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ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ :ﻓﺮﺣﻜﻢ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻷﺳﺮﺗﻨﺎ اﻟﻮاﺣﺪة
● وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ :ﻗﺮت ﻋﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﻮدﺗﻜﻢ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ

ً
ً
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻋــﺎﺷــﺖ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ أﻣ ــﺲ ﻋ ـﻴ ــﺪا ﻣـﻤـﻴــﺰا،
ً
ﱠ
اﺑ ـﺘ ـﻬــﺎﺟــﺎ ﺑ ـﻤــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻠــﻪ ﺗ ـﻌــﺎﻟــﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﺑ ـﻌــﻮدة
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ً
إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ ،ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻓﺤﻮﺻﺎﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
أﻋ ـ ــﺮب ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮه ﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ

ﺑﺎﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺳﻤﻮه ،وﺷﻜﺮه ﻟﻤﻈﺎﻫﺮ
اﻟﻔﺮح واﻟﺒﻬﺠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﺣﺘﻔﺎء ﺑﻌﻮدﺗﻪ،
ً
ً
ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا ذﻟ ــﻚ ﺗـﺠـﺴـﻴــﺪا ﻟ ــﺮوح اﻷﺳ ــﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة ،ﺑﺘﻼﺣﻤﻬﺎ وﺳﺠﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﺤﻤﻴﺪة.
ً
وﻓﻮر ﻋﻮدﺗﻪ ،ﱠ
ﻋﺒﺮ ﺳﻤﻮه ،وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎن أﺻﺪره
اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ،ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻜﺮه ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ

اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﻟ ــﺪى وﺻــﻮﻟــﻪ وﻓــﻲ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ أﻣﺲ

ﺻﺎدق اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﻣﺎ أﺑــﺪوه ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﻬﺠﺔ
ً
واﻟﺴﺮور ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة أﺛﻨﺎء
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﻃﻴﺐ اﻷﺛﺮ ﻟﺪى ﺳﻤﻮه.
وإﺛﺮ وﺻﻮل ﺳﻤﻮه ،اﻧﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮﻗﻴﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
ﺑــﺎﻟـﻌــﻮدة اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ،وﻛ ــﺎن ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺑﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ

ً
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ» :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪا
ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺠﻼﻟﻪ ،واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ وآﻻﺋﻪ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻠﺖ ﺑــﺄن ﻗــﺮت ﻋـﻴــﻦ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺴــﻼﻣــﺔ وﻋــﻮدة
ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ﻷرض اﻟﻮﻃﻦ«.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ﺑﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ
رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ورﺋ ـﻴــﺲ

٠٨-٠٢

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ردا ﻋﻠﻰ »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« :ﻻ ﺳﻨﺪ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﻟـﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
● إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻳﻬﺪد وﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﺮاره وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻀﻴﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ
أﻛ ــﺪ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟـﻠـﻘـﻀــﺎء أن
اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﺴﻨﺪ
ً
اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﺴﺎﺋﻎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
أن دﺳ ـﺘــﻮر اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺣ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﻋــﺪم
اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣــﺰاب ،ﻟﻤﺎ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ

ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

اﻟـﺤـﻜــﻢ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ ووﺣـ ــﺪة اﻟــﻮﻃــﻦ
واﺳﺘﻘﺮاره.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ رد »اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء«
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل،
وأﺳ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟـﺸــﺎﻫـﻴــﻦ ،وﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﻓـﻬــﺎد،
وﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ،وﺷﺎرﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺟ ـﻤ ـﻌ ــﺎن اﻟ ـﺤــﺮﺑــﺶ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي »اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﺗﻄﻠﻖ  ٥ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ
»اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ »اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ«
اﻷﺧﻀﺮ«
ﻳﻬﺪد ﻣﻨﺘﺠﻲ
اﻟﻨﻔﻂ ...ﻓﻤﺎ
اﻟﻌﻤﻞ؟
١٧

ً
ﺣﺒﺲ اﺑﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﻲء ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ  ٢١ﻳﻮﻣﺎ
●

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻗـ ـ ــﺮرت ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت ،أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ ،إﺧــﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ـﻴــﻦ ،ﻣ ــﻦ أﺻـ ــﻞ  ،7ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻀ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت
اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ،ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ  3آﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﺣﺪدت
ﺟﻠﺴﺔ  13ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻟــﻼﺳـﺘـﻤــﺎع ﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻤﻌﺖ أﻣﺲ ﻷﻗﻮال
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻓﺎع.
وﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ،أﻛﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﺻﻠﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻷول
ﺑــﺎﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻃﻠﺐ

اﻟﺪﻓﺎع اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻬﻮد ،ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻬﻢ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻬﺖ إﻟــﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﺗﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻋﺪاﺋﻲ ﺿﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
وﻣ ـﺼ ــﺮ ،وإﻧـ ـﺸ ــﺎء ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت وﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧـﻬــﺎ
اﻹﺳ ـ ــﺎءة ﻟـﺘـﻠــﻚ اﻟ ـ ــﺪول ،وﺗ ـﻌــﺮﻳــﺾ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻟﺨﻄﺮ
ﻗـﻄــﻊ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت ﻣـﻌـﻬــﺎ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﺑ ـﺘــﺰاز ﺑﻌﺾ
اﻷﺷـﺨــﺎص وﺗﻬﺪﻳﺪﻫﻢ ،واﻹﺳ ــﺎء ة إﻟﻴﻬﻢ ،وﻧﺸﺮ
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وﻫﻲ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ
أﻧﻜﺮﻫﺎ اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﻗ ــﺮرت ﻧـﻴــﺎﺑــﺔ اﻹﻋ ــﻼم واﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت،
ً
أﻣﺲ ،ﺣﺒﺲ أﺣﺪ أﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة  21ﻳﻮﻣﺎ 08

»ﻣﻨﺎورات ﺑﻬﻠﻮاﻧﻴﺔ« ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ وأﻧﻘﺮة ﺣﻮل ﺳﻮرﻳﺔ
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ﺳﻮرﻳﺔ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪة ﺗﻞ ﺗﻤﺮ ...وﻓﻲ اﻟﺨﻠﻒ دﺧﺎن إﻃﺎرات أﺣﺮﻗﻬﺎ اﻷﻛﺮاد ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﻟﻐﺎرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ )أ ف ب(

ﺗﺤﺸﻴﺪ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻘﻠﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﻌﺮاق

أﺟﻮاء »اﻻﻧﻘﻼب« ﻟﻢ ﺗﺘﺒﺪد ...وﻻ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻤﻴﺘﺔ
●

ﺑﻐﺪاد  -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺼﺮي

ﻳ ـﺨ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻘـ ـﻠ ــﻖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻷﻃ ــﺮاف اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗ ـﺠ ــﺪد ﺗ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات اﺣـﺘـﺠــﺎﺟـﻴــﺔ
واﺳ ـﻌ ــﺔ ،ﺧ ــﻼل ﻣــﺮاﺳــﻢ أرﺑﻌﻴﻦ
اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ــﻦ ،ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ ﻛ ــﺮﺑ ــﻼء
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪﺳ ــﺔ ،أو ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ ﺑ ــﺪأ
اﻟـﺘـﺤـﺸـﻴــﺪ ﻟ ــﻪ ﺑ ـﻘ ــﻮة ،ﺑ ـﻌــﺪ ﻫــﺬه
اﻟـﻤــﺮاﺳــﻢ ،وذﻟ ــﻚ دون ﺿﻤﺎﻧﺎت

ﺑﺄﻻ ﺗﻠﻘﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﺼﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟـﺸـﻬــﺮ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﻛ ــﺎن ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ
ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  120ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻤﻤﻴﺘﺔ.
وﻳﻨﺸﻐﻞ ﺟـﻨــﻮب اﻟ ـﻌــﺮاق ذو
اﻷﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺔ ﺑــﺄرﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ
ً
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻏﺪا وﺑﻌﺪ ﻏﺪ ،ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻖ
ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻬﻨﺪ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻊ ﻣﻼﻳﻴﻦ

اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ،وﺳﻂ أﺟﻮاء
أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﺬر واﻟﺘﺮﻗﺐ،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ
اﻟـﺸـﻴـﻌــﻲ اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ آﻳ ــﺔ اﻟ ـﻠــﻪ ﻋﻠﻲ
اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﺠﺒﻪ ﻟﻤﻦ وﺻﻔﻬﻢ
ﺑـﻤـﺠــﺮﻣـﻴــﻦ أﻃ ـﻠ ـﻘــﻮا اﻟ ـﻨ ــﺎر ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﺎب اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أﻣﺎم ﻣﺮأى
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ.
واﻧ ـﻘ ـﺴــﻢ أﻧ ـﺼ ــﺎر اﻻﺣـﺘـﺠــﺎج
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻓ ــﺮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﻦ ،اﻷول 08
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اﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﺳ ـﻤــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـﻌـﻠــﻲ،
ورﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤــﻮ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺟــﺎﺑــﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ،وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزراء واﻟﻨﻮاب وﻛﺒﺎر رﺟﺎﻻت
ً
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،ﻛﺘﺒﺖ ﺟـﻤـﻴـﻌــﺎ ﺑ ـﻤــﺪاد اﻟ ـﻔــﺮح واﻟﺒﻬﺠﺔ
واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ.

»اﻟﻘﻀﺎء« ً :اﻷﺣﺰاب ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ًاﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ا ﻟ ــﺬي أﺳﻘﻄﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻋﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺔ إﻧﺸﺎء أﺣﺰاب ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗ ـ ـ ــﺎل »اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎء« ،ﻓـ ــﻲ رده اﻟـ ــﺬي
ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ،
إن ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻓﻜﺮﺗﻪ وﺳﻨﺪه
ﻣــﻦ ﻧــﺺ اﻟـﻔـﻘــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣﻦ 08

اﻗﺘﺼﺎد

»ﺑﻴﺘﻚ« ٣٧.٩ :ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ
ﺑﺰﻳﺎدة  ٪٤.٦ﺳﻨﻮﻳﴼ

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

٢٥

SMS
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣــﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷ ﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء إ ﻟــﻰ ﺟﻬﺔ
اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن؟

اﻟﺼﺒﺎح» :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
 ٤٠٠ﻋﺎم« ﻛﺘﺎب ﻳﺜﺮي
اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4247اﻟﺨﻤﻴﺲ  17أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م  18 /ﺻﻔﺮ 1441ﻫـ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻴﺪت ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﻮد

ّ
اﻷﻣﻴﺮ :ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺮح وﻣﺘﺎﺑﻌﺎت اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﺟﺴﺪت روح
ﺳﻤﻮه ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ً
ﻣﻐﺎدرا اﻟﻤﻄﺎر ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻪ أﻣﺲ وﻳﺒﺪو وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻐﺎﻧﻢ وﻛﺒﺎر اﻟﺸﻴﻮخ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺤﻴﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻪ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ وﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ

ﺳﻤﻮه ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ وﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ وﻛﺒﺎر اﻟﺸﻴﻮخ
أﻋ ــﺮب ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ
ﻋــﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻜﺮه ﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺮح
واﻟﺒﻬﺠﺔ ،اﺣﺘﻔﺎء ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮه
ً
إﻟـ ــﻰ أرض اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻦ ،ﻣ ـﺴ ـﺘــﺬﻛــﺮا
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟـﺤـﺜـﻴـﺜــﺔ
ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺳﻤﻮه
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻣﺠﺴﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ
روح اﻷﺳــﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة

ﺑﺘﻼﺣﻤﻬﺎ وﺳﺠﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﺤﻤﻴﺪة
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﺻــﺪر ﻋﻦ
اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮي ،ﻋـﻘــﺐ ﻋ ــﻮدة
ﺳﻤﻮه إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ،ﺻﺒﺎح
أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻗ ـ ــﺎدﻣ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ
اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل اﻟـﻔـﺤــﻮﺻــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﺑﻔﻀﻞ

اﻟـﻠــﻪ ﺗـﻌــﺎﻟــﻰ وﻣـﻨـﺘــﻪ ،ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻟﻨﺠﺎح.
وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﻤﻮه ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻤﻄﺎر ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧ ــﻮاف اﻷﺣـﻤــﺪ ،ورﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮزوق اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ،
وﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺳــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻲ ،ورﺋ ـﻴــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺳ ـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻴ ــﺰ ،رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ ،وﻛـﺒــﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
وﻛــﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺔ ﺳﻤﻮه ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ،واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك

ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺳﻢ
واﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻔــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻳــﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ.

ﻣﻐﺎدرة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻛ ــﺎن ﺳـﻤــﻮه ﻏ ــﺎدر اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻋﺼﺮ أﻣﺲ
اﻷول ،وﻛـ ـ ــﺎن ﻓ ــﻲ وداﻋ ـ ـ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ

أرض اﻟﻤﻄﺎر ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺼﺒﺎح واﻟﻤﻨﺪوب
اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة اﻟـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﻮر
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ وﻗﻨﺼﻞ ﻋــﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻮس ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﻬﻮﻟﻲ ،واﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺣﻤﺪ اﻟﻬﺰﻳﻢ.

وﻧـﻘــﻞ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان اﻷﻣ ـﻴ ــﺮي ،ﻓﻲ
ﺑ ـﻴ ــﺎن ﻟـ ــﻪ ،ﻋ ــﻦ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ
ﻓ ــﻮر ﻋــﻮدﺗــﻪ أﻣ ــﺲ "ﺑــﺎﻟــﻎ ﺷﻜﺮه
ﻹﺧ ــﻮاﻧ ــﻪ وأﺑ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻪ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﻄ ـﻴ ـﺒ ــﺔ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻋـ ـﺒ ــﺮوا ﻋـﻨــﻪ
ﺟـﻤـﻴـﻌــﺎ ﻣ ــﻦ ﺻـ ــﺎدق اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ،
وﻣ ــﺎ أﺑ ـ ــﺪوه ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻈــﺎﻫــﺮ اﻟ ـﻔــﺮح
واﻟ ـﺒ ـﻬ ـﺠــﺔ واﻟ ـ ـﺴـ ــﺮور ﺑﻜﻞ

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ :ﻗﺮت ﻋﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﻮدﺗﻜﻢ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ

ً ً
ّ
• اﻟﻐﺎﻧﻢ :ﺣﻔﻈﻜﻢ اﻟﻠﻪ ذﺧﺮا ورﻣﺰا ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ وﺷﻌﺒﻪ • اﻟﻌﻠﻲ :ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻈﻔﺮ ورﺑﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻟﻤﺴﻴﺮة ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻼد
ﺗﻐﻤﺮﻧﺎ وأﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷوﻓﻴﺎء • اﻟﻤﺤﻤﺪ :ﺧﻴﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﺨﻴﺮ ﺷﻌﺐ ﺗﻘﻮدون ﺑﺤﻜﻤﺘﻜﻢ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻷﺣﻤﺪ:
ﻣﺸﻌﻞ
•
ً
• اﻟﻤﺒﺎرك :اﻟﻜﻮﻳﺖ ازداﻧﺖ ﻓﺮﺣﺎ ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻄﺎء وﻣﺴﻴﺮة اﻟﺒﻨﺎء
ﺗﻠﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ رﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،وﻋﺪد ﻣﻦ ﻛﺒﺎر
اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻮدة ﺳﻤﻮه إﻟﻰ أرض
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻠﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ
اﻟﻮﻃﻦ ّ
ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻨﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح.
ً
وﻗ ــﺎل ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟـﺘــﻪ" :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺣـﻤــﺪا ﻳﻠﻴﻖ
ﺑﺠﻼﻟﻪ ،واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ وآﻻﺋﻪ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺖ ﺑﺄن ﻗﺮت ﻋﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺴﻼﻣﺔ وﻋــﻮدة ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ﻷرض اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻜﻠﻠﺔ،
وﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ ،ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟـﺘــﻲ ﻟﻬﺎ أﺑﻠﻎ اﻷﺛــﺮ
اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ".
وأﺿﺎف" :وإذ ﺗﻐﻤﺮﻧﺎ اﻟﻔﺮﺣﺔ وﺗﺸﻤﻠﻨﺎ اﻟﺒﻬﺠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻨﺎ
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻄﻴﺒﺔ أن ﻧﺮﻓﻊ
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ أﺳﻤﻰ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت ﻣﻐﺘﻨﻤﻴﻦ
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﺎرة اﻟﺘﻲ أﺛﻠﺠﺖ ﺻﺪورﻧﺎ وﺑﻌﺜﺖ اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ
ً
ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﻟﻨﺘﻮﺟﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺪﻋﻮات
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ أن ﻳﺤﻴﻄﻜﻢ ﺑﻜﺮﻳﻢ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ وﻋﻈﻴﻢ ﻓﻀﻠﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ ،وأن
ﻳــﺪﻳــﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮﻛﻢ ﺛــﻮب اﻟﺼﺤﺔ واﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ واﻟـﻬـﻨــﺎء ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺎﺋﻪ أن
ً
ً
ً
ﻳﺤﻔﻈﻜﻢ ذ ﺧ ــﺮا ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ورا ﻋ ـﻴــﺎ ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻨﺎ وﻧﻬﻀﺘﻨﺎ و ﻗــﺎ ﺋــﺪا
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ".

ﻛﻮﻳﺖ اﻟﻌﺰ
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ،ذﻛــﺮ ﻓﻴﻬﺎ:
ّ
ﻧﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ وﻧﺜﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎم اﻟﺜﻨﺎء ﺑﺄن ﻣﻦ
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎم ﺳﻤﻮﻛﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﻜﺘﺴﻴﺎ ﺑﻔﻀﻠﻪ وﺟﻮد ﻛﺮﻣﻪ ﺑﺜﻮب
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻐﺎﻧﻢ :إﻧﻨﻲ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ زﻣﻼﺋﻲ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻴﺴﻌﺪﻧﺎ وﻳﺸﺮﻓﻨﺎ أن ﻧﺮﻓﻊ ﻟﻤﻘﺎم ﺳﻤﻮﻛﻢ
ﺑﺠﺰﻳﻞ آﻳــﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑـﺼــﺎدق اﻟــﺪﻋــﻮات وﺣﺎﻟﻨﺎ ﺣﺎل

أﺑـﻨــﺎﺋــﻚ وﺑـﻨــﺎﺗــﻚ ﻣــﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻷﺻـﻴــﻞ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻷرض اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت إﻟﻴﻪ اﻟﺮوح واﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ ﻣﺤﻴﺎه،
ّ
ﻣﺒﺘﻬﻠﻴﻦ إﻟــﻰ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ذي اﻟﺠﻼﻟﺔ واﻹﺣـﺴــﺎن أن ﻳﻤﻦ
ﺑﻜﺮﻳﻢ ﻓﻀﻠﻪ وﺑﺎﺳﻂ ﻧﻌﻤﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎم ﺳﻤﻮﻛﻢ ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
ً
واﻟﻬﻨﺎء ﻣﺘﺸﺤﺎ ﺑﺄﺛﻮاب اﻟﺮاﺣﺔ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﺘﻮاﺻﻠﻮا ﻣﺴﻴﺮة
اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟــﺮﺧــﺎء واﻟﻨﻤﺎء واﻟﺒﻨﺎء ﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺰ واﻟـﺴــﺆدد ﺗﺤﺖ
ﻗﻴﺎدﺗﻜﻢ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ وأن ﻳﻤﺘﻊ ﺳﻤﻮﻛﻢ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ ودوام اﻟﺮﺧﺎء،
ً
وأن ﻳﻔﻲء ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺮ وﺳﻮء وﻳﺤﻔﻈﻜﻢ ﻧﺒﺮاﺳﺎ
ً
ً
وذﺧﺮا ورﻣﺰا ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺸﻌﺒﻪ اﻟﻮﻓﻲ اﻟﻤﺨﻠﺺ،
وأن ﻳﺸﻤﻠﻜﻢ ﺑﻌﻨﺎﻳﺘﻪ اﻹﻟﻬﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ وﻳﺆﻳﺪﻛﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻪ
وﻋﻮﻧﻪ ،إﻧﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻣﺠﻴﺐ اﻟﺪﻋﺎء.

ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻮدﻛﻢ اﻟﺤﻤﻴﺪ إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ
ً
ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ ﺳﻤﻮﻛﻢ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻛﻠﻠﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺳﻤﻮﻛﻢ.
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ :إذ ﻧـﺘــﻮﺟــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟـﻠــﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ّ
ﺑﺎﻟﺤﻤﺪ اﻟﺠﺰﻳﻞ واﻟﺸﻜﺮ اﻟﻮﻓﻴﺮ أن ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮﻛﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء ،ﻓﺈن
اﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﺘﻐﻤﺮﻧﺎ وأﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷوﻓﻴﺎء وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻄﻦ أرﺿﻬﺎ
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻌﻮدﻛﻢ اﻟﻤﻴﻤﻮن ،ﻣﺒﺘﻬﻠﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻼه أن ﻳﺤﻴﻂ
ﺳﻤﻮﻛﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ وﻳﺤﻔﻈﻜﻢ ﺑﻌﻨﺎﻳﺘﻪ وأن ﻳﻤﺘﻌﻜﻢ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
ّ
وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وأن ﻳﺤﻔﻆ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺮاﻳﺔ ،وﻳﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟــﺮﺧــﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻴﺎدة ﺳﻤﻮﻛﻢ راﻋــﻲ ﻣﺴﻴﺮة
اﻟـﻌـﻄــﺎء وﻗــﺎﺋــﺪ رﻛــﺐ اﻟﺨﻴﺮ واﻟـﻨـﻤــﺎء ﺑ ـﻤــﺆازرة أﺧﻴﻜﻢ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﻦ ﺣﻔﻈﻜﻤﺎ اﻟﻠﻪ ورﻋﺎﻛﻤﺎ وﺳﺪد ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻋﻠﻰ دروب
اﻟﺨﻴﺮ ﺧﻄﺎﻛﻤﺎ.

وﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ ،أﻓــﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﺑــﺄن اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺎدة
وﻗ ــﻮات اذ ﺗـﻐـﻤــﺮه اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟ ـﺴ ــﺮور ﺑ ـﻌــﻮدة ﺳـﻤــﻮﻛــﻢ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ
إﻟــﻰ أرض اﻟــﻮﻃــﻦ وإﻟــﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻜﻢ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ ﻏﺎﻧﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺔ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﻠﻠﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح
ﻣﻤﺎ ﺑﻌﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺒﻴﻜﻢ ،ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ اﻟﻤﻮﻟﻰ
ﺟﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻪ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﺎء ه وﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮﻛﻢ أﺛــﻮاب اﻟﺼﺤﺔ
ً
ً
ً
ً
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وأن ﻳﺤﻔﻈﻜﻢ ﻗﺎﺋﺪا ﻣﻈﻔﺮا ورﺑﺎﻧﺎ ﻣﻮﻓﻘﺎ ﻟﻤﺴﻴﺮة ﺗﻘﺪم
اﻟﺒﻼد وﻧﻬﻀﺘﻬﺎ.

ﻣﺴﻴﺮة ﻣﺒﺎرﻛﺔ

ﻋﻮدة ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ

ﻓﺮﺣﺔ ﻏﺎﻣﺮة
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه ،رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣـﻤــﺪ ﻗــﺎل ﻓﻴﻬﺎ :ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ
ﻧـﻔـﺴــﻲ وﺑ ــﺎﻹﻧ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻗ ــﺎدة
ً
ً
وﺿﺒﺎﻃﺎ وﺿﺒﺎط ﺻﻒ وأﻓﺮادا أن ﻧﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ

وﺗـﻠـﻘــﻰ ﺳ ـﻤــﻮه ،رﺳــﺎﻟــﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣــﻦ أﺧـﻴــﻪ ﺳـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﻤﺤﻤﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺼﻬﺎ :ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ أن أرﻓﻊ ﻟﻤﻘﺎم ﺳﻤﻮﻛﻢ أﺳﻤﻰ
آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ وأﻃﻴﺐ اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻮدﺗﻜﻢ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻠﻪ
ً
إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤﻪ وأن
ﻳﻤﺘﻌﻜﻢ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﺘﻜﻤﻠﻮا ﻣﺴﻴﺮﺗﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺔ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ ودﻓﻊ ﻣﺴﻴﺮة ﻧﻬﻀﺘﻪ وﺗﻘﺪﻣﻪ وازدﻫﺎره.
وأردف :ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻲ أن أﻧﺘﻬﺰ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷؤﻛﺪ ﺑﺎﻟﻎ اﻋﺘﺰازي
ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪه ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر وﻧﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت
ً
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻴﺎدة ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﺳﻤﻲ وﺑﺎﺳﻢ ﻛﺎﻓﺔ أﺑﻨﺎء
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻬﺪ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻮﻓﺎء داﻋﻴﺎ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﺤﻔﻈﻜﻢ
ﻟﻨﺎ ﺧﻴﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﺨﻴﺮ ﺷﻌﺐ ﺗﻘﻮدون ﺑﺤﻜﻤﺘﻜﻢ وﺣﻨﻜﺘﻜﻢ ﺳﻔﻴﻨﺔ
ً
وﻃﻨﻨﺎ ﻷﻋﻠﻰ ﻗﻤﻢ اﻟﻤﺠﺪ واﻟﺮﻓﻌﺔ.
ً
وﺧـﺘــﻢ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ :ﺧــﺎﻟــﺺ ﺗـﺤـﻴــﺎﺗــﻲ وﺗـﻤـﻨـﻴــﺎﺗــﻲ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
ﻟﺴﻤﻮﻛﻢ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻌﺎدة وأن ﻳﻮﻓﻘﻜﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻳﺴﺪد

ﻋﻠﻰ دروب اﻟﺨﻴﺮ ﺧﻄﺎﻛﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺰ وﻣﺠﺪ ﻛﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ورﻓﺎه
ورﺧﺎء أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﻜﺮام.

إﻧﺠﺎزات ﻣﺸﻬﻮدة
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﻤﻮه رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ" :ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﻋﺮب ﻟﺴﻤﻮﻛﻢ
ﺑﺎﺳﻤﻲ وإﺧــﻮاﻧــﻲ اﻟ ــﻮزراء ﻋــﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﻟـﺴـﻌــﺎدة واﻻﻋ ـﺘــﺰاز ﺑﻌﻮدة
ً
ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺘﻤﻮﻫﺎ وﻛﻠﻠﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛﻢ ﺑﻔﻀﻞ دﻋﺎء
أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷوﻓﻴﺎء ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح واﻟﺸﻔﺎء.
وﺗــﺎﺑــﻊ :ﻳﻄﻴﺐ ﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة ،اﻟﺘﻲ ازداﻧــﺖ
ً
ً
ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﺮﺣــﺎ وﺳ ــﺮورا ﺑـﻌــﻮدة ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻄﺎﺋﻜﻢ
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻜﻢ اﻟﺴﺪﻳﺪة ﻣــﻦ أﺟــﻞ دﻓــﻊ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﻨﻌﻢ
ً
وﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺒﺮاﺳﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﻣﺸﻬﻮدة
ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻛﻢ اﻟﺰاﻫﺮ ،أن ﻧﺒﺘﻬﻞ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء
ﻟﺴﻤﻮﻛﻢ ﻣﺴﺘﺬﻛﺮﻳﻦ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ وإﻧﺠﺎزاﺗﻜﻢ وﻣﺂﺛﺮﻛﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗﺠﺎه
وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺬي أﺣﺒﺒﺘﻢ أﻫﻠﻪ ورﻋﻴﺘﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وأﻋﻠﻴﺘﻢ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﻴﻦ
اﻟ ــﺪول ﺣﺘﻰ أﻓــﺎء ﺧﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﺑﻔﻀﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ورؤﻳﺘﻜﻢ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ وﺑﺼﻴﺮﺗﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﺣﺮص
ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وزاد :ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ وﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺴﻤﻮﻛﻢ ﺑﻤﻮﻓﻮر
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺪوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر واﻟﻌﺰة
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺴﻤﻮﻛﻢ.
وﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﺷﻜﺮ ﺟﻮاﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﻨﺌﻴﻪ
ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺒﺮوا ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ
ً
أﺧﻮﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ ودﻋﺎء ﺻﺎدق وﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮه ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻤﻮﻟﻰ
ﻋــﺰ وﺟ ــﻞ أن ﻳــﺪﻳــﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ وأن ﻳﻮﻓﻖ
اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻳﺴﺪد اﻟﺨﻄﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ورﻓﻌﺔ ﺷﺄﻧﻪ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم وﻧﻤﻮ وازدﻫﺎر.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻴﺪت ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﻮد
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اﻷﺳﺮة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺘﻼﺣﻤﻬﺎ وﺳﺠﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﺤﻤﻴﺪة
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺗﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ وﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻫﻨﺂه ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻮدة

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ وﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ

 ...وﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ

ً
ﻣﺼﺎﻓﺤﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
 ...اﻷﻣﻴﺮ
أرﻳﺤﻴﺔ وإﺧﻼص ،اﺣﺘﻔﺎء
ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮه إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ
اﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ ،ﺑـﻌــﺪ اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﺳﻤﻮه
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة،
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻣ ـﻨ ـﺘ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎح ،ﻣ ـﺴ ـﺘــﺬﻛــﺮا
ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،رﻋ ـ ــﺎه اﻟـ ـﻠ ــﻪ ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﺮ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ،

ﻣ ـﻤــﺎ ﻛـ ــﺎن ﻟ ــﻪ أﻃ ـﻴ ــﺐ اﻷﺛ ـ ــﺮ ﻟــﺪى
ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،ﻣ ـﺠ ـﺴــﺪﻳــﻦ ﺑ ــﺬﻟ ــﻚ روح
اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮاﺣ ـ ــﺪة
ﺑﺘﻼﺣﻤﻬﺎ وﺳﺠﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟﺤﻤﻴﺪة
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ".
وﺟـ ــﺪد ﺳ ـﻤــﻮه ﺟــﺰﻳــﻞ ﺷـﻜــﺮه
واﻣـﺘـﻨــﺎﻧــﻪ ﻹﺧــﻮاﻧــﻪ ﻗ ــﺎدة اﻟــﺪول
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘــﺔ واﻟـﺼــﺪﻳـﻘــﺔ،

ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺗـ ــﻮاﺻ ـ ـﻠ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘ ـ ــﺪر ،ﻟ ــﻼﻃـ ـﻤـ ـﺌـ ـﻨ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ
ﺻـﺤـﺘــﻪ ،وﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻋ ـﺒ ــﺮوا ﻋﻨﻪ
ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻦ ﻃﻴﺐ
اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ وﺻ ـ ــﺎدق اﻟـﺘـﻤـﻨـﻴــﺎت،
ﺳﺎﺋﻼ ﺳﻤﻮه اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ
أن ﻳـﺤـﻔــﻆ اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ ،وأن
ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺮﺧﺎء
واﻻزدﻫـ ــﺎر ،وأن ﻳﻮﻓﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ

 ...اﻷﻣﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻪ وﻳﺒﺪو اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ
ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮه ورﻓﻌﺘﻪ وإﻋﻼء
ﺷﺄﻧﻪ.

اﺗﺼﺎﻻن ﻟﻠﺘﻬﻨﺌﺔ
وﺗـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘ ـ ــﻰ ﺻـ ـ ــﺎﺣـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ
ً
ً
ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ـ ــﺲ اﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻ ﻫــﺎﺗ ـﻔ ـﻴــﺎ
ﻣــﻦ ﺧ ــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ
اﻟـﻤـﻠــﻚ ﺳـﻠـﻤــﺎن ﺑــﻦ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ،

ﻣﻠﻚ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،أﻋ ــﺮب ﻓﻴﻪ ﻋﻦ
ﺗﻬﻨﺌﺘﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋــﻮدة ﺳﻤﻮه
إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ
ﺑـ ـﻔـ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻰ وﻣ ـﻨ ـﺘ ــﻪ
ً
ﺑــﺎﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﻖ واﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎح ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
ً
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻰ ﺳـ ـﻤ ــﻮه اﺗـ ـﺼ ــﺎﻻ
ً
ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﻤﺪ

ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ أﻋــﺮب ﻓﻴﻪ
ﻋﻦ ﺗﻬﻨﺌﺘﻪ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻮدة ﺑﻌﺪ
اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل اﻟـﻔـﺤــﻮﺻــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح.
وأﻋـ ــﺮب ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ ﻋﻦ
ﺑــﺎﻟــﻎ ﺷ ـﻜــﺮه وﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮه ﻋـﻠــﻰ ﻣﺎ
ّ
ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ وﻣﻠﻚ
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ ﻣ ــﻦ ﻃ ـﻴــﺐ اﻟـﻤـﺸــﺎﻋــﺮ،
ً
ﻣ ـ ـﻘـ ــﺪرا ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻳﻬﻨﺊ ﺑﺎﻟﻌﻮدة

ً
ﻣﺼﺎﻓﺤﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻄﺎوﻋﺔ
اﻷﻣﻴﺮ
ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ واﻟﻤﺒﺎرك وأﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺑـﻌــﺚ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻟﻤﻘﺎم ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ،ﺟ ــﺎء
ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ" :ﻳ ـ ـﺸـ ــﺮﻓ ـ ـﻨـ ــﻲ أن أرﻓ ـ ــﻊ
ﻟﻤﻘﺎم ﺳﻤﻮﻛﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﺳﻤﻲ
وﻧ ـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋ ــﻦ أﺑ ـﻨــﺎﺋــﻚ ﻣﻨﺘﺴـﺒﻲ
وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع أﺻ ــﺪق اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
وأﻃـ ـﻴ ــﺐ اﻷﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت ﺑـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ
ﻋــﻮدﺗ ـﻜــﻢ اﻟـﻤـﻴـﻤــﻮﻧــﺔ إﻟ ــﻰ أرض
ً
اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ ﺳــﺎﻟ ـﻤــﺎ ﻣ ـﻌــﺎﻓــﻲ ،وذﻟ ــﻚ
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺟﺮﻳﺖ ﻟﺴﻤﻮﻛﻢ ،وﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﻠﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ،داﻋـﻴﻦ
اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋـﺰ وﺟـﻞ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ
ﺳﻤﻮﻛﻢ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻌﻄﺎء ﻟﻬﺬا
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻄﺎء ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻴﺎدﺗﻜﻢ
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻜﻢ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ".

اﻷﺧ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺠ ـﺴ ــﺪ ﻋـﻤــﻖ
أواﺻــﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﻃﻴﺪة ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ واﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ واﻟﺸﻌﺒﻴﻦ
ً
اﻟـ ـﺸـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻴ ــﻦ ،ﻣـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎ ﻟ ـﻬ ـﻤــﺎ
ﻣــﻮﻓــﻮر اﻟﺼﺤﺔ ودوام اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
وﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ـﻬ ـﻤ ــﺎ وﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻛــﻞ
اﻟـ ــﺮﻓ ـ ـﻌـ ــﺔ واﻻزدﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر ﻓـ ـ ــﻲ ﻇــﻞ
ﻗﻴﺎدﺗﻴﻬﻤﺎ اﻟﺤﻜﻴﻤﺘﻴﻦ.

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﻌﺰي رﺋﻴﺲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮﻓﺎة
ﻣﻮاﻃﻦ ﺟﺮاء اﻟﺤﺮاﺋﻖ
ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺒﺮﻗﻴﺘﻲ
ﺗـﻌــﺰﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟـﻌـﻤــﺎد ﻣـﻴـﺸــﺎل ﻋــﻮن وإﻟ ــﻰ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي ،أﻋــﺮب ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺳﻤﻮه ﻋــﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻــﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ ﺑﻮﻓﺎة أﺣــﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺟــﺮاء اﻟﺤﺮاﺋﻖ
اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪة وﺑﺴﻘﻮط ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ
ً
ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻀﺤﻴﺔ ﻫﺬه
اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء وﺑﺄن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز آﺛﺎر ﻫﺬه اﻟﻜﺎرﺛﺔ.
وﺑـﻌــﺚ ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧ ــﻮاف اﻷﺣـﻤــﺪ وﺳـﻤــﻮ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎرك
واﻟﺨﺎﻟﺪ واﻟﺼﺎﻟﺢ وﺳﻔﻴﺮ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﻤﻮه

ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ وﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ

ً
ﻣﺼﺎﻓﺤﺎ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن
اﻷﻣﻴﺮ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻪ

اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣـﻤــﺪ ،ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن،
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ،ﺳﻔﻴﺮ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﺳﻴﺖ
ً
ﻣﺎﻧﺎﺑﺎن ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ ﺳﻔﻴﺮا ﻟﺒﻼده.
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اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻴﺪت ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﻮد

ﻧﻮاب ﻳﻬﻨﺌﻮن ﺑﻌﻮدة »اﻟﻌﻮد« :ﻗﺮت ﻋﻴﻨﻜﻢ ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻫﻨﺄ اﻟ ـﻨــﻮاب ﺳﻤﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻌﻮدﺗﻪ إﻟﻰ
أرض اﻟــﻮﻃــﻦ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻟــﻪ ﻣﻮﻓﻮر
اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﺑـﻌــﺪ أن
ﺗﻜﻠﻠﺖ اﻟـﻔـﺤــﻮﺻــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺟ ــﺮاﻫ ــﺎ ﺑــﺎﻟـﻨـﺠــﺎح ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت

اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻬﻨﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑـﻌــﻮدة "اﻟـﻌــﻮد":
"ﻗﺮت ﻋﻴﻨﻜﻢ ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ".
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق
ً
ً
اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ" :ﻧﺤﻤﺪ اﻟـﻠــﻪ ﺣـﻤــﺪا ﻛﺜﻴﺮا،
وﻧ ـﺜ ـﻨــﻲ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺗ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـﺜ ـﻨ ــﺎء ،ﻋﻠﻰ

ﻋﻄﺎﺋﻪ وﻣﻨﻪ ،ﺑﺮؤﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ً
ﻋﺎﺋﺪا إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ وﻫﻮ ﻣﻜﻠﻞ
ﺑﺜﻮب اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻧـﺴــﺄل اﻟﻠﻪ ﺟﻠﺖ
ﻗــﺪرﺗــﻪ أن ﻳﺤﻔﻆ ﺳـﻤــﻮه وﻳــﺮﻋــﺎه،
وﻳﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ ،وﻗﺮت
ﻋﻴﻨﻜﻢ ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ".

ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ذﻛ ــﺮ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟـﻜـﻨــﺪري أن
"اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻧ ـ ــﻮرت ﺑ ـﻌ ــﻮدة ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟـﺴـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴــﺮ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺒــﻼد ﺳﺎﻟﻤﺎ
ﻣﻌﺎﻓﻰ ،ﻓﺎﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ
ﺑﻌﺪ ،وﻧﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻄﻴﻞ ﻓﻲ

ﻋﻤﺮه وﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺒﻘﻰ
ً
ً
ً
ً
ﻟـﻨــﺎ واﻟـ ــﺪا وﻗ ــﺎﺋ ــﺪا ﺣﻜﻴﻤﺎ وأﻣ ـﻴــﺮا
ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ رﻳـ ــﺎض
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ" :اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
أﻣﻴﺮ ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﺤﻤﺪ

ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ ،وأﺳﺄل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
أن ﻳﻜﺘﺐ ﻟﺴﻤﻮك اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ً
واﻟـ ـﺴ ــﺪاد وﺗ ــﺮﺟ ــﻊ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﺳــﺎﻟـﻤــﺎ
ﻣﻌﺎﻓﻰ وﻳﺤﻔﻈﻚ ﺑﺤﻔﻈﻪ وﻛﻞ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻷرض اﻟﻄﻴﺒﺔ ،وﻳﺪﻳﻢ
ً
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار".

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻜﻨﺪري أن "اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺘﺰاﺣﻢ ﻓﻲ
اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴــﺮ ﻋ ــﻦ ﻓــﺮﺣـﺘـﻨــﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻮدة ﻛﺒﻴﺮﻧﺎ وواﻟﺪﻧﺎ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
ﻣﻦ رﺣﻠﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
وﻧﻬﻨﺊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻌﻮدﺗﻪ
ً
اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﺳﺎﻟﻤﺎ
ﻣﻌﺎﻓﻰ".
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ أﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﺻــﺎﻟــﺢ
ﻋـ ــﺎﺷـ ــﻮر أن "اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ
أﻣ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ وﻗ ــﺎﺋ ــﺪ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮﺗ ـﻬــﺎ ،أدام
اﻟﻠﻪ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺸﻜﺮ" ،ﻗﺎل
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﻌﻮد اﻟﺸﻮﻳﻌﺮ" :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ وﺻــﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ إﻟﻰ
أرض اﻟﻮﻃﻦ ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وأن ﻳﺠﻌﻠﻪ
ً
ذﺧﺮا ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ".
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴ ـﺘــﻪ ،ذﻛـ ــﺮ اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ د.
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ" :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ
اﻟ ـﺒــﺪء وﺣـﻴــﻦ اﻟـﺨـﺘــﺎم ،اﻟـﺤـﻤــﺪ ﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
ﻷرض اﻟﻮﻃﻦ ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﻟﺴﻤﻮه
واﻓ ـ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ وﺗـ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـﻌــﺎﻓ ـﻴــﺔ"،
ً
ﻣﻀﻴﻔﺎ" :إذا أﺣﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪا ﺣﺒﺐ
إﻟﻴﻪ ﺧﻠﻘﻪ" ،ﻓﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺮح اﻟﻴﻮم
ﺗﻌﻜﺲ ﺣــﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻴﻖ
وارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺴﻤﻮه.
أﻣﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﻼل اﻟﺠﻼل ،ﻓﻘﺎل:
"ﻧﻬﻨﺊ أﻧﻔﺴﻨﺎ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
واﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ أرض اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ﺑﻌﻮدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ إﻟــﻰ أرض
اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻠﻠﺖ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﺟـ ـ ــﺮاﻫـ ـ ــﺎ ﺳ ـﻤ ــﻮه
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ
ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
وأن ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻠﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺮوه".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ د .ﺧﻠﻴﻞ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ" :ﻧﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ
وﺻ ـ ـ ــﻮل أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑـﺼـﺤــﺔ
وﻋــﺎﻓ ـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ أرض اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ ،ﻗــﺮت
ﻋﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻆ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وأﻣﻴﺮﻫﺎ ووﻟــﻲ ﻋﻬﺪﻫﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺮوه".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺪﻧﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ" :ﻧﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﻣـﻌــﺎﻓــﻰ ،ﻣﻬﻨﺌﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻌﻮدﺗﻪ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ،وﺳﺎﺋﻠﻴﻦ اﻟﻠﻪ
ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮه ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ

واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وأن ﺗﻨﻌﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷﻣﻦ
واﻷﻣﺎن".
ﺑﺪوره ،أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻄﻲ
ً
أن "اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺒﺘﺴﻢ ﻓﺮﺣﺎ
ﺑـ ـﻌ ــﻮدة ﺳ ـﻤــﻮ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ إﻟـ ــﻰ أرض
اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ ﺑ ـﻘ ـﻠــﻮب ﻣ ـﻠــﺆﻫــﺎ اﻟـﻤـﺤـﺒــﺔ،
وأﻓـﺌــﺪة ﺗﻨﺒﺾ ﺑﺎﻟﻤﻮدة ،وﻋﻴﻮن
ﺗﻠﻤﻊ ﻣﺒﺘﻬﺠﺔ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ
ّ
أﺗﻀﺮع ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ،واﻻﺑﺘﻬﺎل ﻟﻠﺒﺎري
ﻧﻌﻤﺔ
ﻣﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻳﺤﺮم
أﻻ
وﺟﻞ
ﻋﺰ
ّ
وﺟ ـ ــﻮد ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺬة،
ﺻـﺒــﺎح اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟ ـﺴــﺪاد ﻓــﻲ ﺟﺪ
واﺟﺘﻬﺎد".
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻗـ ــﺎل اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﺷﻌﻴﺐ
اﻟ ـﻤــﻮزﻳــﺮي" :واﻟ ــﺪﻧ ــﺎ ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ
اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺪﻟ ـﻠ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ ،أﺟ ــﺮ
وﻋﺎﻓﻴﺔ إن ﺷــﺎء اﻟـﻠــﻪ ،ﻗ ـ ﱠـﺮت ﻋﻴﻮن
أﻫــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ" ،ذﻛــﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺒﺎرك
اﻟﺤﺠﺮف" :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﺠﻤﻊ
ﻟﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﺮ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ".
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﺧﺎﻟﺪ
ً
اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ" :ﺣ ـﻠ ـﻠــﺖ أﻫـ ــﻼ ووﻃ ــﺄت
ً
ﺳ ـﻬ ــﻼ ﻳ ــﺎ ﺳ ـﻤــﻮ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮ ،وﻧ ـﺴــﺄل
اﻟﻠﻪ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ".
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣـﺤـﻤــﺪ
اﻟﻤﻄﻴﺮ" :ﻗ ــﺮت أﻋـﻴــﻦ أﻫــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻻﺣﻤﺪ ،وأﺳــﺎل اﻟﻠﻪ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ً
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﺠﻌﻠﻪ ذﺧــﺮا
ﻟﻠﺒﻼد".
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎﻳﻒ" :ﻧﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة ﺳﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ،وﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﻤﺘﻌﻪ
ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻨﻔﻊ
ﺑﻪ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت وﺑﺮزت
ﺣـﻜـﻤـﺘــﻪ وﺧ ـﺒــﺮﺗــﻪ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓﻲ
أزﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣـﻤــﺪ ،وﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﺤﻜﻤﺘﻪ
اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ".
ﺑﺪوره ،أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ
أن "اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺮﺣﺔ ﺑﻌﻮدة أﻣﻴﺮ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﺮﻳﺢ ﻧﻔﺴﻪ
ﻷن اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ،
وﻧﻌﺪه ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ أواﻣﺮه وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
واﻻﺑـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎد ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺄزﻳ ــﻢ ،ﻓـﻠــﺪﻳـﻨــﺎ
أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ أﺟــﺰم أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻌﺪ
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ".
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اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻴﺪت ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﻮد

٥

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ّ
ﺑﻮأﺗﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ
ﺳﻔﺮاء :ﻣﺤﺒﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻟﻠﺴﻼم ﺑﻮأﺗﻪ

●

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺮي

أﻋﺮب ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮاء اﻟﻌﺮب
واﻷﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ ﻟ ـ ــﺪى اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋــﻦ
ﺳـﻌــﺎدﺗـﻬــﻢ ﺑ ـﻌ ــﻮدة ﺳـﻤــﻮ أﻣـﻴــﺮ
اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ
»رﻣ ـ ـ ــﺰ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ« إﻟ ـ ــﻰ أرض
ً
اﻟﻮﻃﻦ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ.
وﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺪى
اﻟﺒﻼد اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﺪ،
ً
ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،ﻣﻬﻨﺌﺎ
اﻷﻣ ـﺘ ـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ واﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ
واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ» :ﻗـ ّـﺮت أﻋﻴﻨﻨﺎ
ﺑﺮؤﻳﺔ ﺳﻤﻮﻛﻢ«.
وأﺿﺎف ﺑﻦ ﺳﻌﺪ أﻧﻪ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
ﺳـ ـﻤ ــﻮ اﻻﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮة ﻟ ــﺪى
اﻟﺠﻤﻴﻊ »ﻟﻤﺴﻨﺎ ﺣــﺮارة اﻟﺸﻮق
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺐ واﻷب« ،داﻋﻴﺎ اﻟﻠﻪ
ان ﻳ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﻤ ــﻮه ﻣ ــﻮﻓ ــﻮر
اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟ ـﻌــﺎﻓ ـﻴــﺔ ،وأن ﻳﻄﻴﻞ
ﻓﻲ ﻋﻤﺮه.
وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺣــﺐ
وﺗﻘﺪﻳﺮ واﻋﺘﺰاز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ وﻣﺎ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﻮه ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﻧﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻟـﻤــﺎ ﻳـﻤـﻠـﻜــﻪ ﺳ ـﻤــﻮه ﻣﻦ
ﺣﻜﻤﺔ وﺣﻨﻜﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺤﺒﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺴــﻼم ﺟـﻌـﻠـﺘــﻪ ﻳ ـﺘ ـﺒــﻮأ ﻣـﻜــﺎﻧــﺔ
ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺑﻴﻦ زﻋﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻓﺮح وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻫـ ـﻨ ــﺄ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺮي ﻟ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﻼد ﺑ ـﻨ ــﺪر
اﻟ ـﻌ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ،اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺐ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﺑـ ـﻌ ــﻮدة
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻼج،
ً
ﻣ ـﺘ ـﻘــﺪﻣــﺎ ﻟ ـﺴ ـﻤــﻮه ووﻟـ ــﻲ ﻋـﻬــﺪه
واﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﺑــﺄﺻــﺪق
اﻟ ـﺘ ـﻬــﺎﻧــﻲ وأﻃـ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﺘ ـﺒــﺮﻳ ـﻜــﺎت
ﺑـ ـﻌ ــﻮدة ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻰ
ً
رﺣـ ــﺎب وﻃ ـﻨ ــﻪ ﺳــﺎﻟ ـﻤــﺎ ﻣـﻌــﺎﻓــﻰ،
ﻣـﻤــﺎ أﺷ ــﺎع اﻟ ـﻔــﺮح واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻄﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أن ﻋــﻮدة ﺳﻤﻮه ﻫﻲ
ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻓ ــﺮح ﻏــﺎﻣــﺮ واﺑ ـﺘ ـﻬــﺎج
ﻛﺒﻴﺮ ﻷﻫﻞ ﻗﻄﺮ ،ﻗﻴﺎدة وﺣﻜﻮﻣﺔ
ً
ً
وﺷﻌﺒﺎ ،اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎ

ﺑﻴﻮم وﻳــﺪﻋــﻮن ﻟﺴﻤﻮه ﺑﻌﺎﺟﻞ
اﻟﺸﻔﺎء.
وﺗﺎﺑﻊ أن ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻤﻮه ﻫﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﺰﻳﺰة ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
ﻟﺸﻌﺐ ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ اﻟﺸﻘﻴﻖ وﻟﻜﻞ
ﻣﺤﺒﻲ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻧﻈﺮا
ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﻮه ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ
رﻓﻴﻌﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺒﻴﺮ اﻛﺘﺴﺒﻬﻤﺎ
ﺑـ ـﻤ ــﻮاﻗـ ـﻔ ــﻪ اﻟ ـﻨ ـﺒ ـﻴ ـﻠ ــﺔ وﺟ ـ ـﻬـ ــﻮده
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪرة اﻟـﻌـﻈـﻴـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ إرﺳ ــﺎء
دﻋــﺎﺋــﻢ اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار واﻟ ـﺴــﻼم ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﻓـﻜــﺎن ﻓﺨﺮا
ً
ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
وﺗـ ـﻤـ ـﻨ ــﻰ اﻟـ ـﻌـ ـﻄـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻠ ــﻪ
اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﺤﻔﻆ ﺳﻤﻮه وﻳﺮﻋﺎه
ذﺧـ ـ ـ ـ ــﺮا ﻟـ ـﻠـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﻮب
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺟﻤﻌﺎء.
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻋــﻼء اﻟـﻬــﺎﺷـﻤــﻲ" :ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺐ اﻟﻌﺮاق ،وأﺻﺎﻟﺔ
ﻋــﻦ ﻧﻔﺴﻲ وﻧـﻴــﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﺳـﻔــﺎرة
اﻟـ ـﻌ ــﺮاق ﻟـ ــﺪى اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﻧ ـﺒــﺎرك
ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺐ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟ ـﺸ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدة اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻤــﻮﻧــﺔ
ﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ أﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﺑـ ـﻌ ــﺪ رﺣ ـﻠ ـﺘــﻪ
اﻟـﻌــﻼﺟـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻜﻠﻠﺖ ،ﺑﺤﻤﺪ
اﻟﻠﻪ وﻓﻀﻠﻪ ،ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ،ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ
ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
واﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺪﻳﺪ".
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﻬ ــﺎﺷـ ـﻤ ــﻲ "وﻣ ـ ــﺎ
ﻣـﺸــﺎﻋــﺮ اﻟ ـﻔــﺮح واﻟ ـﺴ ــﺮور اﻟﺘﻲ
ﻋﻤﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ إﻻ دﻟﻴﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻋـﻤـﻴــﻖ اﻟ ـﺤــﺐ واﻻﺣـ ـﺘ ــﺮام
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻜ ـﻨــﻪ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻷﻣـﻴــﺮه وﻗــﺎﺋــﺪه ،اﻟــﺬي
ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻵن ﻣﻦ رﺧﺎء وازدﻫﺎر
وأﻣ ـ ـ ــﻦ وأﻣـ ـ ـ ـ ــﺎن ،وﻗـ ـ ــﺪ ﺳــﺎﻫ ـﻤــﺖ
ﺣـﻜـﻤـﺘــﻪ وﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﺘــﻪ اﻟــﺮﺷ ـﻴــﺪة
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪة ﻓﻲ إﻃﻔﺎء
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒ ـ ــﺎق ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺟـ ـﻬ ــﻮد
اﻟﺴﻼم واﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ اﺳ ـﺘ ـﺤــﻖ ﺑـ ـﺠ ــﺪارة ﻟﻘﺐ
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ".
وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ-
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ اﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﺖ ،ﻓ ـ ــﻲ ﻇــﻞ
ﺗ ــﻮﺟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎت ﺳـ ـﻤ ــﻮه اﻟـ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪة

وﺑـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ أﺷـﻘــﺎﺋــﻪ اﻟ ـﻘــﺎدة ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق ،ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر واﻻزدﻫﺎر ﻟﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ،
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ.
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺮ

اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻣــﺎﻳـﻜــﻞ
داﻓﻨﺒﻮرت »ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،أرﺣﺐ ﺑﻌﻮدة
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺒ ــﻼد،
وﻧ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرك اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ

اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻔﺮﺣﺔ ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮه
و ﻫــﻮ ﺑﺘﻤﺎم اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﺴﻤﻮه دوام اﻟﺼﺤﺔ
واﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮة ﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻓــﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت«.

ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـﻬ ـ ـﺘ ـ ــﻪ ،ﻫ ـ ـﻨ ـ ــﺄ ﺳ ـﻔ ـﻴ ــﺮ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻴﻐﻴﻞ
اﻳـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪرو ،ﺳ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋ ــﻮدﺗ ــﻪ اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴــﺪة إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺒ ــﻼد،

ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻳـﺴـﻴــﺪرو ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ :ﻳﻄﻴﺐ
ﻟ ــﻲ أن أﻧ ـﺘ ـﻬــﺰ ﻫـ ــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ

ﻷﻗــﺪم اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ واﻟﺘﺒﺮﻳﻚ ﺑﺎﺳﻢ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ إ ﻟــﻰ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪﻳـ ــﻖ ﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة
ﺻــﺎ ﺣــﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ إﻟﻰ
أرض اﻟﻮﻃﻦ.
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اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻴﺪت ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﻮد

اﻟﻮزراء ﻳﻬﻨﺌﻮن ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ...وﻓﺎء ﻟﻠﻌﻄﺎء
ﻫﻨﺄ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح.
اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ًاﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﻮدة
وأﺟﻤﻊ ً
ﺳﻤﻮه ﺗﻌﺒﻴﺮا ﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻦ ﺻﺪق ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
وﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ ،ووﻓﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ًﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وأﻟﺴﻨﺘﻬﻢ
ﺗﻠﻬﺞ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﻟﺴﻤﻮه ﺑﻌﻮدﺗﻪ ﺳﺎﻟﻤﺎ إﻟﻰ أداء دوره ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة
اﻟﻮﻃﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻋ ـﺒ ــﺮ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟـ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء اﻧــﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻋ ـ ـ ــﻦ أﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻖ ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮح
واﻟـ ـﺴ ــﺮور واﻻرﺗ ـ ـﻴـ ــﺎح ،ﺑ ـﻌــﻮدة
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ اﻣـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ ﻟﻮﻃﻨﻪ
ﻣﺸﺎﻓﻰ ﻣﻌﺎﻓﻰ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻓﺤﻮﺻﺎﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
و ﺑـﻬــﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة
ﺗﻘﺪم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء »ﺑﺨﺎﻟﺺ
اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻚ ﻟﺴﻤﻮ وﻟﻲ

اﻟـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ وﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ،
ﺳ ــﺎﺟ ــﺪﻳ ــﻦ ﻟ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﻘــﺪﻳــﺮ
ﺣﻤﺪا وﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﻓﻀﻠﻪ
ّ
وﻧﻌﻤﺘﻪ ﺑﻌﺪ ان ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه
ﺑ ــﺎﻛـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻔـ ــﺎء ،وﻋـ ــﻮدﺗـ ــﻪ
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﻤﻌﻬﻮد ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ وأﻫﻠﻬﺎ
اﻷوﻓﻴﺎء ،وﻗﻀﺎﻳﺎ أﻣﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳ ــﻼﻣـ ـﻴ ــﺔ ،وﻧ ـﺴــﺄﻟــﻪ ﺗـﻌــﺎﻟــﻰ
أن ﻳ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ واﻟ ــﺪﻧ ــﺎ اﻟـﻐــﺎﻟــﻲ
وﻗﺎﺋﺪ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺪﻳﺪ ،وأن
ﻳ ـﺤ ـﻔــﻆ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ ﺳــﻮء
وﻣـ ـﻜ ــﺮوه ،ﺗ ـﺤــﺖ راﻳ ـﺘ ــﻪ وﺳـﻨــﺪ

ﻋﻀﺪه ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ«.

واﻟﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺪورﻫﺎ ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ وزﻳـ ــﺮة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـﺸــﺆون
اﻹﺳﻜﺎن د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ،إن
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣ ـﻤــﺪ ﺣـﻤــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وأﻫـﻠـﻬــﺎ
ً
ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ" ،وﻛــﺎن وﻣــﺎ زال داﺋﻤﺎ
ً
أﺑﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ــﺖ ﺑ ـ ــﻮﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮي ،ﻓــﻲ
ﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺢ ﺻ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﻲ أﻣ ـ ـ ـ ــﺲ،
ﺑ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ــﻮدة ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻣــﻦ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ،
أن ﻣ ــﺂﺛ ــﺮ ﺳ ـﻤ ــﻮه وﻋ ـﻄ ـﻔــﻪ ﻋـﻠــﻰ
أﺑﻨﺎﺋﻪ ﺟﻌﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ً
ً
واﻟـﻤـﻘـﻴـﻤـﻴــﻦ ﺻ ـﻐ ـﻴ ــﺮا و ﻛـﺒـﻴــﺮا
ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻈ ــﺮون ﻋ ـ ـ ــﻮدة ﺳـ ـﻤ ــﻮه إﻟ ــﻰ
أرض اﻟﻮﻃﻦ.
وأوﺿﺤﺖ أن ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻦ ﺻــﺪق ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻴﻦ
اﻷب وأﺑ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻪ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أن
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗ ـﻔ ــﺮح ﺑــﺄﻣ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻗــﺎﺋــﺪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ورﻣﺰ اﻟﻌﻄﺎء ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أن ﻗﻠﻮب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وأﻟﺴﻨﺘﻬﻢ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗـﻠـﻬــﺞ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﻋ ــﺎء ﻟـﺴـﻤــﻮه

أﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور
ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮه
ﻣﻌﺎﻓﻰ

اﻟﺼﺎﻟﺢ

ً
ً
وﻋﻮدﺗﻪ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻐﻤﻮرا ﺑﺘﻤﺎم
اﻟﺼﺤﺔ وﻣﻮﻓﻮر اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وذﻛﺮت أن ﺳﻤﻮه اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺧﺒﺮﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ُ
وﺑﻌﺪ
رؤﻳ ـﺘــﻪ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ وﻧـﻈــﺮﺗــﻪ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ أن ﻳـﻨـﻘــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ً
ً
ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ً
ودﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﺎ ،ﻻﻓ ـﺘــﺔ إﻟ ــﻰ دور
ﺳـﻤــﻮه ﻓــﻲ وﺿــﻊ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وأﺧــﺬه ﻋﻠﻰ
ً
ﻋــﺎﺗـﻘــﻪ اﻟـ ــﺪور اﻟـﺤـﻴــﻮي ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ً
ً
ً
وإﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎ وﻋ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺎ وﺧـﻠـﻴـﺠـﻴــﺎ
ﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣــﻦ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ
واﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﻛﻠﻤﺔ وﻓﺎء
وﻋ ـ ّـﺒ ــﺮ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ وزﻳ ــﺮ
اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ د .ﺣ ــﺎﻣ ــﺪ
اﻟ ـﻌــﺎزﻣــﻲ ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑـﻌــﻮدة
ﺳ ـﻤــﻮ أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺒ ــﻼد .وﻗـ ـ ــﺎل ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ" ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻲ
وﻋﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ وزارﺗــﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺪﻋﻮ اﻟﻌﻠﻲ
اﻟﻘﺪﻳﺮ ان ﻳﺤﻔﻆ ﺳﻤﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ،
وان ﻳـﻤـﺘـﻌــﻪ ﺑ ـﻤ ــﻮﻓ ــﻮر اﻟـﺼـﺤــﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ".
وأﻛ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎزﻣ ـ ــﻲ أن ﻓ ــﺮﺣ ــﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋـ ــﻮدة ﺳ ـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ ﻟـﻴـﺴــﺖ إﻻ
ﻛـﻠـﻤــﺔ وﻓـ ــﺎء ﺗ ـﺠ ــﺎه ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ وواﻟ ــﺪ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻠﻌﻄﺎء واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﻟ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ واﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ
واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
و ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ أن ﺳـ ـﻤ ــﻮه

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
وأﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﻠﺒﻪ

وﺳﺎم ﻓﺮح ﻋﻠﻰ
ﺟﺒﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﺑﻌﻮدة اﻟﻮﻃﻦ
إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ

اﻟﻔﺮﺣﺔ ﺑﻌﻮدة
اﻷﻣﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ
وﻓﺎء ﺗﺠﺎه
ﻗﺎﺋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻓﺮﺣﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ

ﺑﻮﺷﻬﺮي

اﻟﻌﺎزﻣﻲ

اﻟﺸﻌﻠﺔ

اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ

ﺻــﺎﺣــﺐ ﻣـﺴـﻴــﺮة ﺧ ــﺎﻟ ــﺪة ،ﻟﻴﺲ
ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ
ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻟﻪ
ﺑـﺼـﻤــﺎت واﺿ ـﺤــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﺎﻋﻲ
اﻟﺴﻼم واﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ،وﻫــﻮ ﻗﺎﺋﺪ
اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وأ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أن ﻛـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـﻨـ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ــﻲ
اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻ ﻳــﻮﻟــﻮن ﺟـﻬــﺪا ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺸﺒﺎب ،ﺳﻌﻴﺎ
ﻣﻨﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗــﺮﺟـﻤــﺔ رؤﻳ ــﺔ ﺳﻤﻮه
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟــﺮأس اﻟﻤﺎل
اﻟﺒﺸﺮي ،وإدراﻛﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
دور اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﻨﺤﻬﻢ
اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـ ــﻼزﻣ ـ ــﺔ ﻟ ـﻴ ـﺼ ـﺒ ـﺤــﻮا
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪة  ،2035واﻟﺴﻴﺮ
ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﺟﻮه ﻛﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷرض اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وأﺿﺎف أن ﻋﻮدة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
إﻟ ــﻰ وﻃ ـﻨــﻪ وﺷ ـﻌ ـﺒــﻪ ﻫ ــﻲ "ﻋ ــﻮدة
ً
اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ إﻟ ــﻰ اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ" ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻫﻮ اﻟﻮﻃﻦ وﺻﻤﺎم
اﻷﻣﺎن ورﺑﺎن ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻄﺎع ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ إﻟــﻰ ﺑﺮ اﻷﻣــﺎن
ﺑـﻜــﻞ ﺣﻨﻜﺔ واﻗ ـﺘ ــﺪار ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ
ﻣﻦ ﺗﻼﻃﻢ اﻻﻣﻮاج وﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪة
اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻨﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل إن ﺧ ـﺒ ــﺮ ﻋ ـ ـ ــﻮدة ﺳـﻤــﻮ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﻦ رﺣ ـﻠــﺔ اﻟـﻌــﻼج ﻛـﺸــﻒ
ﻣـ ــﺪى ﺗ ــﻼﺣ ــﻢ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ً
وﺗـ ـﻌ ــﺎﺿ ــﺪه ﻣـ ــﻊ ﺑ ـﻌ ــﺾ ﺑ ـﻌ ـﻀــﺎ
وﻣـ ـ ــﻊ أﺳ ـ ـ ــﺮة آل اﻟـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح وﻣ ــﻊ
ﻗﺎﺋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻳﺎدي
ً
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﻣﺆﻛﺪا أن أﻳﺎدي ﺳﻤﻮه
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﻄﺖ ﻣﺸﺎرق اﻷرض
وﻣﻐﺎرﺑﻬﺎ.
ودﻋ ــﺎ أن "ﻳــﺪﻳــﻢ اﻟـﻠــﻪ ﻋــﺰ وﺟﻞ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻣ ـ ــﻮﻓ ـ ــﻮر اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
وﻳ ـﻠ ـﺒ ـﺴــﻪ ﺛ ــﻮب اﻟ ـﻌــﺎﻓ ـﻴــﺔ وﻳ ـﻤــﺪه
ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺪ وﻳ ـﺤ ـﻔ ــﻆ ﻟـﻨــﺎ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﻳ ــﺪﻳ ــﻢ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻋ ـﻠــﻰ
ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻮﻓﻲ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن
ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺣـﻜـﻤــﺔ ﺳ ـﻤــﻮه ورﻋــﺎﻳـﺘــﻪ
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ".

ﺳ ـﻤ ــﻮه وإﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻮدة.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻌـﻔــﺎﺳــﻲ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣ ــﺲ ،إن ﻣــﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻓﺮﺣﺔ ﻏﺎﻣﺮة ﻓﻲ ﻗﻠﻮب
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻮدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﻤﺜﻞ دﻻﻟﺔ
ﺑـ ـ ــﺎرزة ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ـﻤــﻖ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﺎﻛﻢ وأﺑﻨﺎﺋﻪ.
ً
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻳـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ أﻳـ ـﻀ ــﺎ
ً
ﻣ ـ ـ ــﺆﺷ ـ ـ ــﺮا ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻗـ ـ ـ ــﻮة اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاﺑـ ــﻂ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺪ ﻣ ــﻦ أﻫــﻢ
اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ّ
ﻣﻴﺰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺎ
ً
دوﻟﺘﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ،وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ
ﺑـ ــﺎﻷﺳـ ــﺮة اﻟـ ـﺤ ــﺎﻛـ ـﻤ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻫــﻲ
ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأوﺿــﺢ أن اﻷﻳ ــﺎدي اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻟـ ـﺼ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ اﻣ ـ ـﺘـ ــﺪت إﻟ ــﻰ
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ أﺟ ـﻤــﻊ ﻟـﺘـﺘــﺮك ﺑﺼﻤﺎﺗﻬﺎ
اﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻄ ــﺎءة واﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ
ﻓــﻲ ﺷـﺘــﻰ اﻟ ـﻨــﻮاﺣــﻲ واﻟـﻤـﺠــﺎﻻت
ً
ﻟﺘﺮﺳﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺐ ﺳﻤﻮه
ً
أﻣ ـﻴــﺮا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧـﺴــﺎﻧــﻲ واﻗـﺘــﺮن
اﺳﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺒﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ودﻋــﺎ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ إﻟــﻰ اﻟﻤﻮﻟﻰ
ﻋﺰ وﺟــﻞ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
وأن ﻳــﺪﻳــﻢ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣ ــﻦ واﻷﻣ ــﺎن
ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن إن
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺗ ـﻌ ـﻴــﺶ ﻓ ــﺮﺣ ــﺔ ﻛ ـﺒــﺮى
ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﱠ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻌﺪ أن َﻣــﻦ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـ ـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ـ ـ ــﺎن ،ﻓ ــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ" :ﻧﻬﻨﺊ أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺟﻤﻴﻊ
أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ،وﻧﺪﻋﻮ اﻟﻤﻮﻟﻰ
ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه ﻧﻌﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﻗﻴﺎدة ﺳﻤﻮه اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن ،ورﻓﻌﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ".
وأﻛ ــﺪ أن اﻟ ـﻔــﺮﺣــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳ ـﻌ ـﻴ ـﺸ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﻮن
واﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﻮن ﻋ ـﻠ ــﻰ أرض ﻫ ــﺬه
اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﻄ ـﻴ ـﺒــﺔ ﺗ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻣـﻜــﺎﻧــﺔ
ﺻ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﻮ ﻓ ـ ــﻲ ﻗـ ـﻠ ــﻮب
ً
اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮون داﺋﻤﺎ
أﻧ ــﻪ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺑـﻤــﻮاﻗـﻔــﻪ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ
ﻣﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
و ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل إن ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬا ا ﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﻮر
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫــﻮ ﺳﻤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟـ ـﺤ ــﺎﻛ ــﻢ واﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮم ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا
إﻟـ ـ ــﻰ أن "ﺧ ـ ـ ـ ــﺮوج اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ
واﻧﺪﻓﺎﻋﻬﻢ اﻟﻌﻔﻮي اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ
ﻗﻠﻮب ﺻﺎدﻗﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﻤﻮه
وﺗـﻬـﻨـﺌـﺘــﻪ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﻮدة اﻟـﻤـﻴـﻤــﻮﻧــﺔ
ً
ﺳ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﻌــﺎﻓــﻰ ﻷرض اﻟــﻮﻃــﻦ
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺑﻴﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺴﻤﻮه".

وﺳﺎم ﻓﺮح
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻫﻨﺄ وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف
واﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون اﻹﺳـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓـﻬــﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻮدﺗﻪ
ً
ﺳــﺎﻟ ـﻤــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺒــﻼد ﺑ ـﻌــﺪ اﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ ،إن ﻋﻮدة ﺻﺎﺣﺐ
اﻟـﺴـﻤــﻮ ﺑـﻌــﺪ إﺟ ـ ــﺮاء ﻓـﺤــﻮﺻــﺎت
ﻃ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻧ ــﺎﺟـ ـﺤ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة وﺳ ـ ـ ــﺎم ﻓ ـ ــﺮح اﻋ ـﺘ ـﻠــﻰ

ﻓﺮﺣﺔ ﻏﺎﻣﺮة
وأﻋ ـ ـ ـ ــﺮب وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪل وزﻳـ ــﺮ
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ
د .ﻓ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻔــﺎﺳــﻲ ﻋ ــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋــﻮدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ،
ً
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺒ ــﻼد ،راﻓ ـﻌ ــﺎ أﺳ ـﻤــﻰ آﻳ ــﺎت
اﻟـﺘـﻬــﺎﻧــﻲ واﻟـﺘـﺒــﺮﻳـﻜــﺎت إﻟ ــﻰ ﻣﻘﺎم

اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻤﻌﺘﻮق :ﻫﻠﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺸﺎﺋﺮ اﻟﺨﻴﺮ ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮﻛﻢ
ﻫـﻨــﺄ رﺋـﻴــﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣـﻴــﺮي د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻌﺘﻮق
ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ
ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﻌﺘﻮق ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ﺑﻬﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ» :ﻟﻘﺪ ﺗﻬﻠﻠﺖ وﺟﻮﻫﻨﺎ واﻧﺸﺮﺣﺖ ﺻﺪورﻧﺎ

وﺗﻌﺰزت آﻣﺎﻟﻨﺎ وﻫﻠﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺸﺎﺋﺮ اﻟﺨﻴﺮ ﺑﻌﻮدﺗﻜﻢ
ً
اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ،اﻟﺘﻲ داﺋﻤﺎ ﺗﻠﻬﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺾ
ّ
ﺑﺤﺒﻜﻢ ،وﻇﻠﺖ ﺗﺒﺘﻬﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻤﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء
اﻟﻌﺎﺟﻞ ،وأن ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻜﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮء وأن ﺗﻜﻠﻞ
ﻓﺤﻮﺻﺎﺗﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح«.
وأﺿﺎف» :ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻚ ﻗﻠﻮب أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺤﺒﻲ اﻟﺨﻴﺮ

ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﺗﺮدﻳﺪ آﻳﺎت اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﻌﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ واﻓﺮ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم
اﻟـﻌــﺎﻓـﻴــﺔ ،وﻧ ـﺴــﺄل اﻟـﻠــﻪ ﺟـﻠــﺖ ﻗــﺪرﺗــﻪ أن ﻳﻠﺒﺴﻜﻢ ﺛــﻮب
اﻟﺼﺤﺔ ودﺛــﺎر اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وأن ﻳﻄﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻛﻢ اﻟﻤﺪﻳﺪ
ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد«.

اﻟﺪﻋﻴﺞ :ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮح أﻛﺪت
أﺻﺎﻟﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ ووﺣﺪة ﺻﻔﻪ
ﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـ ـ »ﻛــﻮﻧــﺎ« اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺒﺎرك اﻟﺪﻋﻴﺞ إن ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮح
اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮ
أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻼد اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح
اﻷﺣﻤﺪ إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﺳﺎﻟﻤﺎ
ﻣـ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻰ أﻛـ ـ ـ ــﺪت أﺻـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺷـﻌــﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ووﺣﺪة ﺻﻔﻪ.
وأﻋ ـ ـ ــﺮب اﻟ ــﺪﻋـ ـﻴ ــﺞ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ أﻣـ ـ ـ ــﺲ ،ﻋـ ــﻦ ﺳـ ـﻌ ــﺎدة

أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ وﻓﺮﺣﺘﻬﻢ
اﻟـ ـﻌ ــﺎرﻣ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌ ــﻮدة اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎرﻛ ــﺔ
ﻟﺤﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن دﻋ ـ ــﻮات اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﻟﺴﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮح اﻟﻔﻴﺎﺿﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻋ ـﻤــﺖ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﺑـﺘـﻬــﺎﺟــﺎ
ﺑ ـﻌ ــﻮدة ﺳ ـﻤ ــﻮه ﺳــﺎﻟ ـﻤــﺎ ﻣـﻌــﺎﻓــﻰ
أﻛـ ـ ــﺪت أﺻ ــﺎﻟ ــﺔ ﺷ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
وﺟﺴﺪت وﺣﺪة ﺻﻔﻪ وﺗﻼﺣﻤﻪ
واﻟﺘﻔﺎﻓﻪ ﺣﻮل ﻗﻴﺎدﺗﻪ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.
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اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻴﺪت ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﻮد
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ ﺑﻌﻮدة اﻷﻣﻴﺮ

اﻟﺠﺎﺳﻢ :ﻋﻮدة ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻟﻘﺎﺋﺪﻧﺎ وﺣﻜﻴﻤﻨﺎ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺒﻨﺎء واﻻزدﻫﺎر ﻟﻜﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ

ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪاﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋ ــﻮدة ﺳـﻤــﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒــﺎح اﻻﺣ ـﻤــﺪ
ﺳ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺎ إﻟـ ــﻰ أرض اﻟ ــﻮﻃ ــﻦ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة ،ﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ
ﺷ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮط اﻟ ـ ـﺠـ ــﻮﻳـ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺒـﻨــﻰ اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب رﻗ ــﻢ (T4) 4
ﻓــﺮﺣـﺘـﻬــﻢ ﺑــﺎﻻﺣ ـﺘ ـﻔــﺎل ﺑــﺎﻟـﻌــﻮدة
اﻟـ ـﻐ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ـ ـﻠـ ــﻮب ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻋ ـﺒــﺮ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ
اﻟ ـﺠ ــﺎﺳ ــﻢ ﻋ ــﻦ ﺳ ـﻌ ــﺎدﺗ ــﻪ ﺑ ـﻌــﻮدة
ً
ً
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻏﺎﻧﻤﺎ
إﻟﻰ رﺑــﻮع وﻃﻨﻪ اﻟﺤﺒﻴﺐ وﺑﻴﻦ
ﺷﻌﺒﻪ وأﻫﻠﻪ اﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل» :ﻋـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻗــﺎﺋــﺪﻧــﺎ
وﺣـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎ ﺻ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ
ً
أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻣ ـﺘــﻮﺟــﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وﻧﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ﻟﺘﻜﻤﻞ ﻛﻮﻳﺘﻨﺎ
اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺒﻨﺎء
واﻻزدﻫ ـ ــﺎر ﺗـﺤــﺖ ﻗ ـﻴــﺎدة ﺳﻤﻮه
وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ«.
وأﺿﺎف» :ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﺗﺸﺎرك
اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟـ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺮﻳ ــﻦ واﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﻣـﺒـﻨــﻰ اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب رﻗ ــﻢ  4ﻓﺮﺣﺘﻬﻢ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻬﺬا اﻟـﻴــﻮم اﻟﺒﻬﻴﺞ
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﺘ ـﻈ ــﻞ ذﻛـ ـ ـ ـ ــﺮاه ﺧ ــﺎﻟ ــﺪة
ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻠ ــﻮب ﺟ ـﻤ ــﻮع اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ«.
وأردف» :ﺑﺎﺳﻤﻲ وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﺧــﻮاﻧــﻲ أﻋ ـﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟـ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ
واﻹدارة ا ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻳــﺔ و ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴ ــﻼﻣ ــﺔ ﻟـ ـﺼ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤ ــﻮ
أﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻔ ـ ــﺪى وﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻌ ــﺐ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ« ،ﺳــﺎﺋــﻼ اﻟـﻠــﻪ
ﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻨ ــﺎ اﻟـ ـﻐ ــﺎﻟ ــﻲ دوام اﻟ ـﻌ ــﺰة
واﻟﺮﻓﻌﺔ واﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن.
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اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻴﺪت ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﻮد

ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ :اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻌﻮدة اﻷﻣﻴﺮ ﻳﺠﺴﺪ ﺣﺐ ﻗﺎﺋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أﻛﺪت أن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺴﻤﻮه ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻜﻤﺘﻪ وﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮدة »ﻧﻮرت اﻟﺪﻳﺮة«
ﻗﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ إن ﻋﻮدة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
أﺷﺎﻋﺖ اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟﺴﺮور
ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺟﺴﺪت
اﻟﺘﻔﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﺣﺒﻬﻢ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﻫ ـﻨــﺄت ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ إﻟﻰ أرض
ً
اﻟﻮﻃﻦ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ ،ﻣﺸﻴﺮة
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻔــﺮﺣــﺔ اﻟ ـﻐــﺎﻣــﺮة ﻟﻠﺸﻌﺐ
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘــﻲ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻼد
ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،وﻣ ــﺆﻛ ــﺪة أن
ﻋ ــﻮدة ﺳـﻤــﻮه أﺷــﺎﻋــﺖ اﻟﺒﻬﺠﺔ
واﻟ ـﺴ ــﺮور ﻓــﻲ ﻧ ـﻔــﻮس اﻟﺠﻤﻴﻊ
وﺟ ـﺴ ــﺪت اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
وﺣﺒﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﺗ ـﻘــﺪم اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟﺒﻴﺖ
اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺑﺨﺎﻟﺺ
اﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎﻧ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ ﻣـ ـﻘ ــﺎم ﺻــﺎﺣــﺐ
اﻟﺴﻤﻮ وإﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
داﻋﻴﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ أن ﻳﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻤﻮه ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻴﻈﻞ اﻟﻌﻮن واﻟﺴﻨﺪ واﻟﻤﻠﻬﻢ
ﻟـ ـﻜ ــﻞ أﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ــﻮﻃـ ـ ــﻦ ،ﺣ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺣ ــﺪﺗـ ـﻬ ــﺎ وأﻣ ــﺎﻧـ ـﻬ ــﺎ
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮارﻫ ـ ــﺎ ،وﺳ ـﻤ ـﻌ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
اﻟﻤﺘﻸﻟﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وأﺿـ ــﺎف اﻟـﻌـﺘـﻴـﺒــﻲ :ﺧﻄﺎﻛﻢ
اﻟـﺴــﻮء ﻳــﺎ ﺳﻤﻮ اﻷﻣـﻴــﺮ وﺑﻘﻴﺖ
ً
ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻮب أﺑﺪ اﻟﺪﻫﺮ ﺗﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ
رؤوس أﺑ ـﻨــﺎﺋــﻚ وﻣ ـﺼــﺪر ﻓﺨﺮ

واﻋـﺘــﺰاز ﺑﻜﻞ أﻋﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ،
وﺧﺼﺎﻟﻚ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ،وإﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻚ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻓـ ــﺎﺿـ ــﺖ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﻴ ــﺪ
واﻟ ـﻘــﺮﻳــﺐ واﻟ ـﻌ ــﺪو واﻟ ـﺼــﺪﻳــﻖ،
دﻣ ـ ـﺘ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻠـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺘ ـﺴ ــﻊ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،واﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺼﻒ
ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻜﻴﻢ ،واﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺰﻳﻞ اﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﻴﻖ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺸﻴﺦ
ﻃﺎرق اﻟﻌﻴﺴﻰ إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻠﻬﺎ
ﺗ ـﻌ ـﻴــﺶ ﻓ ــﺮﺣ ــﺔ ﻏ ــﺎﻣ ــﺮة ﺑ ـﻌــﻮدة
ً
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ
ً
إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ،ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻠﻪ أن
ﻳﻠﺒﺴﻪ ﺛﻮب اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
وأن ﻳﺤﻔﻈﻪ و ﻳـﺤـﻔــﻆ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وأﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺮ وﺳﻮء.

ﺣﺐ اﻷﻣﻴﺮ
ﺑﺪوره ،أوﺿﺢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﺮ أن ﻋﻮدة ﺳﻤﻮه
أﺷــﺎﻋــﺖ اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟ ـﺴــﺮور ﻓﻲ
ً
ﻧـ ـﻔ ــﻮس اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ ،ﻣ ـ ــﺆﻛ ـ ــﺪا أن
اﻻﺟـ ـﻤ ــﺎع ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ــﺐ ﺳ ـﻤــﻮه ﻟﻢ
ﻳﺄت ﻣﻦ ﻓﺮاغ.
ِ
وأﺿ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺠ ــﺎﺳ ــﺮ أن ﺣــﺐ

اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮه،
وﻣـ ــﺎ ﺗ ـﻜ ـﻨــﻪ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﻮب اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
واﻹﺳـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ اﺣـ ـﺘ ــﺮام
ً
وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﺄﺗﻲ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﺤﻜﻤﺔ
وﻋ ـﻘ ــﻼﻧ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ،وﻣ ــﻮاﻗ ـﻔ ــﻪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،أﻋ ـ ـ ــﺮب رﺋ ـﻴــﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻣ ــﻮﺳ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ ﻋﻦ
ﺧــﺎﻟــﺺ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺑـﻌــﻮدة ﺳﻤﻮ
أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد ﻣــﻦ رﺣ ـﻠــﺔ اﻟـﻌــﻼج
إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ.

ﻋﻴﺪ وﻓﺮﺣﺔ
وﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎق ﻣـﺘـﺼــﻞ ،ﻫـﻨــﺄت
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﻺﺧ ــﺎء
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺐ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ
واﻷﻣﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮه.
واﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ رﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
راﻛﺎن ﺑﻦ ﺣﺜﻠﻴﻦ ،أن ﻫﺬا اﻟﻴﻮم
ﻋﻴﺪ و ﻓــﺮ ﺣــﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻨﺎ ﻛﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﻮل ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﺔ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻤــﻮ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷزﻣـ ــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﺮ

ً
ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
ذاﺗــﻪ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﺪى ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻧ ـﻈــﺮا ﻟـﻌـﻄــﺎﺋــﻪ اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧــﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺪود.
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
اﻟﻔﺨﺮي ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ م.
ﻃﻼل اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ،ان اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤـ ــﻲ واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﻲ ﻋ ـﻜــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎف اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ وﺣـﺒـﻬــﻢ
اﻟـ ـﻜـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺋـ ــﺪ اﻻﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ،
وﺳ ـﻴ ـﺨ ـﻠــﺪ ﻟ ـ ــﺪى اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﻦ
واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل ﻛﻞ
اﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﻘـ ـﺤـ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ أن
اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎف
ﺣ ـ ــﻮل ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎدة ﺳـ ـﻤ ــﻮه ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﺒــﻮر
ﺑـﻤـﺴـﻴــﺮة اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﻰ ﺿﻔﺎف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻷﻣــﻦ واﻷﻣ ــﺎن واﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ
ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻧﺎدي اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ازداﻧﺖ واﺟﻬﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻮر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
ً
وﻋﺒﺎرات اﻟﻔﺮح ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﻮدة ﺳﻤﻮه ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ,وﺗﺘﻮاﺻﻞ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺖ ﺑﻬﺠﺘﻬﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.
وﻣﻦ ﻻﻓﺘﺎت اﻟﻔﺮح ﺑﺎﻟﻌﻮدة ،رﻓﻊ ﻧﺎدي اﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ إﺣﺪى اﻟﺒﻄﻮﻻت،
ﺻﻮرة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻣﻊ ﻋﺒﺎرة "ﻧﻮرت اﻟﺪﻳﺮة".

»اﻟﺸﻬﻴﺪ« و»اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ« ﻳﻮزﻋﺎن ﻫﺪاﻳﺎ »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ« :اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻨﺼﺖ ﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺳﻤﻮه واﻷﻣﻴﺮ ﺷﻤﻠﻨﺎ ﺑﻌﻄﻔﻪ اﻷﺑﻮي

ﻫﻨﺄت اﻟﻮﻛﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻻﻣﻴﺮي
اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻤـﻜـﺘــﺐ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺪ
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﺳﺮ اﻟﺸﻬﺪاء
ﺑﻌﻮدة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻤﺎ اﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ" :ﻧ ـﻬ ـﻨ ــﺊ أﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻨــﺎ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟـﻌــﺰﻳــﺰة ،وﻧــﺮﻓــﻊ أﻳﺪﻳﻨﺎ
ﻣﺘﻀﺮﻋﻴﻦ ﺷــﺎﻛــﺮﻳــﻦ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﻮﻟــﻰ
اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻋﻮدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
إ ﻟ ــﻰ أرض ا ﻟ ــﻮ ﻃ ــﻦ ،ﻟﻴﻜﻤﻞ ﻣﺴﻴﺮة
ﻗـﻴــﺎد ﺗــﻪ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ،
وا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺪ ﻓـﻌـﻨــﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﺒﻠﺪﻧﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
رﻓﻌﺘﻪ وازدﻫﺎره" ،ﻣﺆﻛﺪة أن "اﻟﺪﻳﺮة
ﻧ ـ ـ ــﻮرت ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻮره ،وأﺷ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺖ ﺷـﻤــﺲ
اﻟــﻮﻃــﻦ ﺑــﻮﺻــﻮﻟــﻪ ،اﻟ ـﻠــﻪ ﻳــﺪﻳـﻤــﻪ ﻟﻨﺎ
وﻳﺤﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺮ".
وﺑـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ ،ﻗـ ــﺎم ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺸﻬﻴﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ
اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ إﻟﻰ أرض
اﻟﻮﻃﻦ ﻓﺮﺣﺎ ﺑﻘﺪوم ﺳﻤﻮه.

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﺣﺘﻔﺎء ﺑﻌﻮدة اﻷﻣﻴﺮ

»اﻟﺤﺮس« و»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«ً :اﻹﻓﺮاج
ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺎ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋ ــﻮدة ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣـﻴــﺮ اﻟﺒﻼد
ً
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ،أﺻﺪر
ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
ً
اﻟﻔﺮﻳﻖ م .اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح ﻗﺮارا ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ
ً
ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻗﻮة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺎ
ً
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻲ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أﻣﺲ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ اﺧ ــﺮى ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟـﻌــﻮدة اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ
ﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ،

اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ إﻟﻰ أرض
اﻟــﻮﻃــﻦ ،وﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣــﻦ ﺳﻤﻮ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻲ وﻧﺎﺋﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ
اﻷﺣﻤﺪ ،أﺻﺪر وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻫﺎﺷﻢ
اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ ﻗ ـ ــﺮارا ﺑ ــﺎﻹﻓ ــﺮاج ﻋ ــﻦ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺎ.

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ :ﺷﻮق ﻟﻠﻌﻮدة
ﺑﺎرك ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻧﺼﺎري،
ﺑﺎﺳﻤﻪ وﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻋــﻮدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ إﻟــﻰ أرض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺎﻟﻤﺎ
ﻣ ـﻌ ــﺎﻓ ــﻰ ،ﺑ ـﻌــﺪ رﺣ ـﻠ ـﺘــﻪ اﻟ ـﻌــﻼﺟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻗﺎل اﻷﻧﺼﺎري إن "ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺗﺮﻗﺒﻮا
ﺑـﻜــﻞ ﺷ ــﻮق اﻟ ـﻌــﻮدة اﻟـﺤـﻤـﻴــﺪة ﻟـﺴـﻤــﻮه إﻟ ــﻰ أرض
اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪ اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻟﻠﺸﻔﺎء" ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺳﻤﻮ

اﻷﻣ ـﻴــﺮ واﻟ ــﺪ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ وﻗــﺎﺋــﺪ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺤﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﺗﻤﻨﻰ اﻷﻧـﺼــﺎري ﻣــﻦ اﻟﻠﻪ ﻋــﺰ وﺟــﻞ أن ﻳﺪﻳﻢ
ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻧـﻌـﻤــﺔ اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟ ـﻌــﺎﻓ ـﻴــﺔ ،وأن ﻳــﺪﻳــﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ اﻷﻣ ــﻦ واﻷﻣـ ــﺎن ﻓــﻲ ﻇﻞ
ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.

»اﻟﻘﻀﺎء« :اﻷﺣﺰاب ﺧﻄﺮ...
اﻟ ـﻤــﺎدة  56ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ،وﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺑﺄن
ﻋﺒﺎرة »اﻟـﻤـﺸــﺎورات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ« اﻟ ــﻮاردة ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ،واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮأي
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ورؤﺳﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
وﻓـﺴــﺮ ﺗـﻠــﻚ »اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎورات« ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ »اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮأي
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ورؤﺳــﺎء اﻟــﻮزراء
اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﺮى رﺋـﻴــﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ اﺳﺘﻄﻼع
ً
آراﺋﻬﻢ ،وﻣﻦ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟــﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
ذﻟــﻚ »ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﻘﻮل ﺑــﺄن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺎرﻋﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻳﻜﻔﻲ ﺑﺬاﺗﻪ
ً
ﺳﻨﺪا ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ«.
وأﺿ ــﺎف اﻟﻤﺠﻠﺲ أن اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ أﻟﻤﺤﺖ إﻟــﻰ ﺧﻄﺮ
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﺰاب ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ
أﻣ ــﺎم اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ،ﺑــﺈﺷــﺎرﺗـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ أن »ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺘﻲ
ً
ﻳﺨﺸﻰ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻫــﺪﻓــﺎ ﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻻ ﻫ ــﻮادة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ

رﻓــﻊ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﻧﺎﻳﻒ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴــﺮي ،ﺑــﺎﺳــﻢ ﻛ ــﻞ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑــﺪوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺳﻤﻰ
آﻳــﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت إﻟﻰ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣـﻤــﺪ ،وإﻟــﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮدة اﻟ ـﻤ ـﻴ ـﻤــﻮﻧــﺔ
ﻟﺴﻤﻮه ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﻰ إﻟﻰ أرض
وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣﺲ ،إن ﻋﻮدة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺗﻤﺜﻞ
ﻳﻮم ﻓﺮﺣﺔ وﺳﺮور ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻟﻤﺎ ﻟﺴﻤﻮه ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ
وﻣﺤﺒﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻠــﻮب أﻫﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ
اﻟﻄﻴﺒﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﻊ ﺑ ــﺈﻧ ـﺼ ــﺎت إﻟ ـ ــﻰ ﺣـﻜـﻤــﺔ
ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ورؤﻳﺘﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪة ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ

»اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ« ﺗﻬﻨﺊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
ﻫـ ـﻨ ــﺄ رﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء،
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻨﺪﻧﻲ ،اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ.
وﺗ ـﻘ ــﺪم ﻣ ـﻨــﺪﻧــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ
ﻹﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎم  ،2019واﻟﺘﻲ
ﺷﻤﻠﺖ ﺣﻤﻠﺔ اﻷ ﻋ ـﻴــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﺣﻤﻠﺔ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ،وﺣﻤﻠﺔ
"اﻷﺿ ـﺤــﻰ" ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪات
 1572ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺠـﻨــﺎء ،وﻣــﻦ

ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﺒﻂ وإﺣـﻀــﺎر ،أﻏﻠﺒﻬﻢ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء ،ﺑـﻤـﺒـﻠــﻎ 1.274.000
ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،ﻣ ـﻌ ـﻠ ـﻨــﺎ ﺷـ ــﺮوع
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ إﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻌﺎم .2020
وﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻮزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف
وزﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ ،ﺑﺼﻔﺘﻪ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة،
واﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ــﻸوﻗ ــﺎف ،ﻟﻤﺎ
ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ ﺧﻼل ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ وﺑﻴﺖ
اﻟ ــﺰﻛ ــﺎة ،ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ً
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ودﻋﻤﻬﺎ ﻣﺎدﻳﺎ.

»اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ« ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﻮدة اﻟﻘﺪوة
ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ د .ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺠﺮف ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
"رﺳﺎﻟﺔ ﺣﺐ ووﻓﺎء ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻮدة اﻻﻣﻴﺮ إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﺳﺎﻟﻤﺎ
ﻣﻌﺎﻓﻰ" ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻌﻮدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ إﻟﻰ وﻃﻨﻪ وﺷﻌﺒﻪ ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﺎرض اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي أﻟﻢ ﺑﺴﻤﻮه.
وأﻛ ــﺪ أن اﻟـﺸـﻌــﺐ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳـﻤــﻮ اﻷﻣ ـﻴــﺮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟــﻮاﻟــﺪ
واﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟ ـﻘــﺪوة ،داﻋـﻴــﺎ اﻟـﻠــﻪ ﻋــﺰ وﺟــﻞ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺳـﻤــﻮه ﻧﻌﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،وأن ﻳﺤﻔﻈﻪ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪا وﻧﺒﺮاﺳﺎ.

ً
ً
اﻷﺣــﺰاب ،ﺑﻞ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ
ﻫﺬا اﻟﺤﺰب أو ذاك«.
ورأى أﻧﻪ »ﻟﻴﺲ أﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ أن
ً
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻻﻧﺤﺮاف أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺒﺎدئ ،وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﻣﺠﺮد وﺳﻴﻠﺔ
ً
أﻓﻀﻞ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ »إذا آل أﻣﺮ اﻟﺤﻜﻢ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻜﻢ أﺳﻠﻢ وﺣﻴﺎة ُ
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ إﻟــﻰ ﻣﺜﻞ ذﻟــﻚ ﺿﻴﻌﺖ اﻟـﺤـﻘــﻮق واﻟـﺤــﺮﻳــﺎت ﺑﺎﺳﻢ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎُ ،
وﺣﺮف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﺠﺎرة
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻳﻨﻔﺮط ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟــﻮزاري ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮة
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺨﻔﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺸﻘﻖ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ داﺧﻞ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﺧﺎرﺟﻪ«.
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»اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﺗﻄﻠﻖ ...٥
وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺴﺐ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
واﻹﺳﺎء ة ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻣﺘﻨﺎع اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم
ً
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺎل ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ،ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،وﺑﺠﻨﺢ اﻹﺳﺎء ة وﺳﺐ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
وأﺳﺮﺗﻪ.
وﺟــﺎء ﻗــﺮار اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ورد إﻟﻴﻬﺎ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷدﻟﺔ

أن ﺳـﻤــﻮه دأب ﻋﻠﻰ إرﺳ ــﺎء ﻗﻴﻢ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺴﻼم ﺑﻬﺎ.
وأﺿــﺎف اﻟﻤﻄﻴﺮي ،أن أﻳــﺎدي
ﺳـ ـﻤ ــﻮه اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻀ ــﺎء اﻣ ـ ـﺘـ ــﺪت إﻟ ــﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
أن ﺳﻤﻮه أوﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺧـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻹﻳ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻪ ﺑ ــﺄن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـﺤـﺒـﻴـﺒــﺔ وازدﻫ ــﺎرﻫ ــﺎ
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﺗ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻊ" :ﺧـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،ﺷـﻬــﺪﻧــﺎ ﺗــﻮﺳـﻌــﺎ ﻓﻲ
اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎح اﻟـ ـﺠ ــﺎﻣـ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺑـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻬﺬه
اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺎت ﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ﺟــﻮدﺗ ـﻬــﺎ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ".
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ أول
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرﻳ ــﻦ ﺑ ــﺪﻋ ــﻢ ﻣـ ــﻦ ﺳ ـﻤــﻮه

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ــﻮي اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ اﻟــﺬي ﺑــﺎدر
إﻟ ـﻴــﻪ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ )أﺟﻔﻨﺪ( ،وﻓــﻖ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻌــﺎب
ﻛــﻞ ﺷــﺮاﺋــﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺌ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺮوﻣ ــﺔ،
َ
واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻈﺮوﻓﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻻﻋﻤﺎر دون ﻗﻴﻮد أو ﺷﺮوط وﻓﻖ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وزارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ.
وذﻛﺮ اﻟﻤﻄﻴﺮي" :ﺷﻤﻠﻨﺎ ﺳﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ ﺑﻌﻄﻔﻪ اﻷﺑﻮي ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ
وﺣـ ـﻀ ــﻮر ﺣ ـﻔــﻞ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻣـﺒـﻨــﻰ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
ﺧ ـ ــﻼل ﻋ ـ ــﺎم  ،"2012ﻣــﻮ ﺿ ـﺤــﺎ
أن "ﺣـﻜـﻤــﺔ ﺳ ـﻤــﻮه ﻛــﺎﻧــﺖ ﺛﺎﻗﺒﺔ
ﺧﻼل دﻋﻤﻪ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻹﻳﻤﺎﻧﻪ
ﺑــﺄن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ

ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻤﻄﻴﺮي

ﻳﺘﻢ إﻻ ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺸﺮي
اﻟــﺬي ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﻓﻬﻢ ﺛﺮوﺗﻨﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ".

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ واﻟﺸﻮﻳﺦ ﺗﻮزع
 ١٠٠ذﺑﻴﺤﺔ اﺣﺘﻔﺎء ﺑﻌﻮدة اﻷﻣﻴﺮ
ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـ ــﺲ إدارة
ﺟ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ
واﻟ ـﺸــﻮﻳــﺦ اﻟـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴــﺔ إﻟــﻰ
اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺐ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ ﻋ ــﺎﻣ ــﺔ
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺮ
اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة
اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ ﻣﻦ
رﺣﻠﺘﻪ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ إﻟﻰ أرض
اﻟﻮﻃﻦ.
وأﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
إدارة ا ﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﺻ ــﺎ ﻟ ــﺢ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬﻳ ـ ـ ـ ــﺎب ،ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ،
أﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺑـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﺎﺳ ـ ـﺒـ ــﺔ
ا ﻟـﻌــﺰ ﻳــﺰة ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺑـﺘــﻮزﻳــﻊ  100ذﺑـﻴـﺤــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮﺣـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺐ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﺑ ــﻮاﻟ ــﺪ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
ﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ اﻻﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧـ ــﻲ

ً
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺼﻮت اﻟــﻮارد ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ
ﻋـﺒــﺎرات اﻟﺴﺐ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺿﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻳﻌﻮد إﻟــﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ً
أﻧﻜﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺼﻮت اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻪ
ً
ﻻ ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻪ ،وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻧﺎﺋﻤﺎ وﻗﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ.

ﺗﺤﺸﻴﺪ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺟﺪﻳﺪة...
ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ
ﻗﻤﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي رﻓﻀﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺣﺪوث ﺧﺮق ﻛﺒﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﺰدﺣﻢ
ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ،وﺳﻂ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧــﺮ ،ﻓﻴﺤﺸﺪ ﺑﻘﻮة ﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻤ ــﺪن ﻳ ــﻮم  ٢٥اﻟـ ـﺠ ــﺎري ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪ ﻳ ـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣ ــﻊ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣﻬﻠﺔ
اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻗﺘﻞ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.
و ﻳـﻘــﻮل ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ إن ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ورﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑــﺮﻫــﻢ ﺻــﺎﻟــﺢ أﻛ ــﺪت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدات ﺑﺘﻮرط
ً
ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻋﺘﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺟﻮد
ﻗﻨﺎﺻﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓﻲ ﻗﺘﻞ وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺌﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ

ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺬﻳﺎب

وﻗ ــﺎﺋ ــﺪ ﻧـﻬـﻀـﺘـﻬــﻢ اﻟ ـ ــﺬي ﻧــﺬر
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑــﻼده واﻟــﺬود
ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻜﺎن اﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ
وﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﻠﺸﻌﺐ آﻣﺎﻟﻪ ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ أن ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﻓﻮر

اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ وﺗـ ـﻤ ــﺎم اﻟ ـﻌــﺎﻓ ـﻴــﺔ،
وإﻳ ـﻤــﺎﻧــﺎ وﺗ ـﻘــﺪﻳــﺮا ﻟﺠﻬﻮد
ﺳ ـﻤ ــﻮه وﻋ ـﻤ ـﻠ ــﻪ اﻻﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ
وﺗــﺎرﻳ ـﺨــﻪ اﻟ ـﺤــﺎﻓــﻞ اﻟـﻤـﻠــﻲء
ﺑـ ـ ــﺎﻻﻧ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎزات ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻻت ﺳ ـ ـ ـ ــﻮاء داﺧـ ـ ــﻞ
اﻟﺒﻼد او ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﺧ ـﺘــﻢ اﻟ ــﺬﻳ ــﺎب" :ﻧﺘﻤﻨﻰ
ﻣــﻦ اﻟـﻠــﻪ ﻋــﺰ وﺟ ــﻞ أن ﻳﺪﻳﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻤﺎم
ا ﻟ ـﻌــﺎ ﻓ ـﻴــﺔ ،وأن ﻳ ـﺴــﺪد ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻴﺮ ﺧـﻄــﺎه ،وﻳﻮﻓﻘﻪ ﻟﻤﺎ
ﻓـﻴــﻪ ﺧـﻴــﺮ اﻟ ـﺒــﻼد واﻟ ـﻌ ـﺒــﺎد،
وأن ﻳ ـﺤ ـﻔــﻆ اﻟـ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
وأﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺮوه".

إﻟﻰ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺨﺮق اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ »اﻻﻧﻘﻼب« ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول إﺛﺒﺎت ﻗﻮﺗﻬﺎ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ
ً
اﻧﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ أﺧﻴﺮا.
ً
ً
وﺳـﻴـﻜــﻮن ﺗـﺠــﺪد اﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮات ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮﻋــﺪﻳــﻦ اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ،اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻗﺪ ﺗﻌﻨﻲ اﻧﻌﺪام ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻓﻲ ﺗــﺮؤس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻫﻲ ﺧﺴﺎرة ﻣﺪوﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﻀﺮم ُﻋﺮف ﻋﻨﻪ اﻧﺤﻴﺎزه
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ ،ووﺟ ــﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر أﻗ ــﻮى وأﻋـﻨــﻒ ﻗﻤﻊ
ً
ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮات ﺷﻬﺪه اﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺬ  ١٦ﻋﺎﻣﺎ.
واﺗﺴﻤﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻄﻠﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﺧﻤﺴﺔ أﻳــﺎم،
ﺑ ـﻌــﺪم وﺟـ ــﻮد أﻧ ـﺼ ــﺎر اﻷﺣ ـ ــﺰاب ﻓـﻴـﻬــﺎ ،ﻟـﻜــﻦ اﻟـﺘـﺤـﺸـﻴــﺪ ﻟـﺘـﻈــﺎﻫــﺮات
 ٢٥اﻟـﺠــﺎري ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻷن ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﻀﺎﻣﻦ ﻗــﻮى اﻟﻴﺴﺎر وأﻧـﺼــﺎر
ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر وأﻃﺮاف أﺧﺮى ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗﻬﺎم
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﺒﻌﺚ أو أي أﻃﺮاف ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ،وﻳﻌﺰز
ﻫﺪف اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎة،
وﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي ﺳﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ً
ﺗﻘﻨﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ دﺧﻮل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ُ
وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻢ ﺑﺘﻮرﻃﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت
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ً
»اﻟﻘﻀﺎء« :ﻻ ﺳﻨﺪ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﻟـﻘﻴﺎم »اﻷﺣﺰاب« ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«
ﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ

اﻟﻨﺎس اﻣﺘﺎزت
ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻋﺒﺮ
ﻗﺮون ﺑﺮوح
ً
اﻷﺳﺮة ﺣﻜﺎﻣﺎ
وﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ

اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺣﺮص ﻋﻠﻰ
وﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ
واﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺤﻜﻢ واﺗﺨﺬ
ً
ً
ﻃﺮﻳﻘﺎ وﺳﻄﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
واﻟﺮﺋﺎﺳﻲ

أﻛﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء أن اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن
ﺗـﻨـﻈـﻴــﻢ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺎت اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪم ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﻮاب ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺪﻻل ،وأﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻬﺎد ،وﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ،
ً
وﺷﺎرﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺬي أﺳﻘﻄﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــﺔ ﻋـﻀــﻮﻳـﺘــﻪ ﺟـﻤـﻌــﺎن اﻟ ـﺤــﺮﺑــﺶ ﻳـﻔـﺘـﻘــﺪ اﻟﺴﻨﺪ
اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﺴﺎﺋﻎ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب أرﺳﻠﻪ »اﻟﻘﻀﺎء« إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ اﻻ ﻗـﺘــﺮاح
ﺑ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎر إﻟ ـﻴــﻪ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠــﻰ ﻃـﻠــﺐ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ رأﻳـ ــﻪ ﺑــﻪ،
وﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ.
واﺳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ،ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ رده،
اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﻤـﺸــﺎر إﻟ ـﻴــﻪ ،ﺣـﺴــﺐ ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ ﻧﺼﻪ
وﻣﺬﻛﺮﺗﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ،إذ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ »إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺑﻮاب
ﺧﺼﺺ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ُﻋﻨﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﻤﺤﻮر
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل إﻧﺸﺎء واﻧﺪﻣﺎج وﺣﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺧﺼﺺ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣــﻮاردﻫــﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟـﺘـﺼــﺮف ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟـﺒــﺎب
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺼﺺ اﻟﺒﺎب
اﻟﺴﺎدس واﻷﺧﻴﺮ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ »اﻟﻘﻀﺎء« :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح
ﺑﻘﺎﻧﻮن أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ّ
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮرى واﻟﻌﻤﻞ
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ ،وﺟ ــﺎءت ﻧـﺼــﻮص اﻟـﻤــﺬﻛــﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻪ
ً
ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ
إﻃــﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﻤﺸﺎورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺑﺮزﻫﺎ
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﺟــﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺎدة
 56ﻣـﻨــﻪ أن اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎورات اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﻳـﺠــﺮﻳـﻬــﺎ ﺳﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗــﻮازي
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﺣــﺰاب ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ،وﺑﻤﺎ أن
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ وﺟﻮد اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻣﺮ
ً
ً
اﻟﻮاﻗﻊ وﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،وﺗﻤﺎرس أدوارا ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻬﺎ أن ﻳﺄﺗﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻬﺎ ،وﻳﻜﻔﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮه
ً
وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺗﻘﻨﻴﻨﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« .ﻫﻨﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﻴﻀﺎﺣﻴﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن.
وﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟــﺮأﻳــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻘـﻀــﺎء إﻧ ــﻪ :ﻣــﻦ ﺣـﻴــﺚ أﻧ ــﻪ ﻟﻤﺎ
ﻛ ــﺎن ﺑـﻴــﻦ ﻣـﻤــﺎ ﺳـﻠــﻒ أن اﻻﻗ ـﺘ ــﺮاح ﺑـﻘــﺎﻧــﻮن ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻓﻜﺮﺗﻪ
وﺳ ـﻨ ــﺪه ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺺ اﻟـ ـﻤ ــﺎدة  56ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر ﻓ ــﻲ ﻓـﻘــﺮﺗـﻬــﺎ
اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻰ أن »ﻳﻌﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﻌﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎورات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻳـﻌـﻔـﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺼـﺒــﻪ ...وﻣ ــﺎ ﺟــﺎء
ﺑــﺎﻟـﻤــﺬﻛــﺮة اﻟـﺘـﻔـﺴـﻴــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠــﺪﺳـﺘــﻮر ﻣــﻦ ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﻘــﺮة ﻣــﻦ أن
ﻋﺒﺎرة »اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ« اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺸﺎورات
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ورؤﺳﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ورؤﺳﺎء اﻟﻮزارات اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن

اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳ ــﺮى رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،واﻟـﻤـﻘـﺼــﻮد ﺑـﻌـﺒــﺎرة رؤﺳ ــﺎء
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻫﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻷﺣﺰاب ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم«.
وأﺿ ـ ــﺎف :ﻟـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ذﻟ ــﻚ ،وﻛ ــﺎن اﻟ ــﻮاﺿ ــﺢ ﻣــﻦ ﻧﺼﻮص
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ
أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻤﻮد
اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻬﺬا اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ،وﻫــﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻦ
واﺳﺘﻘﺮاره ﻓﻠﻘﺪ اﻣﺘﺎز اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺮون
ً
ﺑﺮوح اﻷﺳﺮة ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ ،ﺣﻜﺎﻣﺎ وﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ،وﻟﻢ
ﻳﻨﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ذات اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ اﻟﻘﺮون
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﺪول اﻷﺧــﺮى ﻣﻦ أوﺿــﺎع ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ
وﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺪت ﺑﻴﻦ ﺣﻜﺎم وﻣﺤﻜﻮم.

وﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ
وﻗﺎل »اﻟﻘﻀﺎء« :وﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ وﺣﺪة
اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﻜﻢ أن ﻳﺘﻠﻤﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
ً
ً
اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃــﻲ ،اﻟـ ــﺬي ﺗ ـﺒ ـﻨــﺎه ﻃــﺮﻳ ـﻘــﺎ وﺳ ـﻄ ــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻨـﻈــﺎم
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،ﻣﻊ اﻧﻌﻄﺎف أﻛﺒﺮ ﻧﺤﻮ أوﻟﻬﻤﺎ ﻛﺎن
أرﻳــﺪ ﺑﻬﺬا اﻻﻧﻌﻄﺎف أﻻ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﻳﺠﺎﻓﻲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﺸﻮرى
وﻓ ــﻲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ ﻋـﻠــﻰ أﺳ ـﻠــﻮب اﻟـﺤـﻜــﻢ وﺗـﺼــﺮﻓــﺎت
اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ،وﻟﻢ ﻳﻨﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻴﻮب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ،
اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻟﻢ ﺗﺤﺠﺐ ﻋﻦ
ﻧﻈﺮة ﻣﻴﺰة اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ،اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺰدوج ﻳﺤﻘﻖ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ
واﺳﺘﻘﺮاره.
ً
واﺳﺘﻄﺮد »اﻟﻘﻀﺎء« ﻗﺎﺋﻼ :وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر ﺣﺮص
اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ــﺪم اﻟ ـﻨ ــﺺ ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ــﻖ ﺗ ـﻜــﻮﻳــﻦ اﻷﺣـ ــﺰاب
واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ
ﺳــﻼﻣــﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃــﻲ ووﺣ ــﺪة اﻟــﻮﻃــﻦ واﺳـﺘـﻘــﺮاره،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮت ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر -ﻓﻲ ﻣﻘﺎم

اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ ،ﻓﻬﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺸﻰ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ
ً
اﻟﺤﻜﻢ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻻ ﻫﻮادة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺰاب ،ﺑﻞ وﺗﺠﻌﻞ
ً
ً
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺰب أو
ذاك ،وﻟﻴﺲ أﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ أن
ً
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻻﻧﺤﺮاف أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺒﺎدئ ،وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻏﺎﻳﺔ
ﻻ ﻣﺠﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻜﻢ أﺳﻠﻢ وﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ،وإذا
آل أﻣﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﺿﻴﻌﺖ اﻟﺤﻘﻮق
واﻟـﺤــﺮﻳــﺎت ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺣــﺮف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ
ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﺠﺎرة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻨﻔﺮط ﻋﻘﺪ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮزاري ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺨﻔﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺸﻘﻖ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻤﺎ
ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻗﻮﺗﻬﺎ واﻟﺸﻌﺐ وﺣﺪﺗﻪ«.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ  56ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ أن ﻳﻌﻴﻦ
اﻷﻣﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
وﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ أو ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه
اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ أن اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ رﺋﻴﺲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ورؤﺳـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﻮن اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳــﺮى
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ أن ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ آراء ﻫــﻢ وﻣﻦ إﻟﻴﻬﻢ
ﻣــﻦ أﺻـﺤــﺎب اﻟــﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟـﻘــﻮل ،إن
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎرﻋﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻬﻴﺌﺎت
ً
واﻷﺣ ــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻳﻜﻔﻲ ﺑﺬاﺗﻪ ﺳﻨﺪا ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ،ﻫﺬا
إﻟﻰ أن ﻣﺎ درج ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ورؤﺳـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ـﻴــﻦ ،وﻟ ـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﻣ ـﻤــﺎ ﺗ ـﻘــﺪم ﻓــﺈن
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻳﺮى أن اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻔﺘﻘﺪ إ ﻟــﻰ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ
واﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﺴﺎﺋﻎ.

اﻟﺠﻼل ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﺴﻂ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ
ﻟﺴﻜﺎن ﻏﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃــﻼل اﻟﺠﻼل
رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺻﻼح اﻟﻤﻀﻒ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﺴﻂ
اﻹﺳ ـﻜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻏﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎرك ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺪم وﺻﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،أﺳﻮة
ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻓﺮة
اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ دﻓﻊ
اﻟﻘﺴﻂ ﺳﻨﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻠﺴﺒﺐ ذاﺗﻪ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﺠــﻼل ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣ ــﺲ» ،أدﻋ ــﻮ وزﻳ ــﺮة اﻹﺳـﻜــﺎن
وزﻳﺮة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ د .ﺟﻨﺎن
ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪم ﻗـﻄــﻊ ﺑــﺪل
اﻹﻳﺠﺎر ﻣﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻗﺎدﻣﺘﻴﻦ
ﻋـ ـ ــﻦ أﻫـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﻲ ﻏـ ـ ـ ــﺮب ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎرك ،ﺣ ـﺘ ــﻰ وﺻ ـ ـ ــﻮل ﻛــﻞ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت ﻟـﻠـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،ﺧــﺎﺻــﺔ
اﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ﻻ ﻳ ـ ـ ــﺰاﻟ ـ ـ ــﻮن ﻳ ـﺴ ـﻜ ـﻨ ــﻮن
ﺑﺎﻻﻳﺠﺎر«.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﺧﺼﻢ أﻗﺴﺎط
ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻻﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎن ﻣ ــﻦ ﻣــﻮاﻃ ـﻨــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻜﻨﻮا ﻓﻲ
ﻣـﻨــﺎزﻟـﻬــﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻋ ــﺪم وﺻــﻮل
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ
ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺴﻄﺮة واﺣ ــﺪة ﻣﻊ

ﻃﻼل اﻟﺠﻼل

اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ أول
ﻗﺴﻂ إﺳﻜﺎﻧﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ وﺻﻮل
ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وا ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أن ﺗـ ــﺄ ﺟ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻗ ـﺴ ــﻂ
اﻟـ ـﻘ ــﺮض اﻻﺳـ ـﻜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻻ ﻳـﻌـﻨــﻲ
إﺳ ـ ـﻘـ ــﺎﻃـ ــﻪ ،ﻓ ـ ـﻘـ ــﺮض اﻹﺳ ـ ـﻜـ ــﺎن
ﻣ ـﻜ ـﻔ ــﻮل ﺗ ـﺴ ــﺪﻳ ــﺪه ﻛ ــﺎﻣ ــﻼ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃــﻦ اﻟـﺘـﻤـﻠــﺺ ﻣﻦ
ﺳـ ـ ـ ــﺪاده ،ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ أن اﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ
ا ﻟـﺨــﺎ ﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺴﻴﻤﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺳﺪاد
ﻛﻞ اﻟﻘﺮض.

اﻟﺪﻻل ﻳﺴﺄل ﺑﻮﺷﻬﺮي
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر
ّ
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل
ً
ﺳــﺆاﻻ إﻟــﻰ وزﻳــﺮة اﻷﺷﻐﺎل
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ
ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻹﺳـ ـ ـﻜ ـ ــﺎن ﺟ ـﻨ ــﺎن
ﺑــﻮﺷـﻬــﺮي ﻋــﻦ ﻋــﺪم ﺳﻼﻣﺔ
اﻟ ـﻄــﺮق وﺿـﻌــﻒ اﻟ ـﻤــﺎدة أو
اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـ ــﻢ رﺻ ــﻒ
اﻟـﻄــﺮق ﺑﻬﺎ وأدى ذﻟــﻚ إﻟﻰ
ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻄﺎﻳﺮ اﻟﺤﺼﻰ.
وﻃـ ـﻠ ــﺐ اﻟـ ـ ـ ــﺪﻻل ﺗ ــﺰوﻳ ــﺪه
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
واﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟــﺮﺻــﻒ ﻃــﺮق
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻊ ﺗـﺤــﺪﻳــﺪ ﻣﻜﺎن
اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة و ﺗــﺎر ﻳــﺦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
وا ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺪادات وزارة
اﻷﺷـ ـ ـﻐ ـ ــﺎل وﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺮق
ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻻل

اﻟ ـﺒ ــﻼد ،ﻣــﻊ إرﻓـ ــﺎق اﻟﺨﻄﻂ
أو اﻟـﻘــﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬه
اﻻﺳﺘﻌﺪادات.

»اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ« ﺑﺤﺜﺖ اﻟﺘﻔﺮغ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
»اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

"اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ" ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣﺲ

●

ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪت ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب واﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ــﺔ
ً
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ،أﻣﺲ ،ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺧﻼﻟﻪ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺸﺄن اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاده اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑ ــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر واﻻﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاف اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ،
واﻻﻗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاح ﺑـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﺑ ــﺈﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻣــﺎدﺗ ـﻴــﻦ
ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 42

ﻟﺴﻨﺔ  1978ﺑـﺸــﺄن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،
واﻻﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاح ﺑ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن ﺑ ـ ـﺸـ ــﺄن اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ واﻟ ـﺨ ـﺼ ـﺨ ـﺼــﺔ واﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﺮاف
اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﺮغ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
وﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮر أن ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻜ ـﻤــﻞ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع
اﻟﻠﺠﻨﺔ ،اﻟﻴﻮم ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻹدارﻳـ ـ ـ ــﺔ وﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺸ ــﻮب ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺮغ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎوزات ﺑـﻨــﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟـﺼــﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  16أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﻋ ـﻘــﺪت ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ـﺸــﺆون
ً
اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣـ ـ ــﺔ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻘﺘﺮح اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ أﺳــﺎﻣــﺔ اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ
ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻟــﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ ﻗﺮار ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.

