيم مشترك
من المؤسسة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية،
وجــام ـعــة ال ـكــويــت ،ومـعـهــد ماساتشوستس

للتكنولوجيا في الواليات المتحدة األميركية.
مــن جــانـبــه ،ق ــال عضو اللجنة التوجيهية
للمؤتمر د .حسن كمال ،إنه "تم عرض العديد
من األوراق العلمية في المؤتمر تمحورت حول
استخدام مــواد بناء مبتكرة ومتطورة تقاوم
الظروف الجوية القاسية في الكويت.

«سنشارك في االعتصامات التي تخص توظيف خريجي الهندسة»
فيصل متعب

أعلن رئيس االتحاد الوطني
لطلبة الكويت فرع الجامعة
سعود الكندري تقديم مقترح
االتحاد إلى مجلس
إلشهار ً
األمة ،الفتا إلى أن االتحاد في
انتظار الموافقة عليه.

كشف رئيس االتحاد الوطني
لطلبة الكويت فرع الجامعة سعود
الكندري ،عن تقديم مقترح إلشهار
االتحاد إلى مجلس األمة ،الفتا إلى
أن االت ـحــاد فــي انـتـظــار الموافقة
ع ـل ـي ــه ،مـ ــن ج ــان ــب ال ـم ـســؤول ـيــن
وجميع الجهات المعنية.
وش ــدد ال ـك ـنــدري ،فــي تصريح
صحافي أمــس لــ"الـجــريــدة" ،على
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ب ـ ـضـ ــرورة إش ـه ــار
االت ـح ــاد ،حـتــى ي ـتــاح لــه الـمـجــال
ل ـل ـت ـح ــرك وال ـم ـط ــال ـب ــة وال ـس ـع ــي
مــن أج ــل طـلـبــة الـجــامـعــة ،بحيث
يـ ـك ــون االشـ ـ ـه ـ ــار اداة قــانــون ـيــة
يستخدمها االت ـح ــاد ف ــي جميع
ً
مــا ي ــراه مناسبا ،الفـتــا إلــى "أننا
خالل عملنا في االتحاد نتواصل
مــع الطلبة المتعثرين فــي شتى
األم ـ ـ ــور االك ــادي ـم ـي ــة ف ــي جــامـعــة
الكويت ،وذلك عن طريق تواصلهم
معنا ،وشرح أدق التفاصيل التي

يعانونها" ،موضحا أن "االتحاد
يستقبل كل المقترحات التي تقدم
م ــن ج ــان ــب ال ـط ـل ـبــة الـمـنـتـسـبـيــن
لجامعة الكويت".
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه فـ ــي
االع ـت ـصــامــات ال ـتــي تـهــم الطلبة
وال ـم ـق ــرر اقــام ـت ـهــا خـ ــال االيـ ــام
ال ـم ـق ـب ـلــة ،فـيـمــا ي ـخــص تــوظـيــف
خ ــري ـج ــي ال ـه ـن ــدس ــة والـ ـبـ ـت ــرول
المتقدمين الــى شركات البترول
في الدولة ،مبينا ان "دور االتحاد
ً
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ي ـك ــون م ـ ــؤازرا
للطلبة الــذيــن انتخبوا االتـحــاد
ً
حتى يكون مناصرا لهم والممثل
الـشــرعــي واألول لهم فــي جامعة
الكويت".
وأض ــاف الـكـنــدري أن االتـحــاد
سيتقدم باالقتراحات الى الجهات
المعنية في الجامعة فيما يخص
توظيف طلبة الجامعة حديثي
التخرج فــي الـ ــوزارات والهيئات

والتحويل
التخصص
تغيير
النجادة:
ً
ً
في «التطبيقي» إلكترونيا يبدآن غدا
●

أحمد الشمري

أعلنت عميدة القبول والتسجيل
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـ ـت ــدري ــب د .رب ـ ــاح ال ـن ـج ــادةأن
فترة التقديم لتغيير التخصص
والتحويل تبدأ غدا ،وتستمر حتى
 27ال ـ ـجـ ــاري ،وذل ـ ــك ع ـبــر حـســاب
ال ـطــالــب ف ــي ال ـمــوقــع اإللـكـتــرونــي
الرسمي للهيئة.
وق ــال ــت ال ـن ـج ــادة ،ف ــي تصريح
أمس" ،يشترط في المتقدماجتياز
ما ال يقل عن  14وحدة دراسية ،وال
يزيد على 30وحدة ،بالنسبة لطلبة
الدبلوم ،و 45وحدة بالنسبة لطلبة
البكالوريوس،كما يشترط أن يكون
المتقدم كويتي الجنسية أو من
أب ـنــاء الكويتيات أو ممن يعامل
معاملة الكويتي ،ويكون حاصال
على الثانوية العامة بنسبة ال تقل
عن  70%للراغبين في التحويل الى
كلية التربية االساسية".

رباح النجادة

وبشأن طلبات المنح الطالبية،
أوضحت انه يشترط على المتقدم
إحضار خطاب من عمادة شؤون
ال ـط ـل ـب ــة ،ي ـف ـيــد ب ــال ـم ــواف ـق ــة على
تغيير الـتـخـصــص أو الـتـحــويــل،
الفتة إلى أنعلى الطلبة المجازين
دراسـ ـ ـي ـ ــا إح ـ ـض ـ ــار مـ ــواف ـ ـقـ ــة مــن

مـقــر عملهم وم ــن ديـ ــوان الخدمة
المدنية ،ويكون تقديم الطلب في
مكتب التسجيل بالكلية التابع
لـهــا الـطــالــب فــي الـفـتــرة الـمـحــددة
ســابـقــا .وأضــافــت أنعلى الطلبة
الراغبين في تغيير تخصصهم أو
التحويل إلــى تخصصات أخــرى
اجـتـيــاز اخـتـبــار ال ـق ــدرات بنجاح
ك ـش ــرط ل ـل ـق ـبــول ،والـ ـح ــرص على
متابعة إعالن مواعيد االختبارات
ال ـتــي سـتـعـلــن الح ـقــا خ ــال فـتــرة
التقديم لقبول الطلبة المستجدين،
ع ـبــر م ــوق ــع ال ـه ـي ـئــة اإلل ـك ـتــرونــي
الــرسـمــي ،مثل تخصص التربية
الفنية والتربية البدنية والتربية
الموسيقية والتصميم الداخلي
واللغة اإلنجليزية .وشددت النجادة
على ضــرورة حضور المقابلة في
التخصصات التي تشترط إجراء
الـ ـمـ ـق ــاب ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة ك ـشــرط
للقبول فيها،والتي تكون في أول
أسبوع من الفصل الدراسي المقبل.

سعود الكندري

الـتــي يــرغـبــون فيها ،مشيرا الى
أن تـقــديـمـهــا س ـي ـبــدأ ع ــن طــريــق
مــديــر الـجــامـعــة ،ومــن ثــم الـتــدرج
بتقديم الـمـطــالـبــات ال ــى وزارات
الدولة لتوظيف اكبر قــدر ممكن
من الطالب والطالبات.

«األساسية» لمراجعة
الخريجين غير مجتازي
«إنكليزي »1
شـ ــدد رئ ـي ــس وح ـ ــدة الـلـغــة
اإلنـكـلـيــزيــة ف ــي كـلـيــة الـتــربـيــة
األس ــاسـ ـي ــة بــال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
د .محمد المطيري ،على الطلبة
خ ــريـ ـج ــي الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي
الـصـيـفــي لـلـعــام 2019 /2018
ال ـم ـق ـبــل ،أو خــري ـجــي الـفـصــل
األول لـلـعــام ال ــدراس ــي المقبل
ال ــذي ــن ل ــم ي ـج ـتــازوا م ـقــرر لغة
إن ـك ـل ـيــزيــة  ،1م ــراج ـع ــة وح ــدة
اللغة اليوم ،اعتبارا من الساعة
 10ح ـتــى  12ظ ـه ــرا ف ــي كلية
التربية األساسية بنات .وأشار
المطيري ،في تصريح أمس ،إلى
الموافقة أخيرا على فتح شعب
مقررات وحدة اللغة اإلنكليزية
"مركز اللغات" في كلية التربية
األساسية ،وهي مواد المسيق
لمقرر  99ومقررا إنكليزي .1

زواﻳﺎ ورؤى

١٠

دلبلا
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ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
اﻣﺘﺪاد ﻟﻤﺠﺰرة ﻏﻮﻟﺪﺷﺘﺎﻳﻦ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺷﻔﻴﻖ إﻣﺎم

ﻣﺎ ﻗﻞ ودل :ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ )(٣-٢
اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺗـﻨــﺎوﻟـﻨــﺎ ﺗـﺤــﺖ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻨــﻮان ﻋـﻠــﻰ ﺻﻔﺤﺎت
"اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﻟــﻼﺳـﺘـﻔـﺘــﺎء اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ اﻟ ـﻘ ــﺎدم ،ﺟــﺎءت
واﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻢ ﻳﺠﻒ ﻣﻮاده ﺑﻌﺪ ،وﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ أﻏﻠﺐ
ﻧﺼﻮﺻﻪ ،وﻟﻢ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أي ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺗ ـﺤــﺪﻳــﺎت اﻹرﻫـ ـ ــﺎب ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻜـﻔــﻲ اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌــﺎت
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ،وأن ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺛﻮرة  23ﻳﻮﻟﻴﻮ 1952
ﻛــﺎن ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟــﻮاﺳـﻌــﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات.
اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ
زﻳﺎدة ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻦ أرﺑﻊ إﻟﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات،
وإﻃــﻼق ﺣﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﺳﺪة
اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﺗﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳـ ــﻮف ﺗ ـﻤ ـﺘــﺪ إﻟـ ــﻰ ﺳ ـﻨ ــﺔ  2024ﺑـﻤــﻮﺟــﺐ
ﺣﻜﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ وﻫــﻮ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ،ﻳﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎﻗﻴﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ،
وﻫﻮ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ ﻣﻌﻪ أن ﻧﻄﺮح ﻣﺮة أﺧﺮى اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ د.ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻌﻴﺪ ،وﻫﻮ إﻧﺠﺎزات
اﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻷول
ﻋﺎم  2007-ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر -ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺜﻞ
إﻧﺠﺎزات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎرك؟ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻌﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
وﻗﺘﺌﺬ رﺋﻴﺴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،وﻟﻬﺬا اﻛﺘﻔﻰ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻮن–
ﻛﻤﺎ ﻳـﻘــﻮل د.ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ -ﻓــﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2007
ﺑﺘﺼﻴﺪ أﺧﻄﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎرك ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه
د.ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺴـﻴــﺎق ﻃ ــﺮح د.ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﻨـﻌــﻢ ﻣﻌﻴﺎرا
آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻧﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﻌﻴﺎر آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻃـ ـ ــﺮح د.ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻌ ــﻢ ﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﻟــﻪ

اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻷﻫﺮام ﻓﻲ ﻋﺎم 2007
ً
ﻣﻌﻴﺎرا أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻳ ـﻘــﻮل ﻓ ـﻴــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪان اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ ﻳـﻜــﻮن
واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎز ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ
ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ وﺣ ـﻴــﺪة ﻋـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ ﻓــﻲ أﻧ ــﻪ ﻧـﺠــﺢ ﻓﻲ
ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،أو ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﺣــﺰب أو ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ،
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻬﻮد أو ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺮﺷﺢ أو ﺣﺰﺑﻪ
أو أﻧﺼﺎره اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،وﻓﻲ رأي د.ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ
ﺳـﻌـﻴــﺪ أﻧ ــﻪ ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﻤــﺮﺷـﺤـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻋ ــﺎم  ،2007ﻣــﻦ ﻟــﻪ ﻫــﺬه
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
واﻟﻮاﻗﻊ أن اﺳﺘﺨﻼص د.ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻌﻴﺪ
ﻟ ـﻬــﺬه اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ ،ﻛ ــﺎن ﺳـﺒـﺒــﻪ ﻣـﻔـﻬــﻮﻣــﺎ واﺳـﻌــﺎ
وﺧ ــﺎﻃ ـﺌ ــﺎ ﻹﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ،وﻫـ ــﻲ أن ﻛــﻞ
ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﻧــﺎﺟـﺤــﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻈــﺎم ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓــﻲ ﺑــﻼدﻧــﺎ
ﻓﻲ أي ﻣﺠﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺼﺤﺔ،
واﻹﺳـﻜــﺎن ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻨﺴﺐ إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻻ
ﻳـﻨـﺴــﺐ إ ﻟ ــﻰ أ ﺻ ـﺤ ــﺎب ا ﻟـﺘـﺠــﺮ ﺑــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ،
وأﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎب اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮات اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺮاﻛ ـﻤ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺆﻻء وأوﻟﺌﻚ ﻓﻲ ﺗﺰﻛﻴﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻌــﻮر واﻻﻋ ـﺘ ـﻘ ــﺎد ﻟ ــﺪى اﻟ ـﻨ ــﺎس ﺑ ــﺄن ﻛ ــﻞ ﻣﺎ
ﺣﻘﻘﻮه ﻫﻮ إﻧﺠﺎز اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻠﻨﻮن أن
ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ.
وﻳ ـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ــﻢ اﻹﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻼم اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺋـ ــﻲ واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮوء
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻤــﻮع ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﺳـﻴــﺦ ﻫ ــﺬا اﻻﻋ ـﺘ ـﻘــﺎد ﻟــﺪى
اﻟ ـﻨ ــﺎس ،واﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻫــﻮ اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﺺ اﻟـﺸــﺮﻳــﻂ
وﻳﻌﻠﻦ ﻫــﺬا اﻹ ﻧ ـﺠــﺎز ﻋﻠﻰ ﻣ ــﺮأى وﻣﺴﻤﻊ ﻣﻦ
ﻛﻞ اﻟﻨﺎس.

إﻧﻜﺎر اﻟﺬات أﻣﺮ ﻣﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
وأﻣـ ـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻬــﻮم اﻟ ــﻮاﺳ ــﻊ واﻟ ـﺨــﺎﻃــﺊ
ﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺼﺒﺢ إﻧﻜﺎر أﺻﺤﺎب ﻫﺬه
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ
ﺑــﻼدﻧــﺎ ﻟــﺬواﺗـﻬــﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺣـﻘـﻘــﻮه ﻣــﻦ ﻧـﺠــﺎح ﻓﻲ
ﺗـﺠــﺎرﺑـﻬــﻢ اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ وإﻧ ـﺠــﺎزاﺗ ـﻬــﻢ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة،
وﻧـﺴـﺒـﺘـﻬــﻢ ﻫ ــﺬا اﻟـﻨـﺠــﺎح واﻹﻧ ـﺠ ــﺎز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ،

د .ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ*
ﻫﻮ أ ﻣــﺮ ﻣﻘﺪس ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ،
ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫــﺆﻻء ﻏﺮﻳﺰة اﻟﺒﻘﺎء ،ﻓﻬﻢ ﺟﺰء ﻻ
ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ،اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻮأ ﺳﺪﺗﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ،
وﻫﻮ ﺑﺤﻜﻢ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ
اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ وﻳ ـﻌــﺰﻟ ـﻬــﻢ ،ﻓــﺎﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ورؤﺳﺎء
اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻟـﻤـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،وﻫ ــﻮ اﻟ ــﺬي
ﻳـﻌــﺰﻟـﻬــﻢ ،ﻟ ـﻬــﺬا ﻳـﻨـﻜــﺮون ذواﺗ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ ﺷﺨﺺ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ـﻨ ـﺴ ــﺐ إﻟـ ـﻴ ــﻪ ﻛـ ــﻞ ﺗ ـﺠــﺎرﺑ ـﻬــﻢ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ وإﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ.
وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
ﻓ ـﻠــﻢ ﻧ ـﺠــﺪ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺠــﺮﺑ ـﺘ ـﻨــﺎ اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ ﺑﻌﺪ
ﺛــﻮرة  23ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،1952ﻓﻲ رؤﺳــﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ووﻛﻼﺋﻬﺎ ورؤﺳــﺎء اﻟﻠﺠﺎن ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ إ ﻟــﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ،
وإﻟﻰ اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة اﻷﺣﺰاب
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات.

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ
وذﻟ ــﻚ ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻜــﺲ اﻟ ـﺤــﺎل ﻓــﻲ ﻧـﻈــﺎم اﻟﺤﻜﻢ
ا ﻟــﺮ ﺋــﺎ ﺳــﻲ ﻓــﻲ ا ﻟــﻮﻻ ﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﺑـﻴــﻦ
اﻟ ـﺤ ــﺰﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻲ واﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮري ﻓ ــﺈن
ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﻌــﺎم واﺧـﺘـﻴــﺎر ﺟـﻬــﺎز اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴﺾ أو ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
أﻣــﺎ ﺣﻜﺎم اﻟــﻮﻻﻳــﺎت ﻓﻲ اﻷرﺑــﻊ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ
وﻻ ﻳــﺔ ﻓﻴﺒﻘﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ،و ﻟــﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ
اﻟ ـﺤــﺰب اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرض ،وﻗ ــﺪ اﺳـﺘـﻄــﺎع اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮون
ﺑﺘﺠﺎرﺑﻬﻢ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺎﺗﻬﻢ ،أن ﻳﺪﺧﻠﻮا
ﻣ ـﻀ ـﻤــﺎر اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،وأن ﻳـﻔــﻮز
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻬــﻢ ﺑ ــﺮﺋ ــﺎﺳ ــﺔ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺎ .وﻗـ ــﺪ ﻳـﻜــﻮن
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺎ إﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﺤ ــﺰب اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮري
ورﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاب وأﻏ ـ ـﻠـ ــﺐ أﻋـ ـﻀ ــﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ إ ﻟــﻰ ا ﻟـﺤــﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ،
ً
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺤﺪث ﻛﺜﻴﺮا ،وﻛﻤﺎ ﻫــﻲ اﻟـﺤــﺎل اﻵن
ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ.
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺎون اﻟﺤﺰﺑﺎن ﻓﻲ ﺑﺴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻬﻤﺎ

ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ وﻳ ـﺘ ـﺨ ــﺬان ﻣــﻮﻗـﻔــﺎ
واﺣــﺪا ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،دون
اﻟـﺘــﺄﺛــﺮ ﺑــﺎﻻﻧـﺘـﻤــﺎء اﻟـﺤــﺰﺑــﻲ أو ﺣــﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ
أو اﻟـ ـﺤ ــﺰب اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض ،وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ رأﻳـ ـﻨ ــﺎه ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻔﻬﻤﺎ اﻟـﻤــﻮﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﺠــﺪار اﻟـﻔــﺎﺻــﻞ ﺑﻴﻦ
أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺤﺰب
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮري ،ﺣ ـ ــﺰب اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ،ﻣ ــﻦ ﻳ ـﻌ ــﺎرض
إﻗــﺎﻣــﺔ ﻫــﺬا اﻟ ـﺠــﺪار ،ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ .وﺣﻴﺚ
ﻳﺸﺎرك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺰب
اﻟﻤﻌﺎرض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـ" "54وﻻﻳﺔ وﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺼﺪه د.ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻌﻴﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل ،وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻄﺮﺣﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺠﺪل اﻟﻨﻈﺮي ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ أﻧﻨﺎ
أﻓﺮﻋﻨﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1952
ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪه وأﺻﻞ ﻧﺸﺄﺗﻪ
ﻓ ــﻲ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ وﺟ ــﻮﻫ ــﺮه ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺗ ـ ــﺪاول ﺳـﻠـﻄــﺔ،
ورﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﻤﺴﻚ ﺑﻜﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗ ــﺮﺳ ــﺦ ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻼت اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻣﺴﺎك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻜﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ،
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﻦ دوره ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ رؤﺳﺎء
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ إن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻘﻴﺔ.

***

إﻟﻰ أرواح ﺷﻬﺪاء اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ
ﻟــﻢ ﻳﺒﻖ ﺷــﻲء ﻓــﻲ ا ﻟــﺪ ﻧـﻴــﺎ ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ
إﻻ ﺑـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ د ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺂ ﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﻨــﺎزﻟـﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺰ ﺷــﺎﻣـﺨــﺔ
ﻻ ﺗﺸﺮق اﻟﺸﻤﺲ إﻻ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻧﻴﻨﺎ
ﻛـﻨــﺎ ﻗ ــﻼدة ﺟـﻴــﺪ ا ﻟــﺪ ﻫــﺮ ﻓﺎﻧﻔﺮﻃﺖ
وﻓ ــﻲ ﺟ ـﺒ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻌ ــﻼ ﻛ ـﻨــﺎ رﻳــﺎﺣـﻴـﻨــﺎ
ﻓـﻠــﻢ ﻧ ــﺰل و ﻇـ ــﺮوف ا ﻟــﺪ ﻫــﺮ ﺗﺮﻣﻘﻨﺎ
ﺷ ــﺰرا و ﺗـﺨــﺪ ﻋـﻨــﺎ ا ﻟــﺪ ﻧـﻴــﺎ وﺗﻠﻬﻴﻨﺎ
ﻫـ ـﻨـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎ ﻟ ـ ـﻜـ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ـﺜ ــﻮاﻛ ــﻢ
ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ دﻳ ــﺎر ﺧــﺮﺑــﺖ ﺑــﺄﻳــﺪﻳـﻨــﺎ
) ﻣ ــﻦ ﻓ ـﺤــﻮل ا ﻟ ـﺸ ـﻌــﺮ ﻣ ـﻌــﺪﻻ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ
اﻟﺤﺎل(

أن ﻧﺘﺤﺎور
ﻣﻈﻔﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

mudaffar.rashid@gmail.com

ﻻ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻻ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻻ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻻ
اﻟﺼﺤﻒ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺒﺎﻻة رﻏﻢ
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺰرع ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس أﺟﻮاء ﻣﻦ ﻋﺪم ً
اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻔﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وآﺧﺮﻫﺎ
أن ﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺷﻮارع ﺟﻴﺪة ﻟﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ!!
أول اﻟﻌﻤﻮد:
اﺳـﺘـﺒــﺎﻧــﺔ رأي أﺟــﺮاﻫــﺎ أﺳ ـﺘــﺎذ ﻋـﻠــﻢ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ د .ﻳ ـﻌ ـﻘــﻮب اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪري ﻋ ـﻠــﻰ ﻋـﻴـﻨــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺗﻘﻮل إن  ٪٧٥ﻳﺮون أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد.

ُﺻﻌﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮهُ ،
وﺻﻌﻘﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ وﻃﺎﺑﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺒﺸﻌﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﺮش ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
وأدت إﻟﻰ اﺳﺘﺸﻬﺎد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎ وﺟﺮح ﻋﺪد أﻛﺒﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻫﻢ ﻳﺆدون ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ.
ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺸﻌﺒﻮي
اﻟﺒﻐﻴﺾ اﻟﺬي اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ،
واﻟ ــﺬي ُﻳ ــﺮوج ﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟـﻌــﺮب واﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ،وﻫــﻮ ﻓﻜﺮ ﻳﻌﻴﺪ
إﻧﺸﺎء اﻟﻔﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﺑﺸﻊ ﺻﻮرﻫﺎ ،ﺑﻨﺸﺮه ﻟﻸﻓﻜﺎر
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺸﻮﻓﻴﻨﻴﺔ وﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وأﺣــﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﻫــﺬا اﻟﻔﻜﺮ اﻟـﻌــﺪاء اﻟﺤﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻀﻄﺮﻫﻢ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟـﻤـﻌــﻮﻟــﻢ وﺳ ــﻮء أﺣــﻮاﻟـﻬــﻢ إﻟ ــﻰ اﻟﻬﺠﺮة
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ وﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ،واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﺑﻞ ﻫﻲ راﺳﺨﺔ
ﺑﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﺣﺶ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ،
واﻟ ــﺬي ﻳـﻔــﺮض ﺑــﺎﻟـﻘــﻮة ﺣــﺮﻳــﺔ ﺗﻨﻘﻞ رأس اﻟـﻤــﺎل واﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر،
وﺣــﺮﻳــﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟـﺒـﻀــﺎﺋــﻊ ،وﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺳ ــﻮاق دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ُ
وﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻜﺮﻳﺲ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﻮﻟﻢ.
وﻗ ـﻀ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮﻳ ــﻦ وﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﺮﺿ ــﻮن ﻟ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣــﻼﺣ ـﻘــﺔ،
واﺿـﻄـﻬــﺎد ،وﺟــﺮاﺋــﻢ ،ﻟﻴﺴﺖ ﺳــﻮى ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
وﻳﺘﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ
ﻗ ــﺎدة ورؤﺳ ـ ــﺎء دول ﻋـﻈـﻤــﻰ وﺣ ـﻜــﻮﻣــﺎت ،وﻣـﻨـﻬــﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﺮب واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ دون
ﺣﺴﺎب ،ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺤﻮل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻧﻈﺎم
أﺑﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ وﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮي رﺳﻤﻲ ،وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
درﺟﺔ إﻋﻼﻧﻪ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.
وأﺣــﺪ أﺷﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟــﺬي ﺗﺼﺎﻋﺪ
ﻣﺆﺧﺮا ﻛﺎن ﺷﻴﻄﻨﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،واﻟﺬي ُﺑﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﻴﻄﻨﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻧﻀﺎﻟﻬﻢ وإﻟـﺼــﺎق ﺳﻤﺔ
اﻹرﻫﺎب ﺑﻬﻢ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ.
ذﻛﺮﺗﻨﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺑﻤﺠﺰرة اﻟﺤﺮم اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ
اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﺑﺎروخ ﻏﻮﻟﺪﺷﺘﺎﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎ ،واﻟﺘﻲ أودت ﺑﺤﻴﺎة ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﻬﻴﺪا وﻫﻢ راﻛﻌﻮن
ﻳـ ــﺆدون اﻟ ـﺼ ــﻼة وأﺳ ـﻔ ــﺮت ﻋ ــﻦ ارﺗ ـﻘ ــﺎء ﺧـﻤـﺴـﻴــﻦ ﺷـﻬـﻴــﺪا آﺧــﺮ
ﺑﺮﺻﺎص اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
واﻟﻴﻮم ﻳﺘﺤﺎﻟﻒ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻨﺎ ﺑﻼ ﺧﺠﻞ ،أو ﺗﺮدد ،ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎء
وأﻧﺼﺎر ﺑﺎروخ ﻏﻮﻟﺪﺷﺘﺎﻳﻦ ،وﻣﺎﺋﻴﺮ ﻛﺎﻫﺎﻧﺎ ،اﻟﻔﺎﺷﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻟﻐﻮﻟﺪﺷﺘﺎﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.
ﻟﻮ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ وزﻋﻤﺎءه وﻗﻔﻮا ﺑﺤﺰم ﺿﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﻮﻟﺪﺷﺘﺎﻳﻦ
وﻟــﻢ ﻳﺘﺴﺘﺮوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﺒﺸﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
وﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻨﺴﻰ ﻋﺸﺮات ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،واﻟﺪﻣﺎر
اﻟﻬﺎﺋﻞ ،اﻟﺬي ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻔﺎﺷﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ
ﻣﺌﺔ ﻋﺎم.
ﻟﻦ ﺗﻜﻔﻴﻨﺎ ،وﻟﻦ ﺗﻜﻔﻲ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻹداﻧـ ــﺔ واﻻﺳـﺘـﻨـﻜــﺎر اﻟـﺘــﻲ ﺳﻴﻨﺴﺎﻫﺎ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـﻌــﺪ أﻳـ ــﺎم ،وﻟــﻦ
ﺗﻌﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ،أو ﺗﺨﻔﻒ أﻟﻢ أﺣﺒﺎﺋﻬﻢ
وأﻗﺎرﺑﻬﻢ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﺨﻔﻒ أﻟﻤﻬﻢ وأﻟﻤﻨﺎ أن ﻳﻘﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه ﺿﺪ
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،وأﺣﺰاﺑﻬﺎ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺘﺼﺎرات اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ،وأن ﻳﻘﻒ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﺿﺪ أﻧﻈﻤﺔ اﻷﺑﺮﺗﻬﺎﻳﺪ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي،
وأﺷﺪﻫﺎ وﻗﺎﺣﺔ ﻧﻈﺎم اﻷﺑﺮﺗﻬﺎﻳﺪ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
اﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ،واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،واﻟﻼﺳﺎﻣﻴﺔ ،واﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ ،واﻟﻌﺪاء
ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺘﺎج ﻟﻔﻜﺮ ﻋﻨﺼﺮي ﻣﺸﻮه واﺣﺪ ،واﻟﺴﻜﻮت
ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﺳﻮى اﻹرﻫــﺎب اﻟﺒﺸﻊ اﻟﺬي آذى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺤﺮم اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ ،ورأﻳﻨﺎ ﺑﺸﺎﻋﺘﻪ اﻟﻤﻔﺠﻌﺔ
ﻓﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
* اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

***
ﻟﻦ أﺳﺘﻨﺠﺪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮ
ﺣ ــﻮل اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺎت ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،واﻟـﻘـﺴــﻢ اﻟ ـﺨــﺎص ﻣـﻨــﻪ ﺑــﺪوﻟــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻟﻦ أﺧﻮض ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﺎﻻت
وﻗﻀﺎﻳﺎ أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﺎم ﻣﻀﻰ
وﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺣﺪاث.
أﻛـﺘــﺐ ﻫﻨﺎ ﻋــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ "اﻟ ـﺤــﻮار" ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻫــﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ،ﻓﻬﻨﺎك ﺗﺸﻨﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ–
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﻓﻌﺪم ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﺔ
اﻟﺴﺎﺋﺪة ،ﻓﻼ ُﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻫﻤﻮم ﻣﻊ
ً
ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺑﺮﻟﻤﺎن ﻳﺒﺤﺜﺎن أﻣــﻮرا أﺧــﺮى ﻳﺘﻢ اﻻدﻋــﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻬﻤﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ وإﺳـﻘــﺎط اﻟـﻘــﺮوض ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻫﻨﺎك ﻓﺸﻞ ذرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻹﺳﻜﺎن
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻨﻊ أن ﻧــﺪﻋــﻲ أﻧـﻨــﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن وﻧـﺤــﻦ ﻻ
ً
ً
ً
ً
ﻧﻘﻴﻢ ﺣ ــﻮارا ﻋﻠﻨﻴﺎ وﺷـﻔــﺎﻓــﺎ ﻋــﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟ ـﺒــﺪون ﻣـﺜــﻼ ،أو
ﺣــﻮل اﻻﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،أو ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأ
ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ،أو ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
واﻧﺘﻬﺎك اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ،
وﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ أﻫﻞ اﻟﺮأي ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ وﻣﻔﻜﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻷﻣـ ـ ــﺮ ﻻ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﺣـ ـ ــﻮار ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺣ ــﻮل
ً
ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ ،وﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻓﻲ َ"و َرم"
ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟــﺬي أودى ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ
إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ.
ﻻ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ وﻻ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻻ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
وﻻ اﻟﺼﺤﻒ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﻛﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻓﻲ
ﺣــﺎدﺛــﺔ ﺳــﺮﻗــﺔ أﻣ ــﻮال اﻟـﻨــﺎس ﻓــﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﻓﻮﺿﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﺼﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻫﺬه أﻣﺜﻠﺔ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻴﻮم وﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺒﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪوري ﻧـﻌـﻴــﺶ ﺣـﻴــﺎﺗـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺔ،
اﻷوﻟﻰ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﺴﻤﻮع
واﻟﻤﻜﺘﻮب واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ ُﻣﻔﺼﻠﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ
ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
وﻫﻲ ﺑﻼ رﻗﻴﺐ ،أو ﺑﻼ وﻋﻲ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻣﻦ
زاوﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺰرع ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس أﺟﻮاء ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻤﺒﺎﻻة
ً
رﻏــﻢ اﻷﺣ ــﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻔﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
وآﺧﺮﻫﺎ أن ﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺷﻮارع ﺟﻴﺪة ﻟﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ!!
ﻓﻬﻞ ﺳﻨﺼﻞ إﻟــﻰ ﺣــﺎل ﻧــﺮﺿــﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء ،وﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم ﻓﻘﻂ!!
إﻟﻰ أﻳﻦ ﻧﺤﻦ ﺳﺎﺋﺮون؟

ﻳﺴﻌﺪ ﺻﻔﺤﺔ إﺿﺎﻓﺎت أن ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ وآراءﻫﻢ ﻋﻠﻰ
»«edhafat@aljarida.com
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ُ َ
ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ أي ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ورﻗﻢ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ.

اﻟﺴﻔﻴﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ*

ﻏﺮاﻫﺎم أﻟﻴﺴﻮن*

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ...اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺪﻻﻻت

ﻗﻤﺔ ﻫﺎﻧﻮي وﺗﻄﻮرات اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ -اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻮم  20ﻣﺎرس  ،2019ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺠﻴﺪة ،وﻫﻲ ذﻛﺮى
ﺧﺎﻟﺪة ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮن واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺎت
ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ،ﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮ واﻋﺘﺰاز ،ﻧﻀﺎﻻت
ﺷﻬﺪاء ﺗﻮﻧﺲ اﻷﺑﺮار وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﺴﺎم ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ وﻧﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ.
وﻟـﺌــﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﻫ ــﺬه اﻟــﺬﻛــﺮى ﻋــﻼﻣــﺔ ﻓــﺎرﻗــﺔ ﻓﻲ
ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺗــﻮﻧــﺲ اﻟـﻌــﺮﻳــﻖ ،ﻳـﺤــﻖ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ أن
ﻳﺤﺘﻔﻠﻮا ﺑﻬﺎ وﻳﺨﻠﺪوا رﻣﻮزﻫﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﺴﺘﻠﻬﻤﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺪﻻﻻت
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ
وآﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻷﻣﻦ
واﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﺎء.
وﺗﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ورﺋﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻛﻞ
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
درب اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﺎر اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻌﻤﻴﻖ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻔﺘﻴﺔ.
ً
وﻻ ﺷﻚ أن ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ،أوﻻ
وﺑﺎﻟﺬات ،اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد
وﻣـﻘــﺪراﺗـﻬــﺎ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ واﻻﻧ ـﺨ ــﺮاط اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وإرﺳﺎء ﺻﻼت
ﺗـﻌــﺎون وﻗ ـﻨــﻮات ﺗــﺮاﺑــﻂ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎء ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣﻦ
اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺪول
ﺗﺘﺒﻮأ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻣﻨﺰﻟﺔ
ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أﺑﺪﺗﻪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺷﺮاﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻹﺧــﺎء اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ورواﺑ ــﻂ اﻻﻧﺘﻤﺎء
إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،
وﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﺒﺎدل
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓــﻊ واﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ وﺗـﺠــﺎﻧــﺲ اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻒ ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وإن اﺣﺘﻔﺎل ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺬﻛﺮى اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻳﻤﺜﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻌﺮاﻗﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد
ﺟــﺬورﻫــﺎ إﻟــﻰ أواﺋ ــﻞ اﻟـﻘــﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣــﻦ ﺧﻼل
زﻳ ــﺎرة اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ أﺣــﺪ أﺑــﺮز
رواد اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻨﺔ ،1923
وزﻳ ــﺎرة اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺳﻨﺔ ،1962
وﻣﺎ ﺣﻈﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﻛﺮم وﻓﺎدة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ .وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﺗﻬﻤﺎ
وﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ
ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻋﺮاﻗﺘﻬﺎ وأﺻﺎﻟﺘﻬﺎ.

وﺷﻜﻠﺖ اﻟــﺰﻳــﺎرة اﻟﺘﻲ أداﻫ ــﺎ ﺳـﻴــﺎدة رﺋﻴﺲ
اﻟـﺠـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺒــﺎﺟــﻲ ﻗــﺎﻳــﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ إﻟ ــﻰ دوﻟــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  ،2016ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻟﺪﻋﻮة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟـﺼـﺒــﺎح ،أﻣﻴﺮ
دوﻟ ــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،إﺣ ــﺪى اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﻣـﻜـﻨــﺖ ﻣ ــﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪدة وواﻋﺪة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ،وﺳــﺎﻫـﻤــﺖ ﻓــﻲ أﺣ ــﺪاث دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﻧـﺸـﻄــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺎون اﻟـﺘــﻮﻧـﺴــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻓ ــﻲ ﻛﻞ
ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ.
وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺳﺒﻞ دﻋﻤﻬﺎ
وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،واﻵﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون ،وﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎع
ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺧﻤﻴﺲ
اﻟﺠﻬﻴﻨﺎوي وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ
ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ وﺗﻮﺳﻴﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت
ﺟﺪﻳﺪة وواﻋﺪة وإﺛﺮاء اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
واﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪؤوﺑﺔ اﻟﺘﻲ
أﺿـﺤــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻠﻔﺎت
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل زﻳــﺎرات ﻛﺒﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟــﻮﻓــﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ  2017ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺪوﻟﻲ "ﺗﻮﻧﺲ
 ،"2020واﻟــﺬي ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻮﻓﺪ رﻓﻴﻊ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى .ﻫ ــﺬا إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗــﻮﺳـﻴــﻊ اﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻘﺪت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻷول ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
أﻏﺴﻄﺲ  ،2018واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻧﺴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺌﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ ،ﻓ ــﺈن اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت ﺗﻮﺳﻌﺖ
وﻧﻔﺬت إﻟﻰ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟــﺰﻳــﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ
ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ اﻟـﺴـﻴــﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻨــﺎﺻــﺮ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮى
ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮﻟﻤﺎن ﺗﻮﻧﺲ إﻟــﻰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻫــﺬا إﻟﻰ

ﺟﺎﻧﺐ إﻧـﺸــﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺗـﻌــﺎون ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺴﻴﺪ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟـﺘــﻮﻧـﺴــﻲ ،وﻳ ـﻀــﻢ ﻓــﻲ ﻋـﻀــﻮﻳـﺘــﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ رﻓﺪ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻟ ـﺘــﻮﻧ ـﺴــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎﻻﺗــﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وإﻛﺴﺎﺑﻪ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻤﺮﺟﻮﺗﻴﻦ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓ ــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻨ ـﻘ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
واﻟــﻮﺻــﻮل ﺑﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
واﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﺔ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﺗﺤﺮص ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﻘﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس
اﻟﺠﺎري ،أوﻓﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ
اﻟﺴﺒﺴﻲ إﻟــﻰ ﺣـﻀــﺮة ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﺠــﺎﺑــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ،أﻣ ـﻴــﺮ دوﻟ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﻦ ﻟﻠﺘﺸﺎور واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ودورﻫﺎ
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ّ
ﻟﻢ اﻟﺸﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪاﻧﻪ.
وإن ﺗــﻮﻧــﺲ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟ ــﻰ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل ﺣﻀﺮة
ً
ً
ً
ً
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺿﻴﻔﺎ ﻣﺒﺠﻼ وأﺧﺎ ﻋﺰﻳﺰا ﻋﻠﻰ
أﺧﻴﻪ ﺳﻴﺎدة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن
ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻰ درب ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.
وﺗـﻌـﻤــﻞ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة -2020
 2021ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺘﺸﺎور
ﻣﻌﻬﺎ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻔﻞ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻬﻢ.
وﻓــﻲ اﻟـﺨـﺘــﺎم ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻰ إﻻ أن أرﻓ ــﻊ أﺳﻤﻰ
ﻋﺒﺎرات اﻻﻣﺘﻨﺎن واﻻﺣـﺘــﺮام ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﻟﺠﻤﻴﻊ أﻋـﻀــﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟــﺬي أﺣﻈﻰ ﺑﻪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻣﻬﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺮﻗﻲ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ آﻓﺎق واﻋﺪة ﺗﺠﺴﻴﺪا
ﻟ ــﻺرادة اﻟﺼﺎدﻗﺔ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ً
وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻗﻲ واﻻزدﻫﺎر.
* ﺳﻔﻴﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ

ّ
ً
ﺣﺬر ﻳﻮﻏﻲ ﺑﻴﺮا ﻣﻦ إﺻﺪار اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت "وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ"،
ً
ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﺤﺪدة ،اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻧﺨﺐ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﻓﻲ إﻋﻼﻧﻬﻤﺎ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟـ"ﻓﺸﻞ"
ً
ﻗﻤﺔ ﻫﺎﻧﻮي ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻣﺐ وﻛﻴﻢ ،رﻫﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻋﻤﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﺗﺎﻟﻴﺎ.
ﻟﻨﺘﺄﻣﻞ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ أﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺮﻫﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺿﺪ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
وزﻣﻼﺋﻲ.
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ً
ً
ً
ﻻ ُﻳﻌﺘﺒﺮ إﻋﻼن "اﻧﻬﻴﺎر" اﻟﻘﻤﺔ ﻣﺤﺮﺟﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺧﻄﺮا أﻳﻀﺎ ،إذ
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮ اﻷﺑﺮز ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ
اﻟﻘﻤﺔ "ﺣﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻨﻮوي" .ﻓﺬﻛﺮ دﻳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻧﺠﺮ أن ﺛﻤﻦ
ً
ً
اﻟﻔﺸﻞ ﺳﻴﻜﻮن )ﻋﺎﻟﻴﺎ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ إذا رد ﻛﻴﻢ ﺑﺘﺴﺮﻳﻌﻪ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد
اﻟﻨﻮوي .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺳﻴﻌﻮد ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻤﺴﺘﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮه ﻋﻦ "اﻟﺤﺐ"...
إﻟﻰ ﻟﻐﺔ "اﻟﻨﺎر واﻟﻐﻀﺐ"(.
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﻧﺸﻬﺪ أﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻄﻮرﻳﻦ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
ً
ﻣﻌﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺧﻄﺎب ﻛﻼ اﻟﻘﺎﺋﺪﻳﻦ وﺣﻜﻮﻣﺘﻴﻬﻤﺎ
وأﻋﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﺳﻴﻈﻞ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎه ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﻟﻮد اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﺳﺘﻔﺰازات ﻋﺎم .2017
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أﺷﺎرت ﻧﺨﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ إﻟﻰ "ﺳﻮء
ﻣﻤﺎرﺳﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ" ﻓﺎدح ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻗﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺮﺗﺐ
ً
ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ،وأﺷﺎر رﻳﺘﺸﺎرد ﻫﺎس ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ﺧﻼﺻﺘﻪ" :أﻇﻬﺮت ﻗﻤﺔ ﻫﺎﻧﻮي ﻣﺨﺎﻃﺮ رﺋﻴﺲ ﻳﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﺿﻔﺎﺋﻪ ﻃﺎﺑﻌﺎ
ً
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ".
ُ
ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫــﺬه اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓــﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،إﻻ أن وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ
ً
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺬه ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺳﺆاﻟﻴﻦ ﻣﺜﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﺪل :أوﻻ ،ﻛﻴﻒ ﻛﺎن أداء
اﻹدارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ؟ أﺻﺎب ﻣﺎﻳﻜﻞ أوﻫﺎﻧﻠﻮن
ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ" :ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ...ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أي ﻋﻼﻣﺎت ﻧﺠﺎح".
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻮه أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
أﻣﺘﻬﻢ اﻟﻨﻮوي ﻳﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ،ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺤﺎﻛﻢ؟ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺧﻼﺻﺔ رﻳﻐﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺎض
ُ
"دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ" ﻣﻊ ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف اﻧﺘﻘﺪت ﺑﺸﺪة ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﻔﺾ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻮات اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى أزال
ِ
ً
ﻛﻞ ﺻﻮارﻳﺦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى واﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺎ
ً
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ دﻓﻌﺘﻪ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎﻣﻪ.
ﺑﻤﺎ أن ﻧﺰع أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺪف ﻃﻤﻮح إﻟﻰ أﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪود،
ُ
ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮص ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ أﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺮاﻣﺐ ،رﻏﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ وﻻﻳﺘﻪ اﻷوﻟﻰ
ً
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ّ
ﺗﻘﺪم ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻮوي ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ
إﻟﻴﻪ ﺑﻮش وأوﺑﺎﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ ﻋﺸﺮة اﻟﺘﻲ أﻣﻀﺎﻫﺎ ﻛﻼﻫﻤﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
* »ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل إﻧﺘﺮﺳﺖ«
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.346

5.667

٤.744

ً
«المركزي» يراجع انكشافات البنوك على الشركات المفلسة حديثا
2.473 2.904 3.289

اإلفالسات المفاجئة تكشف جوانب قصور مهام مراقبي الحسابات للشركات
محمد اإلتربي

عمل مراقبي الحسابات هو
عمل تجاري بحت ،ومراقبو
الحسابات يتقاضون أتعابهم
من الشركات ،ومجلس اإلدارة
هو الذي يحدد تلك األتعاب،
كما أن الشركة هي التي تتولى
اختيار هؤالء المراقبين.

كشفت م ـصــادر ل ــ«ال ـجــريــدة» ،إن إفــاس
عدد من الشركات المدرجة في سوق الكويت
لــأوراق المالية مثل شركتي «ياكو» و«بنك
اإلثـمــار» سيدفع بنك الكويت المركزي إلى
ط ـلــب إف ـص ــاح ــات مـ ـح ــددة ع ــن ان ـك ـشــافــات
ال ـب ـنــوك عـلــى تـلــك ال ـش ــرك ــات ،ث ــم ال ـب ــدء في
اتخاذ إجراءات تجنيب مخصصات محددة
ً
اعتبارا من البيانات المالية للربع األول من
عام .2019
على صعيد متصل ،كشفت مصادر رقابية
ومالية لـ«الجريدة» ،أن ملف الشركات المفلسة
كشف عن أوجه قصور في مهام ومسؤوليات
ً
بـعــض مــراقـبــي الـحـســابــات ،مـشـيــرا إل ــى أن
إف ــاس ــات بـعــض ال ـشــركــات بـشـكــل مفاجئ
يتحمل مسؤولية اإلفصاح المبكر للجهات
ً
الرقابية عنه مدققو الحسابات ،خصوصا
لناحية التنبيه إلى تلك البودار.
وقالت مصادر ،إن السوق شهد في األشهر
الماضية إعالنات خسائر قياسية ومدوية
وصلت حد إفالس بعض الشركات تتراوح
خـســائــرهــا بـيــن  90.9فــي الـمـئــة و  132في

المئة ،وكان الالفت استمرار تــداول األسهم
حتى قبل إعالن النتائج.
وذك ـ ــرت أن ت ـلــك اإلفـ ــاسـ ــات الـمـفــاجـئــة
وخسارة أغلبية مطلقة من رأس المال كشفت
ً
ً
فجوة وقصورا وتباينا في المسؤوليات ،إذ
ترى المصادر مايلي:
 - 1مــراقــب الحسابات على تـمــاس دائــم
ومستمر مــع الـشــركــات ،ويـعــرف كــل كبيرة
وصغيرة بشكل سابق أكثر من غيرهَ ،
فلم
لــم ينبه الـجـهــات الــرقــابـيــة الت ـخــاذ تدابير
تتعلق بوقف السهم عن التداول وذلك حماية
للمساهمين.
 - 2استمرار تداول األسهم لنحو شهرين
ونـ ـص ــف ال ـش ـه ــر ب ـع ــد إق ـ ـفـ ــاالت ال ـب ـيــانــات
ً
ً
الـمــالـيــة يعكس خـلــا كـبـيــرا ،ويـمـثــل ثغرة
هــائـلــة تـسـتــوجــب الـمـعــالـجــة ،إذ إن الــوقــت
المسموح به إلعــان النتائج كبير وطويل
يسمح بعمليات تسييل األسهم لمستغلي
المعلومات الداخلية أو العارفين ببواطن
األمور وتوريط صغار المساهمين.
 - 3بعد رفــع يــد الجهات الرقابية يدها

عن الموافقة السابقة على البيانات المالية
تعاظمت مسؤوليات مــراقـبــي الحسابات،
ً
لكن الواقع العملي يعكس قصورا في هذا
ً
األمــر ،إذ إن أيا من األطــراف المعنية لم تقم
بــدورهــا على الــوجــه األكـمــل بدليل مفاجأة
المساهمين والمستثمرين بإعالنات تتضمن
خسائر فادحة.
 - 4تشير مصادر إلى أنه على الشركات
مسؤولية أخالقية تجاه المساهمين والسوق
ً
ع ـمــومــا ،فــي ال ـم ـبــادرة بـطـلــب وق ــف السهم
ً
عــن ال ـت ــداول مـبـكــرا لـحـمــايــة المستثمرين
ً
والمساهمين خصوصا صغار المستثمرين
ولتجنيب الـمــزيــد مــن تكبيد الـمـتــداولـيــن
خسائر فادحة.
 - 5يجب إع ــادة النظر بشكل سريع في
إلزام الشركات بتقديم تصور مبدئي وأولي
مــن جــانــب مــراقـبــي الـحـســابــات عــن األرب ــاح
خــال  10أيــام من إقفال السنة المالية و20
ً
ً
يوما لتقديم النتائج النهائية بــدال من 90
ً
يوما كمهلة.
 - 6خسائر الشركات ألغلبية مطلقة من

رأس الـمــال أمــر ال يـحــدث فـجــأة إال إذا كان
هناك تالعب محاسبي ،وعلى العكس فإن
ه ـن ــاك ب ـ ــوادر وم ــؤش ــرات يـعـلـمـهــا مــراقـبــو
الحسابات ،بالتالي تقع عليهم مسؤولية
قانونية في إبالغ كل الجهات الرقابية.
في سياق متصل ،يمكن اإلشــارة إلــى أن
عمل مــراقـبــي الـحـســابــات هــو عمل تجاري
بـ ـح ــت ،وم ــراقـ ـب ــو ال ـح ـس ــاب ــات ي ـت ـقــاضــون
أتعابهم من الشركات ومجلس اإلدارة هو
الذي يحدد تلك األتعاب ،كما أن الشركة هي
التي تتولى اختيار مراقبي الحسابات فمن
ً
سيكون محايدا ويعمل لحساب ومصلحة
ً
المساهمين ويخسر عـقــودا بمئات اآلالف
مع الشركات؟
وأمـ ــام تـلــك الـمـعـضـلــة ،ف ــإن ي ــد الـجـهــات
الرقابية يجب أن تبقى الطولى والفيصل
في هذا الملف حماية للمساهمين ،وأسوة
بــالــدور الــرقــابــي للبنوك الـمــركــزيــة الـتــي ال
تزال ملتزمة بحصول البنوك على الموافقات
السابقة على البيانات المالية والبقاء على
تماس بشكل لحظي.

هيئة األسواق تطلب تقارير من شركات ألغت ترخيصها

ً
منحتها مهال تمتد إلى عام لنقل أموال عمالئها وأصولهم
●

عيسى عبدالسالم

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر رقـ ــاب ـ ـيـ ــة
ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن هـيـئــة أس ــواق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال طـ ـلـ ـب ــت إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة الـتــي
تــم إل ـغــاء تــرخـيــص كــل أنشطة
األوراق ال ـم ــال ـي ــة ل ـش ــرك ــة بـهــا
وشطبها من سجل األشخاص
الـ ـم ــرخ ــص لـ ـه ــم لـ ـ ــدى ال ـه ـي ـئــة
تقارير تبين مدى التزام الشركة
عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة
بـ ــأمـ ــوال الـ ـعـ ـم ــاء وأص ــولـ ـه ــم،
وذلك حتى انتهائها من أعمال
التسليم.
وأوضحت المصادر أن هيئة
األسـ ـ ــواق طـلـبــت م ــن ال ـشــركــات
التي ألغت ترخيصها أن تظل
يد الشركة حارسة وأمينة على
أموال وأصول العمالء ،إلى حين

تسليمها لهم أو من له صلة في
مسكها أو إدارتها أو حفظها.
وب ـي ـن ــت أن ال ـه ـي ـئ ــة أل ــزم ــت
الشركات التي ألغت ترخيصها
بتسليم أموال العمالء وأصولهم
لهم ،أو من له صلة في مسكها
أو إدارتـ ـه ــا أو حـفـظـهــا ،وذل ــك
خ ــال س ـنــة م ــن ت ــاري ــخ ص ــدور
هذا القرار.
وف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،طــالـبــت
هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـم ـ ــال ب ـعــض
ا لـشــر كــات بمعلومات تتضمن
عمليات بيع وشراء ألسهم من
قـبــل مـحــافــظ اسـتـثـمــاريــة تمت
منذ فـتــرة ،عملت خــال الفترة
الماضية على تدقيقها.
وأفادت المصادر بأن عمليات
الـتـفـتـيــش وال ـتــدق ـيــق ال ــدوري ــة
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ب ـه ــا ف ـ ــرق الـهـيـئــة
على مختلف الـشــركــات كشفت

ع ــن وجـ ـ ــود عـ ــدد م ــن األخ ـط ــاء
وال ـخ ــروق ــات تـتـعـلــق بمحافظ
اس ـت ـث ـم ــاري ــة ،ت ـت ـط ـلــب حــولـهــا
بعض اإليـضــاحــات ،وال يوجد
أي تحديث بيانات بشأنها ،أو
تعامالت عليها.
وأوض ـح ــت أن ــه تـمــاشـيــا مع
ت ـع ـل ـي ـم ــات ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـج ــدي ــدة
المعمول بها ،فــإن على جميع
الـمـحــافــظ ال ـتــي يـتــم تدشينها
لـ ــدى أي ش ــرك ــة مــال ـيــة إخ ـطــار
ال ـه ـي ـئ ــة بـ ـه ــا ،وعـ ـل ــى ال ـش ــرك ــة
ال ـتــي لــدي ـهــا الـمـحـفـظــة الـتــأكــد
من عمليات توافق العميل مع
جميع المتطلبات ،والعمل وفقا
ل ـل ـقــواعــد الـمـنـظـمــة ل ـهــا حسب
القانون رقم  7لعام .2010
وبينت أن عمليات التفتيش
أظ ـ ـهـ ــرت أن ب ـع ــض ال ـم ـحــافــظ
ل ــم ت ــرس ــل ب ـع ــض ال ـم ـع ـلــومــات

ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـكـ ـش ــف ت ـ ـ ـ ــداوالت
الـمـحـفـظــة ،وع ــدم تطابقها مع
ال ـك ـش ــف ال ـ ـصـ ــادر م ــن ال ـشــركــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـم ـقــاصــة لـحـســاب
التداول الخاص بعمالء الشركة
على الصفقات المذكورة ،حيث
تـفـتـقــد أدنـ ــى مـطــابـقــة ل ـشــروط
الـهـيـئــة ،س ــواء تـلــك الـتــي تتيح
للشركة معرفة العميل وتحديد
أه ــداف ــه االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،أو من
ناحية الــوضــع المالي للعميل
وم ـ ـ ــدى اتـ ـس ــاق ــه مـ ــع األه ـ ـ ــداف
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــة ،فـ ـ ـض ـ ــا ع ــن
التعرف على قدرته على ّ
تحمل
المخاطر ،سواء المنخفضة أو
المتوسطة أو المرتفعة ،وكذلك
الخبرات المتوافرة لديه ،ومدى
مالءمتها وارتباطها بالمجاالت
االسـتـثـمــاريــة ،إل ــى جــانــب مــدة
نـ ـش ــاط ال ـع ـم ـي ــل فـ ــي األس ـ ـ ــواق

ال ـم ــال ـي ــة ذات الـ ـع ــاق ــة ،وم ــدى
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاده عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات
االستثمارية.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن الـهـيـئــة
اكتشفت عمليا أن بعض المحافظ
المالية صدرت بحقها مخالفات
ســاب ـقــة ،إذ إن جـمـيــع ال ـشــركــات
المالية ملزمة بتزويد «األسواق»
دوريـ ــا بـتـقــاريــر خــاصــة بجميع
الـمـحــافــظ الـقــائـمــة ،س ــواء كانت
ب ـ ــإدارة الـعـمـيــل أو ال ـشــركــة ،إلــى
جانب تقرير أداء تلك المحافظ،
والبيانات المتعلقة بها.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ــواق
الـمــال تعمل حاليا على إغــاق
بـعــض الـمـحــافــظ ال ـتــي أسست
منذ فـتــرة طويلة بعدما أبــدت
بعض المالحظات عليها ،وتم
التأكيد عليها بإغالقها لوجود
خروقات فيها.

«اإلثمار» بعد
إيقاف ً
ً
أسهمه :سنبقى بنكا رائدا!
أصدر مجلس إدارة بنك اإلثمار -البحرين ،بيانا ،لتوضيح
إيقاف الـتــداول اليوم على أسهم الشركة األم ،شركة اإلثمار
القابضة (المجموعة) ،في بورصة الكويت ،أشــاروا فيه إلى
أن «اإلثمار» يتبع شركة اإلثمار القابضة ،وهو كيان قانوني
مستقل عــن شــر كــة األم منذ عملية إ ع ــادة الهيكلة الجديدة
للمجموعة في  2يناير .2017
وأضــاف البيان« :سجل بنك اإلثـمــار أربــاحــا لعامي 2017
و ،2018ويــواصــل تسجيل تحسن مستقر وثــابــت فــي أدائــه
المالي».
وأكد مجلس إدارة «اإلثمار» لجميع العمالء ،أن البنك ملتزم
بالبقاء واحدا من البنوك الرائدة في مجال التجزئة بالبحرين.
كما سيواصل البنك االستثمار في بنيته التحتية ،لتقديم
منتجات وخدمات أفضل ،وتعزيز تجربة عمالئه المصرفية.

