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جلسة راقية ً انتهت بطرح الثقة

الغانم :تسلمت الطلب موقعا من  10نواب ...والتصويت األربعاء المقبل
● الحجرف والسبيعي :الوزير يبيع الوهم للناس ولم يرد على محاورنا
● الروضان :المخالفات تنحسر وال مشكلة في تمويل البقاالت والخياطين
فهد التركي ومحيي
عامر وعلي الصنيدح

بـتـقــديــم طـلــب ط ــرح الـثـقــة ف ــي وزيـ ــر ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة خــالــد
الروضان ،انتهت ،بطريقة راقية ،جلسة مناقشة االستجواب المقدم
إل ــى الــوزيــر مــن الـنــائـبـيــن م ـبــارك الـحـجــرف والـحـمـيــدي السبيعي،
والمتضمن خمسة محاور .وعقب مناقشة االستجواب ،قال رئيس
ً
مجلس األمة مرزوق الغانم إنه تسلم طلب طرح الثقة موقعا من 10
ً
نواب ،مبينا أن التصويت عليه سيكون في جلسة األربعاء المقبل.
وفــي وقائع مناقشة االستجواب أمــس ،اتهم النائبان السبيعي
والحجرف الــوزيــر الــروضــان «بعدم التعاون مع الجهات الرقابية،
ً
وسوء استخدام صندوق المشروعات الصغيرة ،فضال عن التنفيع
في توزيع القسائم الصناعية».
وحــذر السبيعي الــوزيــر مــن أن «أي تدليس أو تزييف للحقائق

االستجواب بين مؤيد ومعارض
ً
تـ ـ ـح ـ ــدث ال ـ ـنـ ــائـ ــب ص ـ ــال ـ ــح عـ ـ ــاشـ ـ ــور م ـ ــؤي ـ ــدا
ً
لــاس ـت ـجــواب ،م ــؤك ــدا أن مـ ـح ــاوره «م ــا تـخــرش
ّ
المايه على قولة إخوانا المصريين ،فالحكومة
ما زالت متفرجة بشأن النصب العقاري ومحالت
المباركية ،وغير ذلــك من أمــور ،والثقة انعدمت
بها».
وأضاف عاشور ،أن الثقة معدومة بالمعارض
العقارية التي يفتتحها المسؤولون في «التجارة»
ً
نتيجة قضايا النصب العقاري ،مشيرا إلى أنه ال
يوجد منطقة جاهزة للمشاريع في «الشدادية».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب مـ ـب ــارك ال ـحــريــص،

ً
معارضا لالستجواب« :نحن اليوم أمام شهادة
تاريخية ،وال نقبل أن تنهب أموال الكويتيين في
النصب العقاري ،والــوزيــر قــام بــإجــراءات رادعــة
ً
ل ـهــذه ال ـظ ــاه ــرة» ،مـضـيـفــا أن «ال ــروض ــان وضــع
ً
ضوابط المعارض العقارية ،وسحب كثيرا من
القسائم الصناعية المخالفة».
وخاطب الحريص النائب السبيعي« :إذا كانت
هناك عمليات تزوير ،كما قلت في االستجواب،
ً
فـلـتـقــدمـهــا لـلـنـيــابــة ال ـعــامــة» ،مـعـلـنــا فــي الــوقــت
ذاته تأييده تشكيل لجنة للتحقيق في القضايا
المطروحة باالستجواب.

ً
سيعرضه لالستجواب في اليوم الثاني» ،مؤكدا أن «الروضان لم يرد
ً
على أي من محاورنا ،وكل ما عرضه  4شكاوى ،بينما تجاهل ألفا».
ً
ً
وقال« :أقسم بالله أن  ٪٩٠من الشكاوى أحيلت قريبا» ،مخاطبا
الــوزيــر« :ال تضحك علينا وعـلــى األم ــة ،وفــي حــال ح ــدوث أي كذب
سيكون هناك استجواب آخر بمحور الكذب والتدليس».
بدوره ،أكد النائب الحجرف أن وزارة التجارة «ضربت أكبر ورقة في
الدولة بعد الجنسية الكويتية ،وهي وثيقة الملكية ،حيث تركت الحبل
على الغارب ،حتى وصل عدد المتضررين من النصب العقاري إلى 11
ً
ً
ألفا» ،متهما الروضان بأنه «يبيع الوهم للناس فيما يتعلق بالقسائم
الصناعية والكهرباء والبنية التحتية ،فهي أحالم ،وكالم في كالم».
في المقابل ،وفي معرض دفاعه عن نفسه ،قال الوزير الروضان

مقدمو
طلب الطرح
د .عبدالكريم الكندري،
خ ــال ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي ،مـحـمــد
ال ـم ـط ـيــر ،ف ـ ــراج ال ـعــرب ـيــد،
الحميدي السبيعي ،ثامر
السويط ،مبارك الحجرف،
شعيب المويزري ،صالح
عاشور ،عبدالله فهاد.

ً
«الحصى» اليوم ...و«التوظيف» غدا

فــي حين قــرر مجلس األم ــة ،أمــس ،تمديد
جلساته خالل األسبوع الجاري ،إلنجاز جدول
أعماله ،يستهل جلسة ا لـيــوم بمناقشة بند
األسئلة ،ثم َ
طلبي رفع الحصانة عن النائبين
عسكر العنزي ،وشعيب المويزري ،واللذين
أجل النظر فيهما أمس.
ويـنــاقــش المجلس الـيــوم طلب الحكومة
ممثلة بوزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة
لشؤون اإلسكان جنان بوشهري ،بتخصيص
س ــاع ــة م ــن ال ـج ـل ـســة الس ـت ـع ــراض إجـ ـ ــراءات
الحكومة بشأن قضية تطاير الحصى ،وخطة

العمل إلصــاح الطرق بأفضل نظم الجودة
والرقابة ،في حين قرر المجلس تخصيص
ســاع ـت ـيــن م ــن ج ـل ـســة غ ــد ل ـم ـنــاق ـشــة قـضـيــة
التوظيف.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
مــريــم الـعـقـيــل ،إن مـنــاقـشــة «ال ـتــوظ ـيــف» في
ّ
جلسة الغد ستمكن الحكومة من التحضير
الجيد والكامل لها.

شركة «البورصة» يحرم
تأخير اكتتاب َ
المواطنين حقوقهم

َ
ّ
نفت انتظار مرضى لألسرة في مستشفى الصباح

12

مؤشرا البورصة العام
النفط يصعد بفعل
واألول يواصالن المكاسب تخفيضات «أوبك»
والسيولة  48.6مليون دينار والعقوبات األميركية

12

«رساميل» :أداء إيجابي
لألسواق العالمية األسبوع
الماضي من حيث األسعار
17

●

عادل سامي

بعد موافقة ديوان المحاسبة
ولـجـنــة الـمـنــاقـصــات الـمــركــزيــة،
أق ــرت وزارة الـصـحــة الـتـمــديــد 6
أشهر لعقد المشتركين بالضمان
الصحي ،وإصدار بطاقاتهم ،من
 28يناير  2019حتى  27يوليو

ً
ال ـم ـق ـب ــل ،وأرسـ ـ ـل ـ ــت كـ ـت ــاب ــا إل ــى
الشركة المنفذة للعقد ،تخطرها
فيه بذلك.
وك ـ ـ ــان «الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة» وافـ ــق
ع ـلــى ت ـمــديــد ال ـع ـقــد ب ـتــاريــخ 6
مـ ـ ــارس  ،2019ب ـي ـن ـمــا واف ـق ــت
«المناقصات» عليه في  30يناير
.2019
02

هجوم هولندا «إرهابي»
وهلع في أوروبا

أعلنت السلطات الهولندية ،أمس ،أنها تملك
رسالة تؤكد فرضية الدافع اإلرهــابــي إلطالق
النار الذي قام به هولندي من أصل تركي في
تــرام بمدينة أوتريخت أمــس األول ،وأدى إلى
مقتل  3أشخاص.
وع ـقــب إل ـقــاء الـقـبــض عـلــى الـمـنـفــذ الـمــدعــو
غوكمان تانيس بعد ساعات من مالحقته ،قالت
النيابة العامة والشرطة ،في بيان« :ال يوجد
عــاقــة م ـبــاشــرة بـيــن الـمـشـتـبــه فـيــه وضـحــايــا
الــواق ـعــة» ،بـعــدمــا كــانــت هـنــاك تكهنات بشأن
وجود عالقة عاطفية بينهم.

ناصر المحمد:
«الفرانكفونية» استطاعت
بجدارة تحقيق التواصل
الحضاري بين الشعوب

محليات

٠٩

جلسة «الخريجين»:
محاوالت من السلطتين
لتعطيل استقالل القضاء

اقتصاد

البنك التجاري يطلق
خدمة «»Tijari Pay
لتحويل األموال

اقتصاد

16

« »Ooredooتطلق
« »ANAأول باقة رقمية
في الكويت

َ
المسجدين :إذا لم
إردوغان لمنفذ مجزرة
تحاسبك نيوزيلندا فسنحاسبك نحن

وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـجـ ــوم أوتـ ــري ـ ـخـ ــت أثـ ـ ـ ــار ت ـك ـه ـنــات
ً
حـ ــول مـجـيـئــه ردا ع ـلــى مـ ـج ــزرة الـمـسـجــديــن
ا لـتــي استهدفت مصلين مسلمين فــي مدينة
كرايستشيرش بنيوزيلندا ،وأسفرت عن مقتل
ً
ً
 50مصليا الجمعة الـمــاضــي ،وخـصــوصــا أن
منفذ الهجوم اإلرهــابــي على المسلمين كتب
عبارات معادية للعثمانيين واألتراك ،في حين
أن مطلق النار في هولندا من أصول تركية.
وع ـك ـســت إج ـ ـ ــراءات ال ـس ـل ـطــات الـهــولـنــديــة،
وبينها تشديد األمن حول المساجد في البالد،
م ـخ ــاوف الـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة م ــن قـيــام 02

٠٥

13

«الصحة» تقر تمديد عقد المشتركين
في «الضمان الصحي»  6أشهر

اقتصاديات

17

إن «أص ـحــاب الـمـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة لـيـســوا مــن ربــع
ً
ديوانيتي» ،مؤكدا أن «أموال صندوق المشروعات ليست ألشخاص
معينين أو طائفة أو فئة خــا صــة دون غيرها ،بــل لشباب الكويت
ً
جميعا».
وأض ــاف أنــه «ال تــوجــد مشكلة فــي تمويل الـبـقــاالت والخياطين
والمطعم الهندي ،فهذه أعمال شريفة ،وهي لب صندوق المشروعات
ً
الصغيرة» ،مستغربا« :هــل تريدون من الصندوق أن يمول مصنع
صواريخ؟!».
ونفى الوزير ما ذكره المستجوبان بشأن عدم تعاونه مع ديوان
ً
المحاسبة والجهات الرقابية ،مؤكدا أن «هذا غير صحيح ،والمخالفات
والمالحظات إلى انحسار كبير».
٠٨-٠٦

محليات

مسك وعنبر

25

«مستقبل اللغة العربية»
ضمن فعاليات «حديث
االثنين» في مركز جابر

األمير هــاري وزوجته ميغان دوقــة سوسكس يــزوران
المفوضية النيوزيلندية العليا في لندن أمس لتقديم
واجب العزاء نيابة عن العائلة الحاكمة (رويترز)

ً
وزيرة العدل اإلسرائيلية تصور إعالنا لعطر باسم «فاشية»
أثـ ــارت وزيـ ــرة ال ـع ــدل اإلســرائ ـي ـل ـيــة آيليت
شــاكـيــد ،بــإعــانـهــا عــن عـطــر بــاســم «فــاشـيــة»
ض ـم ــن ح ـم ـل ـت ـهــا االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ع ــاص ـف ــة مــن
التعليقات على وسائل التواصل االجتماعي،
حـيــث حـظــي بنحو  161أل ــف مـشــاهــدة على
«تويتر» ،مع إغضابه الكثيرين.
وتسمح السلطات ببث اإلعالنات السياسية
على شاشات التلفزيون قبل أسبوعين فقط
مــن االنـتـخــابــات الـتــي سـتـجــري فــي  9أبــريــل
ال ـم ـق ـبــل ،ل ـكــن األح ـ ـ ــزاب اس ـت ـغ ـلــت ث ـغ ــرة في
ال ـق ــان ــون وب ـ ــدأت ب ــإغ ــراق وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
بــالـفـيــديــوهــات الــدعــائ ـيــة ،وم ــن الـمـتــوقــع أن

ً
ً
تلعب هذه الوسائل دورا مهما غير مسبوق
في الحملة.
وع ـطــر «ف ــاش ـي ــة» تـسـتـخــدمــه شــاك ـيــد ،في
هذا اإلعــان الــذي يحاكي دعاية لعطر غالي
ً
الثمن ،هازئة من معارضيها الذين غالبا ما
يصفونها بـ«الفاشية» ،وركزت فيه على قضاة
المحكمة العليا ،وصالحياتهم التي تريد أن
تحدها بعد االنتخابات.
ً
ون ـ ـشـ ــرت الـ ـ ــوزيـ ـ ــرة أمـ ـ ــس األول م ـق ـط ـعــا
ب ــاألبـ ـي ــض واألسـ ـ ـ ـ ـ ــود ،مـ ــع ك ـل ـم ــة «ف ــاشـ ـي ــة»
باإلنكليزية ،باللون الخمري.
برفع
شاكيد
وفــي الـفـيــديــو ،تـبــدأ
02

ً
نزارباييف يتنحى بعد  30عاما
في رئاسة كازاخستان
ً
بعد  30عاما من حكم البالد،
وبصورة مفاجئة ،أعلن رئيس
كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ن ـ ـ ــور س ـل ـط ــان
نزارباييف ،أمــس ،تنحيه عن
منصبه.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة (كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازاخ الـ ـ ـي ـ ــوم)
إن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـب ــرلـ ـم ــان ق ــاس ــم
ج ــوم ــارت تــوكــايــف سيتولى
ً
ً
مهام الرئاسة مؤقتا ،اعتبارا
من يوم غد ،مشيرة إلى دعوة
نــزاربــايـيــف البرلمان 02

رياضة

29

«آسيوية اليد»:
الكويت وكاظمة
يواجهان باربار والدحيل
في مستهل مشوارهما

ةديرجلا

•
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األمير :حادث هولندا عمل إجرامي يتنافى مع القيم
سموه استقبل المحمد وعزى الملك ألكسندر
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس،
سمو الشيخ ناصر المحمد.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ب ـع ــث سـ ـم ــوه بـبــرقـيــة
ت ـع ــزي ــة إل ـ ــى م ـل ــك م ـم ـل ـكــة ه ــولـ ـن ــدا فـيـلـيــم
ألـكـسـنــدر ،أع ــرب فـيـهــا س ـمــوه عــن خــالــص
تعازيه وصــادق مواساته بضحايا حادث
إط ــاق ال ـنــار ال ــذي وق ــع فــي مـحـطــة لـلـتــرام
بمدينة أوترخيت ،والذي أسفر عن سقوط
عــدد مــن القتلى وال ـجــرحــى ،راج ـيــا سموه
ل ـل ـض ـحــايــا ال ــرح ـم ــة ،ول ـل ـم ـصــاب ـيــن ســرعــة
الشفاء والعافية.
وأ كــد سموه استنكار الكويت وإدانتها
الـ ـش ــدي ــدة لـ ـه ــذا ال ـع ـم ــل اإلجـ ـ ــرامـ ـ ــي ،الـ ــذي
اسـتـهــدف أرواح األب ــري ــاء اآلم ـن ـيــن ،وال ــذي
يتنافى مع كل الشرائع والقيم اإلنسانية.
وب ـعــث سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف
األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.

ً
ولي العهد مستقبال عبدالله األحمد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
سمو الشيخ ناصر المحمد ،ونائب رئيس مجلس
األسرة الحاكمة الشيخ د .إبراهيم الدعيج.

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

ناصر الصباح استقبل إدوارد غنيم
ا سـ ـتـ ـقـ ـب ــل ا ل ـ ـنـ ــا ئـ ــب األول
لـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وزي ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ نــاصــر
الصباح ،في مكتبه بمجلس
األمـ ـ ــة صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،سـفـيــر
الواليات المتحدة األميركية
األسبق لدى الكويت إدوارد
غـ ـنـ ـي ــم ،بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة زيـ ــارتـ ــه
للبالد.
وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء ت ـب ــادل
األحاديث الودية ،ومناقشة
أه ـ ـ ــم األمـ ـ ـ ـ ــور والـ ـم ــواضـ ـي ــع
ضمن محور الزيارة.

واستقبل سموه ،المدير العام للهيئة العامة
للبيئة الشيخ عبدالله األحمد.

الجارالله بحث استعدادات استضافة مؤتمر
دعم التعليم في الصومال واستقبل إيراني

ً
ناصر الصباح مستقبال إدوارد غنيم أمس

«المزارعين» :النائب األول وعدنا بحل مشاكلنا
أش ـ ـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي
للمزارعين عبدالله الدماك ،بجهود النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ص ـب ــاح األح ـم ــد ف ــي دعــم
ا لـمــزار عـيــن الكويتيين بوصفه الرئيس
الفخري لالتحاد ،ويقدم النصح واإلرشاد
والدعم المعنوي للقطاع الزراعي بالبالد.
وق ــال ال ــدم ــاك ،فــي تـصــريــح صـحــافــي،

عقب لقاء وفد من أعضاء االتحاد ،النائب
األول ،إن ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر ال ـص ـب ــاح كــان
مـتـفـهـمــا لـجـمـيــع الـمـشــاكــل ال ـتــي تــواجــه
ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي ووعـ ــد مـجـلــس اإلدارة
بــالــوقــوف إل ــى جــانــب ال ـم ــزارع الكويتي
وتذليل تلك الصعوبات قــدر المستطاع
حتى يستمر المزارع في عمله الوطني.
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه ت ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء ت ـبــادل

مهاتير :دورها محوري في حل قضايا الخليج والشرق األوسط
أيضا عن الحرص على استمرار
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ـن ــائ ــي ف ــي جـمـيــع
ال ـمــواقــف الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة
بـيــن الـبـلــديــن فــي إط ــار منظمة
األمم المتحدة.
وأشار السفير إلى أن مهاتير
أك ــد اه ـم ـيــة دور ال ـكــويــت على
المستويين اإلقليمي والدولي،
السيما دورها المحوري في حل
قضايا منطقة الخليج والشرق
األوسط ،مؤكدا مساندة ماليزيا
لألدوار التي تلعبها الكويت.

منح دراسية
وأفاد بأن مهاتير قدم شكره
ل ـل ـك ــوي ــت عـ ـل ــى جـ ـه ــوده ــا فــي
تقديم المنح الدراسية للطلبة
الماليزيين ،ورحــب فــي الوقت
ن ـف ـس ــه ب ــإقـ ـب ــال ع ـ ــدد أكـ ـب ــر مــن
الطلبة الكويتيين على الدراسة
فــي الجامعات الماليزية التي

«الصحة» تقر تمديد عقد...
من جانب آ خــر ،نفى مستشفى الصباح ،الفيديو ا لــذي تم
تداوله بوسائل التواصل االجتماعي ،عن مرضى ينتظرون
ً
ً
ّ
األسرة  6أشهر ،مؤكدا أن هذا الموضوع عار من الصحة تماما.
إدارة المستشفى ،في بيان أمس ،إنه ال يوجد مرضى
وقالت
َ
فــي انتظار أ س ـ ّـر ة ،مضيفة أنها ستخاطب «الصحة» التخاذ
اإلج ــراء ات القانونية بحق مــن ت ــداول الفيديو ،الــذي تضمن
ً
صورا لمرافق المستشفى ومرضى ومراجعين وعاملين ،بدون
مراعاة لخصوصياتهم ،إضافة إلى إشاعة أخبار غير صحيحة.
وأكــدت اإلدارة أنها تتعامل مع جميع شكاوى المراجعين
ً
أوال ب ـ ــأول ،وأب ــواب ـه ــا م ـف ـتــوحــة لـلـجـمـيــع ل ـت ـقــديــم ال ـش ـكــاوى
والمقترحات.
وعن وجود الحشرات في المستشفى ،أشارت إلى أن هناك
ً
ً
تنسيقا دائما مع وحدة مكافحة القوارض والحشرات للتعامل
معها.
وفيما يخص خرير المياه مــن بعض األ سـقــف خــال فترة
األمطار الغزيرة ،أكدت اإلدارة أن هناك بعض المشاكل البسيطة
ً
ً
التي عولجت سريعا في وقتها ،علما بأنه لم يالحظ أي خرير
في أيام المطر العادية.

هجوم هولندا «إرهابي»...
متشددين مسلمين بالرد على المجزرة بأعمال إرهابية ،إذ أثار
ً
حادثان وقعا أمس في بلجيكا والنرويج هلعا وتأويالت عدة
تربطهما بهجوم نيوزيلندا.
وفي بروكسل ،أعلنت الشرطة البلجيكية ،أمس ،حالة التأهب

الجارالله خالل االجتماع مع وزير التربية الصومالي والوفد المرافق له أمس
اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله،
أمس ،مع وزير التربية والتعليم في جمهورية
الصومال الفدرالية عبدالله جــودا برين ،الذي
يقوم بزيارة للبالد والوفد المرافق له.
وت ـ ـ ــم خ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـ ـحـ ــث االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
والـتــرتـيـبــات الـجــاريــة الـتــي تـقــوم بها الجهات
المختصة ،الستضافة الكويت المؤتمر الدولي
لدعم التعليم في الصومال.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون
المراسم السفير ضاري العجران ،ومساعد وزير

األح ــادي ــث الــوديــة ومـنــاقـشــة أه ــم األم ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك وأهم
الصعوبات التي تواجه المزارع الكويتي،
وخصوصا مطالب المزارع بزيادة الدعم
الزراعي وزيادة سنوات القرض من البنك
الصناعي.

ماليزيا تدعو الكويت لمضاعفة
استثماراتها لتجاوز أزمتها االقتصادية
دعا رئيس الوزراء الماليزي
م ـهــات ـيــر م ـح ـمــد ،ال ـك ــوي ــت إلــى
مضاعفة استثماراتها لمساعدة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاده فـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوز األزمـ ـ ـ ـ ــة
االقتصادية التي تعانيها منذ
انـتـقــال الـسـلـطــة إل ــى الحكومة
الجديدة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ل ـقــاء أج ــراه
مـ ـ ـه ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد بـ ـمـ ـكـ ـتـ ـب ــه
بــالـعــاصـمــة اإلداريـ ـ ــة لماليزيا
(بوتراجايا) مع سفير الكويت
لدى ماليزيا سعد العسعوسي.
وق ــال الـعـسـعــوســي ل ــ"كــونــا"
أمس إن رئيس الوزراء الماليزي
أكــد خــال اللقاء أهمية تفعيل
االتـفــاقـيــات الـثـنــائـيــة الموقعة
بين الـبـلــديــن ،مستعرضا دور
الشركات الكويتية العاملة في
ال ـس ــوق ال ـمــال ـيــزي وال ـشــركــات
الـمــالـيــزيــة الـعــامـلــة فــي الـســوق
الكويتي.
وأض ـ ــاف أن م ـهــات ـيــر أع ــرب

ولي العهد يستقبل المحمد
والدعيج واألحمد

تتمتع بجودة التعليم.
وتطرق السفير العسعوسي
أث ـنــاء الـلـقــاء إل ــى أهـمـيــة تـبــادل
الزيارات الثنائية بين البلدين
وتـ ـلـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــود ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ل ـل ــدع ــوات ال ـمــال ـيــزيــة ،إضــافــة
إل ــى تـلـبـيــة مــال ـيــزيــا ل ـلــدعــوات
الـتــي تـقــدمـهــا ال ـكــويــت ،مشيرا
إلى زيارة قريبة لرئيس مجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ الـ ـم ــالـ ـي ــزي إس .أي
فيجنيسواران للكويت.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـعـ ـسـ ـع ــوس ــي ع ـمــق
العالقات التاريخية التي تجمع
البلدين طوال أكثر من  50عاما
مـنــذ أول زيـ ــارة لـمـلــك مــالـيــزيــا
األس ـ ـبـ ــق س ـي ــد هـ ـ ـ ــارون ب ــوت ــرا
لـلـكــويــت ف ــي ع ــام  1965وق ــرار
الـحـكــومــة الـمــالـيــزيــة بــافـتـتــاح
سفارتها بالكويت عــام ،1974
ل ـت ـك ــون أول دولـ ـ ــة ف ــي ج ـنــوب
شــرق آسـيــا تفتتح سـفــارة لها
بالكويت.

المستشار النمساوي يزور
البالد األسبوع المقبل
ذك ــرت وك ــال ــة الـصـحــافــة
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاويـ ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــس أن
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي
س ـ ـي ـ ـبـ ــاس ـ ـت ـ ـيـ ــان ك ـ ــورت ـ ــس
سيزور الكويت واإلم ــارات
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـبــل ،مبينة
أن كورتس سيلتقي خالل
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـ ـم ـ ــو الـ ـشـ ـي ــخ
جــابــر ال ـم ـبــارك ،وع ــددا من
المسؤولين.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة أن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار سـ ـيـ ـبـ ـح ــث
خـ ـ ــال الـ ـ ــزيـ ـ ــارة عـ ـ ـ ــددا مــن
ال ـم ـل ـف ــات وال ـق ـض ــاي ــا ذات
االهـتـمــام المشترك ،فضال
ع ــن ال ـت ـبــاحــث ف ــي تــوسـيــع
الـعــاقــات االقـتـصــاديــة في
مـ ـج ــاالت ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
والمستشفيات ومحطات
توليد الكهرباء ومصافي
النفط.
وت ـ ــأسـ ـ ـس ـ ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الدبلوماسية بين الكويت

األمني ،وأخلت عشرات المباني في قلب العاصمة ،مؤكدة أنها
ً
ً
تلقت تحذيرا أمنيا بوجود قنبلة أرسلت إلى شركة على صلة
باالتحاد األوروبي ،وأنها تتعامل بجدية مع البالغ.
ً
إلى ذلك ،ذكرت الشرطة النرويجية ،أمس ،أن طالبا أقدم على
طعن مــدرس وثالثة عاملين بمدرسة في أوسلو ،مبينة أنها
اعتقلته ،وأن دافعه لم يتضح على الفور.
وفي ألمانيا ،طالب المجلس المركزي للمسلمين بتحسين
حماية المساجد والطوائف ،وذلك في أعقاب الهجوم اإلرهابي
بنيوزيلندا ،إذ قال رئيس المجلس أيمن مازيك ،أمس« :أعتقد أن
نيوزيلندا هي دعوة لالستيقاظ ،وقد بدأ اآلن إدراك أن الموقف
خطير ،وقد روى لي الكثير من اآلباء أنهم يتخوفون من إرسال
أطفالهم إلى المساجد».
وفي نيوزيلندا ،التي ال تزال تحت تأثير المجزرة ،ومع بدء
تسليم جثث ضحايا أسوأ عملية إرهابية في تاريخ هذا البلد
المسالم ،وعــدت رئيسة ال ــوزراء جاسيندا ّ أردي ــرن ،أمــس ،بأال
ً
ّ
تلفظ أبــدا اسم مرتكب المجزرة ،مؤكدة أنه «سيواجه كل قوة
القانون» ،وذلك خالل جلسة طارئة عقدها البرلمان وافتتحتها
بتحية «السالم عليكم» ،التي نطقتها باللغة العربية.
ب ـ ــدوره ،ه ــدد الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغـ ـ ــان ،منفذ
المجزرة اإلرهابي تارانت «بدفع ثمن ما اقترفت يداه ومحاسبته
ً
بأي شكل من األشكال إن لم تحاسبه نيوزيلندا» ،داعيا السلطات
النيوزيلندية إلعادة عقوبة اإلعدام.
وأثار الرئيس التركي غضب نيوزيلندا باستخدامه أمس األول
الفيديو المثير للجدل ،الــذي صــوره منفذ مجزرة المسجدين
وظهرت فيه عبارات عنصرية على البنادق المستخدمة تهاجم
الدولة العثمانية واألتراك ودعوته إلى قتل إردوغان ،في حملة
االنتخابات المحلية المقررة نهاية الشهر الجاري.
(عواصم  -وكاالت)

والنمسا منذ أكـثــر مــن 50
عاما.
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار
النمساوي سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،أثناء
مشاركته فــي قمة االتحاد
األوروبــي ومنظمة جامعة
ال ــدول الـعــربـيــة ،فــي مدينة
شــرم الشيخ ،والتي عقدت
في فبراير الماضي.
وقامت وزيرة الخارجية
النمساوية كــار يــن كنيسل
بزيارة رسمية للكويت في
ديسمبر الماضي.

الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد
ال ـعــوضــي ،ومـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة لـشــؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ،ورئيس
ا لـلـجـنــة التنظيمية لـمــؤ تـمــر د ع ــم التعليم في
الصومال د .غانم النجار.
كما اجتمع الجارالله مع سفير الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية لدى الكويت محمد إيراني،
ً
بمناسبة تسلم مهام عمله سفيرا لبالده لدى
الكويت.

العتيبي :االنتقال السلمي للسلطة
نقطة تحول بتاريخ الكونغو
أشـ ــادت الـكــويــت بالجهود
الكبيرة التي تقوم بها بعثة
األمـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ل ـت ـح ـق ـيــق
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار فـ ـ ــي ج ـم ـه ــوري ــة
الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــو الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة
(مونسكو) ،مــن أجــل مكافحة
الهجمات المسلحة وحماية
المدنيين.
وثـمـنــت ال ـكــويــت ،فــي كلمة
ألـقــاهــا مـنــدوبـهــا ال ــدائ ــم لــدى
األمم المتحدة السفير منصور
العتيبي خالل جلسة مجلس
األمـ ــن ح ــول ال ـكــون ـغــو ،مـســاء
أ م ـ ـ ــس االول ،ب ـ ـ ـقـ ـ ــرار ب ـعــض
الجماعات المسلحة التخلي
ع ــن ســاح ـهــم واس ـت ـع ــداده ــم
لالنخراط في المجتمع.
وقـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـبــي إن إج ـ ــراء
االنتخابات واالنتقال السلمي
لـلـسـلـطــة وتـنـصـيــب الــرئـيــس
الجديد فيليكس تشيسيكيدي
بمنزلة نقطة تحول مهمة في
ت ــاري ــخ ال ـكــون ـغــو ،م ــؤك ــدا أنــه
"م ـن ــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
واألوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي

وزيرة العدل اإلسرائيلية تصور...
خصلة مــن شعرها بطريقة أنـثــويــة ،وتـتـحــدث بـصــوت هامس،
ً
ثم تدور الكاميرا على جزء من وجهها وهي تضع قرطا ،لتظهر
أصابع يدها مع خاتمين ،ثم تقول بصوت خافت بالعبرية «ثورة
قضائية».
ً
وفــي مقطع آخــر ،تضع شاكيد معطفا أبيض فــوق مالبسها
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء ،وتـ ـ ـق ـ ــول« :ت ـض ـي ـي ــق الـ ـنـ ـش ــاط ــات» ب ـم ـع ـنــى تـضـيـيــق
ً
الصالحيات ،ثم تظهر وهي تنزل َدرجا ،وتضيف« :تعيين القضاة»
وبعدها «تقييد االلتماسات» ،ثم تمسك بزجاجة عطر «فاشية»
وت ــرش مـنــه عـلــى نفسها ،وت ـقــول بـصــوت يخلو مــن الـعــواطــف:
«بالنسبة لي أشم رائحة الديمقراطية» ،لتكتب على الشاشة عبارة
«يمين جديد».
ويقول إيلون ليفي ،من قناة «إسرائيل آي أربــع وعشرين» إن
«هــذا اإلع ــان يـحــاول اللعب على اتهامات منتقديها لها بأنها
تتبع أجندة فاشية ،وتريد بإعالنها أن تقول إن سياساتها في
الواقع أكثر ديمقراطية».
ً
وأضاف ليفي« :بالنسبة ألي شخص ال يعرف أن اليسار غالبا
مــا يتهم شاكيد بالفاشية ،فــإن هــذا اإلع ــان يـبــدو كأنها تؤيد
الفاشية ،وتصف نفسها بالديمقراطية».
وكانت شاكيد ووزيرة التعليم نفتالي بينيت أعلنتا ،في نهاية
العام الماضي ،استقالتيهما من حزب «البيت اليهودي» وتشكيل
حزب يحمل اسم «اليمين الجديد».
إلــى ذلــك ،وبعد ساعات من اتهام رئيس األرك ــان اإلسرائيلي
األسبق بيني غانتس ،المنافس األبــرز لبنيامين نتنياهو في
االنتخابات ،رئيس الوزراء بقبض رشوة بماليين الدوالرات في
صفقة شــراء غــواصــات مــن ألمانيا ،سربت «القناة  »13العبرية
ً
ً
ً
تسجيال صــوتـيــا ل ــأول أب ــدى خــالــه اس ـت ـعــدادا لالنضمام إلى

والــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي الـكــونـغــو
في عدة مناسبات منذ توليه
سدة الرئاسة.
كما رحب العتيبي بالدعم
الــذي قدمه االتـحــاد اإلفريقي
والـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
لدول وسط إفريقيا والمؤتمر
الـ ـ ــدولـ ـ ــي الـ ـمـ ـعـ ـن ــي ب ـم ـن ـط ـقــة
البحيرات الكبرى والمجموعة
االقتصادية اإلنمائية للجنوب
اإلفـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــي وك ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء
الدوليين في فترة االنتخابات.
منصور العتيبي

االستقرار والتكامل

ال ـج ـم ـهــوريــة آخـ ــذة بــالـتـطــور
اإليجابي".
ورحب بالزيارات الرسمية
التي قام بها تشسيكيدي لدول
الجوار لمناقشة المسائل التي
تـحـظــى بــاالهـتـمــام المشترك
وتـ ـع ــزز الـ ـش ــراك ــات ب ـيــن دول
المنطقة ،معربا عن ارتياحه
لتعهده بالعمل نحو توطيد
الـ ـ ـس ـ ــام وس ـ ـ ـيـ ـ ــادة الـ ـق ــان ــون

وأعـ ــرب عــن تطلعه إل ــى أن
يستمر هــذا الــدعــم فــي الفترة
القادمة ،وأن تستثمر حكومة
الـكــونـغــو تـلــك الـفـتــرة المهمة
لتعزيز تعاونها وشراكتها مع
المنظمات اإلقليمية والدولية
ودول ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــوار ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
البحيرات الكبرى للوصول إلى
االستقرار المنشود وتحقيق
التكامل االقتصادي.

ائتالف حكومي يرأسه «ليكود».
ً
وك ــان نتنياهو سخر مــن غانتس قــائــا « :إذا لــم يكن يمكنه
الحفاظ على هاتفه فكيف سيحافظ على بالدنا؟» في إشارة إلى
تقارير عن اختراق إيران هاتف غانتس.
(القدس ـ أ ف ب)

نزارباييف يتنحى بعد  30عامًا...

ً
إلى االنعقاد غدا لنقل السلطة وأداء القسم.
ً
وكان نزارباييف ( 78عاما) فاز في االنتخابات الرئاسية التي
جرت في  1999و ،2005قبل إجــراء تعديالت على الدستور في
 ،2007حصل بموجبها على حق الترشح من دون قيود زمنية
بصفته أول رئيس لكازاخستان.
وخ ــاض نــزاربــايـيــف انتخابات الــرئــاســة بعد ذلــك فــي 2011
و 2017وفاز بها بنسب بلغت  %95و %97على التوالي.
(موسكو ـ ـ كونا)

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺑﻮﺷﻬﺮي ٤٠٠ :أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ »اﻷﺷﻐﺎل«
ﺻﺮف اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻳﺘﻢ وﻓﻖ ﻗﺮارات دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺧﺼﺼﺖ وزارة اﻷﺷﻐﺎل ٤٠٠
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻸﻋﻤﺎل
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،٢٠١٨ /٢٠١٧ﻣﺒﻴﻨﺔ
أن آﻟﻴﺔ ًﺻﺮف اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة
ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮارات دﻳﻮان
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

أﻛـ ـ ـ ـ ــﺪت وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻷﺷـ ـ ـﻐ ـ ــﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي أن
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ /2017
 2018ﺗﺒﻠﻎ  400أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﻗ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺖ ﺑـ ـ ــﻮﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮي ،ﻓ ــﻲ
ﻣﺬﻛﺮة أرﺳﻠﺘﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ــﺔ وﺣ ـﺼ ـﻠــﺖ »اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة«
ﻋ ـﻠــﻰ ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ،إن ﻗ ــﺮار
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ
ر ﻗـ ــﻢ  12ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  2012ﺑـﺸــﺄن
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ اﻹﺿ ــﺎﻓ ــﻲ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ

إدراج ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﺪن اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
●

وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻌﺾ
اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﺑــﺄﻋـﻤــﺎل إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻳﺘﻢ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن،
ﺗﺤﺪد ﻓﻴﻪ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ودرﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺪة اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ.
وﺑﻴﻨﺖ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻹﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﻜ ـﻠــﻒ ﺑـﻬــﺎ
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺾ ﻣ ـ ــﻮﻇـ ـ ـﻔ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ إدارة إﻟﻰ أﺧﺮى،
ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ،
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺪدة ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ
ﻣـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻮن ﻣـ ـﻨـ ـﺤ ــﻮا ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺄة

أﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓﻴﺔ دون أن ﻳﻘﻮﻣﻮا
ﺑﻬﺬه اﻷﻋﻤﺎل.

»اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺘﺎزة«
وأﺷـ ـ ــﺎرت ﺑــﻮﺷ ـﻬــﺮي إﻟ ــﻰ أن
اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺼﺮف اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ــﺎزة ﻓ ــﻲ »اﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل« ﺗﺘﻢ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ رﻗ ــﻢ  9ﻟﺴﻨﺔ
 2010ﺑـﺸــﺄن اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﺘﺎزة.
وﺑـﻴـﻨــﺖ أن ﺗـﻠــﻚ اﻵﻟ ـﻴــﺔ ﺗﻘﻮم
ً
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﺎﺻﻼ
ﻓــﻲ آ ﺧــﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة

ﻋـ ـﻠ ــﻰ درﺟـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎز ،وﻳ ـﻤ ـﻨــﺢ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن
ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗﺒﻞ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻋﻠﻰ رأس
ﻋﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ »ﺳﻨﺔ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ«.
وأﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺖ أن اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺄة ﻻ
ﺗـﻤـﻨــﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ وا ﻟـﻤـﻌــﺎر ﻳــﻦ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺧـ ـ ــﺎرج اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺑـﺴـﻨــﺔ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻏﻞ
اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻹﺷ ـ ــﺮاﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺎ
ﺑــﺄﻋـﻤــﺎﻟــﻪ اﻹﺷــﺮاﻓ ـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
أو اﻟ ـﻨ ــﺪب ،وأن ﺗ ـﻜــﻮن وﻇﻴﻔﺘﻪ
ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ــﻲ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮرة ،وﻓـﻴـﻤــﺎ ﻋ ــﺪا ذﻟ ــﻚ ﻳﺘﻢ

اﻟ ـﺼــﺮف وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠــﺪرﺟــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺸـﻐـﻠـﻬــﺎ .وأﻛ ـ ــﺪت أن ﻣﻦ
ﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة
أﻻ ﻳـﻜــﻮن اﻟـﻤــﻮﻇــﻒ ﻋــﻮﻗــﺐ ﺑــﺄي
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ أو ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻻ ﻳـﺴـﺘـﺤــﻖ اﻟ ـﻤــﻮﻇــﻒ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل
اﻟـﻤـﻤـﺘــﺎزة وﻻ أي ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ إذا ﻗ ـﻠ ــﺖ ﻣ ـ ــﺪة ﻣ ــﺰاوﻟ ـﺘ ــﻪ
اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺧـ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﺔ
اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ ﻋﻦ  70ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﻨﻈﺎم ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻮﺑﺔ
اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻪ ،و 180ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

وزﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺳﻔﻴﺮ اﻹﻣﺎرات

اﺳﺘﻘﺒﻞ وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻮان
اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮاح،
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ،
ﺳﻔﻴﺮ اﻹﻣﺎرات ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺻﻘﺮ اﻟﺮﻳﺴﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺎﺋﺐ
وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ.
ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي

»اﻟﺸﺆون« ﻧﺎﻗﺸﺖ أوﺿﺎع ﻣﻘﺎر »اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم« اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

»اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺸﺮوع
»رﺿﺎﻛﻢ ﺟﻨﺔ«

اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻟـ  : aﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات ُاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
r

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻛ ــﺪت وﻛـﻴـﻠــﺔ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة ﻟ ـﺸــﺆون اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ د .ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻨﺠﺎر ،إﻳﻤﺎن اﻟﻮزارة ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﺒﺎدرة
اﻟﻤﺪن اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻛﺎﺋﺰ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ
ً
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا
ً
ً
ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ورﻓﻌﺔ ﺳﻤﻌﺔ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أﻫ ــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺮؤﻳــﺔ »ﻛﻮﻳﺖ
ﺟﺪﻳﺪة  ،«2035إذ أدرﺟﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺠﺎر ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺼﺤﻴﺔ ،إن
وزارة اﻟﺼﺤﺔ أوﻟﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﺪن اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة
ً
ً
ً
ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑ ــﺎﻷﺛ ــﺮ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒــﺎدرة ﻓ ــﻲ اﻻرﺗـ ـﻘ ــﺎء ﺑــﺎﻟـﺼـﺤــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺪدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻟﺨﻠﻖ
ﺑﻴﺌﺎت داﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
وأﺛﻨﺖ اﻟﻨﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮن
ﻣﺜﻞ رؤﺳﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ،وﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺪارس
أو اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﺎرﻳﻦ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ أو أﻓﺮاد» ،ﻓﻬﺬه اﻟﺠﻬﻮد
ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ أو ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻋﺪدﻫﺎ  10ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺘﻰ اﻵن ،اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك
وﻟﺘﺘﺒﻌﻬﺎ  9ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻫﻲ اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ واﻟﺴﺮة واﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
واﻟﺰﻫﺮاء ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ واﻟﺮﺣﺎب وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣـﺒــﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ وﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻲ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻤﺪي واﻟﻌﻴﻮن ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺠﻬﺮاء«.

●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻤﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
ﻓــﻲ  28ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑﺸﺄن
ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ وزارة اﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻟﺠﻨﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﻴﻠﺔ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ،
ﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﺗ ـﺼ ــﻮر ﻟ ـﺤــﻞ ﻣــﻮﺿــﻮع
ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ذات
اﻟ ـﻄ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺮي اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ«،
اﺟﺘﻤﻌﺖ وﻛﻴﻠﺔ وزارة اﻟﺸﺆون
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻫﻨﺎء اﻟﻬﺎﺟﺮي ،ﺻﺒﺎح
أ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻣـ ـ ــﻊ ﻣـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻠ ــﻲ وزارات
اﻷوﻗـ ــﺎف واﻟ ـﺸ ــﺆون اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ
واﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ،أﻋ ـﻀــﺎء
اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻮﺿ ــﻊ
ﺿ ـ ــﻮاﺑ ـ ــﻂ ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺺ ﻣـ ـﻘ ــﺮات
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
أﻣــﺲ ،إن »اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺗﻨﺴﻴﻖ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ً
ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻊ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم وﻓ ـﻘ ــﺎ
ﻟ ـﻠ ــﻮاﺋ ــﺢ واﻷﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻛ ـ ــﻲ ﻳ ـﺘ ـﺴ ـﻨــﻰ
ﺗﻌﺪﻳﻞ أوﺿ ــﺎع ﻣﻘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺎت
اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﻴﺮي
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ« ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أن »اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺗ ـﻨــﺎول أوﺿ ــﺎع ﻣـﻘــﺎر ﺟﻤﻌﻴﺎت
اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،واﻟﺴﻌﻲ
إﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ أوﺿــﺎﻋ ـﻬــﺎ ﺑﻮﺿﻊ

»اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« :اﻟﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﻮج اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪة وزﻳـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻷﻣﻴﺮﻛﺘﻴﻦ رﻳﻢ اﻟﺨﺎﻟﺪ ،إن اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ -اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ
ً
اﻟﺒﻼد اﻟﻴﻮم ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة واﻟﻤﺘﻴﻨﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ﻟـ ــ»ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« أﻣ ـ ــﺲ ،أن اﻟ ـﺤ ــﻮار
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ وﺿــﻊ أﺳــﺲ ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻮام اﻟـ  25اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟـﺜـﻨــﺎﺋــﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺘــﻮزع ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وذﻛ ــﺮت أن اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻳﺴﻌﻴﺎن إﻟ ــﻰ اﻟـﺒـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﺑـﻤــﺎ ﻳـﺴـﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺿﻤﺎن
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﺿﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ »داﻋﺶ« ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ.
وأﻓﺎدت ﺑﺄن زﻳﺎرة وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ
ً
ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة
ﺗـﻔــﺎﻫــﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟ ـﺤ ــﻮار اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ ،إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت أﺧـ ــﺮى ﺗـﺸـﻤــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻄﻴﺮان
اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
وﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺖ إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﺳـﻴـﺤـﻈــﻰ
ﺧــﻼل زﻳــﺎرﺗــﻪ ﺑﻠﻘﺎء ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟـﺒــﻼد ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﻘﺪ
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻄﻮرات
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.
واﺳﺘﻄﺮدت أن »زﻳﺎرة ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺸﻜﻞ
ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟـﺒـﺤــﺚ اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت واﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻘﺎﺋﻢ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ وﻟ ـﺘ ــﺮؤس وﻓ ــﺪ ﺑ ــﻼده ﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟ ــﺪورة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

ً
ﺿــﻮاﺑــﻂ ﻣ ـﺤــﺪدة ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬا ﻟـﻘــﺮار
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺼ ــﺎدر ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن«.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدت اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺮي ﻋ ـﻠــﻰ
»ﺣـ ــﺮص اﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻛ ــﻞ اﻟ ـﺤــﺮص
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات
اﻟـ ـ ـ ــﻮزارﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻢ ﻋ ـﻤــﻞ
اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺼﺎدرة
ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ،واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮوع واﻟﻤﻘﺎر اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ«،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن »اﻟ ــﻮزارة ﺗﻌﺎﻣﻞ
ً
ﻛــﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت و ﻓ ـﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن،
وﺗـﻘــﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ واﺣ ــﺪة ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،دون ﺗﻔﺮﻗﺔ أو ﻣﺤﺎﺑﺎة،
أو اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﻤﺎء«.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن ﻋـ ــﺪد اﻟـ ـﻔ ــﺮوع ﻏﻴﺮ
اﻟ ـﻤ ــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ ﺑ ـﻠ ــﻎ  141ﻟـﺨـﻤــﺲ
ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ،أﻏـ ـﻠـ ـﻘ ــﺖ
»اﻟـ ـﺸ ــﺆون«  56ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ
ً
ً
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ  85ﻓﺮﻋﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ،ﺗﺘﺒﻊ
 3ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻛﺒﺮى.

ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻢ
ﻓـ ــﻲ ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع آﺧـ ـ ــﺮ ،أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ
اﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺸﺆون ﻗﻄﺎع
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓــﻲ وزارة
اﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﺷﻴﺨﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺪواﻧ ــﻲ ،أن »ﻗ ـﻄ ــﺎع اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ

اﻟﻬﺎﺟﺮي ﺧﻼل ﺗﺮؤﺳﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺳ ــﻮف ﻳـﻨـﻈــﻢ أول رﺣ ـﻠــﺔ ﻋـﻤــﺮة
ﻟﻨﺰﻻء دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻤﻘﺒﻞ« ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن »دﻋﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺟﺎء ﺑﺘﺒﺮع ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ
اﻟﺰﻛﺎة ،إذ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻧﺰﻻء اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ«.
وﻛ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪواﻧ ـ ـ ــﻲ ،ﻓــﻲ
ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،أﻧ ــﻪ »ﺳﻴﺘﻢ
ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ رﺣ ـ ـ ــﻼت أﺧ ـ ـ ــﺮى ﺧ ــﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﻻﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
أﻣﺎم اﻟﻨﺰﻻء ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ«.

ﺧﻄﺔ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺻﺎﻻت اﻷﻓﺮاح
ﻛﺸﻔﺖ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ »ﺑــﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﺻﺎﻻت اﻷﻓﺮاح ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ وﻋﺪدﻫﺎ
 35ﺻﺎﻟﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪة »ﺳﻌﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺼﺎﻻت،
ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ
ﻟﺘﺮﻣﻴﻤﻬﺎ« .وﻗﺎﻟﺖ اﻟــﻮزارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إﻧﻪ »ﺗﻢ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﻣﻴﻢ  5ﺻﺎﻻت وﻫﻲ »اﻟﺰﺑﻦ« ،و»اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻤﺒﺎرك« ،و»اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ« ،و»اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ« ،و»اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺠﺎﺑﺮ
ً
اﻟﺼﺒﺎح« ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك ﺻﺎﻻت ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ
اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ وﻫﻲ ﺻﺎﻟﺘﺎ »اﻟﺒﻐﻴﻠﻲ« و»ﺷﻴﺨﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ«،
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪول أﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﺎﻻت«.

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

أﻛـ ــﺪ رﺋ ـﻴ ــﺲ دﻳـ ـ ــﻮان اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟـﻤــﺪﻧـﻴــﺔ أﺣـﻤــﺪ اﻟـﺠـﺴــﺎر اﻟـﺘــﺰام
ا ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻹداري ﻓ ـ ــﻲ وزارة
اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺘـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﻪ ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮاﻧ ـﻴــﻦ
واﻟ ـ ـﻠـ ــﻮاﺋـ ــﺢ ،وﻗـ ـ ـ ـ ــﺮارات ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﻌــﺎﻣ ـﻴــﻢ
اﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻮان ،ﻣ ـﻨ ــﻮﻫ ــﺎ ﺑ ـ ــﺄن اﻟـ ـﺘ ــﺰام
اﻟ ــﻮزارة واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ
اﻟـ ـﻘ ــﺮارات ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎ ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎ ﻳﻨﻢ
ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
وﻗﺎل اﻟﺠﺴﺎر ﻓﻲ ﻛﺘﺎب وﺟﻬﻪ
إﻟـ ــﻰ وﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة د .ﺳـﻌــﻮد
اﻟـﺤــﺮﺑــﻲ ،وﺣـﺼـﻠــﺖ »اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة«
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣـ ـﻨ ــﻪ ،إﻧـ ــﻪ ﻳـﻄـﻴــﺐ
ﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ـﻴ ــﺔ أن
ﻳ ـﺘ ـﻘــﺪم إﻟ ـﻴ ـﻜــﻢ ﺑ ـﺨــﺎﻟــﺺ اﻟـﺸـﻜــﺮ
واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﺠﻬﻮدﻛﻢ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ،

»اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم«
ﻟﺪﻋﻢ »ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ«

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺪور اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
أﺷ ــﺎدت اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﺻﻔﺔ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺻﺪﻳﻖ ﻗﺪﻳﻢ
وﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﻮي« ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻓﺎع وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫﺎب«.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﻮﻟﺔ ﻳﺒﺪأﻫﺎ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺑـ ــﺰﻳـ ــﺎرة اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،إن ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ
ﺳﻴﺸﺎرك ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ رﻓﻴﻌﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺳـﻴـﺤـﻀــﺮ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺤ ــﻮار
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ إﺷﺎدﺗﻪ ﺑﺪور ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
ﺣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

ً
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﻠﻂ أﻳﻀﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ وﺣﺪة دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻧـﺠــﺎح اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﺒـﻴــﺎن» :ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳــﺰال اﻷﻣــﺮ ﻓﻲ
ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻟـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ،ﻓ ــﺈن اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﺗ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺎت ﻣ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎﺋ ـﻨ ــﺎ ﺑ ـﺸــﺄن
اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟ ــﺬي ﻳـﻀــﻢ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﻣﺼﺮ واﻷردن«.

اﻟﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
وﻋﻦ اﻟﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻗﺎل
اﻟﺒﻴﺎن ،إن ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺳﻴﺘﺮأس اﻟﻮﻓﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﻠﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
ً
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻓﺎع وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻷﻣﻦ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺒ ــﺮاﻧ ــﻲ وﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـ ــﺮواﺑ ـ ــﻂ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وأﺿــﺎف أن اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﻌﻮن إﻟــﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻳﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة.
ً
وأﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أﻧ ـﻬــﻢ ﺳـﻴـﻌـﻤـﻠــﻮن أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺟ ـﻬ ــﻮد ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺪرات واﻟ ـﺤــﺪ
ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟــﺮﻛــﺎب واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ أﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎرات واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻘﻨﺼﻠﻲ وزﻳﺎدة اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟــﺬي
ً
ﺷﻜﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻗــﺎدة أﻋﻤﺎل ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﺑﻬﺪف
ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت أﻗـ ـ ــﻮى وﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

»اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« ﻳﺜﻤﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ
وﺣﺮﺻﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟ ـﻠــﻮاﺋــﺢ واﻟـ ـﻘ ــﺮارات اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮان وﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮة ﻣــﻦ
اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2018ﺣﺘﻰ 31
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ
أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ،أﻋـﻠــﻦ وﻛﻴﻞ
»اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ« أن ﺑ ــﺎب اﻻﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ
ﺑﺨﺒﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
ﻣـ ـﻔـ ـﺘ ــﻮح ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا اﻟ ـ ــﻰ أن ذﻟ ــﻚ
ﻳــﺄﺗــﻲ ﺣـﺴــﺐ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ واﻟـﺤــﺎﺟــﺔ
واﻟـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﻮﺿ ـ ـ ـ ــﻮع اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮب،
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻛـ ـﻔ ــﺎء ات
ﺗــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﻌﺘﺰ اﻟ ــﻮزارة
ﺑﻬﺎ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أدﻟﻰ ﺑﻪ
د .اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﺧﻼل

أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺒﺮع
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ
اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
"رﺿﺎﻛﻢ ﺟﻨﺔ" ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻢ
أﺳﺲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﺳﺮي داﺧﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي
اﻟﻬﺎدف.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻗﺮﻏﻴﺰﻳﺎ
واﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ "اﻟﺮﺣﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ" د .ﻋﻠﻲ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن
ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻷﺑﻨﺎء ﺑﻤﺒﻠﻎ
 60دﻳﻨﺎرا أو  120دﻳﻨﺎرا أو
أﻛﺜﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ،ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ
ﺷﻬﺎدة ﺑﺎﺳﻢ اﻻﺑﻦ أو اﻻﺑﻨﺔ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮاﻟﺪ أو اﻟﻮاﻟﺪة أو
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﺧﻼل
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻷول ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﺑﺌﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدش ﺑﻘﻴﻤﺔ
 120دﻳﻨﺎرا وﻛﺮﺳﻲ ﻣﻌﺎق
ﻓﻲ ﻗﺮﻏﻴﺰﻳﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  60دﻳﻨﺎرا.

واﺷﻨﻄﻦ :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﻮي ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :ﺑﺎب اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻔﺘﻮح
ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎد رﺋﻴﺲ »اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺴﺎر ﺑﺄداء
اﻟﻘﻄﺎع اﻹداري ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،أﻋﻠﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة
د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﺣﻀﻮره ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ﻫــﻲ رد ﻋــﺮﻓــﺎن
وﺟﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻳﺸﻌﺮه ﺑــﺄن ﻟﻪ
ﻣﻜﺎﻧﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻨﺪ وزارﺗﻪ
وﻣﻨﻄﻘﺘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن »ﻟ ـﻜــﻞ ﺷ ــﻲء ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ وﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ،
وﻫــﺬه ﺳﻨﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻟﻜﻦ اﻷﺛﺮ
ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺒــﺎﻗــﻲ ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻔ ــﻮس ﻃــﻼﺑــﻪ
وزﻣﻼﺋﻪ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم«.
وأﺿ ــﺎف »اﻧـﻨــﺎ ﻧـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ وﺣـ ـﻀ ــﻮر ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ا ﻋـﺘــﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﻫ ــﻞ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ« ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أﻧـﻬــﺎ
ﻓــﺮﺻــﺔ ﻃﻴﺒﺔ ورﺳــﺎﻟــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
أن ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
وﻳﻔﻨﻲ ﻋﻤﺮه ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﺪر ﻫﺬا

اﻟﺤﺮﺑﻲ واﻟﻐﻴﺺ واﻟﺨﺎﻟﺪي أﺛﻨﺎء ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟـﺠـﻬــﺪ واﻟ ـﻌ ـﻄ ــﺎء« .وأﻋـ ــﺮب ﻋﻦ
ﺑــﺎﻟــﻎ ﺷ ـﻜــﺮه وﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮه ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮﺗ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ــﺪرﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪي
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻟﻜﻞ
ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﺤﻔﻞ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﺨﺎﻟﺪي

»ﻧـﺤــﻦ ﻧــﺆﻣــﻦ أن اﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ ﻟﻴﺲ
ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻄ ــﺎء إﻧـ ـﻤ ــﺎ وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ
وإﺟ ــﺮاء ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻤﻰ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻧﺤﻮ ﻋﻄﺎء ﻗــﺪ ﻳﻜﻮن
أﻋﻈﻢ وأﻛـﺜــﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻖ«.
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻ

ﺗﻀﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻫﺬه
اﻟﻔﺌﺎت ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ذات اﻟﻜﻔﺎءة،
ﺑ ــﻞ ﺗــﺮﺟــﻊ ﻟـﻬــﺎ ﺑ ـﺼ ــﻮرة داﺋ ـﻤــﺔ،
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻘﺪرة
ﻣﺎ ﻳﻐﺬي اﻟﻤﻴﺪان ،وﻳﺪﻋﻢ اﻷﻓﻜﺎر
واﻟﻘﺮارات.

ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻓﺮﻳﺪ
اﻟﻌﻮﺿﻲ إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺷﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎة
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺮات
واﻷﻓﺮع ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ً
اﻟﻤﻬﺘﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪد ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن دﻋﺎﺗﻨﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ 85
داﻋﻴﺔ .وأﻛﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،أن ﻣﺸﺮوع
»ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ« ﻣﻦ أﻫﻢ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وأوﺿﺢ أن
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ
ً
 250دﻳﻨﺎرا ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮاﺗﺐ
واﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﻤﻮاﺻﻼت
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،داﻋﻴﺎ
إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺒﺮع .وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺣﺮص
اﻟﺪﻋﺎة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺮف
اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة
وﺳﺎﺋﻞ.

اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ »اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﺎدة«
ﺣﺘﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ً
ﻣﺴﺎء

أﻋﻠﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺮور
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﺎدة
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻮاﺻﻞ ،ﻣﻦ  8ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﺣﺘﻰ  5ﻣﺴﺎء ،وﻳﺘﻢ ﺣﺠﺰ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻸﻗﺴﺎم،
واﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ
اﻟﻤﺤﺪدة.
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الصبيح :بذرة عملي في «الشؤون» ستؤتي ثمارها للجميع
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«الهيئة الخيرية» كرمتها والمعتوق أشاد بمسيرتها «الحافلة باإلنجازات»
جورج عاطف

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
والـعـمــل وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ه ـنــد
الصبيح ،أن "الجهود المبذولة
من العاملين في وزارة الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـق ــائ ـم ـي ــن عـلــى
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري اتـ ـفـ ـق ــت ع ـلــى

شـ ـيـ ـئـ ـي ــن أسـ ــاس ـ ـي ـ ـيـ ــن اولـ ـهـ ـم ــا
تـعــزيــز سـمـعــة ال ـكــويــت ف ــي هــذا
الـمـجــال ،والـثــانــي الـحـفــاظ على
سمعة العمل الخيري وتطويره
وتـنـظـيـمــه ودرء الـشـبـهــات عنه
وحـ ـم ــايـ ـت ــه م ـ ــن اي م ـ ـحـ ــاوالت
الستغالله".

وأعربت الصبيح ،في تصريح
صحافي أمــس ،على هامش حفل
ت ـكــري ـم ـهــا ال ـ ــذي ن ـظ ـم ـتــه الـهـيـئــة
ال ـخ ـي ــري ــة االس ــامـ ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة
بـحـضــور ع ــدد كـبـيــر م ــن ق ـيــادات
وزارة الشؤون االجتماعية وممثلي
بـعــض الـجـمـعـيــات ال ـخ ـيــريــة ،عن
"اعـتــزازهــا بــاعـتــراف الجميع بأن
تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون عـلــى القائمين
على العمل الخيري كان هو السمة
الـغــالـبــة خ ــال الـسـنــوات الخمس
الماضية" ،مشيدة في هذا الصدد
بجهود موظفي الوزارة والقياديين
م ـت ـم ـن ـيــة ال ـت ــوف ـي ــق لـلـجـمـعـيــات
الخيرية وزيادة ايرادات التبرعات
من اهل الكويت الذين جبلوا على
التبرع للمحتاجين.
كـمــا تمنت الـصـبـيــح أن تكون
خــال فترة عملها بــذرت بــذرة قد
تصبح فيما بعد شجرة الزيتون
ال ـتــي سـتــؤتــي ث ـمــارهــا للجميع،

م ـش ـيــدة بــالـتـكــريــم ال ـ ــذي حظيت
به من الهيئة الخيرية االسالمية
العالمية ،الفتة إلى أن "هذا التكريم
يـ ـع ــد ت ـش ـج ـي ـع ــا لـ ـم ــن س ـي ـتــولــى
المسؤولية بعدي بان العمل بجد
وتطبيق القانون سيؤتي ثماره في
المستقبل" ،مؤكدة أن "االرقام اثبتت
نمو وازدهار العمل الخيري وزيادة
اي ــرادات ــه نتيجة تطبيق القانون
كما حظي العمل الخيري الكويتي
باالشادة من قبل المنظمات الدولية
والـتــي شـهــدت لــه بــااللـتــزام وعــدم
التورط في اي اعمال دخيلة عليه".

مسيرة حافلة
وبـ ـ ــدوره ،أل ـقــى رئ ـيــس الهيئة
الـخـيــريــة االســامـيــة العالمية د.
عبدالله المعتوق كلمة اشاد فيها
بــالـمـسـيــرة الـحــافـلــة بــاإلن ـجــازات
لـلــوزيــرة السابقة هند الصبيح،

ّ
«اتحاد العمال» نظم احتفالية
«كويتية وأفتخر»

جانب من المكرمين في االحتفالية
نـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة
الـ ـع ــامـ ـل ــة بـ ــاالت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام
ل ـع ـم ــال الـ ـك ــوي ــت اح ـت ـفــال ـيــة
تـ ـك ــري ــم سـ ـ ـي ـ ــدات ك ــوي ـت ـي ــات
م ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزات ت ـ ـ ـحـ ـ ــت ش ـ ـعـ ــار
"ك ــويـ ـتـ ـي ــة وأف ـ ـت ـ ـخـ ــر" ،وذلـ ــك
ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة وزي ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية والعمل السابقة،

المحامية د .ذكرى الرشيدي.
ح ـ ـ ـضـ ـ ــر ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس
االتحاد العام لعمال الكويت،
م .ســالــم الـعـجـمــي ،والـشـيــخ
دع ـي ــج ال ـخ ـل ـي ـفــة ،وال ـش ـي ـخــة
انتصار المحمد.
وأعربت د .منى قاسم ،في
كلمة لـهــا ،خــال ا لـحـفــل ،عن
اعتزازها وتقديرها بتكريم
كـ ــوك ـ ـبـ ــة مـ ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
ال ـن ـس ــائ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـتــي
كانت وال تــزال ذات بصمات
وإس ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات فـ ـ ــي األعـ ـ ـم ـ ــال
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـت ـط ــوع ـي ــة
واإلنسانية.
ولـفـتــت قــاســم إلــى أن هــذا
التكريم جزء من مسؤوليتنا
المجتمعية تجاه دور المرأة
الكويتية الحافل باإلنجازات
والعطاء ات في خدمة البلد،
وت ـع ــزي ــزا لــإس ـهــامــات الـتــي
تقوم بها المرأة الكويتية.

الصبيح خالل تكريمها
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا "ش ـخ ـص ـي ــة
ت ـت ـم ـت ــع بـ ـ ـ ـ ــروح م ـ ـف ـ ـطـ ــورة ع ـلــى
التفاني والتضحية وقـيــم النبل
والـخـيــر والــرح ـمــة ،روح اقترنت
بــالـقــدرة النفسية على الـمـبــادرة
والـمـســؤولـيــة وال ـق ـيــادة وتـحـ ُّـمــل
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ف ـ ــي س ـب ـي ــل تـطـبـيــق
الـ ـق ــان ــون وال ـت ـم ـس ــك ب ــال ـث ــواب ــت
والـ ـقـ ـي ــم األخـ ــاق ـ ـيـ ــة وال ـم ـه ـن ـي ــة
والوطنية" .وقال المعتوق إنه "من

واق ــع خبرتنا مــع وزارة الشؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة طـ ـ ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات
الماضية نؤكد أن األخت أم أحمد،
ّ
والتميز
عرفت بالدأب في العمل
ف ــي األداء وخ ــاص ــة عـلــى صعيد
العمل الخيري والتعاطي البناء
مــع هيئاته وجمعياته ومبراته
التي بلغت في عهدها  43جمعية
ً
ً
و 87مبرة و 186فريقا تطوعيا،
ومـ ــن مـنـطـلــق حــرص ـهــا ال ـشــديــد

على دعــم الرسالة النبيلة للعمل
الخيري وإبــراز صورته المشرقة
وتعزيز سمعة الكويت ومكانتها
ال ـم ــرم ــوق ــة ع ـلــى خــري ـطــة الـعـمــل
اإلنـســانــي ،حرصت على االلـ ُّتــزام
بتطبيق اللوائح والقوانين والنظم
ً
والقرارات ضمانا لشفافية العمل
ً
ال ـخ ـي ــري وس ـع ـي ــا إلـ ــى تنظيمه
وحوكمة إجراءاته وسياساته".

ةديرجلا
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ناصر المحمد« :الفرانكفونية» استطاعت بجدارة
تحقيق التواصل الحضاري بين الشعوب
شارك في احتفالية اليوم العالمي للغة بحضور عدد من السفراء
ذكر المحمد أن «الفرانكوفونية
استطاعت أن تؤكد فكرة
التواصل الحضاري بين الشعوب،
فهي من اللغات التي تبادلت
المفردات والمعاني والصيغ مع
غيرها ،وأثبتت قدرتها على
األخذ والعطاء والتبادل طوال
تاريخها المديد».

أك ـ ـ ـ ــد س ـ ـمـ ــو ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ن ــاص ــر
المحمد أهمية ما قدمته الثقافة
الـفــرانـكـفــونـيــة لــإنـســانـيــة خــال
تاريخها وبخاصة فــي مجاالت
األدب وا لـ ـفـ ـلـ ـسـ ـف ــة وا ل ـس ـي ــا س ــة
والفنون.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة أل ـق ــاه ــا
الـمـحـمــد خ ــال احـتـفــالـيــة الـيــوم
الـعــالـمــي لـلـفــرانـكـفــونـيــة ،والـتــي
أقيمت في منزل سفير كندا لدى
الكويت بحضور عدد من الشيوخ
والـ ـسـ ـف ــراء وكـ ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
بالدولة.
وق ــال الـمـحـمــد« :نـجـتـمــع مــرة
أخــرى فــي لـقــاء يتجدد فــي شهر
مارس من كل عام لنحتفل جميعا
بـيــوم الـفــرانـكــوفــونـيــة بالكويت،
ول ـن ـعـ ّـبــر ف ـيــه ع ــن ام ـت ـنــان ـنــا لما
قــدم ـتــه ال ـث ـقــافــة الـفــرانـكــوفــونـيــة
ل ــإنـ ـس ــانـ ـي ــة خ ـ ـ ــال ت ــاريـ ـخـ ـه ــا،
وخـ ـ ــاصـ ـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــاالت األدب
والـفـلـسـفــة وال ـس ـيــاســة والـفـنــون
والعلوم».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :أود أن أو ج ـ ـ ــه
الشكر الجزيل لسفير كندا على
رعــايــة بـلــده الحـتـفــال هــذا الـعــام،
وأتوجه بالتهنئة لسفراء الدول
الفرانكوفونية فرنسا وبلجيكا
وســويـســرا ورومــانـيــا وبوركينا
فــاســو والـنـيـجــر وبـنـيــن ومـصــر
ولبنان على مساهماتهم لضمان
اس ـت ـم ــراري ــة االح ـت ـف ــال الـسـنــوي
بهذه المناسبة».
وأوضـ ــح أن «الـفــرانـكــوفــونـيــة
واحدة من اللغات التي استطاعت
بـجــدارة أن تؤكد فكرة التواصل

«بيت الزكاة» استقبل
«تطوعي روضة البراعم»

ناصر المحمد يلقي كلمته خالل احتفالية اليوم العالمي للفرانكفونية
ال ـح ـضــاري بـيــن ال ـش ـعــوب ،فهي
من اللغات التي تبادلت المفردات
والـمـعــانــي والـصـيــغ مــع غيرها،
وأثـ ـبـ ـتـ ــت قـ ــدرتـ ـهـ ــا عـ ـل ــى األخ ـ ــذ
والعطاء والتبادل طوال تاريخها
المديد».

لغة عطاء
وأشــار المحمد إلــى أن «اللغة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ك ـ ــان ـ ــت لـ ـغـ ــة ع ـط ــاء
بالنسبة إلى غيرها ،فلقد اقتبس
م ـن ـهــا عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـش ـعــوب
اآلسيوية واإلفريقية الكثير من
مـ ـف ــرداتـ ـه ــا واس ـتـ ـخ ــدم ــوه ــا فــي
لغاتهم المحلية ،وهــو ما يظهر
بشكل ّ
جلي في لهجاتنا العربية
التي أخذت من الفرنسية الكثير
م ــن م ـفــردات ـهــا لـتـسـتـخــدمـهــا في

تفاصيل حياتنا المعاصرة».
وق ـ ـ ـ ــال« :أش ـ ـ ـ ــرت فـ ــي ك ـل ـمــاتــي
خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة إل ــى
أن الفرانكوفونية الـيــوم تختزن
تــاريــخ وتـجــارب أمــم فــي الـقــارات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ولـ ـ ـ ــم ت ـ ـعـ ــد ال ـل ـغ ــة
الفرنسية ملكا خاصا للفرنسيين
أو أداة ل ـل ـت ـع ـب ـيــر ع ــن نـتــا جـهــم
الثقافي ،بل صارت لغة ّ
تعبر عن
وجدان وثقافات شعوب أخرى في
أميركا وإفريقيا وآسيا ،وصارت
م ـفــردات ـهــا وتــراك ـي ـب ـهــا الـلـغــويــة
مادة لتسجيل العواطف واألفكار
والخواطر والمعارف بشكل أخاذ
م ــن ح ـيــث ال ـش ـكــل وال ـم ـض ـمــون،
بحيث تبهر مستمعيها بسحرها
ورون ـ ـق ـ ـهـ ــا وأل ـ ــوانـ ـ ـه ـ ــا ال ـخ ــاق ــة
وإيقاعاتها الطربية المهمة».
وأض ــاف الـمـحـمــد« :لـمــا كانت

استقبل بيت الــزكــاة ،في
مـ ـق ــره ال ــرئ ـي ـس ــي بـمـنـطـقــة
ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء ،ج ـم ــاع ــة ال ـع ـمــل
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــوعـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن روض ـ ـ ـ ــة
ال ـب ــراع ــم ،ال ـتــاب ـعــة لمنطقة
ح ــول ــي ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،حـيــث
قــا مــوا بجولة تعريفية في
البيت ،واطلعوا على معرض
ال ـصــور ال ــدائ ــم ،واستمعوا
ل ـ ـ ـشـ ـ ــرح ع ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــم أعـ ـ ـم ـ ــال
وإن ـج ــازات بـيــت الــزكــاة في
العمل الخيري واإلنساني.
وف ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـتـ ـ ــام الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة،
تـ ـسـ ـلـ ـم ــت ج ـ ـمـ ــاعـ ــة ال ـع ـم ــل
التطوعي إصدارات وهدايا
خ ــاص ــة ل ـط ـل ـبــة ال ـ ـمـ ــدارس،

وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوي عـ ـل ــى
معلومات قيمة عــن الــزكــاة
والـعـمــل الـخـيــري بــأسـلــوب
تعليمي مبسط ومشوق.
وق ـ ـ ــال ب ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة ،فــي
بيان ،إنه يرحب بالزيارات
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة لـ ـك ــل الـ ـم ــراح ــل
ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الـ ـ ــدراس ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــدة مــن
سبتمبر حتى مايو من كل
سنة ،على أن يتم التنسيق
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــداد ل ـ ـهـ ــا ،م ـ ــن خ ــال
التواصل مع قسم العالقات
ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا مـ ـ ــة ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــا بـ ـ ــع إلدارة
العالقات العامة واإلعالم.

افتتاح أول حلقة من حديث األمم المتحدة
قــالــت ال ـم ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
لمشروع «كفو» التابع للديوان
األميري د .فاطمة الموسوي
إن الـهــدف مــن هــذا الـمـشــروع
تــذلـيــل الـعـقـبــات ام ــام شـبــاب
الـكــويــت وتـعــريـفـهــم بــأهــداف
التنمية المستدامة.
وص ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــوي
ل ـ ـ «ك ــون ــا» ،أم ــس ب ــأن المهمة
ال ـم ـل ـق ــاة ع ـل ــى «ع ــات ـق ـن ــا هــي
ك ـي ـف ـيــة ت ـم ـك ـيــن ال ـش ـب ــاب مــن
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــوض بـ ـطـ ـم ــوح ــاتـ ـه ــم
وتحقيقها ومعرفتهم بخطة
كويت  ،»2035مبينة ان هناك
تحديات امام الشباب ،وعلى
الجهات المختلفة المساهمة
في دعمهم وتمكينهم ،السيما
أن «هذا المشروع مستمر على
مدار العام لالستماع إليهم».
من جانبه ،قال المقيم لدى
األ م ــم المتحدة ممثل األمين
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة ب ــال ـك ــوي ــت
د .ط ــارق الـشـيــخ إن «الحلقة
النقاشية التي تحمل عنوان
(  « )TaIk UNح ـ ــد ي ـ ــث اال م ـ ــم
ال ـم ـت ـح ــدة» ،والـ ـت ــي افـتـتـحــت
أ مـ ـ ـ ــس األول ،ت ـ ــأ ت ـ ــي ض ـمــن
م ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــات
الـ ـنـ ـق ــاشـ ـي ــة الـ ـشـ ـه ــري ــة ع ـلــى
م ــدار الـعــام «نـقــوم بتنفيذها
ك ـم ـج ـمــوعــة ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
م ـج ـت ـم ـعــة فـ ــي أن ـش ـط ــة وف ــي
مـ ـ ـج ـ ــاالت تـ ـعـ ـن ــى بــال ـت ـن ـم ـيــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
وتـ ـتـ ـق ــاط ــع ب ـ ـقـ ــوة م ـ ــع رؤي ـ ــة
الكويت .»2035
وأضاف« :تطرقنا ايضا إلى
موضوع مهم يخص الشباب
في الكويت وسياسة الشباب

فاطمة الموسوي

الـتــي اطلقها صــاحــب السمو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد مؤخرا في البالد».

قادة المستقبل
ع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،ذكــر
ممثل منظمة األ مــم المتحدة
للطفولة (يونيسيف) الطيب
آدم ،ان هــذا الـحــوار مهم جدا
ويخص الشباب ،ويوجد اآلن
حوالي  1.8من عشرة مليارات
شاب حول العالم وسيقودون
المستقبل ،لذلك يجب االهتمام
بهم وإعطاؤهم فرصة لتحقيق
اهدافهم وتطوير قدراتهم.
وأ كـ ـ ـ ــد دور ا ل ـم ـج ـت ـم ـع ــات
والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل م ـ ــع ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات،
وخـصــوصــا حـكــومــة الـكــويــت
حـ ــول كـيـفـيــة ال ـم ـســاه ـمــة في
ت ـط ــوي ــر ام ـك ــان ـي ــات ال ـش ـبــاب
وتذليل العقبات امامهم حتى
يساهم الشباب في رؤية كويت
.2035

بن ناجي :اإلسالم يحفظ كرامة اإلنسان وينبذ العنف واإلرهاب

تقديم أفضل الخدمات
اإللكترونية للمستخدمين
قالت مسؤولة بــوزارة العدل ،أمــس ،إن مشاركة الــوزارة
في المعارض المتخصصة في مجال الخدمات اإللكترونية
يسهم في رفع الكفاءة وتطوير العمل.
وأوضحت رئيسة قسم النظم اآللية بالوزارة منى القالف
لـ «كونا» على هامش مشاركتها في معرض «كومكس »2019
بمسقط ،أنه تم من خالل جناح الكويت ممثال بالوزارة تقديم
عرض وشرح آللية عمل بوابة العدل اإللكترونية والخدمات
التي تمت إضافتها.
وأضافت القالف ،التي تشغل ايضا منصب رئيسة فريق
بوابة العدل اإللكترونية بالوزارة ،أن جمهور المعرض شاهد
العديد من الخدمات التي تقدمها البوابة ،والتحديثات التي
تمر بها من حين الى آخر ،بهدف رفع الكفاءة وتقديم أفضل
الخدمات للمستخدمين.

جــاء ذلــك في كلمة العفاسي
الـتــي ألـقــاهــا نـيــابــة عـنــه عضو
المجلس األعلى للقضاء رئيس
محكمة االستئناف ،المستشار
مـحـمــد ب ــن ن ــاج ــي ،ف ــي افـتـتــاح
المؤتمر اإلقليمي الثامن بمجال
القانون الدولي اإلنساني الذي
يـ ـق ــام ت ـح ــت شـ ـع ــار «الـ ـق ــان ــون
ال ــدول ــي اإلن ـســانــي بـيــن الــواقــع
والـ ـ ـم ـ ــأم ـ ــول» ،وي ـن ـظ ـم ــه مـعـهــد
الـكــويــت ل ـلــدراســات القضائية
والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـص ـل ـيــب
األحمر ويستمر  3أيام.
وأضــاف أن الدين اإلسالمي
يعمل على حفظ كرامة اإلنسان
فـ ــي الـ ـسـ ـل ــم وال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،وي ـن ـبــذ
بكل و ض ــوح العنف والتطرف
واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ويـ ـ ـح ـ ــرم الـ ـ ـع ـ ــدوان
وال ـ ـت ـ ـعـ ــدي ،ويـ ـقـ ـي ــد حـ ـت ــى فــي
زم ــن الـ ـح ــروب وس ــائ ــل الـقـتــال
وأساليبه غير الشرعية التي ال
تميز بين المقاتلين والمدنيين،
وتـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ج ـس ـي ـم ــة
ب ــاألع ـي ــان ال ـمــدن ـيــة ،ف ـضــا عن
إلحاقها الضرر بالبيئة.
وذكر أن من أولويات اللجنة
الدولية للصليب األحـمــر نشر
ومتابعة تطبيق القانون الدولي
االنـســانــي ،وص ــوال الــى ضمان

«عاصمة البلدي» توافق على تطوير سوق المباركية
ّ
أقرت عمل صيانة دورية للشوارع الداخلية في مناطق عدة

وافقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي ،أمس،
على اقتراح تطوير «سوق المباركية» ،الذي يعد من أهم معالم
البالد التراثية والسياحية.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،د .حـ ـس ــن كـ ـ ـم ـ ــال ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
للصحافيين ،على هامش االجتماع إن اللجنة وافقت أيضا
على اقتراح اإلسراع في عمل صيانة دورية للشوارع الداخلية
في مناطق الدعية والدسمة والقادسية والشعب والمنصورية
وبنيد القار.
وأضـ ــاف كـمــال أن الـلـجـنــة واف ـقــت كــذلــك عـلــى طـلــب قطاع
الـمـشــاريــع فــي إدارة االن ـش ــاء ات بتطوير الـســاحــة المقابلة
لمجمع سوق الوطية في منطقة قبلة ،إضافة إلى تخصيص
مــوقــع لمبنى مــواقــف س ـي ــارات مـتـعــدد األدوار فـ ـ ــي القطعة
الخامسة بمنطقة شرق ضمن نطاق محافظة العاصمة.
وتــابــع أن الـلـجـنــة أحــالــت عـ ــددا مــن ال ـمــواض ـيــع للجلسة
الــرئـيـسـيــة للتصويت عليها ،منها مــوضــوع تـفــاقــم أعـمــال
البناء المخالفة وإلزام مصانع الخرسانة بالتحقق من وجود
رخصة بناء صالحة وصادرة من بلدية الكويت ،إضافة إلى
طــرح الــدولــة أراض سكنية واستثمارية وتجارية ومخازن
للبيع المباشر.
وأكــد أن من المواضيع المحالة للجلسة الرئيسية أيضا
الكتاب المقدم من اتحاد العقاريين بشأن طلب الموافقة على
إعطاء حق اإلدارة والصيانة للقطاع الخاص الستثمار مواقف
السيارت متعددة األدوار في مختلف مناطق الكويت.
ّ
وبين أن اللجنة أحالت كذلك كتاب إدارة المرافق العمومية
بشأن مبادرة تشغيل مشروع المرافق الصحية العامة (دورات
المياه) إلى الجهاز التنفيذي إلعداد دراسة متكاملة.
وأضاف أن اللجنة أحيطت علما بموضوع بعض مواقف
السيارات السطحية والعامة المجاورة لبعض األبراج اإلدارية
والمجمعات التجارية والسكنية في مدينة الكويت ووجود
بوابات خاصة لهذه المواقف وقصرها على فئة ّ
معينة.

مشروع «كفو» :تمكين الشباب
للنهوض بطموحاتهم

«العدل» :ملتزمون باحترام القانون الدولي اإلنساني
قال وزير العدل وزير الدولة
لشؤون مجلس األمة ،المستشار
د .ف ـه ــد الـ ـعـ ـف ــاس ــي ،أم ـ ـ ــس ،إن
ا لـكــو يــت مــن منطلق انتمائها
لـ ـل ــدي ــن اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ال ـح ـن ـي ــف،
تـعـمــل ع ـلــى االل ـ ـتـ ــزام بــاح ـتــرام
القانون الدولي االنساني وتكفل
تطبيقه.