اﻟﻬﺎﺷﻢ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ
ﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺆاﻻ اﻟ ـ ـ ـ ــﻰ وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ اﻟ ـ ــﺮوﺿ ـ ــﺎن
ﺟ ــﺎء ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺪﻣـﺘــﻪ :ﻧـﺸــﺮت اﺣــﺪى
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﻒ ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻒ اﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ
ﻟﺴﻮق ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﻮاد
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻓ ــﻲ ﺷــﺮﻛ ـﺘــﻲ ﻛ ــﺎرﻳ ــﺪج وﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت،
اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻌﻮد اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة
ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟ ــﻰ ﻣــﺎﻟــﻚ أﺟـﻨـﺒــﻲ ،ﺣﻴﺚ
وﺻـ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺎت ﺑـﺤـﻘـﻬـﻤــﺎ
اﻟ ــﻰ  5.5ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻣـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺎت ﻏ ـﻴ ــﺮ ﺗ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـ ــﻢ  10ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ،2007
ً
وﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة اﻟـ ـ ـ  4ﻣ ـﻨــﻪ،
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻨــﻲ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ﺗـﺤــﺪﻳـﻬـﻤــﺎ
وﻛ ـ ـﺴـ ــﺮﻫ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ وﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ اﻻﺣ ـﺘ ـﻜــﺎر
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﺎﺷﻢ :ﻫــﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟـﻨــﺎ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ »ﻗ ـﻄــﻊ ارزاق« ﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
اﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
دور اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص وﺑ ــﺎﻟ ــﺬات

ﺗـ ـﻘ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴ ــﺮة
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ وإﻧﺠﺎﺣﻬﺎ.
وﺗﺴﺎء ﻟﺖ :ﻣﺎ ﻫﻮ اﺛﺮ اﺣﺘﻜﺎر
ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﺎرﻳﺪج وﻃﻠﺒﺎت ﻟﺴﻮق
ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؟ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ وﺑﺎﻷرﻗﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ،
وﻫــﻞ ﻃﺒﻘﺖ ﻛــﺎرﻳــﺪج وﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ
اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر وﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
واﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻠ ــﺰﻣ ــﺔ اﻷﺧـ ـ ــﺮى؟
وﻟـﻤــﺎذا ﻟــﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ؟
وﺗﺎﺑﻌﺖ :ﻫﻞ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ
ان ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت او
ﺗﺠﺎوزات ﺳﻮاء ﻣﺎﻟﻴﺔ إو إدارﻳﺔ او
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ؟ ان ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﻨﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
وﺷﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎب ،وان ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﺑﻼ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل
ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ :ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ اﺛـ ــﺮ اﺣ ـﺘ ـﻜــﺎر
ﺷــﺮﻛـﺘــﻲ ﻛ ــﺎردﻳ ــﺞ وﻃـﻠـﺒــﺎت ﻋﻠﻰ
ﻧـ ـﻤ ــﻮ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎﻋ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ؟
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

وﺑﺎﻻرﻗﺎم ﺣﺴﺐ ﺟﺪاول رﻗﺎﺑﺘﻜﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة )ﻫـ ـ ــﺬا إن اﻓ ـﺘــﺮﺿ ـﻨــﺎ
ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ(؟ وﻣ ـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــﻮ اﺛ ـ ـ ــﺮ اﺣـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎر
ﺷــﺮﻛـﺘــﻲ ﻛ ــﺎرﻳ ــﺪج وﻃـﻠـﺒــﺎت ﻋﻠﻰ
اﺻ ـﺤــﺎب اﻟـﻤـﺤــﻼت ﻣـﺜــﻞ اﻟــﺰﻫــﻮر
واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺴﻠﻊ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺧﺮى؟
وأﺿــﺎﻓــﺖ :ﻣــﺎ ﻫــﻮ اﺛــﺮ اﺣﺘﻜﺎر
ﺷــﺮﻛـﺘــﻲ ﻛ ــﺎرﻳ ــﺪج وﻃـﻠـﺒــﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر؟ وﻣﺎ
ﺻﺤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ان ﻫــﺬا اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﻫ ــﺪﻓ ــﻪ ﻗ ـﺘ ــﻞ دﺧـ ـ ــﻮل اي ﻣ ـﻨــﺎﻓــﺲ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق؟ وﻫـ ــﻞ ﻏـﻴــﺮ
ﻫ ــﺬا اﻟـﺘـﺤــﺎﻟــﻒ ﺑ ـﻨــﻮده ﺑـﻌــﺪ ﻧﻤﻮ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻛــﻮ ﻳـﺘـﻴــﺔ ﻣـﺜــﻞ ﺟﻴﺒﻠﻲ
وزﺗﺎت وﻣﺸﻜﻮر وﻛﺮﻳﻔﺰ وﻏﻴﺮﻫﺎ؟
وﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم
ﺑ ـﻬــﺎ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة ﻟـ ــﺮدع ﻣﺜﻞ
ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻤــﺎرﺳــﺔ اﻻﺣـﺘـﻜــﺎرﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ؟ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ
ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ،وﺣﺴﺐ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺬﻟﻚ.
وﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ :ﻧ ـﻈ ــﺮا ﻻن ﻛ ــﺎرﻳ ــﺪج
وﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت ﺷ ــﺮﻛ ـﺘ ــﺎ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات
اﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻫﻞ ﺗﺪﻓﻌﺎن ﺣﺼﺘﻴﻬﻤﺎ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮرة ﻋ ـﻠــﻰ
اﻷرﺑــﺎح؟ ان ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ،

ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ

ﻳــﺮﺟــﻰ ﺗــﺰوﻳــﺪﻧــﺎ ﺑﻜﺸﻒ ﻳﻮﺿﺢ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
وﺣـﺘــﻰ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻫــﺬا اﻟ ـﺴــﺆال ،وان
ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑــﻼ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺮر اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﻲ ﻟ ـﻌــﺪم ﺣ ــﺪوث
ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ،وﻣﺎ
ﻫــﻮ دور ﺟـﻬــﺎز اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ
اﻻﺣـﺘـﻜــﺎر ﻓــﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣــﺎ ﻳﺤﺪث
ﺑﻘﻄﺎع ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت؟ ﻳﺮﺟﻰ
اﻟ ــﺮد ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻣــﻊ إرﻓ ــﺎق ﻻﺋﺤﺔ
ﻃــﺮق وإﺟ ــﺮاء ات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺬﻟﻚ.
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١١

ﻣﺤﻠﻴﺎت

ّ
»اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺮب« ﻧﺎﻗﺶ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت
ً
• اﻟﺨﺮاز :ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﺒﺎدرة »أﺧﻲ اﻟﻴﺘﻴﻢ« وﻧﺪﻋﻮ ﻟﺴﺮﻋﺔ إﻗﺮارﻫﺎ • واﻟﻲ :ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

أﺷﺎر اﻟﺨﺮاز إﻟﻰ أن أﺑﺮز
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ دورﺗﻪ
اﻟـ  ٧٣ﻫﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك.

اﻧ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺖ ،أﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻟـ ـ ـ ـ  73ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ وزراء
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮب ،اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺪار
ﻳــﻮﻣ ـﻴــﻦ ،ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺨﺮاز ،وﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻠﺲ
وزراء اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮب،
وﺣﻀﻮر رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
وزﻳ ــﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﻏﺎدة واﻟﻲ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون ﺳـﻌــﺪ
اﻟﺨﺮاز» ،إن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــﻮزارة أﻋﻤﺎل
اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ إﻃ ــﺎر
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻮزراء
أﻋـﻀــﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺣــﻮل اﻟـﻤـﺒــﺎدرات
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺒـﻨــﺎﻫــﺎ ﻣﺠﻠﺲ
وزراء اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮب،
وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎدرة إﻋﺪاد رؤﻳﺔ
واﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻮﺣ ــﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻋــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪول اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ،
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻃ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﺎ رﻓ ـﻌ ـﻬ ــﺎ إﻟـ ــﻰ اﻟـﻘـﻤــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ،2020ﻷﺧﺬ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ اﻟ ـ ــﻼزم ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻘﺎدة ،ﻟﻤﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ

وزراء اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة 73
دﻋﻢ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪول
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧـﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .«2030

»أﺧﻲ اﻟﻴﺘﻴﻢ«
وذﻛ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺨ ـ ــﺮاز ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫـ ــﺎﻣـ ــﺶ أﻋـ ـﻤ ــﺎل

»اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« :ﺗﺮﻛﻴﺐ  ٩ﻣﺤﻮﻻت
ﺑﻤﺤﻄﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻮﻟﻲ
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﺎه ﻋﻦ ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺤﻄﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺣﻮﻟﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 9
ﻣﺤﻮﻻت ﺑﺴﻌﺔ  1600ﻛﻴﻠﻮواط أﻣﺒﻴﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻮل.
وﻗ ــﺎل ﺷ ــﺎه ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ،إﻧ ــﻪ »ﺟــﺎر
ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﺗ ـﻤــﺪﻳــﺪ اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﺒــﻼت اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺤـﻄــﺔ،
اﺳـﺘـﻌــﺪادا ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ« ،ﻣﺆﻛﺪا
ﺣــﺮص ﻗﻄﺎع ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻤﺪن
اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ أوﻻ ﺑﺄول.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ،ﻃﻠﺒﺖ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺮﺳﻴﺔ
ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء وإﻧﺠﺎز وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺧﺰاﻧﻴﻦ أرﺿﻲ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ،ﺳﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
 85ﻣﻠﻴﻮن ﻏــﺎﻟــﻮن إﻣـﺒــﺮاﻃــﻮري ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب

ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  13دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ .وأﺷ ـ ــﺎر اﻟـ ـﺨ ــﺮاز إﻟ ــﻰ أن،
أﺑ ــﺮز اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ
ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺮب ﻓﻲ دورﺗﻪ  73ﻫﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك،
وﻋـ ـﻠ ــﻰ رأﺳ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺣـ ـﻘ ــﻮق ﻣ ـﺘ ـﺤــﺪي
اﻹﻋ ــﺎﻗ ــﺔ ،وﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﺣ ـﻘــﻮق اﻟﻄﻔﻞ
وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ،واﻷﻳﺘﺎم ،ووﺿﻊ
ﺣﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ
ً
اﻟـ ـﺼ ــﺮاﻋ ــﺎت ﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،2030وﻣﻨﻬﺎ
اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮ ،واﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن
اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.

اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ـﻄ ـﻴــﺲ ،ﻣ ــﻊ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤ ـﻘــﺔ »اﻟ ـﻤــﺮﺣ ـﻠــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ« ،ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  18.949ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
»أﻗﻞ اﻻﺳﻌﺎر« ،ﺣﻴﺚ أﺣﺎﻃﺖ اﻟﻮزارة اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺄن
اﻟـﻌـﻄــﺎء ﻣـﺴـﺘــﻮف ﻟـﻠـﺸــﺮوط واﻷﺳ ـﻌ ــﺎر ﺑـﻌــﺪ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺜﻤﻴﻨﻴﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺮر اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎز ﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ـﺒ ــﺖ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ،ﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ
واﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻀ ــﺎح ﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻃـﻠــﺐ
ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﻴﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷو ﻟ ــﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ،اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
اﻟﻤﺎدة  46ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء أن
اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
اﻟ ــﻮزارة ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺎت،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺷﺒﻜﺎت
ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻴــﺎه ﺑــﺎﻻﻧ ـﺴ ـﻴــﺎب اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ ﺑ ــﺪﻻ ﻣﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﺦ.

ً
اﻟـ ــﺪورة ،أن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻗــﺪﻣــﺖ أﻳﻀﺎ
ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎدرة ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻢ ﻣ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ »إﻟـ ــﻰ
ً
أﺧ ــﻲ اﻟـﻴـﺘـﻴــﻢ« ،داﻋ ـﻴ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﺳﺮﻋﺔ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎدرة
وإﻗــﺮارﻫــﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺘﺎم وذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.

وﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ،أن ﻫ ـ ــﺪف اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ،
إﺑ ــﺮاز إﻣـﻜــﺎﻧــﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـﻬــﺎﺋـﻠــﺔ ،وﺣــﺮﺻـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺿﻤﺎن
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻷﺿـﻌــﻒ اﻟﻔﺌﺎت
ً
ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ إﻋ ــﺪاد
ﻓﻴﻠﻢ ﺣﻮل ﺟﻬﻮد اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ،
ً
داﻋﻴﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ

ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﻨﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ ﻟــﻸﺷـﺨــﺎص
ً
ذوي اﻹﻋ ــﺎﻗ ــﺔ ،ﻛــﺎﺷ ـﻔــﺎ أن وزارة
اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم ﺑـ ـ ــﺪأت اﺗـ ـﺨ ــﺎذ إﺟ ـ ـ ــﺮاءات
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺪة ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻹﻃ ـ ـ ــﻼق ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤــﺔ،
ﺧــﻼل اﻟـﻴــﻮم اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒ ـ ـﻬـ ــﺎ ،أﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺖ وزﻳ ـ ـ ــﺮ
اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ
ﻏــﺎدة واﻟــﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻛــﺪت ﺧﻼﻟﻬﺎ أن
ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺮب ﺣـ ـﻘ ــﻖ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻦ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ـﻴ ــﻦ إﻧ ـ ـﺠ ـ ــﺎزات ﻋ ـ ــﺪة ﻓــﻲ

ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ إﻧ ـﺸــﺎء اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮ ،وﺧ ـﻄ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﺒﺎب
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻟﻺرﻫﺎب.
َ
وأﻣﻠﺖ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺠﻬﻮد
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻤـﺒــﺎدرات اﻟﻤﻬﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ــﻮي اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
ً
اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وﺗﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﺑ ـﻜــﺎﻓــﺔ ﻓـﺌــﺎﺗــﻪ،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮك.
ﺑــﺪورﻫــﺎ ،أﻟـﻘــﺖ اﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮة ﻫـﻴـﻔــﺎء أﺑ ــﻮﻏ ــﺰاﻟ ــﺔ ﻛﻠﻤﺔ
أﺷــﺎدت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺪﻋﻢ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮب ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« :وﺿﻌﻨﺎ »اﻟﺼﺤﺔ« :إﻏﻼق ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت
ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ د .ﻫﻼل اﻟﺴﺎﻳﺮ،
أﻫﻤﻴﺔ اﻟــﺪور اﻟــﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ
ﻗﻀﻴﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ.
وأﺿﺎف اﻟﺴﺎﻳﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻖ  17أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻠﻴﺎري وﺟﺒﺔ ﻹﻃﻌﺎم اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ،
وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »اﻟﻬﻼل اﻻﺣﻤﺮ« ،ﻋﺒﺮ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﺸﺮوع ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  103ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأوﺿـ ــﺢ أن »اﻟ ـﻬ ــﻼل اﻻﺣ ـﻤ ــﺮ« اﺳـﺘـﻬــﺪﻓــﺖ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات
ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ واﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺣــﻮل اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻟﻌﻞ آﺧﺮﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وأوﻏﻨﺪا وﻛﻴﻨﻴﺎ وﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج وﺑﻨﻴﻦ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﺳﻴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ وﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن واﻟﻴﻤﻦ واﻟﻌﺮاق واﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
واﻟﻬﺮﺳﻚ وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻷردن
وﻟـﺒـﻨــﺎن .وأﺷ ــﺎر اﻟــﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﺳﻬﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻓـﻌــﺎل ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻏﺎﺛﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟـﻤــﺮأة ،وﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻻﻃﻔﺎل ،وﻣﺸﺮوع اﻟﺮﻏﻴﻒ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻻردن وﻟﺒﻨﺎن،
وﻣﺸﺮوع اﻓﻄﺎر اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻣﺤﻠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻻت اﻷﻳﺘﺎم.

●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

اﻋﺘﻤﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟﺼﺤﺔ د .ﺑــﺎﺳــﻞ اﻟـﺼـﺒــﺎح ﻣﺤﻀﺮ
ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟـﻘــﺮار اﻟــﻮزاري
رﻗﻢ  103ﻟﺴﻨﺔ  ،2018ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺎدة 17
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ رﻗﻢ  28ﻟﺴﻨﺔ ،1996
واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  30ﻟﺴﻨﺔ .2016
وأﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺪر اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺻﺪار ﻗﺮار
إﻏــﻼق ﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  30ﻟﺴﻨﺔ  2016وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻟﻌﺪم
وﺟ ــﻮد ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﻴﺪﻟﻲ ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
وأﺿﺎف اﻟﺒﺪر أن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻳﻀﺎ إﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟ ــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﺎ
ﺧﻼل  30ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻀﺮ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ.

وأوﺿ ــﺢ أن ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺮأﺳﻬﺎ وﻛﻴﻞ
اﻟــﻮزارة د .ﻣﺼﻄﻔﻰ رﺿﺎ ،وﺿﻤﺖ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﺸﺆون اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ،واﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ،وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟـﺸــﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ،ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ،وﻣﺪﻳﺮ
إدارة ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷدوﻳﺔ ،أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟ ــﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة  14ﻣﻦ
ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣــﺰاوﻟــﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ رﻗــﻢ  28ﻟﺴﻨﺔ 1996
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،وﻏﺮاﻣﺔ
ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  3000دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ،
ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳــﺰاول ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ،أو
أﻧﺸﺄ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎ أو ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻟﻸدوﻳﺔ دون
ﺗﺮﺧﻴﺺ ،وأن وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻳﺼﺪر ﻗﺮارا ﺑﻐﻠﻖ اﻟﻤﻜﺎن،
ﻟﺤﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ،
وأﺷ ــﺎر اﻟـﺒــﺪر إﻟــﻰ أن ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺼﺮف واﻻدﻋﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻓﻖ
اﻟﻤﺎدة  16ﻣﻨﻪ.
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ريتش لوري*

خليل علي حيدر

ترامب يكرر أخطاء أوباما في الشرق األوسط

فشل المخطط النازي -العربي في بغداد
وضع المفتي الحسيني
مجهوداته كلها في
خدمة توسع اإلعالم
األلماني النازي وامتداده
في البلدان اإلسالمية،
وطلب إنشاء إذاعة سرية
إسالمية ،وتولى مهمة
االتصال بالشخصيات
اإلسالمية البارزة في
العالم لكسبها إلى جانب
المحور وتحريضها على
الثورة على الحلفاء ،بمن
في ذلك المجاهد الهندي
"فقير آبي".

نشاطات
الحسيني
امتدت إلى
دول البلقان
فتعاون مع
السلطات
األلمانية
المحتلة في
يوغسالفيا
وألبانيا
ديفيد كينير*

تزايد اهتمام األلمان بالنشاط اإلعالمي الموجه إلى
الـعــالــم الـعــربــي بعد االن ـت ـصــارات الـتــي حققها الجنرال
رومــل فــي شمال إفريقيا ،حيث تــم إنـشــاء "مــركــز األنباء
العربي"  ،Arabische Nachrichten Dienstوتولى إدارته
الصحافي اللبناني "عفيف الطيبي" ،وكان للمركز مندوب
في "صوفيا" عاصمة بلغاريا ،هو "كامل مروة" ،مؤسس
ً
صحيفة "الحياة" الحقا في لبنان ،يزود "الطيبي" يوميا
بــاألنـبــاء وينقلها أيـضــا إلــى اإلذاع ــة العربية فــي أثينا،
الواقعة تحت االحتالل األلماني ،وكانت ثمة إذاعة عربية
أخــرى في برلين ،وكــان للمركز مندوبان في أنقرة هما
"جالل عوف" و"نجيب كنعان" ومندوبان في "بوخارست"
في رومانيا هما "حمدي الخوجا" و"يونس بحري" الذي
ً
بلغ أقصى درجات الشهرة الحقا كما سنرى ،في مجال
اإلعالم األلماني النازي ،وكان المعهد اإلسالمي المركزي
 Islamiche Zentral. Institutيقوم بترجمة خطب المفتي
أم ـيــن الـحـسـيـنــي فــي الـمـنــاسـبــات الـعــربـيــة واإلســام ـيــة
وينشرها باأللمانية.
والصحافي "عفيف الطيبي" ،مدير مركز األنباء المشار
إليه ،ابن صحافي فلسطيني هو "محمد شاكر الطيبي"،
وهو أي محمد شاكر" ،ابن فلسطين الذي اختار بيروت
منارة إلصــدار جريدة "اإلخــاء العثماني" في عام ،1908
ولما انتهى الحكم العثماني عام  1918صار اسم جريدته
"اإلخاء" واستمرت في الصدور حتى وفاته سنة  1929وفي
حينها لم يكن عفيف قد تجاوز السادسة عشرة بعد".
(عن موقع .)WWW.Sidacity.net
ويضيف الموقع اإللكتروني أن عفيف الطيبي قام عام
ً
 1937بإنشاء صحيفة "اليوم"" ،منبرا للثورة الفلسطينية
وصــوت مناضليها من اللبنانيين والعرب ،وباإلضافة
إل ــى دورهـ ــا ف ــي ال ـع ــراق إبـ ــان ال ـث ــورة الــوطـنـيــة الـكـبــرى
الـتــي قــادهــا رشـيــد عــالــي الكيالني فــي مــواجـهــة النفوذ
البريطاني ،وبفعل مواقفه تعرض لالضطهاد عقب دخول
الـجـيــوش اإلنـكـلـيــزيــة والـفــرنـسـيــة لـبـنــان فــي ع ــام 1941
فلجأ إلــى إسطنبول ثم غادرها إلــى برلين ،حيث تسلم
رئــاســة المكتب الـعــربــي ،وهــو المكتب الــذي صــار هيئة
رسمية تمثل العرب خــال الحرب في أوروب ــا ،وفــي عام
 1946استأنف إصــدار صحيفة "الـيــوم" ،وبفعل جهوده
ً
انتخب عام  1958نقيبا للصحافة ،وتجدد انتخابه -في
لبنان -ألربع مرات".
وضــع المفتي الحسيني مجهوداته كلها في خدمة
تــوســع اإلعـ ــام األل ـمــانــي ال ـن ــازي وامـ ـت ــداده فــي الـبـلــدان
اإلســامـيــة ،وطلب إنـشــاء إذاعــة سرية إسالمية ،وتولى
مهمة االتصال بالشخصيات اإلسالمية البارزة في العالم

لكسبها إلى جانب المحور وتحريضها على الثورة على
الحلفاء ،بمن في ذلك المجاهد الهندي "فقير آبي" ،يحرضه
على الثورة على اإلنكليز ويعده بمساعدة المحور المالية
لهذا الغرض".
(د .محافظة ص .)258
وامتدت نشاطات المفتي إلــى دول البلقان" ،فتعاون
مع السلطات األلمانية المحتلة في يوغسالفيا وألبانيا،
وأوفــد عــددا من المقربين إليه إلــى البوسنة ومقدونيا
وألبانيا من أجل االتصال بالزعماء المسلمين في هذه
الـبــاد ،وشـجــع الــدعــوة إلــى إنـشــاء دول ــة إسالمية تضم
ألبانيا والبوسنة والهرسك ،وقام المفتي نفسه بزيارة
كرواتيا في أبريل  1943واتصل بالمسلمين فيها ،وساهم
في تكوين فرقة عسكرية إسالمية (فرقة الصاعقة) تعاونت
مع األلمان المحتلين في هذه البالد .وأوفد أحد سكرتيرية
إلى كوسوفو لمحادثات حول قيام دولة إسالمية في شبه
جزيرة البلقان"( .د .محافظة .)259 ،إال أن هذه النشاطات
أث ــارت م ـخــاوف األل ـمــان الــذيــن كــانــوا يخططون لوضع
البوسنة والهرسك تحت سيطرة الرايخ األلماني!
ماذا عن القفقاس وأذربيجان ...وإيران؟
يقول د .محافظة" :أقــام المفتي صالت مع المنظمات
اإلس ــام ـي ــة ف ــي ش ـبــه ج ــزي ــرة الـ ـق ــرم وشـ ـم ــال الـقـفـقــاس
وأذربـيـجــان وأواس ــط آسـيــا ،وحــث هــذه المنظمات على
التعاون مع األلمان ومقاومة العدو المشترك المتمثل في
تحالف اإلنكليز واليهود والبالشفة ،وفي تموز (يوليو)
 1942ا تـصــل المفتي بالمجتهد اإل يــرا نــي الطباطبائي
نــائــب رئـيــس المؤتمر اإلســامــي ،مستشار الـشــاه رضا
بهلوي سابقا ،واقترح على األلمان دعوته إلى إسطنبول
للتفاوض معه"( .ص.)259
وتـنـشــأ ع ــن ت ـحــركــات "ال ـم ـف ـتــي" ف ــي مـنــاطــق الـبـلـقــان
واليونان المحتلة من قبل النازيين األلمان ودول المحور،
عدة أسئلة:
ً
هل كان "المفتي" مثال يقر احتالل هذه المناطق كي
يتعامل بهذه األريحية واالندفاع؟ وهل كان يعتبر التعامل
مع سلطات االحتالل في هذه المناطق حقا له وهو الذي
ال ينتسب إلى األلمان أو البلقان؟ وهل كان يقر المقاومة
ً
الوطنية ضــد االحـتــال الـنــازي أص ــا ،أم كــان يعتبر كل
مقاومة لأللمان ،الذين يقاتلون و"يجاهدون" اإلنكليز،
معادية لمصالح الحلفاء المسلمين؟
ل ــم ي ـكــن الـمـفـتــي فـيـمــا ي ـبــدو ي ــرى أي ب ــأس ف ــي دعــم
الـمـجـهــود الـحــربــي ال ـن ــازي ،بــل ك ــان كـمــا رأي ـنــا ال يوفر
أي جهد في هــذا المجال ،كما كــان للتعاون العربي مع
المجهود العسكري األلماني تاريخ معروف.

وكــان الطلبة العرب في برلين قد تظاهروا وطالبوا
الحكومة األلمانية بإعطائهم السالح ونقلهم إلى العراق
ليقاتلوا اإلنكليز إلى جانب الجيش العراقي بعد حركة
رشيد عالي الكيالني المرتبطة بالسياسات األلمانية
في المنطقة كما ذكرنا .واستجابت السلطات األلمانية
لطلبهم ونقلت بعضهم إلى معسكرات للتدريب في غرب
ألـمــانـيــا ،ولـمــا انـتـهــى أمــر حــركــة رشـيــد عــالــي الكيالني
فــي ال ـع ــراق ،غ ــادر الـطـلـبــة المعسكر ال ـمــذكــور ونقلتهم
السلطات األلمانية إلى اليونان ليتموا تدريبهم العسكري
قــرب أثينا ،والتحق بهذا المعسكر العديد من الشباب
والعسكريين العرب الذين هربوا من العراق.
ول ــم يـكــن مـمــا يــرضــي ط ـمــوح الـمـفـتــي أن ت ـكــون هــذه
ً
المفارز العسكرية العربية امتدادا للجيش األلماني ،ربما
بقدر ما كان يطمح إلى جيش يكون هو أو بعض أعوانه
عـلــى رأس ــه" ،وق ــد امـتـعــض المفتي مــن تسمية الـمـفــرزة
العربية "مركز التدريب العربي -األلماني" .وأثناء زيارته
لروما في فبراير  1942اقترح من جديد على الحكومة
اإليطالية تشكيل جيش عربي ،وكــان الجواب اإليطالي
ً
مخيبا لألمل" :إنه مشروع مفيد ولكن ال قيمة عسكرية له".
وإزاء إلحاح المفتي أبلغه األلمان أن البد من استعمال
المفرزة العربية بعد اجتياز القفقاس ودخــول الحدود
العراقية ،وكان من المقرر أن ينتقل المفتي إلى "تفليس"-
وهي تبليسي عاصمة جمهورية جورجيا الحالية -عند
اح ـت ــال ال ـق ــوات األل ـمــان ـيــة ل ـهــا .وحــال ـمــا تــدخــل ال ـقــوات
األلمانية الـعــراق تتولى المفرزة العربية بالتعاون مع
القيادة األلمانية الخاصة  Sonder stob Fإعادة تشكيل
الجيش العراقي.
ويضيف د .محافظة" :ومع تقدم القوات األلمانية في
القفقاس انتقلت المفرزة العربية إلى االتحاد السوفياتي
ً
مع القيادة الخاصة ،وأخذت اسما جديدا "القيادة العامة
 "68للمهمات الخاصة ،General Kommando 68 Z.B.V
وبلغ عدد هذه القوة األلمانية العربية المشتركة ستة آالف
جندي وضابط ،وكانت قــوة مدرعة ميكانيكية ولديها
أسلحة كافية لفرقة كاملة من المتطوعين العرب وزودت
بسبع طائرات".
ويـقــول د .محافظة إن المفتي "ع ــارض بشدة إرســال
المفرزة إلى االتحاد السوفياتي ،وطلب نقلها إلى مصر أو
إلى شمال إفريقيا ،والواقع أن الهجوم السوفياتي المضاد
على القوات األلمانية منذ شتاء عام  ،1942وتراجع قوات
دول المحور في شمال إفريقيا ،جعل موضوع المفرزة
ً
العربية أمرا ثانويا ال قيمة له".
ماذا عن الخالف بين المفتي والكيالني؟ سنرى ذلك!

موحى الناجي*

زواج األطفال يعوق التنمية
في قمة األمــم المتحدة التي عقدت الشهر الفائت حول أهداف
التنمية المستدامة ،لم يحظ زواج األطفال بالقدر الالئق من االهتمام،
ومع ذلك يشكل إنهاء هذا السلوك ضرورة أساسية لتحقيق نطاق
من أهــداف التنمية المستدامة ،بما في ذلك ضمان المساواة بين
الجنسين ،وتحسين الصحة ،وتوفير فرص تعليمية واقتصادية
جيدة للجميع.
َ َّ
الــواقــع أن زواج األطـفــال ،الــذي َيــتـ َـولــد من تقاليد أبوية عتيقة
ويدعمه الجهل ،والفقر ،والتفاوت االجتماعي واالقتصادي ،يظل
منتشرا على نطاق واسع في مختلف أنحاء إفريقيا ،وآسيا ،والشرق
األوسط ،ففي النيجر هناك  %76من الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن
سن الثامنة عشرة ،وهذا أعلى معدل في العالم ،وتحتل جمهورية
إفريقيا الوسطى المرتبة الثانية على القائمة ( )%68ثــم تشاد
( ،)%67وفي الشرق األوســط نجد أن  %32من الفتيات في اليمن
ومصر (.)%17
يتزوجن قبل هذه السن ،ثم العراق (ِ )%24
في المجموع تتزوج  12مليون فتاة دون السن القانونية كل عام،
أي أن  12مليون فتاة ،دون أي قرار من جانبهن ،تختزل طفولتهن،
ويحل محلها االلتزام بتحمل تكاليف بدنية عديدة ،وحمل ربما
يهدد حياتهن ،فضال عن تنشئة أسرة ،وصيانة بيت.
وعلى الرغم من عواقب الزواج المبكر المدمرة فإن زواج األطفال
قانوني فــي كثير مــن األح ـيــان ،ع ــاوة على ذل ــك ،ن ــادرا مــا تشكل
هذه القضية جزءا من المناقشات الدائرة حول التنمية الوطنية،
وكثيرا ما تتجاهلها السلطات الحكومية ،الكارهة لتحدي تقليد
مرعي منذ ال ِق َدم ،وحتى في البلدان التي لديها تشريعات للحد من
زواج األطفال ،فإن هذه التشريعات كثيرا ما ال تكون صارمة بالقدر
الكافي ،كما كانت الحال في بنغالديش وفي مسقط رأسي المغرب.
في عام  2004أصلحت المملكة المغربية قانون األســرة للحد
مــن زواج األط ـف ــال ،ولـكــن نـظــرا للثقافة الـمـحــافـظــة ،والــرغـبــة في
استرضاء المتعصبين الدينيين ،وانتشار التمييز القائم على النوع
ُ
االجتماعيِّ َ ،لم ت َـج َّـرم هذه الممارسة ،بل تركت اإلصالحات استثناء
لـ"ظروف ُمـخففة" غامضة التعريف ،مثل الحمل.
ً
تبدي بعض العائالت حرصا شديدا على تجنب قوانين زواج
األطفال ،سواء بسبب معتقدات ثقافية بالية أو الفقر الذي يجعل
تحصيل المهر أمــرا مغريا للغاية ،ونتيجة لهذا ال تــزال أكثر من
 30ألف فتاة دون السن القانونية في المغرب تجبر على الزواج كل
عام ،وليس من المستغرب أال تتناقص معدالت العنف ضد النساء.
إن ما يلزم حقا لحماية الفتيات والنساء هو إنفاذ القوانين التي
تجرم كما ينبغي تيسير زواج األطفال أو المشاركة فيه ،ويجب أن
يواجه األفراد الذين يعقدون زيجات األطفال ،أو أي بالغ يتخذ من
طفلة زوجــا ،عقوبات مغلظة ،فال ينبغي للزواج المبكر أن يكون
قانونيا أبدا.
ينبغي لمثل هذا التشريع أن يتناسب مع استراتيجيات وطنية
أوسع إلشراك النساء في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والسياسية ،حيث تحتاج الفتيات والنساء إلى القدرة على الوصول
إلى الرعاية الصحية ،والتعليم ،والتدريب( .حققت المملكة المغربية
وتونس والجزائر تقدما ملحوظا في العقود األخيرة فيما يتصل
بسد الفجوة في المساواة بين الجنسين في التعليم).
عالوة على ذلك ،ينبغي تطبيق نهج يراعي النوع االجتماعي في
المدارس ،والشركات ،والحكومة من أجل تشجيع مشاركة النساء
فــي كــل القطاعات الحيوية ،وستساعد أيضا المشاريع المدرة
للدخل لألسر الفقيرة ،وخــاصــة فــي المناطق الريفية والنائية،
وكذلك المبادرات التثقيفية الواسعة النطاق الرامية إلى تصحيح
المعتقدات البالية والخاطئة التي تدعم زواج األطـفــال ،وتوعية
المجتمعات المحلية بالعواقب الحقيقية المترتبة على زواج
األطفال .ويستلزم هذا مشاركة كل المؤسسات الحكومية ،ومنظمات
المجتمع المدني ،ووسائل اإلعــام وغير ذلــك من القوى الفاعلة
المؤثرة ،مثل المعلمين ،والقضاة ،والمحامين.
كما تحتاج الفتيات الالتي تزوجن بالفعل إلى الدعم ،الذي يقدم
إليهن من خالل برامج موجهة تحرص على إشراكهن ومن حولهن،
مثل أزواجهن وحمواتهن ،كما ينبغي بذل الجهود لمساعدة الفتيات
الــائــي هــربــن مــن زواج غير مــرغــوب أو أصبحن أرمـ ــات ،ألنهن
يواجهن غالبا الرفض وإساءة المعاملة.
ال ــواق ــع أن كــل الـنـســاء والـفـتـيــات يستحققن الـفــرصــة التـخــاذ
القرار حول ما إذا كن راغبات في الزواج ،ومتى ومن يتزوجن ،كما
يستحققن الفرصة للسعي إلى تحقيق أحالمهن والمساهمة في
مجتمعاتهن واقتصاد بلدانهن ،فــي حين يعملن على تحسين
مستويات معيشتهن ،وإذا لم يكن هذا كافيا إلقناع الحكومات وقادة
المجتمع المدني بالنضال من أجل إنهاء زواج األطفال ،فربما تكون
فوائد التنمية المترتبة على إنهائه كافية إلقناعهم.
* أستاذ علم اللغويات ودراسات النوع االجتماعي في جامعة
فاس بالمغرب ،وأحدث مؤلفاته كتاب "نسويات مغربية".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ديفيد كينير*

أوباما وترامب شخصيتان مختلفتان بالكامل بنظر
مناصريهما ،لكنهما يتقاسمان رغم ذلك الحمض النووي
نـفـســه فــي الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ،إذ أع ـلــن االث ـن ــان أنهما
يعارضان السياسة الخارجية التي تبناها جورج بوش
االبن ،وما كان أوباما ّليتفوق على هيالري كلينتون على
األرجح في معركة الترشح عن الحزب الديمقراطي في عام
 2008لو أنها لم تؤيد حرب العراق ولم يعارضها هو في
تلك الفترة ،كذلك ،تفوق ترامب على جميع منافسيه في
الحزب الجمهوري في عام  2016حين عارض االلتزامات
األميركية في الشرق األوسط.
كان أوباما يمثل اليسار الدولي ،في حين ُيعتبر ترامب
الـيــوم بطل معسكر اليمين الشعبوي ،وتـبــرز اختالفات
َ
سـيــاسـيــة ك ـبــرى بـيــن الــرجــلـيــن (أقـ ـ ّـر أوب ــام ــا ات ـفــاق إي ــران
النووي ،وانسحب منه ترامب) ،لكن حين انسحب ترامب
ً
الحدود السورية وترك الحلفاء األكراد يواجهون
حديثا من
ّ
الغزو التركي ،نفذ بذلك نسخته الخاصة من االنسحاب
ّ
ومهد حينها
المتهور الذي أقدم عليه أوباما في العراق
لتنامي قوة "داعش" .يترافق قرار ترامب مع تكاليف باهظة،
منها خيانة األكراد ،وتدهور العالقة مع تركيا ،واحتمال
تقديم حبل نجاة لتنظيم "داعش" ،وزيادة نفوذ روسيا التي
تستطيع استغالل الوضع لتحقيق مكاسب استراتيجية
إضافية في المنطقة.
ً
ال تضمن أي حسابات تعادال بين إيجابيات وسلبيات
االنسحاب لفتح المجال أمام تركيا .كان الوضع سيختلف
لو أن األميركيين سحبوا  50ألف جندي من سورية بعد
سنوات من القتال الشاق ،لكنهم اكتفوا في األساس بنشر
عشرات العناصر على الحدود.
ً
وكــان الــوضــع سيختلف أيـضــا لــو أنهم أعـطــوا األتــراك
الضوء األخضر لتطبيق مقاربة الواقعية السياسية ،مما
يعني كسب بعض التنازالت منهم (مثل االمتناع عن شراء
نظام مـضــادات الطائرات الــروســي "إس ،)"-400لكنهم لم
ً
يكسبوا شيئا.
ً
كــان مدهشا بما يكفي أن يــؤدي االنسحاب إلــى إبعاد
ً
األكراد وتركيا معا عن الواليات المتحدة.
ً
ً
نظرا إلى العداوة التاريخية بين الطرفين ،كان متوقعا
أن يبتعد واحد منهما في كل مرة ،لكن أصبح األكراد بعد
التخلي عنهم فــي قبضة نظام األ س ــد ،وستصبح تركيا
عدائية تجاه الواليات المتحدة أكثر من أي وقت مضى حين
ينهي الكونغرس محاوالت معاقبتها على عملية الغزو.
على غرار االنسحاب األميركي من العراق في عهد أوباما،
ُيعتبر انسحاب ترامب من سورية ردة فعل متأخرة على
ً
َ
معسكري اليمين
حرب العراق ،ومن الواضح أن أحدا في
واليسار ال يدعم غزو واحتالل بلد آخر من الشرق األوسط
ً
بعشرات آالف الجنود مجددا.
لكن ثمة فرق كبير بين حجم احتالل العراق ،حين نشر
األميركيون  150ألف جندي لخوض حرب مكافحة التمرد،
وااللتزام األميركي الضئيل في سورية بهدف تشكيل ودعم
قوة تتولى المعارك الصعبة ضد "داعــش" ،فكل من يضع
التدخل في سورية والعراق في خانة "الحرب الالمتناهية"
ال يجيد رصد االختالفات.
ً
ال معنى لمعارضة تحرك غير مكلف نسبيا وناجح وفق
ُ
شروطه الخاصة في سورية (ه ِزمت دولة الخالفة التابعة
لــداعــش) ألن حــرب الـعــراق استمرت سـنــوات بكلفة عالية
ونتائج مشبوهة .سيكون هــذا الموقف أشبه بمعارضة
ّ
ً
ً
دماء وأمواال طائلة.
غزو غرينادا ألن غزو النورماندي كلف
يقضي رد الفعل العسكري األميركي التقليدي بتحقيق
الفوز واالنسحاب ،لكن حتى أوضح االنتصارات ال تكون
مثالية بالكامل إال في حاالت نادرة.
ً
ً
ً
ً
حقق األميركيون نصرا عسكريا تقليديا حاسما خالل
الحرب العالمية الثانية في أوروبا ،ومع ذلك يقبع جنود
في ألمانيا حتى اآلن ،كذلكُ ،يفترض أن تكون حرب الخليج
ً
األولى نموذجا لاللتزام المحدود والصارم ،ولكنها أدت
إلى فرض منطقة حظر جوي على العراق ،ونشوء منطقة
ً
مستقلة لألكراد شماال ،وتواصل الجهود لفرض عقوبات
من جانب األمم المتحدة.
ً
لم يكن أي انسحاب مثاليا بقدر ما ُر ّوج له ،فقد غادر
ً
أوباما العراق منتصرا قبل أن يضطر للعودة حين خرج
الوضع عن السيطرة ،وإذا أراد ترامب إغالق الملف السوري
فقد ال يتمكن من طي الصفحة بهذه السهولة.
* «نيويورك بوست»
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أندرو شنغ وشياو غنغ*

المرحلة المقبلة من اإلصالح واالنفتاح في الصين
إذا أرادت الصين حماية
روابطها مع النظام
المالي ،والبيانات ،وشبكات
المعرفة على المستوى
العالمي فستحتاج إلى
توسيع نطاق الجهود
وتكثيفها ،ويمكن لصناع
السياسة عن طريق العمل
الجريء ،والذكي ،والمبتكر
ضمان استمرار المدن
الرائدة في الصين في قيادة
الطريق نحو مستقبل أكثر
انفتاحا ،وتكامال ،وسالما،
وازدهارا.

من المؤكد
أن الصين
وسعت نطاق
سياستها
ذات
المستويين
(التجريب
والتوسع)
لالندماج
في السنوات
األخيرة

عـلــى م ــدار ال ـع ـقــود األرب ـع ــة الـمــاضـيــة،
انــدمـجــت الـصـيــن فــي الـشـبـكــات العالمية
فــي م ـجــاالت تشمل ال ـت ـجــارة ،والـتـمــويــل،
والبيانات ،والثقافة (الــديــن والمعتقدات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة) ،ول ـك ــن ن ـظ ــرا ألن ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة تعتمد الـحـمــائـيــة ،ف ــإن الـتـقــدم
المستمر في االندماج العالمي سيتطلب
من الصين تعديل نهجها.
ومـ ـن ــذ ث ـمــان ـي ـن ـيــات ال ـ ـقـ ــرن ال ـم ــاض ــي،
تـمــركــزت سياسة الصين التنموية على
التجريب والتنفيذ الـتــدريـجــي ،وبفضل
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة "ج ـ ــرب ووس ـ ـ ـ ــع" ،ف ــي ع ــام
 –2013أي بعد  12عاما من االنضمام إلى
منظمة التجارة العالمية -أصبحت الصين
أكبر اقتصاد تجاري في العالم (بالنسبة
إلــى السلع) .وفــي عــام  ،2018بلغت نسبة
تـجــارتـهــا إل ــى الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي
 38في المئة ،وهي نسبة أعلى بكثير من
نظيرتها فــي الــواليــات المتحدة ( 27في
المئة في عام .)2017
أما بالنسبة إلى األســواق المالية ،فقد
كــان ق ــادة الصين متعنتين فيما يتعلق
بضمان أال يحدث التحرير إال عندما تكون
البورصات المحلية ،واإلطــار التنظيمي،
مـتـيـنـيــن وم ــوث ــوق ـي ــن ب ـم ــا ي ـك ـفــي إلدارة
الـمـخــاطــر ذات الـصـلــة ،لــذلــك اتـبــع صناع
الـسـيــاســة اسـتــراتـيـجـيــة ذات مستويين،
تستفيد من مكانة هونغ كونغ الفريدة في
األسواق الصينية والدولية.
وخـ ـ ــال ع ـش ــري ــن ع ــام ــا م ـن ــذ أن ب ــدأت
الـشــركــات الصينية المملوكة للدولة في
إدراج حصصها وجمع األمــوال في هونغ
ك ــون ــغ ،أص ـب ـحــت هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة -بفضل
ضرائبها المنخفضة ،وبنيتها التحتية
القوية فيما يتعلق بإنفاذ القانون -مركزا
ماليا عالميا .وبذلك ،أدت هونغ كونغ دور
محفز ،ووسيط لتحرير األســواق المالية
على نطاق أوسع في الصين ،لتكون بذلك
نوعا من منطقة عازلة لتجربة التفاعالت
بـيــن أس ــواق الرنمينبي الـمــالـيــة فــي البر
الرئيسي والخارج.
وبفضل هذا النهج ،زادت حصة الصين

من أسواق الدين واألسهم العالمية زيادة
حادة .إذ في عام  ،2004استحوذت الصين
ع ـلــى  1.2ف ــي ال ـم ـئــة م ــن س ــوق ال ـس ـنــدات
العالمية ،مقارنة بـ 42.2في المئة بالنسبة
إلــى الــواليــات الـمـتـحــدة ،و 26.5فــي المئة
بالنسبة إل ــى االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،و18.7
في المئة بالنسبة إلى اليابان .ومع حلول
نهاية عام  ،2018توسعت سوق السندات
ف ــي ال ـص ـيــن لـتـشـكــل  12.6ف ــي ال ـم ـئــة من
المجموع العالمي ،في حين أن نظيرتها
فــي أمـيــركــا تقلصت إل ــى  40.2فــي المئة،
وتراجعت في االتحاد األوروبــي إلى 20.9
في المئة ،وفي اليابان إلى  12.2في المئة.
ك ــذل ــك ،ارت ـف ـعــت ح ـصــة ال ـبــر الــرئـيـســي
ل ـل ـص ـيــن م ــن ال ـق ـي ـمــة ال ـس ــوق ـي ــة لــأسـهــم
العالمية مــن  1.2فــي المئة فــي عــام 2004
إلى  8.5في المئة في عام 2018؛ إضافة إلى
حصة هونغ كونغ ،ومجموع ارتفاع الصين
إلى  13.6في المئة .وخــال الفترة نفسها
انخفضت حصة أميركا من القيمة السوقية
لألسهم العالمية مــن  45.4فــي المئة إلى
 40.8فــي الـمـئــة .وانـخـفــض نظيرتها في
االتـحــاد األوروب ــي من  16.3في المئة إلى
 10.8فــي المئة؛ وانكمش فــي الـيــابــان من
 16.3في المئة إلى  7.1في المئة.
ومــع ذل ــك ،ال ي ــزال يتعين على الصين
عمل الكثير بشأن االندماج .ووفقا لتقرير
صـ ــدر م ــؤخ ــرا ع ــن ش ــرك ــة م ــاكـ ـن ــزي ،ف ــإن
أكثر من  80في المئة من إيــرادات شركات
 110غـلــوبــال فــورتـشــون  500فــي الصين
م ـح ـل ـيــة ،ك ـمــا أن ال ـم ـل ـك ـيــة األج ـن ـب ـيــة في
النظام المصرفي الصيني ال تزال أقل من
 6في المئة .وفضال عن ذلك ،فإن الحواجز
الـتــي تـحــول دون مواصلة التقدم كبيرة.
ولمواصلة انــدمــاج الصين فــي الشبكات
العالمية ،سينبغي على السلطات التغلب،
على األقل ،على أربع تحديات استراتيجية
كبرى.
والتحدي األول هو كبح جماح الديون،
الـ ـت ــي زادت أكـ ـث ــر مـ ــن خ ـم ـس ــة أض ـع ــاف
على مستوى االقتصاد على مــدى العقد
ال ـمــاضــي ،وت ـت ـجــاوز اآلن  300ف ــي المئة

مــن الناتج المحلي اإلجـمــالــي ،على غــرار
مستويات البلدان المتقدمة .وفي حين أن
الصين تستطيع أن تستهلك وتستثمر
أكثر ،بفضل معدل االدخار المحلي المرتفع،
فإنها ستحتاج أيضا إلى تعميق أسواق
األس ـه ــم لــدي ـهــا ،م ــن أج ــل تـقـلـيــل مـخــاطــر
الديون الطويلة األجل.
ثانيا ،يتعين على الصين إيجاد طرق
لتعزيز تدويل الرنمينبي ،إذ منذ عام ،2009
تعمل الحكومة الصينية جاهدة لتوسيع
استخدام العملة على المستوى الدولي،
ولكن وفقا لبنك التسويات الدولية ،فإن
الرنمينبي لم يمثل سوى  2.1في المئة من
إجمالي تــداول العمالت األجنبية اليومي
فــي أبــريــل مــن هــذا الـعــام ،وهــي نسبة أقل
بكثير من الدوالر األميركي ( 44في المئة)،
والـيــورو ( 16في المئة) ،والين اليابانيي
( 8.5في المئة).
وستحتاج الصين أيضا إلى التكيف مع
حساب جار متوازن على نطاق واسع ،بعد
عقود من كونها دولة فائض كبيرة .ومن
أجل الحفاظ على توازن صحي للمدفوعات،
وتجنب الكثير من المخاطر ،يتعين على
الصين ،اآلن ،التأكد مــن أن تدفقات رأس
ال ـم ــال إل ــى الـ ـخ ــارج م ـتــوازن ــة تـقــريـبــا مع
تدفقات األموال األجنبية.
ويكمن الـتـحــدي الــرابــع ال ــذي تواجهه
الصين فــي تحقيق الـمــزيــد مــن االنــدمــاج
العالمي في البيئة الخارجية غير الودية،
الناتجة عن القلق بشأن التدفق المفرط أو
المتقطع للسلع ،ورأس المال ،والبيانات،
والـنــاس ،والثقافة .وخير مثال على ذلك،
إدارة دونالد ترامب وهجومها على النظام
ال ـت ـجــاري الـعــالـمــي ،بـمــا ف ــي ذل ــك الـحــرب
التجارية المتصاعدة مع الصين.
ونظرا لفشل المفاوضات في إنهاء تلك
الحرب التجارية– خاصة بسبب اختالف
جوهري في وجهات نظر العالم -تبذل إدارة
ترامب كل ما في وسعها من أجل "الفوز".
إذ فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة ،اقـتــرحــت قــوانـيــن
جديدة من شأنها توسيع سلطة الحكومة،
ع ــن ط ــري ــق لـجـنــة االس ـت ـث ـم ــار ال ـخــارجــي

فــي الــواليــات المتحدة ( ،)CFIUSمــن أجل
منع المعامالت المتعلقة بالتكنولوجيا،
والبنية التحتية ،والبيانات الشخصية،
والعقارات ،ألسباب تتعلق باألمن القومي.
وستؤثر تلك القوانين على الجهات الفاعلة،
مثل الصين ،التي تتاجر مع دول تخضع
للعقوبات األميركية.
ويفرض الصراع المتصاعد مع الواليات
المتحدة ضغطا شديدا على استراتيجية
"التجريب والتوسع" التدريجية للصين.
ومـ ــن ال ـم ــؤك ــد أن ال ـص ـيــن وس ـع ــت نـطــاق
سياستها ذات المستويين لالندماج في
السنوات األخيرة ،حيث تضم عددا متزايدا
من مقاطعات البر الرئيسي في مشاريع
رائ ـ ـ ــدة م ـثــل مـنـطـقــة ش ـن ـغ ـهــاي لـلـتـجــارة
الحرة .وتأمل الصين أن تتمكن هذه المدن
الــرائــدة ،من المساعدة في زخم االندماج،
ومساعدتها على مواءمة نظامها القانوني
والتنظيمي مــع أطــر العمل العالمية في
مجال التجارة ،والنظام المالي ،والضرائب،
والمعامالت األخرى.
لـكــن الـصـيــن سـتـحـتــاج إل ــى أن توسع
مــن نـطــاق ه ــذه الـجـهــود وأن تكثفها ،إذا
أرادت حماية روابطها مع النظام المالي،
والبيانات ،وشبكات المعرفة على المستوى
العالمي ،ويمكن لصناع السياسة ضمان
اس ـت ـمــرار ال ـم ــدن ال ــرائ ــدة ف ــي الـصـيــن في
قيادة الطريق نحو مستقبل أكثر انفتاحا،
وتكامال ،وسالما ،وازدهارا عن طريق العمل
الجريء ،والذكي ،والمبتكر.
* أندرو شنغ زميل متميز لدى معهد
آسيا العالمي بجامعة هونغ كونغ،
وعضو في المجلس االستشاري لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة بشأن التمويل
المستدام .وشياو غنغ رئيس معهد
هونغ كونغ للتمويل الدولي ،وأستاذ
ومدير معهد أبحاث طريق الحرير
البحري في كلية األعمال بجامعة بكين.
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق
مع «الجريدة»
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أكاديميا

ً
المشوط رئيسا للنادي الجيولوجي في الجامعة
أعلن رئيس اللجنة الطالبية في الهيئة اإلدارية
لــات ـحــاد الــوط ـنــي لـطـلـبــة ال ـكــويــت ف ــرع الـجــامـعــة
فيصل الرشيدي اعتماد التشكيل اإلداري للنادي
الجيولوجي للعام النقابي  ،2020-2019حيث تم
اختيار عيد المشوط رئيسا للنادي ،وسارة الشمري
نائبا للرئيس ،وفاطمة الشطي أمينا للسر ،ونورة
الخرينج أمينا للصندوق.
وقــال الرشيدي ،في تصريح أمــس ،إن التشكيل
اإلداري ج ــاء كــال ـتــالــي« :ب ــات ــل ال ـع ــازم ــي الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي ،ابــراهـيــم حـســن رئـيــس لجنة الـعــاقــات
العامة ،ضحى العازمي رئيس اللجنة االعالمية،
ح ــوراء تقي رئيس لجنة البرامج واالنـشـطــة ،دانــة
اللهو رئيس اللجنة الطالبية ،عبدالرحمن الشويع
رئيس اللجنة األكاديمية ،فيصل الحبابي رئيس
لجنة الجداول الدراسية ،حبيب العازمي رئيس لجنة

المطيري :معرض
«فيلكا» يعزز
الجانب الثقافي
شـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــرا ق ـ ـ ـ ــب إدارة
األنـشـطــة الـثـقــافـيــة والفنية
ف ــي عـ ـم ــادة ش ـ ــؤون الـطـلـبــة
ب ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ف ـه ــد
الـمـطـيــري ،عـلــى أن معرض
آ ث ــار فيلكا لــه أهمية كبرى
ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـع ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى آث ـ ـ ــار
الـجــزيــرة التاريخية ،وربــط
ذلـ ـ ـ ــك ب ــالـ ـج ــان ــب ال ـث ـق ــاف ــي
والـسـيــاحــي لــدولــة الكويت،
لما لذلكمن أهمية في جذب
السائحين والمثقفين لزيارة
تلك اآلثار العظيمة وصناعة
وتجسيد الحضارات.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال تـنـظـيــم
معرض «آثار فيلكا» في بهو
ك ـل ـيــة ال ـط ــب ب ـح ــرم جــامـعــة
الكويت في الجابرية ،والذي
اشـتـمــل عـلــى مـجـمــوعــة من
ال ـص ــور ال ـت ــي تـبـيــن تــاريــخ
اآلثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودة ف ــي
ال ـج ــزي ــرة ،وال ـت ــي اكـتـشـفــت
مــؤخــرا فــي أرض ـهــا وتـعــود
الى أكثر من  3000سنة منذ
العصر الدلموني.
وأعربت المشرفة الثقافية
آمنة الظفيري عن سعادتها
بتنظيم مثل هــذه الفعالية
التي أمدت الطلبة والطالبات
ب ــال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـتــاري ـخ ـيــة
المميزة عن جزيرة فيلكا.

المستجدين ،براك المناعي رئيس اللجنة الثقافية».
وأض ــاف أن ال ـنــادي يـقــدم خــدمــاتــه لطلبة كلية
العلوم ،ويسعى إلى توفير الدعم الالزم لهم لتهيئة
البيئة الدراسية المناسبة للتحصيل العلمي ،من
خالل تنظيم وإقامة األنشطة والفعاليات والبرامج
فــي شـتــى الـمـجــاالت الــديـنـيــة والعلمية والثقافية
والرياضية والفنية.
وأوضـ ـ ــح أن «االت ـ ـحـ ــاد ي ـق ــوم بـتـشـكـيــل األن ــدي ــة
والروابط بمختلف الكليات من أجل تلبية مطالب
وط ـمــوحــات طـلـبــة الـجــامـعــة فــي مختلف الكليات
ولتلقي مقترحاتهم والعمل على حل مشاكلهم أوال
بأول ،إضافة إلى ضمان وجود حلقة من التواصل
الدائم بين االتحاد وجموعنا الطالبية الذين نعمل
دائ ـمــا وأب ــدا عـلــى خــدمـتـهــم ،وتــذلـيــل كــل الصعاب
أمامهم خالل مسيرتهم الدراسية بالجامعة».

فيصل الرشيدي

معروف« :الحزمة اإلحصائية» تطور
قدرات األساتذة وطلبة الدراسات العليا
أكــدت مساعدة نائب مدير الجامعة للتعاون
الـبـحـثــي ال ـخ ــارج ــي واالسـ ـتـ ـش ــارات ف ــي جــامـعــة
الكويت د .ليلى معروف ،أن عقد ورشة معالجة
البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية «»SPSS
يندرج في إطــار مهمة قطاع األبـحــاث المتمثلة
بتطوير وتعزيز قــدرات أعضاء هيئة التدريس
وطـلـبــة ال ــدراس ــات العليا فــي الـكـلـيــات العلمية،
وصقل مهاراتهم العلمية والبحثية ،لتمكينهم
من إنجاز األبحاث العلمية المتقدمة والمبتكرة
عالية الجودة.
ً
ونـظــم الــورشــة قـطــاع األبـحــاث ممثال بمكتب
التعاون البحثي الخارجي واالستشارات ورعاية
نائب مدير الجامعة لألبحاث د .جاسم الكندري،
أمس ،في مبنى د .فايزة الخرافي بكلية العلوم.

وقدمها الــورشــة كــل مــن د .نــوريــة الـكـنــدري ،ود.
س ـهــام أح ـمــد عـلــي م ــن قـســم اإلح ـص ــاء وبـحــوث
العمليات في كلية العلوم.
مــن جــانـبـهــا ،تـحــدثــت د .الـكـنــدري عــن أهمية
عملية جمع البيانات وتحليلها كركيزة أساسية
في إنجاز األبحاث العلمية ،الفتة إلى أن الورشة
تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة
الـتــدريــس وطلبة الــدراســات العليا فــي الكليات
الـعـلـمـيــة ،فـيـمــا يتعلق بــالـتـعــامــل مــع الـبـيــانــات
وال ـم ـع ـلــومــات م ــن ح ـيــث تـجـمـيـعـهــا وإدخ ــال ـه ــا،
وقراء تها وتجهيزها ،وإدارتـهــا بطريقة علمية
سليمة تضمن الحصول على أدق النتائج.

«الصحية»« :الغذاء العالمي» يهدف
إلى القضاء على الجوع واألمراض
أك ــد قـســم األغــذيــة والتغذية
ب ـك ـل ـيــة الـ ـعـ ـل ــوم ال ـص ـح ـي ــة فــي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،أن المعرض السنوي
بمناسبة يــوم ال ـغــذاء العالمي
ال ـ ـ ــذي أقـ ـي ــم أمـ ـ ــس فـ ــي ال ـك ـل ـيــة
يهدف إلى القضاء على الجوع
واألم ــراض المتعلقة بــه ،كسوء
الـ ـتـ ـغ ــذي ــة ،رعـ ــايـ ــة ال ـم ـش ــاري ــع
ال ــزراع ـي ــة ،تــوفــر األط ـع ـمــة ذات

الـ ـج ــودة ال ـعــال ـيــة ب ــأس ـع ــار في
م ـت ـن ــاول ال ـج ـم ـيــع ،وم ـن ــع هــدر
الطعام واألمن الغذائي.
ش ــارك فــي الـمـعــرض العديد
من الشركات الغذائية والجهات
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،م ــن ب ـي ـن ـهــا :إدارة
التغذية واإلطعام ،الهيئة العامة
لـ ـلـ ـغ ــذاء والـ ـتـ ـغ ــذي ــة مـ ــن وزارة
الصحة ،جمعية الغذاء والتغذية

بكلية العلوم الصحية ،رابطة
السيلياك ،الهيئة العامة للبيئة،
القسم اإلعالمي بوزارة الصحة.
وحضر الفعالية عميد الكلية
د .عبدالحكيم الصغير ،ومساعد
العميد للشؤون الطالبية -بنات
د .علي خريبط ،ومساعد العميد
لـلـشــؤون األكــاديـمـيــة د .جعفر
قاسم ،والعديد من أعضاء هيئة
التدريس ومنتسبي الكلية.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٧٦٣

٦.٢٩٥

٤.٧٢٤

2.٥٧٥ 2.٩٨٢ 3.٢٩٣

الشراء اإلجباري في البورصة «صفر» بسبب غرامة الـ %20
انضباط غير مسبوق من المتداولين واختفاء أوامر البيع والشراء الوهمي بال رصيد
محمد اإلتربي

أظ ـه ــر ت ـق ــري ــر ج ـل ـســة ال ـش ــراء
اإلج ـب ــاري ال ـتــي تـعـقــب إغــاقــات
ال ـســوق لمعالجة األخ ـطــاء التي
تحدث أو ما كان يسمى بالسابق
بالتسويات لفترة آخــر  3أشهر،
أنها كانت "صفر" صفقات.

وذكـ ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر أن ت ـطــويــر
شركات الوساطة ألنظمة التداول
لــدي ـهــا واسـ ـتـ ـح ــداث ال ـك ـث ـيــر من
الـتـقـنـيــات وتطبيق نـظــام اعــرف
عميلك بدقة ،وانتقائية العمالء
ّ
واستمرار التوعية ،كلها عوامل

أدت الى اختفاء أحد أبرز الظواهر
السلبية من البورصة ،والتي كان
يستغلها العديد من المضاربين
الذين يتالعبون بالتداوالت يمينا
ويسارا ،حيث يقومون بعمليات
بيع أسهم ال يملكونها ويشترون

من دون رصيد اعتمادا على سداد
غرامة بسيطة أو التسوية.
إال أنه مع تطبيق نظام جلسة
الـ ـش ــراء اإلج ـ ـبـ ــاري ،ال ـت ــي تحتم
عـلــى العميل ال ـشــراء بـعــد إغــاق
السوق بسعر أعلى بنسبة ،%20

ّ
وتحملت كل
اختفت التالعبات،
جهة مسؤوليتها ،واألكثر أن ّكل
مضارب ومتالعب التزم وتجنب
تلك الممارسات.
وتشير مصادر الى أن العديد
مـ ــن ال ـس ـل ـب ـي ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــع مــن

ال ـش ــرك ــات ل ــو ت ـم ــت مــواجـهـتـهــا
بسرعة وعقوبات رادعة ستختفي
الكثير مــن السلبيات ،وسيكون
بيئة مشجعة أكثر على االستثمار
أو الـ ـمـ ـض ــارب ــات غ ـي ــر الـ ـض ــارة،
وذلك استنادا الى قاعدة تطبيق

ج ـل ـســة ال ـ ـشـ ــراء اإلج ـ ـبـ ــاري عـلــى
الـمـتــاعـبـيــن ،أو ك ــل م ــن يخطئ
فــي إص ــدار أمــر بيع أو شــراء من
دون رص ـيــد لــأس ـهــم أو رصـيــد
نقي يغطي قيمة مشترياته من
السوق المالي.