إرجاء إرساء عطاءات «الدبدبة»
بسبب تغيير في شروط العقد

ً
مدة إدارة المشروع لن تقل عن  25عاما للجهات المنفذة
●

أشرف عجمي

ً
علمت «ال ـجــريــدة» مــن مـصــدر نفطي ،أن تمديدا
ً
جديدا قد يطرأ على موعد تقديم عطاءات مشروع
«الدبدبة» الشهر المقبل لمزيد من الدراسة ،مع تغيير
شروط عقد المشروع واشتماله على أهــداف أخرى
غير تنفيذ المشروع ،ليمتد إلــى عمليات الصيانة
الــدوريــة لمنفذي الـمـشــروع ،كما أن العقد يشتمل
ً
على مدة إدارة لن تقل عن  25عاما للجهات المنفذة
وبطريقة شبيهة بنظام «بي أو تي».
وقـ ــال ال ـم ـص ــدر ،إن أه ـ ــداف ال ـم ـش ــروع ال ـجــديــدة
كانت من أسباب التأجيل كي يتم وضع النقاط على
ً
الحروف قبل إرساء العطاءات ،موضحا أن الجهات
التي ستتولى تنفيذ المشروع ستفي خالل التنفيذ
بطلبات الحكومة بطاقة إنتاجية معينة مما سيتطلب
منها تطوير محطة اإلنتاج باستمرار في إطار زيادة
اإلنتاجية.
وأضاف أن طريقة طرح المشروع السابق ذكرها
تعد األولى من نوعها في العالم ،مما يشجع الجهات

التنفيذية ،ألنها تبحث في النهاية عن الربحية وهو
ً
ما توفره الشروط الخاصة بالمشروع ،الفتا إلى أن
حجم الطاقة الشمسية المتوقع حال البدء في اإلنتاج
ً
سوف يكون بقوة  1غيغا واط مبدئيا ،وقد تزيد إلى
 1.5غيغا واط على المدى المتوسط .وذكر المصدر أنه
تم تأهيل ما يزيد على  25شركة من أصل  150شركة
ً
ً
ً
تقدمت للمشروع ،مبينا أن هناك اهتماما بالغا من
الكثيرين من المطورين العالميين بالمشروع.
في السياق ،أشار المصدر إلى أن حجم التمويل
الخاص بالمشروع يبلغ نحو  235مليون دينار من
ً
جهات تمويلية محلية ،مبينا أن منفذي المشروع
سيبيعون اإلنـتــاج للبترول الوطنية التي بدورها
ستبيعه للحكومة.
وأوضح المصدر أن الهدف من المشروع هو تنويع
ً
مصادر الطاقة المتجددة وصوال إلى توفير  15في
المئة من احتياجات الدولة من الكهرباء من مصادر
الطاقة المتجددة حتى عام  2030إضافة إلى توفير
هذه النسبة من استهالك الطاقة الكهربائية للقطاع
النفطي من الطاقة الشمسية في عام .2020

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب لمعظم المؤشرات ...والتراجع لـ «مسقط» و«دبي»
ارتداد جيد في قطر وأبوظبي ...وأرباح متوسطة لـ «السعودي» و«الكويتي»
●

علي العنزي

مــال أداء مــؤشــرات أســواق
المال في دول مجلس التعاون
الخليجي األسبوع الماضي
إلــى اللون األخـضــر ،وجــاءت
محصلته بمكاسب متفاوتة
لخمسة م ــؤش ــرات ،فــي حين
تـ ــراجـ ــع م ـ ــؤش ـ ــران وب ـن ـســب
متقاربة هما مسقط ودبــي،
إذ تــراجـعــا بنسبة  0.9و0.8
في المئة على التوالي.
وتـصــدر الرابحين مؤشر
ال ـســوق الـقـطــري بنمو كبير
بلغ نسبة  1.9في المئة تاله
مؤشر سوق أبوظبي المالي
بمكاسب متقاربة بلغت 1.7
فــي المئة ،ثــم مــؤشــر السوق
ً
ال ـس ـع ــودي «ت ــاس ــي» محققا
ً
ارتفاعا بنسبة  1.2في المئة،
وربح مؤشر بورصة الكويت
ال ـع ــام نـسـبــة  0.7ف ــي الـمـئــة،
واكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــى م ـ ــؤش ـ ــر بـ ــورصـ ــة
ال ـب ـحــريــن ب ــال ـل ــون األخ ـضــر
فقط ولم يحقق أكثر من 0.01
في المئة.

مراجعة «فوتسي» في الدوحة
ارت ـ ـ ــد م ــؤش ــر س ـ ــوق قـطــر
ال ـ ـم ـ ــال ـ ــي خ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـعـ ــامـ ــات

األسبوع الماضي وربح حوالي
ً
 2في المئة وكان تحديدا نسبة
 1.9في المئة التي تعادل 189.37
نـ ـقـ ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
ً
ً
 8970.55نقطة ،مقتربا مجددا
مــن حــاجــز  10آالف نقطة بعد
تراجعات كبيرة خالل هذا العام
أطاحت حتى اآلن بحوالي  6في
المئة من مكاسب العام الماضي،
التي بلغت  20في المئة.
وك ـ ــان ـ ــت حـ ــالـ ــة ال ـت ـص ـح ـيــح
واالرت ـ ـ ــداد الـفـنـيــة أبـ ــرز عــوامــل
االرتـ ـف ــاع إض ــاف ــة إل ــى مــراجـعــة
«فــوتـســي راس ــل» ال ــدوري ــة التي
ضـ ــاع ـ ـفـ ــت أح ـ ـ ـجـ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــول ــة
وأدخ ـ ـ ـلـ ـ ــت  5ش ـ ــرك ـ ــات ق ـط ــري ــة
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـمــؤشــر الـعــالـمــي
وأخ ـ ــرج ـ ــت ش ــرك ـت ـي ــن ،ك ـم ــا أن
اسـ ـتـ ـم ــرار إع ـ ــان ـ ــات إي ـجــاب ـيــة
للشركات المدرجة ال  37التي
أعـلـنــت حـتــى اآلن م ــن مجموع
ً
 46شــركــة قــد أعـطــى ع ــذرا أكبر
لالرتداد.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ـن ـ ــاك ع ـ ــام ـ ــل ج ـيــد
كذلك هو فتح السوق العقارية
ال ـق ـطــريــة ل ــأج ــان ــب وم ـن ــح من
ً
ً
يتملك عقارا قطريا إقامة طيلة
فترة تملكه للعقار وبـقــرار من
مجلس الــوزراء القطري ،لجذب
استثمارات أجنبية جديدة وبث
سيولة في القطاع العقاري قد

تمنحه إيـجــابـيــة خ ــال الـفـتــرة
القادمة.

ارتداد في أبوظبي
بعد سلسلة تراجعات أطاحت
بـ ـم ــؤش ــر سـ ـ ـ ــوق أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي إل ــى
مستويات أقــل مــن  5آالف نقطة
ع ـ ــاد خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع ال ـمــاضــي
ً
ً
وسجل ارتفاعا كبيرا بنسبة 1.7
ً
فــي الـمـئــة ع ــاد مــن خــالــه قــريـبــا
مــن مستوى  5آالف نقطة وأقفل

ً
تـحــديــدا على مستوى 4997.56
ً
نقطة جامعا  83.17نقطة وبدعم
م ــن ق ـط ــاع ــات ال ـب ـن ــوك وال ـع ـق ــار
ً
والتي كانت سببا في تراجعاته
الـســابـقــة ،وبـعــد أن أت ــم معظمها
نتائجه المالية للعام الماضي،
ال ـت ــي م ــال ــت إلـ ــى ق ـط ــاع ال ـب ـنــوك،
وتــراجـعــت نتائج معظم األسهم
في بقية القطاعات.
وفــي المقابل ،ضغطت أسعار
البنوك والعقار وسط عمليات جني
أرباح على سوق دبي بعد أن سجل

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2019/03/١٤

ً
ارتـفــاعــات متناقضة قـيــاســا على
س ــوق أبــوظـبــي وت ــراج ــع المؤشر
بنهاية األسبوع الثاني من مارس
ً
بنسبة  0.8في المئة خاسرا 20.31
نقطة ليقفل على مستوى 2574.21
نقطة.

ً
خصوصا خــال فترة الـمــزاد غير
أنها لم تكن ذات فائدة كبيرة لسوق
األسـهــم عــدا دخ ــول سيولة متفق
ً
ً
عـلــى عـمـلـيــاتـهــا ســاب ـقــا وتـقــريـبــا
مـ ـح ــددة األس ـ ـعـ ــار ون ـق ــل األس ـهــم
مــن صناديق محلية إلــى أجنبية
فــي «فوتسي راس ــل» ومعظم هذه
األسهم تكون ملكيات حكومية.

ك ــذل ــك اس ـت ـف ــاد سـ ــوق األس ـه ــم
الـسـعــوديــة مــن مــراجـعــة «فوتسي
راس ــل» بنهاية جلسات األسـبــوع

«الكويتي» وسيولة أجنبية

«تاسي» وفوتسي

لم يختلف الحال في بورصة

الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت عـ ـ ـ ــن أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ق ـط ــر
والسعودية من جانب السيولة
إذ دخ ـل ــت س ـيــولــة أج ـن ـب ـيــة من
مـ ــؤشـ ــرات عــال ـم ـيــة ب ـي ـن ـمــا ك ــان
ً
ً
األداء مختلفا نوعا ما ،إذ كانت
معظم تداوالت البورصة خضراء
وانتهت بمكاسب للمؤشر العام
ب ـن ـس ـبــة  0.7فـ ــي ال ـم ـئ ــة ت ـع ــادل
 37.12نقطة ليقفل على مستوى
 5346.81نـ ـقـ ـط ــة و ه ـ ـ ــي أ ع ـل ــى
م ـس ـتــويــاتــه م ـن ــذ ان ـط ــاق ــه قـبــل
ً
ع ــام ت ـقــري ـبــا ،وك ــان ــت الـمـكــاســب
أك ـبــر ف ــي مــؤشــر ال ـس ــوق األول،
إذ تجاوزت  1.2في المئة بقليل
وكــانــت حــوالــي  70نقطة بلغت
بمؤشر السوق مستوى 5667.83
نقطة وهي أعلى مستوياته كذلك،
ب ـي ـن ـمــا تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر ال ـس ــوق
الرئيسي بنسبة  0.6في المئة أي
 30.11نقطة ليقفل على مستوى
 4744.59نقطة.
وب ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــال وب ـس ـب ــب
ت ـ ـع ـ ــام ـ ــات ج ـ ـل ـ ـسـ ــة الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
االستثنائية ار تـفـعــت متغيرات
ً
الـ ـس ــوق ق ـي ــاس ــا ع ـل ــى األس ـب ــوع
السابق وارتفعت السيولة بنسبة
 153في المئة وزاد النشاط  54في
المئة وعدد الصفقات بنسبة 12
ً
في المئة تقريبا ليبقى االنتظار
لتوزيعات الجمعيات العمومية
وف ـ ـت ـ ــرة االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق ل ــأس ـه ــم

الـ ـقـ ـي ــادي ــة ذات الـ ـت ــوزيـ ـع ــات
المجزية إذ ستؤثر على األداء
وحركة األسهم خالل ما تبقى
من جلسات هذا الشهر.

سوقا مسقط والمنامة
خ ـســر م ــؤش ــر س ــوق عـمــان
ال ـمــالــي نـسـبــة  0.9ف ــي الـمـئــة
وسجل أدنــى مستوياته منذ
س ـنــوات بـعــد ارت ـ ــدادات جيدة
خـ ــال ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،غ ـيــر أنــه
عــاد وخـســر حــوالــي  38نقطة
ً
لـيـسـتـقــر ق ــري ـب ــا م ــن مـسـتــوى
ً
 4آالف نـقـطــة وت ـح ــدي ــدا عند
 4074.98نقطة ويبدو أنه في
طــريـقــه لـكـســر ه ــذا المستوى
إذ لــم يستفد مــن نمو أسعار
ال ـن ـف ــط وت ـح ـس ــن وتـ ـق ــدي ــرات
ت ـح ـســن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـعــال ـمــي
واستمر بعمليات بيع أطاحت
ب ــآم ــال ارت ـ ـ ـ ــداده إلـ ــى مـنــاطــق
خضراء.
ً
وأخيرا استقر مؤشر سوق
المنامة دون تغير يذكر وهو
أدنـ ـ ـ ــى األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ً
سيولة إذ بقي مستقرا حول
مستوى  1409.06نـقــاط بعد
ً
أن رب ــح نـسـبــة م ـح ــدودة جــدا
هي  0.01في المئة تعادل 0.14
نقطة فقط.

ملخص تداوالت السوق الكويتي خالل األسبوع المنتهي في 2019/03/14

مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

دب ــي

األسبوع
المنتهي في

2019/03/07
2019/03/14
الفرق
التغير ()%

5.309.69
5.346.81
37.12
%0.7

8.479.16
8.582.88
103.72
%1.2

9.781.18
9.970.55
189.37
%1.9

4.112.92
4.074.98
 37.94%0.9 -

1.408.92
1.409.06
0.14
%0.01

4.914.39
4.997.56
83.17
%1.7

2.594.52
2.574.21
 20.31%0.8 -

2019/03/07
2019/03/14
الفرق
التغير ()%

عدد
إقفال المؤشر إقفال المؤشر إقفال المؤشر عدد جلسات
الكمية المتداولة القيمة المتداولة
الصفقات
التداول
الرئيسي
األول
العام
(مليون سهم) (مليون دينار)
(ألف صفقة)
5
4.774.7
5.597.37
5.309.69
24.79
118.20
665.44
5
4.744.59
5.667.03
5.346.81
27.71
299.46
1.025.35
 30.1169.66
37.12
2.92
181.27
359.91
 %0.6%1.2
%0.7
%11.8
%153.4
%54.1
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الجابر لـ ةديرجلا« :.االستثمار المباشر» تطبق آلية
اإلعفاء الضريبي بالتعاون مع وزارة المالية
اإلعفاء الجمركي إحدى المزايا التي تقدم للمستثمر األجنبي
جراح الناصر

ذك ـ ــر الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـه ـي ـئــة تـشـجـيــع
االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـبــاشــر ال ـش ـيــخ د .مشعل
ال ـج ــاب ــر أن ال ـه ـي ـئــة ت ـت ـع ــاون م ــع وزارة
المالية فيما يخص آلية االعفاء الضريبي
للمستثمرين االجانب.
وق ــال الـجــابــر ،لــ«الـجــريــدة» ،إن الهيئة
تـتــابــع الـتـعــاون مــع وزارة الـمــالـيــة بشأن
تطبيق آلية اإلعفاء الضريبي ،السيما أن
كل اإلجــراء ات التي تتم تأتي بالتنسيق،
وبـعــد مــوافـقــة إدارة الـخـضــوع الضريبي
الـتــابـعــة للمالية ،ألنـهــم هــم الـمـســؤولــون
عــن الـضــريـبــة فــي الـكــويــت ،وف ــق الـقــواعــد
والضوابط التي تضعها اإلدارة.
وأضـ ــاف أن اإلع ـف ــاء الـضــريـبــي إحــدى
ال ـمــزايــا ال ـتــي ت ـقــدم للمستثمر االجـنـبــي
لجذبه ،إضافة إلى مجموعة من الضمانات
والـمــزايــا األخ ــرى كــاإلعـفــاءات الجمركية
وحق المستثمر في تأسيس شركة تصل
ملكيتها الى  %100وحرية تنقل األموال.

العمل بدفتر الوسيط
العقاري اإللكتروني اليوم
أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة ،بدء العمل بنظام
دف ـ ـتـ ــر الـ ــوس ـ ـيـ ــط الـ ـعـ ـق ــاري
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي عـ ـب ــر ال ـم ــوق ــع
اإللكتروني المخصص لذلك
اعتبارا من اليوم.
وقــالــت ال ـ ــوزارة ،فــي بيان
صـ ـح ــاف ــي ،إن ق ـ ـ ــرار ال ـع ـمــل
ب ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام دفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر الـ ــوس ـ ـيـ ــط
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي رق ـ ــم  55ل ـعــام
 ،2019نص في مادته الثانية
على أنه «ال يجوز الجمع بين
الدفتر اإللـكـتــرونــي والدفتر
الـ ــورقـ ــي ل ـ ــدى ال ــوس ـي ــط فــي
الصفقة الواحدة».
وأضافت أن دفتر الوسيط
اإلل ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ـصـ ــرح
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ــه ل ـ ـلـ ــوس ـ ـيـ ــط
المرخص له والمقيد بإدارة

العقار ب ــوزارة التجارة بعد
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـت ـصــاريــح
والهوية اإللكترونية الالزمة
من الهيئة العامة للمعلومات
المدنية.
وأشارت المادة الرابعة من
ال ـقــرار إلــى اسـتـمــرار «العمل
بدفتر مزاولة مهنة الوساطة
الورقي إلى حين صدور قرار
بــوقــف العمل ب ــه» ،مبينة أن
األح ـك ــام الـعــامــة مــن الفصل
األول مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ـ ــوزاري
رقــم  477لسنة  2011بشأن
تنظيم مزاولة مهنة الوساطة
العقارية مستمرة إذا لم يرد
بها نص.

وب ـي ــن أن هـيـئــة تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار
تـنـســق م ــع ك ــل ال ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة في
مختلف اختصاصاتها ،لتحقيق األهداف
المرجوة وتسهيل بيئة األعمال بالكويت،
وشمل التعاون كذلك مع وزارة التجارة
والصناعة فيما يتعلق بالنافذة الواحدة.
وش ــدد الـجــابــر عـلــى أن الهيئة تعمل
مع وزارة التجارة والصناعة ،وبتواجد
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـيــة
المشروعات الصغيرة ،فــي تلك النافذة
منذ تأسيسها ،مما ينتج عنها تسريع
في اجراءات التأسيس وتسجيل الشركات.
ولفت إلى أن «جميع التراخيص تصدر
عن طريق التجارة ،ونقوم عبرها بتسهيل
ال ـم ـع ــام ــات وال ـت ــراخ ـي ــص ال ـت ــي تـتـقــدم
بـهــا ال ـك ـيــانــات االس ـت ـث ـمــاريــة ،وال ـتــي تم
تأسيسها واستصدار الترخيص التجاري
لها» ،متمنيا توسع النافذة الواحدة في
أكثر من مكان مستقبال.

الجدير بالذكر أن من المزايا التي
تمنحها الهيئة للمستثمرين األجانب،
اإلعفاء من ضريبة الدخل ،أو من أي
ض ــرائ ــب أخـ ـ ــرى ،ل ـم ــدة ال ت ــزي ــد على
 10سـنــوات مــن تــاريــخ بــدء التشغيل
ال ـف ـع ـل ــي ف ـ ــي الـ ـكـ ـي ــان االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
المرخص فيه.
ويتم ايضا إعفاء كل توسع في الكيان
االس ـت ـث ـم ــاري ،ي ــرخ ــص ب ــه وفـ ــق أح ـكــام
القانون رقم  ،2013/116من نفس الضرائب
المنصوص عليها فــي الـفـقــرة السابقة،
لـمــدة ال تقل عــن مــدة اإلعـفــاء الممنوحة
للكيان االسـتـثـمــاري األص ـلــي ،وذل ــك من
تاريخ بدء اإلنتاج أو التشغيل الفعليين
في هذا التوسع.
ومع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم
 10لسنة  2003بإصدار قانون الجمارك
ال ـم ــوح ــد ل ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية ،يعفى كليا أو جزئيا من

●

قال نائب الرئيس التنفيذي لـ»عذراء العقارية»
فيصل الكندري ،إن أكثر من  95في المئة من وحدات
المحال التجارية في مجمع «بلو واتر» تم بيعها،
إذ لم يتبق سوى نسبة بسيطة جار التفاوض مع
مجموعة من المستثمرين لبيعها.
وكشف الكندري في تصريح لـ»الجريدة» أن وثائق
ً
التملك للمحال ستصدر قريبا من الجهات المعنية،
إذ كان من أسباب تأخر إصدارها طول اإلجراءات
لدى الجهات الحكومية ،موضحا أن هناك بنوكا
وشركات اتصاالت تملكت في المجمع ،وهذه تعتبر
األول ــى مــن نــوعـهــا ،إذ جــرت ال ـعــادة أن الؤسسات
الكبيرة تؤجر المكاتب والمحال لم تملكها.
وأف ــاد ب ــأن تملك الـمــؤسـســات الـكـبـيــرة للمحال
والمكاتب يــدل على أن هــذا الـنــوع مــن االستثمار
له مستقبل واعــد في السوق المحلي ،مشيرا إلى
أن تملك المحال التجارية يقضي على العديد من

الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم
أخرى قد تستحق على الــواردات الالزمة
ألغراض االستثمار المباشر.

ملكية بودي مستمرة
في «الخليج»
●

محمد األتربي

أكــدت مـصــادر مصرفية
لـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،أن ع ـضــو
م ـج ـل ــس اإلدارة فـ ــي بـنــك
الـخـلـيــج جــاســم مصطفى
ب ـ ـ ـ ــودي ال ي ـ ـ ـ ــزال ي ـح ـت ـفــظ
بملكيته فــي أ سـهــم البنك،
وال ـتــي تبلغ نـحــو 31.240
مليون سهم ،لكن من خالل
إحدى شركاته.
و قــا لــت إن عملية البيع
التي تمت نهاية األسبوع
الـ ـم ــاض ــي ،ب ـق ـي ـمــة 9.090
ماليين دينار ،كانت عبارة
عـ ـ ــن ن ـ ـقـ ــل مـ ـلـ ـكـ ـي ــة ،ض ـمــن
ع ـم ـل ـي ــة تـ ــرت ـ ـيـ ــب أوض ـ ـ ــاع
داخلية تخص المالك ،ولم
ت ـكــن ت ـخــارجــا نـهــائـيــا من
البنك.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ن ـق ــل
ال ـم ـل ـك ـي ــة تـ ـم ــت مـ ــن خ ــال
ال ـس ــوق بـسـعــر  291فلسا
للسهم ،ولكمية أسهم بلغت

 31.240مليون سهم ،تمثل
نسبتها  1.007في المئة من
عدد األسهم القائمة والحرة
في «الخليج» ،البالغة 2.989
مليار سهم.
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى
أن ب ـ ـنـ ــك ا ل ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ح ـق ــق
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة
ت ـ ـقـ ــدمـ ــا كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا ،وسـ ـج ــل
مـسـتــويــات نـمــو إيـجــابـيــة،
واستعاد نشاطه المعهود
وت ـن ــاف ـس ـي ـت ــه فـ ــي الـ ـس ــوق
المحلي.

الخام األميركي يسجل أعلى مستوى منذ بداية العام

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  47سنتا ليبلغ  67.57دوالرا
انخفض سعر برميل النفط
ً
الكويتي  47سنتا في تداوالت
ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ل ـي ـب ـلــغ 67.57
ً
دوالرا  ،مـقــا بــل  68.04دوالرا
للبرميل في تداوالت الخميس
الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
ً
ع ــالـ ـمـ ـي ــا ،ارتـ ـفـ ـع ــت أس ـع ــار
ال ـن ـف ــط م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة وق ـفــز
ال ـ ـخـ ــام األمـ ـي ــرك ــي إل ـ ــى أع ـلــى
مستوى منذ بداية العام ،وسط
تــراجــع طفيف فــي المعروض
ال ـع ــال ـم ــي خ ـ ــال ال ــرب ــع األول
م ــن ال ـع ــام ،بـفـعــل تخفيضات
اإلنتاج بقيادة منظمة البلدان
الـ ـمـ ـص ــدرة ل ـل ـب ـت ــرول (أوب ـ ـ ــك)
وال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة على
فنزويال وإيران.

بيد أن المخاوف من تباطؤ
اقتصادي عالمي قد يبدأ قريبا
ويـحــد مــن الـطـلــب عـلــى الـخــام
كبحت ارتفاع األسعار.
وارتـ ـفـ ـع ــت ال ـع ـق ــود االج ـل ــة
لـخــام غــرب تكساس الوسيط
األميركي  15سنتا إلى 58.76
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،وه ــو أعـلــى
مستوى منذ بداية العام.
وزادت العقود اآلجلة لخام
القياس العالمي مزيج برنت
 20سنتا ،أو ما يعادل  0.3في
الـمـئــة ،عــن الـتـســويــة السابقة
إ ل ــى  67.43دوالرا لـلـبــر مـيــل.
ويقل هذا المستوى بما يقارب
الــدوالر عن أعلى مستوى في
 ،2019والذي بلغ  68.14دوالرا
للبرميل في اليوم السابق.

الكندري :وثائق تملك «بلو واتر» ستصدر
ً
قريبا ...واإلقبال متزايد
سند الشمري

مشعل الجابر
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اقتصاد

الظواهر السلبية ،أبــرزهــا ظــاهــرة الـخـلــوات ،التي
تصل إلى مبالغ خيالية.
وأك ــد أن الشركة تسعى إلــى رفــع قيمة المحال
والمجمع بشكل عام ،عن طريق التعاقد مع كبرى
العالمات التجارية من مطاعم وكافيات وغير ذلك،
وه ــذا مــن شــأنــه رف ــع قـيـمــة الـمـحــل ال ــذي تــم بيعه
للمستثمر ،سواء بالتأجير أو البيع.
وأوض ـ ــح أن ال ـشــركــة سـتـنـفــذ م ـشــروعــا جــديــدا
مشابها لمشروع «بلو واتــر» خــال الشهر القادم،
ً
ً
وأيضا في منطقة صباح األحمد البحرية ،مؤكدا أن
المنطقة لها مستقبل واعد في ظل الدعم الحكومي
لها ،والكثافة السكانية العالية ،والموقع الجغرافي
المميز.
ّ
وبين أن نظام تملك المحال التجارية لقي إقباال
كبيرا من المستثمرين ،ويفتح فرص استثمار أمام
الـمـبــادريــن وصـغــار المستثمرين ،إذ يمكن تملك
المحال ومــن ثم تأجيره لالستفادة من اإلي ــرادات
اإليجارية.

فيصل الكندري

«الخليج للتأمين»:
«عافية» تشمل جميع
الفئات العمرية

نـفــت مـجـمــوعــة الخليج
لـ ـلـ ـت ــأمـ ـي ــن مـ ـ ــا يـ ـ ـش ـ ــاع عــن
وج ــود حــد أق ـصــى ألعـمــار
َّ
المؤمن عليهم تحت وثيقة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـم ـت ـقــاعــديــن
(عافية) ،وقالت إن الوثيقة
ت ـ ـش ـ ـمـ ــل ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـف ـ ـئـ ــات
ال ـ ـع ـ ـمـ ــريـ ــة ل ـل ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن
المسجلين لدى المؤسسة
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــأمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات
االجتماعية ممن يشملهم
ق ــان ــون ال ـتــأم ـيــن الـصـحــي،
مـنــذ انـطــاقـهــا فــي أكتوبر
.2016
وأكـ ـ ــدت ال ـم ـج ـمــوعــة ،أن
الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـي ــة يـتــم
تـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا طـ ـبـ ـق ــا ل ـب ـن ــود
وشـ ـ ـ ـ ـ ــروط واس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاءات
َّ
المؤمن
العقد ،ودعت جميع
عليهم المشمولين بالخدمة
إلــى عــدم التردد واالتصال
بمركز خــدمــة الـعـمــاء ألي
استفسار أو شكوى.

عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـع ـم ـل ـي ــات،
خ ـ ـف ـ ـضـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
األميركية عدد حفارات النفط
ال ـعــام ـلــة ل ــراب ــع أسـ ـب ــوع على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي مـ ــع تـ ـب ــاط ــؤ ن ـشــاط
الحفر إلــى أدن ــى مستوى في
ح ــوال ــي عـ ـ ــام ،وه ـ ــو م ــا يــدفــع
الحكومة إلى خفض توقعاتها
لنمو انتاج الخام.
وق ــال ــت ش ــرك ــة بـيـكــر هـيــوز
لـخــدمــات الـطــاقــة أم ــس األول،
في تقريرها األسبوعي الذي
ي ـح ـظــى ب ـم ـتــاب ـعــة وث ـي ـق ــة ،إن
شركات الحفر أوقفت تشغيل
حفار نفطي واحد في األسبوع
الـمـنـتـهــي ف ــي ال ـخــامــس عشر
من مارس ليصل إجمالي عدد
الحفارات النشيطة إلــى ،833

وهو أدنى مستوى منذ أبريل
.2018
وهذه هي المرة األولى التي
ينخفض فـيـهــا ع ــدد ح ـفــارات
النفط ألربعة أسابيع متتالية
منذ مــا يــو  2016عندما هبط
الى ثمانية أسابيع متتالية.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــدد ح ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارات الـ ـنـ ـف ــط
ال ـن ـش ـي ـطــة ف ــي أمـ ـي ــرك ــا ،وه ــو
مؤشر أولي لإلنتاج مستقبال،
مرتفع قليال عن مستواه قبل
ع ـ ــام ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان هـ ـن ــاك 800
ح ـف ــار ق ـيــد الـتـشـغـيــل ب ـعــد أن
زادت شــركــات الطاقة االنـفــاق
في  2018لالستفادة من أسعار
أعلى في ذلك العام.
و ق ـ ــا ل ـ ــت إدارة م ـع ـل ــو م ــات
ال ـطــاقــة األم ـيــرك ـيــة ،إن ان ـتــاج

ال ـن ـف ــط ال ـ ـخـ ــام فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة في  2019من المتوقع
أن ي ـن ـم ــو ب ـخ ـط ــى أبـ ـط ــأ مـمــا
كــان متوقعا في السابق ،وأن
يـ ـسـ ـج ــل مـ ـت ــوسـ ـط ــا ق ـي ــاس ـي ــا
مرتفعا عند  12.3مليون برميل
يوميا.
وك ــان ــت إدارة الـمـعـلــومــات
تــوق ـعــت ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي أن
متوسط انتاح النفط في 2019
سـيـبـلــغ  12.4م ـل ـيــون بــرمـيــل
يوميا.
وقالت أيضا إن انتاج الخام
تراجع بمقدار  100ألف برميل
يــومـيــا مــن مـسـتــواه القياسي
المرتفع إلى  12مليون برميل
يوميا األسبوع الماضي.
لكن وكــالــة الـطــاقــة الدولية

قالت هذا األسبوع ،إن الواليات
ال ـم ـت ـحــدة س ـت ـقــود ال ـن ـمــو في
إم ــدادات النفط العالمية على
مدار السنوات الخمس المقبلة.
ووفـقــا لتقرير بيكر هيوز،
ب ـ ـلـ ــغ عـ ـ ـ ــدد حـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارات ال ـن ـف ــط
وال ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي الـنـشـيـطــة
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ه ــذا
األسبوع  ،1026وتنتج معظم
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــارات ال ـ ـن ـ ـفـ ــط والـ ـ ـغ ـ ــاز
كليهما.
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خطط تنويع مصادر الدخل لم يتحقق منها شيء
أكد استمرار هيمنة القطاع النفطي على مكونات الناتج المحلي اإلجمالي
ذكر «الشال» ،أن مساهمة
قطاع النفط باألسعار
الثابتة مازالت أعلى من
نصف حجم الناتج اإلجمالي،
إذ كانت بحدود %56.8
في الربع الثاني وأصبحت
 %59.4في الربع الثالث من
عام  ،2018أي ارتفعت.

لم تتخط مساهمة
أي من القطاعات
األخرى حاجز
الـ  %10عدا قطاع
اإلدارة العامة
والدفاع والضمان
االجتماعي

ق ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر "ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــال"
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
األ سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــو ع ـ ـ ــي ،إن اإلدارة
المركزية لإلحصاء األسبوع
ق ـب ــل ال ـف ــائ ــت نـ ـش ــرت أرقـ ــام
ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي
ب ــاألسـ ـع ــار ال ـث ــاب ـت ــة ل ـلــربــع
ا لـ ـ ـث ـ ــا ل ـ ــث م ـ ـ ــن عـ ـ ـ ــام ،2018
ً
وتقدر تلك األرقام بأن نموا
ً
ً
موجبا حقيقيا بحدود 1.8
في المئة قد تحقق ما بين
ا ل ــر ب ــع ا ل ـث ــا ل ــث لـ ـع ــام 2017
والــربــع الـثــالــث لـعــام ،2018
ً
ً
وحققت نموا هشا وبحدود
 0.1في المئة ما بين الربع
ال ـثــانــي وال ـث ــال ــث م ــن ال ـعــام
الفائت.
ووفق "الشال" ،فإن سبب
ضعف النمو مــا بين الربع
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة ب ــال ــرب ــع
ا ل ـث ــا ن ــي م ــن عـ ــام  2018هــو
هبوط معدل نمو القطاعات
غـيــر ا لـنـفـطـيــة بـنـحــو  -6في
المئة ،مقارنة بقطاع النفط
ً
ً
الـ ـ ــذي ح ـق ــق ن ـ ـمـ ــوا م ــوج ـب ــا
بنحو  4.8في المئة.
فــي ا لـتـفــا صـيــل ،ال توحي
األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ــأن س ـ ـيـ ــاسـ ــات
االس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
تـ ـن ــوي ــع مـ ـ ـص ـ ــادر الـ ــدخـ ــل-المعلن عنها فــي كــل خطط
ال ـت ـن ـم ـيــة وفـ ــي ك ــل ب ـيــانــات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة يـ ـتـ ـحـ ـق ــق م ـن ـهــا
شـ ـ ــيء ،وا ل ـ ــوا ق ـ ــع أن ا ل ـخ ـلــل
الهيكلي اإلنتاجي ومؤشره
هـيـمـنــة ق ـطــاع الـنـفــط ومـعــه
القطاع العام على مكونات
ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي
م ـس ـت ـم ــر ،ك ـم ــا الح ـظ ـن ــا مــن
أثـ ـ ــره الـ ـط ــاغ ــي فـ ــي األرقـ ـ ــام
ً
المنشورة حديثا .
ف ـم ـســاه ـمــة ق ـط ــاع الـنـفــط

ب ــاألس ـع ــار ال ـثــاب ـتــة مــازالــت
أعلى من نصف حجم الناتج
اإلجمالي ،إذ كانت بحدود
 56.8ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ف ــي ا ل ــر ب ــع

ا لـثــا نــي وأ صـبـحــت  59.4في
الـمـئــة فــي الــربــع الـثــالــث من
عام  2018أي ارتفعت.
أ ي ا ن م ـ ـ ـسـ ـ ــا ه ـ ـ ـمـ ـ ــة ك ــل

القطاعات األخــرى في الربع
ا ل ـ ـثـ ــا لـ ــث م ـ ــن ع ـ ـ ــام  2018ال
تتعدى  40.6في المئة ،وهي
مـ ـس ــاهـ ـم ــة غ ـ ـيـ ــر مـ ـسـ ـت ــدام ــة

وإن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا مـ ـ ــدعـ ـ ــومـ ـ ــة ب ـ ـشـ ــدة
م ـ ــن ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،وت ـق ـلــب
م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا م ــرتـ ـب ــط ف ـقــط
بأسعار وإنتاج النفط وليس

بتطور صناعاته .ولم تتخط
مـســاهـمــة أي م ــن الـقـطــاعــات
األخ ـ ـ ـ ــرى حـ ــاجـ ــز الـ ـ ـ ـ  10فــي
المئة عدا قطاع اإلدارة العامة

والدفاع والضمان االجتماعي
وبـ ـ ـح ـ ــدود  10.7فـ ــي ال ـم ـئــة،
وال عالقة للقطاع بــأي نهج
تنموي.

 4.6ماليين نسمة إجمالي سكان الكويت
معدل نمو عدد المباني في 2018
هو األدنى خالل السنوات السبع السابقة في نهاية العام الماضي

ً
ألفا  % 2.4نسبة الزيادة في عدد الكويتيين ليبلغ  1.403مليون نسمة
 204.6آالف مبنى ...و %10.9نسبة «الخالية» وعددها 22.2
ذكر "الشال" أن إجمالي عدد المباني
بالكويت في نهاية ديسمبر - 2018حسب
اإلصـ ـ ــدار األخ ـي ــر لــدل ـيــل الـهـيـئــة الـعــامــة
للمعلومات المدنية للمباني والوحدات-
بلغ نحو  204.6آالف ،مقارنة بنحو 202.4
ألف في نهاية  ،2017أي أنه سجل معدل
نمو بلغ نحو  ،%1.1وهو أقل من مستوى
النمو السنوي المسجل في نهاية ،2017
والذي بلغ نحو  ،%1.6ويعتبر النمو في
 2018األدنى بالسنوات السبع السابقة،
وبلغ أدنى معدل نحو  %0.7عام .2011
وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة،
بلغ عددها نحو  723.1ألفا ،مقابل 709.3
آالف في نهاية  ،2017وارتفع إجمالي عدد
الوحدات بنحو  ،%1.9مقارنة بارتفاع بلغ
نحو  %2.5في نهاية  ،2017وبلغ معدل
النمو المركب لعدد الوحدات ،مـن 2009
حتـى  ،2018نحو .%2.2

وجــاء المعدل المركب للنمو في عدد
المباني للفترة ذاتها أدنــى ،إذ بلغ نحو
 ،%1.1وهو ما يؤكد استمرارية تصغير
مساحة الوحدات ضمن كل مبنى ،أي أن
التغير في نمط الطلب استمر على نفس
المنوال .وتستخدم غالبية المباني في
الكويت للسكن ،إذ تصل نسبة المباني
السكنية نحو  %69.3مــن إجـمــالــي عدد
المباني ،تليها تلك المخصصة للسكن
والعمل معا ،فتلك المخصصة للعمل فقط.
وانـخـفـضــت نـسـبــة الـمـبــانــي الـخــالـيــة،
وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات
الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،ح ـي ــث ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ـت ـهــا نـحــو
 ،%10.9وعــددهــا نـحــو  22.2أل ــف مبنى
مــن إجـمــالــي  204.6آالف ،مـقــارنــة بنحو
 23.4ألــف مبنى خــال من إجمالي 202.4
أ ل ـ ــف فـ ــي ن ـه ــا ي ــة  ،2017أي مـ ــا نـسـبـتــه
 .%11.6وطبقا إلحصائيات الهيئة العامة

للمعلومات المدنية ،تشكل الشقق غالبية
عدد الوحدات ،إذ شملت ما نسبته %46.6
من اإلجمالي ،تلتها المنازل بنسبة ،%22
ث ــم ال ــدك ــاك ـي ــن بـنـسـبــة  ،%18.6وحــافــظ
قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته
ب ـص ــورة مـنـتـظـمــة مـنــذ ع ــام  2009حتى
نهاية عام  ،2018في حين انخفضت نسبة
الدكاكيـن والمالحـق.
وبلغ معدل النمو المركب ()2018-2009
للشقق والمنازل نحو  %2.7والدكاكين
نحو  %1.7على التوالي ،بينما انخفض
م ـع ــدل ال ـن ـمــو ال ـم ــرك ــب ل ـل ـمــاحــق بنحو
.%6.2
وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات،
وفقا لتقديرات هيئة المعلومات المدنية
ع ــام  ،2018إذ بلغت نـحــو  %25بـعــد أن
كانت نحو  %25.5في نهاية .2017

تفيد آخــر إحـصــاء ات السكان والعمالة ،الـصــادرة عــن الهيئة
العامة للمعلومات المدنية حسب تقرير «الشال» ،إلى أن إجمالي
عدد السكان في الكويت بلغ نحو  4.6ماليين نسمة ،كما في نهاية
عــام  ،2018ذلــك يعني زيــادة عــدد السكان بنسبة  2.7في المئة،
مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام .2017
ً
ً
وكان العدد اإلجمالي للسكان قد حقق نموا موجبا بنسبة 2.0
في المئة في عام  ،2017مقارنة بنحو  ،4.1و ،3.6و 3.2بالمئة في
األعوام  2016و 2015و 2014على التوالي.
وبلغت الزيادة المطلقة خالل عام  2018نحو  121ألف نسمة،
إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو  33ألف نسمة بمعدل نمو
سنوي بلغت نسبته  2.4في المئة ،ليبلغ إجمالي عددهم نحو
 1.403مليون نسمة ،وانخفضت قليال مساهمة الكويتيين في
جملة السكان من نحو  30.44بالمئة في نهاية عام  2017إلى نحو
 30.36بالمئة في نهاية عام  ،2018ويفوق عدد اإلناث الكويتيات
ً
ً
البالغ نحو  717ألفا عدد الذكور البالغ نحو  686ألفا.
وزاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو  88ألف نسمة ،أي بمعدل
نمو قاربت نسبته  2.8في المئة ،بارتفاع عن نسبة نموهم في عام
 2017البالغة نحـو  1.9في المئة ،وبلـغ عددهـم نحـو  3.219ماليين
نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خالل السنوات  2018-2009بلغ
نحو  3.5في المئة.

وبلغ إجمالي عــدد العاملين فــي الكويت نحو  2.823مليون
عامل ،أي ما نسبته نحو  61.1في المئة من مجموع السكان ،بينما
بلغت هــذه النسبة للكويتيين نحو  30.3في المئة من إجمالي
عــدد السكان الكويتيين ،ومــن المالحظ أن نسبة العاملين غير
الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين ،قد ارتفعت من
ً
نحو  73.5بالمئة فــي نهاية عــام  ،2017وص ــوال إلــى نحو 74.5
بالمئة في عام .2018
وارتفعت نسبة العاملين الكويتيين في مجموع عدد العاملين
في الكويت من نحو  15بالمئة في عام  2017إلى  15.1بالمئة في
عام .2018
وبلغت نسبة عمالة اإلناث الكويتيات في جملة العمالة الكويتية
نحو  48.7في المئة ،بينما بلغت نسبة عمالة اإلنــاث في جملة
العمالة بالكويت نحو  24.3في المئة.
وبـلــغ ع ــدد العاملين الكويتيين نـحــو  425أل ــف عــامــل ،وبلغ
عــدد العاملين منهم فــي الحكومة نحو  335ألــف عــامــل ،أي ما
نسبته  78.9في المئة من إجمالي العمالة الكويتية ،ولكن تلك
ً
النسبة تبلغ نحو  80.5في المئة وفقا لإلحصاءات الصادرة عن
اإلدارة المركزية لإلحصاء ،ونتمنى تسوية اختالف األرقام بين
المؤسستين الحكوميتين.

نمو جميع مؤشرات ربحية «المتحد» خالل 2018
 3.91مليارات دينار إجمالي موجودات البنك بارتفاع %6.8
أعلن البنك نيته توزيع
أرباح نقدية بـ  %15من
للسهم،
القيمة االسمية ً
أي ما يعادل  15فلسا
لكل سهم ،وتوزيع %5
يعني
أسهم منحة ،مما ً
السهم حقق عائدا
أن ً
نقديا بنحو  %5.1على
سعر اإلقفال في نهاية
 ،2018والبالغ
ديسمبر
ً
نحو  297فلسا.

ذكــر "ال ـشــال" فــي تـقــريــره أن البنك األهـلــي المتحد
أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في  31ديسمبر
ً
 ،2018والـتــي تشير إلــى أن البنك حقق أربــاحــا (بعد
خ ـصــم الـ ـض ــرائ ــب) ب ـل ـغــت ن ـحــو  51.3م ـل ـيــون دي ـنــار
بارتفاع مقداره  6.8ماليين دينار أي ما نسبته 15.3
في المئة ،مقارنة مع نحو  44.5مليون دينار في ،2017
ويعزى هذا االرتفاع إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك
بنحو  3.3في المئة نتيجة ارتفاع إجمالي اإليــرادات
التشغيلية مقابل انخفاض المصروفات التشغيلية،
وانخفاض جملة المخصصات بنحو  12.6في المئة.
ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى
األربـ ـ ـ ــاح ال ـخ ــاص ــة ل ـم ـســاه ـمــي ال ـب ـن ــك خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
()2018-2008
وفي التفاصيل ،ارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية
بنحو  1.5مليون ديـنــار أو مــا نسبته  1.3فــي المئة،
ً
وصــوال إلــى نحو  121.6مليون دينار مقارنة بنحو
 120.1مليون دينار .وتحقق ذلــك نتيجة ارتفاع بند
حصة في نتائج شركة زميلة بنحو  2.2مليون دينار،
ً
وصــوال إلــى نحو  1.5مليون دينار مقارنة بخسائر
بنحو  687ألف دينار في عام .2017
ً
وارتفع أيضا ،بند صافي األرباح من استثمارات في
ً
أوراق مالية بنحو  1.9مليون دينار ،وصوال إلى 4.5
ماليين دينار مقارنة بنحو  2.6مليون دينار ،بينما
انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو  3.7ماليين
ً
دينار ،وصــوال إلــى نحو  100.4مليون دينار مقارنة
بنحو  104.1ماليين دينار.
وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك
بنحو  1.2مليون ديـنــار أو مــا نسبته  3.1فــي المئة،
ً
وصوال إلى نحو  37.2مليون دينار مقارنة بنحو 38.4
مليون دينار في نهاية عام  ،2017نتيجة انخفاض بند

تكاليف موظفين بنحو  2.3مليون دينار ،مقابل ارتفاع
باقي البنود بنحو  1.1مليون دينار.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى
إجـمــالــي اإليـ ـ ــرادات التشغيلية نـحــو  30.6فــي المئة
مـقــارنــة بنحو  32فــي الـمـئــة فــي ع ــام  .2017وحققت
ً
جملة المخصصات انخفاضا بلغ نحو  4.4ماليين
دينار أو ما نسبته  12.6في المئة كما أسلفنا ،عندما
بلغت نـحــو  30.5مـلـيــون دي ـنــار مـقــارنــة بنحو 34.9
مليون دينار ،وعليه ،ارتفع هامش صافي الربح إلى
نحو  42.2في المئة بعد أن كان نحو  37في المئة في
نهاية عام .2017
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو  3.914مليارات
ديـنــار بــارتـفــاع بلغ نحو  248.1مليون ديـنــار أو ما
نسبته  6.8فــي المئة ،مقارنة بنحو  3.666مليارات
دينار بنهاية عام  .2017وسجل بند "مدينو تمويل"
ً
ً
ارتـ ـف ــاع ــا بـنـحــو  127.1م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وصـ ـ ــوال إلــى
نحو  2.800مليار دينار ( 71.5في المئة من إجمالي
الموجودات) مقارنة بنحو  2.673مليار دينار (72.9
في المئة من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة "مدينو تمويل" إلى إجمالي الودائع
نحو  83.8في المئة مقارنة بنحو  85.3في المئة.
وارتـفــع بند ودائ ــع لــدى بنوك أخــرى بنحو 112.2
ً
مليون دينار ،وصوال إلى نحو  334.8مليون دينار (8.6
في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 222.6
مليون دينار ( 6.1في المئة من إجمالي الموجودات).
وتـشـيــر األرقـ ــام إل ــى أن مـطـلــوبــات الـبـنــك (م ــن غير
ً
احـتـســاب حـقــوق الملكية) قــد سجلت ارتـفــاعــا بلغت
قيمته  224.3مليون دينار أي ما نسبته  7في المئة،
لتصل إلى نحو  3.422مليارات دينار مقارنة بنحو
 3.198مليارات دينار بنهاية عام  .2017وبلغت نسبة

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.4
في المئة مقارنة بنحو  87.2في المئة في عام .2017
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع
ً
مؤشرات الربحية سجلت ارتفاعا مقارنة مع نهاية
عــام  ،2017إذ ارتـفــع مــؤشــر الـعــائــد على مـعــدل رأس
الـمــال ( )ROCإلــى نحو  26.7فــي المئة مقارنة بنحو
 24.7في المئة .وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق
المساهمين الخاص بمساهمي البنك ( )ROEإلى نحو
ً
 12.2في المئة قياسا بنحو  11.2في المئة.
ً
وارتفع أيضا مؤشر العائد على معدل الموجودات
( )ROAإلــى نحو  1.4في المئة مقارنة بنحو  1.2في
المئة .وبلغت ربحية السهم الواحد ( )EPSنحو 27.1
فلسا مقابل  23.3فلسا في عام .2017
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /ربحية السهم ()P/E
ن ـحــو  11ض ـع ـفــا (أي ت ـح ـســن) م ـق ــارن ــة م ــع ن ـحــو 15
ضعفا ،نتيجة ارتـفــاع ربحية السهم بنحو  16.3في
المئة مقارنة بتراجع لسعر السهم السوقي وبحدود
 14.9في المئة .وبلغ مؤشر مضاعف السعر /القيمة
الدفترية ( )P/Bنحو  1.2مرة بعد أن كان  1.4مرة في
نهاية عام .2017
وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة  15في
ً
المئة من القيمة االسمية للسهم ،أي ما يعادل  15فلسا
لكل سهم ،وتوزيع  5في المئة أسهم منحة ،وهذا يعني
ً
ً
أن السهم حقق عــا ئــدا نقديا بلغت نسبته نحو 5.1
في المئة على سعر اإلقفال في نهاية ديسمبر ،2018
ً
والبالغ نحو  297فلسا .وكانت التوزيعات النقدية قد
بلغت نحو  13في المئة عن عــام  2017و 5في المئة
أسهم منحة ،أي أن البنك زاد من مستوى توزيعاته.
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استراتيجتنا الجديدة «بنك أسهل» ستجعله أكثر مرونة وتنوعا في الخدمات الرقمية
• العقاد :النمو المستدام يرتكز على التزامنا بقيمنا األساسية وهي الشفافية والنزاهة والتميز
محمد اإلتربي

أكد بهبهاني أن البنك األهلي
الكويتي أول بنك يفتح أبوابه
العربية المتحدة،
في اإلمارات ً
وذلك منذ  40عاما مضت،
إذ ساهم البنك في تقديم
خدماته لألفراد والشركات
الكويتية واإلماراتية.

مطمئنون
لنموذج
أعمالنا
المبتكر
واالستمرارية
في تحقيق
أداء تشغيلي
فعال وقوي
ومريح

بهبهاني

متفائل
متنام
بأداء
ٍ
للبنك األهلي
واستمرار
المشاريع
الحكومية
يحفز النمو
أكثر

السميط

أق ـ ــرت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
للبنك األه ـلــي الـكــويـتــي ،التي
عـ ـق ــدت أم ـ ــس ب ـن ـس ـبــة ح ـضــور
 92.84في المئة توصية مجلس
اإلدارة ب ـتــوزيــع أرب ـ ــاح نـقــديــة
للمساهمين بواقع  14في المئة.
وقــال رئيس مجلس اإلدارة
طـ ــال ب ـه ـب ـهــانــي ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،إن
«األهـ ـل ــي» أط ـلــق اسـتــراتـيـجـيــة
جديدة« ،وإنني على ثقة كبيرة
ب ــأن اسـتــراتـيـجـيـتـنــا الـجــديــدة
ال ـتــي تــرتـكــز عـلــى ش ـعــار «بنك
أسهل» سوف تمكننا من تطوير
أعمال البنك األهلي الكويتي في
المستقبل ،وتساهم في تعظيم
ال ـق ـي ـم ــة ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــدى ال ـب ـع ـيــد
لعمالئنا ومساهمينا».
وأضاف بهبهاني أن تحقيق
ً
«األهـ ـ ـل ـ ــي» أرب ـ ــاح ـ ــا تـشـغـيـلـيــة
ت ـخ ـط ــت  103م ــايـ ـي ــن ديـ ـن ــار
ت ــؤك ــد ج ـ ـ ــدارة ال ـب ـن ــك ال ـمــال ـيــة
وقوة حضوره وتنافسيته وأنه
يخطوا بثبات واستقرار على
كل المستويات.
واستعرض تفاصيل النتائج
المالية للعام الماضي ،إذ بلغ
صافي الربح  42.1مليون دينار،
بزيادة بلغت نسبتها  18.1في
ال ـم ـئــة م ـقــارنــة م ــع ع ــام ،2017
ف ــي ح ـي ــن ارتـ ـفـ ـع ــت اإلي ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية للبنك لـتـصــل إ لــى
 168.8م ـل ـيــون د يـ ـن ــار محققة
ً
نـ ـم ــوا ب ـن ـس ـبــة  7.5ف ــي ال ـم ـئــة،
مـقــارنــة مــع  ،2017أمــا األرب ــاح
التشغيلية فوصلت إلى 103.7
ماليين دينار بزيادة بنسبة 6
في المئة.
وذكر أن إجمالي الموجودات
ً
بلغ  4.5مليارات دينار مسجال
ً
ن ـ ـمـ ــوا ب ـن ـس ـبــة  4.3فـ ــي ال ـم ـئــة
مـقــارنــة مــع ع ــام  ،2017وزادت
حقوق المساهمين بمبلغ 12.8
مـلـيــون دي ـنــار لتصل إل ــى 585
ً
مليونا ،وبلغت ربحية السهم
ً
 26فلسا محققة زيــادة بمقدار
 4فلوس عام .2017
ولفت إلى أن ودائــع العمالء
شهدت زيادة بنسبة  6في المئة
إذ بـلـغــت  3.1م ـل ـي ــارات دي ـنــار
مقارنة مع ذات الفترة من العام
الماضي ،وظلت جودة األصول
ً
قوية جــدا مع نسبة منخفضة
من القروض المتعثرة وصلت
إل ــى  1.78فــي الـمـئــة ،فــي حين
تـجــاوزت نسبة التغطية لتلك
القروض  300في المئة.
وبين أن معدل كفاية رأسمال
البنك األهلي الكويتي ومعدل
كفاية رأس المال اإلضافي من
الـشــريـحــة األولـ ــى بـلـغــا 19.15
ف ــي ال ـم ـئــة و  17.94ف ــي الـمـئــة
على التوالي ،كما استمر البنك
في المحافظة على تصنيفاته
االئ ـت ـم ــان ـي ــة الـ ـق ــوي ــة مـ ــن قـبــل
وك ــال ـت ــي «ف ـي ـت ــش» و»مـ ــوديـ ــز»
ب ــا ل ــدر ج ــة ( )+Aو ( )A2عـلــى
التوالي.

أداء فعال
وق ــال بـهـبـهــانــي ،إن البنك
األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي واص ـ ـ ــل

م ـس ـي ــرت ــه ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق نـمــو
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ــن
الظروف االقتصادية العالمية
المليئة بالتحديات« ،وبفضل
نموذج أعمالنا المبتكر تمكنا
مـ ــن ت ـح ـق ـي ــق أداء تـشـغـيـلــي
فعال وقوي ومربح عبر كافة
قطاعات أعمالنا األساسية إذ
ارتفعت أر بــا حـنــا التشغيلية
لتتجاوز حاجز المئة مليون
دينار للمرة األولى في تاريخ
البنك منذ تأسيسه».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ث ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ــأن
«اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـن ــا ال ـج ــدي ــدة
«ب ـنــك أس ـه ــل» س ــوف تمكننا
مـ ـ ــن ت ـ ـطـ ــويـ ــر أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـب ـن ــك
األهلي الكويتي في المستقبل،
و ت ـســا هــم فــي تعظيم القيمة
على المدى البعيد لعمالئنا
ومساهمينا».

أول مصرف في اإلمارات
وأوضح بهبهاني أن البنك
األه ـ ـلـ ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي أول بـنــك
ي ـف ـت ــح أب ـ ــواب ـ ــه فـ ــي اإلمـ ـ ـ ــارات
العربية المتحدة ،وذلــك منذ
ً
 40عـ ــا مـ ــا مـ ـض ــت ،إذ ســا هــم
الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي تـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــات ــه
لــأفــراد والـشــركــات الكويتية
واإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة وخـ ــدمـ ــة أف ـ ــراد
الجالية الكويتية الموجودين
فـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات« ،ول ـم ــواص ـل ــة
هــذا االل ـتــزام ،قمنا بالتوسع
اإلض ـ ــاف ـ ــي ف ـ ــي أعـ ـم ــالـ ـن ــا فــي
اإلم ــارات بافتتاح فــرع جديد
في مركز دبي المالي العالمي
( ،)DIFCا ل ـ ـ ــذي س ـ ــوف يــر كــز
ع ـلــى ت ـمــويــل ال ـش ــرك ــات الـتــي
تتعامل معها مجموعة البنك
األهلي الكويتي وسوف يقدم
الدعم لعمالئنا من الشركات
والمؤسسات كذلك الشركات
م ـت ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــة وت ـقــديــم
الـتـمــويــل الـ ــازم لمساعدتها
في توسع أعمالها وتواجدها
اإلقليمي».
وذك ــر أنــه بعد افتتاح هذا
ال ـ ـفـ ــرع ب ــوق ــت ق ـص ـي ــر ،نـجــح
ال ـب ـنــك ف ــي إب ـ ــرام ات ـفــاق ـيــة مع
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة دبـ ـ ـ ــي لـ ـصـ ـن ــاع ــات
ا ل ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــران (  )DAEل ـت ـق ــد ي ــم
تسهيالت ائتمانية متجددة
ب ـم ـب ـل ــغ  800مـ ـلـ ـي ــون دوالر
أم ـي ــرك ــي مـ ــدة أرب ـ ــع س ـن ــوات،
وتـ ـج ــاوز االك ـت ـت ــاب ف ــي هــذه
الـتـسـهـيــات ال ـحــد الـمـطـلــوب
بشكل كبير.

التحول الرقمي
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال م ـي ـشــال
الـ ـعـ ـق ــاد ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـلـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـ ـلـ ـ ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي،
«إن ال ـن ـمــو ال ـم ـس ـتــدام للبنك
األ هـلــي الكويتي يرتكز على
الـتــزامـنــا بقيمنا األســاسـيــة،
وهـ ـ ــي ال ـش ـف ــاف ـي ــة والـ ـن ــزاه ــة
وال ـس ـه ــول ــة وال ـت ـم ـي ــز .وعـلــى
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ال ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـي ـ ـلـ ــي،
استطعنا اال سـتـجــا بــة بشكل
ف ـ ـعـ ــال ل ـل ـح ــاج ــة ال ـم ـت ـنــام ـيــة
لـلـتـحــول الــرقـمــي فــي القطاع

 %392تغطية القروض غير المنتظمة
• بـلــغ نـمــو صــافــي الــربــح  18.1فــي المئة،
ونمو الدخل التشغيلي  7.5في المئة ،والربح
التشغيلي  6في المئة.
• بلغ معدل القروض غير المنتظمة 1.78
فــي ا لـمـئــة بنسبة تغطية ت ـج ــاوزت  392في
المئة.
• معدل كفاية رأس المال سجل  19.15في
المئة.
• ارتفاع إجمالي موجودات البنك األهلي
مصر بنسبة  32في المئة.