أطفال روضة البراعم في ضيافة بيت الزكاة

كلمتي اليوم تسلط الضوء على
الـتـمــازج والـتـبــادل الثقافي بين
العربية والفرانكوفونية ،فإنني
أود أن أشـيــر إلــى ال ــرواد األوائ ــل
الذين كانوا قنطرة بين الثقافتين
مــن أم ـثــال المستشرقين الـكـبــار
على شاكلة أنـطــوان دي ساسي
وج ــوس ـت ــاف ل ــوب ــون وغــاس ـتــون
فـيـيــت وه ـن ــري دي بــوالنـفـلـيـيــه
وريـجـيــس بــاشـيــر وج ــاك بيرك
وال ـس ــوي ـس ــري ي ــوه ــان لــودف ـيــك
بركهارت وغيرهم.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرف اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ــن
ال ـق ـن ـط ــرة عـ ــرب أو م ــن ن ـش ــأ فــي
بـيـئــة عــربـيــة ،لـكـنــه اخ ـتــار اللغة
الـفــرنـسـيــة لـلـتـعـبـيــر ع ــن أف ـك ــاره
وأحاسيسه ووجــدانــه ،وخاصة
م ــن أبـ ـن ــاء الـ ـم ــدن ال ــواق ـع ــة عـلــى
حوض البحر األبيض المتوسط،

وجاء ت أعمالهم لتنقل تفاعلهم
م ــع واق ـع ـه ــم ال ـع ــرب ــي م ــن خ ــال
اللغة الفرنسية مــن أمـثــال ألبير
قصيري وأنــدريــه شــديــد وكاتب
ياسين وطاهر بن جلون ،أو من
الذين اختاروا الغناء بالفرنسية
ّ
ليعبروا عــن أحاسيسهم الفنية
م ـثــل اب ــن قـسـنـطـيـنــة ال ـجــزائــريــة
أنــريـكــو مــاسـيــاس أو ابـنــة شبرا
المصرية داليدا».
وفي ختام كلمته ،أكد «متانة
العالقات الدبلوماسية مع الدول
الفرانكوفونية ،فنحن ال ننسى
موقف دولكم المشرف أثناء محنة
احتالل بلدي الحبيب ،وال ننسى
مساهماتكم ّ
القيمة في مساعدتنا
على تحرير وطننا الكويت».
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محليات

جانب من اجتماع لجنة محافظة العاصمة في البلدي

دعم المشروعات الشبابية ينعش االقتصاد
أكد عضوا المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل
وحمد المدلج أهمية دعم المشروعات الشبابية
الصغيرة والمتوسطة بغية المساهمة في زيادة
القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني.
ج ــاء ذل ــك ،فــي تصريحين متفرقين ل ـ «كــونــا»
على هامش الندوة العامة التي نظمتها الجمعية
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ب ـع ـن ــوان «ال ـم ـش ــروع ــات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ...ال ـم ـش ــاك ــل والـ ـحـ ـل ــول م ــن ال ـنــاح ـيــة
اإلجرائية والقانونية» .وشدد المعجل وهو رئيس
اللجنة الفنية في المجلس البلدي على ضرورة
تكاتف جميع مؤسسات الدولة بغية خلق بيئة

إيجابية تشجع الشباب على االنخراط في العمل
بــالـقـطــاع ال ـخ ــاص .وأشـ ــار الـمـعـجــل إل ــى حــرص
المجلس على دعم الشباب ومشروعاتهم الصغيرة
والمتوسطة بما يسهم في تنويع مصادر الدخل
وصوال إلى بناء مجتمع ريادي يحفز على اإلبداع
ويحقق فرص التنمية االقتصادية.
م ــن جــانـبــه دع ــا ال ـمــدلــج وه ــو رئ ـيــس اللجنة
القانونية والمالية في «البلدي» إلى ضرورة العمل
على تحسين بيئة األعمال الشبابية بتوفير المزيد
من التسهيالت لولوج الشباب عالم األعمال من
باب مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

جانب من المشاركين في مؤتمر العدل
احـ ـت ــرام الـ ـ ــدول واألفـ ـ ـ ــراد لـهــذا
الـقــانــون ،مبينا أنـهــا تـبــذل في
سبيل تحقيق الـهــدف السامي
ج ـهــودا كـبـيــرة ،وتـضــع خططا
يتم تنفيذها على شكل أنشطة
م ـخ ـت ـل ـفــة تـ ـق ــدم ع ـل ــى مـسـتــوى
األفراد والدول.

الكرامة اإلنسانية
مــن جـهـتــه ،ق ــال مــديــر معهد
الـكــويــت ل ـلــدراســات القضائية
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة وك ـ ـيـ ــل م ـح ـك ـمــة
االسـتـئـنــاف ،المستشار عويد

ا لـثــو يـمــر ،إن المعهد استشعر
بــالـتـعــاون مــع اللجنة الــدولـيــة
للصليب األحمر أهمية تعزيز
القواعد التي تكفل الضمانات
األســاسـيــة لــاحـتــرام والـكــرامــة
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ف ـ ــي زم ـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــزاع
المسلح.
وأكد الثويمر اهتمام المعهد
بعقد ال ــدورات وإعــداد البرامج
التدريبية حول التعريف بقواعد
الـ ـق ــان ــون ال ـ ــدول ـ ــي اإلنـ ـس ــان ــي،
وب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت انـ ـتـ ـه ــاكـ ـه ــا
وال ـم ـســؤول ـيــة ع ــن ذل ـ ــك ،ودور
القاضي الوطني في تطبيقها

واالختصاص القضائي الدولي
والوطني بشأنه.
ولـ ـف ــت إلـ ــى حـ ــرص الـمـعـهــد
على نشر موضوعات القانون
فـ ــي عـ ـ ــدة إص ـ ـ ـ ـ ــدارات مـسـتـقـلــة
يـ ـض ــيء كـ ــل م ـن ـه ــا ج ــان ـب ــا مــن
الـ ـج ــوان ــب الـ ـع ــدي ــدة ل ـل ـقــانــون،
مبينا أن ا ل ـتــزام المعهد بذلك
يعكس الرغبة الحقيقية واإلرادة
العملية للكويت بتعزيز أهمية
القانون الدولي اإلنساني.

وكيل «الحرس» ّ
يكرم الرقيب مشلح
ّ
كرم وكيل الحرس الوطني الفريق
الركن هاشم الرفاعي الرقيب عبدالله
م ـش ـلــح م ــن فـ ــرع االت ـ ـحـ ــاد ال ــري ــاض ــي
بالحرس الوطني ،نظرا لما قام به من
واجب وطني عندما ساعد رجال وزارة
الداخلية في إحدى العمليات األمنية.
وأشاد الرفاعي بما قام به ُ
الم ّ
كرم،
مؤكدا أنه يتسق مع القيم والمبادئ
ال ـ ـتـ ــي سـ ـ ــار عـ ـل ــى ض ــوئـ ـه ــا الـ ـح ــرس
الــوط ـنــي م ـنــذ ان ـطــاقــة مـسـيــرتــه في
دع ـ ــم ومـ ـس ــان ــدة م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة،
ومساعدتها في أداء واجباتها بخدمة
الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
حضر التكريم المعاون للعمليات
والتدريب في الحرس الوطني ،اللواء
الـ ــركـ ــن ف ــال ــح ش ـ ـجـ ــاع ،ورئ ـ ـيـ ــس ف ــرع
االتـحــاد الــريــاضــي ،العقيد د .صالح
محمد.

الرفاعي مكرما الرقيب مشلح

الحبس  ٣سنوات للكاتب الهدلق
قضت محكمة الجنايات،
أمس ،بحبس الكاتب عبدالله
الـ ـه ــدل ــق ثـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات مــع
الـشـغــل وال ـن ـف ــاذ ،وذلـ ــك بعد
إدانته بجريمة اإلســاء ة إلى
اإلمام علي بن أبي طالب ،عبر
تـغــر يــدة كتبها بحسابه في
شبكة التواصل االجتماعي
تويتر.
وأس ـن ــدت الـنـيــابــة الـعــامــة

إل ــى ال ـهــدلــق تـهـمــة اإلسـ ــاء ة
إلى «الوحدة الوطنية» ،إال أنه
أنكر االتـهــام المنسوب إليه
من النيابة في الشكوى التي
أقامها ضده أحد المحامين.
و مـ ــن ا ل ـم ـتــو قــع أن يطعن
الهدلق على الحكم الصادر
ب ـح ـق ــه أمـ ـ ــس أم ـ ـ ــام مـحـكـمــة
ً
االستئناف ،للمطالبة مجددا
ببراء ته.

برلمانيات 6
استجواب الروضان ينتهي بـ «طرح الثقة» والتصويت  ٢٧الجاري
ةديرجلا

•
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• إعادة تكليف «المرافق العامة» التحقيق في زيادة أسعار محال المباركية
واجه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون
الخدمات خالد الروضان استجوابه المقدم من النائبين
مبارك الحجرف والحميدي السبيعي ،في جلسة طويلة
استمرت حتى مساء أمس.
الجلسة ،التي عقدت الساعة التاسعة
وشهدت ً
والنصف صباحا ،في بدايتها اتخاذ عدد من القرارات
في بند الرسائل الواردة ،جاء ضمنها الموافقة على عقد
جلسة خاصة للتوظيف ،وتمديد عمل لجنة المرافق
العامة للتحقيق في زيادة أسعار محال المباركية ،مدة
شهرين ،وسط تأكيد رئيس اللجنة على ان تقريرها
جاهز ،وكذلك الموافقة على احالة التقرير الخاص
بتعديل قانون الطفل من اللجنة التشريعية الى "المرأة
واالسرة" ،في حين يستهل المجلس جلسة اليوم
بمناقشة بند األسئلة ثم طلبي رفع الحصانة عن النائبين
عسكر العنزي وشعيب المويزري.
واتهم النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف،
خالل مناقشة استجوابهما المكون من خمسة محاور،
الوزير الروضان بعدم التعاون مع الجهات الرقابية
وسوء استخدام صندوق المشروعات الصغيرة والتنفيع
في توزيع القسائم الصناعية وهو ما رفضه الوزير وقام
بتفنيده.
فهد التركي ومحيي عامر

اف ـت ـت ــح رئ ـي ــس م ـج ـلــس االم ــة
م ــرزوق الـغــانــم الجلسة الـعــاديــة
ال ـع ـل ـن ـي ــة ام ـ ـ ــس ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ع ـنــد
الـســاعــة التاسعة والـنـصــف بعد
رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال
ال ـ ـن ـ ـصـ ــاب ،وتـ ـ ــا االم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام
اسـمــاء الحاضرين والمعتذرين
والغائبين بــدون إذن او اخطار،
وك ــذا اس ـمــاء الـغــائـبـيــن ب ـعــذر او
ب ـ ــدون ع ــن اج ـت ـم ــاع او اك ـث ــر من
اجتماعات اللجان منذ  3الى 14
مارس.
وق ــال ال ـغــانــم" :م ــن قـتــل نفسا
بـغـيــر نـفــس فـكــأنـمــا قـتــل الـنــاس
جميعا" ،فجعنا بحادث الهجوم
االره ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف
مسجدين فــي نيوزيلندا واسفر
ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــاد  49واص ـ ــاب ـ ــة
اخرين ونقدر اجــراءات الحكومة

المجلس أثناء مناقشة االستجواب أمس (تصوير عبدالله خلف)
الـنـيــوزيـلـنــديــة اال ان االره ـ ــاب ال
ديــن لــه ،وواج ــب العالم التكاتف
وال ـت ـع ــاض ــد وال ـ ـتـ ــآزر لـمـكــافـحــة
االرهــاب ،ونتقدم بخالص العزاء
وص ـ ــادق الـ ـم ــواس ــاة الـ ــى اهــالــي
الضحايا وندعو الله ان يتغمدهم
بواسع رحمته.
وبدورها ،قالت الحكومة ممثلة
فــي وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
االمة فهد العفاسي :نستنكر هذا
الحادث ونتمنى من الله ان يتغمد
الفقداء بواسع رحمته.
وأدى ال ـنــائ ـبــان د .ب ــدر الـمــا
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ال ـي ـم ـي ــن
الدستورية امام مجلس االمة.

المضابط ارقــام 1414أ و 1414ب
بتاريخ  5و 6مارس.
وق ــال النائب الجديد عبدالله
الكندري :خالص الـعــزاء واالســى
لالمة االسالمية على فاجعة العمل
االرهــابــي فــي نيوزيلندا ،ونسأل
الـلــه الــرحـمــة لـلـشـهــداء ،وأتـشــرف
ب ــإل ـق ــاء اول ك ـل ـمــاتــي ت ـح ــت قـبــة
عبدالله الـســالــم نيابة عــن االمــة،
وابدأها بشكر من حملني الثقة،
والـ ـل ــه اس ـ ــأل ال ـتــوف ـيــق والـ ـس ــداد
واالع ــان ــة عـلــى خــدمــة ه ــذا البلد
ال ـكــريــم ورس ــال ـت ــي االول ـ ــى لــامــة
التي هي انتم يا من اوصلتمونا
الى هذا المكان.

التصديق على الخطاب

كشف األوراق والرسائل الواردة

وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ع ـل ــى

ووافق المجلس على رسالة

المال والكندري يؤديان اليمين الدستورية

بدر المال

عبدالله الكندري
أدى النائبان د .بدر المال وعبدالله الكندري الفائزان في االنتخابات التكميلية لمجلس
األمة التي جرت السبت الماضي اليمين الدستورية أمام مجلس األمة حسب نص المادة
 91من الدستور.

من رئيس لجنة المرافق العامة
ي ـط ـل ــب ف ـي ـه ــا إع ـ ـ ـ ــادة تـكـلـيــف
اللجنة بتقديم تقرير عن موقف
الحكومة تجاه الزيادة الخيالية
ب ــأس ـع ــار إيـ ـج ــار ال ـم ـح ــال فــي
س ــوق الـمـبــاركـيــة ،وذل ــك خــال
شهرين.
ك ـمــا وافـ ــق ع ـلــى رس ــال ــة من
رئ ـيــس لـجـنــة ح ـقــوق اإلن ـســان
ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا إحـ ــالـ ــة ال ـت ـقــريــر
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــع وال ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــن ل ـل ـج ـنــة
الشؤون التشريعية والقانونية
عــن االق ـت ــراح بـقــانــون بتعديل
بعض احكام القانون رقم ()21
لـسـنــة  2015ف ــي ش ــأن حـقــوق
الطفل إلى لجنة المرأة واألسرة،
وفقا للمادة ( )58مــن الالئحة
الداخلية.
ووافـ ـ ــق أي ـض ــا ع ـلــى رســالــة
من رئيس لجنة تنمية الموارد
الـبـشــريــة يـطـلــب فـيـهــا تكليف
اللجنة بدراسة االجراءات التي
اتخذتها الحكومة الستيعاب
خ ــريـ ـج ــي هـ ـن ــدس ــة الـ ـبـ ـت ــرول،
باالضافة الى ما سيتوصل اليه
المجلس من قرارات وتوجيهات
في الجلسة الخاصة لمناقشة
ازمة التوظيف،
والخطوات الالزمة للتنسيق
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ـ ـ ــات الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
واحتياجات سوق العمل ،على
أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا
الشأن خالل شهرين.
وق ـ ـ ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـكـ ـن ــدري
ً
مخاطبا ناخبيه :أنا اليوم في
أشــد الحاجة إليكم ،لنصحكم
وت ــوج ـي ـه ــات ـك ــم ،وقـ ــوفـ ــي هـنــا
ألجلكم ،إن اخطأت ّ
فقوموني.
وقال النائب صالح عاشور:
في كــام االخــت صفاء الهاشم
اشـ ـ ــارت الـ ــى نـ ــوع م ــن الـتـهـكــم
في حديثها (كاظم وكاظمية)،
فـ ـه ــل ه ـ ــو اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــزاء أم ك ــام
عابر؟ فالكاظمية هي من اقدم
واعرق المدن في العراق ،ارجو
التوضيح النها تضم قبر اإلمام
موسى الكاظمي.

وردت صفاء الهاشم بالقول
إن الدخول في النوايا مرفوض
والتكسب بالقضايا الطائفية
م ـ ـ ــرف ـ ـ ــوض ،ن ـ ـحـ ــن مـ ـلـ ـيـ ـن ــا مــن
بــدوي حضري سني وشيعي،
واح ـت ـس ــاب ال ـن ــوي ــا ع ـلــى انـهــا
افـ ـع ــال ،ارفـ ــض كــامــه ح ـتــى ال
ً
يكون سجاال عقيما.
وقـ ـ ـ ــال ع ـ ــاش ـ ــور :ع ـ ـمـ ــري مــا
تكسبت طــائـفـيــا ولـكــن كالمك
هو التكسب الطائفي نحن نريد
ً
توضيحا ،اذا هو استهزاء فلنا
موقف ،واذا كالم عابر فعادي.
وصـ ـ ـ ـ ـ ــادق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
الـ ـمـ ـض ــاب ــط ،وأضـ ـ ـ ــاف صــالــح
عـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــور :اخ ـ ـ ـ ــر اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــات
الحكومة هم اصحاب الدخول
المتوسطة والمحدودة ،بعض
اصـ ـح ــاب ال ـم ـح ــات مــؤجــريــن
الـمـحــات بــأسـعــار رمــزيــة منذ
ً
 60عاما ،ويتم رفع االيجارات
 3 ،700%أ شـ ـه ــر وا ل ـح ـكــو مــة
ً
تتفرج ،والشركة تأخذ احكاما
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري اخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات وتـ ـبـ ـي ــع
الـ ـمـ ـح ــات ب ـ ـ ـ ــ 90ألـ ـ ــف دي ـ ـنـ ــار،
وأف ــاج ــأ ان االخـ ـ ــوان باللجنة
يطلبون التمديد ،وهذا معناه
ان كل المحالت سيتم اخالؤها
ولن يعوضهم احد.
 529اسـ ــرة كــويـتـيــة اه ــم ام
 3مــا يـيــن لـشــر كــة معينة غير
ً
م ـ ـعـ ــروفـ ــة؟ عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن ه ـن ــاك
موافقة مــن المجلس واللجنة
والحكومة بإحالة هذا المكان
الــى المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب.
هل يعقل ان  95%من ايرادات
الدولة من النفط وخريجوها ال
يتوظفون في الشركات النفطية
وه ـن ــاك م ـئ ــات غ ـيــر كــويـتـيـيــن
برواتب خيالية يتم توظيفهم
في الشركات النفطية؟!
ب ـي ـن ـمــا ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب خـلـيــل
ال ـصــالــح :نـعــانــي ع ــدم تـعــاون
الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ــع ل ـج ـن ــة تـنـمـيــة
ال ـمــوارد البشرية ،كــل شخص
ي ـن ـت ـظــر ق ـب ــول ــه فـ ــي اي م ـكــان

فــي الــدولــة ولـيــس فــي القطاع
النفطي ،عندي  27حالة تنتظر
منذ  3سـنــوات الحصول على
وظ ـ ـي ـ ـفـ ــة ،ل ــديـ ـن ــا م ـش ـك ـل ــة فــي
التوظيف في كافة القطاعات،
الدولة عاجزة ان تخلق وظائف
ألبنائها والبد ان تؤخذ قرارات
ســري ـعــة ،ون ــرف ــض االجـ ـ ــراءات
الوقتية.

قرارات صارمة
وقال علي الدقباسي :لو كان
الكالم عن المشاكل الستطعنا
حــل مشكلة عــدم وج ــود فرص
عـمــل لـلـكــويـتـيـيــن ،وه ــل يعقل
وج ـ ـ ـ ــود وظ ـ ــائ ـ ــف اداريـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي
الـقـطــاع الـنـفـطــي والـكــويـتــي ال
يجد وظيفة؟! اعتقد الحل في
اتخاذ قرارات جادة وصارمة.
امــا اســامــة الـشــاهـيــن ،فقال:
االرقـ ــام صــادمــة فــي التوظيف
خصوصا ما يتعلق باالحالل،
وهناك  30الف وظيفة ذكرتها
بـ ـ ــاالمـ ـ ــس وه ـ ـ ــو رق ـ ـ ــم ص ـ ـ ــادم،
وهناك  977اداريا غير كويتي
بالشركات النفطية المملوكة
للدولة.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ص ـ ـف ـ ــاء ال ـ ـهـ ــاشـ ــم:
ن ـ ـش ـ ـكـ ــر الـ ـ ــدم ـ ـ ـخـ ـ ــي لـ ـتـ ـح ــوي ــل
قانون الطفل الى لجنة االسرة
وال ـ ـمـ ــرأة ،ون ـط ـلــب ت ـحــويــل كل
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـخــص
الـ ـم ــرأة واالسـ ـ ــرة وال ـط ـفــل الــى
ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـخ ـت ـص ــة ،وم ـ ـ ــازال
االم ـ ـ ــر م ـح ــزن ــا ع ـن ــدم ــا نـتـكـلــم
عـ ــن اخ ـ ـتـ ــاالت فـ ــي ال ـتــرك ـي ـبــة
الـسـكــانـيــة عـلــى جـســد الــدولــة،
والحكومة تخطئ بعدم وجود
تخطيط لمدى احتياجات سوق
العمل.
وصـ ـلـ ـن ــا الـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة ع ــدم
استيعاب القطاع النفطي 600
ف ــي ال ـه ـن ــدس ــة ال ـم ـي ـكــان ـي ـك ـيــة،
و 400في الهندسة الصناعية،
و 300في هندسة بترول ،البد
م ــن ف ـتــح ع ـق ــود ال ـع ـمــل ،هـنــاك

اصحاب ياقات زرقــاء لماذا ال
تستوعبهم (البترول)؟ يحزنني
وقـ ـ ــوف اوالدنـ ـ ـ ــا وب ـن ــات ـن ــا فــي
الـ ـس ــاح ــات ل ـط ـلــب ال ــوظ ــائ ــف!
المصيبة ان كرسي الــوزارة له
سحر غريب.
ام ــا عـبــدالـلــه ال ــروم ــي فـقــال:
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ف ـ ـ ـسـ ـ ــاد ظـ ـ ــاهـ ـ ــر ن ــري ــد
انـ ـتـ ـف ــاض ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ،ال
ي ــوج ــد ت ـخ ـط ـيــط فـ ــي الـ ــدولـ ــة،
لدينا م ــورد واح ــد هــو النفط،
وال ــدول سبقتنا فــي الصناعة
النفطية وليس فقط في البيع،
وال توجد لدى الحكومة رؤية
النشاء صناعات نفطية ،هناك
مـ ـهـ ـن ــدس ــون ص ــرفـ ـن ــا ع ـل ـي ـهــم
االالف والباب مسدود امامهم،
خــري ـجــو ال ـب ـت ــرول ال ي ـجــدون
وظــائــف ،على لجنة «الـمــوارد»
تحديد شهر للحكومة لتقديم
خطتها للتوظيف ،الفساد يهدر
الـمــايـيــن ،وه ــذا االم ــر يحتاج
الى وقفة ،والحكومة ال تكترث
لـ ـه ــذا االم ـ ـ ــر ،وعـ ـل ــى الـمـجـلــس
امهال الحكومة شهرا لتقديم
خ ـط ـت ـه ــا السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ه ـ ــؤالء
الطلبة الخريجين.
وقــال النائب محمد الهدية:
تقريبا تقريرنا جاهز ويتبقى
التصويت ،ولكن في اقرب وقت
سنقدمه للمجلس.
ام ـ ــا خ ـل ـيــل ع ـب ــدال ـل ــه ف ـق ــال:
اطـ ـل ــب اضـ ــافـ ــة ال ـت ـخ ـص ـصــات
االخـ ــرى عـلــى الــرســالــة ولـيــس
فقط «البترول» ،وكذلك بالنسبة
ل ــاخـ ـتـ ـب ــارات الـ ـت ــي ت ـجــري ـهــا
الوزارة.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم :ب ــال ـن ـس ـب ــة
لجلستي  26و 27مارس ،أقترح
ان نمدد الجلسة الى الخميس
بـ ـ ــدال مـ ــن  26و 27الن ه ـنــاك
ا ج ـت ـمــا عــا تـنـسـيـقـيــا خليجيا
وزيـ ــارة لـلـسـعــوديــة ،وه ـنــاك 3
تـقــاريــر مــن لجنة الـمـيــزانـيــات
قـبــل شـهــر  4ولــديـنــا م ــداوالت
ثانية ،وقانونا السجل العيني
وال ـع ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري ،وق ــام

قرارات الجلسة
• وافق المجلس على رسالة للجنة المرافق العامة تطلب
فيها إعادة تكليف اللجنة تقديم تقرير عن موقف الحكومة
تجاه الــزيــادة الخيالية بأسعار إيـجــار المحالت فــي سوق
المباركية وذلك خالل شهرين.
• واف ــق عـلــى رســالــة للجنة حـقــوق اإلن ـســان تطلب فيها
إحالة التقرير السابع والستين للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية عن االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
لسنة  2015في شأن حقوق الطفل إلى لجنة المرأة
رقم ()21
ً
واألسـ ــرة وفــقــا لـلـمــادة  58مــن الــائـحــة الــداخـلـيــة للمجلس،
وجميع االقتراحات الخاصة بالطفل والمرأة واالسرة.

جانب من الحضور في جلسة أمس

• وافق على رسالة للجنة تنمیة الموارد البشریة البرلمانیة
یطلب فيها تكلیف اللجنة بدراسة اإلجراء ات التي اتخذتها
الحكومة الستیعاب خریجي هندسة ا لـبـتــرول والخطوات
الالزمة للتنسیق بین مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق
العمل على أن تـقــدم اللجنة تقريرها فــي هــذا الـشــأن خالل
شهرين.
• كلف لجنة تنمیة ال ـمــوارد البشریة البرلمانیة دراســة
وتـضـمـيــن تـقــريــرهــا م ــا سـيـصــل إل ـيــه الـمـجـلــس م ــن قـ ــرارات
وتــوصـيــات ومــاحـظــات األع ـضــاء فــي جلسة مناقشة أزمــة
التوظيف المقرر عقدها بناء على طلب نيابي مقدم من 18

نائبا وكذلك اجراءات وخطة الحكومة في هذا الشأن على ان
تقدم تقريرها الشامل خالل شهرين من بدء التكليف.
• وافق على طلب نیابي بتحدید جلسة خاصة لالستماع
إلى رأي الحكومة والنواب ولجنة الموارد البشریة البرلمانیة
التخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة أزمة التوظیف على أن تتم
إحالة ما ينتهي إلیه المجلس من توصیات بهذا الشأن إلى
لجنة الموارد البشریة لضمه لتقریرها.
• أجل بند رفع الحصانة واالسئلة البرلمانية وتخصيص
ساعتين لمناقشة التوظيف لجلسة اليوم األربعاء.
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برلمانيات

• تجاوزات ومخالفات وعبث في التعيينات وإخفاق في محاسبة الشركات

ً
المبارك حاضرا الجلسة
ال ـم ـج ـل ــس ب ـت ــأج ـي ــل بـنــد
االسئلة والحصانات الى الغد،
وت ــا االم ـي ــن ال ـع ــام ال ـعــرائــض
والشكاوى.

مناقشة االستجواب
وانتقل المجلس الى مناقشة
االستجواب المقدم من النائبين
م ـب ــارك ال ـح ـجــرف والـحـمـيــدي
الـسـبـيـعــي ال ــى وزيـ ــر الـتـجــارة
والصناعة وزير الدولة لشؤون
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات خـ ــالـ ــد ال ـ ــروض ـ ــان
والمكون من  5محاور.
وقال مرزوق الغانم ان وزيرة
ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االقـتـصــاديــة
طلبت تأجيل طلب المناقشة
الخاص بقضية التوظيف الى
الجلسة المقبلة في شهر ابريل
وواف ــق المجلس لـكــي تعرض
عرضا مرئيا باجراءاتها.
وقال الوزير خالد الروضان:
برا بقسمي واحتراما للدستور،
انا جاهز لالستجواب ،وأطلب
دخول الفريق المرافق الفني.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك
الـحـجــرف االس ـت ـجــواب بقوله:
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب ه ـ ـ ــو الـ ـ ـس ـ ــاح
االمضى لمحاسبة الوزراء في
ادائهم بوزاراتهم ،واالستجواب
لــاصــاح والـتـقــويــم ،ومـحــاور
االس ـت ـجــواب تــرمــي لــاصــاح،
وسنعرض مثالب الدانة الوزير
المستجوب ،وستعلو اصوات
النواب تأييدا لالستجواب.
وأض ــاف :قدمنا استجوابا
ق ـب ــل ذلـ ـ ــك لـ ــم ت ـ ـمـ ــارس عـلـيـنــا
ضغوط مثل هذا االستجواب،
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراف ـ ـ ــي ك ـل ـم ـن ــي
ق ـب ــل س ـن ــة الث ـن ــائ ـن ــا عـ ــن ه ــذا
االسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــواب ،وسـ ـ ـ ــؤالـ ـ ـ ــي
لـلــوزيــر :ل ـمــاذا تـخــاف مــن هــذا
االستجواب؟ والخوف ما هو
مـنـبـعــه؟ ال ــرس ــال ــة وص ـل ــت من
عندك االخ الوزير.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :الـ ـ ــوزيـ ـ ــر م ـخ ـتــص
بالسوشيال ميديا ،والرسالة
وصـ ـلـ ـتـ ـن ــا ب ـ ـ ــان االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب
س ـ ـي ـ ـكـ ــون وب ـ ـ ـ ـ ــاال عـ ـلـ ـيـ ـن ــا ف ــي
المستقبل ،انت ملك السوشيال
ميديا ،ولديك حسابات كثيرة،
وهـ ــذا ال يـخــوفـنــا ،ول ــن يثنيا
عــن قسمنا ،وأي رســالــة تصل
مــن عـنــدك سنجيبك مــن قاعة
عبدالله السالم «واعلى ما في
خيلك اركبه».
وأك ـ ــد ال ـح ـج ــرف ان الـخـطــأ
الذي ال يغتفر لــوزارة التجارة
وال ـص ـنــاعــة ه ــو حـ ــدوث حــالــة
النصب العقاري داخل الكويت،
ووص ـل ـت ـن ــي ب ـص ـف ـتــي رئ ـي ـســا
لـلـجـنــة ال ـع ــرائ ــض وال ـش ـكــاوى
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـشـ ـك ــاوى ال ـتــي
تـفـيــد بــذلــك ،مـعـتـبــرا ان وزارة
ال ـت ـجــارة م ـســؤولــة ع ــن عملية
النصب الـعـقــاري ،بــل مشاركة
فيها ،ومسؤوليته تضامنية
وف ـ ــق الـ ـق ــان ــون ال ـم ــدن ــي ال ــذي
نظم ملكية الـعـقــارات والشقق
ومنطقة صباح االحمد البحرية
ت ــم ب ـيــع شـقـتـهــا بـ ــدون ع ـقــود،

المطير والكندري

الغانم والرومي
وسـتـحــدث كــارثــة بالمستقبل
تـشـبــه جـلـيــب ال ـش ـي ــوخ ،وهــي
كارثة الملكية المشاعة.
وت ــاب ــع ال ـح ـجــرف ان وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة ل ــم ت ـق ــر ب ـ ــأي ش ــيء،
وعوضت اثنين او ثالثة ممن
يدافعون عن الوزير الروضان
بــالـســوشـيــال مـيــديــا لـكــن دون
ذلـ ـ ــك لـ ــم ي ـح ـص ـل ــوا اي ف ـلــس،
وال ـنــاس يــريــدون حــا جــذريــا،
ووزارة ال ـت ـجــارة خــربــت اكـبــر
م ـل ـك ـيــة ب ــال ــدول ــة ،ولـ ــم تـبـســط
رق ــابـ ـتـ ـه ــا حـ ـت ــى وصـ ـ ــل االم ـ ــر
الــى ألــف متضرر مــن عمليات
ال ـن ـص ــب الـ ـعـ ـق ــاري بــال ـكــويــت،
فهذه ظاهرة لم تحرك لها وزارة
الـتـجــارة ساكنا ،وهـنــاك ادانــة
صــريـحــة ل ـ ــوزارة ال ـت ـجــارة من
قبل محكمة االستئناف واكدت
تقاعسها.
وب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــرف :ع ـن ــدم ــا
طـ ــرح ـ ـنـ ــا مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـن ـص ــب
العقاري قبل  9أشهر وحركنا
ال ـم ـي ــاه الـ ــراكـ ــدة ق ــام ــت وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة ب ــإي ـق ــاف ال ـم ـع ــارض
ً
العقارية ،فــدوركــم كــان وقائيا
ً
ال عالجيا ،ولم تحيلوا الملفات
الى النيابة اال بعدما أثرنا هذه
القضية ،التي جــاء أصحابها
يبكون إلينا.
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف ال ـ ـ ــى ان
إحدى شركات النصب العقاري
قــا مــت ببيع شاليهات وهمية
للمواطنين ،ولم تتحرك وزارة
التجارة اال بعد ان تسلمت 86
ً
شكوى ،علما بأن هذه الشركة
غ ـيــر م ـعـتـمــدة م ــن ال ـب ـلــديــة أو
غيرها.
وأكد أن غير الكويتي يعيث
فـ ـس ــادا ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ووزارة
الـتـجــارة عمك أصـمــخ ،وأرجــو
رد وزارة التجارة في معالجة
النصب العقاري وإرجاع اموال
الـ ـن ــاس ،ف ـه ــذا ب ـيــت الـقـصـيــد،
فأموالهم راحــت فمن سيردها
لهم.
وع ـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب فـ ـي ــدي ــو
آللية عمل المعارض العقارية
فــي دب ــي ،وق ــال :أنـتــم ساعدتم
ال ـ ـشـ ــركـ ــات فـ ــي الـ ـنـ ـص ــب عـلــى
ال ـن ــاس ،واذا م ــا لــديـكــم خـبــرة
تعلموا من تجارب دبي.
وش ـ ـ ــدد الـ ـحـ ـج ــرف ع ـل ــى أن
وزارة التجارة خربت الوثيقة
العقارية والـنــاس «هـجــت» من
البورصة ،وسوق العقار ليس
بـ ــه أم ـ ـ ــان وتـ ـ ــم ضـ ـ ــرب الـ ـن ــاس
ب ــه ،والـ ــدور مـفـقــود ومـسـلــوب،
ف ـ ـ ــال ـ ـ ــدول الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـخ ـ ــاف ع ـلــى
ف ـلــوس مــواطـنـيـهــا تـفـعــل مثل
دب ـ ــي ،والـ ـت ــي ال ت ـخ ــاف تفعل
مـثــل ال ـكــويــت ،وزارة الـتـجــارة
ذرت ا لـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــاد ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـع ـ ـيـ ــون
فأحالت الموضوع الى النيابة،
وك ــويـ ـتـ ـي ــون وحـ ـت ــى واف ـ ـ ــدون
راحـ ـ ــت ف ـل ــوس ـه ــم ،وحـ ـت ــى فــي
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ن ـصــب
عقاري.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى ان ـ ـنـ ــا وص ـل ـنــا
لمرحلة التندر ،حيث ان الناس
ب ــال ـخ ـل ـي ــج ف ـ ــي م ـس ـل ـســات ـهــم

يطنزون علينا ،مستدال بفيديو
ً
يــدلــل ع ـلــى ذلـ ــك ،مـ ـش ــددا على
ان هـ ــذا االم ـ ــر خ ـط ـيــر فـصــرنــا
اضحوكة لدول الخليج.
ولفت الحجرف الــى ان احد
االشـخــاص فــاز  29مــرة ثــم 17
ث ــم  13ث ــم  8م ــرات ث ــم  6م ــرات
ثم  3فـ  3فـ  ،3لو لديه مصباح
عــاء الــديــن ال يستطيع الفوز
بهذه الطريقة.
وع ـ ـ ــرض الـ ـحـ ـج ــرف وث ـي ـقــة
ً
تـ ـبـ ـي ــن فـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادا واض ـ ـ ـحـ ـ ــا فــي
إحـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات ال ـه ـي ـئ ــة
العامة للصناعة بترسية أحد
ال ـم ـعــارض عـلــى شــركــة قــدمــت
أعـ ـل ــى اسـ ـ ـع ـ ــار ،وهـ ـ ــي خــاصــة
بجائزة باسم صاحب السمو
لـ ــرعـ ــايـ ــة الـ ـمـ ـص ــان ــع الـ ـكـ ـب ــرى
بالكويت ،والتميز الصناعي،
وهذه القضية محالة الى هيئة
مكافحة الفساد ،والتالعب على
قــانــون المناقصات أمــر يجب
اال يطوف وال يمر مرور الكرام،
ف ـك ــل م ــا ت ــم ب ـه ــذه الـمـنــاقـصــة
ببركات الوافد وائل باشا.
ورأى الحجرف ان المخلفات
ال ـص ـنــاع ـيــة ي ـتــم وض ـع ـهــا في
«ج ـ ـ ــون ال ـ ـكـ ــويـ ــت» ،وه ـ ــي اح ــد
اسباب نفوق االسماك ،والوزير
ال ي ــأك ــل م ــن ال ـس ـم ــك هـ ـ ــذا ،بــل
يأكل المستورد مثل السلمون
النرويجي.
ورف ـ ـ ــض الـ ـحـ ـج ــرف ت ــوزي ــع
ال ـ ـق ـ ـسـ ــائـ ــم الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ع ـلــى
ً
الـمـخـطـطــات ،م ـش ــددا عـلــى أن
«ال ـك ــوي ــت ب ـي ـئــة قــات ـلــة للعمل
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي ،وأنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم ق ـت ـل ـت ــم
طـ ـم ــوح ــات الـ ـشـ ـب ــاب ،وق ــام ــت
الهيئة العامة للصناعة بتوزيع
القسائم على الورق» ،الفتا الى
انه تم «عرض فيديو لمشروع
مدينة صناعية كــان ُي َ
فتر ض
توزيع قسائمه في مارس 2013
بقيمة عـقــد  84مـلـيــون ديـنــار،
ول ـ ــم ي ـت ــم ت ــوزيـ ـع ــه .وال ـه ـم ــوم
كـ ـثـ ـي ــرة فـ ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للصناعة».

وعن المشروعات الصغيرة،
ق ــال ال ـح ـجــرف« :ج ـئــت لمربط
ً
الفرس ،وحرصا مني لن أذكر
أس ـم ــاء أشـ ـخ ــاص ،ب ــل ســأذكــر
وقائع وأحداث ،وإذا كان وزير
ال ـت ـج ــارة راض ـي ــا ع ـنــك أع ـطــاك
بدل المرة مرتين ،وإذا كنت من
ربع الديوانية ،ما يخليك ،يقوم
بتمويلك حتى  800ألف دينار،
وهذا أمر خطير ،فمن ليس لديه
واسطة ال يخلص مشروعه».
ً
وأ ضـ ـ ـ ــاف أن « 11ش ـخ ـصــا
حصلوا على تمويل مشاريع
صغيرة مرتين ،بأرقام من 130
إلى  500ألف ،وخالد الروضان
أكــرم من الــوزيــر الــذي قبله ،إذ
يعطي أكثر ،فهو كريم لكن من
حالل غيره».
وعـ ــرض ن ـم ــاذج لـتـمــويــات
ل ـم ـبــادريــن مــرت ـيــن ،ق ــائ ــا «أال
تخاف الله يا خالد الروضان،
فـ ـه ــذا ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـم ــواط ــن
المسكين؟ ودول ــة الـقــانــون لن
ِّ
ولنسمه
تقوم بهذه الطريقة،
صندوق خالد الروضان حتى
يعطي مــن يـشــاء ويــرفــض من
ي ـ ـشـ ــاء .وال يـ ـ ــرد ع ـل ــى ديـ ـ ــوان
الـمـحــاسـبــة ،وإذا كـنــت حبيبه
أكثر يطيح األقساط عنك ،فهل
هذا يجوز؟».
وأوضح أن «للصندوق آلية
فــي الـمــوافـقــة عـلــى الـمـشــاريــع،
والوزير يعطي باألمر المباشر
مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع بـ ـ ـش ـ ــرط أن يـ ـك ــون
صــاح ـب ـهــا قــري ـبــا م ــن قـلـبــه أو
يأتي إلى الديوانية».
ولفت الى أنه «تمت الموافقة
ً
على تمويل  85مشروعا بقيمة
ً
إجمالية تصل إلى  18مليونا
عـ ــن ط ــري ــق األمـ ـ ــر ال ـم ـب ــاش ــر»،
مـ ـش ــددا ع ـلــى أنـ ــه ض ــد تــركـيــز
السلطة بيد شخص واحد« ،ألن
ذل ــك مــدعــاة للفساد بــل أســس
الفساد».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـج ـ ــرف «نـ ـح ــن
قاعدون للوزير الروضان اليوم
وب ــاك ــر .وأنـ ــا أيـقـنــت أن ــه ليس
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الرومي

صـنــدوق الـمـشــاريــع الصغيرة
بل هو صندوق خالد الروضان،
وه ــذا أم ــر جـلــل وخـطـيــر ،وهــل
الصندوق لفئة معينة؟» ،الفتا
الى ان «الموافقة على المشاريع
بدون لجان أمر ال يستقيم ،وإذا
سكتنا عن ذلك فما فينا خير،
وال ي ـم ـكــن ال ـس ـك ــوت ع ــن هــذه
المهازل».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك م ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــات
اط ـ ـل ـ ـعـ ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،مـ ــواف ـ ـقـ ــات
اك ـس ـبــريــس ،وأص ـب ـح ــت عــزبــة
خالد الــروضــان ،وكانت هناك
ت ــوص ـي ــة مـ ــع ص ـ ـنـ ــدوق ال ـب ـنــك
الدولي وصندوق المشروعات
الصغيرة ،وهذا به شبهة فساد،
حيث تم اهــدار المال العام في
هذا االمر.
وكشف ان المشاريع تسرق
فــي ال ـص ـنــدوق ،وح ــق الملكية
ا ل ـ ـف ـ ـكـ ــر يـ ــة م ـ ـف ـ ـقـ ــود ،واالدارة
مـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــرق ـ ــة تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرق االفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار
وتحولها الــى غير اصحابها،
ف ــاذا ك ــان ل ــدى الـشـبــاب فـكــر ال
ي ـقــدمــه الن ال ـص ـن ــدوق يـســرق
االفـ ـ ـك ـ ــار ،ول ـ ــن اذك ـ ـ ــر االسـ ـم ــاء
حرصا على مشاعر الناس ،لكن
هناك مشروعين منهما فكرة
خ ــاص ــة ب ـص ـيــانــة الـتـكـيـيـفــات
كـ ـخ ــدم ــة مـ ـن ــزلـ ـي ــة ،وهـ ـ ــل ه ــذا
الصندوق يترس الديرة مطاعم
واغـلــب المشاريع لــم يحالفها
النجاح؟!
ورفـ ــع ال ـغــانــم الـجـلـســة ربــع
س ــاع ــة ل ـل ـص ــاة ع ـن ــد ال ـســاعــة
.12.20
واستؤنفت الجلسة ،وتحدث
ال ـن ــائ ــب ال ـح ـم ـيــدي الـسـبـيـعــي
مـشـيــرا ف ــي ب ــداي ــة حــديـثــه الــى
ان ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض اال ي ـق ــدم
االستجواب في هذا التوقيت،
واعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر س ـك ــوت ـن ــا
ض ـع ـف ــا ،وال أتـ ـق ــدم ب ـش ــيء اال
بالمستندات ،فهذا ديدني منذ
 20عاما ،وطلب استيضاحه ال
عالقة له بالدستور.
وأضــاف السبيعي :يريدون

تـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب ال ـ ــى
م ـ ــذك ـ ــرات عـ ـب ــر اس ـت ـي ـض ــاح ــه،
ويـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــش فـ ـ ـ ــي دور
ال ـم ـظ ـلــوم ـيــة بــان ـهــم ل ــم يـ ــردوا
على االستيضاح ،فقمنا بالرد
وأعطيناه درسا في الدستور،
الن الدستور والـلــوائــح اعطت
النائب الحق في السؤال ،وليس
انـ ــت ،وســأك ـشــف مـسـتـشــاريــك
الــذيــن يــدافـعــون عنك بفلوس،
وسأذكر اسماء ،وخمسة اشهر
لم يجب عن اسئلة ،وفي بطنك
بـ ــاء ،ع ـنــدمــا رف ـضــت االجــابــة
عن سؤالي بشأن االموال التي
حـصـلــت عـلـيـهــا م ــن وظـيـفـتــك،
وهذا كاف الفتراض سوء النية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف :اذا ك ـ ـ ــان ح ـق ــك،
فاذكر كم تأخذ رواتــب ومزايا
م ـ ــن مـ ـن ــاصـ ـب ــك؟ ف ــاحـ ـن ــا ه ـنــا
حاسدينك وأعرف ماذا سيقول
بـ ــانـ ــه ط ـ ـ ــور وف ـ ـعـ ــل ال ــرخ ـص ــة
االل ـك ـت ــرون ـي ــة وه ـ ــي ت ـم ــت فــي
عهد يــوســف العلي ،وكــل دول
الخليج متقدمون علينا ،ونحن
اخــر دول ــة فــي مـجــال الرخصة
االلـكـتــرونـيــة ،وه ــي متطلبات
دولـيــة ،واالم ــور كلها واضحة
ومكشوفة وقسما بالله اي رد
تدليس وكذب سأستجوبك في
اليوم الثاني من محور واحد
الكذب والتدليس على االمة.
ودخل السبيعي بعد ذلك في
م ـحــاور االس ـت ـجــواب مستهال
بــال ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة،
وعارضا فيديو لحاالت وفيات
بسبب شاحنات بطريق الوفرة
ومدينة صباح األحمد خاصة
بــالـمـخـلـفــات الـصـنــاعـيــة ،دون
متابعة الهيئة.
وأش ــار إلــى أن عائلة كاملة
راحت ضحية الهيئة ،والسبب
متنفذون ،وسراق المال العام،
فــدرا كـيــل منتهية تراخيصها
تقتل الناس ،وموضوع سرقة
ال ـ ــرم ـ ــال ذه ـ ــب إل ـ ــى «م ـكــاف ـحــة
الـفـســاد» ،ولكن ألن الموضوع
متعلق بمدينة صباح األحمد
لم يتم االهتمام به.
وأضـ ــاف أن ــه لــم يـتــم تفعيل
الـ ـضـ ـبـ ـطـ ـي ــة ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة م ــع
الدراكيل المنتهية ،ولم يهمهم
ف ــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة للصناعة
أرواح ا ل ـ ـن ـ ــاس ،ألن ا ل ـ ــدا ئ ـ ــرة
الخامسة ال تهمهم.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء حـ ــدث
سـ ـج ــال بـ ـي ــن صـ ـف ــاء ال ـه ــاش ــم
والسبيعي بسبب الحديث عن
القبلية ،وقال السبيعي« :خلي
الـ ــوزيـ ــر يـ ــدافـ ــع عـ ــن ن ـف ـس ــه ،ال
تدافعين عنه».
وتابع :تم منح ترخيص في
الـنــويـصـيــب ل ـم ـخــزن صـلـبــوخ
دون أخ ـ ــذ م ــوافـ ـق ــة ال ـم ـج ـلــس
ال ـب ـل ــدي ،ح ـيــث قـ ــام «ال ـب ـل ــدي»
الحقا بإلغاء قرار الهيئة العامة
للصناعة ،و لــم يتم التخطيط
مـعـهــم ،وق ــام ــوا بــأخــذ  75ألــف
مساحة موقع مخزن الصلبوخ
بـ ــوضـ ــع الـ ـ ـي ـ ــد ،فـ ـه ــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة
اصبحت وزارة وضع اليد؟
وع ــن ال ـم ـع ــارض ال ـع ـقــاريــة،

ً
العدساني متوسطا السويط والعازمي

ق ـ ـ ــال« :حـ ـسـ ـب ــي الـ ـل ــه عـ ـل ــى كــل
م ــن سـ ــرق ال ـك ــوي ــت ،وال ـن ـصــب
العقاري يحدث برعاية وزارة
ال ـت ـجــارة ،حـيــث ت ـقــوم بــرعــايــة
المعارض وال يحضرون».
وأك ـ ـ ــد ال ـس ـب ـي ـع ــي أن أغ ـلــب
مـ ـ ـع ـ ــارض الـ ـنـ ـص ــب الـ ـعـ ـق ــاري
ح ــدث ــت فـ ــي عـ ـه ــد ال ـ ــروض ـ ــان،
وأطـلــق عليها اآلن ،المعارض
الدولية ،وهذه حفالت غنائية
فــي الـمـعــارض ،وال ـنــاس طيبة
ت ـص ــدق وص ـح ـيــح ال ـق ــان ــون ال
يحمي المغفلين ،لكنه يعاقب
الـنـصــابـيــن ،وحـتــى إذا حدثت
عمليات النصب العقاري قبله
ف ـك ــان ي ـح ــب ع ـل ـيــه مـتــابـعـتـهــا
وتعويض المواطنين.
وتابع« :والله لو كنا بمكان
مـحـتــرم ليعلقوهم فــي ساحة
الصفاة ،ولذلك قلت ان عمليات
النصب العقاري تمت برعاية
وزارة التجارة».
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي
ب ـت ـصــري ـحــات ل ـل ـنــائــب اســامــة
الشاهين حول النصب العقاري:
«والله ما قلت إال الشيء الصح
يابو عيسى وهذا المحور كاف
ألن يطرح الثقة بالوزير ،فأنت
قلت ما في قلوبنا والله يجزاك
ً
خيرا».
واسـتـطــرد السبيعي قائال:
عـبــدالــوهــاب البابطين شاهد
ملك ،وال يقبل المساس بحقوق
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،فـ ـ ـ ــرأى م ـع ــان ــاة
الناس الخاصة بالقروض ،ولم
يحصلوا على شيء.

النصب العقاري
وفي حديثه للنائب الجديد
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـكـ ـن ــدري ق ـ ـ ــال« :إن
وزارة ال ـت ـجــارة أعـطــت الصفة
ال ـقــانــون ـيــة لـلـنـصــب ال ـع ـقــاري
والوزارة شريكة في ذلك ،واألخ
عبدالله زميل وكان له موقف».
وتــابــع« :ال أحــد يــدفــن راســه
ب ــال ــرم ــل ،فــال ـم ـحــور هـ ــذا كــاف
لالطاحة بحكومة وليس فقط
بوزير ،ومشكور الدكتور خليل
ع ـب ــدال ـل ــه اله ـت ـم ــام ــه بـقـضــايــا
الناس ،واستندت الى أسئلته
ه ــو وع ـ ــادل الــدم ـخــي واجــوبــة
الوزير عنها والذي بين النصب
العقاري وسرقة الناس عيني
عينك في وضح النهار».
واشار إلى ان نقص البيانات
ال ـم ـقــدمــة م ــن وزارة ال ـت ـجــارة
وال ـص ـن ــاع ــة ت ـس ـبــب ف ــي حفظ
قـ ـض ــاي ــا الـ ـنـ ـص ــب ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري،
والـهــدف حمايتهم مــرة أخــرى
والـ ـلـ ـع ــب ع ـل ــى ع ــام ــل ال ــوق ــت،
وكل إجراءات الروضان حماية
للنصابين والحرامية.
وانتقل السبيعي للحديث
عن محور الصندوق الوطني
لتنمية المشروعات الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ،مـشـيــرا ال ــى أن
نائب رئيس الصندوق يحصل
ً
على  8االف دينار شهريا النه
م ـت ـف ــرغ ،ل ـكــن ب ـعــد  3س ـنــوات
ت ـب ـي ــن أن ـ ــه غ ـي ــر م ـت ـف ــرغ،
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الروضان :النواب عدلوا «المشروعات الصغيرة» وال أقبل اتهام ذمتي المالية

ً
مدافعا عن محاوره
السبيعي

الحجرف خالل االستجواب
و ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه س ـ ـ ــر ق ـ ـ ــة وإدالء
بـمـعـلــومــات كــاذبــة تهمتها 7
سنوات ،ووصلت المبالغ التي
حصل عليها وطالبت الجهات
الرقابية بردها إلى  7ماليين
دينار ،وماذا فعل الوزير؟ هل
قام بإحالة الموضوع للنيابة
أو الحجز على ممتلكاته؟ كل
ما قــام به احالته الــى محكمة
تأديبية.
وق ــال إن ال ــوزي ــر ص ــرف 18
مـلـيــون دي ـنــار ب ــدون لجنة أو
ً
دراس ـ ــات ل ـعــدد  85م ـشــروعــا،
وهذا كان محور سابق لمبارك
الحريص في استجواب وزير
التجارة السابق وكل محاوره
مستمرة.
وأش ــار السبعي الــى صرف
 495الـ ــف ل ـص ــال ــون ن ـســائــي،
والناس انتظرت سنوات ولم
تأخذ حقها.
وقـ ـ ـ ــال ال ـس ـب ـي ـع ــي إن أح ــد
مـسـتـشــاري الــوزيــر الــروضــان
يصل راتبه الى  7آالف دينار،
وهــو ( )...حــاصــل على دبلوم
بتقدير مقبول.
وأصـ ــاف« :ك ـف ــاء ات كويتية
جـ ــال ـ ـسـ ــة ب ـ ـ ــا ع ـ ـ ـمـ ـ ــل ،ب ـي ـن ـم ــا
الروضان يعين غير الكويتيين
وآخــريــن على بند االستعانة
ً
مــن دون وج ــه ح ــق» ،مـتــابـعــا:
«هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـع ـي ـي ـن ــات ق ـ ـ ــام ب ـهــا
الروضان بـ  2000دينار للعمل
ً
ً
يـ ــومـ ــا واح ـ ـ ـ ــدا خـ ـ ــارج الـ ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي ،وآخ ـ ـ ــرون يـعـمـلــون
السبت فقط ،وأقسم بالله انك
ي ــال ــروض ــان ال تـعـمــل الـسـبــت
وتكون بالشاليه».
وقال :أقسم بالله ان الوزير
الروضان يعلم بكل تعيينات
المستشارين في وزارة التجارة
والصناعة ،مخاطبا الروضان:
انـ ـ ــت مـ ــا ت ـض ـح ــك عـ ـل ــي ،واذا
دلست استجوابك يقدم ثاني
يوم.
وذك ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر أخ ـف ــى
ً
ال ـم ـس ـت ـنــدات ،م ـت ـســائــا« :هــل
كون النواب قناعتهم أم بعد؟
وه ـن ــاك أح ــد ال ـم ـشــاريــع الـتــي
تمت الموافقة عليه خالل يوم
واحـ ـ ـ ــد ،ودي ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة
كـ ـش ــف عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـ ــزوي ـ ــر فــي
الصندوق الوطني للمشروعات
الصغيرة ،وأتحدث عن سرقة
أم ـ ـ ــوال الـ ـن ــاس ولـ ـي ــس ات ـه ــام
الوزير بالسرقة».
وقـ ــال« :م ــو هــامــك ش ــيء اال
بـ ـع ــض ال ـم ـت ـن ـف ــذي ــن وب ـع ــض
النواب ،والله لو في مكان آخر،
صفحة واح ــدة بــاالسـتـجــواب
تزيح الوزير من منصبه ،وهل
ال تخاف دعوة المظلوم؟».
وأضاف« :ليس هم الروضان
إال ال ـكــرســي ،لــو ح ــرق الـنــاس
جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ،وح ـ ـتـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة
الـعــراقـيــة والـبــرلـمــان الـعــراقــي
اس ـ ـت ـ ـع ـ ـنـ ـ َـت ب ـ ـهـ ــم وكـ ـلـ ـم ــون ــي
وقــالــوا لــي اسـحــب استجواب
الروضان ،فال شغل لك بسيادة
الكويت وال هم لك بذلك .وإذا
الله كاتبلك تقعد تقعد ،واذا
مو كاتبلك ما تقعد يوم واحد،
فـ ــا ت ـف ـق ــد مـ ـب ــادئ ــك مـ ــن أج ــل
الكرسي».
وخاطب السبيعي الروضان:

«س ـل ـم ــان ال ـح ـم ــود كـ ــان يملك
ا لـ ـسـ ـم ــاء واالرض وا ل ـف ـض ــاء
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،ولـ ـ ــم يـ ـف ــده كــل
ذلــك ،وكذلك محمد العبدالله،
قالوا االستجواب ما يجيب 6
ً
اصــوات ،مضيفا« :يالروضان
انـ ـ ـ ــت ق ـ ـلـ ــت أنـ ـ ـ ــا أس ـ ـق ـ ـطـ ــه فــي
االنتخابات الـقــادمــة ،فــا انت
وال غـيــرك تستطيع ذل ــك ،وما
ع ـل ــي ف ـع ـل ـتــه ول ـ ــم أتـ ـح ــدث اال
بالمستندات».

ممارسة الديمقراطية
وب ــدأ خــالــد ال ــروض ــان الــرد
على محاور االستجواب ،قائال
«عندما أقف على هذه المنصة
أشعر بــاعـتــزاز ،إذ أتيحت لي
الفرصة ألنال شرف الدفاع عن
الممارسة الديمقراطية».
وأض ــاف الــروضــان «أعـتــذر
ل ـ ـلـ ــزمـ ــاء لـ ـم ــا تـ ـحـ ـمـ ـل ــوه مــن
عناء بسبب هذا االستجواب،
وأشـ ـك ــر ال ـم ـس ـت ـجـ َ
ـوب ـيــن على
إت ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ل ـتــوض ـيــح
مـ ـ ــا لـ ـب ــس عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا ،وشـ ـ ــرح
م ــا ات ـخــذتــه م ــن إجـ ـ ــراءات في
تحسين بيئة األ ع ـمــال ومنع
االحتكار وتطوير المشاريع
الصغيرة».
وتابع «االستجواب يعطيني
الحق أن أقف وقفة تقييم عام
ل ــاس ـت ـج ــواب الـ ـمـ ـق ــدم ،ورغ ــم
م ــا يـحـيــط ب ــه م ــن شـبـهــة عــدم
الدستورية فإني حرصت على
أال أتحجج بها حتى أرد على
ما ورد به من تساؤالت ،وأدافع
عــن موظفين قــامــوا بواجبهم
على الوجه األكمل ،وأعتب على
مــن صــاغ االسـتـجــواب بسبب
التجريح».
وقـ ـ ـ ــال «أنـ ـ ـ ــا أك ـ ـثـ ــر ح ـمــاســا
وتـ ــرق ـ ـبـ ــا لـ ـصـ ـع ــود ال ـم ـن ـص ــة
لـ ـت ــوضـ ـي ــح سـ ــامـ ــة ال ـم ــوق ــف
وطـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ُـ ـ ــازات،
واالستجواب شرف أن أساء ل
مــن أج ــل الـشـعــب ومـصــالـحــه،
وأقـ ـ ــف ال ـ ـيـ ــوم ،ق ـب ــل أن أكـ ــون
وزيــرا فأنا مواطن من حصاد
هــذه االرض الطيبة ،فترقبت
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل وواص ـ ـلـ ــت ال ـل ـيــل
بــالـنـهــار لعلمي ب ــأن الـتــاريــخ
ال يرحم».
وعـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ف ـي ــدي ــو
ل ـلــرد عـلــى م ــا ج ــاء بصحيفة
االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب مـ ــن اتـ ـه ــام ــات،
والــذي استعرض فيه أبــرز ما
تم تحقيقه من انجازات.
وع ـ ـ ــن الـ ـنـ ـص ــب ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري،
أوض ـ ـ ــح الـ ـ ــروضـ ـ ــان أن «هـ ــذه
شركات مافيا تواجدت بفترة
مـ ــن الـ ـفـ ـت ــرات ون ـص ـب ــت عـلــى
ال ـك ـث ـيــر م ــن أه ــال ــي ال ـك ــوي ــت،
وت ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوع فـ ــور
وصـ ــولـ ــي إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ألن ــه
يـمــس شــريـحــة كـبـيــرة ،وكنت
اتـ ـمـ ـن ــى اال يـ ـت ــم ت ـس ـي ـي ـس ـهــا،
وهــي منذ سـنــوات ولــم ُيتخذ
بها قــرار حاسم ،وجلست مع
تكتل المتضررين من النصب
ال ـع ـق ــاري وات ـف ـق ــت م ـع ـهــم في
 17مــارس  2017على خريطة
طـ ــريـ ــق ،ف ـل ـي ــس االسـ ـتـ ـج ــواب
هو السبب في اتخاذ خطوات
بشأن هذه المشكلة ،وسأعرض

الروضان يلتقط صورة ألسماء شركات المشاريع الصغيرة

فيديو اآلن يشرح القضية وما
اتخذه».

مافيا العقار
وزاد «ا تـهـمــو نــي بالتقصير
فــي النصب العقاري علما بأن
المافيا المسؤولة عنه نصبت
عـلــى الـكــويـتـيـيــن ،وجـلـســت مع
المتضررين ولــم أكــن أرغــب في
ت ـس ـي ـيــس ه ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة عـلــى
حساب آالم المتضررين .وأنا من
تبنى هذه القضية ،ولو أنا في
بطني بــاء كما قــال السبيعي،
لما أخــذت موعدا للمتضررين
مع رئيس المجلس والنواب».
وأوضح الروضان ان قضية
الـ ـنـ ـص ــب ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري صـ ـ ــار لـهــا
سنتان ،ولم يتم اتخاذ اي اجراء
وخــالــد ال ــروض ــان هــو الوحيد
الذي اتخذ اجراء بشأنها ،هذه
شهادة احــدى المتضررات من
النصب الـعـقــاري 976 ،شكوى
 678منها مـحــا لــة ا ل ــى النيابة
و 78شكوى جار التحقيق فيها
ونسبة  ٪91من هذه الشكاوى
ليست بعهدي ،و 5شكاوى فقط
في  2018بينما كانت  259في
 2015و 286في  2016و 98في
 2017وهو ما يعني انه بسبب
ج ـهــود الـ ـ ــوزارة تـمــت مــواجـهــة
المشكلة.
وتابع :قلت لمبارك الحجرف:
اذا ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ا خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء ادار يـ ـ ـ ـ ـ ــة
نـبـهـنــي ه ـنــا بــال ـقــاعــة ،وحـتــى
بــالـفـحـيـحـيــل جـئـتــك وق ـلــت لك
بشهادة الـنــواب وكــذلــك الحال
مع السبيعي.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــان :هـ ـن ــاك 5
ش ـ ـكـ ــاوى ن ـص ــب ع ـ ـقـ ــاري فـقــط
فــي ع ــام  ،2018وه ــذا يــؤكــد ان
الـمـشـكـلــة ان ـح ـســرت وأؤك ـ ــد ان
 91بالمئة من عمليات النصب
الـعـقــاري تمت مــن  2013حتى
 2016اي قبل توزيري.
وأض ـ ــاف ان مــاف ـيــا الـنـصــب
ال ـع ـقــاري تـسـتـخــدم ك ــل ادوات
التسويق ،وخاطبنا كل الجهات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة ونـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول بـ ـق ــدر
اإلمـ ـك ــان م ـنــع هـ ــذه ال ـم ـشــاكــل،
ووض ـع ـن ــا اش ـت ــراط ــات صعبة
ونحذر قدر االمكان ،وأصدرت

تعميما يعالج موضوع تنظيم
ال ـم ـعــارض الـعـقــاريــة ول ــم أعــط
موافقة واحدة على اقامتها.
وقــال« :شكلت لجنة تحقيق
بشأن المعارض العقارية،
وصـ ـحـ ـي ــح الـ ـحـ ـك ــم عـ ـن ــوان
الـحـقـيـقــة ،ل ـكــن ل ـم ــاذا ل ــم تبلغ
الشعب الكويتي بموعد القضية
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـح ـك ــم؟ فــات ـه ـمــت
وزارة التجارة خالل فترة قبل
ان اتولى المنصب الوزاري
ون ـت ـح ــدث ع ــن آالم وجـ ــراح
تمس شريحة من الشعب ،فكان
يـجــب ع ــدم تـسـيـيــس الـقـضـيــة،
ف ــاذا ذه ــب خــالــد ال ــروض ــان لن
يـتــم تـعــويـضـهــم ألن ــه ال يمكن
تعويضهم اال بحكم قضائي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ه ـ ـنـ ــا أك ـ ـثـ ــر مــن
 ٤آالف م ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ت ــوزي ــع
قسائم صناعية منذ عام ،١٩٩٧
وه ـنــاك مــن يخلط االوراق في
ه ــذه الـقـضـيــة ،ولـمـصـلـحــة من
ال يـ ــريـ ــدونـ ــا نـ ـ ـ ــوزع ال ـق ـس ــائ ــم
الصناعية؟ فهل يعقل الف متر
بمليون دينار؟».
واستدرك الروضان« :لو كان
لدينا تالعب في توزيع القسائم
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة الك ـت ـف ـي ـن ــا ب ـ ــرأي
الـجـهــاز الـتـنـفـيــذي ،والـقـســائــم
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ت ـم ــت مــراج ـع ـت ـهــا
م ــن جـمـيــع ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة،
ب ـي ـن ـهــا م ـم ـث ـل ــون عـ ــن جــام ـعــة
الكويت ،وتعمدنا نشر االسماء
بالصحف تحقيقا للشفافية،
وهي المرة االولى ،وليس لدينا
م ــا ن ـخ ـشــه ع ـلــى ال ـ ـنـ ــاس ،واذا
كــان فــي بطننا بلى مــا نشرنا
االسماء يا بوبدر».
وتـ ـس ــاءل الـ ــروضـ ــان« :شـنــو
اق ــدر اس ــوي اكـثــر مــن ك ــده؟ وال
أل ــوم ــه ان ي ـق ــول ال ــوزي ــر دلــس
على الناس ،فـ ١٤سنة ال يوجد
تــوزيــع ،وان ــا قـمــت بــذلــك النها
سـتـخـفــض االسـ ـع ــار وسـتــزيــد
عدد المنافسة ،واذا كانت هناك
اي آلية اخرى او تشكيل لجنة
تحقيق نرحب ،لكن هناك من ال
يريد للبلد ان يتحرك».

معاناة المبادرين
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ان

الروضان يفند محاور االستجواب

عادل الخرافي
كلمني قبل
سنة الثنائنا
عن هذا
االستجواب
وسؤالي
للوزير:
لماذا تخاف
المساءلة

الحجرف

ً
قسما بالله أي
تدليس وكذب
سأستجوبك
في اليوم
الثاني من
محور واحد
هو الكذب
والتدليس
على األمة

السبيعي

ال ـم ـس ـت ـج ــوب ـي ــن خـ ـلـ ـص ــوا مــن
ال ـت ــدل ـي ــس وق ـ ــام ـ ــوا ب ـت ـصــويــر
سينمائي لمشروع الـشــداديــة،
وقــالــوا انــه لــم يـحــدث بــه شــيء،
وهـ ـ ـ ــذا فـ ـي ــدي ــو يـ ــوضـ ــح نـسـبــة
االنجاز ،مشيرا الى ان الحكومة
ك ـ ـكـ ــل حـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـ ـلـ ــى ت ــذل ـي ــل
كـ ــل الـ ـعـ ـق ــوب ــات ام ـ ـ ــام م ـش ــروع
ال ـ ـ ـشـ ـ ــداديـ ـ ــة ،تـ ـنـ ـفـ ـي ــذا لـ ـل ــرؤي ــة
السامية ،ونحن االول خليجيا
فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــص ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
الصغيرة ،وانا من الداعمين له،
وأشعر بمعاناة المبادرين.
وتـ ــابـ ــع الـ ـ ــروضـ ـ ــان :أص ـعــب
شـ ـ ــيء ان ت ــرم ــم الـ ـبـ ـي ــت وانـ ــت
ساكن به ،فكان يجب ان نستمر
فـ ــي ت ـم ــوي ــل الـ ـمـ ـب ــادري ــن وف ــي
الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه نـ ـع ــدل ال ـن ـظ ــام،
وهــذا كتاب عــدم تـعــاون ديــوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة لـ ـم ــدة ع ــام ـي ــن مــع
صندوق المشروعات الصغيرة،
والموضوع ليس بكيف رئيس
مـجـلــس ادارة ال ـص ـن ــدوق عــدم
التعاون مع الجهات الرقابية،
فأصدرت كتابا بإقالته ،وأردت
اي ـص ــال رس ــال ــة م ــن ذل ــك الب ــراز
اوجه القصور.
وزاد الروضان :لو ابيه يصير
صـ ـن ــدوق خ ــال ــد الـ ــروضـ ــان مــا
وض ـعــت كــل ه ــذه الـصــاحـيــات
لـلـصـنــدوق ال ـتــي كــانــت بـهــدف
ت ـن ـم ـي ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي،
وه ـ ــو ص ـ ـنـ ــدوق س ـم ــو ال ـش ـيــخ
صـ ـب ــاح االح ـ ـمـ ــد ال ـ ـ ــذي ي ــذك ــره
فــي كــل خ ـطــاب س ــام وال يمكن
التالعب به.
وقـ ـ ــال الـ ــروضـ ــان :ص ـنــدوق
الـمـشــروعــات هــو طــوق النجاة
لـ ـلـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ،وي ـ ـم ـ ـكـ ــن اكـ ـث ــر
شخص انطلق فــي السوشيال
م ـ ـيـ ــديـ ــا ه ـ ـ ــو ان ـ ـ ـ ـ ــا ،ول ـ ـ ـ ــم ارف ـ ـ ــع
قضية واحـ ــدة ،وبـلــدنــا متميز
بالمطاعم والمقاهي ،ومن يزر
دوال كالبحرين واالمارات يجد
مـطــاعــم كــويـتـيــة ،وه ـنــاك رواج
كبير للمطاعم لكن ليست من
فلوس الصندوق.
اسـتــؤنـفــت الـجـلـســة الـســاعــة
 ٤:٣٠وأك ـمــل الــوزيــر الــروضــان
ردوده على محاور االستجواب.
وقـ ـ ــال الـ ـ ــروضـ ـ ــان :ال تــوجــد
م ـش ـك ـلــة ف ــي ت ـم ــوي ــل ال ـب ـق ــاالت
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والخياطين والمطعم الهندي،
ف ـ ـهـ ــذا عـ ـم ــل شـ ــريـ ــف وهـ ـ ــو لــب
صندوق المشروعات الصغيرة،
أم تـ ــريـ ــدون الـ ـصـ ـن ــدوق ي ـمــول
م ـص ـن ــع صـ ـ ــواريـ ـ ــخ؟ ون ـف ـت ـخــر
بخياط دقله.
وأضـ ــاف :ال احـصــل عـلــى اي
مبالغ من صندوق المشروعات
ال ـص ـغ ـيــرة ،وم ــن ع ــدل الـقــانــون
هـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ،ومـ ـ ـ ــن ض ـم ـن ـهــم
المستجوب الحميدي السبيعي،
م ـس ـتــدركــا :ات ـهــامــي ف ــي الــذمــة
المالية أمــر ال اقـبــل بــه ،دخلت
الوزارة بثوب نظيف وسأخرج
ن ـظ ـي ـفــا ،واتـ ـح ــدى اذا صــاحــب
مشروع موله الصندوق الكثر
مــن الـحــد االعـلــى للقانون 400
الـ ـ ــف دي ـ ـن ـ ــار ،وهـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــال ع ــام
حريص عليه كثيرا».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع :الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـم ــال ــي
لصندوق المشروعات الصغيرة
ك ــان سـيـئــا ،والـعـمــل بــه تـطــور،
والـ ـ ـح ـ ــال االن اخـ ـتـ ـل ــف ك ـث ـيــرا
عــن ال ـســابــق ،وعــالـجـنــا كـثـيــرا،
ومـسـتـمــرون بــذلــك ،وه ـنــاك من
يعمل في الصندوق ليال ونهارا،
وال احــد يحصل على اكـثــر من
 400ألف دينار لمشروعه.
وأضـ ـ ـ ــاف :انـ ــا م ــع اي لـجـنــة
تحقيق يشكلها ا لـبــر لـمــان في
كـيـفـيــة ص ــرف مـبــالــغ صـنــدوق
المشروعات الصغيرة ،واالموال
ليست بـمــزاج الــوزيــر وال املك
س ـل ـط ــة او قـ ـ ـ ــرارا ب ـت ـم ــوي ــل اي
م ـش ــروع دون ال ــرج ــوع لـلـجــان
المختصة.
وأك ـ ــد ال ــوزي ــر الـ ــروضـ ــان ان
جميع الـ ـ  80مـشــروعــا صغيرا
او مـتــوسـطــا فـحـصــت م ــن قبل
اللجان المختصة ،وال يمكن ان
نــر مــي شبابنا بالتهلكة ،انما
ن ـح ـت ـضــن م ـش ــاري ـع ـه ــم كــام ـلــة
بــالـشــداديــة ،ومشكلة االراض ــي
كل الكويت تعاني منها وليست
ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة فحسب،
ون ـ ـح ـ ــن مـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــرون اع ــامـ ـي ــا
بالترويج عن مشاريع الشباب
الصغيرة والمتوسطة.
وقــال الروضان ان «أصحاب
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروعـ ـ ـ ــات الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ل ـي ـســوا م ــن ربــع
ديوانيتي ،وأفتخر أن يكونوا
كذلك ،وأموال الصندوق ليست
أل ش ـخ ــاص معينين أو طائفة
أو ف ـئ ــة خ ــا ص ــة دون غ ـيــر هــا،
ب ــل ل ـش ـبــاب ال ـكــويــت جـمـيـعــا»،
مستغربا «محاور المستجوبين
ح ــول ع ــدم ال ـت ـعــاون مــع دي ــوان
المحاسبة والجهات الرقابية،
وهذا غير صحيح ،والمخالفات
وال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات إلـ ـ ــى ان ـح ـس ــار
كبير».
وأضاف «ال توجد لدي عقود
اسـ ـتـ ـش ــاري ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وأل ـغ ـي ــت
عـقــد شــركــة اس ـت ـشــاريــة بقيمة
 50ألف دينارّ ،
وعينت مكانها
م ـس ـت ـشــارا ب ــرات ــب ألـ ــف دي ـنــار
موفرا  49ألفا ،وأفتخر بكوكبة
م ــن ال ـم ـس ـت ـشــاريــن الــوطـنـيـيــن
الذين يعملون معي».
وب ـ ـيـ ــن أنـ ـ ــه «ت ـ ـمـ ــت ت ـســويــة
حساب األمانات والعهد بوزارة
ا ل ـت ـجــارة بنسبة  90فــي المئة
ب ـف ـضــل ج ـه ــود أبـ ـن ــاء ال ـكــويــت
العاملين في ال ــوزارة» ،مضيفا

«أنـ ـج ــزن ــا ال ــرب ــط اآللـ ـ ــي ب ــأف ــرع
التموين ،وأغلقنا بعض الفروع
لوجود نقص فيها ،وتمت إحالة
المخالفين الى النيابة».

خيشة رز
واس ـت ـط ــرد الـ ــروضـ ــان قــائــا
«ال ـ ـيـ ــوم اس ـت ـط ـي ــع ان أقـ ـ ــول كــم
خيشة رز لدينا وحليب وسكر
وع ـ ـ ـ ـ ــدس وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا م ـ ـ ــن م ـ ـ ــواد
التموين األخ ــرى بفضل الربط
االلكتروني .هيئة أســواق المال
ادخـلــت اكبر استثمارات مالية
في الخليج للكويت ،وهذا نجاح
كبير» ،مشيرا الى أنه تحقق 87
مليون دينار زيــادة في إيــرادات
هيئة الصناعة.
وذكــر «ألول مــرة يتم تحويل
الـفــوائــض الـمــالـيــة فــي الـتـجــارة
والـصـنــاعــة إلــى خزينة الــدولــة،
وحـ ّـصـلـنــا  9مــايـيــن دي ـنــار من
ال ـج ـهــات .وال يــوجــد أي قـيــادي
يزور ديوانيتي ،وأنا أفتخر بهم
جميعا ،ومن يزورني من النواب
البابطين وا لـنـصــف والفضالة
والبابطين ،وأتشرف بالجميع،
والـمـسـتـشــارون الــذيــن أستعين
بـهــم مــن كــل أه ــل ال ـكــويــت ،وهــم
كفاءات يشار اليها بالبنان».
وأكــد الــروضــان «ال توجد أي
مخالفات على صعيد الوظائف
االش ــراف ـي ــة ف ــي وزارة ال ـت ـجــارة
وه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة .وأعـ ـ ـت ـ ــذر
للمستجوبين إذا ك ــان قــد بــدر
مني غـلــط ،لكني كنت أرد على
االت ـه ــام ــات ،وأؤك ـ ــد ان ـنــا نعمل
حـ ـت ــى ف ـ ــي الـ ـعـ ـط ــل ال ــرسـ ـمـ ـي ــة،
وأي ــام السبت ،ونعمل لساعات
متأخرة».
وان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــت هـ ـ ـن ـ ــا م ـ ــراف ـ ـع ـ ــة
الروضان األولى ،وبدأت مرافعة
المستجوبين الثانية.
وقــال السبيعي« :أقسم بالله
 90في المئة من الشكاوى توها
مـحــالــة ،فــا تضحك علينا ،وال
تضحك على األمــة ،ومرة أخرى
أي كذب سيكون هناك استجواب
آخر من محور الكذب والتدليس
على األمة».
وأكد أن «الروضان لم يرد على
أي محور من محاورنا ،ونحن لم
نتكلم من فراغ ،والوزير يضحك
ع ـل ـي ـنــا ف ـي ـمــا ع ــرض ــه ويـخـمـنــا
ويمشي ،فلم يعرض سوى أربع
شكاوى جميعها في بداية العام
الجاري ،وتجاهل ألف شكوى».
وقال الوزير خالد الروضان:
م ــوض ــوع الـ ـصـ ـن ــدوق الــوط ـنــي
للمشروعات ال يزال عند ديوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ،وق ـم ـنــا بــاس ـتــرداد
األم ــوال التي صرفت دون وجه
حق.
وأض ـ ــاف :ال يـمـكــن أن أحـمــي
ـدا ،وأح ــاول أخــذ المعلومة
فــاسـ ً
قدر اإلمكان ،وأنا على استعداد
لتشكيل لـجـنــة تـحـقـيــق ف ــي أي
تجاوز.
م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال ال ـغ ــان ــم إن ــه
ّ
تسلم طلبا لطرح الثقة بالوزير
الــروضــان ،وسيكون التصويت
عليه في جلسة خاصة األربعاء
الـمـقـبــل ،ورف ــع ال ـغــانــم الجلسة
لليوم.

ةديرجلا

•
العدد  / 4070األربعاء  20مارس 2019م  13 /رجب 1440هـ

local@aljarida●com

9

محليات

جلسة «الخريجين» :محاوالت من السلطتين لتعطيل استقالل القضاء

ً
ً
العبدالله :استقالله ماليا وإداريا ضرورة يحتمها الواقع العملي
عادل سامي

أقامت جمعية الخريجين مساء
أمس األول جلسة حوارية
بعنوان «استقالل القضاء
وموقف السلطات» ،تحدث
فيها المحامي والزميل حسين
العبدالله ،واألكاديمي وأستاذ
القانون د .مساعد العنزي،
وأدارها نائب رئيس الجمعية
أستاذ القانون د .محمد
الفيلي.

القضاة بشر
وال يجوز
التدخل في
سير العدالة

الفيلي

القاضي يحكم
باسم الله وال
سلطان عليه
سوى ضميره
والقانون

العنزي

دعا المشاركون في الجلسة
الحوارية التي نظمتها جمعية
الخريجين إلــى إنـشــاء جهاز
ي ـك ــون ب ـم ـثــابــة «أمـ ــانـ ــة عــامــة
ل ـل ـق ـضــاء» ع ـلــى غـ ــرار األم ــان ــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
واألم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـم ـج ـلــس
األمة للقيام باألعمال اإلدارية
والتحضيرية لمجلس القضاء.
وتـ ـس ــاء ل ال ـم ـش ــارك ــون عن
الـ ـ ـط ـ ــرق ال ـ ـتـ ــي يـ ـ ـم ـ ــارس ب ـهــا
مجلس الـقـضــاء أعـمــالــه دون
وجود مثل هذه األمانة العامة،
في ظل وجود مهام كثيرة تقع
على عاتقه ،معقبين« :إذا كنا
نـتـحــدث ع ــن سـلـطــة قضائية
مـسـتـقـلــة ب ـمــوجــب الــدس ـتــور،
فكيف لهذه السلطة أن تعمل
بدون جدول أعمال وال إدارات
ف ــا عـ ـل ــة وال ت ـح ـض ـي ــر إداري
ألعمالها؟».
وتـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــوا إل ـ ـ ــى أن ه ـن ــاك
محاوالت حكومية وبرلمانية
لـ ـتـ ـعـ ـطـ ـي ــل ف ـ ـ ـكـ ـ ــرة اس ـ ـت ـ ـقـ ــال
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ،مـ ــال ـ ـيـ ــا وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
مـطــالـبـيــن ب ــإع ــادة ال ـن ـظــر في
تطبيق مــا ي ـتــردد دائ ـمــا بــأن
القضاء سلطة مستقلة.