«الموانئ» :رفض استئنافين
لـ «»KGL
ً
قالت مؤسسة الموانئ الكويتية ،إنها حققت مجددا انتصارا
ً
جديدا للمال العام بعد حكم محكمة االستئناف الــذي قضى
بعدم جواز االستئنافين المقامين من شركة  KGLحول أراضي
ميناء الشعيبة التابعة للمؤسسة.
وأض ــاف ــت "ال ـم ــوان ــئ" فــي ب ـيــان" :س ـبــق أن قـضــت المحكمة
المستعجلة فــي الــدعــوى رقــم  2472لسنة  2018مستعجل8/
بانتهاء الدعوى بعد أن أودع الخبير المنتدب إلثبات الحالة
تقريره الذي مكن المؤسسة من دخول أراض في ميناء الشعيبة
ً
التي تبلغ مساحتها  48ألف متر تقريبا".
وتــابـعــت "كــانــت الـمــؤسـســة قــد اقــامــت ال ــدع ــوى الـمــذكــورة
إلثبات حالة االراضي التي تحوزها دون سند قانوني (شركة
كــي جــي ال) الــدولـيــة للموانئ والـتـخــزيــن والـنـقــل ،وقــد قامت
الشركة المذكورة بالطعن على الحكم الصادر باالستئنافين
رقمي  789لسنة  2019و 508لسنة  2019وبجلسة 2019/10/15
قضت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف مستعجل بعدم جواز
االستئنافين المقامين من الشركة المذكورة".
وأض ــاف ــت ان "الـمــؤسـســة ستقيم دع ــوى مــوضــوعـيــة امــام
المحكمة المختصة لمطالبة الشركة بمقابل استغاللها لهذه
ً
االراضي وفقا لسعر المثل والتعويض عما فات المؤسسة من
كسب وما لحقها من خسارة والفوائد القانونية بنسبة  7في
المئة" ،مؤكدة أن "الموانئ" ستستمر في مالحقة المتطاولين
على المال العام.

البرميل ً الكويتي ينخفض ً
 53سنتا ليبلغ  60.61دوالرا
انخفض سعر برميل النفط
الكويتي  53سنتا ليبلغ 60.61
دوالرا فـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت أ مـ ـ ــس،
مـقــا بــل  61.14دوالرا للبرميل
ً
فــي ت ــداوالت ،أمــس األول ،وفقا
ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـلــن م ــن مــؤسـســة
البترول الكويتية.
وفـ ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة،
ارتـ ـفـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط أم ــس
مقتفية أثر مكاسب في األسهم،
مــع تعليق المستثمرين اآلمــال
على اتفاق محتمل بين بريطانيا
واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ب ـش ــأن
خروجها من التكتل إلى جانب
مــؤشــرات مــن "أوب ــك" وحلفائها
عـلــى أن مــزيــدا مــن تخفيضات
اإلنتاج قد يكون ممكنا.
لكن المكاسب كانت محدودة
بـسـبــب ال ـم ـخ ــاوف الـمـسـتـمــرة

من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وكــانــت العقود اآلجـلــة لخام
الـقـيــاس الـعــالـمــي مــزيــج برنت
قد ارتفعت  25سنتا إلى 58.99
دوالرا للبرميل ،بزيادة  0.4في
الـمـئــة تـقــريـبــا م ـقــارنــة بــإغــاق
اليوم السابق .وصعد خام غرب
تكساس الوسيط األميركي 23
سنتا أو  0.4في المئة إلى 53.04
دوالرا للبرميل.
و قـ ـ ـ ــال إدوارد مـ ــو يـ ــا كـبـيــر
مـحـلـلــي األس ـ ـ ــواق لـ ــدى أوان ـ ــدا
فــي ن ـيــويــورك "ي ـبــدأ الـنـفــط في
أن يـشـهــد م ــراك ــز مــراه ـنــة على
ُ
الـصـعــود تـضــاف إلــى انحسار
خ ـطــريــن كـبـيــريــن ع ـلــى الـطـلــب
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،ال ـ ـحـ ــرب ال ـت ـج ــاري ــة
األمـيــركـيــة -الصينية ،وخــروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي.

أخبار الشركات
«السفن» :ترسية مناقصة تابعة لنفط الكويت
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
ترسية مناقصة على مجموعة تابعة لشركة نفط الكويت.
وقالت "سفن" إن المناقصة بقيمة  1.67مليون دينار (5.51
ً
ماليين دوالر) مدة  36أسبوعا.
وذكــرت أن المناقصة تتعلق بتنفيذ أعمال توريد أنابيب
غير ملحومة قطر  6بوصات بطول  200كيلومتر لمصلحة
"نفط الكويت".
وقالت إنها ستنعكس على المركز المالي للشركة ،وذلك
بتحقيق أربــاح تشغيلية سيتم إدراجـهــا بالبيانات المالية
للمجموعة لعام .2020 /2019

ً
«كميفك» :النباصي مديرا لـ «القانونية»

ذكــرت شركة الكويت والـشــرق األوســط لالستثمار المالي
أنه تم تعيين محمد النباصي مديرا عاما لإلدارة القانونية.

ً
«بوبيان ب» تتلقى عرضا لبيع حصتها في «نفائس»

ً
تلقت شركة بوبيان للبتروكيماويات عــر ضــا لبيع كامل
حصتها البالغة  21.12بالمئة في شركة نفائس القابضة.
وقالت "بوبيان" إن العرض تم تقديمه للشركة على أساس
سعر دينار واحــد للسهم ،وبقيمة إجمالية تبلغ  21مليون
دينار.
وأوضحت الشركة أن قيمة األسهم  -محل عرض الشراء -
ُ
المحملة في ميزانية "بوبيان" تبلغ  8.36ماليين دينار ،كما
في نهاية الربع األول من العام الحالي.
ولفتت ا لــى أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع للنظر في
العرض ُ
المقدم في القريب العاجل ،موضحة أنها ستفصح
عن األثر المالي الحقا ،في حال موافقة المجلس على العرض،
وبعد تنفيذ الصفقة.

«المشتركة» :أمر تغييري لمناقصة بـ  1.2مليون دينار
ّ
تـســلـمــت شــركــة الـمـجـمــوعــة الـمـشـتــركــة ل ـل ـم ـقــاوالت األم ــر
التغييري لعقد المناقصة رقم قص/ط 358/صيانة عامة للطرق
والساحات في محافظة الفروانية التابعة لوزارة األشغال بمبلغ
قدره  1.2مليون دينار.
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مكاسب جيدة لمؤشرات البورصة
والسيولة ترتفع إلى  32مليون دينار
عودة الشراء القوي على سهمي «بيتك» و«متحد»
علي العنزي

الكويت
ارتفع مؤشر بورصة ً ً
العام واألول ارتفاعا كبيرا
خالل جلسة أمس،
وكان الدعم كله من خالل
السوق األول ،الذي ربح
مؤشره نسبة  ،% 0.8تعادل
حوالي  50نقطة ليقفل على
مستوى  6295.79نقطة.

تعامالت «الوطني»
و«بنك الخليج»
و«الدولي» حققت
ارتفاعات كبيرة عدا
سهم برقان

حقق مــؤشــرا بــورصــة الكويت «ال ـعــام» و«األول»
ً
ً
ارتفاعا كبيرا خالل تعامالت ،أمس ،للجلسة الرابعة
ً
على الـتــوالــي ،إذ سجل مــؤشــر الـســوق الـعــام نموا
ً
بنسبة  0.6فــي الـمـئــة تـقــريـبــا ت ـعــادل  33.83نقطة
ليقفل على مستوى  5763.79نقطة ،وســط ارتفاع
كبير للسيولة ،التي تـجــاوزت  32.2مليون دينار
ً
ً
بقليل بعد أن تداولت عدد أسهم كبيرا قياسا على
معدالت هــذا الشهر إذ بلغ  138.5مليون سهم من
خالل  5919صفقة.
وكان الدعم كله من خالل السوق األول ،الذي ربح
مؤشره نسبة  0.8في المئة ،تعادل حوالي  50نقطة
ليقفل على مستوى  6295.79نقطة وبسيولة هي
األكبر خالل شهر أكتوبر كانت  27.5مليون دينار
تداولت  65.6مليون سهم من خالل  3480صفقة.
واستمر ضعف مؤشر السوق الرئيسي للجلسة
الثانية على التوالي بالكاد يقترب من نقطة األساس
ويقفل بخسارة محدودة بنسبة  0.02في المئة فقط
ت ـعــادل نقطة وح ـيــدة مــن مــؤشــره ال ــذي أقـفــل على
مستوى  4724.63نقطة ،وتراجعت سيولته إلى 4.6
ً
ماليين دينار قياسا على أدائها ،أمس األول ،الذي
فاق  5ماليين دينار ،وتداول أمس  72.8مليون سهم
من خالل  2439صفقة.

شراء على البنوك
بعد توقف أكثر من جلسة ،مع قرب تدفق بقية
اإلعالنات في قطاع البنوك ،كذلك إعالنات جديدة
بخصوص استحواذ «بيتك» على بنك «أهلي متحد»
البحريني ،عادت أمس عمليات شراء كبيرة في قطاع
البنوك بالدرجة األولــى ،واستاثر بالحصة األكبر

منها سهما بيتك و«أه ـلــي مـتـحــد» ،كــذلــك ارتفعت
تعامالت أسهم القطاع األخرى مثل الوطني وبنك
الخليج والــدولــي وســط ارتـفــاعــات كبيرة لألسهم
ً
ً
ً
جميعا عدا سهم برقان ،الذي سجل تراجعا وحيدا
في القطاع.
ً
وك ــان ال ـحــال مـقــاربــا عـلــى مـسـتــوى بقية أسهم
ال ـســوق األول ،ال ــذي ارتـفـعــت مـنــه أم ــس  14شركة
وتراجعت أسعار  4شركات واستقرت شركة واحدة
فقط ليدفع بمؤشر السوق الـعــام ،بينما تراجعت
ً
أسعار  39شركة في السوق الرئيسي لتسبب ضغطا
على المؤشر الــذي ربحت به  37شركة ليقفل على
ً
خـســارة ولكنها مـحــدودة وكــان الفـتــا عــودة بعض
األس ـه ــم الـشـتـغـيـلـيــة إل ــى قــائـمــة األس ـه ــم الخمسة
األفضل سيولة وكان أبرزها سهما كابالت وسفن
وتباينا باألداء ،بينما تمت عمليات جني أرباح على
ً
ً
سهم عـقــارات الكويت ،الــذي حقق نموا كبيرا فاق
ً
 10في المئة خالل أسبوع وارتد سهم أعيان محققا
ً
ً
ً
ً
نموا جيدا لتنتهي الجلسة إيجابية عموما وفقا
للمؤشرين الرئيسيين ومستوى السيولة الكبير.
ومال أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس
التعاون الخليجي إلى االرتفاع إذ ربحت  5مؤشرات
بقيادة مؤشر بورصة الكويت كذلك سوقي اإلمارات
وربـحــت بــورصــات قطر والـبـحــريــن ،بينما استمر
ال ـنــزيــف ف ــي م ــؤش ــر ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي الــرئـيـســي
«تاسي» ليعمق خسائره هذا العام والتي بلغت 5.5
في المئة مع إقفال أمس ،وفقد خالله نقطة مئوية
جديدة واقترب من كسر مستوى  7400نقطة وتراجع
مؤشر مسقط أمس ،بنسبة ثلث نقطة مئوية ،وكانت
أسـعــار النفط محايدة إذ ب ــدأت تعامالت الجلسة
الثانية لهذا األسبوع على تغيرات هامشية حمراء.
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هل تموت فكرة «ليبرا» قبل أن ترى النور؟
ةديرجلا

•
العدد  / 4247الخميس  17أكتوبر 2019م  18 /صفر 1441هـ

يرى المراقبون أنه حال
استطاعت «ليبرا»
توفير السرية الحقيقية
لمستخدميها ،فإنها
ستتحول إلى منصة للتهرب
من الضرائب وغسل األموال
وتمويل اإلرهاب.

ي ـ ـبـ ــدو أن ح ـ ـظـ ــوظ إط ـ ــاق
العملة الرقمية المقترحة من
شــركــة "ف ـي ـس ـبــوك" تـتــآكــل بعد
انسحاب مجموعة من كبريات
شركات التقنيات المالية أمثال
"بـ ــاي بـ ــال" و"فـ ـي ــزا" و"مــاس ـتــر
ك ـ ـ ــارد" و"سـ ـت ــري ــب" و"إي ـ ـبـ ــاي"
كــرعــاة محتملين ،األم ــر الــذي
ً
ً
لــم يكن مفاجئا نـظــرا ل ــإدراك
ال ـع ــال ـم ــي ال ـس ــري ــع لـلـمـخــاطــر
الممكنة لهذه العملة.
ويـ ــرى ال ـمــراق ـبــون أن ــه حــال
استطاعت "ليبرا" توفير السرية
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ل ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ـه ــا،
فــإن ـهــا س ـت ـت ـحــول إلـ ــى مـنـصــة
لـلـتـهــرب مــن ال ـضــرائــب وغسل
األم ـ ـ ـ ـ ــوال وتـ ـم ــوي ــل اإلره ـ ـ ـ ــاب،
أمـ ــا إذا ت ـســاه ـلــت م ــع مـســائــل
ال ـخ ـصــوص ـيــة ،ف ـس ــوف تمنح
"فيسبوك" قــدرة على الوصول
ً
إلى بيانات حساسة جدا بشأن
المستخدمين.

مخاطر اقتصادية ومالية
 هـ ـن ــاك م ـخ ــاط ــر تـفــرضـهــاعـمـلــة "ل ـي ـبــرا" عـلــى االس ـت ـقــرار
االقـ ـتـ ـص ــادي والـ ـم ــال ــي ،ورغ ــم

ُ
أنـ ـه ــا س ــت ــدع ــم مـ ــن م ـج ـمــوعــة
مـ ــن األص ـ ـ ـ ــول ذات ال ـت ـق ـل ـبــات
ال ـ ـم ـ ـح ـ ــدودة ،ف ـ ـ ــإن ال ـك ـث ـي ــري ــن
ممن عــاصــروا أزمــة عــام 2008
يـعـتـقــدون أن انـخـفــاض درجــة
التقلبات هو حالة ذهنية أكثر
من أنه سمة جوهرية لألصل.
 عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،حــالك ــان ه ـنــاك رف ــع (غ ـيــر مـتــوقــع)
ف ــي أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ،س ـيــؤدي
ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض أسـ ـع ــار
ً
الـ ـسـ ـن ــدات ال ـت ــي ت ـش ـكــل جـ ــزءا
مــن االحـتـيــاطــي ال ــداع ــم لقيمة
"لـيـبــرا" ،وفــي هــذا السيناريو،
س ـت ـك ــون ق ـي ـمــة الـ ـسـ ـن ــدات فــي
محفظة االحتياطي غير كافية
الستبدال العمالت المتداولة.
 إذا ت ـحــول س ـكــان أي بلدً
ب ـع ـيــدا ع ــن عملتهم الــوطـنـيــة،
فسيعني ذلك إفساد سياسات
ضـبــط ال ـفــائــدة ال ـتــي يـحــددهــا
البنك المركزي ،ولتقدير عواقب
هــذه الـخـطــوةُ ،يكتفى بالنظر
إلى تاريخ األرجنتين المذبذب
وال ـم ـم ـت ـل ــئ بـ ـ ــاألزمـ ـ ــات ج ـ ــراء
الدولرة المالية.
ً
 أ خ ـيــرا ستجد الحكوماتالـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـ ـضـ ــوابـ ــط

 %24.4نمو إيرادات «هواوي»
كشفت "هواوي" أمس عن نتائج أعمالها للربع
الثالث من  ،2019معلنة أنها حققت خالل األرباع
الثالثة األولى من هذا العام عائدات بلغت قيمتها
 610.8مليارات يوان صيني ،بزيادة قدرها 24.4
في المئة على أساس سنوي .وبلغ هامش الربح
الصافي للشركة في هذه الفترة  8.7في المئة.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة إنـ ـه ــا ت ــاب ـع ــت ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
أ عـمــال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت واألجهزة الذكية ،واستمرت في تعزيز
ً
كـفــاء ة وج ــودة أعـمــالـهــا ،خـصــوصــا فيما يتعلق
بالتقنيات الـجــديــدة كالجيل الـخــامــس ،والــذكــاء
االصطناعي ،والحوسبة السحابية .كما تابعت
تركيزها ووضع المزيد من ثقلها في مجال البحث
والتطوير الذي تتميز بريادته على مستوى العالم،
م ــا ســاهــم ذل ــك ف ــي زيـ ــادة االس ـت ـق ــرار التشغيلي
والتنظيمي ،وعزز أداء الشركة في األرباع الثالثة
األولى من العام الحالي.
وفي أعمال المشغلين ،ومع تسارع نشر شبكة
ال ـج ـيــل ال ـخــامــس ف ــي ال ـع ــال ــم ،واص ـل ــت "ه ـ ــواوي"
تقديم حلول مبتكرة مع الشركات الرائدة في هذا
المجال ،وتــم إطــاق برنامج ،5G Super Uplink

وبرنامج شبكة النقل الذكية والمبسطة وغيرهما
من الحلول الجديدة.
ً
وعـمـلــت ال ـشــركــة أي ـض ــا م ــع ش ــرك ــاء الـصـنــاعــة
لتأسيس تحالف صناعي وقاعدة ابتكار صناعي
لشبكة الجيل الخامس ،لتمكين االبـتـكــار ،ودفــع
التنمية المشتركة لجميع الشركات في هذا المجال.
ووقعت "هواوي" مع شركاء مشغلي االتصاالت
الـ ــرائـ ــديـ ــن فـ ــي الـ ـع ــال ــم ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن  60ع ـقــدا
لــاسـتـخــدام ال ـت ـجــاري لتقنية الـجـيــل الـخــامــس،
وشحنت أكثر من  400ألف وحدة Massive MIMO
 AAUلشبكة  5Gفــي الـعــالــم .كـمــا شـهــدت أعـمــال
"ه ــواوي" في إنتاج اإلرســال البصري واتصاالت
ً
البيانات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات نموا
ً
مطردا.
وفي مجال األعمال التجارية للشركات ومختلف
القطاعات والصناعات ،أطلقت "ه ــواوي" منصة
 Horizon Digital Platformبالتعاون مع الشركاء
الرائدين في العالم ،وشبكة النقل الذكية الجديدة،
و تــم بناء المنصات المفتوحة والفعالة لجميع
ال ـشــركــاء ف ــي ه ــذه ال ـص ـنــاعــة ع ـلــى أسـ ــاس خـبــرة
هواوي العالمية.
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فضائح متعلقة بالخصوصية
وتـحـقـيـقــات ب ـشــأن مـمــارســات
احتكارية في الواليات المتحدة
وأوروبا.
 القشة القاصمة ،جاءت بعداس ـت ــدع ــاء رئ ـي ــس "ف ـي ـس ـبــوك"،
مارك زوكربيغ لإلدالء بشهادته
أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس ،وب ـع ــده ــا
أرس ـ ـ ــل الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األعـ ـض ــاء
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن فـ ــي مـجـلــس
ً
الـشـيــوخ خـطــابــا إل ــى الـشــركــاء
يطالبونهم فيه بإعادة التفكير
ب ـشــأن ال ـم ـشــاركــة ف ــي مـشــروع
العملة الرقمية.

ً
البدائل موجودة فعال
لـتـنـظـيــم ت ــدف ـق ــات رأس ال ـمــال
أن ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـهـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــرب
م ـن ـهــا ،ب ــال ـت ــال ــي سـ ــوف تـكــون
اقـتـصــاداتـهــا بــالـكــامــل عرضة
للضعف فــي األس ــواق المالية
العالمية.

خوف الشركاء
 خ ـ ــوف ال ـ ــرع ـ ــاة ج ـ ــاء بـعــدتحذير المنظمين والسياسيين

فــي أنـحــاء الـعــالــم مــن أن سوق
العملة الرقمية واســع النطاق
ال ــذي ستخلقه "ل ـي ـبــرا" يشكل
ً
ً
تهديدا للنظام المالي ،فضال
عن المخاوف المتعلقة بغسل
األم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال وت ـ ـمـ ــويـ ــل اإلره ـ ـ ـ ــاب
والتهرب.
 نقلت "فاينانشيال تايمز"عن بعض الرعاة المنسحبين
ق ــولـ ـه ــم ،إنـ ـه ــم يـ ـشـ ـع ــرون ب ــأن
"ف ـي ـس ـب ــوك" ق ـل ـلــت م ــن أه ـم ـيــة

«بنك ً أوف أميركا» يسجل
أرباحا أعلى من التوقعات
سجل "بنك أوف أميركا"
أرباحا وإيرادات تجاوزت
ت ــوق ـع ــات ال ـم ـح ـل ـل ـيــن ،مــع
ت ـح ـق ـي ــق الـ ـبـ ـن ــك م ـك ــاس ــب
ل ـ ـ ـلـ ـ ــوحـ ـ ــدات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
االسـتـهــاكـيــة والـتـجــاريــة
والـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ــال ـ ـثـ ــروات،
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع أع ـ ـ ـمـ ـ ــال
التداول.
وارتفع صافي الدخل 4
في المئة إلى  7.5مليارات
دوالر ،أو  75سنتا للسهم.
و م ــع ضــم ر س ــوم مرتبطة
بإنهاء شراكة مع "فيرست
داتـ ــا" ،ف ــإن صــافــي الــدخــل
س ـي ـتــرا جــع إ ل ــى  56سنتا
للسهم.

واس ـ ـت ـ ـقـ ــرت اإليـ ـ ـ ـ ــرادات
دون تـغـيـيــر ع ـلــى أ س ــاس
س ـ ـنـ ــوي عـ ـن ــد  23م ـل ـي ــار
دوالر ،أعلى من التوقعات،
ا ل ـ ـبـ ــا ل ـ ـغـ ــة  22.79م ـل ـي ــار
دوالر.
وقال المدير التنفيذي،
بـ ــرايـ ــان م ــوي ـن ـي ـه ــان" :ف ــي
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ي ـ ـن ـ ـمـ ــو ب ـش ـك ــل
مـعـتــدل ،فــإنـنــا نــركــز على
ق ـي ــادة تـلــك األش ـي ــاء الـتــي
يـمـكــن ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـكـ ــاسـ ــب
األسهم عبر معظم األعمال
في هذا الربع السنوي.

الـ ـت ــدقـ ـي ــق ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي ال ـ ــذي
سيحظى به المشروع ،وبالغت
فــي تـقــديــم الـتـعـهــدات ألعـضــاء
ال ـت ـحــالــف الـمـعـنــي ب ــاإلش ــراف
على العملة.
 كـمــا ق ــال الـعــديــد مـنـهــم ،إنــهرغـ ــم ط ـم ــوح ال ـش ــرك ــة لـلـتــرويــج
لـ"ليبرا" كعمل مشترك ،فإنها ظلت
مرتبطة في الواقع بـ "فيسبوك"
فـ ـق ــط ،فـ ــي ح ـي ــن ت ـع ــان ــي شـبـكــة
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي سلسلة

 ي ــدع ــي ال ـم ــروج ــون لعملة"ل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرا" ،بـ ـ ـ ـ ــأن لـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــوائ ـ ــد
اجتماعية كبيرة تدفع السلطات
التنظيمية للموافقة عليها ،إذ
سـتـخـفــض تـكـلـفــة الـمــدفــوعــات
العابرة للحدود ،وســوف تقلل
من تكاليف التحويالت المالية،
وتوفر خدمات مالية غير مقيدة
بالتعامل مع البنوك.
 ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ح ـج ــجح ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــا ال تـ ـب ــدو

ً
ضـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـم ـ ـثـ ــا ،تـ ــواصـ ــل
تكلفة المدفوعات عبر الحدود
انخفاضها ،وشركة مثل "ريبل"
في سان فرانسيسكو ،تستخدم
تقنية " ب ـلــوك ش ـيــن" وعملتها
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة لـتـسـهـيــل
التحويالت المالية بين البنوك
ً
التجارية برسوم قليلة جدا.
ً
 نظرا إلى أن "ريبل" تتعاونمع البنوك التجارية الخاضعة
لـلـقــواعــد ال ـتــي تـتـطـلــب معرفة
البيانات األساسية عن العميل
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ـ ــإن ت ـق ـن ـي ــة ال ــدف ــع
الـ ـت ــي ت ــوف ــره ــا (ت ـس ـت ـخــدم ـهــا
بـنــوك مثل "سانتاندير" لربط
أوروبا بأميركا) ال تشكل نفس
المخاوف المتعلقة بـ"ليبرا".
 اختبرت شبكة االتصاالتالمالية بين البنوك حول العالم
"سويفت" (والتي تتم من خاللها
التحويالت بين البنوك بشكل
ً
تقليدي) ،نظاما لتحويل األموال
بـ ـي ــن ال ـ ـم ـ ـصـ ــارف فـ ــي أم ـي ــرك ــا
الشمالية وأوروبا وآسيا ،يمكنه
تسوية المدفوعات في أقل من
 13ثانية.
(أرقام)

 web summit 2019يختار
«تينانتيف» كتطبيق عالمي واعد
اخـ ـتـ ـي ــر م ـ ــوق ـ ــع وت ـط ـب ـي ــق
تـيـنــانـتـيــف إلدارة ال ـع ـقــارات
ً
(اجــاراتــي سابقا) ،للمشاركة
فـ ـ ـ ــي م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر قـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ــوي ـ ــب
web summit 2019 – ٢٠١٩
فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــة
(ل ـ ـش ـ ـبـ ــونـ ــة) ،بـ ـع ــد اخـ ـتـ ـي ــاره
م ـ ــن ل ـج ـن ــة الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ك ــأح ــد
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــات الـ ـ ـن ـ ــاشـ ـ ـئ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ــواع ـ ـ ـ ـ ــدة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
العالم ،وتــم عرضه على أهم
ال ـشــركــات الـتـقـنـيــة العالمية
وال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن الـمـهـتـمـيــن
بمجال التكنولوجيا.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ص ـ َّـرح
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي ،إبــراهـيــم
الراشد ،بأن المشاركة ستكون
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـعـ ـ ــرض ت ـق ـن ــي

عــالـمــي ،وع ــرض التطبيقات
الـنــاشـئــة ال ـتــي تــم اخـتـيــارهــا
م ــن ق ـبــل لـجـنــة ال ـمــؤت ـمــر من
م ـخ ـت ـل ــف دول الـ ـع ــال ــم عـلــى
ُحكام من شركات تكنولوجية
عالمية ،مثلGOOGLE ، IBM. :
 Microsoftو ش ــر ك ــات رأس
الـمــال ال ـجــريء على مستوى
عالمي لبحث سبل التطوير
واالستثمار فيها.
ُ
وي ـع ــد مــؤتـمــر قـمــة الــويــب
–  web summitأك ـبــر حــدث
تقني في العالم ،بحضور زوار
ً
يفوق عددهم  ٧٠ألفا سنويا
من مختلف دول العالم ،ومن
أكبر الشركات التكنولوجية
العالمية ،وتعد هذه النسخة
العاشرة منه.

إبراهيم الراشد

ةديرجلا

•
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اقتصاد

تقرير اقتصادي

«االقتصاد األخضر» يهدد منتجي النفط ...فما العمل؟
مظاهرات لحماية المناخ وضريبة للطيران وأخرى للكربون والنرويج تتخلى عن شركات نفطية
أظهرت بيانات الصين ،التي
العالمي
تعد منبع الطلب ً
وخصوصا
على النفطً ،
الخليجي ،تحسنا في هيكل
استهالك الطاقة خالل
العام الماضي ،مع تزايد
استخدام الطاقة النظيفة،
التي شكلت نسبة ٪22.1
من استهالك الطاقة في
الصين ،بارتفاع ،٪1.3
مقارنة بعام .2017

تلقت سلعة الـنـفــط ،خــال األســابـيــع الماضية،
ً
مجموعة من األنباء السيئة التي ربما تشكل تحديا
ً
ً
بيئيا ومناخيا ألهم منتجات الطاقة في العالم ،على
المديين المتوسط والطويل.
فـلــم تـكــد م ـظــاهــرات م ـئــات اآلالف مــن التالميذ
والشباب حول العالم من أجل حماية المناخ ،التي
شملت مختلف ق ــارات الـعــالــم ،تـهــدأ حـتــى أعلنت
فرنسا فــرض ضريبة بيئية على رحــات الطيران
ُ
التي تقلع من أراضيها بداية من عام  ،2020لدعم
قـطــاع الـمــواصــات بمنتجات النقل النظيفة ،في
حين قالت الحكومة األلمانية إنها تتوقع تحصيل
إيرادات بقيمة  18.8مليار يورو بحلول عام ،2023
من عملية تسعير االنبعاثات الكربونية الصادرة
عن النقل والتدفئة ،بغية زيادة سعر الوقود الضار
بالمناخ المستمد من النفط والغاز والفحم ،مما
ً
سيعطي حافزا على تطوير وشراء سيارات وأجهزة
تدفئة صديقة للبيئة ،غير أن اإلجراء األكثر أهمية
تمثل في حصول الصندوق السيادي النرويجي
على موافقة حكومية لبيع أسهم من النفط والغاز
تبلغ قيمتها نحو  5.9مليارات دوالر ،العتبارات
مالية لتخفيف االنكشاف على شركات الطاقة حول
العالم ،وأيضا اتساقا مع االستراتيجية العالمية
الخاصة بمواجهة التغير المناخي.

تحديات أكثر
ً
ه ـ ــذه األحـ ـ ـ ـ ــداث ال ـم ـت ـس ــارع ــة ن ـس ـب ـي ــا تـعـطــي

ا نـطـبــا عــا ب ــأن مستقبل ا لـنـفــط ،كسلعة عالمية،
ً
س ـي ــواج ــه م ــزي ــدا م ــن ال ـت ـح ــدي ــات الـبـيـئـيــة الـتــي
تضاف إلــى تلك االقتصادية التي تعم األســواق
حاليا ،خصوصا الحرب التجارية بين الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـص ـي ــن وان ـع ـك ــاس ـه ــا ع ـل ــى ال ـط ـلــب
ال ـعــال ـمــي وال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ،ف ـضــا ع ــن مــدى
تـمــاســك اتـفــاقـيــات خـفــض اإلن ـتــاج ل ــدول "أوب ــك+
المنتجين المستقلين" ،ودخول النفط األميركي
منافسا جديدا لحصة سوقية في آسيا ،إلى جانب
التحديات التي تشكلها شركات النفط الصخري
ف ــي زي ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج ،كـلـمــا حـقـقــت اس ـع ــار الـنـفــط
ارتفاعا هامشيا في االسواق.
ولعل من المفيد القول إن اقتصاد المناخ ،أو
ً
ما يعرف بـ "االقتصاد األخضر" ،بات اليوم واحدا
مــن أهــم القضايا فــي العالم ،بــل إن جــائــزة نوبل
َّ
األميركيين
للعال َمين
لالقتصاد عام  2018أعطيت
ِ
ول ـيــام ن ــورده ــاوس وب ــول روم ــر ألعـمــالـهـمــا في
مواء مة متطلبات االبتكار ومكافحة االحتباس
الحراري ،مع النمو االقتصادي العالمي ،إذ ينظر
العالم الى التغير المناخي الناتج عن االنبعاثات
الكربونية كمهدد لقطاعات اقتصادية متنوعة
ك ــال ــزراع ــة والـ ـغ ــاب ــات ،وارتـ ـف ــاع م ـس ـتــوى سطح
البحر وتكثيف وتيرة األعاصير ،وفقدان التنوع
ال ـب ـيــولــوجــي وال ـم ـخــاطــر ع ـلــى ال ـص ـحــة ال ـعــامــة،
ً
وبالتالي تتنامى في العديد من الدول ،خصوصا
األوروب ـي ــة ،منها سـيــاســات احـتــرازيــة وحمائية
تستهدف خفض أض ــرار االنـبـعــاثــات الكربونية

من حيث فرض الضرائب على الطاقة التقليدية
لتشجيع استخدام البدائل النظيفة ،إلــى جانب
استخدام االموال الضريبية في اإلنفاق على الحد
من آثــار التغير المناخي على الطبيعة والبشر،
ً
لدرجة ان عددا من الدول االوروبية -مثل فرنسا
وهــولـنــدا -شريكة فــي قياس "نظافة" المنتجات
االستهالكية المستخدمة في الصناعة والبناء
والنقل ،مع تحديد نسبة ضريبية تتوافق مع مدى
استخدام منتجات الطاقة التقليدية فيها.

األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة اإلط ــاري ــة ب ـش ــأن تـغـيــر ال ـم ـنــاخ،
واتفاقية باريس للمناخ وغيرها ،وكلها تصب
في اتجاهات واضحة تستهدف وضع آلية عالمية
للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقديم
دعــومــات مــالـيــة بـمـلـيــارات ال ـ ــدوالرات مــن ال ــدول
المتقدمة لالقتصادات النامية ،بما يتوافق مع
نسب تخليها عن الطاقة التقليدية والعمل على
أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة أكثر فعالية
ً
ورخصا في الثمن.

حتى الصين

النفط الخليجي

وال يقتصر التحدي على سياسات أوروبية قد
تكون نتائجها على منتجي النفط فــي الخليج
غير مباشرة ،إذ إن الصين التي تعد منبع الطلب
العالمي على النفط ،وخصوصا الخليجي ،أظهرت
بياناتها لعام  2018تحسنا في هيكل استهالك
الطاقة ،خالل العام الماضي ،مع تزايد استخدام
الطاقة النظيفة التي شكلت نسبة  22.1في المئة
من استهالك الطاقة في الصين ،العام الماضي،
بارتفاع  1.3في المئة ،مقارنة بعام .2017
وي ـس ـت ـهــدف بــرنــامــج األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة للبيئة
تحويل  %2من الناتج المحلي االجمالي العالمي
ً
ً
سنويا ،بدءا من عام  ،2020لتخضير  10قطاعات
اقـتـصــاديــة بمختلف دول ال ـعــالــم ،لـيـكــون وزنــه
في عام  2050أكبر من وزن االقتصاد التقليدي.
ويتسق مــع هــذا البرنامج العديد مــن اتفاقيات

ت ـط ــورات االق ـت ـصــاد األخ ـضــر ح ــول الـعــالــم قد
ً
يكون بعضها مبالغا فيه ،أو يمثل ضغطا معينا
ع ـلــى مـنـتـجــي ال ـن ـف ــط ،وهـ ــي بــال ـتــأك ـيــد سـتــأخــذ
م ـســارات زمـنـيــة قــد تـطــول أو تـقـصــر ،خصوصا
مع نمو االستثمار بالطاقة النظيفة ،وهــي بكل
األحـ ــوال تمثل تـحــديــا كـبـيــرا عـلــى السلعة التي
تعتمد عليها ا قـتـصــاد يــات دول الخليج بنسب
ال تقل عن  80في المئة ،فال حل أو آلية لمواجهة
هــذه المخاطر اال بالعمل فــي اتـجــاه االسـتــدامــة
وخلق اقتصاد غير نفطي مساند للمالية العامة
ومعالجة تشوهات الميزانية واإلنفاق ورفع القدرة
عـلــى الـتـعــامــل مــع مـخـتـلــف ال ـخ ـيــارات الـصـعـبــة،
خصوصا أن سلعة النفط باتت أكثر حساسية
في التأثر بشروط المستهلكين أكثر من قواعد
المنتجين.

«غلوبل» توزع  12مليون دوالر لعمالء «القناص»
أعلن بيت االستثمار العالمي
«غ ـل ــوب ــل» ،شــركــة تــاب ـعــة لـشــركــة
كامكو لالستثمار ،منح توزيعات
نقدية قيمتها  12مليون دوالر
لعمالئه المستثمرين في صندوق
«غلوبل القناص .»GOF I
وق ـ ـ ـ ـ ــال «غ ـ ـل ـ ــوب ـ ــل» ف ـ ــي بـ ـي ــان
صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي أ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ه ـ ـ ــذه
التوزيعات تعد الخامسة عشرة،
ال ـت ــي ي ــوزع ـه ــا الـ ـصـ ـن ــدوق عـلــى
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،نـ ـتـ ــاج لـعـمـلـيــة
الـ ـتـ ـخ ــارج ال ـن ــاج ـح ــة م ــن شــركــة

«طفل المستقبل» ،كذلك ما ترتب
مــن تــوزيـعــات نـقــديــة وتخفيض
لرأسمال شركة الخليج الدولية
للرعاية الصحية.
وأوض ـ ــح أن ــه ف ــي ف ـبــرايــر عــام
ً
 ،2019ت ـخــارج ال ـص ـنــدوق كليا
مـ ــن «شـ ــركـ ــة طـ ـف ــل ال ـم ـس ـت ـق ـبــل»
ً
مـحـقـقــا إج ـمــالــي ع ــوائ ــد بنسبة
 35في المئة بما يتخطى القيمة
ال ـم ـس ـج ـل ــة عـ ـن ــد تـ ـم ــدي ــد ف ـت ــرة
الصندوق عام .2012
ول ـفــت إل ــى أن االسـتــراتـيـجـيــة

الجديدة التي انتهجتها «شركة
طـ ـف ــل ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل» ع ـ ـ ــام 2011
ساهمت فــي تعزيز أداء الشركة
ومنح توزيعات نقدية بما قيمته
 22مليون دوالر.
وذكر أنه خالل الربع الثالث من
عــام  ،2019أجــرت شركة الخليج
الدولية للرعاية الصحية ،إحدى
ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي يـسـتـثـمــر فـيـهــا
الصندوق ،معاملة ثانية إلعادة
ش ــراء األسـهــم للمساهمين على
أساس تناسبي.

وقــال إحسان سنكاي رئيس
قـ ـط ــاع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـبــدي ـلــة
ف ــي ب ـيــت االس ـت ـث ـم ــار الـعــالـمــي
«غلوبل»« ،إننا نواصل التزامنا
ً
تـجــاه عمالئنا ،وال نــالــو جهدا
في سبيل تعزيز القيمة المضافة
فـ ــي هـ ـ ــذه األص ـ ـ ـ ــول والـ ــوصـ ــول
إ لــى المشترين المناسبين من
خالل العمل عن كثب مع اإلدارة
والمساهمين اآلخرين».
وأعرب سنكاي عن الفخر بأن
صناديق األسهم الخاصة التي

ت ــدي ــره ــا «غ ـل ــوب ــل» حـقـقــت أداء
ً
متميزا ساهم فــي خلق القيمة
وال ـت ـخ ــارج م ــن ال ـم ـحــافــظ ،مما
مهد الطريق لتوفير توزيعات
نقدية متواصلة لعمالئنا».
من جهته ،قال أحمد عبدالله
ش ــري ــك فـ ــي إدارة الـ ـصـ ـن ــدوق:
«م ــن خ ــال ال ـم ـشــاركــة الـفـعــالــة
واسـتــراتـيـجـيــات خـلــق القيمة،
ت ـم ـك ـن ــا مـ ــن ت ـن ـم ـي ــة الـ ـش ــرك ــات
ا لـتــي يستثمر فيها الصندوق
وتحسين الربحية التشغيلية.

ب ـف ـضــل ال ــدع ــم وال ـت ــوج ـي ــه مــن
م ـج ـلــس اإلدارة و ف ــر ي ــق إدارة
«ط ـف ــل ال ـم ـس ـت ـق ـبــل» ،اسـتـطـعـنــا
إحداث التغيير في الشركة مما
أدى إلــى تحقيق نمو في األداء
التشغيلي واألداء المالي على
حد سواء».
وبـ ـه ــذه ال ـت ــوزي ـع ــات ،يــرتـفــع
إجمالي القيمة الموزعة للعمالء
إلــى  223مـلـيــون دوالر عـبــر 25
ً
ت ـخ ــارج ــا ،إض ــاف ــة إل ــى األربـ ــاح
النقدية المحققة وخفض رأس

المال ،وشهدت صناديق األسهم
الخاصة التي تديرها «غلوبل»،
التي وزعــت حوالي  750مليون
دوالر ع ـلــى مـسـتـثـمــريـهــا مـنــذ
ً
ً
ال ـت ــأس ـي ــس ،تـ ـح ــوال تـشـغـيـلـيــا
ً
ن ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
اسـتـثـمــاراتـهــم الــرئـيـسـيــة الـتــي
أعــادت معظم شركات المحافظ
إلى مسار النمو اإليجابي ،فيما
تـمـكــن فــريــق الـمـلـكـيــة الـخــاصــة
من إنجاز  52عملية تخارج منذ
التأسيس.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

الصين منبع الطلب
العالمي على النفط
ترفع نسبة استخدام
الطاقة النظيفة
إلى %22.1

استقرار الدوالر
واليورو
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــر س ـ ـ ـعـ ـ ــر صـ ـ ــرف
الدوالر مقابل الدينار ،أمس،
عند مستوى  0.303دينار،
في حين استقر اليورو عند
مستوى  0.335دينار ،مقارنة
بأسعار صرف أمس األول.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
المركزي في نشرته اليومية
ع ـل ــى م ــوق ـع ــه اإلل ـك ـت ــرون ــي،
إن س ـ ـعـ ــر صـ ـ ـ ــرف ال ـج ـن ـي ــه
اإلسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي ارت ـ ـف ـ ــع إل ــى
مستوى  0.387دينار.
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النشاط
إجمالي
دينار
مليار
37.9
«بيتك»:
ً
االئتماني في أغسطس بزيادة  %4.6سنويا
أفاد «بيتك» بأن أرصدة
التسهيالت االئتمانية
الشخصية سجلت أعلى ارتفاع
لناحية القيمة بنحو 798
مليون دينار بنسبة %5.2
مقارنة ً مع أغسطس 2018
مسجلة  16.1مليار دينار
«تمثل  %42.5من إجمالي
االئتمان في أغسطس
.»2019

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي
«بيتك» إن النمو السنوي لالئتمان الممنوح
م ــن ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي ال ـكــوي ـتــي س ـجــل في
ً
أغسطس الماضي  4.6فــي المئة وفـقــا آلخر
بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي.
ووفق التقرير« ،يحتل النمو في أغسطس
 2019المركز الثالث لنفس الشهر خالل الفترة
الممتدة مــن عــام  2015إلــى  ،2019فــي حين
ارتـفـعــت أرصـ ــدة االئ ـت ـمــان بــأعـلــى نـسـبــة في
شهر أغسطس من عام  2016أي بنحو  8.7في
المئة» ،إذ بلغ االئتمان الممنوح  37.9مليار
ً
دينار في أغسطس الماضي مقابل  36.2مليارا
في أغسطس  ،2018في حين ارتفع إجمالي
االئتمان الممنوح بنحو  0.3في المئة على
أساس شهري مقارنة مع شهر يوليو.
وفي التفاصيل ،سجلت أرصدة التسهيالت
االئتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث
القيمة بنحو  798مليون دينار بنسبة ً 5.2في
المئة مقارنة مع أغسطس  2018مسجلة 16.1
مليار دينار «تمثل  42.5في المئة من إجمالي
االئتمان في أغسطس  ،»2019يليها االئتمان
لقطاعي العقار واإلنشاء بنمو بلغت قيمته
 740.9مليون دينار نسبته  7.5في المئة حين
سجلت  10.7مليارات دينار ،يليه لناحية قيمة
النمو قطاعات أخرى بقيمة نمو  353.9مليون
دي ـنــار أي بنسبة  14فــي الـمـئــة حـيــن بلغت
نحو  2.9مليار دينار «تمثل  7.6في المئة من
إجمالي االئتمان».
يليه الممنوح إ لــى قطاع الصناعة بنمو
بلغ  25.7مليون دينار أي بنسبة  1.3في المئة
ً
وصوال إلى ملياري دينار «تمثل  5.3في المئة
ً
من إجمالي االئتمان» ،وارتفع أيضا االئتمان
الممنوح لقطاع الزراعة وصيد األسماك بنحو
 2.9مليون دينار بنمو بلغ  17في المئة.
وتراجعت على أساس سنوي التسهيالت

الموجهة لقطاع النفط الخام والغاز وقطاع
التجارة ،وإلى قطاع المؤسسات المالية غير
ً
البنوك وإلــى قطاع الـخــدمــات العامة أيضا،
وبـلـغــت قـيـمــة ال ـتــراجــع نـحــو  109.3ماليين
ً
ً
ديـنــار ،و 97.5مليونا ،و 44.2مليونا ،و1.9
ً
مليونا ،على التوالي ،أي بنسبة تراجع بلغت
نحو  6.4في المئة و 2.8في المئة و 4في المئة
و 1.7في المئة على التوالي.
وتشكل التسهيالت االئتمانية الشخصية،
إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار واإلنشاء
الحصة األكبر من حجم التسهيالت االئتمانية،
إذ ب ـل ـغ ــت ح ـص ــة ال ـت ـس ـه ـي ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة
الشخصية فــي أغسطس  42.5فــي المئة من
إجمالي االئتمان الممنوح ،وهي أعلى بنحو
طفيف من حصتها في إجمالي االئتمان في
الـعــام الماضي البالغة نحو  42.2فــي المئة
«وذل ــك الرتـفــاع إجمالي االئـتـمــان بنحو 4.6
ف ــي الـمـئــة وارتـ ـف ــاع الـتـسـهـيــات االئـتـمــانـيــة
الشخصية بنسبة  5.2في المئة».
وارتفعت حصة االئتمان الممنوح لقطاعي
ً
العقار واإلنـشــاء معا إلــى  28.2في المئة من
إجمالي االئتمان الممنوح  ،مقارنة مع 27.5
ف ــي الـمـئــة نـفــس الـشـهــر م ــن  ،2018بــالـتــالــي
ارتفعت حصة القطاعات الثالثة بنحو طفيف
عن حصتها في إجمالي االئتمان حين بلغت
 70.7في المئة في أغسطس مقابل  69.7في
المئة في أغسطس .2018
وتمثل التسهيالت االئتمانية الشخصية
ذلــك الـتـمــويــل الـمـمـنــوح لــأشـخــاص بغرض
ت ـمــويــل أغ ـ ــراض ف ــردي ــة تـخـتـلــف بــاخ ـتــاف
احـتـيــاجــاتـهــم الـمـتـنــوعــة ،ويـمـكــن تقسيمها
بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع:
ا ل ـنــوع األول يـضــم التسهيالت المقسطة
وتـ ـمـ ـث ــل الـ ـحـ ـج ــم األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن ال ـت ـس ـه ـي ــات
االئتمانية الممنوحة لألفراد ،وتمنح لتمويل

حــاجــات غير تجارية على وجــه الخصوص
ش ــراء أو تــرمـيــم الـسـكــن ال ـخــاص ،وتــراجـعــت
حصتها إلــى  73.8في المئة من التسهيالت
الـشـخـصـيــة فــي أغـسـطــس  2019مـقــارنــة مع
 75.1في المئة في أغسطس  ،2018بينما شكل
الـنــوع الثاني مــن حيث الحجم فــي التمويل
الموجه لـشــراء أوراق مالية وهــي تسهيالت
شخصية تمنح بـغــرض ش ــراء أوراق مالية،
وتشكل حصتها  15.7في المئة من التسهيالت
االئـتـمــانـيــة الشخصية أي أق ــل مــن حصتها
الـتــي شكلت  15.8فــي المئة مــن التسهيالت
االئتمانية الشخصية في أغسطس .2018
أما التمويل االستهالكي النوع الثالث فإنه
يشكل  8.4في المئة من التسهيالت االئتمانية
ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي أغ ـس ـط ــس  2019أع ـل ــى مــن
حصتها التي مثلت  6.7في المئة في أغسطس
 ،2018وهــي تمنح للعميل لتمويل حاجاته
الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعالج
كذلك احتياجاته من السلع المعمرة.
وت ــراج ـع ــت ح ـصــة الـ ـق ــروض الـشـخـصـيــة
األخـ ــرى إل ــى  2.1ف ــي الـمـئــة م ــن التسهيالت
االئـتـ ًمــانـيــة الـشـخـصـيــة فــي أغـسـطــس 2019
مقارنة مع  2.4في المئة حصتها في أغسطس
.2018
وسجلت التسهيالت االئتمانية المقسطة
 11.9مليار دينار مرتفعة بنسبة  3.4في المئة
عن حجمها في أغسطس  2018أما على أساس
شهري فقد ارتفعت بنسبة ضئيلة  0.03في
المئة مقارنة مع يوليو .2019
وارتفعت التسهيالت الشخصية الموجهة
لشراء أوراق مالية إلى  2.53مليار دينار أي
بنسبة نمو  5في المئة على أساس سنوي في
أغسطس  2019فيما تراجعت بنسبة شهرية
بلغت  1.1فــي المئة عند الـمـقــارنــة مــع 2.56
مليار دينار في يوليو .2019

«الخليج» يجدد التزامه تجاه «الهالل األحمر»
في النسخة الخامسة لـ«ماراثون بنك الخليج »642
أع ـل ــن ب ـنــك الـخـلـيــج تـجــديــد
ال ـ ـتـ ــزامـ ــه مـ ــع ج ـم ـع ـي ــة الـ ـه ــال
األحمر الكويتي ،للمرة الثانية،
في توفير األجهزة الطبية لغير
الـ ـق ــادري ــن ع ـل ــى دفـ ــع تـكــالـيــف
الــرعــايــة الصحية فــي الكويت
لـ»ماراثون بنك الخليج .»642
وسيتم استخدام هذا الدعم
من الجمعية في توفير األجهزة
الـطـبـيــة م ـثــل :دع ــام ــات الـقـلــب،
وأج ـه ــزة الـقــوقـعــة ،وسـمــاعــات
األذن ،والـ ـك ــراس ــي الـمـتـحــركــة
الكهربائية إلى جانب بطاريات
القلب.
وح ـ ـ ـ ــول ذل ـ ـ ــك ق ـ ـ ــال م ـس ــاع ــد
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ــات ـ ـصـ ــاالت
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي ال ـب ـن ــك ،أح ـمــد
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر« :ن ـ ـ ـجـ ـ ــدد ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
ً
ت ـعــاون ـنــا م ــع الـجـمـعـيــة دع ـمــا
لـجـهــودهــا الـكـبـيــرة فــي توفير
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة لـلـمــرضــى
غـ ـي ــر الـ ـ ـق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى ت ـح ـمــل

تـ ـك ــالـ ـيـ ـفـ ـه ــا .نـ ـفـ ـخ ــر ب ـت ـن ـظ ـيــم
«م ــاراث ــون بـنــك الـخـلـيــج ،»642
ال ــذي أص ـبــح عــامــة فــارقــة في
الفعاليات الرياضية العائلية،
وي ــزي ــد فـخــرنــا أن ي ـكــون لـهــذه
الفعالية م ــردود إيجابي على
ال ـم ـح ـتــاج ـيــن .ن ــدع ــو الـجـمـيــع
للمشاركة في الماراثون لدعم
جمعية الهالل األحمر الكويتي».
وقـ ــال نــائــب رئ ـيــس مجلس
اإلدارة ف ـ ــي ا ل ـج ـم ـع ـي ــة أ ن ـ ــور
الحساوي« :نعتمد في الجمعية
عـ ـل ــى م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـه ــات
المختلفة في القطاع الخاص.
ً
سنويا
نسعد لكوننا المستفيد
من «ماراثون بنك الخليج ،»642
ال ـ ـ ــذي ي ـس ــاه ــم فـ ــي م ـســاع ـي ـنــا
ب ـش ـك ــل م ـب ــاش ــر ع ـب ــر ال ـت ـب ــرع،
وبـ ـشـ ـك ــل غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر أي ـض ــا
عبر حث الناس على ممارسة
الرياضة واتباع أسلوب حياة

صورة جماعية
صـ ـ ـح ـ ــي .نـ ـشـ ـك ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـلــى
الجهود المتواصلة وتنظيمه
ً
نجاحا
هذه الفعالية التي تزيد
كل عام».
وخالل العام الماضي ،حقق
«مـ ــاراثـ ــون ب ـنــك الـخـلـيــج »642

أسعار صرف العمالت العالمية

ً
نجاحا غير مسبوق ،حيث شهد
حضور أكثر من  7500مشارك
من أكثر من  66جنسية.
وي ـ ــدع ـ ــو الـ ـبـ ـن ــك ال ـج ـم ـه ــور
لالنضمام والمشاركة في سباق
هذا العام ،وهو سباق الطريق

الوحيد في دولة الكويت الذي
يحظى باعتماد االتحاد الدولي
لسباقات الماراثون ،وسباقات
ال ـم ـســافــات ،واالت ـح ــاد الــدولــي
أللعاب الـقــوى ،الــذي سينطلق
يوم  16نوفمبر المقبل.

قضايا هندسية

إدارة اإلنشاءات :التعريف -
المنشأ  -المفهوم  -التحديات
عبدالعزيز سلطان العيسى
 إدارة اإل نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء ات ( Construction:)Management
يقصد بها إدارة المشروع أثناء مرحلة
الـتـنـفـيــذ وح ـتــى ان ـت ـهــاء مــرح ـلــة التشغيل
وتسليمه.
 إ د ا ر ة ا ل ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــر و ع ( P r o j e c t:)Management
تـعـنــي إدارة ال ـم ـشــروع م ــن ال ـبــدايــة إلــى
النهاية وذلك قبل مرحلة التصميم وأثناءها
ً
ـرورا بـمــرحـلــة اإلن ـش ــاء وان ـت ـهـ ً
ـاء بتسليم
مـ ـ
المشروع.
 إ د ا ر ة ا لـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ن ـ ـ ــا م ـ ـ ــج ( P r o g r a m:)Management
تعتبر إدارة البرنامج أشمل وأكبر حيث
ً
يقصد بها إدارة مشاريع متعددة وأحيانا
برامج متعددة.
ً
بدأت فكرة إدارة اإلنشاء ات نظرا لحاجة
مطوري المشاريع إلى من يدير مشاريعهم
اإلنشائية ،وعليه فقد اعتمدوا على مصدر
خــارجــي لـلـقـيــام بـهــذه الـمـهـمــة .وم ــع مــرور
الزمن تبلور مفهوم إدارة اإلنشاءات وأصبح
منظومة فنية وإداريــة متكاملة؛ فهو نظام
م ـت ـكــامــل إلدارة ال ـم ـش ــاري ــع أثـ ـن ــاء مــرحـلــة
التنفيذ وحتى تشغيلها وتسليمها للمالك.
إن إدارة أي مشروع في الواقع ال تختلف
ً
كثيرا عن إدارة أية شركة؛ فكلتاهما تستعمل
ن ـف ــس أدوات اإلدارة ا ل ـح ــد ي ـث ــة وآ ل ـيــا ت ـهــا
ً
ابتداء من وضع خطة استراتيجية
ومبادئها
لتحديد األهداف االستراتيجية إلى تشكيل
ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـه ـي ـك ـلــي واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات اإلداريـ ـ ــة
المناسبة لتحقيق األهداف االستراتيجية،
وبلورة خطة عمل لتنفيذ التعديالت اإلدارية
وتـحــديــد الـمــؤشــرات القياسية المرحلية،
ومتابعة التنفيذ مــن خــال أدوات وآليات
وتقنيات متاحة ،ومــن ثــم مقارنة النتائج
بمؤشرات الخطة وإدخــال تعديالت عليها
إذا لم تتحقق المؤشرات المرحلية المطلوبة.
تطبق نفس المبادئ اإلدارية اآلنفة الذكر
في إدارة أي مشروع مع بعض االختالف في
التسميات والتسلسل كما يلي:
 -1تـحــديــد أهـ ــداف أي م ـش ــروع ،وه ــي ال
ً
ً
تتغير سواء كان المشروع صغيرا أم كبيرا،
بمكونات متنوعة يـحــددهــا الـمــالــك ،وهي
التكلفة اإلجمالية للمشروع ومــدة تنفيذه
وجودته حسبما جاء في وثائق المناقصة.
 -2ي ـت ــم وض ـ ــع واخـ ـتـ ـي ــار إس ـتــرات ـي ـج ـيــة
التنفيذ ( )Delivery Strategyالتي تحقق
هذه األهداف بناء على أهداف المشروع.
 -3إع ــداد دلـيــل اإلدارة (Management
 )Manualا ل ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ا ل ـه ـي ـكــل
ا لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز إدارة ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع
والـصــاحـيــات والمسؤوليات واإلج ــراء ات
اإلدارية األخرى الضرورية إلدارة المشروع.
ي ـق ــوم ج ـه ــاز إدارة ا ل ـم ـش ــروع بتطبيق
استراتيجية التنفيذ مــن خ ــال استعمال
دلـيــل اإلدارة والـنـظــم واإلج ـ ــراء ات اإلداري ــة
اآلنـفــة الــذكــر ومــن خــال اسـتـخــدام اآللـيــات
والتقنيات اإلدارية الحديثة التالية:
 -1برنامج كمبيوتر لتخطيط المشروع
ً
( ،)Project Planning Softwareوهو غالبا
مــا يكون برنامج بريمافيرا ()Primavera

ح ـي ــث يـسـتـعـمــل الـ ـمـ ـق ــاول ه ـ ــذا ال ـبــرنــامــج
إلعــداد البرنامج اإلنشائي العام (Master
 )Construction Scheduleلتحديد المسار
ال ـح ــرج ل ـل ـم ـشــروع ومـ ــدة ت ـن ـف ـيــذه ،وإعـ ــداد
ال ـت ــدف ــق ال ـم ــال ــي ( )Cash Flowالـمـطـلــوب
للمشروع من بدايته حتى نهايته والعمالة
واألجهزة المطلوبة في الموقع في أي وقت
أثـنــاء تنفيذ الـمـشــروع إلنـجــازه فــي الوقت
المحدد حسب العقد وتوفير المعلومات
إلعداد دفعات المقاول والتقارير المطلوبة
ل ـل ـمــالــك وت ـع ــدي ــل مـ ـس ــار خ ـط ــة ال ـع ـم ــل إذا
انحرفت عن مسارها ألي سبب من األسباب
مثل الحريق...الخ.
 -2نـظــام إداري تـعــاونــي عـلــى اإلنـتــرنــت
(الشبكة العنكبوتية) أو ما يسمى (Web-
Based Management Collaboration
 )Systemلتخزين وتنظيم جميع المعلومات
وال ـخــرائــط فــي مــوقــع واح ــد بحيث يعطي
جميع األطراف ذات العالقة حق الدخول إليه
مع تحديد صالحيات كل طرف.
 -3اس ـت ـع ـمــال ن ـظ ــام ال ـه ـنــدســة الـقـيـمـيــة
( )Value Engineeringلتقليص تكاليف
المشروع ،مع أنه من المفروض أن يتم ذلك
مع بداية تصميم المشروع.
ن ـظ ــام إدارة ال ـم ـش ــاري ــع اإلن ـش ــائ ـي ــة هو
نظـام إداري متكا مــل (Computer Based
 )Mathematical Systemإلدارة المشاريع،
وي ــدي ــره م ــدي ــر ال ـم ـش ــروع وجـ ـه ــازه الـفـنــي
باعتباره المسؤول األول واألخير عن نجاح
المشروع.
ي ـقــوم ال ـم ـق ــاول ب ـعــد ان ـت ـهــائــه م ــن إع ــداد
ال ـبــرنــامــج اإلن ـش ــائ ــي ل ـل ـم ـشــروع بتقديمه
إلى مدير المشروع لمراجعته والتأكد من
منطق وتسلسل وتتابع أعمال البناء المزمع
تنفيذها ،وإدخــال التعديالت عليه إذا لزم
األمر ،ويصبح هذا البرنامج بعد الموافقة
عليه بمثابة الخطة التنفيذية للمشروع
والمرجعية األساسية لجميع أعمال البناء.
أما التحديات فهي كثيرة ولكن أهمها:
 االختيار السليم لشركة إدارة اإلنشاءاتً
دورا ً
بناء مع جميع األطراف في
التي تتبنى
الدفع إلى إنهاء المشروع في الوقت المحدد
لخفض تكاليف التمويل والرتباط المطور
بعقود تأجير مع شركات أخرى.
 إقناع المطور بأن دور مدير المشروعهــو دور الـمــديــر الـتـنـفـيــذي فــي أي ــة شــركــة،
وبــال ـتــالــي الب ــد م ــن إع ـطــائــه ال ـث ـقــة وكــامــل
الصالحيات للقيام بواجباته بدون تدخل
إال فــي حــالــة زي ــادة تكلفة الـمـشــروع ومــدة
الـتـنـفـيــذ .وب ـخــاف ذل ــك ،ال يـمـكــن تحميله
المسؤولية عن أي تقصير.
ً
 دائ ـ ـمـ ــا م ــا ي ـش ـكــل مـ ـط ــورو ال ـم ـشــاريــعً
ً
جهازا موازيا ( )Parallel Organizationمن
المهندسين ،باإلضافة إلى جهاز اإلشراف
وج ـه ــاز إدارة ال ـم ـش ــروع ،م ـمــا ي ـ ــؤدي إلــى
زيــادة تكلفة المشروع ويربك الصالحيات
وال ـم ـس ــؤول ـي ــات وي ـخ ـل ــق ب ـي ـئــة ع ـم ــل غـيــر
صالحة تؤدي إلى عرقلة المشروع.