جانب من حضور «العمومية»

ً
بهبهاني مترئسا «العمومية»

• زي ــادة ال ـقــروض والـسـلــف للبنك األهـلــي
ً
م ـصــر أي ـض ــا بـنـسـبــة  44ف ــي ال ـم ـئــة وودائ ـ ــع
ال ـع ـم ــاء ب ـن ـس ـبــة  34ف ــي ال ـم ـئ ــة واإلي ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية  33في المئة.
• حل في المرتبة  10من حيث البنوك األكثر
ً
أمانا في منطقة الشرق األوسط.
• مجموع الموجودات  4.5مليارات دينار.
• ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن بـلـغــت  585مليون
دينار.

السوق المصري مهم واستراتيجي
أكـ ــد م ـي ـش ــال ال ـع ـق ــاد أن الـ ـس ــوق ال ـم ـصــري
بــالـنـسـبــة لـلـبـنــك األه ـل ــي «اس ـتــرات ـي ـجــي ومـهــم
ً
إذ يتميز بنمو سريع وكبير نـظــرا إلــى حجم
وضـخــامــة الـســوق والـطـفــرة االقـتـصــاديــة التي
ي ـش ـه ــده ــا عـ ـل ــى عـ ـ ــدة مـ ـسـ ـت ــوي ــات ومـ ـش ــاري ــع
استراتيجية ضخمة».
وق ـ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــاد «إن ـ ـنـ ــا ن ــرك ــز ع ـل ــى ال ـت ــوس ــع
والوصول إلى العمالء من خالل التكنولوجيا
المالي ،ويشمل هــذا التوسع
في قطاع الخدمات المصرفية
لألفراد والخدمات المصرفية
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات ع ـ ـبـ ــر الـ ـمـ ـن ــاط ــق
الـجـغــرافـيــة الـتــي نعمل فيها
ً
وخ ـص ــوص ــا ف ــي م ـص ــر ،مما
ي ـ ــرس ـ ــخ مـ ـ ــن وج ـ ـ ــودن ـ ـ ــا ب ـيــن
البنوك الرائدة في المنطقة.
وأض ــاف الـعـقــاد« :أن ــا على
ثقة بــأن نـقــاط الـقــوة الكامنة
لــدى مصرفنا بــاإلضــافــة إلى
التزامنا وجهودنا نحو إثراء
تجربة عمالئنا ،ســوف تزيد
من قوة البنك األهلي الكويتي
في السنوات القادمة»
ً
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه ت ـمــاش ـيــا مع
م ـت ـط ـل ـبــات م ـس ـي ــرة ال ـت ـحــول
ً
الرقمي ،طرح البنك عــددا من
المنتجات الرقمية خالل العام،
وب ـعــض م ــن ه ــذه المنتجات
يـتــم طــرحــه لـلـمــرة األول ــى في
ال ـســوق مـثــل مـنـتــج «عــالـمــي»
الذي يتيح للعمالء الحصول
ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ـش ـ ــوف حـ ـس ــاب ــاتـ ـه ــم
لـ ـفـ ـت ــرات س ــابـ ـق ــة عـ ــن ط ــري ــق
اإلنترنت أو من خالل تطبيق
ال ـهــاتــف ال ـن ـق ــال .ويـسـتـخــدم
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل
التكنولوجيا الرقمية والتي
تتضمن الــذكــاء االصطناعي
وال ـت ـع ـل ــم اآلل ـ ـ ــي واسـ ـتـ ـخ ــدام
م ـن ـص ــات إل ـك ـت ــرون ـي ــة سـهـلــة
ب ـش ـك ــل ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى زيـ ـ ــادة
ارت ـ ـبـ ــاط ال ـمــوظ ـف ـيــن بــالـبـنــك
األهـ ـل ــي ال ـك ــوي ـت ــي ،وي ـســاهــم
في تطوير وتحسين مهارات

األرباح توزع
للمساهمين
 10أبريل
ذك ــر ط ــال بـهـبـهــانــي أن
األرباح تستحق للمسجلين
فــي نهاية يــوم االستحقاق
المحدد بتاريخ السابع من
أبريل المقبل ،ويتم توزيع
األرباح النقدية للمساهمين
في العاشر منه.

والتحول الرقمي ،ودراسة بعض المناطق التي
ً
ً
يتوجب أن نفتتح فيها فــروعــا ،مشيرا إلــى أن
ً
ً
هناك  40فرعا تقريبا ،وقد يكون هناك هامش
لفتح بعض الفروع وحتى في السوق الكويتي.
وذكر أن «األهلي مصر» يمثل  10في المئة من
حجم أنشطة المجموعة ونتوقع أن تصل إلى
 20في المئة في غضون ثالث سنوات.

البنك األهلي
موجود بقوة
وحاضر
في تمويل
المشاريع
التنموية
والكبرى
في الكويت

السميط

البنك طرح
ً
عددا من
المنتجات
الرقمية
خالل العام
وبعض هذه
المنتجات يتم
طرحه للمرة
األولى

العقاد

القوة العاملة لتحقيق أهداف
البنك.
ولـفــت إلــى مساهمة البنك
ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام
م ــع ال ـتــرك ـيــز الــرئ ـي ـســي على
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـم ـس ـئــول ـيــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـب ـنــك األه ـل ــي
الكويتي لخدمة المجتمع.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ،أف ـ ــاد
العقاد بـ»أننا في البنك األهلي
ال ـك ــوي ـت ــي ن ــؤم ــن بـ ــأن أف ـضــل
ط ــريـ ـق ــة ل ــدع ــم ال ـم ـســاه ـم ـيــن
وأص ـحــاب المصالح هــي عن
طريق اإلدارة القوية والمربحة
وتنمية األعـمــال مما يساهم
ف ـ ــي خـ ـل ــق وظ ـ ــائ ـ ــف ج ــدي ــدة
ويتيح المشاركة في أنشطة
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع بـ ـشـ ـك ــل ن ـش ـي ــط،
وبــرأيـنــا ،فــإن هــذا هــو أســاس
ال ـق ــوة الـحـقـيـقـيــة الـمـسـتـمــرة.
ون ـ ـحـ ــن ال نـ ــركـ ــز فـ ـق ــط ع ـلــى
ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي ن ـم ــو أع ـم ــال
البنك بل نهدف إلى مساعدة
أف ـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـم ــع وت ـح ـق ـيــق
تقدم في األعـمــال واالقتصاد
بطرق تساهم في تحقيق نمو
مستدام في المستقبل».
وذك ــر أن ــه خ ــال ال ـعــام كــان
البنك األ هـلــي الكويتي محل
تـ ـق ــدي ــر مـ ــن عـ ـ ــدة م ــؤس ـس ــات
عــال ـم ـيــة م ــرم ــوق ــة ،إذ قــامــت
مـ ـجـ ـل ــة غ ـ ـلـ ــوبـ ــال ف ــايـ ـن ــان ــس
بتثبيت البنك األهلي الكويتي
ف ــي ال ـمــرت ـبــة ( )10م ــن حيث

ً
لسنا بحاجة لسندات حاليا

ً
أكد العقاد أن البنك األهلي ليس بحاجة حاليا إلى إصدار
ً
سندات جديدة ،مشيرا إلى أن المركز المالي للبنك قوي ومتين،
كما أنه يتمتع بسيولة عالية.
وأشــار إلى أن األهلي دخل في اتفاقية تمويل في اإلمــارات
بقيمة  800مليون دوالر وهو تأكيد عملي على القوة المالية
للبنك.
وكان «األهلي» حصل على موافقة الجمعية العمومية على
إص ــدار سـنــدات بالدينار الكويتي أو بــأي عملة أخــرى يراها
مجلس اإلدارة.
ً
البنوك األكثر أمانا في منطقة
الشرق األوســط للعام الثاني
على التوالي.

تمويل المشاريع
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ن ــائ ــب
رئيس المديرين العامين في
البنك األهلي الكويتي عبدالله
ال ـس ـم ـي ــط ،إن ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
م ــوج ــود بـ ـق ــوة وح ــاض ــر فــي
تـمــويــل الـمـشــاريــع التنموية
وال ـك ـبــرى فــي ال ـكــويــت ،ســواء
المدن الجديدة أو المشاريع
األخرى .

وأضاف السميط ،أن المركز
ال ـم ــال ــي لـلـبـنــك األهـ ـل ــي قــوي
ومتين ويتمتع بمالء ة مالية
ً
عــالـيــة ،مـشـيــرا إل ــى أن كفاية
رأس الـمــال تبلغ نحو 19.15
في المئة.
وت ـ ــوق ـ ــع أن ي ـ ـكـ ــون الـ ـع ــام
ً
ً
ال ـ ـحـ ــالـ ــي إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــا وج ـ ـيـ ــدا
عـلــى صعيد ا لـنـمــو وتحقيق
ً
معدالت إيجابية ،مشيرا إلى
أن اسـتـمــرار ط ــرح المشاريع
الحكومية الكبرى تحفز أكثر
ً
على النمو ،متوقعا أن يكون
ن ـمــو االئ ـت ـم ــان أك ـب ــر ف ــي عــام
.2019

مجلس اإلدارة
انتخبت الجمعية العمومية العادية ،أمــس ،مجلس إدارة
ً
للبنك األهلي للسنوات الثالث المقبلة ضم كال من:
 -1طالل بهبهاني
 -2علي معرفي
 -3صالح السرحان
 -4خالد العثمان
 -5خالد المشاري
 -6سليمان المريخي
 -7على الشريدة
 -8عادل بهبهاني
 -9رائد المؤمن
 -10احتياط شركة بهبهاني لالستثمار
 -11شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني

اقتصاد
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«الوطني» يواصل مبادرته «أحلم أن أكون» «« :»IFNبيتك» أفضل بنك إسالمي
علي ومالك تدربا على حوادث الحريق مع اإلدارة العامة لإلطفاء في الكويت لـ ٢٠١٨
منحته جائزتين لصفقتي العام على مستوى الكويت وتركيا

علي ومالك في «اإلطفاء»

قالت العبدالجليل« :اليوم
أصبح لدينا في مستشفى
الوطني بطالن جديدان هما
علي ومالك جاهزان للمساعدة
عند وقوع حوادث ،على أمل
الحلم األكبر لهما
أن يتحقق ً
بشفائهما تماما من المرض
في القريب العاجل».

ي ـ ــواص ـ ــل بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوط ـن ــي
ت ـح ـق ـيــق أح ـ ــام األط ـ ـفـ ــال الـمـصــابـيــن
بــالـســرطــان ضـمــن م ـبــادرتــه "أح ـلــم أن
أكون" المستمرة نحو خمس سنوات،
إذ تم تقديم المساعدة لكل من الطفلين
علي معاذ ومــالــك حوشاني لتحقيق
حلمهما بالتدرب على حوادث الحرائق
وش ـغ ـف ـه ــم ب ـت ـع ـلــم ك ـي ـف ـيــة إخ ـم ــاده ــا
والتعامل معها وذ لــك بالتنسيق مع
اإلدارة العامة لإلطفاء.
ً
ويتلقى ا لـطـفــان عالجهما حاليا
ف ــي مستشفى بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
لألطفال .ويبلغ علي الرابعة من العمر
ومالك في عامه الثامن .وقد تواصلت
إدارة العالقات العامة في البنك الوطني
مع اإلدارة العامة لإلطفاء وتم االتفاق
عـلــى تــوفـيــر تــدريــب خ ــاص للطفلين
ضمن جولة خاصة في مرافق اإلدارة.
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت الـ ـحـ ـص ــة ال ـت ــدري ـب ـي ــة
س ــاع ـت ـي ــن ،إذ ق ـ ــدم ف ــري ــق مـ ــن إدارة
ً
اإلط ـ ـف ــاء ش ــرح ــا ع ــن أسـ ــس ال ـســامــة

والـتــدريــب على أســالـيــب التعامل مع
ال ـح ــرائ ــق وكـيـفـيــة االس ـت ـجــابــة ل ـنــداء
المتضررين والمصابين من دون إثارة
الخوف والسرعة في اتخاذ الخطوات
المناسبة.
ً
وكان الفتا مدى تجاوب علي ومالك
للتعليمات وال ـتــدري ـبــات والـحـمــاســة
ال ـتــي أظ ـهــراهــا ف ــي ســرعــة تفاعلهما
للتعرف على معدات ومركبات اإلطفاء
المتوفرة.
وارتدى الطفالن لباس رجال اإلطفاء
والمصمم بمقاسات تناسب عمريهما
ليتسنى لهما الذهاب بتجربتهما إلى
أقصى ً
مدى ممكن من االستمتاع إلى
جانب االستفادة في تطبيق ما تعلماه
في الجولة.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،قــالــت مـســؤولــة
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة فــي الـبـنــك الــوطـنــي
جـ ـ ــوان ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل" ،عـ ـل ــي وم ــال ــك
طـفــان مــوهــوبــان وم ـم ـيــزان ،وه ــو ما
يلحظه الجميع في المستشفى ،وقد

أبديا رغبتهما في زيارة إدارة اإلطفاء
لتأثرهما بدور رجال اإلطفاء وشغفهم
بتقديم المساعدة والدعم ،مما يعكس
دورهـ ـ ـم ـ ــا الـ ـبـ ـط ــول ــي ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي
لمرضهما ومواجهته بالحلم والقوة
واإلصرار.
وأك ـ ــدت م ـضــي ال ـب ـنــك الــوط ـنــي في
تحقيق رســالـتــه مــع األط ـف ــال فــي ظل
إي ـمــانــه ب ــأن ابـتـســامــة طـفــل بتحقيق
حـلـمــه ت ـ ــوازي أه ـم ـيــة تـلـقـيــه ال ـع ــاج،
كــذلــك ال ـحــرص عـلــى مــراعــاة الـظــروف
النفسية للمرضى واالعتقاد الراسخ
بأنهم أقوياء كفاية لتحدي المرض وأن
ما يحتاجونه فقط هو فرصة إلظهار
قوتهم ومقاومتهم الرائعة.
وتابعت العبدالجليل" :اليوم أصبح
لــديـنــا فــي مستشفى الــوطـنــي بطالن
ج ــدي ــدان ه ـمــا ع ـلــي وم ــال ــك ج ــاه ــزان
للمساعدة عند وقوع حوادث ،على أمل
أن يتحقق الحلم األكبر لهما بشفائهما
ً
تماما من المرض في القريب العاجل".

فاز بيت التمويل الكويتي "بيتك"،
ب ـث ــاث ج ــوائ ــز م ــرم ــوق ــة ض ـمــن أب ــرز
جـ ــوائـ ــز م ـج ـل ــة م ـج ـم ــوع ــة ال ـت ـم ــوي ــل
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي "إس ـ ــام ـ ـي ـ ــك ف ــايـ ـن ــان ــس
نيوز" "IFNالسنوية لعام .2018
وق ـ ــال "ب ـي ـت ــك" ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
أم ــس ،إنــه حصل على جــائــزة أفضل
بنك إسالمي في الكويت ،إضافة إلى
ج ــائ ــزة ص ـف ـقــة الـ ـع ــام ع ـلــى مـسـتــوى
الـكــويــت والمتعلقة بـ ــإدارة وترتيب
صـ ـفـ ـق ــة ت ـ ـمـ ــويـ ــل مـ ــراب ـ ـحـ ــة م ـش ـت ــرك
بقيمة  250مـلـيــون دوالر لمصلحة
بـنــك الـكــويــت ال ــدول ــي ،وصـفـقــة الـعــام
لـ ـلـ ـبـ ـن ــى الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
تــركـيــا والـمـتـعـلـقــة بـتـمــويــل مـشــروع
ان ـش ــاء جـســر "ج ـن ــاك ــاال" الـمـعـلــق في
تــركـيــا ،وتـعــد الـجــوائــز على تنوعها
وشموليتها إضافة جديدة للجوائز
التي تقدمها جهات عالمية شهيرة
وم ـحــايــدة ،تــؤكــد الـمـكــانــة المتميزة
التي يشغلها "بيتك" كأبرز مؤسسة
مصرفية إسالمية في الكويت والعالم.
واختارت مجموعة "( "IFNإسالميك
فايننس نيوز) "بيتك" لهذه الجوائز
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ت ــوص ـي ــات لـجـنــة تحكيم
خــاصــة مــؤلـفــة مــن خ ـبــراء ومحللين
متخصصين حــول الـعــالــم فــي قطاع
التقييم
الـصـيــرفــة اإلســام ـيــة ،إذ تــم ّ
وفق مجموعة من األسس والمؤشرات
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــةعـ ــن أفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
والصفقات اإلسالمية خالل عام .2018
وص ـ ـ ـ ـ ــرح رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل ف ــي
م ـج ـمــوعــة "ب ـي ـت ــك" أح ـم ــد ال ـخ ــرج ــي،
ع ـ ـقـ ــب تـ ـسـ ـل ــم ال ـ ـ ـجـ ـ ــوائـ ـ ــز ،بـ ـ ـ ــأن هـ ــذه
الـ ـج ــوائ ــز ت ـع ـكــس األه ـم ـي ــة ال ـك ـب ـيــرة

احمد الخرجي يتسلم الجوائز
والـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــوري ال ـ ـ ـ ــذي ي ــؤدي ــه
"بيتك" في صناعة الخدمات المالية
اإلسالمية على المستويات العالمية
والمحلية واالقليمية ،وكفاء ة أدواته
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فـ ــي ت ـق ــدي ــم ال ـح ـل ــول
التمويلية من خالل مجموعة مبتكرة
من الخدمات والمنتجات المصرفية
اإلسالمية داخــل الكويت وخارجها،
ت ـس ـت ـج ـيــب الح ـت ـي ــاج ــات وت ـط ـل ـعــات
عـ ـم ــائ ــه م ـ ــن األفـ ـ ـ ـ ـ ــراد والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات،
ً
وت ـ ـض ـ ـيـ ــف ق ـ ـي ـ ـمـ ــا جـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـل ـس ــوق
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ع ـل ــى صـعـيــد
القطاعات كافة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ـ ـ ــي ،إن ح ـ ـصـ ــول
"ب ـي ـتــك"ع ـلــى ال ـج ــوائ ــز ي ــؤك ــد مـكــانـتــه
وريــادتــه وقــدرتــه كذلك على مواجهة
المنافسة المهنية التي تتصاعد في
قـطــاع الصيرفة اإلســامـيــة ،إذ تمكن
من تعزيز حصته السوقية في مجاالت

مهمة ورئيسية ليحتل مركز الصدارة،
ً
ً
في حين يؤدي "بيتك" دورا رائــدا في
ً
قطاع التمويل اإلسالمي عموما ،في
وقــت يـتــزايــد فيه اإلق ـبــال على أدوات
التمويل اإلسالمي في العالم.
ولفت إلى أن "بيتك" يمتلك خبرات
واسعة في العمل المصرفي اإلسالمي،
وتــرت ـيــب ك ـبــريــات صـفـقــات الـتـمــويــل
لمشاريع تنموية عمالقة فــي مجال
البنى التحتية بما يغطي العديد من
ال ـق ـطــاعــات الـحـيــويــة وي ـســاهــم بــدفــع
عجلة االقتصاد.
وع ـ ـ ــن ج ـ ــائ ـ ــزة صـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـع ـ ــام فــي
الكويت ،أفــاد الخرجي بأنها تتعلق
بدور "بيتك" في إدارة وترتيب صفقة
تمويل مرابحة مشترك مدة  3سنوات
بقيمة  250مليون دوالر لمصلحة بنك
الكويت الدولي ،بالتعاون مع مجموعة
من البنوك العالمية والمحلية.

«الخليج» يعرض تجربة التوظيف االفتراضية «المتحد» يطلق تطبيق «مايكروسوفت تيمز»
ّ
في إطار التحول الرقمي
خالل معرض « »GUSTالوظيفي
بــرعــايــة مــاس ـيــة ،ع ــرض بنك
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ت ـ ـجـ ــربـ ــة الـ ـت ــوظـ ـي ــف
االفتراضية األول ــى مــن نوعها،
من خــال مشاركته في معرض
الـ ـ ـف ـ ــرص ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـحـ ــادي
والعشرين ،الذي نظمته جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
" "GUSTب ـهــدف تــوفـيــر الـفــرص
الــوظ ـي ـف ـيــة ال ـم ـنــاس ـبــة لـلـطـلـبــة
المتدربين وحديثي التخرج في
الجامعة ،وأقيم المعرض يومي
 6و 7مـ ــارس ال ـج ــاري ف ــي حــرم
الجامعة.
وقــال بنك الخليج ،فــي بيان
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،إن م ـم ـث ـل ـيــه
اس ـت ـع ــرض ــوا ف ــي ه ـ ــذا ال ـح ــدث
خبراتهم في القطاع المصرفي،
وأج ـ ـ ـ ـ ــروا خ ــالـ ـه ــا ال ـم ـق ــاب ــات
الشخصية للطلبة المتقدمين
فـ ـ ــي أول ت ـ ـجـ ــر بـ ــة ل ـل ـت ــو ظ ـي ــف

سلمى الحجاج تتوسط فريق بنك الخليج
االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى اإلطـ ـ ـ ـ ــاق.
وس ـل ــط م ـم ـث ـلــو ال ـب ـن ــك ال ـض ــوء
على سياسته وثقافته ،إضافة
إل ــى ت ــزوي ــد ال ـط ــاب الباحثين
ع ــن ع ـمــل ب ـم ـعــر فــة مستفيضة

حول اإلدارات والموارد المتاحة
داخل البنك.
وبهذه المناسبة ،قالت سلمى
الحجاج المديرة العامة إلدارة
الموارد البشرية في «الخليج»،

إن مشاركة البنك في المعرض
ال ــوظ ـي ـف ــي "مـ ــن ش ــأن ـه ــا إت ــاح ــة
الفرصة لنا في دعم شبابنا نحو
تحقيق كامل إمكانياتهم على
الصعيد الشخصي والمهني".

ف ـ ــى إط ـ ـ ـ ــار اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه
لـلـتـحــول الــرق ـمــي ،أطـلــق البنك
األه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــد ت ـط ـب ـي ــق
"مايكروسوفت تيمز" ،المصمم
لتسهيل التواصل الفعال بين
الموظفين ،وعقد االجتماعات،
وتحقيق مستوى أ كـثــر تقدما
من التعاون المشترك بينهم.
واعـ ـتـ ـم ــد الـ ـبـ ـن ــك اسـ ـتـ ـخ ــدام
ً
"م ــاي ـك ــروس ــوف ــت ت ـي ـم ــز" ن ـظ ــرا
لما يحققه من تسهيل لتبادل
المعلومات واألفكار بديناميكية
أس ـ ــرع وأك ـث ــر كـ ـف ــاءة ،ك ـمــا أنــه
ي ـع ــزز ج ـه ــود ال ـت ـكــامــل ورؤيـ ــة
العمل أكثر من أي وقــت مضى
ويـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح ب ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــادل األف ـ ـ ـكـ ـ ــار
والـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ع ـ ـبـ ــر م ـن ـصــة
تعاونية آمنة.
وبـهــذا الـصــدد ،قــال الرئيس
الـتـنـفـيــذي بــالــوكــالــة فــي البنك

«التركية» و«الطيران
العماني» تجددان
اتفاقية الرمز

بالل إكشي

قامت الخطوط الجوية التركية
والـ ـطـ ـي ــران ال ـع ـمــانــي بـمــراجـعــة
اتفاقية الرمز المشترك الموقعة
ً
ب ـي ـن ـه ـم ــا س ـ ــاب ـ ـق ـ ــا ،وبـ ـم ــوج ــب
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـح ــدث ــة ت ـض ـيــف
"ال ـت ــرك ـي ــة" رم ــزه ــا إلـ ــى رح ــات
"العماني" المتجهة إلى صاللة،
فـ ــي حـ ـي ــن ت ـض ـي ــف "الـ ـعـ ـم ــان ــي"
رمزها إلى رحالت "التركية" إلى
روم ـ ــا وكــوب ـن ـهــاغــن وال ـج ــزائ ــر،
وتتيح اتفاقية ا لــر مــز المشترك
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مــن
المنتجات وا ل ـخــد مــات المميزة
ّ
التي يقدمها كل من الناقلين على
متن رحالتهما.
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة وا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس ا ل ـت ـن ـف ـيــذي
للخطوط ا لـجــو يــة التركية بالل
إكشي في تصريح صحافي أمس:
"لطالما أسعدنا وجــود رحــات
الطيران العماني المباشرة إلى
إسطنبول ضمن اتفاقية الرمز
الـمـشـتــرك الـقــائـمــة بـيـنـنــا ،واآلن
أصبحنا أكـثــر سـعــادة بتجديد
هذه االتفاقية لزيادة فرص السفر
المتاحة للركاب عبر شبكاتنا"ز
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف إ كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــي أن ه ـ ــذا
الـتـحـسـيــن ل ـلــرمــز ال ـم ـش ـتــرك مع
الطيران العماني سيفتح المجال
للمزيد مــن فــرص الـتـعــاون بين
شــركـتــي ال ـط ـيــران بــال ـتــزامــن مع
العالقات المتنامية بين البلدين.

شارل نحاس مع طارق محمود وعلي العود
طـ ـ ــارق مـ ـحـ ـم ــود" :إنـ ـن ــا نـشـعــر
ب ـس ـع ــادة ك ـب ـي ــرة إلط ـ ــاق ه ــذه
الـ ـش ــراك ــة مـ ــع م ــاي ـك ــروس ــوف ــت
الس ـت ـخــدام ه ــذه الـمـنـصــة ،بما
تضيفه من أدوات مستخدمة في

المحادثات من أوجــه تعبيرية
ورمـ ـ ـ ــوز وم ـل ـص ـق ــات لـتـسـهـيــل
التواصل على المستخدم ،فضال
عــن إرس ــال واستقبال الوثائق
وإجــراء التعديالت عليها دون

االنقطاع عن المحادثات ،وكذلك
يمكن اسـتـخــدام مـيــزة التكامل
مــع سـكــايــب إلثـ ــراء االت ـصــاالت
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو
والمناقشات الصوتية".

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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معارك ترامب تكبد أميركا  7.8مليارات دوالر في 2018
واشنطن وبكين
تبادلتا فرض رسوم
جمركية انتقامية
في معركة استمرت
ً
شهورا

ك ـش ـف ــت دراسـ ـ ـ ــة أعـ ــدهـ ــا ف ــري ــق مــن
الـ ـخـ ـب ــراء االقـ ـتـ ـص ــاديـ ـي ــن ب ـجــام ـعــات
أميركية ب ــارزة أن الـمـعــارك التجارية
للرئيس دونالد ترامب أفقدت الناتج
ال ـم ـح ـل ــي اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي 7.8
مليارات دوالر عام .2018
وق ــال مــؤلـفــو ال ــدراس ــة إن ـهــم قــامــوا
ب ـت ـح ـل ـي ــل الـ ـت ــأثـ ـي ــر الـ ـقـ ـصـ ـي ــر األج ـ ــل
ل ـ ــإج ـ ــراءات الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذه ــا ت ــرام ــب،
ووجـ ـ ـ ـ ـ ــدوا أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات م ـ ــن ال ـ ـ ــدول
الـمـسـتـهــدفــة هـبـطــت  31.5ف ــي الـمـئــة،
بينما تراجعت ال ـصــادرات األميركية
المستهدفة  11في المئة.
ووج ــدوا أيضا أن مجمل الخسائر
السنوية للمستهلكين والمنتجين من
ارتفاع تكاليف الواردات بلغ  68.8مليار
دوالر ،وتظل الخسائر السنوية على

المستهلكين والمنتجين هي األبلغ في
قياس األثر الفعلي لنتائج هذه الرسوم
على نطاق واسع من االقتصاد.
وأعـ ــد ال ــدراس ــة ف ــري ــق م ــن ال ـخ ـبــراء
االقتصاديين من جامعة كاليفورنيا
بركلي وكولومبيا وييل وكاليفورنيا
فــي لــوس أنـجـلــوس (أوكـ ــا) ،ونشرها
المكتب الوطني للبحوث االقتصادية.
وينتهج ترامب ،الــذي يصف نفسه
بـ ــأنـ ــه "رجـ ـ ـ ــل ال ــرس ــوم_الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة"،
سياسة تجارية حمائية لحماية قطاع
الصناعات التحويلية األميركي.
وت ـب ــادل ــت واش ـن ـطــن وب ـك ـيــن فــرض
رس ــوم جـمــركـيــة انـتـقــامـيــة فــي معركة
استمرت شهورا ،وفرض ترامب أيضا
رسوما أثارت غضب االتحاد األوروبي
وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.

رئيسا أميركا والصين قطبا حرب التجارة العالمية

أصول الصناديق السلبية ربما تتجاوز النشيطة
ارتباك الثقة باالستثمارات النشيطة في األسواق المالية
بيانات صادمة جديدة كشفتها وكالة
م ــودي ــز ل ـخ ــدم ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،ربـمــا
تصيب األسواق العالمية بصدمة كبيرة،
خــاصــة أنـهــا تــأتــي فــي وقــت تنتشر فيه
التوقعات السلبية الخاصة بأداء النمو
العالمي.
وقــالــت الــوكــالــة ،فــي تقرير حــديــث ،إن
األصول في صناديق االستثمار األميركية
التي تعتمد على االستراتيجية السلبية
فــي طريقها لـتـجــاوز تـلــك فــي صناديق
االستثمار النشيطة بحلول عام .2021
وأشـ ــارت إل ــى أن تـبـنــي استراتيجية
االستثمار السلبي في الواليات المتحدة
تتواصل من دون توقف.
ويمكن للمستثمرين توجيه أموالهم
إل ــى م ـحــافــظ اس ـت ـث ـمــاريــة تـتـبــع اإلدارة
الـنـشـيـطــة أو نـظـيــرتـهــا الـسـلـبـيــة ،حيث
تعتمد األول ــى على السعي إلــى التفوق

على أداء السوق ،بينما تستهدف األخرى
محاكاة مؤشر بعينه.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن ص ـ ـنـ ــاديـ ــق
االستثمارات السلبية منخفضة التكلفة
تــوجــه أرب ـ ــاح ال ـش ــرك ــات األم ـيــرك ـيــة إلــى
المستثمر النهائي بشكل أكثر كفاءة من
صناديق االستثمار المشتركة التقليدية.
ووفـ ـ ـ ــق بـ ـي ــان ــات "إي ـ ـ ـ ــه .بـ ـ ــي .إف .آر"
الـعــالـمـيــة ،ف ــإن أص ــول الـصـنــاديــق التي
تتبع االستراتيجية السلبية في الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ت ـق ــف ع ـن ــد  5.7تــري ـل ـيــونــات
دوالر في نهاية عام  2018مقارنة مع 7
تريليونات في الصناديق النشيطة.
وفــي أوروب ــا ،فــإن االستثمار السلبي
آخذ في النمو ،لكنه يستحوذ على حصة
أقل من السوق.
ّ
وت ـت ــوق ــع وك ــال ــة "م ـ ــودي ـ ــز" أن ت ـمــثــل
ص ـ ـنـ ــاديـ ــق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ذات ال ـت ـك ـل ـفــة

المنخفضة ربــع إجـمــالــي األص ــول التي
يتم إدارتها بحلول عام .2025
وتساهم أدوات االستثمار الرخيصة
في التخلص من الرسوم التي يتم دفعها
لمديري الصناديق والسماسرة ومقدمي
األب ـحــاث ،مما يقلص الـعــوائــد المقدمة
مــن استراتيجية اال سـتـثـمــار النشيطة،
وفقا للوكالة.
وترى "موديز" أن تعزيز االتجاه نحو
االستثمارات السلبية سيكثف المنافسة
بين المديرين النشيطين.
ويشير التقرير إلى أنه بمرور الوقت
سيبقى الــاع ـبــون األف ـض ــل ،مـمــا يــؤدي
إلــى لعبة أكثر صعوبة ،وبالمثل يمكن
أن تكون اإلدارة النشيطة أكثر صعوبة
مع مرور الوقت.
وفــي وقــت ســابــق مــن الـعــام الماضي،
كـشــف معهد االسـتـثـمــار األمـيــركــي "آي.

سي .آي" ،أن المستثمرين سحبوا أكثر من
 56مليار دوالر من صناديق االستثمار
ال ـم ـش ـتــركــة ف ــي ال ـع ــال ــم خـ ــال األس ـب ــوع
الماضي ،بأكبر وتيرة منذ عام .2008
ً
ووفـ ـق ــا ل ـل ـب ـيــانــات ،ف ـقــد ب ـل ـغــت قيمة
التدفقات النقدية الخارجة للمستثمرين
من صناديق االستثمار المشتركة نحو
 56.2مليار دوالر خالل األسبوع المنتهي
ف ــي  19ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي ،بــأكـبــر وتـيــرة
ت ـخــارج مـنــذ األس ـبــوع المنتهي فــي 15
أكتوبر .2008
وذكـ ـ ــرت ال ـب ـي ــان ــات أن الـمـسـتـثـمــريــن
قــد أضــافــوا نحو  25.2مليار دوالر إلى
صـ ـن ــادي ــق ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات الـ ـمـ ـت ــداول ــة فــي
البورصة خالل األسبوع الماضي.
(العربية نت)

١٧

اقتصاد

المستثمرون األجانب يواصلون
بيع السندات األميركية
أظـهــرت بيانات مــن وزارة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــزانـ ـ ــة األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أن
المستثمرين األجانب واصلوا
بيع سندات الخزانة األميركية
لثالث شهر على التوالي في
يناير.
وأش ــارت البيانات إلــى أن
المستثمرين األجانب باعوا
سـنــدات خــزانــة بقيمة 11.99
مليار دوالر في يناير ،مقارنة
بمستوى قياسي بلغ 77.35
مليارا في الشهر السابق.
وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى ،زادت
الصين حيازاتها من سندات

الخزانة األميركية في يناير
للشهر الثاني على التوالي،
لتصل إلى  1.126تريليون من
 1.123تريليون في ديسمبر.
ويبقى ثاني أكبر اقتصاد
في العالم أكبر حائز لسندات
الـ ـخ ــزان ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة خـ ــارج
الواليات المتحدة.

أسهم «فيسبوك» تهبط %5
بعد فيديو نيوزيلندا المروع
هبطت أسهم شركة فيسبوك بنسبة  5في المئة
ً
إلــى أدنــى مستوى لها فــي  3أشهر تقريبا ،بعد
رحيل مفاجئ لرئيس المنتجات كريس كوكس،
إضــافــة إل ــى االن ـت ـقــاد الـشــديــد ال ــذي تـعــرضــت له
بسبب سوء تعاملها مع الخصوصية والتطرف
والمحتوى السياسي ،بعد بث فيديو الجريمة
اإلرهابية بالهجوم على مسجدين في نيوزيلندا
ً
عبر "فيسبوك" قبل حذفه الحقا.
وكان كوكس ،الذي يعد أبرز وجوه "فيسبوك"
ً
وعمل مع مؤسسها مارك زوكربيرغ مدة  13عاما،
يــرأس فريق تطوير أعمال الشبكة االجتماعية،
وساعد في تحديد نموذج األعمال لخدمة التراسل
الفوري "واتساب" بعد االستحواذ عليها قبل نحو
 5سنوات.
وكتب محللون في "جي بي مورغان" JPMorgan
ً
فــي مــذكــرة بحثية" :نعتقد أن كوكس لعب دورا
ً
حاسما في تأسيس مهمة وقيم وثقافة فيسبوك،
وك ـ ـ ــان ي ـح ـظ ــى ب ــاحـ ـت ــرام ك ـب ـي ــر داخ ـ ـ ــل ال ـش ــرك ــة
وخارجها ،بما في ذلك بواسطة وول ستريت".

وك ــوك ــس لـيــس ال ـم ـســؤول الـ ًـوح ـيــد الـ ــذي قــرر
مغادرة "فيسبوك" ،إذ سيغادر أيضا كريس دانيلز،
نائب رئيس "واتـســاب"ُ ،ليضاف إلــى العديد ًمن
المسؤولين الكبار الذين غــادروا الشركة حديثا،
ً
وخاصة من قسمي المنتجات واالتصاالت.

ً
ً
األسهم األميركية تحقق مكاسب أسبوعية «كيبيك» تجري تدريبا وهميا على «األزمات الكبرى»

ارتفعت األسهم األميركية
خ ــال تـ ـ ــداوالت أم ــس األول،
بدعم من تفاؤل المستثمرين
حيال المفاوضات التجارية
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ك ـ ـمـ ــا ت ــراجـ ـع ــت
ال ـض ـغــوط ع ــن "داو ج ــون ــز"،
نتيجة تعافي سهم "بوينغ"،
وحققت المؤشرات الرئيسة
مكاسب أسبوعية.
و صـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد "داو جـ ـ ــو نـ ـ ــز"
ا ل ـص ـن ــا ع ــي ب ـن ـس ـبــة  0.5فــي
ا لـ ـمـ ـئ ــة ،أو  139ن ـق ـط ــة ،إ ل ــى
 25849ن ـق ـط ــة ،و ه ـ ــو أ ع ـلــى
إغــاق خــال الشهر ،وسجل
"نـ ـ ــاسـ ـ ــداك" ب ـن ـس ـبــة  0.7فــي
المئة أو  57نقطة إلى 7688
نقطة ،فيما ارتفع ""S&P 500
القياسي بنسبة  0.5في المئة
أو  14نقطة إلى  2822نقطة.

وعلى الصعيد األسبوعي،
ح ـقــق "داو ج ــون ــز" مـكــاســب
بـنـسـبــة  1.6ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،كما
سـ ـج ــل "ن ـ ـ ــاس ـ ـ ــداك" م ـك ــاس ــب
بنسبة  3.8فــي ا لـمـئــة ،فيما
ح ـق ــق "  "S&P 500م ـكــا ســب
أ س ـب ــو ع ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  2.9فــي
المئة.
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع سـ ـه ــم "ب ــويـ ـن ــغ"
( )BA.Nبنسبة  1.5في المئة،
وأغلق عند  378.9دوالرا ،بعد
إعالن الشركة عزمها تحديث
ب ــرمـ ـجـ ـي ــات طـ ـ ــائـ ـ ــرات "737
ماكس" ،التي أثارت مخاوف
ال ـعــالــم ع ـقــب س ـق ــوط طــائــرة
إثيوبية من نفس الطراز.
وفي أوروبا ،ارتفع مؤشر
" سـ ـ ـت ـ ــو ك ـ ــس يـ ـ ـ ـ ـ ــوروب "600
بنسبة  0.7في المئة ،أو نحو
ث ــاث ن ـقــاط إ ل ــى  381نقطة،

مـسـجــا م ـكــاســب أسـبــوعـيــة
بنحو  2.8في المئة.
وارت ـف ــع مــؤشــر "فــوتـســي"
البريطاني ( )43 +نقطة إلى
 7228نـقـطــة ،و صـعــد مؤشر
داكس األلماني ( )98 +نقطة
إلـ ــى  11685ن ـق ـطــة ،وارت ـف ــع
الـمــؤشــر الـفــرنـســي "ك ــاك" (+
 )55نقطة إلى  5405نقاط.
وفي اليابان ،صعد مؤشر
"ن ـي ـكــي"  0.77فــي الـمـئــة إلــى
 21451نـ ـقـ ـط ــة ،كـ ـم ــا ار تـ ـف ــع
مؤشر توبكس األوسع نطاقا
 0.90ف ــي ا ل ـم ـئ ــة إ ل ـ ــى 1603
نقاط.

●

أشرف عجمي

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات
ال ـب ـتــرول ـيــة الـمـتـكــامـلــة إج ـ ــراء عملية
تدريب وهمية بمشاركة جهات متعددة
في موقع مشروع الغاز المسال ،لرفع
جــاهــزيــة الـشــركــة للتعامل مــع حــاالت
ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ الـ ـقـ ـص ــوى يـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
الماضي.
وق ـ ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي بــاســم
"البترولية المتكاملة" ونائب الرئيس
التنفيذي للشؤون المالية واإلداري ــة
م ـح ـم ــود أب ـ ـ ــل ،إن "ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ــدري ــب
الــوهـمـيــة كــانــت ج ــزء ا مـهـمــا ،ومثلت
اختبارا عمليا على خطة إدارة األزمات
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،وتـ ــدريـ ــب
العاملين والمقاولين بصورة تفاعلية
عـلــى كيفية اح ـت ــواء األزم ـ ــات الـكـبــرى
والتعامل معها".

جانب من التدريب الوهمي
وأض ــاف أن الـسـيـنــاريــو ال ــذي اتبع
هو حدوث انفجار نتيجة تسرب غاز
مــن اسطوانة خــال عملية لحيم احد

خــزانــات الـغــاز المسال ،مــا تسبب في
حدوث  5إصابات من عمالة المقاولين
منها حالتان وصفتا بالحرجة ،وتم

نقلهما إلى مستشفى األحمدي ،والـ3
حاالت المتبقية كانت اصابتها طفيفة
وتمت معالجتها في عيادات الموقع.
وف ــور اإلبـ ــاغ عــن وق ــوع ال ـحــادث،
ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور تـ ــم ت ـف ـع ـيــل م ــرك ــز إدارة
األزمات للشركة في المكتب الرئيسي
ً
(مجمع اولمبيا) ،وأيضا مركز عمليات
الـطــوارئ فــي مجمع ال ــزور ،فضال عن
إخطار اإلدارة العليا في المقر الرئيسي
إلدارة سـيــر الـعـمـلـيــات ب ـص ــورة حية
ومباشرة.
وتـقــدم أبــل بعميق الشكر للجهات
التي ساهمت في عملية التدريب ممثلة
ف ــي اإلدارة ال ـعــامــة لــاط ـفــاء ،ووزارة
الــداخـلـيــة ،وموظفي الشركة وعاملي
المقاول بالشركة ،مشيدا بــدور فريق
ال ـ ـطـ ــوارئ ف ــي ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـصـنــاعــات
ال ـب ـتــرول ـيــة ال ـم ـت ـكــام ـلــة لـتـنـظـيــم تلك
العملية بصورة سلسة ومنظمة.
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رام  ١٥٠٠اﻟﺠﺪﻳﺪة...
»اﻃﻠﺐ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ«

ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﺑـ  ٤ﻃﺮازات
وﻣﺤﺮك  ٨ﺳﻠﻨﺪرات
وﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ  ٨ﺳﺮﻋﺎت
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

اﻟﺤﺎﺟﺎت إﻻ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ« ،أﺑﻴﺎت
»ﻧﻔﺴﻚ ﻋﺰﻳﺰة دوم ﺑﺎﻟﻚ ﺗﺬﻟﻬﺎ  ...وﻻ ﺗﻄﻠﺐ
ً
ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ رام  ١٥٠٠اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ،ﻟﺘﻠﺒﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ،
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٩ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة وأداء ،ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ً
وﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﻤﺤﺮك  ٨ ®HEMIﺳﻠﻨﺪرات ﺑﺴﻌﺔ  ٥٫٧ﻟﺘﺮات وﻗﻮة  ٣٩٥ﺣﺼﺎﻧﺎ
وﻧﺎﻗﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ  ٨ﺳﺮﻋﺎت ،و»اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﺪﻋﻮة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼ وﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ،
اﻟﻤﻮزع اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺴﻴﺎرات أﻟﻔﺎ روﻣﻴﻮ وأﺑﺎرث وﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ ودودج وﻓﻴﺎت وﻓﻴﺎت
ﺑﺮوﻓﻴﺸﻴﻨﺎل وﺟﻴﺐ ورام وﻣﻮﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻮض اﻟﺘﻌﻤﺮي

ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﺧﺮﺟﺖ
ً
ﺷــﺎﺣـﻨــﺔ رام  1500اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻛﻠﻴﺎ
ﻟﻌﺎم  2019ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أﻓﻀﻞ ﺷﺎﺣﻨﺔ
ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺪرة واﻟ ـﻘ ــﻮة واﻷداء .وﻟﻜﻦ
ﺣـﺘــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم اﻟ ـﻬــﺎﺋــﻞ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻹرﺿﺎء ﻓﺮﻳﻖ رام اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ،
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي دﻓﻌﻬﻢ أﻳﻀﺎ
إﻟ ــﻰ ﻧـﻘــﻞ اﻻﺑـﺘـﻜــﺎر واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻷﻧﺎﻗﺔ ﻵﻓــﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻣﻤﺎ
أﺣ ــﺪث ﺛ ــﻮرة ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺔ اﻟــﺮاﺋــﺪة
ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﻫﻢ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰات
ﺣ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﻻ ﺗ ـﻌــﺪ وﻻ ﺗـﺤـﺼــﻰ ﻓﻲ
ﻣـﺠــﺎﻻت ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓــﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻳــﻦ وﺗﺠﻤﻊ
ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺗ ـﻤــﺎﻣــﺎ
ﻣ ــﻦ ﻓ ـﺨــﺎﻣــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺼ ــﻮرة واﻟ ــﺮاﺣ ــﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻘﺪرة واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،
وﻫﺬه اﻟﻤﻴﺰات ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ رام 1500
ﺣﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻻ ﻳ ـﻀ ـﻄــﺮون إﻟــﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺗﻨﺎزﻻت ﻟﻘﻴﺎدة ﺷﺎﺣﻨﺔ
رام.
وﺗ ـﻀ ــﻢ رام  1500ﻃ ـ ــﺮاز 2019
اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺣـ ــﺪث
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻣﻊ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣــﻦ ﻧﻈﺎم ﻳﻮﻛﻮﻧﻜﺖ ®Uconnect
اﻟـ ـﺤ ــﺎﺋ ــﺰ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ وﺷ ــﺎﺷ ــﺔ
ﺣ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺲ ﺿـﻤــﻦ
ﻓ ـﺌ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻗ ـﻴ ــﺎس
 12ﺑ ــﻮ ﺻ ــﺔ ) 305ﻣـ ـﻠ ــﻢ( ،و ﺗـﺘـﻤـﻴــﺰ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟ ـﺜ ـﻨــﺎﺋــﻲ ،ﻣ ــﻊ أﻧ ــﺪروﻳ ــﺪ
أوﺗ ــﻮ وأﺑ ــﻞ ﻛ ــﺎرﺑ ــﻼي )اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﻓــﺮان
ﻋـﻠــﻰ ﻛـﻠـﺘــﺎ اﻟـﺸــﺎﺷـﺘـﻴــﻦ ﻗ ـﻴــﺎس 8.4

»ﺑﻴﻎ ﻫﻮرن«
ُﺻﻤﻤﺖ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﺑﻴﻎ ﻫﻮرن Big Horn
ﻟﺘﺜﻴﺮ اﻹﻋﺠﺎب ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬه
اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ راﺣـ ــﺔ اﻟــﺮﻛــﺎب
وﺗﺠﻌﻞ اﻟﺤﻴﺎة أﺳﻬﻞ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﺠﻴﺪ
ﻣﻄﻮر ﻟﻠﻔﺮش ،ﻋﺠﻠﺔ ﻗﻴﺎدة ﻣﻜﺴﻮة ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ
ﻣﻊ أزرار ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮت ،دﺧﻮل ﺑﺪون
ﻣﻔﺘﺎح ،ﻣﺮاﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ ،ﻣﻘﻌﺪ
اﻟـﺴــﺎﺋــﻖ ﻳـﺘــﻢ ﺗـﻌــﺪﻳـﻠــﻪ ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺎ ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ
وﺿﻌﻴﺎت ﻣــﻊ دﻋــﻢ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﺳﻔﻞ اﻟﻈﻬﺮ
ﺑﺄرﺑﻊ وﺿﻌﻴﺎت ،ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺤﺮك ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ
ﻛﻤﻴﺰة ا ﺧـﺘـﻴــﺎر ﻳــﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎخ ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ.
ﺑــﻮﺻــﺎت  213.36/ﻣﻠﻢ وﻗـﻴــﺎس 12
ﺑﻮﺻﺔ 305/ﻣﻠﻢ( .وﻛﻤﻴﺰة ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻳـﺘــﻢ ﺗـﻀـﻤـﻴــﻦ ﻣـﻨــﺎﻓــﺬ  USBﻧ ــﻮع C
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻣـﺘـﻌــﺪدة اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـﺴ ـﻤــﺢ ﺑ ـﺸ ـﺤــﻦ اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة ﺑـﺴــﺮﻋــﺔ
ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ أرﺑ ـﻌ ــﺔ أﺿ ـﻌ ــﺎف ﺳــﺮﻋــﺔ
ﻣﻨﺎﻓﺬ  USBاﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ
أﻳﻀﺎ ﻟﻮح ﺷﺤﻦ ﻻﺳﻠﻜﻲ ﻣﺪﻣﺞ.
وﻳـﻌـﻤــﻞ ﻧ ـﻈــﺎم إﻟ ـﻐ ــﺎء اﻟﻀﺠﻴﺞ
اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎل اﻟـﻤـﺒـﺘـﻜــﺮ واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻄــﻮر ﺟــﺪا
واﻟـ ــﺰﺟـ ــﺎج اﻟ ـﺼ ــﻮﺗ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴــﻞ
اﻷﺻـ ــﻮات اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻳﺒﻠﻎ  67.1دﻳﺴﻴﺒﻞ ،ﻣﻤﺎ
ﻳـﺠـﻌـﻠـﻬــﺎ أﻫـ ــﺪأ ﺷــﺎﺣـﻨــﺔ رام 1500
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
ﻛـﻤــﺎ أﺻـﺒـﺤــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎورة وﺻــﻒ
اﻟﺴﻴﺎرة أﺳﻬﻞ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ،
وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺸﺎﺣﻨﺔ رام  1500ﻃﺮاز

 2019اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
أﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺸ ـﻌــﺎر ®ParkSense
ﻟﺼﻒ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ اﻷﻣﺎم واﻟﺨﻠﻒ،
وﻛـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮا اﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﻃ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺧ ـﻠ ـﻔ ـﻴ ــﺔ
 ،®Parkviewورﺻﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء
واﻟـ ـﻜـ ـﺸ ــﻒ ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎر اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻔــﻲ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﺪ ،وﻧـﻈــﺎم ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟﺬﻛﻲ ،وﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺸﺎﺣﻨﺔ
رام  1500ﻃ ـ ــﺮاز  2019ا ﻟ ـﺠــﺪ ﻳــﺪة
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑﺰاوﻳﺔ  360درﺟــﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻨﻈﻮرا
ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻘـ ــﺮ ،ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ــﻼل أرﺑ ـ ــﻊ
ﻛــﺎﻣـﻴــﺮات ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑــﺄرﻛــﺎن اﻟﺴﻴﺎرة،
ﻟﻤﻨﺢ ﺻﻮرة ﻣﺠﺴﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

أﻓﺨﻢ ﺷﺎﺣﻨﺔ
ﺗﺮﺳﻲ ﻣﻘﺼﻮرة رام  1500ﻃﺮاز
 2019اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ــﻞ ،اﻟ ـﺘــﻲ

ﺗ ـﻘ ــﺪم أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﻔـﺨــﺎﻣــﺔ
واﻟــﺮﻓــﺎﻫ ـﻴــﺔ ،ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟـﻜـﺴــﻮة
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺠـ ـﻠ ــﻮد واﻟـ ـﺨـ ـﺸ ــﺐ اﻟ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﻲ،
ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ﺟ ــﺪا ،ﻟــﺪرﺟــﺔ أن
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺘﻬﺎ ﺳﺘﺠﺪ
أﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻌــﺐ  -إن ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜــﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ – ﻣﺠﺎراﺗﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ أو اﻟﺠﻮدة.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻤ ــﺖ إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ  4ﺑ ــﻮﺻ ــﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ ) 10ﺳــﻢ( إﻟــﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮرة،
ﻣـﻤــﺎ ﻳﻤﻨﺢ ر ﻛ ــﺎب اﻟﻤﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻴﻘﺎن ﺗﺒﻠﻎ  45.1ﺑﻮﺻﺔ
) 1146ﻣﻠﻢ( ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺮف اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
اﻟﻤﻬﻮاة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﻞ ﺣﺘﻰ  8درﺟﺎت،
واﻟـ ـﻜ ــﻮﻧـ ـﺴ ــﻮل اﻷوﺳ ـ ـ ــﻂ ﺑــﺎﻟـﻤـﻘـﻌــﺪ
اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﻮى ﻷﺳﻔﻞ ،ﻟﻴﺤﻘﻖ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ.
وﺗـ ـﺸـ ـﺘـ ـﻤ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘـ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ دا ﺧـﻠـﻴــﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ
ﺟـﻤـﻠـﺘـﻬـ ُـﺎ  151.1ﻟ ـﺘ ــﺮا ،وﻛــﻮﻧـﺴــﻮل
ﻣ ــﺮﻛ ــﺰي أﻋ ـﻴ ــﺪ ﺗ ـﺼ ــﻮره ﻳـﺸـﻤــﻞ 12
ﺷﻜﻼ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ،وﻳﺤﻘﻖ
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أﺑﺪا رؤﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻷﺧﺮى،
ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺰﻳ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﺮي
راﻣﺒﻮﻛﺲ  RamBoxﺑﺠﺎﻧﺐ ﺳﻄﺢ
اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ وا ﻟـﻘــﺎ ﺑــﻞ ﻟﻠﻐﻠﻖ واﻟﻌﻠﺐ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺔ وأرﺿـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ــﻞ
اﻟﻤﺴﻄﺤﺔ ،ﺣﻠﻮﻻ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ.

أداء ﻣﺜﻴﺮ
ﺗــﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣــﺮﻛـﺒــﺎت رام

 1500ﻃ ــﺮاز  2019ﺑﻤﺤﺮك ﻫﻴﻤﻲ
 HEMI® V8اﻷﺳـﻄــﻮري ﺳﻌﺔ 5.7
ﻟﺘﺮات ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺘﻔﺎوت
ﻟـ ـﻠـ ـﺼـ ـﻤ ــﺎ ﻣ ــﺎت )  ،(VVTﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ
ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎء ة واﻷداء.
وﺗﺒﻠﻎ اﻟـﻘــﻮة اﻟﺤﺼﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮك
 395ﺣﺼﺎﻧﺎ ﻋﻨﺪ  5600دورة ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،وﻋﺰم اﻟﺪوران  410أرﻃﺎل-
ﻗــﺪم ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻗــﻮة ﺳﻠﺲ وواﺳــﻊ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓــﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺗــﺮدد ووﺻــﻮل
ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮرﺑﻮ ﻟﻠﺬروة ،وﻳﺮﺗﺒﻂ
اﻟﻤﺤﺮك ﺑﻨﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
ﺳﻠﺲ ﻣﻦ  8ﺳﺮﻋﺎت.
وﻻ ﺷــﻚ ﻓــﻲ أن ﻣـﺤــﺮك ®HEMI
 V8ﺳ ـﻌــﺔ  5.7ﻟـ ـﺘ ــﺮات ،واﻟـ ـ ــﺬي ﺗﻢ
ﺗ ـﺠــﺮﺑ ـﺘــﻪ واﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎره ،ﻻ ﻳ ـﺒ ــﺪو أو
ﻳﺸﺒﻪ  V8ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻳﺪ أﻧﺖ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ.
وﻣﻊ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﻊ ،ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺻ ـ ــﻮت اﻟ ـﻤ ـﺤــﺮك
ﻫ ــﺎدﺋ ــﺎ ،وﻳ ــﺮﺟ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻀــﻞ ﻓ ــﻲ ذﻟــﻚ
ﺟﺰﺋﻴﺎ إ ﻟــﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺸﻂ ﻹﻟﻐﺎء
اﻟﻀﻮﺿﺎء وﻧـﻈــﺎم ﺗﺨﻤﻴﺪ ﻧﺼﻒ
اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت.
وﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة ،وﻣﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻴﻞ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﺗﺒﻠﻎ  18ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﺗـﺘـﻤـﻴــﺰ رام  1500ﻣــﻮدﻳــﻞ
 2019اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ﺑﺄﻛﺒﺮ دوارات
ﻓــﺮاﻣــﻞ أﻣــﺎﻣـﻴــﺔ ﺑﻔﺌﺔ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﺑﻘﻄﺮ ﻳﺒﻠﻎ  14.9ﺑﻮﺻﺔ ) 378ﻣﻠﻢ(.
وﺗ ـﺤ ــﻞ ﻓ ــﺮاﻣ ــﻞ اﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ
ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻣـ ـﺤ ــﻞ ﻓـ ــﺮاﻣـ ــﻞ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎر
اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻨـﺸــﻂ ﺑــﺎﻟـﻀـﻐــﻂ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪم ،ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻐﻲ  20رﻃﻼ
) 9ﻛﻠﻎ( وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ

اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻗــﺖ اﻻﻧﺨﺮاط
ً
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ.
وﻟﺰﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد،
ﺗـﺸـﺘـﻤــﻞ ﺷــﺎﺣـﻨــﺔ رام  1500ﻃ ــﺮاز
 2019اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﻮد )ﺗ ـﺨ ـﻤ ـﻴ ــﺪ ﻧـﺼــﻒ
اﻷﺳ ـﻄ ــﻮاﻧ ــﺎت( ،ﺣـﻴــﺚ ﻳـﻘــﻮم ﺟﻬﺎز
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮك ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻮﻗﻮد وﺷﻤﻌﺎت اﻹﺷﻌﺎل وإﻏﻼق
ﺻﻤﺎﻣﺎت اﻟﺸﻔﻂ واﻟـﻌــﺎدم ﻋﻠﻰ 4
ﻣــﻦ أﺳـﻄــﻮاﻧــﺎت اﻟـﻤـﺤــﺮك اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺨﻔﻴﻒ ،ﻣﺜﻞ
اﻻﻧـ ـﻄ ــﻼق ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـ ـﻄ ــﺮق اﻟـﺴــﺮﻳـﻌــﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘﻮة
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻄــﺮازات ﻋﻠﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻣﻴﺰة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
واﻷﻣﻦ) ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﻮاﺻﻔﺎت
ﻗ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،وﺑـﻌـﻀـﻬــﺎ ﻛـﻤــﻮاﺻـﻔــﺎت
اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮاز( ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺤﺪة
اﻻﻧﻘﻼب ،ووﺳﺎﺋﺪ اﻟﻬﻮاء ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟ ـﻤ ــﺮاﺣ ــﻞ ،واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜــﻢ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت ،واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪة ﻓــﻲ
ﺻـﻌــﻮد اﻟ ـﺘــﻼل ،وﻧـﻈــﺎم اﺳﺘﺸﻌﺎر
 ParkSenseﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓــﻲ ﺻﻒ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻌﺎﻣﺪة /ﻣﺘﻮازﻳﺔ،
وﻛﺎﻣﻴﺮا اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.