مسار العدالة
وأكـ ــد د .مـحـمــد الـفـيـلــي أن
اسـ ـتـ ـق ــال الـ ـقـ ـض ــاء م ــوض ــوع
قديم جدا وهو عنوان يجر إلى
عناوين أخرى ،مشيرا إلى أنه
عـنــدمــا نـتـحــدث عــن استقالل
الـ ـقـ ـض ــاء ون ـ ـبـ ــدأ ب ــال ــدس ـت ــور
نجد أن الـنــص ال ــذي ورد في
تعبير الدستور يقول إنــه «ال
سلطان ألي جهة على القاضي
ف ــي ق ـضــائــه» ،وه ــو م ــا يعني
استقالله في مواجهة أي جهة،
ومـ ــن الـ ـمـ ـش ــروع أن ن ـت ـســاء ل
عــن ه ــذا االس ـت ـقــال حـتــى في
مواجهة القضاء ذاته.
وأش ـ ــار الـف ـيـلــي ،الـ ــذي ادار
الـجـلـســة ،إل ــى أن ه ـنــاك نصا
في الدستور يشير إلى أنه ال
يجوز بحال التدخل في سير
الـعــدالــة ،أي أن الـقــانــون يكفل
اسـ ـتـ ـق ــال الـ ـقـ ـض ــاء ،مـتـطــرقــا
إل ــى اإلط ــار والـغــايــة والـهــدف
م ــن اس ـت ـق ــال ال ـق ـض ــاء .وق ــال
إن استقالل القاضي يقتضي
م ـق ــوم ــات وظ ـي ـف ـيــة ،تنعكس
بــالـفـعــل عـلــى مــرفــق الـقـضــاء،
وهـ ـ ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـقـ ــال يـ ـج ــب أن
تـ ـ ـك ـ ــون غـ ــاي ـ ـتـ ــه ح ـ ـسـ ــن س ـيــر
ً
الـ ـع ــدال ــة ،م ـب ـي ـنــا أن ال ـق ـضــاء

يتصل بالسلطتين القضائية
والتنفيذية.
وأضاف أن «القاضي إنسان،
والقضاء موجود لحسن سير
الـجـمــاعــة مـثـلــه ف ــي ذل ــك مثل
ال ـبــرل ـمــان وال ـح ـكــومــة» ،الفـتــا
إل ــى أن الــدس ـتــور الـكــويـتــي ال
ي ـت ـض ـمــن ف ـق ــط مـ ـب ــدأ الـفـصــل
بين السلطات ولكنه قام على
ع ــدد م ــن ال ـم ـبــادئ مـثــل فـكــرة
الديمقراطية.

إدارة ال سلطة
مــن جــانـبــه ،أك ــد المحامي
والزميل حسين العبدالله أن
ال ـق ـض ــاء ف ــي ال ـك ــوي ــت يـعــامــل
ال ـ ـيـ ــوم كـ ـ ـ ـ ــإدارة ت ـت ـب ــع وزارة
العدل وليس كسلطة مستقلة
أو مــرفــق ،الفـتــا إل ــى أن هناك
ق ـ ـ ـ ــرارات عـ ــديـ ــدة ص ـ ـ ــدرت عــن
وزير العدل لم يؤخذ فيها رأي
القضاة ورؤساء المحاكم.
وأك ـ ـ ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه أنـ ـ ــه مــن
المعيب فــي بعض المهمات
ال ــرس ـم ـي ــة أن يـ ـك ــون رئ ـيــس
ً
ال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة ع ـضــوا
في وفد رسمي برئاسة وزير
الـعــدل ،وهــي مفارقة تتطلب
إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ـي ـهــا ،مـشـيــرا
إل ــى أن ال ـق ـضــاء ع ــاش عــزلــة
ومــن كــان مـســؤوال عنها هو
ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـضــاء.
وأوضح أن القضاة يتألمون
ويـ ـع ــان ــون م ــن عـ ــدم اه ـت ـمــام
الــدولــة لهم ،الفتا إلــى أنــه لم
يحدث في تاريخ الكويت أن
يجتمع  120قاضيا في إحدى
المحاكم للمطالبة بحقوقهم.

الفصل في المخاصمة
وحـ ـ ــول مـ ــن س ـي ـف ـصــل فــي
المخاصمة وا لـمـنــاز عــة بين
ال ـق ــاض ــي وال ـم ـت ـقــاضــي ،أكــد
العبدالله أن مشروع القانون

المتحدثون في الجلسة
ي ـش ـيــر إلـ ــى أن هـ ــذه الـمـهـمــة
أوكـ ـل ــت إلـ ــى ال ـق ـض ــاء نـفـســه،
م ـ ـ ـبـ ـ ــددا الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ـ ــن أن
الـقــاضــي قــد يـقــف مــع زميله
الـ ـق ــاض ــي ضـ ــد ال ـم ـت ـقــاضــي،
مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أن ذلـ ـ ــك غ ـيــر
صـ ـحـ ـي ــح وغـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــوج ـ ــودة
عمليا.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـم ـحــاكــم
تتفرغ مــن موظفيها بسبب
تــدخــل وزارة الـعــدل فــي ندب
ون ـق ــل ال ـمــوظ ـف ـيــن وغ ـيــرهــم.
وتساءل عما إذا كان الدستور
الـ ـك ــويـ ـت ــي ي ـع ـت ـب ــر الـ ـقـ ـض ــاء
سلطة شأنها شأن السلطتين
التشريعية والتنفيذية أم أنه
م ـج ــرد م ــرف ــق ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
القضاء داخــل الكويت ماليا
وإداري ـ ـ ـ ــا ي ـم ـثــل إدارة تـتـبــع
وزارة العدل.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن م ـ ــن ي ـت ــول ــى
اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
القضائية هــو وز ي ــر لسلطة
أخرى هي السلطة التنفيذية
ً
وهـ ــو وزي ـ ــر الـ ـع ــدل ،مـطــالـبــا
بإعادة النظر في هذا الواقع
وتـطـبـيــق مـعـنــى أن الـقـضــاء

●

أدى ان ـه ـي ــار س ـق ــف مـسـجــد
قيد اإلنشاء في منطقة النهضة
بجانب مقبرة الصليبيخات الى
وف ــاة ثــاثــة أش ـخــاص وإصــابــة
اثنين.
وأ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت االدارة ا لـ ـع ــا م ــة
لــاطـفــاء فــي بـيــان لها ان غرفة
الـعـمـلـيــات تلقت بــاغــا بــوقــوع
الحادث الذي تعاملت معه فرق
اطـ ـف ــاء م ــرك ــزي الـصـلـيـبـيـخــات
واالنقاذ الفني الساعة  1.34من
صباح امس.
وتبين ان حادث االنهيار وقع
اث ـن ــاء عـمـلـيــة ص ــب الـخــرســانــة
الخاصة في سقف المسجد ما
تسبب بانحشار خمسة عمال
قامت فرق اإلطفاء برفع االنقاض
عـنـهــم واخ ــراج ـه ــم وت ــم تسليم
ال ـم ـص ــاب ـي ــن م ـن ـه ــم ال ـ ــى فـنـيــي
الطوارئ الطبية.
وأكـ ــدت ان مــراقـبــة التحقيق
ف ــي ح ـ ـ ــوادث ال ـح ــري ــق ب ــاش ــرت
عـمـلـهــا ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى أس ـبــاب
االنـهـيــار بعد اسـتــدعــاء ضابط
قطاع الوقاية.

وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
االس ـت ـق ــال ال ـمــالــي واإلداري
ل ـل ـق ـضــاة ،ح ـيــث إن ذلـ ــك يعد
مطلبا هاما وضروريا ،الفتا
إل ــى أن ــه يـتــم مــراق ـبــة الـقـضــاة
عـبــر ج ـهــازيــن داخ ــل السلطة
القضائية ،هما معهد الكويت
ل ـلــدراســات القضائية وإدارة
التفتيش القضائي.
واق ـت ــرح الـعـبــد ال ـلــه إنـشــاء

تـ ـس ــاءل رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة ال ـخــري ـج ـيــن
إبــراه ـيــم الـمـلـيـفــي ع ــن األس ـب ــاب ال ـتــي ال
تـجـعــل رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـق ـض ــاء يجلس
على المنصة الرئيسية وقت افتتاح دور
االنعقاد في مجلس األمة بصفته رئيسا
للسلطة القضائية ،مثل رئيس الحكومة
ورئ ـي ــس ال ـبــرل ـمــان بـصـفـتـهـمــا رئيسين

للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
ورد ع ـل ـي ــه د .م ـح ـم ــد ا ل ـف ـي ـل ــي ب ــأن
ال ـن ـص ــوص ال ـحــال ـيــة ال ت ـس ـمــح بــوجــود
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى الـمـنـصــة
خالل افتتاح دور االنعقاد وفقا للدستور،
ً
مشيرا إلى أن صاحب السمو األمير يفتتح
دور االنـعـقــاد فــي وج ــود رئـيــس مجلس

الشعلة لتحديد المسؤول ومحاسبته
محمد الشرهان

استقالل مالي وإداري

المليفي :لماذا ال يجلس رئيس السلطة القضائية على المنصة؟

انهيار سقف مسجد قيد اإلنشاء
يودي بحياة  3عمال
وذك ــر مــديــر إدارة الـعــاقــات
العامة واإلعالم باإلدارة العامة
لــإطـفــاء ،العميد خليل األمـيــر،
أن مراقبة التحقيق في حوادث
ال ـ ـحـ ــريـ ــق ب ـ ــاش ـ ــرت ال ـت ـح ـق ـي ــق
لـمـعــرفــة أس ـبــاب االن ـه ـيــار ،وتــم
استدعاء ضابط قطاع الوقاية
لـمـعــايـنــة ال ـمــوقــع وال ـت ــأك ــد من
سالمة إجراءات الوقاية ،مشيرا
الى أن نائب المدير العام لقطاع
ال ـم ـك ــاف ـح ــة ب ــاإلن ــاب ــة ،الـعـمـيــد
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـمـ ـحـ ـمـ ـي ــد ،وم ـ ــراق ـ ــب
العمليات المركزية ،العقيد سعد
األنصاري ،ورئيس مركز إطفاء
الصليبيخات ،العقيد مشاري
الصحاف ،ورئيس مركز اإلنقاذ
الـ ـفـ ـن ــي ،الـ ـمـ ـق ــدم عـ ـب ــدال ــوه ــاب
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرس ،حـ ـ ـض ـ ــروا ف ـ ــي م ــوق ــع
الحادث ،إضافة الى رجال األمن
والطوارئ الطبية.
وف ــي تـعـلـيــق ع ـلــى ال ـح ــادث،
ش ــدد وزي ــر األوقـ ــاف وال ـشــؤون
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون
البلدية فهد الشعلة على ضرورة
سرعة االنتهاء من التحقيق في
مالبسات انهيار سقف المسجد
ل ـت ـحــديــد ال ـق ـص ــور ومـحــاسـبــة

يـمـثــل سـلـطــة مـسـتـقـلــة وهــي
السلطة القضائية.
وشدد على وجود محاوالت
حكومية وبرلمانية لتعطيل
فـكــرة استقالل القضاء ماليا
وإداري ــا ،مشيرا إلــى أن هناك
مـ ـس ــأل ــة إداريـ ـ ـ ـ ــة تـ ـع ــوق عـمــل
ال ـق ـض ــاء وهـ ــي وجـ ـ ــود وك ـيــل
وزارة ال ـعــدل داخ ــل المجلس
األعلى للقضاء ،حيث إن ربط
ع ـضــويــة وك ـيــل وزارة ال ـعــدل
بــال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـقـضــاء
يعطل فكرة االستقالل اإلداري
للقضاء.

وحــدة لمراقبة جــودة وكفاء ة
األ ح ـكــام القضائية بمختلف
ال ـم ـحــاكــم لـلـتــأكــد م ــن ســامــة
ً
المسلك الفني للقضاة ،الفتا
إلى ازديــاد حــاالت الخصومة
والـ ـ ــدعـ ـ ــاوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة ضــد
القضاة خالل الفترة األخيرة.
وأشار إلى أن القضاء يريد
االستقالل المالي ألن الوضع
العملي يجسد مبررات لذلك،
مـ ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا أوج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـصـ ــرف
والمكافآت وتوفير الحاجات
الخاصة بالسلطة القضائية،
ضاربا مثال بأن صرف أوراق
وأق ـ ـ ـ ـ ــام لـ ـلـ ـمـ ـح ــاك ــم ي ـت ـط ـلــب
م ــوافـ ـق ــة وزارة الـ ـ ـع ـ ــدل ،كـمــا
أن عـقــد الـجـلـســات المسائية
يتطلب تخصيص موظفين،
ول ــذا تـتـعـطــل ه ــذه الـجـلـســات
بسبب روتين الوزارة في عدم
تخصيص موظفين.
وأوض ـ ـ ــح أن ـ ــه ي ـت ــم ال ـتــأخــر
ً
ش ـ ـ ـهـ ـ ــورا ط ــويـ ـل ــة ف ـ ــي ص ــرف
م ـ ـ ـكـ ـ ــافـ ـ ــآت ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاة ال ـ ــذي ـ ــن
يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــول ـ ـ ــون اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى
ً
العملية االنتخابية ،مبينا أن
المعارضين الستقالل القضاء

سقف المسجد المنهار
المسؤول في حال ثبت االهمال.
وأكد الوزير الشعلة في بيان
ص ـح ــاف ــي امـ ـ ــس ضـ ـ ـ ــرورة رف ــع
ت ـق ــري ــر م ـف ـصــل ح ـ ــول الـ ـح ــادث
وكشف أسبابه تمهيدا التخاذ
اإلج ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة الــازمــة
تجاه من تثبت مسؤوليته عنه
س ــواء أك ــان الـمـقــاول المنفذ أم

ال ـم ـك ـت ــب ال ـه ـن ــدس ــي ال ـم ـش ــرف
وغيرهما.
وأع ـ ـ ـ ــرب عـ ــن تـ ـع ــازي ــه ألس ــر
ضحايا ال ـحــادث داعـيــا الـلــه ان
يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم
اهاليهم الصبر والـسـلــوان وان
يـمــن عـلــى المصابين بالشفاء
العاجل.

«اإلطفاء» تنظم ندوة بالتنسيق مع «العقاريين»
أعلن نائب المدير العام لقطاع الوقاية باإلدارة
العامة لإلطفاء ،اللواء خالد فهد ،تنظيم ندوة
بالتنسيق مع اتحاد العقاريين بحضور العديد
من الجهات الحكومية ،وتحمل الـنــدوة عنوان
«سالمتكم غايتنا» ،وذلك عند الساعة التاسعة
من صباح غد في مبني قطاع الوقاية بمنطقة
مشرف.
وأكــد فهد أن الـنــدوة ،التي تأتي بتوجيهات
المدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء ،الفريق خالد
ّ
الـمـكــراد ،تستهدف م ــاك الـعـقــارات والـشــركــات
الـعـقــاريــة ،الفـتــا الــى أن ال ـنــدوة تتطرق ألهمية
االلتزام بمتطلبات اإلطفاء واالشترطات المتعلقة
بــالـســامــة ،وسـبــب تطبيقها ،مــع اإلشـ ــارة الــى

ضرورة صيانة المعدات واألضرار الناجمة عن
عدم االلتزام باالشتراطات ووجود مخالفات ،الى
جانب متطلبات السالمة في المصاعد ،وغيرها
من المحاور.
وأشـ ــار فـهــد ال ــى أن اإلدارة ال ـعــامــة لــإطـفــاء
وجهت الــدعــوة لنحو  10جهات حكومية مثل
ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ووزارة
الصحة وغيرهما ،السيما أن هذه الجهات تدشن
مباني تشهد كثافة بشرية ،لذا وجب أن تكون
آمنة بدرجة مرتفعة لحماية األرواح.

ً
الوزراء بصفته عضوا في مجلس األمة.
ورأى الفيلي أن جلوس رئيس مجلس
ال ـق ـضــاء ع ـلــى الـمـنـصــة الــرئـيـسـيــة وقــت
اف ـت ـتــاح دور االن ـع ـقــاد فــي مـجـلــس األمــة
فكرة لطيفة من حيث الشكل والبروتوكول،
ولكنها تحتاج إلى تعديل في النص.

مــال ـيــا ي ــذه ـب ــون إلـ ــى أن ذلــك
يضر بسالمة ومسلك وسمعة
الـ ـقـ ـض ــاء وه ـ ــو ش ـ ــيء م ـجــاف
للحقيقة.

واقع أم شعارات؟
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ـ ــد د .م ـس ــاع ــد
الـ ـعـ ـن ــزي أن أغ ـ ـلـ ــب دس ــات ـي ــر
الـ ـع ــال ــم تـ ـن ــص عـ ـل ــى مـ ـب ــادئ
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء ،ولـ ـك ــن
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤال :ه ـ ـ ــل تـ ـطـ ـب ــق هـ ــذه
االستقاللية على أرض الواقع
أم أنها مجرد شعارات رنانة
فقط.
وأشار إلى أن المادة  62من
الدستور تشير إلى «استقالل
القضاء ،وأن القضاء والعدل
هما أساس الملك ،وهو ضمان
ً
للحقوق والحريات» ،مضيفا
أنه مع وجــود الدولة المدنية
أص ـب ــح ال ـق ـض ــاء يـ ـم ــارس من
خـ ـ ــال ج ـ ـهـ ــاز وهـ ـ ــو ال ـس ـل ـطــة
القضائية ،وأ صـبــح القاضي
ي ـح ـكــم ب ــاس ــم الـ ـل ــه سـبـحــانــه
وتـ ـع ــال ــى وال سـ ـلـ ـط ــان عـلـيــه
سوى ضميره والقانون.
وأوضـ ــح الـعـنــزي أن هناك
ً
تـ ـع ــاون ــا ب ـي ــن ال ـس ـل ـط ــات مــع
الفصل بينها بحيث تقوم كل
سلطة بعملها وفقا للدستور،
الفـتــا إل ــى أن ال ـم ــادة  163من
ال ــدس ـت ــور تـشـيــر إلـ ــى أنـ ــه «ال
سلطة ألي جهة على القاضي
فــي قضائه» والـنــص يتحدث
عــن اسـتـقــال الـقــاضــي ،فمتى
مــا ضمنت استقالل القاضي
ضمنت استقالل القضاء.
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ي ـك ـفــل
استقالل القضاء ،الفتا إلى أن

استقالله كــرس فــي الدستور
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال م ــرف ــق
ً
القضاء ،مشيرا إلى أن المشرع
أوجد للشخص العادي الطعن،
وأوج ـ ـ ــد ل ـل ـقــاضــي ض ـمــانــات
معينة وحصانات لعمله.
وب ـ ـ َّـي ـ ــن أن ـ ـ ــه ال وج ـ ـ ـ ــود فــي
الـقــانــون الكويتي لما يسمى
بمخاصمة الـقــاضــي ،مـشــددا
عـلــى أن ــه مـتــى مــا وج ــد حياد
واسـ ـتـ ـق ــال ل ـل ـقــاضــي ضـمـنــا
استقالل القضاء .وأشــار إلى
أن م ـشــروع قــانــون مخاصمة
القضاء مقدم منذ عام ،2015
وب ـ ـس ـ ـبـ ــب عـ ـ ـ ــدم م ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة كــل
األطرف عليه ،ال يزال مشروع
القانون قيد النظر من مختلف
األطراف.
وأوض ـ ـ ــح أن ع ـ ــدم ال ـح ـيــاد
ي ـعــد أب ـ ــرز ال ـ ـمـ ــواد الـمـتـعـلـقــة
ب ـم ـخ ــاص ـم ــة الـ ـق ــاض ــي وه ــي
قواعد تتعلق بعدم صالحية
القاضي ،الفتا إلى أن استقالل
القضاء عليه بعض المثالب،
والمقصود مخاصمة القاضي
مدنيا ال جنائيا.
وذ كـ ـ ــر أن أول م ـ ــرة وردت
فيها كلمة مخاصمة القضاء
كانت منذ أكثر من  500سنة
ً
في فرنسا ،موضحا أن تأخر
ال ـعــدالــة يـعــد إن ـك ــارا لـلـعــدالــة،
وح ـص ــول ال ـع ــدال ــة ب ـعــد فـتــرة
طويلة ليس له معنى.

الجراح :إيجاد حلول جذرية للمشكلة المرورية
النهام ترأس اجتماع المجلس األعلى للمرور
ف ــي إطـ ـ ــار ت ــوج ـي ـه ــات نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ال ـف ــري ــق م .الـشـيــخ
خالد الـجــراح ،بـضــرورة إيجاد
ح ـلــول ج ــذري ــة عـلـمـيــة وعملية
لـلـتـخـفـيــف م ــن حـ ــدة الـمـشـكـلــة
المرورية ،عقد المجلس األعلى
لـلـمــرور اجـتـمــاعــه الـ ـ ــ ،14أمــس،
برئاسة وكيل «الداخلية» رئيس
المجلس األعلى للمرور ،الفريق
عصام النهام ،وبحضور وكالء
ّ
المعنية وأعضاء
وزارات الدولة
المجلس األعلى للمرور.
حضر االجتماع وكيل وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة د .س ـع ــود ال ـح ــرب ــي،
ووكيلة وزارة الــدولــة لشؤون
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات خ ـ ـلـ ــود الـ ـشـ ـه ــاب،
ووكيل وزارة األشغال العامة
باإلنابة ،نائب رئيس المجلس
األعـلــى للمرور ،خالد الخزي،
ووكـيـلــة وزارة اإلع ــام منيرة
الـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــدي ،وال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـع ــام
لـ ـبـ ـل ــدي ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،م .أح ـم ــد
المنفوحي ،والـمــديــرة العامة
للهيئة العامة للطرق والنقل
الـ ـب ــري ب ــاإلن ــاب ــة ،الـمـهـنــدســة
سهى أشكناني ،ووكيل وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـم ـســاعــد ل ـشــؤون
المرور والعمليات ،اللواء جمال
الـ ـص ــاي ــغ ،ورئـ ـي ــس الـجـمـعـيــة
الكويتية للسالمة ا لـمــرور يــة،
د .بـ ــدر ال ـم ـط ــر ،وم ــدي ــر مــركــز
الـنـقــل وال ـســامــة ال ـمــروريــة د.
فهد الركيبي ،وعضو المجلس
الـفــريــق الـمـتـقــاعــد عبدالفتاح
ال ـع ـلــي ،والـمـسـتـشــار د .ع ــادل
اليوسفي ،وأمين سر المجلس
األعلى للمرور العقيد الحقوقي
خالد العدواني.
وف ــي ب ــداي ــة االج ـت ـم ــاع ،نقل
وكـيــل وزارة الــداخـلـيــة تحيات
ال ـج ــراح إل ــى ال ـح ـضــور ،ورحــب
بأعضاء المجلس الجدد ،مؤكدا
ش ـك ــره ل ـل ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة من
أعضاء المجلس السابق.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ت ـم ــت
مـ ـن ــاقـ ـش ــة أه ـ ـ ــم الـ ـم ــوض ــوع ــات
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــالـ ـش ــأن ال ـ ـمـ ــروري
والحلول العلمية لها ،استعرض
األع ـضــاء ع ــددا مــن االقـتــراحــات
الـتــي تساهم فــي حــل االزدح ــام
المروري على الطرق والمحاور

ً
النهام مترئسا االجتماع
الــرئـيـســة وال ـفــرع ـيــة ،كـمــا تمت
مـ ـن ــاقـ ـش ــة ت ـغ ـل ـي ــظ الـ ـعـ ـق ــوب ــات
ال ــواردة بقانون المرور رقــم 67
ل ـس ـنــة  ،1976وذل ـ ــك ل ـل ـحــد من
المخالفات المرورية الجسيمة
ّ
التي تمثل خطرا على األرواح
والممتلكات ،تمهيدا لعرضها
على نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية.

كما تم االستماع إلى الدراسة
البيئية المقدمة من فريق عمل
ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـسـ ــامـ ــة ال ـ ـمـ ــروريـ ــة
باستخدام طائرة من دون طيار،
للتعرف نسبة ا لـتـلــوث البيئي
على الطرق في مناطق مختلفة
من البالد.
وأكــد أعضاء اللجنة تضافر
كــافــة ال ـج ـهــود لــوضــع الـحـلــول

ال ـع ـم ـل ـي ــة وال ـع ـل ـم ـي ــة لـلـقـضـيــة
المرورية.
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ن ـ ـتـ ــائـ ــج
الـ ــدراسـ ــات واالقـ ـت ــراح ــات الـتــي
تمت مناقشتها خالل االجتماع
الرابع عشر وما تم التوصل إليه
مــن تــوصـيــات وقـ ــرارات لرفعها
الى نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية العتمادها.

«الداخلية» :توعية الطلبة بقواعد األمن
والسالمة المرورية
ّ
كرم النادي العلمي المدارس الفائزة بمسابقة
ميكانيكا السيارات واألنظمة المرورية ال ـ ،27
َ
التي أقامها النادي بالتعاون مع وزارتي الداخلية
والـتــربـيــة ،وبــدعــم مــن مؤسسة الـكــويــت للتقدم
العلمي ،وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وفازت ثانوية جمانة بنت أبي طالب ،التابعة
لمنطقة العاصمة التعليمية ،بالمركز األول على
مستوى الكويت للمدارس الثانوية بنات ،وفازت
ثانوية الواحة التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية
بالمركز األول للمدارس الثانوية بنين.
وأشاد ممثل راعي الحفل وكيل وزارة الداخلية
الفريق عصام النهام ،في كلمة له بالحفل الذي
أق ـي ــم م ـس ــاء أمـ ــس األول ،بــال ـم ـس ـتــوى ال ـعــالــي
لمسابقة ميكانيكا السيارات واألنظمة المرورية
من خالل ما أثبته الطلبة خالل مشاركتهم في
التصفيات النهائية ،و مـهــارا تـهــم فــي التعامل
مع السيارات.
مــن جانبه ،قال رئيس مجلس إدارة النادي
العلمي طالل الخرافي إن وزارة الداخلية أعفت

من يجتاز مراحل المسابقة بنجاح من االختبار
الـ ـنـ ـظ ــري السـ ـتـ ـخ ــراج رخـ ـص ــة ال ـ ـسـ ــوق ،وهـ ــذا
دليل واضــح على ثقة ال ــوزارة بالمادة العلمية
والمعلومات الفنية التي يتم تقديمها للمشاركين
بالمسابقة.

إثراء الوعي
مــن جـهـتــه اش ــاد أش ــاد وكـيــل وزارة التربية
المساعد للتنمية الـتــربــويــة واألنـشـطــة فيصل
المقصيد بــالــدور الــوطـنــي لـلـنــادي العلمي في
احتواء الطلبة الكويتيين ،وتزويدهم بالعلوم
والمعارف التي تصقل مهاراتهم وشخصيتهم
لتواكب التطورات التي يشهدها العالم ،وتنفيذا
لرؤية «كويت جديدة .»2035
وأك ـ ــد ال ـم ـق ـص ـيــد أن «الـ ـت ــربـ ـي ــة» س ـتــواصــل
جـهــودهــا الــداعـمــة لـكــل تــوجــه يـهــدف إلــى إثــراء
ً
الوعي المروري ودعم الثقافة المرورية ،حفاظا
على أرواح أبناء الوطن.
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«رابطة  »GUSTلـ ةديرجلا ً :.تسجيل
مقررات «الصيفي» ينطلق غدا
بعد موافقة إدارة الجامعة على مطالبات الرابطة
حمد العبدلي

أعلن رئيس رابطة طلبة
جامعة الخليج للعلوم
والتكونوجيا أن تسجيل
الطلبة لمقررات الفصل
الدراسي ًالصيفي المقبل
ينطلق غدا.

كشف رئيس رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
( )GUSTعبدالرحمن الرماح ،عن تقديم موعد تسجيل الطلبة لمقررات
الفصل الدراسي الصيفي المقبل لينطلق غدا ،وذلك بناء على طلب
قدمته الرابطة ووافقت عليه اإلدارة الجامعية ،مراعاة لظروف الطلبة،
وإلعطائهم فرصة أكبر في اختيار جدولهم الدراسي وفق رغباتهم.
وأكد الرماح ،لـ «الجريدة» أمس ،أن الرابطة تحركت لتحقيق العديد
من المطالب الطالبية واألكاديمية ،بالتنسيق مع إدارة الجامعة،
ً
وتمت الموافقة عليها أخـيــرا ،أهمها مـســاواة الطلبة المتفوقين
ممن تجاوز معدلهم  3.5بالمتوقع تخرجهم في تسجيل مقررات
ً
الفصل الدراسي الصيفي ،موضحا أن هناك العديد من التحركات
خالل الفترة المقبلة.

ً
ً
فصال واحدا

وذكر أنه «يحق للطلبة الذين تفوق معدالتهم  2.67نقطة ،وأولئك
المتوقع تخرجهم تسجيل  3مقررات في الفصل الدراسي الصيفي،
ً
أما الباقون فيسجلون في مادتين» ،موضحا أن الفصل الصيفي
ً
ً
ً
هذا العام سيكون فصال واحدا يتضمن  8أسابيع بدال من فصلين
ً
صيفيين ،كما كان معموال به خالل السنوات السابقة.
ولفت إلى أن الرابطة تعمل جاهدة وفق برنامج يخدم الجموع
ً
الطالبية ويحقق مكتسباتهم ،ولــن تدخر جهدا في السعي لحل
مشاكل الطلبة والعمل على إيصال أصواتهم لــإدارة الجامعية،
بصفتها الممثل الشرعي لهم.

مساواة
المتفوقين
بالمتوقع
تخرجهم في
تسجيل المواد

عبدالرحمن الرماح

academia@aljarida●com

 27جهة في «الفرص الوظيفية»
األنصاري :الفعالية للتعريف باحتياجات ومتطلبات سوق العمل
●

أك ــد مــديــر جــام ـعــة الـكــويــت
د.حسين األنصاري ،أن الهدف
م ــن اف ـت ـت ــاح مـ ـع ــرض ال ـف ــرص
الوظيفية للطلبة الخريجين
وال ـح ــال ـي ـي ــن ،س ـ ــواء ف ــي كلية
ال ـه ـن ــدس ــة وال ـ ـب ـ ـتـ ــرول أو فــي
جــامـعــة ال ـكــويــت ،ه ــو تعريف
الطلبة والطالبات على الفرص
الوظيفية والتدريبية والتطوير
المهني المتاحة لهم.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اف ـت ـتــاح كلية
الهندسة والبترول ،ممثلة بمكتب
التدريب الهندسي والخريجين،
معرض الفرص الوظيفية التاسع
عـ ـش ــر ب ــرع ــاي ــة د .األن ـ ـص ـ ــاري،
وب ـم ـش ــارك ــة  27ج ـهــة حـكــومـيــة
وخاصة ونفطية أمس ،في قاعة
فـ ــاروق بــرغــش بـكـلـيــة الـهـنــدســة
والـ ـبـ ـت ــرول ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت -
الخالدية.
وأش ــار إل ــى أن ه ــذا المعرض
ي ـع ــد ف ــرص ــة ل ـل ـط ـل ـبــة ل ـل ــوق ــوف
عـ ـل ــى احـ ـتـ ـي ــاج ــات وم ـت ـط ـل ـبــات
س ـ ــوق ال ـع ـم ــل وم ـ ــا ه ــو ال ـم ـتــاح
لهم ونوعية الوظائف المتاحة

األنصاري خالل افتتاح المعرض
ا لـحــا لـيــة والمستقبلية ،وأ يـضــا
فرص التدريب الميداني بالنسبة
إ لــى الطلبة المتوقع ّ
تخر جهم،
فهناك مقررات تدريسية خاصة
بالتدريب في الشركات الخاصة،
وهـ ـ ــذه ت ـع ـت ـبــر ف ــرص ــة لـلـتـعــرف
عـلــى طبيعة ا لـعـمــل ،وبالنسبة
إل ــى ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي يتعرف
عـ ـل ــى إم ـ ـكـ ــان ال ـط ـل ـب ــة ون ــوع ـي ــة
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فــي
الجامعة ومستوى الخريجين.

من جانبه ،ذكر القائم بأعمال
عميد كلية الهندسة والبترول،
د .رائــد بــورسـلــي ،أن الـهــدف من
م ـعــرض ال ـف ــرص الــوظـيـفـيــة هو
خلق فرصة التواصل بين الطلبة
والخريجين والجهات المشاركة
ال ـح ـكــوم ـيــة والـ ـخ ــاص ــة ل ـعــرض
ا لـفــرص الوظيفية المتاحة لهم
فــي ســوق العمل ومـعــرفــة كــل ما
هو جديد.

ً
خالل ختام فعالياته التي تضمنت ورشا متنوعة عن منهجية STEM

العامري يقدم إحدى الفقرات بمشاركة الطلبة
نظمت كلية القانون الكويتية العالمية ()KiLAW
احتفالية «يوم اللغة العربية» مؤخرا ،والتي أدارها
رئيس قسم اللغة العربية د .عمر العامري ،بحضور
عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،وتضمنت
ال ـعــديــد مــن األن ـشـطــة الـمـتـنــوعــة ال ـتــي ش ــارك في
تقديمها األساتذة والطلبة ،لتبيان مدى ما للغة
من تأثير على بلورة وصياغة تفكير اإلنسان.
وقــال العامري ،خالل الفعالية« ،ال يخفى على
ذي عقل ما للغة العربية من أهمية عظمى؛ فهي
لغة القرآن الكريم ،وآلــة فهمه وتدبره ،وهي جزء
من ديننا الحنيف ،وجزء من قوميتنا ووجودنا
ووجداننا وفخرنا واعتزازنا».
وأض ـ ــاف« :ت ـ ــزداد أهـمـيــة تـعـلــم الـلـغــة الـعــربـيــة
وإتقانها في زماننا هذا ،إذ َب ُعد الناس عن الملكة
والـسـلـيـقــة الـلـغــويــة الـسـلـيـمــة؛ مـمــا سـبــب ضعف
الملكات في إدراك معاني اآليــات الكريمة ،وفهم
النصوص فهما صحيحا؛ ذلك أن األداة اللغوية

خير معين على فهم معاني القرآن الكريم والسنة
المطهرة ،وغيرهما من كتب ونصوص ومؤلفات
يحتاجها الطالب والموظف وأي إنسان».
وتطرق أستاذ القانون العام في الكلية د .جورج
سعد إلى جماليات اللغة العربية ،وما تتميز به من
غنى في المفردات والمعاني التي تجعلها قادرة
على استيعاب العلوم بكل أنواعها ،عــاوة على
الشعر واألدب ،كما شارك الطلبة بفقرات متنوعة
منها الطرائف والملح األدبية واللغوية ،والحديث
عن الشاعر الكويتي عبدالله العتيبي وأثــره في
الـشـعــر ال ـحــديــث ،واس ـت ـع ــراض لـسـيــرة المتنبي
بوصفه واحدا من أهم شعراء العربية وأشهرهم،
كـمــا تــم تـقــديــم ش ــرح عــن قـصــص بـعــض األم ـثــال
المستمدة مــن ال ـتــراث ،فضال عــن إج ــراء مسابقة
تضمنت أسئلة متنوعة في اللغة واألدب العربي
شارك بها الطلبة ،ونال الفائزون فيها جوائز قيمة.

بدء عملية «إخالء الطرف»
في الجامعة اليوم

فيصل متعب

« »KiLAWتحتفل بيوم «اللغة العربية» الهاشم« :أبحاث الخليج» يدعم العملية
التعليمية في المراحل الدراسية
أكدت رئيسة مركز التعليم
والتعلم واألبحاث في جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
( )GUSTد .فاطمة الهاشم أن
دور المركز هو دعــم العملية
التعليمية بمختلف المراحل،
من االبتدائية إلى الثانوية.
ج ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ـ ــال خ ـ ـتـ ــام
ال ـ ـمـ ــركـ ــز فـ ـع ــالـ ـي ــات ــه ل ـل ـف ـصــل
الــدراســي الثاني التي شملت
عــدة فعاليات تـخــدم العملية
التربوية ،وأقام عددا من ورش
الـ ـعـ ـم ــل عـ ــن م ـن ـه ـج ـيــة سـتـيــم
 ،STEMا ل ـ ـتـ ــي ت ـع ـن ــى ب ــر ب ــط
العلوم بالهندسة والرياضيات
والتكنولوجيا ،والتي استمرت
أسبوعا.
واوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـهـ ـ ــاشـ ـ ــم أن
الـ ـب ــرام ــج ت ـش ـم ــل أيـ ـض ــا دع ــم
ال ـم ـع ـل ـم ـيــن وقـ ـي ــادي ــي وزارة
التربية في مجاالت متعددة،
أهـمـهــا الـعـلــوم والــريــاضـيــات،
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ال ـ ـمـ ــركـ ــز
ف ــي ت ـقــديــم ب ــرام ـج ــه ال ـهــادفــة
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة خـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الصيفية ،وكذلك انطالق برامج
جديدة للعام الدراسي المقبل،
بالتعاون مع مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي وجهات أخرى.

سلة أخبار

جانب من ختام فعاليات المركز
وت ـ ـقـ ــدمـ ــت ب ــالـ ـشـ ـك ــر إل ــى
وزارة التربية على تعاونها
ال ـب ـنــاء والـمـسـتـمــر ف ــي مثل
هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـ ـم ـ ـطـ ــورة،
وا ل ـتــي تـصــب نتائجها في
مصلحة العملية التعليمية
بالكويت.
وقــدم تلك الــورش مدربون
مــن شــركــة تـطــويــر للخدمات
الـتـعـلـيـمـيــة م ــن ال ـس ـع ــودي ــة،
ب ــدع ــم م ــن مــؤس ـســة الـكــويــت
لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي ،وقـ ـ ـ ــدم

المدربون نبذة عن منهجية
سـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــم  ،STEMو عـ ـ ــر ضـ ـ ــا
تقديميا.
ث ـ ـ ــم أ قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــت ورش ع ـم ــل
تطبيقية لضمان استيعاب
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،وت ـح ـف ـي ــزه ــم نـحــو
المناهج والعلوم التطبيقية
بـ ـط ــريـ ـق ــة ه ـ ــادف ـ ــة وج ـ ــذاب ـ ــة،
وتـهــدف منهجية  STEMإلى
ربط ما يتعلمه الطلبة بكيفية
تطبيقها في حياتهم اليومية،
وربطه أيضا برؤيته لكيفية

ا خـتـيــار تخصصه الجامعي
ووظيفته في المستقبل.
جـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن م ــرك ــز
الـتـعـلـيــم والـتـعـلــم واألب ـحــاث
ه ـ ـ ــو مـ ـ ــركـ ـ ــز ت ـ ـ ــرب ـ ـ ــوي ي ـت ـب ــع
جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ل ـل ـع ـل ــوم
وال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ،وي ـ ـقـ ــوم
بـخــد مــة ا لـعـمـلـيــة التعليمية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
وزارة الـتــربـيــة ،لــدفــع عملية
الـتـعـلـيــم عـبــر ب ــرام ــج وورش
علمية هادفة.

أعلنت مديرة إدارة شؤون
الخريجين في عمادة
القبول والتسجيل بجامعة
الكويت فاطمة العميري بدء
اإلدارة فتح نظام معلومات
الطالب للمتوقع تخرجهم،
للحصول على إخالء
الطرف ،والذين بلغ عددهم
 2369طالبا وطالبة عدا
الكليات الطبية و»الحقوق»،
عبر شبكة اإلنترنت ،اعتبارا
من اليوم وحتى  11أبريل.
وقالت العميري ،في تصريح
أمس ،إن الجهات المعنية
والمذكورة بإخالء الطرف،
وهي رئيس القسم ،المكتبة،
األمن والسالمة ،مكتب
اإلشراف االجتماعي ،إدارة
الخريجين.

االستاد :معرض «الجمعيات
العلمية» يبرز دور «التطبيقي»

أكد نائب المدير العام
للخدمات األكاديمية
المساندة في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
د .جاسم االستاد ،أن
معرض الجمعيات العلمية
الرابع والعشرين يظهر
اعمال ومنتجات الطلبة في
االقسام العلمية ويساهم في
اظهار دور الهيئة وطلبتها
في المنتديات العامة.
جاء ذلك خالل افتتاح
عمادة شؤون الطلبة
معرض الجمعيات العلمية
الرابع والعشرين بمشاركة
عدد من الجمعيات (بنين-
بنات) بالصالة المتعددة
االغراض– الشويخ ،برعاية
وحضور المدير العام
للهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .علي
المضف.
وأكد عميد شؤون الطلبة
في التطبيقي د .حسين
المكيمي أن معرض
الجمعيات العلمية فرصة
للتعبير عن فكر حر ينشد
اإلبداع ويحرر الطالب من
قيود الفكر الروتيني.

دلبلا
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ﺑﻮت

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ و»ﻃﺎﻗﺔ«
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ

ﻣﺎ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ وﺟﻬﺎزه
وﺗ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ أﺟـ ـﻨ ــﺪة اﻷوﻟـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺎت؟ ﻫ ــﻞ ﻫ ــﻲ اﻟـﻬـﻴـﻤـﻨــﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس؟ وﻫﻞ ﺗﺄﺗﻲ زﻳﺎرة ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻄﻤﺌﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺗﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺘﻠﺔ
اﻟﺤﻠﻴﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة؟
ﻓﻔﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺟﺎء ت زﻳﺎرة
ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴــﺮ إﻟــﻰ واﺷـﻨـﻄــﻦ ﺗـﺤــﺮﻛــﺎ دﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ
ﻓﺎﻋﻼ ﻟﺠﻤﻊ أﻃﺮاف اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻳﺎرة
ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺤﻮري
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻹرث
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻣﻘﻮﻟﺔ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ" :إن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺷــﺮﻳــﻚ ﻋـﻈـﻴــﻢ ﻟ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
وﺗﺮﺑﻄﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ".
وﻓ ـ ــﻲ ﻋ ــﺎﻣ ـﻨ ــﺎ ﻫ ـ ــﺬا وﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﻒ ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺑ ـ ــﺪأ وزﻳ ــﺮ
اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﺑــﻮﻣـﺒـﻴــﻮ رﺣـﻠ ـﺘــﻪ ﻟـﻠـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ
ً
ً
ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ،وﻣﺆﻛﺪا
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﻮﺻﻞ إﻟﻰ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻛﻤﺤﻄﺔ أو ﻟــﻰ ﻓــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻌﺪ ز ﻳــﺎر ﺗــﻪ ﻟــﻸردن
واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ.
ً
ً
وأﻋﻠﻦ ﺷﺮاﻛﺔ وﺗﺤﺎﻟﻔﺎ وﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺮار
اﻻﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،وراﻓ ـﻌــﺎ ﺷـﻌــﺎر ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ إﻣ ــﺪادات
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ
وﻣﻮاﺟﻬﺔ إﻳﺮان ،وﻟﻦ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺤﺮص اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻋﻠﻰ إ ﻣــﺪاد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺨﺎﻣﺲ وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻴﺪﻳﺪ
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.
اﺧ ـﺘ ـﺘــﻢ ﺑــﻮﻣ ـﺒ ـﻴــﻮ اﻟ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرة اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن واﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎن.
أﻣﺎ ﻣﺤﻄﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،ﻓﻘﺪ أﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ
ﻫ ـﺒــﺖ رﻳـ ــﺎح "اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴ ـﻴــﻦ" ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﺮس ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ـﻄ ــﺎب ﺷ ــﺪﻳ ــﺪ أﺣ ــﺪﺛ ــﻪ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ذات أﺟﻨﺪة ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ا ﻟـﺨــﺎر ﺟـﻴــﺔ اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛـﻴــﺔ و ﺑ ــﺄدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ اﻟﺸﺄن اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﺈﻟﻰ أﻳﻦ
ﺳﺘﺬﻫﺐ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﺑﻬﻢ؟ وﻓﻲ أي اﺗﺠﺎه؟
وﺑﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﺷﻬﺮ اﻟﻤﺮأة وﻳﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﻓﻤﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻗﺪ أﺗﺖ
أﻳـﻀــﺎ ﺑـﺴـﻴــﺪات ﻣــﻦ أﺻ ــﻮل ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺻــﻮﻣــﺎﻟـﻴــﺔ إﻟــﻰ
ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻰ  102وﻫﻮ
اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻦ  43ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﺒﺸﺮة اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ ﻛﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻧﻌﻮد ﻟﻨﺘﺴﺎء ل :ﻣﺎ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺟﻬﺎزه وﺗﻌﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﺟﻨﺪة اﻷوﻟﻮﻳﺎت؟
ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻗﺪ أﻋﺎدت ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت
وأﺿﺎﻓﺖ إﻟﻰ اﻷﺟﻨﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪد
ﺗﻌﻜﻴﺮ ﺻﻔﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﻬﻞ ﺗﺄﺗﻲ
ز ﻳــﺎرة ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻄﻤﺌﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺗﻀﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺤﻠﻴﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة؟
أﺳﺌﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة أﺗﻤﻨﻰ ﺳﻤﺎع إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة.
ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة:
ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ا ﻟـﺸــﺎرخ ﺗﻨﻈﻴﻢ " ﺣــﻮار
اﻟﺴﻔﺮاء" واﻟﻨﻘﺎش ﺣــﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﻠﻘﺎء اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺑﻔﺘﺮة اﻟﻐﺰو( ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ إدوارد ﻏﻨﻴﻢ
واﻟﺬي ﺣﻤﻞ ﺣﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ وﻣﺎزال.

ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﻚ ًأﻛﺒﺮ
ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻣﺔ ،وﻫﺪم رﻛﻨﺎ
ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻹﻳﻤﺎن ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻗﺪ
ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ
أي ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻣﻌﺼﻴﺔ،
وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮب اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺪﻓﻊ دﻳﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺘﻴﻞ.
ْ
َ ْ ْ َُ ْ ً ﱠ
َ َ
ﻦ أن ً َﻳﻘ َﺘﻞ ًُﻣ َﺆ َ ِﻣﻨﺎ ِإﻻ
َ َ"و ً َﻣﺎ ﻛﺎن َ ِﻟ َ ُ َﻤﺆ ِﻣ
ٍ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ـﻄــﺄ َو َﻣ ـ ْـﻦ ﻗــﺘــﻞ ﻣــﺆ ِﻣـﻨــﺎ ﺧــﻄــﺄ ﻓﺘﺤﺮ ُ
ﻳﺮ
َ
ﺧـ َ ُ ْ َ َ َ ٌ ُ َ ﱠ َ ٌ َ َ ْ ِ ﱠ
َ َرﻗﺒﺔٍ ﻣﺆ ُ ِﻣﻨﺔٍ َو ِدﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ َ ِإﻟﻰ أﻫ ِﻠﻪِ َ ِإﻻ
ْ َ َ
ْ
ﱠ
َ
ﺎن ِﻣ ْﻦ ﻗ ْﻮم َﻋ ُﺪ ﱟو ﻟ ُﻜﻢْ
ﱠ
أن ﻳﺼﺪﻗﻮا ﻓﺈن ﻛ
َ ُ َ ُ ْ ٌ ََِ ْ ُ َ َ َ ُ ٍ ْ َ َ ْ
و ﻫــﻮ ﻣ َﺆ ِﻣﻦ ﻓﺘ َﺤ ِﺮ ﻳﺮ ر َﻗﺒﺔٍ ﻣﺆ َ ِﻣ ٌﻨﺔٍ َو ِإ ٌن
َ َ ْ
ُ
ﻛﺎن ﱠ ِﻣ ٌﻦ َﻗ ْﻮ ٍم َ َﺑ ْﻴﻨﻜ ْﻢ ََو َﺑ ْﻴﻨ ُﻬ ْﻢ ِ َﻣﻴﺜﺎق ْﻓ ِﺪ َ َﻳﺔ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ َﻣ َﺴﻠ ََﻤﺔ ِإﻟ
ﺤ ِﺮﻳﺮ رﻗﺒﺔٍَ َﻣﺆ ِﻣﻨﺔٍ
ﻰ أ َﻫ ِﻠﻪِ َ و ُﺗ َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ﺎﺑﻌ ًﻴ ِﻦ
ﻓ َﻤﻦ ﻟ ْﻢ َﻳﺠﺪ ﻓ
ﺷﻬ َﺮﻳ ِﻦ ًﻣﺘ َﺘ ِ
ﺼﻴ َﺎم ﱠ
َ ْ َ ً َ ِ ﱠ َ َِ
ُ
ﺗﻮﺑﺔ ِﻣﻦ اﻟﻠﻪِ وﻛﺎن اﻟﻠﻪ ﻋ ِﻠﻴﻤﺎ ﺣ ِﻜﻴﻤﺎ".
)اﻟﻨﺴﺎء .(32
ﺗـ ـﻨـ ـﻬ ــﻰ اﻵﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﺮﻳـ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋــﻦ ار ﺗ ـﻜــﺎب ﺟــﺮ ﻳـﻤــﺔ اﻟﻘﺘﻞ،
وﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﻚ ًأﻛﺒﺮ
ﺣــﻖ ﻣــﻦ ﺣـﻘــﻮق اﻷﻣ ــﺔ ،وﻫ ــﺪم رﻛ ـﻨــﺎ ﻣﻦ

أرﻛﺎن اﻹﻳﻤﺎن ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﻜﺐ
ﻫــﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ أي ﺑﺪون
ﻗـﺼــﺪ اﻟ ـﻘ ـﺘــﻞ ،وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ ﻳـﻜــﻮن
اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻣﻌﺼﻴﺔ ،وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮب
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ دﻳﺔ ﻷﻫﻞ
اﻟﻘﺘﻴﻞ وﺗﺤﺮﻳﺮ رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮق،
وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻳﺤﺮرﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﺮق ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎم ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻻ
ﻋﺬرّ .
ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻓﻄﺎر ﺑﻐﻴﺮ ّ
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻹﺳﻼم ﻏﻠﻆ ﻛﻔﺎرة
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ وﺟﻌﻠﻬﺎ أ ﺷــﺪ ﻏﻠﻈﺔ ﻣﻦ
ﻛ ـﻔــﺎرة اﻹﻓ ـﻄــﺎر اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻓــﻲ رﻣـﻀــﺎن،
ﻟﻴﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ،وﺳ ـﺒ ــﺐ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻔـﻌــﻞ
اﻟﺨﻄﺄ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ ،ﻷن اﻟﺨﻄﺄ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ
اﻹﻫ ـﻤ ــﺎل واﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎون وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟـﻨـﺴـﻴــﺎن،
ﻓﻤﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ أن ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ،
ﻳﺆاﺧﺬﻧﺎ
ﻧﺪﻋﻮه ُ َأﻻ
ﻟﺬﻟﻚ أﻣﺮﻧﺎ اﻟﻠﻪ أن ﱠ َ َ
ْ َ ْ
اﺧــﺬﻧــﺎ ِإن
ـﻪ"َ َ :رﺑــﻨــﺎ ﻻ ﺗــﺆ ِ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎَ ﺑـ َﻘـ ْـﻮﻟـ َ ْ
َ َ
ﻧ ِﺴﻴﻨﺎ أ ْو أﺧﻄﺄﻧﺎ" ).اﻟﺒﻘﺮة .(286
وﺳ ــﺄﺣ ــﺎول ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻘــﺎل أن أرﻛــﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ﻳﺘﺴﺎﻗﻄﻮن ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور،
واﻟ ـﺘــﻲ ازدادت ﺑ ـﺼــﻮرة ﻣـﺨـﻴـﻔــﺔ ﺣﺘﻰ
أﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ ﺗ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ إﺟ ـ ـ ـ ــﺮاء ات ﻣ ـﺸ ــﺪدة
ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻤ ـﻬــﺎ ،وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻀ ــﺮوري
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﺟﻤﻌﻮا
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪﻳﺔ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ إذا ﺳﻘﻂ أﻛﺜﺮ
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ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺒﺬل اﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ ﻗﺼﺎرى
ﺟﻬﺪﻫﻤﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻤﺎ
اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـﺠـﻨــﺐ إﻋ ـ ــﺎدة ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺷﻄﺮي ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺤﺎزة إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
وﻋ ـﻠ ــﻰ ﻫـ ــﺬا ﻓـ ــﺈن َاﻵﻣـ ـ ــﺎل ﺑـ ــﺄن ﺗ ـﻨ ـﻬــﺎر ﻛــﻮرﻳــﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ِﺛﻘﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ.
وﻳﺒﺪو أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺤﺘﻀﻦ ﻓﻜﺮة ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺳﺘﺘﺨﻠﻰ ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻜﻲ
ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻵﺳﻴﻮي اﻟﺘﺎﻟﻲ.
وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻛﻴﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،
ﻓﺈن اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
أن ﻳ ـﻬــﺪد ﻗﺒﻀﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ،
واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺘﻪ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺻﻮارﻳﺨﻪ
ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻫﻮ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ .وﻗﺪ
اﻧﺘﺒﻪ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻷوﻛــﺮاﻧـﻴــﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﺖ
ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺒﺔ
اﻟـﺴــﻮﻓـﻴــﺎﺗـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ أواﺋ ـ ــﻞ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟـﻘــﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﻛﺬا اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻋﻬﺪ َﺻ ّﺪام ﺣﺴﻴﻦ،
وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ.
ﺑـﻴــﺪ أن اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ اﻟ ــﺮاﻫ ــﻦ ﻟـﻴــﺲ ﺣ ــﻼ ،ﻓﻘﺪ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻗﺮار وﻗﻒ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎري؛ ﺑﻞ إن
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪد ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﺠﺎرب
وﻫـﻨــﺎك ﻣــﻦ اﻷدﻟ ــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أﻧـﻬــﺎ ﺗﻌﻴﺪ
ﺑﻨﺎء ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻮارﻳﺦ .ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻫﺬه ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺤﻤﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋ ـﻠــﻰ إﺑـ ـ ــﺪاء اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺮوﻧ ــﺔ ،أو رﺑـﻤــﺎ
ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،وﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ
أن ﺗــﺪﻓــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟــﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻊ
ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﺑ ــﺎﺗ ـﺠ ــﺎه ﻓــﺮض
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة .وﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ
اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت؛ وﻗﺪ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ
ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻃﺒﻘﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ.
وﺣ ـﺘــﻰ ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻴــﺎب ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات،
ﻓﺈن اﻻﻧﺠﺮاف أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ،ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺘﻐﻞ
ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣ ــﺮور اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟــﺰﻳــﺎدة ﻋﺪد
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﺎ وإدﺧﺎل ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬﺎ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ
إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟــﻰ ﻫﺪﻓﻬﺎ دون إﺟ ــﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات
ﻋﻠﻨﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك ﻓﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟ ــﺮؤوس اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ّ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ
ﺻﺎروﺧﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺪأ أي ﺳﻴﺎﺳﺔ
واﻗﻌﻴﺔ ﺑﻘﺒﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻧﺰع اﻟﺴﻼح
اﻟﻨﻮوي اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﺎم ﻟﻴﺲ
اﺣﺘﻤﺎﻻ واﻗﻌﻴﺎ ﻓــﻲ أي وﻗــﺖ ﻗــﺮﻳــﺐ ،وﻳﺠﺐ
أﻻ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻛـﻬــﺪف ﺑﻌﻴﺪ اﻷﻣ ــﺪ ،وﻟﻜﻦ

أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
ﻣ ــﻦ ﺿ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎدث ،ﻓ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻪ أن
ﻳ ــﺪﻓ ــﻊ اﻟ ــﺪﻳ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﻛ ــﻞ ﺿ ـﺤ ـﻴــﺔ ،وﻛــﺬﻟــﻚ
اﻟﻜﻔﺎرات ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎم ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻣ ـﺘ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻟ ـﻜ ــﻞ ﺿ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﻓــﻲ
إزﻫﺎق روﺣﻬﺎ.
أﻣ ـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺘــﻞ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﺄ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻟ ــﻮﺿـ ـﻌًـ ـﻴ ــﺔ
ﻓ ـﻘــﺪ ﺗ ـﺘ ــﺮاوح ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺴ ـﺠــﻦ أﺷ ـﻬ ــﺮا أو
ﺳﻨﻮات ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﻛﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ
ﻣــﺪى ا ﻟـﺘــﺰام اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ ا ﻟـﻤــﺮور
وﻣــﺮاﻋــﺎﺗــﻪ ﻟـﻬــﺎ أﺛ ـﻨــﺎء وﻗ ــﻮع اﻟ ـﺤــﺎدث،
أو إن ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺎﻃﻴﺎ ﻣﺨﺪرا أو ﻣﺴﻜﺮا
أﺛ ـﻨــﺎء اﻟ ـﺤ ــﺎدث ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﻗــﺪ ﻳـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ
ﻣ ــﺪى ﺻـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻘــﻮدﻫــﺎ
وﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب.
اﻟﻌﺮض
ﻫﺬا
ﺧﻼل
وﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ
ً
ً
أن ا ﻟـﻘـﺘــﻞ ا ﻟـﺨـﻄــﺄ ﻳـﻌـ ّـﺪ ذ ﻧـﺒــﺎ وﻣﻌﺼﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﺟﺮﻳﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ.
ﻧ ــﺄ ﻣ ــﻞ أن ﺗ ـﺨ ـﻀ ــﻊ ﻫ ـ ــﺬه ا ﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻜ ـﻠــﺔ
ﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺔ ﺟـ ـ ـ ــﺎدة وﻋـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ ،ﻳ ـﺠ ــﺮﻳ ـﻬ ــﺎ
ﻋﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻤﺎء
ﻧـ ـﻔ ــﺲ وﺗـ ــﺮﺑـ ــﻮﻳـ ــﻮن واﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎ ُﺻ ـﻴ ــﻮن
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺞ اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ ،ﺛ ــﻢ ﺗ ـ ـ ّ
ـﺪرس
ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب ﺿـﻤــﻦ ا ﻟـﻤـﻨــﺎ ﻫــﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة
اﻟﺠﻨﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻐﻠﺖ إﻳﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻇﺮوف اﻟﻌﺮب واﻟﻈﺮوف
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻔﺮض ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻟﻀﻌﻒ
اﻟﻌﺮب ،وﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﻛﻞ
ﺷﻲء ،أي ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل أﻣﺎم وﻋﻮد ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻻﻧﺰواء ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺪاﺋﻢ ،ﻓﻜﺎن ﻣﺎ ﻛﺎن.
ﻛـﻴــﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧـﻠـ ّـﻢ ﺑـﻤــﻮ ﺿــﻮع اﻻ ﺳـﺘـﻴـﻄــﺎن ﻟﺜﻼث
دول ﻣ ــﻦ دول ا ﻟ ـ ـﺠـ ــﻮار ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎ ﻃــﻖ ﺷ ــﺎ ﺳ ـﻌ ــﺔ و ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ؟! ﻧﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ،ﺑﻴﺪ أن اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻬﺪدة ﺑﺜﻼﺛﺔ أ ﻧــﻮاع ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﺗﻢ
اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻬﺪدة
ﺑـﻬــﺬا اﻟ ـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻌـﻤــﺎر ﻣــﺎ دام اﻟـﻀـﻌــﻒ واﻟـﺘـﺨـﻠــﻒ
ﻳﺴﻮدان اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ً
إن إ ﻳــﺮان ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﺎ ﺑﻤﻨﻬﺞ
اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ اﻟــﺪﻳ ـﻤــﻮﻏــﺮاﻓــﻲ ﻣـﻨــﺬ اﻟ ـﺤــﺮب اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ،
و ﺳـﻘــﻮط اﻹ ﻣ ــﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑــﺪ ﻋــﻢ إﻧﻜﻠﻴﺰي إ ﻳــﺮا ﻧــﻲ ﻫﻨﺎك
ً
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮ ﻋ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺎ
ً
واﺳـﺘـﻴـﻄــﺎﻧـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺟ ــﺰر اﻹﻣ ـ ــﺎرات اﻟ ـﺜــﻼث أﺑ ــﻮ ﻣــﻮﺳــﻰ،
وﻃﻨﺐ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺼﻐﺮى ﻣﻨﺬ 1971م ،وﺗﺴﻴﻄﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟ ـ ــﻮاء اﻹ ﺳـ ـﻜـ ـﻨ ــﺪروﻧ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻋـ ــﺎم 1939م،
وﺗﺴﺘﻮﻃﻨﻪ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻋـﻠــﻰ ا ﻟ ـﺠــﻮﻻن ا ﻟ ـﺴــﻮري وا ﻟـﻀـﻔــﺔ ا ﻟـﻐــﺮ ﺑـﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
وﺗﺴﻮﻃﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﻫﺰﻳﻤﺔ 1967م.
واﻻ ﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻄ ــﺎن ﻫ ــﻮ ا ﻗـ ـﺘ ــﻼع ﺷ ـﻌ ــﺐ ،وزرع ﺷ ـﻌ ــﺐ آ ﺧ ــﺮ
ﻣﻜﺎﻧﻪ ،وﻫﻮ أﺧﻄﺮ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺧﻀﻮع
اﻟﻌﺮب ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ وﻗـﺒـﻠـﻬــﺎ ،وﺿـﻌــﻒ اﻟ ـﻌــﺮب وﻋ ــﺪم اﺳـﺘـﻘــﺮارﻫــﻢ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻗﺪ
أﺗﺎﺣﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻔﺮض اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن وﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻗﺘﻄﺎع
ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣــﻦ ا ﻟــﻮ ﻃــﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓــﺈن ا ﻟـﻜــﻼم وا ﻟـﺼــﺮاخ
ُ
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺠﺪي ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺮ
ً
ﻋــﺮﺑــﻲ ﺑـﺘـﻘــﻮﻳــﺔ ﻣـﻘــﻮﻣــﺎت ﻫــﺬه اﻟ ــﺪول أوﻻ ،واﻟــﺮﺣـﻠــﺔ إﻟــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ذ ﻟــﻚ اﻟﻬﺪف ﻛﺎﻟﺮﺣﻠﺔ إ ﻟــﻰ اﻟﻤﺠﻬﻮل ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻹرادة واﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ،ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻓﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺮؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ اﻷﻫﺪاف.
ﻟ ـﻘــﺪ اﺳ ـﺘ ـﻐ ـﻠــﺖ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـ ــﺪول ﻇـ ــﺮوف اﻟ ـﻌ ــﺮب واﻟ ـﻈ ــﺮوف
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻔﺮض ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷ ﻣــﺮ اﻟﻮاﻗﻊ،
وﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﺮب ،وﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﻛﻞ ﺷﻲء ،أي ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل أﻣﺎم وﻋﻮد ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
واﻻ ﻧــﺰواء ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺪاﺋﻢ ،ﻓﻜﺎن ﻣﺎ ﻛــﺎن ،ﺣﻴﺚ
ﺛﻢ اﺳﺘﻴﻄﺎن ﺗﻠﻚ اﻷرا ﺿــﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﻘﻴﻨﺎ ﻧﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ
اﻷﻃﻼل!
إن اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻤﺂﺳﻲ
ﻣــﻦ ﺣــﺮوب أﻫﻠﻴﺔ دا ﺧـﻠـﻴــﺔ وا ﺳـﺘـﻴـﻄــﺎن دول ا ﻟـﺠــﻮار إﻟﻰ
ﺿﻐﻂ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ،ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ
ً
ﻣﺘﺴﻠﻂ وﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق ،ﻟﻜﻦ ﻫﻤﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ وﻛﺬﻟﻚ
وادي اﻟﻨﻴﻞ ،واﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.
واﻟﺴﺆال اﻟﻴﻮم :ﻫﻞ إن اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻬﺎ
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ إﻳ ـ ــﺮان وﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ وإﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ ﺳ ـﺘ ـﻌــﻮد ﻷوﻃــﺎﻧ ـﻬــﺎ
اﻷ ﺻ ـﻠ ـﻴ ــﺔ أم ﻻ؟ ﺳـ ــﺆال ﺻ ـﻌ ــﺐ ،ﺳـﺘـﺠـﻴــﺐ ﻋ ـﻨــﻪ اﻷ ﺟ ـﻴ ــﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﻤﺘﻬﺎ أﺟﻴﺎﻟﻨﺎ واﻷﺟﻴﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ.

ﺷﺘﺎﻳﻦ رﻳﻨﻐﻦ*

اﻟﺘﻘﺎط اﻷﺷﻼء ﺑﻌﺪ ﻫﺎﻧﻮي
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﻗﻤﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ وزﻋﻴﻢ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ أون دون اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
اﺗﻔﺎق ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ أﺣﺪ
اﻟﺰﻋﻴﻤﻴﻦ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ إﻟﻰ ﻫﺎﻧﻮي دون إدراك
ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﻜﻦ.
ادﻋﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ رﻓﻊ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺎ ،وأﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻦ اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ
رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻨﻬﺎ ،وﺷﺮح اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻣﻦ
ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أﻧﻬﻢ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،أو ﻣﺮﻛﺰ
ﻳﻮﻧﻎ ﺑﻴﻮن ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ "ﺑﺸﻜﻞ
داﺋﻢ وﻛﺎﻣﻞ" ،وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻔﺾ ﻛﺒﻴﺮ
ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻓﻲ
ﻫﺎﻧﻮي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
زﻋـﻴـﻤــﺎن ﻣﺘﻔﺎﺋﻼن ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﻤﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وواﺛﻘﺎن ﻓﻲ ﻗﺪراﺗﻬﻤﺎ ،وﻛﺎن اﻟﺪور اﻟﺬي أداه
ﻛـﺒــﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ،
واﻷﺷ ـﻬــﺮ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻜــﺮﺳــﻮن ﻋ ــﺎدة اﻷﺳــﺎﺑ ـﻴــﻊ ً
ﻟﻺﻋﺪاد ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻤﻢ ،ﻣﺤﺪودا ﺟﺪا.
اﻟ ـﺴ ــﺆال ﻫ ــﻮ ﻣـ ــﺎذا ﻳـﺠــﺐ أن ﻳ ـﺤــﺪث اﻵن.
ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻟﺨﻴﺎرات ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎوض
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ وﺳﻂ :إﻣﺎ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨــﻮوﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،أو ﺗﻔﻜﻴﻚ أﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻗﻞ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﺣﺪ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻤﻜﻦ ،ﻓﺈن أﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻦ
ﻟــﻦ ﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﺜــﺎﻟـﻴــﺔ ،ﻓــﺎﻻﺗ ـﻔــﺎق ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﻧﻮوﻳﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻞ
ﻧﺰع اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي ،اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻘﺮﺑﻨﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻀ ــﺮورة ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺰع اﻟ ـﺴ ــﻼح اﻟـ ـﻨ ــﻮوي ،ﻷن
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ أو ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺠﺮي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺸﺂت أﺧﺮى.
وﻳ ـﺒــﺪو أن ﻫ ــﺬا ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺤــﺪث ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻦ ﺷﺄن
رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أن ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ
ﻧﺤﻮ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي.
ﺧﻄﻮات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ً
ﻣـ ــﺎ اﻟـ ـﺒ ــﺪاﺋ ــﻞ إذا؟ إن اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟ ـﻘ ــﻮة
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ،ﻳﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ،واﻧــﺪﻻع ﺣﺮب ﺑﺎﻫﻈﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻃ ــﺮف أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻧ ــﺪﻻع أزﻣ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑﻴﻦ اﻟـ ًـﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
وﻧ ـﻈ ــﺮا ﻟ ـﻘــﺪرة ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟــﻮاﺿـﺤــﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻤــﻮد ،ﻓ ــﺈن اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ أو
ﺣﺘﻰ اﻹﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن
وﺣﺪﻫﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺟﺒﺎر ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﻢ اﻟﻨﻮوي.
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺪار
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،

اﻟﻌﺮب واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ
واﻟﺘﺮﻛﻲ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
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١١

زواﻳﺎ ورؤى

اﻟﻐﺮب ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻠﺼﻴﻦ وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﺠﺎح
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ
اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺮﻳﺐ .وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ
"ﻛﻞ ﺷﻲء أو ﻻ ﺷﻲء" ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻔﻀﻲ ًإﻟﻰ أي ﺷﻲء.
ً
ﻣ ــﻦ ا ًﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﻲ إذا أن ﻧـﺴـﺘـﻜـﺸــﻒ ﻧﻬﺠﺎ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﺧﺘﺒﺎر أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ،ﺑﻞ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ،
إﻧﺘﺎج اﻟـﻤــﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،واﻷﺳﻠﺤﺔ ً
واﻟ ـﺼــﻮارﻳــﺦ اﻟـﺒـﻌـﻴــﺪة اﻟ ـﻤــﺪى أﻳ ـﻀ ــﺎ ،وﻫــﺬا
ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺣ ـﺴــﺎب ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ )ﻣ ــﺎ ﻳﺴﻤﻰ
اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻋﻼن( ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ذات ِ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ ﻣﻔﺘﺸﻴﻦ دوﻟﻴﻴﻦ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ واﻟﺬي ﺳﻌﺖ
إﻟﻴﻪ ﻓــﻲ ﻫــﺎﻧــﻮي ،ورﺑـﻤــﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻣ ــﺮ أﻳﻀﺎ
إﻧـﻬــﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺤــﺮب اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃــﻮال
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ
ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺗﺼﺎل ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ،
ﻟﻜﻦ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻊ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺄﺗﻲ إﻻ ﻣﻊ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح
اﻟﻨﻮوي ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل إﻧﻬﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﻐﻼﻗﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وإذا ﻛﺎن
ﻣﻦ َاﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣــﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ُ
ﻻﺑــﺪ أن ﻳﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ؛ وﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺮﻓﻊ إﻻ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣــﻊ ﻗــﺪر اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ،وﻣــﺎ دام اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ أن ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻄﻮر
ﻗــﺪرات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠﻰ
ﻋﻨﻬﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﺤﺪد
أي اﻟﻤﻮاﻗﻊ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻮﻧﻎ ﺑﻴﻮن،
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺮي ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ.
وﺣﺘﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻷﻗﻞ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ
أن ﻳـﺜـﺒــﺖ أﻧ ــﻪ ﺑــﺎﻟــﻎ اﻟـﺼـﻌــﻮﺑــﺔ ،وﻟ ـﻜــﻦ ﻧﻈﺮا
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺬاﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓــﺈن أي ﻣﺴﺎر
ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳ ـﻘــﻮد إﻟ ــﻰ ﺗـﺴــﻮﻳــﺔ ﺗﻀﻤﻦ
اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻷﻣ ــﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ
إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
* رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
وﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب »ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻓﻮﺿﻰ«.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ«٢٠١٩ ،
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺤﺘﻀﻦ ﻓﻜﺮة
ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
أن ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺳﺘﺘﺨﻠﻰ ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﻋﻦ
أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

ﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﻟﻐﺮب إﻟﻰ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺼﻴﻦ ،ﺑﺪأت
إﻋﺎدة اﺻﻄﻔﺎف اﻟﻘﻮى
ً
أﺧﻴﺮا ﺑﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ،
واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺗﺎﻳﻮان
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺎرﻳﺔ
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻓﺨﻄﺮ أن
ﺗﺪوس اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺻﺎر اﻟﻴﻮم أﻗﻞ
ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ.

اﻟﻤﺸﺮﻋﻮن
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن
ﻗﺎدوا اﻟﺤﺮب
ﺿﺪ اﺳﺘﻐﻼل
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻨﻔﻮذ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻐﻴﺔ
ﺗﻘﻮﻳﺾ
أﺳﺲ اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

ً
ﻟــﻢ ﺗﺤﻤﻞ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ رﻳــﺎﺣــﺎ ﻣﺆاﺗﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ ،ﻓﺒﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻣﻴﻼن ﻛﻔﺔ
ﻣـﻴــﺰان اﻟـﻘــﻮة ﺑــﺎﺗـﺠــﺎه اﻟ ـﺸــﺮق ،اﻧﺘﻔﺾ اﻟـﻐــﺮب،
وﻧﺸﻬﺪ ﻓــﻲ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛــﻲ ﻋﻠﻰ
ا ﻟـﺼـﻴــﻦ ﻛــﻲ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋــﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟـﺤـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ وﺗـﺠـﺴـﺴـﻬــﺎ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﻲ ،إذ ﻧﺒﻬﺖ
إدارة ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻀﺮورة أن ّ
ﺗﺒﺪل أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ
ً
ً
وإﻻ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻫﻈﺎ ،وﺗﺘﺠﻪ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة.
ّ
وﺟـ ـﻬ ــﺖ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻛﻨﺪا ،وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ودول
أﺧـ ــﺮى ﺗ ـﺤ ــﺬﻳ ــﺮات إﻟ ــﻰ ﻋ ـﻤ ــﻼق اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
اﻟﻼﺳﻜﻴﺔ ﻫ ــﻮاوي ﻋﻠﻰ أﺳــﺲ اﻷﻣ ــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻓﻔﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ،
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ ﻫﻮاوي اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎد اﻟﻤﺸﺮﻋﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن
اﻟـﺤــﺮب ﺿــﺪ اﺳـﺘـﻐــﻼل اﻟﺼﻴﻦ اﻟـﻨـﻔــﻮذ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﺾ أﺳﺲ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ .ﺗﺘﺮدد
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل ﺣﺼﺎن ﻃــﺮوادة
ﺑﻤﻌﺎﻫﺪ ﻛﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮس ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ُﻳﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ُ
ﻋﻠﻰ إﻗـﻔــﺎل ﻣــﺎ أﻧـﺸــﺊ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻟﻬﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺻﻤﺖ
َﻣﻦ ﺳﻌﻮا إﻟﻰ اﺳﺘﺮﺿﺎء اﻟﺼﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﻠﺖ
أﺻﻮات اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ.
ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ارﺗﻜﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ
ﺑـﻴـﻨــﻎ أول ﺧـﻄــﺄ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻟــﻪ ﻣـﻨــﺬ ﺗـﺒــﻮﺋــﻪ ﻣﻨﺼﺐ
اﻟ ـﻘــﺎﺋــﺪ اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ،٢٠١٢ﻓــﺄﻟـﻐــﻰ اﻟ ـﻤــﺎدة
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺘﻴﻦ
ﻓﻘﻂ ،ورﻓـﻌــﺖ ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺘﺎر وﺳﻤﺤﺖ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ .ﺻﺤﻴﺢ أن
ﺷﻲ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪة
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ إﺻﺒﻌﻪ إذا ﻻء ﻣﻪ
ذﻟﻚ.
اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ
ﺷﺪد
اﻟﺪاﺧﻞ
ﻓﻲ
ُ
ً
ﺑـﻘــﻮة ﺧــﻼل ﻋﻨﺪ ﺷــﻲ ،ﻗـ ّـﻮﺿــﺖ أوﻻ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻄﻮﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋــﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن ،أﻣ ــﺎ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ،
ﻓﺒﻠﻐﺖ أﻗـﺼــﻰ درﺟــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻣــﻊ "ﻧ ـﻈــﺎم اﻻﺋـﺘـﻤــﺎن
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ـّـﻲ" اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺠ ـﻤــﻊ ﺑ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﺿـﺨـﻤــﺔ
واﻟــﺬي ﺗــﻮزع ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻨــﺎس وﻓــﻖ ﻋــﻼﻣــﺎت ﺳـﻠــﻮك اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺪ واﻟﺴﻴﺊ .ﻛﺬﻟﻚ
ُﺣ ـ ﱢـﻮﻟ ــﺖ وﻻﻳ ــﺔ ﺳـﻨـﺠــﺎن اﻟـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﻳﺘﺮﻛﺰ
اﻷوﻳﻐﻮر وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ،إﻟﻰ
دوﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﺗﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺎرﻳﺔ ﺗﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺣﺘﺠﺎز واﺳﻌﺔ وﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻻﻋﺘﻘﺎل.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﻓﺘﺘﺒﻊ ﺑﻜﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،وأداﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﺰام
واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮض ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺪول
ً
اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺎﻻ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ُ
ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﻘ ــﺮوض واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻻ ﺗـ ـﻘ ــﺎوم ،إﻻ أن
ﺗــﺄﺛـﻴــﺮاﺗـﻬــﺎ ﺗﺸﻤﻞ إرﻏ ــﺎم اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻜﻴﻦ.

رﻏــﺐ اﻟـﻐــﺮب ﺑـﺸــﺪة ﻓــﻲ اﻋـﺘـﺒــﺎر اﻟﺼﻴﻦ ﻗﻮة
ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔً ،إﻻ أن ﺑﻜﻴﻦ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬا ًاﻟﻮﻫﻢ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺠﺰت ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ،ﻣﺜﻼ ،ﻋﻦ
اﻟﻘﺮوض ،اﺳﺘﻮﻟﺖ اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت
ً
اﻟﻤﺮﻓﺄ اﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ آﻻف ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ،ﻓﻲ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪﺗﻪ
ً
 ٩٩ﺳﻨﺔ ،ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺗﻨﺎزﻻ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎه
ﻣ ــﻊ ﻫ ــﻮﻧ ــﻎ ﻛ ــﻮﻧ ــﻎ ﻓ ــﻲ دوﻟـ ــﺔ أﺿ ـﻌ ــﻒ ،وﺗـﺸـﻤــﻞ
اﻟ ــﺪول اﻷﺧ ــﺮى اﻟـﺘــﻲ وﻗـﻌــﺖ ﻓــﻲ ﺷ ــﺮك اﻟــﺪﻳــﻮن
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ زاﻣﺒﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮت ﻓﻲ أواﺧــﺮ ﻋﺎم
 ٢٠١٨ﻣﻄﺎرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻛﻴﻨﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻴﻮم ﺧﻄﺮ ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﻓﺄﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻓﻲ ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ ﻟﻌﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﺮض ﺻﻴﻨﻲ
ّ
ﻣﻮل ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺑﻨﺘﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ
وﻧﻴﺮوﺑﻲ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ اﻷرﺑﺎح.
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ أن ﺷﻲ وأﻋﻮاﻧﻪ ﻳﻠﺠﺄون
إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳــﻮاﺟـﻬــﻮن اﻟـﻤـﻘــﺎوﻣــﺔ .ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﻀﻤﺖ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا إﻟﻰ
اﻟـ ــﺪول اﻟـﻐــﺮﺑـﻴــﺔ اﻷﺧـ ــﺮى ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺪﻳـﻬــﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻫ ـ ـ ــﻮاوي ،ﻋ ـﺠ ــﺰت رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ اﻟـ ـ ـ ــﻮزراء ﺟــﺎﺳـﻴـﻨــﺪا
أردﻳ ــﺮن ﻋــﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟـ ُـﺰﻳــﺎرة ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ
ﻣﻨﺬ زﻣﻦ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻛﺬﻟﻚ أﻟﻐﻲ ﻓﺠﺄة إﻃﻼق
ﺗﺮوﻳﺞ
ﻣﺒﺎدرة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺤﻤﻠﺔ
ً
واﺳﻌﺔ ،وﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا أﻳﻀﺎ،
وﺟﺪت اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮرة آن-ﻣﺎري ﺑﺮادي ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ً
ﻛــﺎﻧـﺘــﺮﺑـﻴــﺮي ،ﺑـﻌــﺪ ﻧـﺸــﺮﻫــﺎ ﻣ ـﻘــﺎﻻ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺑﻘﻮة
اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ
ﻫﺪف ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻬﻮﻳﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أدﻟــﻰ وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎدﻳﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺒﻌﺾ
ُ
ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،أ ﻟﻐﻴﺖ ز ﻳ ــﺎرة ﻣﺨﻄﻂ
ﻟﻬﺎ ُﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﺼﻴﻦ .أﻣــﺎ اﻟﻨﺮوﻳﺞ،
ﺗﻠﺘﺰم
ﺻﺪاﻗﺔ
ﻓﻘﺪ أرﻏﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪة
ً
ً
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻋــﺎدة ﺻﻮﺗﺎ
ً
ﻣ ــﺪاﻓ ـﻌ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﺣ ـﻘ ــﻮق اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن ،ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻜــﻮت ﻋﻦ
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﻟﻐﺮب إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺼﻴﻦ،
ـﺎف اﻟ ـﻘ ــﻮى )ﻣ ــﻊ أﻧ ــﻪ ﻟﻴﺲ
ﺑ ــﺪأت إﻋـ ـ ًـﺎدة ا ًﺻ ـﻄ ـﻔـ ً
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻗﻮﻳﺎ( أﺧﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ .واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﺗﺎﻳﻮان اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺎرﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻓﺨﻄﺮ أن ﺗﺪوس
اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺻﺎر اﻟﻴﻮم أﻗﻞ ﻣﻤﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ.
ﻗﺎل وﻧﺴﺘﻮن ﺗﺸﺮﺷﻞ ﻋﻦ ﺟﻮزﻳﻒ ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻋـﻘــﺐ اﻟ ـﺤ ــﺮب اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إ ﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺳﺘﺎﻟﻴﻦ أراد اﻟﺤﺮب
ﺑــﻞ ﻏـﻨــﺎﺋـﻬـﻤــﺎ .وﻳـﻨـﻄـﺒــﻖ اﻷﻣ ــﺮ ﻋﻴﻨﻪ ﻋـﻠـ ًـﻰ ﺷﻲ
ﺟﻴﻨﺒﻴﻨﻎ اﻟ ـﻴــﻮم .ﻟﻜﻦ اﻟـﻐــﺮب ﺑــﺪأ أﺧ ـﻴــﺮا ﻳﺮﻓﻊ
ﺻﻮﺗﻪ ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ .وﻳﺒﺪو
أن اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣــﻊ ﻫ ــﺬا اﻟـﻌـﻤــﻼق ﺑﻜﻠﻤﺎت واﺿـﺤــﺔ
ﺣﺎزﻣﺔ ﺧﻄﻮة ﻓﺎﻋﻠﺔ.
* »ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻴﺲ ﺗﺎﻳﻤﺰ«
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.414

5.749

4.780

َ
تأخير اكتتاب شركة البورصة يحرم المواطنين حقوقهم
2.482 2.900 3.293

• أبرزها تفويت فرصة تمثيلهم في مجلس اإلدارة • نجاح اكتتابات سابقة مثل «وربة» يؤكد إمكانية اإلنجاز
عيسى عبدالسالم

عدم إنهاء عملية الطرح
وتأجيلها إلى الوقت المعلن
يضيع على صغار المساهمين
فرصة المشاركة في تشكيل
مجلس اإلدارة.

بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت هـ ـيـ ـئ ــة
أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال م ــوع ــد ط ــرح
اكتتاب المواطنين في نسبة
الـ %50المتبقية من رأسمال
"البورصة" في الربع األول من
ا لـعــام المقبل ،تنتظر شركة
بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـ ـ ــأوراق
المالية موافقة الهيئة بشأن
الـ ـمـ ـض ــي قـ ــدمـ ــا ف ـ ــي اتـ ـخ ــاذ
اإلج ـ ـ ـ ــراء ات الـمـتـعـلـقــة بعقد
جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ي ـتــم فيها
انتخاب مجلس ادارة جديد.
وط ــرح ــت م ـص ــادر مطلعة
عـ ـ ـ ـ ــدة ت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاؤالت ت ـت ـض ـم ــن
مــاهـيــة األس ـب ــاب ال ـتــي تدفع
ه ـي ـئــة األس ـ ـ ــواق إلـ ــى تــأجـيــل
موعد طرح حصة المواطنين
لــاك ـت ـتــاب الـ ـع ــام الـ ــى بــدايــة
الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ط ــالـ ـم ــا أن
ن ـشــرة اك ـت ـتــاب الخصخصة
بعملية الـطــرح قيد اإلنـجــاز،
إذ ت ـتــم مــراجـعـتـهــا قــانــونـيــا
وعمليا ،وال توجد أي عوائق
بـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــو صـ ـ ـه ـ ــا ،إذا ت ـم ــت
مقارنتها بالنجاح المشهود
فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة اكـ ـتـ ـت ــاب زيـ ـ ــادة
رأسمال "وربة" وانجاز عملية
طرح حصة المواطنين.
وت ـ ــرى ال ـم ـص ــادر أن ق ــرار
طـ ـ ـ ــرح ح ـ ـصـ ــة ا لـ ـ ـ ـ ـ  %50مــع
تـغـطـيــة االك ـت ـتــاب ال يحتاج
كل هذا الوقت ،إذ إن الحصة
المتبقية للمواطنين 95.607
م ـل ـيــون س ـه ــم ،وف ـق ــا للنسب
التي تمت خصخصة حصة
القطاع الخاص على أساسها،
وتــم اعتماد رأسمال الشركة

 19.121مليون دينار ،موزعة
على  191.215مليون سهم.

إنهاء اإلجراءات
وبينت المصادر أن وجهة
ن ـظ ــر ت ــأج ـي ــل إت ـ ـمـ ــام عـمـلـيــة
ال ـط ــرح إل ــى ال ـع ــام الـمـقـبــل ال
يصب في مصلحة إنهاء كل
اإلج ــراء ات المتعلقة بعملية
خصخصة البورصة ،والتي
انـتـهــى ال ـجــزء األه ــم واألكـبــر
مـنـهــا ،قـيــاســا عـلــى مستوى
الـ ـنـ ـج ــاح ال ـ ـ ــذي تـ ــم تـحـقـيـقــه
فــي عملية طــرح حصة %44
للقطاع الخاص ،بعد الترسية
عـلــى تـحــالــف ب ــورص ــة أثينا
مـ ـ ــع "ال ـ ـ ـخـ ـ ــرافـ ـ ــي – ال ـ ـب ـ ـحـ ــر"،
و"التأمينات" ،بينما تتبقى
حصة المواطنين من عملية
الطرح.
وأكدت أنه يمكن توفير كل
االمكانات واالستعانة بخبرة
الشركة الكويتية للمقاصة،
والـشــركــات األخ ــرى المتاحة
ف ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،مـ ـث ــل ال ـش ــرك ــة
ا ل ـخ ـل ـي ـج ـيــة ل ـح ـفــظ األوراق
ال ـمــال ـيــة ،وال ـش ــرك ــة الـعــربـيــة
ال ــدول ـي ــة لـحـفــظ األوراق في
إنهاء طرح حصة المواطنين،
إذ يمكن إتمام وتنفيذ األمر
إلكترونيا عن طريق الحساب
البنكي بـنـجــاح ،فـلـمــاذا يتم
التأخير عاما كامال واالنتظار
للربع األول من العام المقبل،
السيما أ نــه وفقا لإلمكانات
المتاحة في السوق يمكن أن

النفط يصعد بفعل تخفيضات «أوبك»
والعقوبات األميركية

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  36سنتا ليبلغ  67.21دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  36سنتا
ً
في تداوالت أمس ،ليبلغ  67.21دوالرا ،مقابل 67.57
دوالرا للبرميل في تداوالت الجمعة الماضي ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ،اقتربت أسعار النفط
م ــن أع ـلــى مـسـتــويــاتـهــا ف ــي  2019أم ــس ،مــدعــومــة
بتخفيضات اإلمدادات التي تقودها منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك).
وتدعم العقوبات األميركية المفروضة على إيران
وفـنــزويــا األس ـعــار ،لكن المتعاملين يـقــولــون ،إن
ارتفاع اإلنتاج األميركي ربما يكبح السوق.
وب ـل ـغــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـخ ــام غـ ــرب تـكـســاس
الوسيط األميركي  59.14دوالرا للبرميل ،مرتفعة
خمسة سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابق،
وبالقرب من أعلى مستوى في  59.23 2019دوالرا
الذي بلغته في الجلسة السابقة.
وصعدت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي
برنت  20سنتا إلــى  67.74دوالرا للبرميل ،أيضا
بالقرب من ذروة هذا العام البالغة  68.14دوالرا التي
سجلتها في أواخر األسبوع الماضي.

وفـ ــي ال ـص ـي ــن ،ص ـع ــدت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـخــام
شنغهاي ،التي ُدشنت العام الماضي 4.5 ،في المئة
بــالـمـقــارنــة مــع اإلغ ــاق الـســابــق إل ــى  468.2يــوانــا
( 69.71دوالرا) للبرميل ،مقتربة هي األخرى من أعلى
مستوى في  2019البالغ  475.7يوانا للبرميل الذي
بلغته في فبراير.
وبهذا يصبح خام شنغهاي متداوال بعالوة فوق
برنت عند حساب السعر بالدوالر.
وأل ـغــت "أوب ـ ــك" أم ــس األول اجـتـمــاعـهــا الـمــزمــع
في أبــريــل ،مما يمدد فعليا تخفيضات اإلمــدادات
السارية منذ يناير حتى يونيو على األقل ،في حين
من المقرر انعقاد االجتماع المقبل.
وبدأت "أوبك" ومجموعة من المنتجين خارجها
بما في ذلك روسيا ،في التحالف المعروف باسم
"أوبك ،"+في كبح اإلمدادات لوقف انخفاض حاد في
األسعار في النصف الثاني من  ،2018حين تعرضت
األسواق لضغوط بسبب ارتفاع اإلنتاج ،وكذلك جراء
تباطؤ اقتصادي .ويقول المتعاملون ،إن األسعار
تلقت مزيدا من الدعم بفعل العقوبات األميركية على
صادرات النفط من إيران وفنزويال.

تدير البنوك اكتتاب البورصة
في فترة وجيزة.
وأضـ ــافـ ــت أن ع ـ ــدم إن ـه ــاء
عملية الطرح وتأجيلها إلى
ال ــوق ــت الـمـعـلــن يـضـيــع على
ص ـغ ــار ال ـم ـســاه ـم ـيــن فــرصــة
المشاركة في تشكيل مجلس
اإلدارة ،من بداية عهد تسلم
الـقـطــاع الـخــاص فعليا زمــام

اإلدارة ف ـ ــي ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة ،ب ـعــد
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل مـ ـجـ ـل ــس إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا
مـ ــن ق ـب ــل ال ـت ـح ــال ــف ال ـف ــائ ــز،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي تـ ـ ـح ـ ــرص ه ـي ـئــة
أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ع ـل ــى تـعـيـيــن
ع ـضــويــن ف ــي م ـج ـلــس إدارة
شركة البورصة الجديد بحد
أدن ـ ـ ـ ــى ،وس ـت ـف ـس ــح ال ـم ـج ــال
ل ـل ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص لـتـشـكـيــل

«المركزي» :سندات وتورق
بـ  160مليون دينار
أعـلــن بنك الكويت الـمــركــزي أمــس ،تخصيص إص ــدار سندات
وتورق بقيمة إجمالية بلغت  160مليون دينار "نحو  528مليون
دوالر".
وقال "المركزي" ،في بيان لـ"كونا" ،إن مدة اإلصدار ثالثة أشهر
بمعدل عائد  3في المئة.
وكان آخر إصدار سندات وتورق لبنك الكويت المركزي في 16
فبراير الماضي بذات القيمة ومدة واإلصدار.

استقرار الدوالر واليورو
وتراجع اإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر
م ـق ــاب ــل ال ــديـ ـن ــار أم ـ ــس عـنــد
مستوى  0.303دينار ،وكذلك
الـ ـ ـي ـ ــورو ال ـ ـ ــذي اس ـت ـق ــر عـنــد
 0.344دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي،
فـ ــي نـ ـش ــرت ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة عـلــى

موقعه اإللكتروني ،إن سعر
ص ــرف الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
ت ــراج ــع ال ــى م ـس ـتــوى 0.402
دينار ،في حين استقر الفرنك
الـ ـس ــويـ ـس ــري ع ـن ــد م ـس ـتــوى
 0.303دينار ،بينما بقي الين
الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير.

أغلبية مجلس اإلدارة ،إضافة
إلى عضو سيمثل "التأمينات
االج ـ ـت ـ ـم ــاع ـ ـي ــة" ،حـ ـت ــى ط ــرح
الكمية المتبقية للمواطنين
في اكتتاب عام.

سيطرة «هيئة األسواق»
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أنــه

مـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن س ـي ـطــرة
"هـ ـيـ ـئ ــة األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق" عـ ـل ــى كــل
ص ـغ ـيــرة وك ـب ـيــرة ف ــي شــركــة
البورصة قــد رفـعــت ،السيما
أنـهــا بــاتــت اآلن بـيــد القطاع
ا لـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ،وال يـ ـ ــو جـ ـ ــد م ــا
ي ـق ـت ـض ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره ـ ــا فــي
تشكيل مجلس اإلدارة ،كونها
ستكون أعلى سلطة رقابية

ع ـل ــى نـ ـظ ــام ع ـم ــل ال ـب ــورص ــة
رقابيا ،بينما ستكون عملية
وض ــع اإلج ـ ـ ــراءات وال ـقــواعــد
والـ ـنـ ـظ ــم الـ ـت ــي ي ـت ـع ـيــن عـلــى
الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـمـ ــرخـ ــص ل ـهــا
اتباعها لتداول ونقل ملكية
األوراق المالية المدرجة في
ال ـب ــورص ــة ،وت ـح ــدد الــائـحــة
التنفيذية للقانون اإلجراءات
والقواعد والنظم التي يتعين
على البورصة المرخص لها
اتباعها لتداول ونقل األوراق
المالية غير المدرجة.
وأك ـ ـ ــدت ض ـ ـ ــرورة أن ت ـبــدأ
ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال ف ـ ــورا
إجــراء ات االكتتاب العام بين
جميع الكويتيين المسجلة
أسماؤهم في الهيئة العامة
للمعلومات في يوم االكتتاب،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ــوعـ ـ ــد لـ ـ ـس ـ ــداد
ق ـي ـمــة ه ـ ــذه االكـ ـتـ ـت ــاب ــات مــن
الـمــواطـنـيــن لـلـهـيـئــة ،خاصة
أنها دون أي فوائد أو رسوم
أو زيادة فوق سعر السهم في
تاريخ االكتتاب.
واردف ـ ـ ـ ـ ـ ــت" :يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي ع ـلــى
ا ل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة أن تـ ـ ـض ـ ــع ض ـم ــن
ن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرة االكـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاب بـ ـ ـن ـ ــدا
ي ـس ـمــح ل ـل ـمــواط ـن ـيــن بـطـلــب
زي ـ ــادة الـتـخـصـيــص لـهــم من
األسـ ـه ــم ال ـت ــي ل ــم ي ـتــم س ــداد
قيمتها للهيئة ،بما يضمن
تغطية نسبة ال ــ 50في المئة
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن
بالكامل".

«بيتك» :العقار واصل مساره التصاعدي
طوال الفترات الفصلية من 2018
واصل القطاع العقاري مساره التصاعدي طوال
الفترات الفصلية من  2018في ارتفاع ملحوظ لقيمة
التداوالت العقارية خالل العام ،وتعد ثالث أعلى قيمة
في نحو  10سنوات مضت ،إذ بلغت  3.8مليارات
دينار في  ،2018بزيادة سنوية غير مسبوقة  48في
ً
المئة ،في الوقت الذي استمر عدد التداوالت أيضا في
االرتفاع طوال الفترات الفصلية من  ،2018حيث بلغ
عددها  6341صفقة بزيادة  20في المئة عن .2017
وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ،يأتي األداء المتميز للقطاع العقاري في 2018
ً
مدفوعا بأداء الفت للقطاعات المختلفة في مقدمتها
العقار االستثماري الذي تضاعفت قيمة تداوالته الى
 1.7مليار دينار مقابل نحو  700مليون دينار في
 ،2017مصحوبة بزيادة سنوية  57في المئة لعددها،
ً
مسجال  1791صفقة.
كما ارتفعت تداوالت القطاع التجاري  63في المئة
الى  585مليون دينار ،وزاد عددها  86في المئة الى
 132صفقة ،في حين ارتفعت تداوالت السكن الخاص
بشكل محدود إلى  1.4مليار دينار بزيادة  3في المئة
عن  2017مصحوبة بزيادة  10بالمئة في عددها
البالغ  4,318صفقة.
ويالحظ أن مؤشرات التداول الخاصة بالقيمة
والعدد تسير في اتجاه تصاعدي واضح منذ الربع

األول حتى الرابع من  ،2018وتفوق ما سجله القطاع
في ذات الفترات الفصلية من .2017
وقد شهد السوق العقاري في الربع الرابع أداء
إيجابيا على أساس ربع سنوي لكافة القطاعات،
وهو ما دفع قيمة التداوالت ألن تقترب من حاجز 1.1
مليار دينار في الربع الرابع وحده ،مسجلة زيادة
كبيرة  29في المئة عن الربع السابق له ،مصحوبة
بزيادة في عددها عن الربع الثالث نسبته  23بالمئة
ً
في  1900صفقة في الربع الرابع وهو األعلى عددا
فــي نحو  3سـنــوات .فــي الــوقــت الــذي تعد قيمتها
في الربع الرابع ضعف قيمتها في ذات الفترة من
 .2017وارت ـفــع ع ــدد الـصـفـقــات  56فــي الـمـئــة على
أساس سنوي.
وق ــد زادت قيمة ال ـت ــداوالت الـعـقــاريــة فــي قطاع
السكن الخاص إلى أعلى قيمة خالل ما يقترب من 4
سنوات مضت ،وبزيادة في الربع الرابع  33في المئة
عن الربع السابق له ،وارتفع عددها إلى أعلى مستوى
ً
أيضا خالل السنوات األربع الماضية متجاوزا حاجز
ً
األلف صفقة ،ومسجال زيادة  25.7بالمئة عن الربع
الثالث ،مما أدى إلى ارتفاع قيمتها أيضا على أساس
سنوي  33في المئة ،في الوقت الذي زاد عدد تداوالت
الصفقات بقطاع السكن الخاص  39.6في المئة عن
مستوياتها في الربع الرابع .2017

أخبار الشركات
ً
«السكب» :توزيع  %8نقدا
بلغت أرباح شركة السكب الكويتية  1.15مليون دينار ،بواقع
 7.49فلوس للسهم في الفترة المنتهية في  ،2018/ 12/ 31مقابل
تحقيقها أرباحا بقيمة  5.08ماليين دينار ،بما يعادل 33.04
فلسا للسهم فــي نفس الفترة مــن عــام  ،2017وأوص ــى مجلس
إدارتها بتوزيع  8في المئة أرباحا نقدية عن أداء .2018

تابعة لـ «نــور» تبيع حصتها بعقار
في المهبولة بـ  5.5ماليين دينار
أعلنت شركة نور لالستثمار المالي قيام إحدى شركاتها
التابعة ببيع حصتها فــي عـمــارة سكنية بمنطقة المهبولة
بقيمة  5.5ماليين دينار لطرف ذي صلة.
ُ
وقالت الشركة إن القيمة ُ
المشار إليها تسدد بواقع  3ماليين
دي ـن ــار تـسـتـحــق بـعــد شـهــر م ــن تــاري ـخــه ،و 2.5مـلـيــون ديـنــار
تسدد مباشرة للبنك للقرض ُ
المستحق على الشركة التابعة،
موضحة أن بيع العقار يترتب عليه انخفاض االستثمارات
العقارية بقيمة  5.5ماليين دينار ،وانخفاض قيمة القروض
ُ
المستحقة بقيمة  2.5مليون ،وزيادة الذمم واألرصدة المدينة
بـقيمة  3ماليين.

 ...وتربح  788ألف دينار من تخارج في أميركا
ذكرت شركة نور لالستثمار المالي أن إحدى الشركات التابعة
ت ـخــارجــت م ــن إحـ ــدى اسـتـثـمــاراتـهــا ف ــي ش ــرك ــات تكنولوجيا
المعلومات بــالــواليــات المتحدة فــي صفقة بلغت  5.3ماليين
دوالر ،تقريبا ،أي ما يعادل  1.6مليون دينار.
وبينت "ن ــور" أنها ستحقق أربــاحــا قــدرهــا  788الــف دينار،
ستنعكس على بياناتها المالية في الربع األول من السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .2019

«دلقان» تربح  136.9ألف دينار
قــالــت شــركــة دل ـق ــان ال ـع ـقــاريــة إن ـهــا حققت
ً
أرباحا بقيمة  136.93ألف دينار ،بما يعادل
 2.49فلس للسهم في الفترة المنتهية في 31
 ،2018/ 12/مـقــا بــل تحقيقها خـســا ئــر بقيمة
 19.25ألف دينار بواقع  0.03فلس للسهم في
نفس الفترة من عام . 2017

ً
«أسمنت الكويت» :توزيع  %15نقدا
اعـتـمــد مـجـلــس إدارة شــركــة اسـمـنــت الـكــويــت
البيانات المالية للفترة المنتهية في ،2018/12/ 31
وحققت الشركة ارباحا بقيمة  7.94ماليين دينار
بواقع  11.14فلسا للسهم ،مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  17.19مليون ديـنــار بمقدار  24.11فلسا
للسهم فــي نفس الـفـتــرة مــن عــام  ،2017وأوصــى
مجلس إدارتها بتوزيع  15في المئة نقدا عن واقع
أداء العام الماضي.

تابعة لـ «الخصوصية» توقع
ً
عقدا بـ  4.68ماليين دينار
أفادت شركة مجموعة الخصوصية القابضة
بــأنــه ت ــم تــوقـيــع ات ـف ــاق بـيــن إح ــدى الـشــركــات
التابعة «شركة الخصوصية للطاقة» وشركة
نفط الكويت بشأن توريد أنابيب تبطين بمبلغ
قدره  4.68ماليين دينار.

«كامكو» 7.2 :ماليين دينار أرباح صفقة
شراء أسهم في «غلوبل»
انتهت شركة كامكو لالستثمار من إعداد تقرير توزيع سعر الشراء ُ
المتعلق
بصفقة شراء عدد  396.43مليون سهم من األسهم ُ
المصدرة من رأسمال شركة
بيت االستثمار العالمي "غلوبل" ،التي جرى اإلفصاح عنها في  23سبتمبر
.2018
ً
وقالت "كامكو" إن اإلفصاح جاء طبقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير
المالية رقــم ( ،)3ال ــذي جــرى مــن خــالــه تحديد قيمة الـمــوجــودات الـتــي تمت
حيازتها ،والمطلوبات ُ
المقدرة ،والربح المتوقع من عملية الشراء.
وأوضحت أن صفقة الشراء ُ
المشار إليها أسفرت عن ربح بقيمة  7.2ماليين
دينار ،ناتج عن كون القيمة العادلة للموجودات التي تمت حيازتها والمطلوبات
ُ
المقدرة تجاوزت مقابل الشراء ،الفتة إلى أنه سيجرى االعتراف بهذا الربح ضمن
ُ
بند اإليــرادات في قائمة الدخل المجمعة عن عام  .2018ولفتت إلى أن عملية
الشراء أسفرت كذلك عن زيــادة في أصــول "كامكو" بقيمة  92.8مليون دينار،
ً
وزيادة في التزامات الشركة بقيمة  14.1مليونا ،موضحة أنه سيجرى تسجيل
ذلك األثر ضمن قائمة المركز المالي ُ
المجمعة عن العام الماضي.

ً
«المعامل» :توزيع  %20نقدا
ربحت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت  4.023ماليين دينار ،بواقع
 43.69فلسا للسهم في الفترة المنتهية في  ،2018/ 12/ 31مقارنة بتحقيقها أرباحا
ً
بقيمة  2.34مليون دينار ،بما يعادل  24.05مليونا في نفس الفترة من عام ،2017
وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع  20في المئة نقدا عن أداء عام .2018

ً
«المشتركة :توزيع  %20نقدا
حققت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت أرباحا بقيمة  5.12ماليين دينار بما
يعادل  31.43فلسا للسهم في الفترة المنتهية في  ،2018/ 12/ 31مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  4.87ماليين دينار ،بما يعادل  29.9فلسا للسهم في نفس الفترة من عام ،2017
وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع  20في المئة نقدا عن العام المنصرم.

توضيح من « »gfhبشأن سعر السهم
قالت مجموعة جي إف إتش المالية إنها حصلت على
تأكيد من بورصة البحرين ،وسوق دبي المالي وبورصة
ا لـكــو يــت ،أن ا عــان المجموعة توصيات مجلس االدارة
اللـغــاء أسـهــم الخزينة ،وتــوزيــع ارب ــاح نقدية بقيمة 30
مليون دوالر ،وإصدار أسهم منحة بقيمة  55مليون دوالر
لمساهمي المجموعة حسب سجل المساهمين كما هو
مسجل فــي يــوم انعقاد الجمعية العامة ا لـعــاد يــة ،يأتي
في ظل تأكيدها أنه لن يكون هناك أي تعديل على سعر
السهم من جــراء إصــدار أسهم المنحة؛ ألنه سيتم إلغاء
أسهم الخزينة بقيمة مماثلة ،كما أن إجمالي عدد األسهم
المصدرة سيبقى كما هو ولن يزيد.

السياسة المحاسبية تكبد «سلطان»
خسائر بـ  699ألف دينار
تكبدت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية خسائر
ُ
بقيمة  698.58أ لــف د يـنــار تسجل فــي البيانات المالية
للعام الماضي ،وذلك نتيجة تغيير السياسة المحاسبية
للشركة.
وقالت الشركة إن تغيير السياسة المحاسبية المتبعة
والخاصة بتقييم األراضي الملك الحر والمباني ُ
المقامة
عـلــى أراضـ ــي مـلــك ح ــر بـطــريـقــة الـقـيـمــة ال ـعــادلــة أث ــر في
الـنـتــائــج الـمــالـيــة ،مــوضـحــة أن مــن تــداعـيــات تغيير تلك
ً
السياسة أيضا ،زيادة في قيمة الموجودات وقيمة حقوق
الملكية بمبلغ  49.36مليون دينار.
ً
لفتت إلى أنه تم تطبيق أساس القيمة العادلة بدال من
ً
قيمة التكلفة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)16وذلك
ً
ابتداء من السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018
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• استخدام تقنية رمز االستجابة السريعة « »QR Codeاألكثر أمانا ودقة
محمد اإلتربي

أطـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
أح ـ ــدث خ ــدم ــات ــه الـمـصــرفـيــة
ض ـمــن ج ـه ــوده ال ــرام ـي ــة إلــى
التحول الرقمي لكل الخدمات
المصرفية المقدمة لجمهور
عـمــائــه ،وه ــي «»Tijari Pay
الخدمة المبتكرة األولــى من
نوعها في الكويت والمنطقة
لتحويل األم ــوال بين عمالء
«التجاري» باستخدام تقنية
رمز االستجابة السريعة «QR
.»Code
وقدم حميد سلمان المدير
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
المصرفية لألفراد في مؤتمر
ً
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،ش ــرح ــا عن
استراتيجية البنك ورؤ يـتــه
االسـ ـتـ ـش ــرافـ ـي ــة ب ـخ ـصــوص
تـ ـط ــوي ــر أسـ ــال ـ ـيـ ــب وق ـ ـنـ ــوات
تقديم ا لـخــد مــات المصرفية
ال ـم ـم ـيــزة ل ـج ـم ـهــور ال ـع ـمــاء
واالستفادة من التكنولوجيا
الـ ـح ــديـ ـث ــة ل ـت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
ً
مصرفية مبتكرة ،مــؤكــدا أن
ً
الـبـنــك ال ـت ـجــاري ك ــان سباقا
ب ـت ـط ـب ـي ــق مـ ـفـ ـه ــوم ال ـخ ــدم ــة

الــذات ـيــة قــي فــروعــه ويعتبر
مــن أوائـ ــل الـبـنــوك الكويتية
ا ل ـتــي قــا مــت بميكنة غالبية
الـمـعــامــات المصرفية ،مما
س ـ ــاه ـ ــم فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــديـ ــم خ ــدم ــة
س ــريـ ـع ــة ومـ ـمـ ـي ــزة ل ـل ـع ـمــاء
وأضـ ـ ـ ــاف ب ـع ــد ج ــدي ــد نـحــو
تحسين ا لـخــد مــات المقدمة
وزيادة درجة رضا العمالء.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض سـ ـلـ ـم ــان مــا
ً
ت ـ ـقـ ــدمـ ــه ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا مــن
إن ـ ـجـ ــازات ح ـصــريــة ول ـل ـمــرة
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،ال ـتــي
ت ــؤك ــد فـ ــي م ـج ـم ـل ـهــا تــوجــه
ال ـب ـنــك االس ـت ــرات ـي ـج ــي نحو
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي وم ـن ـه ــا
تبني الخدمات الذاتية «Self
 »Service Bankingل ـكــل
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة على
نـطــاق شبكة فــروعــه إلنجاز
عمليات الـسـحــب ،واإليـ ــداع،
وت ـح ــوي ــل األمـ ـ ـ ــوال ،وسـحــب
وإي ـ ـ ــداع ال ـش ـي ـكــات وغ ـيــرهــا
م ــن ال ـم ـع ــام ــات الـمـصــرفـيــة
م ــع ال ـت ـفــرد بـتـطـبـيــق تقنية
« »SMART QUEINGإذ يتم
توجيه العميل فور االنتهاء
م ــن إن ـج ــاز ال ـج ــزء ال ـخــاص
بــالـخــدمــة الــذاتـيــة إل ــى أخــذ
األولوية في إنجاز ما تبقى
م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة عـ ـب ــر قـ ـن ــوات
الفرع.
ولـ ـف ــت ك ــذل ــك إل ـ ــى ت ـقــديــم
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة عـبــر
تقنية «الـخــدمــة االفتراضية

– »KIOSK Virtual Banking
ً
لـتـمـكـيــن ال ـع ـم ــاء ذاتـ ـي ــا من
ف ـت ــح ال ـح ـس ــاب ــات وت ـحــديــث
ا لـبـيــا نــات المصرفية وطلب
الشهادات المصرفية وطلب
بطاقات االئتمان وغيرها من
الخدمات المصرفية.
ويعد البنك التجاري أول
بنك في الكويت يطلق خدمة
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ـمـ ـص ــرف ــي عـبــر
خــاص ـيــة ال ـف ـيــديــو «VIDEO
 »BANKINGإذ بــا سـتـطــا عــة
الـعـمــاء الـتــواصــل مــع البنك
عـ ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــو م ـ ـ ــن خ ـ ــال
الهواتف الذكية الخاصة بهم
إلتـمــام العمليات المصرفية
أو لالستفسار عن أي معاملة.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،تـ ـ ـن ـ ــاول ب ــدر
قمحية المدير العام بالوكالة
إلدارة تكنولوجيا المعلومات
الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
واألمـنـيــة المرتبطة بــإطــاق
ال ـب ـنــك لـمـثــل ه ــذه ال ـخــدمــات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة عـ ـ ـب ـ ــر م ـن ـص ــة
إلكترونية آمنة ومتطورة.
ولفت قمحية إلــى الخدمة
المميزة الجديدة التي تفرد
بها البنك التجاري الكويتي
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع
الـ ـمـ ـص ــرف ــي الـ ـمـ ـحـ ـل ــي وه ــي
خدمة التحقق من المستندات
عـبــر تقنية رم ــز االسـتـجــابــة
ال ـســري ـعــة « QRكـ ـ ــود» ،وق ــدم
ً
ً
ع ــر ض ــا تــو ض ـي ـح ـيــا لكيفية
استخدام هذه الخدمة ،وأنه

خدمة بال رسوم

جانب من المؤتمر الصحافي أمس
بـمــوجــب ه ــذه الـخــدمــة ،التي
ت ـعــد األولـ ـ ــى م ــن نــوع ـهــا في
الكويت ،أصبحت المستندات
الصادرة من البنك التجاري
تـ ـحـ ـم ــل «  »QR Codeو ه ــو
رمــز استجابة ســريــع خاص
ب ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـح ـق ــق ،وأص ـب ــح
بإمكان أي شخص أو جهة أو
شركة وبكل سهولة التحقق
م ــن ص ـحــة ال ـم ـس ـت ـنــدات عبر
مـســح « »QR Codeبواسطة
تطبيق البنك CBK mobile
والـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـظ ــام ــي
اآلندرويد و.IOS
وذكر أن هذه الخدمة تشمل
شريحة كبيرة من المستندات
ك ـك ـشــف الـ ـحـ ـس ــاب وشـ ـه ــادة

ً
النمو يتراوح بين  5و %10سنويا

قــدر حميد سلمان حجم النمو ا ل ــذي يحققه
ً
البنك التجاري سنويا على صعيد العمالء من عام
إلى آخر بأن نسبته تتراوح بين  5و 10في المئة
ً
ً
سـنــويــا ،مــؤكــدا أن الـهــدف األســاســي مــن تطوير
الخدمات التكنولوجية واإللكترونية هو تعزيز
قاعدة العمالء والمحافظة عليهم ،وإتاحة أفضل

أفاد قمحة بأن الخدمة
الــرق ـم ـيــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
أطـلـقـهــا الـبـنــك الـتـجــاري
ال يتم تحصيل أي رسوم
ً
ع ـل ـي ـه ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن
ال ـت ـجــاري يــوفــر لعمالئه
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـخـ ــدمـ ــات وف ــق
أحدث المعايير وبدرجات
مرونة عالية تمكنهم من
التحويل وإدارة أموالهم
أي ـ ـن ـ ـمـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــوا بـ ـم ــرون ــة
ويسر.

ً
خدمة مصرفية لهم من التجاري ،مشيرا إلى أن
التطور والنمو خالل السنوات الثالث األخيرة في
ً
قطاع الخدمات اإللكترونية عموما فــي السوق
المصرفي يـتــراوح بين  8و  15فــي المئة ،وهي
نسبة جيدة ومرشحة للنمو أكثر في ضوء التطور
والتكنولوجيا الحديثة المتسارعة.

الرصيد وخطابات الضمان
وب ـ ـ ــراء ة ال ــذم ــة وغ ـي ــره ــا من
المستندات المهمة.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض خـ ـلـ ـي ــل الـ ـقـ ـط ــان
ر ئ ـ ـ ـيـ ـ ــس إدارة ا لـ ـ ـخ ـ ــد م ـ ــات
ً
الـمـصــرفـيــة الــرق ـم ـيــة بـعـضــا
م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
الــرق ـم ـيــة ،ال ـت ــي تـمـيــز الـبـنــك
الـ ـتـ ـج ــاري ال ـك ــوي ـت ــي وت ـق ــدم
ل ـل ـع ـم ـيــل تـ ـج ــرب ــة م ـصــرف ـيــة
ً
سهلة ومــرنــة وآم ـنــة ،كاشفا
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد أن خــدمــة
« »Tijari Payفريدة ومبتكرة
تـقــدم مجموعة متنوعة من
الخيارات المرتبطة بعمليات
الدفع والتحصيل فيما بين
م ـس ـت ـخــدمــي خ ــدم ــة «Tijari
ً
 »Payح ــرص ــا م ــن ال ـت ـجــاري
عـلــى مــواك ـبــة وت ـيــرة الـحـيــاة
السريعة باستحداث طريقة
ُ
تـ ـمـ ـك ــن الـ ـعـ ـمـ ـي ــل م ـ ــن إج ـ ـ ــراء
م ـعــامــاتــه ال ـمــال ـيــة الـيــومـيــة
بشكل آمن وسريع ،إذ بمجرد
تـفـعـيــل خــد مــة «»Tijari Pay
يـتــم إن ـش ــاء رم ــز االسـتـجــابــة
الـ ـس ــريـ ـع ــة «الـ ـكـ ـي ــو آر كـ ــود»
ال ـخــاص بالمستخدم ،الــذي
يـسـتـطـيــع م ــن خ ــال ــه تعبئة

وتحويل األموال إلى حساب
«.»Tijari Pay
إضافة إلــى ذلــك ،يستطيع
م ـس ـت ـخــدمــو خ ــدم ــة «Tijari
 »Payدفــع  /تحصيل األمــوال
فيما بينهم من خالل مشاركة
 /إج ـ ـ ـ ــراء الـ ـمـ ـس ــح ال ـض ــوئ ــي
ل ــرم ــز االس ـت ـج ــاب ــة الـســريـعــة
« »QR Codeو ت ـح ـم ـيــل هــذا
ا لــر مــز على هواتفهم الذكية
بسهولة وبشكل آمن وسريع
إلتمام المعاملة وهذه الخدمة
مجانية وال تتضمن أي رسوم
ت ـحــويــل وهـ ــي ق ـن ــاة ســريـعــة
وآمنة إلجــراء عمليات الدفع
غير النقدية.
وف ـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر

الـصـحــافــي ،تــم التأكيد على
أن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ي ـعــد
ج ـم ـهــور ال ـع ـمــاء بـمــواصـلــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــد مـ ـ ــن أجـ ــل
تـقــديــم الـمــزيــد مــن الـخــدمــات
المصرفية الرقمية المتطورة
التي تواكب أفضل المعايير
التكنولوجية العصرية وتوفر
ل ـل ـع ـم ــاء ت ـج ــرب ــة م ـصــرف ـيــة
ال ت ـضــاهــى لـجـهــة الـسـهــولــة
والمرونة واآلمان.

خطوات سريعة
ت ـب ـل ــغ حـ ـ ـ ــدود ال ـت ـح ــوي ــل
ال ـش ـهــريــة ن ـحــو ألـ ــف دي ـنــار
ك ــوي ـت ــي وب ــاإلمـ ـك ــان زي ـ ــادة
ً
حدود التحميل حتى  30ألفا
من خالل التنسيق مع البنك،
ً
ً
ع ـل ـم ــا أن الـ ـخ ــدم ــة إجـ ـم ــاال

تـسـمــح بــإمـكــانـيــة التحويل
مباشرة بخطوات مختصرة
وسريعة ودون زيــادة الفرع
وفي أي وقت.
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ً
ً
الشراكة مع «بودي للطيران» تضيف خدمات نوعية للمجتمع الكويتي طبيا وعالجيا
أصبح بإمكان الراغبين
في استكمال عالجهم خارج
الكويت  -سواء كانوا من عمالء
البنك أم ال -الحصول على
التمويل منه لتغطية تكاليف
العالج.

أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة ش ــراك ـت ــه
الـجــديــدة مــع مجموعة "ب ــودي
ل ـ ـل ـ ـط ـ ـي ـ ــران" م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ق ـس ــم
السياحة العالجية فــي " ســوق
سفر" المختص بتقديم جميع
الـخــدمــات الـعــاجـيــة للراغبين
فيها خارج الكويت.
ً
وأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام "ورب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــرا
ً
ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــا ،أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـح ـض ــور
م ـج ـمــوعــة م ــن مـمـثـلــي إدارات
ال ـب ـن ــك م ـن ـهــم س ـع ــود ال ـش ـبــاك
مدير إدارة المبيعات المباشرة،
وأيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري ال ـ ـمـ ــديـ ــر
التنفيذي للتسويق واالتصال
الـ ـم ــؤسـ ـس ــي ،وروب ـ ـ ـيـ ـ ــر ح ــاي ــك
المدير الـعــام لمجموعة بــودي
للطيران -ود .هاني أنسي ،مدير
السياحة العالجية فــي " ســوق
سفر" ولفيف من ممثلي وسائل
اإلعالم المحلية.
وبـ ـم ــوج ــب هـ ـ ــذه الـ ـش ــراك ــة،
أص ـب ــح ب ــإم ـك ــان ال ــراغ ـب ـي ــن في
استكمال عالجهم خارج الكويت
 ســواء كــانــوا مــن عمالء البنكأم ال -الـحـصــول عـلــى التمويل
م ـنــه لـتـغـطـيــة تـكــالـيــف ال ـعــاج
ع ــن طــريــق واحـ ــدة م ــن اآلل ـيــات
التالية التي تتسم بسهولتها
ومرونتها وال تزيد من األعباء

ال ـمــاديــة عـلــى الـعـمـيــل ،األول ــى
عــن طــريــق إيـ ــداع قيمة الـعــاج
على شكل ود يـعــة السنبلة في
بنك ورب ــة فـتــرة زمنية محددة
التي خاللها سيتسنى للعميل
الفرصة للدخول والفوز بأحد
سحوبات السنبلة األسبوعية
ورب ـ ـ ــع الـ ـسـ ـن ــوي ــة ط ـ ـ ــوال ف ـت ــرة
الوديعة.
وعـ ـن ــد االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ،تـ ــودع
ع ــوائ ــد الــودي ـعــة االسـتـثـمــاريــة
– الـتــي تصل إلــى  3فــي المئة-
م ـب ــاش ــرة ف ــي حـ ـس ــاب الـعـمـيــل
وي ـتــم اسـتـيـفــاء طـلــب الـتـمــويــل
الممنوح مقابل الضمان المالي،
مما يشكل قيمة مضافة للعميل،
أم ــا اآلل ـيــة الـثــانـيــة فـتـكــون عبر
ط ـلــب ت ـمــويــل م ـبــاشــر م ــن قبل
بنك وربة دون أي أرباح مترتبة
عـلــى المبلغ ا لـمــا لــي المطلوب
الذي يصل في أعاله إلى  25ألف
دينار كويتي وبفترة سداد مرنة
تمتد إلى خمس سنوات.
وعــن الـشــراكــة الـجــديــدة ،قال
الـشـبــاك ،إن "ورب ــة" يسعى إلى
تــوسـيــع محفظته مــن الـحـلــول
ال ـت ـم ــوي ـل ـيــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـتــي
تغطي كــل احـتـيــاجــات العمالء
في مختلف أوجه الحياة بحيث

إعالن الرابحين الـ  5بسحوبات
«السنبلة» األسبوعية

جانب من المؤتمر الصحافي
ً
ت ـض ـف ــي م ـ ــزي ـ ــدا م ـ ــن الـ ـم ــرون ــة
والفائدة على تعامالت العمالء
ال ـب ـن ـك ـي ــة وت ـح ـق ــق ال ـم ـص ـل ـحــة
األكبر لهم.
ً
وأضــاف الشباك" ،فضال عن
ح ـص ــول ال ـع ـم ــاء ع ـل ــى أف ـضــل
ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة والـعــاجـيــة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــدمـ ـه ــا "سـ ـ ـ ــوق س ـف ــر"
لهم فــي مختلف بـلــدان العالم،
سيصبح بإمكان العميل كسب
عوائد مالية مجزية عبر وديعة
ال ـس ـن ـب ـل ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ف ــرص

الــربــح فــي س ـحــوبــات السنبلة
األسبوعية والشهرية والتي بلغ
إجمالي جوائزها مليون دينار
ً
سنويا مما يعني تحقيق أكبر
قدر ممكن من الربح واالستفادة
للعميل".
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال ح ـ ــاي ـ ــك،
"ي ـس ـع ــدن ــا أن ن ــدخ ــل ف ــي ه ــذه
الشراكة الجديدة مع بنك وربة
ألنه مؤسسة مصرفية متميزة
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـمــالــي الـكــويـتــي،
ونرى أنه سيسهل على عمالئنا

« »KIBيدعم الشباب من خالل «»Coalesce

الـحـصــول عـلــى أفـضــل الخطط
ال ـ ـعـ ــاج ـ ـيـ ــة والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــح ف ــي
بيئة مــريـحــة ومـمـيــزة مــن قبل
موظفين أكفاء ومختصين في
ً
هذا المجال" ،متمنيا "أن تكون
هذه الشراكة خطوة بداية لعقد
ال ـم ــزي ــد غ ـي ــره ــا م ـم ــا سـيـسـهــم
ف ــي ت ـعــزيــز م ـس ـيــرة ن ـج ــاح كال
الطرفين".

أجرى بنك وربة سحب السنبلة األسبوعي الحادي عشر
في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الخميس الماضي؛
وتم اإلعالن عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعه وموظفي بنك وربة.
وقـ ــال الـبـنــك ف ــي ب ـيــان صـحــافــي أمـ ــس ،إن ع ـمــاء ورب ــة
الخمسة الفائزين حصل كل منهم على  1000دينار كويتي،
وهم :سالم محمد عبد العالي العتيبي ،وغازي عبيد مرضي
العنزي ،ونــايــل حامد علي الــرشـيــدي ،وبــدر ناصر مناور
الشمري ،ومحمد عربيد جلوي العربيد.
ويـمـثــل ح ـســاب السنبلة الـخـيــار األم ـثــل لـكــل الــراغـبـيــن
بتوفير األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم
ـرص للفوز بجوائز نقدية
فــي الــوقــت نفسه ،إضــافــة إلــى فـ ٍ
طوال العام.
ً
وتماشيا مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله
المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة األكبر
ً
لعمالئه ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير الذي
ّ
القاه الحساب ،يعيد بنك وربة إطالق حساب «السنبلة» بحلة
جديدة ومتطورة في  2019تطوي في ثناياها جوائز نقدية
وعينية أكـبــر ،إذ قــام بتعديل وتـيــرة السحوبات والقيمة
اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها
العمالء لتصل الى أكثر من مليون دينار.

ِّ
«برقان» يكرم الموظفين والفروع المتميزة

مشاركون في البرنامج
في إطار جهوده الرامية إلى دعم األنشطة الطالبية
والـشـبــابـيــة ،ق ــام بـنــك ال ـكــويــت ال ــدول ــي ( )KIBمــؤخــرا
برعاية برنامج " "Coalesceلهذا العام ،الذي تم تنظيمه
بالتعاون مع "ذا هب" غاليري ورابطة طالب الهندسة
المعمارية الكويتية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة
وخريجي كلية الهندسة المعمارية لعرض أعمالهم
وإبــداعــاتـهــم أم ــام الجمهور ،إلــى جــانــب تمكينهم من
التواصل والتفاعل مع المجتمع.
وسعت هذه الفعالية ،التي أقيمت في "ذا هب" غاليري
لمدة  3أيام ،إلى حث الطلبة على المشاركة الفعالة ،من
خالل قيادة ورش العمل الخاصة بهم ،إلى جانب عرض
مواهبهم ومهاراتهم ،مثل الرسم والتصوير والنحت.

ك ـم ــا ت ـض ـمــن ب ــرن ــام ــج " "Coalesceم ـج ـمــوعــة مــن
جلسات النقاش والحوار التي استضافتها شخصيات
ب ـ ــارزة ف ــي م ـج ــال ال ـه ـنــدســة ال ـم ـع ـمــاريــة م ـمــن حـقـقــوا
نجاحات كبيرة في العديد من المجاالت خــارج إطار
تخصصهم ،واسـتـفــاد الطلبة وتـعـلـمــوا مــن الـخـبــراء
الـمـحـتــرفـيــن الـمـشــاركـيــن فــي ال ـبــرنــامــج ،مـمــا منحهم
الفرصة لالستكشاف وتطوير مهاراتهم وإبراز أسمائهم
ليكونوا من مهندسي المستقبل.
وصرح مدير أول وحدة االتصال المؤسسي في البنك
نواف ناجيا" :جاءت رعايتنا لهذا البرنامج كجزء من
التزامنا القوي بدعم الطالب ،والقيام بدورنا لتشجيع
أجيال المستقبل من المهندسين المعماريين ،حيث
يمتلك كل مهندس معماري الفرصة إلحــداث التأثير

«الخليج» يشارك في أسبوع البحرين
للشركات الناشئة بالتعاون مع «فكرة»

فريق برنامج فكرة بالبحرين
ف ــي إطـ ــار رعــاي ـتــه لـبــرنــامــج
ف ـك ــرة ل ـت ـطــويــر األعـ ـم ــال لـلـعــام
الثالث على التوالي ،شارك بنك
الـخـلـيــج ف ــي أس ـب ــوع الـبـحــريــن
للشركات الناشئة ،بالتعاون مع
مجلس التنمية االقتصادية في
البحرين ،وبمشاركة مبادرين
برنامج فكرة .وقد اجتمع ممثل
«الخليج» ،من خــال المشاركة
في عدد من فعاليات التواصل،
م ـ ـ ــع أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص
الرئيسيين فــي بيئة الشركات
الناشئة بالبالد.
وان ـط ـل ـقــت ف ـعــال ـيــات ملتقى
أس ـ ـبـ ــوع ال ـب ـح ــري ــن ل ـل ـشــركــات
الـنــاشـئــة ف ــي  6الـ ـج ــاري ،جمع
خ ــال ــه م ـخ ـت ـلــف الـ ـجـ ـه ــات مــن
رواد األعـ ـم ــال والـمـسـتـثـمــريــن
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة،
للمشاركة في سلسلة فعاليات
تـضـمـنــت م ـن ـتــديــات ومـعــرضــا
لـعــرض مشاريعهم وأفـكــارهــم،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب فـ ـ ــرص الـ ـت ــواص ــل
المتاحة في مجتمع األعمال.

مجموعة من المكرمين

أحمد األمير

َّ
وصرح أحمد األمير ،مساعد
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ــات ـ ـصـ ــاالت
الـخــارجـيــة فــي «ال ـخ ـل ـيــج» ،بــأن
«برنامج فكرة لتطوير األعمال
ُي ـع ــد م ــن الـ ـمـ ـبـ ــادرات ال ـه ــادف ــة
ال ـتــي تــوفــر الـمـعــرفــة والـخـبــرة
ألصحاب المشاريع الطموحة
في المنطقة ،لخوض غمار عالم
األعمال».

وتــابــع« :استعرض الملتقى
قـ ـ ــوتـ ـ ــه ال ـ ـ ــري ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ب ـي ـئ ــة
األعـ ـم ــال ب ــال ـب ــاد .وبــاع ـت ـبــاره
الــراعــي الذهبي لبرنامج فكرة
ل ـل ـع ــام ال ـث ــال ــث ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي،
يفخر (الخليج) بتقديم الدعم
والـ ـت ــوجـ ـي ــه الـ ــازم ـ ـيـ ــن لـ ـ ــرواد
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ،م ـ ــن أج ــل
تحقيق طموحاتهم وأحالمهم
في عالم األعمال».
تــم إط ــاق بــرنــامــج فـكــرة في
عــام  2015كبرنامج مسؤولية
اجتماعية ،وهو برنامج مكثف
يـ ـسـ ـل ــط ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء عـ ـل ــى ريـ ـ ـ ــادة
األع ـم ــال وال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة.
وب ـه ــدف تـمـكـيــن رواد األع ـمــال
ال ـش ـب ــاب ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،يــوفــر
الـبــرنــامــج ال ـم ـشــورة واإلرشـ ــاد
الشخصي للمشاركين ،فضال
ع ــن ال ـ ـ ـ ــدورات ال ـت ــدري ـب ـي ــة ،مــن
خ ــال ورش الـعـمــل والــرحــات
الميدانية.

اإليجابي في المجتمع ،من خــال تسخير إمكاناتهم
لتحسين أسلوب حياة األفراد عبر التصاميم المبتكرة،
علما أننا نسعى من وراء تشجيع هؤالء الشباب إلتاحة
الفرصة أمام أصحاب العقول المبدعة إلحداث التغيير
المنشود في المجتمع".
وأوضح أن برنامج " "Coalesceيعتبر بمنزلة منصة
فــر يــدة للمهندسين المعماريين ا لـشـبــاب للتعلم من
بعضهم ،ومشاركة خبراتهم مع غيرهم من المهندسين
المعماريين الطموحين ،مما يساعدهم على اكتشاف
المهارات والمواهب لــدى اآلخــريــن ولــدى أنفسهم في
الوقت ذاتــه ،ويــؤدي بالتالي إلى دعم جيل المستقبل
مــن المهندسين المعماريين ،كما تضمنت الفعالية
مسابقة لتقييم أعمال الطالب ،ثم تم توزيع الجوائز

«المتحد» يعلن فائزي «اربح حتى
 %100من المشتريات الدولية»

أعلن البنك األهلي المتحد
فــي الـثــالــث عـشــر مــن مــارس
الجاري ،أسماء الفائزين في
ح ـم ـلــة ارب ـ ــح ح ـتــى  100في
الـمـئــة م ــن قـيـمــة مشترياتك
«الدولية» مع بطاقات السحب
اآللـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك األه ـ ـلـ ــي
المتحد ،والتي استمرت في
الـفـتــرة مــن  4إلــى  28فبراير
الماضي ،بمناسبة االحتفال
بــاألع ـيــاد الــوطـنـيــة ،وقــدمــت
لعمالء البنك  6فرص للفوز.
وفـ ـ ـ ـ ــازت مـ ـن ــى ال ـح ـن ـيــف
ب ـ ــالـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى وهـ ــي
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرداد  100ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
م ــن قـيـمــة الـمـشـتــريــات بحد
أعـلــى  1000دي ـن ــار ،وحصل
ال ـ ـفـ ــائـ ــزون مـ ــن الـ ـث ــان ــي ال ــى
الـ ـس ــادس وه ــم ســامــي أم ــان
عبدالله ،والحميدي سعود
العازمي ،ومحمود إبراهيم
جـ ـ ــورو ،وب ــاس ـم ــة مصطفى
قــاســم ،وف ــواز فهد السويلم،
على استرداد  100في المئة
م ــن الـمـشـتــريــات بـحــد أعـلــى
 500دينار.
وتمكن عمالء البنك خالل
ف ـت ــرة ال ـح ـم ـلــة م ــن ال ـت ـســوق
دولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
باستخدام بطاقات السحب
اآللي من «المتحد» بقيمة 100
دي ـن ــار أو أك ـث ــر ،وال ـح ـصــول
على فرصة استرداد  100في
المئة مــن قيمة المشتريات
نقدا بحد أعلى  1000دينار.
وتعليقا على هذه الحملة،

أفـ ـ ــاد ال ـب ـن ــك ف ــي بـ ـي ــان ،ب ــأن
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار تـ ــوق ـ ـيـ ــت ال ـح ـم ـل ــة
جـ ــاء م ــواك ـب ــا لـشـهــر فـبــرايــر
واالحتفال باألعياد الوطنية،
وا ل ــذي يحلو فيه للكثيرين
السفر الــى ال ـخــارج ،ومــن ثم
زيادة التسوق خالل تجولهم
حول العالم.
وأض ـ ـ ــاف ال ـب ـن ــك أن ه ــذه
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ت ـع ـت ـبــر
اسـتـكـمــاال لـحــزمــة المكافآت
الـمـتـمـيــزة ال ـتــي ي ـكــافــئ بها
«المتحد» عمالءه على ثقتهم
بـ ــال ـ ـخـ ــدمـ ــات والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
المقدمة منه ،حيث يحرص
الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى مـ ـن ــح ع ـم ــائ ــه
قـيـمــة اسـتـثـنــائـيــة م ــن خــال
ال ـع ــروض ال ـتــروي ـج ـيــة الـتــي
تلبي احتياجاتهم.
باإلضافة إلى المزايا التي
قدمتها الحملة حصل عمالء
«المتحد» على مزايا برنامج
ال ــآل ــئ ال ـف ــوري ــة ،الـ ــذي يعد
قيمة مضافة حقيقية لعمالء
البنك تمكنهم من الحصول
على خصومات غير مسبوقة
من كبرى الشركات والمحال
ال ـت ـج ــاري ــة ،وذل ـ ــك ع ـنــد دفــع
قيمة مشترياتهم باستخدام
الـ ـبـ ـط ــاق ــات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة أو
ب ـطــاقــات ال ـس ـحــب اآللـ ــي من
البنك.

أق ــام بنك بــرقــان ،أخ ـيــرا ،حفله الـسـنــوي لتكريم
الـفــروع والموظفين المتميزين لعام  ،2018حيث
تم التكريم من قبل إدارة شؤون العمالء عن «أفضل
ف ــروع» و»أف ـضــل أداء» و»خــدمــة الـعـمــاء» فــي مركز
الحمراء.
وي ـ ـقـ ــام ه ـ ــذا ال ـح ـف ــل سـ ـن ــوي ــا ،تـ ـق ــدي ــرا ل ـج ـهــود
الموظفين وأدائ ـهــم والـتــزامـهــم بمعايير الـجــودة،
وحرصهم على تقديم أفضل خدمة لعمالء البنك.
وحضر الحفل ،الــذي أقيم فــي «غــرانــد سينماز»
ب ـم ــرك ــز الـ ـحـ ـم ــراء ،ك ـب ــار م ــدي ــري ال ـب ـن ــك والـ ـف ــروع
والموظفون المتميزون ،حيث قام رئيس الخدمات
المصرفية الشخصية في «برقان» ناصر القيسي،
باإلشادة بأداء الموظفين وجهودهم ،وهنأهم على

تلقيهم شهادات تقديرية من إدارة شؤون العمالء،
وش ـج ـع ـهــم ع ـلــى ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ه ــذا الـمـسـتــوى
والجودة في أداء العمل ،إلرضاء العمالء وتسهيل
تجربتهم المصرفية .وفــي ختام الحفل ،استمتع
الموظفون بمشاهدة فيلم في «غراند سينماز».
تجدر اإلش ــارة إلــى أن إدارة شــؤون العمالء في
البنك تبنت أهدافا لالستمرار في االرتقاء بالعمل،
وت ـقــديــم خ ــدم ــات ذات جـ ــودة عــال ـيــة ،تـمــاشـيــا مع
استراتيجية البنك ،التي ترتكز على رضا العمالء.
ك ـمــا تـسـتـمــر إدارة شـ ــؤون ال ـع ـمــاء ف ــي إي ـجــاد
م ـبــادرات تحفيزية لتشجيع الموظفين ،وتطوير
أدائهم ،وتعزيز االلتزام نحو أهداف البنك وسياسته
المصرفية في تواصله مع عمالئه.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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السلمي رئيسا التحاد شركات االستثمار والعميري نائبا
التركيت :قدمنا مقترحات فنية عديدة لتعزيز السيولة المتداولة في بورصة الكويت
اتحاد شركات
االستثمار
شهد الكثير
من التطورات
برئاسة
السبيعي
خالل
السنوات
الخمس
الماضية

التركيت

وقعنا العديد
من مذكرات
التفاهم
ولالتحاد
بصمات
في قوانين
وقواعد
مختلفة

التركيت

أعاد اتحاد شركات االستثمار
هيكلة اإلدارة العليا بعد انتخاب
الـعـضــو الـمـكـمــل الـمـمـثــل لشركة
«أعـ ـ ـي ـ ــان» لـ ــإجـ ــارة واالس ـت ـث ـم ــار
مـنـصــور ال ـم ـبــارك ،بـعــد استقالة
عثمان العيسى.
وق ـ ــال ع ـض ــو م ـج ـلــس اإلدارة
وأمـ ـ ـي ـ ــن س ـ ــر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ع ـب ــدال ـل ــه
التركيت ،في بيان صحافي أمس،
«إن مـجـلــس إدارة االتـ ـح ــاد زكــى
ً
صالح السلمي رئيسا للمجلس
ً
خلفا لبدر السبيعي الــذي اعتذر
ع ــن ع ـ ــدم ت ــول ــي رئ ــاس ــة مـجـلــس
اإلدارة للفترة المتبقية ،على أن
يحتفظ بعضوية المجلس خالل
ً
تلك الفترة .ووفقا لقرارات مجلس
اإلدارة تولى رئيس مجلس إدارة
شركة «االستثمارات الوطنية» حمد
العميري منصب نائب الرئيس.
وفــي كلمته الموجهة ألعضاء
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ،ق ـ ـ ــال الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي« ،إن
ً
رئاستي لالتحاد أتت «تكليفا منكم
وتحملت هــذا التكليف المنبثق
عــن ثقتكم بــي فـتــرة كــانــت كافية
خدمت بها االتحاد وقطاع شركات
ً
االسـتـثـمــار مــا اسـتـطـعــت ،ونـظــرا
إلى تعاظم مسؤولياتي وكثرتها
فــإنـنــي أرى تـسـلـيــم ه ــذه األمــانــة
لـغـيــري لتحمل ه ــذه المسؤولية
واالستمرار بمسيرة العطاء».
مــن جانبه ،قــال عضو مجلس
اإلدارة وأمين سر االتحاد عبدالله
الـ ـت ــركـ ـي ــت ،إن ف ـ ـتـ ــرة الـ ـسـ ـن ــوات
الخمس الماضية شهدت الكثير
م ــن ال ـت ـطــويــر ف ــي ع ـمــل االت ـح ــاد،
م ـم ــا أسـ ـه ــم فـ ــي ت ـح ـق ـيــق حــزمــة
م ــن اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـت ــي ت ـص ــب في
المصلحة العامة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد أب ـ ــدى
م ــاح ـظ ــات ــه وآراء ه ف ــي ال ـعــديــد
مــن الـقـضــايــا المحلية الـتــي تهم
شركات االستثمار ،مثل مالحظاته
عـلــى ق ــان ــون هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
والئـحـتــه الـتـنـفـيــذيــة ،والـضــريـبــة
المضافة واالنتقائية ،ومعوقات
إج ـ ــراءات الـجـمـعـيــات العمومية،
واالقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات بـ ـتـ ـح ــدي ــد نـســب
العمالة الوطنية للقطاعات غير
الـحـكــومـيــة ،ومـقـتــرحــات االتـحــاد
ل ـت ـع ــزي ــز ال ـس ـي ــول ــة فـ ــي ب ــورص ــة
الكويت ل ــأوراق المالية و أيضا
تقييم السوق.

صالح السلمي
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد س ــاه ــم
خ ــال تـلــك الـفـتــرة فــي الـمـشــاركــة
بالعديد من الندوات والملتقيات
االستثمارية واالقـتـصــاديــة على
الـمـسـتــويـيــن الـمـحـلــي والـعــالـمــي
إلب ــراز دور الـقـطــاع االسـتـثـمــاري
في الكويت.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى إص ـ ـ ــدار االت ـح ــاد
مجلة فصلية لشركات االستثمار
ه ــي «ال ـم ـس ـت ـث ـمــر» ل ـت ـبــرز أهـمـيــة
قـطــاع االسـتـثـمــار لـمــا تــؤديــه من
دور مهم وفاعل ضمن أنشطتها
الـمـتـنــوعــة ،ال ـتــي تـلـمــس الـحـيــاة
الـيــومـيــة لـلـمــواطــن ف ــي قـطــاعــات
التعليم والصحة والخدمات ،في
حين حــرص على إب ــراز دور تلك
الشركات في أنشطة المسؤولية
ً
االجتماعية التي تنعكس إيجابا
ع ـل ــى ج ـم ـيــع ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع
الكويتي.
وب ـي ــن أن االتـ ـح ــاد س ــاه ــم في
توقيع العديد من مذكرات التفاهم
مــع جـهــات محلية وعالمية مثل
 ،CFA Society- Kuwaitوالهيئة
الـعــامــة لــاسـتـثـمــار ،والمؤسسة
الـ ـع ــربـ ـي ــة لـ ـضـ ـم ــان االس ـت ـث ـم ــار
وائتمان الصادرات وبرنامج إعادة
هيكلة القوى العاملة.
وأشار التركيت إلى المساهمة
بـ ـت ــوثـ ـي ــق الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـم ـه ـن ـي ــة
لمركز دراســات االستثمار ،وأتت
آن ــذاك بتوجهات مجلس اإلدارة،
وتضمنت إقــامــة عــاقــات مهنية
تـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــع جـ ـ ـه ـ ــات م ـح ـل ـيــة
وعــال ـم ـيــة ب ـغ ـيــة تــوس ـيــع قــاعــدة
جهود المستفيدين من األنشطة

حمد العميري
ال ـتــدري ـب ـيــة ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا مــركــز
دراسات االستثمار.
وبـ ـي ــن أن ذل ـ ــك الـ ـم ــرك ــز اه ـتــم
بـتــوقـيــع ال ـعــديــد م ــن االتـفــاقـيــات
مــع جـهــات محلية وعالمية مثل
Euromoney، The KPI Institute،
 ،.Wallstreet Prepو مــؤ سـســة
الكويت التقدم العلمي.
وكــان االتحاد قد عقد اجتماع
الجمعية العمومية العادية الرابعة
عشرة ،والجمعية العمومية غير
العادية التاسعة ،بحضور  78.8في
المئة وذلــك خــال األسبوع األول
من الشهر الجاري.
وفي هذا الشأن أكد التركيت أن
االت ـحــاد بجهود أعـضــاء مجلس
اإلدارة اسـ ـتـ ـع ــرض الـ ـتـ ـط ــورات
واإلنجازات المختلفة التي تحققت
خالل الفترة الماضية ،بما في ذلك
الـ ــدور ال ـح ـيــوي الت ـح ــاد شــركــات
االستثمار بالقطاع االستثماري
وتفعيل الدور االستشاري والذي
هو من أهم األهداف المنوطة به.
وذكر أن مجلس إدارة االتحاد
وبالتنسيق مع اللجان المختصة
واألم ــان ــة تــولــى دراسـ ــة القضايا
والـمــوضــوعــات ،الـتــي مــن شأنها
ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى ق ـط ــاع االس ـت ـث ـمــار
ً
ً
واالقتصاد الوطني عموما مركزا
ع ـلــى ال ـق ـضــايــا الـمـتـعـلـقــة بعمل
الشركات األعضاء في االتحاد.
ومـعـلــوم أن االت ـح ــاد لــم يغفل
استطالع رأي الشركات األعضاء
فـيـمــا ع ــرض عـلـيــه م ــن م ـســودات
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات وال ـ ـق ـ ــوان ـ ـي ـ ــن ،وذلـ ـ ــك
ل ــاس ـت ـئ ـن ــاس ب ــوجـ ـه ــات ال ـن ـظــر

«مارمور مينا إنتليجنس» و«تاك إيكونومكس»
توقعان مذكرة تفاهم ثنائية
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة م ــارم ــور مينا
إنـتـلـيـجـنــس «مـ ــارمـ ــور» ،الـ ــذراع
البحثية لـشــركــة الـمــركــز المالي
الكويتي «الـمــركــز» ،إبــرام مذكرة
تفاهم مع شركة تاك إيكونومكس
«ت ـ ـ ـ ـ ــاك» ب ـ ـه ـ ــدف ت ـي ـس ـي ــر س ـبــل

االس ـت ـك ـش ــاف ال ـب ـح ـث ــي الـ ـج ــاد،
ً
وخصوصا فيما يتعلق بتطوير
نماذج المخاطر.
وم ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة ب ـي ــن
«م ـ ــارم ـ ــور» و«ت ـ ـ ـ ــاك» ،وفـ ــق ب ـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ل ـ ـ ــأول ـ ـ ــى أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن

تـ ـثـ ـم ــر مـ ـجـ ـم ــوع ــة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة مــن
ال ـن ـمــاذج ال ـم ـت ـطــورة وال ـخ ـبــرات
اإلحصائية العميقة التي يمكن
استغاللها في مختلف القطاعات
والصناعات.
بــالـتــالــي ،يمكن للعمالء لدى

الطرفين االستفادة من الخدمات
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن ه ـ ـ ـ ًـذه ال ـ ـشـ ــراكـ ــة،
والتي تتنوع بداية من البحوث
ً
ووصوال إلى القرارات المستندة
ع ـلــى ال ـب ـيــانــات ال ـمــوثــوقــة ،مما
يـ ـتـ ـي ــح الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى رؤى
استراتيجية موثوق فيها تساعد
ال ـم ـع ـن ـي ـيــن فـ ــي ت ــوج ـي ــه م ـســار
أعمالهم على النحو األمثل.
ً
كما تعني هذه الشراكة أيضا
ح ـص ــول ال ـع ـم ــاء ع ـلــى خــدمــات
ذات قـ ـيـ ـم ــة م ـ ـ ـعـ ـ ــززة ،ال س ـي ـمــا
ف ــي الـ ـمـ ـج ــاالت الـ ـت ــي ق ــد تـتــأثــر
ً
سـلـبــا بـعــدم اتـســاق المعلومات
وتضاربها ،مما يعوق فرص نمو
الكيانات التجارية.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي ت ـ ـ ـضـ ـ ــافـ ـ ــر ج ـ ـهـ ــود
«مارمور» و«تاك» بشكل كبير إلى
تعزيز القدرات في مجاالت تقييم
المخاطر وأساليب اإلدارة القائمة
عـلــى األدلـ ــة أو الـقــابـلــة للقياس
الـ ـكـ ـم ــي ،والـ ـت ــي ي ـع ـت ـمــد عـلـيـهــا
األطراف ذات العالقة ،مثل البنوك،
في ضمان تحقيق األداء األمثل
وال ـح ـك ـمــة ف ــي ات ـخ ــاذ ق ــرارات ـه ــم
التجارية واالستراتيجية.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذه الـشــراكــة
الـمـهـمــة ،ق ــال إم آر راغـ ــو ،نــائــب
الرئيس التنفيذي إلدارة األبحاث
في «المركز» والمدير العام لشركة
مارمور مينا إنتليجنس« :نحن
أم ـ ــام ش ــراك ــة م ـث ـمــرة لـلـطــرفـيــن،
ً
«مــارمــور» و«تــاك» ،نظرا المتالك
ك ــا الـشــركـتـيــن ق ـ ــدرات مـتـعــددة
ً
يمكنها أن تتحد وتندمج جيدا
لتقديم نـمــوذج شــراكــة فريد من
نــوعــه يـســاهــم فــي ســرعــة إنـتــاج
البحوث المبتكرة التي ينشدها
المعنيون في الكويت وبقية دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي في
ً
الــوقــت ال ــراه ــن ،وخ ـصــوصــا في
ظــل تقلبات الــواقــع االقـتـصــادي
والتجاري».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال د .ت ـي ــري
أبوتيكير ،ر ئـيــس مجلس إدارة
ً
«ت ــاك»« :يسعدنا أن نـكــون طرفا
في هذا التعاون البحثي الواعد
مع «مــارمــور» ،حتى يتسنى لنا
الجمع بين ما تمتلكه من دراية
ع ـم ـي ـق ــة ب ـخ ـص ــائ ــص وق ـض ــاي ــا
ً
ً
هــذه المنطقة اقتصاديا وماليا
وخبرات طويلة بأسواق منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي،
وب ـيــن ال ـم ـقــدرات ال ـتــي نمتلكها
م ـ ــن حـ ـي ــث الـ ـنـ ـم ــذج ــة ال ـم ــرك ـب ــة
والـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات ال ـم ـس ـت ـن ــدة إل ــى
البيانات للمخاطر والفرص في
هذه المنطقة».

عبدالله التركيت
العملية لممثلي الشركات األعضاء
إذ تم بحث العديد من اإلشكاليات
مع هيئة أسواق المال في مقدمتها
ال ـت ـص ــوي ــت ال ـت ــراك ـم ــي وح ـمــايــة
حـ ـق ــوق األقـ ـلـ ـي ــة ،نـ ـم ــوذج اع ــرف
عـمـيـلــك ،والـ ـم ــزاي ــدة ع ـلــى حصة
من أسهم رأسمال شركة بورصة
الكويت ،بخالف القواعد الخاصة
بــأن ـظ ـمــة االس ـت ـث ـم ــار ال ـج ـمــاعــي
ال ـت ـعــاقــديــة ،وش ـ ــروط وإج ـ ــراءات
إصــدار نظام خيار شــراء األسهم
للموظفين.
وب ـيــن أن االتـ ـح ــاد ت ـع ــاون مع
وزارة التجارة والصناعة إليجاد
حلول عملية لمعوقات إجــراءات
الجمعيات العمومية وآلية أمين
حفظ سجل المساهمين ،وتوزيع
أرب ــاح على المساهمين ،كما تم
الـتـنـسـيــق مــع وزارة الـمــالـيــة في
إعداد الفئات الضريبية.
ولفت إلى تناول الموضوعات
ً
شــرحــا لـمــرســوم ضــريـبــة الــدخــل
والقرارات والتفسيرات الملحقة به
وحصر أعمال الشركات األجنبية
التي تعمل في الكويت من خالل
تـ ــزويـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـك ـش ــف دوري
للتعاقدات وتحديد ضابط اتصال
مع الوزارة.
من جانب آخر ،تحدث التركيت
ع ـ ــن اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام اتـ ـ ـح ـ ــاد شـ ــركـ ــات
االستثمار خالل الفترة الماضية
بـعـقــد سـلـسـلــة م ــن االج ـت ـمــاعــات
لبحث اآلثار المترتبة على عملية
تقسيم األسواق وتوزيع الشركات
على  3شــرائــح فــي الـبــورصــة هي
األول والرئيسي والمزادات ،ومدى

مالءمة مثل هذه اإلجراءات لطبيعة
ً
األس ـ ــواق ف ــي ال ـكــويــت خـصــوصــا
أن ال ـس ــوق الـمـحـلــي يـعــانــي أزم ــة
في السيولة منذ سنوات طويلة،
ألسـ ـب ــاب مـخـتـلـفــة كـ ــان تستحق
معالجة منذ الوهلة األولى.
وقال» إن حل مثل هذه المشكلة
ً
ً
لم يكن ليتطلب تقليال أو تخفيضا
لمكانة شركات عريقة ال تتحمل
م ـســؤول ـيــة ض ـعــف ال ـس ـيــولــة في
السوق ،إذ إن مثل هــذه الشركات
الـ ـت ــي قـ ــد ت ـع ــان ــي مـ ــن ال ـس ـيــولــة
المنخفضة تتمتع مـنــذ عقدين
بنظم قــو يــة للحوكمة ،ومعايير
قوية لإلفصاح ،وجودة عالية من
األرباح».
وأش ــار إلــى أنــه على الــرغــم من
تـلــك الـمـعـطـيــات اإليـجــابـيــة التي
تـتـمـتــع ب ـهــا الـ ـش ــرك ــات ،ف ــإن ــه تم
تقييمها ً
بناء على درجــة سيولة
أسهمها ،بغض النظر عن أدائها
ونتائجها المالية ونمو إيراداتها
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة وت ـ ــوزي ـ ــع األربـ ـ ـ ــاح
النقدية.
وأضـ ــاف أن هـنــاك الـعــديــد من
الـشــركــات الكبرى الـتــي ال تتمتع
ب ـق ــدر عـ ــال م ــن ال ـس ـيــولــة بسبب
القطاع التي تنتمي له ،أو نتيجة
انـ ـخـ ـف ــاض الـ ـتـ ـع ــوي ــم الـ ـ ـح ـ ــر ،أو
ألسباب أخرى على غرار انخفاض
ت ــذب ــذب ال ـس ـهــم وال ـ ــذي يـقـلــل من
رغبة المتداولين أو المضاربين
لــه ،فــي الــوقــت ال ــذي تتصدر فيه
األسهم الصغيرة المؤشرات األكثر
ً
تداوال على أساس يومي لعوامل
المضاربات وغيرها.
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«كميفك» ترعى إنشاء «»ETF
المدرج في أسواق المال األوروبية
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت
ش ـ ــر ك ـ ــة HANetf
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــريـ ـ ـ ـط ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ـ ـ ــرات
الـمـتــداولــة ()ETF
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مــع
ش ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ــة FTSE
( Russellكمدير المؤشر)
وشركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي  -كميفك
(كراع رئيس ومستشار استثماري) بإنشاء أول صندوق
مـتــداول ( )ETFيتبع مــؤشــر%15 FTSE Kuwait All-Cap
 Cappedسيدرج في سوق لندن المالي وبورصة إيطاليا
وسوق  XETRAاأللمانية ،حيث يستثمر في أسهم الشركات
الكويتية المدرجة ضمن الـمــؤشــرات العالمية لألسواق
الناشئة (.FTSE Russell ،S&P Dow Jones ،(MSCI
جاءت خطوة كميفك كراع رئيس ومستشار استثماري
للصندوق ،بـهــدف وضــع الـكــويــت على خريطة األس ــواق
ً
المالية العالمية ،تماشيا مع دعوة سمو األمير في جعل
الكويت مركزا ماليا إقليميا ورؤية الحكومة المستقبلية
 2035تحت شعار «الكويت جديدة» وتوجهات هيئة أسواق
المال في تطوير سوق المال بدولة الكويت ،حيث يعتبر
ه ــذا الـصـنــدوق بمنزلة نــافــذة اسـتـثـمــاريــة سهلة لتدفق
اال سـتـثـمــارات األجنبية للكويت ،وتمكين المستثمرين
األجانب من االستثمار في أسهم الشركات الكويتية بأقل
مخاطر خارجية ممكنة وبأقل التكاليف ومتاح للتداول
بمعظم العمالت الرئيسة (دوالر ،يورو ،جنيه استرليني)
السيما بعد أن تم تصنيف بورصة الكويت كسوق مالي
ناشئ من معظم مؤشرات التصنيف العالمية ،مما يجعل
وحــدات الصندوق وأسهم الشركات المكونة منه جاهزة
الستقطاب استثمارات أجنبية قد تفوق قيمتها ملياري
دينار خالل األعوام من .2021 - 2018
وقــد شهدت أسهم الشركات المدرجة ضمن مؤشرات
التصنيف العالمية اهتماما كبيرا من ِقبل المستثمرين
األ جــا نــب ،حيث بلغت قيمة التدفقات النقدية األجنبية
لالستثمار في تلك الشركات خالل األشهر الــ 6الماضية
(سبتمبر  - 2018مارس  )2019ما يقارب  450مليون دينار.
يعد صندوق KMEFIC FTSE Kuwait Equity UCITS ETF
أول صندوق مدرج في أسواق المال األوربية يستثمر في
األوراق المالية للشركات الكويتية ومتوافق مع المتطلبات
التنظيمية الموحدة ألسواق االتحاد األوروبي وتعهدات
االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل
« ،»UCITSويتبع الصندوق مؤشرFTSE Kuwait All-Cap
 ،Capped Index %15وب ـه ــذا يـحـقــق ال ـص ـنــدوق الـحــل
األمثل للمستثمرين األجانب ،ليمكنهم من االستثمار في
أسهم الشركات الكويتية بكل سهولة ومرونة واالستفادة
مــن النمو المتوقع فــي االقـتـصــاد الـكــويـتــي ،حيث ُصمم
مؤشر َ Capped %15 FTSE Kuwait All-Capليتبع أداء
أسهم الشركات الرأسمالية الكبيرة والمتوسطة الكويتية
الـمــدرجــة ضمن مــؤشــرات التصنيف العالمية لــأســواق
الناشئة ،والذي حقق إرتفاع نسبتة  %29خالل عام 2017
و %17.5خالل عام  ،2018وبمعدل ارتفاع سنوي خالل آخر
 3سنوات بنسبة  21.7في المئة.
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آل ثاني :رؤيتنا في الشركة متطابقة مع رؤية «كويت جديدة »2035
جراح الناصر

لن يحتاج
اإلنسان بعد
 30سنة مقبلة
الخروج من
منزله لقضاء
أي أمر

مبارك الصباح

مواكبة
العالم الرقمي
ضرورة

المطوع

لن نقبل
لعمالئنا بما
هو أقل من
ً
األفضل دائما

البابطين

أ ط ـ ـل ـ ـقـ ــت «  »Ooredooأول
خ ــدم ــة مـ ــن ن ــوع ـه ــا فـ ــي ال ـب ــاد
بـ ـعـ ـن ــوان « ،»ANAمـ ــن شــأ ن ـهــا
إحـ ـ ـ ـ ــداث ثـ ـ ـ ــورة رقـ ـمـ ـي ــة ن ــوع ـي ــة
عـلــى كــل الـمـسـتــويــات ،إذ تتيح
للعميل تصميم الخدمة حسب
ً
ً
م ــا ي ـ ــراه م ـن ــاس ـب ــا لـ ــه ،ان ـط ــاق ــا
م ــن اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الـمـتـعـلـقــة
ً
بــالـتـحــول الــرقـمــي ،وإي ـمــانــا من
ال ـش ــرك ــة ب ــإث ــراء ح ـي ــاة ال ـع ـمــاء
الرقمية أينما كانوا.
وأ ف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت «  »Ooredooفــي
مؤتمر صحافي نظمته صباح
أمس ،في فندق ،»Four» Seasons
بـ ـ ـ ــأن خ ـ ــد م ـ ــة « »ANAص ـم ـمــت
بــالـشــراكــة مــع شــركــة «Matrixx
 »Softwareالمتخصصة ببرامج
االت ـ ـص ـ ــاالت ال ـم ـت ـق ــدم ــة ،ودعـ ــم
مشتركي االتـصــاالت على شراء
وإدارة ومشاركة ودفع الخدمات
الرقمية.
وتعد « »Ooredooأول شركة
ات ـص ــاالت ف ــي ال ـس ــوق الـكــويـتــي
تـطـلــق مـثــل ه ــذه ال ـخــدمــة ،الـتــي
ً
ً
ً
تـ ــوفـ ــر مـ ـنـ ـتـ ـج ــا رق ـ ـم ـ ـيـ ــا ك ــام ــا
ً
م ـخ ـص ـصــا بـشـكــل ف ـ ــردي يتيح
ل ـل ـع ـم ــاء ال ـت ـح ـك ــم الـ ـك ــام ــل فــي
بـ ـ ــاقـ ـ ــات االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك وال ـ ـعـ ــوالـ ــم
الـ ـ ــرق ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ويـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــل ع ـل ـي ـه ــم
ال ـ ـشـ ــراء واالس ـ ـت ـ ـخـ ــدام وال ــدف ــع
مـقــابــل ال ـح ـصــول عـلــى خــدمــات
« »Ooredooمباشرة من هواتفهم
النقالة.
ويـ ــؤكـ ــد إط ـ ـ ــاق « »ANAمــن
جديد مكانة « »Ooredooالكويت
ك ـش ــرك ــة رائ ـ ـ ــدة ف ــي الـ ـس ــوق فــي
مـ ـج ــال الـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي ،بـعــد
أن ق ــادت الـعــديــد مــن الـمـبــادرات
ال ـ ـح ـ ـصـ ــريـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ،م ـثــل
ط ــرح أول « »eSIMفــي الـكــويــت،
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارب الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــدة ل ـل ـج ـيــل
ال ـخ ــام ــس ،إل ــى جــانــب شبكات
« »Ooredooالفائقة الحائزة على
جــوائــز عــدة تــأتــي هــذه الخطوة
ً
ال ـ ـيـ ــوم ل ـت ـع ــزز م ـ ـج ـ ــددا ت ـجــربــة
العمالء بالخدمات الرقمية.
وستحرص « »Ooredooعلى
أن تكون « »ANAالمنصة المثلى

للشباب في الكويت والمساعدة
فــي تــزويــد الـشـبــاب مــن العمالء
األذك ـ ـيـ ــاء وال ـم ـه ـت ـم ـيــن ب ــأح ــدث
ت ـك ـنــولــوج ـيــا االت ـ ـصـ ــاالت وبـمــا
ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع خـ ـط ــط ال ـت ـح ــول
ال ــرق ـم ــي ورؤيـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت New
.Kuwait 2035
وفــي الجلسة الـحــواريــة التي
ن ـظ ـم ـت ـه ــا «  »Ooredooب ـه ــذه
المناسبة ،أكد الرئيس التنفيذي
لدى « »Ooredooالكويت الشيخ
محمد بــن عبدالله آل ثــانــي ،إن
رؤيــة الشركة تتطابق مــع رؤيــة
«كـ ــويـ ــت ج ـ ــدي ـ ــدة»  2035ال ـت ــي
ترتكز على التحول الرقمي على
كل الصعد.
وقال آل ثاني ،إن «»Ooredoo
ال ـي ــوم ألن ـهــا مـ ــزود لــاتـصــاالت
تقدم من خــال الهواتف الذكية
الـخــدمــات عبر رؤيتها للتحول
الــرق ـمــي ،بــاعـتـبــارهــا ت ـقــود هــذا
الـ ـتـ ـح ــول ،وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى اعـ ـت ــزام
ً
الشركة حاليا اإلعالن عن إطالق
« »ANAلتؤكد أنها تضع العميل
نصب عينها لتلمس متطلباته
واحتياجاته وتمكن نفسها من
تقديم هذه المتطلبات.
وأ كـ ــد أن « »Ooredooكــا نــت
السباقة فــي المنطقة مــن خالل
تقديم « »eSIMو»»Apple Watch
واليوم هي بصدد إثــراء تجربة
العميل ،والتحول الرقمي وذلك
ً
تأكيدا لمبدئها بسماع العميل
وتـقــديــم خــدمــة تـنــاسـبــه أطلقت
« »ANAو مـ ـ ـ ــن خـ ــا ل ـ ـهـ ــا نـ ـق ــدم
لـ ــه الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ـص ـم ـمــة حـســب
اح ـت ـيــاجــاتــه وه ــي ب ــاق ــة رقـمـيــة
تطرح للمرة األولى في الكويت.
وشــاركــت مجموعة مــن رواد
األعمال في الجلسة الحوارية ،في
نقاش أداره مجبل األيوب مدير
أول إدارة االت ـص ــال المؤسسي
لدى « »Ooredooالكويت تحدثوا
عــن مـشــاريـعـهــم الـتـجــاريــة التي
أس ـســوهــا ،مـقــدمـيــن نصائحهم
وخبراتهم التي اكتسبوها خالل
ال ـس ـنــوات ال ـمــاض ـيــة ،ف ــي مـجــال
التجارة اإللكترونية والتنافس

«التجارية»« :إشراقة أمل  »7يحتفل
بإبداعات ذوي االحتياجات

ً
متحدثا خالل الجلسة الحوارية
آل ثاني
التنفيذي – فــاورد (Floward.
 )comعبدالعزيز اللوغاني ،في
م ـعــرض رده عـلــى س ــؤال بـشــأن
تقييم المنافسة في عالم التجارة
اإللكترونية ،إن المنافسة تبنى
على أساس المعايير التي يفكر
بها المستهلك ،ومنها الجودة،
تشكيلة واسعة ،أسعار منافسة،
س ـه ــول ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ـط ـب ـيــق/
الموقع ،سرعة التوصيل وخدمة
عمالء مميزة.
وأضاف اللوغاني ،أن اختراق
هـ ـ ــذه ال ـم ـن ــاف ـس ــة هـ ــو ال ـت ــرك ـي ــز
على النقاط المذكورة أعــاه ،ثم
التفكير بـمــدى ارت ـبــاط الخدمة
أو المنتج بمشاعر المستهلك
م ــن ج ـه ــة ،وت ــأث ـي ــره ع ـلــى حـيــاة
ال ـم ـس ـت ـه ـلــك ال ـش ـخ ـص ـيــة وع ـلــى
ً
المجتمع ،مبينا أن التركيز على
هــذه النقاط ومحاولة التنافس
مـ ــن خ ــال ـه ــا ت ـج ـعــل ل ـل ـشــركــات
ً
ً
م ــوق ـع ــا م ـت ـم ـي ــزا ع ـل ــى خــري ـطــة
الـ ـتـ ـن ــاف ــس فـ ــي عـ ــالـ ــم الـ ـتـ ـج ــارة
اإللكترونية.
مــن جانبه ،قــال المدير العام
لشركة «غالية» للدعاية واإلعالن
ع ـب ــدال ــرزاق ال ـم ـطــوع ،إن ــه درس

«كيبيك» و«المهندسين»
تتفقان على شراكة استراتيجية

جانب من المهرجان
ً
اختتمت الشركة التجارية العقارية ،انطالقا من
دورها الريادي في مجال المسؤولية االجتماعية،
ً
أمس ،مهرجان «إشراقة أمل  »7تحت شعار «معا
نبني األمـ ــل ...شــاركــونــا فــرحـتـهــم» ،ال ــذي عقدت
فعالياته بالتزامن مع عيد األم وعيد السرة في
مجمع سيمفوني ستايل ،الــذي تزين بإبداعات
ومواهب أبنائنا من ذوي االحتياجات الخاصة،
تحت ر عــا يــة الرئيس الفخري للنادي الكويتي
ا لــر يــا ضــي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله
الخليفة الصباح وحضور رئيس مجلس اإلدارة
عبدالفتاح معرفي.
وقــالــت ال ـشــركــة فــي ب ـيــان صـحــافــي أم ــس ،إن
ً
المهرجان تخلله أيضا عرض حصري من فرقة

الرقمي لمن يرغب ببدء مشروع
جديد في هذا المجال.
م ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت فـ ــرح
البابطين المدير اإلبداعي لشركة
 Group Xenالتي تدير نحو 7
م ـج ــاالت مـخـتـلـفــة م ــن األع ـم ــال،
إن «مـ ـ ــا دفـ ـعـ ـه ــم إلـ ـ ــى ال ـت ـن ــوي ــع
والتشعب فــي مـجــاالت مختلفة
إيـ ـم ــانـ ـه ــم الـ ـ ـت ـ ــام ب ـ ـ ــأن ال ـع ـم ـيــل
يستحق األفضل ،فإذا أيقنا أننا
نملك القدرة في تقديم سلعة أو
خدمة جديدة أو منافسة للمتاح
ف ــي ال ـس ــوق ،ل ــن ن ـت ــردد ف ــي ذلــك
لكن بشرط أن نكون على درايــة
تــامــة ب ـمــا ن ـقــدم لـعـمـيـلـنــا ألنـنــا
ً
دائـمــا نضع أنفسنا في موضع
ال ـع ـم ـي ــل ،ف ـل ــن ن ـق ـب ــل ب ــأق ــل مــن
ً
األفضل دائما».
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـبـ ــاب ـ ـط ـ ـيـ ــن ف ــي
كلمتها ،أن «ذلك التشعب يربطه
ع ـن ـص ــر أسـ ــاسـ ــي هـ ــو الـ ـج ــودة
وال ـم ـص ــداق ـي ــة ف ــي ك ــل م ـجــاالت
العمل ،ولن نبخل بأن نغدق على
عمالئنا بما نحب أن يـقــدم لنا
وبذلك يفوز الطرفان».
وعما إذا كانت لديهم خطط
إقليمية للتوسع ،ومــا األولوية
فــي هــذه الخطة ،أش ــارت إلــى أن
نــادي سـبــارك الــريــاضــي يحظى
اآلن بـنـصـيــب األس ـ ــد م ــن حيث
ن ـ ـضـ ــوج ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع وقــاب ـل ـي ـتــه
ً
ً
للتوسع إقليميا وعالميا  ،ألنه
عالمة «مــاركــة» تجارية مسجلة
مبنية على العلم الرياضي ،كما
يحظى بشعبية كبيره لله الحمد،
مما دفعنا للتفكير في اتخاذ هذا
القرار ،مضيفة ،إن هذا المشروع
«ي ـل ـخــص ج ـهــدهــم إلعـ ـ ــداد هــذه
ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة م ــن خــدمــات
ومدربين من ذوي االختصاصات
الرياضية المختلفة ،التي تتيح
لعمالئنا فرصة اختيار المناسب
لـهــم ،وبــاقــة مــن أح ــدث األجـهــزة
في عالم الرياضة ،وبذلك يتمتع
العميل بتجربة رياضية متفردة
تتميز عن الغير».
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر
الشريك -فيث كابيتال والرئيس

«بــول ـيــود» الــذيــن ام ـت ـعــوا ال ـط ــاب ،الـمـشــاركـيــن،
وجميع الحضور ،إضافة إلى العديد من العروض
المسرحية الفنية واألدبية ،واألنشطة والفعاليات،
التي أبرزت قدرات ودور هذه الفئة من المجتمع
في دفع عجلة التنمية.
وكان لهذا المهرجان األثر الكبير في تواصل
الجهات المعنية والرعاة بما يسهم في خلق بيئة
ً
أفضل ومستقبل أكثر اشــراقــا ألبنائنا من ذوي
االحتياجات الخاصة.