«برقان» يكرم الموظفين والفروع المتميزة

لقطة جماعية

جانب من التكريم
أقام بنك برقان مؤخرا حفله ربع السنوي
لتكريم أفضل الفروع والموظفين المتميزين
فــي الـفــروع ،مركز االتـصــال ،إدارة المبيعات
المباشرة وأجهزة نقاط البيع ،للربعين الثاني
والثالث من عام .2019
وتم تكريم «أفضل فرع» و«أفضل موظف في
خدمة العمالء» و«أفضل موظف مبيعات» في
برج الحمراء ،ويقام هذا الحفل بشكل دوري،
تقديرا لجهود الموظفين وأدائهم والتزامهم
بمعايير الجودة وحرصهم على تقديم أفضل
خدمة لعمالء البنك.
وحـ ـض ــر الـ ـحـ ـف ــل ،ال ـ ـ ــذي أقـ ـي ــم فـ ــي غ ــران ــد

أسعار صرف العمالت العربية

سينماز في برج الحمراء ،كبار مديري البنك
والفروع والموظفين المتميزين ،حيث أشاد
ناصر القيسي ،رئيس المجموعة المصرفية
الشخصية فــي بنك بــرقــان ،ب ــأداء الموظفين
وجـهــودهــم وهنأهم على تلقيهم الشهادات
ا لـتـقــد يــر يــة ،وشجعهم عـلــى المحافظة على
هذا المستوى والجودة في أداء العمل إلرضاء
العمالء وتسهيل تجربتهم المصرفية.
وأشـ ـ ــار ال ـق ـي ـســي إلـ ــى أن األداء الـمـتـمـيــز
للموظفين كان دليال على االستثمار المستمر
للبنك في التدريب والتطوير لدعم العمليات
المصرفية الناجحة.

وفي ختام حفل التكريم استمتع الموظفون
بمشاهدة فيلم في غراند سينماز.
تجدر اإلشارة إلى أن إدارة شؤون العمالء
في البنك تبنت أهدافا لالستمرار في االرتقاء
بالعمل ،وتقديم خــدمــات ذات جــودة عالية،
تماشيا مــع استراتيجية البنك التي ترتكز
على رضا العمالء ،كما تستمر إدارة شؤون
العمالء في إيجاد مبادرات تحفيزية لتشجيع
الموظفين وتطوير أدائـهــم وتعزيز االلـتــزام
نحو أهــداف البنك وسياسته المصرفية في
تواصله مع عمالئه.

«بوبيان» يطلق حملة  CLICKمرتين لعمالئه
أسعار المعادن الثمينة والنفط

اسـتـمــرارا لمواكبة متطلبات
ع ـم ــائ ــه م ــن ش ــري ـح ــة ال ـش ـب ــاب،
أعـلــن بـنــك بــوبـيــان إط ــاق حملة
 CLICKمرتين الخاصة بالشباب
من عمالء حساب الشباب الجدد
والحاليين ،والتي تهدف إلى منح
قـيـمــة إضــافـيــة لـشــريـحــة حساب
الشباب  CLICKالمصمم خصيصا
بالعديد من المزايا التي تناسب
شــريـحــة الـشـبــاب وتـتـمــاشــى مع
تطلعاتهم واحتياجاتهم اليومية.
وقال مدير أول إدارة التسويق
ف ــي ب ـنــك ب ــوب ـي ــان ح ـمــد حــاجــي:

«ن ـح ــن ف ــي ب ــوب ـي ــان ن ــرك ــز دائ ـمــا
على مواكبة كــل الـمـجــاالت التي
تهم شريحة الشباب اليوم ،مثل
التطورات التكنولوجية العصرية
واالهتمامات الجديدة التي تشكل
توجهات جيل الشباب الحالي».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح حـ ــاجـ ــي أن ح ـم ـلــة
 CLICKمرتين تعد حملة شبابية
خـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـعـ ـم ــاء ال ـح ــال ـي ـي ــن
وال ـج ــدد لـحـســاب  ،CLICKيكون
العميل مؤهال خاللها للمشاركة
ف ــي الـحـمـلــة ع ــن طــريــق تسجيل
بياناته الشخصية عبر الموقع

اإللكتروني ،إضافة إلى تسجيل
بيانات شخص آخر من اختياره
لـ ـ ــدخـ ـ ــول ال ـ ـس ـ ـحـ ــب أسـ ـب ــوعـ ـي ــا،
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ف ــرص ــة لــربــح
هديتين من بنك بوبيان.
وفيما يخص تفاصيل التأهل
لدخول السحب ،أفــاد بأن جميع
عمالء  CLICKمؤهلون للحصول
على فرصة واح ــدة فقط لدخول
ال ـس ـحــب ،إض ــاف ــة ال ــى الـشـخــص
ال ـم ـس ـجــل م ــن ق ـب ـل ـهــم ،والـ ـ ــذي ال
يـ ـشـ ـت ــرط ان ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن ع ـم ــاء
بــوب ـيــان ب ــل أن ي ـكــون طــالـبــا في

جــامـعــة الـكــويــت أو أي مؤسسة
من مؤسسات التعليم ،ويتراوح
عمره بين  15و 25سنة .وأضاف
أن ال ـس ـح ــب س ـي ـق ــام أس ـبــوع ـيــا،
ويـ ـ ـت ـ ــم إعـ ـ ـ ـ ــان  5رابـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــن مــن
عمالء  CLICKعــن طريق حساب
بـنــك بــوب ـيــان عـلــى «ان ـس ـت ـغــرام»،
إضافة إلى أصدقائهم الـ 5الذين
تـ ــم ت ــرش ـي ـح ـه ــم ،ل ـي ـص ــل ال ـع ــدد
اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي ل ـل ــراب ـح ـي ــن إلـ ـ ــى 10
ف ــائ ــزي ــن أس ـب ــوع ـي ــا ،يـحـصـلــون
خاللها على قسيمة هدايا تصل
إلى  200دينار.

حمد حاجي
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لماذا تدير البنوك المركزية ظهرها للدوالر؟
بما أن الدوالر العملة المهيمنة
في تسوية المعامالت
الدولية ونحو ثلثي إصدارات
األوراق المالية العالمية
مقومة به ،فإن ذلك يجعل
التطورات االقتصادية في
الواليات المتحدة محركا
رئيسيا للسياسة النقدية في
أماكن أخرى ،خاصة األسواق
الناشئة.

ي ـح ـظ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي
ب ــال ـن ـف ــوذ األكـ ـب ــر ف ــي األسـ ـ ــواق
الـعــالـمـيــة وع ــال ــم الـتـمــويــل منذ
فترة طويلة ،ورغم دوره الرئيسي
في التجارة الدولية ،والــذي من
غ ـيــر ال ـم ــرج ــح أن ي ـتــاشــى في
وق ــت قــريــب ،ف ــإن مملكة العملة
ال ـخ ـض ــراء ب ـ ــدأت ت ـظ ـهــر بعض
الضعف.
خ ـ ـ ـضـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا
الن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ك ـث ـي ــرة مـ ــن ج ـهــات
رس ـم ـيــة دولـ ـي ــة وغ ـي ــر رسـمـيــة،
ويرى منتقدون أن الطريقة التي
تستغل بـهــا واشـنـطــن نفوذها
في النظام المالي ،تعد سببا في
استياء أطراف دولية عدة ،وتدفع
نحو استحداث أنظمة بديلة ال
تكون العملة األميركية محورها.
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،تـحــاول
أوروبـ ـ ــا اس ـت ـخــدام ن ـظــام يطلق
عـ ـلـ ـي ــه «إن ـ ـس ـ ـت ـ ـكـ ــس» ل ـت ـس ــوي ــة
الـ ـمـ ـع ــام ــات ب ـي ــن ال ـم ـص ــدري ــن
والمستوردين ،بعيدا عن النظام
الـ ـم ــال ــي الـ ـع ــالـ ـم ــي ال ـت ـق ـل ـي ــدي،
باالعتماد على آليات تشبه إلى
حد كبير طريقة المقايضة.

تراجع محدود لكنه مثير

رئيس البنك
المركزي البريطاني
أشار إلى أن الدوالر
وصل إلى مستوى
من الهيمنة تجعله
عائقا أمام تحقيق
االنتعاش المستدام

 تـ ـشـ ـي ــر أح ـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـبـ ـي ــان ــاتال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ــن ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
الدولي حول احتياطيات البنوك
المركزية إلى تحول طفيف بعيدا
عن الدوالر ،ما يراه محللون إشارة
إلــى إع ــادة التفكير فــي المخاطر
الـسـيــاسـيــة الـمــرتـبـطــة بــاألصــول
األميركية.
 قـ ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـلـ ـي ــناالسـتــراتـيـجـيـيــن ل ــدى «دويـتـشــه
بنك» في نيويورك« ،آالن روسكين»:
تحد البنوك المركزية من النفوذ
المنقطع النظير للدوالر األميركي،
وي ـبــدو أن الـسـيــاســة تتجه نحو
تحدي هذه العملة المهيمنة.
 ف ـ ــي تـ ـق ــري ــره ال ـف ـص ـل ــي عــناح ـت ـيــاط ـيــات ال ـب ـن ــوك ال ـمــركــزيــة
ال ـ ـصـ ــادر ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،ق ــال
صندوق النقد الــدولــي ،إن حصة
الدوالر من السوق العالمي كانت
أقــل من  62في المئة خــال الربع
الثاني من هذا العام ،بانخفاض

نسبته  0.76فــي المئة عــن نفس
الفترة من العام الماضي.
 وفقا ل ـ «روسـكـيــن» فإنه رغمتـ ــواضـ ــع ن ـس ـبــة الـ ـت ــراج ــع ي ـبــدو
األمر خداعا ،فالدوالر كان العملة
ذات ال ـعــائــد األع ـل ــى ف ــي الـبـلــدان
المتقدمة خالل الربع المشار إليه،
وم ــن الـنــاحـيــة الـنـظــريــة ،ك ــان من
المفترض أن يغري ذلك االستثمار
ف ـيــه ب ــوت ـي ــرة أك ـب ــر م ــن ال ـع ـمــات
األخرى.
ً
 بـ ــدل م ــن ذلـ ــك ،جـمــع مــديــرواح ـت ـيــاط ـيــات ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة،
ال ــذي ــن ي ـش ـك ـلــون قـ ــوة هــائ ـلــة في
األســواق العالمية ،ما نسبته 3.5
في المئة من الــدوالرات اإلضافية
لسلة عمالتهم على م ــدار الـعــام،
م ـق ــارن ــة ب ـ ــ 17ف ــي ال ـم ـئــة ل ـل ـيــوان
ال ـص ـي ـن ــي ،وحـ ـت ــى  8فـ ــي ال ـم ـئــة
للجنيه اإلسترليني رغم مخاطر
«بريكست».

ماذا عن المستقبل؟
 يرى محافظ بنك إنكلترا مارككــارنــي ،أن وض ــع الـ ــدوالر كعملة
احتياط عالمية يواجه تحديات،
وأنه من الممكن استبداله من خالل
عملة رقمية بديلة إلنـهــاء تخمة
االدخار التي أدت إلى  10سنوات
من التضخم المنخفض وأسعار
الفائدة المتدنية للغاية.
 وأشار رئيس البنك المركزيالبريطاني إلى أن الدوالر األميركي
وص ــل إل ــى مـسـتــوى مــن الهيمنة
ت ـج ـع ـل ــه عـ ــائ ـ ـقـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــام ت ـح ـق ـيــق
االنتعاش المستدام ،الفتا إلى أن
عملية االس ـت ـبــدال سـتـكــون على

غـ ــرار م ــا ح ــدث عـنــد ال ـت ـحــول من
هيمنة الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي في
أسواق المال الدولية قبل  100عام.
 مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــسال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـم ـج ـم ــوع ــة األس ـ ـ ـ ــواق
الـتــابـعــة لـلـفــدرالــي فــي نـيــويــورك
سيمون بوتر ،إنــه على يقين من
ع ــدم إمـكــانـيــة اكـتـســاب أي عملة
رقمية لقوة أكبر من الدوالر أو بما
يكفي لدعم االقتصادات العالمية،
مضيفا أن العملة األميركية بالغة
األهمية بالنسبة للدول األخرى.
 مــع ذل ــك ،فــإن كــارنــي يــرى أنالعملة الرقمية الجديدة التي قد
ت ـح ـظــى ب ــدع ــم م ـج ـمــوعــة كـبـيــرة
من الحكومات (بما في ذلك عملة
«ل ـي ـب ــرا» ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ «ف ـي ـس ـبــوك»)
س ـتــدفــع ال ـب ـل ــدان إل ــى ت ـحــريــر ما
تحتفظ بــه مــن دوالرات كوسيلة
أمان لألوقات العصيبة.
 ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ب ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــدا ع ـ ـ ـ ــن حـ ـ ــربالـتـصــريـحــات ب ـشــأن المستقبل،
ي ـ ــرى «روس ـ ـك ـ ـيـ ــن» أن ان ـخ ـفــاض
حصة ال ــدوالر مــن االحتياطيات
الـنـقــديــة ل ــدى ال ـب ـنــوك الـمــركــزيــة،
يعني تصويت الـقـطــاع الرسمي
ضد االستثناء والنفوذ األميركي.

منافسة ناشئة ضد هيمنة الدوالر
 ي ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون أم ـ ـثـ ــال«روسكين» أن هذه البيانات يجب
أن تـسـتــوقــف صـنــاع الـسـيــاســات
األم ـيــرك ـي ـيــن ال ــذي ــن ي ـف ـكــرون في
ق ــوانـ ـي ــن لـ ـف ــرض ضـ ــرائـ ــب عـلــى
مـشـتــريــات األجــانــب مــن األص ــول
األم ـي ــرك ـي ــة ،وف ـ ــرض ال ـم ــزي ــد من
ال ـع ـقــوبــات ع ـبــر ال ـن ـظــام ال ــدول ــي

القائم على الدوالر ،وكذلك خطط
تقييد الوصول إلــى أســواق رأس
المال األميركية.
 كــل ه ــذه الـخـطــط مــن شأنهاإضـ ـع ــاف ت ــأث ـي ــر الـ ـ ـ ـ ــدوالر ،وب ـمــا
أنــه العملة المهيمنة فــي تسوية
المعامالت الــدولـيــة ونـحــو ثلثي
إصدارات األوراق المالية العالمية
م ـ ـقـ ــومـ ــة بـ ـ ـ ــه ،فـ ـ ـ ــإن ذلـ ـ ـ ــك ي ـج ـعــل
التطورات االقتصادية في الواليات
المتحدة محركا رئيسيا للسياسة
النقدية في أماكن أخــرى ،خاصة
األسواق الناشئة.
 وفـ ـق ــا ل ـم ـص ــرف «غ ــول ــدم ــانســاكــس» فــإن احتياطيات الــدوالر
تراجعت بنحو أربــع نقاط مئوية
خ ــال عــامــي  2017و ،2018وفــي
الـ ـ ــوقـ ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه واص ـ ـ ـ ـ ــل مـ ــديـ ــرو
االحتياطيات إضافة اليوان الصين
وال ـي ــن ال ـيــابــانــي إل ــى حـيــازاتـهــم،
خــاصــة فــي الـبـلــدان الـتــي تربطها
عـ ــاقـ ــات س ـي ــاس ـي ــة مـ ـت ــوت ــرة مــع
واشنطن.
 ق ــال محللو ال ـم ـصــرف :حتىاآلن كــانــت ه ــذه الـتــدفـقــات مــركــزة
فــي أمــاكــن مـحــدودة ،حيث شكلت
روس ـي ــا  70ف ــي الـمـئــة م ــن الطلب
على اليوان في عام  ،2018وشكلت
ال ـب ــرازي ــل وتـشـيـلــي  40ف ــي المئة
مــن الطلب عليه منذ بــدايــة العام
الجاري.
 من ناحية أخرى ،كشف تقريرمشترك لمجلس الــذهــب العالمي
ومركز «أو إم إف آي إف» لألبحاث،
أن م ـش ـتــريــات ال ـب ـنــوك الـمــركــزيــة
للمعدن األصفر بلغت مستويات
لم تر منذ العمل باتفاقية «بريتون
(أرقام)
		
وودز».

واشنطن تعيد قضية بنك «خلق»
التركي للواجهة
تــراجــع سهم بنك «خـلــق» الـتــركــي أكـثــر من
 ،%7بعدما رفعت الــواليــات المتحدة دعوى
قـضــائـيــة ضــد الـمـصــرف ال ــذي تــديــره الــدولــة
لـلـمـســاعــدة فــي خـطــة للتهرب مــن العقوبات
ضد إيران.
وج ــاء ذل ــك بـعــد إصـ ــدار محكمة مانهاتن
الفدرالية الئحة اتهام اتهم فيها ممثلو االدعاء
البنك بالمشاركة في مؤامرة واسعة النطاق
النتهاك الحظر المفروض على وصول إيران
إلى النظام المالي األميركي.
وخــال ت ــداوالت أمــس ،انخفض سهم بنك
«خ ـلــق»  %7.4فــي بــورصــة إسـطـنـبــول ،وهــي
الوتيرة األكبر في حوالي سبعة أشهر.
وإع ـ ــادة قـضـيــة بـنــك «خ ـل ــق» إل ــى الــواجـهــة
ً
م ـ ـجـ ــددا ت ــأت ــي ب ـع ــد ات ـ ـفـ ــاق أمـ ـي ــرك ــي -تــركــي
العام الماضي نص على إطــاق ســراح القس
األم ـي ــرك ــي أنـ ـ ــدرو ب ــران ـس ــون م ـقــابــل تـجــاهــل
ال ـق ـض ـيــة أو تـخـفـيــض الـ ـغ ــرام ــات الـمـلـيــاريــة
والعقوبات في قضية البنك.
وقال المحامي في مانهاتن ،جيفري بيرمان،
إن كبار مسؤولي البنوك في البنك المملوك
ل ـلــدولــة ال ـتــرك ـيــة س ــاع ــدوا ف ــي ن ـقــل م ـل ـيــارات
الدوالرات من عائدات النفط اإليراني بصورة
ً
غير قانونية ،وفقا لما أوردته شبكة «فوكس
نيوز» األميركية.
ووجه المدعون األميركيون في نيويورك،
أمــس األول ،اتـهــامــات إلــى بنك «خ ـلــق» ،الــذي
تديره الدولة في تركيا ،بالمشاركة في صفقة
بـمـلـيــارات ال ـ ــدوالرات للتهرب مــن العقوبات
المفروضة على إيران ،في خطوة تأتي بعدما
فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب
غزوها شمال سورية.
وت ـض ـم ـنــت االتـ ـه ــام ــات ال ـت ــآم ــر لــاحـتـيــال
على الواليات المتحدة والتآمر لخرق قانون
القوى االقتصادية في حاالت الطوارئ الدولية
واالحتيال المصرفي وغسل األمــوال والغش
واالحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة
ً
على إيران ،وفقا لبيان وزارة العدل األميركية.
ويتعلق االدعاء بخطة تركية استمرت بين
ً
عامي  2012و ،2016وفقا لقرار االتهام ،حيث
حول البنك عائدات عن طريق الغش والتالعب
إلى إيران بقيمة  20مليار دوالر.
وق ــال المحامي بـيــرمــان إن الـجــرائــم كانت
مدعومة مــن كـبــار المسؤولين فــي الحكومة
التركية ،ا لــذ يــن حصل بعضهم على ماليين
الدوالرات كرشوة لدعم وحماية المخطط.
وتأتي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من
عام من إدانة محمد حاكان أتيال ،وهو مدير
تنفيذي للبنكُ ،
وسجن بسبب لعبه دورا في

ُ
ُ
مخطط عمليات التهريب .وأطلق سراحه ونقل
إلى تركيا في يوليو.

المفاوضات السرية إلنقاذ البنك
وف ــي نــوفـمـبــر م ــن ع ــام  ،2018أجـ ــرت أن ـقــرة
وواشـنـطــن مـبــاحـثــات تستهدف تجنب فــرض
عقوبات محتملة تبلغ مليارات الدوالرات على
النظام المصرفي وبـنــك «خـلــق» الحكومي في
تركيا ،بعد أن سبق أن أدين نائب رئيسه السابق
محمد هاكان أتيال بالتحايل المصرفي من أجل
انتهاك العقوبات األميركية على إيران في الفترة
ما بين عامي  2010و .2015وحكم عليه القضاء
األميركي بالحبس  3سنوات.
ول ـمــح حينئذ الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
إردوغـ ــان إل ــى ح ــدوث انـفــراجــة فــي قضية بنك
«خ ـل ــق» م ــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ع ـقــب ات ـصــال
هاتفي أجراه مع نظيره األميركي دونالد ترمب
في تلك الفترة.
وقال إردوغان في تصريحات صحافية بعد
االتصال إنه بحث مع ترمب قضية البنك الذي
يواجه احتمال فرض غرامات أميركية بعد إدانة
نائب رئيسه السابق بالمشاركة فــي عمليات
لمساعدة إيران على تفادي العقوبات األميركية.
وأضاف إردوغــان أنه ناقش األمر مع ترمب،
وأن ــه أبلغه أنــه سيوجه على الـفــور تعليماته
ل ـل ــوزراء المعنيين وأن مـســؤو لـيــن أميركيين
اتصلوا بوزير الخزانة والمالية التركي برات
البيرق في اليوم التالي ،وأن المحادثات مستمرة
بشأن هذه القضية ،ومن المهم جدا أن تبدأ هذه
العملية.
وأديـ ــن أت ـيــا ف ــي ال ـثــالــث م ــن يـنــايــر م ــن عــام
 2018باالختالس المصرفي والتحايل النتهاك
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ف ــي خ ـت ــام ج ـل ـســات في
محكمة بـمــانـهــاتــن دام ــت أكـثــر مــن  3أســابـيــع،
وكان من المتوقع أن تؤدي القضية إلى فرض
عقوبات ضخمة على النظام المصرفي التركي،
وف ــي مقدمته بـنــك خـلــق ،منها غــرامــات مالية
قدرتها وسائل إعالم أميركية بـ  20مليار دوالر.
وقالت مصادر تركية إن مساومات جرت بين
ً
أنقرة وواشنطن حول قيام تركيا أوال بتسليم
الـقــس األمـيــركــي أن ــدرو بــران ـســون ،ال ــذي كانت
تحاكمه بتهمة د ع ــم تنظيمات إر هــا ب ـيــة ،قبل
أن تفرج عنه بالفعل فــي  12أكتوبر مــن العام
الماضي ويعود إلــى بــاده ،مقابل اإلف ــراج عن
أتيال وإعادته إلى تركيا وعدم إصدار عقوبات
على البنك والنظام المصرفي في تركيا ،وذلك
ً
وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية.
(العربية .نت)

«وربة» شريك استراتيجي في أكاديمية «برازوكا» «الوطني» يعلن فائزي حملة «ضاعف
عيدية طفلك» لعمالء «زينة»
تحتل المسؤولية االجتماعية
جزء ا مهما وحيويا من خطة بنك
ورب ـ ــة ،وي ـس ـعــى م ــن خــال ـهــا إلــى
تقديم جميع سبل الدعم الممكنة
ل ـم ـخ ـت ـل ــف ش ـ ــرائ ـ ــح ال ـم ـج ـت ـم ــع،
السيما الشباب ،ولذلك انسجاما
مع هذا الهدف السامي ،وقع بنك
وربة اتفاقية شراكة استراتيجية
م ــع أك ــادي ـم ـي ــة ب ـ ــرازوك ـ ــا ،وال ـت ــي
بموجبها سيتولى البنك رعاية
أن ـش ـط ــة األك ــاديـ ـمـ ـي ــة خ ـ ــال ع ــام
.2020
وخالل توقيع العقد ،أكد المدير
الـتـنـفـيــذي لــات ـصــال الـمــؤسـســي
ف ــي ب ـن ــك وربـ ـ ــة أيـ ـم ــن ال ـم ـط ـيــري
أن البنك يعتزم عقد ا لـمــز يــد من
ُ
الـشــراكــات مــع عــدة جـهــات تعنى
بالجيل الشاب وتدعم مسيرتهم
الرياضية والكروية.
وع ـلــل ال ـم ـط ـيــري ه ــذا الـتــوجــه
لـبـنــك ورب ـ ــة ،ن ـظ ــرا لــرغ ـبــة الـبـنــك
فــي المساهمة الفاعلة فــي الحد
من مشكلة السمنة التي تعانيها
ال ـك ــوي ــت ،وأي ـض ــا رغ ـب ــة م ـنــه في
ت ــوجـ ـي ــه ط ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـنــذ
الـصـغــر نـحــو م ـمــارســة األنـشـطــة
الرياضية التي تنعكس إيجابا
على صحتهم البدنية وتمكنهم
م ـ ــن عـ ـي ــش نـ ـم ــط ح ـ ـيـ ــاة ص ـحــي
وسليم.
وتـ ـ ـع ـ ــد أك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ــرازوكـ ـ ــا
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــات
الناشئة والــرائــدة في مجال كرة
القدم ،والتي تأسست عام ،2011
وتـ ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ــى تـ ـق ــوي ــة م ـ ـهـ ــارات
ص ـ ـغـ ــار ال ـ ـسـ ــن الـ ـ ـك ـ ــروي ـ ــة ،ح ـيــث
تستقبل األ ط ـفــال مــن عمر  5إلى

أيمن المطيري والكابتن علي فالح
 15سنة ،ليتم تدريبهم على أيدي
ري ــاض ـي ـي ــن م ـح ـتــرف ـيــن فـ ــي ه ــذه
الرياضة األعلى جماهيرية على
مستوى العالم.
من جانبه ،أعــرب المدير الفني
ألك ــادي ـم ـي ــة ب ـ ــرازوك ـ ــا ال ــري ــاض ـي ــة
ال ـكــاب ـتــن ع ـلــي ف ــاح ع ــن سـعــادتــه
بـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة ب ـ ـ ـنـ ـ ــك ورب ـ ـ ـ ـ ـ ــة أنـ ـشـ ـط ــة
األكــاديـمـيــة ،وحــرصـهــم عـلــى دعــم
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر الـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة وال ـن ـه ـض ــة
بالكرة الكويتية وتحفيز الشباب
الكويتي على ممارسة رياضة كرة
القـدم« ،وتعليم أبنائنا وتأهيلهم
واحـ ـ ـت ـ ــرافـ ـ ـه ـ ــم وصـ ـ ـق ـ ــل وت ـن ـم ـي ــة
المهارات الكروية».
وأضـ ـ ــاف ال ـكــاب ـتــن ع ـل ــي« :ان ـنــا
نـحــرص باألكاديمية على تنمية
القدرات البدنية والعقلية لالعبين،
حيث يتم التعامل معهم بطريقة

علمية تربوية أكاديمية وتحسين
م ـ ـ ـهـ ـ ــارات الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن وب ـ ـ ــث روح
المنافسة والثقة واال عـتـمــاد على
الـنـفــس ،وكــذلــك تـقــديــم النصائح
لالعبين وتحفيز الشباب الكويتي
ل ــاب ــداع والـتـمـيــز مــن أج ــل تخرج
جيل رياضي أخالقي تربوي يخدم
وطنه».
وي ـحــرص بـنــك ورب ــة عـلــى دعــم
المبادرات المعنية بصحة وسالمة
الـمـجـتـمــع ،وال ـت ــي تـقــع ف ــي صلب
برنامجه للمسؤولية االجتماعية،
الذي يحرص من خالله على خلق
مـ ـ ـب ـ ــادرات ه ــادف ــة وب ـ ـنـ ــاء ة ت ـعــود
بالنفع على المجتمع وتساهم في
نشر الثقافة الصحية.
ومـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات الـ ـت ــي
أطلقها بنك وربة تطبيق «»Fayez
الـحـصــري لــريــاضــة الـمـشــي ،على

أجهزة الهواتف الذكية من نظامي
 Androidو ،IOSوهو تطبيق يحفز
المشتركين على ممارسة رياضة
ال ـم ـشــي وفـ ــق أهـ ـ ــداف يـضـعــونـهــا
وج ـم ـلــة م ــن ال ـن ـشــاطــات الـبــدنـيــة،
ليحصد الفائزون من بينهم جوائز
نوعية عند تحقيقهم للهدف.
ويمكن لكل عمالء بنك وربة أو
غير العمالء المشاركة في «»Fayez
عبر اتباع خطوات بسيطة تتطلب
منهم إدخال بياناتهم الشخصية
الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن االسـ ـ ـ ــم ،وال ـب ــري ــد
االلكتروني ،ورقم الهاتف ،ليعملوا
بـعــدهــا عـلــى تـحــديــد ع ــدد النقاط
اليومي أو األسبوعي أو الشهري
الـتــي يــرغـبــون فــي اكتسابها عند
الـتــزامـهــم بــإنـجــاز ع ــدد الـخـطــوات
الـمـطـلــوب لـلـفــوز بــال ـجــائــزة الـتــي
ت ـتــراوح بين جــوا ئــز يقدمها بنك
وربـ ــة وأخ ـ ــرى ع ـب ــارة ع ــن قـســائــم
شراء إلكترونية مقدمة من شركائه
في هذا البرنامج من نوادي لياقة
بدنية ،محالت تجزئة ،سبا ،عيادة
لطب األسنان والمكافأة الخاصة
على حساب السنبلة بنسبة أرباح
تـحـفـيــزيــة سـنــويــة تـصــل إل ــى %5
على رصيد العمالء اليومي.

اختتم بنك الكويت الوطني حملة
«ضاعف عيدية طفلك» ،التي تم إطالقها
في يونيو الماضي ،بإعالن أسماء 20
فائزا من األطفال من عمالء باقة زينة،
وذلــك حرصا منه على تقديم حمالت
ف ــري ــدة وخـ ــدمـ ــات م ـصــرف ـيــة مـتـمـيــزة
لجميع أفراد العائلة.
وت ـ ـ ـ ــم إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـس ـ ـحـ ــب مـ ـب ــاش ــرة
عـبــر إذاعـ ــة نـبــض ال ـكــويــت ،FM 88.8
وب ـح ـضــور مـمـثــل ع ــن وزارة الـتـجــارة
والصناعة وممثلي «الوطني».
وكان «الوطني» أطلق حملة «ضاعف
عيدية طفلك» بمناسبة عيدي الفطر
َّ
واألضـحــى ،حيث تمكن أولياء األمــور
اإلي ــداع لمصلحة أوالده ــم في حساب
بــاقــة زيـنــة خ ــال الـفـتــرة مــن  4يونيو
 2019حتى  12سبتمبر  ،2019ما سمح
ألطفالهم بالدخول في السحب.
وقد فاز في السحب بجائزة نقدية
تصل بحد أقصى إلى  300دينار ً
بناء
على المبلغ الذي تم إيداعه في رصيد
الحساب خالل الفترة المحددة كل من:
سـلـيـمــان مـحـمــد حــاجــي ،صـقــر نــواف
الصالح ،العيسى يعقوب كلمد ،سارة
أس ــام ــة ال ـق ـط ــري ،ك ـن ــزى أح ـم ــد عـلــي،
نوري هيثم الكاظمي ،جنات إسماعيل
البلوشي ،شيخة حسين السالم ،محمد
ع ـبــدال ـلــه ال ـج ـب ـلــي ،ت ـيــم مـحـمــد ع ــرب،
محمد أحمد الصايغ ،طالل عبدالرزاق
الجوعان ،عبدالله عبدالجليل الحرز،
يــوســف محمد الـعـيــد ،يــوســف محمد
م ـلــك ،ل ـيــا ع ـبــدال ـلــه ال ـع ــوض ــي ،ال ـجــود
جــاســم يـعـقــوب ال ـغــانــم ،سـلـمــى أحمد

ع ـب ــدال ــرح ـي ــم ،وفـ ـ ــاء م ـع ـلــى مــرت ـضــى،
ومحمد عبدالجليل الحرز.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،قـ ــالـ ــت ب ـ ــدور
الـعــدســانــي ،مــن الـخــدمــات المصرفية
ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي «ال ــوطـ ـن ــي»« :س ـع ــداء
ب ــإع ــان ال ـفــائــزيــن ف ــي حـمـلــة ضــاعــف
عـ ـي ــدي ــة ط ـف ـل ــك لـ ـعـ ـم ــاء بـ ــاقـ ــة زيـ ـن ــة،
ال ــذي ــن نـعـتــز ب ـهــم ،ون ـس ـعــى إل ــى منح
أولياء أمورهم فرصة مميزة من أجل
التخطيط ا لـجـيــد لمستقبل أطفالهم
منذ سن صغيرة».
وأش ــارت العدساني إلــى أن الهدف
من باقة زينة ،هو تعريف األطفال على
الـمـبــادئ األســاسـيــة الـخــاصــة بكيفية
إدارة شؤونهم المالية من سن مبكرة،
وتــرس ـيــخ ث ـقــافــة االدخ ـ ــار لــدي ـهــم ،من
خالل تجربة مصرفية مميزة تناسب
أعمارهم.
وأض ــاف ــت« :ن ـعــد ع ـمــاء بــاقــة زيـنــة
بالمزيد من المفاجآت التي تتماشى مع

بدور العدساني

اهتمامات عمالئنا الصغار خالل الفترة
الـمـقـبـلــة ،لـنـضـيــف إل ــى م ــا نـقــدمــه من
باقة متنوعة من المكافآت واألنشطة
على مــدار الـعــام ،والتي تم تصميمها
خصيصا لتلك الفئة العمرية».
وتوفر باقة زينة ،التي تم تصميمها
ً
خصيصا لألطفال منذ الوالدة حتى 13
سنة ،مجموعة من الخدمات المميزة
والمكافآت ،حيث يحصل العمالء على
بـطــاقــة زي ـنــة الــوط ـنــي للسحب اآلل ــي،
ك ـمــا يـمـكـنـهــم االخ ـت ـي ــار ب ـيــن حـســاب
التوفير مع فوائد أو حساب األمانات
بـ ــدون ف ــوائ ــد ،إض ــاف ــة إل ــى الـمـشــاركــة
فــي األنشطة والفعاليات المخصصة
ً
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ط ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ف ـ ـضـ ــا عــن
العديد من الخصومات عند التسوق
باستخدام بطاقة زينة الوطني للسحب
اآللي.

 VIVAتنظم ندوة توعوية لموظفاتها «دار الرصاصي» ترعى معرض الخريف للعطور
للوقاية من سرطان الثدي
ن ـظ ـم ــت شـ ــركـ ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الكويتية  ،VIVAنــدوة توعوية
ل ـل ــوق ــاي ــة مـ ــن سـ ــرطـ ــان ال ـث ــدي
ل ـمــوظ ـفــات ـهــا ف ــي م ـب ـنــى VIVA
الــرئ ـي ـســي ت ـحــت م ـظ ـلــة «ألن ـنــا
نهتم» .وتضمنت الندوة أنشطة
مـ ـتـ ـع ــددة س ــاه ـم ــت فـ ــي زي ـ ــادة
نسبة الوعي عند الموظفات في
هذا المجال.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـد م ا لـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوة د .ف ـي ـص ــل
التركيت ،رئيس وحدة سرطان
ال ـث ــدي بـمــركــز الـشـيـخــة بــدريــة
واسـتـشــاري علم األورام ،الــذي
َّ
سلط الضوء على أهمية الوقاية
والفحص المبكر التي تقلل من
احتمال اإلصابة بهذا المرض.
كـ ـم ــا نـ ــاقـ ــش الـ ـت ــركـ ـي ــت مــع
موظفات  VIVAمخاطر المرض
وع ــام ــات ــه وأعـ ــراضـ ــه والـ ُـع ـمــر
الـمـحــدد والـعــوامــل الـتــي تلعب
ً
ً
دورا رئيسا في اختيار الوقت

ّ ً
مكرما التركيت
الحربي
المناسب الذي يجب فيه البدء
بالفحص المبكر.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ع ـ ـم ـ ــل ق ـس ــم
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة فـ ــي VIVA
بتوزيع ورد وشعارات الحملة
باللون الــوردي على الحضور،
ل ـت ـش ـج ـي ـع ـهــم عـ ـل ــى ال ـح ـض ــور

ً
الـ ــذي ك ــان ك ـث ـي ـفــا ،ح ـيــث أب ــدت
ً
ً
الـ ـم ــوظـ ـف ــات اهـ ـتـ ـم ــام ــا ك ـب ـي ــرا
بالنقاش الذي دار خالل الندوة،
وتفاعل ــوا بشكـ ـ ــل كبـ ـ ـي ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــع
د .فيصل التركيت.
وت ـنــدرج ه ــذه ال ـنــدوة ضمن
ب ــر ن ــا م ــج  VIVAل ـل ـم ـســؤو ل ـيــة

االجتماعية الذي يدعم مختلف
ال ـم ـبــادرات الـتــي تـعــود بالنفع
على المجتمع والموظفين.
وف ــي ال ـخ ـت ــام ،ق ــدم ــت VIVA
ً
ً
درعا للدكتور التركيت ،تكريما
ل ـج ـهــوده وم ـشــارك ـتــه ف ــي هــذه
المناسبة المميزة.

كشفت دار الــرصــاصــي عــن رعــايـتـهــا الذهبية
لمعرض «الخريف للعطور» في الكويت .وتعتزم
ً
«الرصاصي» إطالق مفهوم جديد كليا ضمن قطاع
التجزئة خالل المعرض ،وتقديم تجربة وخدمات
َّ
محسنة للعمالء ،بهدف إحــداث نقلة مبتكرة في
قطاع التجزئة ،حيث يعكس اسم العالمة المتألق
ً
بالذهبي واألبيض تراثها الممتد عبر  40عاما،
ً
ومـسـيــرتـهــا ال ـتــي ل ــم تـتــوقــف ي ــوم ــا ع ــن الـتـطــور،
بالتزامن مــع تنامي ال ــذوق الرفيع لعمالئها في
منطقة الخليج.
كما ِّ
تقدم «الرصاصي» باقة من أفضل العروض
والحسومات عبر مجموعة واسعة من منتجاتها
ً
الـتــي ستعرضها حـصــريــا فــي مـعــرض «الخريف
للعطور  ،»2019المقام في معرض الكويت الدولي
بـمـنـطـقــة م ـش ــرف ،ح ـيــث ت ـتــزامــن مـشــاركـتـهــا في
الفعالية التي ستقام من  24أكتوبر حتى  6نوفمبر
المقبل ،مع إطالق أحدث إصداراتها من منتجات
ال ـع ـطــور وال ــزي ــوت ال ـمــركــزة وال ـب ـخــور وال ــروائ ــح
المنزلية الزكية.
وس ـت ـع ــرض ال ـع ــام ــة ب ــاق ــة م ــن أشـ ـه ــر ع ـطــور
م ـح ـف ـظ ـت ـهــا ال ـغ ـن ـي ــة ،ك ـم ــا س ـت ـط ـلــق الـ ـع ــدي ــد مــن
المنتجات الجديدة ،بما فيها« :نفائس الشغف»
و«بخور األجود».
ويتميز عطر «نفائس الشغف» برائحته القوية
َّ
مصمم لمن يفضلون التوليفات
والمميزة ،وهو

الفريدة والجذابة ،ومتوافر بإصدارات مخصصة
للرجال وأخرى للنساء .تبعث النفحات األساسية
لهذا العطر األخــاذ طاقة ال تقاوم يــدوم تأثيرها
طــوال الـيــوم .في حين يستوحي «بخور األجــود»
جــاذب ـي ـتــه م ــن ع ـبــق األزه ـ ـ ــار ال ـشــرق ـيــة األص ـي ـلــة
بأسلوب عصري ،حيث يفوح منه شذى البرجموت
وتوليفات التوابل والتوت ،ليعيد إلى الذاكرة أروع
اللحظات ،وعليه يأتي ابتكار هــذا الـبـخــور ،بما
ينسجم مع ذوق الشباب الخليجي ممن يعتبرون
ً
أوطانهم جزءا من هويتهم وشخصيتهم.
وف ــي س ـي ــاق تـعـلـيـقــه ع ـلــى م ـشــاركــة ال ـ ــدار في
المعرض ،قال متحدث باسم «الرصاصي»« :نفخر
بالمشاركة من جديد في معرض الخريف للعطور
وأدوات التجميل  2019في الكويت ،وسنحرص
على توفير تجربة فريدة للعمالء الذين يترقبون
ويـتـطـلـعــون لــاس ـت ـفــادة م ــن ب ــاق ــة م ــن ال ـع ــروض
الـمـجــزيــة مــن تشكيلتنا الـفــريــدة مــن منتجاتنا،
حيث تم تصميم باقات العروض على نحو خاص
يتيح للعمالء أقصى درجات التوفير واالستمتاع
بتجربة تسوق استثنائية تعكس اسم الرصاصي».
ودعـ ـ ــا ج ـم ـه ــور الـ ـمـ ـع ــرض إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــارة ج ـنــاح
الــدار  -قاعة  5و ،6الستكشاف العطور الجديدة،
واالستفادة من الـعــروض الحصرية التي تغطي
ً
ً
طيفا واسعا من عطورها المذهلة ،تحت إشراف
نخبة من خبراء «الرصاصي».

سليم كالسيكار
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برؤية إبداعية مميزة ،تناول األديب
خالد إسماعيل مهنة الصحافة في
روايته الصادرة حديثا بعنوان
«قهوة الصحافة».

٢٥
مسك وعنبر

اعتبرت الشيخة انتصار سالم العلي
أن كتابها «الكويت في  400عام» ،هو
لتعريف جيل الشباب بتاريخها
وسيرة حكامها.

٢٥

كشف الفنان إبراهيم الشيخلي عن
بدء «بروفات» العرض المسرحي
المشارك في مهرجان الكويت
المسرحي .

عارضة األزياء األسترالية ميراندا كير
تنجب طفلها الثاني
أنجبت عارضة األزياء األسترالية ميراندا كير طفلها الثاني،
من زوجها مؤسس تطبيق سناب شات ،إيفان شبيغل.
وقال الزوجان ،في بيان لمجلة بيبول األميركية" :نحن سعداء
جدا ،بقدوم طفلنا مايلز" .ولدى الزوجان طفل ُيدعى هارت (17
شهرا).
ُيشار إلى أن ميراندا ( 36عاما) لديها ابن ُيدعى فلين ( 8أعوام)
من زوجها السابق الممثل أورالندو بلوم.
وكانت ميراندا أعلنت نبأ حملها في طفلها الثاني ،بعد عشرة
أشهر من إنجابها طفلها األول هارت.
ُيذكر أن ميراندا وإيفان ( 29عاما)َّ ،
تزوجا في مايو .2017
ُولدت كير في قرية صغيرة قرب سيدني لألبوين جون وتيريز
كير ،ولديها أخ شقيق واحــد يصغرها بسنتين ُيدعى ماثيو،
وكانت في طفولتها تمارس ركوب الدراجات الهوائية والخيل
في مزارع جدتها.
وتصف كير الحياة في أستراليا ،بأنها بسيطة ومريحة ،حيث
يمكنك التصرف فيها بعفوية ،وعلى طبيعتك ،وال أحد يبالي بما
ترتديه ،ثم انتقلت عائلتها إلى مدينة بريسبان ،حيث درست
علم التغذية والصحة النفسية بعد تخرجها عام  ،2000وقبل
ولوجها عالم عرض األزياء.
وفــي ســن الثالثة عـشــرة ،ف ــازت ميرندا فــي إح ــدى مسابقات
عرض األزياء التي نظمتها مجلة إمبولس ،لتقوم بعدها بجلسات
تصويرية للمجلة بأسبوع قبيل عيد ميالدها الـ .14
ولفتت ميراندا أنظار الصحافة ،بسبب صغر سنها ،كما القت
امتعاضا كبيرا وغضبا من أصوات معارضة ،إلقحام الفتيات في
عالم صناعة الموضة وعرض األزياء منذ سن صغيرة.
واشتهرت بعدها ميرندا في أستراليا ،بعد انضمامها إلى
وكالة "  ،"Chic Management's Sydneyلتنهال عليها العروض

مــن مــاركــات خــاصــة َّ بــأزيــاء الـبـحــر .بعدها ق ــررت االنـتـقــال إلى
نيويورك ،وهناك وقعت عقدا في سنة  2004مع وكالة "NEXT
."Model Management
وانطلقت شهرتها في األسواق األميركية مع ماركة مايبلين
نيويورك ،فتصدرت سلسلة من المجالت العالمية ،مثلElle :
و Cosmopolitanو Cleoو Harper Bazaarوغيرها.
بعد ذلــك ،بــرزت في مجموعة كاتالوجات ،Victoria Secret
حيث تعد أول أسترالية تعرض هذه الماركة ،وتتالت
النجاحات بعد ذلك ،لتصبح الوجه اإلعالني لكل
مــن " Arden Bو "Cliniqueو"ديـفـيــد جــونــز".
كما صنفتها "فوربس" في المرتبة العاشرة
بقائمة العارضات األكثر جنيا للمال ،حيث
تجاوزت أرباحها ثالثة ماليين دوالر.
وأط ـ ـل ـ ـقـ ــت مـ ـ ــاركـ ـ ــة تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـهـ ــا مــن
مستحضرات التجميل المعتمدة على
ال ـمــواد الـعـضــويــة ،حملت اســم Kora
 ،Organicsوأصبحت الوجه اإلعالني
للماركة.
(د ب أ)

ميراندا كير

لوحة لرسام «موناليزا اإلفريقية»
تجاوزت مليون جنيه إسترليني

لوحة «موناليزا اإلفريقية»

ب ـي ـعــت ل ــوح ــة أن ـج ــزه ــا ال ــرس ــام ال ـن ـي ـج ـيــري بن
إنــوونــوو ،الـمـعــروف خصوصا برسمه "موناليزا
اإلفريقية" ،مقابل أكثر من مليون جنيه إسترليني
بمزاد في لندن ،بعدما أدركت العائلة المالكة للعمل
أ هـمـيـتــه ،بفضل عملية بـحــث بسيطة عـبــر محرك
"غوغل".
وهذه اللوحة ،التي تحمل اسم "كريستين" ،تمثل
شابة سوداء ترتدي فستانا وقبعة صفراء ،بيعت
مـقــابــل  1.1مـلـيــون جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي ( 1.4مليون
دوالر) ،مــا ي ــوازي سبعة أضـعــاف السعر المتوقع
األعلى.
وقــد أنجزت هــذه اللوحة في الغــوس عــام 1971
على يــد َمــن ُيـعــد ع ــراب الـحــداثــة النيجيرية ،وهي
بقيت لحوالي خمسة عقود ملكا لعائلة المرأة التي
استلهم منها العمل من دون إظهارها للخارج.
ولــم تكن العائلة تــدرك أهمية اللوحة والفنان،
حتى أجــرت عملية بحث عبر "غــوغــل" قادتها إلى

مـنـصــة مـجــانـيــة لـتـقـيـيــم األعـ ـم ــال الـفـنـيــة تــديــرهــا
"سوذبيز" ،على ما أعلنت الدار المنظمة لمزاد الفن
اإلفريقي الحديث والمعاصر أمس األول في بيان.
وقالت مسؤولة الفن اإلفريقي الحديث والمعاصر
لدى "سوذبيز" ،هانا أوليري ،في تصريحات أوردها
البيان ،إن "نجمة مــزاد اليوم هي لوحة البورتريه
إنوونوو عن صديقته كريستين ،وهو
الخالدة لبن َّ
عمل يبدو أنه أثر في المزايدين بالقدر عينه لتأثيره
علينا .لقد أذهلنا بجماله".
وبعد ثالث سنوات من رسم لوحة "كريستين"،
أنجز الفنان النيجيري لوحة بورتريه لألميرة إيفي
ُ
أديتوتو المسماة "توتو" .هذه اللوحة التي لقبت
بـ"موناليزا اإلفريقية" بيعت العام الماضي مقابل
 1.2مليون جنيه استرليني ( 1.5مليون دوالر) ،وهو
رقم قياسي للفنان الذي توفي سنة .1994
(أ ف ب)

فيليسيتي هافمان

إنريكي إغليسياس

مايكل جاكسون
جون:
إلتون
ً
ً
كان مريضا عقليا

إلتون جون

بالسيدو دومينغو

ترحيب حار في موسكو
ببالسيدو دومينغو
لقي مغني األوب ــرا اإلسـبــانــي بالسيدو دومينغو،
المتهم في الواليات المتحدة بالتحرش ،ترحيبا حارا
فــي مــوسـكــو ،حـيــث أع ــرب عــن سـعــادتــه بــإحـيــاء حفلة
هذا األسبوع.
وتواصل مدن أوروبية عدة فتح مسارحها للمغني
( 78عاما) ،والذي حظي بترحيب كبير أخيرا في النمسا
والمجر ،إضافة إلى مدينة زيوريخ السويسرية.
(أ ف ب)

فيليسيتي هافمان تبدأ المطرب اإلسباني إنريكي
إغليسياس أب جيد
تنفيذ عقوبة السجن
بــدأت الممثلة فيليسيتي هافمان تنفيذ عقوبة
بالسجن مدتها أسبوعان ،بعد إدانتها بتهمة دفع
 15ألف دوالر لتزوير امتحانات دخول إلى الجامعة
البنتها الكبرى ،في إطار فضيحة فساد واسعة.
َّ
وق ــد ســلـمــت نجمة مسلسل "ديـسـبــريــت هــاوس
وايفز" نفسها إلى السجن اإلصالحي الفدرالي في
دبلن على مسافة  55كيلومترا شرق سان فرانسي
(أ ف ب)
سكو.

ُعرف المغني اإلسبانيإنريكي إغليسياس بصوته
الجميل ال ــذي ورث ــه عــن وال ــده ،وبشعبية جماهيرية
كبيرة ،لكنه إضافة إلى فنه ،أب جيد.
وقد نشر إنريكي في صفحته الخاصة بأحد مواقع
التواصل االجتماعي مقطع فيديو صغيرا يبدو فيه
تــوأمــه؛ ابنه نيكوالس وابنته ولــوســي ،ويبلغان من
العمر سنتين ،وهما يالعبانه ويتحسسان عضالت
بطنه.

مــن ال ـم ـعــروف أنإل ـتــون ج ــون ك ــان صــديـقــا
مقربا من نجم البوب الراحل مايكل جاكسو ن
 ،لكن المفاجأة أنه أدلى بسلسلة اعترافات في
مذكراته التي أ صــدر هــا حديثا بعنوان "،"Me
والتي وصف فيها العالقة بينهما ،حيث ذكر
ً
ً
أن مايكل جاكسون كان مريضا عقليا .
وق ــال ج ــون ،فــي مــذكــراتــه" ،لـقــد كـنــت أعــرف
ً
مــايـكــل مـنــذ أن كــان عـمــره  13أو  14عــامــا كــان
أكـثــر األط ـفــال حـيــويــة ،لـكــن فــي مــرحـلــة مــا من
السنوات الفاصلة بدأ في عزل نفسه عن العالم
ً
وبعيدا عن الواقع كما فعل إلفيس بريسلي".
وأض ـ ــاف" :ي ـع ـلــم ال ـلــه م ــا ي ـج ــري ف ــي رأس ــه،
وماهية األدوية التي كان يأخذها بالكامل ،لكن
في كل مــرة كنت أراه في سنواته األخير كنت
أفكر كيف أن هذا الرجل المسكين فقد رخامته"،
متابعا" :ال أقصد ذلك بطريقة طبيعية بل كان
ً
مريضا عقليا حقا وكان مزعجا ".
مــن جهة أخــرى ،ادعــى إلـتــون ،فــي مذكراته،
أن والده الراحل ستانلي دوايت فشل في دعم
ً
اختيار مهنته ،ولم يخبره أبدا أنه أحبه أو كان
ً
فخورا به ،ليكون شقيقه جيف بالمرصاد له،
ويرد ّبأنه ربما عانى من فقدان ذاكرة كبير.
ً
وت ــذك ــر إل ـت ــون وق ـت ــا ف ــي ال ـمــاضــي دع ــا فيه
مايكل إلى إحدى حفالته ،وقال" :انه ألي سبب
مــن األسـبــاب لــم يكن بــإمـكــان مايكل االنـخــراط
مــع ا لـكـبــار على اإل ط ــاق" ،حيث اد عــى أن نجم
البوب الراحل ّ
تجو ل في المنزل ووجده يلعب
مع ابن مدبرة المنزل.
و فــي هــذا ا لـعــام بعد و فــاة مايكل جاكسون
إثر تناوله جرعة زائدة من المهدئات ،تم اتهام
النجم باالعتداء الجنسي على األطفال من خالل
فيلم وثائقي تم عرضه.

بدايات إلتون جون
يذكر أن جون هو ريجينالد كينيث دوايت،
و لـ ــد ف ــي  25مـ ـ ــارس  ،1947ف ــي م ـيــد ل ـس ـكــس،
بريطانيا ،واكتشف شغفه بالموسيقى في سن
ّ
مبكرة ،وعلم نفسه كيفية العزف على البيانو

عندما كان عمره  4سنوات ،وسرعان ما أظهر
موهبة كبيرة ،و فــاز بمنحة درا سـيــة لبرنامج
ا ل ـش ـبــاب فــي األ كــاد ي ـم ـيــة ا لـمـلـكـيــة للموسيقى
في لندن.
وكـ ــانـ ــت عـ ــاق ــة إل ـ ـتـ ــون ص ـع ـب ــة مـ ــع والـ ـ ــده
سـتــانـلــي دواي ــت ،وهــو عـضــو فــي ســاح الجو
الـمـلـكــي ،وانـفـصــل وال ــداه عـنــدمــا ك ــان فــي سن
ا لـمــرا هـقــة ،واختلف مــع وا لــده حــول مستقبله،
ً
أسـيــرا أللـحــان الــروك آنــد رول األولــى وهــو في
سن صغيرة ،عرف أنه أراد متابعة حياته في
مجال موسيقى البوب.
وب ـس ـب ــب اسـ ـتـ ـي ــاء وال ـ ـ ـ ــده ،خ ـ ــرج ج ـ ــون مــن
المدرسة في عمر السابعة عشر لمتابعة حلمه
و بــدأ العزف مع مجموعة تسمى بليزولوغي،
واتـ ـخ ــذ اس ـم ــه م ــن مـ ــزج اس ـم ــي ع ـض ــوي ــن مــن
المجموعة.
وجعل مزيج إلتون جــون الفريد من أنماط
ال ـب ــوب والـ ـ ــروك م ـنــه واح ـ ــدا م ــن أك ـب ــر ال ــرم ــوز
الموسيقية في القرن العشرين .تفوق موسيقيا
منذ سن مبكرة ،وأصدر أول ألبوم له عام ،1970
مما جعل منه نجما عالميا.

إنجازات
ف ــي عـ ــام  ،1967ت ـق ــدم إ لـ ـت ــون جـ ــون لـلـعـمــل
ك ـكــاتــب أغ ــان ــي لـلـيـبــرتــي ريـ ـك ــوردس ،وحـصــل
على الوظيفة ،و ســر عــان ما تعاون مع الكاتب
بيرني توبين ،وفي العام التالي سمى الثنائي
نفسهما  ،DJMوقاموا بكتابة األغاني لفنانين
آخرين ،وانتقل جون للغناء بألبومه الصادر
عام  1969باسم  ،Empty Skyوالذي ضم أغاني
جون وتوبين.
وفـ ـش ــل هـ ــذا األل ـ ـبـ ــوم ف ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـجــاح
المرجو ،لكن جون قام بإصدار أغنية خاصة به
عام  1970حملت اسم " "Your Songوالتي كانت
أغـنـيـتــه الـنــاجـحــة األول ــى ،وســرعــان مــا تبعها
ـان احـتـلــت
ال ـمــزيــد م ــن ال ـن ـجــاحــات ،وم ـن ـهــا أغـ ـ ٍ
المركز األول  Crocodile RockوPhiladelphia
 Freedomو.Candle in the Wind
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خالد إسماعيلُ :الصحافة دراماتيكية ...وأسرارها مجلدات

«في رواية عرق الصبا رصدت الصراع على السلطة والثروة»
برؤية إبداعية مميزة ،تناول األديب خالد إسماعيل مهنة الصحافة ،وما يدور في كواليسها في
روايته الصادرة حديثا بعنوان "قهوة الصحافة" ،حيث نجح في تحويل الشخصيات الصحافية إلى
نماذج درامية مجسدة على الورق ،حاملة همومها وتطلعاتها ومآربها .وفي حواره مع "الجريدة"،
يتحدث إسماعيل عن روايته الجديدة ،بعد إصدار روايته "عرق الصبا" ،بأشهر قليلة ،كما يتحدث
عن مسيرته وأعماله األخرى المهمومة بالمهمشين ،ومحاولة التأريخ لحيواتهم .وإلى نص الحوار:
القاهرة  -محمد الصادق

الشخصيات
الصحافية تحمل
أحالما وطموحات
ومآرب أخرى

● مـ ـ ـ ــاذا يـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي "قـ ـه ــوة
الصحافة"؟

س ـقــوط ن ـظــام الـحـكــم ب ـثــورة 17
فبرابر .2011

 يــدور فيها أحــاديــث كثيرة،وروايـ ـ ـت ـ ــي "ق ـ ـهـ ــوة ال ـص ـح ــاف ــة"،
تحكي قصة العالقة المتشابكة
األغ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـي ـ ــن ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة
وال ـس ـيــاســة مـنــذ ص ــدور قــانــون
تنظيم الصحافة المصرية عام
 ،1960حـتــى تسعينيات ا لـقــرن
ال ـم ــاض ــي ،وت ــوض ــح دور ال ـمــال
السياسي المحلي واألجنبي في
رســم مصائر العاملين في هذه
المهنة ،حيث تقدم الرواية نماذج
درامية وشخصيات لصحافيين
ي ـع ـم ـلــون ف ــي ص ـحــف حـكــومـيــة
وحـ ــزب ـ ـيـ ــة ،الس ـي ـم ــا أن الـ ـم ــادة
األولـ ـي ــة ل ـه ــذه ال ــرواي ــة تشكلت
فــي وجــدانــي منذ عملي بمهنة
الـ ـصـ ـح ــاف ــة ،والـ ـتـ ـح ــاق ــي بـقـســم
الصحافة بكلية اآلداب بجامعة
أسـ ـ ـي ـ ــوط ،وعـ ـمـ ـل ــي فـ ــي صـحــف
ح ــزب ـي ــة وح ـك ــوم ـي ــة ومـسـتـقـلــة،
وهي رحلة دراسة وعمل امتدت
 35عاما ،ومازلت أعمل في مهنة
الصحافة.

«عرق الصبا»

« 26أبربل»

قريتي الصعيدية
تشهد تنوعا
ثقافيا أثر على
تكويني األدبي

ً ً
 25عمال أدبيا

● ولكنها ليست المرة األولى
التي تتناول فيها عالم الصحافة
في كتاباتك؟
 بالفعل ،سبق لي أن تناولتعالم الصحافة في رواية عنوانها
" 26أبــربــل" ،وص ــدرت منذ عشر
سنوات ،وقدمت خاللها جوانب
م ــن ع ــال ــم ال ـص ـحــافــة الـمـصــريــة
المستقلة ،وجانبا عن صحافة
لـيـبـيــا ال ـتــي ح ــاول أن يــوحــدهــا
سـ ـي ــف اإلس ـ ـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــذافـ ــي قـبــل

صــدر لــأديــب خالد إسماعيل أكثر مــن  25عمال أدبـيــا منها
عشر روايات وأشهرها ُّ"درب النصارى" ،و"غرب النيل" قصص،
َ
ُّ
ودا"،
ومن الروايات ُ"ع ْقد َ
الحزون " و"كحل َحجر" ،و"العباية الس َ
و"أوراق الجارح" ،و" 26أبريل" ،و"ورطة األفندي"" ،وزهرة البستان"،
و"أفندم أنا موجود".

● صدر لك قبل أشهر رواية
"ع ــرق الـصـبــا" ،فـهــل ك ــان الــوقــت
ك ــافـ ـي ــا لـ ـنـ ـض ــوج ف ـ ـكـ ــرة "قـ ـه ــوة
الصحافة"؟
 روايـ ــة "ع ــرق ال ـص ـبــا" ،التيص ــدرت هــذ ال ـعــام مـكـتــوبــة منذ
عامين ،ولكن تأخر نشرها فقط،
وهي بعيدة عن عالم الصحافة،
وتعد محاولة لرصد تاريخ من
أهملهم التاريخ ،وقد التقط هذه
الرؤية الشاعر الناقد عبدالرحمن
مقلد في دراسة له حول الرواية،
نـشــرتـهــا مـجـلــة "ع ــال ــم ال ـك ـتــاب"
المصرية ،وقدمت فيها انموذجا
ل ـق ــري ــة ص ـع ـيــديــة ت ـض ــم أع ــراق ــا
مـخـتـلـفــة ،وم ـصــالــح مـتـنــاقـضــة
لـ ـجـ ـم ــاع ــات بـ ـش ــري ــة ج ـم ـع ـت ـهــا
الظروف السياسية التي مرت بها
مصر منذ الحملة الفرنسية ،وقد
كانت تلك الحملة مقدمة لمصر
الحديثة األوروبـيــة التي أرادهــا
محمد علي مــن خــال مــا قــام به
مــن إج ـ ــراءات قـضــت عـلــى مصر
ال ـت ــي عـ ــاش أه ـل ـه ــا ت ـح ــت حـكــم
الـعـثـمــانـيـيــن وال ـم ـمــال ـيــك ق ــرون
العصور الوسطى.