»ﻻراﻣﻲ«

ّ
ﺗ ـﻤ ــﺜ ــﻞ رام  1500ﻻراﻣ ـ ـ ــﻲ ﻃـ ـ ــﺮاز 2019
ا ﻟـﺠــﺪ ﻳــﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﺑﺤﻖ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻛﻞ اﻷﻏﺮاض اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎول أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ  LEDأﻣــﺎﻣـﻴــﺔ ﻋﺎﻛﺴﺔ
وﻣ ـﺼــﺎﺑ ـﻴــﺢ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ ،وﻋ ـﺠ ــﻼت ﻗ ـﻴ ــﺎس 20
ﺑﻮﺻﺔ ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮوم وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰة
ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮوم .ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻤﺴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻄﺮاز
 2019ﻻراﻣﻲ ﻫﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻟﻔﺎﺧﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺑﺈﻃﺎرات ﻣﻦ ﺟﻠﺪ ﻣﺤﺒﺐ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﺸﻄﻴﺒﺎت ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮوم.

»رﻳﺒﻴﻞ«
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺳﻴﺎرة رام  1500رﻳﺒﻴﻞ ﻃﺮاز ،2019
ﺑﻐﻄﺎء ﻣﺤﺮﻛﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ وﻣﺼﺪﻫﺎ اﻷﻣﺎﻣﻲ
اﻟـﻤـﻄـﻠــﻲ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺤــﻮق ،واﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻷﻣــﺎﻣ ـﻴــﺔ
اﻟﻔﺮﻳﺪة ،وﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻋﻼﻣﺎت
اﻹﻃـ ـ ـ ــﺎرات وﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺼ ــﻮرة اﻟـﻤـﻤـﻴــﺰ،
ﺑـ ـﻘ ــﺪرات أﻛ ـﺒــﺮ ﺣ ـﻴــﺚ ﺗـﺸـﺘـﻤــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋـﺠــﻼت
ﺟﺪﻳﺪة ﻗﻴﺎس  18ﺑﻮﺻﺔ ،ﻣﻊ إﻃﺎرات ﻗﻴﺎس
 33ﺑﻮﺻﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ دﻓﺮﻧﺶ
ً
ﺧﻠﻔﻲ ﻳﺘﻢ إﻏﻼﻗﻪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ.

»ﻟﻴﻤﺘﺪ«

ﺗﺠﺮﺑﺔ .

»ﻻراﻣﻲ« ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ...
ﺛﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺛﻘﺔ
ﺑ ـ ـ ــﺪﻋ ـ ـ ــﻮة ﺧـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻼ
وﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﻮزع اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺴﻴﺎرات أﻟﻔﺎ
روﻣﻴﻮ وأﺑــﺎرث وﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ ودودج وﻓﻴﺎت
وﻓﻴﺎت ﺑﺮوﻓﻴﺸﻴﻨﺎل وﺟﻴﺐ ورام وﻣﻮﺑﺎر
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻗﺎﻣﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة
ً
رام  1500اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
ﻃﺮاز ﻻراﻣﻲ اﻟﻔﺎﺧﺮ اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺘﺸﻄﻴﺒﺎت
ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮوم.
وﺷـﻬــﺪت ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻻراﻣ ــﻲ ﻣــﻦ رام 1500
ً
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ،ﺧﻼل ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻮارع
اﻟﺒﻼد ،ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﻤﺤﺮك ﻗﻮي وﻧﺎﻗﻞ
ﺣﺮﻛﺔ اﻗﻮى ،ﻧﻌﻮﻣﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدﻳﻞ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ اداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺛﻘﺔ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺛﻘﺔ.
ﺑﻼ ﺷﻚ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺮك أﻣﺮ ﻣﻬﻢ،

ﺑﻌﺪ ﺗــﺰو ﻳــﺪ ﻫــﺎ ﺑﻤﺤﺮك ﻫﻴﻤﻲ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـ 8ﺳﻠﻨﺪرات ،واﻟﺬي أﺛﺒﺖ ﺧﻼل
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻘﻴﺎدة أﻧﻪ ذو اﻧﻄﻼق ﻗﻮي وﺳﺮﻳﻊ
وﺑ ـﻨ ـﻔ ــﺲ ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﻳ ـﺼ ـﻤــﺪ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﻠﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد ،واﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮي اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
واﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋ ــﻦ رام ﻫ ــﻮ اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋــﻦ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻌ ـﺠــﺰ وﺻ ـﻔ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺳـ ـﻄ ــﻮر ،ﺑـﻌــﺪ
ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ رام 1500
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻟـﺘـﺒــﺪو اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻛ ـﺜــﺮ رﺣــﺎﺑــﺔ،
ﻓﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋـﻠــﻰ راﺣ ــﺔ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻖ.

ﺗـﻘــﺪم رام  1500ﻟﻴﻤﺘﺪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺷﺎﺣﻨﺎت رام،
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ.
وﺗـﺸـﺘـﻤــﻞ اﻟـﺸــﺎﺣـﻨــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺷـﺒـﻜــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜــﺮوم
اﻟﻤﻄﻠﻲ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ،وﻟﻤﺴﺎت أﻧﻴﻘﺔ ﻣﻦ

اﻟﻜﺮوم ،وﻣﻘﺼﻮرة ﻓﺴﻴﺤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ﺗﺤﻘﻖ أﺟﻮاء ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻘــﺎﻋــﺪ ﻣ ـﻬــﻮاة ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻠــﺪ اﻟـﻔــﺎﺧــﺮ ﻋﺎﻟﻲ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮدة ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺷ ـﻜ ــﻞ دﻻء )ﻗ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ وﺿﻌﻴﺎت ﻣﻊ ذاﻛﺮة ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ

واﻟﺮاﻛﺐ( ،وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻟﻤﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺪ واﻟﺨﺸﺐ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻘﺼﻮرة ،وﻋﻠﻰ
ﻋﺠﻠﺔ ﻗـﻴــﺎدة ﻣﻜﺴﻮة ﺑﺨﺸﺐ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺟﻠﺪ
وﻓﺮش أرﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻔﺎﺧﺮ.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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اﺟﺘﺬب ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )وﻳﺪز( ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت
ً
ً
ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ.
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ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻔﻨﺎن ﺣﻤﺎدة ﻫﻼل
ﺗﺼﻮﻳﺮ دوره ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ "اﺑﻦ أﺻﻮل" اﻟﺬي
ﺳﻴﻌﺮض ﻓﻲ رﻣﻀﺎن.

٢٥
ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

دﺷﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن" أﺟﻴﺎل
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ" اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻸﻃﻔﺎل
واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت دورﺗﻪ
اﻟـ  30ﺑﻌﺮض"اﻟﻠﻮﺣﺔ
اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ".

٢٥

اﺧﺘﺘﻤﺖ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﻣﺴﻚ"
ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن
"رﺣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ" ﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ.

» «Red Hot Chili Peppersﺗﺤﻴﻲ
ً
ﺣﻔﻼ ﻋﻨﺪ ﺳﻔﺢ أﻫﺮاﻣﺎت ﻣﺼﺮ
ﺿﻤﻦ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻟـ ١٢
أﺣﻴﺖ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺮوك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ "،"Red Hot Chili Peppers
وﻣـﻘــﺮﻫــﺎ ﻛــﺎﻟـﻴـﻔــﻮرﻧـﻴــﺎ ،ﺣـﻔــﻼ ﻋـﻨــﺪ ﺳـﻔــﺢ أﻫ ــﺮاﻣ ــﺎت اﻟﺠﻴﺰة
ﻓــﻲ ﻣ ـﺼــﺮ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﺣـﻴــﺚ ﺷــﺎﻫــﺪﻫــﺎ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ 10000
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،وﻛﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﺮاﺑﻂ ﻟﻠﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
واﻓـﺘـﺘـﺤــﺖ اﻟ ـﻔــﺮﻗــﺔ ﻋــﺮﺿـﻬــﺎ ﺑــﺄﻏـﻨـﻴــﺔ " ،"Can't stopﻣﻦ
اﻷﻟﺒﻮم اﻟﺼﺎدر ﻋــﺎم  ،"By the Way" 2002وﺗﻠﺘﻬﺎ أﻏﻨﻴﺔ
" "Californicationو" ،"Dark necessitiesو ﻏـﻴــﺮ ﻫــﺎ ﻣﻦ
اﻷﻏﺎﻧﻲ.
وروﺟﺖ ﻟﻠﺤﻔﻞ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ،اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ إﺟﺮاء ات
أﻣـﻨـﻴــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺪدة ،وزارة اﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺤــﺎول
إﻋﺎدة اﻟﺒﻼد إﻟﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻛﻮﺟﻬﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﻌﺪت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺰوار.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ روﺑﺮﺗﺴﻮن ﻣﻦ ﻣﺎدﻳﺴﻮن
ﺑﻮﻻﻳﺔ وﻳﺴﻜﻮﻧﺴﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ ﺧﻤﺴﺔ أﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ" :ﺑﺬﻟﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﻨﺎ ،ﻟﻜﻦ
اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا .ﻛﻨﺖ أرﻏﺐ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺪوم
إﻟــﻰ ﻣﺼﺮ ،وأردت داﺋﻤﺎ رؤﻳــﺔ اﻷﻫــﺮاﻣــﺎت ،إﻧــﻪ أﻣــﺮ ﻣﺬﻫﻞ،
إﻧﻪ ﺣﻠﻢ ،وأﻳﻀﺎ رؤﻳﺔ رﻳﺪ ﻫﻮت ﺗﺸﻴﻠﻲ ﺑﻴﺒﺮز ﻫﻨﺎ ،ﻓﺮﻳﻘﻲ
اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت".
وﻳﻨﻀﻢ اﻟﻤﻐﻨﻲ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﻛﻴﺪﻳﺲ ،وﻋﺎزف اﻟﻐﻴﺘﺎر ﻣﺎﻳﻜﻞ
"ﻓﻠﻲ" ﺑﺎﻟﺰاري ،وﻋﺎزف اﻹﻳﻘﺎع ﺗﺸﺎد ﺳﻤﻴﺚ ،أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻗﺔ
" ،"Red Hot Chili Peppersإﻟــﻰ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻓــﻲ ﻓﺮﻗﺔ "The
 "Grateful Deadو ﻓــﺮ ﻗــﺔ " ،"Scorpionsو ﻛــﺬ ﻟــﻚ اﻟﻤﻐﻨﻲ
ﻓﺮاﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎﺗﺮا ،اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻋﺮوﺿﺎ ﻋﻨﺪ إﺣﺪى ﻋﺠﺎﺋﺐ
اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺴﺒﻊ.

وﻫﺬا أول ﺣﻔﻞ دوﻟﻲ ﻳﻘﺎم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻨﺬ
ﺣﻔﻞ ﻋﺎزف اﻟﺒﻴﺎﻧﻮ ﻳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم .2015
و ﻗــﺎل ﻣﻨﻈﻢ اﻟﺤﻔﻞ ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺸﻴﺘﻲ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮاﻓﻜﻮ ،إن ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻦ  67دوﻟﺔ ﺣﻀﺮوا
اﻟﺤﻔﻞ" ،أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺠﺒﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ،وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺎ ﻧﺤﺎول ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻨﺎ اﻟﻴﻮم،
و ﻫــﻮ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻛﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إ ﻟــﻰ ﻓﺮﻗﺔ
ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى وﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ".
وﺑــﺎﻋــﺖ ﻓــﺮﻗــﺔ " "Red Hot Chili Peppersأﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 60
ﻣـﻠـﻴــﻮن أﻟ ـﺒ ــﻮم ،وﻓـ ــﺎزت ﺑ ــ 6ﺟــﻮاﺋــﺰ ﻏ ــﺮاﻣ ــﻲ ،ودﺧ ـﻠــﺖ ﻗــﺎﻋــﺔ
ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﻟﺮوك آﻧﺪ رول ﻓﻲ ﻋﺎم .2012
و ﺗـﻘــﻮم اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
إﻛﻤﺎل أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ،ﺑﻌﺪ إﺻﺪارﻫﺎ ﻓﻲ  2016أﻟﺒﻮم
"."The Getaway
وأﺑ ـ ـ ــﺪى ﻋ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣ ـﻴــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﺣـﻤــﺎﺳــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ﻟـﺤـﻀــﻮر اﻟـﺤـﻔــﻞ واﻟﺘﺮﺣﻴﺐ
ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻏﺮد ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ،أﻧﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﺮوره ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺎت
اﻟﺪﺧﻮل ﺳﺄﻟﻪ ﺷﺮﻃﻲ" :إذا ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ أﻋﻼﻣﺎ ﺑﺄﻟﻮان
اﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ".
وﻛﺎﻧﺖ ﱡ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺷﻨﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2017ﺿــﺪ اﻟـﻤـﺜـﻠـﻴـﻴــﻦ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻠــﻮﻳــﺢ ﺑــﺄﻋــﻼم "ﻗــﻮس
ﻗﺰح" ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻴﻬﻢ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
"ﻣﺸﺮوع ﻟﻴﻠﻰ" ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻔﺮﻗﺔ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﻛﻴﺪﻳﺲ

إﻳﻞ ﻓﺎﻧﻴﻨﻎ ﺗﻠﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ
» «iHeart Radioﺑﻠﻮس أﻧﺠﻠﺲ
ﺧﻄﻔﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ إ ﻳ ــﻞ ﻓﺎﻧﻴﻨﻎ أ ﻧـﻈــﺎر
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﻮر وﻋـ ـ ــﺪﺳـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﻮرﻳ ــﻦ،
ﺑﺈﻃﻼﻟﺘﻬﺎ اﻟﻔﺎﺗﻨﺔ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﺎدة
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺮاء ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻔ ــﻞ ﺗ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﻊ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ
" ،"iHeart Radioاﻟـﻤـﻘــﺎم ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺮح
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟــﻮس أﻧﺠﻠﺲ
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وارﺗﺪت إﻳﻞ ) 21ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﺴﺘﺎﻧﺎ رﻗﻴﻘﺎ
ﻃﻮﻳﻼ ﺑــﺪون أﻛﻤﺎم ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
اﻟ ــﻼﻣ ــﻊ ،واﻧ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﺖ ﺣـ ــﺬاء ﺑـﻜـﻌــﺐ ﻋ ــﺎل،
ووﺿ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﻤــﺎﻛ ـﻴــﺎج اﻟ ـﻨــﺎﻋــﻢ اﻟ ـﻬ ــﺎدئ،
وﺗـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺖ ﺷ ـ ـﻌـ ــﺮﻫـ ــﺎ اﻷﺷ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﺴ ــﺪﻻ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻴﻬﺎ وﻇﻬﺮﻫﺎ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻓﺎﻧﻴﻨﻎ ﺗﺮوج ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﻴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﺬي
ﻳـﺤـﻤــﻞ اﺳ ــﻢ " ،"Teen Spiritوﻧ ـﺸــﺮت
ﺻ ـ ـ ــﻮر ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠ ــﻢ ﻋـ ـﺒ ــﺮ ﺻ ـﻔ ـﺤ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم
ﻗـﻠـﻴـﻠــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺳـﻴـﺘــﻢ ﻋ ــﺮﺿ ــﻪ ﺑ ـﺼــﺎﻻت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﺑـﺘـ ً
ـﺪاء ﻣــﻦ  5أﺑﺮﻳﻞ

إﻳﻞ ﻓﺎﻧﻴﻨﻎ

ﻋﺎﻣﺮ ﺧﺎن

ﺑﺎرﻳﺲ ﺟﺎﻛﺴﻮن

اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،وﻳ ـ ـﺸـ ــﺎرك ﻓـ ــﻲ ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ـﺘ ــﻪ إﻟ ــﻰ
ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ :رﻳـﺒـﻴـﻜــﺎ ﻫ ــﺎل ،ﻣـﻴـﻠــﻲ ﺑ ــﺮادي،
إﻟـﻴــﺰاﺑـﻴــﺚ ﺑﻴﺮﻧﻐﺘﻮن ،زﻻﺗـﻜــﻮ ﺑــﻮرﻳــﻚ،
ﻏــﺮاي اﻟﺰﻳﺘﻮن ،ﻓﻜﺘﻮرﻳﺎ ﻓﻴﺚ ،روﻳــﺮي
أوﻛﻮﻧﻮر ،وﻛﻼرا روﺟﺎرد ،وﻣﻦ إﺧﺮاج
وﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺎﻛﺲ ﻣﻴﻨﻐﻴﻼ.
وﻳ ـﺘ ـﻨ ــﺎول اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﻗ ـﺼــﺔ "ﻓ ـﻴــﻮﻟ ـﻴــﺖ"،
اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ اﻟﺨﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﻬﺮوب
ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺗﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﻐﻔﻬﺎ
ﻟﻠﻐﻨﺎء ،وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻤﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﻨﺎء ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺘﺒﺮ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ
وﻃﻤﻮﺣﻬﺎ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﻓﺎﻧﻴﻨﻎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ  9أﺑﺮﻳﻞ
 ،1998ﻓﻲ ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،وﻫ ــﻲ اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘــﺔ اﻟـﺼـﻐــﺮى
ﻟـﻠـﻤـﻤـﺜـﻠــﺔ داﻛ ــﻮﺗ ــﺎ ﻓــﺎﻧ ـﻴ ـﻨــﻎ ،وﻗ ــﺪ ﺑ ــﺪأت
ﻣـﺸــﻮارﻫــﺎ اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻋ ــﺎم  2001ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﻓﻴﻠﻢ "."I Am Sam

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ

ﻋﺎﻣﺮ ﺧﺎن ﺑﻄﻞ » Forrestأﺑﻨﺎء ﺟﺎﻛﺴﻮن ﻳﻘﺎﺿﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ »اﻟﻌﻴﺪروﺳﻲ«
ً
 «Gumpاﻟﻬﻨﺪي
ﻣﺘﻬﻤﻲ واﻟﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش ﺿﻴﻒ »اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻏﺪا
أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻬﻨﺪي ﻋﺎﻣﺮ ﺧﺎن ،أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺨﺔ
ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ "،"Forrest Gump
اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻨﺠﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗــﻮم ﻫﺎﻧﻜﺲ ،وأﻛﺪ
أﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﻘــﻮم ﻫ ــﻮ ﺑـﻨـﻔـﺴــﻪ ﺑ ــﺪور اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﻗﺮر أﺑﻨﺎء اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺟﺎﻛﺴﻮن رﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﺗﻬﻤﻮا واﻟــﺪﻫــﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ
وﺛﺎﺋﻘﻲ  HBOاﻟﺠﺪﻳﺪ .ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺸﺮه " ، "Page Sixأﻛﺪوا
أن اﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻲ" :اﻟﻨﺼﺐ واﻟﺨﺪاع ،اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
اﻷﻟﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮي ،اﻻﻓﺘﺮاء واﻟﻘﺬف ،ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺴﻤﻌﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ".

اﻧﻄﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷﻗﺼﺮ
ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ اﻟﻜﺮﻧﻚ

ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺳﻤﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻏﺪ ،اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ،أﺣﺪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء ٍ
رواد اﻟﻤﺴﺮح واﻟﻔﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻜﺮﻛﺘﺮ "اﻟﻌﻴﺪروﺳﻲ"،
ﻟﻴﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﺰاﺧﺮة ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔُ .ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﺟﺎﺑﺮ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ﻋﺎم .1961

ﻟﺒﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻌﺎﺑﺪ اﻟﻜﺮﻧﻚ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺸﻬﻴﺮة ،ﺑﺼﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷﻗﺼﺮ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
وﺧـ ــﻼل ﺣ ـﻔــﻞ اﻻﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ،ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟـﻨـﻴــﻞ
ﻟـ ـ ــﻶﻻت اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر وزﻳ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻳـﻨــﺎس ﻋـﺒــﺪاﻟــﺪاﻳــﻢ ،ﺑﻌﺾ ﻋﺮوﺿﻬﺎ
اﻟﻔﻠﻜﻮرﻳﺔ.
وﻗــﺪﻣــﺖ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ اﻷوﻛــﺮاﻧ ـﻴــﺔ أﻧـﻴـﺘــﺎ ﺳﺎﻧﺸﻮ،
ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﻢ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎل ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻘﺮات اﻟﺤﻔﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ أوﻣــﻲ ﻧــﺪور ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﻐﺎل ،واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﻨﻴﻢ راﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان.
وﻛـ ﱠـﺮ م اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺧﻼل ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺴﺨﺘﻪ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﺠﻴﺐ
ﻋـ ـﻴ ــﺎد ،اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن أﻳ ـ ــﺎم ﻗــﺮﻃــﺎج
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
درة ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ ،واﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺒﻠﺒﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻟﺒﻠﺒﺔ ) 73ﻋــﺎﻣــﺎ(" :ﺳـﻌـﻴــﺪة وﻓـﺨــﻮرة
ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻠﺪي ﻣﺼﺮ .أﺷﻜﺮ
ﺟﻤﻬﻮري اﻟﺬي ﺷﺠﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﻮاري اﻟﻔﻨﻲ،
ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي وﺣﺘﻰ اﻵن".
وأﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ إدارة اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن إﻫ ـ ــﺪاء اﻟـﻨـﺴـﺨــﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﻟﻠﻤﺨﺮج إدرﻳﺴﺎ وادراوﻏﻮ ﻣﻦ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ
ﻓ ــﺎﺳ ــﻮ ،واﻟـ ــﺬي أﻃ ـﻠــﻖ اﺳ ـﻤــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻠــﻚ اﻟـ ــﺪورة،
واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ أﺻﻞ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ أﻧﺪرﻳﺎ
راﻳـ ـ ـ ــﺪر ،واﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺮج اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﻖ ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ،
واﻟﻤﺨﺮج ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺤﺴﻦ ،أ ﺣــﺪ رواد ﺳﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺠﺮ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﺧـ ــﻼل ﺣ ـﻔــﻞ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ د.
إﻳـ ـﻨ ــﺎس ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺪاﻳ ــﻢ ،إن ﺑ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺼــﺮ وإﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ
ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت ﻋـﻤـﻴـﻘــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺬور ،وﺗ ــﻮاﺻ ــﻼ ﺑ ــﺪأ ﻣﻨﺬ
ﻓﺠﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء ﻋﻤﻘﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻷرض أﻗﺪم اﻟﺤﻀﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻟﻬﻢ ،ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﻗﺼﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ
اﻻﻓﺘﺘﺎح" :اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ا ﻟـﻤــﺎ ﺿـﻴــﺔ أن ﻳـﻔــﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻛــﺄ ﺣــﺪ أ ﻫــﻢ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻗﺼﺮ ،وأن ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻨﺎة ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ
ﻣﺼﺮ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ذ ﻟــﻚ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء
اﻟﻘﺎرة واﻟﻌﺎﻟﻢ".
وأﺿ ــﺎف" :ﻧــﺄﻣــﻞ أن ﻳـﻜــﻮن ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن اﻷﻗـﺼــﺮ
ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ أ ﺣــﺪ ﻣﻨﺼﺎت ا ﻟـﺤــﻮار ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﻌﻮب اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻓﻼ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﻜﺮ
دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﺮوﻳﺞ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب ،وأن ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن دوره ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺒﻠﺪان اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
وﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷﻗﺼﺮ
ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت
وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.
وﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣـﻔــﻞ اﻓـﺘـﺘــﺎح
اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن ،ﻃــﺎﻟ ـﺒــﺖ اﻟـﻨـﺠـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ إﻟ ـﻬــﺎم
ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﺑـﻀــﺮورة د ﻋــﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ،ﻛ ــﻮﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ـﻘ ــﺪم ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﺻـ ــﻮرة
ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ .وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪا دﻋﻢ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ،وذ ﻟــﻚ ا ﻟــﺪ ﻋــﻢ وا ﺟــﺐ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺠﻮم وﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ إدارة اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن اﺧـ ـﺘ ــﺎرت اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﻴﺪة ،رﺋﻴﺴﺎ ﺷﺮﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن ،اﻟﺬي
ﺗﺤﻤﻞ دورﺗﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺷﻌﺎر "اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ:
أن ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﻮات أﺧﺮى".
ﻛ ـﻤــﺎ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺮ ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ "دﻓ ـ ــﻦ ﻛ ــﻮﺟ ــﻮ" ،ﻟـﻠـﻤـﺨــﺮج
اﻟﻐﺎﻧﻲ ﺑﻠﻴﺘﺰ ﺑــﺎزاول ،ﻟﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن.
ُﻳﺬﻛﺮ أن "اﻷﻗﺼﺮ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ" ﻳﺤﺘﻔﻲ
ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻴﺮت
ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮف ﻟﻨﺴﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﺮض
ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن  8أﻓ ـ ــﻼم ﺗ ــﻮﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـﺠــﺎﻧــﺐ
ﻣﻌﺮض ﻓﻨﻲ ﻷﻫﻢ أﻓﻴﺸﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺪر اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﻪ "اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة" ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن.
)د ب أ(

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﻣﺆﺗﻤﺮ »وﻳﺪز« ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت:
ﻧﺴﺎء راﺋﺪات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﺟﺘﺬب ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )وﻳﺪز( ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲً ،
ﻋﺪدا ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ واﻟﻄﻼب واﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ
اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﺑﻤﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

•

ﻣﺆﺗﻤﺮﻧﺎ ﻳﺮوج
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺪﻋﻢ
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﻌﺪ
ًّ
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻨﺠﺎﺣﻨﺎ
ﻻﻣﺎ ﺣﻴﺪر

د .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ رﻣﻀﺎن

ﻧﻈﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎن ﻹدارة اﻷﻋ ـﻤــﺎل )(OSB
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ) ،(AUBﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ
ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت )،(ICME
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )وﻳﺪز( ،ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﻣﺆﺗﻤﺮ
وﻳﺪز اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد وﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻳﺪز ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ دﺑﻲ واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻣﻊ ﻛﻞ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻳﻬﺪف ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻳﺪز ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺴﻤﺎع آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا ﻣـﺠــﺎل ﻋﻠﻢ اﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت .وﻳﺸﻜﻞ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح .وﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ورﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ وﻳـ ــﺪز ﻓ ــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺳﻔﻴﺮﺗﻪ ،اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳــﺔ
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﻠﻴﺎن ﻹدارة اﻷﻋﻤﺎل ،د .ﻻﻣﺎ ﺣﻴﺪر ،ﺧﻼل
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪث" :ﻳ ــﺮوج ﻣﺆﺗﻤﺮﻧﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺪﻋﻢ
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻨﺠﺎﺣﻨﺎ .ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻀﻤﻦ أن ﺗﺘﺎح
ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".

ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻧﺴﺒﺔ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وأوروﺑ ــﺎ .وﻣﻊ ذﻟــﻚ ،ﻓﺈن  13ﻣﻦ أﺻﻞ
 15دوﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ أدﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ".
وﻗﺎﻟﺖ" :إن ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ،إذن ،ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق؛ ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﻋﺎﻣﻴﺔ

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺗﻤﺮ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻧﺮى أن ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ً
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺒﻌﺎدا ﻟﻠﻤﺮأة ،أﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن
ﻧﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ؟".
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺤــﺪث رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺮوت
د .ﻓﻀﻠﻮ ﺧــﻮري ﻗﺎﺋﻼ" :إن أﻫــﺪاف ﻫــﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﺣﻘﺎ ﻣﻊ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﺣﻮل
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺿﺮورة
ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺮأة ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت".
وأﺿــﺎف" :ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ زﻳــﺎدة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻴﺴﺮ ،وﺧﻠﻖ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪ
اﻟﻤﺴﺎرات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳـﻜــﻮن ﻟــﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻟﺤﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﻌﻘﺪة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،واﻟﺘﻲ
ﻫﻲ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي".

 10ﻧﺼﺎﺋﺢ
واﻧـﻄـﻠــﻖ اﻟ ـﺤــﺪث ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪﺛــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﺔ ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻌــﺎم،
ﻋﺎﻟﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻤﺎء اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ

ﻏﻮﻏﻞ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ،ﻛﺎﺳﻲ ﻛﻮزﻳﺮﻛﻮف ،وﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ وﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻛــﻮزﻳــﺮﻛــﻮف ﻋــﻦ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﻴﺪا،
وﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر  10ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺣــﻮل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ .وﻗﺎﻟﺖ:
ً
ﻣﻔﻴﺪا ﻣﺎ
" ﻓــﻲ ﺧﺒﺮﺗﻲ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن ﻳﻜﻮن
ﻟﻢ ﻧﺘﻨﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﻣــﺎ ﻟﻢ ﻧﺄﺧﺬ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ ،وﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﻨﺎول اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ".
وﺗﻀﻤﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻳﺪز ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت
ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﺴﺎرﻳﻦ ،ﻫﻤﺎ ﻣﺴﺎر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺴﺎر
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺘﺤﺪﺛﻴﻦ دوﻟﻴﻴﻦ وإﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﺑﺎرزﻳﻦ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ ﻏﻮﻏﻞ وﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ وأﻣﺎزون وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻫـ ـ ــﺪف ﻣ ـﺴ ــﺎر اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻜ ـﺸ ــﻒ ﻋــﻦ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﻋﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رﻛﺰ ﻣﺴﺎر
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،وﺷﻤﻞ ﻣﻮاﺿﻴﻊ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﺣــﺪث اﻟﺘﻘﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ّ
»اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﺗﻄﺮح رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷوﺿﺎع اﻟﻬﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ٢٠٢٠

ﻏﻼف اﻹﺻﺪار

ﻳـﻘـ ّـﺪم ﻛـﺘــﺎب "اﻟـﻬـﻨــﺪ ﻣــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﻌــﺎم  "2020اﻟـﺼــﺎدر
ً
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ ّ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ّ
"ﺣـﻀــﺎرة واﺣ ــﺪة" ،ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ
ّ
وﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ ،واﻟﻔﺮص
اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ّ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ
اﻟﺠﺪﻳﺪة
ّ
اﻟﻨﻤﻮ أﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ وﺷﻤﻮﻻ.
و ّﻳ ـﻘ ـ ّـﺪم اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب رؤﻳ ــﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟــﻺﺻــﻼﺣــﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ّ
وإدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت،
واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ،
وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،
ّ
واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﻠﻔﺎت.
ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ راﺋﺪﺗﻴﻦ ﻓﻲ ّ
ّ
ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم
واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،ﻫﻤﺎ :اﻟﺮﺋﻴﺲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﻼم،
ً
وﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ،وﻗﺪ أﺻﺒﺢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ

ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼك

ْ
َ َ
ﺎﻏ َ
اﻟﻬﻨﺪ ﺑﻴﻦ َ
ﻨﺎﺳﻮاﻣﻲ ُﺳﻮﻧﺪارا راﺟﺎن،
ﻋﺎﻣﻲ  2002و ،2007وﻳ
ّ
أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وإدارة
ُ
ً
ً
ً
ً
اﻟﺘﺠﺎرة ،وﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ أﺳﺘﺎذا ﻣﻤﺘﺎزا ﻓﺨﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻀﺎء
ّ
ﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
ّ
وﺗﻮﻟﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺘﺎذ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ّ
اﻟﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ِ
ﻋﺎﻟﻢ ،وراﺟﻌﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ أﻳﻮب
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻬﻴﺐ ِ
اﻟﻨﺪوي ،أﺳﺘﺎذ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ّ
ً
ً
ّ
وﻳﺘﻀﻤﻦ أﻓـﻜــﺎرا
وﻳـﺘــﺄﻟــﻒ اﻟـﻜـﺘــﺎب ﻣــﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺑــﺎﺑــﺎ،
ّ
اﻟﺘﻘﺪم ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل
وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻬﻨﺪ ﻧﺤﻮ
اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺰراﻋﺔ ،واﻷﺑﻮاب
ِ
ّ
ﻫ ــﻲ :اﻟـﻬـﻨــﺪ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2014واﻟـﺘـﻌــﻠــﻢ ﻣــﻦ اﻟ ـﻔــﺮص اﻟـﻀــﺎﺋـﻌــﺔ،

ّ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺰراﻋﻲ ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ :ﻓﺮص ﺿﺨﻤﺔ ،واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ:
وﺗﺴﺮﻳﻊ
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻟــﻰ ﻣــﻮاردﻧــﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ :دم
ّ
واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ :اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻈﺎﻣﻪ وﻋﻀﻼﺗﻪ،
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻛﻴﻤﻴﺎء اﻟﺤﻴﺎة ،واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
ﻟــﻼﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟـﻤـﻌــﺮﻓــﻲ ،وﻣ ــﻦ اﻟـﻨـﻔــﺎﻳــﺎت إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺜ ــﺮوة ،واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،واﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲّ :
اﻟﻘﻮة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻴﻘﻈﺔ
ّ
ّ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
ـﺮد ﻓــﻲ اﻟﻬﻨﺪ،
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﻓـ ٍ
ّ
ّ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ :اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ،وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻬﻨﺪ :ﻫﻞ
ﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻨﺪ أن ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ؟
ُﻳ
ّ
ّ
ِ ّ
ّ
وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن أن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ رﺳﻢ
ّ
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ
اﻟﺨﻄﻂ ،ﺑﻞ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺨﻄﻂ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ّ
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﻢ.

ﺗ ـﺘ ـﻔ ــﺎوت اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌــﺎت اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ درﺟ ـ ــﺔ وﻋـﻴـﻬــﺎ
اﻻ ﺳـﺘـﻬــﻼ ﻛــﻲ ،ﻓﻨﺠﺪ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إذا ارﺗﻔﻌﺖ
أﺳﻌﺎر ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﺷﺮاء وﺗﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬه
اﻟـﺴـﻠـﻌــﺔ ،ﺧﺸﻴﺔ زﻳ ــﺎدة أﺳـﻌــﺎرﻫــﺎ أﻛ ـﺜــﺮ ،أو اﺧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﻮق .وﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺘﺤﻀﺮة أﺧﺮى إذا ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر
ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،دون ﺳﺒﺐ ﻣﻘﻨﻊ ،ﻳﺒﺎدر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن إﻟﻰ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮد اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
وﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ُ
اﻟﺤﺮ ﻫﻨﺎك ﺷــﺮوط ﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻮق ،ﻣﻨﻬﺎ:
ﺣﺮﻳﺔ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ وﺧﺮوﺟﻬﻢ ،وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،وأﻻ
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻜﺎر ﻟﺴﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وأن ﺗﺘﻮاﻓﺮ
اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ــﻮق ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ ،وأﻫـ ــﻢ ﺷ ــﺮط أن ﻳـﻜــﻮن
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻋﻴﺎ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ،ﻓﻤﺎذا ﻋﻨﺎ؟
ﻧﺤﻦ أوﻻ ﻻ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﻫﻨﺎك ﺻﻨﺎﻋﺎت
وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺘﻜﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ أن
ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻦ
اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب
اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.
ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ إﺟﺒﺎر اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء
اﻻﺣ ـﺘ ـﻜــﺎر ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ واﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ،اﻟــﺬي
ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﺔ ،وﻳﺼﻌﺐ
ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹداري اﻟﻤﺘﺨﻠﻒ
إﺗــﺎﺣــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋــﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ﻟﻌﻤﻮم
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ .ﻛـﻤــﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋـﻨــﺪ ﻧــﺎ ﺑــﺎﻹ ﺳــﺮاف
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ،ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻀﺮورﻳﺎت ،ﻣﺜﻞ :اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء ،أو ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم أو ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت،
وﻫــﺬا ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﺻﻌﺒﺎ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ
ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ وﺗﻮﻋﻴﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول،
وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺒﻼد ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وأي ﺳﻠﻊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﺮﺷﺪ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻟﻬﺎ ،وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﺮف
ﺗﺠﺎه ﺳﻠﻌﺔ إذا ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺟﻮدﺗﻬﺎ ،أو زاد ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ودون أﺳﺒﺎب ﻣﻘﻨﻌﺔ ،ﻛﺄن ﻳﺤﺠﻢ ﻋﻦ ﺷﺮاء ﻫﺬه
اﻟﺴﻠﻌﺔ ،أو ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻌﺔ ﺿﺮورﻳﺔ،
وﻫﺬا ﺳﻴﻘﻠﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ،وﻳﺪﻓﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺴﻌﺮ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﺴﺎرة.
ﻟﻜﻦ َﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﺪور؟ ﻫﻨﺎك إدارة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺗﺘﺪﺧﻞ وﺗﺤﻤﻴﻪ إذا ﺗـﻌــﺮض ﻟﻠﻐﺶ أو ا ﻟـﻨـﺼــﺐ ،ﻟﻜﻦ َﻣﻦ
ﻳ ـﻘــﻮم ﺑـﺘــﻮﻋـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ وﻧ ـﺸــﺮ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ اﻻﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ؟ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﻬﺾ اﻹ ﻋ ــﻼم ،وﺧﺎﺻﺔ
اﻟــﺮﺳ ـﻤــﻲ ،ﺑـ ــﺪوره اﻟ ـﺘــﻮﻋــﻮي ،وﻳـﺨـﺼــﺺ اﻟ ـﺒــﺮاﻣــﺞ ،وﻳﺒﺚ
اﻹرﺷـ ـ ــﺎدات ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﺑـﻴــﻦ ﻓ ـﻘــﺮات ﺑــﺮاﻣ ـﺠــﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻟﺘﻮﻋﻴﺘﻬﻢ وﺗﺜﻘﻴﻔﻬﻢ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ
أﻫﻠﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ،ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ،ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺗﻨﺰل إﻟﻰ
اﻟﻤﻴﺪان ،ﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﻮاق ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﻮﻋﻴﺘﻬﻢ وﺗﺜﻘﻴﻔﻬﻢ ،وﻣﺘﻰ ﻣﺎ
واع ،ﻓﺴﻮف ﻳــﺆدي ذﻟــﻚ إﻟــﻰ اﻟﺤﺪ
أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ٍ
ﻣــﻦ اﻟﻐﺶ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ،واﺳـﺘـﻘــﺮار أﺳـﻌــﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت،
واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ أو اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﺣﻤﺎدة ﻫﻼل :ﻻ ﺧﻼﻓﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺻﺎدق اﻟﺼﺒﺎح
ً
ّ
ﻳﺼﻮر ﺣﺎﻟﻴﺎ »اﺑﻦ أﺻﻮل« اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن

٢١

ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

»ﺣﻮاء« ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻰ »اﻟﺤﺐ ﺟﻨﻮن«
ّ
ﻣﻴﺮﻓﺎ وﺳﺎرة ﺑﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﺮﻛﺒﺔ

ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻔﻨﺎن ﺣﻤﺎدة ﻫﻼل ﺗﺼﻮﻳﺮ دوره ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ "اﺑﻦ أﺻﻮل" اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﺷﺎت ،ﻟﻴﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮره ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ.
ﻓﻲ دردﺷﺘﻪ ﻣﻊ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻳﺘﺤﺪث ﻫﻼل ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وأﻏﻨﻴﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة "اﺷﺮب ﺷﺎي" اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -دلبلا

•

ﺳﻌﺎدة ﻛﺒﻴﺮة
ﺗﻐﻤﺮﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﺠﺎح أﻏﻨﻴﺔ
»اﺷﺮب ﺷﺎي«

• حدثنا عن تجربتك الدرامية "ابن
أﺻﻮل".
ً
 أﻋـﺘـﺒــﺮ ﻧـﻔـﺴــﻲ ﻣـﺤـﻈــﻮﻇــﺎ ﺑـﺨــﺮوجً
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮر ،ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أﻧ ــﻪ
ﻓﻜﺮﺗﻲ ،و ﻛــﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن أ ﻗــﺪ ﻣــﻪ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺟﻞ
ا ﻟـﻤـﺸــﺮوع ،و ﺗــﻮ ﻟــﻰ ﻛـﺘــﺎ ﺑــﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
واﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮار ﻟـ ــﻪ اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎرﻳـ ـﺴ ــﺖ أﺣ ـﻤ ــﺪ
ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮزﻳﺪ ،وﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﻴﺮ،
واﻷﺣـ ـ ــﺪاث ﺗــﻮﻟـﻴـﻔــﺔ ﻓـﻨـﻴــﺔ ﺗـﺠـﻤــﻊ ﺑﻴﻦ
اﻟﺪراﻣﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﺛﺎرة واﻷﻛﺸﻦ
واﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ.
• هل تشعر بخصوصية تجاه "ابن
اﺻﻮل" ﻷﻧﻪ ﻓﻜﺮﺗﻚ؟
 ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،وﻛﺎن ّﻟﺪي ﺣﺮص ﻋﻠﻰ
اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه ،ﻓﻤﻦ
ا ﻟ ـﻤ ـﻬ ــﻢ أن ﺗ ـﺨ ـﺘ ــﺎر ا ﻟ ــﻮ ﻗ ــﺖ ا ﻟ ـﻤ ـﻨــﺎ ﺳــﺐ
ﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﺑــﺔ ،وأؤﻛـ ــﺪ ﻟ ــﻚ أن ﻫــﺬا
ا ﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻛــﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳـﻜــﻮن أول
ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ دراﻣ ـﻴــﺔ أﻗــﺪﻣـﻬــﺎ ﻗـﺒــﻞ ﺳـﻨــﻮات،
ً
ﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
اﻟ ـ ــﺪراﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﻮﻳ ـﻨ ــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺸـﺨـﺼــﻲ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟ ـﻈــﺮوف
ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻻ ﻳﺨﺮج إﻻ اﻵن ،وﻫﻮ ﺗﻮﻗﻴﺖ
ً
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ.
• أفهم من حديثك أن لديك مشاريع
ﻣﺆﺟﻠﺔ؟
 ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﻓﻬﻨﺎك أ ﻓـﻜــﺎر ﻗــﺪ ﺗﻜﻮنً
ﺟ ـ ـﻴـ ــﺪة ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺖ ﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺎ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﻓﻜﺮة ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن أﻗﺪﻣﻬﺎ
ﺗﻨﺘﻤﻲ إ ﻟــﻰ ا ﻟــﺪرا ﻣــﺎ ا ﻟـﺼـﻌـﻴــﺪ ﻳــﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﺗ ـﻘ ــﺮر ﺗــﺄﺟ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ إﻟـ ــﻰ وﻗـ ــﺖ ﻻﺣـ ــﻖ ﻣــﻊ
وﺟ ــﻮد أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋـﻤــﻞ ﺻـﻌـﻴــﺪي ﺧــﻼل
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـﻀـﻠــﺖ أن
أﺧﻮض ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

أﻟﺒﻮﻣﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻﻳﺰال
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات
وﺳﺄﻋﻮض
ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺑﺄﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻨﻔﺮدة

وﺗ ـ ــﺄﺧ ـ ــﺮت ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎت اﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ.
ﺳﺎرة أﺑﻲ ﻛﻨﻌﺎن وﻣﻴﻼد ﻳﻮﺳﻒ

• ك ـ ــان ي ـف ـت ــرض أن ي ـج ـم ـع ــك عـمــل
دراﻣـ ـ ــﻲ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﺞ ﺻ ـ ــﺎدق اﻟ ـﺼ ـ ّـﺒ ــﺎح
ﻟﻜﻦ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑــﺄن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
ﺳﻴﻨﺮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺗﺎﻣﺮ ﻣﺮﺳﻲ؟
 ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎكّ
اﻟﺼﺒﺎح ﻟﻜﻦ
ﻣﺸﺮوع ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺻﺎدق
ﻻ ﻧـﺸـﻐــﺎ ﻟــﻪ ﺑـﻤـﺸــﺎر ﻳــﻊ أ ﺧــﺮى وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮة ﻟـ ــﻢ ﻳـ ـﻘ ــﺪر ﺧـ ــﺮوﺟـ ــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﻮر ﻓــﻲ
رﻣـ ـﻀ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ وﻓ ـ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻧـﻔـﺴــﻪ
أﻋﻴﺪ ﻣﺸﺮوع "ا ﺑــﻦ أ ﺻــﻮل" ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ
ﻃ ــﻮﻳ ــﻞ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﺗ ـﻌــﺎوﻧــﺖ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ
ﺗــﺎ ﻣــﺮ ﻣــﺮ ﺳــﻲ إذ إن اﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ،
ً
وﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﺑﺼﺎدق اﻟﺼﺒﺎح ﺟﻴﺪة ﺟﺪا
وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺧﻼﻓﺎت.
• ماذا عن دورك في المسلسل؟
 أﺟﺴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﺸﺎم ،وﻫﻮ ﺷﺎبﻳ ـﻌ ــﺮف ﺑ ـﻴــﻦ أﺻ ــﺪﻗ ــﺎﺋ ــﻪ وأﻗ ــﺎرﺑ ــﻪ ﺑـﻠـﻘــﺐ
ﻣـﻴـﺸــﻮ وﺗـﺠـﺴــﺪ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ ﺳـ ــﻮزان ﻧﺠﻢ
اﻟﺪﻳﻦ دور واﻟﺪﺗﻪ أﺻﻮل ﻟﻜﻦ ﻻ أﺳﺘﻄﻊ
اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ذﻟــﻚ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻛﻲ ﻻ أﺣﺮق اﻷﺣﺪاث ،وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
أن أﻋﺪ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ً
ً
دراﻣﻴﺎ وأ ﺣــﺪاث ﺷﺎﺋﻘﺔ ﺟــﺪا وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ً
دراﻣﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺟﻴﺪا .
• نـ ـنـ ـتـ ـق ــل ل ـ ـل ـ ـحـ ــد يـ ــث عـ ـ ــن ا لـ ـغـ ـن ــاء
وأﻏﻨﻴﺘﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪة "اﺷﺮب ﺷﺎي"؟
 أ ﺷ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺑ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﺎدة ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐاﻟـ ـﻨـ ـﺠـ ــﺎح اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺣ ـﻘ ـﻘ ـﺘ ــﻪ اﻷﻏـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ ﻣــﻊ

ﺣﻤﺎدة ﻫﻼل
ً
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻃ ــﺮﺣـ ـﻬ ــﺎ ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ
ً
أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﻠﻘﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ
اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ أن ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄ ـﻴــﻦ ﺑــﻲ
أﺧﺒﺮوﻧﻲ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮدودﻫﺎ
ً
ً
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن ﺗـ ـﺠ ــﺮ ﺑـ ـﺘ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻷ ﻏ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ أو ﻛ ـ ــﺎ
وأورﺗـﻴـﻐــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻐـﻨــﺎء ﺧــﺮﺟــﺖ ﺑـﺼــﻮرة
ﻧــﺎ ﻟــﺖ ا ﺳـﺘـﺤـﺴــﺎن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺣـﺘــﻰ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ
ﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻮا أن ﺗ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﺑــﺔ أﻗـ ــﻞ ﻣـﻤــﺎ
ﻗــﺪﻣ ـﻨــﺎه وﻣـﻌـﻈـﻤـﻬــﻢ أﺷـ ــﺎدوا ﺑــﺎﻷﻏـﻨـﻴــﺔ
وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ.
• طـبـيـعــة ال ـف ـكــرة ال ـتــي قــدمـتـهــا في
اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎرج اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ؟
 ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أﺣﺪأﺳ ـﺒــﺎب ﻧ ـﺠــﺎح اﻷﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر،
ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﺳﻌﻰ إﻟﻰ أن أﻗﺪم أﻏﺎﻧﻲ ﻧﻤﻄﻴﺔ

• في حديثك أشرت إلى االنتقادات
اﻟ ـﺘــﻲ واﺟ ـﻬ ــﺖ اﻷﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻗ ـﺒــﻞ ﺧــﺮوﺟـﻬــﺎ
ً
ﻟ ـﻠ ـﻨــﻮر ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أﻧ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ اﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻣﻦ
ﻣﻄﺮﺑﻲ أﻏﺎﻧﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت؟
ً
 ﻻ أ ﺟـ ــﺪ ﺳ ـﺒ ـﺒ ــﺎ ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮم ﻋـﻠــﻰأﻏ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎﻧــﺎت ،ﻷﻧ ـﻬــﺎ أﺻـﺒـﺤــﺖ
ﻣ ـ ـ ــﻮ ﺟ ـ ـ ــﻮدة و ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ أن ﻧـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ﻻ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎدﻫــﺎ ﻷن اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر
ﻳﺤﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ أوﻛﺎ
ً
وأورﺗﻴﻐﺎ ﻣﺜﻼ إﺿﺎﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
وﻫﻤﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎن ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ،وإذ وﺟﺪت
ﻛﻠﻤﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ
ً
ﺳﻮﻳﺎ ﻓﻠﻦ أﺗﺄﺧﺮ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ
أرﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﻧﺠﺎح "اﺷﺮب ﺷﺎي"
ً
ً
ﻟﻨﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎ ﻣﺠﺪدا ﻓﺤﺴﺐ.

ً
 راﻫﻨﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞً
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﻜ ـﺜ ــﻒ ﻧ ـ ـﻈـ ــﺮا ﻟ ـﻀ ـﻴ ــﻖ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ رﻣﻀﺎن ،وﺳﺄﻗﻮم ﺑﻄﺮح
ً
أﻏـﻨـﻴــﺔ ﻣـﻨـﻔــﺮدة أﺧ ــﺮى ﻗــﺮﻳـﺒــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
أﻋـ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻟ ـﺒ ــﻮﻣ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻻ
ﻳ ــﺰال ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮات وأﻣــﺎﻣــﻲ
ﺑـﻌــﺾ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻓـﻴــﻪ وﺳ ــﺄﻋ ــﻮض ﻏـﻴــﺎﺑــﻲ
ً
ﻏﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺮدة اﻟﺘﻲ
ً
أﺣﻀﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ .

ً
ﻫﻼل ﻣﻜﺮﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﻘﺎﻫﺮة

ً
ّ ّ
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ّ

ّ
ﻟﺘﻮزﻳﻊ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻷول »ﺳﻠﻢ ﻋﺎﻟﻐﻮر« اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ  9أﻏﻨﻴﺎت
ﺑﻴﺮوت  -اﻟﻴﺎن اﻟﺤﺎج
ّ
"أﻳﻠﻮل" ،وﻫﻲ ﻣﻦ
اﻧﻀﻤﺖ ﻓﺮﻗﺔ
ّ
ُ
أﻧﺸﻂ اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـ ّـﻲ ﻓــﻲ
Universal Music
اﻷردن ،إ ﻟ ــﻰ
ّ
 ،MENAﺑﻌﺪﻣﺎ وﻗﻌﺖ ﻋﻘﺪ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻷﻟﺒﻮﻣﻬﺎ ّاﻷول ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "ﺳﻠﻢ ﻋﺎﻟﻐﻮر".
وﺗـ ـ ـ ّـﻢ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ اﻷﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻮم ،اﻟـ ــﺬي
ﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ  9أﻏ ـﻨ ـﻴــﺎت وﻫ ــﻮ ﻣــﺰﻳــﺞ
ُﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ــﻰ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﻌ ـﻜ ــﺲ ﻫـ ـ ّ
ـﻮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ وﻟ ـﻐ ـﺘ ـﻬــﺎ
ّ
ّ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ " "The Studioﺑﻌﻤﺎن،

أﻣﻴﺮ ﻛﺮارة ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ »ﻛﻠﺒﺶ «3

• ماذا عن مشاريعك الغنائية خال
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟

• هــل تــأثــر الـعـمــل بـتــأخــر انـطــاق
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ؟
ً
 ﻻ أ ﺷ ـ ـﻌـ ــﺮ أ ﻧ ـ ـﻨـ ــﺎ ﺗـ ــﺄ ﺧـ ــﺮ ﻧ ــﺎ ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮاﻋ ــﻦ ﺑ ــﺎﻗ ــﻲ اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ــﺪراﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ
ً
ﺳ ـﺘ ـﻌــﺮض ﻓ ــﻲ رﻣـ ـﻀ ــﺎن ،ﻟ ـﻜــﻦ إﺟ ـﻤ ــﺎﻻ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺄﺧﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻧﻄﻼق اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ،
و ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧـﺼــﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ
ﺧــﻼل ا ﻟـﻔـﺘــﺮة ا ﻟـﺤــﺎ ﻟـﻴــﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺳﻨﻨﺘﻬﻲ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ،
ً
ﻓﻘﺮار د ﺧــﻮل اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺗﺄﺧﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،

ً
أو أﻓﻜﺎرا ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻞ أﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺄﺣﺮص
ﻋﻠﻰ أن أواﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺳﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟﻮﻗﺖ.

ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺼﺔ "ﺣــﻮاء" ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺎدﻳﺎ
اﻷﺣﻤﺮ وإﺧﺮاج ﻓﺎدي ﺳﻠﻴﻢ وإﻧﺘﺎج ﺷﺮﻛﺔ "ﻏﻮﻟﺪن ﻻﻳﻦ"،
وﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻴﻼد ﻳﻮﺳﻒ وﻣﻴﺮﻓﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺳﺎرة
أﺑﻲ ﻛﻨﻌﺎن ،ﻟﺘﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﻗﺼﺺ "اﻟﺤﺐ اﻷﺳــﻮد" و"دﻓﺎﺗﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ" و"ﻧﻴﻐﺎﺗﻴﻒ" ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ "اﻟﺤﺐ
ّ
ﺟﻨﻮن" ،ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺳﻠﻮم ﺣـ ّـﺪاد وﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨﺎل وﻛﺎرﻣﻦ
ّﻟﺒﺲ وﻃﻮﻧﻲ ﻋﻴﺴﻰ وﺑﺎﻣﻴﻼ اﻟﻜﻴﻚ ودوﺟﺎ ﺣﺠﺎزي وﺑﺎﺳﻢ
ﻣﻐﻨﻴﺔ وﺳﻮاﻫﻢ.
ّ
وﺷﺪد ﻧﺠﻮم "ﺣﻮاء" ﻋﻠﻰ ﻗﻮة ﻧﺼﻬﺎ اﻟﺪراﻣﻲ وﻗﺼﺘﻬﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻖ واﻟﻤﻔﺎﺟﺂت اﻟﺤﺪﺛﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ّ
ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻴﺮﻓﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﻧﺎرا" اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة
اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻣــﻦ "ودﻳ ــﻊ" ﻣــﻦ آداء ﻣﻴﻼد ﻳﻮﺳﻒ ﻓــﻲ ﺗﺘﻮﻳﺞ
ﻟﺤﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺸﻮب
ارﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ وﺗﻈﻞ ﺗﻼﺣﻘﻬﻤﺎ ،ﻓــﻲ ﺗﺮﻣﻴﺰ ﻟـﺼــﺮاﻋــﺎت ﺑﻴﻦ
أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﺸﻖ وﻏﺮاﺋﺰ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻷﺑﻮة واﻟﻐﻴﺮة واﻟﻬﺪف
اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻳﺤﺪث اﻻﻧﻌﻄﺎف اﻟﺪراﻣﻲ ﺑﺪﺧﻮل "رﻳــﻢ" ﻣﻦ ﺗﺠﺴﻴﺪ
ﺳ ــﺎرة أﺑــﻲ ﻛﻨﻌﺎن ﺣـﻴــﺎة اﻟــﺰوﺟـﻴــﻦ ،ﻣــﻦ ﺑــﺎب اﻟـﻘــﺪر وﺣــﺪه
ﻣﻦ دون أي ﺧﻴﺎﻧﺔ ،ﻟﻴﺰﻳﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،راﺳﻤﺎ ﻣﻌﺎدﻻت
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻠﺚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن "ﻧﺎرا" و"رﻳﻢ"
ﺳﺘﻨﺘﺤﻼن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺘﺴﺘﻐﻞ اﻷوﻟﻰ
ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﻔﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻧﻮﺛﺘﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎﺑﻬﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ.

وا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮ ﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﻎ ﻓ ـ ـ ــﻲ " 24-96
 "Mastering Studioﺑــﺄ ﻟـﻤــﺎ ﻧـﻴــﺎ،
ّأﻣــﺎ اﻹﻧـﺘــﺎج واﻟﻤﻴﻜﺲ ﻓﻠـ David
.Scott
ّ
وﺷـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ــﺖ ﻓـ ـ ــﻲ ّ أﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮم "ﺳـ ــﻠـ ــﻢ
ﻋ ــﺎﻟ ـﻐ ــﻮر" ،اﻟـ ُـﻤ ـﺘــﻮﻓــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ّ
ّ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
ﺟﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﻛﻮرال اﻷﻃﻔﺎل ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘـ ّـﻴـﻴــﻦ ،ﻣﻦ
ّ
اﻟﺴﻴﺪ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺎزف اﻹﻳﻘﺎع ﻣﻌﻦ
وﻋﺎزف اﻟﻴﺮﻏﻮل أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﻼوي.
ّ
ﻳـ ـﺸ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ أن ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ "أﻳ ـ ـﻠـ ــﻮل"

اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ ﻣـﻨــﺬ ﻧـﺤــﻮ أرﺑ ـﻌــﺔ أﻋ ــﻮام
ﻣ ــﻦ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ "إرﺑ ـ ـ ــﺪ" اﻷردﻧـ ـ ّـﻴـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺷ ـﻬ ــﺮ أﻳ ـ ـﻠـ ــﻮل  -ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ،وﻣ ـﻨــﻪ
ّ
اﺳ ـﺘــﻮﺣــﺖ اﺳ ـﻤ ـﻬــﺎ ،وﻫ ــﻲ ﻣــﺆﻟـﻔــﺔ
ّ
ﻣ ـ ــﻦ ﺳـ ــﺘـ ــﺔ أﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺮاد ،وﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ ﻓــﻲ
ّ
اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ا ﻟـﺘــﺮاث
اﻟﻤﻤﺰوج ﺑﺎﻟﻨﻐﻤﺎت ُ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎة
ُﻣ ــﻦ ّﻣــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ اﻹﻧـ ــﺪي روك ،ﻛﻤﺎ
ﺗــﺮ ﻛــﺰ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ُﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ّ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ً ُﻳ ــﻮاﺟ ـﻬ ـﻬ ــﺎ ﺟ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﺒ ــﺎب،
ﱟ
إﻳﺠﺎﺑﻲ.
ﺳﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ

وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﻔــﺮﻗــﺔ أﻃـﻠـﻘــﺖ ﻓـﻴــﺪﻳــﻮ
ﻛـﻠـﻴــﺐ ﻷﻏـﻨـﻴــﺔ "إﺳ ـﻤ ـﻨــﺖ وﺣــﺪﻳــﺪ"
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ا ﻟـﺨــﺎص ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة
 ،Vevoأ ﻋ ـﻄ ــﻰ ﻟ ـﻤ ـﺤــﺔ ﻋ ــﻦ أ ﻟ ـﺒ ــﻮم
ّ
"ﺳ ـ ــﻠ ـ ــﻢ ﻋ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﻮر" ،اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺠ ـﻤــﻊ
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻂ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻹ ﻧ ــﺪي روك
وا ﻟـﻤــﻮ ﺳـﻴـﻘــﻰ ا ﻟـﺸــﺮ ﻗـ ّـﻴــﺔ ُ
اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ
ﺑﺎﻹﺣﺴﺎس واﻹﻳﻘﺎع.