اتفقت جمعية المهندسين الكويتية والشركة الكويتية
للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) ،على تفعيل التعاون
ب ـيــن مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي وال ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي ،مع
اإلعــداد لتحويل العالقة بين الجمعية والشركة إلى شراكة
اسـتــراتـيـجـيــة ،مــن خ ــال ال ـت ـعــاون فــي فـعــالـيــات ومــؤتـمــرات
هندسية ،واالستفادة من الجمعية في مجالي التدريب المهني
واالستشارات.
جــاء ذلــك خــال استقبال الــرئـيــس التنفيذي بــالــوكــالــة لـ
«كيبيك» م .حاتم العوضي ،ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون
اإلدارية والمالية محمود أبل ،لرئيس الجمعية م .فيصل العتل،
وأمين الصندوق م .علي الفيلكاوي بمقر الشركة.
وبينما أش ــاد م .العتل بـتـجــاوب الـعــوضــي وأب ــل ،معربا
عــن أمـلــه بمزيد مــن الـتـعــاون خــال الـفـتــرة المقبلة وتعزيز
الشراكة بين الجانبين ،لفت الى أنه قدم الشكر للشركة على
إسهاماتها في مجال توظيف المهندسين واستيعاب األعداد
المتزايدة منهم ،مع التركيز على مشروعي اإلحالل والوصف
الوظيفي للمهن الهندسية الذي تقوم الجمعية بإعداده مع
كلية الهندسة بجامعة الكويت.
وأشار العتل إلى االهتمام والتشجيع الذي لقيته الجمعية
مــن اإلدارة العليا فــي «كـيـبـيــك» إلن ـشــاء أول محطة بالبالد
لتزويد السيارات بالكهرباء ،والتي تقوم الجمعية حاليا على
تصميمها واالستعداد إلنشائها قريبا.
وأوضح أن اللقاء تناول تجاوب وزير الكهرباء والماء وزير
النفط د .خالد الفاضل والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول
الكويتية م .هاشم هاشم مع الجمعية ،إلنهاء مشكلة مهندسي
البترول المتقدمين للعمل في المؤسسة وشركاتها.

اإلعـ ـ ــام ،وع ـنــدمــا ع ــاد للكويت
عــام  ،2010أراد االنطالق بفكرة
جديدة من واقع تخصصه ،لكنه
ل ـم ــس أن اإلعـ ـ ـ ــام فـ ــي ال ـكــوي ــت
بـ ـح ــاج ــة لـ ـتـ ـط ــوي ــر ،وم ــواكـ ـب ــة
لـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ـع ــال ـم ــي
ً
والــرق ـمــي ،خـصــوصــا فــي مجال
االنـتـشــار والـتــوســع فــي اإلعــان
وتطوير طرقه التقليدية.
وقال المطوع ،إنه عندما طرح
ف ـكــرتــه ب ــإن ـش ــاء ش ــرك ــة لــإعــام
االلكتروني لم تكن الفكرة مقبولة
ً
بالشكل الـمـطـلــوب ،مـشـيــرا إلــى
أن ــه اس ـت ـطــاع تــأس ـيــس الـشــركــة
بسواعد كويتية شابة.
م ــن جــانـبــه ت ـحــدث الـمـخـتــرع
ورج ـ ــل األعـ ـم ــال ال ـش ـيــخ م ـبــارك
ن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح عـ ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــاء
ً
االص ـط ـن ــاع ــي م ـق ــدم ــا ن ـب ــذة عن
الـ ـ ــواقـ ـ ــع االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي وك ـي ـف ـيــة
االس ـت ـف ــادة م ـنــه ف ــي الـمـشــاريــع
سـ ــواء ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـشــركــات
ً
واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،م ـب ـي ـن ــا إي ـج ــاب ـي ــات
وسلبيات هذا التطور الجديد.
وتوقع الشيخ مبارك الصباح،
أنـ ــه خـ ــال  30س ـن ــة م ـق ـب ـلــة ،لــن
ي ـح ـتــاج اإلنـ ـس ــان ل ـل ـخ ــروج من

م ـنــزلــه ل ـق ـضــاء أي أم ـ ــر ،فحتى
عمله يمكن أن يؤديه في المنزل
ً
عن طريق التكنولوجيا ،معربا
ع ـ ــن أم ـ ـلـ ــه ب ـ ـ ــأن ت ـت ـح ـق ــق رؤي ـ ــة
ً
الـكــويــت  2035وف ـقــا للتطورات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـت ــي يـشـهــدهــا
العالم.
واغ ـ ـت ـ ـنـ ــم ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ل ــإع ــان
عــن ب ــراءة اخـتــراع كــأول مواطن
كويتي عربي يخترع طائرة من
غير طيار في  9أشكال مختلفة،
تـ ـ ــدور وي ـت ـغ ـيــر ش ـك ـل ـهــا حـســب
الغرض الـمــراد االستفادة منها
ً
فيه ،قائال إنها مسجلة كبراء ة
اخ ـت ــراع فــي ال ــوالي ــات المتحدة
األميركي.
وتـحــدث عــن مشروعه القائم
ً
حـ ــا ل ـ ـيـ ــا  Tellyو ه ـ ـ ــو مـ ـش ــروع
خليجي إعالمي عبارة عن منصة
إعالمية بالتعاون مع تلفزيون
ً
الكويت مبينا أ نــه تطبيق على
الهواتف الذكية بعدد  3ماليين
ً
متابع شهريا ،ويعمل عليه نحو
ً
 15موظفا ،وأغلب المستفيدين
منه هــم الطلبة المغتربون في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة،
ً
مشيرا إلى أنه حصل على المركز

الرابع كأكثر برنامج تم تحميله
مــن  app storeوحـصــل على 4
نجمات تقييم.
وفي ختام الحلقة النقاشية،
قـ ـ ــال نـ ــاصـ ــر داوود مـ ــن ف ــري ــق
تسويق « »Ooredooإن الشركة
صممت بــا قــة يمكن للعميل أن
يـصـمـمـهــا ك ـي ـف ـمــا ش ـ ــاء ،حـســب
ً
اخ ـت ـي ــارات ــه واح ـت ـيــاجــاتــه ب ــدءا
من اختيار رقــم الهاتف ،وحجم
استخدام اإلنترنت أو المكالمات
أو أي ا حـ ـتـ ـي ــا ج ــات م ـ ــن خ ــال
الباقة ،بالتالي يمكن لكل شاب
يستخدمها أن « يـفـصــل» باقته
حسب احتياجه ،لتعبر عنه.

التنافس يجب
أن ينطلق
من عدة نقاط
أهمها جودة
الخدمة

اللوغاني

«أسيكو المجموعة» تدعم طالب
الهندسة المعمارية

جانب من الزيارة
ق ــام ــت «أس ـي ـك ــو ال ـم ـج ـم ــوع ــة» ،أخ ـ ـيـ ــرا ،بــدعــم
فـعــالـيــات بــرنــامــج « »Coalesceال ـخــاص بطالب
الهندسة المعمارية ،والذي تم تنظيمه على مدار
ثالثة أيام ،بالتعاون بين هب غاليري بالكويت
وجمعية طــاب الهندسة المعمارية الكويتية.
وهدفت هذه المبادرة ،الفريدة من نوعها ،والتي
أقيمت في مقر هب غاليري ،إلــى دعــم وتشجيع
طالب الهندسة المعمارية والخريجين ،من خالل
منصة تمكنهم من عرض أعمالهم الفنية والتعبير
عن أنفسهم ُ
بحرية.
وقد تضمنت فعاليات « »Coalesceفي نسخته
ال ـثــان ـيــة ورش ع ـمــل فـنـيــة أج ــري ــت ت ـحــت ق ـيــادة
الطالب المشاركين ،إضافة إلى معرض مخصص

إلبراز اللوحات الفنية وفنون التصوير والنحت
وغـ ـي ــره ــا .ك ـم ــا ش ـم ــل الـ ـح ــدث م ـن ــاظ ــرة خــاصــة
بالمجال ،بقيادة خبراء وشخصيات بــارزة في
مجتمع الهندسة المعمارية.
وخــال هــذا الـحــدث الـخــاص ،أقيمت مسابقة
دعــت مجموعات من طــاب الهندسة المعمارية
لتنفيذ أعمال ومجسمات فنية ،والتي تم تقييمها
من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من أساتذة الهندسة
المعمارية البارزين ،ليحصل الفريق الفائز على
فرصة تدريب استثنائية مع كل من فريق «أسيكو
الـبـيــوت» وفــريــق قـســم «إدارة تصميم األع ـمــال»
التابعين لـ«أسيكو المجموعة».

« :»HUAWEI Mate Xعصر جديد من الهواتف الذكية
القابلة للطي والمزودة بالذكاء االصطناعي
يعتبر هاتف « »HUAWEI Mate Xأحدث
اب ـت ـكــارات ه ــواوي فــي عــالــم شـبـكــات الجيل
ً
ً
الخامس ،وربما يكون أمرا سهال أن تصنع
ً
ً
هاتفا قابال للطي مع جزأين أحدهما شاشة
واآلخ ـ ــر لــوحــة م ـفــات ـيــح ،ل ـكــن ك ـيــف تمكنت
هـ ـ ــواوي م ــن ص ـنــع ج ــزأي ــن قــاب ـل ـيــن لـلـطــي،
وكالهما شاشة ،وخلق أسلوب تفاعل جديد
بين الجهاز والمستخدم؟
ي ـع ــود ك ــل ال ـف ـضــل ف ــي هـ ــذا إلـ ــى مـفـصــل
ج ـنــاح ال ـص ـقــر م ــن ه ـ ــواوي Falcon Wing
 Mechanical Hingeوال ــذي كــان وراء هــذا
اإلنجاز الهائل.
وعـ ـن ــدم ــا ت ــم ع ـ ــرض ه ــات ــف «HUAWEI
 »Mate Xوألول مــرة فــي مــؤتـمــر برشلونة
العالمي للهاتف النقال  ،2019لقي مفصل
ج ـنــاح ال ـص ـقــر م ــن ه ـ ــواوي Falcon Wing
 Mechanical Hingeالكثير من االستحسان
بسبب تصميمه األنيق وأدائه المذهل.
وحـصــد هــاتــف «HUAWEI Mate X» 31
جائزة من منصات إعالمية مختلفة حضرت
ال ـف ـعــال ـيــة وفـ ــاز ب ـجــائــزة غ ـلــومــو GLOMO
ألفـ ـض ــل جـ ـه ــاز نـ ـق ــال م ـت ـص ــل فـ ــي مــؤت ـمــر
برشلونة العالمي للهاتف النقال .2019

هاتف ذكي وجهاز لوحي ضمن جهاز واحد
يــدعــم مفصل جـنــاح الـصـقــر مــن ه ــواوي
 Falcon Wing Mechanical Hingeالحركة
والفتح واإلغ ــاق لهذا الهاتف ويسهم في
إث ــراء جـمــالـيــات ه ــذا الـجـهــاز والـجـمــع بين
أفضل التقنيات واألنــاقــة .ويشبه عمل هذا
الـمـفـصــل حــركــة جـنــاحــي الـصـقــر وم ــن هنا
أتت التسمية.

لون أزرق نجمي جديد
قدمت هواوي مع هاتف «HUAWEI Mate
 »Xاللون الجديد األزرق النجمي .استوحي
هذا اللون من سماء مغطاة بنجوم متألقة.
ويـبــدو أن خلفية الجهاز صنعت مــن مــادة
جديدة – من الصعب تخمين ما هي – لكنها
تبدو نظيفة ومتألقة.

شاشة عرض مرنة
يأتي هاتف « »HUAWEI Mate Xبشاشة
ع ــرض  OLEDم ــزدوج ــة يـبـلــغ قـيــاسـهــا 6.6

ب ــوص ــات وه ــي بـحــق شــاشــة ع ــرض كــامـلــة
 .FullViewوعند فتح الجهاز نحصل على
حاسوب لوحي قياس  8بوصات وسماكة
 5.4م ـلــم ،بـ ــدون إطـ ــار أو أي ــة ثـلـمــات حيث
يحصل المستخدمون على وا جـهــة عرض
استثنائية .عــاوة على ذلــك ،زودت هواوي
هــذا الجهاز بتقنية تبديد ح ــرارة متقدمة
ألغراض السالمة واألمان.

شاشة عرض ضخمة ومزدوجة
الـتـنـقــل بـيــن نـمـطــي هــاتــف ذك ــي وجـهــاز
ل ــوح ــي هـ ــي خـ ـب ــرة جـ ــديـ ــدة ل ـم ـس ـت ـخــدمــي
ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة .تـتـمـيــز ش ــاش ــة ال ـعــرض
ا ل ـكــا م ـلــة  FullView displayع ـلــى هــا تــف
« »HUAWEI Mate Xبأنها مرنة مع واجهة
 .OLEDوألن ـهــا تفتح وتـغـلــق فــإنـهــا تسهم
نـحــو إثـ ــراء جـمـيــع س ـي ـنــاريــوهــات الـتــرفـيــه
واالنتاجية.

كاميرا  2في 1
تشتهر هواتف هواوي بكاميراتها القوية

والممتازة ويحتوي هاتف «HUAWEI Mate
 »Xذو الجسد النحيل على ثــاث كاميرات
اليكا يتضاعف عملها ككاميرات أمامية أو
خلفية .إضافة إلى التقاط الصور وتسجيل
مقاطع الفيديو ،يقدم هذا الهاتف ميزة غير
مسبوقة في هاتف ذكي وتسميها هواوي
التصوير العكسي أو .Mirror Shooting

زر تشغيل وبصمة إصبع
يتضاعف عمل زر التشغيل هنا كبصمة
ً
أصـ ـب ــع ل ـف ـتــح ق ـف ــل ال ـه ــات ــف أي ـ ـضـ ــا .وف ــور
التشغيل يـصــادق ويـتـعــرف هــذا الجهاز
عـلــى هــويــة الـمـسـتـخــدم ،للحفاظ
ع ـلــى خ ـصــوص ـيــة الـجـهــاز
والمعلومات.

رقاقة معالجة
ت ــم ت ــزوي ــد هــاتــف «»HUAWEI Mate X
بأحدث رقاقات المعالجة من هواوي بالونغ
 )Balong 5000( 5000الـمـتـعــددة األنـمــاط
ً
والتي تدعم تقنية  7نانومتر ،وتدعم أيضا

شبكات االت ـصــال  2و  3و 4و  5فــي رقاقة
واحــدة وتقدم سرعات تحميل قياسية في
شبكات الجيل الخامس تبلغ  4.6Gpsعلى
ً
نطاق ( Sub-6GHzنظريا).

بطارية  4.500مللي أمبير
يحتوي هاتف « »HUAWEI Mate Xعلى
بـطــار يــة ضخمة بسعة  4.500مللي أمبير
ساعي .ويستغل الهاتف تقنية
حـ ـ ـ ـف ـ ـ ــظ ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة

ال ــذك ـي ــة ال ـم ــدع ــوم ــة ب ــال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
لترشيد استهالك الطاقة وتلبية المطالب
الكبيرة للبطاريات في عصر شبكات الجيل
الخامس.
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مؤشرا البورصة العام واألول يواصالن المكاسب
والسيولة  48.6مليون دينار
علي العنزي

ً
حقق السوق األول نموا
ً
كبيرا تجاوز نسبة  1في المئة
للجلسة الثانية على التوالي.

س ـج ـل ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
الــرئـيـسـيــة ال ـثــاثــة ارت ـفــاعــا ف ــي تـعــامــات
جـلـســة أم ــس ،حـيــث ارت ـفــع مــؤشــر الـســوق
العام بنسبة  0.77في المئة تعادل 41.47
نقطة ،ليقفل على مستوى  5414.34نقطة،
وس ــط سـيــولــة بـلـغــت  48.6مـلـيــون ديـنــار
وبكمية أسهم متداولة بلغت  217.3مليون
سهم نفذت من خــال  7230صفقة ،بينما
ربـ ــح م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول بـنـسـبــة  1في
المئة هي  60.62نقطة ،مقفال على مستوى
 5749.92نقطة بسيولة بلغت  41.5مليون
دينار ،وبكمية أسهم متداولة بلغت 116.3
مليون سهم نفذت عبر  3786صفقة ،وكذلك
نما مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  0.04في
المئة تعادل  2.14نقطة ،ليقفل على مستوى
 4780.98نقطة ،بسيولة بلغت  7.1ماليين
دينار ،وبكمية أسهم متداولة بلغت 101
مليون سهم نفذت من خالل  3444صفقة.

السوق األول
في واحدة من الجلسات النادرة الحدوث،
سجلت جميع أسهم السوق األول ارتفاعا
عــدا سهمين فقط كانا على استقرار ،ولم
ي ـتــراجــع أي س ـهــم خ ــال ت ـعــامــات أم ــس،
ليحقق ال ـســوق األول نـمــوا كـبـيــرا تـجــاوز
نسبة  1فــي المئة وللجلسة الثانية على
الـ ـت ــوال ــي ،وك ــذل ــك س ـج ـلــت أس ـه ــم ال ـســوق
ا لــر ئـيـســي التشغيلية منها ذات النشاط
وال ـم ـك ــاس ــب أي ـض ــا ارتـ ـف ــاع ــات ،وت ــوزع ــت
سيولة كبيرة على هذه األسهم وتجاوزت
 7ماليين دينار خالل جلسة أمس ،وكانت
ال ـت ــراج ـع ــات م ــن نـصـيــب أس ـه ــم م ـح ــدودة
ال ـ ـ ـ ــدوران وأسـ ـه ــم ص ـغ ـي ــرة ف ـق ــط ،لـتـشـكــل

ال ـج ـل ـســة اسـ ـتـ ـم ــرارا لـجـلـســة أمـ ــس األول،
خصوصا مع االرتفاع والزخف الكبير في
السيولة التي اقتربت من حاجز  50مليون
دينار ،لتنتهي الجلسة على اللون االخضر
لـلـمــؤشــرات ال ـثــاثــة ،وبــأفـضـلـيــة واضـحــة
ل ـل ـمــؤشــر ال ـع ــام وب ــدع ــم كـبـيــر م ــن مــؤشــر
السوق األول.
خليجيا استمرت إيجابية أداء مؤشرات
اسـ ــواق دول مجلس ال ـت ـعــاون الخليجي،
وسجل معظمها ارتفاعات كانت في أغلبها
محدودة ،وكان التراجع فقط في مؤشري
سوقي السعودية ودبي وبخسائر محدودة
جــدا ،وبدعم من أسعار النفط التي بقيت
تتداول عند اعلى مستيواتها لهذا العام،
ح ـي ــث الم ـ ــس ب ــرن ــت م ـس ـت ــوى  68دوالرا
للبرميل ،بينما صعد نايمكس ليستقر
حول  60دوالرا للبريمل ،وبدعم من الخفض
المرتقب لإلنتاج مــن قبل «أوب ــك» ،وكذلك
العقوبات األميركية على إيران وفنزويال.

أداء القطاعات
كسا اللون األخضر تعامالت القطاعات
أم ـ ـ ــس ،ح ـي ــث ارتـ ـفـ ـع ــت م ـ ــؤش ـ ــرات سـبـعــة
قطاعات هي بنوك بـ  13.5نقطة ،وخدمات
م ــال ـي ــة بـ ـ ـ  7.3ن ـ ـقـ ــاط ،واتـ ـ ـص ـ ــاالت بـ ـ ـ 6.9
نـقــاط ،وخــدمــات استهالكية ب ـ  5.4نقاط،
وص ـنــاعــة ب ـ ـ  2.1ن ـق ـطــة ،ومـ ـ ــواد أســاسـيــة
ب ـ  1.2نقطة والـنـفــط وال ـغــاز ب ـ  1.1نقطة،
بينما انخفضت مؤشرات ثالثة قطاعات
هي عقار بـ  5.4نقاط ،وتأمين بـ  5.3نقاط،
وسلع استهالكية بنصف نقطة ،واستقرت
مــؤشــرات ثالثة قطاعات هــي تكنولوجيا
ومنافع ورعاية صحية ،وبقيت دون تغير.

وت ـصــدر سـهــم خليج ب قــائـمــة األسـهــم
األك ـثــر قـيـمــة ،حـيــث بـلـغــت ت ــداوالت ــه 10.4
ماليين دينار وبنمو بنسبة  0.66في المئة،
تــاه سهم زيــن بـتــداول  6.7ماليين دينار
وبــارتـفــاع بنسبة  1.5فــي الـمـئــة ،ثــم سهم
أه ـلــي مـتـحــد ب ـت ــداول  5.2مــايـيــن دي ـنــار،
وبأرباح بنسبة  1.1في المئة ،ورابعا سهم
وطني بـتــداول  4ماليين ديـنــار ،ومرتفعا
بنسبة  1.3في المئة ،وأخيرا سهم «بيتك»
ب ـت ــداول  4مــايـيــن دي ـن ــار ،وبـنـمــو بنسبة
 0.63في المئة.
وم ــن حـيــث قــائـمــة األس ـهــم األك ـثــر كمية
جاء أوال سهم خليج ب ،حيث تداول بكمية
بلغت  34.1مليون سهم ،بنمو بنسبة 0.66
فــي الـمـئــة ،وج ــاء ثانيا سهم اهـلــي متحد
بتداول  20.2مليون سهم ،بارتفاع بنسبة
 1.1في المئة ،وجاء ثالثا سهم زين بتداول
 14.6مليون سـهــم ،رابـحــا بنسبة  1.5في
المئة ،وجاء رابعا سهم أعيان بتداول 12.6
مليون سهم ،بنمو بنصف نقطة مئوية،
وجـ ــاء خــام ـســا س ـهــم أب ـي ــار بـ ـت ــداول 11.6
مليون سهم ،بتراجع بنسبة  4.6في المئة.
وت ـصــدر قــائـمــة األس ـهــم األك ـثــر ارتـفــاعــا
سهم كامكو ،حيث ارتفع بنسبة  9في المئة،
ت ــاه سـهــم اإلن ـم ــاء بنسبة  8.8فــي المئة،
ثم سهم إيفا فنادق بنسبة  4.2في المئة،
ورابعا سهم يونيكاب بنسبة  4في المئة،
وأخيرا سهم مشاريع بنسبة  3في المئة.
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم حيات
كوم ،حيث انخفض بنسبة  56.5في المئة،
تاله سهم الراي بنسبة  17.2في المئة ،ثم
سهم سكب ك بنسبة  11.2في المئة ،ورابعا
سهم المال بنسبة  10.7في المئة ،وأخيرا
سهم العقارية بنسبة  10في المئة.

الجيماز« :أيلة العقاري» يتطلع إلى الفرص المتاحة
●

سند الشمري

نـ ـظـ ـم ــت ش ـ ــرك ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ــة أيـ ـل ــة
للتطوير ،وشــركــة رزق الــدولـيــة،
ملتقى «ايلة العقاري» ،الذي يأتي
تـحــت ع ـنــوان «اكـتـشــف الـعـقـبــة»،
ح ـي ــث ي ـس ـت ـمــر ال ـم ـل ـت ـق ــى ،الـ ــذي
يحتضنه فندق موفينبيك البدع
بالعاصمة الكويت ،خالل الفترة
من  19حتى  21الجاري ،ليعرض
ن ـ ـمـ ــاذج مـ ــن ال ـم ـن ـت ــج الـ ـعـ ـق ــاري
والـسـيــاحــي رفـيــع الـمـسـتــوى في
أيلة.
وي ــأت ــي الـمـلـتـقــى االق ـت ـصــادي
ً
واالسـتـثـمــاري نـتــاجــا للعالقات
الـتــاريـخـيــة المتينة بـيــن األردن
وال ـ ـكـ ــويـ ــت ،والـ ــداع ـ ـيـ ــة ل ـت ـعــزيــز
االستثمارات في المملكة ومنطقة
العقبة االقتصادية الخاصة.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر
التنفيذي للشركة المهندس سهل
دوديـ ــن« :ان ـطــاقــا مــن غــايــة أيلة
في طرح منتج عقاري فريد يلقى
قبول األشقاء العرب في الكويت
الشقيقة وكل دول الخليج العربي،
والوصول األقرب إليهم ،جاء هذا
الملتقى االستثماري االقتصادي
بهدف تسويق األنشطة العقارية
وال ـم ـش ــاري ــع ال ـع ـمــاقــة ف ــي هــذا
الـ ـقـ ـط ــاع ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـعـقـبــة
والمملكة ،اضافة إلى المشاريع
العمالقة والبنى التحتية الجاهزة
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري ال ـجــاهــزة
للتسويق ،ضـمــن م ــدن متكاملة
كمدينة واحة أيلة».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس دودي ـ ـ ــن
إلــى أهمية اطــاع المهتمين في
الكويت على اإلنجازات المتقدمة
في المشاريع العمالقة مثل واحة

جانب من الملتقى
أي ـلــة ،والـبـنــى التحتية الكبيرة،
وح ـج ــم االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـت ــي تــم
ضخها فــي الـمـشــروع على مــدار
سنوات طويلة من العمل ،حيث
ً
ً
يعتبر حــالـيــا ن ـمــوذجــا يحتذى
لما يضمه من مالعب واكاديميات
ومــرافــق للغولف ،واآلف الغرف
ال ـف ـن ــدق ـي ــة ،ومـ ــراسـ ــي ال ـي ـخ ــوت،
إضافة إلى وحدات سكنية فاخرة
تـمـثـلـهــا ش ـقــق ال ـغــولــف وال ـجــزر
وغيرها.
بـ ـ ـ ــدوره ،ذكـ ــر رئ ـي ــس مـجـلــس
إدارة شركة رزق الدولية صالح
الـ ـجـ ـيـ ـم ــاز ،أن «ال ـم ـل ـت ـق ــى ث ـمــرة
ت ـعــاون مـشـتــرك مــع شــركــة واحــة
أيلة للتطوير ،والـتــي تعد مثاال
لــانـجــاز الـتـطــويــري والـحـضــري
الـعــالــي الـمـسـتــوى ،ومــا لمسناه
مـ ـ ــن تـ ـحـ ـفـ ـي ــز لـ ـ ـ ــدى الـ ـكـ ـثـ ـي ــري ــن،
لالطالع على الفرص المتاحة في
المشروع».
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـجـ ـيـ ـم ــاز ت ـط ـل ـع ــه أن
ي ـ ـك ـ ــون ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى بـ ــدايـ ــة

للعديد من الملتقيات واللقاءات
واالس ـت ـث ـم ــاري ــة واالق ـت ـص ــادي ــة،
التي تعرض الفرص المتاحة في
البلدين.
وج ـ ــاء انـ ـط ــاق «م ـل ـت ـقــى أي ـلــة
ال ـع ـقــاري» فــي الـكــويــت الشقيقة،
ً
نظرا لالهتمام الكبير الذي لمسه
القائمون على مشروع واحة أيلة
م ــن ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن والـمـهـتـمـيــن
في الكويت ،وإيمانهم بالسمعة
الـعــالـيــة ألي ـلــة ،وثـقـتـهــم الـكــامـلــة
فـ ــي ال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا
كالسياحية وا لـعـقــار يــة العالية
ال ـق ـي ـم ــة ،وال ـ ــوح ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة،
وال ـش ـقــق ذات ال ـم ــزاي ــا الــرفـيـعــة،
ضـمــن أعـلــى مـسـتــويــات الـجــودة
العالمية التي تكفل للمستثمرين
ً
ال ــرف ــاه ـي ــة وال ـ ــراح ـ ــة ،ف ـض ــا عــن
توفيره منتجات جاهزة للتسليم
ال ـف ــوري ضـمــن م ـشــروع متكامل
المرافق.
ويــوفــر الـمـلـتـقــى تشكيلة من
ال ـعــروض والـمـنـتـجــات تتناسب

مـ ــع خـ ـ ـي ـ ــارات م ـخ ـت ـل ــف ال ـف ـئ ــات
وا ل ـشــرا ئــح ،فيما تتكفل شركتا
واحة أيلة للتطوير ،ورزق الدولية
ب ـت ــوف ـي ــر ال ـت ـس ـه ـي ــات الـ ــازمـ ــة
للمستثمرين والمهتمين وتنظيم
جوالت وزيارات للعقبة ،لالطالع
على المنتجات على أرض الواقع.
يشار إلى أن الجانبين األردني
والكويتي وقعا على  14اتفاقية
ومذكرة تفاهم ،لترسيخ التعاون
ف ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
والتجارية واالستثمارية ،وذلك
ضـ ـم ــن أع ـ ـمـ ــال ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
الكويتية -األردنية المشتركة.
ويــرت ـبــط األردن م ــع الـكــويــت
ب ـ ــ 57ات ـفــاق ـيــة ف ــي ك ــل ال ـم ـجــاالت
الـتـعــاونـيــة ،وبـلــغ حـجــم الـتـبــادل
التجاري بين البلدين  400مليون
دوالر ف ــي  ،2017ب ـي ـن ـمــا تـبـلــغ
االستثمارات الكويتية  18مليارا،
لـتـكــون االس ـت ـث ـمــارات األك ـبــر في
األردن من بين كل البلدان العربية
واألجنبية.

مليار جنيه أرباح
«هيرميس» في
2018
أعلنت المجموعة المالية
هيرميس أمــس نتائج أعمال
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة ف ـ ــي 31
دي ـس ـم ـبــر  ،2018ح ـي ــث بـلــغ
إجـمــالــي إيـ ــرادات المجموعة
 4.3مليارات جنيه ،وهو نمو
سـنــوي بمعدل  ،%19بفضل
األداء الـقــوي لقطاع التمويل
غير المصرفي ،الذي تجاوزت
إيــراداتــه المليار جنيه خالل
عام  ،2018مصحوبا بارتفاع
إي ــرادات جميع قطاعات بنك
االس ـت ـث ـمــار .ورغ ــم انـخـفــاض
العائدات الرأسمالية في عام
 2018بـنـسـبــة س ـنــويــة %34
م ـقــارنــة بــال ـعــام ال ـســابــق فــإن
صافي الربح التشغيلي تراجع
بمعدل سنوي  %5فقط ليبلغ
 1.4مليار جنيه ،مما يعكس
قوة األداء التشغيلي للشركة.
وانخفض صافي الربح ،بعد
خـ ـص ــم ال ـ ـضـ ــرائـ ــب وحـ ـق ــوق
األقـلـيــة ،بمعدل سنوي %16
ليبلغ مليار جنيه ،علما أن ذلك
ال يشمل األتـعــاب والمكاسب
الرأسمالية المتوقع تسجيلها
خ ـ ــال الـ ــربـ ــع األول مـ ــن ع ــام
 ،2019والناتجة عن التخارج
مـ ـ ــن شـ ــر ك ـ ـتـ ــي « »Vortex I
و«.»Vortex II
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اقتصاد

«رساميل» :أداء إيجابي لألسواق العالمية
األسبوع الماضي من حيث األسعار
حققت مؤشرات أسواق األسهم العالمية خالل
ً
األسبوع الماضي أداء إيجابيا من حيث األسعار.
وكانت تداوالت األسبوع أسفرت عن ارتفاع كل
من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال
ومؤشر  S&P 500ومؤشر  Stoxx 600بنحو 2.8
في المئة.
وارت ـف ـعــت اآلمـ ــال بــإمـكــانـيــة تــوصــل الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـص ـي ــن إلـ ــى اتـ ـف ــاق تـ ـج ــاري ،وذل ــك
بالتزامن مع اإلعــان عن مجموعة من البيانات
االقتصادية التي جاءت نتائجها متفاوتة.
وبـفـضــل ه ــذا األداء نجحت مــؤشــرات أس ــواق
األس ـهــم األمـيــركـيــة فــي تحقيق مـكــاســب بنسبة
تصل إلــى حوالي  12في المئة منذ بداية العام،
وذلك في الوقت الذي حققت فيه مؤشرات أسواق
األسهم األوروبية وأســواق دول مجلس التعاون
الخليجي مكاسب بنسبة  12.8في المئة و5.86
في المئة على التوالي.
وحسب التقرير األسبوعي الصادر عن شركة
رســامـيــل لــاسـتـثـمــار ،كــانــت األس ــواق األميركية
ارتفعت بشكل ملحوظ خــال األسـبــوع الماضي
بـفـضــل ال ـم ـكــاســب ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي حـقـقـهــا قـطــاع
تكنولوجيا المعلومات الذي ارتفع بنسبة وصلت
إلى حوالي  5في المئة .أما أسهم قطاعي الصناعة
والمواد فحققت أقل المكاسب بارتفاعها بنسبة
 0.29في المئة و 1.68في المئة على التوالي.
وكانت تداوالت األسبوع الماضي في الواليات
المتحدة بدأت بشكل إيجابي للغاية ،وذلك بفضل
الـمــؤشــرات على قــرب تــوصــل الــواليــات المتحدة
والصين إلى اتفاق تجاري ،وهو األمر الذي أعطى
ً
زخـمــا لـلـســوق .وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك فــإن الصين
ت ـع ـه ــدت ،ك ـج ــزء م ــن م ـحــادثــات ـهــا ال ـت ـج ــاري ــة مع
الواليات المتحدة ،بعدم التالعب باألسواق وترك
العملة تتحرك باستقاللية حسب السوق .وعلى

الرغم من تأجيل القمة بين الرئيسين األميركي
والـصـيـنــي ف ــإن المستثمرين يـتــوقـعــون نجاح
الطرفين في التوصل إلى اتفاق.

أوروبا
وفي أوروبا ،شهد األسبوع الماضي استمرار
مؤشرات أسواق األسهم األوروبية في مسارها
التصاعدي ،وذلك في أسبوع سيطر على أحداثه
تصويت مجلس العموم البريطاني على ترتيبات
خــروج بريطانيا مــن االتـحــاد األوروب ــي .وبعد
تصويت أغلبية أعضاء المجلس برفض اقتراح
الـخــروج مــن االتـحــاد دون التوصل إلــى اتـفــاق،
عادت أغلبية المجلس للتصويت وبأغلبية كبيرة
لمصلحة تفويض رئيسة ال ــوزراء البريطانية
السيدة تيريزا ماي الطلب من االتحاد األوروبي
ت ـمــديــد ال ـمــوعــد ال ـن ـهــائــي ل ـخ ــروج ب ــاده ــا من
ً
التكتل االقتصادي لثالثة أشهر إضافية ،بدال
ً
مــن الـتــاريــخ األصـلــي والـمـحــدد مسبقا يــوم 29
مارس الجاري.
وبناء عليه فإن الحكومة البريطانية ستعمل
على طلب تمديد تقني مــدة  3أشـهــر ،أي حتى
 30يونيو وذلك في حال وافقت أغلبية مجلس
الـعـمــوم على اتـفــاق ال ـخــروج مــن االت ـحــاد الــذي
توصلت إلـيــه حكومة رئيسة الـ ــوزراء مــاي مع
الجانب األوروب ــي وقدمته إلــى مجلس العموم
في وقت سابق أو إلى فترة تتجاوز  30يونيو
إذا تم رفض االتفاق مرة أخرى.
وكان رئيس المجلس األوروبي دونالد تاسك
أعلن تأييد فكرة تمديد مهلة خروج بريطانيا
ً
م ــن االت ـح ــاد م ــدة  12ش ـه ــرا لـلـسـمــاح للمملكة
الـمـتـحــدة ب ــإع ــادة الـنـظــر ف ــي ق ــراره ــا بـمـغــادرة
االتحاد األوروبي.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﺑﺪأت وزارة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺒﺪ
ﻓﻴﻠﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﻮان ،ﺿﻤﻦ
ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ وﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﻷﺛﺮﻳﺔ.
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ً
إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻹرث ّ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻃﺮح اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻧﺪوة
ّ
ﻳﻘﺪم اﻟﻔﻨﺎن ﺟﻮرج ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻏﺎﻧﻲ »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻘﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺒﺎﺑﻲ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ،ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺗﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﻠﻐﺔ،
ً
إﻟﻰ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«.
ﻣﻨﻄﻠﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺮض ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ.

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

25

ﺿﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ دﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻓﺮﻗﺔ
اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أﻗﻴﻤﺖ أﻣﺲ
اﻷول ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺨﻴﻄﺎن،
أﻣﺴﻴﺔ اﻟﺤﺐ واﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﺮواد،
ﻟﻠﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ.

أﻏﻨﻴﺔ » «Rings ٧ﺗﻌﺘﻠﻲ ﺻﺪارة
اﻟـ  Top ١٠ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ »«Billboard

ﻛﻴﻢ ﻛﺎردﺷﻴﺎن

ﻛﻴﻢ ﻛﺎردﺷﻴﺎن ﺗﻌﺎﻧﻲ
إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﻴﺔ
ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺠﻤﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻛﻴﻢ ﻛﺎردﺷﻴﺎن
ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﺼﺪﻓﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮرة ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ
ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺑﺼﻔﺤﺘﻬﺎ ﺑـ"إﻧﺴﺘﻐﺮام".
وﻇـﻬــﺮت ﻛــﺎردﺷـﻴــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﺼــﻮرة وﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ ﺑﻘﻊ
ﺣﻤﺮاء ،وﻛﺘﺒﺖ ":ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻴﺮ ﺻﺪﻓﻴﺔ" ،ﻣﺎ أﺛﺎر ﻋﺎﺻﻔﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ
أﻏﻠﺒﻬﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﻛﺎردﺷﻴﺎن ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ
ﺑﻨﺸﺮ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟ ـﺼــﻮر واﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮﻫــﺎت ﻋـﺒــﺮ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ
ﺑـ"إﻧﺴﺘﻐﺮام" ،وﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  131ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.

ﺟﻴﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮﺑﻴﺰ

ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻴﻨﻎ

ﻟﻮﺑﻴﺰ ورودرﻳﻐﺰ ﻳﻨﻔﻴﺎن ﻛﻴﻨﻎ ﻳﻌﻮد ﺑﻔﻴﻠﻢ اﻟﺮﻋﺐ
»«Pet Sematary
ﺷﺎﺋﻌﺎت اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ
ﻇﻬﺮت اﻟﻨﺠﻤﺔ ﺟﻴﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮﺑﻴﺰ ﺳﻌﻴﺪة ﺟﺪا وأﻧﻴﻘﺔ ،ﺑﺮﻓﻘﺔ
ﺧﻄﻴﺒﻬﺎ ﻻﻋﺐ اﻟﺒﻴﺴﺒﻮل اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻴﻜﺲ رودرﻳﻐﺰ ﻓﻲ أﺣﺪ
ﺷﻮارع ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﻟﻴﻨﻔﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﺋﻌﺎت ﺣﻮل
اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ.
وﻗﺪ ﻋﺎﻧﻰ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺧﻼل اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻋﻘﺐ ﺧﻄﻮﺑﺘﻬﻤﺎ،
اﻷﺧ ـﺒــﺎر اﻟـﺘــﻲ رددﺗ ـﻬــﺎ أﻏـﻠــﺐ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر أﻗﺎوﻳﻞ ﺣــﻮل ﻋﻼﻗﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﻋﺐ
اﻟﺒﻴﺴﺒﻮل ،وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﺘﻜﻬﻦ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻮﺑﻴﺰ واﻟﻴﻜﺲ،
إﻻ أﻧﻬﻤﺎ ﺑﻈﻬﻮرﻫﻤﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻧﻔﻴﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ.

ﻳﻌﻮد اﻟﻤﺆﻟﻒ واﻟﺮواﺋﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻴﻨﻎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﺑﻔﻴﻠﻢ اﻟﺮﻋﺐ واﻹﺛﺎرة ) ،(Pet Semataryوﻫﻮ ﻋﻦ رواﻳﺔ ﺗﻢ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ  14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  .1983واﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺖ اﻷوﻟــﻰ ،إذ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ وأﺟــﺰاء
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﺎن ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻋﺎم .1989
و" "Pet Semataryﻣ ــﻦ إﻧ ـﺘ ــﺎج ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "Paramount
 ،"Picturesوﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟـﺘــﻪ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ ﻧـﺠــﻮم
ﻫﻮﻟﻴﻮود ،ﻫﻢ :ﺟﻮن ﻻﻳﺘﺠﻮ ،ﺟﻴﺴﻮن ﻛﻼرك ،اﻣﻲ ﺷﻤﻴﺘﺰ،
ﻧﻌﻮﻣﻲ ﻓﺮﻳﻨﻴﺖ ،ﻣﺎرﻳﺎ ﻫﻴﺮﻳﺮا .واﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺧﻼﻓﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن و» «Netflixﺗﻘﺼﻲ
» «The Irishmanﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

أرﻳﺎﻧﺎ ﻏﺮاﻧﺪي
اﺳﺘﻌﺎدت أﻏﻨﻴﺔ " ،"Rings 7ﻟﻠﻨﺠﻤﺔ أرﻳﺎﻧﺎ
ﻏــﺮاﻧــﺪي ،ﺻ ــﺪارة ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـ ــ" "Top 10ﻟﻤﻮﻗﻊ
" ،"Billboardﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻨﻴﺔ "،"Sucker
ﻟﻠﻨﺠﻢ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻧﻴﻚ ﺟﻮﻧﺰ.
وﺟ ــﺎء ت ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ أﻏﻨﻴﺔ "Sun
 ،"Flowerاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺠﺎﺋﺰة
اﻷوﺳﻜﺎر "Spider- Man: Into the Spider-
."Verse
وﺣﺼﻠﺖ أﻏﻨﻴﺔ " ،"Without Meﻟﻬﺎﻟﺰي،
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ .وأﺗﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ
أﻏﻨﻴﺔ " "Please Meﻟﻜﺎردي ﺑﻲ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ أﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ "" "Wowﻟ ـﺒــﻮﺳــﺖ ﻣــﺎﻟــﻮن،
واﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺴ ــﺎدس ﻷﻏـﻨـﻴــﺔ "" "Suckerﻟﻨﻴﻚ

ﺟ ــﻮﻧ ــﺰ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺪرت اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻮع
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺟ ــﺎء ت ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ
أﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ " "Happierﻟـ ــ"ﻟ ــﺪي ﺟـ ــﻲ" واﻟـ ـﻤ ــﻮزع
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺎرﺷﻴﻤﻠﻮ.
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ﺟــﺎء ت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
أﻏﻨﻴﺔ " "Middle Childﻟﺠﻲ ﻛــﻮل ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ،وأﻏﻨﻴﺔ " "Shallowﻟﻠﻴﺪي ﻏﺎﻏﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟـﺘــﺎﺳــﻊ ،واﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻌــﺎﺷــﺮ واﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻷﻏﻨﻴﺔ
" "Sicko Modeﻟﺘﺮاﻓﻴﺲ ﺳﻜﻮت.
ُﻳﺸﺎر إﻟــﻰ أن ﻣﻮﻗﻊ " "Billboardﻳﺨﺘﺺ
ﺑ ــﺮﺻ ــﺪ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻰ ،وﻧ ـﺸ ــﺮ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ
ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻟ ـﻌــﺪد ﻣ ــﻦ اﻷﻏ ــﺎﻧ ــﻲ واﻷﻟ ـﺒــﻮﻣــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

 «Hotelﻓﻲ
ﻧﺠﻮم »»Hotel Mumbai
اﻟﻌﺮض اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك

اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﻳﺒﺪو أن اﻟﺪورة اﻟـ  ٧٢ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻮف ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺎرﺗﻦ
 «Theﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﻄﺎﺣﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺷﺮارﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ إدارة
ﺳﻜﻮرﺳﻴﺰي ﺑﻔﻴﻠﻤﻪ »« Irishman
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻨﺎ
» «Netflixوﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺷﺒﻜﺔ
«
ً
ﻫﺬا ،إذ ﺗﺄﻛﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ أي ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﺎت واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻸﻓﻼم
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎن.
أﻛﺪت إدارة ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻓﻖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻋــﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ أي أﻋـﻤــﺎل ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺸﺒﻜﺔ " "Netflixﺧﻼل دورﺗﻪ ﻫﺬه اﻟﻌﺎم ،وذﻟﻚ رﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻت
اﻟﺼﻠﺢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺪاوﻟﺘﻪ ﻣﻮاﻗﻊ إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻋﺪة ،ﻋﻘﺪت ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﻴﻦ إدارﺗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺸﺎء ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺟﻤﻊ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻴﺪ ﺳﺎرﻧﺪوس
واﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻜﻮت ﺳﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ " "Netflixواﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺗﻴﺮي ﻓﻴﺮﻣﻮ ،ﻹﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺎت
اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وﻛـ ــﺎن ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن ﻛ ــﺎن اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎﺋــﻲ أﻋ ـﻠــﻦ ﻓ ــﻲ  ٢٠١٧رﻓـﻀــﻪ
ﻋﺮض اﻷﻓﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ " - "Netflixأﻛﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺎت
ً
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ-ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﻟﺘﻤﺴﻚ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪم ﻋﺮض أﻓﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ دور اﻟﻌﺮض
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻋﺘﺒﺮت " "Netflixأن اﻟﻘﺮار ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا ،ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮار ﺻﺪر ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ
اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ.
و ﺗــﺮ ﺟــﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ا ﻟـﺨــﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ
ﻓﻴﻠﻤﻲ ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ  Okjaو The Meyerowitz Storiesﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﻓﻼم اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن ﻋﺎم  ،٢٠١٧وﻗﺮار
اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋ ــﺮض ﻫــﺬ ﻳــﻦ اﻟﻔﻴﻠﻤﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ دون دور
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﻣﻤﺎ أﻏﻀﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن ،ودﻓﻌﻬﻢ
إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺘﻀﻲ
وﺟﻮب ﻋﺮض اﻷﻓﻼم ﻓﻲ دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ،ﺳﻌﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪوﻟﻲ
ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪث أﻓﻼم اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺎرﺗﻦ ﺳﻜﻮرﺳﻴﺰيThe" ،
 "Irishmanﻻﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻷﻓﻼم اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ
ﺑ ــﺎء ت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟــﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻧـﺘــﺎﺟــﻪ إﻻ ﺑﺤﻠﻮل

ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،وﺳـ ـ ــﻂ ﺗ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت
ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ـﺘ ــﻪ ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻓـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎت
ﻣﻬﺮﺟﺎن "ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ" اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ا ﻟ ــﺪو ﻟ ــﻲ ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض
ً
وﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺷﺒﻜﺔ "."Netflix
واﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﻣــﻦ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ روﺑ ـﻴــﺮت دي
ﻧﻴﺮو وآل ﺑﺎﺗﺸﻴﻨﻮ وآﻧﺎ ﺑﺎﻣﻮﻳﻦ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن "ﻛـ ــﺎن اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎﺋــﻲ"
ـ ٧٢ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺳـﺘـﻘــﺎم
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﻓ ــﻲ دورﺗ ـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـ ـ ٧٢
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ٢٣ -١٦ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ وأﻋﻠﻨﺖ
إدارة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ أﻟﻴﺨﺎﻧﺪرو
ﻏﻮﻧﺰاﻟﻴﺰ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
وﻋﺒﺮ ﻏﻮﻧﺰاﻟﻴﺰ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه
ً
ً
اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﻬﺮﺟﺎن "ﻛــﺎن" ﺳﻴﻈﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ،
"وأرى أﻧﻪ ﻟﺸﺮف ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫﺬا
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻌﺮﻳﻖ".
وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ" :إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻋﺮوق
ﻫﺬا اﻟﻜﻮﻛﺐ ،ﻓﺈن ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن ﻫﻮ ﻗﻠﺒﻬﺎ" ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺑﻴﻴﺮ
ﻟﻴﺴﻜﻮر رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻏﻮﻧﺰاﻟﻴﺰ
ً
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا" :ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻈﻮﻇﻮن ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻤﺨﺮج
ً
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أﻧـﻬــﺎ اﻟ ـﻤــﺮة اﻷوﻟ ــﻰ اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ وﻳﺮأس ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻀﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ.
ً
وﻗ ــﺪم ﻏــﻮﻧــﺰاﻟـﻴــﺰ ﻋـ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺒ ــﺎرزة ﻣﻨﻬﺎ ""The
 "Fleshو""Biutiful
و"Flesh and Sand
وSand "Babel
"
"Revenant
وﻏﻴﺮﻫﺎ".

ﻣﺎرﺗﻦ ﺳﻜﻮرﺳﻴﺰي و روﺑﻴﺮت دي ﻧﻴﺮو ﺑﻄﻞ »«The Irishman

دﻳﻒ ﺑﺎﺗﻴﻞ
أﻗـ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺮض اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ اﻟ ــﺪراﻣ ــﺎ
 "Hotelﺑـﻤــﺪ ﻳـﻨــﺔ
وا ﻟ ـﺘ ـﺸ ــﻮ ﻳ ــﻖ ""Hotel Mumbai
ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻄﺮﺣﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻣـ ــﺎرس اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ ﻓــﺮﻳــﻖ
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻬﻨﺪي اﻟﻤﺮﺷﺢ
ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷوﺳﻜﺎر دﻳﻒ ﺑﺎﺗﻴﻞ ،وأرﻣﻲ ﻫﺎﻣﺮ،
اﻟﻠﺬان ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻮر
اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ.
واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﺄﺧﻮذ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮل
اﻟﻬﺠﻮم اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺪق "ﺗﺎج" ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣــﻮﻣ ـﺒــﺎي اﻟ ـﻬ ـﻨــﺪﻳــﺔ ،وﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ﺑــﺎﻟـﻔـﻨــﺪق اﻟـﺘـﻀـﺤـﻴــﺔ ﺑـﺤـﻴــﺎﺗـﻬــﻢ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
اﻟـ ـﻨ ــﺰﻻء ،وﺗ ــﻢ اﻟـﺘـﺼــﻮﻳــﺮ ﻣ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟﻬﻨﺪ
وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.

ُ
ُﻳﺬﻛﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث ﻓﻴﻠﻢ "The Attacks of
 "26/11ﻋﺎم .2013
ﺑﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ دﻳﻒ ﺑﺎﺗﻴﻞ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺪوره ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ " "Slumdog Millionaireﻋــﺎم ،2008
واﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺟﻮاﺋﺰ اﻷوﺳﻜﺎر ﺑـ 8ﺟﻮاﺋﺰ ،ﻛﻤﺎ ُرﺷﺢ دﻳﻒ
ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷوﺳﻜﺎر ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ
ﻛــﺄﻓ ـﻀــﻞ ﻣـﻤـﺜــﻞ ﻓ ــﻲ دور رﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻋ ــﻦ ﻓﻴﻠﻢ
اﻟﺪراﻣﺎ " "Lionﻋﺎم .2016

ﻃﺮح ﺑﻮﺳﺘﺮ »»Once Upon
«aa Time in Hollywood
ﻃ ـ ـ ــﺮ ﺣ ـ ـ ــﺖ ﺷ ـ ـ ــﺮ ﻛ ـ ـ ــﺔ " Sony Pictures
 "Entertainmentاﻟﺒﻮﺳﺘﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﺣﺪث
Entertainment
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم ،وﻫــﻮ ﻓﻴﻠﻢ
اﻟﺪراﻣﺎ واﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ""Once Upon a Time in
ﱠ
وﺗﺼﺪر اﻟﺒﻮﺳﺘﺮ ﻧﺠﻤﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ
."."Hollywood
Hollywood
ﻟﻴﻮﻧﺎردو دي ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ وﺑﺮاد ﺑﻴﺖ ،اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﻄﺮح اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻮل ﻣﻤﺜﻞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ
ﻳـﻘــﺮر اﻟ ـﻨــﺰوح إﻟ ــﻰ ﻫــﻮﻟـﻴــﻮود ﺑــﺮﻓـﻘــﺔ ﺑﺪﻳﻠﻪ،
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮة ،وﺳﻂ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﻌــﺎﺋ ـﻠــﺔ ﻣ ــﺎﻧ ـﺴ ــﻮن اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮة ﻋــﺎم
 .1969وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
.
أﻟﻤﻊ ﻧﺠﻮم ﻫﻮﻟﻴﻮود ،ﻣﻨﻬﻢ :ﻣﺎرﻏﻮ روﺑﻲ،
آل ﺑــﺎﺗـﺸـﻴـﻨــﻮ ،داﻛ ــﻮﺗ ــﺎ ﻓــﺎﻧـﻴـﻨــﻎ ،ﻟ ــﻮك ﺑـﻴــﺮي،
ﺗﻴﻢ روث ،ﻛﻴﺮت راﺳــﻞ ،وﻫﻮ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺑﻤﺴﻴﺮة اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻮاﻧﺘﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺘﻴﻨﻮ.
ُﻳــﺬﻛــﺮ أن آﺧــﺮ أﻋـﻤــﺎل ﺗﺮاﻧﺘﻴﻨﻮ ﻛــﺎن ﻓﻴﻠﻢ
"The
اﻟــﺪراﻣــﺎ واﻟـﻐـﻤــﻮض ""The Hateful Eight
 ،2015واﻟـ ــﺬي ﻓ ــﺎز ﺑ ـﺠــﺎﺋــﺰة اﻷوﺳ ـﻜ ــﺎر
ﻋ ــﺎم 2015
ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗـﺼــﻮ ﻳــﺮ ﻳــﺔ ،ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﺎر
إﻧﻴﻮ ﻣﻮرﻳﻜﻮﻧﻲ.

آﻧﺎ ﺑﺎﻣﻮﻳﻦ

ﻟﻴﻮﻧﺎردو دي ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ

ﺛﻘﺎﻓﺎت ٢٠

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•

اﻟﻌﺪد  / ٤٠٧٠اﻷرﺑﻌﺎء  ٢٠ﻣﺎرس ٢٠١٩م  ١٣ /رﺟﺐ ١٤٤٠ﻫـ

tawabil@aljarida●com

ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻴﻠﺔ ...ﻫﻨﺎ ﻋﺎﺷﺖ أﺷﻬﺮ أﺳﺎﻃﻴﺮ اﻟﺤﺐ
وزارة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﺪء أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻓﻲ أﺳﻮان

ﱠ
اﻟﻘﺎﻫﺮة -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل

ﺑﺪأت وزارة اﻵﺛﺎر
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻴﻠﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻓﻲ أﺳﻮان ،ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ
ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ
واﻷﺛﺮﻳﺔ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ،
وﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺒﺪ
ﻓﻲ أﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪد ﻣﻦ أﺳﺎﻃﻴﺮ اﻟﺤﺐ،
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺳﻮان اﻟﺘﻲ
وﻳﻘﻊ
ًّ ً
ﺗﻀﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر
اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺬب
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎح ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻼد
اﻟﻌﺎﻟﻢ.

أﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮب ﻣـ ـﺼ ــﺮ،
ً
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﻮان ،ﺑﺪأ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﻣ ـﻌ ـﺒ ــﺪ ﻓ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﻷﺛـ ــﺮﻳـ ــﺔ
ُ
اﻟـ ــﻮاﻗ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺟـ ــﺰﻳـ ــﺮة ﺗ ـﺴ ـﻤــﻰ
"أﺟ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻜ ــﺎ" ،وﻓ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ﻫ ــﻲ ﻛـﻠـﻤــﺔ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ "ﺣﺒﻴﺒﺔ" ،وﻳﺮﺗﺒﻂ
اﻟﻤﻌﺒﺪ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪد
ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻟﻌﺸﻖ اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل رﺋـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ﻗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎع
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت ﺑ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻵﺛ ـ ـ ــﺎر،
وﻋ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ أﺑ ــﻮاﻟـ ـﻌ ــﻼ ،إن أﻋ ـﻤــﺎل
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﻤﻠﺖ إزاﻟﺔ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ
ّ
واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣﺮﺳﻰ
اﻟﻤﻌﺒﺪ اﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ،
ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺪﺧﻞ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
وﺿﻊ ﻻﻓﺘﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ
وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺮة ،وﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺺ
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ،وإﺻﻼح دورات
اﻟﻤﻴﺎه ،وﺗﻮﻓﻴﺮ أﻛﺸﺎك ﺣﺮاﺳﺔ،
وﻧـ ـﻈ ــﺎم ﺗــﺄﻣ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺘ ـﺼــﻞ ﺑـﻐــﺮﻓــﺔ
اﻟﻘﻴﺎدة.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻵﺛﺎر
أﺳـ ـ ــﻮان واﻟـ ـﻨ ــﻮﺑ ــﺔ ،ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﻨـﻌــﻢ
ﺳﻌﻴﺪ ،إن اﻟﻮزارة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄﻋﻤﺎل
ﺗﺮﻣﻴﻢ وﺗﻨﻈﻴﻒ ﺟﺪران اﻟﻤﻌﺒﺪ
وأﻋـ ـﻤ ــﺪﺗ ــﻪ ،إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ
اﻷﻟﻮان ﺑﻬﺪف إﻇﻬﺎر اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت

ﻣﺎﻣﺎ روﺣﻲ
ﺗﺤﺒﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
»ﺑﺎرﻧﻲ«

ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﺮد ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

ﺗﻔﻜﻴﻚ وﻧﻘﻞ
ﻳـﻘــﻊ ﻣـﻌـﺒــﺪ ﻓـﻴـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟــﺰﻳــﺮة
أﺟﻴﻠﻴﻜﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺳﻮان ،وﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ وﺟﻬﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻊ
اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ اﻟﻤﻌﺒﺪ

ﻓﻲ ﺧﺰان ﺳﺪ أﺳﻮان اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
وأﺳـ ـﻔ ــﻞ ﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺮة ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ،وﻛ ــﺎن
ً
ﻗ ــﺪﻳ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻘــﻊ ﻗـ ــﺮب ﺷـ ــﻼل اﻟـﻨـﻴــﻞ
اﻷول ،وﻷن اﻟﻤﻴﺎه ﻏﻤﺮت ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻤﻌﺒﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ،
ﻓﻘﺪ ﺗــﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ
وﻧ ـﻘ ـﻠ ــﻪ إﻟ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺰﻳـ ــﺮة أﺟ ـﻴ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺎ
)ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  500ﻣﺘﺮ ﻣــﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻷﺻ ـ ـﻠـ ــﻲ( ،ﻛـ ـﺠ ــﺰء ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺮوع

 ٦ﻣﻘﺎﺑﺮ ...أﺣﺪث اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﻮان
ﺗﻀﻢ ﻣﺼﺮ ﺛﻠﺚ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺳ ــﻮان ﺑﺎﻟﻜﻢ اﻷﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻫﺬه
اﻵﺛـ ـ ــﺎر ،وﻻ ﺗـ ــﺰال اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜــﺎت اﻷﺛ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺑـﻴــﻦ ﺣـﻴــﻦ وآﺧ ــﺮ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ
واﻟـﻘـﻄــﻊ اﻷﺛــﺮﻳــﺔ ،وﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،أﻋﻠﻨﺖ
وزارة اﻵﺛ ــﺎر ﻧـﺠــﺎح اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﺛــﺮﻳــﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
"ﻗﺒﺔ اﻟﻬﻮا" ﻓﻲ أﺳﻮان ،ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ  6ﻣﻘﺎﺑﺮ
أﺛﺮﻳﺔ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
وﻗــﺎل اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺛﺎر،
ﻣﺼﻄﻔﻰ وزﻳﺮي ،إن اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ

ﻓﻲ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ،واﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺪﺧﻞ ﻣﺤﻔﻮر ﻓﻲ
اﻟﺼﺨﺮ ،وواﺣﺪة ﻟﻬﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻠﻴﻢ وﻣﻜﺘﻤﻞ ﺗﻤﺎم
وﻣﻐﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺠﺎر ،وﻣﺪﺧﻞ ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺪﻓﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ ﻣﻐﻠﻖ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺠﺪار ﻣﻦ اﻟﻄﻮب اﻟﻠﺒﻦ ،ورﻏﻢ
ذﻟــﻚ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻨﻬﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻠﺼﻮص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻄﻤﻮا ﺟﺪارﻫﺎ اﻟﺨﻠﻔﻲ.
وﺗـ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﺜ ــﻮر أﻳـ ـﻀ ـ ًـﺎ داﺧ ـ ــﻞ إﺣ ـ ــﺪى اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﺮ
اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻗﻨﺎع ﺟﻨﺎﺋﺰي ،وﺗﻤﻴﻤﺔ
ﻣ ـﻌــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮة ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮ اﻹﻟ ـ ــﻪ ﺧ ـﻨ ــﻮم وﻛـﻤـﻴــﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺎر اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰال ﺑﻌﻀﻪ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ
ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ.

إﻧﻘﺎذ آﺛﺎر اﻟﻨﻮﺑﺔ اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻧﻔﺬﺗﻪ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ.
وﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮوع اﻹﻧـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎذ
اﻟ ـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـﻠـﻴــﻮﻧـﺴـﻜــﻮ ﻣ ــﻦ أﺿـﺨــﻢ
اﻟـﻤـﺸــﺮوﻋــﺎت وأﻛـﺜــﺮﻫــﺎ ﺗﻌﻘﻴﺪا،
واﺳﺘﻐﺮق ﻧﺤﻮ  9ﺳﻨﻮات ،ﻟﻴﻌﺎد
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻌﺒﺪ ﻋﺎم .1980

أﺳﺎﻃﻴﺮ اﻟﺤﺐ
ﺑﻴﻦ ﺟﺪران ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻴﻠﺔ ،ﻧﺸﺄت
وﻋــﺎﺷــﺖ أﺷـﻬــﺮ أﺳــﺎﻃـﻴــﺮ اﻟﺤﺐ
واﻟ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺎء ،وﻣـ ــﻦ أﺷ ـﻬ ــﺮ ﻗﺼﺺ
اﻟﺤﺐ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﺒﺪ
ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ
اﻹﻟـﻬــﺔ إﻳــﺰﻳــﺲ واﻹﻟ ــﻪ أزورﻳ ــﺲ،
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ ُأن ﺟــﺰء ا ﻣﻦ
ﺟﺴﺪ زوﺟﻬﺎ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺑﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮة ،ﻟﺬا
أﻗﺎﻣﺖ ﻣﻘﺒﺮة ﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺮوﺣﻪ.
وﻣﻦ اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ اﻟﺸﻬﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﻲ ﻋﺼﻮر
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟــﻮﺳ ـﻄــﻰ ،ﻗـﺼــﺔ "أﻧ ــﺲ
اﻟـ ــﻮﺟـ ــﻮد" ،وﻫ ــﻮ أﺣ ــﺪ اﻷﺳ ـﻤ ــﺎء
ً
اﻟﺘﻲ ُﻋﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺰﻳﺮة أﻳﻀﺎ،

ً
ﻏﺎرﻗﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻴﻠﺔ

ﻓﻜﺎن أﺣﺪ اﻷﻣﺮاءُ ،
وﻳﺪﻋﻰ "أﻧﺲ
اﻟ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ــﻮد" ،ﻣ ــﻮﻟـ ـﻌ ــﺎ ﺑـﺤـﺒـﻴـﺒـﺘــﻪ
اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺳﺠﻴﻨﺔ داﺧــﻞ ﻫﺬه
اﻟﺠﺰﻳﺮة ،وﻷﺟﻠﻬﺎ ذﻫــﺐ اﻷﻣﻴﺮ
ﻹﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺗﻤﺴﺎح ﻓﻲ
ّ
ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ،وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻚ أﺳﺮﻫﺎ.
وﺗ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ أﺑﺮزﻫﺎ ُﻟـ "ﺣﺘﺤﻮر"
و"أﻣـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺐ" ،وﺧ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺖ
ً
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻟﻌﺒﺎدة اﻹﻟﻬﺔ "إﻳﺰﻳﺲ"،
وﺑ ـﻨ ــﺎﻫ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ "ﻧ ـﺨ ـﺘ ـﻨ ـﺒــﻮ" ﻓﻲ
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ،وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
ﺷ ـ ــﺮق ﻣ ـﻌ ـﺒــﺪ "ﺣـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮر" ﻛـﺸــﻚ
"ﺗـ ـ ـ ــﺮاﺟـ ـ ـ ــﺎن" ،وﻫ ـ ـ ــﻮ ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرة ﻋــﻦ
ً
ﺻﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﺑﻬﺎ  14ﻋﻤﻮدا
ً
ﺣﺠﺮﻳﺎ.
وﻳـ ـﻌ ــﻮد اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺒــﺪ إﻟـ ــﻰ اﻟـﻤـﻠــﻚ
"ﺗﺮاﺟﺎن" ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﻬﺪﻳﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻤﻠﻚ
وﻫﻮ ﻳﻘﺪم إﻧﺎءﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ إﻟﻰ
اﻹﻟﻬﺔ "إﻳﺰﻳﺲ" واﻹﻟﻪ "ﺣﻮرس"،
وﻳﻤﻨﺢ اﻟﺒﺨﻮر واﻟﻤﺎء اﻟﻤﻘﺪس
إﻟﻰ اﻹﻟﻪ "أوزﻳﺮ".

ﱢ
ﺣﻨﺎن ﻛﻤﺎل ﺗﻬﺰم اﻟﻤﺮض ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ...واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻮدي ﺑﻤﺬﻛﺮاﺗﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق

ﻧﻈﻤﺖ دار اﻟﻌﻴﻦ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻧﺪوة ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
»ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة«
ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ ﺣﻨﺎن ﻛﻤﺎل،
ﺑﺤﻀﻮر اﻷدﻳﺐ ﻃﺎرق
إﻣﺎم واﻹﻋﻼﻣﻴﺘﻴﻦ ﻣﻨﻰ
ﺳﻠﻤﺎن وﺑﺜﻴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻞ،
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،وأدارﻫﺎ
اﻷدﻳﺐ وﺣﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.

ﻏﺎدة ﺻﻼح
ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻤﺆﻟﻔﻬﺎ "اﻷﻧﺜﻰ
اﻟﺘﻲ أﻧﻘﺬﺗﻨﻲ"
ﻏﻼف إﺻﺪار »اﻷﻧﺜﻰ اﻟﺘﻲ أﻧﻘﺬﺗﻨﻲ«

أﻧﺖ ﻋﻴﺪي.
أﻣﻲ
اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﱡ ِ
ً
أﻣــﻲ ،ﻏــﺪا ﺳﺘﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻷم ،وﻷﻧﻨﻲ ﺻﻐﻴﺮ ،وﻷﻧﻨﻲ
ﻓﻲ ﺣﻀﻦ ﻋﻴﻨﻴﻚ ،وﻷﻧﻨﻲ أﺣﺒﻚ ،وﻷﻧﻚ أﻣﻲ َ
وﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﺪﺑﺮ ﺧﻄﻮاﺗﻲ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ درب اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﺎﺳﻤﺤﻲ ﻟﻲ أن أﻛﺘﺐ ﻟﻚ
رﺳﺎﻟﺔ ﺻﻐﻴﺮة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻮب أﻣﻨﻚ ﻟﺤﻈﺔ
ﺗﻬﺐ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻴﻪ .وﻷن روﺣﻪ اﻋﺘﺎدت اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺒﺾ
ﻗﻠﺒﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ ،ﻓﺴﺄﺻﺎرﺣﻚ ﺑﻤﺎ أﺗﻤﻨﺎه ﻣﻨﻚ.
أﻣﻲ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ،أرﺟﻮك ،ﻻ ﺗﻨﺰﻋﺠﻲ ﺑﺮﺿﺎﻋﺘﻲ ﻣﻦ ﺣﻨﺎن ﺛﺪﻳﻚ،
وﻻ ﺗﺤﺮﻣﻴﻨﻲ اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﺎ ﻳﻐﺬي روﺣﻲ ﻃﻮال ﻋﻤﺮي ،ﻓﻠﻴﺲ أﻧﻔﻊ
ﻟــﺮوﺣــﻲ وﺟ ـﺴــﺪي ﻣــﻦ اﻟــﺮﺿــﺎﻋــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻓــﻼ ﺗــﺮﻣــﻲ ﺑــﻲ إﻟــﻰ
أﻣﺮاض اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻟﺤﻠﻤﺔ رﺿﺎﻋﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
أن ﺗﻌﻮﺿﻨﻲ دفء ﺻﺪرك ﺑﻌﻄﻔﻚ وﺣﻨﺎﻧﻚ وﺧﻔﻖ ﻗﻠﺒﻚ.
أﻣﻲ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ،أرﺟﻮك ،وﻻ أدري ﻛﻴﻒ اﻧﺘﺸﺮت ﺗﻘﻠﻴﻌﺔ وﺟﻮد
ﻣﻤﺮﺿﺔ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﻲ ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻲ اﻷوﻟ ــﻰ ،ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ أو ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎر،
ﺗﻌﺒﺔ وأﻧــﻚ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻔﺘﺮة "اﻟـﻨـﻔــﺎس" أو "اﻷرﺑـﻌـﻴــﻦ"،
ﺑﺤﺠﺔ أﻧــﻚ ِ
ً
ﻓﻬﺬه اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻳﺎ أﻣﻲ ﻫﻲ اﻷﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﺟﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺪ وﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﺧﻔﻖ ﻗﻠﺒﻚ ،وﻻ ﺗﻄﻤﺌﻦ روﺣﻪ
إﻻ ﺑﺮاﺋﺤﺔ ﺟﺴﺪك .ﻓﻴﺎ أﻣﻲ ،أرﺟﻮك ،ﻻ ﺗﺪﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺪر اﻣﺮأة
ً
أﺧــﺮى ،ﻻ ﺗﺮﻣﻲ ﺑﻲ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺮﺑﻴﺔ أو ﺧﺎدﻣﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻋﺪﻻ أن
ﺗﻌﺎﻗﺒﻴﻨﻲ وأﻧــﺎ وﻟﻴﺪك اﻟﺤﺒﻴﺐ .ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻲ أﺳﻜﻦ ﻣﻦ ﻻ أﻋﺮف؟
وﻛﻴﻒ ﺑﻲ أﺷﺘﻢ ﻋﻄﺮ اﻣﺮأة ﻻ ﺗﺠﻤﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﺳﻮى اﻟﻐﺮﺑﺔ؟
أﻣــﻲ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ،أﺗـﻀــﺮع إﻟـﻴــﻚ ،ﻻ ﺗــﺮﻣــﻲ ﺑــﻲ ﺑﺤﻀﻦ ﻣﺮﺑﻴﺔ أو
ﺧﺎدﻣﺔ وﺣﻨﻲ ﱠ
ﻋﻠﻲ ،ﻓﻮﺣﺪه ﺣﻨﺎﻧﻚ ﻳﻐﺬي روﺣﻲ وﻗﻠﺒﻲ وﻳﻬﺪئ
ﻣﻦ روﻋﻲ.
ً
أﻣــﻲ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ،إذا ﻛــﺎن أﺧــﻲ اﻷﺻـﻐــﺮ ﻳﺘﻔﻄﺮ ﺷــﻮﻗــﺎ ﻟﺤﻀﻨﻚ
واﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ،ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﻗﻞ ﻋﻨﻪ ،ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻄﻔﻚ واﻫﺘﻤﺎﻣﻚ.
ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﻲ ﺗـﺠــﺎوزت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ورﺑـﻤــﺎ ﺳــﺄدﺧــﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ً
ﺗﻬﻤﻠﻴﻨﻲ وﺗﻀﻌﻴﻦ ﺑﻴﻦ
ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺎ أﻣــﻲ ،اﺳﺘﺤﻠﻔﻚ اﻟﻠﻪ ،ﻻ ّ
ﻳﺪي ﺟﻬﺎز "آي ﺑﺎد" أو ﺗﻠﻔﻮﻧﺎ ﻧﻘﺎﻻ ،وﺗﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﻲ ﺑﺮاﻣﺞ وأﻏﺎﻧﻲ
أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻛﻲ أﺳﻬﻮ ،ﻓﺮوﺣﻲ ﺗﺤﺒﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻌﺒﺔ "ﺑﺎرﻧﻲ" ،وﺻﻮﺗﻚ
أﻃﺮب ﻟﺮوﺣﻲ ﻣﻦ أﻏﺎﻧﻴﻪ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .وأرﺟﻮك أرﺟﻮك ،ﱢ
أﻗﺒﻞ ﻳﺪﻳﻚ ،ﻻ
ﺗﻀﻌﻲ ﻟﻲ أﻟﻌﺎب ﺗﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻤﻨﻲ ﻛﻴﻒ
أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ َﻣــﻦ ﺣــﻮﻟــﻲ ،وﺗﻨﺸﺮ ﻓــﻲ ﻋﻘﻠﻲ وروﺣ ــﻲ دﻣــﺎء اﻟﻌﻨﻒ
واﻟﻮﺣﺸﻴﺔ .ﻓﺼﺤﻴﺢ أﻧﻨﻲ أﻟﻬﻮ ﺑﻬﺎ ،وأﺗ ــﺮك ﻟــﻚ أن ﺗﺴﺘﻤﺘﻌﻲ
ﺑﻮﻗﺘﻚ وﺗﻔﻌﻠﻲ ﻣــﺎ ﺗــﺮﻳــﺪﻳــﻦ ،وﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﻲ أﻛــﻒ ﻋــﻦ إزﻋــﺎﺟــﻚ،
وﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﻲ أﺳﻬﻮ ،ﻓﻼ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑــﻮﺟــﻮدي ،ﻟﻜﻦ ﻳﺎ أﻣــﻲ ،ﻣﺎ
ﺗﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻄﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،وﻗــﺪ ﻳﺤﻄﻢ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ
اﻷﻳ ــﺎم ،ﻓﻬﻮ ﻳﺒﻌﺪﻧﻲ ﻋــﻦ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟــﻮاﻗـﻌــﻲ ،وﻳــﺄﺧــﺬﻧــﻲ إﻟــﻰ ﻋﺎﻟﻢ
اﻓﺘﺮاﺿﻲ ،وﻫﻮ ﻳﻌﻄﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ وﺗﻌﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻲ وأﺣﺒﺘﻲ وﻛﻞ
ً
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﺸﺮ وﺣﺠﺮ ،وﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﻋــﺎﺟــﺰا ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮ ،وﻳﺤﺠﻢ ﻣﻬﺎراﺗﻲ ،ﺑــﺪء ا ﻣﻦ ﻧﻈﺮات ﻋﻴﻨﻲ
ً
وﻟﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺮورا ﺑﺤﻮاري ﻣﻌﻬﻢ ،واﻧﺘﻬﺎء ﺑﻌﻘﺪ ﺻﺪاﻗﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ.
أﻣﻲ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ،أي ﻟﻬﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻨﻚ ﻫﻮ ﻟﻬﻮ ﻧﺎﻗﺺ ﻳﺄﺧﺬﻧﻲ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮض ،وأي ﻟﻬﻮ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻳﺤﺠﺐ ﻋﻨﻲ ﺣﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،وأي ﻟﻌﺒﺔ ﻋﻨﻒ ﺗﺰرع ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺬور وﺣﺸﻴﺔ
ً
ﻻ أﺣﺪ ﻳﺤﺘﻤﻠﻬﺎ .وأﺧﻴﺮا أي ﻟﻌﺒﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ اﻷﺧﻀﺮ،
ﻫﻲ ﻟﻌﺐ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺘﻲ ﻛﺒﺸﺮ ،وﻫﻲ ﻋﻘﺎب ﻣﻨﻚ ﻻ أﺳﺘﺤﻘﻪ أﻧﺎ.
أﻣــﻲ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ،ﻫﻮ ﻳــﻮم اﻷم ،وﻫــﻮ ﻳــﻮم اﻟﻌﻄﺎء ،ﻓﺄﻧﺖ اﻟﻌﻄﺎء،
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻄﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻚ ﻣﺎﻧﺤﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻟﺬا أرﺟﻮك ﻳﺎ أﻣﻲ
ﻻ ﺗﻬﻤﻠﻴﻨﻲ ،وأرﺟﻮك ،وأﺧﺠﻞ أن أﻗﻮل ﻟﻚ ذﻟﻚ :ﺣﻴﻦ ﺗﺬﻫﺒﻴﻦ إﻟﻰ
اﻟﺴﻮق وﺗﺄﺧﺬﻳﻨﻲ ﻣﻌﻚ ،ﻻ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﻤﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﻤﻠﻨﻲ ،وﻻ ﺗﺪﻋﻴﻨﻲ
أﻧﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﺪرﻫﺎ وﻗﺮب رﻗﺒﺘﻬﺎ وراﺋﺤﺔ ﺷﻌﺮﻫﺎ .أﻧﺖ أﻣﻲ ،وﻣﺆﻛﺪ
أﻧﻨﻲ أﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻳﺪك ذات اﻟﻤﺎرﻛﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺬا أرﺟﻮك أﻣﻲ
اﺣﻤﻠﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺪرك وﺗﺒﺎﻫﻲ ﺑﻲ ،ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮﻧﻲ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻲ،
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﻨﺒﻬﻲ ﻟﺬﻟﻚ.
ً
أﻣﻲ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ،أﻧﺎ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻤﺤﺐ ،ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻧﻲ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﱠ
ﻋﻠﻲ ،ﺑﺤﺜﺎ
ﻋﻦ راﺣﺘﻚ أو ﻣﺘﻌﺘﻚ ،ﻓﻼ ذﻧﺐ ﻟﻲ أﻧﻨﻲ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻦ ﺣﺒﻠﻚ اﻟﺴﺮي،
ً
ً
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺮﻛﻲ أﻏﺪو ﻣﺮﻳﻀﺎ وﻣﻌﻘﺪا!