حياة المهمشين
● هل تشغلك فكرة التأريخ
من خالل الرواية؟
 يشغلني حـيــاة المهمشينوال ـض ـع ـف ــاء ،ف ـقــدمــت ف ــي "ع ــرق
ال ـص ـبــا" ،ال ـص ــراع عـلــى السلطة
وال ـ ـثـ ــروة ب ـيــن ال ـق ـبــائــل ال ـقــويــة
والضعيفة ،والتي كانت تنحاز
إل ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــريـ ـ ــق ه ـ ـ ـمـ ـ ــام الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــواري
واألخرى كانت تنحاز إلى فريق
علي بــك الكبير فــي الفترة التي
سبقت قــدوم الحملة الفرنسية،
ورصــدت تفاصيل حياة الناس
في الصعيد في ظل خلفاء محمد
علي ،حيث شهدت منطقة "قاو
الشرق" ،التابعة لمركز البداري

تنوير

شاهدت لك:
المتفائل
د .أيمن بكر

خالد إسماعيل وروايته «عرق الصبا»
فـ ــي جـ ـن ــوب أس ـ ـيـ ــوط فـ ــي عـهــد
الخديوي اسماعيل ثورة فالحين
بقيادة شيخ صوفي هو "أحمد
الطيب" ،وتصدى لها الخديوي
اسماعيل بـقــوات الجيش تحت
قيادته شخصيا ،وقتل المئات،
ونفى المئات الى السودان ،وهي
ث ــورة تفجرت بسبب الضرائب
التي فرضها على الناس لسداد
ال ـ ــدي ـ ــون ال ـ ـتـ ــي اسـ ـت ــدانـ ـه ــا مــن
أوروبــا ،وهذه الثورة ال تذكرها
كتب التاريخ الرسمية بينما هي
فــي الــذاكــرة الشعبية ،ومــازالــت
حية على هيئة مواويل وحكايات
ت ـ ـصـ ــف مـ ـ ــا جـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن مـ ــذابـ ــح
وتنكيل بــأهــالــي هــذه المنطقة،
ال ـتــي دك ــت ال ـم ــداف ــع الـحـكــومـيــة
البيوت على األهــالــي القاطنين
ف ـي ـه ــا ،وهـ ـ ــرب م ــن هـ ــرب وم ــات
مــن م ــات ،وه ــذا ال ـتــاريــخ عرفته
مـنــذ طـفــولـتــي ،وحــاولــت رصــده
في "عــرق الصبا" ،كما ورد على
ألسنة الناس في قريتي والقرى
ال ـم ـح ـي ـط ــة ،ح ـي ــث ت ـق ــع قــري ـتــي
غــرب النيل ،وتقع "قــاو الشرق"،
شرق النيل ،والتواصل قائم بين
أ هــا لــي المنطقتين ،والحكايات
الـخــاصــة بـهــذه ال ـثــورة توارثها
الناس ،وتحولت لتاريخ شعبي
يـخـتـلــف ع ــن ال ـت ــاري ــخ الــرسـمــي
بطبيعة الحال.

من الشعر للرواية
● ب ـ ــدأت م ـس ـيــرتــك األدب ـي ــة
بكتابة الشعر العامي ،كيف جاء
االنتقال إلى الرواية؟
 ن ـعــم ،كـتـبــت ش ـعــر الـعــامـيــةفي بدايتي ،ونشرت لي قصائد
في عام  ،1989في مجلتي "أدب
ونقد" ،و"الثقافة الجديدة" ،ولكن

ح ــدث ل ــي ت ـطــور تـمـثــل ف ــي لـقــاء
ب ـعــض ال ـم ـبــدع ـيــن األكـ ـب ــر مـنــي
ونصحوني باالتجاه إلى القص،
واسـتـمـعــت لنصحهم وهـجــرت
الـشـعــر ،وكـتـبــت الـقـصــص عقب
قـ ــراء ة أع ـم ــال لـلـكــاتــب الصعيد
الــراحــل يحيى الطاهر عبدالله،
وهـ ــو ك ــات ــب ك ـب ـيــر ي ـن ـت ـمــي إل ــى
مـنـطـقــة األق ـص ــر ،وتـعـلـمــت منه
أن حـكــايــات ال ـنــاس هــي األصــل
فــي اإلب ـ ــداع ،وأن األدب الب ــد أن
يـعـبــر ع ــن ح ـي ــاة وأفـ ـك ــار ه ــؤالء
األهــل صناع الحضارة ،وحملة
ال ـث ـق ــاف ــة ال ـ ـمـ ــوروثـ ــة ،وف ـ ــي ع ــام
 ،1998كتبت أولى رواياتي "عقد
الحزون" ،ونشرتها في عام ،1999
وت ــوال ــت األع ـم ــال ،فـمــن أعـمــالــي
القصصية مجموعة "غرب النيل"،
وكـ ـت ــب ع ـن ـه ــا الـ ـش ــاع ــر ال ـك ـب ـيــر
ال ــراح ــل عـبــدالــرحـمــن األب ـن ــودي
ف ــي يــوم ـيــاتــه ب ـجــريــدة األخ ـبــار
المصرية ،كما كتب األديب الكبير
ال ــراح ــل ع ـبــدالــوهــاب األســوانــي
عن روايتي "عقد الحزون" مقالة
قدمني بها للقراء.
وكان هذان المبدعان الكبيران
هما من قدماني للوسط الثقافي
المصري ،ثم كتب الراحل فاروق
عبدالقادر عني ضمن دراسة له
عن جيل التسعينيات ،ونشرها
في مجلة "الكتب وجهات نظر"،
وض ـم ـن ـهــا ك ـت ــاب ــه "فـ ــي ال ــرواي ــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــرة" ،ال ـ ــذي
ص ــدر فيما بـعــد عــن دار الـهــال
ال ـم ـص ــري ــة ،وقـ ــد ج ــرب ــت كـتــابــة
األشـ ـ ـك ـ ــال األدبـ ـ ـي ـ ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
واكتشفت أن عطائي في الشكل
ال ــروائ ــي هــو األف ـض ــل ،فتوقفت
عــن الـشـعــر والـقـصــة ،وق ــررت أن
أكتب الرواية ،وقدمت اثني عشر
عمال أدبـيــا على مــدى  25عاما،
م ـن ـهــا "ع ـ ـشـ ــروايـ ــات" ،وأغ ـل ـب ـهــا

يتناول حياة الذين استفادوا من
المنجز الذي قدمته ثورة يوليو
 ،1952وما جرى على حيواتهم
من تحوالت.

البيئة الصعيدية
● هــذا يدفعنا إلــى التساؤل
ع ــن ال ـم ـك ــون ــات ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـتــي
شكلت وجدانك؟
 ن ـش ــأت ف ــي بـيـئــة الـصـعـيــد،وهي بيئة تضم عناصر الثقافة
المصرية ،حيث العنصر العربي
هو األقوى ،فقريتي "كوم العرب"،
ت ـضــم ف ــروع ــا م ــن ق ـبــائــل عــربـيــة
مثل :بنوسليم ،وهذيل ،وجهينة
وبنومرة ،وهذه القبائل توطنت
في عصر محمد علي ومــا قبله،
وجاءت من المغرب العربي ،حيث
شاركت في تغريبة بني هالل ،ثم
ع ــادت لتستقر فــي وادي النيل،
وهـنــاك أيـضــا العنصر الثقافي
القبطي ،حيث ان منطقة اخميم
وكوم اشقاو مجاورتان لقريتي،
وك ـل ـه ــا ح ــال ـي ــا ت ـت ـبــع مـحــافـظــة
سـ ــوهـ ــاج ،ل ـه ـمــا أث ـ ــر ف ــي ث ـقــافــة
قريتي ،وكل العرب الذين استقروا
فــي هــذه المنطقة ،وهـنــاك بقايا
حكايات وأساطير تعود لعصور
ال ـ ـفـ ــراع ـ ـنـ ــة ،وس ـ ــاه ـ ــم ال ـت ـش ــاب ــك
الثقافي بين الثقافات الفرعونية
وال ـق ـب ـط ـيــة وال ـع ــرب ـي ــة ف ــي خلق
خصوصية ثقافية للقرية التي
عشت فيها ،وتشربت من ثقافتها،
وتجلى هذا التنوع الثقافي في
ال ـح ـكــايــات ال ـخــراف ـيــة وال ـع ــادات
والـتـقــالـيــد والـلـهـجــة وال ـس ـلــوك،
وحاولت أن أعبر عن هذا كله في
أعمالي كما في "درب النصارى"،
وهو عمل قصصي يحمل سمات
ما ذكرته من تنوع ثقافي.

«أسرار مصر الغارقة» يبهر العالم في كاليفورنيا

تقوم روايــة «كانديد» أو «المتفائل» لفولتير على فكرة
بسيطة وهي أن التفاؤل واإلصرار على رؤية اإليجابي في
الحياة قرار يمكن لإلنسان أن يتخذه رغم كل ما يحيط به
ويشوشه من قبح وشــر ،كأنما يقول لنا فولتير :كل شيء
موجود وأنت ما تحب وتقرر أن تكونه ،وما أجمل أن تكون
جميال وأن تــرى الــوجــود جميال .هـنــاك مــن يحترف رؤيــة
السلبيات وإظـهــارهــا دون ســواهــا ،فتجده دوم ــا يـبــدأ من
النواقص والتشوهات فال يطرب لشيء وال يرضيه شيء،
فهو دائم الشكوى متصل التذمر أيا كانت األشياء الجميلة
التي يتمتع بها أو تحيط به .وهناك من يكون تركيزه على
اإليـجــابــي أكـثــر مــن س ــواه ،س ــواء فــي ظ ــروف حياته أو في
األشخاص الذين يتعامل معهم وهذا هو المتفائل.
مسرحية فولتير تحكي عن الشاب "كانديد" الذي تربى
في بيت خاله األمير ،بعد وفاة أبيه وأمه .وألن أباه لم يكن
من طبقة األمراء ،عانى كانديد في بيت خاله من معاملة أقل
احتراما وأكثر قسوة .وحين يكتشف الخال وزوجته قصة
الحب بين كانديد وابنتهما ،يطردان الشاب من القصر ليبدأ
رحلة معاناة لسنوات طويلة لم يساعده فيها سوى تعاليم
أستاذه ،التي زرعت في قلب كانديد التفاؤل والحب ،وبعد
معاناة كبيرة في الحياة ينجح كانديد في تحقيق حلمه
بالزواج من ابنة خاله بعد أن أنقذها من مصير أسود كانت
تعيشه ،كما كان سببا في لم شمل األسرة مرة ثانية .العالم
في رواية فولتير على اتساعه ال يستحق عناء الشك وسوء
النية ،صحيح أنــه مليء بالشر واألش ــرار لكنه مليء كذلك
بالخير والخيرين وعليك أن تقرر ما ستراه وتنحاز إليه.
ا لــروا يــة السابقة يقدمها المسرح القومي على خشبته
بـعـنــوان "الـمـتـفــائــل" بطولة ســامــح حسين وسـهــر الصايغ
وعزت زين وعدد كبير من نجوم المسرح المصري .على مدار
تاريخه ينتقي المسرح القومي المصري موضوعاته ،كما
ينتقي النجوم والمخرجين وصانعي الديكور والموسيقى
بـعـنــايــة ،والنتيجة أن مــا يـقــدم عـلــى خشبته يحقق دومــا
حدا مضمونا من اإلبــداع ودقــة التنفيذ .ويكفي القارئ أن
يتأمل أسماء الكبار الذين توالوا على إدارة المسرح القومي
وآخرهم اآلن الفنان الشاب أحمد شاكر ،ليدرك أنه كان دوما
تحت إدارة فنان مبدع يدقق في المادة التي يتم تقديمها
على خشبته العريقة.
عرض المتفائل ممتع منذ لحظاته األولى حتى نهايته،
ويخلو من آفات المسرح التجاري مثل "استظراف" الممثلين
الذين يظنون أنفسهم نجوما وخروجهم عن النص ،ومثل
االعتماد على الديكور الثابت أو المصور ،وخلو العرض
المسرحي من أالعيب اإلضاء ة ،واختفاء عنصر الموسيقى
إل ــى غـيــر ذل ــك مــن اسـتـسـهــاالت الـمـســرح ال ـت ـجــاري ال ــذي ال
يبتغي سوى الربح .كل ما سبق من آفات لن تقابله في عرض
المتفائل ،فالكوميديا مدروسة وقادمة بال افتعال من داخل
الحوار والمواقف ،والديكور متنوع ومتناسب مع المشاهد
ال ـتــي تـتـنــوع ب ـص ــورة ك ـب ـيــرة ،ومــوسـيـقــى االس ـت ـعــراضــات
واألغاني وضعها موسيقي موهوب هو الفنان هشام جبر
فجاءت معبرة ومتناسبة مع سير الدراما ،أما عن الممثلين
فمن الواضح أنهم جميعا قد بذلوا جهدا كبيرا لتقديم أفضل
ما لديهم ،والنتيجة عرض يستحق المشاهدة والتحية.

حصاد

مسرح إسطنبولي يطلق مهرجان لبنان
المسرحي للحكواتي

المعرض يضم  293قطعة أثرية ويستمر حتى أبريل 2020

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

في معرض "أسرار مصر
الغارقة" ،المقام بوالية
كاليفورنيا األميركية ويستمر
حتى أبريل  ،2020يحتشد
آالف ًالزوار ،حيث يشاهدون
قطعا أثرية نفيسة أبهرت
العالم ،تعود إلى العصر
اليوناني والروماني والدولة
الحديثة.
بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض "أسرار مصر الغارقة" منذ
انطالق محطته األولــى عــام  2015في فرنسا ثم انكلترا وسويسرا
فالواليات المتحدة ،وصل إلى والية كاليفورنيا ،ليستمر المعرض
ً
قائما خــال الفترة مــن  5أكتوبر الـجــاري حتى أبــريــل  ،2020وهو
ً
يعرض قطعا أثرية قمة في الروعة تنتمي إلى عصر الدولة الحديثة
والعصر اليوناني والروماني ،جرى انتشالها من قاع البحر المتوسط
ً
قبل نحو  20عاما.

إقبال جماهيري
ويواصل المعرض محطات نجاحه وسط إقبال جماهيري كبير من
ً
جانب عشاق التاريخ والحضارة واآلثار المصرية ،وخصوصا تلك
القطع التي تم استخراجها عام  2000من قاع البحر المتوسط قرب
مدينة اإلسكندرية الساحلية ،فيما يعرف بآثار مدينتي "هيرقليون"
و"كانوبيس".

تماثيل ضخمة
ُ
وي ـض ــم ال ـم ـع ــرض  293ق ـط ـعــة أث ــري ــة انــت ـش ـلــت م ــن الـمــديـنـتـيــن
الـتــاريـخـيـتـيــن عـنــد الـمـيـنــاء الـشــرقــي لـمــديـنــة اإلس ـك ـنــدريــة ،وتضم
المعروضات تماثيل ضخمة لآللهة إيزيس وسيرابيس ،وتماثيل
ألبي الهول ومجموعة من الحلي واألدوات المنزلية ،إلى جانب تمثال
ً
صغير من البرونز ألحد الفراعنة ،ارتفاعه  20سنتيمترا ،وهو منحوت
بدقة عالية ،ويجسد التمثال الفرعون وهو واقف يرتدي التاج األزرق
ً
ً
والنقبة المعتادة (الشنديد الملكي) متخذا وضع السير ،وممسكا
بعصا في يده اليمنى ،يعتقد أن يكون ألحد ملوك األسرة الثالثين
أو ربما هو الملك "بسماتيك الثاني" من األسرة السادسة والعشرين،
إلى جانب تمثال لإللهة "تاورت" من عصر األسرة السادسة تظهر فيه

مصطفى وزيري في المعرض

من داخل المعرض
على هيئة فرس النهر واقفة تستند إلى كفوف األسد ،وتميمة على
هيئة عين حورس من العصر البطلمي.

لمصر ،وقد غرقت المدينة األثرية بالقرب من خليج "أبوقير" ،نتيجة
انهيار أرضي بسبب خطأ في تشييدها على أرض رخوة.

المحطة الثالثة

متحف تحت الماء

ووالية كاليفورنيا هي المحطة الثالثة للمعرض الذي انطلق عام
 ،2015إذ ُعرض في فرنسا والمتحف البريطاني بإنكلترا ثم انتقل
إلــى مدينة زيوريخ في سويسرا ،وبــدأ بعدها رحلته إلــى الواليات
المتحددة ،وتضمنت المحطة األولــى مدينة سانت لويس بوالية
ً
ميسوري ومينابولس ،ليصل أخيرا إلى والية كاليفورنيا التي هي
محطة المعرض الثانية في أميركا.
وشارك األمين األعلى للمجلس األعلى لآلثار المصرية ،مصطفى
وزيري ،في افتتاح المعرض األثري.
وخ ــال العامين الماضيين ،قــامــت وزارة اآلث ــار المصرية بنقل
 1199قطعة أثرية من المخازن إلى المتحف المصري الكبير ،وتنتمي
ً
القطع المنقولة حديثا للمتحف إلى عصر الدولة الحديثة والعصر
اليوناني والروماني ،ومن بينها قطع من الغرانيت الوردي وتمثال
ألبي الهول ورؤوس تماثيل.

ورغم أن كمية التماثيل والقطع األثرية الرائعة التي تم اكتشافها
فــي قــاع البحر قبالة شــواطــئ اإلسكندرية وتعتبر بمنزلة متحف
طبيعي لآلثار تحت الماء ،فإن حلم إنشاء متحف لها تحت الماء لم
يجد فرصة للتحقق على أرض الواقع ،أو باألحرى في قاع البحر،
لكن الحديث يتجدد مع كل محطة يصل فيها معرض "أسرار مصر
الغارقة " إلى مدينة غربية جديدة.
ُيشار إلى أن منظمة اليونسكو قررت قبل سنوات ،بالتعاون مع
الحكومة المصرية ،إنشاء أول متحف في العالم يقع تحت سطح
المياه لمشاهدة تلك اآلثار الغارقة.
ً
ً
ووضعت شركة أجنبية تصميما رائعا للمتحف الذي سيتكون من
مبان طويلة على شكل أشرعة مراكب نيلية متصلة ببعضها
أربعة
ٍ
على مساحة  22ألــف متر مــربــع ،ومصطفة فــي شكل دائ ــرة قطرها
ً
 40مترا.

مدينة "هيراكلون"

مشاهدة اآلثار

ويعود اكتشاف مدينة "هيراكلون" بالقرب من سواحل اإلسكندرية
إلى عام  ،2000حينما كان يبحث عالم اآلثار فرانك جوديو عن سفينة
حربية فرنسية تعود إلى القرن الثامن عشر قرب السواحل المصرية.
وب ـعــد إزالـ ــة طـبـقــات م ــن ال ــرم ــال وال ـط ـيــن ،ظ ـهــرت مـعــالــم مدينة
هيراكلون الغارقة ،التي يعتقد آثاريون أنها كانت أهم مراكز التجارة
في منطقة البحر المتوسط قبل نحو  1200سنة ،وكانت تقع قرب
المعبد الــذي افتتحته الملكة كليوباترا خــال فترة حكم البطالمة

ويـتـكـ ّـون المتحف مــن قسمين األول فــوق سطح الـمــاء ،ويعرض
ُ
األجزاء التي انتشلت ،واآلخر تحت سطح الماء ويمتد مسافة سبعة
أمتار لعرض األج ــزاء التي لم يتم انتشالها ،وسيتمكن ال ــزوار من
مشاهدة اآلثار إما عن طريق الغوص أو من خالل السير داخل أنابيب
ً
زجــاجـيــة ،وسيتسع المتحف لثالثة ماليين زائ ــر سـنــويــا ،وقــد تم
االنتهاء من التصميم منذ عام  2009لكن في انتظار التمويل ،ومن
المخطط أن يستغرق البناء ثالث سنوات.

ملصق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي
أعلنت جمعية تيرو للفنون وإدارة مسرح إسطنبولي ،برنامج
الدورة األولى من مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي ،التي
ستقام من  26إلى  29الجاري في المسرح الوطني اللبناني بمدينة
صور ،بمشاركة الحكواتي الجزائري ماحي صديق ،والتونسي
صالح المرزوقي ،والفلسطيني خالد نعنع ،والفلسطينية وفيقة
لوباني ،والحكواتيين اللبنانيين ســارة قصير ونسيم علوان
ورجــاء بشارة وفــراس حمية وغــوى عــام وسحر شحادي ورنا
غدار.
وأشارت إلى إقامة معرض للحرف اليدوية اللبنانية ،وكرنفال
شارع ،وأمسية موسيقية لفرقة اليسار الشبابية ،وتنظيم ندوات
حول دور الحكواتي في المحافظة على التراث والذاكرة ،وأهمية
فن الحكواتي في التعليم ،واستخدام الحكاية في العالج النفسي،
وكيفية كتابة الحكاية ،وإقامة عرض حكواتي ارتجالي تفاعلي
مع الجمهور ،لجميع الحكواتيين المشاركين في ختام المهرجان.
وقال مؤسس المسرح الوطني اللبناني ،الممثل والمخرج قاسم
إسطنبولي ،إن "الهدف من المهرجان ،هو الحفاظ على الموروث
الشفوي ،والمحافظة على التراث والهوية والفن الحكواتي ،والعمل
على تمريره لألجيال ،وسيكون المهرجان تظاهرة فنية لتبادل
تجارب وممارسات تراثية مختلفة بين بلدان متعددة ،وتسليط
الـضــوء على أهمية اللغة العربية الفصحى فــي الــوطــن العربي
والحفاظ عليها ،وإع ــادة تأهيل فــن الحكاية الشعبية والـتــراث
الشعبي وتسويقه بين األجيال الجديدة".
وسيقام بالتوازي مع عروض المهرجان "مقهى للحكاية" ،وهو
عبارة عن فضاء يجمع الحكواتيين ببعضهم ،لتبادل التجارب
ونقل المعارف.
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طبلة

كلمة السر

منطقة فرنسية.
 – 8ملتقى عظمين في الجسد
– شجاع.
 – 9قام بشن هجوم مفاجئ -
ّ
تعب وكل.

 – 10طـعــم الـحـنـظــل – شاعر
عباسي.
 – 11م ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ و ف ـ ـي ـ ـل ـ ـسـ ــوف
اجتماعي عربي.
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فظيع.
 – 5بحر – اشترع.
 – 6مرفأ في فلسطين – يبدأ
العمل.
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السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :ال تعاكس األج ــواء بل ّ
تكيف معها بهدوء
مهنيا :يدلك حدسك على مــا يجب القيام بــه فــي هذا
وبال احتجاج.
الظرف.
ً
ً
عاطفيا :إذا كنت في صدد انفصال فال تقدم اليوم على عاطفيا :ثقتك في نفسك تعجب الحبيب وتطمئنه
على مستقبلكما.
أي إجراءات.
ً
ً
ً
اجتماعيا :ترمي انشغاالتك خــارجــا وتـحــاول تغيير اجـتـمــاعـيــا :تـتــرك لــأصــدقــاء مهمة تسليتك ورفــع
الضغوط عن كاهلك.
أجوائك باالتصاالت.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

6 9

9
7
1
8
2
4
3
6
5

 – 1دولــة عربية – أحــد أبناء
نوح.
 – 2خـ ــا ص ـ ـت ـ ـهـ ــا – م ــد يـ ـن ــة
بلجيكية.
 – 3أوض ـ ـح ـ ــوا وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــروا –
م ــن كـ ــان ل ــون ــه ب ـيــن الـبـيــاض
والسواد.
ّ –4
ود – م ــن ال ـف ــواك ــه – أمــر

7
4 2

9

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً ّ
مـهـنـيــا :ح ــاول ع ــدم االص ـط ــدام بـمـســؤول أو نــافــذ في م ـه ـن ـيــا :فــكــر ج ـي ــدا ق ـبــل ات ـخ ــاذ أي ت ـصــرف فـعــدد
المنافسين كبير.
مجال عملك.
ً
ً
ً
عاطفيا :قد يمارس الطرف اآلخر ضغطا عليك للحصول عاطفيا :حاذر من عالقة رومنسية في إطار العمل
قد تجلب معها المتاعب.
على بعض المطالب.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـلـهـيــك ح ـيــاتــك االج ـت ـمــاع ـيــة ع ــن بعض اجتماعيا :إن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل
شخص تعرفه.
الضغوط المهنية والعاطفية.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :
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ً
عموديا:
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 21مارس  19 -أبريل
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 – 1دولة عربية – أداة شرط.
ّ –2
حر النار – دولة عربية.
 – 3مدينة فرنسية – سرب –
نوتة موسيقية.
 – 4حب – الصياح والزعيق.
 – 5ي ـخ ـف ــي ا ل ـ ـشـ ــيء – بـئــر
باألجنبية – لالستدراك.
 – 6خــاص ـتــك بــاألج ـن ـب ـيــة –
صاحب السمو – قضيب.
 – 7اشـتــاق إلــى – العــب كرة
قدم برازيلي.
 – 8رقب – وكالة أنباء عربية
– حرف جر.
 – 9بحر في أوروبا الغربية
– عال وارتفع.
 – 10مـنـهــل – ر ف ــس – سئم
وضجر.

تحتوي هذه
الشبكة على 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
منها مقسم
الى  9مربعات
صغيرة .هدف
اللعبة
هذه
ملء املربعات
ا لصغير ة
با أل ر قا م
الالزمة من 1
الى  ،9شرط
تكرار
عدم
الرقم أكثر من
مرة واحدة في
كل مربع كبير
وفي كل خط
أفقي وعمودي.
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ّ
ً
مهنيا  :تجنب أ ع ــداء المهنة والمتربصين بــك ألنهم
يحاولون أذيتك.
ً
عاطفيا :استشر العارفين في موضوع عالقتك العاطفية
قبل تفاقم الوضع.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :يضفي بــرجــك عليك هــالــة خــاصــة وبريقا
يفرح القلوب.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تتاح لك فرصة مالية ممتازة لتوسيع أعمالك
ونمو إنتاجك.
ً
عاطفيا :تتمتع بأجواء رومانسية تغمركما بالسعادة
والتفاؤل.
ً
ً
اجتماعيا :يحمل لك هذا اليوم أخبارا مفرحة والكثير
من راحة البال.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً ً
ً
مهنيا :كن عاقال جدا في تعاملك المهني وال تفتح
ً
عليك أبوابا مغلقة.
ً
ّ
تتحسن عالقتك بالجنس اآلخــر وتفكر
عاطفيا:
باختيار من يناسبك.
ً
اجتماعيا :تتلقى معلومات عن أحد األصدقاء لم
ً
تكن تعلم بها سابقا.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :الدهر غدار أحيانا وكذلك من نتعامل معهم
فحاذر.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـم ــارس جــاذب ـيــة ق ـصــوى وتـلـفــت أنـظــار
الجنس اآلخر.
ً
ً
اجتماعيا :كــن منتبها لقيادتك الـسـيــارة فــي هذه
األثناء وال تخالف القوانين.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مـهـنـيــا :تلتقط فــرصــة اسـتـثـنــائـيــة ت ـحــرز مــن خاللها مهنيا :تفكر بطريقة إيجابية ،لكن حذار من التسرع
ً
ً
وبغض التوتر.
مكسبا جيدا.
ً
ً
ً
عاطفيا :تتدخل العائلة بوضعك العاطفي وتملي عليك عاطفيا :يــؤدي األصــدقــاء دورا في تمتين عالقتك
العاطفية الجديدة.
بعض الشروط.
ً
ً
اجتماعيا :تتجه أنظارك نحو عائلتك للتعويض عما اجتماعيا :يحتاج شريك حياتك إلى مساعدتك فال
تبخل بها.
فاتها من الوقت معك.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
ً
مهنيا :تعمل ضمن مجموعة أو تساهم في عمل جماعي مهنيا  :ال تـقــرر شيئا على صعيد العمل واعتمد
ً
ً
سيكون مثمرا.
التروي راهنا.
ً
ً
عاطفيا  :تحتفظ بسر ال تــر يــد إ فـشــاء ه للحبيب لكنه عــاطـفـيــا :إي ــاك أن تستفز الحبيب لسبب ال عالقة
ً
سيعرفه الحقا.
له به.
ً
ً
ّ
يتحد ث الفلك عــن احتفال قــد يكون له
اجتماعيا :تطلع على بعض المعلومات الثقافية والفنية اجتماعيا :
وتشارك الغير بها.
عالقة بالعائلة.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

الصباح« :الكويت في  400عام» يثري العقل بمعلومات مفيدة
تحدثت عنه في أولى أمسيات «كتاب الشهر» بالمكتبة الوطنية
اعتبرت الشيخة انتصار
الصباح أن كتابها "الكويت
في  400عام" يأتي لتعريف
جيل الشباب في الكويت
بتاريخ البالد وسيرة حكامها
وشعبها ،إذ كان ذلك هو
الدافع وراء اتخاذها قرار
تأليف الكتاب ،مؤكدة رضاها
التام عنه وعن ردود الفعل
اإليجابية عليه من الكبار
والشباب.

يجب أن
نستشعر
دوما نعمة
الله العظيمة
علينا أال وهي
الكويت

انتصار الصباح

أقـ ـ ـي ـ ــم فـ ـ ــي مـ ـكـ ـتـ ـب ــة الـ ـك ــوي ــت
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ب ـم ـس ـت ـهــل ف ـع ــال ـي ــات
س ـل ـس ـلــة كـ ـت ــاب ال ـش ـه ــر أم ـس ـيــة
حـ ــول كـ ـت ــاب "الـ ـك ــوي ــت ف ــي 400
ع ــام" لمؤلفته الشيخة انتصار
الصباح.
وف ـ ــي ب ــداي ــة األمـ ـسـ ـي ــة ،قــالــت
المديرة العامة للمكتبة باإلنابة
رشا الصباح" :نستهل فعاليات
كتاب الشهر في موسمه الجديد
بكتاب متميز شكال وموضوعا
يحمل ع ـنــوان (الـكــويــت فــي 400
عــام) للشيخة انتصار الصباح،
مستشهدة بكلمات خالدة ألمير
ال ـ ـبـ ــاد ال ـ ــراح ـ ــل الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
األح ـم ــد ،مـنـهــا "ان ال ـكــويــت هي
وطـنـنــا الـخــالــد ،جاعلين هدفنا
األس ـ ـمـ ــى س ــام ـت ـه ــا ،وال ـح ـف ــاظ
ً
ً
عليها ...قوال وعمال ،فإنه ال وجود
ل ـنــا وال عـ ــزة ل ـنــا إال بــوجــودهــا
ع ــزي ــزة ق ــوي ــة ،إذ ه ــي ال ــوج ــود
الـثــابــت ،ونـحــن الــوجــود الـعــابــر،
لنحرص كل الحرص على وضع
م ـص ـل ـح ـت ـهــا ف ـ ــوق أي مـصـلـحــة
كانت".
وأضافت" :إنها الكويت ...بلدي
الـكــويــت ال ــذي لـيــس كمثله بلد،
فالكويت غير ،أقولها بكل فخر،
وبكل ثقة هــذه العبارة تتردد ال
من أبناء الكويت فحسب ،بل من
زوارها والمقيمين على أرضها".

األرض
المباركة
وأوضحت
أن " تـ ـصـ ـف ــح

ا لـكـتــاب يجعلك تستوعب لماذا
ً
ح ـقــا ال ـكــويــت غ ـي ــر" ،مـضـيـفــة أن
"ه ـ ـ ــذه األرض مـ ـب ــارك ــة مـ ــن رب
العالمين ،لله الحمد ،جبل أهلها
على العطاء دون منة ،حتى في
أيـ ــام ال ـف ـقــر ك ــان ــوا ك ــرم ــاء ،وه ــذا
الـعـطــاء لــم يـنـضــب بــل زاد حتى
شهد لــه العالم أجـمــع ،فالكويت
غـيــر ،فعالقة الـحــاكــم بالمحكوم
هــي عــاقــة األب بــأبـنــائــه ،وهــذه
الـ ـع ــاق ــة الـ ـخ ــاص ــة نـ ـت ــج عـنـهــا
ً
مساحة من الحرية أثمرت إبداعا
ي ـش ـهــد ل ــه ف ــي ش ـت ــى ال ـم ـج ــاالت
وعلى مر األزمنة".
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــردت" :يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب أن
ً
نستشعر دوما نعم الله العظيمة
علينا ،أال وهي الكويت ،ونحمده
عـلـيـهــا ف ــي ك ــل ح ـيــن ،ه ــذا الـبـلــد
الصغير فــي حـجـمــه ،الكبير في
أفعاله ،فبالشكر تدوم النعم" ،قبل
أن تختم بكلمة سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد" :تبصروا
ف ـي ـم ــا يـ ـح ــدث غ ـي ــر ب ـع ـي ــد ع ـنــا،
ولنحمد الله على ما أصبغ علينا
من نعم األمن واألمان واالستقرار
وال ـس ــام والـطـمــأنـيـنــة وال ـه ــدوء
والرفاه والعيش الكريم".

خمس سنوات
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،أع ـ ــرب ـ ــت ال ـش ـي ـخ ــة
انـتـصــار الـصـبــاح عــن سعادتها
بكتابها ال ــذي قـضــت  5سـنــوات
في تأليفه ،وكشفت أن رغبتها في
تعريف جيل الشباب في الكويت
بتاريخ بالدهم وسيرة حكامها
وشعبها كان الدافع وراء اتخاذها

الشيخة انتصار الصباح تتحدث خالل الندوة

رشا الصباح
قـ ـ ـ ــرار ت ــألـ ـي ــف ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ،م ــؤك ــدة
رض ــاه ــا ال ـت ــام ع ـن ــه ،وع ــن ردود
الفعل اإليجابية عليه من الكبار
والشباب ،بفضل ما شاهدته في
عيون كل من قرأه من انطباعات
جميلة وردود أفعال متميزة ،مما
جعلها تـشـعــر بقيمة مــا قدمته
للكويت.
وأوض ـح ــت الـشـيـخــة انـتـصــار
أن هدفها من إصــدار الكتاب هو
أن تجعل الكويتيين يفتخرون
بـ ـت ــاري ــخ ب ـل ــده ــم الـ ـك ــوي ــت ،مـنــذ
ب ــداي ــات ــه ح ـت ــى اآلن ،الف ـت ــة إل ــى
أن الـكـتــاب ال يقتصر عـلــى ســرد
ا ل ـتــار يــخ ،إذ يتضمن معلومات
مهمة عامة كثيرة تهم الجميع،
وع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ال ـط ــواب ــع
والعمالت ،مضيفة" :نحن وضعنا
نبذة من كل شيء ،وفيه تفاصيل
دقيقة".
ولفتت إلى "أن من األشياء التي
قمنا بالتركيز عليها في الكتاب

مداخالت وأسئلة

غالف اإلصدار

شهدت األمسية فتح المجال لمداخالت وأسئلة ومناقشات الحضور حول ما
تضمنه كتاب "الكويت في  400عــام" ،من محتوى متميز ،وشــارك في المداخالت
ً
المؤرخ فرحان الفرحان ،الذي أشاد بالكتاب ،مؤكدا أهميته وأن الجهود الذي بذلت
فيه كبيرة" ،ولقد سعدنا بهذا اللقاء".
أما الباحث في التراث صالح المسباح فقد أشاد بالصور والرسومات الموجودة
والتسلسل الزمني للكتاب ،مشيرا إلى أنه مفيد للجميع ويتضمن معلومات قيمة.
واختتمت األمسية بفقرة فنية عن الفلكلور الشعبي الكويتي أحيتها الفنانة فطومة،
التي شدت مجموعة من األغاني التراثية التي أشعلت حماس الجمهور ،وحرصت على
اختيار األلوان التراثية والشعبية إلرضاء جمهورها.

ً
أن يكون التصميم مريحا للعين،
وت ــم تـبـسـيــط ال ـم ـع ـلــومــات الـتــي
تضمنها حـتــى يتلقاها ا لـقــارئ
بصورة سريعة ،موضحة" :أريد
أن أوص ـ ــل ال ـم ـع ـلــومــة م ــن خــال
الصورة".
وأضـ ــافـ ــت أن "الـ ـكـ ـت ــاب م ـسـ ٍـل
وبسيط ،ويثري العقل بمعلومات
مـفـيــدة" ،مــوضـحــة أن الـكــويــت ال
يوجد بها أرشيف عــام ،وهــو ما
يـجـعــل ال ـب ـحــث ع ــن الـمـعـلــومــات
ً
ً
صـ ـعـ ـب ــا جـ ـ ـ ـ ــدا " ،وإذا ل ـ ــم ت ــذ ك ــر
المعلومات في مرجع معتمد فال
نستطيع أن نضعها في الكتاب
حـ ـت ــى ال ي ـ ـكـ ــون هـ ـن ــال ــك ع ــام ــة
استفهام".
وأش ـ ـ ـ ــادت ال ـش ـي ـخ ــة ان ـت ـص ــار
بتعاون مركز الوثائق التاريخية،
واصفة ذلك بـ "الرائع".

كتاب آخر
وعلى هامش األمسية ،سألت
"الجريدة" الشيخة انتصار عما
إذا كــا نــت تخطط لتأليف كتاب
آخر ،فأجابت" :في الوقت الحالي
ال أفكر في ذلك وال نية لــدي ،ألن
ذل ــك الـكـتــاب ج ــاء رغـبــة مـنــي في
عمل شيء مميز وغير موجود".

وثيقة تاريخية
مــن جهتها ،تحدثت الباحثة
رقية حسين عن وثيقة تاريخية
مهمة وقديمة ،وهــي في بدايات
القرن التاسع عشر وتتحدث عن
عــاقــة الـحــاكــم بــالـشـعــب ،وتــركــز
على أن الحاكم الثالث يكلم ابنه،
وي ـق ــول ل ــه ك ـيــف ت ـكــونــت دول ـتــه

ع ــن طــريــق مـجـمــوعــة كـبـيــرة من
األصدقاء المخلصين ،وفي حين
أن القبائل المحيطة المتناحرة
كــانــت تنهدم ممالكهم ،ازده ــرت
مـمـلـكــة ال ـح ــاك ــم ال ـث ــال ــث وك ـبــرت
بسبب هــذه الـعــاقــة الـفــريــدة من
نوعها بين الحاكم وأصدقائه.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ح ـ ـس ـ ـيـ ــن إل ـ ـ ـ ــى أن
ه ـ ــؤالء ك ــان ــوا ه ــم ال ـس ـنــد ل ــه في
ازده ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ــدول ـ ــة ،م ـب ـي ـن ــة أن ـه ــا
أحـ ـب ــت أن ت ـس ـلــط الـ ـض ــوء عـلــى
ت ـلــك الــوث ـي ـقــة ال ـتــي تـبـيــن عــاقــة
األســرة الحاكمة بالشعب وأنها
ليست ولـيــدة العهد الحديث أو
ما بعد الدستور الكويتي ،ولكن
هــذه العالقة متجذرة في أعماق
الـ ـت ــاري ــخ وه ـ ــي ع ــاق ــة ال ـح ــاك ــم
بالشعب ،مؤكدة في حديثها أن
ه ــذه هــي الـنـقـطــة ال ـتــي يـجــب أن
نطلع عليها شباب اليوم.

أحداث مهمة
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــدم د .ح ـم ــد
القحطاني قراءة بحثية في كتاب
ً
"الكويت في  400عــام" ،مؤكدا أن
التاريخ هو الحياة ،ومن ليس له
تاريخ فليس له حياة ،فالتاريخ
يحيي مــن هــم فــي الـقـبــور ،وهــذا
ما قامت به الشيخة انتصار في
كتابها.
وأوضـ ـ ــح ال ـق ـح ـطــانــي أن أهــم
م ــا ي ـم ـيــز ال ـك ـت ــاب أنـ ــه مــوضــوع
لـجـمـيــع ال ـم ـس ـتــويــات ،س ــواء من
الباحثين أو الـقــراء العاديين أو
حتى االطفال أو الذين ال يجيدون
القراءة فهم يستطيعون مطالعة
الصور فيه بسعادة.

وتطرق إلى مضامين الكتاب
وم ـ ــا ي ـح ـت ــوي ــه مـ ــن م ـع ـلــومــات
وأحـ ــداث تــاريـخـيــة مـهـمــة ،ومــا
ذكـ ـ ــر فـ ـي ــه مـ ــن وثـ ــائـ ــق وصـ ــور
ن ــادرة ،وأح ــداث تاريخية مرت
بها الكويت منذ بداية النشأة
ح ـتــى ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،وكــذلــك
الباحثون والرحالة الذين مروا
ً
ع ـلــى ال ـكــويــت وأعـ ـط ــوا وص ـفــا
ً
متميزا لها.
وت ـح ــدث ع ــن ح ـكــام الـكــويــت
المتعاقبين وعالقتهم األبوية
ب ـ ــالـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي ،وم ـ ــا
كــانــوا يـتـمـيــزون بــه مــن حكمة
وإنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ثـ ـ ــم تـ ـ ـط ـ ــرق إلـ ــى
انضمام الكويت إلــى الجامعة
العربية ثم إلى األمم المتحدة،
وبناء ســور الكويت ،كما أشار
إل ــى أط ـم ــاع ع ـبــدال ـكــريــم قــاســم
وت ـصــدي أه ــل ال ـكــويــت لــه بكل
شدة دفاعا عن بلدهم ،ومشاركة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ال ـت ــي
خــاضـتـهــا الـ ــدول الـعــربـيــة ضد
إسرائيل.
وأشـ ـ ـ ـ ــار كـ ــذلـ ــك إل ـ ـ ــى الـ ـغ ــزو
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدامـ ـ ــي ال ـ ـغ ـ ــاش ـ ــم ألرض
الكويت ،ثم التحرير ،كما سلط
الضوء على الدور الدبلوماسي
الـمـمـيــز الـ ــذي قـ ــام ،ويـ ـق ــوم ،به
سـ ـم ــو األم ـ ـيـ ــر الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األحمد ،على كل الصعد بدوافع
إنسانية ،ليكلل ذلك باختياره
ً
من جانب األمم المتحدة قائدا
ً
إنسانيا.

أفالم عالمية تزين شاشات عرض «الشارقة السينمائي»
المهرجان قدم سلسلة ورش عمل في التصوير الفوتوغرافي
•

الشارقة  -محمد جمعة

عــرضــت شــاشــات مـهــرجــان الـشــارقــة السينمائي الــدولــي
لألطفال والشباب  ،2019فئة أفالم الرسوم المتحركة ،منها
"الشقلبة الخلفية" ( 5د ق ــا ئ ــق) ،لمخرجه ا لـجـنــوب افريقي
جيريمي كولينز وكـيـلــي دي ـلــون ،ال ــذي ي ــروي حـكــايــة فتاة
ّ
صغيرة تركز كل اهتمامها على إتقان القفز على لوح الغطس
وال يثنيها شيء عن محاوالتها ،لكن هل ستنجح في إكمال
مهمتها؟ إلى جانبه عرض المهرجان فيلم "بعد المطر" (3
دقائق) ،لمجموعة من المخرجين الفرنسيين الشباب ،الذي
يروي حكاية راعي األغنام وكلبه الوفي اثناء رحلتهما في
الطبيعة ،وكيف يتحول صوف األغنام إلى سحب ماطرة ،في
حبكة أخذت الصغار إلى عوالم الروايات الخرافية.
ومن إيران عرض المهرجان الفيلم "يوم الواجب" لمخرجه
علي فارحاني ( 20دقيقة) ،الذي روى قصة "رديس" الطالبة
في المرحلة الثانية وما يحصل لها اثناء حضورها لحفل
مدرسي ،إلى جانب ذلك قدم المهرجان فيلم المخرج اإلماراتي
محمد الحمادي "مريم" ( 24دقيقة) ،الذي يتحدث عن الفتاة
مريم عبدالله الموهوبة في مجال التمثيل ،والتي تخوض
ً
صراعا ما بين السعي من أجل تحقيق أحالمها أو االنصياع
لرغبات األهل بالزواج ،فهل ستنجح مساعيها؟ كما عرض
الـفـيـلــم ال ـس ـعــودي "الـ ـج ــرذي" ( 11دقـيـقــة) لـمـخــرجــه فيصل
العامري ،وفيلم "امشليل ،قريتي الجميلة" ،للمخرج الفرنسي
عمر مولدورا ( 26دقيقة).

مصعب العمري
وعــرض المهرجان فيلم "تعايش" ( 14دقيقة) للسعودي
م ـص ـعــب ال ـع ـم ــري ،ال ـ ــذي ي ـ ــروي م ــن خ ــال ــه ق ـصــة طــالـبـيــن
مسلمين وظــروف عيشهما في واليــة نيويورك ،إلــى جانب

عبدالله علي مع جمهور المهرجان
فيلم "يـســار يمين" للمخرج التونسي مطيع دري ــدي ،الــذي
يتحدث عن بطله "ياسين" ،الطالب في المدرسة االبتدائية،
ّ
يصر على
األعسر الذي يعشق رياضة كرة القدم ،لكن والده
أن يلعب رياضته المفضلة بقدمه اليمين ،لينشأ صراع من
نوع آخر بينهما ،كما استضاف المهرجان فيلم "ماجرالين"
( 18دقيقة) للمخرجة اإليرانية الكندية مريم زراع ــي ،الذي
تتحدث من خالله عن قصة حزينة لطفلين تتخلى عنهما
أمهما ،فيستمران بهذا الصراع الذي يكشف عنه الفيلم ،فماذا
سيحل بالصغيرين؟

دقيقتان

وق ـ ّـدم المهرجان فيلم "لــونــي ف ــودز" (دقـيـقـتــان) للمخرج

اإليطالي اولو جاوديو ،الذي يطرح فكرة ذكية مفادها :ماذا
يجري في خاطر األطعمة لو كانوا أحياء مثلنا كبشر؟ وما
الذي يحدث داخل "الثالجة" ،كما عرض الحدث فيلم المخرج
التشيكي مارتن اسماتانا "الطائرة الورقية" ( 13دقيقة) ،الذي
يسرد قصة الطفل المتعلق بجده والــواقــع الــذي سيشهده
الكبر على الرجل العجوز ،في توليفة
عندما يلحظ عالمات ِ
ساحرة تلفت انتباه الصغار إلى أهمية االعتناء بكبار السن.

عبدالله علي
مــن جهة أخــرى ،التقى الفنان السعودي الـشــاب عبدالله
علي جمهور المهرجان فــي جلسة حـ َّـواريــة تحدث خاللها
ٌ
ـوارات بين الـفــنــان الـسـعــودي الشاب
عــن تجربته وج ــرت ح ـ

والحضور الذين ّ
رحـبــوا به والتقطوا معه صــورا تذكارية،
ً
وســرد عبدالله علي بعضا من تجاربه في ًالفيلم ،ووصف
شعور أن ّ
يؤدي ٌ
شاب في مقتبل العمر مرحلة من حيا ِة قامةٍ
شامخة مثل الملك السعودي الراحل فيصل بن عبدالعزيز،
بالفخر والهيبة.
ّ
ّ
وقـ ـ ّـدم عـلــي نـصــائــح لــأطـفــال تـتـعــلــق بــالـفــن والسينما
ّ
وتحدث عن أهمية تقديم الملك فيصل في فيلم
ورسالتها،
ً
ُ
سينمائي لتعريف الناشئة به بطريقةٍ مثلى ،الفتا إلى أن
ً
ً
مثل هذه األفالم تعد توثيقا للتاريخ ،وتجسيدا لرموزه في
ذاكرة األجيال الجديدة ليستفيدوا من خبراتها وتجاربها.
ً
يذكر أن ُ"و ِلــد ملكا" هو ّأول فيلم عالمي عن حياة الملك
ً
السعودي الراحل فيصل بن عبدالعزيز ،وتحديدا حين تم
إرسال الملك الراحل وهو في الرابعة عشرة من عمره في مهمة
دبلوماسية إلى إنكلترا عام ُ .1919
وعرض الفيلم ألول مرة
في اإلمارات الشهر الماضي.

ورش الطيران
نظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لألطفال سلسلة
من ورش العمل المتخصصة بفنون التصوير الفوتوغرافي
فــي "مـحـطــة ال ـش ـبــاب" ال ـتــي خصصها للناشئة والـشـبــاب،
ً
ابتداء من عمر  ،17منها ورشة عمل "الرسم بالضوء" ،وورشة
"الـطـيــران بــالــدرون" ،بـهــدف تشجيع الشباب على اكتشاف
مهارات جديدة ،وإظهار مواهبهم الفنية .واستقطبت تلك
الورش جمهور المهرجان على مختلف شرائحهم العمرية.
وتناولت ورشــة عمل "الرسم بالضوء" ،تقنيات هــذا النوع
من الفنون الذي يعد أحد أبرز أشكال التصوير الفوتوغرافي،
حيث قدمتها المدربة جوانا ،الخبيرة المتخصصة من شركة
ِ"نيكون" ،وحضر الورشة عدد من طالبات "مدرسة البيت السعيد
اإلنكليزية" ( )Happy Home English Schoolبالشارقة.

مشبب العتيبي يمزج جماليات الخط واللون إبراهيم الشيخلي بطل عرض افتتاح
مهرجان الكويت المسرحي

في خطوط عربية حرة ،رسمتها أنامله
في معرضه بالقاهرة "الخط العربي بين
التذوق والروحانية" يمزج الفنان الكويتي
مشبب العتيبي فــي لــوحــاتــه بين األل ــوان
بتدرجاتها والخلفية ،في إبداع تعبيري عن
جماليات الخط العربي وفق رؤى جديدة.
وي ـ ـ ــرى ال ـع ـت ـي ـب ــي ،وهـ ـ ــو ع ـض ــو هـيـئــة
الـ ـت ــدري ــس ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
التطبيقي والتدريب ،أهمية دور الفن في
االرتقاء بالنفس البشرية ،باعتباره رسالة
فكرية وعالجا يعطي طاقة ايجابية.
وأوض ــح أن لــوحــاتــه تتضمن خطوطا
تـتـعـلــق ب ـج ـمــال ـيــات ال ـخ ــط ال ـعــربــي ال ــذي
يحظى بإعجاب جمهور عريض باعتباره
فنا لــه أبـعــاده ومـنـظــوره الـخــاص ،وليس
فـقــط بــاعـتـبــاره نــوعــا مــن أن ــواع الخطوط
كالرقعة أو النسخ أو ما الى ذلك.
وبين أنه يقتبس موضوعات لوحاته من
بعض اآليات القرآنية واألدعية المشفوعة
بذكر الله في ضوء الحاجة إلى عبارات مثل
"الحمد لله" و"ال اله اال الله" و"ال حول وال
قوة إال بالله" و"استغفر الله" ،وغيرها التي

•

مشبب العتيبي خالل افتتاح المعرض
تتضمن الثناء على الله جل جالله ،فضال
عن األقوال المأثورة والحكم.
وأض ــاف أن قــدمــاء المصريين كانوا
يستخدمون ما يسمى بـ"العالج بالفن"
مبينا أن الفن يمكن أن يستخدم حاليا

ل ـم ـنــح ال ـط ــاق ــة االي ـج ــاب ـي ــة وال ـم ـســاعــدة
فــي حــل مشاكل كـثـيــرة ،مثل الـمـخــدرات
والمشاكل االســريــة" ،والبــد من توظيف
مثل هذا االبداع لخدمة الحياة".
(كونا)

عزة إبراهيم

انـ ـطـ ـلـ ـق ــت بـ ـ ــروفـ ـ ــات الـ ـع ــرض
االف ـت ـتــاحــي ل ـم ـهــرجــان الـكــويــت
المسرحي فــي دورت ــه العشرين
ال ـمــرت ـقــب ف ــي دي ـس ـم ـبــر الـمـقـبــل
تحت قيادة المخرج ميثم بدر.
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـي ـ ـ ـخ ـ ـ ـلـ ـ ــي ،فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح
لـ"الجريدة" ،عن انطالق بروفات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ب ــاف ـت ـت ــاح
ال ـم ـه ــرج ــان ع ـل ــى مـ ـس ــرح مــركــز
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ح ـس ـي ــن ال ـث ـق ــاف ــي،
حيث يقوم ببطولته ،ويشاركه
التمثيل أحمد التمار وموضي
ال ـ ــدوب ،فــي قـصــة مــن تــألـيــف د.
نادية الجناعي.
وأوض ـ ــح الـشـيـخـلــي ُأن قصة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي أعـ ـ ـ ـ ــدت

خ ـص ـي ـص ــا ل ــاحـ ـتـ ـف ــال بـ ـم ــرور
 20عــامــا على انـطــاق فعاليات
ال ـم ـهــرجــان ،حـيــث ت ــدور أح ــداث
العمل في فلك فكرة جريئة ،وبها
إسـ ـق ــاط م ـب ــاش ــر ع ـل ــى الـ ـح ــادث
ال ـف ـنــي ال ـمــرت ـقــب ،ح ـيــث تكشف
األحـ ـ ــداث ال ــدرام ـي ــة للمسرحية
ما واجــه المهرجان منذ بدايته
حتى اآلن من تحديات وإنجازات
وتعارض مع مصالح شخصية
لـلـبـعــض ،وم ــا حققه مــن إش ــادة
ودعم فني لألعمال الجيدة طوال
هذه السنوات.
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـس ـت ـعــد
ال ـش ـي ـخ ـل ــي ل ـل ـس ـفــر خـ ـ ــال أيـ ــام
ل ـل ـع ــاص ـم ــة األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة (ع ـ ـمـ ــان)،
لـلـمـشــاركــة بـمـســرحـيـتــه "درس"
في مهرجان األردن المسرحي في
نوفمبر المقبل ،والـتــي حصلت

إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم الـ ـشـ ـيـ ـخـ ـل ــي فــي
مسرحية «يا سادة يا كرام»
ع ـ ـلـ ــى أفـ ـ ـض ـ ــل عـ ـ ـ ــرض م ـت ـك ــام ــل
بمهرجان الكويت المسرحي في
الدورة الماضية.

٢٥

خبريات
 12دولة في مهرجان
مكناس المسرحي بالمغرب

يشارك في الدورة الثانية
من مهرجان مكناس
املسرحي "مكناس خشبة
ملسارح العالم"  12دولة
بفرقها املسرحية ،ومن
الدول املشاركة فرنسا،
بلجيكا ،إيطاليا ،إسبانيا،
ليتوانيا ،تونس ،مصر،
إيران ،الجزائر ،العراق،
السنغال ،مالي ،إضافة
إلى املشاركة املسرحية
املغربية.
ويقام املهرجان من 28
نوفمبر املقبل حتى 3
ديسمبر املقبل ،ومن
املرتقب أن يكرم في دورته
الثانية فنانا مصريا
له أعمال مسرحية
مميزة ،بعدما كرم الفنان
املسرحي القدير محمد
صبحي في دورته األولى،
كأحد طقوس املهرجان.
كما يمنح املهرجان جائزة
النقد لحسن املنيعي ،إلى
جانب تكريم فنانني من
املغرب والعالم العربي،
وتنظيم ورش في املسرح
وإصدارات ولقاءات
مفتوحة للفرق املشاركة.

سامح عبدالعزيز يصور
فيلمًا باإلسكندرية

سافر املخرج سامح
عبدالعزيز إلى
اإلسكندرية منذ يومني،
ملعاينة أماكن تصوير
فيلمه الجديد «سيدي
بشر» ،الذي يعمل على
التحضير له مع الفنانني
علي ربيع ومحمد
عبدالرحمن.
كما يعمل عبدالعزيز على
إنهاء اختيار الفنانني
املشاركني في بطولة
الفيلم ،تمهيدا لبدء
التصوير خالل األيام
املقبلة ،وقبل انتهاء شهر
أكتوبر الجاري ،حيث
انضم مؤخرا الفنان
بيومي فؤاد والفنان
محمد محمود وريكو إلى
فريق العمل ،وجار ترشيح
بطلة للعمل.
والفيلم من تأليف أمني
جمال ومحمد محرز،
ومن املقرر طرحه في
 ،2020ويسجل العمل
التعاون الثاني بني علي
ربيع ومحمد عبدالرحمن
واملخرج سامح عبدالعزيز
في السينما ،بعدما قدموا
فيلم «خير وبركة» في
.2017

فيلمان لشريف البنداري
في مهرجان مونبلييه

يشارك املخرج شريف
البنداري في الدورة الـ41
من مهرجان مونبلييه
لسينما البحر املتوسط،
من  18إلى  26أكتوبر،
بفيلمني واحد طويل
واآلخر قصير.
وينافس البنداري بفيلمه
«الحد الساعة  »5في
مسابقة األفالم القصيرة،
وتدور قصته حول فتاة
تقرر عمل تجربة أداء
أمام املخرج الكبير خيري
بشارة ،ليضعها بشارة
في لحظة اختيار تزيد
حيرتها ،ويمزج العمل بني
الواقع والخيال في بناء
سردي روائي تسجيلي،
وهو سيناريو وإخراج
البنداري وبطولة هديل
حسن وخيري بشارة
وأينت أمني وصدقي صخر.
كما يعرض للبنداري
فيلمه الطويل «علي معزة
وإبراهيم» ،بطولة أحمد
مجدي وعلي صبحي
وناهد السباعي وسلوى
محمد علي ،من تأليف
أحمد ماهر وإبراهيم
بطوط.

ةديرجلا
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دوليات

«مناورات بهلوانية» بين واشنطن وأنقرة حول شمال سورية

إردوغان يرفض لقاء بومبيو وبنس ثم يتراجع ...وترامب ُيعيد قضية «خلق بنك» إلى الحياة

شهدت الساعات األخيرة
مناورات ومناوشات بين
واشنطن وأنقرة .ففي وقت
أعادت واشنطن فتح قضية
«بنك خلق» التركي ،رفض
الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان استقبال مايك بنس
نائب الرئيس دونالد ترامب
ووزير خارجيته مايك بومبيو
قبل أن يتراجع ،في وقت
بدا أن موسكو باتت الطرف
الوحيد القادر على الحديث مع
جميع األطراف لوضعهم على
طاولة الحوار.

فراغ المنطقة

موسكو
ً
تستضيف حوارا
ً
ً
تركيا  -سوريا...
والقوات السورية
ّ
تطوق ّ
الرقة...
والروسية تعبر
الفرات

ّ
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ق ــد ت ـعــقــد
مهمهته في أنقرة ،قال بومبيو
لقناة فوكس االميركية المحافظة
إن إدروغ ــان هو سبب الفوضى
في المنطقة.
وذك ــر بومبيو أن الـهــدف من
لقاء إردوغان «وجها لوجه» هو
إيـجــاد حــل للوضع فــي سورية،
وليس اإلضرار بالعالقات ،مؤكدا
أن واشـنـطــن تعمل على ضمان
عدم حدوث فراغ.
وفي ظل تزيد حدة التوترات
بين دول حلف شمال األطلسي
(ال ـن ــات ــو) عـقــب ف ــرض واشـنـطــن
ب ـع ــض الـ ـعـ ـ ّق ــوب ــات ع ـل ــى أن ـق ــرة
ب ـس ـب ــب ت ــدخ ـل ـه ــا فـ ــي س ــوري ــة،
وص ـ ـ ــف إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان االت ـ ـهـ ــامـ ــات
األم ـيــرك ـيــة ال ـمــوج ـهــة لـمـصــرف
«خـ ـل ــق بـ ـن ــك» ب ــااللـ ـتـ ـف ــاف عـلــى
العقوبات المفروضة على إيران،
ب ـغ ـي ــر ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـب ـغ ـي ـضــة
واإلهانة للشعب التركي ،مشددا
على أنــه «س ــوف يضع الصيغة
الـنـهــائـيــة إلج ــراءات ــه ب ـنــاء على
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن» .وكـ ــانـ ــت
واش ـن ـط ــن ق ــد ف ــرض ــت ع ـقــوبــات
على مسؤولين أتراك على خلفية
الهجوم على شمال سورية.

وغـ ــرد ت ــرام ــب ب ــأن ــه «ال بــأس
إذا حصلت دمشق على دعم من
ً
مــوس ـكــو» ،مـعـتـبــرا ف ــي الـسـيــاق
نـفـســه أن «ف ــرض عـقــوبــات على
تركيا سيكون أفضل من القتال
في المنطقة» .وأكــد أن واشنطن
س ـت ـســاعــد ف ــي الـ ـتـ ـف ــاوض عـلــى
إنهاء الوضع في سورية.
وق ـ ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب إن «األك ـ ـ ـ ـ ــراد
محميون بشكل جيد» ،وأضاف
«أسـ ــاسـ ــا ه ــم ل ـي ـس ــوا م ــائ ـك ــة»،
وأعرب عن ثقته سالمة األسلحة
ال ـن ــووي ــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي قــاعــدة
انجرليك التركية ،مشددا على ان
ما يجري في شمال سورية امر
خاص بتركيا وسورية ،وال عالقة
لالميركيين به.
وتابع« :نحن أقوياء في الشرق
األوسـ ــط ،لـكــن ال نــريــد أن نلعب
دور الشرطي في العالم».