أﻣﻴﺮ ﻛﺮارة

ﻋﺎد اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﺮي أﻣﻴﺮ ﻛﺮارة وﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ
"ﻛﻠﺒﺶ  "3ﻣﻦ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎك ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
وﻧـﺸــﺮ ﻛ ــﺮارة ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﻋﻠﻰ أﺣــﺪ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺻﻮرة ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ داﺧــﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﺻﻐﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺮ،
ّ
اﻟﻔﻞ ﻳﺎ اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ".
وﻋﻠﻖ" :ﺻﺒﺎح ّ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻳﻜﺜﻒ اﻟﻤﺨﺮج ﺑﻴﺘﺮ ﻣﻴﻤﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺧﻼل
اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻷوﻟﻰ
ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎف ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻧﻬﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ُﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﺮ دوﻳﺪار ،إﺧﺮاج ﺑﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻤﻲ ،وﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﻣﻴﺮ ﻛﺮارة ،وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻫﺸﺎم
ﺳﻠﻴﻢ ،وﻳـﺴــﺮا اﻟ ـﻠــﻮزي ،وﻫــﺎﻟــﺔ ﻓــﺎﺧــﺮ ،وأﺣـﻤــﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ،
وإﺳﻼم ﺟﻤﺎل ،وأﻣﻴﺮة اﻟﻌﺎﻳﺪي ،وأﺣﻤﺪ إﻣﺎم ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
رزق ،وأﻣﺎﻧﻰ ﻛﻤﺎل ،وﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﻫﻨﺎ اﻟﺰاﻫﺪ ﺻﻌﻴﺪﻳﺔ
ﻓﻲ »اﻟﻮاد ﺳﻴﺪ اﻟﺸﺤﺎت«

ﻫﻨﺎ اﻟﺰاﻫﺪ

ﺗـﻈـﻬــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧــﺔ ﻫ ـﻨــﺎ اﻟ ــﺰاﻫ ــﺪ ﻓ ــﻲ ﺣـﻠـﻘــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣـﻠـﻘــﺎت
ﻣﺴﻠﺴﻞ »ا ﻟ ــﻮاد ﺳﻴﺪ ا ﻟـﺸـﺤــﺎت« ،ﻟﻠﻨﺠﻢ أ ﺣـﻤــﺪ ﻓﻬﻤﻲ
ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺻﻌﻴﺪﻳﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ،
اﻟ ــﺬي ﺗـﺸــﺎرﻛــﻪ ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ ،وﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻋﺮض
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ دراﻣﺎ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ.
»اﻟﻮاد ﺳﻴﺪ اﻟﺸﺤﺎت« ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻘﺮ وﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺰ وﻛﺮﻳﻢ ﻳﻮﺳﻒ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻄﺎب ،وﻳﺨﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ
اﻟﺠﻨﺪي ،وﻣﻦ إﻧﺘﺎج »ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻨﺮﺟﻲ« ،وﻳﺠﻤﻊ أﺣﻤﺪ
ﻓﻬﻤﻲ وﻫﻨﺎ اﻟﺰاﻫﺪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷو ﻟــﻰ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻬﻤﻲ
ﻓﻰ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ اﻷﺧﻴﺮ »رﻳﺢ اﻟﻤﺪام« ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

٢٢

ﺗﺴﺎﻟﻲ

ﻓﻠﻚ

sudoku

ّ
ﺳﻮرﻳﺔ.
ﻣﻦ  3أﺣﺮف وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ

ح

د

و

ل

ة

ن

ظ

ا

م

ن

ص

ر

ث

و

ر

ة

ف

ي

ش

ع

و

ر

ت

ف

ا

ق

م

س

ل

ط

ة

م

ل

ي

ا

ر

ر

م

و

ز

م

ر

ح

ل

ة

ا

ن

ت

ق

ا

ل

ي

ة

ص

ق

ل

ق

ا

ل

ا

ر

د

ن

م

و

ق

ع

ت

و

ا

ص

ل

م

ش

غ

ب

ف

ق

د

ا

ن

ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻫـ ــﺬه
اﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
 9ﻣ ـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎ ت
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة )(3×3
 ،ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﻊ
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ـﻘ ـﺴ ــﻢ
اﻟ ــﻰ  9ﻣــﺮﺑـﻌــﺎت
ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮة .ﻫــﺪف
ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﺒ ــﺔ
ﻣ ــﻞء اﻟـﻤــﺮﺑـﻌــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺮة
ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻼزﻣﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻦ  1ا ﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ،9
ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار
اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ
ﻣــﺮة واﺣ ــﺪة ﻓﻲ
ﻛــﻞ ﻣــﺮﺑــﻊ ﻛﺒﻴﺮ
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﻞ ﺧــﻂ
أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.

اﻟﺤﻤﻞ

2 4 9
9
2

4
3 5 2

اﻟﺠﻮزاء

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﻳـﻨـﺼـﺤــﻚ اﻟ ـﻔ ـﻠــﻚ ﺑ ـﻌــﺪم اﻟ ـﺘ ـﻜــﺎﺳــﻞ إذا أردت
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺤﺬرك ﺑﺮﺟﻚ ﻣﻦ دﺧــﻮل أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ
ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺤﺎول أﺣﺪﻫﻢ ّ
زﺟﻚ ﻓﻲ ﻣﺄزق أو ﻓﻲ وﺿﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 - 1اﺳﺘﺠﻮﺑﻮه – ﺗﺎﻟﻒ.
 - 2ﺣــﺎﻛــﻰ )م( – ﻛـﺘــﺎب اﻟـﺴـﻴــﺮة اﻟــﺬاﺗ ـﻴــﺔ ﻟﻄﻪ
ﺣﺴﻴﻦ.
 - 3أﺻﻠﺢ – ﻧﺎﻗﻮس – ﺛﻠﺜﺎ )ﺑﺮأ(.
 - 4ﺣﻄﻢ – ﻟﻠﻨﺪاء – ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺎت.
 - 5أﻛﻤﻞ – ﺗﻈﻬﺮ.
 - 6ﺗﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ )اﻟﻤﺮﻣﺮ( – ﻣﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻠﻪ.
 - 7ﺑﺤﺮ )م( – ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﺮ – ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻴﺎة )م(.
 - 8ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺑﻴﺮو – ﺣﻴﻮان ﺿﺨﻢ.
 - 9ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺗﺎﻳﺒﻲ.
 - 10ذل – اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻦ »اﻟﺠﻨﺔ« )اﻟﺠﻨﺎت(.

5

اﻟﺤﻠﻮل

ً
أﻓﻘﻴﺎ:

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﺪﻫﺸﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذ ﻟــﻚ
ﻟﻤﺠﻬﻮدك وﻣﻮاﻇﺒﺘﻚ.
ً
ً
ً
ﻋــﺎ ﻃـﻔـﻴــﺎ  :ﻳﺘﺒﻠﻮر وﺿﻌﻜﻤﺎ ا ﻟـﻌــﺎ ﻃـﻔــﻲ ﺷـﻴــﺌــﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ
وﻳﺤﻴﻦ ﻣﻮﻋﺪ أﺧﺬ اﻟﻘﺮار.
ّ
ً
ً
ً
وﺣﺮﺻﺎ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺷﺆوﻧﻚ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ً
ﻓﻼ ﺗﻬﻤﻠﻬﺎ أﺑﺪا.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.1 :

6 9
7
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2 7 8
9 4
1
2
5
8
4
4 3 2
5

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

 .............) - 1ى ( ﺷﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ.
 - 2أﺣﺪ اﻟﻜﻮاﻛﺐ – ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن.
 - 3ﻧﺪر )م( – ﺣﺮوف ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ – ﺳﻬﻞ.
 - 4ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ.
 - 5رﺋﻴﺲ أﻣﻴﺮﻛﻲ أﺳﺒﻖ.
 - 6ﺷﺠﺎع )م( – ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ.
 - 7ﻧﻐﻤﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ – ﻗﺼﺪ.
 - 8ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ – ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ رﻳﺎﺿﺔ اﻟﻜﻴﻚ
ﺑﻮﻛﺲ ﻋﺎم .2010
 - 9ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮاع – ﻳﺘﺒﻊ.
 - 10ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻴﺴﺮا وﻧﻮر اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻣﻨﻰ زﻛﻲ.

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ
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دوﻟﺔ
ﻧﻈﺎم
ﻧﺼﺮ
ﺷﻌﻮر
ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺳﻠﻄﺔ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
رﻣﻮز
ﺗﻔﺎﻗﻢ
ﻗﻠﻖ
ﻣﻠﻴﺎر
ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﻮاﺻﻞ
ﺷﻐﺐ
ﻓﻘﺪان
اﻷردن
ﺛﻮرة
ﻓﻲ

tawabil@aljarida●com
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4067اﻷﺣﺪ  17ﻣﺎرس 2019م  10 /رﺟﺐ 1440ﻫـ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺛــﻖ ﺑﻨﻔﺴﻚ واﺗـﺒــﻊ ﺣــﺪﺳــﻚ وﻗ ـ ّـﺪم اﻟـﺘـﻨــﺎزﻻت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
ّ
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :أﻓﻜﺎر ﺑﻨﺎءة ﺟﺪا ﺗﺘﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ رﻓﻴﻖ ﺣﻴﺎﺗﻚ
أﻓﻀﻞ.
وﺿﻊ
أﺟﻞ
ﻣﻦ
ّ
ً
ّ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺨﻀﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ:
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻤﺮوﻧﺔ وﻫﺪوء.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.13 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ّ
ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻫﻮ
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺸﺆون
ﺗﻨﺴﻴﻖ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻫﺪوءك وﺗﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺣﻮل
ﻋﺪة ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻤﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ أﺛﺎث اﻟﻤﻨﺰل أو اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ ﻣﻨﺰل ﺟﺪﻳﺪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.9 :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ّ
ﺗﺘﻐﻴﺮ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻟﺼﺒﺮ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻔﺮج وﻗﺪ
ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﻳـﺘـﺴــﺎﺑــﻖ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻄ ــﺮف اﻵﺧـ ــﺮ ﻋﻠﻰ
ً
إرﺿﺎﺋﻚ وﺟﻌﻠﻚ ﺳﻌﻴﺪا.
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻛﻦ ﻣﺘﺤﻔﻈﺎ ﺟﺪا وﻻ ﺗﻔﺶ ﺑﺄﺳﺮارك أﻣﺎم
اﻟﺠﻤﻴﻊ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.18 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ زﻣــﻼء اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﺤﺎول
ﺑﺎﻟﺤﻮار واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﺗـﻄــﺮﺑــﻚ إﺣـ ــﺪى اﻟ ـﻤ ـﻐ ــﺎزﻻت وﺗـﻨـﺘـﺸـﻠــﻚ ﻣﻦ
ﻇﺮوﻓﻚ اﻟﻤﺮﻫﻘﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻨﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺤﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺪة ﻣﺒﺎدرات.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ً
ً
ً
ﺗﻮﺳﻴﻌﺎ ﻟﺒﻌﺾ
ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻌﻤﻞ أو
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻛﺜﻴﺮا
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﻤﺮﺑﻜﺔ ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ واﻟﻬﺪوء.
ﺗﺠﺎوزﻫﺎ
ّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺤﺬرك اﻟﻔﻠﻚ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺤﺼﺘﻚ
وﺳﻼﻣﺘﻚ ﻋﻨﺪج اﻟﻘﻴﺎدة.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.10 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺣ ــﺎول أن ﺗـﺘــﺮﺟــﻢ أﻓ ـﻜ ــﺎرك ﺑـﻜــﻞ ﻫ ــﺪوء إﻟــﻰ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ.
ً
ـﺎس ﻋــﺎﻃـﻔـ ًـﻴــﺎ ﻗــﺪ ﻳـﻜــﻮن اﻟـﺴـﺒــﺐ ﻓﻲ
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻳــﻮم ﻗ ـ ٍ
اﺑﺘﻌﺎد اﻟﺤﺒﻴﺐ أو ﺳﻔﺮه.
ً ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺪل اﻟﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.3 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﻨﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.
ً
ّ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﺤﻴﻄﻚ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺳﺎﺣﺘﻚ
ً
ﻓﻼ ّ
ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون أﺑﺪا.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.16 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ
ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻪ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﺗـﺸـﻌــﺮ ﺑـﻐـﺒـﻄــﺔ ﻋـﻤـﻴـﻘــﺔ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻌـﻠــﻢ أن
اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺣﺎول ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻷﺿﻮاء
ّ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات.
وﻻ
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.12 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ا ﻟـﻨــﺎ ﺟــﺢ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻳﺘﺨﺬ ا ﻟـﻘــﺮار
ّ
ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻳﻐﻴﺮه ﺑﺒﻂء.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺳﻮء اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ
وﺗﻌﻮد اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ ﻣﺠﺎرﻳﻬﺎ.
ّ
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻚ ﻛﺎﻣﻼ وﺗﻜﻒ اﻷﻓﻼك ﻋﻮ
اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻹدارة.
ً
ً
ﻣﺘﺤﻤﺴﺎ ﻹ ﻗــﺎ ﻣــﺔ ﻋﻼﻗﺔ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻨﻔﺴﻚ
ّ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎّ :
ﻳﺤﺮك اﻟﻔﻠﻚ اﻷوﺿﺎع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ
وﻳﺒﺮز ﻣﻮاﻫﺒﻚ اﻟﻤﺘﻌﺪدة.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.15 :

ﻣﺠﺘﻤﻊ

٢٤
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»ﺳﺒﺎ آﻧﺪ ﻣﻮر« ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻣﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﺮج ﺟﺎﺳﻢ
اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ "ﺳـﺒــﺎ آﻧ ــﺪ ﻣ ــﻮر" ﻣﻌﺮﺿﻬﺎ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺑـﺒــﺮج ﺟــﺎﺳــﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ،
ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر ﻋ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ اﻷﺻ ـ ــﺪﻗ ـ ــﺎء واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء
وأﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﺼــﺎﻟــﻮﻧــﺎت واﻟ ـﻌ ـﻴــﺎدات اﻷﻛـﺜــﺮ
ً
اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟ ــﻚ ﺑـﻌــﺪ ﻣـ ــﺮور ﻋـﺸــﺮ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻋﻠﻰ
اﻧ ـ ـﻄـ ــﻼق اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ راﺋ ـ ــﺪة
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ
اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻌﻴﺎدات،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻃﻼق ﻛﺘﺎﻟﻮج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮم
ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛــﻞ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ.
ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺎﺿﻲ وﺣﺮﻣﻪ ﻣﻼك ﻣﺎﺿﻲ

وﻟﻴﺪ ﻣﺎﺿﻲ

ﻫﻨﺎدي ﺷﻠﺒﻲ وإﻟﻬﺎم ﺷﻠﺒﻲ وأﻣﻴﻨﺔ ﻓﺮﺣﺎت

وﻟﻴﺪ ﻣﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎج ﺣﺴﻦ ﺣﻮﺣﻮ

زﻳﻨﺐ ﺷﺮارة وإﻟﻬﺎم ﻧﺎﺻﻴﻒ وﻧﺎﺋﻠﺔ ﺟﻮرج وﺷﻴﻤﺎء اﻟﻐﺰاﻟﻲ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮض

»آﺷﺎز« ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻤﺮور ١٥
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﺣﺘﻔﻞ ﻣﻄﻌﻢ آﺷﺎز ،اﻟﺬي اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﺷﻬﻰ
اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ ﺑﻠﻤﺴﺎت ﻋﺼﺮﻳﺔ،
ً
ﺑﻤﺮور  15ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ واﻧﻄﻼق ﻋﻼﻣﺘﻪ
اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺣﻀﺮ اﻟﺤﻔﻞ ،اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﺑﻔﺮع اﻟﻤﻄﻌﻢ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرد ،ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
واﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ وأﻫﻢ اﻟﻤﺆﺛﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻳﻘﺪم "آﺷﺎز" ﻟﺮواده أرﺑﻊ ﻗﻮاﺋﻢ ﻃﻌﺎم ﺟﺪﻳﺪة
ً
ﺗﻢ ﺗﺤﻀﻴﺮﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻬﺬه
ً
اﻟﺬﻛﺮى ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﻠﻖ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻟﻀﻴﻮف
اﻟﻤﻄﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.

ً
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ "آﺷﺎز" راﺟﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ

ﻣﺎﺛﻴﻮ ﻓﻴﺮث وراﺟﺎن ﻣﺎﻟﻚ وﻧﺎﻓﻴﻦ ﺗﺸﺎوﻫﺎن وﺑﻮﺑﻲ ﺟﻴﺘﺎ

اﻟﺸﻴﻒ ﻳﻘﺪم ﻃﺒﻖ ﺧﺒﺰ ﺑﺎﻛﻮرا

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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٢٥

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

»ﻣﺴﻚ« ﻋﻦ ﺳﻴﺮة اﻷدﻳﺐ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻬﺪ ﺗﺨﺘﺘﻢ »رﺣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ«
ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ

اﻟﻤﻐﻨﻴﺎن ﻓﺎﻃﻤﺔ وﻧﻴﺎزي أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺮض

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﻳﺄﺧﺬﻧﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
»ﻣﺴﻚ« ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺣﻤﻴﻤﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻴﺎة اﻟﺮاﺣﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻓﻬﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات ،اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ
واﻟﻜﻔﺎح واﻷﻟﻢ واﻷﻣﻞ.

اﺧـ ـﺘـ ـﺘ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨ ــﻮن
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن اﻷدﺑــﻲ
"رﺣﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ" اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ
اﻹﺑــﺪاﻋ ـﻴــﺔ ﺑﻤﺴﺮﺣﻴﺔ "ﻣ ـﺴــﻚ" ﻋــﻦ ﺳﻴﺮة
اﻷدﻳﺐ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻬﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،وأﻗﻴﻤﺖ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﺣﻀﺮﻫﺎ
ﺟـ ـﻤ ــﻊ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ اﻷدﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺎء واﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻘ ـﻔ ـﻴــﻦ
واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.
وﻳــﺄﺧــﺬﻧــﺎ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ رﺣ ـﻠــﺔ ﺣﻤﻴﻤﻴﺔ
ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﺤ ـﻴــﺎة اﻟ ــﺮاﺣ ــﻞ إﺳ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﻞ ﻓﻬﺪ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات ،اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ
ﺑــﺎﻟـﻐــﺮﺑــﺔ واﻟ ـﻜ ـﻔــﺎح واﻷﻟـ ــﻢ واﻷﻣـ ــﻞ .رﺣﻠﺔ
زاﺧ ـ ـ ــﺮة ،ﺗ ـﺨــﺰﻟ ـﻬــﺎ ﺧـﺸـﺒــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮح ﻋﺒﺮ
ً
إﻃ ـ ـ ــﻼﻻت ﺳ ــﺮﻳ ـﻌ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ ،ﺑ ـ ــﺪءا
ً
ﺑ ـﻤ ـﻌــﺎﻧــﺎة اﻟ ـﻄ ـﻔ ــﻮﻟ ــﺔ ،ﻣ ـ ـ ــﺮورا ﺑــﺈﺧ ـﻔــﺎﻗــﺎت
ً
اﻟـﺸـﺒــﺎب وﻧـﺠــﺎﺣــﺎﺗــﻪ ،وﺻ ــﻮﻻ إﻟ ــﻰ ﻏﺮﺑﺔ
اﻟﺮوح واﻟﺠﺴﺪ ،ﻓﻲ ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻲ ﺣﺎول
ً
اﻟﻐﻮص ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺒﺪع ﺧﻠﻒ أﺟﻴﺎﻻ ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺮﻳﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ،وﺧﻠﻮدا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺘﺠﺎوزه اﻟﺴﻨﻴﻦ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﻼء اﻟﺠﺎﺑﺮ ،وﺗﻤﺜﻴﻞ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﻣﺴﻚ«
ﻋﻤﻴﺮ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ﻓﻲ دور إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،وﺟﺎﺳﻢ
اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻓﻲ دور اﻟﻘﺮﻳﻦ ،أزﻳﺎء ودﻳﻜﻮر د.
ﺧﻠﻮد اﻟﺮﺷﻴﺪي .ﻣﺎﻛﻴﺎج ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻄﻲ،
ﻋــﺰف اﻟﻜﻤﺎن ﻧﺎﻧﺴﻲ اﻟـﺼـﻔــﺪي ،واﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ إﺧﺮاج د .ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ،وﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺨﺮج إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮﻃﻴﺒﺎن ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ د.
ﺳﻌﺪاء اﻟﺪﻋﺎس ،وإﺷــﺮاف ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻤﻌﻬﺪ
د.ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ أﻏﻨﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان
"إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ" وﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت وأﻟﺤﺎن ﻋﻼء
اﻟﺠﺎﺑﺮ ،وﻏﻨﺎء اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ،
واﻟﻔﻨﺎن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺎزي .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ ﺑﺈﻟﻘﺎء
ﻗﺼﻴﺪة "ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺒﺘﻲ
وﻗﺼﻴﺪة "أﻧ ـﺸــﻮدة اﻟﻤﻄﺮ" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺑﺪر
ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺴﻴﺎب.

ﺣﺐ وﻋﺮﻓﺎن
وﻗ ــﺎل ﻋـﻤـﻴــﺪ اﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ د .ﻋ ـﻠــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺰي " :ﻧـﺘــﻮﺟــﻪ
ﺑﺎﻟﺤﺐ واﻟﻌﺮﻓﺎن واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻷدﻳﺒﻨﺎ اﻟﺠﻠﻴﻞ

إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻬﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﻟﺤﺐ واﻟﻌﺮﻓﺎن
واﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ ﻣـ ــﻦ إﺑ ـ ــﺪاع،
ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ذورة اﻹﻧﺠﺎزات
اﻹﺑـ ــﺪاﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻋ ــﺮﻓ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻘ ــﻒ ﻓــﻲ
اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﺟﻠﺲ ذات ﻳﻮم،
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ أرﺑـﻌــﺔ ﻋـﻘــﻮد ،ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪرس ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن
ً
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،ﻛــﺎن وﻗﺘﻬﺎ ﺷﺎﺑﺎ ﺣﻘﻖ ذاﺗﻪ
ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ،
ً
ﻛـ ــﺎن ﻗ ــﺪ اﻧ ـﻀ ــﻢ ﺳ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﻛــﻮﻛ ـﺒــﺔ ﻣﻦ
ً
اﻷدﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺛﺮوا ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺮواﻳﺔ
واﻟـﻘـﺼــﺔ اﻟـﻘـﺼـﻴــﺮة واﻟ ـﺤ ـﻀــﻮر اﻟـﻔـﻜــﺮي،
ً
ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﺑﻲ  9أﻋﻤﺎل ﻣﻦ أﺻﻞ
ً
 42ﻣﺆﻟﻔﺎ ،ﻫﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ إﺑﺪاع ﻫﺬا اﻟﻔﺎرس
اﻟﻨﺎدر ﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ".
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ د .اﻟ ـﻌ ـﻨــﺰي "ﻻ ﻧ ـﻜــﺎد ﻧـﺠــﺪ أﻧــﺎ
وأﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺲ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ
ﻣـﻌـﻬــﺪﻧــﺎ ﻧـﻤــﻮذﺟــﺎ آﺧ ــﺮ ،ارﺗ ـﻔــﻊ إﻟ ــﻰ ﻫــﺬا
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺋﻊ ،ﻛﺎن وﺳﻴﻈﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ
ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ ،إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻫﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق ،ﺑﻞ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺑﺎدرة ﺷﻜﺮ أو
أي ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،أن ﺗﻠﺨﺺ رﺣﻠﺘﻪ ﻣﻊ اﻷدب

ً
واﻟﺤﻴﺎة ،وﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ اﻟﺪﻫﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﻳﺤﺘﺬى ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺒﺔ وﻃﺎﻟﺐ ،ﻳﻮد أن ﻳﺘﻘﻦ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻬﺎو ،ﺛﻢ ﻳﻜﺴﺮﻫﺎ
ﻛﻤﺜﻘﻒ وﻓﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮف".
وأﺿﺎف د .اﻟﻌﻨﺰي" :ﻟﻬﺬا وذاك ﻧﻠﺘﻘﻲ
اﻟ ـﻴــﻮم وﻓ ــﺎء ﻟـﺸـﺠــﺮة اﻟـﻜـﺘــﺎﺑــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
ً
وﻋــﺮﻓــﺎﻧــﺎ ﺑﺠﻤﻴﻞ ﻗــﺎﻣــﺔ ﻻ ﺗـﻐـﻴــﺐ .أدﻳــﺐ
ً
ﻛﺎﻟﺮﻣﺢ ،ﻋﺮﻓﻨﺎه ﻣﺒﺪﻋﺎ ﺗﻮﺣﺪت اﻟﻘﻠﻮب
ﺑﻤﺪاده ،ﻧﻠﺘﻘﻲ إﺧﻼﺻﺎ ﻟﻸدب واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وإﺳـﻤــﺎﻋـﻴــﻞ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﻌـﺒـﻘــﺮﻳــﺔ اﻟـﻔــﺮﻳــﺪة
ً
ً
ً
ﺳﺮدا وﻗﻠﻤﺎ وﺗﺄﻟﻴﻔﺎ".
أﻣﺎ اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﻘﺪ
واﻷدب اﻟـﻤـﺴــﺮﺣــﻲ د .ﺳ ـﻌ ــﺪاء اﻟــﺪﻋــﺎس
ﻓﻘﺎﻟﺖ إن "اﻻﺣـﺘـﻔــﺎء ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﻣــﺎت اﻟﻜﺒﺮى،
ً
واﺟﺐ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻬﺪ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻣﺒﺪع أﺧﻠﺺ ﻟﻤﻨﺠﺰه اﻷدﺑﻲ،
وﻗﻀﺎﻳﺎه اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري
أن ﺗـﻜــﻮن أﺣــﺪ ﻣــﺮﻳــﺪﻳــﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻜﻴﻪ ،وﻻ
ً
ﺗﺤﺘﺎج ﻷن ﻳﺮﻋﺎك أدﺑﻴﺎ ،وﻳﻜﻮن ﻋﺮاﺑﻚ،
ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ،أو
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ أﻣﺴﻴﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ .ﺗﻘﺪﻳﺮ

اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻜﺒﻴﺮة ،إن ﻛﺎن ﻓﻲ أﺣﺪ ﺟﻮاﻧﺒﻪ
وﻓﺎء ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﺤﺘﻨﺎ وﻗﺘﻬﺎ وﺟﻬﺪﻫﺎ
ورﺑﻤﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ
وﻓﺎء ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ،وﻟﻠﻘﺪر اﻟﺬي أﺗﺎح
ﻟﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺠﺎﻳﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،ﻗــﺎل ﻃﺎﻟﺐ
اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻴــﻞ واﻹﺧ ـ ـ ـ ــﺮاج اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ ﻋـﻤـﻴــﺮ
اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ إﻧﻪ واﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ
أداء اﻟــﺪور ،وأﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻘﻤﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ً
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ــﻰ أن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ ﺑـﻤـﻜــﺎن
ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وأن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ
ً
ً
ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻗﺼﻴﺮ ،وﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋﻼ:
"اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺪرﻧﺎ أن ﻧﺒﺮز اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أﻛﻤﻞ وأﻓﻀﻞ ﺻﻮرة".
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ﻗ ــﺎل اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ:
"ﻟﻘﺪ ﺟﺴﺪت دور اﻟﻘﺮﻳﻦ ﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻬﺪ
ً
ً
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،وأﺧﺬ اﻟﺪور وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺣﺘﻰ
ً
أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻤﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن
اﻟــﺮاﺣــﻞ رواﺋ ــﻲ ﻛﺒﻴﺮ وﻗــﺪ أﺣﺒﺒﻨﺎه وﻣﻦ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﺗﻘﻠﻴﺪه.

اﻷﻧﺼﺎري» :أﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن دﺷﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت دورﺗﻪ اﻟـ  ٣٠ﺑﻤﺴﺮﺣﻴﺔ »اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ«
●

ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ

ﻣﻨﻰ ﺷﺪاد ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﺮوض
»ﺑﺎﺋﻌﺔ اﻟﻜﻌﻚ« ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ
ﺗﻘﻮد اﻟﺴﺎﺣﺮات اﻟﻄﺎﻣﻌﺎت ﺑﻘﻼدة اﻟﻔﺘﺎة »وردة«
● ﻓﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧــﺔ ﻣ ـﻨــﻰ ﺷ ــﺪاد
ﻋﺮوض ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل "ﺑﺎﺋﻌﺔ
اﻟـﻜـﻌــﻚ" اﻟ ـﺘــﻲ اﻧـﻄـﻠـﻘــﺖ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،وﺗ ـﻘ ــﺪم ﻋــﺮﺿ ـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺗﻘﻮل اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﺷـ ــﺪاد" :أﺗ ـﺸ ــﺮف ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮف ﻋﻠﻰ
ﺧ ـﺸ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﺴ ــﺮح ﻗـ ـﻄ ــﺮ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ،
اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺣ ـﺘ ـﻀ ـﻨــﺖ ﻛ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﺠــﻮم
ﻓــﻲ ﻗﻄﺮ واﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻧﻨﻜﺮ دور وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻹﺧ ــﻮان اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ
اﻟﻔﻨﺎن ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ وﻧﺎﺻﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ،وﻗﺪ ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻌﻬﻤﺎ".
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺖ أﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺖ
ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻌ ـﻈــﻢ ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ" ،وﻫ ــﻢ
ﻣ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﻮن ﺳـ ــﻮاء ﻋ ـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
ﻣﺴﺮح اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻬﻢ ﻃﺎﻗﺔ
وإﺑـ ــﺪاع ،وأﺗ ـﺸــﺮف ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ ،وﻣ ــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ
اﻟ ــﺮاﻗـ ـﻴ ــﺔ أﺻ ـﻴ ــﻞ ﻫ ـﻤ ـﻴ ــﻢ ،ﻓ ــﻲ أول
إﻃﻼﻟﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،وأﺗﻤﻨﻰ ﻟﻬﺎ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﺗﻜﻮن اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل".
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﺤﻜﻲ ﻋــﻦ اﻟﺒﻨﺖ
"وردة" )أﺻﻴﻞ ﻫﻤﻴﻢ( اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ
اﻟ ـﻜ ـﻌ ــﻚ وﻗـ ــﺪ ورﺛـ ـ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺔ ﻣــﻦ

ﻣﻨﻰ ﺷﺪاد

واﻟﺪﻫﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ آﻣﻨﺔ
ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﻌـﻤــﺪة "اﻟ ـﺴـﻴــﺪ راﺿ ــﻲ"
)ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ( ،ﺗﻬﺠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳـ ــﺎﺣـ ــﺮات ﺛ ـ ــﻼث ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة )ﻣ ـﻨــﻰ
ﺷﺪاد( ،ﻳﺤﺎوﻟﻦ اﺧﺘﻄﺎف "وردة"
ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻘــﻼدة
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﺴﻬﺎ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ
ورﺛﺘﻬﺎ ﻣﻦ واﻟﺪﻫﺎ.
ﺗﻨﺠﺢ اﻟﺴﺎﺣﺮات ﻓﻲ اﺧﺘﻄﺎف
" وردة" ﻣ ـ ــﻦ أ ﺟ ـ ـ ـ ــﻞ ا ﺳ ـ ـﺘـ ــﺮ ﺟـ ــﺎع
ﺳﺤﺮﻫﻦ اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻼدة،
ﺑﻴﺪ أن إﺻﺮار أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ وﺣﺒﻬﻢ
ﻟ ــﻮردة أﺳـﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺗﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﺠﻦ واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺮات.

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﺑــﺪأ ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن" أﺟـﻴــﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ" اﻟﻤﻮﺟﻪ
ﻟــﻸﻃـﻔــﺎل واﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ دروﺗ ــﻪ اﻟـ ـ  ،30اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳــﺮ اﻹﻋ ــﻼم وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟـﺸــﺆون اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي ،ﺑﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
"اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ،وﺣﻀﺮﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب
د .ﻋﻴﺴﻰ اﻷﻧ ـﺼــﺎري ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن"،إن ﻧــﻮاﻓــﺬ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟ ــﺬي ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ ﺗـ ـﻨ ــﺪرج ﺿـﻤــﻦ
اﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﺑـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل واﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ ودﻋ ــﻢ
إﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻬﺮﺟﺎن
أﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أن ﻳﺸﻜﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻬﻤﺔ إﻟﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وأﺿـ ــﺎف اﻷﻧـ ـﺼ ــﺎري ،أن اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟــﺬي
أﺻﺒﺢ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟـ  30اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
اﻟ ـﻘ ــﺮن اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ وﺗ ـﻄ ــﻮر ﺛ ـﻤــﺮة ﻋـﻤــﻞ اﻟــﺰﻣــﻼء
ً
ﻓﻲ إدارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ" ،ﻓﻠﻬﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺸﻜﺮ،
واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮ إﻟـ ــﻰ ﻳــﻮﻣ ـﻨــﺎ ﻫـ ــﺬا ﻳ ـﻀ ــﻲء ﺑــﺄﻫــﺪاﻓــﻪ
وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ".
وأوﺿﺢ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل
واﻟـﻨــﺎﺷـﺌــﺔ ﻷﻧ ـﻬــﻢ ﺟـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ،وﻟ ــﻪ دور
ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،و"ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ
أن ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺟﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﻟﻰ أﻫﺪاف
ﻳﺼﺒﻮن ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ" ،ﻓ ـﻤ ــﺎ أﺟ ـﻤ ــﻞ أن ﻧـ ــﺮى إﺑــﺪاﻋــﺎﺗ ـﻬــﻢ
وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻘﻞ اﺟﺘﻬﺎداﺗﻬﻢ وﺷﻐﻔﻬﻢ
ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮق".
وأﺷــﺎد ﺑﺘﻌﺎون اﻟﻔﺮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻛﻤﺎ وﺟﻪ
اﻟ ـﺸ ـﻜــﺮ ﻹدارة اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤــﺔ
اﻟـﺘــﻲ اﺟـﺘـﻬــﺪت ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻧـﺠــﺎح وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻫﺬا
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،وﻋﻘﺐ إﻟﻘﺎﺋﻪ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻋﻠﻦ اﻷﻧﺼﺎري
ً
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن رﺳﻤﻴﺎ.

»اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ«
ﺛــﻢ ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ"،
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮح ودوره ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة
ً
ً
اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻰ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻤﺮء ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ،وﺗﺒﻴﻦ

ﺿ ــﺮورة ﻋـﻤــﻞ اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﺑـﺠــﺪ واﺟـﺘـﻬــﺎد ﺣﺘﻰ
ﺗﺒﺼﺮ أﺣﻼﻣﻪ وأﻣﺎﻧﻴﻪ اﻟﻨﻮر وأن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ
واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس.
وﺗﺪور ﻗﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أﻃﻔﺎل وﻳﺘﻨﺎﻗﺸﻮن ﺑﺸﺄن ﻓﻜﺮة رﺳﻢ ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﺣﺘﻰ أﻓﻀﻮا إﻟﻰ ﻗﺮار ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻔﻴﻨﺔ وﺻﺪﻓﺔ
ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﺆﻟﺆة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻬﻢ.
ً
وأﺑﺪع اﻟﻤﻤﺜﻠﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﻼ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﻛﺎﻧﺖ اﻹﺿــﺎء ة ﻣﻤﻴﺰة ،واﻟﺪﻳﻜﻮر
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺤﺘﻮى وﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻨﺺ.
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻔﻀﻲ
ﻟــﻺﻧـﺘــﺎج اﻟـﻔـﻨــﻲ واﻟـﻤـﺴــﺮﺣــﻲ ،وﻣ ــﻦ ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ د.
ﻧ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ ،وإﺧـ ـ ــﺮاج ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻄــﻲ.
وﺷــﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺼﻔﻲ،
وﻣﻴﺜﻢ ﺑﺪر ،وإﻳﻤﺎن اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،واﻷﻃﻔﺎل ﺟﻨﻰ
اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،وﻟـﻴــﺎل اﻟ ـﻔــﻮدري ،ورﻫ ــﻒ ﻣﺤﻤﺪ،
وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ،وﻏﺮور ﺻﻔﺮ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن أﺟ ـﻴــﺎل اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻓﻲ
دورﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  24ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري
وﻳـﺘـﻀـﻤــﻦ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت واﻟـ ــﻮرش
واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

ﺧﺒﺮﻳﺎت
»اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﻴﻮم

ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻮﻳﺎك ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﻷداﺋﻴﺔ )ﻻﺑﺎ( ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ،اﻟﻴﻮم،
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺮح اﳌﻜﺸﻮف،
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﳌﻬﺮﺟﺎن ﺣﺘﻰ ٩
أﺑﺮﻳﻞ اﳌﻘﺒﻞ.
وﺗﺒﺪأ أوﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮم
ﺑﺤﻔﻞ "ﻻﺑﺎ" ،اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك
ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺒﺎح
وﺣﺴﻦ اﻟﻌﻄﺎر وﺷﻴﺨﺔ
اﳌﻌﺘﻮق .وﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء )١٩
اﻟﺠﺎري( ﻳﻘﺎم ﺣﻔﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ
اﳌﺼﺮﻳﺔ "ﻣﺴﺎر إﺟﺒﺎري".
وﻓﻲ  ٢٤اﻟﺠﺎري ﻳﻘﺎم ﺣﻔﻞ
اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻳﺲ.
وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ ﻳﻘﺎم
ﺣﻔﻞ "ﺳﺘﺎﻧﺪ أب ﻛﻮﻣﻴﺪي"
ﻟﻠﻔﻨﺎن ﻣﻬﺪي ﻛﺮم ،وﺑﺪر
اﻟﺼﺎﻟﺢ ،وﺳﻴﻮد .وأﺧﻴﺮا،
ﻳﺨﺘﺘﻢ اﳌﻬﺮﺟﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ
ﺑﺤﻔﻞ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺳﻌﺎد
ﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ  ٩أﺑﺮﻳﻞ.

ﻟﻮﺑﻴﺘﺎ ﻧﻴﻮﻧﻐﻮ ﺗﺮوج ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﻣﺨﻴﻒ

ﻇﻬﺮت اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻟﻮﺑﻴﺘﺎ
ﻧﻴﻮﻧﻐﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻴﻒ
وﻣﺮﻋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﺎدة
اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﺮض
اﻷول ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ اﳌﺮﻋﺐ
واﻟﻐﺎﻣﺾ اﻟﺠﺪﻳﺪ )،(US
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
)ﻟﻨﺪن( ،اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ.
واﺧﺘﺎرت ﻧﺠﻤﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ أن
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻔﺴﺘﺎن أﺣﻤﺮ ﻻﻣﻊ
ﺑﺄﻛﻤﺎم ﻃﻮﻳﻠﺔ ،واﻧﺘﻌﻠﺖ
ﺣﺬاء ذﻫﺒﻴﺎ ﻣﻜﺸﻮﻓﺎ
ﻋﺎل ،ووﺿﻌﺖ
ذا ﻛﻌﺐ ٍ
اﳌﺎﻛﻴﺎج اﻟﺠﺮيء ،اﻟﺬي
أﻇﻬﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻋﺐ
وﻏﺮﻳﺐ ،ووﺿﻌﻬﺎ أﻳﻀﺎ
ﻋﻴﻮﻧﺎ ﻻﺻﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺸﺮﻳﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻤﻮﺟﺔ
اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ،ﻟﺘﻜﻤﻞ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ
اﳌﺨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻳﺮ.
وﺗﺪور ﻗﺼﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻮل
أب وأم ﻳﺄﺧﺬان أﻃﻔﺎﻟﻬﻤﺎ
إﻟﻰ ﻣﻨﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ،
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻣﻊ
اﻷﺻﺪﻗﺎء ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ
ﻓﻲ إﺟﺎزﺗﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﺮﺑﺎء
دون دﻋﻮة ،ﻟﺘﺘﺤﻮل
اﻹﺟﺎزة إﻟﻰ ﺟﺤﻴﻢ ﻣﺨﻴﻒ.
وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ
وﻳﻨﺴﺘﻮن دﻳﻮك وﻟﻮﺑﻴﺘﺎ
ﻧﻴﻮﻧﻐﻮ وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
ﻣﻮس وآﻧﺎ دﻳﻮب وﻳﺤﻴﻰ
ﻋﺒﺪاﳌﺘﲔ.

دلبلا
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٢٦

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻮم ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش
ﻓﻲ
وﺻﺪﻣﺔ
ﺣﺰن
ً
• اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻬﺠﻮم ﻳﻤﺜﻞ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ ...ورﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻴﺎزة اﻟﺴﻼح

ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺠﺰرة ﺧﻼل ﻣﺜﻮﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﺔ أﻣﺲ )أ ف ب(

وﺳﻂ دﻋﻮات إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺿﺒﻂ
ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
ﻋﺎﺷﺖ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا اﻟﺒﻠﺪ اﻵﻣﻦ ﻓﻲ
اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺮة اﻻرﺿﻴﺔ
أﺟﻮاء ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ واﻟﺤﺰن
ﻏﺪاة اﻟﻬﺠﻮم اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي
ﻗﺎم ﺑﻪ ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻣﺘﻄﺮف ﺿﺪ
ﻣﺴﺠﺪﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺛﺎر اﻟﺤﺎدث
ﺗﺴﺎؤﻻت ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺣﺮﻛﺎت
ﺑﺸﺄن ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة
ً
أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮا
ﻓﻲ اﻟﻐﺮب.

ﺧـ ّـﻴ ـﻤــﺖ ﻣ ـﺸــﺎﻋــﺮ اﻟـ ـﺤ ــﺰن ﻋﻠﻰ
ﻧ ـﻴــﻮزﻳ ـﻠ ـﻨــﺪا ،أﻣـ ــﺲ ،إﺛ ــﺮ اﻟـﻬـﺠــﻮم
اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﻤﺰدوج ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪي
»اﻟـ ـﻨ ــﻮر« و»ﻟـ ـﻴـ ـﻨ ــﻮود« ﻓ ــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش ،واﻟــﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ
ً
ﻣﻘﺘﻞ  50ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺳﺘﺮاﻟﻲ
ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻣﺘﻄﺮف ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺮﻳﻨﺘﻮن
ً
ﺗﺎرﻧﺖ ) 28ﻋﺎﻣﺎ(.
وأﺛـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻮم ﺻـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،اﻟﺒﻠﺪ اﻟــﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد
ﺳ ـﻜــﺎﻧــﻪ  5ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ ﻧ ـﺴ ـﻤــﺔ 1 ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن .وﻫﻲ
ﻻ ﺗﺴﺠﻞ ﺳﻮى ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻗ ـﺘــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳــﻂ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ،
وﺗﻔﺨﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ وﺗﺘﺒﺎﻫﻰ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻔﺎرﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺿﻄﻬﺎد.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺪث ﻧﺎﺟﻮن ﺑﻌﺪ
ﻳـ ــﻮم ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺠ ــﺰرة اﻟ ـﺘ ــﻲ روﻋ ــﺖ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻫﺰت اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﺳﺘﻨﻜﺮت
دول اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﺠـ ــﻮم ﻣـ ـﻨ ــﺪدة
ﺑﺘﺼﺎﻋﺪ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺿﺪ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
وأﻣـ ـ ــﺲ ،ﺗ ــﻮاﻓ ــﺪ أﺷ ـﺨ ــﺎص ﻣﻦ
ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا إﻟﻰ
اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﻮر ،ﺣﻴﺚ ﺳﻘﻂ
اﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻬﻢ وإﻇﻬﺎر ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ
ﻧﺤﻮ  50أﻟﻒ ﺷﺨﺺ وﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ
 1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﺰﻳﺮة.
وراﻓﻘﺖ ﺑﺎﻗﺎت اﻟﺰﻫﻮر رﺳﺎﺋﻞ
ﻣـﻜـﺘــﻮﺑــﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋــﻦ اﻟ ـﺤــﺰن وﻋــﺪم
اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳ ــﻖ ﻣ ـ ــﻦ ﺳ ـ ـﻜـ ــﺎن ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔٍ
وﺻ ـﻔ ـﻬ ــﺎ ﺳ ــﺎﺋ ــﻖ ﻣ ـﺤ ـﻠ ــﻲ ﺑــﺄﻧ ـﻬــﺎ
»ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺰن«.
وﺟـ ـ ـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ إﺣـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ــﺮﺳ ــﺎﺋ ــﻞ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وﺳﻂ اﻟﺰﻫﻮر »آﺳﻒ
اﻧﻜﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا آﻣﻨﻴﻦ ﻫﻨﺎ .ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ
ﺣﺰﻳﻨﺔ ﻟﺨﺴﺎرﺗﻜﻢ«.

أردﻳﺮن
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘـﻬــﺎ ،أﻋـﻠـﻨــﺖ رﺋﻴﺴﺔ
وزراء ﻧـ ـﻴ ــﻮزﻳـ ـﻠـ ـﻨ ــﺪا ﺟ ــﺎﺳ ـﻴ ـﻨ ــﺪا
أردﻳ ــﺮن ،ﺧــﻼل ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ،أﻣ ــﺲ ،ﻣﻊ
اﻟ ـﻨ ــﺎﺟ ـﻴ ــﻦ وﻋ ـ ــﺎﺋـ ــﻼت اﻟ ـﻀ ـﺤــﺎﻳــﺎ
ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ »ﻛــﺎﻧـﺘــﺮﺑــﺮي« ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
وﻣـﻤـﺜـﻠــﻲ اﻟـﺠــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤــﺔ ﻓﻲ
ﻛــﺮاﻳـﺴـﺘـﺸـﻴــﺮش ،أن ﺗ ــﺎرﻧ ــﺖ ،ﻛــﺎن
ﻳﻨﻮي ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺠﻤﺎت أﺧــﺮى ﻗﺒﻞ
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻗﺎﻟﻮا ﻋﻦ اﻟﻤﺬﺑﺤﺔ
• ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ :ﻣﺆﺷﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻣﻌﺎداة اﻷﺟﺎﻧﺐ
واﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أوروﺑﺎ.
• اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي :ﻫــﺬا اﻟﻌﻤﻞ
اﻹرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ
ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻹرﻫــﺎب ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺮﻫﺎ اﻷدﻳــﺎن وﻻ ﻗﻴﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ.
• رﺋﻴﺲ ﺗﺮﻛﻴﺎ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏ ــﺎن :ﻣﻊ ﻫــﺬا اﻻﻋـﺘــﺪاء ﻣﻌﺎداة
اﻹﺳـ ــﻼم ﺗـﺨـﻄــﺖ ﺣ ــﺪود اﻟـﻤـﻀــﺎﻳـﻘــﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻟـﺘـﺼــﻞ إﻟــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
• اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻹﻳـ ـ ــﺮاﻧـ ـ ــﻲ ﺣـ ـﺴ ــﻦ روﺣـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ :ﺿ ـ ـ ـ ــﺮورة اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ـ ّـﺪي
ﻟﻺﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ،واﻟﺘﻲ ﻟﻸﺳﻒ ّ
ﺗﻢ اﻟﻨﻔﺦ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
• وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف :اﻟﻨﻔﺎق اﻟﻐﺮﺑﻲ ّ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﺷﻴﻄﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ّ
ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ.
• »ﺣ ــﺰب اﻟ ـﻠ ــﻪ« :ﻧ ـﺤــﺬر ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨــﺰﻋــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻄــﺮﻓــﺔ ﺿ ــﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
وﺿﺪ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
• رﺋﻴﺴﺔ وزراء اﻟﻨﺮوﻳﺞ إرﻧﺎ ﺳﻮﻟﺒﺮغ :ﻣﺎ ﺟﺮى ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت
اﻷﻟﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺒﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ  22ﻳﻮﻟﻴﻮ  2011أﺻﻌﺐ ﻟﺤﻈﺔ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﻳﺞ.
• ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﺎﺷﻠﻴﻪ :اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ
اﻟﺮﻫﺎب ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ﺗﺬﻛﻴﺮ آﺧﺮ ﺑﺄن اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﻘﺘﻞ.
• رﺋﻴﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻴﻠﻴﺒﻮ ﻏﺮاﻧﺪي :إن ﺳﻔﻚ اﻟﺪم اﻟﺬي
ﻳﺤﺮﻛﻪ اﻟﺤﻘﺪ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ أﻣﺮ ﺻﺎدم ﺟﺪا.
• وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﻧﻮر ﻗﺮﻗﺎش :اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ واﻹرﻫﺎب راﺳﺨﺔ ،وﻳﺠﺐ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ،
ً
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

ووﺻ ـﻠــﺖ رﺋـﻴـﺴــﺔ اﻟ ـ ــﻮزراء إﻟــﻰ
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش واﺿﻌﺔ اﻟﺤﺠﺎب،
ﺑﺮﻓﻘﺔ زﻋﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺳﺎﻳﻤﻮن
ّ
وﺗﺤﺪﺛﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء
ﺑﺮﻳﺪﺟﺰ.
ﻋﻦ »أﺣﻠﻚ ﻳــﻮم« ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻠﺪ،
ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أن »ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻣﺘﺤﺪة
ﻓــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺰن« ،وأﻛـ ــﺪت أن اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺳﺘﺸﺪد اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎدت أردﻳـ ـ ـ ـ ــﺮن ﺑـﺸـﺠــﺎﻋــﺔ
اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻋﺘﻘﻼ
اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﻮزﺗﻪ
أﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎرﺗﻪ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن »اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻛــﺎن رﺣــﺎﻻ وﻛــﺎن ﻓﻲ
ﺣــﻮزﺗــﻪ ﺳــﻼﺣــﺎن ﻧ ــﺎرﻳ ــﺎن آﺧ ــﺮان
ﻓــﻲ ﺳﻴﺎرﺗﻪ اﻟﺘﻲ وﺻــﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣـﻜــﺎن اﻟـﻬـﺠــﻮم ،وﻣ ــﻦ اﻟـﻤــﺆﻛــﺪ أﻧﻪ
ﻛـ ــﺎن ﻳ ـﻨ ــﻮي ﻣ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ ﻫ ـﺠــﻮﻣــﻪ«.
وأوﺿ ـ ـﺤـ ــﺖ» :ﻧ ـﺤ ــﻦ ﺑ ـﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ
إﺟـ ـ ـ ــﺮاء ﻣـ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺎت ﺣ ـ ــﻮل ﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ
ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﺳ ـ ــﻼﻣ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ«.
وأﻛ ــﺪت أن ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﺛــﻼﺛــﺔ أدوار
»ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ« ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻮم أﻫ ـﻤ ـﻬــﺎ
»ﺿ ـﻤــﺎن ﺳــﻼﻣــﺔ وﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﻌـﺒــﺎدة
وأﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎن وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﻳﻦ«.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن دورﻫ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ وﺣــﺪة
اﻟـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮزﻳـ ـﻠـ ـﻨ ــﺪﻳـ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﺣ ــﺰﻧ ـﻬ ــﻢ
وﻋــﺰاﺋـﻬــﻢ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ ان دورﻫــﺎ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن أن ﻳﻜﻮن
ﻟ ــﺪى اﻟـﺠــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻌﺰاء واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺰن ﻣﻔﻴﺪة
ﺑ ـ ــﺄن ﺣ ـﻜــﻮﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ »ﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺶ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
وﺗ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎﺗ ـﻬــﻢ اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﺔ
ﻋـﻨــﺪ ﻓـﻘــﺪﻫــﻢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻐــﺎﻟــﺐ اﻟـﻌــﺎﺋــﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ«.
وﺗـ ـ ـ ـ ــﺮﻏـ ـ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎت ﻓ ــﻲ
ﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ ﻛ ـﻴــﻒ ﻟ ــﻢ ﺗـﺘـﻤـﻜــﻦ اﺟ ـﻬــﺰة
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻣــﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﺎﺗﻞ
رﻏ ــﻢ ﻧـﺸــﺮه آراء ﻣـﺘـﻄــﺮﻓــﺔ .وﻗــﺎﻟــﺖ
أردﻳ ــﺮن إن »اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ
رﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺣـ ـﻤ ــﻞ أﺳـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ ﺣ ـﺼــﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،«2017ﻣﺒﻴﻨﺔ
أن اﻟ ــﺮﺟ ــﻞ اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮ 28
ﻋــﺎﻣــﺎ ﻛ ــﺎن ﻗــﺪ اﺷ ـﺘــﺮى ﺑﻨﺪﻗﻴﺘﻴﻦ
ﻧـﺼــﻒ آﻟﻴﺘﻴﻦ وﺑـﻨــﺪﻗـﻴـﺘــﻲ ﺻﻴﺪ
وﺳﻼﺣﺎ آﺧﺮ.
ّ
وأﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺖ »ﻣـ ـ ـﺠ ـ ـ ّـﺮد أن ﻫ ــﺬا
اﻟـﺸـﺨــﺺ ﺣـﺼــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ
وﺣـ ـ ــﺎز أﺳ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ــﻮع،
ﻳــﺪﻓ ـﻌ ـﻨــﻲ اﻟـ ــﻰ اﻟـ ـﻘ ــﻮل إن اﻟ ـﻨــﺎس

ً
ً
ﻣﺘﻀﺎﻣﻮن ﻣﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻮم ﻳﻀﻌﻮن زﻫﻮرا وﻳﻀﻴﺌﻮن ﺷﻤﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮر أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش أﻣﺲ
ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺘﻐﻴﺮ ذﻟــﻚ ،وﺳﺄﻋﻤﻞ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ« ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ،وﻋ ـﻘ ـﺒ ــﺖ :
»ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺧﺒﺮﻛﻢ ﺷﻴﺌﺎ واﺣﺪا،
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻨﺎ ﺣﻮل اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺳﺘﺘﻐﻴﺮ«،
ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن »اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻔﺘﺮات
ﻣـﺘـﻘـﻄـﻌــﺔ إﻟ ــﻰ ﻧـﻴــﻮزﻳ ـﻠـﻨــﺪا وﺑـﻘــﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ
أن أﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻟﻔﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ« .وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﺎ
وﻻ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛﺪ ﺑﺮﻳﺪﺟﺰ وﺣﺪة
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻴــﻮزﻳ ـﻠ ـﻨــﺪي ﻗــﺎﺋــﻼ:
»أﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻒ وراء
رﺋﻴﺴﺔ وزراﺋـﻨــﺎ ﻣﻌﻜﻢ وﻧــﺪﻳــﻦ ﻣﺎ
ﺣﺪث وﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ دﻋﻤﻜﻢ وإﻇﻬﺎر
ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﺐ واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻜﻢ«.

ﺗﺎراﻧﺖ
ّﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺎراﻧﺖ،
ﻣﻨﻔﺬ اﻻﻋﺘﺪاء ،أﻣﺲ ،أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ُو ّﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ
اﻟﻘﺘﻞ.
ّ
واﺳﺘﻤﻊ ّ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻣﺪرب اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ وﻫﻮ
ً
ﻣـﻜـ ّـﺒــﻞ اﻟ ـﻴــﺪﻳــﻦ وﻳ ــﺮﺗ ــﺪي ﻗﻤﻴﺼﺎ
أﺑ ـﻴــﺾ ﻳﻠﺒﺴﻪ اﻟـﻤـﻌـﺘـﻘـﻠــﻮن ،إﻟــﻰ
اﻟـﺘـﻬـﻤــﺔ اﻟـﻤـ ّ
ـﻮﺟـﻬــﺔ إﻟ ـﻴــﻪ ،وﻫ ــﻮ ﻟﻢ
ّ
ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ
ّ
وﺳﻴﻈﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﺜﻮﻟﻪ
ً
ﻣﺠﺪدا أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ  5أﺑﺮﻳﻞ.
وﻇـ ــﻞ ﺗ ــﺎرﻧ ــﺖ ﺻــﺎﻣ ـﺘــﺎ ﻓ ــﻲ أﺛ ـﻨــﺎء
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻴﻪ.

وذﻛ ـ ــﺮت ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ »ﻧـﻴــﻮزﻳـﻠـﻨــﺪ
ﻫﻴﺮاﻟﺪ« أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ،اﺑﺘﺴﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋ ـ ــﻼم ﺗ ـﺼــﻮره
وﻫﻮ داﺧﻞ ﻗﻔﺺ اﻻﺗﻬﺎم .وأﻇﻬﺮﺗﻪ
اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮر وﻫـ ـ ـ ــﻮ ﻳـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﻌ ــﻼﻣ ــﺔ
»اﻟﻘﺒﻮل« ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ ﺑﻴﺪه ،ﻓﻲ إﺷﺎرة
ﺗـﺴـﺘـﺨــﺪم ﻟـﺘــﺄﻳـﻴــﺪ أﻳــﺪﻳــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ
ﺗﻔﻮق اﻟﺒﻴﺾ.