ﻛﺸﻚ ﺗﺮاﺟﺎن

ﻛﺎﺗﺒﺎت ﻋﺮﺑﻴﺎت اﻧﺘﺼﺮن ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻨﺔ »اﻟﺴﺮﻃﺎن« ﺑﺎﻹﺑﺪاع
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة "أوﻧ ــﻼﻳ ــﻦ" ،ﻧﻈﻤﺖ
دار اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻧﺪوة ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
وﻗــﺮاء ة "ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة" ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ ﺣﻨﺎن
ﻛـﻤــﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺗــﻢ ﺑــﺚ اﻟـﻨــﺪوة ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺎت
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺤﻀﻮر ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ.
واﺗ ـﺴ ــﺎﻗ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﻀ ـﻤــﻮن اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب اﻟ ــﺬي
ﻳ ــﺮوي ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ اﻟـﻜــﺎﺗـﺒــﺔ ﻣ ــﻊ ﻣـﺤـﻨــﺔ ﻣــﺮض
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺮﻃـ ــﺎن ،وﺗ ـﻐ ـﻠ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎؤل
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،دارت اﻟﻨﺪوة ﻓﻲ أﺟﻮاء اﻟﺘﻔﺎؤل
واﻷﻣـ ـ ـ ــﻞ ﺑ ـﺤ ـﻀ ــﻮر اﻷدﻳـ ـ ـ ــﺐ ﻃ ـ ــﺎرق إﻣ ـ ــﺎم،
واﻹﻋﻼﻣﻴﺘﻴﻦ ﻣﻨﻰ ﺳﻠﻤﺎن وﺑﺜﻴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻞ،
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،وأدارﻫﺎ
اﻷدﻳﺐ وﺣﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
اﺳﺘﻤﻊ اﻟـﺤـﻀــﻮر ﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﻣــﻦ ﻓﺼﻮل
اﻟﻜﺘﺎب ،وﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺑﻌﺾ
اﻟـﻨـﺼــﻮص ﻋـﺒــﺮ ﺧــﺎﺻـﻴــﺔ اﻟــﻼﻳــﻒ ،وأﻟـﻘــﻰ
اﻟﺸﺎﻋﺮ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺧﻴﺮي ﻗﺼﻴﺪة ﻛﺘﺒﻬﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻨﺎن ﻛﻤﺎل.
وأﻛـ ــﺪ اﻟـﻄــﻮﻳـﻠــﺔ أن "اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎؤل ﺑــﺎﻟـﺤـﻴــﺎة
أﺣ ـ ــﺪ أﺳ ـ ـ ــﺮار اﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻫـ ـﺸ ــﺔ ،وﻣ ــﻦ
ﻳﻜﺘﺐ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺼﻼﺑﺔ وروح اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
واﻟﻤﻌﺎﻓﺮة ﺿﺪ اﻟﻴﺄس واﻹﺣﺒﺎط واﻟﻤﺮض..
ﻫﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺣﻨﺎن
ﻛﻤﺎل ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن ،وﻛﺎن
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إﺻﺪار

»ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﺎدئ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة« ...ﻋﻼﻗﺎت
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻜﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺣﻨﺎن ﻛﻤﺎل وﻛﺘﺎب اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ،داﻓﻌﺎ ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﺴﻼم
وﻣ ــﻦ ﺛــﻢ اﻟـﺘـﻐـﻠــﺐ ﻋـﻠـﻴــﻪ ،ﻟـﻴـﻀــﺎف اﺳﻤﻬﺎ
إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺎت اﻟﻼﺗﻲ اﻧﺘﺼﺮن ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ــﺮض ،وﺑ ـﺜــﺖ اﻟـﻜـﺘــﺎﺑــﺔ ﻟــﺪﻳـﻬــﻦ ﺷـﻌــﻮرا
ﺑﺎﻷﻣﻞ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺤﻨﺔ".
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50
ﻧﺼﺎ ﻳـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺜﺮ واﻟﺸﻌﺮ ،وﺗﻌﺒﺮ
اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﺮت ﺑﻬﺎ.
ﺗ ـﺘ ـﻨ ــﺎول اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻣ ـﻌــﺎﻧــﻲ اﻟ ـﻘ ـﺴــﻮة
واﻟﻤﻮت ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺗﻘﻮل
ﺣـﻨــﺎن "ﺣـﻴــﻦ ﻧﻌﺒﺮ ﻋــﻦ اﻷﻟ ــﻢ ﻧـﺨــﺮﺟــﻪ ﻣﻦ
أرواﺣﻨﺎ ،وﻧﺘﺄﻣﻠﻪ ﻛﺤﺠﺮ ﻛﺮﻳﻢ أو ﻛﻘﻄﻌﺔ
ﻣــﺎس ﻣﺒﻬﺮة ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮر واﻷﻟــﻢ،
وﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﻟﻢ ،وﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻌﻠﻪ".
ﻓ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  ،2014أﺟ ـ ــﺮت ﺣ ـﻨ ــﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻮرم اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻲ ،وﻓﻲ أﺣﺪ
ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﺗﻘﻮل "أﻧﺎ ﻗﺮرت أن أﻫﺰم اﻟﻤﻮت
اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﻧﻤﺎ داﺧﻞ ﺟﺴﺪي ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاب
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،رﺑﻤﺎ أﻧﺠﺢ ﻓﻲ أن ﺗﻮﻟﺪ
اﻵن اﻣــﺮأة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺧﻼﻳﺎ ﺟﺴﺪﻫﺎ
ﻟﻌﻠﻲ إذا ﻣﺖ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻲ
ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺒﺘﻪ اﻷرضّ ،

اﻟﻠﻪ ﺷﺮاﻫﺘﻲ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻣﻨﺤﻪ
اﻟ ـﻠــﻪ ﻟـﻨــﺎ ﻣــﻦ ﻣـ ــﻮارد وﻋـﻄــﺎﻳــﺎ وﻣ ـﻨــﺢ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻷرض".

ﻧﻤﺎذج ﻟﻠﺘﻔﺎؤل
ﻟـﻴـﺴــﺖ ﺣـﻨــﺎن وﺣــﺪﻫــﺎ ﻣـﺼــﺪر ﺳـﻌــﺎدة

ﻏﻼف إﺻﺪار ﺳﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻮدي

وإﻟﻬﺎم ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻗ ـﺼ ــﺺ ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮة ﺗ ــﺪﻋ ــﻮ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻔ ــﺎؤل ﻓــﻲ
رﺣﻠﺔ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺮض ،ﻓﻬﻨﺎك
اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ رﻳ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﻨ ــﺎ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻇﻠﺖ
ﺗ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺢ ﻣ ــﺮﺿ ـﻬ ــﺎ ﺑــﺄﻏ ـﻨ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ ،ورﻏ ــﻢ
رﺣﻴﻠﻬﺎ ﻣــﺎز ﻟــﺖ أﻏﺎﻧﻴﻬﺎ وﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ
ﺗ ـﺸ ـﻴــﻊ اﻷﻣ ـ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻮس ،وﺗــﻮﺟــﺪ
اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻮدي
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺪ ﻣــﻦ اﻷواﺋ ــﻞ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺷــﺎرﻛــﻮا
ﻗﺼﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺮض ﺑﻜﺘﺎﺑﻬﺎ "ﻗﺼﺔ
اﻣ ــﺮاة ﺳ ـﻌــﻮدﻳــﺔ" ،وﻧــﺎﻟــﺖ ﻋـﻨــﻪ ﺟــﺎﺋــﺰة
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺮأة ،ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺼﻤﺖ
وﻧ ـﺸ ــﺮ اﻟ ــﻮﻋ ــﻲ ﺑ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن اﻟـ ـﺜ ــﺪي ﻓــﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ دﻋﻮة
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ
واﻹﻳﻤﺎن.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ ﻛـ ـﺘ ــﺎب "اﻷﻧـ ـ ـﺜ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘــﻲ
أﻧﻘﺬﺗﻨﻲ ..رﺣﻠﺘﻲ ﻣﻊ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي"
ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻏــﺎدة ﺻــﻼح ﺟــﺎد،
اﻟـ ـ ــﺬي أﻛ ـ ــﺪ ﺗ ـﻤ ـﺴ ـﻜ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة أﻛ ـﺜــﺮ
وﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ.

ﻏﻼف اﻟﺮواﻳﺔ

●

ﱠ
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل

ﺻﺪرت ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻦ اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،رواﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﻌﺰب ﺑﻌﻨﻮان "ﻛﻞ ﺷﻲء
ﻫﺎدئ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة".
ﺗﺘﺤﺪث اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ رﺟﻞ ﺣﺎﺋﺮ ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻣﺮأة ،ﻳﺘﺄرﺟﺢ
ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻛﺒﻨﺪول اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻻ ﻳﻌﺮف اﻻﺳﺘﻘﺮار أو اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
ﻓﻬﻞ ﻫﻮ ﻣﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أم أﻧﻪ ﻳﺠﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ َﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻪ؟
ْ
ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻜﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف
اﻟﻬﺪوء ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﺰب ﻛﺎﺗﺐ رواﺋﻲ وﺳﻴﻨﺎرﻳﺴﺖُ ،وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻋــﺎم  ،1981وﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  2003ﺻــﺪر ﻟﻪ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻷﻋـﻤــﺎل اﻷدﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻣﺮات ﻋﺪة ،ﻫﻲ" :ﻟﻮﻧﻪ أزرق ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﺰﻧﺔ،
ﺳﺮداب ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺠﺒﺮك ﺳﻘﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺤﻨﺎء ،وﻗﻮف ﻣﺘﻜﺮر ،ﺳﺮﻳﺮ
اﻟﺮﺟﻞ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،ﺳﻴﺪي ﺑﺮاﻧﻲ" ،ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ" :دﻟﻊ ﺑﻨﺎت"" ،ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺸﻖ"" ،أزﻣﺔ ﻧﺴﺐ"،
"ﺷـﻘــﺔ ﻓـﻴـﺼــﻞ"" ،ﺻ ــﺪ رد" ،و"ﻫ ــﻮﺟ ــﺎن" ،وﺣـﺼــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻷدﺑﻴﺔ ،آﺧﺮﻫﺎ ﺟﺎﺋﺰة ﺳﺎوﻳﺮس اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ
رواﻳﺔ ،وﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﺟﻮرج ﻧﻌﻤﺔ ﻟـ   :أﻏﻨﻲ »اﻟﺘﺮاث اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«
ﺑﻘﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻳﺠﺬب اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ
•

ً
إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻹرث اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ّﻗﺪم اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻤﻠﺤﻦ واﻟﻤﺆﻟﻒ
واﻟﻤﺨﺮج اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺟﻮرج ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻘﺎﻟﺐ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺒﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح .وﻧﻌﻤﺔ اﻵﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻋﺮﻳﻘﺔ ،اﺳﺘﻄﺎع ﺑﺨﻄﻮات ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ،أن ﻳﻔﺮض ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﺎﻳﺎ اﻟﺨﻮري

اﻟﻤﺠﻬﻮد
اﻟﻔﺮدي
ﻟﻠﻔﻨﺎن
ﻳﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳﺘﻪ

ً
ﻧﻤﻠﻚ إرﺛﺎ
ً
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ
ﻳﻀﺎﻫﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

* "ﻳ ـ ـ ـ ــﺎ ﺗ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪة"" ،ﻳ ـ ـ ـ ــﺎ ﻏ ـ ـﻴـ ــﻢ"،
"ﺑﺘﺘﺬﻛﺮي"" ،ﺷﻮ ﻋﻤﻠﺘﻲ" ،ﺑﻤﺎ ّ
ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﻛﻞ أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ؟
 ﺻﺤﻴﺢ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﻳﻘﺎﻋﻬﺎّ
وﺟﻮﻫﺎ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺨﺎص ،ﺑﻞ ﻫﻲ
ّ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺬي أﺣﺎول
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻓــﻲ ﻛــﻞ أﻋﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ أﻃﻠﻘﺖ أﻏﻨﻴﺔ "ﻳـ ّـﺎ ﺗﻔﻴﺪة"
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ واﺿﺤﺎ اﻟﺨﻂ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي
أﻧﺘﻬﺠﻪ ﺑﻌﺪ ،وراﻫﻨﺎ ﺑﺎت واﺿﺤﺎ
اﻟﺘﺰاﻣﻲ ﺑﺎﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ً
* ﻫﻞ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﻗﺮﻳﺒﺎ وﻻدة أﻏﻨﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة؟
ً
 ﻗــﺮﻳـﺒــﺎ ﺳﺄﻃﻠﻖ أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻬﺪاةإﻟﻰ روح اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر ﻣﻠﺤﻢ ﺑﺮﻛﺎت،
وﻫﻲ ﻣﻦ أﻟﺤﺎن ﻓﺎدي ﺑﻨﺪﻟﻲ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ،أي
ّ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
أﻧﻪ ﻣﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻷﺳﻠﻮب
ّ
اﻟــﺬي اﺗﺒﻌﻪ اﻟﺮاﺣﻞ ،وﺳﻨﻨﻔﺬ ﻫﺬه
اﻷﻏﻨﻴﺔ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب.
* ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣــﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻋـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﺔ ،ﻓـ ـ ـ ــﺄي أﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاء ﺗ ـﻀ ـﻔ ـﻴــﻪ
اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ـ ّـﻮ اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﻲ
وﻋﻠﻰ ﺻﻘﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد؟
 ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ّﺑﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ّ
ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ،ﻓﻜﻴﻒ
ّ
ﺑﻤﻦ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ،
ﻓﻜﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ّ
ﻳﻠﺤﻦ أو
ّ
ﻳﻌﺰف آﻟــﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ أو ﻳﻐﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰل ،وﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻻ ﺑ ـ ّـﺪ ﻣــﻦ أن
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺛـﻘــﺎﻓــﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وﻏﻨﻰ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ــﺮد .ﺑﻔﻀﻞ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺠـ ّـﻮ ﻟﻢ
ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻫﻮاﻳﺔ أو ﻣﻮﻫﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ ،ﺑــﻞ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻬﺎ
ّ
ﺳﺎم ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻦ
ﺑﺠﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ ،وﻛﻬﺪف ٍ
اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﺎﺋﺪ.

اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮاث
ّ
* ﻣـ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺐ ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻖ
ﺑــﺎﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ اﻟ ـﺘــﺮاﺛ ـﻴــﺔ واﻟـﺴـﻌــﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
 -أي إﻧﺴﺎن ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﻧﻄﻼق

ّ
وﻳﺴﺘﻌﺪ ﻹﻃﻼق أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻬﺪاة إﻟﻰ روح اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر ﻣﻠﺤﻢ
ً
ّ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻹﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث،
ﺑﺮﻛﺎت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺘﻪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
وﻟﻘﺎءاﺗﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح.
ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ّ
واﻟﻔﻦ ّ
ﺗﺤﺪث ﻧﻌﻤﺔ إﻟﻰ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
ّ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﺘــﻪ ،وﻟ ـﻴ ــﺲ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻔ ــﻦ أو
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺗﻜﺰ
ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻴﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎره اﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻖ
ً
ّ
ـﻮس
ﺑﺎﻟﺘﺮاث ّﺑﺪﻳﻬﻴﺎ ،ﻻ ﻣـﺠــﺮد ﻫـ ٍ
ﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﺒ ــﺮر .ﻧﻤﻠﻚ إرﺛ ــﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ
وﺗــﺮاﺛــﺎ ّﻗﻴﻤﺎ ﻳﻀﺎﻫﻲ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن
اﻟـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺮاث واﻟ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﻴــﺪ ،وﻻ
أﻗ ـﺼ ــﺪ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام ﺑــﺎﻟـﻠـﺒــﺎس
اﻟـﻔـﻠـﻜـﻠــﻮري ،ﺑــﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫ ــﺬا اﻹرث
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺗﺠﺬب
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
* ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﻬــﻮﻳــﺔ اﻟــﻮﻃــﻦ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋ ــﺎداﺗ ــﻪ ،وﻫ ــﺬا ّ
ﻣﻐﻴﺐ
ً
راﻫﻨﺎ؟
 ّأدت ﻋــﻮﻟـﻤــﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ إﻟــﻰاﻧ ـﻔ ـﺘــﺎح ﻋـﻠــﻰ أﻓ ـﻜ ــﺎر ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻻ
ﺗ ـﺸ ـﺒ ـﻬ ـﻨــﺎ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ّﺷ ـ ـ ـ ّـﻮه اﻷﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺎت
ﺑﻬﻮﻳﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺎ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﻏﺎب ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ّإﺑﺎن اﻹذاﻋﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﺮﺑﻞ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺤﺪد
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ّ
ﻧﻘﺪم أﻏﻨﻴﺔ
ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ،وأي
رﺳــﺎﺋــﻞ ﻧـ ّـﻮﺟــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ،ﻗﺼﺔ
ﺣ ــﺐ ،وأﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ،وأي ﻟﺤﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻷي أﻏﻨﻴﺔ.
ً
* ذﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎج أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﺮ
ﻣﻠﺤﻨﻴﻦ وﺷﻌﺮاء ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ؟
 ﻻ ﻳـﺨـﻠــﻮ أي زﻣ ــﻦ ﻣ ــﻦ أﻧ ــﺎسﻋ ـﺒــﺎﻗــﺮة ،ﻟـﻜــﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻳ ـﺼ ــﺎل ﻫـ ــﺆﻻء واﻹﺿ ـ ــﺎءة
ﻋﻠﻴﻬﻢ.
* ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـ ّـﻤـ ــﻞ ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ
ﺗﻐﻴﻴﺒﻬﻢ؟
 ﺷــﺮﻛــﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺎج أوﻻ ،ﻋﻨﺪﻣﺎﻳ ـﻄ ـﻐ ــﻰ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻰ ،وﻳــﺮﺗ ـﺒــﻂ اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ
اﻹذاﻋ ــﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،

ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ أن ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻓﺴﺤﺖ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم
أي ﻛــﺎن ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ أؤﻣﻦ ﺑﺄن
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺻﻐﻴﺮ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ
ﻫــﺬه اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ وﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻣــﺮ
إﻟﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮات ّ
ﻓﻨﻴﺔ.
* ﻣـ ــﺎ زﻟـ ـﻨ ــﺎ ﻧـ ـﻄ ــﺮب ﻷﻏ ـ ـ ــﺎن ﻣــﻦ
ّ
ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﺄي ﻓﻦ
ُﻳ ّ
ﻘﺪم راﻫﻨﺎ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم؟
ّ
 أﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰاﻟ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼــﻲ ،وﻧـﻨــﺎﻗـﺸــﻪ
ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻨﺎ ،وﺛﻤﺔ ﻣـﺤــﺎوﻻت ﻣﻦ
ّ
وﻣﻠﺤﻨﻴﻦ وﻣﺆﻟﻔﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻋﻤﺎل ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻗﺪ ﻻ
ﺷﺒﺎب ّ
ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻘﻬﺎ راﻫﻨﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻨﺎل
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
واﻟـﻤـﻬــﻢ ﺑــﺮأﻳــﻲ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎك
ﻣــﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟــﻚ ﻓــﻼ ﻧﻔﻘﺪ
اﻷﻣﻞ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﻌﻰ
ﻟـﻠـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺟـ ـ ّـﻮ ﻣــﻮﺳـﻴـﻘــﻲ
ﻣـﻌـ ّـﻴــﻦ ،وﻳـﺠــﺐ اﺣ ـﺘ ــﺮام اﻟﺠﻤﻬﻮر
وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ أداء ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺣ ـ ّـﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺮح ،ﻣﻊ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى.

اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
* ﺑ ــﺮأﻳـ ـﻜ ــﻢ أﻻ ﺗ ـﻔ ـﻘ ــﺪ اﻷﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺒﻬﻨﺎ؟
 ﻳ ـ ــﺮﺗ ـ ـﺒ ـ ــﻂ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺑـ ـﻌ ــﻮﻟـ ـﻤ ــﺔاﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،وﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺎت اﻷﺧ ـ ــﺮى ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻜ ــﺎن ﻣــﺎ،
وإﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻧﻤﻠﻚ أﺳــﺎﺳــﺎ،
أي ﻳﺠﺐ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ وﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺎ
ﻧﻤﻠﻚ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﻷرﺿﻴﺔ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎن ،ﻓــﺈذا ﻛﻨﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ
ﺑﺎﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻻ ﻳﺤﻮل ذﻟﻚ
دون إدﺧﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺠﺎز ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو اﻟــﺮوك ،ﻷن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
أوﺳﻊ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪان ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ

٢١

ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ﻣﺎﻳﻚ ﺗﺎﻳﺴﻮن ﻓﻲ »ﺣﻤﻠﺔ ﻓﺮﻋﻮن«

ﻣﺎﻳﻚ ﺗﺎﻳﺴﻮن
ﻳ ـﺸ ــﺎرك اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣــﺎﻳــﻚ ﺗــﺎﻳ ـﺴــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ
اﻟﻤﺼﺮي "ﺣﻤﻠﺔ ﻓﺮﻋﻮن" ،ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻤﺮو ﺳﻌﺪ وﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم .ورﻏﻢ أن ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﺗﺎﻳﺴﻮن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﺿﺨﻤﺎ ﺑﺪا واﺿﺤﺎ ﻣﻊ أﻋﻤﺎل
ﻣﺜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ " "The Hangoverﻋﺎم  ،2009وﻓﻴﻠﻢ
اﻟﻤﻼﻛﻤﺔ " "Grudge Matchﻋﺎم  ،2013وﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﻴﻠﻔﺴﺘﺮ ﺳﺘﺎﻟﻮن وروﺑﺮت دﻳﻦ ﻧﻴﺮو.
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺎﻳﺴﻮن ﺑـ"ﺣﻤﻠﺔ ﻓﺮﻋﻮن" اﻷوﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ،
إذ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟــﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮي "أﺑ ــﻮاب
اﻟﺸﻤﺲ :اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟــﻰ اﻷﺑ ــﺪ" ﻋــﺎم  ،2014وﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻷﻛﺸﻦ واﻹﺛﺎرة ،ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي زﻛﺮﻳﺎ رﻣﻀﺎن ،وﺷﺎرك
ﻓﻴﻪ ﺗﺎﻳﺴﻮن ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.

ﻋﻤﺮو دﻳﺎب ﻳﺤﺘﻔﻲ ﺑﻤﻴﻼد دﻳﻨﺎ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ
ﺟﻮرج ﻧﻌﻤﺔ
ّ
ﺣﺪﻫﺎ ﺑﻤﻘﺎم أو آﻟﺔ أو ﺑﻠﺤﻦ واﺣﺪ،
إﻧ ـﻤ ــﺎ ﻣ ــﻦ دون أن أﻟ ـﻐ ــﻲ اﻟ ـﻬــﻮﻳــﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻏﻨﻴﺔّ .
ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ّ
ﻓـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ اﻟ ـﻔ ــﻦ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧــﻲ اﻷﺻ ـﻴــﻞ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻛﺎﻧﻮا ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻔﺮاء
ﻟـ ــﻪ ،ﻣ ـﺜــﻞ زﻛـ ــﻲ ﻧــﺎﺻ ـﻴــﻒ وﻓ ـﻴ ــﺮوز
واﻟﺮﺣﺎﺑﻨﺔ ،وﻓﻴﻠﻴﻤﻮن وﻫﺒﺔ ،ودﻳﻊ
اﻟﺼﺎﻓﻲ وﺻﺒﺎح وﻧﺼﺮي ﺷﻤﺲ
اﻟــﺪﻳــﻦ .ﻓ ــﺄي ﺗﺄﺛﻴﺮ راﻫ ــﻦ ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج؟ وأي اﻧﻄﺒﺎع
ﻟـﻬــﺎ؟ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻬﺎ.
* أداؤك اﻷﻏـ ــﺎﻧـ ــﻲ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ
اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﺮاث
اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا ّ
اﻷﺻ ـ ـﻴـ ــﻞ ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ أﻧـ ـ ــﻚ ﺗ ـﻤــﺜــﻞ
ﺟﻴﻠﻬﻢ؟
 ﻃﺒﻌﺎ ،ﻓﺘﻔﺎﻋﻞ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺸﺒﺎبّ
ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺎ أﻗ ـ ـ ـ ّـﺪم ﻳ ـﺤ ـﻔــﺰﻧــﻲ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ .أؤدي اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟـﺘــﺮاﺛـﻴــﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ
إﻟ ــﻰ ﺟـ ّـﻮﻫــﻢ ﻣـﺤــﺎﻓـﻈــﺎ ﻃـﺒـﻌــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻠـﺤــﻦ اﻷﺳـ ــﺎس ﻣــﻦ دون ﺗﺸﻮﻳﻪ
ّ
ـﺎن
ﻓﻴﺘﻌﺮف اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻏـ ٍ

ﻗﺪﻳﻤﺔ ّ
ﻳﺮددوﻧﻬﺎ ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﺟﻤﻴﻞ
ُﻳﺸﻌﺮﻧﻲ ﺑﺄﻧﻨﻲ أﻗ ــﻮم ﺑ ــﺪور ﻣﻬﻢّ
ﻳــﺪﻓـﻌـﻨــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑــﺎﻷﻫــﺪاف
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

إﻧﺘﺎج ﻣﺘﻮاﺿﻊ
* ﺗ ـﻤ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺪرات اﻟ ـﺼــﻮﺗ ـﻴــﺔ
واﻹﻃ ــﻼﻟ ــﺔ واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ اﻟـﻔـﻨـ ّـﻴــﺔ ﻓﻤﺎ
اﻟ ــﺬي ﻳﺠﻌﻞ إﻧﺘﺎﺟﻚ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
ً
ﻣ ـﺘ ــﻮاﺿ ـﻌ ــﺎ ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﻓـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻴﻠﻚ؟
 ﻟﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼّ .ﻟﺪي ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻟﻠﺼﺪور ،ﻟﻜﻦ
ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﻄﻠﺐ دﻋﻤﺎ ﻣﺎدﻳﺎ،
ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ أﻧ ـﺘــﺞ أﻋـﻤــﺎﻟــﻲ ﺑﻨﻔﺴﻲ،
وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻔﺮح ﻷﻧﻨﻲ ّ
ﺣﺮ اﻟﺘﺼﺮف
وأﺣــﺪ ﻻ ّ
ﻳﺤﺪ ﻣــﻦ رؤﻳـﺘــﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻬﻤﻨﻲ اﻟـﺸـﻬــﺮة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻘــﺪار ﺛ ـﺒــﺎت ﺧ ـﻄـ ّـﻮاﺗــﻲ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ.
ﻋﻤﻞ ﺣــﻘــﻪ ،ﻓــﻼ أﺣــﺮق
أﻋـﻄــﻲ ﻟﻜﻞ ّ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ ،أﺗﺄﻧﻰ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر وأدرس
اﻷﻏـﻨـﻴــﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﻨﻲ دﻗـﻴــﻖ ﻗﺪ
ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ.

دﻳﻨﺎ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ
ﺗﺪاول رواد ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻠﻨﺠﻢ
ﻋـﻤــﺮو دﻳ ــﺎب ،وﻫــﻮ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻣـﻴــﻼد زوﺟـﺘــﻪ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
دﻳﻨﺎ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ،ﺿﻤﻦ ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎ "زي اﻟﺸﻤﺲ".
وﻧ ـﺸ ــﺮ اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن ﻋ ـﻤــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻌ ـﻴــﺪ ،أﺣـ ــﺪ أﺑ ـﻄــﺎل
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﺿﻤﻦ اﻟـﻤــﺎراﺛــﻮن اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻋـﺒــﺮ ﺣـﺴــﺎﺑــﻪ ﺑ ــ"إﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻐ ــﺮام" ،وﻇ ـﻬــﺮ "اﻟـﻬـﻀـﺒــﺔ"
ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻫــﻮ ﻳــﺪﻋــﻮ ﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل
ﺑﺘﻮرﺗﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ،وﺳﻂ ﺳﻌﺎدة ﻏﺎﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﻤﺴﻠﺴﻞ "زي اﻟﺸﻤﺲ" ،اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻋﻤﺎل
اﻹﺛ ـ ــﺎرة واﻟ ـﺘ ـﺸــﻮﻳــﻖ ،وﻫ ــﻮ ﻣــﺄﺧــﻮذ ﻣــﻦ ﻓ ـﻜــﺮة اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ .Sisters

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﻳ ـﺤ ــﺬرك اﻟـﻔـﻠــﻚ ﻣ ــﻦ ﻣـﺸـﻜـﻠــﺔ ﻗـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ أو ﻣﻦ
اﺻﻄﺪام ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟـﻜــﻼم اﻟـﺠــﺎرح ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻦ
ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻤﺮك ﻓﺎﻫﺪأ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺠﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.12 :

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
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ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

10

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﺑــﺮﺟــﻚ ﻳـﻌـﻴــﺶ ﺗ ـﺤ ـ ّـﺪﻳ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﻌـﻤــﻞ
وﺗﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
ً
ّ
ﺳﺘﻐﻴﺮ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻔﻠﻚ إﻟﻰ وﻻدة ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ
ﻣﺠﺮى ﺣﻴﺎﺗﻚ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻳﺤﺼﻞ ﺗـﻨــﺎﻏــﻢ واﺳ ــﻊ ﻣــﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻣﻤﺎ
ً
ً
وراﺿﻴﺎ.
ﻣﺮﺗﺎﺣﺎ
ﻳﺠﻌﻠﻚ
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺴﻠﻂ اﻟـﻀــﻮء ﻣ ـﺠـ ّـﺪ ًدا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟـﺸــﺆون
ً
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻬﺎ.
ً
ﻋ ــﺎﻃـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ :ﻣـ ـ ـ ــﺎزال ﺑ ــﺮﺟ ــﻚ ﻳ ـﺤ ـﻤ ــﻞ إﻟـ ـﻴ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﻔ ــﺎﺟ ــﺂت
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺠﺐ أن ﺗــﺮاﻗــﺐ أوﺿــﺎع ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺋﻢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.8 :

اﻟﻘﻮس
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 - 1ﻧﻠﺠﺄ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ – ﺧﺒﻴﺚ )م(.
 - 2ﻵﻟﺊ – أﺟﺪر )م(.
 - 3ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ دار اﻟﺴﻼم )م( – ﻋﻨﺪي.
 - 4أﺑﻮ اﻟﺒﺸﺮ )م( – اﻟﻤﻜﻮك )ﻣﺒﻌﺜﺮة(.
 - 5ﺟﺴﻬﺎ ﺑﻴﺪه )م(.
 - 6ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻛﺎﺗﻤﺎﻧﺪو – ﺧﻼف »ﺻﻐﺮى« )م(.
 - 7اﻟﺰﺟﺮ – ﺛﻠﺜﺎ )ﻳﻮم(.
 - 8اﺳﺘﺮﺧﻰ رﺑﺎﻃﻪ )م( – اﻟﺒﺎر )ﻣﺒﻌﺜﺮة(.
 - 9واه )ﻣﺒﻌﺜﺮة( – ﻳﻌﻴﺪ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى.
 - 10ﻧﺒﺴﻂ )م( – ) ال (....ﻣﻦ أﻧﻬﺎر اﻟﺠﻨﺔ.

اﻟﺠﻮزاء

اﻷﺳﺪ

8
1
2
9
3
7
4
5
6

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

7

ً
ً
ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺒﻞ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻛﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ أي اﺗﻔﺎق.
ّ
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر وﺗﺼﺎرح ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ
ﺑﻤﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻛﺜﺮة أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.1 :

اﻟﺤﻠﻮل

ً
أﻓﻘﻴﺎ:

 - 1ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺗﺸﺎد – ﺣﺐ.
 - 2وﺣﻴﺪ )ﻣﺒﻌﺜﺮة( – ﻳﺘﺒﻌﻬﻢ.
 - 3ﺑﺤﻴﺮة أﺛﻴﻮﺑﻴﺔ – إﺛﺒﺎت.
 - 4ﺑﻘﺮ وﺣﺸﻲ – ﻣﺎرﻛﺔ ﺳﺎﻋﺎت ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ.
 - 5ﻟﻴﺰر )ﻣﺒﻌﺜﺮة( – ﺛﻠﺜﺎ )ﺳﻠﻊ( – ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ )م(.
 - 6زاد – ﻋﺶ ﻃﻴﺮ )م(.
 - 7ﻣﻤﺜﻠﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ راﺣﻠﺔ.
 - 8ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ – ﺣﻄﻢ – ﻋﻠﻞ.
 - 9ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ »ﺑﻮﺟﻮﺗﺎ«.
 - 10راﺋﺪ ﻓﻀﺎء أﻣﻴﺮﻛﻲ.

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ
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ﻋﺜﻮر
ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﺷﻜﻮك
ﺧﻼف
ﻗﺎﺿﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﺣﺔ
ﺻﻠﺔ
ﺑﻼد
ﻣﻮﻗﻊ
ﺣﺪاﺛﺔ
ﻓﻜﺮة
ﻗﺪر
وﺣﺪة
ﻋﻮدة
ﻧﺰوح
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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

7
9
4
1
5
6
2
8
3

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

ﻓﻠﻚ

sudoku

ﻣﻦ  7أﺣــﺮف وﻫــﻲ اﺳــﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟــﺰر ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ
ّ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎرة أﻣﻴﺮﻛﺎ

٢٣

ﺗﺴﺎﻟﻲ

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺑﺪون اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ واﻻﻧﺪﻓﺎع ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺷﻲء ﻣﻬﻢّ.
ً
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗـﺒــﺪو ﻣــﺄﺧــﻮذا ﺑﺒﻌﺾ ﺗـﺼـ ّـﺮﻓــﺎت اﻟﺤﺒﻴﺐ
ً
وﻣﻌﺠﺒﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎره اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :ﻟﺪﻳﻚ ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻨﻔﺴﻚ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺬﻫﺐ
ً
ﺑﻌﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺎت.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.16 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎّ :
رﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺒﻂء.
ّ
ً
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮﺟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮوي وﺗﺮك اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ّ
ﺗﻤﺮ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ:
وﺗﻬﺪأ اﻷﺣﻮال.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﻨﺼﺤﻚ ﺑﺮﺟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮوي وﺗﺮك اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ
ّ
ﺗﻤﺮ وﺗﻬﺪأ اﻷﺣﻮال.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.3 :

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗــﺪور ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻚ
وﺗﻮﺳﻴﻌﻪ أم ﻻ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻚ ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮﺗﻚ اﻟﻌﻤﻴﺎء
ّ
ﺗﻌﺮﺿﻚ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎد.
ّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﺰد اﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ
أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺤﻠﻞ وﺗﻨﺎﻗﺶ ﺛﻢ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ
أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎّ :
ﺗﺘﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺼﺎرﺣﺔ ﺗﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮوف.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :اﺑـﺘـﻌــﺪ ﻋــﻦ اﻟـﻌــﺪاﺋـﻴــﺔ وﺣـ ــﺎور اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻻﺋﻖ وﻫﺎدئ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.5 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻚ ﺑﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﻮﻟﻚ
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :اﺧ ـﺘــﻼﻓــﻚ ﻣ ــﻊ اﻟـﺤـﺒـﻴــﺐ ﻗ ــﺪ ﻳـ ــﺆدي إﻟــﻰ
ﻧﺰاﻋﺎت ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ.
ً
دورا ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﻠﻌﺐ أﺣــﺪ اﻷﺻــﺪﻗــﺎء ً
ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻚ وﻗﺪ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺑﻤﻔﺎﺟﺄة.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺼﻠﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺘﻚ ﻣﻤﺎ
ّ
ﻳﺤﺴﻦ وﺿﻌﻚ.
ً
ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺘ ـﻜـ ّـﻴــﻒ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺪات ﻓ ــﻲ وﺿـﻌــﻚ
ّ
وﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﺤﺮك اﻷﻣﻮر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻚ ﻋﺎﺟﺰا
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.19 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻳﻤﻨﺤﻚ اﻟﻔﻠﻚ ﻗـ ّـﻮة دﻓــﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺗﻐﺬﻳﻚ
ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﻌﺎﻃﻒ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻚ اﻟﻌﻤﺮ ﻷن أﻫﻠﻪ
ﻳﻤﺮون ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ.
ً
ّ
ّ
ﺻﺤﻴﺔ ﻓﺎذﻫﺐ إﻟﻰ
ﻗﻀﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻚ
اﻟﻄﺒﻴﺐ وﻻ ﺗﻬﻤﻞ ﻧﻔﺴﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.6 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻗﺘﺤﺎم ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻻﻧﺘﺼﺎر
ّ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﺤﻮاﺟﺰ.
ّ
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻟﻤﺎذا ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎل ﻓﻲ
ّ
رأﺳﻚ وﺗﻤﺰق ﻣﺸﺎﻋﺮك ّﺑﻪ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻗﻊ أﺣﺪاﺛﺎ ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻀﻌﻬﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ واﻵﺧﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.15 :

٢٤

ﻣﺠﺘﻤﻊ
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أﻓﺮاح اﻟﻐﺎﻧﻢ
واﻟﻌﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
اﺣـﺘـﻔــﻞ ﺻــﺎﻟــﺢ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﺑﺰﻓﺎف ﻧﺠﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻤﺔ
ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ،وأﻗﺎم
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻔﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ
ﻓﻨﺪق اﻟﺸﻴﺮاﺗﻮن ،ﺣﻀﺮه ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟ ــﻮزراء واﻟﻨﻮاب
وﺷ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت اﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻷﻫﻞ
واﻷﺻﺪﻗﺎء.
ً
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﻣﻬﻨﺌﺎ

اﻟﻤﻌﺮس ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪون

رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ

أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ

ً
اﻟﻤﻌﺮس ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻪ

ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺪوﺳﺮي

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻬﺮاء
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة،
أﻗـ ـ ــﺎم ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ﺣﻔﻞ
ﺗـﻜــﺮ ﻳــﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎت اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ
وذوات اﻹﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزات اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰة،
ﺑ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ وﺣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮر ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ
اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻬﺪ
أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ،وﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎرزة.

ﻓﻘﺮة راﻗﺼﺔ ﺑﻌﻨﻮان "أرض اﻟﺠﻬﺮاء"

ﺗﻜﺮﻳﻢ د .ﺷﻴﺨﺔ اﻟﻌﻴﺴﻰ

ﻋﺮﻳﻔﺔ اﻟﺤﻔﻞ أ .ﺷﻴﻤﺎء اﻟﺠﻄﻴﻠﻲ

ً
ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﻮب ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻛﺮﻧﻔﺎﻻ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وأوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫﻢ
أﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ـ ــﻮب
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
ﻛ ــﺮﻧـ ـﻔ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ وأوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎء
أﻣــﻮرﻫــﻢ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،وﺷـﻬــﺪت
ﻋ ــﺪة ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت ﻓـﻨـﻴــﺔ ﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ،
ً
ورﺳﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮه ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻧﻈﻢ "ﺑﺎﻟﻮﻧﻲ ﻻﻧــﺪ" اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.
ّ
وﻓــﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺤﻔﻞ ،ﺳﻠﻢ رﺋﻴﺲ
ً
ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة اﻟ ـﻤ ــﺪرﺳ ــﺔ درﻋ ــﺎ
ً
ﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺑ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺎن ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟــﺪﻋـﻤــﻪ
اﻟﻜﺮﻧﻔﺎل.

إدارة ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﻮب ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ اﻟﻐﻨﻴﻢ ووﺿﺤﺔ اﻟﻐﻨﻴﻢ ود .ﻟﻨﺪا ﻓﺎوك

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ

ﻓﻘﺮات ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
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ﱡ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ :اﻟﻔﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻨﻔﻮس وﺳﻴﻄﺮة اﻟﻔﻠﻮس
»اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ« اﺣﺘﻔﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻴﺘﻬﺎ وﻛﺮﻣﺘﻪ ﺑﺪرع ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ
ﻓﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻛﺮﻣﺖ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺿﻤﻦ
أﻧﺸﻄﺔ دﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ.

»ﺑﻐﻴﺘﻬﺎ ﻃﺮب
ﺻﺎرت ﻧﺸﺐ«
أول ﻋﻤﻞ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻊ
اﻟﻨﺸﻤﻲ

ﺿﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ دﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻓﺮﻗﺔ
اﻟـﻤـﺴــﺮح اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،أﻗﻴﻤﺖ أﻣﺲ
اﻷول ،ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺮﻫ ــﺎ ﺑ ـﺨ ـﻴ ـﻄــﺎن،
أﻣـﺴـﻴــﺔ اﻟـﺤــﺐ واﻟ ــﻮﻓ ــﺎء ﻟ ـﻠــﺮواد،
ا ﻟـﺘــﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ )اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪروﺳ ــﻲ(،
وﺣﻀﺮﻫﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺨﺮج أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻄﻲ،
وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺨﺮج ﺻﺎﻟﺢ
اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﻼﻧ ــﻲ ،واﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن اﻟـﻜـﺒـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ
ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎن اﻟ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﻦ ،ود.ﺷ ــﺎﻳ ــﻊ
اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻊ ،واﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺪر
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،واﻟﻔﻨﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻘﻼف،
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺮج ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎن،
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب
واﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ.
ﺑــﺪاﻳــﺔ ،أﺷــﺎد ﻋﺮﻳﻒ اﻷﻣﺴﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺮج واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎﻣـ ــﻲ ﺣ ـﺴــﻦ
اﻟـﻤـﺘــﺮوك ﺑـﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟﻤﺤﺘﻔﻰ ﺑﻪ
اﻟﻌﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻦ ،وأﻋﻤﺎﻟﻪ
اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ ﺑﺼﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻔﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
ﺛﻢ ﺗﺮك اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ـﺤ ــﺪث ﻋـ ــﻦ أﻳـ ــﺎم
ً
دراﺳﺘﻪ ﻗﺎﺋﻼ» :درﺳﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻼ
اﻟﺨﻨﻴﻨﻲ ،ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﺪﻳﻨﻲ وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻄﻮﻧﻨﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﺷ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺔ  30روﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ
ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة دﺧﻠﺖ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻨــﻰ ،وﻛـ ــﺎن ﻣـﻌـﻠـﻤــﻲ ﻋـﻘــﺎب
اﻟﺨﻄﻴﺐ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺸﻤﻲ ﻓﻘﺎﻻ
ﻟﻲ :ﻧﺤﻦ إﺧﻮة ﻓﻲ اﻟﻠﻮن وﻳﻈﻬﺮ
ﻋـﻠـﻴــﻚ اﻟ ــﺬﻛ ــﺎء ﻧ ــﺮﻳ ــﺪك أن ﺗﻌﻤﻞ
ﻣـﻌـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﻣــﺪرﺳ ـﻴــﺔ،
ﻓـ ــﻮاﻓ ـ ـﻘـ ــﺖ وﻋـ ـﻤـ ـﻠ ــﺖ ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ،وﺑ ــﺪأت أﺣ ــﺐ اﻟﻔﻦ
ﺣﺒﺎ ﺷﺪﻳﺪا ،ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺨﺮﺟﺖ

ﻓــﻲ ﻣــﺪرﺳــﺔ اﻟـﻤـﺜـﻨــﻰ ،واﻧﺘﻘﻠﺖ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤــﺪرﺳــﺔ اﻟـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ ﻟ ـﻤــﺪة 4
ﺳﻨﻮات أﺧﺮى«.

اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺒﻮل
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف ﺟ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﺮ» :ﺗ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺖ
اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺔ وﺗـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺖ ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤــﻞ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﻲ ،ﻓــﺎﻟـﺘـﺤـﻘــﺖ ﺑ ـ ــﻮزارة
ا ﻟ ـﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ،
وﻛــﺎن ﻣﺪﻳﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﺎن
اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆﺳـ ـ ــﺲ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ
اﻟﻨﺸﻤﻲ ،وﻓــﻲ أﺣــﺪ اﻷﻳــﺎم ﻃﻠﺐ
ﻣـﻨــﻲ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﺧـﺘـﺒــﺎرات
اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﻳـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻃـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ» :ﻛ ــﺎن ﻋـﻠــﻲ أن أﺣﻔﻆ
ﻗ ـﺼ ـﻴ ــﺪة أو ﻣ ـﺸ ـﻬ ــﺪا ﺗـﻤـﺜـﻴـﻠـﻴــﺎ
ﻗﺼﻴﺮا ،ﻓﺬﻫﺒﺖ ﻳﻮم  10أﻛﺘﻮﺑﺮ
 ،1961وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺟ ـﻤ ـﻠــﺔ ﺣـ ــﻮاري
)ﻋ ــﺰﻳ ــﺰ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻲ أن أﻃ ـﻴــﺢ
اﻷﻋـ ـﻨ ــﺎق ﺑ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴــﻒ ﺑ ـﻌــﺪل،
ﻓ ـﻌ ـﻠــﺖ ﻫـ ــﺬا أﻳ ـﻬ ــﺎ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ،ﻧـﻌــﻢ
ﻓﻌﻠﺖ وﻟﻜﻨﻲ ﻗﺴﻮت( ،ﻓﻨﺠﺤﺖ،
وﺷ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ أول ﻣ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ﺑﻌﻨﻮان )ﺻﻘﺮ ﻗﺮﻳﺶ(«.
وﺣــﻮل اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻃﻠﻴﻤﺎت ،ﻗــﺎل» :ﻫﻲ أول
ﻓــﺮﻗــﺔ أﻫـﻠـﻴــﺔ ﺗـﺤــﺖ ﺑـﻨــﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻧﻔﻊ ﻋﺎم ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻮزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  3آﻻف دﻳﻨﺎر ،وﻗﺪﻣﻨﺎ أول
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان )ﻋﺸﺖ وﺷﻔﺖ(
ﺗ ــﺄﻟ ـﻴ ــﻒ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﺳ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﻔ ــﺮج،
وإﺧﺮاج اﻟﺮاﺣﻞ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺷﺨﺼﻴﺔ »اﻟﻌﻴﺪروﺳﻲ«
وﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺻـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ اﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎر
ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ »اﻟ ـﻌ ـﻴ ــﺪروﺳ ــﻲ« ذﻛــﺮ
ﺟـ ــﺎﺑـ ــﺮ» :ﻃـ ـﻠـ ــﺐ ﻣـ ـﻨ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮج
ﺣـﺴـﻴــﻦ اﻟ ـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟ ــﺪوﺳ ــﺮي أن
أﻗﺪم ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ )اﻏﻨﻢ
زﻣﺎﻧﻚ( ،وﻷﻧﻨﻲ أﻋﺸﻖ اﻟﻤﻄﺮب
ا ﻟــﺮا ﺣــﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
وأﺣ ـ ـ ـ ــﺐ أﺳ ـ ـﻠـ ــﻮﺑـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻐـ ـﻨ ــﺎء
واﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻗﺘﺒﺴﺖ ﻣﻨﻪ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﻜﻼم اﻟﺤﺎد ،وﻃﺒﻘﺔ ﺻﻮﺗﻪ،
وﻗــﺪﻣــﺖ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﻄـﺒـﻘــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺷﺨﺼﻴﺔ )اﻟﻤﻼ( ،أﻣﺎم اﻟﻤﺨﺮج،
اﻟﺬي أﻋﺠﺐ ﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮا«.
وأردف» :ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ اﻟﻤﺨﺮج
أن ﻧﻄﻠﻖ اﺳﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ )اﻟﻌﻴﺪروﺳﻲ( ،وﺳﺄﻟﻨﻲ
ﻣ ــﺎذا ﻳﻌﻨﻲ اﺳ ــﻢ اﻟـﻌـﻴــﺪروﺳــﻲ،
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗــﺬﻛــﺮت ﺣـﻜــﺎﻳــﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ،
وروﻳﺘﻬﺎ ﻟﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪﺗﻲ
رﺣـﻤـﻬــﺎ اﻟـﻠــﻪ -ﺗــﺬﻫــﺐ اﻟــﻰ ﺣﻔﻞاﻟـﻤــﺎﻟــﺪ وﺟـﻠـﺴــﺎت اﻟـ ــﺰار ،وﻛﻨﺖ
ﻃـ ـﻔ ــﻼ ﺻـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮا أذﻫـ ـ ـ ــﺐ ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ،
وأﺳ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﻢ ﻳـ ـ ــﺆدون أﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻔــﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎدري ﺗ ـﻘــﻮل) :ﺷ ــﻲ ﻟﻠﻪ
ﻳﺎ اﻟﻌﻴﺪروﺳﻲ /ﺷﻲ ﻟﻠﻪ ﻣﺤﻴﻲ
اﻟﻨﻔﻮﺳﻲ( ،ﻓﻌﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«.
واﺳﺘﺪرك» :أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺨﺮﺟﻮن
ﻳ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﻮن ﻫ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ أﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮﺣـ ـﻴ ــﺔ

ً
ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻜﺮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻄﻲ
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،وﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،1965وﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ 1984
ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗــﺎﻟــﺖ إﻧـﻨــﻲ وﺿـﻌــﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ
إﻃ ــﺎر ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟـﺨــﺮوج ﻣﻨﻪ،
وأﺛﺒﺖ ﻟﻬﻢ أن اﻟﻔﻨﺎن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
ﺗﺄدﻳﺔ ﻛﻞ اﻷدوار وﻧﺠﺤﺖ«.

»ﺑﻐﻴﺘﻬﺎ ﻃﺮب ﺻﺎرت ﻧﺸﺐ«
وﻋــﻦ أول ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻟﻪ
أﻓ ــﺎد ﺟــﺎﺑــﺮ» :ﻗــﺪﻣــﺖ ﻣــﻊ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻨﺸﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن
اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ ﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮة ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧـ ـﻬ ــﺎ
)ﺑﻐﻴﺘﻬﺎ ﻃ ــﺮب ﺻ ــﺎرت ﻧـﺸــﺐ(،
وﻣ ـ ــﺪﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﺳ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺔ ،وﻋـ ــﺮﺿـ ــﺖ
ﻋ ــﺎم  ،1962ﻣ ــﻦ إﺧ ـ ــﺮاج ﻣﺤﻤﺪ

ّ
»اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﺎرح ﻷﻏﻨﻴﺔ اﻧﺖ ﻣﻮ ﺑﺮوﺣﻚ آﻟﻤﻨﻲ ﻟﻜﻨﻨﻲ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﺗﺠﺎوز اﻷﻣﺮ«
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

اﺣﺘﻔﻰ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺸﺎب ﻓﻴﺼﻞ
اﻟ ـ ـﺨ ـ ــﺮﺟ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ــﺈﻃ ـ ـ ــﻼق أﻏـ ـﻨـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪة »راﺣﺔ ﺑﺎل  «2019ﺧﻼل
ﻣــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ أﻗ ــﺎﻣ ــﻪ ﻣـﺴــﺎء
أﻣﺲ اﻷول ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻣـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﻪ اﻟ ـﻐ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أﺳﺒﺎب ﻋﺪوﻟﻪ ﻋﻦ ﻗﺮار
ﻃﺮح أﻟﺒﻮم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت
اﻷﺧﻴﺮة ،رﻏﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻏﻠﺐ
أﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺗ ــﻪ .وﻗـ ـ ــﺎل ﻓ ـﻴ ـﺼــﻞ ﺧ ــﻼل
اﻷﻣ ـﺴ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ أدارﻫـ ـ ــﺎ اﻟــﺰﻣـﻴــﻞ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ» :أ ﺣ ــﺎول
ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻧ ـﻤ ــﻂ ﻏ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ،
وﻗ ـﺒــﻞ ﻓ ـﺘــﺮة ﻗـ ــﺮرت ﻃ ــﺮح أﻟ ـﺒــﻮم
ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻛــﺎﻣــﻞ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺗﺨﺬت
أوﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺘﻲ،
ّ
ﺑﻤﻀﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻜﺸﻔﺖ ﻟﻲ
ﻟﻜﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﻖ؛ أﻫﻤﻬﺎ
أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﻟﺪى
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر ﻣـ ــﻊ ﻛـ ـﺜ ــﺮة اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل
اﻟ ـﻐ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻗ ـ ــﺮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺧﻄﺘﻲ وﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻨﻐﻼت
ﻟـﺘــﺄﺧــﺬ ﻛــﻞ أﻏـﻨـﻴــﺔ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﺸﺎر«.
واﺳ ـﺘ ـﻄ ــﺮد :وﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻊ »اﻧ ــﺖ ﻣــﻮ ﺑــﺮوﺣــﻚ«،

اﻟﺨﺮﺟﻲ واﻟﺨﻄﻴﺐ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ردود أﻓﻌﺎل واﺳﻌﺔ
وﻻﻗ ـ ــﺖ اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﺴــﺎن اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر
ﻓﻲ دول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪة،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﻠﺞ ﺻﺪري ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ أﺗﺼﻔﺢ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻓﻮﺟﺌﺖ
ﺑـﻤـﻘــﺎﻃــﻊ ﻣــﻦ اﻷﻏـﻨـﻴــﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة
ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻋﺪة« ،وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ
ﺗـﺤــﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إ ﻟ ــﻲ ،وﺣﻘﻘﺖ
ً
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻟﻢ أﻛﻦ أﺗﻮﻗﻌﻪ ،وﻳﻤﻜﻦ
اﻟـ ـﻘ ــﻮل إﻧـ ـﻬ ــﺎ أﻗـ ـ ــﻮى ﻣ ــﻦ أﻟ ـﺒ ــﻮم
ﻏ ـﻨــﺎﺋــﻲ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ،ﻓــﺎﻟ ـﺠ ـﻴــﻊ ﻳ ــﺮدد
ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ وﻳﻐﻨﻴﻬﺎ ،وأﺻﺒﺤﺖ
ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺑﺲ ،واﺳﺘﻐﻠﻬﺎ

اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎﻳﺎت ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻻ أ ﺧ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻢ ﺳ ـ ـ ـ ــﺮا أن ا ﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺪ
اﻟ ـﺠ ــﺎرح اﻟ ــﺬي وﺻـﻠـﻨــﻲ آﻟﻤﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﻧﺎ ﺑﺸﺮ ،وﻟﻜﻦ اﺳﺘﻄﻌﺖ
ﺗﺠﺎوز اﻷﻣﺮ.
وﺣﻮل أﻏﻨﻴﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة »راﺣﺔ
ﺑــﺎل  «2019ﻗــﺎل ﻓﻴﺼﻞ» :ﺗﺄﺗﻲ
راﺣ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎل ﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﻞ ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﻲ
اﻟـﻘــﺎﺋــﻢ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎؤل واﻟــﺪﻋــﻮة
إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺤ ــﺐ وﺑ ـ ــﺚ اﻟ ـﻄ ـﻤــﺄﻧ ـﻴ ـﻨــﺔ
ﻓــﻲ اﻷﻧ ـﻔــﺲ ،أﺳـﻌــﻰ داﺋـﻤــﺎ إﻟﻰ
ﺗﺠﺎوز أي ﻣﺤﻨﺔ أو ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ
ﺧـ ــﻼل رﻓـ ــﻊ ﺷ ـﻌ ــﺎر اﻹﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ،

وﻫـ ــﺬا ﻣ ــﺎ أﻃـﺒـﻘــﻪ ﻋـﻠــﻰ أﻋـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﻹﻳﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺄن
اﻟ ـﺤــﺐ ﻳـﺼـﻨــﻊ اﻟـﻤـﻌـﺠــﺰات وﻣــﺎ
أﻗ ــﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻟـﻴــﺲ ﺑـﺸــﻲء ﺟﺪﻳﺪ
ﻫ ـﻨــﺎك ﻧ ـﺠــﻮم ﻛ ـﺒــﺎر اﺳـﺘـﻄــﺎﻋــﻮا
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻐﻨﺎء
ﻟﻠﺤﺐ واﻻﺑـﺘـﻌــﺎد ﻋــﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﻊ اﻹﺣﺒﺎط ،ﻣﺜﻞ ﻓﻀﻞ
ﺷﺎﻛﺮ وﻧﻮال وﻏﻴﺮﻫﻢ.
أﻣـ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﺳ ـﺒ ــﺐ اﺑـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎده ﻋــﻦ
اﻟ ـ ـﻔـ ــﻦ ﻟ ـﺨ ـﻤ ــﺲ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻓـ ـﻘ ــﺎل:
»ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎط اﻷﻧﻔﺎس
وإﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺮوﻋﻲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ
وﺧﻄﻮاﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة،

وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﺨﺬت ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻛﻨﺖ
ﻋـﻠــﻰ وﺷ ــﻚ ﻃ ــﺮح أﻟ ـﺒــﻮم ﻏﻨﺎﺋﻲ
)ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺨﺮﺟﻲ  ،(2013وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋــﻼﻧـﻴــﺔ ﺟــﺎﻫــﺰة ،ﻟﻜﻦ
ﻗﺮرت إﻟﻐﺎء ﻛﻞ ﺷﻲء واﻻﺑﺘﻌﺎد،
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﻋــﺪت ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻓﻜﺎري
وأوﻟــﻮﻳــﺎﺗــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻴــﺎة ،وأزﻋــﻢ
أن اﻟـﻔـﻜــﺮ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟ ــﺬي أﺳـﻌــﻰ
ﻟﻨﺸﺮه ﺑــﺪأ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻨﺬ ﻋﻮدﺗﻲ
ﻟﻠﻔﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ«.
وﺷ ـ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـﺨـ ــﺮﺟـ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن
اﻻﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎر واﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮة ﺑ ــﺎﺗ ــﺎ أﻣ ــﺮا
ﺻﻌﺒﺎ ﺣـﺘــﻰ ﻓــﻲ وﺟ ــﻮد ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ ،ﻣــﺆﻛــﺪا
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﻮاة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ.
وﻳﺮى أن ﻫﻨﺎك ﻓﻨﺎﻧﻲ »ﺳﻮﺷﻴﺎل
ﻣـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﺎ« ،وﻻ ﻳ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜــﻮن ﺷـﻴـﺌــﺎ
ﻓـ ـ ــﻲ رﺻ ـ ـﻴـ ــﺪﻫـ ــﻢ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ ﺳ ــﻮى
اﺳﺘﻌﺮاض ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﺒﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﻟﻌﻤﻞ ﺿﺠﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل دﺧﻮﻟﻪ ﻣﺠﺎل
اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴــﻞ ﻓ ـﻘ ــﺎل» :ﻻ أرى ﻧﻔﺴﻲ
ً
ً
ﻣـﻤـﺜــﻼ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻼت ﺑـﺘــﺎﺗــﺎ،
وﻗــﺪ أﻓـﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﻓﻘﻂ ﻓــﻲ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻛـﻠـﻴــﺐ ﻳـﺨـﺼـﻨــﻲ أو ﻟـﻠــﺪﻋــﺎﻳــﺎت،
ﻓـﻬـﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳـﺒـﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻟـ ّﺸـﻬــﺮة
ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺄن ﻳﻤﺜﻞ ﺛﻢ
ﻳﻐﻨﻲ ،واﻟـﻌـﻜــﺲ ﺻﺤﻴﺢ ،وأﻧــﺎ
ﻟﺴﺖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ«.

اﻟـ ـﺴـ ـﻨـ ـﻌ ــﻮﺳ ــﻲ وﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﻢ رﺿ ــﺎ
اﻟـﻔـﻴـﻠــﻲ« .واﺳـﺘـﻄــﺮد» :ﻳﻄﻠﻘﻮن
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺮﻋﻴﻞ اﻷول ،وﻫﺬا ﻟﻴﺲ
ﺻـﺤـﻴـﺤــﺎ ،ﻓــﺎﻟــﺮﻋ ـﻴــﻞ اﻷول ﻫﻢ
ﻋﻘﺎب اﻟﺨﻄﻴﺐ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﻴﻊ
وﺻ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ـﻌ ـﺠ ـﻴــﺮى وﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻴ ــﺲ وﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﺸ ـﻤ ــﻲ
وﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ ،وﻫﻮ اﺑﻦ
ﻋــﻢ ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟـﻨـﻔـﻴـﺴــﻲ ،وأول ﻣﻦ
ﻗ ــﺪم دور اﻟ ـﻤــﺮأة ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺮح
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ ،وﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻻ ﻳ ـﻌ ــﺮﻓ ــﻪ
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮون ،ﻟﻜﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﻨﻌﺘﻪ
ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ــﺪور ﻓﺘﻠﻘﻔﻪ
اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﺶ وﻗﺪﻣﻪ
ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ«.
وﻋﻦ اﻟﻔﻦ ﺑﻴﻦ أﻣﺲ واﻟﻴﻮم،
أﺿ ـ ـ ــﺎف» :اﻟـ ـﻔ ــﻦ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ

إﻟــﻰ اﻟـ ــﻮراء ،وﻻ وﺟــﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺑ ـﻤــﺎ ﻛ ـﻨــﺎ ﻋـﻠـﻴــﻪ أﻣـ ــﺲ ،ﻓ ـﻘــﺪ ﻛﻨﺎ
ﻛﺘﻠﺔ واﺣﺪة ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻧ ـﻌ ـﻴــﺶ ﻣ ــﻊ أﻫ ـﻠ ـﻨــﺎ،
واﻟـﻤـﺸـﻜـﻠــﺔ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ أن اﻟـﻨـﻔــﻮس
ﺗـﻐـﻴــﺮت واﻟ ـﻤ ــﺎدة ﺳـﻴـﻄــﺮت ،ﻓﻠﻢ
ﻧﻜﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺎدة،
وﻣﻦ ﻳﻈﻦ أﻧﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﻓﻬﻮ واﻫﻢ،
ﻷن ﻛــﻞ ﻣــﺎ أﻛﺴﺒﻪ أﺻــﺮﻓــﻪ ﻋﻠﻰ
أﺳﺮﺗﻲ وﻓﻨﻲ«.
وﻓ ـ ــﻲ ﺧـ ـﺘ ــﺎم اﻷﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ،ﻗ ــﺪم
أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻄــﻲ درﻋـ ــﺎ ﺗــﺬﻛــﺎرﻳــﺔ
وﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣـﺤـﻤــﺪ
ﺟ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺮ ،ﺛ ـ ــﻢ ﺟـ ـ ــﺎﻻ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻌ ــﺮض
اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ــﺔ وﺻـ ــﻮر
اﻟﺮواد ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻔﺮﻗﺔ.

»ﻋﺪﺳﺔ  «٤ﻳﺪﺷﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺮوض
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ وﺣﻔﻼت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ اﻷول ،أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻋﺪﺳﺔ ﺑﺪورﺗﻪ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ ﻣﺴﺮح
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻹﻧﺘﺎج اﻹﺑﺪاﻋﻲ
ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ أﻧﻮر اﻟﻤﺨﻴﺎل وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟـﻤـﺤــﺎﺿــﺮات ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﺠﺎﻻت
ً
اﻟﻔﻨﻮن ،وﻋﺮوﺿﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ وﺣﻔﻼت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﺧﺸﺒﺔ
ﻣﺴﺮح ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم وﺑﻔﺘﺮﺗﻴﻦ
ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ورﺷﺘﻲ ﻋﻤﻞ اﻷوﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻔﻦ اﻟﻤﺎﻛﻴﺎج ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺒﻴﺮ اﻟﻤﺎﻛﻴﺎج اﻟﺸﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺠﺮﻳﺐ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺨﺮج
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﻔﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب.
وأﻟﻘﻰ اﻟﻔﻨﺎن ﻳﻌﻘﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ أوﺿــﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺎن اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
ً
ﻧـﻘــﺎ ﻃــﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻻ ﺑــﺪ أن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ أي ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺮﺣﻲ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺈﻧﺘﺎج
ﻣـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ ﻛ ــﻲ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﺟ ــﺬب اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر ﻟﻌﺮﺿﻪ
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ.
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻴﻮم اﻷول ،ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »رﻳﺘﻮﻳﺖ« ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
ﻣـﺴــﺮح ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺿــﺎ وﻫ ــﻲ ﻣــﻦ ﺗــﺄﻟـﻴــﻒ ﺳــﺎﻣــﻲ ﺑــﻼل
وإﺧﺮاج ﻧﺼﺎر اﻟﻨﺼﺎر وﺟﺴﺪت ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ
اﻟﺸﺒﺎب إذ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ،اﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣـﻈــﺎﻫــﺮات وﺗﻄﺮﻗﺖ
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ واﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺎدر ،وﻧﻬﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺎدي ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺎن وأﺳﻌﺎرﻫﺎ
اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﻨﻮﻋﺖ اﻟﻠﻬﺠﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﺪارﺟﺔ
اﻟﺒﺪوﻳﺔ واﻟﺤﻀﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﻮﺻﻴﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ.

»ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت »ﺣﺪﻳﺚ اﻻﺛﻨﻴﻦ« ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ

ً
اﻟﺴﺮﺣﺎن واﻟﻤﺤﻤﻴﺪ ﻃﺮﺣﺎ رؤﻳﺘﻬﻤﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐﺔ
●

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﺷـﻬــﺪت اﻟـﻘــﺎﻋــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺪﻳــﺮة ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺟﺎﺑﺮ
اﻷﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ »ﺣــﺪﻳــﺚ
اﻻﺛـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ« ،ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﻛــﺰ،
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻧﺪوة ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«
ً
ً
ً
وﺷﻬﺪت ﺣﻀﻮرا ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،وﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﻴﺪ ،ود .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺮﺣﺎن،
وأدارﻫﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﻨﺎﻓﻲ.
وﻃ ـ ـ ـ ــﺮح ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺚ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﻄﻠﻘﻴﻦ
ﻣــﻦ ﻋ ــﺮض ﻣــﻮﺟــﺰ ﻟﺘﺎرﻳﺨﻬﺎ وﺗـﻄــﻮرﻫــﺎ ﻋﺒﺮ
اﻟﺰﻣﻦ ،ﻛﻲ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ أرﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻬﻢ واﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻗــﺎل اﻟﺴﻨﺎﻓﻲ :إن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﺴﻊ
وﺗ ـﻨ ـﻜ ـﻤــﺶ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗـ ــﺪر اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻄــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻀ ــﺎري-
اﻻﻗﺘﺼﺎدي -ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻟﻮ
أﻧـﻬــﺎ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣـﻜــﺎم اﻟـﺘـﻄــﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،
ً
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻨﺎﻋﺎت اﻷﻟﺴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ،وﺑﻘﺪر
اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻤـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﻣﺎ
ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻨﻀﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﻮﻓﺮ أداة
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻮﻗﺖ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ذاﺗ ــﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟ ـﻘــﻮل ،إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ ــﺬي ﻳﺸﻬﺪ
ً
ً
ً
ﻫﺒﻮﻃﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﻮى اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﺗــﺪﻫــﻮرا ﻻﺣﻘﺎ
ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ أن
ﻳــﻮاﺟــﻪ أزﻣ ــﺔ ﻟـﻐــﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣــﻊ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺮﻛــﻮد
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل اﻟﻤﺤﻤﻴﺪ ،إن اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ
ﻓــﻲ ﺻ ــﺮاع ﻣــﻊ اﻟﻔﺼﺤﻰ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ
واﻟ ـﻠ ـﻬ ـﺠ ــﺔ ﻫ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎن ﻣ ــﻦ ﻟ ـﻐ ــﺔ واﺣـ ــﺪة
ً
ﻋـﻠـﻴـﻬـﻤــﺎ أن ﻳـﺘـﻌــﺎﻳـﺸــﺎ ﻣ ــﻊ ﺑـﻌـﻀـﻬـﻤــﺎ ﺑـﻌـﻀــﺎ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻧﺪوة »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«
دون أي ﺧﻼﻓﺎت وﻋﺪاء وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﺼﺎء ،وﻣﺎ
ً
ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮرا ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
ا ﻟ ــﺬي ﻳــﺮ ﻏــﺐ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻣــﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺮاث
وﻳﻜﺴﺐ ﺛـﻤــﺎره اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣــﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻦ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺔ.

اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑـ »ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺎﻟﻤﻮ« ﻓﻲ
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷﻗﺼﺮ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ

اﻟﺪوﺳﺮي ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ أﻣﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ،
وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻏﻨﻢ
زﻣ ــﺎﻧ ــﻚ( ،ﺗــﺄﻟ ـﻴــﻒ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺤـﺴـﻴــﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ«.

اﻟﺨﺮﺟﻲ» :راﺣﺔ ﺑﺎل« دﻋﻮة إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎؤل
●

ﺧﺒﺮﻳﺎت

وﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻟ ـﻨ ــﺪوة ﺗ ـﺤــﺪث اﻟﻤﺤﻤﻴﺪ
ﻋﻨﺪ ﺳــﺆاﻟــﻪ ﻋــﻦ ﻣــﺪى اﻧــﺪﺛــﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ» :اﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻟﻦ
ً
ﺗﻨﺪﺛﺮ أﺑﺪا ،وﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪث أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ إن
ﻟــﻢ ﻧ ـﺘــﺪارك ﻫــﺬا اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ
وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ،أﻣﺎ ﻓﻲ
أﻗﺼﻰ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻠﻦ ﺗﻤﻮت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻷن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد«.

وﻋـ ـ ــﻦ ﻛ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺾ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺔ ﻗ ــﺎل
اﻟـﻤـﺤـﻤـﻴــﺪ» :ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺰاوﻳ ــﺔ اﻷدﺑ ـﻴ ــﺔ ﻧـﺤــﻦ ﻧﻘﺒﻞ
ﺑﺄدب ﺷﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻌﺮ أو اﻟﻘﺼﻴﺪة
َ
ﻓﻠﻢ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺼﻮر أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ،
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن
ً
ﻣﺆدﻳﺎ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ،أﻣﺎ أن ﻳﺘﺮك اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺳ ــﺪى ﻓـﻬــﻮ وإن ﻛ ــﺎن ﻳــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻟـﻐــﺔ اﻟﺠﻴﻞ
ً
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺧﻄﻴﺮا ﻷن اﻟﺠﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺒﺮ

ً
ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﺪى زﻣﻨﻲ ﻗﺼﻴﺮ ﺟﺪا ﻓﻲ
اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة ،أي ﺗ ـﻤــﻮت ﺑـﻤـﺠــﺮد أن ﻳـﻜـﺒــﺮ اﻟ ـﻘــﺎرئ
ّ
ﺳﻨﺔ واﺣ ــﺪة أو أن ﻳﻄﻠﻊ ﻗــﺎرﺋـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ رواﻳــﺔ
ﻣﻦ اﻟــﺮواﻳــﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷدﺑﻲ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ«.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗـﺤــﺪث د .اﻟـﺴــﺮﺣــﺎن ﻋــﻦ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ً
وﺻــﻮرﻫــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻴــﻮم ،ﻻﻓ ـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن اﻟﺘﺼﻮر
اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺼﺤﻰ وﻋﺎﻣﻴﺔ وﻫﻮ
ً
ﺗﺼﻮر ﺧﺎﻃﺊ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
واﺳـﺘـﻜـﻤــﻞ د .اﻟ ـﺴــﺮﺣــﺎن ﺣــﺪﻳـﺜــﻪ ﻋ ــﻦ ﺣــﺎل
ً
اﻟ ـﻠ ـﻐــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻬــﺎ ،ﻣ ـﺘ ـﻨ ــﺎوﻻ أﺛــﺮ
اﻟ ـﺘــﺮﺟ ـﻤــﺔ ،وﺻـ ــﻮر اﻟـﻠـﻐــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﻠـﻐــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ،ﺛﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮي ،ﺛﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟـﺠــﺎﺣــﻆ ،واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ إن ﺻﺢ
ً
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﺻﻮر
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺠﺎت وﻓﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ.
ﺑﺎق وﻳﺘﻤﺪد،
وأﻛﺪ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٍ
ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال ﻓﻲ أي ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ،ﻓﻬﻨﺎك
ﺻــﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣــﻮﺟــﻮدة ،ﺟــﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺬﻫﺐ
وآﺧﺮ ﻳﺒﻘﻰ وﺛﺎﻟﺚ ﻳﺘﻄﻮر ،واﻟﺘﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑــﺎﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟـﻠـﻐــﺔ ،ﻓ ــﺈذا ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ا ﻟـﻤــﻮ ﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﻓﺘﺮة
ﻣــﺎ ﻗـﺒــﻞ اﻹﺳـ ــﻼم وﺻ ــﺪر اﻹﺳـ ــﻼم ﺟ ــﺰء ﻣﻨﻬﺎ
ﻣــﻮﺟــﻮد اﻟ ـﻴــﻮم ﻓــﻲ اﻟـﻠـﻬـﺠــﺎت ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﺳﻴﻜﻮن
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ
ُ
ﺳﻴﺘﺤﺪث ﺑﻪ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻦ ُﻳﺘﺤﺪث ﺑﻪ ،ﻓﻜﻤﺎ
ﻛﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺮوض اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷﻗﺼﺮ
ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،اﻟﺬي
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم
ﻏﺪ.
ٍ
وﺗﺸﻬﺪ ﻋﺮوض راﺑﻊ أﻳﺎم
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻴﻮم ﺗﻘﺪﻳﻢ 26
ﻓﻴﻠﻤﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑﻴﻦ رواﺋﻲ
وﺗﺴﺠﻴﻠﻲ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮة أﻓﻼم
ﺗﺴﺠﻴﻠﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت راﺑﻊ
أﻳﺎم ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷﻗﺼﺮ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ »ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺎﻟﻤﻮ« ،اﺣﺘﻔﺎء
ﺑﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﺎﻟﻤﻮ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ ،ودوره ﻓﻲ
دﻋﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﺗﺤﻮﻟﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،إﻟﻰ ﻧﺎﻓﺬة
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
أوروﺑﺎ.
وﻳﻌﺮض ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ أﺣﺪ اﻷﻓﻼم
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﺎﻟﻤﻮ،
وﻫﻮ ﻓﻴﻠﻢ »واﺟﺐ« ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ آن ﻣﺎري ﺟﺎﺳﺮ،
وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﻄﻮان ﻫﻴﺒﺮﻳﻞ،
وﻣﻮﻧﺘﺎج ﺟﺎك ﻛﻮﻣﻴﺘﺲ،
وﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮي ،وﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻜﺮي ،وﻣﺎرﻳﺎ زرﻳﻖ ،ورﻧﺎ ﻋﻠﻢ
اﻟﺪﻳﻦ.
)د ب أ(

ﻓﻴﻠﻢ »«Wonder Park
ﻳﺤﻘﻖ  ٢١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻠﻢ اﻷﻧﻴﻤﻴﺸﻦ
) (Wonder Parkإﻳﺮادات
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  21ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻨﺬ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ  15اﻟﺠﺎري،
واﻧﻘﺴﻤﺖ اﻹﻳﺮادات ﺑﻴﻦ 16
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،و 5ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﺪور ﻗﺼﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺣﻮل  ،Juneوﻫﻲ ﻓﺘﺎة ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ
وﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ Wonderland
ﻣﺨﺒﺄة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ ،وﻣﻠﻴﺌﺔ
ﺑﺮﻛﻮب اﻟﺨﻴﻞ اﻟﺨﻴﺎﻟﻲ واﻟﻜﻼم
اﻟﻤﻀﺤﻚ واﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ.
ﺗﻜﺘﺸﻒ  Juneاﻟﺤﺪﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ،
وﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ
إﺻﻼﺣﻬﺎ ،ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﺠﻠﺲ ﻣﻊ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻹﻧﻘﺎذ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺴﺤﺮي ،وإﻋﺎدة اﻷﻋﺠﻮﺑﺔ ﻓﻲ
ﺑﻼد اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ.
واﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺻﻮات ﺑﺮﻳﻨﺎ
دﻳﻨﺴﻜﻲ ،وﺟﻴﻨﻴﻔﺮ ﻏﺎرﻧﺮ،
وﻛﻴﻦ ﻫﺪﺳﻮن ﻛﺎﻣﺒﻞ ،وﻛﻨﺎن
ﻃﻮﻣﺴﻮن ،وﻣﻴﻼ ﻛﻮﻧﻴﺲ،
وﺟﻮن أوﻟﻴﻔﺮ ،وﻛﻴﻦ ﺟﻴﻮﻧﺞ،
وﻧﻮرﺑﺮت ﻟﻴﻮ ﺑﻮﺗﺰ ،وﻣﺎﺛﻴﻮ
ﺑﺮودرﻳﻚ ،وﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﻮش
اﺑﻴﻠﺒﻮم ،وأﻧﺪرﻳﻪ ﻧﻴﻤﻴﻚ،
وروﺑﺮت ﺟﻮردون ،وﺟﻮش
اﺑﻴﻠﺒﻮم ،وأﻧﺪرﻳﻪ ﻧﻴﻤﻴﻚ.

ﺣﻜﻴﻢ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺷﻴﺒﺴﻲ ﺑﻌﺪ »ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻚ«

ﻳﻀﻊ ﻣﻄﺮب اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺣﻜﻴﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻤﺴﺎﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة
ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻏﺎن ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ،ﻛﺄﻏﻨﻴﺎت
ﻣﻨﻔﺮدة ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ،وﻳﻌﻴﺪ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻮزع
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ إﺳﻼم ﺷﻴﺒﺴﻲ.
وﺗﻌﻴﺪ ﻫﺬه اﻷﻏﻨﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
ﺑﻴﻦ إﺳﻼم ﺷﻴﺒﺴﻲ وﺣﻜﻴﻢ،
ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷول ﻋﺪة أﻏﺎن
ﻟﻪ ،ﻣﻨﻬﺎ »أﺑﻮ اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ« و«ﻋﻢ
ﺳﻼﻣﺔ« و«ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻚ«.
وﺗﻌﺎون إﺳﻼم أﻳﻀﺎ ﻣﻊ
ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻠﻴﺜﻲ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ
أﻏﻨﻴﺎت »اﺑﻌﺪ ﻋﻨﻲ« ،و»إذا
ﻛﺎن ﻗﻠﺒﻚ ﻛﺒﻴﺮ« ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﺳﻤﺮ ﻓﻲ أﻏﻨﻴﺎت
»ﻳﺎ دﻧﻴﺎ« و»ﻏﻴﺮو« ،ﻣﻊ دﺧﻮﻟﻪ
ﻣﺠﺎل اﻷﻧﺪرﺟﺮاوﻧﺪ ﺑﺈﻋﺎدة
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ أﻏﻨﻴﺔ ﺷﺎرﻣﻮﻓﺮز
»ﻛﻮﻛﺐ« ﻓﻲ أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
»اﻧﻔﺼﺎم« ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ
دﻳﻮ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺒﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ واﻟﺮاﺑﺮ أﺑﻮﺳﻒ
ﺑﺄﻏﻨﻴﺔ »ﻣﺶ ﻫﻘﺪر ﺣﺪ«.
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دوﻟﻴﺎت

ﻫﺠﻮم ﻫﻮﻟﻨﺪا »إرﻫﺎﺑﻲ« ...وﺣﺎدﺛﺎن ﻳﺜﻴﺮان ﻫﻠﻊ أوروﺑﺎ

إردوﻏﺎن ﻟﻤﻨﻔﺬ ﻣﺠﺰرة ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش :ﺳﺘﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ وإذا ﻟﻢ ﺗﺤﺎﺳﺒﻚ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻓﺴﻨﺤﺎﺳﺒﻚ ﻧﺤﻦ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ
ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻹرﻫﺎب
ﻓﻲ ﻫﺠﻮم ﻣﺪﻳﻨﺔ أوﺗﺮﻳﺨﺖ،
وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﻔﺘﺮض
اﻟﺬي ﺟﺮى ﺑﻴﻦ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر
اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻲ واﻟﻬﺠﻮم
اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف
ﻣﺴﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻣﺘﺸﺪد ،ﺷﻬﺪت
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﻟﻨﺮوﻳﺞ أﻣﺲ
ﺣﺎدﺛﺘﻴﻦ ﻋﻜﺴﺘﺎ ﻣﺪى ﺗﺨﻮف
اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ رد
ﻣﺘﺸﺪدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش.

ﺗﺪاول ﺑﻴﺎن ﻟﺪاﻋﺶ
ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ
ﻫﺠﻮم اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ
ورﺋﻴﺴﺔ وزراء
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺗﺘﻌﻬﺪ
ﺑﻌﺪم ﻟﻔﻆ اﺳﻢ
اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ

أﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
واﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ أن ﻓﺮﺿﻴﺔ
اﻟــﺪاﻓــﻊ اﻹرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﻹﻃ ــﻼق اﻟـﻨــﺎر
ﻋﻠﻰ »ﺗ ــﺮاﻣ ــﻮاي« ﻓــﻲ أوﺗﺮﻳﺨﺖ
ﺑﺎﺗﺖ »ﺟﺪﻳﺔ« ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
أدﻟــﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻛﺎﻧﺖ داﺧــﻞ
ﺳـﻴــﺎرة اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ً
اﻟﺘﻲ ﻓﺮ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ »دواﻓــﻊ
أﺧﺮى«.
وﻋـ ـﻘ ــﺐ إﻟـ ـﻘ ــﺎء اﻟ ـﻘ ـﺒ ــﺾ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻷﺻﻞ ﻏﻮﻛﻤﺎن
ﺗ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﺎت ﻣ ــﻦ
ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟـﺸــﺮﻃــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن» :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ
وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ« ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺗ ـﻜ ـﻬ ـﻨــﺎت ﺑ ـﺸ ــﺄن وﺟ ــﻮد
ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ وﺑ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﺘﻬﻢ.
وأﻛﺪ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻻدﻋﺎء
اﻟـﻌــﺎم ﺗﻴﺲ ﻛــﻮرﺗـﻤــﺎن اﺣﺘﺠﺎز
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻏﻮﻛﻤﺎن
وآﺧ ـ ــﺮان اﻋـﺘـﻘــﻼ ﻟــﻼﺷـﺘـﺒــﺎه ﻓﻲ
ﺗــﻮرﻃ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎدث ،أﻓ ــﺮج
ً
ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻻﺣﻘﺎ.
وﺣــﺪدت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﻫــﻮﻳــﺔ ﻗﺘﻠﻰ ﻫـﺠــﻮم أوﺗــﺮﻳـﺨــﺖ،
ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺔ أﻧ ـﻬــﻢ ﻓ ـﺘــﺎة ﺗـﺒـﻠــﻎ ﻣﻦ
ً
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮ  19ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ
ﻓ ـﻴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻦ ،ورﺟ ـ ـ ــﻼن ﻣ ــﻦ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
أوﺗﺮﻳﺨﺖ ﻳﺒﻠﻐﺎن  28و 49ﻋﺎﻣﺎ.
وﻛــﺎن ﻫﺠﻮم اوﺗــﺮﻳـﺨــﺖ اﺛــﺎر
ً
ﺗﻜﻬﻨﺎت ﺣــﻮل ﻣﺠﻴﺌﻪ ردا ﻋﻠﻰ
ﻣـﺠــﺰرة اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺸﺮش ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺣ ـﺼ ـﻠ ــﺖ ﻳ ـ ـ ــﻮم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أن ﻣﻨﻔﺬ
اﻟﻬﺠﻮم اﻻرﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ
اﻟﻤﺴﻤﻠﻴﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﺒﺎرات ﻣﻌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ واﻷﺗــﺮاك ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ان ﻣﻄﻠﻖ اﻟـﻨــﺎر ﻓــﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻣﻦ
أﺻﻮل ﺗﺮﻛﻴﺔ.
وﻋﻜﺴﺖ اﺟ ــﺮاء ات اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟـ ـﻬ ــﻮﻟـ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺗ ـﺸــﺪﻳــﺪ
اﻻﻣﻦ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﻣﺨﺎوف اﻟﺪول اﻻوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ أن
ﻳﻘﻮم ﻣﺘﺸﺪدون ﻣﺴﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮد
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺰرة ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش ﻋﺒﺮ
اﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ.
وﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﻞ ﺟ ـ ـ ـ ــﺎءت ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﻮادث اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ ﻓــﻲ
اوروﺑﺎ أﻣﺲ ﻟﺘﺆﻛﺪ وﺟﻮد ﻫﺬه
اﻟﻤﺨﺎوف.