«النهضة» تفاوض لتشكيل
الحكومة وترفض القروي

مواجهة كبرى
ووسـ ــط م ـخ ــاوف م ــن ان ــدالع
م ــواجـ ـه ــة كـ ـب ــرى ب ـي ــن ال ـج ـيــش
ال ـ ـسـ ــوري وال ـ ــوح ـ ــدات ال ـك ــردي ــة
مــع ال ـقــوات الـتــركـيــة والـفـصــائــل
التابعة لها ،دعا الرئيس الروسي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوتـ ـي ــن إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان
ل ــزي ــارت ــه ،م ـع ــرب ــا ع ــن م ـخــاوفــه
من «سعي إرهابيين إلــى الفرار
والتسلل إلى دول مجاورة».
وخالل محادثة هاتفية ،شدد
الــرئ ـي ـســان ع ـلــى «ض ـ ـ ــرورة منع
وق ــوع مــواج ـهــة بـيــن الجيشين
السوري والتركي» ،وأكــدا أيضا
رغبتهما في الحفاظ على وحدة
سورية.
وإذ أكد احترام حق تركيا في
اتخاذ إجراءات ضمان أمنها ،أمل
الناطق باسم «الكرملين» دميتري
بيسكوف أن تتناسب عمليتها
مع هذه المهمة ،شرط أال تعرقل
التسوية السياسية وتضر بها.

اتفاق أضنة
وفـ ـ ــي إط ـ ـ ــار دعـ ـم ــه الن ـت ـش ــار
قوات النظام على الحدود ،طالب
وزير الخارجية سيرغي الفروف
بـ ـتـ ـع ــاون دمـ ـش ــق وأن ـ ـقـ ــرة ب ـنــاء
على «ات ـفــاق أضـنــة» الـمــوقــع في
 ،1998الفتا إلــى أن الـحــوار بين
حـكــومــة األس ــد واألك ـ ــراد يحقق
نتائج ملموسة أيضا ،وموسكو
مستعدة لتقديم المساعدة في
ذلك.
وأكـ ـ ــدت م ـس ـت ـشــارة الــرئ ـيــس
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ب ـث ـي ـن ــة شـ ـعـ ـب ــان أن
ال ـح ـل ـي ــف ال ـ ــروس ـ ــي ي ــري ــد عـقــد
اج ـت ـمــاع أم ـن ــي سـ ــوري  -تــركــي
في سوتشي ،معربة عن سعادة
ال ـح ـك ــوم ــة ب ــان ـس ـ ّح ــاب الـ ـق ــوات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـك ــنـ ـه ــا ال ت ــري ــد
ّ
استبداله بمحتل آخر تركي.
وش ـ ـ ـ ـ ــددت شـ ـعـ ـب ــان عـ ـل ــى أن
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة اتـ ـخ ــذت

الصدر ّ
يغير الشعار
إلى «يا فاسد اطلع برا»

دعا الزعيم العراقي ،مقتدى
الصدر ،أمس األول ،العراقيين
إلى المشاركة بحشود مليونية
في مراسم أربعين اإلمام
الحسين التي تصل ذروتها
السبت المقبل في كربالء،
مشددا على ضرورة ختام
الزيارة بهتاف« :بغداد حرة
حرة ...يا فاسد اطلع برا» .وكان
متظاهرون رددوا شعار «بغداد
حرة حرة طهران تطلع برا»،
ُخالل االحتجاجات األخيرة التي
قمعت بالقوة .وطلب الصدر
الزوار بالسير بحشود وترديد
هتاف «كال كال أميركا .كال كال
إسرائيل .كال كال يا فاسد»،
وهتاف« :بغداد حرة حرة ...يا
فاسد اطلع برا» في الختام.

أطفال أتراك يرفعون علم بالدهم لدى مرور آليات عسكرية متجهة إلى سورية أمس (إي بي ايه)
في ظل التطورات المتسارعة
ً
بشمال سورية ،تحديدا بمنطقة
ش ـ ــرق الـ ـ ـف ـ ــرات ،ت ـت ـج ــه األنـ ـظ ــار
إل ــى سـلـسـلــة اج ـت ـمــاعــات عالية
المستوى بين األطراف الرئيسية
في الصراع الجاري ،لبحث مهمة
شـ ـب ــه م ـس ـت ـح ـي ـل ــة ،وهـ ـ ــي وق ــف
الهجوم التركي المستمر منذ 8
أيام على األكراد.
واسـ ـتـ ـب ــق ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــرك ــي
رجــب طيب إردوغـ ــان استقباله
ن ــائ ــب ن ـظ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي مــايــك
ب ـنــس ،ووزي ـ ــر خــارج ـي ـتــه مــايــك
بومبيو ،ومستشار األمن القومي
روبرت أوبراين ،ومبعوث سورية
جيمس جيفري ،ورفــض بشكل
قــا طــع و ق ــف عمليته العسكرية
فــي ش ـمــال س ــوري ــة ،مـعـتـبــرا أنــه
ال ي ـم ـكــن ألي قـ ــوة وق ـف ـه ــا قـبــل
تحقيق أهدافه ،والخيار الوحيد
ً
ل ـ ـحـ ــل الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة سـ ــري ـ ـعـ ــا هــو
ق ـيــام ال ــوح ــدات ال ـكــرديــة بــإلـقــاء
سالحها ومعداتها وتدمير كل
تـحـصـيـنــاتـهــا ،واالن ـس ـحــاب من
ال ـم ـن ـط ـقــة اآلمـ ـن ــة ال ـم ـح ــددة من
منبج حتى الحدود مع العراق.
وبعد إعالنه أنــه لن يستقبل
بومبيو وبنس ،وسيتحدث مع
الرئيس دونــالــد تــرامــب إذا قدم
إلــى أنـقــرة ،تــراجــع إردوغ ــان عن
ذل ــك ،مــؤكــدا ان ــه سيقابل الــوفــد
األميركي ،لكنه استبعد الموافقة
على وساطة بعض القادة إلجراء
أي م ـ ـحـ ــادثـ ــات م ـ ــع ال ـ ــوح ـ ــدات
الكردية لوقف الهجوم وللتوصل
الى وقف إطالق نار.

سلة أخبار

اإلجراءات الالزمة لصد العدوان
الـ ـت ــرك ــي ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى اح ـت ـمــال
ح ـ ـ ـ ــدوث ص ـ ـ ـ ــدام بـ ـي ــن ال ـ ـق ـ ــوات،
ألن أغـلـبـيــة الـفـصــائــل الـمــوالـيــة
ألنـقــرة تابعة لجبهة «النصرة»
و«داعش».

المعلم وبيدرسون
بـ ــدوره ،أك ــد وزي ــر الخارجية
ولـ ـي ــد ال ـم ـع ـلــم ح ــرم ــة وسـ ـي ــادة
وس ـ ـ ــام ـ ـ ــة ووح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة األراض ـ ـ ـ ـ ــي
السورية ،وتصميم دمشق على
الـتـصــدي لـلـعــدوان الـتــركــي بكل
الوسائل المشروعة.
وخـ ــال اسـتـقـبــالــه الـمـبـعــوث
األم ـمــي غـيــر بـيــدرســون والــوفــد
المرافق له ،في دمشق ،أكد المعلم
أن «حماية الشعب السوري هي
مهمة الدولة السورية والجيش
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ف ـ ـقـ ــط ،وأن
السلوك العدواني لنظام إردوغان
ُيظهر بجالء األطماع التوسعية
التركية فــي األراض ــي السورية،
وذلك وفق وكالة األنباء السورية
(سانا).
كـ ـم ــا أكـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـس ــوري أن الـسـلــوك الـتــركــي ال
يمكن تـبــريــره تـحــت أي ذريـعــة،
وهـ ــو يـ ـه ــدد ج ـ ّـدي ــا ع ـم ــل لـجـنــة
م ـن ــاق ـش ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــور والـ ـمـ ـس ــار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ويـ ـطـ ـي ــل مـ ــن عـمــر
األزمة».
م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ـ ـ ّـدم ب ـي ــدرس ــون
ّ
عـ ــرضـ ــا ل ـل ـم ـع ــل ــم حـ ـ ــول ن ـتــائــج

إردوغان يدافع عن أداء المنتخب التحية العسكرية
داف ــع الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغـ ــان
عــن أداء منتخب ب ــاده الـتـحـيــة الـعـسـكــريــة في
م ـبــارات ـيــه األخ ـيــرت ـيــن ،ووصـ ــف ذل ــك بــأنــه "أم ــر
طبيعي وبديهي".
وأعـ ــرب إردوغـ ـ ــان ع ــن اع ـت ـقــاده ب ــأن االت ـحــاد
األوروبي لكرة القدم لن يوقع عقوبة قاسية على
المنتخب التركي ،وأضاف أنه ال يمكن قول شيء
سلبي لفريق "حقق كل هذا النجاح".
وتجري لجنة االنضباط في االتحاد األوروبي
ل ـك ــرة ال ـق ــدم م ـ ـشـ ــاورات ال ـي ــوم حـ ــول م ــا قـ ــام به
المنتخب التركي في مباراتي ألبانيا وفرنسا،
لقاءاته واتصاالته التي أجراها
ً
خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،وأيـضــا
بـ ـش ــأن االنـ ـ ـط ـ ــاق ب ـع ـم ــل لـجـنــة
مـنــاقـشــة ال ــدس ـت ــور ،م ـعــربــا عن
استعداده لبذل كل ما يطلب منه
فــي إط ــار مـهــامــه الـمـحــددة وفــق
قــواعــد وإجـ ـ ــراء ات عـمــل اللجنة
المتفق عليها.
كما عـ ّـبــر بيدرسون عــن قلق
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة واألمـ ـي ــن ال ـعــام
العميق مــن الـتـطــورات األخـيــرة
والخطيرة في الشمال والتبعات
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــة ال ـن ــات ـج ــة
ع ـن ـهــا ،داعـ ـي ــا إلـ ــى وقـ ــف ف ــوري
لألعمال العدائية ،واالبتعاد عن
األفـعــال الـتــي تـعـ ّـرض المدنيين
للخطر وتقوض سيادة سورية
ووح ــدت ـه ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة ع ـلــى كل

يومي الجمعة واالثنين الماضيين ،في التصفيات
المؤهلة لكأس األمم األوروبية يورو .2020
وي ـح ـظــر اس ـت ـخ ــدام اإلشـ ـ ـ ــارات وال ـت ـع ـب ـيــرات
السياسية داخل المالعب الرياضية ،ولم يتضح
ً
بعد ما إذا كانت اللجنة ستتخذ قرارا على نحو
سريع.
وكان أداء المنتخب التركي للتحية العسكرية
فــي آخــر مباراتين كنوع مــن التعبير عــن الفرح
بعد تسجيل هدف ،وعن تأييد العملية العسكرية
التركية في شمال شرق سورية ،قوبل بانتقادات
دولية.

أراض ـي ـه ــا ،وت ــزع ــزع االس ـت ـقــرار
ّ
وتعرض الجهود المبذولة على
المسار السياسي للخطر.

العملية التركية
وفي ثامن أيام العملية التركية،
ّ
طوق الجيش السوري مدينة الرقة،
وأقام بعض نقاط المراقبة حولها،
قبل أن تسيطر على قواعد تركتها
ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـش ـمــال
ّ
وتسير دورية مشتركة مع الشرطة
العسكرية الروسية في كوباني.
وقبيل انتشار الجيش السوري
ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،أف ـ ـ ـ ــاد الـ ـم ــرص ــد
ال ـس ــوري ،أم ــس ،عــن عـبــور قــوات
روسية لنهر الفرات ووصولها إلى
مـشــارف مدينة كوباني ،متجهة

شــرقــا مــع الــوحــدات الـكــرديــة ،في
ح ـيــن دم ـ ــرت الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
قــاعــدة ببلدة خ ــراب الـعــاشــق في
كوباني بعد انسحابها ،الذي شمل
منبج وتل أرقم بمدينة رأس العين
وتل أبيض.
وبــرغــم تمركز المعارك بشكل
خ ـ ـ ــاص ف ـ ــي رأس ال ـ ـع ـ ـيـ ــن ،أف ـ ــاد
المرصد السوري ،أمــس ،باندالع
اش ـت ـب ــاك ــات عـنـيـفــة ب ـيــن ال ـق ــوات
النظامية والكردية ضد الفصائل
الموالية لتركيا شمال شرق عين
ع ـي ـس ــى ،وب ــالـ ـق ــرب م ــن ال ـطــريــق
ال ـ ــدول ـ ــي ،م ـ ــؤك ـ ــدا م ـق ـت ــل ج ـن ــود
ســوريـيــن بــالـمـعــارك واثـنـيــن في
قصف مدفعي على المدينة ،غداة
م ـق ـتــل جـ ـن ــدي ت ــرك ــي ف ــي قـصــف
مماثل بالقرب من منبج.

أعلنت حركة «النهضة»
ً
التونسية التي فازت أخيرا
بالمركز األول في االنتخابات
التشريعية انها أطلقت
مفاوضات تشكيل الحكومة
المقبلة ،نافية في الوقت ذاته
نيتها عقد أي تحالف مع حزب
ّ
ً
«قلب تونس» الذي حل ثانيا
في االنتخابات بسبب شبهات
الفساد المالي التي تالحق
زعيمه نبيل القروي الذي أفرج
عنه قبل أيام من الدور الثاني
من االنتخابات الرئاسية التي
خسرها أمام قيس ّ
سعيد.
وقال رئيس الحركة راشد
الغنوشي ،مساء أمس األول ،إن
«النهضة في بداية المشاورات
مع األطراف التي حققت نجاحا
في االنتخابات التشريعية من
أجل تشكيل الحكومة المقبلة»،
ً
مؤكدا أن شخصية رئيس
الحكومة مازالت موضوع
تشاور.

ً
البرهان ً يصدر ًمرسوما
دستوريا جديدا

أصدر رئيس المجلس السيادي
السوداني ،الفريق أول الركن
ً
عبدالفتاح البرهان ،مرسوما
ً
دستوريا بوقف إطالق النار
في كل أنحاء السودان .وجاء
القرار بعد ساعات من إعالن
الحركة الشعبية  -شمال،
فصيل القائد عبدالعزيز الحلو،
تعليق مفاوضات السالم
مع الحكومة السودانية في
عاصمة دولة جنوب السودان
جوبا ،لما أسمته خروقات
حكومية لوقف إطالق النار.
وأعلن المجلس السيادي ،في
وقت سابق ،انطالق التفاوض
المباشر مع الحركات المسلحة
بغية التوصل إلى اتفاق سالم
شامل.

أوروبا تضغط إلقناع بغداد باستضافة سجناء «داعش»

مدنيون أكراد يفرون من مدينة كوباني الحدودية مع تركيا أمس

(أ ف ب)

ضاعفت دول أوروب ـيــة لديها رعــايــا بين
اآلالف من مقاتلي «داعــش» المسجونين في
س ــوري ــة ،تـحــركــاتـهــا إلق ـنــاع ب ـغــداد أو حتى
إقليم كــردسـتــان ال ـعــراق ،باستضافة هــؤالء
ومـحــاكـمـتـهــم ف ــي حـ ــال ف ـقــد أكـ ـ ــراد ســوريــة
السيطرة على سجون ومخيمات لجوء فيها
حــوالــي  25ألــف مقاتل «داع ـشــي» ونسائهم
وأوالدهم بسبب الهجوم التركي على مناطق
سيطرتهم شمال سورية.
وي ـ ــزور وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـســي جــان
ً
إيف لودريان العراق غدا لبحث مسألة إنشاء
«آلية» دولية في هذا البلد لمحاكمة مقاتلي
تنظيم «داعش» وكذلك لبحث المعتقلين لدى
أكراد سورية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـ ـ ـ ـ ــودري ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،فـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات
أمس»:سنعمل مع السلطات العراقية إليجاد
سبل من أجل إقامة آلية قضائية من شأنها
محاكمة جميع ه ــؤالء المقاتلين ،وبينهم
ً
حتما المقاتلون الفرنسيون ( )...ومحاكمة

الذين ستتكفل بهم القوات العراقية» .ونقل
« 10دواعـ ـ ــش» فــرنـسـيـيــن ف ــي ن ـهــايــة يـنــايــر
م ــن مـعـتـقــات ال ـق ــوات ال ـكــرديــة إل ــى ال ـعــراق
لمحاكمتهم هناك.
وتـبـحــث سـبــع دول أوروب ـي ــة هــي فرنسا
وبــري ـطــان ـيــا وبـلـجـيـكــا وأل ـمــان ـيــا وهــول ـنــدا
والسويد والدنمارك منذ عدة أشهر إمكانية
تشكيل محكمة دولية في الـعــراق لمحاكمة
المقاتلين األجانب.
وأف ــادت وزارة الخارجية الهولندية بأن
ً
اجتماعا عقد بهذا الـصــدد ،أمــس األول ،في
بغداد ،مشيرة إلى أن «المحادثات في مرحلة
استطالعية».
وسئل الــوزيــر الفرنسي عــن احتمال نقل
ً
الـمــزيــد مــن الـجـهــاديـيــن األجــانــب وتـحــديــدا
الفرنسيين من معسكرات االحتجاز التابعة
للقوات الكردية في شمال سورية إلى العراق،
فرد «ليست هذه المسألة الرئيسية ،في هذا
الوقت وفي هذا المكان بالذات».

ورغم إعالن السلطات الكردية أن  800من
أفراد عائالت مقاتلي التنظيم المحتجزين في
مخيم عين عيسى فروا بسبب القصف التركي،
زعم لودريان أن المخيمات ليست مهددة في
الوقت الحاضر.
ونـ ـف ــى ال ــرئ ـي ــس الـ ـع ــراق ــي ب ــره ــم صــالــح
أن ي ـكــون وافـ ــق عـلــى نـقــل سـجـنــاء «داعـ ــش»
الموجودين لــدى أك ــراد ســوريــة إلــى الـعــراق.
وشــدد مستشاره ش ــروان الــوائـلــي على أنه
أبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو في مكالمة
ً
هاتفية أخيرا بأنه «لن يقبل أن تكون أرض
ً
ال ـعــراق مـكـبــا لـحـثــاالت مــا تبقى مــن داعــش
تحت أي ذريعة».
وأعـلـنــت حـكــومــة إقـلـيــم كــردس ـتــان أمــس،
ارتفاع عدد الالجئين السوريين في اإلقليم
جــراء الهجوم التركي إلــى  930الجــئ .وقــال
وزيــر الداخلية فــي حكومة إقليم كردستان
ريبر أحمد إنهم يتوقعون وصول حوالي 250
الف الجئ سوري إلى اإلقليم.
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واشنطن ضربت إيران إلكترونيا بعد «هجوم أرامكو»
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َّ
• ةديرجلا .انفردت ً بنشر تفاصيل الهجوم • باريس تكتمت على توقيف فرنسيين
• بوتين يوفد مبعوثا إلى طهران ...وشمخاني :سنرد بحزم على استهداف ناقلتنا
صرح مسؤوالن أميركيان بأن
الواليات المتحدة وجهت
ضربة إلكترونية سرية إليران،
في أعقاب «هجوم أرامكو»،
َّ
مؤكدين بذلك خبر «الجريدة»
الذي نشرته في  22سبتمبر
الماضي ،نقال عن مصادر
إيرانية ،في حين هدد أمين
المجلس األعلى لألمن القومي
علي الريجاني بالرد على
استهداف ناقلة نفط إيرانية،
خالل استقباله مبعوث
الرئيس الروسي.

ترحيل شقيق
الرئيس اإليراني
المدان بقضايا
فساد إلى سجن
«إيفين»

بعد نحو  3أسابيع من انفراد
«الجريدة» بنشر تفاصيله ،كشف
مسؤوالن أميركيان النقاب عن
شــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ضربة
إلكترونية انتقامية ضد إيران،
بعد اتهامها مــن قبل واشنطن
والرياض بالتورط في الهجوم
على منشآت أرامكو السعودية
منتصف سبتمبر الماضي.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤوالن ،الـ ـل ــذان
تحدثا لـ»رويترز» أمس ،شريطة
الحفاظ على سرية هويتهما ،إن
واشنطن نفذت عملية إلكترونية
سرية استهدفت طهران.
وأض ـ ــاف ـ ــا أن ال ـع ـم ـل ـيــة تـمــت
ف ـ ــي أواخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـشـ ـه ــر الـ ـم ــاض ــي
واسـتـهــدفــت ق ــدرة ط ـهــران على
«ن ـ ـشـ ــر الـ ـ ــدعـ ـ ــايـ ـ ــة» .وق ـ ـ ـ ــال أح ــد
الـمـســؤولـيــن إن «الـضــربــة أثــرت
على معدات».
وف ــي حـيــن لــم يـتـضــح إذا ما
كانت الواليات المتحدة اكتفت
بهذه الضربة اإللكترونية ،ولم
تشن ضربات أخرى منذ أواخر
سبتمبر ،يستغرق تحديد أثر
ً
الهجوم على طهران أشهرا.
ويـ ـ ـ ـ ـ ــرى خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت
بمركز الدراسات االستراتيجية
والـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن أن
الضربات اإللكترونية يمكن أن
ً
تلحق أضرارا «دون قتل أحد أو
تفجير أي شــيء» وتــوفــر خيارا
غير مسبوق وأقل استفزازا ،في
وقــت قــد يـكــون مــن غير الممكن
ردع الـ ـسـ ـل ــوك اإلي ـ ــران ـ ــي حـتــى
بالضربات العسكرية التقليدية.

خبر «الجريدة»
وكـ ــانـ ــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ن ـشــرت
فــي  22سبتمبر الـمــاضــي على
صدر صفحتها األولى تفاصيل
تعرض إيران لضربة سيبرانية
أميركية ،ونقلت عن مصدر عالي

شينكر إلى الدوحة :وحدة
«الخليجي» ضرورية بوجه إيران
يبدأ مساعد وزيــر الخارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى
ديفيد شينكر ،اليوم ،زيارة لقطر ،يبحث خاللها مع المسؤولين
القطريين القضايا الثنائية بين البلدين واألزمات اإلقليمية.
وقالت الخارجية األميركية ،في بيان أمس ،إن شينكر سيلتقي
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـق ـط ــري ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد آل ث ــان ــي وعـ ـ ــددا من
المسؤولين في الحكومة القطرية ،مضيفة أنه سيشدد على "ضرورة
توحد دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة النشاط اإليراني
المزعزع الستقرار المنطقة".

●

بيروت  -ةديرجلا

اسـتـفــاق لـبـنــان ،أم ــس ،عـلــى مـشـهــد الــدمــار
ّ
ال ـش ــام ــل ال ـ ــذي خــل ـف ـتــه الـ ـح ــرائ ــق ف ــي غــابــاتــه
ووديــانــه ،والتي أصبحت في غضون ساعات
ً
ً
قليلة س ــوادا ورم ــادا تفوح منه رائـحــة الجمر
والنار.
وواص ـلــت األج ـهــزة المعنية جـهــودهــا على
األرض للتثبت من إخماد الحرائق ،التي التهمت
أمـ ــس األول م ـئ ــات آالف األمـ ـت ــار م ــن ال ـشــوف
والـمـتــن ،وق ــد تـجــدد بعضها ،أم ــس ،فــي حين
اقتحمت هذه الكارثة «ساحة النجمة» وفرضت
نفسها على نـقــاشــات الـلـجــان وال ـنــواب الذين
أجمعوا على المطالبة بالتحقيق في أسباب
عجز الدولة عن التصدي لألزمة وما اذا كانت
النيران مفتعلة أم ال.
ول ــم يـحـجــب دخـ ــان ه ــذه األحـ ـ ــداث م ــوازن ــة

سلة أخبار
هونغ كونغ :المعارضة تجبر
الم على مغادرة البرلمان

أجبرت رئيسة السلطة
التنفيذية في هونغ كونغ
كاري الم ،أمس ،على التوقف
عن إلقاء خطابها السنوي
حول السياسة العامة بعد
اعتراضات من النواب ووسط
مشهد من الفوضى في
البرلمان المحلي ،الذي افتتح
أعمال دورته الجديدة منذ
ثالثة أشهر .وتم تعليق أعمال
البرلمان.
واضطرت الم ،إللقاء خطابها
عن طريق اتصال عبر الفيديو.
من ناحية أخرى ،أعربت الصين
أمس ،عن استيائها بعد إقرار
مجلس النواب األميركي
مشروع قانون للدفاع عن
الحريات المدنية في هونغ
كونغ ّ
وهددت بـ "إجراءات
مضادة".

رئيس هايتي يتحدى
المطالبين باستقالته
الرئيس اإليراني يكرم طالبة بمناسبة انطالق
العام الدراسي الجديد في طهران أمس (إرنا)
المستوى في «منظمة الدفاعات
غير التشغيلية» اإليرانية تأكيده
أن طهران تعرضت ألكبر هجوم
إل ـك ـتــرونــي ف ــي تــاري ـخ ـهــا حتى
ً
اآلن ،مضيفا أن الهجوم استهدف
جميع مـنـشــآت ال ـبــاد النفطية
والنووية ،مما اضطر المنظمة
ل ـل ـط ـلــب م ــن وزارة االتـ ـص ــاالت
قطع أجزاء كبيرة من اإلنترنت،
وتعطيل تلك الـمـنـشــآت ،وقسم
من المنشآت العسكرية.
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر إن األج ـه ــزة
اإليــران ـيــة الـمـخـتـصــة تــوصـلــت،
حسب المعلومات األولـيــة ،إلى
أن الهجوم تم من خالل أكثر من
 1500مـحـطــة م ــن ش ـتــى أرج ــاء
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،واس ـ ـت ـ ـهـ ــدف اخ ـ ـتـ ــراق
األنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ـ ــوزارة
االتصاالت ،والدخول إلى أنظمة
ال ـم ـن ـشــآت الـنـفـطـيــة وال ـن ــووي ــة،
ً
مــو ضـحــا أن المخترقين كانوا
ق ــد زرعـ ـ ــوا أن ـظ ـمــة فـ ـي ــروس في
هـ ـ ـ ــذه األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة ،وك ـ ــان ـ ــت ت ـلــك
ال ـبــرامــج تـنـتـظــر لـحـظــة الصفر
لتبدأ العمل.
وحسب المصدر ،فإن الهجوم
سبقه مهاجمة مجموعة أخرى
ألن ـ ـظ ـ ـمـ ــة إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ت ــاب ـع ــة
ل ـ ــ«ال ـ ـح ـ ــرس الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري» ت ـش ـغــل

مـ ـحـ ـط ــات إط ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
والطائرات دون طيار ،للتضليل.
ً
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،الـ ـمـ ـت ــزامـ ـن ــة ال ـت ــي
اسـتـمــرت  5ســاعــات ،تــركــز على
األن ـظ ـم ــة ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـخــاصــة
بــالـمـصــرف ال ـمــركــزي اإليــرانــي،
األمــر الــذي يعتبر أكبر اختراق
أمني إلكتروني في تاريخ إيران.

مشاهدة أحالم
في غضون ذلــك ،ســارع وزير
االتـ ـ ـص ـ ــاالت اإلي ـ ــران ـ ــي مـحـمــد
جــواد آذري جهرمي ،أمــس ،إلى
نـفــي ت ـعــرض ب ــاده ألي هجوم
إلـكـتــرونــي فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة.
وقال آذري« :يبدو أنهم شاهدوا
حلما ،ال لم يحدث ذلك».

روحاني وشمخاني
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ج ـ ـ ـ ــدد ال ــرئـ ـي ــس
اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـس ـ ــن روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي،
أمــس ،إق ــراره بمواجهة «ظــروف
اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة صـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــة» جـ ـ ـ ــراء
العقوبات األمـيــركـيــة ،لكنه أكد
أن ب ـ ــاده س ـت ـت ـجــاوزهــا .ورأى
روح ــان ــي أن انـسـحــاب الرئيس

األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب مــن
االتـفــاق الـنــووي وإع ــادة فرضه
العقوبات على طهران جاء بعد
ضغوط من السعودية وإسرائيل.
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،أك ـ ــد أم ـيــن
المجلس األعلى لألمن القومي
علي الريجاني ،خالل استقباله
ألـكـســانــدر الفــرنـتـيـيــف مبعوث
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
بـ ــوت ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ـ ــذي اخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ج ــول ــة
خليجية أم ــس األول ،أن إي ــران
ً
ً
سترد ردا حــازمــا على الجهات
ا لـتــي تقف وراء مهاجمة ناقلة
النفط اإليرانية «سابيتي» قبالة
س ــواح ــل ال ـس ـعــوديــة ف ــي البحر
األحـمــر ،الجمعة الماضية ،بما
«يجعلهم يندمون على فعلتهم».
من جهة أخرى ،أودع حسين
ف ـ ــري ـ ــدون األخ غـ ـي ــر ال ـش ـق ـي ــق
لــروحــانــي ،سجن «إيـفـيــن» ذائــع
الصيت شمال العاصمة طهران،
بعد إدانته بقضية فساد مالي
والحكم عليه بالسجن  5سنوات
مع النفاذ.

كشف وإدانة
عـلــى صـعـيــد مـنـفـصــل ،أعـلــن
« ص ـن ــدوق تحليل المجتمعات

السياسية» (فاسابو) أن الباحث
الفرنسي روالن مــارشــال أوقــف
فــي يونيو الـمــاضــي ،فــي إيــران،
مع زميلته الفرنسية -اإليرانية
فاريبا عادلخاه.
وف ــي رســالــة مـفـتــوحــة ،قالت
إدارة الصندوق إنها وافقت على
ط ـلــب م ــن ال ـس ـل ـطــات الـفــرنـسـيــة
ال ـت ــزام الـصـمــت ح ــول التوقيف
الذي كشفته أمس األول صحيفة
«لوفيغارو».
ي ــأت ــي ذل ــك ف ــي وق ــت تــوقـفــت
ب ـش ـك ــل شـ ـب ــه نـ ـه ــائ ــي م ـ ـبـ ــادرة
ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي اي ـمــانــويــل
ماكرون ،الهادفة لتهدئة التوتر
االي ــران ــي -األم ـيــركــي عـبــر انـقــاذ
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي وال ـب ـح ــث في
ت ــوسـ ـيـ ـع ــه لـ ـيـ ـشـ ـم ــل هـ ــواجـ ــس
واشنطن.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ،عـ ـب ــرت
الحكومة الفرنسية عن إدانتها
توقيف المعارض اإليراني روح
ال ـلــه زام ،ال ــذي «يـتـمـتــع بوضع
الجـ ـ ــىء ف ــي ف ــرنـ ـس ــا» ،وأع ـل ـنــت
طهران اعتقاله في إطــار عملية
يـعـتـقــد أن ـه ــا ت ـمــت ف ــي ال ـع ــراق،
لكنها ما زالت غامضة.
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــودة
الـ ـص ــراع ب ـيــن أج ـن ـحــة ال ـن ـظــام،

أحيا الرئيس اإليراني مقترحه
إلجراء استفتاء لتوضيح المسار
السياسي لبالده.
وقـ ــال روح ــان ــي" :إذا فشلنا
في التوصل إلى حلول لقضايا
ن ـن ــاق ـش ـه ــا مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 40
ً
عاما ،يتعين أن نطالب بإجراء
استفتاء" ،في إشارة إلى الفترة
منذ الثورة اإلسالمية عام .1979
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــافـ ـ ــات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة" بـ ـي ــن الـ ـق ــوى
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ــإص ــاحـ ـيـ ـي ــن
والمتشددين في البالد يتعين
توضيحها مــن خــال تصويت،
طبقا لبيان حكومي.
وي ـب ــدو مـثــل ه ــذا الـتـصــويــت
موضوعا محرما في إيران .وقد
ً
مر  40عاما منذ االستفتاء الذي
ألغى الملكية وأقام الجمهورية
اإلسالمية.
(واشنطن ،باريس ـ ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

لبنان :جمر الموازنة يستيقظ تحت رماد الحرائق
•

دوليات

 ،2020التي بقيت حاضرة في المشهد الداخلي.
واج ـت ـم ــع مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،امـ ــس ،السـتـكـمــال
درسها ،على وقع اتصاالت سياسية ّ
توسعت
دائــرتـهــا فــي الـســاعــات الـمــاضـيــة ،فــي محاولة
لرفع العقبات التي تعترضها ،في حين استقبل
رئـيــس الحكومة سعد الـحــريــري ،أم ــس ،وزيــر
الخارجية جبران باسيل في محاولة منه إليجاد
صـيـغــة مـقـبــولــة تــرضــي جـمـيــع االطـ ــراف فيما
خص الموازنة.
فــي الـسـيــاق ،تـســاء ل رئيس مجلس النواب
نبيه ب ــري ،فــي لـقــاء «األرب ـعــاء الـنـيــابــي» أمــس:
«لماذا نعيش حالة إنكار وكأننا ال نعاني أزمة
مالية ،اقتصادية واجتماعية ،على الرغم من
توافق بإجماع المستويات الرئاسية والقيادات
ٍ
ً
المسؤولة على  22بندا في لقاء قصر بعبدا،
ً
ً
وهـ ــي إص ــاح ــات بـ ـ ــدءا م ــن الـ ـم ــوازن ــة م ـ ــرورا
بالكهرباء والغاز الى آخره من بنود؟».

وأب ــدى ب ــري اسـتـغــرابــه «إع ــادة الـبـحــث من
ج ــدي ــد ب ـم ـلــف االصـ ــاحـ ــات ،طــال ـمــا بـ ـ ّـت بـهــذا
الملف مــن ضمن البنود ال ـ  ،22وإال فليحسم
ً
الـتـصــويــت ه ــذا االمـ ــر» ،م ـشــددا عـلــى «ض ــرورة
حسم المعنيين خالل اليومين المقبلين ملفات
الموازنة واإلصالحات».
كما قال رئيس الحزب «التقدمي االشتراكي»
الـنــائــب الـســابــق ولـيــد جـنـبــاط ،عـبــر «تــويـتــر»
ّ
سيصب الحزب جهده في
أمس« :في السياسة،
دعم الرئيس الحريري في تمرير الموازنة ،على
ً
الرغم من بعض الثغرات ،بعيدا عنن السجال
حــول الـنـظــام ال ـســوري ،حيث سيكون للحزب
موقف واضح ومفصل .كفانا حرائق متنقلة».
إلى ذلك ،اعتبر رؤساء الحكومات السابقون
نجيب ميقاتي وفــؤاد السنيورة وتمام سالم،
بعد لقائهم أمــس ،أنــه «ال يجوز لمسؤول وال
ينبغي لــه أن ت ــزدوج شخصيته وأن يـمــارس

التحريض من جهة ،في حين هو جزء أساسي
من منظومة الدولة».
رئيس تيار ان
أو
لوزير
يجوز
وأكدوا أنه «ال
ْ
الحن ِث بقسمه
يحرض رئيس الجمهورية على ِ
فــي حماية الــدسـتــور ،وأن يعتبر مناسبة 13
تشرين األول إع ــادة األم ــور إلــى نقطة مــا قبل
الطائف» ،مشيرين بوضوح الى رئيس التيار
الوطني الحر وزيــر الخارجية جبران باسيل،
الذي هدد بقلب الطاولة على الجميع.
ف ــي س ـي ــاق مـنـفـصــل ،وب ـع ــد ال ـس ـجــال ال ــذي
حـصــل بـيــن وزيـ ــر الـمـهـجــريــن غ ـســان عطالله
والنائبة بوال يعقوبيان ،خالل حلولها ضيفة
مع االعالمي جورج صليبي على قناة «الجديد»،
مساء أمس األول ،أسف عطاالله في تغريدة على
حسابه عبر «تــويـتــر» ،أمــس ،الستغالل كالمه
ّ
«للسيدة يعقوبيان في غير مكانه ،وأن يأخذ
ً
ّ
منحى التعرض للمرأة وشرفها ،علما أنني لم

أقــل كلمة واحــدة في هــذا اإلطــار ،والقصد كان
الـحــديــث عــن األخ ــاق وال ـتــاريــخ فــي إطــارهـمــا
السياسي والمواقف الشعبوية غير الصادقة
ّ
وأضاف عطاالله« :أكن كل االحترام
تجاه الناس»ّ .
ّ
ّ
للمرأة ،وأؤكد أنني كما ال أقبل التعرض ألمي
ّ
والسيدات في فريق
وأختي وزوجتي وابنتي
ّ
عملي ال يعنيني التدخل في الحياة الشخصية
ّ
ّ
ألي ك ــان ،وكــلــي أســف كــذلــك أن تــأخــذ الـسـ ّـيــدة
يعقوبيان كالمي من االتجاه السياسي الى أمور
آت على ذكرها».
ومواضيع لم ِ
ّ
وكان عطاالله اتهم يعقوبيان بأنها «وصلت
الى النيابة بطريقة غير اخالقية» ،ما استدعى
ً
ً
ردا عـنـيـفــا مــن يـعـقــوبـيــان قــالــت فـيــه إن ــه «مــن
ً
غير المعقول انه كلما فاتحنا أحدا من التيار
الوطني الحر بموضوع األداء السياسي يرد
علينا بـمــواضـيــع ال ـش ــرف ،ال ـشــرف لـيــس بين
الرجلين ،إنما بالرأس وهذا ما ال تملكه».

رفض رئيس هايتي جوفونيل
مويس ،الرضوخ للمحتجين
الذين يطالبون باستقالته
ً
منذ أكثر من شهر ،وبدال من
ذلك اقترح إجراء محادثات
مع المعارضة.وقال مويس،
في مؤتمر صحافي" :تقديم
ً
استقالتي سيكون عمال غير
مسؤول ،لقد أعطيتموني
ً
تفويضا .والدستور يحدد كيف
سينتهي" .وتشهد هايتي منذ
أكثر من شهر ونصف الشهر
احتجاجات ضد الفساد ونقص
الوقود ومعدل التضخم الذي
بلغ  17في المئة.
ويطالب المتظاهرون باستقالة
الرئيس مويس ،إذ اتهموه
باختالس أموال من برنامج
بتروكاريبي النفطي الذي
حصلت هايتي بموجبه على
واردات نفط فنزويلية رخيصة.

احتجاجات اإلكوادور تطيح
قائدين عسكريين رفيعين

ّقرر الرئيس اإلكوادوري
لينين مورينو ،استبدال قائد
القيادة المشتركة للقوات
المسلحة للبالد وقائد القوات
البرية بعد أن أجبرت موجة
االحتجاجات العنيفة التي
ً
استمرت  11يوما الحكومة
على إلغاء زيادة أسعار
الوقود .وأعلن مورينو،
االثنين الماضي ،إعادة أسعار
الوقود التي ارتفعت أكثر
من الضعف بعد أن ألغت
الحكومة دعم الوقود القائم
ً
منذ  40عاما كجزء من حزمة
التقشف المتفق عليها مع
صندوق النقد الدولي.

انفصاليو كتالونيا يواصلون
احتجاجاتهم ضد إسبانيا

األردن :قرار استرجاع الباقورة والغمر «نهائي»

طائرة إسرائيلية ترش مواد إلخماد حريق اندلع أمس قرب مستوطنة ايتزهار شمال الضفة الغربية

(أ ف ب)

أعـ ـل ــن األردن ،أمـ ـ ــس ،أن ـ ــه ي ـجــري
وإسـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاورات ت ـت ـع ـل ــق
باسترجاع المملكة أراضي الباقورة
والغمر التي بقيت بتصرف إسرائيل
ً
 25عاما بموجب اتفاق السالم الموقع
بين البلدين في عام .1994
وكــان الملك عبدالله الثاني أعلن
في أكتوبر العام الماضي ،أن بالده
أبـلـغــت إســرائ ـيــل ب ـقــرارهــا اسـتـعــادة
أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة
ال ـت ـقــاء ن ـهــري األردن وال ـي ــرم ــوك في
محافظة إربــد الشمالية ،والغمر في
منطقة وادي عربة في محافظة العقبة
الجنوبية.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدر مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق ـ ـ ــورة
اإلجمالية بنحو ستة آالف دونم .أما
الغمر ،فتبلغ مساحتها نحو أربعة
كيلومترات مربعة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة
الخارجية األردنـيــة سفيان القضاة،
إن «الجانب اإلسرائيلي طلب التشاور
ً
وف ـ ـقـ ــا ل ـم ــا ن ـص ــت ع ـل ـي ــه ال ـم ـع ــاه ــدة
ودخلنا مـشــاورات حــول اإلنـهــاء ولم
تكن حول التجديد».

وأكد أن قرار المملكة «إنهاء العمل
بملحقين خاصين بالباقورة والغمر
ً
ن ـه ــائ ــي وقـ ـطـ ـع ــي» ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ــه
«بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ
 10نــوفـمـبــر  ،2019حـســب مــا نصت
اتـفــاقـيــة ال ـســام ،لــن يـكــون هـنــاك أي
تجديد أو تمديد».
وأوضـ ــح ال ـق ـضــاة أن ال ـم ـشــاورات
هــي «لالنتقال مــن المرحلة السابقة
والـتــرتـيـبــات الـســابـقــة إل ــى المرحلة
ال ـم ـق ـب ـلــة» الـمـتـعـلـقــة بـتـسـلــم األردن
المنطقتين.
وف ــي وق ــت ســابــق ،نـفــت الحكومة
األردنـ ـي ــة ص ـحــة م ــا ن ـشــرتــه وســائــل
إعالم اسرائيلية حول موافقتها على
تمديد استعمال إسرائيل لمنطقتي
الباقورة والغمر.
وكان األردن وافق خالل مفاوضات
الـ ـس ــام ع ـل ــى إبـ ـق ــاء ه ـ ــذه األراضـ ـ ــي
الـ ـح ــدودي ــة ب ـت ـصــرف اس ــرائـ ـي ــل ،ألن
اإلسرائيليين أقاموا فيها بنى تحتية
ومنشآت زراعية ،مع اعتراف إسرائيل
بسيادة األردن عليها.
ونــص الملحقان الـخــاصــان بهذه

األراض ــي الـحــدوديــة على أن يتجدد
ً
وضعها بتصرف إ ســرا ئـيــل تلقائيا
فــي حــال لــم تبلغ الحكومة األردنـيــة
قبل عــام مــن انتهاء الـمــدة ،برغبتها
باستعادتها.
واح ـتــل الـجـيــش االســرائـيـلــي بعد
ح ــرب  1967أراض ـ ــي أردن ـ ّـي ــة بينها
الغمر ،أما الباقورة أو «نهاريم» كما
ّ
يسميها اإلسرائيليون ،فقد احتلتها
ّ
اس ــرائـ ـي ــل ف ــي ع ـم ـل ـيــة ت ــوغ ــل داخ ــل
األراضي األردنية عام .1950
وجـ ـ ـ ــاء إعـ ـ ـ ــان مـ ـل ــك األردن قـ ــرار
استعادة الغمر والـبــاقــورة قبل أيــام
من مهلة محددة في الملحقينّ .
ورد
رئيس الــوزراء االسرائيلي المنتهية
واليته بنيامين نتنياهو على الفور
بأنه يريد التفاوض مع األردن حول
المسألة إلبقاء الوضع على حاله.
ووق ـ ــع األردن وإس ــرائـ ـي ــل ف ــي 26
أكتوبر  1994اتفاق سالم أنهى حالة
ً
الحرب بين البلدين استمرت عقودا،
وينتهي فيها عقد تأجير الباقورة
والغمر إلسرائيل.
(عمان ـ ـ أ ف ب ،كونا)

ّ
نظم أنصار الحركة
االنفصالية في إقليم
كتالونيا ،شمال شرقي
إسبانيا ،احتجاجات أمس،
لليوم الثالث على التوالي بعد
صدور حكم قضائي مثير
للجدل .وبدأت احتجاجات
"مسيرات من أجل الحرية"
في خمس مدن كتالونية
بهدف الوصول إلى العاصمة
اإلقليمية برشلونة الجمعة
الماضي.
وفي وقت سابق ،أصدرت
المحكمة العليا في إسبانيا
ً
أحكاما بالسجن لفترات
تتراوح بين  9سنوات و13
سنة بحق تسعة من الزعماء
االنفصاليين بتهمة إثارة
الفتنة بسبب دورهم في
إجراء استفتاء حول استقالل
اإلقليم عن إسبانيا.

دوليات 28
وارن «تحت النار» في مناظرة الديمقراطيين الرابعة
ةديرجلا
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تحقيق العزل يتقدم رغم عدم تعاون إدارة ترامب
قضية أوكرانيا
تهيمن على أداء
بايدن وساندرز
ينال دعم اوكاسيو
كورتيز

ترامب يدعو إلى
عزل آدم شيف
ونانسي بيلوسي
بتهمة االحتيال

مرسخة موقعها في مقدمة السباق لنيل
تــرش ـيــح ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي النـتـخــابــات
الرئاسة في  2020لمنافسة الرئيس دونالد
ت ــرام ــب ،واج ـه ــت ال ـمــرش ـحــة الــديـمـقــراطـيــة
ال ـس ــاع ـي ــة لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
إلـيــزابـيــت وارن ،أم ــس األول ،فــي المناظرة
الرابعة للحزب ،وابال من الهجمات من الـ.12
وهيمن ترامب على المناظرة ،بينما شن
المرشحون ا ل ــ 12هجماتهم على الرئيس،
داعين إلى عزله ،ومنتقدين سحب الجنود
األميركيين مــن ســوريــة ،وال ــذي وصفه جو
بايدن بـ«المعيب».
والتنافس متقارب جدا بين وارن ،عضوة
مجلس الشيوخ التقدمية ،ونائب الرئيس
السابق جو بايدن للفوز بترشيح الحزب،
ول ـق ـي ــت دعـ ـ ــوة وارن «ال ـم ـض ــي بـ ــإجـ ــراء ات
العزل قدما» تأييدا كبيرا لدى زمالئها على
المنصة.
وتـخـيــم إجـ ـ ــراءات ال ـع ــزل عـلــى الـسـيــاســة
األميركية منذ أسابيع ،وتتعلق بمسعى من
ترامب للضغط على أوكرانيا إلجراء تحقيق
يطال منافسه بايدن في «رئاسية» .2020
وسلطت فضيحة أوكــرانـيــا الـضــوء على
بايدن ،الذي قال إنه يعتقد أن ترامب يجب
أن يخضع إلجراءات عزل ،ونفى بشدة اتهام
الرئيس له بالتدخل شخصيا في أوكرانيا
لحماية ابنه هانتر.
لكن وارن كــانــت المرشحة الـتــي تصدت
ألقوى الهجمات من زمالئها الديمقراطيين،
مــن مـســائــل تتعلق بالمطبخ إل ــى الــرعــايــة
الصحية والضريبة وصــوال إلــى السياسة
الخارجية.
وتـفــردت وارن بدعوة الــواليــات المتحدة

«لـلـخــروج مــن الـشــرق األوسـ ــط» ،بينما ركز
منافسوها على مهاجمة قرار ترامب سحب
الجنود األميركيين من شمال سورية ،والذي
قال منتقدون إنه بمنزلة ضوء أخضر لهجوم
تركي على حلفاء واشنطن األكراد هناك.
وقــال بايدن« :هــذا معيب ،معيب ما فعله
هذا الرجل هناك» ،بينما قالت عضوة مجلس
الشيوخ كماال هــاريــس إنها «ستوقف هذا
الجنون» في حال انتخبت.
وفــي حين أن المرشحين الـثــاثــة األكثر
حظا في السبعينيات من العمر ،وجــه لهم
مديرو المناظرة أسئلة مباشرة حول مسألة
العمر الحساسة.
وردا على ســؤال عما إذا كــان السيناتور
الليبرالي بيرني ســانــدرز ( 78عــامــا) الــذي
تعرض ألزمــة قلبية خفيفة قبل أسبوعين،
بصحة تسمح لــه بمواصلة ا لـسـبــاق لعام،
شـ ــدد س ــان ــدرز ع ـلــى أنـ ــه س ـي ـخــوض حملة
«قــويــة» مــن أج ــل «طـمــأنــة» الـنــاخـبـيــن ،الفتا
إل ــى تــأيـيــد وش ـيــك م ــن شـخـصـيــة مــرمــوقــة،
أكــدت وسائل إعــام أنها عضو الكونغرس
الكسندريا اوكاسيو كورتيز.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال ب ــاي ــدن ( 76ع ــام ــا) إن
عـ ـم ــره وخـ ـب ــرت ــه الـ ــواس ـ ـعـ ــة يـ ـمـ ـث ــان قـيـمــة
«معهما تأتي الحكمة» .مــن جانبها ،أكــدت
وارن أنها «ستتخطى في العمل والتنظيم
والصمود أي شخص ،ومنهم دونالد ترامب
ونائب الرئيس مايك بنس ،أو مهما كانت
الشخصية التي يختارها الجمهوريون في
النهاية».
من ناحية أخــرى ،ورغــم الرفض المتكرر
للبيت األبـيــض الـتـعــاون مــع التحقيق ،أكد
الديمقراطيون أنهم باتوا يراكمون عناصر

متوس ً
ّ
طا وارن وساندرز في مناظرة أمس األول (رويترز)
بايدن
االتهام بهدف عزل الرئيس ،بفضل سلسلة
من جلسات االستماع في الكونغرس.
واستأنف الكونغرس ،أمــس األول ،عمله
بعد أسبوعين من التوقف ،وهي فترة استفاد
منها النواب الديمقراطيون لدفع تحقيقهم
حول الرئيس قدما.
وأعلنت بيلوسي ،خالل مؤتمر صحافي
مع آدم شيف ،الذي يرأس لجنة االستخبارات
في مجلس النواب ،استبعاد التصويت على
إيجاز التحقيق في إقالة الرئيس ،مضيفة:
«التصويت غير مطلوب .نحن هنا لكشف
الحقيقة ولنقيم دستور الواليات المتحدة.
إننا على طريق يأخذنا إلى الحقيقة وإلى

جدول زمني يحترم دستورنا».
في المقابل ،كتب ماثيو مورغان ،مستشار
بنس ،رسالة إلــى لجنة الشؤون الخارجية
واالستخبارات ولجنة الرقابة على مجلس
النواب ،وصف فيها التحقيق في إقالة ترامب
بأنه «غير ع ــادل» .واستجوب البرلمانيون
الـ ـمـ ـس ــؤول ال ــرفـ ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوى فـ ــي وزارة
الـخــارجـيــة المتخصص بـشــؤون أوكــرانـيــا،
جورج كنت.وأمس ،كان دور مايكل ماكينلي،
الــذي كان مستشارا لوزير الخارجية مايك
بومبيو قبل استقالته فــي نهاية األسبوع
الماضي .والجلسة المهمة األخرى ستنظم
ال ـي ــوم ،لــاسـتـمــاع لـلـسـفـيــر األم ـيــركــي لــدى

االتحاد األوروبي غوردون سوندالند القريب
من ترامب.
إل ــى ذل ــك ،كـتــب تــرامــب ،فــي تـغــريــدة على
«تويتر» ،أمس« ،قد تعتقد أنه ال توجد طريقة
يـمـكــن أن يـصـبــح فـيـهــا أي مــن المرشحين
ً
الديمقراطيين رئيسا للواليات المتحدة .اآلن
نــرى سبب عــدم وجــود خيار أمامهم سوى
ً
الدفع بإقالة أحد أكثر الرؤساء نجاحا بشكل
ً
غير قانوني وسخيف تماما» .وأضاف« :ما
يحدث للرئيس هو مهزلة دستورية .يجب
ع ــزل آدم شـيــف ونــان ـســي بـيـلــوســي بتهمة
االحتيال».
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة

عناد :تجاوز نيبال وتايبيه مفتاح منافسة األردن على التأهل
أكد استقراره على شكل األزرق وأوصى باستمرار «الممتاز»
أحمد حامد

حدد المدير الفني لمنتخب
الكويت لكرة القدم ثامر عناد
 5أيام فقط من أجل تجهيز
األزرق لمواجهة تايبيه في
الجولة المقبلة بالتصفيات
والمقررة  14نوفمبر
اآلسيوية ً
المقبل ،مشيرا إلى أنه سيوصي
باستمرار مسابقة الدوري
الممتاز من دون
توقف.

ثامر عناد

أكد مدرب منتخبنا الوطني
لكرة القدم ثامر عناد أنه استقر
ع ـلــى ال ـع ـنــاصــر ال ـت ــي سـيـعــول
عليها فـيـمــا تـبـقــى مــن مـشــوار
التصفيات اآلسيوية المؤهلة
لـمــونــديــال  ،2022وك ــأس آسيا
ً
 ،2023م ـش ـيــرا إل ــى أن ت ـجــاوز
تــاي ـب ـيــه ون ـب ـي ــال ف ــي م ـبــاراتــي
الـشـهــر الـمـقـبــل ( 14و 19مـنــه)
بالتصفيات مفتاح منافسات
األردن عـ ـل ــى بـ ـط ــا ق ــة ا ل ـت ــأ ه ــل
الثانية بالمجموعة الثانية.
وك ــان األزرق خ ــاض تجربة
وديـ ــة أخ ـي ــرة أم ــس األول أم ــام
تــرك ـمــان ـس ـتــان ع ـلــى اس ـتــاد
ج ـ ــاب ـ ــر ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ان ـت ـه ــت
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي
بهدف لكل فريق ،إذ تقدم
الضيوف بهدف أمانوف،
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،70وعـ ــادل
النتيجة عمر الحبيتر ،في
الدقيقة .80
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـنـ ـ ــاد،
لـ ـ ـ ـ ـ "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة"،
إ ن تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــر ب ـ ـ ــة
ت ــرك ـم ــان ـس ـت ــان
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة
إل ـ ــى ال ـج ـهــاز
الفني ،مشيرا
إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه لــم
ي ـ ـكـ ــن ي ـب ـحــث
ع ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوز
ب ـ ـقـ ــدر بـحـثــه
ع ـ ـ ـ ــن إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء
الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــة ل ـ ـكـ ــل
الالعبين المختارين،
ال ــذي ــن ل ــم يـحــالـفـهــم
التوفيق خالل الفترة
الماضية لنيل فرصة
مستحقة.

داركو يطلب «التفرغ» لألخضر
ط ـلــب م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األول
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ب ــال ـن ــادي الـعــربــي
البوسني داركو نيستروفيتش
إعفاءه من تدريب فريق الشباب
تـ ـح ــت  20سـ ـن ــة ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
بالنادي ،وذلك للتفرغ لتدريب
ال ـف ــري ــق األول وال ـتــرك ـيــز معه
في منافسات الموسم الكروي
الحالي.
وبدأ داركو الموسم الحالي
ً
م ـ ــع ال ـ ـعـ ــربـ ــي مـ ـ ــدربـ ـ ــا ل ـف ــري ــق
ً
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ل ـك ـن ــه ح ـ ـ ــل م ــؤق ـت ــا
ً
بـ ـ ــديـ ـ ــا ل ـ ـلـ ـ ـم ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
خ ـ ــوان مــارت ـي ـن ـيــز ب ـعــد إقــالـتــه
مــن تــدريــب الفريق األول رفقة
الـطــاقــم الـمـســاعــد ،وق ــد اخـتــار
داركـ ــو مــواط ـنــه ايـمـيــر توفيك
مدرب أشبال األخضر تحت 13
ً
سنة ليكون مساعدا له قبل أن
ً
يتم تعيينهما رسميا لتدريب
األخضر.
ووافق مجلس إدارة النادي
ً
العربي على طلب داركو سعيا
وراء عــامــل اس ـت ـق ــرار ال ـفــريــق،
وأس ـن ــدت م ـهــام ت ــدري ــب فــريــق
الـشـبــاب إلــى مـســاعــده توفيك،

داركو نيستروفيتش

ع ـل ــى أن تـ ـب ــدأ ال ـم ـس ــاع ــي فــي
التعاقد مع مدرب جديد يكون
ً
خلفا لألخير مع فريق األشبال.
ي ــذك ــر أن الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـع ــرب ــي
اليـ ـ ـ ــزال يـ ـب ــدي مـ ـح ــاوالت ــه فــي
تـســويــة تـعــاقــده مــع اإلسـبــانــي
ً
مــارت ـي ـن ـيــز ال ـ ــذي غ ـ ــادر أخ ـي ــرا
إلى موطنه وهدد باللجوء إلى
االتـحــاد الــدولــي لتسلم جميع
مستحقاته.

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
تـ ـ ـجـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــز عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر بـ ــدي ـ ـلـ ــة
ت ـم ـلــك ال ـك ـف ــاءة ال ـم ـط ـلــوبــة في
المباريات الــدولـيــة مكسب من
ضـمــن الـمـكــاســب ال ـتــي حققها
األزرق في المباراة الودية أمام
تركمانستان.
وك ـشــف ع ـنــاد أن ــه لــن يطلب
أي توقف إضافي قبل مواجهة
ً
الصين تايبيه المقبلة ،مؤكدا
أنه سيوصي بضرورة استمرار
مسابقة ال ــدوري الممتاز ،على
أن يكون التجمع قبل مواجهة
تايبيه بـ  5أيام فقط.
وذكـ ـ ــر أن ـ ــه س ـي ـتــاب ــع جـمـيــع
الالعبين خالل الجوالت األربع
المقبلة ،ومن ثم إعالن القائمة
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـمـ ـب ــارات ــي تــاي ـب ـيــه
ونـيـبــال ،مــؤكــدا أن بــاب األزرق
ً
ً
سيكون مفتوحا دائما لجميع
الالعبين المميزين.

منافسة ثنائية
واعتبر عناد أن فــوز األردن
في الجولة الرابعة على نيبال
بـ ـث ــاثـ ـي ــة نـ ـظـ ـيـ ـف ــة ،وص ـ ـعـ ــود
النشامى إلى وصافة المجموعة
ً
الثانية أمر متوقع ،الفتا إلى أن
المنافسة على أرض الواقع فيما
يـخــص بـطــاقــة الـتــأهــل الثانية
ع ــن ال ـم ـج ـمــوعــة تـنـحـصــر بين
ال ـك ــوي ــت واألردن وسـ ــط تـقــدم
أستراليا نحو الصدارة ،معربا
عن أمله أن تكلل مساعى األزرق
فــي مــواجـهـتــي تايبيه ونبيال
بالفوز ،ثم التجهيز لمواجهتي
أستراليا واألردن.

عقد جديد
وعـ ــن ال ـج ــدي ــد ف ـي ـمــا يخص
م ـه ـم ـتــه ك ـم ــدي ــر ف ـن ــي لـ ـ ــأزرق،

أشبال األبيض
يكتسح خيطان
انتهى ديــربــي دوري األشـبــال
تحت  13سنة لكرة القدم بالتعادل
اإليجابي بين القادسية والعربي
بهدف لكل منهما في المباراة التي
جمعت بينهما مساء أمس األول
عـلــى ملعب الـعــربــي الـفــرعــي رقــم
 ،2فــي الجولة السادسة مــن عمر
المسابقة ،ليتقاسم الفريقان نقاط
المباراة ،ويستمران في الشراكة
بصدارة الترتيب ،ولكل منهما 16
نقطة مع أفضلية لألصفر بفارق
األهداف.
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ،اسـتـغــل
الـ ـك ــوي ــت ،تـ ـع ــادل ال ـم ـت ـصــدريــن،
ّ
وق ــل ــص ال ـ ـفـ ــارق م ـع ـه ـمــا لـنـقـطــة
واح ـ ــدة ،إذ رف ــع رص ـي ــده إل ــى 15
نقطة إثر فوزه الكبير على خيطان
- 8صفر .وأسفرت باقي مباريات
الـ ـج ــول ــة ع ـ ــن ف ـ ـ ــوز ب ـ ــرق ـ ــان عـلــى
السالمية  ،2-3وت ـعــادل الجهراء
وكاظمة  ،2-2والنصر واليرموك
 ،3-3وفــوز الشباب على الساحل
ً
 ،1-4وأخ ـي ــرا اكـتـســاح التضامن
للفحيحيل  -8صفر.

جانب من مباراة الكويت وتركمانستان (تصوير نوفل إبراهيم)
ك ـشــف أنـ ــه ل ــم ي ـط ــرأ أي جــديــد
على عقده الــذي ينتهي الشهر
ً
ً
الجاري بصفته مدربا مساعدا،
معربا عن ثقته بمجلس إدارة
االت ـح ــاد بـقـيــادة الـشـيــخ أحمد
اليوسف ونائبه أحمد عقلة وما
يقدمونه لألزرق من دعم خالل
الفترة الماضية.
كـمــا أش ــاد بــأع ـضــاء اللجنة
الفنية بـقـيــادة خــالــد الـشـمــري،
ال ــذي ــن دع ـم ــوه ك ـم ــدرب وطـنــي
لنيل شرف قيادة األزرق ،معربا
عن أمله أداء مهمته على أكمل
وجه.