ﻣﻬﺎﺟﻢ واﺣﺪ
ورﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻗ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻃـ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻴــﻮزﻳ ـﻠ ـﻨــﺪﻳــﺔ ﻣ ــﺎﻳ ــﻚ ﺑـ ــﻮش ﻓﻲ
ﻣـ ــﺆﺗ ـ ـﻤـ ــﺮ ﺻـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓ ـ ــﻲ ،أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،أن
اﻻﻋﺘﺪاء ﻧﻔﺬه ﺗﺎراﻧﺖ وﺣﺪه ،وأﻧﻪ
أﺗﻢ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة
أﻋﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ.
وﻗﺎل ﺑﻮش ،إن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﺗﺎراﻧﺖ ﺑﻌﺪ  36دﻗﻴﻘﺔ
ﻣــﻦ اﻋـﺘــﺪاﺋــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺠﺪ اﻟـﻨــﻮر،
وأﻛﺪ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﺗﺮﺟﺢ أﻧﻪ اﻧﺘﻘﻞ
ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ إﻟــﻰ ﺛــﺎن ﻟﻴﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﻴ ــﻦ وأﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻳـﺘـﺤـﻤــﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻔﺮده.
وأﺷ ـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أن اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻼت
اﻟـﺼــﻮﺗـﻴــﺔ ﺗ ــﺪل ﻋـﻠــﻰ أن ﺗ ــﺎراﻧ ــﺖ،
ﺣﺎول اﻟﻔﺮار وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻃﻮﻋﺎ،
ﻻﻓ ـﺘ ــﺎ إﻟـ ــﻰ اﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎل إﺳـ ـﻨ ــﺎد ﺗﻬﻢ
ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻴﻪ ّ
ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ.

ﻻ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ
ً
وﻧـﻘــﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋﻠﻰ
اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ﻣ ـﻘــﺎﻃــﻊ ﻣ ــﻦ اﻻ ّﻋـ ـﺘ ــﺪاء،
ﺣ ـﻴ ــﺚ أﻣـ ـﻜ ــﻦ رؤﻳـ ـﺘ ــﻪ ﻳ ـﺘ ـﻨــﻘــﻞ ﻣــﻦ

ﻋﺒﺎرات ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺗﺎراﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪﻗﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﺰرﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ
ً
ﺿﺤﻴﺔ إﻟــﻰ أﺧ ــﺮى ،ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﻨﺎر
ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺣﻰ ﺣﺎوﻟﻮا اﻟﻬﺮب.
وأﻛ ـ ــﺪت اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ أن اﻟـﻤـﻘــﺎﻃــﻊ
اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻬﺠﻮم »ﻣﺆﻟﻤﺔ
ً
ﺟــﺪا« ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺬرت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺄن
ﻣﻦ ﻳﻨﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻟـ 10ﺳﻨﻮات.
وﻇـﻬــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟ ــﺬي ﺻـ ّـﻮره
اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎﺟــﻢ ﺑـﺘـﺜـﺒـﻴــﺖ ﻛــﺎﻣ ـﻴــﺮا ﻋﻠﻰ
ﺟﺴﻤﻪ رﺟــﻞ أﺑﻴﺾ ﺣﻠﻴﻖ ﻳﻘﻮد
ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﺣﺘﻰ »ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﻮر« ،ﺛﻢ
ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻳﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻼ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ
إﻟﻰ أﺧﺮى.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ دﻳ ـ ــﻮان
رﺋﻴﺴﺔ اﻟ ــﻮزراء ،ان أردﻳــﺮن ،ﺗﻠﻘﺖ

ّ
ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻐﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ؟
ﻧﺸﺮت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا،
ﺧـ ــﻼل اﻷﻳ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت ،ﻣﻮاد
ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻴ ــﺎدة اﻟ ـﻌ ــﺮق اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ ورﺳــﺎﺋــﻞ
ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻷﻗﻠﻴﺎت.
وﺑـ ـ ــﺚ ﻣـ ـﺴـ ـﻠ ــﺢ ﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎت ﺣـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
»ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ـ ــﻮك« ،ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻬ ـ ـﺠـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﺣـ ــﺪ
اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ .وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻓــﻲ وﻗﺖ
ﻻﺣ ــﻖ ،إن  4أﺷ ـﺨــﺎص اﺣ ـﺘ ـﺠــﺰوا ،وإن
واﺣــﺪا ﻫﻮ ﺑﺮﻳﻨﺘﻮن ﺗﺎراﻧﺖ وﺟﻬﺖ ﻟﻪ
ﺗﻬﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ.
وﻧﺸﺮ ﺣﺴﺎب »ﺑﺮﻳﻨﺘﻮﻧﺘﺎراﻧﺖ« ﻋﻠﻰ
ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ ﻳ ــﻮم اﻷرﺑـ ـﻌ ــﺎء ﺻـ ــﻮرا ﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﺴـﺠــﺪﻳــﻦ ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ﻛــﺮاﻳـﺴـﺘـﺸـﻴــﺮش.
وﻇـﻬــﺮت ﺻ ــﻮرة اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ وﻗــﺪ ﻏﻄﺘﻬﺎ
ﺣﺮوف ﺑﻴﻀﺎء اﻟﻠﻮن ﻷﺳﻤﺎء أﺷﺨﺎص
آﺧﺮﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا أﻋﻤﺎل ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻋ ــﺮﻗ ــﻲ أو دﻳـ ـﻨ ــﻲ ،وإﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرات ﺳــﻼﻓـﻴــﺔ
وأرﻣـﻴـﻨـﻴــﺔ وﺟــﻮرﺟـﻴــﺔ إﻟــﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت
وأﺣﺪاث ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗـﻐــﺮﻳــﺪات أﺧ ــﺮى ﻧﺸﺮﻫﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ،إﺷﺎرات
إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻴﺾ
وﻣ ـﻘ ــﺎﻻت ﻋ ــﻦ اﻟـﻤـﺘـﻄــﺮﻓـﻴــﻦ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﻴﻦ

)أ ف ب(

ﻗــﻲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻗﺼﺺ ﻋــﻦ ﺟﺮاﺋﻢ
ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﻴﻦ.
وﻧ ـﺸ ــﺮ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﺎب ،اﻟـ ــﺬي أﻧـﺸــﺊ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ 63 ،ﺗﻐﺮﻳﺪة وﺑﻠﻎ ﻋﺪد
ً
ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ  318ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ.
ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﺷـ ـ ـﺨ ـ ــﺺ ﺿ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻊ ﻓ ــﻲ
اﻟ ـﻬ ـﺠ ــﻮﻣ ـﻴ ــﻦ ،ﺑ ــﺎﻧ ـﺘ ـﻈ ــﺎم ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺒ ــﺪو،
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﻮرات ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪى »ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ.أو.آي
ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎﻟﻲ إﻧﻜﻮرﻳﻜﺖ« اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄﻧﻪ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮ أي ﻣﺤﺘﻮى ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻨﺼﻒ
ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ) 0030ﺑـﺘــﻮﻗـﻴــﺖ
ﻏــﺮﻳ ـﻨ ـﺘــﺶ( ،اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ ،ﻗ ــﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻬــﻮل ﻟـﻠـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ» :ﺳ ـ ــﻮف أﻧـﻔــﺬ
ً
اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮم ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻐ ــﺰاة وﺳ ــﺄﻗ ــﻮم أﻳـﻀــﺎ
ﺑﻨﺸﺮ ﺑﺚ ﺣﻲ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ )ﻓﻴﺴﺒﻮك(«.
واﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺸﻮر
ﻋﻠﻰ ﺻﻮر وﺷﻌﺎرات ﻧﺎزﻳﺔ.
واﺷ ـﺘ ـﻤــﻞ ﻣ ـﻨ ـﺸــﻮر ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪم
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻬ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ راﺑـ ـ ــﻂ ﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن ﻣ ــﻦ 74
ﺻـﻔـﺤــﺔ ،ﺟ ــﺎء ﻓـﻴــﻪ أن ﻣــﺎ دﻓـﻌــﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻬﺠﻮم ﻫﻮ »اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺾ«،
وﻫــﻲ ﻋـﺒــﺎرة ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻮن
اﻟﺒﻴﺾ ﻟﻮﺻﻒ آﺛــﺎر اﻟﻬﺠﺮة واﻟــﺰﻳــﺎدة
ﻓﻲ أﻋﺪاد ﺳﻜﺎن أﻗﻠﻴﺎت.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮر أﻳـﻀــﺎ راﺑﻄﺎ

ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك ﻳﺴﻤﻰ
»ﺑﺮﻳﻨﺘﻮن.ﺗﺎراﻧﺖ «9.وﻫﻮ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺬي
ﻧـﺸــﺮ ﻋـﻠـﻴــﻪ اﻟ ـﺒــﺚ اﻟ ـﺤــﻲ ﻟـﻠـﻬـﺠــﻮم ﻋﻠﻰ
أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﺴـﺠــﺪﻳــﻦ .وﺗ ــﻢ إﻏـ ــﻼق ﺣـﺴــﺎب
»ﺑﺮﻳﻨﺘﻮﻧﺘﺎراﻧﺖ« ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،وﺣﺴﺎب
»ﺑﺮﻳﻨﺘﻮن.ﺗﺎراﻧﺖ «9.ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﺑﻌﺪ
وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﻦ.
وﻗ ــﺎل »ﻓـﻴـﺴـﺒــﻮك« ﻋـﻠــﻰ »ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ« إن
»اﻟﺸﺮﻃﺔ أﺑﻠﻐﺘﻨﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﻘﻄﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ،
وﻗﻤﻨﺎ ﺑـﺤــﺬف ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﻋﻠﻰ
ﻓﻴﺴﺒﻮك وإﻧـﺴـﺘـﻐــﺮام ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟﻤﻘﻄﻊ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ...ﻧﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺤﺬف
أي إﺷ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺔ أو دﻋـ ـ ــﻢ ﻟـﻬــﺎ
وﻟﻤﻨﻔﺬﻫﺎ أو ﻣﻨﻔﺬﻳﻬﺎ ﻓﻮر ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ«.
وﻧـﺸــﺮ »ﻳــﻮﺗ ـﻴــﻮب« اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻐﻮﻏﻞ
ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« أﻳﻀﺎ» :روﻋﺘﻨﺎ اﻟﻤﺄﺳﺎة
اﻟﺒﺸﻌﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا«.
وﻗـ ــﺎل ﻣـﻤـﺜــﻞ ﻟـ ـ »ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ« إن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
»ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺒﺎﻟﻎ اﻟﺤﺰن« ﻟﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
ﻗﺘﻞ .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ» :ﻟﺪى )ﺗﻮﻳﺘﺮ( آﻟﻴﺎت
ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺪﻗﺔ وﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﻔﺎن ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻠﺤﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ« .وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴﺎن:
»ﻧ ـﺘ ـﻌــﺎون أﻳ ـﻀــﺎ ﻣ ــﻊ اﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ«.
)ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا  -روﻳﺘﺮز(

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻬﺠﻮم ﻗﺒﻞ
دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ إﻗــﺪاﻣــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
وأﺿـ ـ ــﺎف أن اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن وﺻـ ــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮان اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻷردﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮن ﻗـﺒــﻞ
اﻟﻬﺠﻮم ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ  10دﻗﺎﺋﻖ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ
ً
وﻗ ـﻌ ــﺖ ،وأﻧـ ــﻪ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺗـﻔـﺴـﻴــﺮا ﻟﻤﺎ
ً
ﻗــﺪ ﺣ ــﺪث ،ﻣ ـﺸ ــﺪدا ﻋـﻠــﻰ أن »ﻣﻨﻊ
اﻻﻋﺘﺪاء ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ«.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ وﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ــﺔ ﻓــﻲ
ً
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻃ ـ ــﺔ ﺧـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻠ ـﻐ ـﺘ ـﻴ ــﻦ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻷردﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﺎ ﻟﻄﻤﺄﻧﺘﻬﻢ.
واﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻃ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮزﻳـ ـﻠـ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ ،ﻧ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ ﺣ ـﺴــﻦ،
ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﺑﺘﺤﻴﺔ اﻹﺳﻼم ،وﺑﺎﻟﺤﻤﺪ

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺪﻳﻦ ...و»ﻛﻴﺮ«
ّ
ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
دان اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ﻫﺠﻮم اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ ﺑﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا .وﻏــﺮد ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،ﻗﺎﺋﻼ» :أﻗﺪم أﺣﺮ ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ وأﻃﻴﺐ اﻷﻣﻨﻴﺎت ﻟﺸﻌﺐ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪا
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺠﺰرة اﻟﻤﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ ،ﻟﻘﺪ
ﻗﺘﻞ ﻋـﺸــﺮات اﻷﺑــﺮﻳــﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺒﺜﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻘﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪا
ﺑﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﺪدت اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة إﺟ ـ ــﺮاءات اﻷﻣ ــﻦ ﺣ ــﻮل اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ،
ﻗ ــﺎل ﻧـﻬــﺎد ﻋ ــﻮض ﻣــﺪﻳــﺮ »ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ  -اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ« ) ّﻛ ـﻴــﺮ( ،ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ،إﻧﻪ ﺣﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3آﻻف ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة »ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻫﺠﺮ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ«.
وأﻟﻘﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ »ﻛﻴﺮ« ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﻋــﻦ ﺗــﺰاﻳــﺪ ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ وﺻﻔﻪ
»ﺑـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت إدارة اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ
واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وﺗﻔﻮق اﻟﻌﺮق اﻷﺑـﻴــﺾ« .وﻗﺎل
ﻋ ــﻮض ﻓ ــﻲ اﻟـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﻲ» :اﻗـﺘـﺒــﺲ
اﻹرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﻓــﻲ ﻧـﻴــﻮزﻳـﻠـﻨــﺪا ،ﻣــﻦ أﻗـ ــﻮال أﻗــﻮى
رﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ .وأود أن
أﺧﺎﻃﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﺗﺮاﻣﺐ :ﺳﻴﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻛﻠﻤﺎﺗﻚ
ﺗﺆﺛﺮ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻚ ﺗﺆﺛﺮ .إﻧﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة
أﺑﺮﻳﺎء ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ وﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

ﻟﻠﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ،
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻛـﻤ ـﺴـﻠـﻤــﺔ ﻓ ـﺨ ــﻮرة
ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﺎ ،وﻛﺸﺮﻃﻴﺔ ﺻﺪﻣﺖ ﻣﻦ
اﻟﺤﺎدث اﻟﺮﻫﻴﺐ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ إن اﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ ﻻ ﺗــﺪﺧــﺮ
ﺟﻬﺪا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،وﺗﻘﻮم ﺑﻜﻞ
ﺷﻲء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ
أن رﺟ ـ ــﺎل اﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ ﻳ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻮن ﻣﻊ
ﻗﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟ ــﻮﺟ ــﻮد ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدات
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻳﺴﺘﺸﻴﺮش،
ﺣﻴﺚ وﻗﻊ اﻟﺤﺎدث.

زﻳﺎرات ﺗﺮﻛﻴﺎ
وﻓــﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ،ﻗــﺎل ﻣﺴﺆول

ﻟﻘﻄﺎت
اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺻﻠﺖ ﺑﻌﺪ ٢٠
دﻗﻴﻘﺔ واﻹﺳﻌﺎف ﺑﻌﺪ ٣٠
اﺷ ـﺘ ـﻜــﻰ اﻟ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺎن
ﺳ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺪاﻟـ ــﺪﻳـ ــﻦ ،اﻟ ـ ــﺬي
ﻛـ ـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ أﺣـ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺠــﺪﻳــﻦ
اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﺑﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،ﺗﺄﺧﺮ
وﺻ ــﻮل اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ واﻹﺳ ـﻌــﺎف
إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺠﺪاﻟﺪﻳﻦ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
» «New Zeland Herald
إن »اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻃ ـ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺖ
ﻻﺗـﺼــﺎﻻﺗـﻨــﺎ ﺑـﻌــﺪ  20دﻗﻴﻘﺔ،
وﻧ ـﺤ ــﻦ ﻓ ــﻲ وﺳـ ــﻂ اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ،
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴ ــﻦ وﺻـ ـﻠ ــﺖ ﺳـ ـﻴ ــﺎرات
اﻹﺳﻌﺎف ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ«.

آﺑﺎء وأﻃﻔﺎل
ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺴﻌﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،
وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺑﻴﻦ
ذراﻋـ ـ ـ ــﻲ واﻟ ـ ـ ـ ــﺪه ،ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮم
اﻹرﻫ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺳـﻠـﻄــﺖ
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋ ـ ــﻼم اﻟ ـﻀ ــﻮء ﻋﻠﻰ
ﻗـﺼــﺔ اﻟـﻨـﻴــﻮزﻳـﻠـﻨــﺪي ﻣــﻦ أﺻــﻞ
ً
ﻋﺮاﻗﻲ أدﻳﺐ ﺳﺎﻣﻲ ) 52ﻋﺎﻣﺎ(،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي أﺻ ـ ـﻴـ ــﺐ وﻫـ ـ ــﻮ ﻳـ ـﺤ ــﺎول
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﺠﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم.

foreigndesk@aljarida●com

دوﻟﻴﺎت
اﻹرﻫﺎﺑﻲ ...ودﻋﻮات ﻟﻮﻗﻒ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
• اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻛﺎن ﻳﻨﻮي ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻬﺠﻮم ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
إﻣﺎم أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ:
ﺛﻘﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻟﻢ ﺗﻤﺲ

أﻋﻠﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ،إﻣﺎم
ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻴﻨﻮود ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ّ
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش ،أن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن
ﻓﻲ
ّ
ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ وﻃﻨﻬﻢ،
ً ّ
ّ
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ »ﻟﻦ
واﻋﺪا ﺑﺄن
ً
ّ
ﻳﻤﺴﻮا أﺑﺪا ﺛﻘﺘﻨﺎ«.

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻳﻐﻠﻘﻮن
ﻳﻬﻮد
ً
ُ
ﻛﻨﺴﻬﻢ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ

ّ
ّ
ﻣﺤﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ »ﻛﺎﻧﺘﺮﺑﻴﺮي« ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ أﻣﺲ )أ ف ب(
ﺗﺘﺤﺪث
رﺋﻴﺴﺔ وزراء ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪا

»ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺘﻮ« إرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ  ٧٣ﺻﻔﺤﺔ
ﻋﻨﺼﺮي إﻳﻄﺎﻟﻲ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺴﺠﻮن ﻳﺘﺒﺮأ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم

ﺗﺮﻛﻲ رﻓﻴﻊ إن ﻣﻨﻔﺬ اﻻﻋﺘﺪاء ﻓﻲ
ﻧ ـﻴــﻮزﻳ ـﻠ ـﻨــﺪا أﺟ ـ ــﺮى رﺣ ـ ــﻼت ﻋــﺪة
إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺘﺘﺒﻊ أﻧﺸﻄﺘﻪ واﺗﺼﺎﻻﺗﻪ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻤـﺼــﺪر ،اﻟ ــﺬي ﻃﻠﺐ
ﻋـ ــﺪم ﻛ ـﺸــﻒ ﻫ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻪ» :ﻧ ـﻌ ـﺘ ـﻘــﺪ أن
اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ زﻳــﺎرة دول
أﺧـ ــﺮى )اﻧ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ( ﻓﻲ
أوروﺑـ ـ ــﺎ وآﺳ ـﻴ ــﺎ وإﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ .ﻧﺤﻦ
ﻧﺤﻘﻖ ﻓــﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ
واﺗﺼﺎﻻﺗﻪ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد«.
وأﻓـ ــﺎدت وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋ ــﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ
ﻋﺪة ﺑﺄن اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ أﻃﻠﻖ ﺗﻬﺪﻳﺪات
ّ
ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ »ﺑﻴﺎن« ﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
ً
وﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪّ ،
ﺗﺤﺪث ﺧﺼﻮﺻﺎ

إﻧﻘﺎذ زوﺟﻬﺎ
ﺣﺎوﻟﺖ ُ
اﻟﻤﻘﻌﺪ ﻓﻘﺘﻠﺖ

ّ
ﺻـ ـ ـ ــﻔـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰار ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺠـ ــﺪي
ﻧ ـﻴــﻮزﻳ ـﻠ ـﻨــﺪا اﻟـﺒـﻨـﻐــﺎﻟـﻴــﺔ ﺣﺴﻨﺔ
آرا ﺑﺎرﻓﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ إﺟﻼء
زوﺟ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻌ ــﺪ ﻋـ ــﻦ ﻣـﺴـﺠــﺪ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﻮر ،واﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮار ﺑـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ واﺑـ ــﻞ
اﻟﺮﺻﺎص ،اﻟﺬي أﻃﻠﻘﻪ اﻟﺴﻔﺎح
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ.
وﻗـ ـ ــﺎل أﺣـ ــﺪ أﻗ ـ ـ ــﺎرب ﺑ ــﺎرﻓ ـﻴ ــﻦ:
»ﻗ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻗ ـﺴ ــﻢ
اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء ﺑـﻤـﺴـﺠــﺪ اﻟ ـﻨ ــﻮر ،وﻛ ــﺎن
زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﻘﻌﺪ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺮﺟﺎل ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮت
اﻟﺮﺻﺎص ،ﻫﺮﻋﺖ ﻹﻧﻘﺎذه وﻗﺘﻠﺖ
ﺑــﺮﺻــﺎص اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ« ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﻧﺠﺎ زوﺟﻬﺎ ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ
ﻧﻘﻠﻮه إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ
اﻟﻬﺠﻮم.

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﻮاﺟﻪ اﻹرﻫﺎﺑﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﻘــﺪم اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ ﻧﺤﻮ
ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻴﻨﻮد ،وﻗﺘﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻓ ــﻲ ﻃــﺮﻳ ـﻘــﻪ ،ﻟ ــﻢ ﻳﺨﺘﺒﺊ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ) 48ﻋﺎﻣﺎ( ﺑﻞ اﻟﺘﻘﻂ
أول ﺷﻲء أﻣﺎﻣﻪ ،وﻫﻮ آﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ

ﻋـ ـ ــﻦ ﻛ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺪراﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ آﻳـ ـ ـ ــﺎ ﺻ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺎ
ﻓ ـ ــﻲ اﺳـ ـﻄـ ـﻨـ ـﺒ ــﻮل ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺣــﻮﻟ ـﻬــﺎ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﻮن ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺠ ـ ــﺪا ﺑ ـﻌ ــﺪ
ﺳ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ
اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم  ،1453وﺗﺤﻮﻟﺖ
ﺑـ ـﻌ ــﺪ ذﻟـ ـ ــﻚ ﻣ ـﺘ ـﺤ ـﻔ ــﺎ .وﻗـ ـ ـ ــﺎل إﻧ ـﻬــﺎ
»ﺳﺘﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻣﺂذﻧﻬﺎ«.

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
وأﻋﻠﻨﺖ ﺳﻠﻄﺎت ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﻓﺘﺢ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮل زﻳﺎرة أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ
اﻻﻋـﺘــﺪاء ﻳــﻦ إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻴﻦ 9
و 15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺒﻠﻐﺎري ﻣﻼدﻳﻴﻦ ﻣــﺎرﻳـﻠــﻮف ان
رﺟ ــﺎل اﻻﻣ ــﻦ ﻳ ـﻘــﻮﻣــﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ

ً
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎن ،ﻣـ ـﺤ ــﺎوﻻ ﺗﺸﺘﻴﺖ
اﻧﺘﺒﺎه اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي رﻛﺾ
ﻋﺎﺋﺪا إﻟﻰ ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺳﻼح آﺧﺮ ،ﻋﻨﺪﻫﺎ أﻟﻘﻰ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻋﻠﻴﻪ .وﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ» :دﺧﻞ
ﺳﻴﺎرﺗﻪ ،ﻓﺄﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ
ارﺗﻄﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﺬﺗﻪ ﻛﺎﻟﺴﻬﻢ
وﻫـﺸـﻤـﺘـﻬــﺎ ،ﺗـﻬـﺸــﻢ اﻟ ــﺰﺟ ــﺎج
اﻷﻣــﺎﻣــﻲ ،ﻟـﻬــﺬا اﻟـﺴـﺒــﺐ ﺷﻌﺮ
ﺑﺎﻟﺬﻋﺮ«.

 ١٠ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻋﺮب
أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺼﺮ ،أﻣــﺲ ،وﻓــﺎة
أﺣـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﺘ ــﺄﺛ ــﺮا
ﺑـ ـﺠ ــﺮوح أﺻـ ـﻴ ــﺐ ﺑ ـﻬ ــﺎ ﺧ ــﻼل
ﻫـﺠــﻮم ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،ﻣﻤﺎ رﻓﻊ
ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ إﻟﻰ
 4ﻗﺘﻠﻰ وﻣﺠﻤﻮع اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
اﻟﻌﺮب إﻟﻰ  .10وأﻛــﺪت ّ
ﻋﻤﺎن
ﻣـﻘـﺘــﻞ  3أردﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳـﻘــﻂ ﻻﺟ ــﺊ ﺳ ــﻮري ﻛ ــﺎن ﻗﺪ
وﺻـ ــﻞ إﻟـ ــﻰ ﻧ ـﻴــﻮزﻳ ـﻠ ـﻨــﺪا ﻣﻨﺬ
أﺷ ـﻬــﺮ ﻣــﻊ ﻋــﺎﺋـﻠـﺘــﻪ ،ﻛـﻤــﺎ ﻗﺘﻞ
ﻣ ــﻮاﻃ ــﻦ ﻓ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨــﻲ واﺣ ـ ــﺪ،
وﺗﻮﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ
ﺳﻌﻮدي ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﺮﺑﻲ.

اذا ﻛــﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎرﻳﻴﻦ او اﺟﺎﻧﺐ
ﺧﻼل وﺟﻮده داﺧﻞ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ.
وﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺪﻧــﻲ ،وﺻ ــﻒ رﺋـﻴــﺲ
اﻟ ــﻮزراء اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﺑﺄﻧﻪ
»ﺷ ـ ـﺨـ ــﺺ ﻋـ ـﻨـ ـﻴ ــﻒ ﻣـ ـﺘـ ـﻄ ــﺮف ﻣــﻦ
اﻟـﻴـﻤـﻴــﻦ« ،وأﻣ ــﺮ ﺑﺘﻨﻜﻴﺲ اﻷﻋ ــﻼم
ً
ﺣﺪادا .وﻳﺘﺴﺎءل اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﺎذا وﻗﻊ
ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺪاء اﻻرﻫﺎﺑﻲ اﻟﻤﺮوع ﻓﻲ
ﺑﻠﺪ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻛﺜﺮ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻣﻨﺎ وﺳــﻼﻣــﺎ؟ .وﻫــﺬا
اﻟﺒﻠﺪ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ ،اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون
اﻟـﻤـﺴـﻠـﻤــﻮن ﺑــﻮﺻ ـﻔــﻪ »ﺟ ـﻨ ــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷرض« ،ﻳﺄﺗﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻳﺴﻠﻨﺪا
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

وﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﺠﻮل ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻃﻴﻮن
ﻋ ـ ــﺎدة دون ﺳ ـ ــﻼح ،ﻳ ـﺠ ــﺪ اﻵﺑ ـ ــﺎء
ﺻ ـﻌــﻮﺑــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮح ﺗـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ﻣﺎ
ﺣــﺪث ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺎوﻟﻮن
ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻬﻢ اﻟﺤﺎدث.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻷب ﻛ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺲ اﻟـ ـ ـ ــﺬي
اﺻﻄﺤﺐ اﻃﻔﺎﻟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
 4و  9و 12ﻋﺎﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺠﺪ
ّ
ﻟﻴﻨﻮود ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻞ  7اﺷﺨﺎص إن
ﻣﺴﻠﺤﺎ واﺣــﺪا »أوﺿــﺢ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ
ﻫـﻨــﺎك ﻣـﻜــﺎن ﺑﻌﻴﺪ ﺟ ــﺪا« ﻋــﻦ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺪاءات.
ً
ً
وﺗﺎﺑﻊ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك »ﺧﻄﺎ رﻓﻴﻌﺎ
ﺑـﻴــﻦ إﺧ ـﺒــﺎر اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل أن ﻫ ــﺬا ﻫﻮ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث ،وﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ
ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻷﻣﻮر«.
وﻋـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺮﺑـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻛ ــﺮﻳ ــﺲ
وأﻃﻔﺎﻟﻪ ،ﺣﺎوﻟﺖ ﺷﺮﻃﻴﺔ ّ
ﻣﺪﺟ ّﺠﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻼح أن ﺗﺸﺮح ﻟﻄﻔﻠﺘﻴﻦ أﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻤﺎ ،إﻻ
ّ
ّ
أن إﺣــﺪاﻫ ـﻤــﺎ ﺑــﺎﻏـﺘـﺘـﻬــﺎ ﻗــﺎﺋـﻠــﺔ إن
اﻟﻤﺴﻠﺢ اﺳﺘﺨﺪم ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ أﻳﻀﺎ
ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
وﻧ ـﻴ ــﻮزﻳ ـﻠ ـﻨ ــﺪا ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎن
اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻓﻬﻨﺎك ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ
ﺣﻮادث ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ وﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎدﻳﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﺗ ـﺤــﺪث ﺑـﻴــﻦ اﻟﻔﻴﻨﺔ
واﻷﺧـ ــﺮى ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه
وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم ﻷﻧ ـﻬ ــﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗ ـ ــﺎل ﻟ ــﻮﻛ ــﻲ ﺳـﻤـﻴــﺚ إن »ﻫ ــﺬا
ﻟ ـﻴ ــﺲ ﺷ ـﻴ ـﺌــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﻧـﺘــﻮﻗـﻌــﻪ
ﻋﻠﻰ أراﺿـﻴـﻨــﺎ« ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ أوﺿــﺢ

ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻣــﻦ  73ﺻﻔﺤﺔ ،ﻋـﻨــﻮاﻧــﻪ The Great
» Replacementاﻻﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪال اﻟ ـﻌ ـﻈ ـﻴــﻢ« ،وﻧ ـﺸــﺮه
ﺑﺤﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺰرة ،اﻟﺘﻲ
ارﺗﻜﺒﻬﺎ وﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ  50ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳــﺆدون ﺻﻼة
اﻟﺠﻤﻌﺔ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻓــﻲ ﻣﺴﺠﺪﻳﻦ ﺑﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا،
ً
ﻗــﺎل اﻷﺳـﺘــﺮاﻟــﻲ ﺑﺮﻳﻨﺘﻮن ﺗــﺎراﻧــﺖ ) 28ﻋــﺎﻣــﺎ( ،إن
ﻣــﺎ دﻓﻌﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺠﻮم ﻫــﻮ »اﻹﺑ ــﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺾ« ،وﻫــﻲ ﻋـﺒــﺎرة ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻮن
اﻟﺒﻴﺾ ﻟﻮﺻﻒ آﺛــﺎر اﻟﻬﺠﺮة واﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓﻲ أﻋــﺪاد
ً
ﺳﻜﺎن أﻗﻠﻴﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻳﺄﻣﻞ أن ﻳﻤﻨﺤﻮه ﺟﺎﺋﺰة
ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم ،ﺛﻢ ﻗﺎرن ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻴﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ ،ﻋﺒﺮ
ﺗﻠﻤﻴﺤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻔﺮج ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ  27ﺳﻨﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻗﻀﺎه ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ ﻓﻲ ﺳﺠﻨﻪ ﺑﺠﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﻗﺎل ﻣﺎﻏﻨﻮس راﻧﺴﺘﻮرب ﻣﺪﻳﺮ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ
»ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﺤﺮب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ« ،اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ »ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ« اﻟﻤﻌﺮوف
ﺑﻜﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ،إﻧــﻪ ﻗــﺮأ ﻫﺬ
»اﻟﻤﺎﻧﻴﻔﺴﺘﻮ« اﻻرﻫﺎﺑﻲ وﺣﻠﻠﻪ ،ووﺟﺪ أن ﺗﺎراﻧﺖ
ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﺑﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ )رﺑﻤﺎ
ﻋـﺒــﺮ اﻹ ﻧ ـﺘــﺮ ﻧــﺖ( ﻟﻠﻤﺘﻄﺮف اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ
ً
اﻧ ــﺪﻳ ــﺮز ﺑــﻮﻫــﺮﻧــﻎ ﺑــﺮﻓـﻴــﻚ ،وأن ﺑـﻴــﺎﻧــﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺟــﺪا
ﺑـﺒـﻴــﺎن ﻣــﻦ  1500ﺻـﻔـﺤــﺔ ﻛـﺘـﺒــﻪ ﺑــﺮﻳـﻔـﻴــﻚ وﻧـﺸــﺮه
ً
»أوﻧﻼﻳﻦ« أﻳﻀﺎ ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻣﺠﺰرة ﻣﺰدوﺟﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﻴﻢ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻴﺴﺎري ،ﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ
ً
اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺨﻬﺎ.
وﻗﺎل راﺳﻨﺘﻮرب إن ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ورد
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺳﻠﻔﻪ ﺑﺮﻳﻔﻴﻚ» ،ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻗــﺬارة« ،ﻓﻔﻴﻪ
ً
ً
ً
ﻳﻈﻬﺮ ﻛــﺎرﻫــﺎ وﻣـﻌــﺎدﻳــﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ» ،ﻛﻤﺎ
ّ
ﻛﺮﻳﺲ أن اﻻﻋﺘﺪاء أﻇﻬﺮ أن ﻋﺰﻟﺔ
ﻧ ـﻴــﻮزﻳ ـﻠ ـﻨــﺪا اﻟ ـﺠ ـﻐــﺮاﻓ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻢ ﺗﻌﺪ
ً
ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﺼﻞ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ .وﻗﺎل إن اﻻﻋﺘﺪاء
»اﻇ ـﻬــﺮ أﻧ ــﻪ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﻧ ــﺪﻣ ــﺎج ﻓﻲ
ﻣ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻞ وﻟ ـﻄ ـﻴ ــﻒ ،وﻓ ــﻲ
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ،ﻳـﻤـﻜـﻨــﻪ أن ﻳﻨﺨﺮط
ﻓ ــﻲ ﻣـﺠـﺘـﻤــﻊ آﺧـ ــﺮ ﻳ ـﻌ ــﺰز أﻓ ـﻜ ــﺎره
وﻏﻀﺒﻪ«.

إداﻧﺎت
وأﺛﺎر اﻻﻋﺘﺪاء ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ
واﻻﺳـﺘـﻴــﺎء ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ .واﻋﺘﻤﺪ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎ ﺻـﺤــﺎﻓـﻴــﺎ

ﺳﻴﻨﺎﺗﻮر أﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻣﺘﺸﺪد
ﻳﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ ﺷﺎب رﺷﻘﻪ ﺑﺒﻴﻀﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮم ﻟﻺﺳﻼم
أﻗـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎﺗـ ــﻮر اﻷﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﻟـ ـ ــﻲ ﻋــﻦ
ﻛــﻮﻳـﻨــﺰﻻﻧــﺪ )ﺷ ـﻤــﺎل ﺷ ــﺮق أﺳـﺘــﺮاﻟـﻴــﺎ(
ﻓﺮاﻳﺰر أﻧﻴﻨﻎ ،ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮف،
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـ ــﺮب ﺷ ـ ــﺎب رﺷـ ـﻘ ــﻪ ﺑـﺒـﻴـﻀــﺔ
أﻣ ـ ــﺲ ،ﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﻋـﻘــﺪه
ﻓــﻲ ﻣـﻠـﺒــﻮرن ،ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟـ ــﻺﺳـ ــﻼم ،ﻏ ـ ــﺪاة ﻣــﺬﺑـﺤــﺔ
اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش
ﺑﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
وأﻟـ ـﻘ ــﻰ اﻟـ ـﺸ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻬ ــﻮل ﺑ ـﻴ ـﻀــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎﺗــﻮر ،اﻟـ ــﺬي رد ﺑـﺼـﻔـﻌــﻪ ﻣـ ــﺮارا ﻋﻠﻰ
وﺟﻬﻪ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮدﻋﻪ رﺟﻞ أﻣﻦ.
وأﺛﺎر أﻧﻴﻨﻎ ﻣﻮﺟﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أﻣﺲ اﻷول،
ﺑﻘﻮﻟﻪ إن ﻣﺠﺰرة ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
»ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﻬـﺠــﺮة اﻟ ــﺬي أﺗ ــﺎح ﻟﻤﺘﻌﺼﺒﻴﻦ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا«.
وﻛـﺘــﺐ ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن» :ﻟﻨﻜﻦ واﺿـﺤـﻴــﻦ ،رﺑﻤﺎ
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺿﺤﻴﺔ اﻟـﻴــﻮم ﻓــﻲ اﻟﻌﺎدة
ﻫــﻢ اﻟـﻤـﻨـﻔــﺬون ،ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻳﻘﺘﻞ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ
دﻳﻨﻬﻢ«.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف» :اﻟـ ــﺪﻳـ ــﻦ اﻹﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ ﺑـﺒـﺴــﺎﻃــﺔ
ﻫــﻮ أﺻ ــﻞ وأﻳــﺪﻳــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻨــﻒ ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮن

اﻟﺴﺎدس ...ﻳﺒﺮر اﻟﺤﺮوب اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ أي
أﺣﺪ ﻳﻌﺎرﺿﻪ وﻳﺪﻋﻮ ﻟﻘﺘﻞ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ« ،ﻣﺘﻄﺎوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻜﻮت ﻣﻮرﻳﺴﻮن إن
ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر »ﻣـﻘــﺮف« ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧــﻪ »ﻻ
ﻣﻜﺎن ﻟﻪ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ«.
وأﻋﻠﻦ ﻣﻮرﻳﺴﻮن أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ
وﺣﺰب »اﻟﻌﻤﺎل« اﻟﻤﻌﺎرض ﻳﻨﺎﻗﺸﺎن اﻗﺘﺮاﺣﺎ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻟـﻄــﺮﺣــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻮم إﻟﻰ أﻧﻴﻨﻎ .وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺰﺑﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ أن ﻳﺬﻫﺒﺎ إﻟــﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻴﺦ
أﻧﻴﻨﻎ ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ.
)ﻣﻠﺒﻮرن  -أ ف ب(

ﻳﻈﻬﺮ ﻛﺈرﻫﺎﺑﻲ ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻣﺘﻄﺮف ،ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
ً
ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻣ ـﺸـ ّـﻮه« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺗــﺎراﻧــﺖ »ﻫــﻮ ﻇﺎﻫﺮة
ً
ﺧﻄﻴﺮة« ،ﻣﺒﺪﻳﺎ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻘﻂ
إﻟﻰ ﻣﻮﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻜﺮر.
واﻣﺘﺪ اﻟﻘﻠﻖ ﺣﺘﻰ إﻟﻰ ﺟﻬﺎز  MI6اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ« ،ﺑﻌﺪد
ً
أﻣﺲ ،أﻧﻪ ﺑﺪأ ﻳﺤﻠﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺣﺪث وﻳﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ،
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛــﺎن ﻟﻤﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺠﺰرة ﻣﻨﺎﺻﺮون
ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻀﻪ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪة ﻟﻨﺪن ،اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ اﻷﺻﻞ ﺻﺎدق ﺧﺎن.
وﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﺸــﻮر اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪم ﺗ ــﺎراﻧ ــﺖ اﺳ ــﻢ ﻃﻔﻠﺔ
ﺳﻮﻳﺪﻳﺔ ﺗﺪﻋﻰ إﺑﺎ اوﻛﻴﺮﻟﻮﻧﺪ ،ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺠﻮء
أوزﺑﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻛﺄﺣﺪ ذراﺋﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺠﻮم.
وأﺷﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ أن اﺳﻢ ﻟﻮﻛﺎ ﺗﺮاﻳﻨﻲ ،وﻫﻮ
إﻳﻄﺎﻟﻲ ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻣﺘﺸﺪد ﻣﺴﺠﻮن ﻹداﻧﺘﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺘﻞ ذات دواﻓﻊ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻛ ــﺎن ﻣـﺤـﻔــﻮرا ﻋـﻠــﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﺳ ــﻼح اﺳـﺘـﺨــﺪﻣــﺖ ﻓﻲ
ﻣﺠﺰرة ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش.
و ﻗ ــﺎل ﺟﻴﺎﻧﻠﻮﻛﺎ ﺟﻴﻠﻴﺎﻧﻴﻠﻲ ،و ﻫ ــﻮ ﻣﺤﺎﻣﻲ
ﺗﺮاﻳﻨﻲ ،ﻋﺒﺮ اﻹذاﻋﺔ إن ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺗﺎب و»ﻳﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﺑﺸﺪة« ﻋﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا.
ً
وﻗـ ــﺎل اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ إن »أرﺿ ـﻨ ــﺎ ﻟ ــﻦ ﺗ ـﻜــﻮن ﻳــﻮﻣــﺎ
ﻟـﻠـﻤـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ،وﻫـ ــﺬا اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ اﻟـ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻟـﻠــﺮﺟــﺎل
ً
اﻟـﺒـﻴــﺾ ﺳـﻴـﻈــﻞ ﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ،وﻟ ــﻦ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻌــﻮا ﻳــﻮﻣــﺎ
اﺳﺘﺒﺪال ﺷﻌﺒﻨﺎ« .وأﺿــﺎف» :اﺧﺘﺮت ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
ً
ﻷﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻻ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ اﻧﻪ أراد اﺳﺘﻬﺪاف
ﻣﻴﺮﻛﻞ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻓﺘﺤﺖ أﺑــﻮاب اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
وإردوﻏﺎن.

ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑــﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
دان ﺑﺄﻗﻮى اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﻦ.
ووﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎن ﺷﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ـ ــﺮورة ﻣ ـﺴ ــﺎء ﻟ ــﺔ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫــﺬه اﻷﻋـﻤــﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ وﻣﻨﻈﻤﻴﻬﺎ وﻣﻤﻮﻟﻴﻬﺎ
ورﻋﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وأﻛﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ أن أي أﻋـﻤــﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ
أﻋﻤﺎل إﺟﺮاﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دواﻓﻌﻬﺎ وأﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
وﻣﻦ ارﺗﻜﺒﻬﺎ.
وﺷ ــﺪدوا ﻣﺠﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة
ﻗ ـﻴــﺎم ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـ ــﺪول ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ
ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة واﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت اﻷﺧ ــﺮى

ﺑ ـﻤــﻮﺟــﺐ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ،ﺑﻤﺎ
ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎن واﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ
ﻟــﻼﺟ ـﺌ ـﻴــﻦ ،واﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ ،واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻬﺎ اﻟـﺴــﻼم واﻷﻣ ــﻦ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺎن ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وأﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺖ ﻛـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة ﻋ ــﻦ دول وﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت
إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ودﻳـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ إداﻧـ ـ ــﺔ
اﻻﻋﺘﺪاء واﻋﺘﺒﺎره »ﻋﻤﻼ إرﻫﺎﺑﻴﺎ«
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺪدة ﻋ ـﻠ ــﻰ رﻓـ ـ ــﺾ أي ﻣ ـﺒــﺮر
ﻟـ ــﻪ وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ رﻓـ ـ ــﺾ أي ﻫ ـﺠ ـﻤــﺎت
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣــﻦ أي دﻳﺎﻧﺔ
أو ﻓﺌﺔ ﻛﺎﻧﻮا.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ،
ﻗﺮرت اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا إﻏﻼق ﻣﻌﺎﺑﺪﻫﺎ،
ً
أﻣﺲ ،ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .وﻛﺘﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺘﺴﺤﺎق
ﻫﺮﺗﺴﻮغ ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«» :إﻧﻨﺎ
ﻣﺘﺤﺪون ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ«.

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ١٢ :دوﻟﺔ
ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ

ﻋﺒﺮت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت
ﻛﺮاﻫﻴﺔ وﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ 12
دوﻟﺔ ،ﻫﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،وآﻳﺴﻠﻨﺪا،
وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،وﻛﻨﺪا ،وﻫﻮﻟﻨﺪا،
وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،وﻓﺮﻧﺴﺎ،
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﻨﺮوﻳﺞ،
واﻟﺪﻧﻤﺎرك ،واﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑﺠﻨﻴﻒ ﻓﻬﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي.

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﻤﻨﻊ دﺧﻮل
ﺻﺤﺎﻓﻲ »ﻣﺘﻄﺮف«

ﻗﺮرت أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ
اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻣﻴﻠﻮ ﻳﺎﻧﻮﺑﻮﻟﻮس.
ً
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺰرة
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش ﻛﺘﺐ
ﻳﺎﻧﻮﺑﻮﻟﻮس ،أن »اﻋﺘﺪاءات
ﻣﺜﻞ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺗﺤﺪث ﻷن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺪﻟﻞ ﺛﻘﺎﻓﺎت دﻳﻨﻴﺔ
وﻫﻤﺠﻴﺔ«.

زﻋﻤﺎء أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
ﻳﺪﻳﻨﻮن اﻟﻤﺠﺰرة
ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻋﺸﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ
ﻋﻠﻘﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮﺑﻦ ،زﻋﻴﻤﺔ
أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻮم اﻹرﻫﺎﺑﻲ
ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺠــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ »ﻛــﺮاﻳـﺴـﺘـﺸـﻴــﺮش«
ﺑﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،إن »اﻟﻬﺠﻤﺎت
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﺳــﻮأ أﻓﻌﺎل اﻟﺠﺒﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺨﻴﻠﻬﺎ«.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ رﺋـﻴـﺴــﺔ ﺣ ــﺰب اﻟـﺘـﺠـﻤــﻊ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ:
»ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻤﻊ ﻫﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻣﻦ دون رﺣﻤﺔ
ً
أﻳـﻨـﻤــﺎ ﺣــﺪﺛــﺖ ،وأﻳـ ــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ دواﻓ ـﻌ ـﻬــﺎ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ
ودﻋﻤﻬﻢ ﻣﻦ دون أي ﺗﺤﻔﻆ«.
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﻬــﻮﻟـﻨــﺪي زﻋﻴﻢ
ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮت ﻓﻴﻠﺪرز اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﻮاﻗﻔﻪ
ً
اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم» :رأﻳﻨﺎ ﺻﻮرا ﺻﺎدﻣﺔ .ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوام رؤﻳﺔ أﺷﺨﺎص ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻌﻨﻒ ﻫﻮ
أﻣﺮ ﻛﺮﻳﻪ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻜﺎرك .ﻳﺠﺐ
أﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﻨﻒ ،ﻫﺬا ﻓﻌﻞ ﻻ إﻧﺴﺎﻧﻲ«.
وﻋ ـﻠ ــﻖ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ
ً
ﻣﺎﻳﺘﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ  ،ﻗﺎﺋﻼ ،إﻧﻪ »ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺸﻔﻘﺔ«
ﻧﺤﻮ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻪ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻫﺠﻮم »ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش« .ووﺻﻒ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب

»اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻄ ــﺔ« اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺴــﻮب ﻋ ـﻠــﻰ أﻗ ـﺼ ــﻰ اﻟـﻴـﻤـﻴــﻦ،
ً
اﻟﻬﺠﻮم ﺑﺄﻧﻪ »ﻣ ـﺠــﺰرة« ﻣﻌﺒﺮا ﻋــﻦ إداﻧـﺘــﻪ ﻟﻤﺎ
ً
ﺟﺮى ،و»ازدراﺋﻪ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻘﺘﻠﺔ اﻟﺒﻐﻴﻀﻴﻦ« ،داﻋﻴﺎ
إﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
وﻓﻲ ﻛﻨﺪا ،أﻟﻐﻰ ﻧﻮاب ﻣﺤﺎﻓﻈﻮن ً
ﻟﻘﺎء ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﻋﻀﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﺒﻼء
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل اﻟﺒﺎروﻧﺔ ﻛﺎروﻟﻴﻦ
ﻛﻮﻛﺲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم.
ورﻏ ــﻢ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻒ ،ﺗـﻠـﻘــﻰ زﻋ ـﻤــﺎء أﻗﺼﻰ
ً
اﻟـﻴـﻤـﻴــﻦ اﻷوروﺑ ـ ــﻲ واﺑـ ــﻼ ﻣــﻦ اﻻﺗ ـﻬــﺎﻣــﺎت ﻋﻠﻰ
وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ،
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ أن اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻴﻦ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﺑﻤﻌﻈﻤﻬﻢ اﻟــﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ
ﺳﻴﺤﻘﻘﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﺷﺎرك اﻵﻻف
ﻓﻲ إداﻧــﺔ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻓﻴﻠﺪرز اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺟــﺎء ت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻟﻠﻨﻘﺎش» :ﻓﻴﻠﺪرز ﻳﺬرف دﻣﻮع اﻟﺘﻤﺎﺳﻴﺢ ﻋﻠﻰ
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا«.

٢٨

دوﻟﻴﺎت
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ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺎﺻﺮة ...وﻟﻌﻤﺎﻣﺮة إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﺧﺮﻳﻄﺔ
ً ً

إﺻﺎﺑﺔ  ١١ﻋﻨﺼﺮا أﻣﻨﻴﺎ وﺗﻮﻗﻴﻒ  ٧٥ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻟﺠﻤﻌﺔ ...وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺷﺎرﻛﺖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ً
دﺧﻠﺖ اﻷزﻣﺔ ً
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪا أﻣﺲ،
ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج ﻣﺌﺎت اﻵﻻف
ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮات ﻫﻲ اﻷﺿﺨﻢ ً
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮري ورﻓﻀﺎ
ﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،
وﺗﻀﻤﻨﺖ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ١٨
أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ
رﻣﻄﺎن ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻓﻲ زﻳﺎرة ﺛﺎرت ﺗﻜﻬﻨﺎت
ﺣﻮﻟﻬﺎ.

اﻟﻤﺴﻴﺮات
اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗﺘﻮاﺻﻞ...
واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻨﺴﻖ
ً
ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻏﺪا

ﺑـ ـ ـ ــﺪدت ﻣـ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات
اﻟﺤﺎﺷﺪة اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
وﻻﻳﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،أﻣﺲ اﻷول ،وﺷﺎرك
ﺑـﻬــﺎ ﻣ ـﺌــﺎت اﻵﻻف ،وﻋـ ـ ّـﺪت اﻷﻛـﺒــﺮ
ﻣﻨﺬ اﻧـﻄــﻼق اﻟ ـﺤــﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ
 22ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓــﺮص ﻧﺠﺎح
ﺧــﺮﻳ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺘ ــﻲ وﺿـﻌـﻬــﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻹﻧﻬﺎء
اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺑ ــﺪت "ﺧــﺮﻳـﻄــﺔ اﻟـﻄــﺮﻳــﻖ" اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗ ـﻨــﺎزل اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻤﻌﺘﻞ
ﺻﺤﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻬﺪة ﺧﺎﻣﺴﺔ،
وإرﺟﺎء إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة  18أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ
وﻋـ ـﻘ ــﺪ "ﻧـ ـ ـ ــﺪوة وﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟــﻼﻧ ـﺘ ـﻘــﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ" ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ رﻓﺾ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ دﻋﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮار
وﺗﻨﺎﻣﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﺎرع ﺑﺄول
ﺟﻤﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﻃﺮح ﻣﺒﺎدرة ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.
وﻃ ــﺎﻟ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﺠــﻮن ﺑــﺮﺣـﻴــﻞ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺬي أﻧﺸﺄه ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻓﻲ
ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮات ﻛــﺎﻧــﺖ أﻛ ـﺒــﺮ ﺣـﺠـﻤــﺎ ﻣﻦ
ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ،وأﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ وزﺧﻤﺎ
ﺑ ــ 4ﺟﻤﻌﺎت ﻣــﻦ اﻟـﺤــﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ،
ﺣﻴﺚ اﻣﺘﻸت اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.
واﺳﻘﻄﺖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات "ﻣﻨﺎورة
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم" اﻟ ــﺬي ﺳـﻌــﻰ إﻟ ــﻰ إﺳـﻜــﺎت
اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎرع ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ إﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﻼن ﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﻞ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ
ﺑ ـ ــﺪوي واﻟ ـ ــﺪﻋ ـ ــﻮة إﻟ ـ ــﻰ ﺣ ـ ــﻮار ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎﻫـ ــﺮات اﻟ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺾ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻲ
اﻟــﻮاﺿــﺢ ﻹﻋ ــﻼن ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ إرﺟــﺎء
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ أﺟــﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ ،واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳـﺘــﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓــﻲ  28ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻓـﺸـﻠــﺖ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻣـﺴــﺎﻋــﻲ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟـ ــﺬي ﻋـ ّـﻴــﻦ ﺑﻌﺪ
إزاﺣ ـ ـ ــﺔ أﺣ ـﻤ ــﺪ أوﻳ ـﺤ ـﻴ ــﻰ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻻ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ،
وﻧ ــﺎﺋ ـﺒ ــﻪ رﻣـ ـﻄ ــﺎن ﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻣــﺮة ﺧــﻼل
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ﻹﻗﻨﺎع
اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـﺼــﻮاﺑ ـﻴــﺔ ﻗـ ـ ــﺮارات
اﻟﻨﻈﺎم.

ﻋﺎﺋﻼت وﺷﺮﻃﺔ
وﺷﻬﺪت ﻣﺴﻴﺮات اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ
وﺻﻔﺖ ﺑـ "اﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺔ" ،أﻣﺲ اﻷول
ﻋ ــﺪة ﻣـﻈــﺎﻫــﺮ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة أو ﺗﻜﺮﻳﺲ
ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن ﻓﻲ
اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

ﻣﺤﺘﺠﻮن ﺿﺪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
وﺣ ـﻀ ــﺮت اﻟ ـﻤ ــﺮأة ﻓ ــﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟ ـ ّـﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ ﺟـﻨـﺒــﺎ إﻟـ ــﻰ ﺟ ـﻨــﺐ ﺑــﺮﻓـﻘــﺔ
ّ
ﻟﻴﺘﻤﻴﺰ اﻟ ـﺤ ــﺮاك ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ
اﻟ ـ ّـﺮﺟ ــﻞ،
"اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﻲ" ،ﻛﻤﺎ أﺻــﺮ ﻣـﺌــﺎت اﻵﺑــﺎء
ﻋﻠﻰ إﺣـﻀــﺎر أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﻴﻌﺎﻳﺸﻮا
اﻟـﺤــﺮاك اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وأﻇـ ـﻬ ــﺮ ﻣ ـﻘ ـﻄــﻊ ﻓ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ رﺟـ ــﺎل
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﻗﻮات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﻐﺐ
وﻫـ ــﻢ ﻳـﻬـﺘـﻔــﻮن ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺘـﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ
"ﺟـﻴــﺶ ﺷﻌﺐ إﺧـ ــﻮة" ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟــﺬي
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮات
اﻟـﻤـﻨــﺎﻫـﻀــﺔ ﻟـﺒـﻘــﺎء ﺑــﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻢ ،ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ً
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﻸﻣــﻦ إﺻــﺎﺑــﺔ  11ﺷﺮﻃﻴﺎ
ﺑﺠﺮوح ﻃﻔﻴﻔﺔ وﺗﻮﻗﻴﻒ  75ﺷﺨﺼﺎ
"اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﻦ" ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮات اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ
ﺟ ــﺎءت ﻋـﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﺣـ ــﺪاث ﻋﻨﻒ
وﺷ ـ ـﻐـ ــﺐ وﺗ ـﻜ ـﺴ ـﻴ ــﺮ ﻟـﻠـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜــﺎت
اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ واﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑﻌﺾ
أﺣﻴﺎء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة وﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻷﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء ،أﺛـ ـ ــﺎر إﻋ ــﻼن

اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ "اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ"
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﺎرﻳﺎ زاﺧﺎروﻓﺎ ،ﻋﻦ زﻳﺎرة
ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ رﻣﻄﺎن ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة ،ﺑﻌﺪ ﻏﺪ
إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻹﺟــﺮاء ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ
ﻧﻈﻴﺮه ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف ،اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺑﺎﻷوﺳﺎط اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ دﺧﻮل
اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ "ﻣﻨﻌﺮج ﺣﺎﺳﻢ"،
ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ رﻓ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﺠــﻮن ﺳﻘﻒ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ إﻟﻰ "رﺣﻴﻞ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ وﻛﻞ
رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم".
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ اﻟ ــﺮوﺳ ـﻴ ــﺔ
ُ
"ﺳﺘﺠﺮى ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻴﻦ ﻻﻓــﺮوف
وﻟـﻌـﻤــﺎﻣــﺮة" ،دون أن ﺗﺸﻴﺮ إذا ﻣﺎ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮة ﺟـ ــﺎءت ﺑـﻄـﻠــﺐ ﻣﻦ
ﺑﻼدﻫﺎ أو اﻟﻄﺮف اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ أﻧﻬﺎ ّ
ﻋﺒﺮت
ﻋﻦ أﻣــﻞ ﺑﻼدﻫﺎ ﺑـ "اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣــﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ
اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ".
َ
وﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ أن "اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ"
ّ
ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﺑﺨﺼﻮص اﻷزﻣﺔ
اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﻷﻧ ــﻪ ﻓ ــﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ
روﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮاك ،ﻗﺎﻟﺖ زاﺧﺎروﻓﺎ،
إن ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺤ ــﺪث ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮ ﺷــﺄن
داﺧ ـﻠ ــﻲ ﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺻــﺪﻳـﻘــﺔ ﻟــﺮوﺳـﻴــﺎ،
ُ
ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋــﻦ أﻣــﻞ ﺑــﻼدﻫــﺎ ،ﺑــﺄن ﺗﺤﻞ

اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﻨﻬﺞ ﺑﻨﺎء وﻣﺴﺆول.
وﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣــﻮﺳ ـﻜــﻮ أول ﻣﺤﻄﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻳﺘﻨﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة ،ﻋﻘﺐ
ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ ً
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ،وﻫ ــﻮ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟ ــﺬي ﺗﻢ
اﺳﺘﺤﺪاﺛﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﺳﻮم ﺿﻤﻦ
ﻣﺒﺎدرة ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.
واﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،اﺗﻬﻤﺖ
أﻗﻄﺎب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑـ "اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج،
ﻋﻘﺐ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺮاك
اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ورﻓﻀﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻪ
وﻓﻬﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ".