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
وﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ

اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻳﺤﺸﺪون
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪة وﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن أﺑﻬﺎ

ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺗﻀﻊ اﻟﺰﻫﻮر ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺑﺴﺎﺣﺔ ﺗﺮام أوﺗﺮﻳﺨﺖ أﻣﺲ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ أ ﻣــﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻫﺐ
اﻷﻣﻨﻲ وأﺧﻠﺖ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ
ً
ً
ﺗـﻠـﻘــﺖ ﺗ ـﺤ ــﺬﻳ ــﺮا أﻣ ـﻨ ـﻴــﺎ ﺑــﻮﺟــﻮد
ﻗﻨﺒﻠﺔ أرﺳ ـﻠــﺖ إﻟ ــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وأﻧﻬﺎ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻼغ.
وأﻛﺪت اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
اﻧـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻜ ــﻦ ﻫ ــﺪﻓ ــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻬــﺪﻳــﺪ
ﺑﻮﺟﻮد ﻗﻨﺒﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺮدد ﻓﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم.

اﻟﻨﺮوﻳﺞ
إﻟ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ
اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ أﻣﺲ ﻋﻦ إﻗﺪام ﺗﻠﻤﻴﺬ
ﻳﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﻦ ﻣــﺪرس وﺛﻼﺛﺔ
ﻋــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ ﺑ ـﻤــﺪرﺳــﺔ ﻓ ــﻲ أوﺳ ـﻠــﻮ،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﻔﺘﻰ وأن
داﻓ ـﻌ ــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳـﺘـﻀــﺢ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ــﻮر.
وذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ
أن اﻟﺠﺮﺣﻰ اﻷرﺑﻌﺔ ،وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻧﻘﻠﻮا إﻟﻰ

ﻳﺪري اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﺘﺎﺣﺎ
ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ .ﻳـﺸــﺎر إﻟــﻰ أن
ﻣـﻘــﺎﻃــﻊ اﻟ ـﺒــﺚ اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ ﺗـﻈــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎدة
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺚ.
وأﺿﺎف أن ﻣﻘﻄﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺷﻮﻫﺪ ﻧﺤﻮ
 200ﻣﺮة أﺛﻨﺎء ﺑﺜﻪ ﺣﻴﺎ ،وﺷﻮﻫﺪ  4000ﻣﺮة
إﺟـﻤــﺎﻻ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺣﺬﻓﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ إدارة
ﻓﻴﺴﺒﻮك ،ﻟﻜﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻛﺎن ﻗﺪ
ﺣﻤﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ورﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »8
ﺷﺎن« ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﺒﻪ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮ ،وﻫﻮ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎره.

اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ وأن إﺻ ــﺎﺑ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ
ﻃﻔﻴﻔﺔ.

ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
وﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺠﺰرة اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ
اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ،وﻣﻊ ﺑﺪء ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﺜﺚ
ﺿﺤﺎﻳﺎ أ ﺳ ــﻮأ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺴﺎﻟﻢ،
وﻋﺪت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺟﺎﺳﻴﻨﺪا
ً
أردﻳ ــﺮن أﻣــﺲ ﺑــﺄن ﻻ ﺗﻠﻔﻆ أﺑــﺪا
ّ
ا ّﺳ ــﻢ ﻣــﺮﺗـﻜــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺰرة ،ﻣــﺆﻛــﺪة
أﻧﻪ »ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﻛﻞ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻋﻘﺪﻫﺎ
اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن واﻓـﺘـﺘـﺤـﺘـﻬــﺎ ﺑﺘﺤﻴﺔ
»اﻟـﺴــﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ« ،اﻟﺘﻲ ﻧﻄﻘﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﺸﻔﺖ أردﻳﺮن
ّ
ّ
اﻟﻤﺘﻄﺮف اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺑﺮﻳﻨﺘﻮن
أن
ﺗــﺎراﻧــﺖ اﻟــﺬي أﻟﻘﺖ ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ
اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺐ
ﺗﻨﻔﻴﺬه اﻟﻤﺠﺰرة »ﺳﻌﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ
اﻹرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ

وﻛ ــﺎن ﻓﻴﺴﺒﻮك أﻋـﻠــﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳـﺒــﻮع
اﻟﺠﺎري أﻧﻪ ﺣﺬف  1.5ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺧﻼل
أول  24ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ ﻧ ـﺸــﺮ اﻟ ـﻬ ـﺠــﻮم ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﻨﻬﺎ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻢ وﻗﻒ
ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ أﺻﻼ.
وﺣ ـ ــﺎول ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﻮن اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻳــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻌــﺮف اﻵﻟ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻘــﺎﻃــﻊ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
إﻻ أن اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ
ً
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺼﻮت.
)ﻣﻴﻨﻠﻮ ﺑﺎرك  -د ب أ(

)أ ف ب(

أﺷـﻴــﺎء ﻛﺜﻴﺮة ،أﺣــﺪﻫــﺎ اﻟﺸﻬﺮة،
ً
وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﻌﻮﻧﻲ أﺑﺪا
أذﻛﺮ اﺳﻤﻪ«.
وأﺿﺎﻓﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ،اﻟﺘﻲ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﺮﺗﺪﻳﺔ
ﺣـﻀــﺮت إﻟــﻰ
ّ
ـﻮداء» ،إﻧـ ــﻪ إرﻫــﺎﺑـ ّـﻲ.
ﻣ ّــﻼﺑــﺲ ﺳـ ـ ّ
إﻧ ــﻪ ﻣـﺠــﺮم .إﻧ ــﻪ ﻣـﺘـﻄـ ّـﺮف .ﻟﻜﻨﻪ،
ّ
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﻜﻠﻢ ،ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻼ اﺳﻢ!«،
ﻣﻀﻴﻔﺔ» :أﻧــﺎﺷــﺪﻛــﻢ أن ﺗﻠﻔﻈﻮا
أﺳ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﻀ ـﺤــﺎﻳــﺎ وﻟ ـﻴــﺲ اﺳــﻢ
ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ«.
وﻓ ــﻲ ﺧـﺘــﺎم ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ،أﺷ ــﺎرت
أردﻳـ ـ ــﺮن إﻟ ــﻰ أن »ﻳـ ــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺳـﻴـﺼــﺎدف ﻣ ــﺮور أﺳ ـﺒــﻮع ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﺠﻮم ،وﺳﻴﺘﺠﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن
ﻷداء اﻟـ ـﺼ ــﻼة ﻓ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ـﻴ ــﻮم.
ﻓﻠﻨﻘﺮ ﺑﺤﺰﻧﻬﻢ«.
وﺟ ـ ــﺎءت ﻛـﻠـﻤـﺘـﻬــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺑــﺪأ
اﻟـﻌـﺸــﺮات ﻣــﻦ أﻗ ــﺎرب اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﺻ ــﻮل ﻣ ــﻦ أﻧـ ـﺤ ــﺎء اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎزات اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﺆﺧ ــﺮﻫ ــﺎ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻬـ ــﻮﻳـ ــﺎت وإﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﻄ ــﺐ
اﻟﺸﺮﻋﻲ.

ﺣﻴﺎزة اﻷﺳﻠﺤﺔ
وإذ وﻋــﺪت أردﻳ ــﺮن ﺑﺈﺻﻼح
ﻗــﺎﻧــﻮن ﺣ ـﻴــﺎزة اﻷﺳ ـﻠ ـﺤــﺔ ،اﻟــﺬي
ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﺢ ﺑﺸﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻬـﺠــﻮﻣـﻴــﻦ
وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪﻗﻴﺘﺎن ﺷﺒﻪ آﻟﻴﺘﻴﻦ،
ﺑﺪأ اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪاء اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺔ وﺗـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ
أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ.
وأﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎ
ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺣ ــﻮل ﻋ ــﺪد اﻷﺳ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ذﻟﻚ
»اﻹﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﻜـﺜـﻔــﺔ
واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﻧ ــﺮﺟ ــﻮ ﻣــﻦ
اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل ﺑـﻨــﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻼح«.
وﻗــﺎﻟــﺖ أردﻳـ ــﺮن إن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن

اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻳﻄﻠﻖ  ٤ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض

ً
ً
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺘﺎﺣﻒ وﻣﺴﺎرح وﺣﺪاﺋﻖ وﻣﺴﺎرا رﻳﺎﺿﻴﺎ ﻳﺠﺘﺎز اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻓـ ــﻲ إﻃ ـ ـ ــﺎر ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ أﻫ ـ ــﺪاف
رؤﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ  ،2030أﻃ ـﻠــﻖ
ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،أﻣﺲ4 ،
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض
ﺗـﺒـﻠــﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ 86
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ،أي ﻧﺤﻮ  23ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر .ووﻓـ ـ ــﻖ وﻛ ــﺎﻟ ــﺔ اﻷﻧ ـﺒ ــﺎء
اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ )واس( ،ﻓ ــﺈن اﻟـﻤـﻠــﻚ
ﺳـﻠـﻤــﺎن اﺳـﺘـﻤــﻊ أﺛ ـﻨــﺎء اﻃــﻼﻋــﻪ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎم ﺑـﻬــﺬه
اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺷـ ــﺮح ﻣﻔﺼﻞ
ﻣ ــﻦ وﻟـ ــﻲ ﻋ ـﻬ ــﺪه ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـﻴــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻷﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ﺑـ ـ ــﻦ ﺳ ـﻠ ـﻤ ــﺎن
ﺣ ــﻮل ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻷرﺑـﻌــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ ﺣ ــﺪﻳ ـﻘ ــﺔ »اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ
ﺳﻠﻤﺎن« ،و»اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺨﻀﺮاء«،
و»اﻟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺎﺿـ ـ ـ ــﻲ«،
و»اﻟﺮﻳﺎض آرت«.
وﺗ ـﺴ ـﻌــﻰ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى ،ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ وﻟ ــﻲ اﻟﻌﻬﺪ

اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮدي ،إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـﻀ ــﺎﻋ ـﻔ ــﺔ
ﻧ ـﺼ ـﻴــﺐ اﻟـ ـﻔ ــﺮد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺔ
اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﻮاﻗﻊ 16
ً
ﺿﻌﻔﺎ ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎء أﻛﺒﺮ ﺣﺪاﺋﻖ
اﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وزارﻋــﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣـ ــﻦ ﺳ ـﺒ ـﻌ ــﺔ ﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ وﻧ ـﺼ ــﻒ
اﻟﻤﻠﻴﻮن ﺷﺠﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء
اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ
إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
واﻟﻤﺴﺎرح واﻟﻤﻌﺎرض وﺻﺎﻻت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﻔﻨﻮن.
وﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ
إﻟـ ـ ــﻰ »ﺗـ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎض إﻟ ــﻰ
ﻣﻌﺮض ﻣﻔﺘﻮح زاﺧﺮ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻟﻒ
ﻣﻌﻠﻢ وﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﻦ إﺑﺪاﻋﺎت
ﻓـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ وﻋــﺎﻟـﻤـﻴـﻴــﻦ،
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﺗﺒﺎع
أﻧﻤﺎط ﺻﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﺒﺮ
إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻣ ـﺴ ــﺎر رﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ﻳــﺮﺑــﻂ

ﺑﻦ ﻋﻠﻮي ﻳﻌﻘﺐ
ﻋﻠﻰ »ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ«

أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻮي ،ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻦ ﺳﺆال ﺣﻮل ﺿﺒﻂ ﺧﻠﻴﺔ
ﺗﺠﺴﺲ ﻓﻲ ﺑﻼده ،أن ﻫﺬه
»أﻣﻮر ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺮان«.
وﻗﺎل ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ﻟـ »اﻟﻨﺎدي اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ«
اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ» :أﻣﻮر ﺗﺤﺼﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺮان .ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻛﻞ ﺟﻴﺮاﻧﻨﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻠﻄﻒ«.
ً
وﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺴﻘﻂ رﺳﻤﻴﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ً
ً
ﻟﻜﻦ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ ﻳﺪﻋﻰ
اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﻬﻨﺎﺋﻲ ،ﻗﺎل إن
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﺑﻼده ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ
أﺳﺒﻮع ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ »ﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺲ«.

»ﻓﻴﺴﺒﻮك« :أول ﺑﻼغ ﻋﻦ ﺑﺚ
ﻣﺠﺰرة ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش ﻛﺎن ﺑﻌﺪ  ٢٩دﻗﻴﻘﺔ
ﻗﺎل ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻴﺴﺒﻮك إﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ أول ﺑﻼغ
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ اﻟـ ــﺬي وﺛ ــﻖ ﻣــﺬﺑ ـﺤــﺔ ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺸﻴﺮش اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﻌﺪ  29دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺪء ﺑﺜﻪ .وﺑﺚ اﻟﺠﺎﻧﻲ
ﻫـﺠــﻮﻣــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺠــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻧـﻴــﻮزﻳـﻠـﻨــﺪا
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .وأوﺿــﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ ،أن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ أﺑﻠﻐﻮا ﻋﻦ
ﻫﺬا اﻟﺒﺚ ﺑﻌﺪ  12دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ.
وﻗـ ــﺎل إﻧ ــﻪ ﺣ ــﺬف اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ ،اﻟـ ــﺬي وﺛــﻖ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ» ،ﺑﻌﺪ دﻗﺎﺋﻖ« ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،وإن اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻻ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

وﻟﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ أﻣﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن أﻣﺲ
ﺷ ــﺮق اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ ﺑﻐﺮﺑﻬﺎ ﺑﻄﻮل
 135ﻛ ـﻴ ـﻠــﻮﻣ ـﺘــﺮا ﻳـﺸـﺘـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎرات ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪراﺟﺎت

اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮاة واﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
وأﺧـ ـ ــﺮى ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻴــﻮل ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟــﻰ ﻣـﺴــﺎرات ﻟﻠﻤﺸﺎة ،وﻣﺮاﻛﺰ

)واس(

رﻳـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ وﺛ ـ ـﻘـ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ« ﺣ ـﺴــﺐ
»واس«.
)اﻟﺮﻳﺎض -ﻛﻮﻧﺎ(

ﺣـ ــﻮل ﺣـ ـﻴ ــﺎزة اﻷﺳ ـﻠ ـﺤ ــﺔ ﺳﻴﺘﻢ
اﻹﻋــﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل اﻷﺳﺒﻮع
اﻟـ ـﻘ ــﺎدم ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ أﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أن
اﺣـﺘـﻤــﺎل إﻋ ــﺎدة ﺷ ــﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ
وﻣ ـ ـﻨـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎدق ﺷـ ـﺒ ــﻪ اﻵﻟـ ـﻴ ــﺔ
ﻣﻄﺮوﺣﺎن.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ» :ﻛ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺔ،
ﻧ ـﺤ ــﻦ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﺗ ـﻔــﻮن وواﺿـ ـﺤ ــﻮن
ﺟ ـ ـ ــﺪا :اﻟـ ـﻬـ ـﺠ ــﻮم اﻹرﻫ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻛﺮاﻳﺴﺘﺘﺸﻴﺮﺗﺶ ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻛ ــﺎن أﺳـ ــﻮأ ﻋ ـﻤــﻞ إرﻫ ــﺎﺑ ــﻲ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻴﻨﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻷﺳﻮأ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻣﻦ
اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ«.

»داﻋﺶ«
اﻟـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﺗ ـ ــﺪاوﻟ ـ ــﺖ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ
اﺧ ـﺒــﺎرﻳــﺔ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎ ﺻــﻮﺗـﻴــﺎ ﺑﻠﻐﺖ
ﻣـ ـ ــﺪ ﺗـ ـ ــﻪ  44د ﻗـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ــﻢ
»داﻋ ــﺶ« دﻋــﺎ ﻓﻴﻪ إﻟــﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎم
ﻟ ـﻀ ـﺤــﺎﻳــﺎ ﻫ ـﺠ ــﻮم اﻟـﻤـﺴـﺠــﺪﻳــﻦ
ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻴــﻮزﻳ ـﻠ ـﻨــﺪا .وﺟـ ــﺎء ﺗـﻬــﺪﻳــﺪ
اﻟﺜﺄر ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ اﻹرﻫـ ــﺎﺑـ ــﻲ اﺑــﻮﺣ ـﺴــﻦ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
»ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ »اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗﺎرن اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف
ا ﺳـﻤــﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،و ﻟ ــﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ
ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ أو أي ﺷﺮﻳﻂ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺰرة
اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ وﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﺑﻠﺪة
اﻟﺒﺎﻏﻮز اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي
ﻛﺴﺮ ﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﺖ:
»ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ـﻘــﻆ ﻣ ـﺸــﺎﻫــﺪ
اﻟﻤﺬاﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ ﻟﻤﻦ ﺗﻢ
ﺧــﺪاﻋـﻬــﻢ ،وأن ﺗـﺤــﺮض ﻣﺆﻳﺪي
اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ«.

إردوﻏﺎن ﻳﺘﻮﻋﺪ

اﻟﻤﺠﺰرة اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﺗﺎراﻧﺖ »ﺑﺪﻓﻊ
ﺛﻤﻦ ﻣﺎ اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻳﺪاه وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ
ﺑ ــﺄي ﺷ ـﻜــﻞ ﻣ ــﻦ اﻷﺷـ ـﻜ ــﺎل إن ﻟﻢ
ﺗﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا«.
وﻗﺎل إردوﻏﺎن» :أﺧﻄﺄﻧﺎ ﺣﻴﻦ
أﻟﻐﻴﻨﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ،وﻳﺼﻌﺐ
ﻋـ ـﻠ ـ ّـﻲ أن أرى ا ﻟ ــﺬ ﻳ ــﻦ ﺗـﺴـﺒـﺒــﻮا
ً
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘ ـﺘــﻞ  251ﻣ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــﺎ ﻟـﻴـﻠــﺔ
اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ) 15ﻳﻮﻟﻴﻮ
 ،(2016وﻫﻢ أﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن
وﺗﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،ﺣﺘﻰ
وﻟـ ــﻮ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻋـﻘــﻮﺑـﺘـﻬــﻢ اﻟـﺴـﺠــﻦ
اﻟﻤﺆﺑﺪ«.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف إردوﻏـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ،ﺧ ــﻼل
ﺗﺠﻤﻊ ا ﻧـﺘـﺨــﺎ ﺑــﻲ ﻓــﻲ ﺷﻨﻘﻠﻌﺔ،
ً
ً
»إﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﺣﺎدﺛﺎ ﻣـﻌــﺰوﻻ ،إﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ أ ﻛـﺜــﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
»اﻧﻬﻢ ﻳﺨﺘﺒﺮوﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺒﻌﺜﻮﻧﻬﺎ ﻟـﻨــﺎ ﻣــﻦ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا،
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  16500ﻛﻠﻢ«.
وأﺛﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻏﻀﺐ
ﻧـﻴــﻮزﻳـﻠـﻨــﺪا ﺑــﺎﺳـﺘـﺨــﺪاﻣــﻪ أﻣــﺲ
اﻷول اﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ اﻟـﻤـﺜـﻴــﺮ ﻟﻠﺠﺪل
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺻ ـ ـ ـ ــﻮره ﻣـ ـﻨـ ـﻔ ــﺬ ﻣـ ـﺠ ــﺰرة
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﻦ وﻇـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺮت ﻓ ـﻴ ــﻪ
ﻋﺒﺎرات ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎدق
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﺗ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟـﻌـﺜـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ واﻷﺗ ـ ـ ــﺮاك ودﻋ ــﻮﺗ ــﻪ
إﻟــﻰ ﻗﺘﻞ إردوﻏـ ــﺎن ،ﻓــﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ
ً
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﻮﺻـ ـﻔ ــﻪ ﺟ ـ ـ ــﺰءا
ﻣـ ــﻦ ﻫـ ـﺠ ــﻮم أﻛـ ـﺒ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺎ
واﻹﺳﻼم.
وﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻬﻪ إﻟﻰ إﺳﻄﻨﺒﻮل
ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎص ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ،ﺣــﺬر ﻧﺎﺋﺐ
رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء وﻳ ـﻨ ـﺴ ـﺘ ــﻮن
ﺑﻴﺘﺮز ﻣﻦ أن ﺗﺴﻴﻴﺲ اﻟﻤﺠﺰرة
»ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮض ﻟـ ـﻠـ ـﺨـ ـﻄ ــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ
وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
واﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرج ،وﻫـ ــﻮ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣﻨﺼﻒ
إﻃﻼﻗﺎ«.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﺑﺪوره ،ﻫﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ
رﺟ ـ ــﺐ ﻃ ـﻴ ــﺐ إردوﻏـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ،ﻣـﻨـﻔــﺬ

دﻋﻮات إﻟﻰ إﺿﺮاب ﻓﻲ ﻏﺰة
وﻣﺴﺆول »ﺣﻤﺴﺎوي« ﻳﺪﻳﻦ اﻟﻘﻤﻊ
دﻋــﺎ اﻟـﺤــﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻏــﺰة ،اﻟــﺬي ُﻋــﺮف ﺑﺎﺳﻢ »ﺑﺪﻧﺎ ﻧﻌﻴﺶ«،
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ،إﻟﻰ إﺿﺮاب ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،اﻟﻴﻮم
وﻏﺪا.
وﻗــﺎل »اﻟ ـﺤــﺮاك« ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﺻــﺪر أﻣــﺲ ،إن »اﻟـﺤــﺮاك ﻣﺴﺘﻤﺮ دون
ﺗﺮاﺟﻊ ،ﻹرﻏﺎم ﺣﻤﺎس ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ
ً
ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ« ،داﻋﻴﺎ إﻟﻰ »اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ واﻟﺴﺎﺣﺎت،
وﻓﻲ اﻟﺸﻮارع واﻟﺤﺎرات ،ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم«.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑـ»اﻟﻬﺘﺎف واﻟﺘﻬﻠﻴﻞ واﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ اﻷواﻧﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ،ﻛﺨﻄﻮات اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻓﺾ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎس« ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع.
ووﺳﻂ ﻣﻮﺟﺔ اﻧﺘﻘﺎدات واﺳﻌﺔ أﻛﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻓﻲ »ﺣﻤﺎس« ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻳــﻮﺳــﻒ ،رﻓـﻀــﻪ اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟﻌﻨﻒ واﻟـﻘـﻤــﻊ ﺿــﺪ أي
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ رأﻳﻪ.
ودﻋﺎ ﻳﻮﺳﻒ إﻟﻰ »وﻗﻒ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي أو اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﺗﻤﺘﻴﻦ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن ،ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺴﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،اﺳﺘﻨﻜﺮت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ» ،اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﻐﺰة ﻋﺎﻃﻒ أﺑﻮﺳﻴﻒ«.
وﺣﻤﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ »اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر
اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ«.

ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﺧﺮوق وﻗﻒ إﻃﻼق
اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪة ،وﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺣﺸﺪ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻤﺘﻤﺮدون
اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ إﻟﻰ
ﺟﺒﻬﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻴﻤﻦ .وﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼل
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺧﺮوق
ﻟﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺟﻨﻮﺑﻲ
وﺷﺮﻗﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة
ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
اﻻﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ .إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻛﺪت
ﻗﻴﺎدة ﻗﻮات ﺗﺤﺎﻟﻒ دﻋﻢ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،أﻣﺲ،
اﻋﺘﺮاض وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻃﺎﺋﺮة ﺑﺪون
ﻃﻴﺎر ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط ﺷﻈﺎﻳﺎ
وإﺻﺎﺑﺔ .5

»داﺧﻠﻴﺔ« إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﺮﻓﺾ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

رﻓﻀﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﻔﻴﻨﺔ
إﻧﻘﺎذ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ  49ﺷﺨﺼﺎ،
ﻟﺘﺜﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺣﻮل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ
إﻧﻘﺎذﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وأﻓﺎدت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻴﺪﻳﺘﻴﺮاﻧﻴﺎ
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻧﻘﺬت
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ أﻣﺲ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻦ ﻗﺎرب ﻣﻄﺎﻃﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺪ  79ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻗﺒﺎﻟﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻠﻴﺒﻲ .وﻗﺎل وزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎﺗﻴﻮ
ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ أﻣﺲ» :ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻼج واﻟﻄﻌﺎم
واﻟﻤﻼﺑﺲ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﻲ
ﻫﻮ أﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻄﺆوا ﺑﺄﻗﺪاﻣﻬﻢ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ« .واﺗﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑـ»ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ« ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﺎق
ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﻘﺎذ ﻟﺨﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ
اﻟﻠﻴﺒﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻳﺆدي
ﻹﻋﺎدﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

ﺗﺄﺟﻴﻞ إﺿﺮاب...
ﺗﻮﻧﺲ :ﱡ
وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﻠﻢ ﻃﺮاﺑﻠﺴﻲ

أﻋﻠﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻟﻠﺸﻐﻞ أﻧﻪ ﺗﻘﺮر ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻹﺿﺮاب
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬه
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت
ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮد إﻟﻰ ﻳﻮم  12أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﻘﺒﻞ .وﻋﺒﺮت ﺗﻮﻧﺲ ،أﻣﺲ،
ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة ﺻﻬﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ
ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻤﻬﺎ ﻏﺪاة
ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ »ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ«.
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ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...وﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺆﻳﺪ »اﻟﺨﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ«

ّ
• ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة :ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ • ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻌﺎرض ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺠﻴﺶ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ
أﺑﺪت ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎءّ
اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﺢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺟﺪﻳﺪة
ﺧﺮﺟﺖ
ً
ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،وﻫﻮ أﺣﺪ
ﺑﻨﻮد ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ.

ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺿﻐﻂ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ورﻓﺾ ﻧﻘﺎﺑﺎت
ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺣ ــﺰاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﺸــﺎورات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ،دﻋﺎ
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ رﻣ ـﻄــﺎن
ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة ﻣﻮﺳﻜﻮ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن "أول ﺷﺮﻳﻚ
ﻳﺘﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ،اﻷﻣﺮ
اﻟ ـ ــﺬي ﻗــﺎﺑ ـﻠــﻪ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﺳـﻴــﺮﻏــﻲ
ﻻﻓـ ـ ــﺮوف ﺑـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ دﻋ ــﻢ ﻣــﻮﺳ ـﻜــﻮ ﻟﻠﺨﻄﺔ
اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻹﻧـﻬــﺎء اﻷزﻣــﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإﺟﺮاء اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ.
وﻗ ــﺎل ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﻣـﺸـﺘــﺮك ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮه
اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف ﺑﻤﻮﺳﻜﻮ أﻣﺲ
إن "اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ" ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻳﺤﺪد ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻌﺪ إرﺟــﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة  18أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺳﺘﺘﻢ
ﻓﻲ ﻇﻞ "دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ وﻟﺠﻨﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﻫ ــﺬا ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟ ــﻰ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ".
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻤـﺴــﺆول اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮي أﻧ ــﻪ ﺗﻢ
ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﻌﻘﺎد "اﻟﻨﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ،وأن ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة
ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـﺘـﺤــﺪد ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺗﻌﻬﺪ ﺑ ـ "ﻋ ــﺪم اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻬﺪة
ﺧــﺎﻣ ـﺴــﺔ ،وﺗـﺴـﻠـﻴــﻢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳ ــﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن .ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﺄن اﻟﻔﺘﺮة
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﺄﻗﺼﻰ
ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ".
ورأى ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة أن "اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻠﻨﺪاءات ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﺘﺮاح ﻧﺪوة
وﻃـﻨـﻴــﺔ ودﺳ ـﺘ ــﻮر ﺟــﺪﻳــﺪ ،وأﻧ ـﻬــﺎ ﺗﺴﻌﻰ
إﻟــﻰ أن ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ وﻳﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻸﻣﺎم".
وأوﺿـ ــﺢ أﻧ ــﻪ "ﺳـﻴـﺘــﻢ إﻓ ـﺴــﺎح اﻟﻤﺠﺎل
ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ
ﻛﻞ ﻫﺬا ﻓﻲ أﻗﺼﺮ اﻵﺟﺎل ،وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪرة اﻟﻨﺪوة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻷزﻣــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺣــﺎﺷــﺪة وإﺿــﺮاﺑــﺎت
رﻓﻀﺎ ﻻﺳـﺘـﻤــﺮاره ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ  28اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ووﺻ ــﻒ ﻣــﺎ ﻳـﺤــﺪث ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ ﺑﺄﻧﻪ
"ﻣ ـﺴــﺄﻟــﺔ ﻋــﺎﺋـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺎﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز" ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟــﻰ
أن اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ وروﺳ ـﻴــﺎ أﺻــﺪﻗــﺎء ،وﻳﺘﻔﻘﺎن
ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة اﻟــﺪول وﻋــﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﺑﺸﺆوﻧﻬﺎ .وﻟﻔﺖ ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ
ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﻻﻓﺮوف" :ﻟﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﺰﻣﻴﻞ
اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮي ﺑــﺈﻃــﻼﻋ ـﻨــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻓﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﺷﺎرﻛﻨﺎ ﺧﻄﻂ ﻗﻴﺎدة اﻟﺒﻼد ﻓﻲ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻷﻃﺒﺎء
واﻟ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﻼب ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺻـ ـﻤ ــﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻣﺲ )إي ﺑﻲ أﻳﻪ(
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻢ اﻟﺨﻄﻂ".
ﻟـﻜــﻦ ﻻﻓـ ــﺮوف أوﺿ ــﺢ أن ﺑ ــﻼده ﺗﻌﻮل
ﻋﻠﻰ ﻗــﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل "اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي،
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،اﺣﺘﺮام ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻟـﻤـﺒــﺎدئ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻣـﻴـﺜــﺎق اﻷﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة" .وﺷﺪد اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺮر ﻣﺼﻴﺮه
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮره.
وﺣـ ــﺬر ﻻﻓ ـ ــﺮوف ﻣ ــﻦ ﻣـﻐـﺒــﺔ ﻣ ـﺤــﺎوﻻت
ً
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺆﻛﺪا رﻓﺾ
زﻋﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ
ّ
ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻷي ﺗــﺪﺧــﻞ ﺧــﺎرﺟــﻲ ﻓﻲ
ﺷﺆون اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وذﻛــﺮ ﻻﻓ ــﺮوف أن ﻋــﺪة دول ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳــﻮرﻳــﺔ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ،
ﻣ ـﺸــﺪدا ﻋـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺰام اﻟـ ــﺪول ﺑﻌﺪم
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﺆون اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ،ﻟﻜﻨﻪ أﺑﺪى
ﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮه ﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ ﻟـﺤــﻞ اﻷزﻣـ ــﺎت
ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺎﻟﻲ.
وﻟﻔﺖ ﻻﻓﺮوف إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﻳﺪ ﻹﻧﺸﺎء
"ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ".
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،ﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون إن ﺑﻼده ﺗﺠﺮي ﺣﻮارات
ﻣــﻊ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ ﺣ ــﻮل اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل إﻟ ــﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺗـﺠــﺎوز ﺣﺪودﻫﺎ
وﺗ ـﻜ ــﺮار اﻟ ـﺘــﺎرﻳــﺦ ﺑــﺎﻟـﺘــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺆون
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ.

ﻓ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻷﺛـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ،ﻧ ـ ــﺪد ﻣ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮون
ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن ،أﻣﺲ ،ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ
رﻓﺾ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ
واﻟـﻔــﻮري وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻــﻼﺣــﺎت ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
وﺟـ ــﺬرﻳـ ــﺔ ،راﻓ ـﻌ ـﻴ ــﻦ ﺷـ ـﻌ ــﺎرات ﻣـﻨــﺎﻫـﻀــﺔ
ﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﺣﻜﻢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،اﻟ ــﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ
وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ  5أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﺗــﺰاﻣ ـﻨــﺖ اﻻﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺷــﺎرك
ﺑﻬﺎ ﻃﻼب وأﻃﺒﺎء ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻋﺪة ﻣﺪن
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺸﻠﻒ واﻟﺒﻮﻳﺮة ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت
رﺳﻤﻴﺔ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺒﻼد ﺑﺬﻛﺮى "ﻋﻴﺪ اﻟﻨﺼﺮ".
واﻟﺘﺤﻖ أﻃﺒﺎء وﻣﺤﺎﻣﻮن وﻣﺴﺎﻋﺪون
ﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﻘـﻀــﺎء ﺑ ـﺤــﺮاك اﻟ ـﻄــﻼب اﻟﻤﻨﺪد
ﺑ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة ﺑــﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة .واﻋ ـﺘـﺒــﺮ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون أن ذﻟﻚ ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ ،وﻟﻦ
ﻳﻬﺪئ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ  22ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ودﻋـ ــﺖ ﻧـﻘــﺎﺑــﺔ اﻷﻃـ ـﺒ ــﺎء إﻟ ــﻰ ﻣـﺴـﻴــﺮات
واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻫ ــﺎﺟ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮون ﻧ ـﻈ ــﺎم ﺑــﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘــﺔ،
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ إﻳــﺎه ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻋﻘﺐ إﻟﻐﺎﺋﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑـﻘـﻴــﺎدة وزﻳ ــﺮ داﺧﻠﻴﺘﻪ
ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪوي ،ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ
ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة.
ودﻋــﺎ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون إﻟــﻰ ﺟﻤﻌﺔ ﻏﻀﺐ
أﺧ ــﺮى ،ﻹﺟﺒﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ،وأﻫﻤﻬﺎ اﻟﺮﺣﻴﻞ اﻟﻔﻮري ﻟﻨﻈﺎم

اﻟﺤﻜﻢ ورﻣــﻮزه ،ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓﺾ اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن
ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎورات ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـﺠ ــﺮﻳ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ــﺪوي
واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻷﻣﻤﻲ اﻷﺧﻀﺮ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
ﻣﻊ ﺟﻬﺎت "ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺮاك".
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،اﺿ ـﻄــﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ
إﻏﻼق ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﺮو اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺪﻓﻖ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ.

ّ
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻴﺶ

وﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻮاﺟﻪ داﺋﺮة ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﺰﻟﺔ
ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣــﻊ ﻣ ــﺮور اﻷﻳ ــﺎم وﺻـﻌــﻮﺑــﺔ ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاط ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺰﺑﺔ
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،دﻋﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣــﻦ اﻟــﺰﻋـﻤــﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 82
ﻋﺎﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺤﻲ.
وﺣـ ـﺜ ــﺖ "اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
أﺟــﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ" ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن ،اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ،وﺣﻞ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻌﺐ واﻷﻣﺔ،
وﺗﺸﻜﻴﻞ "ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ إﻧ ـﻘــﺎذ وﻃ ـﻨــﻲ" ﺗﻜﻠﻒ
ﺑـﺘـﺼــﺮﻳــﻒ أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺧ ــﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ّ
ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ واﻷﺟﻬﺰة
اﻷﻣﻨﻴﺔ إﻟــﻰ ﺿﻤﺎن ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
دون اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪﺧـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺣــﺎول اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،
ﺟﺬب ﻗﺎدة ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك

اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﻲ ،ﺑ ـﻐ ــﺮض ﺿـﻤـﻬــﻢ إﻟـ ــﻰ ﻣﺴﻌﻰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﺸﻞ
ﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ،وﺑـ ـ ـ ـ ّـﺮأ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺣــﺮﻛــﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ ،أﻛﺒﺮ ﺣﺰب إﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼد،
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻘﺮي ،ﺣﺰﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺒﻮﻟﻪ دﻋﻮة اﻟﺴﻠﻄﺔ
إﻟﻰ ﻣﺸﺎورات ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ﻓﻠﻴﺲ ،أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ "ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ"،
وﻧﻔﺖ اﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻮﻳﺰة
ﺣﻨﻮن ،اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ
اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ.
وأﻓ ــﺎد ﻗـﻴــﺎدي ﻓــﻲ "اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ"،
ﺣﻠﻴﻒ اﻟـﺤــﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ،أﻧــﻪ ﺗﺠﺮي داﺧــﻞ
ﻛ ــﻮاﻟـ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ اﻧ ـﺴ ـﺤــﺎب
ﺑــﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘــﺔ أو ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة  102ﻣﻦ
اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑــﺈﻋــﻼن ﺷﻐﻮر
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧـ ـ ــﺮ ،ﻧ ـﻔ ــﻰ ﺣ ـ ــﺰب رﺋـﻴــﺲ
اﻟــﻮزراء اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ ،أﻣﺲ،
ً
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻟـﻤـﻐــﺎدرة اﻟ ـﺒــﻼد؛ ﻫــﺮﺑــﺎ
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،ﺑﻌﺪ ﺗﺪاول ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن،
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﺳﻌﻲ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻟﺒﻴﻊ ﻋـﻘــﺎرات وﺷﻘﻖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ً
ﻟ ــﻪ وﻟـﻌــﺎﺋـﻠـﺘــﻪ؛ ﺗـﺤـﺴـﺒــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻐــﺎدرة اﻟـﺒــﻼد
واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ.
)اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﻮﺳﻜﻮ ـ روﻳﺘﺮز،
أ ف ب ،د ب أ(

ﻫﻞ ﺗﺴﻤﺢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ  -اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ؟

ّ
اﻷﻛﺮاد :اﻷﺳﺪ أﻋﺎد إﻧﺘﺎج ﻧﻈﺎﻣﻪ ...وﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻤﻊ
أﺛﺎر إﻋﻼن رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ
اﻟـﻌــﺮاﻗــﻲ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ ،أﻣــﺲ اﻷول،
ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﻮري
ﻋﻠﻲ أﻳﻮب ورﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮي ﻓﻲ دﻣﺸﻖ،
ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ  -اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ،
ﺗﺴﺎؤﻻت ﻛﺒﻴﺮة ﺣﻮل اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻨﻒ ﺑﺎﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﺤﺪودي ﺑﻴﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ واﻟـﻌــﺮاق واﻷردن ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ
واﺷﻨﻄﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  -اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وإﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣــﻮﻗــﻒ واﺷـﻨـﻄــﻦ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ اﻟـ ـﺤ ــﺪود اﻟ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ  -اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﺔ
ً
ﻣـﻤــﺮا اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻳـﻌــﺮض ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
وﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق اﻟﻰ اﻟﺨﻄﺮ،
أﺛ ــﺎرت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ ﺗـﺴــﺎؤﻻت
ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻘﺼﻒ أي
ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮي ﻗﺪ ﻳﺼﻞ
ﻃﻬﺮان ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻛﻤﺎ أﻟﻤﺤﺖ اﻟﻰ

اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻘﺼﻒ ﻣﻮاﻗﻊ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق
ﻗﺮب اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ.
وذﻛـ ــﺮ ﻣــﻮﻗــﻊ "دﻳ ـﺒ ـﻜــﺎ" اﻻﺳـﺘـﺨـﺒــﺎري
اﻟﻌﺒﺮي اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﺗﻢ
ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﻤﻮﻗﻊ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﺣ ـﺼ ــﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻣـ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺎدر
ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ واﺳ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎراﺗ ـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ أن ﻫــﺬا
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻴﻪ ﻓﻲ  25ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﻼل زﻳﺎرة
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ إﻟﻰ ﻃﻬﺮان
وﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮاﻧﻲ آﻳﺔ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ.
وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻓــﺈن اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻷﺳﺪ
وﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺮار ﻋﻘﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻲ "ﺳﺘﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ ﺻﺪام ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﻴﻦ إﻳﺮان وﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى".
وﺧ ــﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺑــﺎﻗــﺮي واﻟﻐﺎﻧﻤﻲ
وﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﻀﻮر
أﻳــﻮب ،ﺷــﺪد اﻷﺳــﺪ ﻋﻠﻰ أن" اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
إﻳﺮان واﻟﻌﺮاق ﻣﺘﻴﻨﺔ ،وﺗﻌﺰزت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
اﻟﺤﺮب ،واﻣﺘﺰاج دﻣﺎء ﻗﻮاﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫــﺎب وﻣﺮﺗﺰﻗﺘﻪ واﻟﺪول
اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻔﻬﻢ وﺗــﺪﻋـﻤـﻬــﻢ" ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
"اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﻘﺎء ﻟﻤﺒﺎدئ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ وﻧﻔﺨﺮ ﺑﻬﺎ ،وأﻫﻤﻬﺎ
ّ
وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺣﺪة
اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﻋﺰة اﻟﻨﻔﺲ،
اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ واﻟﺨﻨﺪق واﻟﻌﺪو".
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻧﺪدت اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ،
أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺑ ـﺘ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪات وزﻳـ ـ ــﺮ دﻓـ ـ ــﺎع اﻷﺳ ــﺪ
وﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋــﺰم دﻣﺸﻖ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻴﻄﺮة ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻗﺴﺪ(
ﻋﺒﺮ "اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎت" أو "اﻟﻘﻮة" اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،

واﺷﻨﻄﻦ :ﺳﻨﺘﺼﺪى ﻟـ »ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻲ«
ﻃﻬﺮان وﻟﺘﻬﺮﻳﺒﻬﺎ اﻟﺴﻼح

ً
اﻟﺴﺠﻦ  ٢٠ﻋﺎﻣﺎ واﻟﺠﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ ﻟﻮزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻌﻬﺪ ﻧﺠﺎد
ﺗـﻌـﻬــﺪت اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﺑـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻳﺮان اﻟﺼﺎروﺧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻗﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺣﺪوث "ﺳﺒﺎق ﺗﺴﻠﺢ إﻗﻠﻴﻤﻲ" .وﺟــﺪدت ﻣﺴﺎﻋﺪة
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﻳﻠﻴﻢ
ﺑــﻮﻟـﻴــﺖ ﺗـﺤــﺬﻳــﺮات ﺑــﻼدﻫــﺎ ﻣــﻦ أن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ إﻳ ــﺮان
اﻟﺼﺎروﺧﻲ ﻳﺰﻋﺰع اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻮﻟﻴﺖ أﻣﺎم ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻨﺰع اﻟﺴﻼح ﻳﻌﻘﺪ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،إن واﺷﻨﻄﻦ ﺳﺘﺘﺼﺪى
ﺑﻘﻮة "ﻟﻨﺸﺮ إﻳﺮان ﺻﻮارﻳﺦ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﻧﻘﻠﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".
وﺣﺜﺖ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮارات
ً
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮارﻳﺦ إﻟﻰ إﻳﺮان.
إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻋـﻠــﻦ ﻗــﺎﺿــﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ "ﺑﻨﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ" ،أﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدي ﻣﻘﺎم ،أﻣﺲ
اﻷول ،إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺑﺤﻖ  3ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان.
وﻗﺎل ﻣﺴﻌﻮدي ﻣﻘﺎم ،أﻣﺲ ،إﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﮐﻞ ﻣﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻠﻲ ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ،
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارﺗﻪ ،وزﻳﺮ اﻟﺮﻓﺎه ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻤﻮد أﺣـﻤــﺪي ﻧـﺠــﺎد ،ﺑــﺮوﻳــﺰ ﻛﺎﻇﻤﻲ،
واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
ً
ﺗﻮﺳﻠﻲ ،ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة  20ﻋﺎﻣﺎ ،و 74ﺟﻠﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻸ اﻟﻌﺎم ،واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﮐ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗـﻬـﻤــﺔ ﺑـﺨـﺸــﺎﻳــﺶ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
اﺿﻄﺮاب ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻹﺧ ــﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،
ً
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ  46ﺑﻨﺪا ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ.

واﺗ ـﻬــﻢ ﻛــﺎﻇـﻤــﻲ وﺗــﻮﺳـﻠــﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟـﺘـﻬــﻢ ،ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ  41و 40ﺑﻨﺪا ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻧﺔ
اﻷﻣﺎﻧﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،اﺗﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟـﺤـﺒـﻴــﺐ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻜــﻲ ،إﻳ ـ ــﺮان ﺑ ـﻌــﺪم اﺣ ـﺘ ــﺮام ﺷ ــﺮوط
ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟـ ،14وﻗﺎل إن "ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻗﺒﻮل وﻓﺪ ﻳﻀﻢ  30أو
ً
 40ﺷﺨﺼﺎ" ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻓﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر.
ً
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،داﻫﻤﺖ ﻣﻴﺎه اﻟﺴﻴﻮل ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻟـﻘــﺮى ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻏﻠﺴﺎن وﻣ ــﺎزﻧ ــﺪران ﺷﻤﺎل
إﻳﺮان ،ﺑﻌﺪ ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻴﻦ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ "اﻷﻧﻮاء اﻟﺠﻮﻳﺔ" ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺎزﻧﺪران،
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن "اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻬﺪت ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة
ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ  15اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ"،
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن "ﻣﺪن ﺳﺎري وﺑﻨﺪر أﻣﻴﺮ آﺑﺎد ،ودﺷﺖ
ﻧﺎز ،وﻛﻴﺎﺳﺮ ،ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺴﻴﻮل وﻏﺮق ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮى
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺪن".
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،أﻛﺪ ﻣﻬﺪي رازﺟﻮﻳﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎزﻧﺪران ،أن "ﻣﻴﺎه اﻟﺴﻴﻮل ﻏﻤﺮت
ﻗﺮﻳﺔ ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪأﻧﺎ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺧﻼء اﻟﻘﺮﻳﺔ" .ﻛﻤﺎ ﻏﺮﻗﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﻠﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ،وأﻇﻬﺮت
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ وﺻﻮر ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻗﻴﺎم ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮارب ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ واﻟﻬﺮوب
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ.
)واﺷﻨﻄﻦ ،ﻃﻬﺮان ـ أ ف ب ،روﻳﺘﺮز ،د ب أ(

ﻣﻌﺘﺒﺮة أن "اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺿﺪ
ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻤﺎل وﺷﺮق
ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻳﺨﺪم ﻓﻘﻂ
اﻟ ـﻘــﻮى اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ وﺣــﺪة
ﺳﻮرﻳﺔ".
واﻋﺘﺒﺮت اﻹدارة اﻟﻜﺮدﻳﺔ أن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
أﻳﻮب "ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج
ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﻢ اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮي
واﻷﻣ ـ ـﻨـ ــﻲ ،ﺧ ــﻼﻓ ــﺎ ﻟ ـﻤــﺎ ﻧ ـﻬ ــﺪف إﻟ ـﻴ ــﻪ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣـ ــﻦ واﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮار ﻋ ــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ" ،ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻷﺳــﺪ "ﺑــﺎﻹﺻــﺮار ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻤﻊ".
وأﻛــﺪت أﻧﻬﺎ "ﻣــﻊ ﺧﻴﺎر اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻟــﻦ ﻧﺘﻬﺎون ﻓــﻲ اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ".
ً
وﻋـﻠــﻰ اﻷرض ،ﺣﻘﻘﺖ "ﻗـﺴــﺪ" ﺗﻘﺪﻣﺎ
داﺧﻞ آﺧﺮ ﺟﻴﺐ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" ﻓﻲ ﺑﻠﺪة
اﻟﺒﺎﻏﻮز ،وأﺳﺮ ﻣﺌﺎت اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻧﺘﺤﺎري

ُ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻪ أرﺑﻌﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻫﻢ
ﺟــﻮﻧــﺎﺛــﺎن ﻓــﺎرﻣــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
وﺷﺎﻧﻮن ﻛﻨﺖ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻔﻚ اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،وﺳﻜﻮت وﻳﺮﺗﺰ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻏﺪﻳﺮ
ﻃﺎﻫﺮ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺑﺎﻟﻲ إن ﻗﻮاﺗﻪ "ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻴﻢ داﻋﺶ
ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻏﻮز" ،ﻟﻜﻨﻪ أوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
أن ذﻟﻚ "ﻟﻴﺲ إﻋﻼﻧﺎ ﻟﻠﻨﺼﺮ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻘﺪﻣﺎ
ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل ﺿﺪ داﻋﺶ واﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
ﻣـﺘــﻮاﺻـﻠــﺔ ﻣ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
إرﻫﺎﺑﻴﻴﻪ ،ﻣﺤﺘﺠﺰة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة".
وﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،أﺣﺼﺖ
"ﻗﺴﺪ" ﺧﺮوج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  66أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
ﺟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ،ﺑﻴﻨﻬﻢ 37
ً
أﻟﻒ ﻣﺪﻧﻲ و 5000ﺟﻬﺎدي وﻧﺤﻮ  24أﻟﻔﺎ
ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ .ﻛﻤﺎ أﻓﺎدت ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل
ً
" 520إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ".

ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ ﻏﻴﺮ
ﺑﻴﺪرﺳﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺪﻣﺸﻖ ﺑﻮﻓﺪ ﻋﻦ
"ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ" اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ
ﺗــﺮﺣـﻴــﺐ ﻗ ــﻮى ﻛــﺮدﻳــﺔ ﺑــﺪﻋــﻮاﺗــﻪ ﻹﺷ ــﺮاك
"ﻗﺴﺪ" ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺑﺤﺚ ﺑﻴﺪرﺳﻦ ووﻓﺪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘﺒﺎت
أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ .وأﻛﺪ
وﻓــﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ "ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻣــﻊ ﺑـﻴــﺎن ﺟﻨﻴﻒ واﻟ ـﻘ ــﺮارات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺮار 2254
اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
واﻟﻤﺨﻄﻮﻓﻴﻦ".
)ﻋﻮاﺻﻢ ـ ـ ـ وﻛﺎﻻت(

ﻏﻮاﻳﺪو ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻣﺆﻳﺪون ﻟﻤﺎدورو ﻳﺮﺷﻘﻮن ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎرﻛﻴﺴﻴﻤﻴﺘﻮ

)أ ف ب(

دوﻟﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻗﻄﺮ ﺗﻨﻔﺬ »اﻟﺤﺎرس اﻟﻤﻨﻴﻊ«
ﻣﻊ اﻷردن وأﻣﻴﺮﻛﺎ

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ،
أﻣﺲ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﻗﻮة اﻷﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ )ﻟﺨﻮﻳﺎ( ،واﻟﻘﻮات
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك
ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦ
»اﻟﺤﺎرس اﻟﻤﻨﻴﻊ  «2019ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺒﻴﻨﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻤﻌﻨﻮي ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،إن
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺗﻢ اﻹﻋﺪاد ﻟﻪ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ  10اﻟﺠﺎري وﻳﺴﺘﻤﺮ
ﺣﺘﻰ  28ﻣﻨﻪ .وأﺿﺎﻓﺖ:
»ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺣﺪﺛﺎ
ﻣﺠﺪوﻻ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﻟﺪول اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ،وﻳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺤﺎﻛﻴﺔ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻷي ﺗﻬﺪﻳﺪ أﻣﻨﻲ ﻋﺎﺑﺮ
ً
أﻳﻀﺎ ُﻳ ّ
ﻌﺪ
ﻟﻠﺤﺪود ،وﻫﻮ
ً
اﺳﺘﻌﺪادا ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺄس
اﻟﻌﺎﻟﻢ .«2022

ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﺤﺬر ﻟﻨﺪن :ﺻﺒﺮ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﻨﻔﺪ

ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻪ
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
اﻹﻋﺪاد ﻟﻘﻤﺔ ﻗﺎدة دول
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻌﺪ أﻳﺎم،
ﺣﺬر وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻴﺸﺎﺋﻴﻞ
روت ﻣﻦ أن ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﺗﺨﺘﺒﺮ ﺻﺒﺮ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،داﻋﻴﺎ
ﻟﻨﺪن إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﻓﻴﻪ .ﺑﺪوره ،ﺷﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن،
أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ إﻳﻘﺎف
ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻪ،
ً
ﻷﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
ﻗﺮار اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻻ وزن ﻟﻪ.

اﻹﻣﺎرات ﺗﺆﺳﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ

أﻋﻠﻨﺖ اﻹﻣﺎرات ،أﻣﺲ،
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﻟﻠﺘﻌﺎون
اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ" ﺗﻀﻢ  11دوﻟﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب ،ﻋﻠﻰ أن
ﻳﻜﻮن أول ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗﻤﺮ اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﺸﺘﺮك
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ.
وأﺷﺮف رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ راﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻣﻴﺜﺎق ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ "ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻔﻀﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ" ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻘﻤﺮ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﺳﻴﻜﻮن "ﻷﻏﺮاض ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻷرض ،واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ".

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﺘﻤﺲ
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

ﻗﺎل ﻣﻤﺜﻞ زﻋﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو ﻓﻲ
واﺷـ ـﻨـ ـﻄ ــﻦ ،أﻣـ ـ ــﺲ ،إﻧ ـ ــﻪ ﺗــﻮﻟــﻰ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮة ﻋ ـﻠــﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣــﻮاﻗــﻊ
دﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـﻨ ــﺰوﻳ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ودﺧ ـ ـ ــﻞ ﻛ ـ ــﺎرﻟ ـ ــﻮس ﻓ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﻮ،
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ـ ّـﻴ ــﻦ ﻣـ ــﻦ ﻏ ـ ــﻮاﻳ ـ ــﺪو اﻟـ ــﺬي
ّ
ﻧﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ،
ﻣﺒﻨﻴﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻨﺰوﻳﻠﻴﻴﻦ
ﻓــﻲ وا ﺷـﻨـﻄــﻦ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻏﻮﺳﺘﺎﻓﻮ ﻣﺎرﻛﺎﻧﻮ
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وﻗـ ــﺎل ﻓـﻴـﻜـﻴــﻮ" :ﻧ ـﺤــﻦ ﻧـﻘــﻮم
ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺎدة وﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ أﺻ ــﻮل
اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺐ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺰوﻳـ ـﻠ ــﻲ ﻟ ــﻮﻗ ــﻒ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺳ ــﺮﻗـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ وﺗـ ــﺪﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻫـ ــﺎ ،ﻛ ـﻤــﺎ

ﻓـﻌــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ
اﻷﺧﻴﺮة".
وﻧ ـ ـ ـ ــﺪد وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ
ﺧـ ـ ــﻮرﺧـ ـ ــﻲ ارﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزا اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻟـ ــﻲ
ﻟ ـﻠــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻧ ـﻴ ـﻜ ــﻮﻻس ﻣـ ــﺎدورو
"ﺑـ ــﺎﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﻼل اﻟـ ـﻘـ ـﺴ ــﺮي وﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﺸﺮﻋﻲ".
ووﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ــﺔ
اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﻨ ـ ــﺰوﻳـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن،
ﻋ ـﻠ ــﻰ "ﺗ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﺮ" ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة
"ﺑـ ــﺎﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎك اﻟـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮ ﺟ ــﺪا
ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ" ،وﻫ ــﺪدت ﺑــﺎﺗـﺨــﺎذ
ﺧﻄﻮات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
و ﻗــﺎل ﻓﻴﻜﻴﻮ إ ﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻷ ﻳــﺎم
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻌﺜﺘﻪ ﺑﺤﻴﺎزة
ا ﻟـﺴـﻔــﺎرة اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ،ر ﻏــﻢ أن
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﺪة.

وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـﺼـ ــﺪر ﻣ ـ ـﻘـ ــﺮب ﻣــﻦ
ﻓـﻴـﻜـﻴــﻮ إﻧ ــﻪ ﻳـﺘـﺤـﺘــﻢ اﻟـﺤـﺼــﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
وأ ﻛــﺪ ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن إدارة
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ اﻟﺘﻲ
اﻋ ـﺘــﺮﻓــﺖ ﻣ ــﻊ  50دوﻟـ ــﺔ أﺧ ــﺮى
ﺑـ ـﻐ ــﻮاﻳ ــﺪو رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺎ اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ـﻴــﺎ،
ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث ﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ
ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس "إﻧﻪ ﺗﻄﻮر ّ
ﻣﺮﺣﺐ
ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﻼﻗــﺎﺗـﻨــﺎ اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣﻊ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ ..إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫﻲ دﻋﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﻏ ــﻮاﻳ ــﺪو واﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻲ ﻫــﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ــﺔ دﻳـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺒﻼد".
وأﺿــﺎف ﻓﻴﻜﻴﻮ أن اﻟﻤﻠﺤﻖ
اﻟـ ـﻌـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮي اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺰوﻳـ ـﻠ ــﻲ ﻓــﻲ
واﺷﻨﻄﻦ ،اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ ﺧﻮﺳﻴﻪ
ﻟـ ــﻮﻳـ ــﺲ ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻔ ــﺎ ﺳ ـﻴ ـﺒ ـﻘ ــﻰ ﻓــﻲ
ﻣﻨﺼﺒﻪ.
ّ
وﻣﺜﻞ ﺳﻴﻠﻔﺎ ﻣــﺎدورو ﺣﺘﻰ
 26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻗ ـﺒــﻞ ﻋــﺮض
ﻏﻮاﻳﺪو اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎدورو
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ.
و ﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺮرت وزارة ا ﻟ ـ ـﺨـ ــﺰا ﻧـ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻦ اﻟ ــﺬﻫ ــﺐ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
)ﻣﻴﺎﻣﻲ ـ ـ أ ف ب(

أﻛﺪت ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،أﻣﺲ ،أﻧﻪ
»ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺒﺮر« اﺳﺘﻤﺮار
ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ وﻗﻒ ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻜﻮري
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻳﻮ ﻳﻮﻧﺞ ﺷﻮل ردا ﻋﻠﻰ
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻠﻴﻢ ﺑﻮﺑﻠﻴﺖ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻨﺰع اﻟﺴﻼح إﻧﻪ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﺣﺪة ﺗﻠﻮ أﺧﺮى ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ.

٢٨

دوﻟﻴﺎت

دلبلا

•
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ً
ﻣﺼﺮ» ٧٢٠ :ﻣﺆﻳﺪا« إﻟﻰ »ﺣﻮار اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت« اﻟﺤﺮﻳﺮي» :اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ« زواج ﻣﺎروﻧﻲ
● »اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ« ﺗﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ »ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺰاءات«
●  ٢٤ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ روﺳﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻼح اﻟﺠﻮ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة

وﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻳﻘﺎف ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺳﻴﺘﺤﺪث ﺑﺼﺮاﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ :اﻧﺰﻋﻮا ﺳﻼح ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
●

ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ )روﻳﺘﺮز(

●

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -

•

أﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻟ ـ ـﺠـ ـﻨـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮرﻳـ ــﺔ
واﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟ ـﻨ ــﻮاب ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﺗﻀﻢ
 720ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫــﻢ َﻣــﻦ ﺳﻴﺤﻀﺮون ﺟﻠﺴﺎت
اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟـ  ،6ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺪدت اﻟﻠﺠﻨﺔ
ً
أﺳ ـﻤ ــﺎء  116ﺷ ـﺨ ـﺼــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺳـﺒـﻴــﻞ اﻟـﺤـﺼــﺮ،
وﺷﻤﻠﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ َ 604
ّ
ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ
ﻣﻤﻦ
ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺟﻬﺎت وﻫﻴﺌﺎت
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،واﺗﻬﻢ ﻣﻌﺎرﺿﻮن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺘﻌﻤﺪ
ﻋ ــﺪم وﺟـ ــﻮد أﺻ ـ ــﻮات ﻣ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت
ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت .وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »اﻟﺪﺳﺘﻮر«
اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ داود ،إن ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻤــﺪﻋــﻮﻳــﻦ
ﻟ ـﻠ ـﺤــﻮار ﻣ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﻮن ﺑـﺘــﺄﻳـﻴــﺪﻫــﻢ ﻟـﻠـﺘـﻌــﺪﻳــﻼت.
وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ً
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺴﺖ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ
 9أﺳﻤﺎء ﺳﻴﺤﻀﺮون ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻠﺴﺎت ،ﻫﻢ:
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺸﺮة ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮر
 2014ﺻﻼح ﻓﻮزي ،وﻣﺴﺎﻋﺪ أول وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﻣﺤﺠﻮب ،ووزﻳﺮ ﺷﺆون
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﻨ ــﻮاب اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻣﺠﺪي
اﻟﻌﺠﺎﺗﻲ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﻔﻘﻲ ،واﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮري إﺑﺮاﻫﻴﻢ دروﻳــﺶ،
واﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـﺸ ــﻮرى
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻓﺮج اﻟﺪري ،واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول اﻷﺳﺒﻖ
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻨﺎوي ،ووﻛﻴﻞ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮر رﺟ ــﺐ ﻃــﺎﺟــﻦ ،واﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮرة
ﻓﻮزﻳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ،أول ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺮأس اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ.
ً
وﻳـﺤـﻀــﺮ أوﻟ ــﻰ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺎت  120ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺎ،
ً
ﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﺑﻮاﻗﻊ  60ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ رؤﺳﺎء
ً
وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ّ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﻃﻼب ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ رؤﺳﺎء ً ّ
واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  30ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن
وﻗﻴﺎدات اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 30
ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫﺮ
ّ
ً
ﻣﺸﺎرﻛﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ.
ّ
ُ
وﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪول اﻟ ــﻤـ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،د ﻋــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ

ً
ً
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  120ﻗﻴﺎدﻳﺎ وﻣـﺴــﺆوﻻ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،ودﻋــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ً
ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎة 30 ،ﻣ ـﻤ ـﺜــﻼ ﻋﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ؛ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،واﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ.
وﺧـ ـﺼـ ـﺼ ــﺖ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ــﺮاﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﻮار
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ورﺟﺎل
اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎدات وأﻋـﻀــﺎء اﻷﺣ ــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ،واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ،
واﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
ً
 80ﻣﺸﺎرﻛﺎ.
إﻟـ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ﺳ ـ ــﺎدت ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻐ ـﻀــﺐ ﺑﻴﻦ
أوﺳــﺎط اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﻋﻘﺐ إﺻــﺪار اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋ ـﻠــﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋـ ــﻼم» ،ﻻﺋ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺰاءات«
اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓ ــﺮض ﻏــﺮاﻣــﺎت ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﻛﺒﻴﺮة،
وﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ إﻏﻼق اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻔ ـﺤــﺎت اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﻮﻫﺎ ﻋﻦ 5
آﻵف ﺷﺨﺺ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻣــﺮاﺳـﻠــﻮن ﺑﻼ
ﺣﺪود« ،ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺼﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ  161ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 180
دوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ .وﺻﺪرت
اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ ﺑﻌﺪ ﺷـﻬــﻮر ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺪل واﻟـﺨــﻼﻓــﺎت،
ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺿ ـ ــﺎت أﺑـ ـ ــﺪاﻫـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺌـ ــﺎت ﻣــﻦ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﺴﻮدة اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ
ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮﻗﻒ
إﻗ ــﺮار ﺗـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺴــﻮدة .وﻛـﺸــﻒ ﻋـﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﻴﻆ
ﻟــ«اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة« ﻋــﻦ اﺗـﻔــﺎق ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻣـﺠـﻠــﺲ ﻧ ـﻘــﺎﺑــﺔ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ وﻋ ــﺪد
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺤــﺎﻣـﻴــﻦ ،ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻄـﻌــﻦ ﻋـﻠــﻰ »اﻟــﻼﺋـﺤــﺔ«
أﻣــﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗــﺮارا إدارﻳــﺎ
ﺻــﺎدرا ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟــﻺﻋــﻼم ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ أول

اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ .ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ،
ﻣﺤﻤﻮد ﻛــﺎﻣــﻞ ،إن »اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋ ــﻼم«،
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ،
واﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺎت اﻟـ ُـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻟ ــﻪ ﺑ ـﻤــﺬﻛــﺮة ﻣــﻮﻗـﻌــﺔ
ﻣــﻦ  ٤٠٠ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،وأﺻ ــﺪر ﻻﺋـﺤــﺔ اﻟ ـﺠــﺰاءات
ً
»اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻫﻲ
واﻟ ـﻌــﺪم ﺳ ــﻮاء ،واﻟـﻨـﻘــﺎﺑــﺔ ﺳﺘﺴﻠﻚ ﻛــﻞ اﻟﻄﺮق
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﺳﻘﺎﻃﻬﺎ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎق ﻣـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ ،ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪ ﺳ ــﻼح
اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮان اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﻟ ــﺪﺧ ــﻮل ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
ﻓ ــﻲ ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮره ،ﻫ ــﻲ اﻷﻛـ ـﺜ ــﺮ ﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺎ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺣ ــﺮب
أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1973ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ روﺳﻴﺔ،
ﻧﺠﺎح ﻣﺼﺮ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮاء ﻃﺎﺋﺮات
ﺳ ــﻮﺧ ــﻮي 35 -اﻟــﺮوﺳ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺪ ﺣﺴﺐ
ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،أﻛﺜﺮ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﻘﺪﻣﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إف 15 -اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
واﻟﻴﻮرو ﻓﺎﻳﺘﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ ،واﻟﺮاﻓﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
ﻷﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ ،وأﺷﺪ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎورة
اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ واﻻﺷﺘﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺠﻮ ،رﻏﻢ ﺣﺠﻤﻬﺎ
ً
اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮاﻓ ــﺎل ،وﻫ ــﻲ أﻗ ــﻮاﻫ ــﺎ ﺗـﺴـﻠـﻴـﺤــﺎ،
ﻓـﻬــﻲ ﻣـ ــﺰودة ﺑ ـﻤــﺪاﻓــﻊ ﻋ ـﻴــﺎر  30ﻣ ــﻢ ﻷﻏ ــﺮاض
اﻻﺷﺘﺒﺎك ،ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﻣﺰودة ﺑﺼﻮارﻳﺦ ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﺑﺎﻟﺮادار ﻳﺼﻞ ﻣﺪاﻫﺎ إﻟﻰ  200ﻛﻢ .وﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة ﺣﻮاﻟﻲ  8أﻃﻨﺎن
ﻣﻦ اﻟﺼﻮارﻳﺦ واﻟﻤﻘﺬوﻓﺎت ﺟﻮ -أرض ،وﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺨﺰاﻧﻲ وﻗﻮد إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎدة زﻣﻦ
اﻟﻄﻴﺮان .وﻗﺪ ﺑﺪأ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﺎم  ،2009وﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻠﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ.
وﺗ ــﻢ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎق ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟــﺰﻳــﺎرة
اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﻗ ــﺎم ﺑـﻬــﺎ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ﻟ ــﺮوﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري
دوﻻر ،ﺗﺸﺘﺮي ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺣﻮاﻟﻲ
 24ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﺳ ــﻮﺧ ــﻮي  35 -ﻛــﺎﻣ ـﻠــﺔ اﻟـﺘـﺴـﻠـﻴــﺢ
ﺑﺬﺧﺎﺋﺮﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ
ﻋﺎﻣﻲ  2020و.2021

ﺑﻴﺮوت  -

•

أﻛـ ـ ـ ـ ــﺪ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ
ﺳﻌﺪ ا ﻟـﺤــﺮ ﻳــﺮي ،ﺧــﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ
ً
وﻓـ ـ ــﺪا ﻣ ــﻦ ﻧ ـﻘــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ،
أ ﻣــﺲ ،أ ﻧــﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷ ﺣــﺪ أن
ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺧﻄﺔ
ً
اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء ﺳ ـﺘ ـﺠ ـﻬــﺰ ﻗ ــﺮﻳ ـﺒ ــﺎ،
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ُ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ و ﺳــﺘـﻘــﺮ ﻓــﻲ أ ﺳــﺮع
ً
وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ وﺳﺘﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻌﺎ
ً
إﺻﻼﺣﻴﺎ« .وﻗﺎل إن »اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
زواج ﻣﺎروﻧﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪ
وﻛﻠﻨﺎ ﻣﺘﻔﺎﻫﻤﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ«.
و ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ ا ﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮ ﻳـ ـ ــﺮي إ ﻟ ـ ــﻰ
ان »ا ﻟ ـ ــﺰ ﻛ ـ ــﺰ ﻛ ـ ــﺎت ا ﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎ ﺳ ـﻴ ــﺔ
ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ،واﻷ ﻫــﻢ اﻻﻧﺠﺎزات
ً
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳ ـﺘ ــﺄﺗ ــﻲ« ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟــﻰ
أن »ا ﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﻊ ﻳ ـ ــﺮ ﻳ ـ ــﺪ ﻋـ ـ ــﻮدة
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺮوﺳﻴﺔ«.
اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻳـ ـ ـﺼ ـ ــﻞ وزﻳ ـ ـ ــﺮ
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ اﻻﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣــﺎﻳــﻚ
ﺑ ــﻮﻣـ ـﺒـ ـﻴ ــﻮ اﻟـ ـ ــﻰ ﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎن ،ﺑ ـﻌــﺪ
ﻏ ـ ـ ـ ــﺪ ،ﻓ ـ ـ ــﻲ زﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة رﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ،
ﻳـﻠـﺘـﻘــﻲ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﻦ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ.
و ﻗــﺎ ﻟــﺖ ﻣـﺼــﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣ ـﺘــﺎ ﺑ ـﻌــﺔ إن » ﺗ ـﻄ ــﻮ ﻳ ــﻖ ﻧ ـﻔــﻮذ
اﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﻫﻮ
اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة
ً
اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ« ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة
إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻴﺮوت ان
ﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻐــﺮﻳــﺪ ﺧ ــﺎرج
ﻫﺬا اﻟﺴﺮب .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻻﺑﺪ ﻟﻬﺎ
ﻣﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ
وإﻃ ـ ـ ـ ــﻼق ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
واﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮد ﻓ ـ ــﻲ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎف اﻟ ــﻰ ﺗ ـﺤــﻮﻳــﻞ ﺣــﺰب
اﻟﻠﻪ اﻟﻰ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻋﺰل،
ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺑ ــﺎﻗ ــﻲ اﻻﻃـ ـ ــﺮاف
ُ
اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ،وﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪه ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎدﻳـ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ ﺣ ـﻴــﺚ
ﻳ ـﻘــﺎﺗــﻞ ،وﺗـﺴـﺘـﻌـﻴــﺪ ﻣـﻨــﻪ ﻗــﺮار
اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ«.
وﺗــﺎﺑ ـﻌــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر» :اﻣ ــﺎ

اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻣﺲ )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻋــﻦ ﻓــﺎﺋــﺾ ﻗــﻮة اﻟـﺤــﺰب وﻋﻦ
ُﻣـ ـﻀ ـ ّـﻴ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺧ ـ ــﺮق اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات
اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﺟـ ـﻨ ــﻮﺑ ــﺎ،
وﻋ ـ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﺘ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺮوب
وﻧﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
اﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﻌﺮاق ،ﻓﺴﻴﻀﻊ
ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮوت ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻮاﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﻣ ــﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ«.
وﻗﺎﻟﺖ» :ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺳﻴﺘﺤﺪث
ﺑﺼﺮاﻣﺔ و ﻣــﻦ دون ﻣﺴﺎﻳﺮة،
ﺧـ ـ ــﻼل ﻟ ـ ـﻘـ ــﺎء اﺗـ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻈ ــﺮة،
وﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻟ ـﻬ ـﺠ ـﺘ ــﻪ ﺣ ــﺎزﻣ ــﺔ
أ ﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ ا ﻟـﺘــﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ
ﻣـﺴــﺎﻋــﺪه داﻳـﻔـﻴــﺪ ﺳــﺎﺗــﺮﻓـﻴـﻠــﺪ
ﻣـﻨــﺬ اﺳــﺎﺑ ـﻴــﻊ« ،ﻻﻓ ـﺘــﺔ اﻟ ــﻰ ان
ّ
»اﻟﻤﺴﺆول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻴﺬﻛﺮ
ﺑـ ــﺄن واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ أﺑ ـ ــﺮز ﺷ ــﺮﻛ ــﺎء
ا ﻟـﺠـﻴــﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ودا ﻋـﻤـﻴــﻪ،
وﺗـ ـﻤ ـ ّـﺪه ﺑ ــﺎﻟ ـﺴ ــﻼح واﻻﻋـ ـﺘ ــﺪة
ً
اﻟـﻤـﺘـﻄــﻮرة دورﻳـ ــﺎ ،ﻛـﻤــﺎ اﻧـﻬــﺎ
ﻣـ ـ ــﻦ أﻫ ـ ـ ـ ـ ّـﻢ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻧـ ــﺪي ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن
اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺎ واﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺎ.
وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ،ﻓ ــﺈن ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـ ّ
ـﻮﺟــﻪ
اﻻ ﻣـﻴــﺮ ﻛــﻲ ُﻳـﻔـﺘــﺮض ان ُﻳﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻤﻮﻗﻒ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ إﻳﺠﺎﺑﻲ«.

وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺖ » :ﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﺸ ـ ــﺪد
ﺑــﻮ ﻣـﺒـﻴــﻮ ﻋـﻠــﻰ ﺿ ــﺮورة ّﺗﻘﻴﺪ
اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻜـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻨـ ــﺄي
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺲ ،وﺟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮى
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻦ
اﻻراﺿ ــﻲ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ ،وأﻳـﻀــﺎ
أن ﺗـ ـﻄـ ـﻠ ــﻖ ﺳـ ــﺮ ﻳ ـ ـﻌـ ــﺎ ور ﺷـ ـ ــﺔ
إﺻ ــﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـﺘ ـﻀ ــﻊ ﻣـ ـ ّـﻮازﻧـ ــﺔ
وﺗ ـﺘ ـﺨــﺬ اﺟ ـ ـ ــﺮاء ات ﺗـﻘــﺸـﻔـﻴــﺔ،
ﺗــﺪل ﻋـﻠــﻰ رﻏـﺒـﺘـﻬــﺎ ﻓــﻲ وﺿــﻊ
ﺣﺪ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻧﺨﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﻋ ـ ـﻘـ ــﻮد ،وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻋــﺰﻣ ـﻬــﺎ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﺘﺮاﺟﻊ
واﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﺬي ﺗـﺘـﺨـﺒــﻂ
ﻓـ ـﻴ ــﻪ ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮات ،ﻟ ـﺘ ـﻔ ــﻮز
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر«.
إﻟـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﻳ ـﺸ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺠ ـﺒــﻞ
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻗﺪاس »اﻟﺘﻮﺑﺔ
واﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮة« ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻛ ـﻨ ـﻴ ـﺴ ــﺔ
ّ
ﺳ ـﻴ ــﺪة اﻟ ـﺘ ــﻞ ﻓ ــﻲ دﻳ ــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻤــﺮ،
ً
ﺗﺨﻠﻴﺪا ﻟﺸﻬﺪاء ﺣﺮب اﻟﺠﺒﻞ
ً
وﺗ ـﻜــﺮﻳ ـﺴــﺎ ﻟـﻤـﺼــﺎﻟـﺤــﺔ 2001
ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺪروز واﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮارﻧـ ـ ــﺔ،
ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﺤﺰب »اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ
اﻻﺷـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺮاﻛ ـ ـ ـ ــﻲ« و»اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎر
اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟ ـﺤــﺮ« .وﻟــﻦ ﻳـﺸــﺎرك

ر ﺋـﻴــﺲ ا ﻟـﺤــﺰب »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺎﻧـ ــﻲ« اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ ﻃـ ــﻼل
أرﺳ ـ ــﻼن ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎل،
ً
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ أن »ﻻ ﻟﻘﺎء
ﻣ ــﻊ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺤ ــﺰب اﻟـﺘـﻘــﺪﻣــﻲ
اﻻﺷ ـﺘ ــﺮاﻛ ــﻲ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ
وﻟـ ـﻴ ــﺪ ﺟـ ـﻨـ ـﺒ ــﻼط ﻗـ ـﺒ ــﻞ إﺗـ ـﻤ ــﺎم
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺎﻟ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻪ« ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻋـ ـ ـ ّـﺮاﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ رﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎد ﻣـﻴـﺸــﺎل
ﻋ ــﻮن ،وا ﻟ ـﺘــﻲ ﺑ ــﺪأ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إن
»زﻳﺎرات وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﺋﻞ
أﺑــﻮﻓــﺎﻋــﻮر اﻟ ــﻰ ﻗـﺼــﺮ ﺑـﻌـﺒــﺪا،
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻨ ــﺔ وﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠ ـﻨ ــﺔ،
وﻣـﻨـﻬــﺎ زﻳــﺎرﺗــﻪ ﻣـﻨــﺬ أﻳ ــﺎم ،ﻟﻢ
ﻳ ـﻜ ــﻦ ﻫ ــﺪﻓ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣـ ــﻮاﺿ ـ ـﻴـ ــﻊ ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ،إﻧ ـﻤ ــﺎ
ﺗ ـﻤ ـﺤــﻮرت ﺣ ــﻮل اﻟـﻤـﺼــﺎﻟـﺤــﺔ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺰﻋ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﻦ اﻟ ــﺪرزﻳـ ـﻴ ــﻦ
واﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ اﻟـ ــﺪرزﻳـ ــﺔ اﻟ ــﺪرزﻳ ــﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ«.

ً
اﻷﻣﻦ ﻳﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪﻳﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ

أوﻗـ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ــﻸﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،اﻟﻜﻨﺪي "ف.ج" ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﻋﺎم 1978
اﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ أن اﻟﻤﻮﻗﻮف
اﻋﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ أﻧــﻪ ﺧــﻼل ﻋــﺎم 2013
ﺗﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪه ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻔﺎر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ "ن.ج"

اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة
 504ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
وزﻋ ـ ـﻤـ ــﺖ أن اﻟـ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻮف اﻋ ـ ـﺘـ ــﺮف أﻧ ـ ــﻪ ﺗــﻢ
ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑـﻤـﻬــﺎم ﺗﺠﻨﻴﺪ أ ﺷـﺨــﺎص ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻻﺧـ ـﺘ ــﺮاق اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺤــﺎﺿ ـﻨــﺔ ﻟـ ــ"ﺣ ــﺰب اﻟ ـﻠــﻪ"
وﺑﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻴﺶ

اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﻴﺎر
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ رون آراد.
وأﺛ ـ ـﻴـ ــﺮت ﻓ ـﻀ ـﻴ ـﺤــﺔ ﻓ ــﻲ ﻟ ـﺒ ـﻨ ــﺎن ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ أن أوﻗــﻒ ﻣﻤﺜﻞ وﻛــﺎﺗــﺐ ﻣﻌﺮوف
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ أن اﻟﺘﻬﻤﺔ
ً
ﻣﻔﺒﺮﻛﺔ ﻛﻠﻴﺎ.

ةديرجلا
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رياضة
الكويت وكاظمة
يواجهان باربار والدحيل
في افتتاح «آسيوية» اليد لألندية اليوم
تنطلق اليوم على صالة نادي
الكويت منافسات النسخة الـ
 21من البطولة اآلسيوية
لألندية أبطال الدوري لكرة
اليد ،بإقامة  5مباريات،
أبرزها لقاء الكويت مع باربار
البحريني ،وكاظمة مع الدحيل
القطري.

ت ـح ـت ـض ــن الـ ـك ــوي ــت الـ ـع ــرس
اآلس ـيــوي الـ ـ  21لــأنــديــة أبـطــال
الـ ـ ــدوري ل ـكــرة ال ـيــد ع ـلــى صــالــة
نــادي الكويت اعتبارا من اليوم
وحـ ـت ــى م ـط ـلــع أب ــري ــل ال ـم ـق ـبــل،
والمؤهلة لبطولة العالم لألندية
أب ـط ــال الـ ـق ــارات "س ــوب ــر جـلــوب
."2019
وي ـ ـش ـ ــارك فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة 13
ف ــريـ ـق ــا ،تـ ــم ت ــوزيـ ـعـ ـه ــم عـ ـل ــى 4
مـجـمــوعــات ،ضـمــت المجموعة
األولـ ــى أن ــدي ــة مـضــر الـسـعــودي
ودراغ ـ ــون الـصـيـنــي وال ـصــداقــة
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــي ،ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن ح ــل
ف ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة ك ـ ــل م ـ ــن ال ـج ـي ــش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ومـ ـسـ ـق ــط ال ـع ـم ــان ــي
والوكرة القطري ،وجاء الكويت
م ـس ـت ـض ـي ــف ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ض ـمــن
الـمـجـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،وبـجــانـبــه
باربار البحريني والكرخ العراقي
وتــي سبورت الهندي ،في وقت
سيلعب كــاظـمــة مـمـثــل الـكــويــت
الثاني ضمن المجموعة الرابعة
وب ـج ــان ـب ــه الـ ـش ــارق ــة اإلم ــارات ــي
والدحيل القطري.
وس ـي ـقــام ف ــي ال ـ ـ  5:45دقـيـقــة
مـ ـ ـس ـ ــاء حـ ـف ــل اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح م ـب ـســط
للبطولة ،يتضمن طابور عرض
للفرق المشاركة ،إضافة لكلمة
االفتتاح.

 5مباريات
وي ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم
االفتتاحي  5مباريات
ضمن الجولة األولى
فــي ال ــدور التمهيدي
"المجموعات" ،بحيث
تـ ـب ــدأ الـ ـمـ ـب ــاري ــات فــي
ال ـس ــاع ــة  12:45دقـيـقــة
ظ ـهــرا بـلـقــاء تــي سـبــورت
الـهـنــدي مــع الـكــرخ الـعــراقــي،

القادسية يواجه الفحيحيل
في نصف نهائي «التنشيطية»
يلتقي في السادسة والنصف من مساء اليوم فريق القادسية
لكرة القدم نظيره الفحيحيل ،في الدور قبل النهائي لكأس االتحاد
(البطولة التنشيطية) ،على استاد الصداقة والسالم بالعديلية.
وكان "األصفر" صعد على رأس المجموعة األولى برصيد 16
نقطة ،فيما جاء الفحيحيل ثانيا بالمجموعة الثانية بـ 13نقطة.
ويتطلع القادسية إلى تكرار تفوقه على الفحيحيل في الموسم
الحالي ،السيما أنه تجاوزه منذ أيام في الدوري الممتاز برباعية
نظيفة.
ويفتقد "األصفر" جهود عدد كبير من الالعبين ،النضمامهم
إلــى المنتخبين األول واألولـمـبــي ،األمــر الــذي يفتح الـبــاب أمــام
مـشــاركــة الـصــاعــديــن ،أم ـثــال :الـصــاعــد حسين غـمـلــوش ،وراشــد
الدوسري ،إلى جانب أصحاب الخبرة :صالح الشيخ ،النيجيري
ايبابوي بكر ،إكسل ماي ،سعود المجمد وغيرهم.
في المقابل ،يأمل مدرب الفحيحيل ،محمد دهيليس ،تجاوز
القادسية والوصول إلى منصة التتويج ،األمر الذي يعطي الفريق
دفعة معنوية فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي.
وي ـبــرز مــن الفحيحيل الـمـحـتــرفــون :كــوفــي ،مـنــذر بــوعـمــارة،
وبوشعيب السفياني ،إلى جانب فرحان سعد ،وعباس القالف،
وعبدالهادي خميس.

خالد الغانم

الكويت وكاظمة في لقاء سابق

وفي  2:30من بعد الظهر يلعب
الـصــداقــة اللبناني مــع دراغ ــون
الصيني ،وفي  4:15عصرا يلتقي
ال ـ ــوك ـ ــرة الـ ـقـ ـط ــري مـ ــع ال ـج ـيــش
السوري ،وفي  6:15مساء يلعب
الـكــويــت مــع بــاربــار البحريني،
على أن تختتم مـبــاريــات اليوم
فــي الثامنة مساء باللقاء الــذي
سيجمع بـيــن كــاظـمــة والــدحـيــل
القطري.

ويـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ـ ـ ــدرب "األب ـ ـ ـيـ ـ ــض"،
ال ـج ــزائ ــري سـعـيــد حـ ـج ــازي ،أن
ال ـم ـب ــاراة ل ــن ت ـكــون سـهـلــة ام ــام
ب ـ ـ ــارب ـ ـ ــار ،لـ ـك ــونـ ـه ــا تـ ـع ــد ج ـ ــواز
ال ـ ـمـ ــرور ب ـش ـكــل ص ــري ــح ل ـل ــدور
الـثــانــي ،لــذا سـيـحــاول استغالل
طموحات العبيه وعاملي األرض
والجمهور للظفر بنتيجة اللقاء.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يـسـعــي بــاربــار
أح ـ ــد أعـ ـ ــرق الـ ـف ــرق الـبـحــريـنـيــة
لتخطي عقبة ا لـكــو يــت وتقديم
نـفـســه بـشـكــل ج ـيــد ف ــي افـتـتــاح
م ـ ـش ـ ــواره اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي ،رغـ ـ ــم أن ــه
ً
اكتفى باالستعداد داخليا عبر
المشاركة في منافسات الدوري
ال ـم ـح ـل ــي ،وتـ ـع ــاق ــد مـ ــع ال ـن ـجــم
اإلم ــارات ــي عيسى الـبـنــاي لدعم
صفوفه في البطولة.

الكويت وباربار
ويـتـطـلــع "األب ـي ــض" لتحقيق
ان ـ ـطـ ــاقـ ــة قـ ــويـ ــة ف ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
على حـســاب بــاربــار أحــد الفرق
المرشحة للصعود للدور الثاني.
وك ــان ال ـكــويــت اسـتـعــد جـيــدا
لـلـبـطــولــة ع ـبــر مـعـسـكــر تــدريــب
في قطر ،واستعان بـ 4محترفين
هـ ـ ــم ال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري أحـ ـم ــد
األح ـ ـمـ ــر والـ ـث ــاث ــي ال ـب ـحــري ـنــي
ح ـس ـي ــن الـ ـصـ ـي ــاد العـ ـ ــب أه ـل ــي
دب ــي اإلم ــارات ــي وم ـح ـمــد م ـيــرزا
وا ل ـح ــارس محمد عبدالحسين
العبا النجمة البحريني حامل
لقب النسخة الماضية.

كاظمة والدحيل
وف ــي ال ـم ـب ــاراة األخ ـ ــرى الـتــي
ي ـس ـعــي ف ـي ـهــا ك ــاظ ـم ــة لـلـظـهــور
بـمـسـتــوى الف ــت فــي المجموعة
األص ـعــب فــي ال ــدور التمهيدي،

ل ـي ـح ـص ــد أول ن ـق ـط ـت ـي ــن ع ـلــى
حساب الدحيل وصيف النسخة
الـمــاضـيــة ،ال ــذي يطمع فــي كبح
جماح البرتقالي ووضع قدم في
ربع النهائي.
وك ـ ـ ــان ك ــاظ ـم ــة ت ـع ــاق ــد مـ ــع 3
مـحـتــرفـيــن ص ــرب ه ــم ميهايلو
س ـ ـتـ ــوس ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـتـ ــش ومـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــوس
رايـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــش ودالـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــور
دورديـفـيـتــش لــدعــم صفوفه في
البطولة ،لكنه خسر جهود نجمه
مـهــدي الـقــاف بــداعــي اإلصــابــة،
في حين استعان الفريق القطري
بثالثة محترفين هم :السويدي
مــاكــس جــونـســون والتونسيان
صبحي سعيد وخالد لحاج.

الغانم يرحب بالوفود
من جهته ،ورحب خالد الغانم
رئيس مجلس إدارة نادي الكويت
ور ئ ـيــس اللجنة المنظمة العليا
للبطولة ،بالفرق المشاركة ،متمنيا
لهم طيب اإلقامة في بلدهم الثاني.
وأكد الغانم أن ما يهم أسرة اليد

السجل الذهبي
يملك نادي السد القطري الرصيد القياسي
في عدد مرات الفوز باللقب اآلسيوي ،بخمس
م ـ ــرات ،بـيـنـمــا ف ــاز ال ـج ـيــش ال ـق ـطــري وكــاظـمــة
وال ـق ــادس ـي ــة بــالـلـقــب مــرت ـيــن ،ف ــي ح ـيــن حققه
فــي الكويت ،هــو التجمع األخــوي
ألبـ ـن ــاء الـ ـق ــارة ال ـص ـف ــراء وزي ـ ــادة
أوا ّص ــر المحبة بين شـبــاب آسيا
بغض النظر عن النتائج وخدمة
اللعبة وتطويرها والنهوض بها
إلى أعلى المستويات.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال" :عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ت ـ ــم إس ـ ـنـ ــاد
مـهـمــة الـتـنـظـيــم ل ـن ــادي ال ـكــويــت،
وضـعـنــا عـلــى عــاتـقـنــا أن نــواصــل
ال ـل ـيــل بــال ـن ـهــار ،وأن نـعـمــل على
مـ ــدار ال ـســاعــة لـنـجـهــز ك ــل األم ــور
الـمـتـعـلـقــة فــي الـبـطــولــة وبــأفـضــل
المقاييس العالمية التي وضعها
االتحاد الدولي لكرة اليد واالتحاد
اآلسيوي للعبة لظهورها بالشكل

مرة واحــدة كل من الريان والدحيل القطريين،
والفحيحيل والصليبيخات ،والسد اللبناني،
واألهلي ومضر والنور السعوديين ،إلى جانب
النجمة البحريني.

الالئق والمشرف لبلدنا الكويت،
خـ ــاصـ ــة أن ـ ـهـ ــا الـ ـبـ ـط ــول ــة األول ـ ــى
الــرسـمـيــة ال ـتــي ت ـقــام فــي الـكــويــت
بعد إيقاف دام  3سنوات للرياضة
الكويتية".
وشـ ـك ــر ال ـغ ــان ــم م ــدي ــر الـهـيـئــة
العامة للرياضة د .حمود فليطح
ون ــائ ـب ــه د .ص ـق ــر الـ ـم ــا ع ـل ــى مــا
قــدمــوه مــن دعــم كبير وتسهيالت
الس ـت ـضــافــة ال ـب ـطــولــة ،ك ـمــا شكر
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـي ــد
واالتحاد اآلسيوية ،وعلى رأسهم
بــدر الــذيــاب نائب رئيس االتحاد
الــدولــي وأم ـيــن ص ـنــدوق االتـحــاد
االتحاد اآلسيوي ومدير اآلسيوي

د .أح ـمــد أبــوالـلـيــل عـلــى الـتـعــاون
إلنجاح البطولة.
كما تقدم الغانم بخالص الشكر
وال ـت ـق ــدي ــر ل ـن ــائ ــب م ــدي ــر الـهـيـئــة
لـ ـش ــؤون االن ـ ـشـ ــاءات وال ـص ـيــانــة،
ال ـش ـيــخ ح ـم ــود مـ ـب ــارك ال ـص ـبــاح،
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ـ ــام ب ـهــا
وحرصه الكبير على توفير جميع
االحـتـيــاجــات ،خــاصــة فــي الصالة
الرئيسية حتى تظهر بالشكل الذي
يناسب هذا الحدث اآلسيوي المهم
ومتابعته الدائمة لإلجراءات التي
اقـيـمــت بــالـصــالــة وبـكــل المنشآت
الخاصة بالبطولة.

«األبيض» يلتقي «البرتقالي» لحسم لقب دوري السلة
 3مباريات في الجولة قبل األخيرة من البطولة
●

بيتر شومرز

جابر الشريفي

تتجه أنظار محبي وعشاق نادي الكويت،
ال ـي ــوم ،إل ــى صــالــة فـجـحــان ه ــال الـمـطـيــري
بـنــادي الـقــادسـيــة ،حيث يلتقي الـكــويــت مع
كاظمة الساعة  6:30مساء ،ضمن الجولة قبل
األخـيــرة من البطولة ،التي تشهد مباراتين
آخريين ،تجمع الشباب مع القرين الساعة
 4:30مـ ـس ــاء ،وال ـق ــادس ـي ــة م ــع ال ـج ـه ــراء
الساعة  8:30مساء.
وي ـت ـص ــدر ال ـك ــوي ــت تــرت ـيــب ال ـفــرق
برصيد  16نقطة من  8انتصارات دون
أي هزيمة ،ويأتي بعده القادسية بـ14
ً
نقطة في المركز الثاني ،وكاظمة ثالثا
ً
 13نقطة ،والـجـهــراء رابـعــا  12نقطة،
فالقرين  9نقاط ،وأخيرا الشباب  8نقاط.
ويقام الــدوري الممتاز من قسمين على 10

مــراحــل ،على أن يـتــوج الفريق األكـثــر جمعا
للنقاط بلقب البطولة.
ويحتاج الكويت إلــى انتصار واحــد أمــام
كــاظـمــة ال ـي ــوم ،أو عـلــى ال ـج ـهــراء فــي الـجــولــة
األخ ـي ــرة ،لـيـتــوج بـطــا ل ـل ــدوري ،وه ــي مهمة
ليست صعبة على "األبيض" ،الذي تفوق على
َ
خصميه بجميع المواجهات هذا الموسم.
ً
وقياسا على ما قدمه كل فريق في الموسم
حتى اآلن ،فإن "األبيض" لن يجد صعوبة في
تحقيق الفوز الذي يتوجه بطال للدوري ،ويعيد
لـخــزائـنــه الـبـطــولــة األه ــم فــي ال ـمــوســم ،والـتــي
خطفها منه القادسية الموسم الماضي بعد
مباراة فاصلة.
ويـقــدم الكويت مستويات متميزة ،بقيادة
المدرب األلماني بيتر شومرز ،الذي أعد فريقا
مميزا يجمع بين الخبرة والشباب ،مع االعتماد
بصورة أكبر على الالعبين الشباب الذين أثبتوا

ً
أنهم عند ُحسن الظن ،خصوصا الشقيقين حمد
ومحمد عدنان ،إلى جانب عبدالعزيز رمضان،
حيث برز الثالثي هذا الموسم بصورة الفتة ،ما
ساهم في تتويج الكويت ببطولة درع االتحاد
على حساب القادسية في المباراة النهائية ،إلى
جانب اقترابه من تحقيق ثاني بطوالت الموسم
بالتتويج بلقب دوري الدرجة الممتازة.
وفي المباريات األخرى ،تعد مواجهتا
الـقــادسـيــة مــع ال ـج ـهــراء ،والـشـبــاب مع
الـ ـق ــري ــن ،ه ــام ـش ـي ـت ـي ــن ،ب ـع ــد اقـ ـت ــراب
"األب ـ ـيـ ــض" م ــن ح ـســم ال ـل ـق ــب ،حيث
إن الـقــادسـيــة فــي مــركــز الــوصــافــة،
وي ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــوز واحـ ـ ـ ـ ــد مــن
م ـب ــارات ـي ــه ال ـ ـيـ ــوم أم ـ ــام ال ـج ـه ــراء
غد أمام القرين،
والجولة األخيرة بعد ٍ
فـيـمــا حـســم كــاظـمــة ال ـمــركــز الـثــالــث
لمصلحته.

خالد النجم

جوزاك يضع لمساته األخيرة لمواجهة نيبال
●

حازم ماهر

يضع الجهاز الفني لمنتخبنا
ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي األول لـ ـ ـك ـ ــرة ا لـ ـ ـق ـ ــدم،
بقيادة المدرب الكرواتي روميو
ج ـ ــوزاك ،لـمـســاتــه األخ ـي ــرة على
االستعدادات لمواجهة المنتخب
النيبالي في السادسة والنصف
مـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــاء غـ ـ ــد ال ـخ ـم ـي ــس
على استاد نــادي الشباب،
وذ ل ــك ضمن "الفيفا داي"،
والـ ـت ــي ت ــأت ــي ف ــي إط ــار
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
ل ـخ ــوض مـنــافـســات
التصفيات المؤهلة
ل ـن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ل ـ ـ ــم 2022
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأس آس ـ ـ ـيـ ـ ــا
.2023

جانب من تدريب األزرق أمس األول

ومن المقرر ،أن يعتمد جوزاك،
ً
َ
لتدريبي أمس وأمس األول،
وفقا
عـلــى خـطــة هـجــومـيــة لـمــواجـهــة
المنتخب النيبالي الــذي يتميز
العـبــوه بمعدل عــال مــن اللياقة
الـبــدنـيــة ،إل ــى جــانــب اعتمادهم
على السرعة في األداء.
وس ـي ـل ـع ــب جـ ـ ـ ــوزاك ب ـيــوســف
ن ــاص ــر ف ــي م ــرك ــز رأس ال ـحــربــة
الصريح ،ومن خلفه ثالثة العبين
يمتلكون صفات هجومية منهم
بدر المطوع ويعقوب الطراروة
وف ـي ـصــل زايـ ـ ــد ،م ــع ال ــوض ــع في
االعتبار عدم ترك مساحة لالعبي
نـيـبــال بالضغط عليهم فــي كل
أرجاء الملعب.
إلــى ذل ــك ،مــن الـمـقــرر أن يدير
الـ ـمـ ـب ــاراة ط ــاق ــم ح ـك ــام ك ــروات ــي
يتكون من تهومير بيجين (حكم
ساحة) ،وايفيج مودريج

ومارجات توماس (مساعدين)،
وماريو زيبيك (حكم رابع).

البناي :حسم مصير خلف اليوم
أك ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الـطـبـيــة
باتحاد الكرة ،طبيب المنتخبات
الوطنية د .عبدالمجيد البناي
أنه سوف يحسم مصير الالعب
علي أحمد خلف مــن المشاركة
أمام نيبال غدا الخميس ،مضيفا
أن خلف مصاب بتجمع دمــوي
ف ــي ال ـع ـض ـلــة األم ــامـ ـي ــة لـلـفـخــذ
اليمنى ،ولــذلــك تــم منحه راحــة
من التدريبات مع وضع برنامج
عالجي مكثف له.
وأشــار البناي إلــى أن الالعب
ً
ً
محمد فريح يعاني شدا طفيفا،
لــذلــك تــم منحه أيـضــا راح ــة من
التدريبات في اليوم األول لتجمع
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ،م ــوضـ ـح ــا أن ــه
أوص ـ ــى ب ــدخ ــول الــاعــب
الـتــدريـبــات (أم ــس) على

أن يتم وضعه تحت المالحظة.
وبين أن هناك إصابات طفيفة
يعانيها عدد من الالعبين ،لكنها
غ ـي ــر م ــؤث ــرة ول ـ ــن ت ـعــوق ـهــم عــن
ً
المشاركة أمــام نيبال غــدا ،الفتا
إل ــى أن الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة لجميع
الالعبين جيدة نظرا لمشاركتهم
ف ــي عـ ــدد كـبـيــر م ــن ال ـم ـبــاريــات،
ً
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا العـ ـ ـب ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
والـ ـق ــادسـ ـي ــة الـ ــذيـ ــن ي ـش ــارك ــون
مــع فريقيهما فــي بـطــولــة كــأس
االتحاد اآلسيوي.
ي ــذك ــر أن الـ ـبـ ـن ــاي ي ـع ـم ــل مــع
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن الــوط ـن ـي ـيــن األول
واألولـ ـمـ ـب ــي وه ـ ــو م ــا يـضــاعــف
مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـت ــه ل ـت ـج ـه ـي ــز الع ـب ــي
المنتخبين للفترة الحالية.

المؤتمر الصحافي
واالجتماع الفني اليوم
ي ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
الـمـنـتـخــب الــوط ـنــي األول
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ــع ن ـظ ـيــره
الـ ـنـ ـيـ ـب ــال ــي ف ـ ــي الـ ـح ــادي ــة
ع ـشــرة ص ـبــاح الـ ـي ــوم ،في
مـ ـق ــر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،ب ـح ـضــور
مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب والعـ ـ ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ــن ك ــل
منتخب.
ويعقد االجتماع الفني
للمباراة في الثانية عشرة
ظ ـ ـهـ ــرا ،فـ ــي م ـق ــر االتـ ـح ــاد
أيضا ،بحضور ممثل لكل
منتخب ومراقب المباراة،
لـ ـتـ ـح ــدي ــد ألـ ـ ـ ـ ــوان زي كــل
منتخب ،إلــى جانب إلقاء
ب ـ ـعـ ــض الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات مــن
المراقب.
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سيكون يواكيم لوف ً مدرب
منتخب ألمانيا مطالبا بتقديم
صورة جديدة للمانشافت،
عندما يواجه صربيا اليوم في
مباراة دولية ودية لكرة القدم.

يبحث المدرب يواكيم لوف
عـ ــن إس ـ ـكـ ــات م ـن ـت ـق ــدي ــه بـعــد
إبعاد ثالثة كوادر في منتخب
أل ـم ــان ـي ــا لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،الـ ــذي
يواجه صربيا وديا اليوم في
فولفسبورغ ،قبل أن يستهل
م ـش ــواره ف ــي تـصـفـيــات كــأس
أوروبا  2020في كرة القدم.
وي ــأم ــل ل ـ ــوف ،ال ـ ــذي وصــل
م ـ ـتـ ــأخـ ــرا إلـ ـ ــى ف ــول ـف ـس ـب ــورغ
ب ـس ـبــب ج ــراح ــة ف ــي أس ـنــانــه
ه ـ ـ ـ ــذا األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع ،االن ـ ـط ـ ــاق
بــرح ـلــة ال ـت ـعــويــض ع ــن سنة
 2018المخيبة ،والتي شهدت
تـ ــودي ـ ـعـ ــه ال ـ ـمـ ــؤلـ ــم مـ ـ ــن دور
المجموعات لمونديال روسيا
وفقدان لقب مونديال البرازيل
 ،2014وهبوطه من المستوى
األول لـمـســابـقــة دوري األم ــم
األوروبية.
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد وديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة صـ ــرب ـ ـيـ ــا
تحضيرا ال ن ـطــاق تصفيات
كــأس أوروب ــا  2020بالنسبة
أللـمــانـيــا عـلــى أرض جارتها
هولندا القوية ،حيث يسعى
"مانشافت" إلى الثأر لخسارته
أمـ ـ ــام "م ـن ـت ـخ ــب ال ـط ــواح ـي ــن"
صـفــر 3-فــي اكـتــوبــر الماضي
فـ ــي أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام (تـ ـ ـع ـ ــادال فــي
ألمانيا إيــابــا  )2-2فــي دوري
األمم.
وفـ ـ ــي ظـ ــل الـ ـخ ــري ــف الـ ــذي
عاشه المنتخب األلماني العام
الماضي ،وقع لوف ( 59عاما)
تحت الضغوط إلظهار قدرته
على بناء فريق ناجح جديد
نواته من جيل الشباب.
ل ـكــن س ـهــام ال ـن ـقــد ُصـ ِّـوبــت
نـحــوه م ـجــددا بسبب طريقة

إبـعــاده ثالثة من ك ــوادره ،هم
ال ـم ــداف ـع ــان م ــات ــس هــومـلــس
وجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروم ب ـ ــواتـ ـ ـن ـ ــغ والعـ ـ ــب
ال ــوس ــط ال ـه ـج ــوم ــي ت ــوم ــاس
مولر.
وكتبت مجلة "كيكر" أمس
االول "لوف يغامر على طريقة
ل ـع ـب ــة ال ـ ـبـ ــوكـ ــر" ،ل ـك ـن ــه يـصــر
على أن خـيــاراتــه مبنية على
مجريات السنة الماضية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح "ت ـ ـع ـ ـيـ ــن ع ـل ـي ـنــا
التفكير منذ كأس العالم .يجب
أن نكون أســرع ،أكثر طموحا
ودينامية .فقدنا كــل ذلــك في
كأس العالم وأصبحت كرتنا
قابلة للتوقع".

ثالثة العبين شباب
ان ـ ـضـ ــم نـ ـيـ ـك ــاس شـ ـت ــارك
( 23عاما) مدافع هرتا برلين،
مــاكـسـيـمـيـلـيــان إيـغـيـشـتــايــن
( )22العب وسط فيردر بريمن
ول ــوك ــاس ك ـلــوس ـتــرمــان ()22
ظهير اليـبــزيــغ ،إل ــى تشكيلة
احـ ـتـ ـفـ ـظ ــت فـ ـق ــط ب ــالـ ـح ــارس
مانويل نوير والعــب الوسط
طوني كــروس من المتوجين
ق ـ ـبـ ــل ن ـ ـحـ ــو خ ـ ـمـ ــس س ـ ـنـ ــوات
بمونديال .2014
وأك ـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ــوف الـ ـجـ ـمـ ـع ــة أن
نـ ــويـ ــر يـ ـبـ ـق ــى خـ ـ ـي ـ ــاره األول
ف ــي ال ـح ــراس ــة ،رغ ــم ال ــدع ــوات
ل ـت ـث ـب ـيــت ح ـ ـ ــارس بــرش ـلــونــة
ال ـم ـت ــأل ــق م ـ ــارك-أن ـ ــدري ـ ــه تـيــر
شتيغن.
واس ـ ـتـ ــدعـ ــى ل ـ ـ ــوف اسـ ـم ــاء
شابة للعب أدوار قيادية مثل
ن ـي ـكــاس زولـ ـي ــه ( 23ع ــام ــا)،

أودوي ينضم إلى األسود الثالثة
تشلسي هذا الموسم وسجل خمسة أهــداف ،لكنه
ل ــم ي ـش ــارك مـنــذ ال ـبــدايــة ف ــي أي م ـب ــاراة ب ــال ــدوري
اإلنكليزي.
وخــرج لوك شاو وجــون ستونز وفابيان ديلف
وروبـ ـ ـ ــن ل ــوف ـت ــس ت ـش ـيــك مـ ــن صـ ـف ــوف الـمـنـتـخــب
ً
اإلنكليزي أخيرا.
وفي وقت سابق استدعى ساوثغيت العب وسط
ساوثهامبتون جيمس وارد لالنضمام للفريق.
(د ب أ)

رونالدو يلتحق بمعسكر البرتغال
الـ ـتـ ـح ــق نـ ـج ــم ي ــوف ـن ـت ــوس
اإليطالي الحالي كريستيانو
رونالدو بزمالئه في المنتخب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ،الـ ـ ــذي غ ـ ــاب عـنــه
طوال تسعة أشهر ،قبل العودة
إليه عشية انطالق التصفيات
المؤهلة لكأس أوروبا .2020
واس ـتــدعــي اب ــن ال ـ ـ  34عاما
مــن م ــدرب المنتخب فــرنــانــدو

يــو شــوا كيميش ( )24وليون
غوريتسكا (.)24
ورأى أن " بـعــض الالعبين
ي ـ ـجـ ــب أن يـ ـقـ ـطـ ـع ــوا خـ ـط ــوة
إضافية .غوريتسكا وكيميش
يملكان أفكارا صافية ،طموحا
وآراء" ،متابعا "يتعين على
زول ـ ـيـ ــه ت ـح ـمــل ال ـم ـس ــؤول ـي ــة،
ن ـ ـتـ ــوقـ ــع م ـ ـنـ ــه ال ـ ـمـ ــزيـ ــد اآلن.
ّ
يتعين عليه أن ينظم ويصدر
التعليمات من الخط الخلفي".
وعلى هذا األساس ،يتوقع

تصدر النجم ليونيل ميسي المشهد
خالل المران األول لمنتخب األرجنتين،
أم ــس األول ،فــي مــديـنــة فالديبيباس
الرياضية بمدريد ،استعدادا لمواجهة
غد.
فنزويال الودية بعد ٍ
وخطف "ليو" ،الذي انضم لمعسكر
"األل ـب ـي ـس ـي ـل ـي ـس ـت ــي" ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
اإلسـبــانـيــة ،أمــس األول ،األن ـظــار بعد
ع ـ ــودت ـ ــه لـ ـصـ ـف ــوف ال ـم ـن ـت ـخ ــب األول
العالم
منذ الـخــروج المرير مــن كــأس ُ
روسيا  2018الصيف الماضي من ثمن
النهائي على يد فرنسا ،البطلة.
وقاد نجم برشلونة عمليات اإلحماء
داخــل أحــد مالعب المدينة الرياضية
ل ـنــادي ري ــال مــدريــد ،فــي الــوقــت الــذي
غــاب خمسة العبين سينضمون في

اكتملت صفوف المنتخب الفنزويلي ،تحت قيادة المدرب
رافائيل دوداميل ،بحضور  25العبا ،تم استدعاؤهم لبدء
التحضير في مدريد للمباراة الــوديــة التي تقام الجمعة
المقبل أمام األرجنتين.
ووص ــل آخ ــر الع ـب ـيــن ،رافــائ ـيــل رومـ ــو ،ول ــوي ــس مــاجــو،
صباح أمــس إلــى المعسكر ،ليبدأ الفريق التجهيز لخطة
مواجهة ليونيل ميسي ،ولقاء المنتخب الكتالوني بعدها
بثالثة أيام.
وت ــدرب الـفــريــق صـبــاح أمــس على بعد  2كيلومتر من
الفندق الذي يقيم فيه في منطقة سانتا آنا.
وظهر المدرب وهو يتحدث مع مهاجم نيوكاسل سالمون
رونــدون ومدافع إسبانيول روبرتو روساليس في بداية
المران المفتوح في دقائقه األولى أمام وسائل االعالم.
(إفي)

سانتوس لخوض المباراتين
المقررتين فــي لشبونة ضمن
منافسات المجموعة الثانية
لتصفيات كــأس أوروب ــا 2020
ضـ ــد أوكـ ــران ـ ـيـ ــا بـ ـع ــد غـ ـ ــد ،ثــم
صربيا االثنين المقبل.
وغ ــاب رونــالــدو فــي األشهر
الـ ـتـ ـسـ ـع ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة عـ ـ ــن ســت
م ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ل ـم ـن ـت ـخ ــب بـ ـ ــاده

جانب من تدريبات المنتخب األلماني
من الالعب الفارع الطول (1,95
م) خالفة المبعدين هوملس
وبواتنغ.

التخلص من المخضرمين
شـكــك ك ـث ـيــرون ف ــي خ ـيــارات
ل ــوف بالتخلص مــن مدافعين
مخضرمين ،بـمــن فيهم سلفه
وزم ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــه ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ي ـ ــورغ ـ ــن
كلينسمان ،الذي قاد ألمانيا إلى
مركز ثالث في مونديال ،2006

عندما كان لوف مساعدا له.
وق ـ ـ ــال ك ـل ـي ـن ـس ـم ــان ل ــوك ــال ــة
"س ـ ـيـ ــد" األلـ ـم ــانـ ـي ــة ال ـمــرت ـب ـطــة
بـ ــوكـ ــالـ ــة فـ ـ ــرانـ ـ ــس بـ ـ ـ ــرس هـ ــذا
األس ـبــوع "آم ــل أن يبقى الـبــاب
م ـف ـت ــوح ــا ل ـه ــوم ـل ــس ،ب ــوات ـن ــغ
ومولر".
وتابع "هــم العبون مميزون
ومن المهم أن يكونوا متاحين
إذا احتجت اليهم .عندما تتخذ
ق ــرارا مـمــاثــا ،يــرفــع ه ــذا األمــر
الضغط على الفريق".

ميسي يخطف األنظار في مران التانغو

فنزويال تستعد لمواجهة
األرجنتين بـ  25العبا

استدعى غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب
إنكلترا جناح فريق تشلسي كالوم هودسون أودوي
لصفوف األسود الثالثة للمرة األولى.
ويـسـتـعــد مـنـتـخــب إنـكـلـتــرا لـمــواجـهــة التشيك
ومونتينغرو في التصفيات المؤهلة ليورو .2020
وش ــارك هــودســون أودوي البالغ مــن العمر 18
ً
ً
عاما مع المنتخب اإلنكليزي للشباب تحت  21عاما
لكنه لم يلعب للمنتخب األول من قبل.
وش ـ ــارك ه ــودس ــون أودوي ف ــي  19مـ ـب ــاراة مع
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مـنــذ ال ـخ ــروج مــن ثـمــن نهائي
م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال روس ـ ـي ـ ــا ال ـص ـي ــف
الماضي ،وذلك لتسهيل تأقلمه
مــع نــاديــه الـجــديــد يوفنتوس
ب ـع ــد ان ـت ـق ــال ــه إلـ ـي ــه مـ ــن ريـ ــال
مــدريــد اإلسـبــانــي مقابل نحو
 100م ـل ـيــون يـ ــورو ف ــي صيف
عام .2018

وقــت الحــق ،بــاإلضــافــة إلــى نيكوالس
أوتاميندي المصاب.
وت ـع ــرض أوتــام ـي ـنــدي اللـ ـت ــواء في
كاحل القدم اليسرى خالل مباراة فريقه
مانشستر سيتي أمام سوانزي سيتي،
السبت الماضي ،في ربع نهائي كأس
االتحاد ،ليتأكد غيابه عن مواجهتي
فنزويال (الجمعة المقبل على ملعب
وانـ ـ ــدا م ـي ـتــروبــول ـي ـتــانــو) ،وال ـم ـغــرب
بطنجة في  26الجاري.
وس ـ ـيـ ــواصـ ــل "راق ـ ـ ـصـ ـ ــو ال ـت ــان ـغ ــو"
التدريبات على فترتين ،ثم سيجري
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن تـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات
للصحافيين.
(إفي)

ميسي

وح ـ ـ ـ ــذر ك ـل ـي ـن ـس ـم ــان م ـ ــن أن
الـ ـك ــرة األل ـم ــان ـي ــة أص ـب ـح ــت فــي
مظهر غير الئق ،ويتعين اتخاذ
قـ ـ ــرارات ك ـب ـيــرة لــوقــف ال ـنــزيــف،
ألن "النتائج جــاء ت مخيبة في
السنوات األخيرة" .وذكر "غياب
أنديتنا عن (ربــع نهائي) دوري
أب ـطــال أوروب ـ ــا فضيحة كـبــرى.
آمل حصول رد فعل ،التغيير في
المقاربة يعيدنا إلى القمة".
وك ـ ــان ـ ــت ه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا أطـ ــاحـ ــت
بألمانيا مــن دور المجموعات

لمسابقة دوري األمم األوروبية،
حيث تغلبت عليها -3صفر في
أمـ ـسـ ـت ــردام وت ـع ــادل ـت ــا  2-2فــي
غيلسنكيرشن .وهبطت ألمانيا
إلى المستوى األول ،بينما بلغت
هولندا دور األربـعــة بتصدرها
المجموعة األولى.
وأوقـ ـ ـع ـ ــت قـ ــرعـ ــة ت ـص ـف ـي ــات
ك ــأس أوروبـ ــا هــولـنــدا وألمانيا
فــي مجموعة واح ــدة (الـثــالـثــة)،
إلـ ــى ج ــان ــب إي ــرل ـن ــدا الـشـمــالـيــة
واستونيا وبيالروسيا.

اإلصابة تحرم سويسرا من شاكيري
يفتقد المنتخب السويسري
ج ـ ـهـ ــود ش ـ ـي ـ ــردان ش ــاكـ ـي ــري،
العب ليفربول اإلنكليزي ،في
أول مباراتين له بالتصفيات
المؤهلة لـ"يورو ."2020
وي ـعــانــي شــاك ـيــري إصــابــة
فـ ـ ــي ا ل ـ ـف ـ ـخـ ــذ س ـ ـت ـ ـحـ ــول دون
مشاركته مع منتخب سويسرا
في الفترة المقبلة.
و بــات شاكيري ثاني العب
يـ ـت ــم اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــاده أخـ ـ ـي ـ ــرا مــن
قائمة المنتخب السويسري،
بـعــد هــار يــس سيفيروفيتش
ال عــب اينتراخت فرانكفورت.
وي ـل ـت ـقــي م ـن ـت ـخــب س ــوي ـس ــرا،
الـ ـسـ ـب ــت الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ج ــورجـ ـي ــا
ف ــي تـبـلـيـســي ،ث ــم ي ـقــابــل يــوم

شيردان شاكيري

ال ـث ــاث ــاء ال ــدن ـم ــارك ف ــي ب ــازل
بالتصفيات المؤهلة لـ"يورو
(د ب أ)
."2020

السيليساو يبدأ تحضيراته
بدأ المنتخب البرازيلي ،أمس األول ،استعداداته
خـ ـ ــال مـ ـعـ ـسـ ـك ــره بـ ـم ــديـ ـن ــة ب ـ ــورت ـ ــو ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــة
لمباراتيه الوديتين أمام بنما وجمهورية التشيك،
خالل فترة التوقف الدولي الحالي.
و شـهــد ا لـمــران األول ا سـتـعــدادا لمواجهة بنما
ي ــوم الـجـمـعــة بـمــديـنــة ب ــورت ــو ،م ـشــاركــة الـظـهـيــر
األيمن لبورتو ،إيدير ميليتاو ،الذي سينتقل في
الموسم المقبل لريال مدريد اإلسباني.
ً
كـمــا ش ــارك أي ـضــا ثـنــائــي بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي
فيليبي كــو تـيـنـيــو وآر ث ــر مـيـلــو ،عـقــب خوضهما
لمباراة األحد في الليغا أمام ريال بيتيس وانتهت
بفوز كبير للبالوغرانا (.)1-4
عـلــى جــا نــب آ خ ــر ،أ ك ــد ا لـظـهـيــر األ ي ـســر للفريق
البرتغالي و"السيليساو" ،أليكس تيليس ،خالل
مــؤتـمــر صـحــافــي أن ــه "م ـع ـجــب" ج ــدا بـمــارسـيـلــو،
ظ ـه ـي ــر أيـ ـس ــر ري ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ،والـ ـ ـ ــذي لـ ــم ت ـشـمـلــه
القائمة الحالية التي أعلنها المدير الفني أدينور
ليوناردو باتشي (تيتي).
وانضم تيليس للقائمة في اللحظات األخيرة
ب ـس ـبــب إص ــاب ــة العـ ــب أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد ،فـيـلـيـبــي
لويس.
ويـلـتـقــي مـنـتـخــب ال ـبــرازيــل ي ــوم الـجـمـعــة أمــام
بنما ،ثم بعدها بثالثة أيام مع جمهورية التشيك

جانب من تدريبات المنتخب البرازيلي
بمدينة براجا البرتغالية .وتستضيف البرازيل
بطولة كوبا أميركا ،خــال الفترة مــن  14يونيو
وحتى  7يوليو.

وأوقعت القرعة "الكناري" في المجموعة األولى
التي تضم بوليفيا وفنزويال وبيرو.
(إفي)

ديشان يحذر أبطال العالم من اختبارهم األول في التصفيات

العبو المنتخب الفرنسي لحظة وصولهم إلى مركز التدريبات

حـ ـ ــذر م ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـف ــرن ـس ــي
ديـ ــدي ـ ـيـ ــه ديـ ـ ـش ـ ــان أبـ ـ ـط ـ ــال ال ـ ـعـ ــالـ ــم مــن
اال خـ ـتـ ـب ــار األول ا لـ ـ ــذي ي ـن ـت ـظــر هــم فــي
تصفيات كــأس أورو ب ــا  2020الجمعة
ضد مولدافيا في شيسيناو ،وذلك في
افتتاح منافسات المجموعة الثامنة.
وتعتبر فرنسا ،التي حلت ثانية في
مجموعتها ضمن النسخة األو لــى من
دوري األم ــم األوروبـ ـي ــة خـلــف هــولـنــدا
بـ ـع ــد خـ ـس ــارتـ ـه ــا مـ ـب ــاراتـ ـه ــا األخ ـ ـيـ ــرة
أمـ ــام الـمـنـتـخــب "ال ـبــرت ـقــالــي" بـهــدفـيــن
ً
نظيفين ،المرشحة األوفر حظا لتصدر
مجموعتها في تصفيات كأس أوروبا
 2020أمام مولدافيا وآيسلندا وتركيا
وألبانيا وأندورا.
لكن ديشان شدد أمس األول" ،يجب
أن نكون حذرين ،ال توجد هناك مباراة
ً
مثالية .نــدرك تـمــا مــا أن األ مــر سيكون
ً
مرتبطا بنا ،لكن هذا الفريق المولدافي
سيختبر حظوظه على أرضه".
و ت ـح ـتــل مــو لــدا ف ـيــا ا ل ـمــر كــز  170فــي
ال ـت ـص ـن ـي ــف الـ ـع ــالـ ـم ــي ،ولـ ـ ــم تـ ـف ــز ب ــأي

مـبــاراة فــي مسابقة رسمية منذ 2013
بــاسـتـثـنــاء اثـنـتـيــن ال ـعــام الـمــاضــي في
دوري األمم األوروبية ضد سان مارينو
المتواضعة.
وت ــوق ــع ديـ ـش ــان "بـ ـ ــأال يـ ـك ــون ه ـنــاك
ع ـلــى األرج ـ ــح الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـســاحــات.
س ـبــق ل ـنــا أن واج ـه ـن ــا ه ــذا ال ـن ــوع مــن
المواقف واألمور ليست سهلة .تتخطى
(ام ـت ـح ــان ــات م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع) بــالــدقــة،
التحرك والتنوع .األ مــور ليست سهلة
لكننا نعلم ما يجب أن نتوقعه".

عودة كومان
ويـ ـ ـع ـ ــود إل ـ ـ ــى ت ـش ـك ـي ـل ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الفائز الصيف الماضي بلقبه العالمي
الثاني جناح بايرن ميونيخ األلماني
كـيـنـغـسـلــي ك ــوم ــان ل ـل ـمــرة األولـ ــى منذ
نوفمبر  ،2017وذلك بسبب اإلصابات
التي الحقته.
وع ـ ـلـ ــق ديـ ـ ـش ـ ــان عـ ـل ــى عـ ـ ـ ــودة الع ــب
يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي ال ـســابــق بــالـقــول

"عانى إصابة خطيرة ،ثم مر بسلسلة
م ــن اإلص ــاب ــات ال ـت ــي أثـ ــرت ع ـل ـيــه .كــان
ً
ً
ً
ال عـبــا مهما جــدا لـبــا يــرن ميونيخ هذا
الموسم".
وخـ ـ ــاض كـ ــومـ ــان  6مـ ــن ال ـم ـب ــاري ــات
السبع لفرنسا في كــأس أورو بــا 2016
عـ ـل ــى أر ضـ ـ ـه ـ ــا ،ب ـي ـن ـه ــا  62د قـ ـيـ ـق ــة فــي
ا لـمـبــاراة النهائية التي خسرتها أ مــام
ال ـبــرت ـغــال ص ـف ــر 1-ب ـعــد ال ـت ـمــديــد ،لكن
ً
إبن الـ 22عاما لم يشارك سوى في أربع
مباريات منذ حينها.
ورأى د يـ ـش ــان أن ك ــو م ــان " كـ ـ ــان غـيــر
محظوظ قبل كأس العالم بسبب تعرضه
إل صــا بــة خـطـيــرة .مــرت فـتــرة طويلة منذ
أن كان كينغسلي معنا .أظهر قدراته في
كأس أوروبا ."2016
وتخوض فرنسا مباراتها الثانية في
التصفيات االثنين المقبل في باريس ضد
آيسلندا ،وذلك في إعادة لمواجهتهما في
ا لــدور ر بــع النهائي لكأس أورو ب ــا 2016
حين فاز "الديوك" .2-5
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رد جيمس بالوتا ،رئيس نادي
روما اإليطالي على تصريحات
اإلسباني "مونتشي" ،المدير
الرياضي السابق بالنادي ،والتي
أكد فيها وجود اختالفات في
الفكر مع رئيس النادي.

أكد األميركي جيمس بالوتا،
رئ ـي ــس ن ـ ــادي روم ـ ــا اإلي ـط ــال ــي،
أمس االول ،أن اإلسباني رامون
رودري ـغ ـيــز "مــونـتـشــي" ،المدير
ال ــري ــاض ــي الـ ـس ــاب ــق ب ــالـ ـن ــادي،
ك ـ ـ ــان ي ـم ـت ـل ــك سـ ـلـ ـط ــات ك ــام ـل ــة
إلدارة شـ ـ ــؤون ا لـ ـف ــر ي ــق األول،
ولـ ـك ــن ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ه ـ ــذا لــم
يحقق "الجيالوروسي" النتائج
المنتظرة.
وج ــاء ت تصريحات بالوتا،
ال ـتــي نـشــرهــا ال ـمــوقــع الــرسـمــي
ً
للنادي على اإلنترنت ،ردا على
تـ ـص ــريـ ـح ــات م ــون ـت ـش ــي خ ــال
مراسم تقديمه لنفس المنصب
بـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــه الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق إش ـب ـي ـل ـي ــة
اإلسباني ،والتي أكد فيها وجود
اخـتــافــات فــي الفكر مــع رئيس
النادي.
وقــال بالوتا في تصريحاته
ع ـق ــب اس ـت ـق ــال ــة م ــون ـت ـش ــي مــن
م ـن ـص ـبــه م ـن ــذ أس ـب ــوع ـي ــن "ل ـقــد
ش ـع ــرت ب ــاالن ــده ــاش قـلـيــا من
تصريحات مونتشي في مؤتمر
صحافي ،والـتــي قــال فيها إننا
كنا نسير في طريقين مختلفين".

وتابع "منذ اليوم األول كنت
واض ـحــا فــي الـطــريــق ال ــذي كــان
علينا اتخاذه ،وهذا هو السبب
ف ــي أن ـن ــا اس ـت ـث ـمــرنــا ك ـث ـيــرا في
م ــون ـت ـش ــي .ق ـل ــت م ـن ــذ الـلـحـظــة
األولـ ــى إن ـنــي أري ــد الـتـعــاقــد مع
مــدرب ـيــن وم ـعــديــن وط ــاق ــم فني
من الفئة األولى ،وكذلك كشافين
للمواهب".
وأكـ ـ ـ ـ ــد "أع ـ ـط ـ ـيـ ــت م ــون ـت ـش ــي
الـسـلـطــات الـكــامـلــة للتعاقد مع
ال ـ ـمـ ــدرب الـ ـ ــذي يـ ــريـ ــده ،وك ــذل ــك
معاونيه ،الختيار قسم اكتشاف
المواهب ،والتعاقد مع الالعبين
ال ــذي ــن ي ــري ــده ــم .ول ـك ــن بــالـنـظــر
للنتائج وألداء الفريق ،بالطبع
األمور لم تسر كما هو منتظر".
كما أشار بالوتا إلى أنه بعد
تراجع نتائج الفريق العاصمي
خ ــال شـهــر نــوفـمـبــر الـمــاضــي،
طــالــب مــونـتـشــي بــاتـبــاع "خطة
بديلة" ،ولكن المسؤول اإلسباني
لم تكن لديه تلك الخطة.
وأتم رئيس "الجيالوروسي"
تصريحاته" :لقد منحناه سلطة
ك ــام ـل ــة ،واآلن ه ـن ــاك م ـصــابــون

جيمس بالوتا

مونتشي

ف ــي ال ـف ــري ــق أك ـث ــر م ــن أي وقــت
مضى ،كما أن الفريق يمكن أن
ينهي المسابقة خــارج المراكز
الثالثة األولى للمرة األولى منذ
 5سنوات".

ويـحـتــل روم ــا حــالـيــا المركز
الخامس في "السيري آ" برصيد
 47نـقـطــة ،كـمــا أن ــه ودع دوري
األب ـطــال مــن ثمن النهائي على
يد بورتو البرتغالي.

انطالقا من رغبته الدائمة في البحث عن
"تحديات جديدة" ،والتي أكدها الالعب في
مقابالت عديدة.
ولكنها أشارت إلى أن عودة زين الدين
زيـ ــدان لـتــدريــب الـفــريــق سيجعله يعيد
تـفـكـيــره ،خــاصــة أن ــه هــو مــن أقـنـعــه في
 2011بترك النس الفرنسي واالنضمام
لريال مدريد .ويمتد عقد فاران حتى
 ،2022وفي حال انتقاله لفريق
آخر ،فقد يصبح أغلى العب في
التاريخ ويتخطى مبلغ الــ84
ألف يورو التي دفعها ليفربول
في فيرجيل فان دايك ( 27عاما).
وتــؤكــد الصحيفة أن ري ــال مــدريــد
يمكن أن يحصل على  140مليون يورو
(إفي)
مقابل بيع الالعب.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"
األميركية ،أن األنــديــة األوروب ـيــة الكبرى
س ـت ـع ـقــد اج ـت ـم ــاع ــا س ــري ــا مـ ــع االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم (ي ــويـ ـف ــا) ،لبحث
إمكانية إ ج ــراء تغيير على نظام بطولة
دوري أبطال أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها
بالمطلعة أن هذه ستكون أول محادثات
رس ـم ـي ــة بـ ـه ــدف واض ـ ـ ــح ل ـت ـغ ـي ـيــر ن ـظــام
البطولة ،مشيرة إلــى أن المحادثات في
بدايتها ،وحدوث تغيير سيكون أمرا غير
مؤكد ،ومن غير المرجح أن يتم تطبيقه
قبل .2024
ويمكن أن يـكــون نـطــاق التغيير الــذي
ستتم مناقشته هــذا األسبوع في مدينة
نيون السويسرية واسـعــا ،نظرا لوجود
م ـق ـت ــرح ي ـت ـض ـمــن ت ـغ ـي ـيــر نـ ـظ ــام ال ـتــأهــل
ل ـل ـب ـطــولــة ب ـن ـظ ــام آخ ـ ــر م ـغ ـل ــق يـتـضـمــن
الصعود والهبوط ،وهــو ما يعزز فرص
الفرق الكبرى والغنية في أوروبا ويصعب
تأهل الفرق الصغيرة.
وهـ ـ ـن ـ ــاك أي ـ ـضـ ــا مـ ـقـ ـت ــرح آخـ ـ ــر يـسـعــى

زالتان يهاجم «صف  »92في مانشستر يونايتد
طــالــب ال ـم ـهــاجــم ال ـس ــوي ــدي زالت ــان
إب ــراهـ ـيـ ـم ــوفـ ـيـ ـت ــش بـ ــوقـ ــف ال ـم ـق ــارن ــة
بـيــن الـحـقـبــة الــذهـبـيــة لـلـسـيــر أليكس

فيرغسون والفترة الحالية في فريقه
السابق مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
وشن هجوما على العبي "صف  "92مع
المدرب األسطوري.
وقـ ـ ـ ـ ــاد االس ـ ـك ـ ـت ـ ـل ـ ـنـ ــدي فـ ـي ــرغـ ـس ــون
"الشياطين الحمر" بين  1986وتاريخ
اعـ ـت ــزال ــه ف ــي  ،2013م ـح ـق ـقــا م ـع ــه 38
ل ـ ـق ـ ـبـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــا 13
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي
ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
واثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــان ف ــي
دوري أ ب ـ ـطـ ــال
أوروبا.
لكن بعد رحيله،
فـ ـ ـش ـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــدربـ ـ ــون
االس ـ ـك ـ ـت ـ ـل ـ ـنـ ــدي
ديفيد مويز،
وال ـهــول ـنــدي
لـ ـ ــويـ ـ ــس ف ـ ــان
غال ،والبرتغالي
ج ـ ــوزي ـ ــه م ــوري ـن ـي ــو
بالسير على خـطــاه ،قبل
م ـن ــح ال ـم ـه ـم ــة فـ ــي ديـسـمـبــر
الماضي بشكل مؤقت للمهاجم
الـ ـس ــاب ــق الـ ـن ــرويـ ـج ــي أولـ ـ ـ ــي غ ــون ــار
سولسكاير ،الذي انتشل النادي جزئيا

وك ـ ـ ـ ــان روم ـ ـ ـ ــا اع ـ ـلـ ــن ت ـع ـي ـيــن
ك ــادوي ــو ران ـي ـيــري مــديــرا فنيا
للفريق االول لـكــرة الـقــدم حتى
نهاية الموسم ،وذلــك بعد اقالة
الـ ـم ــدرب ال ـس ــاب ــق ايــزي ـب ـيــو دي

ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو ،الـ ـ ــذي اقـ ـي ــل مــن
منصبه.
و خـ ـ ـس ـ ــر دي ف ــرا ن ـش ـي ـس ـك ــو
منصبه عـقــب خ ــروج روم ــا من
دوري أبطال أوروبا أمام بورتو،

وال ـ ـتـ ــي ج ـ ــاءت ب ـع ــد ال ـخ ـس ــارة
صفر 3-أمام التسيو في الدوري
اإليطالي.
(إفي)

اجتماع سري لـ«يويفا» لتغيير نظام «األبطال»

«ليكيب» :فاران يخطط
للرحيل عن مدريد
قــالــت صـحـيـفــة "لـيـكـيــب" الـفــرنـسـيــة إن
مــدافــع ريــال مــدريــد رافائيل ف ــاران يخطط
لـلــرحـيــل عــن ال ـن ــادي الـمـلـكــي ،لــرغـبـتــه في
االكـتـفــاء بالفترة التي قضاها فــي مدريد
والبحث عن تحديات جديدة.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـفــة إل ـ ــى أن ال ــاع ــب
الـفــرنـســي ال ـش ــاب ( 25ع ــام ــا) الـ ــذي يلعب
للموسم الثامن مع ريال مدريد ،وحقق معه
 14لقبا بينها دوري األبطال أربع مرات" ،لم
يتخذ قراره بعد".
وبينت أن فاران يرى أنه وصل "لنهاية
حقبة مــع الـمـيــرنـغــي" ،ال ــذي فــاز معه بكل
ش ـ ــيء ،وحـ ــل وهـ ــو ف ــي ص ـفــوفــه بــالـمــركــز
الـســابــع فــي تــرتـيــب الـمـنــافـســة عـلــى الـكــرة
الذهبية الموسم الماضي.
وذكــرت الصحيفة أن هــذه الفكرة تأتي

رياضة

من كبوته وقاده إلى ربع نهائي دوري
األبطال.
وقـ ـ ـ ــال زالتـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــذي حـ ـم ــل أل ـ ـ ــوان
مــا نـشـسـتــر بـيــن  2016و 2018وتمتع
بعالقة جيدة مع مورينيو ،في مقابلة
مــع صحيفة "م ـي ــرور" اإلنـكـلـيــزيــة "كــل
م ــا ي ـحــدث ُي ـق ــارن بـحـقـبــة فـيــرغـســون.
يقولون لو كان هنا لما حصل ذلك ،لم
يكن فيرغسون ليقوم بذلك ...كل شيء
كان فيرغسون".
وتــابــع "لــو كنت أنــا (م ـســؤوال) كنت
سأقول لم يعد لدينا فيرغسون .أريد
ص ـن ــاع ــة ت ــاري ــخ خـ ــاص ب ــي وقـصـتــي
الخاصة".
وانتقد زالتان ( 37عاما) ،العب لوس
أن ـج ـلــس غ ــاالك ـس ــي األم ـي ــرك ــي راه ـن ــا،
العبي "صــف  "92الذين وجهوا سهام
االنتقاد لمورينيو ،ويوجهونها راهنا
لــاعــب الــوســط الفرنسي بــول بوغبا،
خصوصا بسبب رحيله عام  2012عن
يــونــايـتــد ،عـنــدمــا ك ــان بعمر التاسعة
عـ ـ ـش ـ ــرة ،ث ـ ــم ع ـ ــودت ـ ــه م ـ ــن ي ــوف ـن ـت ــوس
اإليطالي بصفقة قياسية في .2016
وع ـ ـلـ ــق الـ ــاعـ ــب الـ ـس ــاب ــق ألي ــاك ــس
الهولندي ،ويوفنتوس ،وانتر وميالن
اإلي ـط ــال ـي ـي ــن ،وب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي،
وب ـ ــاري ـ ــس سـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ال ـف ــرن ـس ــي،

لتغيير مــوعــد م ـبــاريــات دوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،ل ـت ـكــون في
عطلة نهاية األسبوع بدال
م ــن مـنـتـصــف األس ـب ــوع،
وهــو مقترح سيقوض
مـ ــواع ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات
المحلية.
وسيمثل الفرق في
ال ـم ـح ــادث ــات مجلس
ال ــرابـ ـط ــة األوروب ـ ـيـ ــة
لألندية الذي يترأسه
انـ ـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـ ــا اج ـ ـن ـ ـي ـ ـلـ ــي،
رئـ ـ ـي ـ ــس ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس،
والــذي يمثل  232فريقا
أوروبيا.
وي ـضــم الـمـجـلــس أيـضــا
مسؤولين في أندية أوروبية
كـبــرى مـثــل مانشستر يــونــايـتــد،
وب ــرشـ ـل ــون ــة ،وبـ ــايـ ــرن م ـي ــون ــخ ،بـحـســب
الصحيفة.
ويـعـتـقــد أن الـمـجـمــوعــة تـضـغــط منذ
سـ ـ ـن ـ ــوات لـ ـتـ ـج ــدي ــد ن ـ ـظـ ــام ال ـم ـس ــاب ـق ــات

األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـف ــرق
الكبرى وضمان مشاركتها.
وأك ـ ــد م ـت ـحــدث بــاســم
"يويفا" لـ(وول ستريت
جونرال) أن االجتماع
سـ ـ ـيـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا
إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـك ــون
بـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــزل ـ ــة "جـ ـلـ ـس ــة
ع ـ ـ ـصـ ـ ــف ذه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي"،
وان ــه سـيـجــري عقد
اجتماعات أخرى مع
أط ـ ــراف مـعـنـيــة قبل
دراســة أي تغيير في
المسابقات.
وت ــأت ــي ال ـم ـح ــادث ــات
وسط مخاوف من خروج
ع ـ ــدد مـ ــن األنـ ــديـ ــة ال ـك ـب ــرى،
التي لطالما هددت باالنسحاب
مــن البطوالت الحالية ،وتدشين "دوري
سوبر" مغلق.
(إفي)

خاميس «سعيد» في بايرن

على االنـتـقــادات التي وجهها العبون
س ــاب ـق ــون م ـث ــل ب ـ ــول س ـك ــول ــز وغ ـ ــاري
نـيـفـيــل بــال ـقــول "ل ــم يـ ـع ــودوا ه ـن ــا .هم
على الشاشة ويشتكون طــوال الوقت
ألنـهــم غير نشيطين فــي ال ـن ــادي ...إذا
أردت ــم العمل فــي الـنــادي فابحثوا عن
وظيفة فيه".
وضم جيل  92تشكيلة ذهبية أحرزت
الكثير مــن األلـقــاب ،على غــرار سكولز
ونيفيل وشقيقه فيل ،ديفيد بيكهام،
نيكي بات والويلزي راين غيغز.
وتــابــع الـهــداف المشاغب عــن النقد
الـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ل ــه ب ــوغ ـب ــا "ف ـ ــي دائ ـ ــرة
فـيــرغـســون ال يـحـبــون ذل ــك (رحـيـلــه ثم
عودته) ،ألنهم أمضوا كل حياتهم معه.
لم يكن بمقدورهم الكالم إذا لم يسمح
لهم فيرغسون بفتح أفواههم .يتحدثون
اليوم وال أعــرف ما اذا كــان فيرغسون
قد سمح لهم".
وأصر زالتان على أن بوغبا قادر أن
يصبح أفـضــل العــب فــي مــركــزه ،وبــأن
المهاجم الشاب ماركوس راشفورد هو
مستقبل مانشستر يونايتد ،خصوصا
بعدما أصبح يلعب بشكل جماعي مع
الفريق.

أكد صانع األلعاب الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز
بعد األداء الرائع الذي قدمه األحد الماضي ضد ماينتس في
الــدوري األلماني لكرة القدم ،أنه سعيد في بايرن ميونيخ
الذي يدافع عن ألوانه منذ  2017على سبيل اإلعارة من ريال
مدريد اإلسباني ،لكنه ترك باب االحتماالت بشأن مستقبله
مفتوحا.
وت ــأل ــق خــام ـيــس األحـ ــد بـتـسـجـيـلــه ثــاثـيــة
ه ــي األولـ ــى ل ــه مـنــذ  ،2011حـيــن ك ــان يــدافــع
عن ألوان بورتو البرتغالي ،مما أثار موجة
من التكهنات حول ما إذا كان سيبقى في
بــايــرن بعد نهاية الموسم الحالي حين
ينتهي عقد اإلعــارة الــذي يتيح للنادي
البافاري حق التعاقد نهائيا معه مقابل
 42مليون يورو.
وف ـ ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث لـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــاة "س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورت "1
التلفزيونية األلمانية ،أشــار خاميس البالغ من العمر 27
عاما ،إلى أنه "ال يمكن ألحد التنبؤ بالمستقبل .يجب أن ننتظر
لنرى ما سيحصل ،لكني مرتاح هنا ،وأنا سعيد".
وال ـت ـح ــق خــام ـيــس ب ـب ــاي ــرن ف ــي ص ـيــف  2017ب ـعــدمــا شعر
باإلحباط جراء اكتفائه بالجلوس على مقاعد بدالء ريال مدريد في
إشراف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاد األسبوع الماضي
لتدريب النادي الملكي بعد  9أشهر على استقالته من المنصب ،وذلك
لخالفة األرجنتيني سانتياغو سوالري المقال بسبب النتائج السيئة
التي يحققها الفريق.
وشــدد خاميس على أن عــودة زيــدان إلى ريــال لن تؤثر على قراره
بشأن مستقبله.

سبيرز يعزز سلسلته على حساب حامل اللقب

جانب من مباراة سبيرز وغولدن ستايت

عزز سان أنتونيو سبيرز سلسلته الرائعة
فــي نـهــايــة الـ ــدور الـمـنـتـظــم ،ب ـفــوزه الـتــاســع
تواليا على حساب غولدن ستايت ووريــرز
حــامــل الـلـقــب فــي آخ ــر مــوسـمـيــن ،105-111
أمــس االول فــي دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفين.
وسـجــل ديـمــار دي ــروزن  26نقطة والعــب
االرتـكــاز المــاركــوس ألــدريــدج  23نقطة و13
متابعة للفائز ،ليضمن سبيرز انهاء الموسم
بسجل ايجابي للموسم الثاني والعشرين
تواليا (رقم قياسي).
ورفع سبيرز الذي حقق فوزه الحادي عشر
تواليا على ارضه ،رصيده الى  42فوزا و29
خسارة في المركز الخامس ضمن المنطقة
الغربية.
وأضـ ــاف رودي غ ــاي  17نـقـطــة لسبيرز،
بينما أضاف ديريك وايت واالسترالي باتي
ميلز  12و 10نقاط تواليا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف كـ ـ ـ ــاي ت ـ ــومـ ـ ـس ـ ــون  14ن ـق ـطــة
ودراي ـمــونــد غــريــن  10لـحــامــل الـلـقــب ،الــذي
مني بخسارته الثانية والعشرين مقابل 47
فــوزا في المركز االول في المنطقة الغربية
بالتساوي مع دنفر ناغتس.
واس ـت ـه ــل االس ـت ــرال ــي ال ـم ـخ ـضــرم أن ــدرو
بـ ـ ــوغـ ـ ــوت مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــواره مـ ـ ــع غـ ـ ــولـ ـ ــدن س ـت ــاي ــت
بـ ـع ــد ق ـ ــدوم ـ ــه ف ـ ــي  6م ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري مــن
الـ ـ ـ ـ ــدوري األس ـ ـتـ ــرالـ ــي ،فـ ـخ ــاض  19دق ـي ـقــة

سـ ـ ـج ـ ــل ف ـ ـي ـ ـهـ ــا  7ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط و 7م ـ ـتـ ــا ب ـ ـعـ ــات.
ول ـع ــب ب ــوغ ــوت ( 34ع ــام ــا و 2,13م) مع
ووريـ ــرز بـيــن  2012و 2016وك ــان أح ــد أبــرز
العبي الفريق خالل مشوار اللقب في موسم
 2015-2014وأبرز نجوم ميلووكي باكس بين
 2005و.2012

ناغتس إلى األدوار اإلقصائية
وق ــاد ال ـصــربــي نـيـكــوال يــوكـيـتــش فريقه
دنفر ناغتس الــى األدوار اإلقصائية للمرة
االولى منذ  ،2013بعد تسجيله  21نقطة و13
متابعة و 7تمريرات حاسمة ،خالل الفوز على
مضيفه بوسطن سلتيكس .105-114
وهــذه المرة الــ 39في هذا الموسم يحقق
يوكيتش دبل دبل ( 10على األقل في فئتين
إحصائيتين).
وأضاف ويل بارتون  20نقطة لدنفر ،الذي
حقق فوزه الرابع تواليا ،ليتساوى مع غولدن
ستايت في صدارة المنطقة الغربية.
وكان دنفر أهدر التأهل لالدوار اإلقصائية
ال ـمــوســم ال ـم ــاض ــي ،ع ـنــدمــا خ ـســر ال ـم ـبــاراة
االخيرة بعد التمديد ضد مينيسوتا.
ويـحـتــل سلتيكس الـمــركــز الـخــامــس في
الـمـنـطـقــة الـشــرقـيــة ب ـفــارق ف ــوز عــن انــديــانــا
بيسرز الرابع.
وسجل الموزع كايل لوري  15نقطة قبل

اضطراره لترك الملعب مصابا بكاحله ،خالل
الفوز الكبير لفريقه تورونتو رابتورز على
ضيفه نيويورك نيكس .92-128
وسـجــل ثـمــانـيــة العـبـيــن مــن راب ـت ــورز 10
نقاط أو أكثر ،ليحقق الفريق الكندي فوزه
الرابع في ست مباريات ،ويعزز مركزه الثاني
فــي المنطقة الشرقية على بعد فــوز يــن من
ميلووكي بــاكــس متصدر الـ ــدوري ،بعد أن
ضمن تأهله الى الـ"بالي اوف".
وفي داالس ،أصبح ألفريد بايتون خامس
العب في تاريخ الــدوري ،يسجل تريبل دبل
( 10على األقل في ثالث فئات إحصائية) في
خمس مـبــاريــات متتالية ،خــال فــوز فريقه
نيو أورليانز بيليكانز على مضيفه داالس
مافريكس  125-129بعد التمديد.
وس ـجــل ال ـم ــوزع بــاي ـتــون  19نـقـطــة و11
تمريرة حاسمة و 10متابعات.
وتـخـطــى ع ـمــاق داالس األل ـمــانــي دي ــرك
نوفيتسكي ( 40عاما و 2.13م) ،رقم األسطورة
ويلت تشامبرالين ،وأصـبــح الـســادس على
الئـحــة الالعبين االكـثــر تسجيال فــي تاريخ
الدوري مع  31424نقطة.
وي ـخ ــوض نــوفـيـتـكــس مــوسـمــه الـ ـ ــ 21في
دوري المحترفين مع داالس ،وعلى األرجح
األخـ ـي ــر ،واص ـب ــح وراء ن ـج ــوم أم ـث ــال كــريــم
ع ـبــدال ـج ـبــار ،كـ ــارل م ــال ــون ،كــوبــي بــرايـنــت،
ليبرون جيمس ومايكل غوردان.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

الكراهية والعنصرية
وما بينهما

لو يتظاهر
الجمال!!

أ .د .غانم النجار

الجريمة التي قام بها األسترالي اإلرهابي تارانت باعتدائه على مسجد
في نيوزيلندا تفتح الباب على مصراعيه لمناقشة الصراع وخطاب الكراهية
والعنصرية .مالحظتي على أغلب التعليقات وردود الفعل في مناطقنا
ومنطقنا ،أنـهــا مــازالــت تقليدية ،ولــم تـخــرج خ ــارج منطق الـتـفــوق على
ً
اآلخرين .كان الفتا أن النقاش ظل يدور حول هم ونحن فقط.
المجتمعات الغربية ،وال أقول المجتمع الغربي ،تختلف فيما بينها ،في
مستوى قيمة الدولة وقيم التسامح وظاهرة العنف ودرجة التطرف ،إضافة
إلــى تملك السالح .وتبرز الــدول اإلسكندنافية ،وتضاف لها نيوزيلندا،
كدول تتفوق فيها تلك القيم عن غيرها من الدول الغربية .ففي الغرب نجد
نسبة العنف والجريمة وجرائم القتل الجماعي في المدارس وغيرها في
ً
أميركا مثال هي األعلى.
المتطرفون البيض الذين يتحركون ضمن منظومة فكرية عنصرية،
أكثر منها دينية ،تراجعوا بعد هزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية،
ويعودون اآلن بلباس جديد ،وبفكر "أكثر شبابية" إن جاز التعبير .ويبدو
أنهم قرروا أن يختاروا الخاصرة األضعف ،بنظرهم ،وهي تلك الدول الغربية
ً
ً
األكثر تسامحا ،واألكثر قبوال للمهاجرين ،والمسلمين من ضمنهم .ولذلك
اختاروا النرويج ،الدولة األولى في التسامح والمؤشر العالمي للتنمية
ً
البشرية .كذلك ولذلك كان اختيار نيوزيلندا ،وهي ال تقل تسامحا.
في  ٢٢يوليو  ٢٠١١قام شاب نرويجي يدعى أندريه بريفيك بقتل ٧٧
ً
شابا وشابة أغلبهم كانوا في معسكر شبابي صيفي في جزيرة أوتويا،
وكان قبلها قد نشر بيانه المتطرف على النت بعنوان "European 2083
."Declaration for Independen
كان يرى النقاء العرقي للبيض ،وأنه البد من الدفاع عن األمة البيضاء،
ً
وإيقاف سياسات االندماج ،وترحيل المسلمين من أوروبا كلها ،ومعارضا
للنسوية التي تقود المجتمع لالنتحار الثقافي ،وبعد الحكم عليه رفض
االستئناف ألنه ال يعترف بالمحكمة ،كما وصف نفسه بأنه فاشي ونازي.
كانت ردود فعل المجتمع النرويجي "صدمة كبرى" ،وإعادة البحث عن
ً
الــذات ،لماذا؟ ألن ذلك الفعل اإلجرامي العنصري جاء مناقضا لمنظومة
القيم القائمة على التعايش وقبول اآلخر ونبذ العنف .اجتمع الناس في
الساحة الرئيسة في أوسلو العاصمة ،ووضعوا المسلمين في الصدارة،
ً
وأعلنوا بوضوح "انكم جزء من هذا المجتمع فاطمئنوا" ،علما أن الغالبية
العظمى من الضحايا كانوا من النرويجيين غير المسلمين .كانوا حينها
بتعاطفهم مع المسلمين ومساندتهم لهم يدافعون عن قيمهم هم التي
تسمح بحرية العبادة واالعتقاد ،تلك القيم التي جعلت من مجتمعاتهم
آمنة مزدهرة ومستقرة.
ً
ي ــدور الـشــريــط ســريـعــا إل ــى م ــارس  ٢٠١٩فــي بـلــد آخ ــر مـســالــم ،مشابه
للنرويج بقبوله المسلمين الالجئين ،يؤمنهم على حياتهم ،ويحترم
عباداتهم ،فيأتي برنتون تارانت الشاب األسترالي ،ليفعل فعلته الشنعاء،
ويقتل العشرات من المسلمين ،وينشر بيانه على النت ،ويذكر أن أحد
ملهميه هو أندريه بريفيك .حجم التعاطف والمساندة مع المسلمين كان
ً
كبيرا ،وتم طرح ذات األسئلة التي طرحها النرويجيون من قبلهم.
التطرف حالة ذهنية فال دين له ،والعنف ال مذهب له ،والمتطرفون ملتهم
ً
واحدة ،ويسعون سعيا لتخريب قيم التسامح والتعايش.
تأتي الــدروس وتذهب وال نستفيد منها حتى على سبيل التفاهم مع
ً
الــذات ،وتتكرر هزائمنا ،ومن ثم يقتل بعضنا بعضا ،وال ترف لنا عين.
ثم ندعي العصمة والـصــاح .نــرى األبــريــاء يقتلون ويحرمون من أبسط
حقوقهم ،وال تتحرك فينا المشاعر ،فكيف سيكون المستقبل؟

النوم المريح يقلل الوزن
ذك ـ ــر د .غ ـ ــاي مـ ـ ـي ـ ــدوز ،ال ـم ــؤس ــس
المشارك لكلية "الـنــوم" أن "الحصول
عـلــى قـســط ك ــاف م ــن ال ـن ــوم ،ي ـتــراوح
بين  7و 8ساعات في الليلة الواحدة،
يمكن أن يكون أفضل من الذهاب إلى
ص ــاالت الــريــاضــة ،خـصــوصــا عندما
يتعلق األمر بفقدان الوزن".
وفي حديثه مع "ميرور أون الين"،
الذي نقله موقع "روسيا اليوم" ،أمس،
قال د .ميدوز" :في الوقت الذي نعيش
ً
ً
ُفيه جميعا حياة مزدحمة ،غالبا ما
أس ـ ــأل عـمــا إذا ك ــان االس ـت ـي ـقــاظ قبل
ساعة من الذهاب إلــى العمل ،للقيام
بالتمارين الرياضية فكرة جيدة أم ال".
وأض ــاف" :يعد التمرين الرياضي
ً
ً
م ـه ـم ــا حـ ـق ــا ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـل ـيــاقــة
ال ـبــدن ـيــة ،ول ـكــن دون أن ي ـتــداخــل مع
ً
النوم مطلقا".
وأوضح أن مقدار النوم الذي نحتاج
إل ـي ــه يـمـكــن أن يـخـتـلــف م ــن شخص
آلخر ،ولكن بشكل عام يجب أن نحصل
على  8ساعات من النوم.
وواص ــل الطبيب حديثه قــائــا :إن

بــرات ـبــي الــرئــاســي ال ـبــالــغ 400
أل ــف دوالر لـمــؤسـســات الــدولــة
على مدار العام الحالي ،وأهدي
هذا الشيك إلى وزارة الداخلية".
وذكــر موقع "روسـيــا اليوم"،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن تـ ـ ــرامـ ـ ــب أرفـ ـ ـ ـ ــق مــع
ال ـت ـغــريــدة ص ـ ــورة ع ــن الـشـيــك،
الذي تبلغ قيمته  100ألف دوالر
والمقدم إلى الوزارة.

"ال ـن ــوم ضـ ــروري لتنظيم هــرمــونــات
الـشـهـيــة ،الـمـســؤولــة عــن الـتـحـكــم في
اإلحساس بالجوع واالمتالء (الشبع)".
وأوضح د .ميدوز كيف أن الحصول

على قسط كاف من النوم مفيد للدماغ
والـقـلــب ،ويـســاعــد على تقوية جهاز
المناعة.

نشرة لها على صفحتها على اإلنترنت ،أنه من
ً
المتوقع أن يرتفع المنسوب إلى  14.48مترا في
وقت الحق ،ليتجاوز الرقم القياسي السابق ،الذي
بلغه في عام  2011بأكثر من قدم.
وذكر بيت ريكيتس ،حاكم نبراسكا ،في تغريدة
أم ــس األول" :هـ ــذه ف ــي ال ــواق ــع أسـ ــوأ فـيـضــانــات
نشهدها على األرجح في تاريخ الوالية من حيث
اتساع رقعتها".
وأعلن ريكيتس رينولدز ،حاكم والية أيوا ،حالة
الطوارئ في الواليتين.
وقالت صحيفة أوماها وورلــد هيرالد ،أمس،

لم يدفع إيجار الغرفة فقتلوه
ً
صدر حكم بالسجن مدة  11سنة أمس ،بحق رجل ( 42عاما)
ً
في ملبورن بعد أن قتل هو واثنان من أصدقائه نزيال استأجر
غرفة في منزل ألحدهم عبر موقع على اإلنترنت ،ولم يدفع
ً
ً
ً
إيجارا قيمته  210دوالرات أسترالية " 150دوالرا أميركيا".
وقالت وكالة "أسوشيتد برس األسترالية" إن الحكم صدر
بحق جيسون كولتون بعد إدانته بضرب وخنق النزيل حتى
الموت .ولقي راميس جونوزي حتفه في الحديقة األمامية
(د ب أ)
لمنزل برايتون إيست في ملبورن.

النمساويون أكثر سعادة من األلمان
كشف استطالع حديث للرأي،
أن  66ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن األلـ ـم ــان
ً
يعتبرون أنفسهم سعداء حاليا.
في ُالمقابل ،أظهر االستطالع،
ال ـ ـ ــذي ن ـ ـشـ ــرت ن ـت ــائ ـج ــه أمـ ــس،
بمناسبة يوم السعادة العالمي،
الموافق اليوم ،أن  27في المئة
ف ـقــط م ــن األلـ ـم ــان ال يـعـتـبــرون
أنفسهم سعداء.
وأظـ ـ ـه ـ ــر اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع م ـم ــاث ــل

ً
نقال عن مسؤولين في مكتب الشرطة ،إن امــرأة
ً
عمرها  80عاما أصبحت أحدث حالة وفاة مؤكدة
فــي ال ـكــارثــة .والق ــت بيتي هــامــرنـيــك حتفها في
منزلها قرب كولومبوس بوالية نبراسكا ،بعدما
حاصرتها مياه فيضان نهر لوب.
ومن الضحايا اآلخرين الذين تعرفت ُّ
السلطات
ً
المحلية على هويتهم جيمس ويلك ( 50عاما)،
الذي جرفته المياه بينما كان يحاول استخدام
جراره إلنقاذ سيارة محاصرة قرب كولومبوس،
ورجـ ــل ح ــوص ــرت س ـيــارتــه وس ــط م ـيــاه ســريـعــة
التدفق في أيوا.

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

وحتى من سلك "الوظيفه" يفصلونچ
ّ
ْ
َدش ـ ــت "ال ـم ـح ـظــور" ه ــذي وخــالـفــتـنــا
ّ
وب ـ ْـع ــده ــا ...ك ــل ش ــي ع ــن ــه يـمـنـعــونــچ
َ ْ
ومتنه
ضــاق حــولــچ هــامــش المعنى
ّ
ي ــا ج ـمــال ال ـك ــون ح ــط ــوا س ــور دون ــچ
ْ
والـ ـح ــواج ــز ح ــولـ ـن ــا ...م ــا يـ ــوم ِفــت ـنــا
ح ـ ّـم ـل ــوچ ْ
احـ ـم ــول ل ــو ت ـق ــوى مـتــونــچ
ْ
ّ
زودوه ـ ـ ــا ...والـحـلــو ِشـ ْـيـ ِـشـيــل َمــتـنــه؟!
زاد هـ ــذا "الـ ـمـ ـن ــع" كـ ــان ال ـل ــه بـعــونــچ
ّ
ْ
شوفي كنا وين؟! شوفي شلون ِبتنا؟!

أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا ،أن
الـنـمـســاويـيــن أكـثــر س ـعــادة من
األلمان ،حيث ذكر  81في المئة
من النمساويين أنهم يعتبرون
أنـفـسـهــم س ـع ــداء ،كـمــا ذك ــر 65
فــي الـمـئــة منهم أنـهــم ي ــرون أن
الشعب النمساوي سعيد.
(د ب أ)

ُ
الفيضانات تغرق نبراسكا األميركية
قـ ــال خـ ـب ــراء ف ــي األرص ـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة ،إن مـيــاه
الفيضانات في الغرب األوسط األميركي واصلت
االرتـفــاع منذ أمــس األول ،ومــن غير المتوقع أن
تبلغ ذروتـهــا قبل  24ساعة أخ ــرى ،بعدما أدت
الفيضانات إلى مقتل ثالثة أشخاص في واليتي
نبراسكا وأيوا ،وغمرت قاعدة للقوات الجوية.
وغ ـم ــرت م ـيــاه ف ـي ـضــان ن ـهــر مـ ـي ــزوري ،أط ــول
أنـهــار أمـيــركــا الشمالية ،معظم والي ــة نبراسكا
بين أوماها وكنساس سيتي على حــدود والية
ميزوري.
وأوضحت إدارة الطوارئ بنبراسكا ،في أحدث

nashmi22@hotmail.com

ـرت ب ـج ـمــالــچ ...يسجنونچ
لــو ت ـظــاهـ ِ
ْ
ّ ْ
ـت فـتـنــه!
تــه ـم ـتــچ :ب ـيــن ال ـب ـشــر روجـ ـ ـ ـ ِ
َ
وفــي "اإلراده" إن سطع بــارق عيونچ
ْ
تهمتچ أضـعــاف( :مــن هالزين ِمتنا)!
حتى لو "س ْلمي" التظاهرْ ...
يحكمونچ
ِ
ْ
ب"األم ـ ــان ـ ــه" و"ال ـ ـشـ ــرف" م ــا وال ـمــت ـنــا

ترامب يتبرع براتبه لوزارة الداخلية
أع ـ ـلـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب تـبــرعــه بــراتـبــه
الـسـنــوي لمصلحة مــؤسـســات
حكومية على مدار العام ،وذلك
في إطار دعمه لهذه المؤسسات.
وقـ ـ ــال تـ ــرامـ ــب ،ف ــي ت ـغــريــدة
بـ ـم ــوق ــع ت ــويـ ـت ــر ،إن "وسـ ــائـ ــل
اإلع ــام لــن تكتب عــن المسألة،
ول ـ ـ ــن أح ـ ـت ـ ــاج إلـ ـيـ ـه ــا لـ ـتـ ـن ــاول
ال ـم ــوض ــوع ،لـقــد ق ــررت الـتـبــرع

ّ
وضاح

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

وفيات
عبدالعزيز حامد عودة
القحطاني

 19عــامــا ،ش ـيــع ،ال ـع ـيــون ،ق،1
ش ،2م ،27ت99003919 :

خالد سالم فهد العازمي

 72ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،ال ـظ ـه ــر ،ق،5
ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع ا ل ـ ـث ـ ــا ن ـ ــي ،م ،63ت:
66020136

محمد مبارك ملحم
السبيعي

 82عاما ،شيع ،الرجال :العزاء
في المقبرة فقط ،النساء :الظهر،
ق ،5ش ،6ج ،3م ،1ت94933316 :

هدى حمد فهد الجويعد

 46عـ ــامـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
ا ل ـ ـخـ ــا لـ ــد يـ ــة ،ق  ،1ش  ،16م ،4
النساء :الجابرية ،ق ،5ش ،3م15

طاهر نجم عبدالله
بوعباس

 60ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـي ـ ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال:
حسينية األوحد ،المنصورية،
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل م ـ ـس ـ ـج ـ ــد جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــوريـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء:
المنصورية ،ق ،2ش ،29م ،12ت:
66523990 ،99570809

مريم مجبل درنكس
العازمي

 43عـ ــامـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،الـ ــرجـ ــال:
ضــاحـيــة عـلــي ص ـبــاح الـســالــم،
ق ،6ش ،19م ،54النساء :صباح
السالم ،ق ،11ش ،1ج ،5م ،18ت:
99676868

عبدالعزيز محمود علي رضا

 26ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـي ـ ــع ،ال ـ ــرج ـ ــال:
حسينية السيد علي الموسوي،
بنيد ال ـقــار ،الـنـســاء :الــروضــة،
ق ،1ش ،18م ،6ت،65782229 :
99541516 ،99550307

مواعيد الصالة
وأف ــادت الصحيفة ،بــأن شخصين على األقــل
بنبراسكا في عداد المفقودين.
وقالت إدارة الطوارئ في نبراسكا ،إنه جرى
نقل أكثر من  600من سكان الوالية إلى مالجئ
تديرها منظمة الصليب األحمر األميركية.
ً
وغطت المياه أيضا ثلث قاعدة أوفوت الجوية،
القريبة مــن بلفيو ،مقر ا لـقـيــادة االستراتيجية
األميركية.
وعزلت الفيضانات بعض البلدات والتجمعات
ً
السكنية الصغيرة ،في حين واجهت أخرى نقصا
(رويترز)
في مياه الشرب النظيفة.

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:34

العظمى 26

الشروق

05:53

الصغرى 15

الظهر

11:56

ً
أعلى مد  12:07ظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:23

 11:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:59

ً
أدنى جزر  05:48صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:16

 05:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