ً
وﻻﺣﻘﺎ ،ﺗﻮاﺻﻠﺖ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
أﻣــﺲ ﻓﻲ ﻋــﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
وﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـ "ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻮري".
ّورﻓــﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـ ّـﺸ ـﻌ ــﺎرات اﻟ ـﺘــﻲ ﺑ ــﺪا ﻣ ــﻦ ّﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟ ــﺸ ــﺎرع أﻛـﺜــﺮ وﺿــﻮﺣــﺎ ودﻗـ ــﺔ ﻓﻲ
ّ
ﻣـ ّﻄــﺎﻟـﺒــﻪ ،ﻣـﺜــﻞ "اﻟــﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ اﻟ ـﺠــﺬري
ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻼد".
ورﻓـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎﻫـ ــﺮون آﺧـ ـ ـ ــﺮون
ﺷﻌﺎرات "ﻻ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ"" ،ﺗﺮﺣﻠﻮا اﻵن
ﻗﺒﻞ ﻏﺪ ،أﻳﻦ ﻫﻮ ﺣﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ
اﻟﺒﺘﺮول؟".

ﺿﺮﺑﺎت وﺗﻨﺴﻴﻖ

اﺣﺘﻔﺎء اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

وﺗ ــﺰاﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻣــﻊ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﻈﺎم
ﺿ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺎت ﺟـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺪة ،ﺑ ــﺎﻧـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎم
ﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﺣ ـ ـﻘ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ واﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺎز
ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻓﺸﻠﺖ
ﻣ ـﺤــﺎوﻻﺗــﻪ ﻟــﺪﻓــﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎت إﻟــﻰ
اﻟــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻟـﺘـﺘــﻮﻟــﻰ ﺣﻠﺤﻠﺔ اﻷزﻣ ــﺔ
واﻟـﺤــﻮار ﻣﻊ اﻟﺤﺮاك واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ،
ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺳﻢ ،ﻏــﺪاُ ،ﻳﻨﺘﻈﺮ
أن ﺗـﻌـﻠــﻦ ﻓـﻴــﻪ ﻋ ــﻦ ﺧـﻄــﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺤﺪدة ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ ،ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﻏﻠﺐ
اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة أﻣﺲ
اﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎت اﻟﺠﻤﻌﺔ ووﺻﻔﺘﻬﺎ
ﺑــﺄﻧ ـﻬــﺎ "رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﺻــﺮﻳ ـﺤــﺔ ﺑــﺮﻓــﺾ
ﻣ ـﺒــﺎدرة ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ" ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻔﺘﺎء
ﺷﻌﺒﻲ.
وﻛﺘﺒﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "اﻟﺨﺒﺮ" ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ دﻗﻴﻘﺔ ﻳﺎ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ"
أن اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﺑـ "اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
رﻓﻀﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮارك ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻬﺪﺗﻚ".
وﺗ ـﺴ ــﺎءل ﻣــﻮﻗــﻊ "ﻛ ــﻞ ﺷ ــﻲء ﻋﻦ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ" اﻹﺧﺒﺎري "ﻫﻞ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ اﻟـﻤـﻨــﺎورة؟" ﺑﻌﺪ "اﻟــﺮد
اﻟﻘﻮي واﻟــﻮاﺿــﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﻗﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ".
وﺣﺘﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺤﺪﺛﺖ
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺣﻴﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ،
ﻓﻌﻨﻮﻧﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧ ـﺒــﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ "اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم واﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻠ ــﺐ ﺷ ـ ـﻌـ ــﺎرات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﺮات
اﻟﺤﺎﺷﺪة".
وﺑ ـ ـﺜ ـ ــﺖ ﻗ ـ ـﻨـ ــﺎﺗـ ــﺎ "اﻟـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺰﻳ ــﻮن
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺰاﺋـ ــﺮي" و"ﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎل أﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺮي"
اﻟﻌﺎﻣﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻓﺘﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎرات
ﻣ ـﻌــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈــﺎم ،ﻣـﺜــﻞ "ارﺣـ ـﻠ ــﻮا"،
وﻛﺬاك ﺧﺼﺼﺖ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮات،
وﻧ ـﻘ ـﻠ ــﺖ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ـﺤ ــﺎت ﻣـﺤـﺘـﺠـﻴــﻦ
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻟﻴﺒﺮﺗﻲ"
ﻓﺈﻧﻪ "ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم
واﻟـﺸـﻌــﺐ ،ﻓﻘﺪ دﻗ ــﺖ ﺳــﺎﻋــﺔ رﺣﻴﻞ
اﻟﻨﻈﺎم".
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ ـ أ ف ب،
روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ﻓﺮﻧﺴﺎ :اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺗﻨﻌﺶ »اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء« ﻟﺒﻨﺎن :ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺧﻼف اﻟﺤﺮﻳﺮي  -ﺑﺎﺳﻴﻞ
•

ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ )أ ف ب(
أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع،
واﻋ ـﺘ ـﻘ ـﻠــﺖ اﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮات أﻣـ ــﺲ ﺧـ ــﻼل اﺷ ـﺘ ـﺒ ــﺎﻛ ــﺎت ﻣﻊ
ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﺗﺴﻌﻰ ﺣﺮﻛﺔ "اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء" إﻟﻰ إﻋﻄﺎء زﺧﻢ
ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟـﻠـﻤـﻈــﺎﻫــﺮات اﻟـﺘــﻲ ﺑ ــﺪأت ﻗـﺒــﻞ  4أﺷـﻬــﺮ ﺿﺪ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون وإﺻــﻼﺣــﺎﺗــﻪ اﻟﺪاﻋﻤﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل.

وﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺳﻠﺐ وﻧﻬﺐ
ﺑ ـﺸــﺎرع اﻟـﺸــﺎﻧــﺰﻟـﻴــﺰﻳــﻪ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗــﻢ ﺗﻬﺸﻴﻢ واﺟ ـﻬــﺎت
ﻣـﻄـﻌــﻢ راق ،وﺗ ــﻢ إﺷ ـﻌ ــﺎل ﻧ ـﻴ ــﺮان ﺑـ ـﺸ ــﻮارع ﻗــﺮﻳـﺒــﺔ،
وإﺣﺮاق ﺳﻴﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻲ وﻗﺖ أﻣﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﻛﺎﺳﺘﺎﻧﻴﺮ ﺑﺮد ﺣﺎزم ﻋﻠﻰ "ﻗﻄﺎع ﻃﺮق"
ﺗﺴﻠﻠﻮا ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

•

ً
ﻋ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـﺨـ ــﻼف ﻣ ـ ـﺠـ ــﺪدا ﺑ ـﻴ ــﻦ رﻛ ـﻨــﻲ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﻴﺎر "اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ"
و"اﻟـﺘـﻴــﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺤــﺮ" ،ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎب
وز ﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺟﺒﺮان
ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻓﻲ ذﻛﺮى " 14آذار" ،ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ،
ّ
وأﺷ ــﺎر ﻓﻴﻪ إﻟــﻰ أن ﻋــﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ
ّ
ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺑــﺮوﻛـﺴــﻞ  "3ﺳﺒﺒﻬﺎ أن "ﻫــﺬه
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﺗـﻤـ ّـﻮ ل ﺑﻘﺎء اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ .وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ أن ّ
ﺗﻤﻮل ﻋﻮدﺗﻬﻢ
ً
إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :إﻣﺎ
ﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ أو ﻻ ﺣﻜﻮﻣﺔ ،إﻣﺎ ﻧﻄﺮد
اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻦ ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،أو ﻻ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ،إﻣﺎ
ً
أن ﻳـﻜــﻮن ﻋﺠﺰ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء ﺻ ـﻔــﺮا ،أو
ﺣ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ )ﺻـ ـﻔ ــﺮ( وﻻ ﺣـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ" .ﻛ ــﻼم
ﺑﺎﺳﻴﻞ أ ﺛــﺎر اﺳﺘﻴﺎء رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺳـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮي اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي أوﻛ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ــﺮد
إﻟ ــﻰ ﻗ ـﻨــﺎة "اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ" ﻓــﻮﺻـﻔــﺖ ﻋﺒﺮ
ﻣ ـﻘــﺪﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ ،ﻣ ـﺴ ــﺎء أﻣـ ــﺲ اﻷول ،وزﻳ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑــ" ﻣﻘﺪﻣﻲ أوراق اﻻﻋﺘﻤﺎد
ً
ﻟﻠﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ" ،ﻣﻌﺘﺒﺮة أن
"اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻀﺮب ﺑﻌﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﺒﺪأ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟــﻮزاري ،ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻤﻮات
ّ
ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﺒــﻮات ...ﺧـﻄــﺎب اﻋﺘﺒﺮ أن ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻫﺪﻓﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ،وﺗﺠﺎﻫﻞ
ّأن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ّ
ﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋﺒﺮ اﻟـﻌــﻮدة اﻵﻣﻨﺔ

ّ
وﺗﻀﻤﻨﻬﺎ
اﻟـﺘــﻲ أﻗـ ّـﺮﺗـﻬــﺎ ﻗﻤﺔ ﺑ ـﻴــﺮوت،
اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻋﺒﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات ﻟ ـﻴ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن اﻷﻋ ـﺒ ــﺎء
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻠﺠﻮء".
وﺗـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺖ" :اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻼم ﻋـ ــﻦ ﻣ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،وادﻋﺎء اﻟﺒﻄﻮﻻت داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻓﻲ وﻗﻒ ﺻﻔﻘﺎت وﻣﻨﺎﻗﺼﺎت،
ﻫــﻲ ﻣــﺰﺣــﺔ ﺳـﻤـﺠــﺔ .اﻷﺣ ـ ــﺮى ،اﻻﻟ ـﺘــﺰام
ً
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻷﻓـ ـ ـﻌ ـ ــﺎل ﺑ ـ ـ ــﺪﻻ ﻣــﻦ
اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻔﺎرﻏﺔ ،وﻫﺬا ﻣﻠﻒ ﻓﺘﺢ وﻟﻦ
ﻧﻐﻠﻘﻪ ،ﻣﻬﻤﺎ اﺷﺘﺪت ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻀﻐﻂ،
وآﺧــﺮﻫــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀــﺎء ﻋﺒﺮ
ﺣﺼﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﺑﺎﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ".
ووﺻﻔﺖ "اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ" ﻛﺘﺎب "اﻹﺑﺮاء
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﻴــﻞ" ﺑـ ــ"اﻻﻓـ ـﺘ ــﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ.
واﺿ ـﻌــﻮه ﻗـ ّـﺪﻣــﻮه أوراق اﻋـﺘـﻤــﺎد ﻟــﺪى
ﺣ ــﺰب اﻟ ـﻠــﻪ ،ﺿـﻤــﻦ أﺟ ـﻨ ــﺪات ﺧــﺎﺻــﺔ ﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ".
وإذا ﻛﺎن أﺣﺪ ﻻ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ أن ﻣﺴﺎﻋﻲ
ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺣ ـﺜ ـﻴ ـﺜــﺔ ﺳ ـﺘ ـﺒ ــﺬل ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﻖ
ذﻳ ـ ــﻮل اﻹﺷـ ـﻜ ــﺎل اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﻓـ ــﺈن ﻫـ ــﺬا ﻻ
ً
ﻳـﻨـﻔــﻲ أﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﺘــﺮك آﺛ ـ ــﺎرا ﻻ ﺗـﺨـﻠــﻮ ﻣﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ أداء اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
أﻃﻠﻘﺖ وﻋﻮد اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺠﺪي ﻓﻲ ﻣﺴﺎر
اﻹﺻـ ــﻼﺣـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮاﻛ ــﺐ ﺗـﻘــﺪﻳـﻤــﺎت
"ﺳـ ـﻴ ــﺪر" .وﺳ ــﺎرﻋ ــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
إﻟ ــﻰ "ﺗـﻔـﺴـﻴــﺮ ﻛ ــﻼم ﺑــﺎﺳـﻴــﻞ ﺑ ــﺄن ﻣ ــﺮده
ﺧ ــﻼف ﺣـﺼــﻞ ﺑـﻴـﻨــﻪ وﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺤــﺮﻳــﺮي،

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء اﻟـ ــﺬي ﺟـﻤـﻌـﻬـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨــﺰل
اﻷﺧـﻴــﺮ اﻷرﺑـﻌــﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣــﻮل ﻣﻠﻔﻲ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ،ورﻓﺾ اﻟﺤﺮﻳﺮي
ﻓﻜﺮة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻮاﺧﺮ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ﺗﻠﺰﻳﻢ ﺑـﻨــﺎء ﻣﻌﻤﻠﻴﻦ ﻓــﻲ ﺳﻠﻌﺎﺗﺎ
واﻟـ ــﺰﻫـ ــﺮاﻧـ ــﻲ ،وﺗ ــﺄﻫ ـﻴ ــﻞ ﻣ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟـﺠـﻴــﺔ
ً
وأﻳﻀﺎ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺳﻴﻞ اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر
ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت".
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺷﺪد وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟ ـﻴــﺎس ﺑــﻮ ﺻـﻌــﺐ ﻋـﻠــﻰ أن "اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
ً
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺧﺼﺼﺖ وزﻳ ــﺮا ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ
وﻟ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ﻣ ـﻌ ـﻨــﻲ ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻷﻣـ ـ ــﺮ"،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻨﻜﺎرات ﻟﺰﻳﺎرة
)وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ(
اﻟﻐﺮﻳﺐ إﻟــﻰ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﺔ ﻷن
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑﻬﺬه اﻟــﺰﻳــﺎرة
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫــﻮ اﺳـﺘــﺄذن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﻋﻮن
واﻟﺤﺮﻳﺮي".
وﻗﺎل ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ إذاﻋﻲ أﻣﺲ" :اﻟﻮزﻳﺮ
ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻳـﻘــﻮل ﻣﻨﺬ ﺳـﻨــﻮات ﻧﺤﻦ ﺿﺪ
اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﻮدة اﻵﻣﻨﺔ
ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻷن اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺗﺆدي
إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ
اﻟﻘﻮات واﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻮل
أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر
وﻟﺴﻨﺎ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟـﻤــﺮا ﻋــﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
أﻗﻮى ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻳﻨﻔﻲ اﺧﺘﺮاق إﻳﺮان ﻟﻬﺎﺗﻔﻪ

ﻧﻔﻰ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻧﺘﺲ ،أﻗﻮى
ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ
ﻣﺰاﻋﻢ اﺧﺘﺮاق اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎﺗﻔﻪ اﻟﻤﺤﻤﻮل،
ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻧﻤﻴﻤﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ" .وﻛﺎن ﻏﺎﻧﺘﺲ ،ﻳﺪﻟﻲ
ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻗﺮب اﻟﺤﺪود ﻣﻊ
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،ﻋﻘﺐ ﻳﻮم ﺷﻬﺪ
أﺧﻄﺮ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﺧﻼ ﺷﻬﻮر إﺛﺮ اﺳﺘﻬﺪاف
ﺻﻮارﻳﺦ اﻃﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع
ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻞ أﺑﻴﺐ .وذﻛﺮت اﻟﻘﻨﺎة
 12اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أن ﺟﻬﺎز "ﺷﻴﻦ
ﺑﻴﺖ" ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وﻣﺮاﺳﻼت اﻟﺠﻨﺮال اﻟﺴﺎﺑﻖ.

دﻋﻮة ﻣﻦ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ
ووﻓﺪ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم

اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻣﺒﻌﻮث اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺮوﺳﻲ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﻮﻏﺪاﻧﻮف ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم أﻣﺲ.
وﻧﻘﻞ ﺑﻮﻏﺪاﻧﻮف دﻋﻮة
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﻟﻨﻈﻴﺮه اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﺤﻀﻮر
أول ﻗﻤﺔ روﺳﻴﺔ  -إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻣﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺴﻮﺗﺸﻲ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﺪأ وﻓﺪ ﻣﻦ
"اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس" اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ زﻳﺎرة
ﻟﻠﺴﻮدان ،أﻣﺲ ،ﺗﺴﺘﻐﺮق
 3أﻳﺎم ،ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ،
ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻃﺎﻫﺮ أﻳﻼ ،ووزﻳﺮا اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﻌﺪل وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات.

»أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ« ﺗﻬﺪد ﺑﻬﺠﻤﺎت
ﺟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺎض وأﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻫﺪد اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻮات
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ "أﻧﺼﺎر
اﻟﻠﻪ" اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎء،
اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺳﺮﻳﻊ ،أﻣﺲ
ﺑﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﺟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺘﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺮﻳﺎض واﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
وﻗﺎل إن اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺨﺰوﻧﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺘﺴﻴﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻗﺪرﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﻋﺸﺮات اﻟﺼﻮارﻳﺦ
دﻓﻌﺔ واﺣﺪة .وأوﺿﺢ أﻧﻪ "ﺗﻢ
إﻧﺘﺎج وﺻﻨﺎﻋﺔ أﺟﻴﺎل ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ،
وأن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

ّ
ﻣﺎدورو ﻳﻜﻠﻒ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪار اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
دﻋﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻟﻘﺮارات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻳﻬﺰ ﺑﺸﺪة ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻗــﺮار ﺗﺒﻨﺎه اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس،
ﻷﻧــﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻷي ﺷــﻲء ﻟـﻠــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﻟ ـﺠــﺪار اﻟـﺤــﺪودي
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻜﺴﻴﻚ اﻟﺬي وﻋﺪ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪه.
ووﺟﻪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺻﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﺒﺮ
ً
ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻗ ــﺮارا ﺿﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄــﻮارئ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ً
اﻟﺠﺪار اﻟﺤﺪودي ،وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ  12ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ.
وﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻴﻀﻮي" :اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﺮ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار وﻣــﻦ ﺣﻘﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ
ً
اﻟﻔﻴﺘﻮ" .وأﺿ ــﺎف ﺧــﻼل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﻦ
ﻓﺮﻳﻘﻪ "أﻧﻪ ﻗﺮار ﺧﻄﻴﺮ".
وﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،أﻛﺪ ﺗﺮاﻣﺐ أن
"اﻟﻨﺎس ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻮﻳﻬﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﺟﺘﻴﺎح وﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ً
اﻷﻣﺮ" ،ﻣﻨﺪدا ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس "ﺿﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ".
ً
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ" :أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﺷﻌﺮ ﻳﻮﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ ﻛﻤﺎ أﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻜﻢ" .واﻋﺘﺒﺮت
وزﻳﺮة اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻴﻦ ﻧﻴﻠﺴﻦ أﻧﻪ "ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ
أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻃﺎرئ".

وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺒـﻌــﺪ أن ﻳـﺘـﺨـﻄــﻰ اﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﺮس اﻟـﻔـﻴـﺘــﻮ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰم أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ.
وﻃﻮال أﻳﺎم ،ﺣﺎول ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﺮﻳﺪاﺗﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﺿﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ
ً
ﻟﺘﻔﺎدي ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا.
وﻣـ ـﺴ ــﺎء اﻷرﺑ ـ ـﻌـ ــﺎء ،ﺗ ـﻌــﺮﺿــﺖ ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﺘــﻪ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ دﻋﻤﻪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪة
ﺑﻔﻀﻞ أﺻﻮات اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ .ﻓﻘﺪ واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻗـ ــﺮار ﻳـﻄـﻠــﺐ ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ وﻗ ــﻒ أي دﻋ ــﻢ أﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﺪوره ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ
ً
ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣــﻦ أن اﻷﻣ ــﻮال ﺳﺘﺼﺮف ﺑﺴﺮﻋﺔ "ﻟﺒﻨﺎء
اﻟ ـﺠــﺪار اﻟ ــﺮاﺋ ــﻊ" ،اﻟ ــﺬي أﺷ ــﺎد ﺑــﻪ ﺧــﻼل ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻪ ،داﻓــﻊ
ً
ﺗﺮاﻣﺐ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺮاره اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء
اﻻﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ ﺑـﺤـﺠــﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
ً
واﻟ ـﻨ ـﻘــﺎش ﻟـﻴــﺲ ﻧـﻈــﺮﻳــﺎ ﻷﻧـﻬــﻢ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮون أﻧ ــﻪ ﻣـ ﱠـﺲ
ً
ﺑﻬﺬا اﻹﺟ ــﺮاء ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻧـﻈــﺮا إﻟــﻰ ﻋﺪد

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ دﻋﻤﻮا اﻟﻘﺮار اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
وأوﺿﺢ ﻣﻴﺖ روﻣﻨﻲ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ ﻋ ــﺎم  2012أﻧ ــﻪ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺖ "ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ً
ً
اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر" .وأﻳ ــﺪ  59ﺳ ـﻴ ـﻨــﺎﺗــﻮرا ﻣ ــﻦ أﺻ ــﻞ  100ﻗ ــﺮارا
ً
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﺣﺎل اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻓﻲ  15ﻓﺒﺮاﻳﺮ "ﻻﻏﻴﺔ".
واﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ اﻟ ــﺪﻳـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ ﻧ ــﺎﻧ ـﺴ ــﻲ ﺑ ـﻴ ـﻠــﻮﺳــﻲ
اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ ﺑـﻘــﻮة ﻟـﻠـﺠــﺪار ،دﻋــﺖ إﻟــﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ إﺟ ــﺮاءات
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤــﺪود .وﻛــﺎن اﺧﺘﺒﺎر اﻟـﻘــﻮة ﺣــﻮل ﻫﺬا
اﻟـﻤـﻠــﻒ أدى إﻟ ــﻰ أﻃ ــﻮل ﺷـﻠــﻞ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﻮازﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ
ً
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﺪة  35ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ وﻳﻨﺎﻳﺮ.
ورﻓ ـ ـﻌـ ــﺖ  15وﻻﻳ ـ ـ ــﺔ ﺷـ ـﻜ ــﻮى أﻣ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻢ ﺑ ـﻬــﺬا
اﻟﺨﺼﻮص .وﺗﺒﺪي ﺷﻜﻮاﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ
ً
ﻓﺪراﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺷﻜﻮﻛﺎ إزاء أن ﺗﻜﻮن اﻷوﺿﺎع
ً
ﻃــﺎرﺋــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤــﺪود اﺳـﺘـﻨــﺎدا إﻟــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ
وزارات أو دواﺋــﺮ ﻓﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺘﻲ أﺷــﺎرت إﻟﻰ
أن "ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ً
ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ  45ﻋﺎﻣﺎ".
)واﺷﻨﻄﻦ -أ ف ب(

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺘﻮ ﺑﺤﻀﻮر ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺒﻴﻀﺎوي ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(

أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ
ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮاء ﻋﺴﻜﺮي
ّ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺑﻌﺪ
اﻧﻘﻄﺎع ّ
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺒﻼد
ّأﻳﺎﻣﺎ ّ
ﻋﺪة .وﻗﺎل ﻣﺎدورو
ّ
ّ
إن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻜﻠﻒ "اﻟﺪﻓﺎع
ّ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ّ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ"
ﺳﺘﻜﻮن ّ
ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺿﻤﺎن أﻣﻦ
ّ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
ّ
ّ
اﻟﻤﻌﺪات .واﺗﻬﻢ
ﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ً
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻋﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ،وﺗﻌﺮض أﻛﺒﺮ
ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﻌﺪة ﻫﺠﻤﺎت.
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رياضة
القادسية يقسو على الفحيحيل برباعية في «الممتاز»
النصر هدف الكويت لالنفراد بالقمة
حازم ماهر وأحمد حامد

حسم فريق القادسية لكرة
القدم مواجهته المؤجلة مع
الفحيحيل من الجولة الـ15
من منافسات الدوري الممتاز،
برباعية نظيفة ،ليؤكد موقعه
في المركز الثالث برصيد 33
نقطة ،بفارق األهداف عن
الكويت المتصدر والسالمية
الوصيف.

برباعية نظيفة حسم فريق
ال ـق ــادس ـي ــة لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم أم ــس
م ــواج ـه ـت ــه أمـ ـ ــام ال ـف ـح ـي ـح ـيــل،
المؤجلة مــن الـجــولــة الـ ــ 15من
الدوري الممتاز ،ليؤكد موقعه
فــي المركز الثالث برصيد 33
نقطة ،بفارق األهداف فقط عن
ا لـكــو يــت المتصدر والسالمية
الوصيف.
أه ـ ـ ـ ـ ــداف األص ـ ـف ـ ــر س ـج ـل ـهــا
يوسف ناصر "هدفان" ،وأحمد
الرياحي "هدفان" ،بينما تجمد
رصيد الفحيحيل عند  10نقاط
في المركز التاسع قبل األخير.
ولـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــح الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة
ل ـل ـف ـح ـي ـح ـي ــل أي ف ـ ــر ص ـ ــة فــي
شــوط الـمـبــاراة األول للتعبير
ـال
ع ــن ن ـف ـســه ،وس ــط ض ـغــط ع ـ ٍ
مــن العبي األصـفــر فــي الوسط
والهجوم ،وتقارب بين الالعبين
إلى جانب نقل الكرة بسرعة.
واسـ ـتـ ـط ــاع ي ــوس ــف نــاصــر
أن يترجم سيطرة األصفر في
الــدقـيـقــة  18بـهــدف مــن رأسـيــة
ً
متقنة محوال عرضية عبدالله
م ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي فـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك حـ ـ ـ ــارس
الفحيحيل خالد عجاجي.
وفي الدقيقة  ،20عزز األصفر
هدف التقدم بهدف آخر ألحمد
ال ـ ــري ـ ــاح ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي تـ ــابـ ــع ك ــرة
صــاروخـيــة مــن يــوســف ناصر

ارتــدت من العارضة ،ليقابلها
الرياحي في الشباك.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،زادت أمـ ــور
ً
الـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوءا بـ ـط ــرد
الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ك ـ ــوف ـ ــي ،وإصـ ــابـ ــة
المحترف اآلخر داغالو ،لينتهي
الشوط األول بثنائية مستحقة.
وفــي الشوط الثاني ،واصل
القادسية تميزه فــي المباراة،
ً
ً
وسـ ـج ــل هـ ــدفـ ــا ث ــالـ ـث ــا ألح ـمــد
الـ ــريـ ــاحـ ــي ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ،59
ليضيف بعدها يوسف ناصر
الـهــدف الــرابــع (ق ،)86لتنتهي
المباراة برباعية نظيفة.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـل ـت ـقــي
النصر مع الكويت الساعة 6.30
م ــن م ـســاء ال ـي ــوم ،عـلــى اسـتــاد
علي صـبــاح الـســالــم ،وذل ــك في
الـمـبــاراة المؤجلة مــن الجولة
الخامسة عشرة من منافسات
دوري ڤيڤا لـلــدر جــة الممتازة
لكرة القدم.
وك ــان ــت ل ـج ـنــة ال ـم ـســاب ـقــات
واف ـق ــت ع ـلــى تــأج ـيــل ال ـم ـبــاراة
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى طـلــب مــن مـســؤولــي
نــادي الكويت ،وذلــك لمشاركة
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض فـ ـ ــي ب ـ ـطـ ــولـ ــة كـ ــأس
االت ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ،عـلـمــا بــأن
الكويت يدخل مباراة اليوم وفي
رصيده  33نقطة جمعها من 14
مباراة ،احتل بها المركز األول،

فرحة متكررة للقادسية في مواجهة الفحيحيل
في حين يحتل النصر المركز
السادس وله  18نقطة.
وي ــرف ــع ال ـك ــوي ــت اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء من
مـ ـب ــاراة ال ـي ــوم ش ـع ــار "ال بــديــل
ع ــن ال ـ ـفـ ــوز" ،م ــن أجـ ــل تـحـقـيــق
اللقب الـثــالــث لــه على الـتــوالــي،
ولقبه الخامس عشر في تاريخ
البطولة ،ويسعى األبـيــض في
مباراة اليوم إلى فض الشراكة

مع السالمية ،الذي يحتل مركز
ال ــوص ــاف ــة ب ــرص ـي ــد  33نـقـطــة
ج ـم ـع ـهــا مـ ــن  16مـ ـ ـب ـ ــاراة ،إل ــى
ج ــان ــب ق ـط ــع خـ ـط ــوات ج ــدي ــدة
للظفر بــالـلـقــب ،بــاإلضــافــة إلــى
استعادة التوازن بعد الخسارة
ف ــي ال ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة ع ـشــرة
أ م ــام القادسية بهدفين مقابل
هدف واحد.

القادسية والكويت في لقاء سابق

الكويت ،إذ استطاع أن يفرض هيمنته
وسيطرته على جميع المباريات التي
خاضها ،وقدم مستوى هو األفضل بين
األندية خالل ما مضى من الموسم ،ال
سيما بعد فوزه بلقب الدرع.
ورغ ــم ف ــوز الـقــادسـيــة فــي الـجــوالت
الماضية بالدوري على أبرز منافسيه
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء الـ ـك ــوي ــت ،ف ــإن ــه لـ ــم ي ـقــدم
المستوى المأمول منه ،والذي يسعفه

وفد األولمبياد الخاص يواصل
منافساته في دورة األلعاب
حقق الــاعــب محمد بــوربــاع ،أمــس األول ،فــوزه األول
ف ــي م ـن ــاف ـس ــات فـ ـ ــردي م ـس ــاب ـق ــة ال ــريـ ـش ــة ،ع ـل ــى ح ـســاب
نظيره النيجيري أوال غــو كــي أولوسينا ( ،)21-19ضمن
دورة األلـعــاب العالمية ال ــ 15لألولمبياد الـخــاص ،التي
تستضيفها العاصمة اإلماراتية.
ونجح ا لــا عــب بــور بــاع فــي حسم النتيجة لمصلحته
بــالـلـحـظــات األخ ـي ــرة ،بـعــد مـنــافـســة قــويــة ومـتـقــاربــة مع
خصمه النيجيري ،ضمن المجموعة الخامسة ،التي تضم
منتخبات إسـبــانـيــا وك ــوت دي ـفــوار ،إلــى جــانــب الكويت
ونيجيريا.
وعلى صعيد المنافسات النسائية للعبة ذاتها لفئة
ال ـ ـفـ ــردي ،خ ـس ــرت ال ــاع ـب ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ريـ ــم ال ـس ـل ـيــم أم ــام
نـظـيــرتـهــا الـنـيـجـيــريــة أوي ـن ـكــان ـســوال ج ــوزي ــف بنتيجة
.22 - 20
ويـشــارك فــي منافسات الــريـشــة  35فــريـقــا ،حيث تقام
م ـنــاف ـســات ك ــل مـجـمــوعــة ع ـلــى حـ ــدة ،وي ـح ـصــل ب ـطــل كل
مجموعة على الميدالية الذهبية.
في غضون ذلك ،تلقى فريقا الكويت لكرة السلة وتنس
الطاولة للسيدات الخسارة األولى في بداية مشوارهما
بدورة "أبوظبي ."2019
وفي المواجهة األولى خسر منتخب الكويت أمام نظيره
ساحل العاج بنتيجة  ،17-9في اللقاء الذي أقيم بينهما
على صالة مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويطمح منتخبنا للعبة إلى الظهور بمستوى أفضل
فــي ا لـمـبــار يــات المقبلة للمجموعة ا لـثــا نـيــة ،ا لـتــي تضم
أيضا الفريق السعودي ،وتقام مبارياتها بنظامي الذهاب
واإلياب.
وفي المباراة األخرى ،التي أقيمت بالصالة ذاتها ،خسر
ثنائي سيدات الكويت لكرة الطاولة أمام نظيره المغربي
بثالثة أشواط دون مقابل.
(كونا)

لترشيحه للظفر بنقطتي ا ل ـف ــوز ،إذ
ً
عانى كثيرا قبل أن يحقق الفوز على
كاظمة والجهراء.
وتـ ـ ـب ـ ــدو ص ـ ـفـ ــوف الـ ـك ــوي ــت كــام ـلــة
لخوض مباراة اليوم ،إذ ال يعاني أي
غـيــاب بــاسـتـثـنــاء مصطفى الــرفــاعــي،
ال ــذي لــم ي ـشــارك مـنــذ شـهــريــن بسبب
إصابته.
وعـلــى الـنـقـيــض ،يـعــانــي القادسية

غياب شايع مهنا الذي لم يشارك هذا
الموسم مع فريقه بسبب وجوده خارج
الـبــاد ،وعــدم جاهزية أحمد درويــش
ل ـعــودتــه م ــن اإلص ــاب ــة ،كـمــا ل ــم تتأكد
ب ـعــد م ـشــاركــة ع ـبــدال ـعــزيــز الـحـمـيــدي
ال ـ ــذي ي ـعــانــي ه ــو اآلخ ـ ــر إص ــاب ــة ،في
ال ــوق ــت الـ ــذي ل ــم تـتــأكــد بـعــد مـشــاركــة
ناصر الظفيري وعبدالمحسن مرتضى
ً
إليقافهما إداريا.

وج ـ ــاءت ت ـع ـل ـي ـمــات ال ـج ـهــاز
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـك ــوي ــت فـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
ال ـم ــاض ـي ــة لــاع ـب ـيــن بـ ـض ــرورة
تــوخــي ال ـح ــذر أمـ ــام الـمـنــافــس،
الــذي ال يوجد لديه ما يخشاه،
بعد ضمانه البقاء في الــدوري
الممتاز ،وصعوبة دخول المربع
الذهبي ،وهو ما يعني أنه يلعب
بدون أي ضغوط.

بدر العصيمي

بين جميع المسؤولين عن
البطولة.
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع" :م ـ ـ ـ ـ ــن أص ـ ـعـ ــب
الـ ـع ــراقـ ـي ــل الـ ـت ــي واج ـه ـت ـن ــا
شـ ـ ــروط ال ـل ـج ـن ــة اآلس ـي ــوي ــة
ا لـ ـ ـت ـ ــي زارت ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ق ـب ــل
شـهــر يــن ،وا ش ـتــر طــت تبديل
الساعة اإللكترونية ،وتوفير
ســاعـتـيــن جــديــدتـيــن ف ــي كل
جــانــب م ــن ال ـص ــال ــة ،إضــافــة
إلـ ـ ــى وضـ ـ ــع أرض ـ ـيـ ــة رب ـل ـي ــة
خ ــاص ــة ل ـل ـصــالــة ال ت ـتــوافــر
إال لـ ــدى ش ــر ك ــة وا ح ـ ـ ــدة فــي
العالم".
واردف " :بــذ ل ـنــا مـجـهــودا
كـبـيــرا فــي تــو فـيــر متطلبات
االتـ ـح ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ،وق ـم ـنــا
بـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ك ـ ــام ـ ــل لـ ـلـ ـص ــال ــة،

إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ت ــوفـ ـي ــر غ ــرف
خ ــاص ــة لــاع ـب ـيــن وال ـح ـك ــام
وص ـ ـ ــاالت اس ـت ـق ـب ــال ل ـك ـبــار
ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف ،وهـ ـ ــي أم ـ ـ ــور لــم
تـتـحـقــق إال ب ـت ـعــاون جميع
المسؤولين عن البطولة".
وت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـع ـ ـص ـ ـي ـ ـمـ ــي
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــوظ ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
ف ـ ــي الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة عـ ـل ــى ل ـقــب
ا ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــو لـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا أن
"األب ـ ـيـ ــض" ي ـض ــم مـجـمــوعــة
مـتـمـيــزة ج ــدا م ــن الــاعـبـيــن
القادرين على تقديم أفضل
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،ل ـك ــن ال ـفــريــق
سيواجه صعوبة في تأقلم
الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن م ـ ــع أسـ ـلـ ــوب
ال ـكــويــت ،ن ـظــرا لـقـصــر فـتــرة
التحضيرات للبطولة على
عكس بقية الفرق التي يلعب
الـمـحـتــرفــون بـصـفــوفـهــا في
بـ ـط ــوالتـ ـه ــم الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،مــا
يجعلهم منسجمين بصورة
أكبر من األبيض.
واس ـ ـ ـتـ ـ ــدرك" :ن ـط ـمــح
إ ل ــى أن ي ـق ــدم مـمـثــا
ال ـكــويــت الـمـسـتــوى
ا لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــأ م ـ ـ ـ ــول ،وأن
ن ــراه ــم يـتـنــافـســان
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـك ــن
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاح
ال ـب ـطــولــة وإظ ـه ــاره ــا
بأفضل صورة ممكنة".

في المقابل ،فإن النصر يهدف
إلـ ــى تـحـقـيــق نـتـيـجــة إيـجــابـيــة
تساعده كثيرا على دخول بطولة
كــأس سمو األمير التي تنطلق
يوم  28من الشهر الجاري ،كما
أن العنابي يعتبر مباراة اليوم
خير إعداد للبطولة ،وذلك وفقا
لما ذكره المدرب ظاهر العدواني
في تصريح سابق لـ "الجريدة".

«األولمبي» يواصل تدريباته
على استاد جابر
ي ــواص ــل ال ـم ـن ـت ـخــب األول ـم ـبــي
لكرة القدم تدريباته في السابعة
والنصف مساء اليوم ،على استاد
جــابــر األح ـمــد ال ــدول ــي ،اسـتـعــدادا
لـ ـخ ــوض م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ـج ـمــوعــة
الخامسة التي تستضيفها الكويت
م ــن  22إل ـ ــى  26الـ ـ ـج ـ ــاري ،ضمن
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس
آسيا .23
ويكثف الجهاز الفني ،بقيادة
المدرب الكرواتي دينكو ،التدريبات
استعدادا للمنتخبات الثالثة ،حيث
يـشــاهــد ال ـج ـهــاز الـفـنــي مـبــاريــات
مـسـجـلــة ل ـه ــذه الـمـنـتـخـبــات الـتــي
سيواجهها األزرق في التصفيات،
وه ــي ع ـلــى ال ـتــرت ـيــب :األردن (22
الجاري) ،سورية ( ،)24قيرغيزستان
( ،)26للوقوف على أبرز سلبياتها
وإيجابياتها.
وك ــان الـجـهــاز الفني اخـتــار 23
العـبــا للقائمة الـتــي ستشارك في
البطولة ،وهــم :عبدالعزيز مــروي،
عبدالعزيز وادي ،عيد الرشيدي،
مـشـعــل إديـ ـل ــم ،م ـن ـصــور ال ـع ـنــزي،
ناصر سعيد (الـقــادسـيــة) ،سعود
ال ـ ـح ـ ــوش ـ ــان ،ض ـ ـ ـ ــاري ال ـع ـت ـي ـب ــي،
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز م ـ ـهـ ــران (ال ـ ـكـ ــويـ ــت)،
سلطان العنزي ،سليمان الصعب
(ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن) ،عـ ـثـ ـم ــان ال ـش ـم ــري
(الـ ـجـ ـه ــراء) ،فـ ــواز ع ــاي ــض ،مـبــارك
الفنيني (السالمية) ،محمد بوجابر،

استعدادات مكثفة الستضافة «آسيوية اليد»
تــوا صــل اللجنة المنظمة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـبـ ـط ــول ــة األن ـ ــدي ـ ــة
اآلس ـي ــوي ــة ال ـ ــ 21ل ـكــرة ال ـيــد،
التي ستقام منافساتها على
صالة نادي الكويت ،من 20
مارس إلى أول أبريل المقبل،
اسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـه ــا الس ـت ـضــافــة
الحدث اآلسيوي.
وباتت الصالة الرئيسية
ب ـ ـ ـنـ ـ ــادي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت جـ ــاهـ ــزة
ب ـص ــورة كــام ـلــة السـتـضــافــة
مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـبـ ـط ــول ــة ،ب ـعــد
أن تــم تـجــديــدهــا بـشـكــل تــام
لـتـنــاســب مـقــايـيــس االت ـحــاد
اآلسيوي لكرة اليد.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا
بـ ـ ــدر ال ـع ـص ـي ـم ــي ع ـ ــن ب ــال ــغ
شـ ـك ــره لـ ـمـ ـس ــؤول ــي ال ـه ـي ـئــة
الـعــامــة لـلــريــاضــة ،الــذيــن لم
ي ـ ــدخ ـ ــروا جـ ـه ــدا فـ ــي ت ـل ـب ـيــة
جميع احتياجات البطولة،
من خــال سرعة االستجابة
في توفير متطلبات إنجاح
هذا الحدث الرياضي المهم
الذي تستضيفه الكويت بعد
غـيــاب دام أكـثــر مــن  3أعــوام
بسبب االيقاف الخارجي.
وقال العصيمي إن اللجنة
ال ـم ـن ـظ ـم ــة واج ـ ـهـ ــت ال ـك ـث ـيــر
م ــن ال ـت ـحــديــات وال ـعــراق ـيــل،
لكنها تمكنت من تجاوزها
ب ـف ـضــل اإلصـ ـ ــرار وال ـت ـع ــاون

باختصار
العربي يلتقي الصليبيخات
ً
وديا اليوم
يستضيف الفريق األول
لكرة القدم بالنادي العربي
فريق الصليبيخات في
مباراة ودية تجريبية على
استاد صباح السالم في
الخامسة من مساء اليوم،
ً
وذلك استعدادا الستئناف
النشاط الكروي أواخر الشهر
الجاري .وتأتي هذه المباراة
الودية الثانية للصليبيخات
خالل فترة التوقف الحالية
بعد مباراته مع الجهراء
األربعاء الماضي ،في حين
تعد الودية األولى للعربي
الذي سيلعب مباراة أخرى
مع خيطان  21الجاري.

األبيض لحسم لقب «السلة» واألصفر الستعادة األمل
تشهد صالة يوسف الشاهين بنادي
كاظمة في الثامنة والنصف من مساء
ال ـي ــوم م ـب ــاراة ال ـقــادس ـيــة م ــع الـكــويــت
ضمن منافسات المرحلة الثامنة من
بـطــولــة الـ ــدوري الـمـمـتــاز لـكــرة السلة،
والتي ستشهد كذلك مباراة الجهراء مع
الشباب في الرابعة والنصف ،والقرين
مع كاظمة في السادسة والنصف على
الصالة نفسها.
وي ـت ـص ــدر ال ـك ــوي ــت ت ــرت ـي ــب ال ـف ــرق
برصيد  14نقطة ،يليه القادسية بـ ،13
ثم كاظمة بـ  ،11ثم الجهراء بـ  ،10يليه
القرين بـ  ،8ثم الشباب بـ  7نقاط.
ويقام الــدوري الممتاز من قسمين
على  10مراحل ،على أن يتوج الفريق
ً
األكثر جمعا للنقاط بلقب البطولة.
وتتجه األنظار اليوم صوب مباراة
القادسية مع الكويت ،التي ستحسم
مــا مــح البطل بشكل كبير ،إذ يسعى
الكويت إلى تجديد فوزه على منافسه
الـقــادسـيــة لحسم الـلـقــب ،على اعتبار
أنــه في حــال تجاوز األصفر ستتبقى
ل ــه مـ ـب ــارات ــان س ـه ـل ـتــان أمـ ـ ــام كــاظـمــة
والجهراء ،يحتاج إلى الفوز بإحداهما
لحصد اللقب ،أمــا فــي حالة خسارته
وفوز القادسية فسيتساوى الفريقان
في النقاط ،وإذا ما فازا في مباراتيهما
ً
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وه ـ ــو أم ـ ــر م ـت ــوق ــع ق ـي ــاس ــا
ل ـل ـفــوارق الـفـنـيــة ،فسيتم الـلـجــوء إلــى
مباراة فاصلة بحسب الالئحة.
ويسير األبيض بخطى ثابتة نحو
استعادة اللقب ،الذي فاز به القادسية
الموسم الماضي بعد مباراة فاصلة مع
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ي ــذ ك ــر أن ق ــر ع ــة ا ل ـب ـطــو لــة
وزعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــرق عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى 4
م ـج ـم ــوع ــات ،ض ـمــت األول ــى
ان ـ ــدي ـ ــة دراغ ـ ـ ـ ـ ــون ال ـص ـي ـن ــي
ومضر السعودي والصداقة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،ب ـي ـن ـم ــا ض ـمــت
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة أن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة الـ ـجـ ـي ــش
ال ـســوري ومـسـقــط الـعـمــانــي
والوكرة القطري.
وت ـ ـ ـ ــرأس ن ـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت
م ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،إل ــى
جــانــب ال ـكــرخ الـعــراقــي وتــي
سـ ـب ــورت ال ـه ـن ــدي وب ــارب ــار
ال ـب ـحــري ـنــي ،وج ــاء ك ــاظ ـم ــة،
مـ ـمـ ـث ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـثـ ــانـ ــي،
ف ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة،
ال ــى ج ــان ــب أن ــدي ــة ال ـشــارقــة
االماراتي والدحيل القطري.

بــدر ط ــارق (ال ـعــربــي) ،بــدر جاسم،
ش ـب ـيــب ال ـ ـخـ ــالـ ــدي ،ع ـبــدالــرح ـمــن
الـمـجــدلــي (كــاظ ـمــة) ،مشعل ف ــواز،
حـ ـم ــود ع ــاي ــض (ال ـ ـن ـ ـصـ ــر) ،حـمــد
السعيد (ال ـيــرمــوك) ،عبدالمحسن
العجمي (الساحل).
وبــذلــك استبعد الـجـهــاز الفني
 7العـبـيــن ه ــم عـبــدالـلــه الـتــويـتــان
(الـ ـتـ ـض ــام ــن) ،ع ـبــدال ـلــه ال ـشــرهــان
(كــاظـمــة) ،محمد جاسم الهويدي
(السالمية) ،معاذ الظفيري (الكويت)،
ج ــاس ــم ع ـت ـيــق (الـ ـس ــاح ــل) ،أحـمــد
الصراف (العربي) ،يوسف الرشيدي
(النصر) ،ألسباب متفاوتة.
وأثار استبعاد محمد الهويدي
حـفـيـظــة رئ ـي ــس ن ـ ــادي الـســالـمـيــة
الشيخ تركي اليوسف ،الــذي وجه
س ـهــام ن ـقــده ص ــوب ات ـحــاد ال ـكــرة،
وتحديدا الجهاز الفني للمنتخب
واللجنة الفنية ،ليرد عضو مجلس
إدارة االتحاد رئيس اللجنة الفنية
علي الديحاني بأن االختيار يأتي
بـعـيــن مـ ـج ــردة ،راف ـض ــا ان ـت ـقــادات
اليوسف.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــرر اتـ ـح ــاد ال ـكــرة
عقد اجتماع الـيــوم ،للوقوف على
األس ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي دفـ ـع ــت ال ـج ـه ــاز
الفني الختيار القائمة ،واستبعاد
الالعبين السبعة ،مع التأكيد على
احترام رؤساء األندية األعضاء في
الجمعية العمومية لالتحاد.

القادسية بطل دوري
شباب الطائرة

أحرز فريق القادسية لقب
دوري الشباب تحت 18
سنة للكرة الطائرة ،بعد
فوزه على منافسه كاظمة
بنتيجة ثالثة أشواط مقابل
ال شيء ،في المباراة التي
جمعتهما الخميس الماضي،
على صالة فجحان هالل
المطيري ،في ختام منافسات
البطولة .وجاء فريق الكويت
في المركز الثاني ،وحل نادي
اليرموك في المركز الثالث.
وقام رئيس اللجنة المؤقتة
إلدارة اتحاد الكرة الطائرة
وليد أمان ،وعضوا لجنة
المسابقات في االتحاد فوزي
المعتوق وعبدالكريم جاولي،
ونائب رئيس نادي القادسية
فهد طالل الفهد ،وعضو
مجلس إدارة اليرموك مدير
اللعبة خالد الفيلكاوي،
بتوزيع الميداليات التذكارية
على العبي الفرق الثالثة
األوائل ،وتسليم درع البطولة
لقائد نادي القادسية.

خالص العزاء
يـتـقــدم الـقـســم الــريــاضــي
بخالص الـعــزاء إلــى رئيس
نــادي الجهراء نــواف جديد
العنزي ،لوفاة شقيقه.
تغمد الله الفقيد بواسع
رحـ ـمـ ـت ــه ،وأسـ ـكـ ـن ــه فـسـيــح
جـنــاتــه ،وأل ـهــم أهـلــه وذوي ــه
الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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ملعب «سان
سيكون ً
سيرو» مسرحا للمواجهة
المرتقبة بين ميالن وجاره
إنتر ميالن ،اليوم ،في
المرحلة الثامنة والعشرين
من الدوري اإليطالي لكرة
القدم.

وس ـ ـ ــط ه ـي ـم ـن ــة تـ ــامـ ــة م ـ ــن ف ــري ــق
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس عـ ـل ــى ص ـ ـ ـ ــدارة الـ ـ ـ ــدوري
اإليطالي لكرة القدم والتأهل المثير
والـمـسـتـحــق لـلـفــريــق ل ــدور الثمانية
بدوري أبطال أوروبا ،يتطلع الديربي
ال ـع ــري ــق ب ـيــن قـطـبــي مــدي ـنــة مـيــانــو
إلــى الحصول على قــدر من االهتمام
وان ـ ـتـ ــزاع ب ـعــض األض ـ ـ ــواء م ــن فــريــق
السيدة العجوز.
وتـمـثــل ال ـمــواج ـهــة الـمــرتـقـبــة بين
مـ ـي ــان وجـ ـ ـ ــاره إنـ ـت ــر مـ ـي ــان الـ ـي ــوم،
فــي ختام مـبــاريــات المرحلة الثامنة
وال ـع ـش ــري ــن م ــن الـ ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي،
مـحـطــة مـهـمــة ع ـلــى طــريــق حسم
م ـص ـي ــر كـ ــل مـ ــن ال ـف ــري ـق ـي ــن فــي
المنافسة على إ ح ــدى بطاقات
ال ـت ــأه ــل م ــن ال ـ ـ ــدوري اإلي ـطــالــي
ل ــدوري أبـطــال أوروب ــا للموسم
المقبل.
ويحتل ميالن المركز الثالث
في جدول المسابقة برصيد 51
نقطة وب ـفــارق نقطة واح ــدة أمــام
ج ــاره ومـنــافـســه التقليدي
العنيد إنتر.
ول ـهــذا ،يشتعل
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراع ب ـي ــن
ال ـفــري ـق ـيــن قبل
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة
ال ـكــاس ـي ـك ـيــة
الـ ـ ـم ـ ــرتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــة
اليوم ،والتي
تعقبها فترة
توقف بسبب
األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
الدولية.

ووضعت مباريات دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ــا م ـن ـت ـصــف ه ـ ــذا األسـ ـب ــوع
كال من يوفنتوس ونجم هجومه
البرتغالي المخضرم كريستيانو
رونــالــدو فــي دائ ــرة الـضــوء بشكل
قـ ـ ــوي ،ولـ ـك ــن ديـ ــربـ ــي م ـي ــان ــو قــد
يخطف بعض األض ــواء مــن فريق
السيدة العجوز خالل األيام الثالثة
المقبلة.
وس ـجــل رون ــال ــدو ثــاثــة أه ــداف
(ه ــات ــري ــك) لـيـقــود يــوفـنـتــوس إلــى
الفوز على أتلتيكو مدريد اإلسباني
 - 3صـ ـف ــر مـ ـس ــاء الـ ـث ــاث ــاء
الماضي في إياب الدور
الثاني (دور ال ــ)16
لـ ــدوري األب ـطــال،
وحـ ـج ــز ال ـفــريــق
ب ـطــاقــة الـتــأهــل
لــدور الثمانية

الوتارو مارتينيز

ب ــال ـف ــوز  2 - 3ع ـلــى أت ـل ـت ـي ـكــو في
مجموع مباراتي الذهاب واإلياب.
ول ـ ـ ـهـ ـ ــذا ،ي ـ ـخـ ــوض ي ــوف ـن ـت ــوس
فعاليات هذه المرحلة من الدوري
اإليطالي بمعنويات مرتفعة.

يوفنتوس في ضيافة جنوى
وي ـحــل يــوف ـن ـتــوس ضـيـفــا على
ج ـ ـنـ ــوى ،إذ ي ـس ـع ــى الـ ـف ــري ــق إل ــى
تحقيق ال ـفــوز فــي ه ــذه ال ـم ـبــاراة،
لــرد االعتبار بعدما سقط فــي فخ
الـ ـتـ ـع ــادل م ــع ج ـن ــوى  1-1عـنــدمــا
ال ـت ـقــى ال ـفــري ـقــان ف ــي ال ــدور
األول مـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـس ــا بـ ـق ــة
على ملعب يوفنتوس
بمدينة تورينو وذ لــك
في أكتوبر.
وكان هذا أول تعادل

بروزوفيتش

من ثالثة ليوفنتوس في المسابقة
هذا الموسم ،وال يزال سجل الفريق
خاليا من الهزائم في رحلة الدفاع
عن لقبه المحلي هذا الموسم.
ورغم الفوز الثمين على أتلتيكو
ف ــي دوري األب ـ ـطـ ــال وف ـ ـ ــارق ال ـ ــ18
نقطة التي يتفوق بها يوفنتوس
على نابولي ،أقــرب منافسيه على
صدارة الدوري المحلي ،قال مدافع
يوفنتوس ،لـيــونــاردو بونوتشي:
"اآلن ،نــريــد ال ـفــوز فــي ج ـنــوه يــوم
األحد حتى نواصل رحلة الدفاع عن
الـ ـلـ ـق ــب ،ون ـس ـت ـعــد
ل ـش ـه ــر رائ ـ ـ ــع فــي
أبريل المقبل".
وك ـ ـ ــان إن ـتــر
فـ ـ ـ ــاز -1ص ـ ـفـ ــر
ف ـ ـ ـ ــي ديـ ـ ــربـ ـ ــي
ميالنو بالدور

األول للمسابقة هذا الموسم ،لكنه
س ـي ـكــون ب ـحــاجــة أك ـب ــر ل ـل ـفــوز في
مـ ـب ــاراة األحـ ــد م ــن أج ــل اس ـت ـعــادة
المركز الثالث الذي انتزعه ميالن
قـ ـب ــل أسـ ـب ــوعـ ـي ــن ،م ـس ـت ـف ـي ــدا مــن
تعرض إنتر لثالث هزائم في آخر
سبع مباريات خاضها بالمسابقة.
وي ـ ــأم ـ ــل إن ـ ـتـ ــر ت ـح ـق ـي ــق الـ ـف ــوز
أيضا لالبتعاد عن رومــا صاحب
المركز الخامس والذي يسعى إلى
التخلص من فــارق النقاط الثالث
التي تفصله عن إنتر.
ويفتقد لوتشيانو
س ـب ــال ـي ـت ــي ال ـم ــدي ــر
الفني النـتــر جهود
بعض الالعبين مثل
ال ـم ـه ــاج ــم م ـ ــاورو
إي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاردي الـ ـ ــذي
يغيب عن المالعب

بيليا

sports@aljarida●com

مـ ـ ــدة شـ ـه ــر ب ـس ـب ــب اإلص ـ ــاب ـ ــة فــي
الركبة ،إضافة للجدل الذي يحيط
بالالعب بسبب عدم تجديد عقده
مع الفريق.
وقـ ــد ي ـب ــدو م ـي ــان ه ــو صــاحــب
الـيــد العليا قبل هــذه النسخة من
الديربي من خالل وضعه في المركز
الـثــالــث ،إضــافــة لمسيرته الرائعة
ف ــي آخ ــر ع ـشــر م ـب ــاري ــات خــاضـهــا
بالمسابقة ،حيث حقق ا لـفــوز في
سبع وتعادل في ثالث واستقبلت
شباكه أربعة أهداف فحسب.
ولكن ميالن لم يظهر بشكل جيد
في آخر هذه المباريات والتي
تغلب فيها على كييفو .1-2
وق ـ ــال أل ـي ـس ـيــو رومــان ـيــولــي
ق ــائ ــد ال ـف ــري ــق" :ل ــم نـلـعــب ج ـيــدا،
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـثـ ـ ــل هـ ـ ــذه
ال ـم ـبــاريــات ه ــو ال ـن ـقــاط الـ ـث ــاث...
واآلن ،ن ـس ـت ـع ــد لـ ـل ــد ي ــر ب ــي حـيــث
ستكون الـمـبــاراة صعبة .سيكون
علينا بذل ما بوسعنا والسعي
لـتـحـقـيــق الـ ـف ــوز وب ـ ــذل كل
الجهد في األشهر الثالثة
المقبلة".
وف ـ ــي ب ــاق ــي م ـب ــاري ــات
المرحلة ،يلتقي نابولي
مع أودينيزي وأتاالنتا
مـ ــع ك ـي ـي ـف ــو والت ـس ـي ــو
مع بارما وأمبولي مع
فروسينوني.
(د ب أ)

بيونتيك

ً
زيدان :مستقبل واعد لميليتاو كاباروس مدربا إلشبيلية
حتى نهاية الموسم
أعــرب زيــن الدين زي ــدان ،مــدرب ريــال مــدريــد ،عن رضــاه تجاه التعاقد مع
المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو قادما من بورتو البرتغالي ،للموسم المقبل،
مؤكدا أنه العب "جيد وذو مستقبل واعد".
ووقع الريال عقدا مع ميليتاو بعد مفاوضات جرت خالل األشهر األخيرة،
وبعد حصوله على موافقة زيــدان إثر عودته للسانتياغو برنابيو ،وأبدى
المدرب الفرنسي سعادته بأولى صفقات الموسم المقبل.
وقال زيزو "وقع الالعب بالفعل مع النادي .هو جيد وله مستقبل واعد"،
مضيفا "هو شاب أيضا ،ومن المهم أنه يستطيع اللعب في مركزين ،رغم أنه
يفضل قلب الدفاع ،ويعد صفقة للعام المقبل .إنه العب ذو مستقبل سينضم
لريال مدريد".
ويتميز ميليتاو ،الذي سينتقل إلى صفوف الفريق األول للريال اعتبارا من
الموسم المقبل ،بالسرعة والتمركز ،والقدرة على االستباق.
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع البرازيلي مع بورتو 50 ،مليون
يورو حتى  15يوليو ،بينما ترتفع إلى  75مليون يورو عقب هذا التاريخ ،األمر
الذي دفع الريال للتعجيل بإبرام الصفقة اآلن ،لتجنب ارتفاع سعر الالعب.
(إفي)

كالياري يزيد محن فيورنتينا
ض ــرب كــال ـيــاري عصفورين
ب ـح ـج ــر واحـ ـ ـ ــد ،ع ـن ــدم ــا تـغـلــب
ع ـلــى ض ـي ـفــه ف ـيــورن ـت ـي ـنــا ،1-2
أمس األول ،في افتتاح المرحلة
الثامنة والعشرين مــن بطولة
إيطاليا لكرة القدم.
وت ـ ـقـ ــدم كـ ــال ـ ـيـ ــاري ب ـهــدف ـيــن
للبرازيلي جــواو بــدرو غالفاو
( )52و لــو كــا تشيبيتيلي (،)66
قبل أن يسجل فيديريكو كييزا
الهدف الوحيد للضيوف (.)88
وحقق كالياري فوزه الثالث
فــي مبارياته الخمس األخيرة

والـســابــع هــذا الـمــوســم ،ليهرب
م ــن ال ـم ــراك ــز ال ـم ــؤدي ــة لـلــدرجــة
ال ـثــان ـيــة ،ويـصـعــد إل ــى الـمــركــز
الــرابــع عشر برصيد  30نقطة،
ويزيد محن فيورنتينا عندما
ألـحــق بــه الـخـســارة الثانية في
مبارياته األرب ــع األخـيــرة التي
لم يذق فيها طعم الفوز.
وتـجـ ّـمــد رصـيــد فيورنتينا،
ال ــذي ُمـنــي بخسارته السابعة
هذا الموسم ،عند  37نقطة في
المركز العاشر.

تعادل مخيب لريال سوسييداد
سقط ريال سوسييداد في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه ليفانتي
 ،1-1أمس األول ،في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة
إسبانيا لكرة القدم.
وكان ريال سوسييداد في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تقدم
بهدف للبلجيكي عدنان يــانــوزاي منذ الدقيقة  ،26لكن ليفانتي
أدرك التعادل عبر بورخا مايورال في الدقيقة .79
ً
وانفرد ريال سوسييداد بالمركز التاسع مؤقتا برصيد  36نقطة
بفارق نقطة واحدة عن شريكه السابق إيبار ،الذي يستضيف بلد
الوليد اليوم ،وبفارق نقطتين أمام إسبانيول برشلونة وأتلتيك
بلباو اللذين يلعبان مع ضيفيهما إشبيلية.
فــي الـمـقــابــل ،رف ــع ليفانتي رص ـيــده إل ــى  31نقطة فــي المركز
الخامس عشر.

أعلن نادي إشبيلية اإلسباني ،إقالة
ُمدربه بابلو ماشين ،غداة الخروج من
ثمن نهائي مسابقة الدوري األوروبي
(يــوروبــا لـيــغ) ،وأع ــاد تعيين المدير
ال ــري ــاض ــي خ ــواك ـي ــن كـ ــابـ ــاروس بــدال
م ـنــه ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـم ــوس ــم ال ـحــالــي،
بعدما سبق له أن عاش هذه التجربة
الموسم الماضي ،بعد إقالة اإليطالي
فينتشنزو مونتيال.
وجا في بيان رسمي نشره النادي:
"قــرر إشبيلية الجمعة فــض الشراكة
مع مدرب الفريق األول بابلو ماشين،
بسبب سلسلة النتائج المخيبة في
األسابيع األخيرة".

وتابع" :سيتسلم المدير الرياضي
خــواكـيــن كــابــاروس المهمة بمفعول
ف ـ ـ ــوري ،ح ـي ــث ي ـم ـلــك خـ ـب ــرة ف ــي ه ــذا
الـ ـمـ ـنـ ـص ــب .لـ ـق ــد ت ـس ـل ــم الـ ـمـ ـه ــام مــن
مونتيال فــي ظــروف مماثلة الموسم
الماضي".
وس ـبــق ل ـك ــاب ــاروس ( 63ع ــام ــا) أن
ت ـس ـلــم ال ـف ــري ــق ل ـم ــدة ش ـه ــر ال ـمــوســم
الماضي ،بعد إقالة مونتيال ،ونجح
فــي ال ـفــوز ب ـثــاث م ـبــاريــات مــن أصــل
أربع ،بما فيها الفوز في عقر داره على
ريال مدريد .2-3

مانشيني يفضل المخضرم كوالياريال على بالوتيلي

ّ
ف ـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
إي ـط ــال ـي ــا لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم روب ــرت ــو
مــانـشـيـنــي اس ـت ــدع ــاء الـمـهــاجــم
ال ـم ـخ ـض ــرم ف ــاب ـيــو ك ــوال ـي ــاري ــا
لخوض المباراتين ضد فنلندا
ول ـي ـش ـت ـن ـش ـتــايــن ف ــي تـصـفـيــات
ك ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ــا  ،2020ب ـ ــدال مــن
م ــاري ــو بــالــوت ـي ـلــي ال ـم ـتــألــق مع
فريقه الجديد مرسيليا الفرنسي.
يرتد كولياريال القميص
ولم
ِ
األزرق للمنتخب منذ .2015
وان ـضــم ال ــى المنتخب العــب
رومـ ــا ال ـش ــاب ال ـم ـتــألــق نيكولو
تسانيولو ( 19عاما) ،إضافة الى
الكوادر االعتيادية امثال كل من
جــورجــو كييليني ،ولـيــونــاردو
بونوتشي ،وجورجينيو ،وماركو
فيراتي.
وتـلـتـقــي إيـطــالـيــا مــع فنلندا
ف ــي  23م ـ ــارس ف ــي أودي ـن ـي ــزي،
وليشتنشتاين فــي  26مـنــه في
بارما.
وأوقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ق ـ ــرع ـ ــة ت ـص ـف ـي ــات
كـ ــأس أوروبـ ـ ـ ــا إي ـط ــال ـي ــا م ــع كــل
من البوسنة والهرسك ،فنلندا،
اليونان ،أرمينيا وليشتنشتاين
في المجموعة العاشرة.
وجاءت التشكيلة على النحو
التالي:

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

الدوري اإلنكليزي
5:15

فولهام  -ليفربول

beINSPORTS HD2

7:30

إيفرتون  -تشلسي

beINSPORTS HD2

الدوري اإلسباني
2:00

ايبار – بلد الوليد

beINSPORTS HD3

6:15

اسبانيول  -اشبيلية

beINSPORTS HD3

8:30

فالنسيا  -خيتافي

beINSPORTS HD3

8:30

فياريال – رايو فايكانو

beINSPORTS HD10

10:45

ريال بيتيس  -برشلونة

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي

صورة ارشيفية لمانشيني وبالوتيلي
 ل ـحــراســة ال ـمــرمــى :أليسيوكرانيو (كالياري) وجانلويجي
دونـ ـ ـ ــارومـ ـ ـ ــا (م ـ ـ ـيـ ـ ــان) وم ــاتـ ـي ــا
بيران (يوفنتوس) وسلفاتوري
سيريغو (تورينو).
 لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع :ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ــوبيراغي (فيورنتينا) وليوناردو
بــونــوت ـشــي وج ــورج ــو كيليني
ولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــاردو س ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــاتـ ــزوال
(ي ـ ــوف ـ ـن ـ ـت ـ ــوس) وألـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدرو
فلورنتسي (روما) وأرمادو إيتزو

(تــوريـنــو) وجانلوكا مانشيني
(أتالنتا) وكريستيانو بيتشيني
(فالنسيا اال س ـبــا نــي) وأليسيو
رومانيولي (ميالن).
 ل ـ ـلـ ــوسـ ــط :نـ ـيـ ـك ــوال ب ــاري ــا(كــالـيــاري) وبــريــان كريستانتي
(رومـ ــا) وجــورجـيـنـيــو (تشلسي
االنـكـلـيــزي) وستيفانو سنسي
(س ــاس ــوول ــو) وم ــارك ــو ف ـيــراتــي
(باريس سان جرمان الفرنسي)
ونيكولو تسانيولو (روما).

 ل ـ ـ ـل ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم :ف ـ ـيـ ــد يـ ــر ي ـ ـكـ ــوب ــرن ــارديـ ـسـ ـك ــي ومـ ــويـ ــس كـيــن
(يــوفـنـتــوس) وفيديريكو كييزا
(فيورنتينا) وستيفان الشعراوي
(روم ـ ـ ـ ـ ــا) وف ـي ـن ـت ـش ـن ــزو غــري ـفــو
(ف ــراي ـب ــورغ االل ـمــانــي) وتـشـيــرو
اي ـم ــوب ـي ـل ــي (الت ـ ـس ـ ـيـ ــو) وك ـي ـفــن
الزانـيــا (أوديـنـيــزي) وليوناردو
بــافــولـيـتــي (ك ــالـ ـي ــاري) ومــاتـيــو
بوليتانو (إنـتــر مـيــان) وفابيو
كوالياريال (سمبدوريا).

2:30

جنوى  -يوفنتوس

beINSPORTS HD4

5:00

أتالنتا  -كييفو

beINSPORTS HD9

5:00

التسيو  -بارما

8:00

نابولي  -أودينيزي

beINSPORTS HD7

10:30

ميالن – انتر ميالن

beINSPORTS HD4

الدوري األلماني
8:00

بايرن ميونيخ  -ماينز

ً
قطر ترحب بتوصية «فيفا» وتؤكد استعدادها لنسخة من  32منتخبا
رحبت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
"ق ـط ــر  "2022ب ـتــوص ـيــة م ـج ـلــس االت ـح ــاد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم (فـ ـيـ ـف ــا) رف ـ ــع ع ــدد
المنتخبات المشاركة في مونديال ،2022
الـ ــذي تـسـتـضـيـفــه ال ــدول ــة الـخـلـيـجـيــة إلــى
 ،48مؤكدة أنها مستمرة في تحضيراتها
الستضافة نسخة من  32منتخبا.
وأوص ـ ـ ــى االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ب ــرف ــع ع ــدد
المنتخبات الـمـشــاركــة فــي مــونــديــال قطر
 2022من  32الى  48خالل اجتماع لحكومته
(م ـج ـل ــس ف ـي ـف ــا) أم ـ ــس األول فـ ــي م ـيــامــي
االميركية.
وقالت اللجنة العليا ،في بيان" ،منذ طرح
فكرة زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة
كأس العالم لكرة القدم قطر  2022إلى 48
فريقا فــي موسكو صيف  ،2018تعاملت
قطر مــع المقترح بشكل إيـجــابــي ،وأبــدت

استعدادها لسماع وجهات النظر المتعددة
من األطراف المعنية".
وأضاف البيان" :واصلت قطر هذا التوجه
خالل نقاشات مجلس االتحاد الدولي لكرة
الـقــدم بكيغالي فــي أكـتــوبــر  ،2018وحتى
االج ـت ـم ــاع ال ـحــالــي لـلـمـجـلــس ف ــي مـيــامــي
بــالــواليــات الـم ـتـحــدة" ،مـتــابـعــا" :ي ـعــد هــذا
ال ـتــوجــه تــأك ـيــدا واس ـت ـم ــرارا الل ـت ــزام قطر
ُ
الثابت باستضافة بطولة تمثل كل أبناء
المنطقة ،وتعود بالمنفعة عليهم جميعا
كما على قطر".
وأردف" :نود أن نؤكد في هذا اإلطار أن
قطر واالتحاد الدولي لكرة القدم يواصالن
العمل معا لبحث فكرة استضافة نسخة
موسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم،
مع األخذ بعين االعتبار جدوى هذه الفكرة
وانعكاساتها على كرة القدم عالميا وعلى

القناة الناقلة

البطولة نفسها وعلى قطر كونها الدولة
المستضيفة ،وأي قرار سيتخذ بهذا الشأن
سـيـكــون بــال ـت ـشــاور بـيــن االت ـح ــاد الــدولــي
وقطر وبموافقتها".
وخ ـ ـتـ ــم ال ـ ـب ـ ـيـ ــان" :كـ ـ ــدولـ ـ ــة م ـس ـت ـض ـي ـفــة
للبطولة ،نحن مستمرون في تحضيراتنا
الستضافة النسخة األولى من بطولة كأس
العالم لكرة القدم في العالم العربي ،وفق
ال ـن ـظــام ال ـحــالــي ال ــذي يـضــم  32منتخبا،
تتنافس جميعا وفــي كل مراحل البطولة
على أرض قطر عام  ،2022في بطولة كما
وعدنا دائما ستكون أحــد أكثر البطوالت
تميزا وإبهارا".
وخطا االتحاد الدولي خطوة كبيرة نحو
االنتقال الى  48منتخبا ،بعدما أوصى بذلك
مجلسه ،عقب تصويته على دراسة الجدوى
التي أجرتها الهيئة الكروية العالمية ،ودافع

عنها رئيسها جاني إنفانتينو بقوة ،علما
أن المجلس اقــر رفــع عــدد المنتخبات الى
 48اعتبارا من مونديال  ،2026المقرر في
الواليات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأوضــح إنفانتينو أن قــرارا نهائيا في
مـســألــة اعـتـمــاد  48منتخبا فــي مــونــديــال
قطر سيتخذ خالل مؤتمر فيفا في باريس
يونيو المقبل ،بعد أن يتقدم فيفا وقطر
بــأس ـمــاء الـ ــدول الـمـحـتـمـلــة لـلـمـشــاركــة في
االستضافة إلى مجلس وكونغرس االتحاد
الدولي.
وأضاف 90" :في المئة يؤيدون الزيادة،
لكن األم ــر ليس بـهــذه الـسـهــولــة .علينا أن
نحلل األمــور بعناية ،ونعمل عن كثب مع
قطر".
وسـتــؤدي هــذه الخطوة إلــى زيــادة عدد
المباريات من  64إلى  ،80ما يعني أن الدولة

الخليجية الصغيرة لن تكون قادرة لوحدها
على االستضافة ،لذا يجب أن تقام مباريات
خارج قطر في دولة مجاورة.
وال يـ ـص ــب ال ـ ــوض ـ ــع ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي
الـحــالــي فــي مصلحة ق ـطــر ،بـسـبــب األزم ــة
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ب ـي ـن ـه ــا وبـ ـي ــن ج ـي ــران ـه ــا
الخليجيين ،السعودية واإلمارات والبحرين
منذ  ،2017إضافة إلى مصر.
وبسبب الـحـصــار الـمـفــروض على قطر
من قبل هــذه الــدول تشير دراســة الجدوى
إلى أن "مشاركة هذه الدول في االستضافة
مع قطر يعني رفع الحصار ،وخاصة رفع
القيود المفروضة على حركة األشخاص
والبضائع".

beINSPORTS HD5
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رياضة

ليفربول لالنقضاض على الصدارة
يمكن أن تأخذ المنافسة على
الممتاز
لقب الدوري
اإلنكليزي ً
ً
لكرة القدم منعطفا جديدا
خالل منافسات المرحلة الـ31
من المسابقة ،السيما أن
الفرصة ستكون متاحة لفريق
ليفربول للعودة إلى صدارة
الترتيب.

سيحاول ليفربول المنتشي
بـبـلــوغــه ال ـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي
مـ ـ ــن دوري أ ب ـ ـ ـطـ ـ ــال أورو ب ـ ـ ـ ــا
االنـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاض ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ـ ــدارة
الدوري اإلنكليزي ،عندما يحل
ضيفا على فولهام اليوم في
الـمــرحـلــة الـحــاديــة والثالثين
ا لـتــي يغيب عنها مانشستر
س ـي ـتــي الن ـش ـغ ــال ــه ب ـم ـبــاراتــه
ضــد سوانسي فــي ال ــدور ربع
الـنـهــائــي مــن مسابقة الـكــأس
المحلية.
وي ـ ـت ـ ـصـ ــدر سـ ـيـ ـت ــي ح ــام ــل
ال ـ ـل ـ ـقـ ــب الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم الـ ـت ــرتـ ـي ــب
برصيد  74نقطة ،بفارق نقطة
واحدة عن ليفربول.
وتبدو المباراة سهلة على
ال ــورق بالنسبة الــى ليفربول
ال ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ــاد ب ـ ـفـ ــوز الف ـ ـ ــت مــن
ملعب أليانز أرينا ضد بايرن
ميونيخ األلماني  ،1-3ليبلغ
ربع نهائي المسابقة القارية،
ال سيما أن فولهام يلعب من
أج ـ ــل الـ ـش ــرف ل ـي ــس إال ،بـعــد
أن أصـ ـب ــح قـ ـ ــاب ق ــوسـ ـي ــن أو
أدنى من السقوط الى الدرجة
األولى.
وق ــد يلجأ م ــدرب ليفربول
األل ـم ــان ــي ي ــورغ ــن ك ـل ــوب الــى
إراح ـ ـ ــة ب ـع ــض ن ـج ــوم ال ـصــف
األول و ي ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــح ا لـ ـ ـف ـ ــر ص ـ ــة
لـبـعــض االحـتـيــاطـيـيــن أمـثــال
الـســويـســري الــدولــي شـيــردان
شاكيري والبلجيكي ديفوك
أوري ـجــي والـجـنــاح آدم الالنــا
الـ ـع ــائ ــد مـ ــن إصـ ــابـ ــة أب ـع ــدت ــه
ألشهر عدة عن المالعب.

وعلى الرغم من أن االمور لم
تعد في يد ليفربول ،فإن كلوب
ال يعير هذا األمر أهمية كبيرة
بقوله "لطالما قلنا إننا نريد
أن نـكــون بـهــذه الوضعية في
األم ـتــار األخ ـيــرة مــن السباق،
وها نحن هنا".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :كـ ـ ـ ــل مـ ـ ــا ن ــري ــد
أن نـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى تـ ـف ــاؤلـ ـن ــا،
ايجابيتنا والتطلع الى اإلثارة
التي يمثلها هذا التحدي".
وبـيـنـمــا رف ــض ك ـل ــوب هــذا
الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــح ،ف ـ ـ ــإن ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي
أليسون باكير حــارس مرمى
ليفربول يــرى إن فريقه لديه
القدرة على مطاردة اللقبين.
وق ــال ال ـح ــارس الـبــرازيـلــي:
"ال ي ـم ـك ـن ـن ــا أن ن ـ ـخ ـ ـتـ ــار مــا
نسعى إليه .للحقيقة ،يمكننا
االختيار ،ونختار البطولتين.
إنهما بطولتان كبيرتان".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :بـ ــال ـ ـط ـ ـبـ ــع ،فــي
بـ ـط ــول ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،مـ ـ ــر وق ــت
طويل منذ فوز ليفربول بلقبه
األخ ـ ـيـ ــر ،ول ـ ــم يـ ـت ــوج ال ـفــريــق
باللقب منذ تسميته بالدوري
اإلنكليزي الممتاز .سنقاتل من
أجل الفوز باللقبين".
ويفتقد كلوب جهود قائد
ال ـف ــري ــق غ ـ ـ ــوردان ه ـنــدرســون
أم ــام فــول ـهــام ،خــاصــة بعدما
ّ
تعرض الالعب إلصابة بالتواء
في الكاحل خالل المباراة التي
شـ ـه ــدت ف ـ ــوز ل ـي ـف ــرب ــول عـلــى
بايرن ميونخ .1-3
وقــال كلوب خــال المؤتمر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي" :جـ ـ ـ ــاءت ن ـتــائــج

األشـ ـع ــة ع ـلــى أف ـض ــل م ــا كــان
يمكن توقعه ،ولكن األمر سيئ
بالنسبة إليه ،ألنه سيغيب عن
مباراتنا في مطلع األسبوع".
وأضـ ـ ـ ــاف" :إنـ ـ ــه ل ـي ــس أم ــرا
ج ـي ــدا ،ول ـكــن ح ـس ـنــا .نتمنى
أن تكون فترة التوقف إلقامة

للمركز الرابع عشر مؤقتا برصيد  32نقطة.
في المباراة الثانية ،تابع موناكو صحوته
ب ـق ـي ــادة م ــدرب ــه ال ـق ــدي ــم ال ـج ــدي ــد ال ـبــرت ـغــالــي
ليوناردو جارديم ،وابتعد عن منطقة الهبوط
الى الدرجة الثانية بفوزه على ملعب مضيفه
ليل  -1صفر.
وس ـجــل مــونــاكــو ه ــدف الـنـقــاط ال ـثــاث في
الدقيقة  90بفضل لعبة رائـعــة مــن البرازيلي
كارلوس فينيسيوس الذي سيطر على الكرة
داخ ــل المنطقة بـقــدمــه الـيـســرى ،ورفـعـهــا من
ف ــوق م ــداف ــع ل ـيــل ال ـبــرت ـغــالــي ج ــوزي ــه فــونـتــي
ليعود ويسيطر عليها بصدره قبل أن يسددها
بيسراه خادعة استقرت في شباك رين.
وتـجـمــد رص ـيــد ل ـيــل ،ال ــذي تـلـقــى خـســارتــه
ال ـثــان ـيــة ع ـلــى أرض ـ ــه هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ،ع ـنــد 57
نقطة في المركز الثاني ،في حين رفع موناكو
رصيده الى  30نقطة ،وتقدم للمركز السادس
عشر مؤقتا.

ي ـت ـط ـل ــع ف ــري ــق ب ــرش ـل ــون ــة
إلى االقتراب خطوة من لقب
الـ ــدوري ،عـنــدمــا يـحــل ضيفا
على ر يــال بيتيس ا لـيــوم في
المرحلة الثامنة والعشرين
مــن ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي لـكــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ،ب ـع ــدم ــا ت ــأه ــل لـ ــدور
الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ـ ــدوري أب ـ ـطـ ــال
أوروبا.
وم ـ ــازال بـيـتـيــس ،صــاحــب
الـمــركــز الـثــامــن ،لــديــه فرصة
التأهل لدوري أبطال أوروبا
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ،ح ـي ــث
يبتعد بـفــارق ســت نقاط عن
خـ ـيـ ـت ــاف ــي ،ص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز
الرابع.
وق ـ ــال بـ ــاو ل ــوب ـي ــز ح ــارس
مــرمــى ريـ ــال بـيـتـيــس" :نـعـلــم
أنـ ــه ف ــي م ــواج ـه ــة بــرش ـلــونــة

ريال مدريد يدعم الفيفا ضد أندية أوروبا
أك ـ ـ ـ ــدت ص ـح ـي ـف ــة "ل ـي ـك ـي ــب"
الفرنسية الــريــاضـيــة أم ــس ،أن
نـ ــادي ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي
لكرة القدم يرحب بقرار االتحاد
الدولي لكرة القدم بشأن توسيع
ب ـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم لــأنــديــة،
لتضم  24فريقا بدال من  7فرق.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة إل ــى
أن ال ــري ــال قــد يــدعــم الـفـيـفــا في
مشكلته الحالية مع أبرز أندية
أوروب ـ ـ ـ ــا ،ح ـي ــث ي ــرح ــب بـفـكــرة
توسيع حجم البطولة.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت راب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة األنـ ـ ــديـ ـ ــة
األوروب ـ ـي ـ ــة (إي ـ ـكـ ــا) أك ـ ـ ــدت ،فــي
وقت سابق ،معارضتها لفكرة
توسيع حجم البطولة ،وشددت
عـ ـل ــى أن األنـ ـ ــديـ ـ ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
ل ــن ت ـش ــارك فـيـهــا إذا أصـبـحــت
البطولة من  24فريقا.
وأرسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت "إيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــا" خـ ـط ــاب
اح ـ ـت ـ ـجـ ــاج إلـ ـ ـ ــى الـ ـس ــويـ ـس ــري
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا
ح ـم ــل ت ــوق ـي ــع أعـ ـض ــاء مـجـلــس
إدارة الرابطة ،ومن بينهم بدرو

بيريز رئيس نادي ريال مدريد
لــو بـيــز خيمينيز نــا ئــب رئيس
نـ ـ ــادي ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،حـسـبـمــا
أف ـ ــادت صـحـيـفــة "ســودوي ـت ـشــه
تسايتونغ" األلمانية.
وأوض ـ ـحـ ــت "ل ـي ـك ـي ــب" ،نـقــا
عن مصدر غير معلن بالنادي
اإلسباني ،أن الريال يتطلع اآلن
"بشغف" للمسابقة الجديدة.

ال ـم ـنــاف ـســات ال ــدول ـي ــة ،كــافـيــة
لعودته".
ويرجح أن يواصل فابينيو
الـ ـلـ ـع ــب ف ـ ــي وسـ ـ ــط ال ـم ـل ـع ــب،
ولـكــن آدم الالن ــا ،ال ــذي شــارك
كأساسي فــي مـبــاراة الــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز األخ ـيــرة

أمــام بيرنلي ،يمكنه أيضا أن
يبدأ اللقاء.

تشلسي يواجه إيفرتون
وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرز م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة اي ـ ـفـ ــرتـ ــون
وتشلسي ألن الخسارة ممنوعة

على الفريقين ألسباب مختلفة،
ف ــاي ـف ــرت ــون ي ـع ــان ــي فـ ــي ال ـف ـتــرة
األخ ـ ـيـ ــرة وفـ ـ ــرط بـ ـف ــوز ك ـ ــان فــي
متناوله عندما تقدم على مضيفه
نيوكاسل  -2صفر قبل أن يخسر
 2-3و يـ ـصـ ـب ــح مـ ـصـ ـي ــر م ــدر ب ــه
البرتغالي ماركو سيلفا في خطر.

أم ـ ـ ـ ــا تـ ـشـ ـلـ ـس ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـق ــق
ف ــوزا الف ـتــا عـلــى ديـنــامــو كييف
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي ب ـخ ـمــاس ـيــة نـظـيـفــة
فــي عـقــر دار األخ ـيــر ،ليبلغ ربــع
نهائي يوروبا ليغ ،فال يستطيع
التفريط بأي نقطة وسط الصراع
المرير الحتالل المركز الرابع.

البرشا في ضيافة بيتيس

تولوز يعود بنقطة ثمينة
عاد تولوز من ملعب مضيفه نيس بتعادل
ثمين  ،1-1بعدما خطف هدف النقطة اليتيمة
ق ـبــل دقـيـقـتـيــن م ــن ال ـص ــاف ــرة ،ف ــي ح ـيــن تــابــع
م ــون ــاك ــو ص ـح ــوت ــه ،وف ـ ــاز ع ـلــى مـضـيـفــه ليل
بهدف يتيم في الدقيقة  90في افتتاح المرحلة
التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة
القدم.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى ك ـ ــان ن ـي ــس الـ ـب ــادئ
بالتسجيل فــي عقر داره ب ـ "ألـيــانــز ريفييرا"
بفضل ويــان سيبريان من تسديدة من ركلة
حـ ــرة م ــن  30م ـت ــرا ف ـش ــل ح ـ ــارس ت ــول ــوز فــي
صــدهــا ( ،)20قـبــل أن ي ـعــادل الـفــريــق الضيف
ع ـبــر مـهــاجـمــه ال ـبــديــل فـيــرمـيــن مــوبـيـلــي من
جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد دقيقتين
من دخوله بدال من اإلسباني مانويل غارسيا
ألونسو (.)88
وتقدم نيس للمركز الثامن مؤقتا برصيد
 41نقطة ،في حين حذا حــذوه تولوز بتقدمه

جانب من تدريبات سابقة لنادي ليفربول

ورغ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة م ـم ـث ـل ــي
الـ ـك ــرة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ف ــي مـجـلــس
إدارة ال ـف ـي ـفــا ،وافـ ــق الـمـجـلــس
في اجتماعه أمس بميامي في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
ع ـلــى تــوس ـيــع ح ـجــم مــونــديــال
األندية ليشمل  24فريقا.
وق ـ ـ ـ ــال إنـ ـف ــانـ ـتـ ـيـ ـن ــو" :ن ــأم ــل

ت ـك ــون األم ـ ــور م ـع ـقــدة ألنـهــم
أحد أفضل الفرق في العالم،
إذا لم يكن األفضل".
وأ ض ــاف" :ا ن ـهــم يتمتعون
بديناميكية جـيــدة ،ولديهم
العبون رائعون .يتعين علينا
ارتـ ـك ــاب أق ــل ع ــدد مـمـكــن من
األ خ ـط ــاء .مــن يلعب بطريقة
أفضل فسيكون لديه فرصة
أكبر للفوز".
وفي ظل هيمنة برشلونة
محليا وا بـتـعــاده فــي ترتيب
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،يـ ـت ــو ق ــع ان ي ـل ـجــأ
ال ـم ــدرب ارن ـس ـتــو فــالـفـيــردي
إلى إراحة أبرز نجومه.
وال يريد برشلونة تكرار ما
حصل معه الموسم الماضي،
ع ـن ــدم ــا أهـ ـ ــدر ت ـق ــدم ــا ك ـب ـيــرا
أم ــام روم ــا اإليـطــالــي فــي ربع

سواريز وميسي نجما برشلونة
ال ـن ـهــائــي ( 1-4ث ــم صـ ـف ــر،)3-
فــي حــادثــة فـســرهــا مهاجمه
األوروغوياني لويس سواريز

بإرهاق كبير عانته التشكيلة.
وسـ ـيـ ـغـ ـي ــب عـ ـ ــن ت ـش ـك ـي ـلــة
البرشا الجناح ديمبيلي ،بعد

تزايد إصابة عضلية بفخذه
بـ ـع ــد ال ـت ـس ـج ـي ــل ض ـ ــد ل ـي ــون
األربعاء.

هاردن يقود هيوستن إلى الفوز

م ـش ــارك ــة ك ــل الـ ـف ــرق ال ـك ـب ـيــرة.
ن ـجــري م ـنــاق ـشــات وم ـش ــاورات
إيـجــابـيــة وب ـنــاءة ونـعـمــل على
مواصلتها".
وتـ ـ ـق ـ ــرر أن ت ـ ـقـ ــام ال ـن ـس ـخ ــة
األول ــى مــن بطولة كــأس العالم
لــأنــديــة بنظامها الـجــديــد في
الفترة من  17يونيو إلى الرابع
من يوليو  ،2021لتكون بديال
لـبـطــولــة ك ــأس الـ ـق ــارات ،والـتــي
كانت تستخدم حتى نسختها
الـمــاضـيــة ع ــام  2017بــروسـيــا
ك ـبــروفــة ل ــدى ال ـب ـلــد الـمـضـيــف
قـبــل ع ــام واح ــد مــن استضافة
هذا البلد لبطولة كأس العالم.
وتقرر منح القارة األوروبية
 8م ـ ـقـ ــا عـ ــد فـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـ ـ ــدور األول
للبطولة بنظامها الجديد ،ولكن
عـ ــدم م ـش ــارك ــة فـ ــرق م ـثــل ري ــال
مدريد وبرشلونة اإلسبانيين،
ومانشستر سيتي اإلنكليزي
ويوفنتوس اإليطالي سيجعل
البطولة بال معنى.

قاد النجم جيمس هاردن فريق هيوستن
روكتس إلى الفوز العاشر في آخر  11مباراة
له في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين،
بـتـسـجـيـلــه  41نـقـطــة ض ــد ضـيـفــه فينيكس
ص ـن ــز ،ف ــي ح ـيــن س ــاه ــم ال ـي ــون ــان ــي يــانـيــس
أنتيتوكونمبو في قلب تأخر فريقه ميلووكي
باكس بفارق  23نقطة ،إلى فوز على مضيفه
ميامي هيت.
وأنهى هيوستن مباراته  102-108ليحقق،
أمــس األول ،ف ــوزه العاشر فــي  11مـبــاراة لم
ي ـخ ـســر خــال ـهــا إال أم ـ ــام ب ـطــل الـمــوسـمـيــن
الماضيين غولدن ستايت ووريرز األربعاء،
في حين تفوق ميلووكي على ميامي .98-113
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،ك ــان هـ ــاردن ،أفضل
ً
العب في الموسم الماضي ،قريبا من تحقيق
"تريبل دبــل" ،إذ سجل  41نقطة وأضــاف 11
تمريرة حاسمة ،لكنه اكتفى بتسع متابعات،
ً
علما بأنه صنع أيضا ست سرقات للكرة.
وعلى ملعبه "أميركان آيرالينز أرينا"ّ ،فرط
ميامي هيت في تقدم وصل إلى  23نقطة في
الــربــع األول ،لـيـعــود ويـخـســر ال ـم ـبــاراة أمــام
ميلووكي.
وكان اليوناني أنتيتوكونمبو األفضل في
صفوف فريقه في معظم الفئات اإلحصائية،

جيمس هاردن
إذ سجل  33نقطة ،وأضاف  16متابعة وتسع
ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة ،ف ــي ح ـيــن ســاهــم زمـيـلــه
كريس ميدلتون بـ 21نقطة وثماني تمريرات
حاسمة.
وفي بقية مباريات أمس األول ،حقق سان
أنـتــونـيــو سـبـيــرز ف ــوزه الـســابــع تــوالـيــا هــذا
الموسم ،وذلك على حساب ضيفه نيويورك

نيكس  ،83-109في مباراة كان األفضل فيها
العب نيويورك داميان دوتسون مع  21نقطة.
إلى ذلك ،فاز فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
على ساكرامنتو كينغز  ،114-123وتشارلوت
هورنتس على واشنطن ويــزاردز ،110-116
وبورتالند ترايل باليزرز على نيو أورليانز
بيليكانز .110-122

هاميلتون أول المنطلقين في جائزة أستراليا الكبرى اليوم
سيكون بطل ا لـعــا لــم البريطاني لويس
هاميلتون أول المنطلقين اليوم في سباق
جائزة أستراليا الكبرى ،المرحلة األولى من
بطولة العالم للفورموال واحــد لعام ،2019
بعد تـصــدره على متن سيارته مرسيدس
التجارب الرسمية أمس ،في حين حل زميله
الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثاني.
وثبت بطل العالم خمس مرات سيطرته

ع ـلــى ال ـت ـج ــارب الــرس ـم ـيــة ل ـس ـبــاقــات الـفـئــة
األولى ،بتحقيقه المركز األول في أستراليا
ً
للمرة الثامنة ،بزمن  1:20.486دقيقة ،متقدما
على بوتاس بفارق  0.112ثانية ،بينما حل
سائق فيراري األلماني سيباسيتيان فيتل
ً
ثــالـثــا بـفــارق  0.704ثــانـيــة عــن هاميلتون،
ً
متقدما على الهولندي ماكس فيرشتابن
سائق ريد بول.
ً
وي ـح ـم ــل هــام ـي ـل ـتــون ( 34عـ ــامـ ــا) ال ــرق ــم
ال ـق ـيــاســي ف ــي عـ ــدد م ـ ــرات االنـ ـط ــاق من
المركز األول ،وهو حقق ذلك اليوم
لـ ـلـ ـم ــرة  84فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه،

والثامنة في السباق األسترالي الــذي يقام
على حلبة ألبرت بــارك في مدينة ملبورن،
حـيــث ف ــاز الـبــريـطــانــي مــرتـيــن فــي مسيرته
( 2008و.)2015
وب ـع ــد ال ـل ـفــة ال ـســري ـعــة ال ـت ــي انـ ـت ــزع من
خاللها صدارة االنطالق ،قال هاميلتون "أنا
أرتجف ،لقد كانت المنافسة قريبة".
وكان البريطاني الباحث عن لقبه العالمي
السادس ليصبح بفارق لقب واحد فقط عن
حــامــل الــرقــم القياسي السائق األسـطــوري
األلماني مايكل شوماخر ،قد شكا على إثر
التجارب التحضيرية للموسم في برشلونة
خالل الفترة الماضية ،من أن فريق فيراري
يقدم أداء أسرع على الحلبة.
ل ـك ــن ي ـب ــدو أن ف ــري ــق مــرس ـيــدس
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـه ـي ـم ــن بـ ـشـ ـك ــل م ـط ـلــق
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات م ـنــذ
ع ــام  ،2014ق ــد تمكن
م ـ ــن تـ ـخـ ـط ــي ه ــذا
األم ــر ،مــا انعكس
ً
تفوقا لهاميلتون
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب

ً
ال ــرس ـم ـي ــة ،وأي ـ ـضـ ــا ف ــي ال ـ ـجـ ــوالت ال ـث ــاث
للتجارب الحرة.
وأوضح هاميلتون "بعد برشلونة ،قمنا
بخطوات كبيرة على صعيد إعداد السيارة
فــي األي ــام القليلة الماضية .يبدو أن األمــر
ً
نجح  ،لم أتوقع فعال أن يكون الفارق باألداء
ً
الــى هــذا الـحــد" مــع ف ـيــراري ،علما أن زميل
ً
فيتل الـجــديــد ،ش ــارل لوكلير ،حــل خامسا
ً
بفارق ثانية تقريبا عن المتصدر.
ً
وأعرب بوتاس أيضا عن دهشته من أداء
مرسيدس على الحلبة األسترالية ،مضيفا
ً
"ال أعتقد أن أحدا في الفريق كان يتخيل أن
نجد أنفسنا في هذا الموقع بعد االختبارات
التي أجريناها" في الفترة الماضية.
ً
وشكلت المفاجأة العنصر الطاغي أيضا
لدى فيراري السيما فيتل بطل العالم أربع
مـ ـ ــرات ،وال ـف ــائ ــز بــال ـس ـبــاق األسـ ـت ــرال ــي في
العامين الماضيين.
وأوضح "أعتقد أن الجميع فوجئوا ،حتى
ً
هم أنفسهم (مرسيدس)" ،مضيفا "بالتأكيد
ثـمــة أم ــور علينا الـقـيــام بـهــا لنفهم (سبب
الفارق في أداء السيارتين) ،لكنني ما زلت

أعـتـقــد ب ــأن لــديـنــا س ـي ــارة رائ ـع ــة ،يـجــب أن
يكون أداؤن ــا أفضل مــن ذلــك .لدينا  58لفة
ً
غدا لنحصل على قراءة سليمة لوضعنا".
ً
وتابع "علينا تقبل هذا األمــر اليوم .غدا
يوم آخر".
ً
وك ـ ــان ف ـي ـتــل ال ـم ـنــافــس ال ــوح ـي ــد عـمـلـيــا
لهاميلتون في  ،2018لكن أداء ه تراجع مع
تــراجــع أداء الفريق فــي النصف الثاني من
الموسم ،ما أتــاح للبريطاني الهيمنة على
ً
السباقات وإحراز لقبه الثاني تواليا والرابع
منذ .2014
ً
وأنهى هاميلتون بطولة  2018مع  11فوزا
ً
في  21سباقا.
وفي أبرز نتائج التجارب ،حل األسترالي
دانيال ريكياردو في المركز  12في مشاركته
األولـ ـ ــى م ــع ف ــري ــق ري ـن ــو ب ـعــد ان ـت ـقــالــه إلــى
ً
صفوفه قادما من ريد بول ،بينما سينطلق
البولندي روبرت كوبيتسا من المركز األخير
بعد تعرضه لثقب في اإلطار ،في عودته إلى
ال ـفــورمــوال واح ــد مــع فــريــق ول ـيــامــس ،بعد
ثمانية أعوام من تعرضه لحادث خطير في
سباقات الرالي.

ةديرجلا
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مالحظة عابرة
عن حكم «التمييز»

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

مختل؟ كيف لمختل أن يكون
ً
قـ ــارئـ ــا ل ـل ـتــاريــخ ب ـه ــذه ال ـص ــورة
العميقة؟ كيف لمختل أن يتدبر
ً
ق ـ ـص ـ ـصـ ــا ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارك غـ ـ ــارقـ ـ ــة فــي
التاريخ القديم ،قائمة على محور
واحد؛ المحور الديني؟ المختل ال
يميز بين ضحاياه .المختل يقتل
ً
وي ـش ـكــل ت ـه ــدي ــدا ل ـكــل م ــن يـجــده
أمــامــه ،أو كــل مــن يعوقه ويكون
عقبة فــي طــر يـقــه ،وال يقتل بناء
على هوية أو عرق.
ل ـ ــذا ،اب ـح ـث ــوا ع ــن ت ـبــريــر آخ ــر.
ً
خـصــوصــا بـعــد تـصــريــح رئيسة
وزراء ن ـيــوزل ـنــدا ،الـ ــذي تحدثت
فيه عن تنامي الخطاب اليميني
المتطرف ،والذي لألسف ال يجد
ً
دعما من بعض القيادات العربية،
بــل مــا زال بـعــض ه ــذه الـقـيــادات
وكثير من اإلعالميين ،يــرون كل
ً
من ينتسب إلى اإلســام إرهابيا
ً
ً
قوال واحدا.
الالفت في األمر هو ما ظهر في
صورة اإلرهابي قبل المحاكمة ،إذ
رفــع شعار "البيض اليمينيين"،
وب ـهــذا ُيـحـســم ال ـجــدل والتفكير
في مرجعيته ،ويتأكد لكل كائن
ً
حــي أن مــا ح ــدث لـيــس عــرضـيــا،
ً
وال مقطوعا ،ولن يكون الحادث
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،ب ـ ــل ه ـ ــو عـ ـم ــل م ـت ـصــل
مـسـتـمــر م ــدف ــوع بــأيــديــولــوج ـيــا
سامة.
ً
عـ ـ ـل ـ ــى أن ج ـ ـم ـ ـلـ ــة "أ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ــك
أخ ــي" ،التي قالها الشهيد األول
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـجـ ــزرة الـ ـت ــي وقـ ـع ـ ُـت فــي
ن ـي ــوزي ـل ـن ــدا ،تـسـتـحــق أن تـعـلــق
على بوابات المساجد في أوروبا
وال ـغ ــرب وال ـش ــرق ،بـمــا فـيـهــا من
سكينة وهدوء وسالم.

ابحثوا عن مخرج مشرف!

عبدالمحسن جمعة

األحداث تؤكد أن ما ُيسمى بــ"الربيع العربي"،
ً
أو ما أحب أن أطلق عليه شخصيا الثورة العربية
الشعبية ،لم تخمد نارها ،بل هي في حراك مستمر
يأخذ عدة أشكال مختلفة لفترات زمنية معينة،
ثــم يظهر فــي أحــد ال ـشــوارع العربية بعد أن يتم
ً
إخماده في عاصمة عربية أخرى ،فتراه يوما في
ً
ً
األردن ،ويوما آخر في السودان ،وردحا من الزمن
ً
في تونس والجزائر ،وأيضا في جوانب مخفية
من األزقة والحواري المصرية.
األنظمة العربية تعتقد أنها قضت على تلك
ال ـ ـثـ ــورة ،وال ت ـع ـلــم أن ـه ــا ك ــان ــت ال ـم ــوج ــة األولـ ــى
منها ،وما يليها سيكون أشــد ،وسيشمل مواقع
أخرى جديدة تعتقد أنها بمنأى عنها ،وال يمكن
لـلـحــرب الـطــائـفـيــة ال ـتــي وق ـعــت ف ــي س ــوري ــة بين

النظام العلوي الحاكم ،الــذي عاونه وسانده كل
ً
العالم ضد األغلبية ُّ
السنية ،أن تكون رادعا لبقية
ُ
الشعوب العربية للمطالبة بالحرية والمساواة
والــديـمـقــراطـيــة وال ـح ـفــاظ عـلــى ثــروات ـهــا ،ألن ما
وقع في الشام الكبرى هو إشعال حروب طائفية،
لتحييد التهديد الديموغرافي الكبير إلسرائيل.
ال ـم ـش ـك ـلــة أن األن ـظ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة تـعـتـقــد أنـهــا
تستطيع أن تــوا صــل حكم الشعوب العربية في
عصر اآليفون واإلنترنت ،كما كانت تحكمهم في
عصر بدالة الهواتف و"أيــريــال  ،"UHFوهــذا َوهم
كبير ،ألن موجة الربيع العربي األول ــى هــي كما
ربيع براغ ،ستظل متوهجة وتولد شرارات متتالية
إلى أن تقع الثورة الكبرى والجارفة ،التي ستطيح
ِّ
أنظمة ،وربما تشكل خرائط جديدة في المنطقة،

آثار البيض على القلب ...خطيرة
ي ـع ــد ال ـب ـي ــض مـ ــن ال ــوج ـب ــات
الـغــذائـيــة األســاسـيــة للعديد من
األشخاص ،لكن يبدو أن تناوله
ق ــد ت ـك ــون ل ــه آثـ ــار خ ـط ـيــرة على
صحة القلب ،فقد كشفت دراســة
جـ ــديـ ــدة أج ـ ــراه ـ ــا ب ــاحـ ـث ــون مــن
جامعة نــورث وسـتــرن ،ونشرها
مــوقــع "روس ـيــا ال ـي ــوم" ،أم ــس ،أن
الــذيــن يـتـنــاولــون البيض لديهم
مخاطر "أ عـلــى بكثير" لإلصابة
بأمراض القلب.
وقالت د .نورينا ألينُ ،
المعدة
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ــدراس ــة" :كـجــزء

حتى لو قاوم الغرب ذلك ،وحاولوا أن يمنعوه.
ً
ال ـحــل ه ــو أن تـجــد األن ـظ ـمــة الـعــربـيــة مـخــرجــا
ً
مشرفا لها ،قبل أن تقع الواقعة ،فال البرلمانات
الـصــوريــة والـحــريــات الكرتونية ،وال اإلن ـجــازات
المصطنعة ستنفع فــي ذلــك الــوقــت .المصالحة
الحقيقية مــع شعوبكم هــي ا لـتــي ستنقذكم من
حسابات عسيرة مع مواطنيكم ،وكفوا عن نهب
م ـق ـ َّـدرات شعوبكم وتخزينها فــي ال ـغــرب ،ألنهم
عندما تسقطون لن يمكنوكم من قرش واحد من
ثروتكم ،ولكم في شاه إيران ِعبرة.
الــوقــت يـمــرَ ،
وم ــن يـقــل لـكــم مــن بـعــض الحكام
ِّ
والمنظرين إنكم انتصرتم على الربيع العربي،
فهو كاذب ومدلس أو غبي ،ولم يقرأ ولم يستوعب
التاريخ.

الشمس تقلص كتلة غراي الجليدية

من نظام غذائي صحي ،يحتاج
الناس إلــى استهالك كميات أقل
م ــن ال ـك ــول ـي ـس ـت ــرول ،ألن ال ــذي ــن
ي ـس ـت ـه ـل ـك ــون كـ ـمـ ـي ــات أقـ ـ ــل مــن
الـكــولـيـسـتــرول لــديـهــم خـطــر أقــل
لــإصــابــة ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب" ،لكن
البيض يحتوي على نسبة عالية
م ــن ال ـكــول ـي ـس ـتــرول ،وع ـلــى وجــه
التحديد الصفار.
وحلل الباحثون خالل الدراسة،
ال ــوجـ ـب ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـن ـتــائــج
الطبية لما يقارب  30ألف مشارك
خالل  17.5سنة في المتوسط.

ً
فــي غـضــون  15يــومــا انفصل
جبالن جليديان كبيران من كتلة
غ ــراي الجليدية فــي باتاغونيا
الـتـشـيـلـيــة ،ف ــي مــؤشــر ملموس
ع ـلــى ت ـس ــارع الـ ــذوبـ ــان ف ــي هــذا
الـ ـم ــوق ــع ال ـط ـب ـي ـع ــي ،ال ـمــرت ـبــط
باالحتباس الحراري.
فـ ـف ــي  20ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ال ـم ــاض ــي
انـ ـفـ ـص ــل جـ ـب ــل جـ ـلـ ـي ــدي ضـخــم
ي ـم ـتــد ع ـل ــى  8.8هـ ـكـ ـت ــارات ،أي
مــا ي ــوازي مساحة ستة مالعب
كــرة ق ــدم ،مــن أحــد جــوانــب كتلة
غراي الجليدية .وفي السابع من

الشهر الجاري انفصل جبل آخر
من ستة هكتارات .وهــذه أقصر
مدة فاصلة بين انفصال جبلين
جليديين.
وأدى ذل ــك إل ــى تـقـلــص كتلة
غـ ــراي ال ـج ـل ـيــديــة  500م ـت ــر ،أي
أكـثــر مــن نصف مــا سجل خالل
العقد األخير.
و فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  ،2017ا ن ـف ـص ــل
ج ـبــل ج ـل ـيــدي أصـ ـغ ــر ،ع ـلــى مــا
أف ــاد الـعــالــم بمعهد إنتاركتيكا
التشيلي ،ريكاردو خانا.
(أ ف ب)

حسن العيسى

يثير حكم محكمة التمييز األخير باعتبار االشتراك في مظاهرة
عــامــة غـيــر مــرخـصــة مــن الـجــرائــم الـتــي تـمــس ال ـشــرف واألمــانــة،
ً
ً
وبــالـتــالــي " ...يفقد المطعون ضــده شــرطــا قــانــونـيــا يمنعه من
الترشح لمجلس األمة "...الكثير من التساؤالت ،فالمحكمة قررت
ً
في أسباب حكمها السالف " ...من أن المشرع لم يورد تحديدا أو
ً
حصرا للجريمة المخلة بالشرف أو األمانة" ،وترك هذا لمحكمة
الموضوع" ...فــي ضــوء معيار عــام مقتضاه أن يكون الجرم من
األفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع
ً
وتفقد مرتكبها الثقة أو االعتبار أو الـكــرامــة ،وفـقــا للمتعارف
عليه فــي مجتمعه مــن قيم وآداب ،مما ال يـكــون معه الشخص
ً
أهال لتولي المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة
بحسب الظروف."...
وفي مكان آخر من األسباب التي ساقها الحكم قررت المحكمة
أن الجريمة (االشتراك في مظاهرة عامة دون ترخيص) تعد من
الجرائم التي تمس الشرف واألمــانــة ،مما يفقد المطعون ضده
ً
ً
شرطا قانونيا يمنعه من الترشح لعضوية مجلس األمة ...فهل
ً
يمكن القبول عقال ،في ضوء أن "جرائم الشرف واألمانة التي ترجع
إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع" ،وهو المعيار الذي
استرشدت به محكمة التمييز في حكمها باعتبار أن المشاركة في
مظاهرة ما ،وهي تعبير عن رأي سياسي أو اجتماعي ضد هيمنة
متسلطة من اإلدارة الحاكمة ،كما يتصورها المتظاهر المعترض
عليها ،وعلى نهجها ،تعد من جرائم الشرف واألمانة وبالتالي ال
ً
يختلف ،مثال ،األمر هنا في الخروج في مظاهرة سياسية عامة
عن جرائم هتك العرض والشرف ،مثل الفعل الفاضح في مكان عام
أو المواقعة الجنسية ...وغيرها من جرائم وضعها المشرع تعد
ً
ً
"ضعفا في الخلق وانحرافا في الطبع" !...هل يعد حكم التعبير
بالرفض لقرار أو نهج سياسي معين اتخذ شكل التظاهر العام
ً
هنا مساويا في جنوحه لمسائل هتك العرض أو خيانة األمانة
أو سرقة أموال عامة على سبيل المثال ال الحصر؟
فــي حـكــم مـشــابــه ،ق ــررت فــي الـسـنــة الـمــاضـيــة محكمة إداري ــة
بمصر أن االنـضـمــام لجماعة اإلخ ــوان المسلمين يعد جريمة
مخلة بالشرف واألمانة.
في مثل عالمنا العربي البعيد عن الحكم الديمقراطي ومعايير
دولة حكم القانون ،كما هي في الدول التي سبقتنا بعقود في دنيا
التقدم الحضاري ،من الصعب إن لم يكن من المستحيل وضع
الفاصل بين السياسي والقانوني ،بين عالم السياسة المتغير
والمتبدل حسب رأي السلطة الحاكمة وبين عالم القانون شبه
الثابت ،والمقرر بداية ونهاية لحقوق وحريات األفراد.
هنا يظهر أن التدخل التشريعي في مثل جرائم الرأي بالكويت
ضرورة كي تضبط األمور في األحكام القضائية ،لكن حين نتأمل
وضع "المشرع الكويتي" ،وكيف تدخل في قضايا الرأي والضمير
في السنوات القليلة الماضية ،ال يمكن إال أن نقول "غطيني يا
صفية ،أو انفخ يا شريم."...

وفيات
الجمعة 2019/3/15
منيرة يوسف جمعة العبادي أرملة أحمد صالح العبادي
ً
 75عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :عبدالله المبارك ،ق ،4ش ،426م ،9النساء:
السالم ،ق ،4ش ،411م ،43ت94441104 ،99702217 :

عبداللطيف عساف مبارك الدويلة

ً
 18عاما ،شيع ،الرجال :إشبيلية ،ق ،4ش محمد بن القاسم ،م ،34النساء:
اشبيلية ،ق ،4ش ،429م ،34ت55888896 :

أحالم علي عبدالرضا علي الدوسري

ً
 43عاما ،شيعت ،الرجال :األندلس ،ق ،8ش ،4م ،122النساء :الدوحة ،ق،4
ش ،3م 51مالحظة :الجمعة أول يوم العزاء ،ت50855373 ،97978897 :

عبدالرحمن فارس متعب المطيري

 9أعوام ،شيع ،العزاء بمقبرة الصليبيخات فقط ،ت66221999 :

إبراهيم مشعل الظفيري

ً
 16عاما ،شيع ،الرجال :صباح السالم ،ق ،13ش ،2ج ،10م ،31النساء:
صباح السالم ،ق ،9ش ،3ج ،11م ،41ت50682189 ،55489189 :

السبت 2019/3/16

بنت «تونيا» تخرج
من الظلمة إلى النور
خطت أنثى دب قطبي صغيرة أولى
خطواتها خــارج حظيرتها في حديقة
حيوان تيربارك في برلين ،أمس األول،
حيث أخذت تتعثر في بركة تحت بصر
أمها تونيا ،البالغ عمرها تسع سنوات.
وولدت األنثى الصغيرة في األول من
ديسمبر الماضي ،لكنها أمضت ثالثة
أشهر ونصف الشهر تعيش في ظالم
مــع أمها داخــل حظيرتها .وتحتاج
ص ـغــار الـ ــدب الـقـطـبــي ال ـتــي تــولــد
صماء وعمياء رعاية مكثفة من
األمهات.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـلـ ـ ــوريـ ـ ــان سـ ـيـ ـك ــس،
حارس الدب القطبي في حديقة
الحيوان" :االرتباط بينهما وثيق
ً
جـ ــدا .تــونـيــا أم ج ـيــدة ،وتعتني
بصغيرتها بشكل ال يصدق ،وال
ً
تتركها مطلقا بعيدا عن نظرها .ال
يمكننا الشكوى".
وتـتــوقــع حــديـقــة ال ـح ـيــوان ،أن تكون
هــذه الصغيرة ،التي لــم تتم تسميتها
ً
ً
بعد ،مصدر جذب كبيرا للزوار ،اعتبارا

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

غد عندما تخرج للمرة األولى
من يوم ٍ
أمام الجمهور.
ً
وســوف تظل تونيا وصغيرتها معا
عــامـيــن آخ ــري ــن ،حـيــث سـيـتــم بـعــد ذلــك
إرس ـ ــال الـصـغـيــرة إل ــى حــديـقــة حـيــوان
أخرى.
ولن يلعب فولودجا ،والد الصغيرة،
أي دور ف ــي تــربـيـتـهــا ،كـمــا ه ــو معتاد
بــالـنـسـبــة ل ـه ــذه األن ـ ـ ــواع .وان ـت ـقــل األب
بالفعل إلى حديقة حيوان في هولندا.
والدببة القطبية من األنواع المهددة
بــاالن ـقــراض بشكل مـتــزايــد ،مــع ذوب ــان
المزيد من موطنها الشمالي الجليدي،
بسبب تغير المناخ.

عائشة محمد الدوسري أرملة حمد منصور المنشرح الحيان
 82عاما ،شيعت ،الــرجــال :صباح الناصر ،ق ،2ش ،101م ،43النساء:
صباح الناصر ،ق ،3ش ،17م ،42ت66664877 ،60944449 :

يوسف عبدالعزيز يوسف الحزيني

 82عاما ،شيع ،الرجال :الفيحاء ،ق ،4شارع الرباط ،م ،11ديوان الحزيني،
مقابل حديقة ابــن رشــد ،النساء :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،1شارع
نصف اليوسف ،ج ،13م ،15ت22541616 :
فتوح أحمد عبدالله أحمد زوجة بدر محمد عبدالله الليفان
 61عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الرميثية ،ق ،5ش،51
م ،5النساء :السرة ،ق ،2ش ،1م ،45ت97699595 :

راشد عبدالهادي زيد مبارك الحوري

 59عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :سلوى ،ق ،7شارع
سلوى الرئيسي ،سالم الحريص ،م ،10النساء :سلوى ،ق ،7ش ،2م،10
ت66228555 ،99722711 :

عبدالله جديد نايف العنزي

 45عاما ،شيع ،الرجال :النعيم ،ق ،1ش ،4م ،23النساء :النسيم ،ق ،2ش،2
م ،7ت66533778 ،69990555 :

جاسم مبارك جمعة

 80عاما ،شيع ،الــرجــال :ضاحية عبدالله المبارك ،ق ،1ش ،114م،61
النساء :الفنطاس ،ق ،3ش ،304م ،401ت99409992 ،51000872 :

أحمد خليل رجب الشطي

 56عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :الرميثية ،ق ،8ش،85
م ،25النساء :القصور ،ق ،3ش ،13م ،1ت67722995 ،97925091 :

منصور إبراهيم منصور األنبعي

 58عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :الفيحاء ،ق ،1شارع
منصور األنبعي ،ديوان األنبعي ،النساء :ضاحية عبدالله السالم ،ق،4
شارع سيد علي سيد سليمان ،ج ،42م ،12ت99803388 ،97666617 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

اإلعالنات:

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

04:37
05:56
11:57
03:22
05:57
07:14

التوزيع:

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

27
13
ً
 09:53صب ــاحـ ـ ــا
 07:27م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 02:37صب ــاحـ ـ ــا
 02:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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