أستراليا تسحق تايبيه و«ثالثية» للنشامى بشباك نيبال
سـ ـح ــق ال ـم ـن ـت ـخ ــب األس ـ ـتـ ــرالـ ــي ل ـك ــرة
ال ـق ــدم مـضـيـفــه مـنـتـخــب تــايـبـيــه بسبعة
أه ــداف مقابل فــي الـمـبــاراة الـتــي جمعت
بينهما أمس األول في الجولة الرابعة من
منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات
المشتركة المؤهلة لـكــأس الـعــالــم 2020
وكأس آسيا .2023
سجل أهداف المنتخب األسترالي آدم
تاجرات "هدفين" في الدقيقتين  12و،19

فوز طائرة القادسية والكويت والعربي والجهراء
●

محمد عبدالعزيز

اسـتـهــل ال ـفــريــق األول للكرة
الطائرة بنادي القادسية مشواره
في بطولة االتحاد بفوز مستحق
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــل ب ـث ــاث ــة أشـ ــواط
لـشــوط واح ــد فــي الـمـبــاراة التي
ج ـم ـع ـت ـه ـمــا ،أم ـ ــس األول ،عـلــى
صــالــة يــوســف الشاهين بنادي
كــاظـمــة ف ــي اف ـت ـتــاح الـمـجـمــوعــة
األولى للمسابقة ،وجاءت نتائج
األشواط كالتالي (،15-25 ،17-25
.)12-25 ،25-21
وأسفرت نتائج باقي مباريات
الجولة األولى التي جرت ،أمس
األول ،عـ ــن ف ـ ــوز الـ ـك ــوي ــت عـلــى
اليرموك بثالثة أشواط مقابل ال
شيء (  ،)9-25 ،20-25 ،15-25كما
ً
ً
ان ـتــزع الـعــربــي ف ــوزا صـعـبــا من
نـظـيــره الـشـبــاب بـثــاثــة أش ــواط
لـشــو طـيــن (-22 ،20-25 ،25-23
 ،)10-15 ،16-25 ،25وذلــك ضمن
المجموعة األولى من البطولة.
وفي المجموعة الثانية تغلب
ال ـج ـه ــراء ع ـلــى ب ــرق ــان بنتيجة

الساعة  6.30مــن مساء بعد غد
على صالة كاظمة.

رمضان :بداية قوية

ضربة ساحقة قدساوية وحائط صد من العبي الساحل
ثــاثــة أشـ ــواط دون رد (،17-25
.)13-25 ،13-25
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ت ـ ـسـ ــاوى
ال ـك ــوي ــت وال ـق ــادس ـي ــة وال ـعــربــي
ب ــرص ـي ــد واح ـ ــد (ن ـق ـط ـت ــان) فــي
صدارة المجموعة األولى ،بينما
اكتفت أندية الشباب والساحل

العرادة :تجهيزات بمواصفات عالمية
الستضافة «آسيوية البولينغ»
تتواصل استعدادات الكويت
ون ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـب ــولـ ـيـ ـن ــغ ،ب ــرئ ــاس ــة
الـشـيــخ طــال الـمـحـمــد ،الفتتاح
ب ـطــولــة آس ـيــا  25ب ـم ـشــاركــة 28
دول ــة ،وال ـم ـقــرر أن تستضيفها
الـ ـك ــوي ــت األحـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،كـمــا
تتواصل استعدادات المنتخبين
الكويتيين لـلــرجــال والـسـيــدات،
مـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ــل ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان م ـ ـشـ ــاركـ ــة
إيجابية تليق بسمعة الكويت،
وســط نـجــوم اللعبة مــن الـقــارة
اآلسيوية.
وق ـ ـ ـ ــال أم ـ ـيـ ــن س ـ ــر ن ـ ــادي
البولينغ ومدير المنتخبات
س ــال ــم ال ـ ـعـ ــرادة إن الـعـمــل
ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ـ ــدم وسـ ـ ـ ـ ـ ــاق م ـن ــذ
ّ
تسلم مــر كــز البولينغ في
ال ـســال ـم ـيــة ق ـب ــل  6أش ـه ــر،
إلت ـ ـ ـمـ ـ ــام كـ ـ ــل الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
الالزمة وبمواصفات عالمية
لتحقيق ا سـتـضــا فــة تليق
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـكـ ــويـ ــت وراعـ ـ ــي
ال ـب ـطــولــة رئ ـي ــس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك.

وأض ــاف أن جميع األجـهــزة
ال ـتــي تـسـتـخــدم ف ــي ال ـب ـطــوالت
العالمية تم العمل على جلبها،
مشيدا بإمكانات مركز البولينغ
وبــالـمــواصـفــات العالمية التي
يتمتع بها.
وب ـ ـ ّـي ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرادة أن ص ــال ــة
ال ـ ـبـ ــول ـ ـي ـ ـنـ ــغ وب ــالـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
الحالية ستكون جاهزة أيضا
الس ـت ـض ــاف ــة ب ـط ــول ـت ــي ال ـعــالــم
للرجال والسيدات لفئتي الفردي
عام  2020والفرق "مجمع" عام
.2021
وع ــن اس ـت ـع ــدادات منتخبي
الـ ـك ــوي ــت لـ ـل ــرج ــال والـ ـسـ ـي ــدات
في البطولة ،قــال الـعــرادة الذي
يـتــولــى الـمـســؤولـيــة الـمـبــاشــرة
منتخب الرجال إن الجهاز
على
ّ
الـفـنــي كــثــف االس ـت ـع ــدادات من
أج ـ ــل الـ ـظـ ـه ــور ب ـ ـصـ ــورة الئ ـقــة
ف ــي ال ـب ـطــولــة ،ع ـبــر مـعـسـكــرات
خـ ــارج ـ ـيـ ــة ف ـ ــي هـ ــونـ ــج ك ــون ــغ،
والدنمارك ،والسويد.
وأض ــاف أن األج ـهــزة الفنية
في منتخبي الرجال والسيدات

وجاكسون إيرفين "هدفين" في الدقيقتين
 34و ،36وهـ ـ ــاري س ــوت ــار "ه ــدف ـي ــن" في
الدقيقتين  73و 88وجيمي ماكالرين في
الدقيقة  ،84في حين سجل هدف حفظ ماء
الوجه لتايبيه تشين ييوي في الدقيقة .21
وف ـ ــي مـ ـب ــاري ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــة نـفـسـهــا
استعاد منتخب األردن نغمة االنتصارات
وت ـجــاوز ضيفه نـيـبــال بـثــاثـيــة دون رد
على استاد عمان الدولي ،سجلها فراس

شلباية مــن ركـلــة ج ــزاء ،وأحـمــد عرسان
وبـهــاء فيصل فــي الــدقــائــق  54و 78و87
على الترتيب.
ورفع المنتخب األسترالي رصيده إلى
 9ن ـقــاط ف ــي صـ ــدارة ال ـتــرت ـيــب ،ف ــي حين
صـعــد المنتخب األردنـ ــي إل ــى الــوصــافــة
برصيد  7نـقــاط ،ومــن األزرق برصيد 4
نقاط ،وظــل منتخبا تايبيه ،ونيبال من
دون نقاط.

فرصة ممتازة

ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي م ـح ـمــد
الجناحي ،واألسترالي أنــدروا،
وال ـ ـكـ ــوري ت ــي جـ ــي ،والـ ـم ــدرب
الــوطـنــي إي ــاد الـعـمـيــري ،تعمل
بجد واجتهاد ،مشيدا بعطاءات
الالعبين ورغبتهم في تقليص
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوارق الـ ـفـ ـنـ ـي ــة م ـ ــع الع ـب ــي
شــرق آسـيــا الــذيــن دخـلــوا عالم
االح ـ ـ ـتـ ـ ــراف مـ ـن ــذ وقـ ـ ــت ب ـع ـيــد،
وباتوا أبطاال للعالم.

زار خليل إبراهيم ،نائب رئيس
االتـ ـح ــاد ،وع ـبــدالــرح ـمــن الـخـبــاز
أمين السر العام ،والمدير الفني
للمنتخب الوطني عادل التالتلي
فريق كرة السلة بنادي الكويت،
وحـ ـض ــرا الـ ـت ــدريـ ـب ــات ،لـ ـم ــؤازرة
الفريق قبل السفر إلــى المغرب،
للمشاركة فــي البطولة العربية
لألندية األبطال.
واطمأن الجميع على جاهزية
فريق الكويت لخوض مباريات
الـ ـبـ ـط ــول ــة ،حـ ـي ــث يـ ـ ـش ـ ــارك ب ـعــد
عــودة أنــديــة السلة إلــى المحافل
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،بـ ـع ــد رفـ ـ ــع ال ـح ـظــر
الـمـفــروض على السلة الكويتية
من االتحاد الدولي.
وح ـ ـ ـ ــث إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم وال ـ ـخ ـ ـبـ ــاز
والتالتلي الالعبين على تقديم
األف ـضــل خ ــال الـبـطــولــة ،لعكس
تطور السلة الكويتية ،وتحقيق
نتيجة إيجابية خــال البطولة،
السـيـمــا أن األب ـيــض حـقــق خــال
البطوالت السابقة المركز الثالث
عدة مرات.

مباراتان في افتتاح التصفيات
اآلسيوية لـ «اليد» في الدوحة
واع ـ ـتـ ــرف ب ـ ــأن م ـه ـم ــة أزرق
الـ ـب ــولـ ـيـ ـن ــغ لـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــون س ـه ـلــة
لتحقيق الذهب وسط مشاركة
أب ــرز أب ـط ــال ال ـق ــارة اآلس ـيــويــة،
مــؤكــدا أن األه ــم هــو االحـتـكــاك
ب ـ ــأبـ ـ ـط ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم وال ـ ـظ ـ ـهـ ــور
بمستوى الئق.

سالم العرادة

واليرموك بنقطة الخسارة ،في
حين تصدر الجهراء المجموعة
الثانية بنقطتين ،وبقي برقان
بنقطة واحدة.
يــذكــر أن ــه ت ــم تــأج ـيــل م ـبــاراة
كاظمة مع الصليبيخات ضمن
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ل ـت ـقــام في

وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة
المسابقات في االتحاد د .مشعل
رم ـضــان ،عــن سـعــادتــه بالبداية
القوية للموسم الـجــديــد ،قائال:
"لجنة المسابقات تعمل جاهده
على توفير سبل النجاح لجميع
األنــديــة وتـطــويــر الـلـعـبــة بشكل
عـ ـلـ ـم ــي مـ ـقـ ـن ــن ،وذل ـ ـ ـ ــك ل ـخ ــدم ــة
المنتخبات الوطنية في الفترة
المقبلة".
وأضـ ــاف رم ـض ــان "أع ـت ـقــد أن
األندية بدأت تشعر بحجم الجهد
ال ـم ـب ــذول م ــن االتـ ـح ــاد ولـجــانــه
ً
العاملة ،خصوصا المسابقات
بعد أسـبــوع الـتــدريــب المشترك
ال ــذي تــم تنظيمه خ ــال الـفـتــرة
الماضية ألندية الدرجة األولى،
ً
وان ـع ـك ــاس ذلـ ــك اي ـج ــاب ـي ــا عـلــى
مـسـتــويــات األن ــدي ــة ف ــي افـتـتــاح
بطولة االتحاد.

الخباز والتالتلي
يؤازران سلة الكويت

وعـ ـ ــن مـ ـش ــارك ــة ال ــاعـ ـب ــات،
قــال الـعــرادة إن البطولة فرصة
م ـم ـت ــازة لـت ـح ـق ـيــق االس ـت ـف ــادة
ال ـق ـصــوى ،واالح ـت ـكــاك بأفضل
الــاعـبــات على مستوى الـقــارة
اآلسيوية.
وأض ـ ــاف أن أزرق الـسـيــدات
خـ ـ ـ ــاض أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا مـ ـعـ ـسـ ـك ــرا فــي
الـ ـبـ ـح ــري ــن ،ح ـ ـ ــاول مـ ــن خ ــال ــه
الجهاز الفني و ضــع اللمسات
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة لـ ـضـ ـم ــان م ـش ــارك ــة
إيـجــابـيــة ،وال ـظ ـهــور بـمــا يليق
بأصحاب األرض.

تنطلق اليوم التصفيات
اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ال ـ ـيـ ــد
المؤهلة ألولمبياد طوكيو
 ،2020وا ل ـت ــي تحتضنها
العاصمة القطرية الدوحة
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ـ ــاالت
ا لـ ـ ــد ح ـ ـ ـيـ ـ ــل حـ ـ ـت ـ ــى  26م ــن
الشهر ا ل ـجــاري ،بمشاركة
 8مـنـتـخـبــات ه ــي الـكــويــت
وال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن وك ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا
ال ـج ـنــوب ـيــة وإي ـ ـ ــران وق ـطــر
والسعودية والهند وهونغ
كونغ.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــص مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــا
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــد
ً
ال ـي ــوم ف ــي ال ــراب ـع ــة ع ـصــرا
ش ــري ــط اف ـت ـت ــاح م ـب ــاري ــات
ال ـت ـص ـف ـي ــات ،وي ـل ـي ـه ــا فــي
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مـ ـس ــاء مـ ـب ــاراة
أخرى تجمع منتخبي قطر
صــاحــب الـضـيــافــة وهــونــغ
ك ــون ــغ ض ـم ــن ال ـم ـج ـمــوعــة
األولى.
في حين يبدأ منتخبنا
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــواره ف ــي

الـتـصـفـيــات اآلس ـيــويــة أم ــام
نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــره ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ـ ـنـ ــي غ ـ ــدا
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ،ثـ ـ ــم يـ ـلـ ـتـ ـق ــي فــي
مباراته الثانية مع منتخب
كــور يــا الجنوبية األ ح ــد 20
أ كـتــو بــر ،ويختتم مبارياته
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـت ـ ـم ـ ـه ـ ـيـ ــدي
(الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات) بـ ـم ــاق ــاة
منتخب إ ي ــران يــوم الثالثاء
 22أ كـ ـت ــو ب ــر ،و يـ ـت ــأ ه ــل أول
وثاني كل مجموعة لنصف
النهائي والــذي يقام في 24
ا ل ـجــاري ،بحيث يلتقي فيه
أول الـمـجـمــوعــة األولـ ــى مع
ث ــان ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة،
وأول ا ل ـم ـج ـم ــو ع ــة ا ل ـثــا ن ـيــة

مع ثاني المجموعة األولى،
ويتواجه الفائزان في نصف
النهائي بالمباراة النهائية
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـلـ ـق ــب
وبطاقة التأهل لالولمبياد،
وذ لـ ـ ـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ـ ــوم  26أ ك ـ ـتـ ــو بـ ــر
الجاري.
وكان األزرق بدأ تدريباته
أ م ـ ـ ـ ــس األول عـ ـ ـل ـ ــى ص ــا ل ــة
الــدح ـيــل ع ـقــب وص ــول ــه إلــى
ً
الدوحة قادما من تركيا بعد
نهاية المرحلة األ خـيــرة من
تحضيراته للتصفيات.

مباراتا اليوم
الوقت

المباراة

4.00

السعودية × الهند

6.00

قطر × هونغ كونغ

٣٠

رياضة

ةديرجلا
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إسبانيا تلحق بركب المتأهلين
وسويسرا تؤجل تأهل أيرلندا
تأهلً المنتخب اإلسباني
رسميا لنهائيات بطولة أمم
أوروبا لكرة القدم (يورو
 )2020عقب تعادله 1-1
أمام مضيفه السويدي
أمس األول ضمن منافسات
المجموعة السادسة
بالتصفيات ،والتي شهدت
ً
أيضا تعادل رومانيا مع النرويج
 1-1وفوز جزر فارو على
مالطة -1صفر.

الفوز بكأس
أوروبا 2020
ً
سيكون كافيا
لي

مانشيني

ل ـح ــق ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلس ـب ــان ــي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ــرك ــب الـمـتــأهـلـيــن
للنهائيات بـتـعــادلــه الـقــاتــل مع
م ـض ـي ـفــه الـ ـس ــوي ــدي  1-1أم ــس
األول ف ــي ال ـج ــول ــة ال ــراب ـع ــة من
منافسات المجموعة السادسة
في تصفيات كأس أوروبا .2020
وبـ ـ ــاتـ ـ ــت إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا سـ ـ ــادس
مـنـتـخــب يـبـلــغ ال ـن ـهــائ ـيــات بعد
ب ـل ـج ـي ـك ــا وإيـ ـط ــالـ ـي ــا وروس ـ ـيـ ــا
وبولندا وأوكرانيا ،التي ضمنت
ت ــأه ـل ـه ــا ف ــي االيـ ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة،
بينما حرمت سويسرا ضيفتها
جمهورية أيرلندا حسم بطاقتها
عندما تغلبت عليها -1صفر.
أنقذ مهاجم فالنسيا رودريغو
مورينو منتخب بالده إسبانيا
من خسارته األولى بالتصفيات
بـتـسـجـيـلــه ه ـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل فــي
م ــرم ــى مـضـيـفــه ال ـس ــوي ــدي 1-1
في سولنا.
وكــانــت الـســويــد فــي طريقها
إل ـ ــى إل ـ ـحـ ــاق الـ ـخـ ـس ــارة األول ـ ــى
بإسبانيا في التصفيات عندما
تـقــدمــت ب ـهــدف م ــارك ــوس بـيــرغ
( ،)50ل ـكــن رودريـ ـغ ــو مــوري ـنــو،
ب ــدي ــل ت ـيــاغــو ألـ ـك ــانـ ـت ــارا ،نجح
فــي الــدقـيـقــة الـثــانـيــة مــن الــوقــت
بــدل الضائع فــي إدراك التعادل
إلسبانيا التي عززت موقعها في
الصدارة برصيد  20نقطة ،بفارق
خمس نقاط أمام السويد وست
نقاط أمام رومانيا التي سقطت
فــي فــخ ال ـت ـعــادل أم ــام ضيفتها
النرويج  1-1أيضا.
وعوضت إسبانيا ،بطلة أعوام
 1964و 2008و ،2012إهــدارهــا
ال ـفــرصــة األولـ ــى لـحـســم الـتــأهــل
السبت الماضي عندما سقطت
فــي فــخ التعادل أمــام مضيفتها

الـنــرويــج  1-1فــي الــوقــت القاتل،
وحافظت على سجلها الخالي
مــن الـخـســارة أم ــام السويد منذ
 ،2006ولحقت بركب المتأهلين.
وكانت إسبانيا التي خاضت
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ف ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب ق ــائ ــده ــا
س ـ ـيـ ــرخ ـ ـيـ ــو رامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ب ـس ـب ــب
اإلي ـق ــاف ،ال ـطــرف األف ـضــل أغلب
ف ـت ــرات ال ـم ـب ــاراة ح ـيــث سنحت
لمهاجميها العديد من الفرص
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـل ـت ـس ـج ـيــل ف ـش ـلــوا
فــي ترجمتها إلــى أه ــداف حتى
ال ــدق ـي ـق ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن ال ــدق ــائ ــق
األربع من الوقت بدل الضائع.
وفي المجموعة ذاتها ،كانت
رومــانـيــا فــي طريقها إلــى الفوز
عـلــى ضيفتها ا ل ـنــرو يــج عندما
تقدمت بهدف ألكسندر ميتريتا
( ،)62لكن النرويج فعلتها مجددا
ب ـ ـ ـ ــإدراك الـ ـتـ ـع ــادل فـ ــي الــدق ـي ـقــة
الثانية مــن الــوقــت بــدل الضائع
عبر ألكسندر سورلوث.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـن ـ ــروي ـ ــج أدركـ ـ ـ ــت
الـ ـتـ ـع ــادل فـ ــي م ــرم ــى إس ـبــان ـيــا
السبت فــي الدقيقة الــرابـعــة من
ال ــوق ــت بـ ــدل ال ـض ــائ ــع م ــن ركـلــة
جزاء.
وأبقت النرويج على حظوظها
برفع رصيدها إلى  11نقطة في
المركز الرابع بفارق  3نقاط خلف
رومانيا و 4نقاط خلف السويد.
وتلعب النرويج مع جزر فارو
في الجولة التاسعة التي تشهد
قمة بين رومانيا والسويد في 14
نوفمبر المقبل.

سويسرا تدخل الصراع
د خــل المنتخب السويسري
ب ـقــوة فــي ال ـص ــراع عـلــى إحــدى

ألكانتارا العب منتخب إسبانيا يتخطى أولسن حارس مرمى السويد
ب ـطــاق ـتــي ال ـم ـج ـمــوعــة الــراب ـعــة
ال ــى الـنـهــائـيــات ،حــارمــا ضيفه
األيرلندي حسم تأهله بالفوز
عليه -2صفر في جنيف.
ودخـ ـ ــل ال ـم ـن ـت ـخ ـبــان ال ـل ـقــاء
وســوي ـســرا فــي ال ـمــركــز الـثــالــث
برصيد  8نقاط من  5مباريات،
وب ـف ــارق  4ع ــن ك ــل م ــن أيــرلـنــدا
المتصدرة والدنماركي الثانية.
وت ــدي ــن ســوي ـســرا ب ـفــوزهــا الــى
ه ــاري ــس سـيـفـيــروفـيـتــش ال ــذي
مهد الطريق أمامها بهدف منذ
الدقيقة  16بتسديدة أرضية من
خارج المنطقة.
وأضـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــت س ـ ــوي ـ ـس ـ ــرا ف ــي
الـشــوط الثاني ركلة جــزاء عبر
ريكاردو رودريغيز بعد لمسة
يــد فــي المنطقة أدت ال ــى طــرد
شـ ـيـ ـم ــوس ك ــولـ ـم ــان ب ـ ــاالن ـ ــذار
ال ـثــانــي ( ،)77ق ـبــل أن يـهــديـهــا
شــايــن دافـ ــي ه ــدف االطـمـئـنــان

رودريغو :حققنا الهدف الرئيسي
قـ ـ ـ ــال رودري ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــو مـ ــوري ـ ـنـ ــو،
م ـه ــاج ــم إس ـب ــان ـي ــا ال ـ ــذي مـنــح
بالده التأهل رسميا لنهائيات
أمم أوروبا (يورو  )2020بهدف
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل ال ـ ـقـ ــاتـ ــل ف ـ ــي ش ـب ــاك
ا ل ـ ـسـ ــو يـ ــد ( ،)1-1إن "ا ل ـ ـهـ ــدف
ال ــرئ ـي ـس ــي ت ـح ـق ــق" ،م ــؤك ــدا أن
ال ــوق ــت أم ــام ـه ــم اآلن م ــن أج ــل
مواصلة التطور والنضج حتى
موعد انطالق البطولة.
وق ـ ــال م ـهــاجــم فــالـنـسـيــا في
ت ـصــري ـحــات ت ـل ـفــزيــون ـيــة عقب
المباراة التي احتضنها ملعب
(فريندز أرينا) أمس األول ضمن
الـمـجـمــوعــة ال ـســادســة" :سعيد
بــا لـتــأ هــل ،كنا نستحق نتيجة
أفـ ـض ــل بــال ـن ـظــر ألداء ال ـش ــوط
األول ،صـنـعـنــا ف ــرص ــا عــديــدة
ك ــان ــت كـفـيـلــة ب ـج ـعــل ال ـم ـب ــاراة
أكثر سهولة ،الهدف الرئيسي
تحقق".
وتــابــع ال ــاع ــب ،ال ــذي شــارك

كبديل بعد أن اشتكى مــن آالم
ع ـض ـل ـي ــة ،ول ـك ـن ــه ف ــي ال ـن ـهــايــة
ساهم بنزوله في هدف التأهل،
"ك ـن ــت أع ــان ــي م ـنــذ ف ـت ــرة آالم ــا
عضلية ،وشاركت بعض الوقت
ف ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــران خ ـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
الماضي ،وأمس شعرت ببعض
األلم ،المدرب أراد اليوم تجربة
عناصر أخرى ،ولم أكن سليما
ت ـمــامــا .تـمـكـنــت م ــن الـمـشــاركــة
بـ ـع ــض الـ ــوقـ ــت فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة،
وأشكره على هذه الثقة".
وأتـ ـ ـ ــم صـ ــاحـ ــب الـ ـ ـ ـ ــ 28ع ــام ــا
"بالطبع الجميع سيتحدث عن
أننا دون المستوى إذا لــم نفز
بجميع المباريات .هذا طبيعي
ألننا نمثل أحد أفضل منتخبات
العالم ،ولكن األهــم هو التأهل.
اآلن ا ل ــو ق ــت أ م ــا م ـن ــا للتحسن
ومواصلة عملية التطور"( .إفي)

بيلوتي :لعبنا بالعقلية المناسبة
أكد أندريا بيلوتي ،مهاجم المنتخب اإليطالي
لـكــرة ال ـقــدم ،أن الـســر فــي ال ـفــوز الـســاحــق -5صـفــر
على مضيفه منتخب ليشتنشتاين ،أمــس األول،
في تصفيات كأس األمم األوروبية القادمة (يورو
 ،)2020هو التزام الفريق بتعليمات مديره الفني
روبرتو مانشيني.
وقال بيلوتي" :لعبنا بالعقلية المناسبة .جميع
الــاعـبـيــن ال ـتــزمــوا بـتـعـلـيـمــات ال ـم ــدرب (روب ــرت ــو
مانشيني) بنسبة  100في المئة".
وس ـجــل بـيـلــوتــي هــدف ـيــن ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي،
ليسهم في الفوز الكبير على أصحاب األرض.
وأضاف" :نريد جميعا الثأر ،بعدما حدث
قبل عامين" ،فــي إش ــارة إلــى فشل الفريق
في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018
بروسيا ،ليغيب عن المونديال للمرة
األولى منذ عقود طويلة.
(د ب أ)

بـعــد أن ح ــول ال ـكــرة عــن طريق
الخطأ في مرمى حارسه (.)90+3
وكــانــت الـفــرصــة قــائـمــة أمــام
أيـ ــرل ـ ـنـ ــدا ل ـح ـس ــم ت ــأه ـل ـه ــا فــي
حـ ـ ــال ع ــودتـ ـه ــا م ـن ـت ـص ــرة مــن
جنيف ،لكن معاناتها في هذه
ال ـت ـص ـف ـي ــات خ ـ ـ ــارج ق ــواع ــده ــا
تواصلت ،إذ عجزت عن تحقيق
ال ـ ـفـ ــوز ب ـع ـي ــدا عـ ــن ج ـم ـهــورهــا
إال فــي مــرة واح ــدة فــي الجولة
االفتتاحية ،على حساب منتخب
جبل طارق المتواضع (-1صفر).

فنلندا تعزز حظوظها
ع ـ ـ ـ ــززت فـ ـنـ ـلـ ـن ــدا ح ـظ ــوظ ـه ــا
بالمشاركة الكبرى األول ــى في
تــاريـخـهــا ،وذل ــك بـفــوزهــا على
ضيفتها أر مـيـنـيــا ،منافستها
األساسية على البطاقة الثانية
للمجموعة العاشرة-3 ،صفر.

وتدين فنلندا ،التي لم يسبق
لها المشاركة في كأس أوروبــا
أو كأس العالم ،بفوزها الخامس
إل ــى تيمو بــوركــي ال ــذي سجل
ثنائية فــي الـشــوط الثاني (61
و ،)88بـعــد أن وض ــع فــريــدريــك
ي ــان ـس ــن أص ـ ـحـ ــاب األرض فــي
المقدمة خالل الشوط األول (.)31
ورفعت فنلندا رصيدها الى
 15ن ـق ـطــة ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـثــانــي
ب ـ ـفـ ــارق  5نـ ـق ــاط عـ ــن أرم ـي ـن ـيــا
ال ـثــال ـثــة ،مـسـتـفـيــدة عـلــى أكـمــل
وجــه مــن الخدمة التي قدمتها
لـ ـه ــا ال ـ ـيـ ــونـ ــان ب ـ ـفـ ــوزهـ ــا ع ـلــى
ض ـي ـف ـت ـهــا ال ـب ــوس ـن ــة ب ـهــدف ـيــن
إليفانغيلوس بافليديس ()30
وعدنان كوفاشيفيتش ( 88خطأ
فــي مرمى ب ــاده) ،مقابل هدف
لعامر غوجاك (.)35
وأصبحت أرمينيا والبوسنة
بهاتين الهزيمتين متخلفتين

فوز ساحق إليطاليا
وفـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا،
ح ــاف ــظ ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإليـ ـط ــال ــي،
المنتشي من تأهله السبت الى
النهائيات القارية ،على سجله
المثالي بتحقيقه فــوزه الثامن
ت ــوالـ ـي ــا ،وجـ ـ ــاء خـ ـ ــارج مـلـعـبــه
على ليشتنشتاين المتواضعة
-5صفر تناوب على تسجيلها
برناردو برنارديسكي ( )2أندريا
بيلوتي ( 70و )2+90وأليسيو
روم ــانـ ـي ــول ــي ( )77وس ـت ـي ـفــان
الشعراوي (.)77

ً
مورينو :سعيد جدا بالالعبين
أب ـ ــدى روبـ ـ ــرت م ــوري ـن ــو ،ال ـم ــدي ــر الـفـنــي
إلسـبــانـيــا ،سـعــادتــه بــالـتـعــادل ال ــذي حققه
م ـن ـت ـخ ــب ب ـ ـ ـ ــاده أم ـ ـ ـ ــام م ـض ـي ـف ــه الـ ـس ــوي ــد
( )1-1وضمان التأهل رسميا لنهائيات أمم
أوروب ــا (ي ــورو  ،)2020مشيدا ب ــأداء العبيه
الذين استعادوا الصورة الطبيعية لهم عقب
المباراة الماضية أمام النرويج والتي انتهت
أيضا بنفس النتيجة.
وق ـ ـ ــال م ــوريـ ـن ــو فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات خ ــال
المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه
ملعب (فريندز أرينا)" :نحن سعداء جدا ،كرة
القدم تقاس بالنتائج ،وأعتقد أننا حطمنا
سيناريوهات عديدة في الدقيقة األخيرة.
ولكني كنت سأشعر بأشياء طيبة بداخلي
حتى لو كنا خسرنا .صححنا األخطاء التي
ارتكبناها أم ــام الـنــرويــج .استحوذنا على
الكرة فترات طويلة ،وطبقنا الضغط العالي".
وأبدى المدرب الشاب ( 42عاما) "سعادته"
بشكل عام بــأداء الفريق ،مضيفا أنه يشعر
بـ"التميز" المتالكه مجموعة مــن الالعبين
تتيح له إحداث تغييرات عديدة ،كما أنه لم
ينس اإلشــادة بمنتخب السويد "المنافس

مدرب بلغاريا يعتذر إلنكلترا
ق ـ ـ ــدم ك ــراسـ ـيـ ـمـ ـي ــر بـ ــاالكـ ــوف
مــدرب بلغاريا اعتذارا لمنتخب
انكلترا ،بعد تصرفات عنصرية
من الجماهير في صوفيا تجاه
العـبـيــن أص ـح ــاب ب ـشــرة س ــوداء
بــال ـفــريــق الـ ــزائـ ــر ،خـ ــال م ـب ــاراة
بتصفيات بـطــولــة أوروبـ ــا لكرة
القدم  2020يوم االثنين الماضي.
وحققت إنكلترا فــوزا ساحقا
6صفر في أثقل هزيمة لبلغارياعلى أرضها ،لكن المباراة شهدت
إســاء ات عنصرية شملت القيام
بالتحية النازية ،وترديد أصوات
الـ ـق ــردة ،م ــا تـسـبــب ف ــي تــوقـفـهــا
خالل الشوط األول.
وب ـ ـ ـ ـ ــدأ االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي
للعبة إج ــراء ات انضباطية ضد
بلغاريا بينما قال باالكوف إنه
لم يسمع أي إساءة عنصرية من
المدرجات لكنه اعتذر ،عبر بريد
الكتروني إلــى صحافيين أمس

بفارق  5نقاط عن فنلندا التي
باتت مهمتها أسهل ،إذ تلتقي
في الجولة المقبلة قبل األخيرة
مع ليشتنشتاين على أرضها،
ب ـي ـن ـم ــا تـ ـلـ ـع ــب الـ ـب ــوسـ ـن ــة مــع
إيطاليا ،وأرمينيا مع اليونان.

األول ،ع ــن ت ـص ــرف الـجـمــاهـيــر.
وقـ ــال ب ــاالك ــوف "أدي ـ ــن بـشــدة
وأرفـ ـ ـ ـ ــض الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ك ـس ـلــوك
يتعارض مع العالقات البشرية
الحديثة .إنه سلوك من الماضي
ويجب القضاء عليه لألبد".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف "بـ ـصـ ـفـ ـت ــي مـ ـ ــدرب
الـفــريــق الــوطـنــي اع ـتــذر لالعبي
انكلترا ولكل من شعر بضرر".

الذي أطاح بمنتخبات كبيرة في المونديال
الماضي".
وب ــرر الـمــدرب الكتالوني هـبــوط أداء "ال
روخا" في الشوط األول بعد بداية قوية خالل
أول  25دقيقة ،بــأن منتخب السويد يتمتع
بقوة بدنية كبيرة ،ولــذا كــان مــن الطبيعي
تراجع األداء بعض الوقت.
وأكد أن تأكيد التأهيل "سيحرر" الالعبين
من الضغوط والشكوك ،وهو ما سيساعده

أكــد سـيــزار لــويــس مينوتي ،المدير
الفني المتوج بالمونديال مع األرجنتين
فــي  ،1978أم ــس األول ،أن الـمـقــارنــة بين
م ــواطـ ـن ــه ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي وال ـب ــرت ـغ ــال ــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،لـيـســت فــي مصلحة
كرة القدم ،مشيرا إلى أنه من األفضل االكتفاء
بـ"االستمتاع بهما".
وقال مينوتي في حوار نشرته جريدة "ال
غازيتا ديللو سبورت" اإليطالية "ال تعجبني
هذه المقارنات ،ليست في مصلحة كرة القدم،

وأب ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـم ـ ــدرب األس ـ ـب ـ ــق ل ـب ــرش ـل ــون ــة
وأتلتيكو مدريد اإلسبانيين وبوكا جونيورز
األرج ـن ـت ـي ـنــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أن ــدي ــة أخ ــرى
عديدة ،سعادته بتطبيق يوفنتوس اإليطالي
لفلسفة لعب هجومية ،مؤكدا أن طريقة لعب
المدرب الجديد ماوريسيو ساري ستساعد
كثيرا مواطنيه غــونــزالــو هيغواين وبــاولــو
ديباال.
وأوض ـ ـ ـ ــح "أف ـ ـضـ ــل شـ ـ ــيء كـ ـ ــان ي ـم ـك ــن أن
يحدث لهيغواين وديباال هو امتالك مدرب
مثل هــذا ،ســاري سيستعيد تماما مستوى
هيغواين المعهود ،ألنــه العب
"ك ـ ـب ـ ـيـ ــر" ،وهـ ـ ـ ـ ــداف ب ـط ـب ـي ـعــة
الـحــال ،يقولون إنــه ال يمتلك

ع ـلــى ال ـع ـمــل بـ ــ"راح ــة أكـ ـب ــر" ،رغ ــم تـشــديــده
على العبيه بضرورة الوجود ضمن أول 6
منتخبات في التصنيف.
وأقر مورينو أنه يكتسب معلومات جديدة
ع ــن ك ــل الع ــب ف ــي ك ــل تـجـمــع ،ولـكـنــه رفــض
فكرة وجود قائمة مقتصرة على عدد معين
مــن الالعبين ،ألن األمــر فــي النهاية يتعلق
بـ"مرحلة".
(إفي)

إصابة عضلية لدي خيا
تعرض حارس مرمى منتخب إسبانيا لكرة القدم
دافيد دي خيا إلصابة بساقه اليمنى خالل تعادل بالده
مع مضيفتها السويد ( ،)1-1أمس األول ،في ستوكهولم
ضمن تصفيات كأس أوروبا  2020في كرة القدم.
وق ـ ـ ــال مـ ــدربـ ــه روبـ ـ ـ ــرت م ــوريـ ـن ــو "ق ـ ـ ــال بـيــن
الشوطين إنه يريد المتابعة .تعرض إلصابة
فــي عـضــات الـمـقــرب .علينا تـحــديــد مــدى
إصابته".
وم ـن ـيــت ش ـبــاك دي خ ـيــا ( 28عــامــا)
ب ـهــدف ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،50ق ـبــل أن يتم
اس ـت ـبــدالــه بـعــد ســاعــة عـلــى انـطــاق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ت ـش ـل ـس ــي
اإلنكليزي كيبا اريساباالغا.
وكان حارس مانشستر يونايتد
االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي قـ ــد ت ـ ـعـ ــرض إلص ــاب ــة
عضلية خالل صده إحدى الكرات في
عملية اإلحماء للمباراة التي ضمن المنتخب
اإلسباني تأهله على إثرها للنهائيات القارية.

مينوتي ينتقد المقارنة بين ميسي وكريستيانو
فلنستمتع بهما فقط ،ألنهما العبان مختلفان،
وفريدان من نوعهما".
وتابع صاحب الـ 80عاما "كريستيانو العب
عظيم داخل المنطقة ،ولكن ميسي أكثر تكامال
في باقي أنحاء الملعب ،بالطبع ميسي هو
األفضل بالنسبة إلي ،ألنه أرجنتيني ،ولكن
كريستيانو أيضا العب مذهل".
وأكد المدرب المخضرم ،الذي يعمل حاليا
ك ـمــديــر لـلـمـنـتـخـبــات الــوط ـن ـيــة ف ــي االت ـح ــاد
األرجنتيني ،أنه مقتنع تماما بأن كرة القدم
تحتاج إلى التناغم واللعب الرائع لتحقيق
األه ــداف "أح ــب أن تـكــون المجموعة هي
بطلة المشهد مــن أجــل تحقيق األه ــداف.
أحب من يلتزمون بالفن ،كرة القدم هي فن".

وه ــو ال ـف ــوز ال ـتــاســع تــوالـيــا
إليطاليا بقيادة مدربها روبرتو
مــان ـش ـي ـنــي الـ ـ ــذي عـ ـ ــادل ال ــرق ــم
الـقـيــاســي ال ــذي حـقـقــه ال ـمــدرب
األسطوري فيتوريو بوتسو.
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق مـ ــان ـ ـش ـ ـي ـ ـنـ ــي ال ـ ــى
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ــوت ـ ـ ـسـ ـ ــو،
ً
ق ــائ ــا" :رددت ف ــي ال ـك ـث ـيــر من
المناسبات ،أني أتمنى معادلة
رق ـم ــه م ــن خـ ــال الـ ـف ــوز بـكــأس
الـعــالــم مــرتـيــن (ف ــاز بــه بوتسو
عامي  1934و ،)1938لكن حتى
الـ ـ ـف ـ ــوز ب ـ ـكـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ـ ــا 2020
سيكون كافيا بالنسبة لي".

ش ـخ ـص ـيــة ،ول ـك ـن ــي ال اتـ ـف ــق م ـع ـهــم ت ـمــامــا،
هــو دائ ـمــا يـقـبــل ال ـت ـحــديــات حـتــى إذا واجــه
انتقادات".
وذكـ ـ ــر "أمـ ـ ــا ديـ ـب ــاال ف ـي ـم ـت ـلــك مــوه ـبــة
مـمـتــازة ،ولكنه م ــازال صـغـيــرا .أنت
تخوض حربا مع نفسك في كل
مباراة في هذه المستويات،
ال يمكنك أن تتراخى".
(إفي)

ةديرجلا
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رياضة

«الليغا» تطلب نقل الكالسيكو إلى مدريد بسبب التوتر في كتالونيا
اقترحت رابطة الدوري
اإلسباني تغيير مقر مباراة
الكالسيكو بين برشلونة
وريال مدريد ،المقررة يوم 26
الجاري ضمن الجولة العاشرة،
من كامب نو إلى سانتياغو
برنابيو ،بسبب أحداث الشغب
والمظاهرات السياسية التي
تشهدها العاصمة الكتالونية.

طلبت رابطة الدوري اإلسباني
لـكــرة ال ـقــدم (الـلـيـغــا) مــن االتـحــاد
المحلي نقل مباراة الـ «كالسيكو»
المرتقبة بين الغريمين برشلونة
وريال مدريد ،من ملعب األول إلى
العاصمة ،على خلفية التوتر في
إقليم كتالونيا بعد أحكام السجن
بحق قياديين انفصاليين.
وأف ــادت الــرابـطــة ،أم ــس ،بأنها
طلبت «مــن لجنة المسابقات في
االتـحــاد اإلسباني لكرة الـقــدم أن
تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة
ال ـكــاس ـي ـكــو الـ ــى م ــدري ــد بسبب
الظروف االستثنائية الخارجة عن
سيطرتنا».
وم ــن الـمـقــرر أن تـقــام الـمـبــاراة
بين ريال مدريد المتصدر بفارق
ن ـق ـط ـت ـي ــن ع ـ ــن ب ــرشـ ـل ــون ــة ب ـطــل
الموسمين الماضيين ،على ملعب
الـثــانــي كــامــب نــو فــي  26أكتوبر
الجاري ضمن المرحلة العاشرة
من الدوري.
ويشهد إقليم كتالونيا توترا
مـ ـن ــذ قـ ـض ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـيــا
اإلسبانية االثنين الماضي بسجن
تـسـعــة قـيــاديـيــن انـفـصــالـيـيــن ما
ً
بـيــن تـسـعــة و 13ع ــام ــا ،لــدورهــم
في محاولة اإلقليم االنفصال عن

إسبانيا عام .2017
وانـعـكــس الـتــوتــر اضـطــرابــات
لـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـي ــومـ ـي ــن
ال ـمــاض ـي ـيــن ،بـلـغــت ذروتـ ـه ــا ليل
الثالثاء -األربعاء حين قام عشرات
المتظاهرين برمي قوات الشرطة
بــالـم ـقــذوفــات وإش ـع ــال حــاويــات
القمامة وعلب الكرتون.
وأدت المواجهات الــى إصابة
الـعــديــد مــن األش ـخــاص وتوقيف
العشرات في برشلونة وعــدد من
مدن اإلقليم االنفصالي.
وكان نادي برشلونة قد انتقد
في بيان االثنين الماضي األحكام
الـ ـ ـص ـ ــادرة ،م ـع ـت ـبــرا أن «الـ ـح ــوار
الـسـيــاســي» ض ــروري عــوضــا عن
السجن ،موضحا «بنفس الطريقة
الـتــي لــم يساعد الحكم بالسجن
الوقائي في حل النزاع ،فإن الحكم
بــال ـس ـجــن ال ـ ــذي صـ ــدر الـ ـي ــوم لن
يساعد أيـضــا ،ألن السجن ليس
هو الحل».

غياب مورديتش وبايل
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،يـتـعـيــن على
ريــال مدريد االنتظار لمعرفة ما
إذا كــان صانع األلـعــاب الكرواتي

استاد «كامب نو»
لوكا مودريتش والجناح الويلزي
غــاريــث بايل سيكونان جاهزين
لخوض قمته مع برشلونة ،وذلك
بـعــد غيابهما عــن تـمــاريــن أمــس
األول .وخضع الالعبان لتمارين
فردية داخل قاعة اللياقة البدنية،
للتعافي من إصابات تعرضا لها
في تصفيات كــأس أوروب ــا 2020

ميسي يهدي «الحذاء الذهبي» لزمالئه
أهدى المهاجم األرجنتيني لبرشلونة ،ليونيل ميسي ،جائزة الحذاء
الذهبي ،السادسة في مشواره ،التي حصل عليها أمس بصفته أفضل
هداف في الدوريات األوروبية لموسم  2019 - 2018إلى زمالئه بالفريق
الكتالوني ،مبرزا أنه من دونهم لم يكن ليحصل على حذاء ذهبي واحد.
ّ
ووجه ميسي ،الهداف التاريخي لبرشلونة ولليغا اإلسبانية ،الشكر
لكل من ساعده بالفريق ،الذي حضر عنه في الحفل كل من لويس سواريز
وجوردي ألبا ،وقال« :لويس وجوردي هما سببان مهمان في حصولي
اليوم على الجائزة لعام آخــر .من دون فريقي وزمالئي لم أكن ألحصل
مطلقا ولو على واحــدة .رغم أنه يتعين ّ
علي أن أحمل الجائزة إال إنها
تعد تقديرا للفريق بأكمله» .وحصل «البرغوث» خالل الحفل الذي أقيم
في برشلونة على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة تواليا ،وهو األمر
الذي لم يحققه أي العب قبله في التاريخ ،وأمسك بالجائزة من يدي نجليه
تياغزو وماتيو ،قبل أن يلتقط صورة عائلية معهما وزوجته أنطونيال.
وبعد تسجيله  36هدفا في «الليغا» الموسم الماضي ،ليتفوق بثالثة
أهداف على أقرب مالحقيه ،الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جرمان)،
يتفوق ميسي بفارق جائزتين عن البرتغالي كريستيانو رونالدو الحائز
(إفي)
			
على الحذاء الذهبي  4مرات من قبل.

ل ـكــرة ال ـقــدم بـيــن كــروات ـيــا وويـلــز
األحد الماضي.
ويعول الـمــدرب الفرنسي زين
الدين زيدان على خدمات نجميه،
قبل موقعة الكالسيكو المنتظرة.
وق ــال م ــدرب ويـلــز راي ــن غيغز،
إن بــايــل ك ــان يعاني أوجــاعــا في
ربـلــة ســاقــه قـبــل انـتـهــاء الـمـبــاراة

ض ــد ك ــرواتـ ـي ــا ب ــال ـت ـع ــادل ()1-1
فـ ــي ك ـ ــاردي ـ ــف ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
المجموعة الخامسة ،لكنه توقع
أن يكون شدا عضليا.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي الـ ـمـ ـلـ ـك ــي أن
مودريتش تعرض إلصابة بفخذه
خالل المباراة «بعد الفحوص التي
خضع لها العبنا لوكا مودريتش

تعادل البيرو
واألوروغواي
سجل الـشــاب داروي ــن نونيس
هدف تعادل متأخر لألوروغواي
الـمـنـقــوصــة بـعـشــرة العـبـيــن أمــام
مضيفتها البيرو ( ،)1-1أمس األول
في ليما في مباراة دولية ودية في
كرة القدم.
ا فـتـتــح كريستوفر غونزاليس
االرقام للبيرو في الدقيقة  34بعد
عريضة من لويس ادفينكوال.
لكن نونيس ( 20عــامــا) ،العب
الـمـيــريــا االس ـبــانــي ،ع ــادل بــرأســه
بـعــد عــرضـيــة م ــن مــات ـيــاس فينو
خالفا لمجريات اللعب ،وذلك بعد
خمس دقائق من نزوله الى ارض
الملعب.

ميسي وجائزة الحذاء الذهبي

(ال ـث ــاث ــاء) مــن الـقـســم الـطـبــي في
ريال مدريد ،تم تشخيص اصابته
بكدمة في عضالت الفخذ».
ويـحــل ري ــال مــدريــد ،متصدر
«ال ـل ـي ـغ ــا» بـ ـف ــارق نـق ـط ـت ـيــن عــن
برشلونة حــامــل اللقب فــي آخر
مــوسـمـيــن ،عـلــى ري ــال مــايــوركــا
السبت ،ثم على برشلونة بعدها

بأسبوع ،وبينهما مواجهة مهمة
ف ــي دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا على
أرض غلطة ســراي التركي .كما
تعرض العب الوسط الهجومي
لـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــاس فـ ــاس ـ ـك ـ ـيـ ــز الص ـ ــاب ـ ــة
وسيغيب على األرجح عن مباراة
نهاية األسبوع.

أليسون يعود لتدريبات ليفربول
عاد الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر أمس األول لتدريبات
فريقه ليفربول اإلنكليزي بعد غياب دام شهرين لإلصابة في عضلة
الفخذ خالل مباراة الفريق االفتتاحية في الــدوري اإلنكليزي في
أغسطس الماضي أمام نورويتش سيتي.
وخاض بيكر أو حصة تدريبية كاملة له منذ اإلصابة ،بعد أن
خاض تدريبات فردية خلل اليومين الماضيين تمهيدا لعودته
للتدريبات الجماعية بصورة طبيعية.
كما شهد تــدريــب «الــريــدز» عــودة الـمــدافــع الكاميروني جويل
ماتيب الغائب عن المالعب منذ  28سبتمبر الماضي لإلصابة
خالل مباراة شيفلد يونايتد ،فضال عن نجم الفريق
المصري محمد صالح الذي تدرب بمفرده بعد شفائه
من إصابة في كاحل القدم في إطــار تجهيزه للمباراة
المهمة أمام مانشستر يونايتد يوم األحد المقبل على
ملعب (أولد ترافورد).
ويغرد رجال األلماني يورغن كلوب في الصدارة بالعالمة الكاملة
( 24نقطة) بفارق  8نقاط كاملة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.
(إفي)

أليسون بيكر

مورينيو :كرة القدم قادرة على توحيد البشر
أكـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
جـ ــوزيـ ــه م ــوري ـن ـي ــو أن «كـ ــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ل ــديـ ـه ــا ال ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدرة ع ـلــى
توحيد الناس» ،بغض النظر
عن الدين أو مستوى الثقافة،
عـ ـق ــب م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي إطـ ــاق
مشروع رائد لالتحاد الدولي
لـكــرة الـقــدم (فـيـفــا) فــي لبنان
ضمن برنامج «كرة القدم من
أجل المدارس».
وقـ ـ ـ ــال م ــوريـ ـنـ ـي ــو« :يـ ـ ــدرك
فيفا ورئيسه قوة كرة القدم،
كـيـفـيــة اج ـت ــذاب ال ـش ـبــاب عن
طريق الرياضة ومدهم بالقيم
الـ ـخ ــاص ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـت ــاج ــون
إل ـي ـهــا م ــن أج ــل ال ـح ـي ــاة عبر
مـ ــا ي ـح ـب ــون ــه م ـث ــل ال ـت ـكــاتــف
والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ،ب ــا
مخدرات ومن دون عنصرية».
ون ـ ـشـ ــر مـ ــوقـ ــع ال ـ ـ ـ ـ «فـ ـيـ ـف ــا»
مقابلة مــع مــوريـنـيــو أوضــح
فيها أن التدريبات التي جرت
عـلــى م ــدار يــومـيــن مــع طــاب

مورينيو والعبة شابة من لبنان
ّ
فــي لبنان ومــن بـيــروت تمثل
«م ـب ــدأ» ال ــدع ــم بــالـنـسـبــة لكل
فــرد مــن الفتية ،ويمكنها أن
يـكــون لـهــا «أث ــر كـبـيــر للغاية
عليهم».
ودعـ ــا ال ـم ــدرب الـبــرتـغــالــي
وكـ ــاء ك ــرة ال ـق ــدم لـلـمـشــاركــة
ف ــي مـ ـب ــادرات مـثــل تـلــك الـتــي
سـ ـ ــاهـ ـ ــم ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ه ـ ـ ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام

األشـخــاص وق ــدرة كــرة القدم
على توحيد األشخاص.
وأضاف« :التفاعل بين فيفا
واألندية والالعبين الحاليين
واألســاط ـيــر يعكس ق ــوة كــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم .يـ ـج ــب أن ي ـع ــاي ـش ــوا
تجاربا كهذه كــي يــدركــوا ما
تعنيه بالنسبة لـلـنــاس ،ألن
إح ـ ــراز ه ــدف رائـ ــع أو تـقــديــم
مباراة هائلة ،بينما يتابعك
أشخاص كثيرون يولد لديك
أحاسيس مميزة».
(إفي)

ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الع ـب ـيــن عـلــى
رأسهم كاكا وإيتو وديسيلي
ومدير «مؤسسة فيفا» يوري
جوركاييف ،بهدف الوصول
إل ــى فـهــم أف ـضــل لـتــأثـيــر هــذه
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

رابتورز يمدد عقد
الوري حتى 2021
مـ ــدد ال ـ ـمـ ــوزع ك ــاي ــل الوري ع ـق ــده م ــع ن ــادي
تــورونـتــو راب ـتــورز حتى عــام  ،2021بحسب ما
ذكر حامل لقب الدوري األميركي لمحترفي كرة
السلة «ان بي ايه».
ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة ،لكن تقارير
صحافية كانت قد أشارت االثنين الماضي الى
أن الوري مدد عقده المقرر أن ينتهي في يوليو
المقبل ،عاما واحدا مقابل مبلغ مقدر بـ 31مليون
دوالر.
وك ــان الوري سيصبح العـبــا حــرا فــي يوليو
المقبل فــي حــال عــدم االتـفــاق على تمديد عقده
مع رابتورز.
وق ــال رئـيــس عمليات كــرة السلة فــي الـنــادي
ماساي أوجيري« :كان كايل في قلب كل سلسلة
ناجحة لفريقنا في المواسم السبعة الماضية.
هو مقاتل ،باحث عن الفوز على مختلف الصعد
والمحرك الذي يعول عليه العبونا ومدينتنا».
وسيحصل الوري ( 33عاما) على  31مليون
دوالر في موسم  ،2021-2020تضاف الى الـ33.4
مليونا المرصودة في الموسم األخير من عقده
الحالي ،أي موسم  2020-2019الذي ينطلق أواخر
أكتوبر الجاري.
ويأتي تمديد عقد الوري ،الذي اختير خمس
م ــرات لـلـمـشــاركــة فــي م ـب ــاراة «أول س ـتــار» («كــل
ال ـن ـجــوم») ،فــي مـحــاولــة مــن راب ـتــورز ال ــذي تــوج
فــي الموسم الماضي بطال ل ــدوري المحترفين

للمرة األولى في تاريخه ،لعدم فقدان أسماء
إضافية بعد رحيل النجم كواهي لينارد الى
لوس أنجلس كليبرز.
وح ـقــق الوري ال ـم ـتــوج مــع المنتخب
األم ـي ــرك ــي بــذهـبـيــة أول ـم ـب ـيــاد ري ــو دي
جانيرو  ،2016في الموسم الماضي ما
معدله  14.2نقطة و 4.8متابعات و8.7
ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة ف ــي ال ـم ـب ــاراة ،في
موسمه الثاني عشر في الدوري.
قال الوري الذي سجل  26نقطة في
المباراة السادسة الحاسمة ضد غولدن
سـتــايــت ووريـ ــرز فــي نـهــائــي ال ـ ــدوري« :أنــا
فخور بما حققناه مع رابتورز .وسعيد
أن تبقى تورونتو مدينتي».
وتابع «منح اللقب لمدينة تورونتو
ودول ــة كـنــدا كــان أحــد أفـضــل االمــور
التي قمت بها في حياتي ،وسأتابع
لتحقيق هــذا الـهــدف فــي كــل سنة
أخوض هذه الرياضة».
وانـتـقــل الوري مــن ممفيس
الـ ــى ه ـيــوس ـتــن روكـ ـت ــس في
 2009فــي مــوسـمــه الـثــالــث
بـ ــدوري الـمـحـتــرفـيــن ،قبل
االنـ ـضـ ـم ــام الـ ــى ت ــورون ـت ــو
عام .2012

الوري نجم رابتورز
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آخر كالم
هواجس
مسؤول متقاعد

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

هل ماتت
المؤسسات
الصحافية؟!

أ .د .غانم النجار

التقيته مصادفة ،بعد أن كنت فقدته في زحمة اهتماماته
الــذات ـيــة ،إال أن ال ـم ــودة ظـلــت بيننا راس ـخ ــة .صــديــق قــديــم،
ً
ً
ً
قضى جزءا كبيرا من العمر متنقال من منصب إلى منصب،
ً
في أجهزة الدولة ،وللدقة الحكومة ،كونها جزءا من الدولة.
ً
ف ـ "جـهــاز أمــن الــدولــة" مـثــا يفترض أن يـكــون دوره حماية
أمن الدولة (بمكوناتها الرباعية الشعب واألرض والحكومة
ً
والسيادة) ال أن يكون جهازا يحمي أمن الحكومة ومسؤوليها،
ً
ً
فإن انتقد شخص مسؤوال حكوميا تتم مالحقة الذي أظهر
ً
األدلة على الفساد ،أو االنحراف ،وبدال من التحقيق في تلك
االتهامات تتم مالحقة ذلك اإلنسان ،الــذي يطلق عليه هذه
األيام في أدبيات مكافحة الفساد "مطلق الصفارة" .ما علينا،
استرسل صديقي في الحديث عن ترهل وتراجع أجهزة الدولة،
وانتشار الفساد فيها ،وطغيان البيروقراطية ،وهيمنة القلة
على القرار لمصالحهم الضيقة ،مصطلحات كان يتضايق
ً
منها عندما كان مسؤوال .صديقي القديم ذاك ،له ما له ،وعليه
ما عليه ،فهو إنسان نزيه ،ال تحوم حوله شائبة فساد تذكر،
لكنه ،يغض النظر عن الفاسدين حوله ،ويجد لذلك التغاضي
مبررات ال تعد وال تحصى ،من أمثال شعبية ،أو أشعار ،أو
حتى مـقــوالت دينية .وعلى الــرغــم مــن أنــه تنقل بين مواقع
رسمية عديدة ،لكن دون إنجازات تذكر ،فهو ال يخرج من مكان
حتى يدخل إلى مكان أعلى .صديقي ذاك ،من أيام الدراسة،
ً
ً
كان متوسط الذكاء ،قدراته عادية جــدا ،تقليديا ،يهز رأسه
ً
متفقا حتى لو كان ال يتفق ،ليس له رأي في أي شيء" ،كتويل"،
حيثما مالت الرياح يميل ،وربما لذلك تقلد تلك المناصب.
ً
سألته ،يا صديقي ،ولماذا تشكو لي؟ كم منصبا شغلت؟
فماذا فعلت؟ ومــاذا أصلحت؟ ومــاذا عدلت ،وعلى كم فساد
ً
ً
قضيت؟ ابتسم نصف ابتسامة ،قائال :لم أكن راضيا ،ولكن
الظروف أقــوى مني ،وألحق ذلك بقصيدة عصماء ،وعبارة
شماء .ولعدم جدوى االسترسال بالحديث قلت له حدثني عن
هواياتك بعد التقاعد ،وكيف تقضي وقتك ،بعد أن أصبحت
بال سلطة ،وهل تشعر بفراغ أم ال؟ أجــاب بكل اقتدار ،وثقة
تكاد تصل للغرور ،فالفرق بين الثقة بالنفس والغرور ،كالفرق
بين شيكين ،األول برصيد والثاني بدون رصيد" ،تعرف أنني
ً
قلق جــدا على حال البلد ،وبالذات الجهة التي تركتها ،فال
أعرف كيف يديرون األمور بدوني" .سألته ،يعني الشكوى من
تدهور حال البلد هي بسبب خروجك أو إخراجك للتقاعد؟
ال ،قالها بشيء من التواضع" ،ولكن بالتأكيد لها دور ،فأنت
تعرف األمــاكــن الحساسة والمهمة التي توليتها ،وتعرف
كيف كنت أديرها بحزم واقتدار .كيف يديرونها اآلن ال أعلم،
ً
ولكني متأكد أنهم (محتاسين) وال يعرفون شيئا" .هكذا هي
ً
إذا ،يا صديقي" ،آن ألبي حنيفة أن يمد رجليه" ،و"السالم على
من اتبع الـهــدى" ،أمــا "الـنــاس والــدولــة واألرض وربما حتى
الحكومة بكل اختالالتها ،فلهم رب يحميهم".

وفيات

الثقافة هذا المساء

محمد عبدالمجيد عبدالخالق
الفيلكاوي

 62عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال:
غرب مشرف ،ق ،3ش،310
م ،25النساء :الفنيطيس،
ق  ،5ش  ،7م  ،6 0ت :
99311137 ،99748283

عبدالعزيز أحمد حسن
الكندري

 52عاما ،شيع ،الرجال:
الـنــزهــة ،ق ،2ش ،21م،6
ال ـن ـس ــاء :ال ـع ـمــريــة ،ق،3
ش ،6م ،23ت99031094 :

سالم عيد الجفيل الشمري

 75عـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــا ،شـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــع،
ال ـ ــرج ـ ــال :ديـ ـ ـ ــوان ســالــم
ع ـي ــد ال ـج ـف ـي ــل ،قــرط ـبــة،
ق ،2شـ ــارع عـبــدالـعــزيــز
الـثــويـنــي ،م ،10الـنـســاء:
قــر ط ـبــة ،ق ،2ش ،2ج،2
م  ،10ت،99088177 :
98755577 ،94444594

الفعالية:

مسرحية "الصبخة".
ً
مساء.
الوقت :الثامنة
الــمــكــان :مـ ـس ــرح عـبــدالـحـسـيــن
عبدالرضا -السالمية.

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:31

العظمى 35

الشروق

05:50

الصغرى 19

الظهر

11:33

ً
أعلى مد  01:03صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:49

المغرب

05:16

 02:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  07:57صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:33

 08:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

عبدالمحسن جمعة

تسمعه يـطـلــق ع ـب ــارات يـتـشــدق ب ـهــا ،ويــرســم هيئة
ً
المثقف المطلع ،ثم يطلق زفيرا ويقول :الصحافة انتهت،
ً
ويضيف :ال أحد يقرأ الصحافة الورقية ،وطبعا هناك
فرق بين المؤسسة الصحافية والوسيلة التي تظهر بها
عملها ،وحقيقة إن الصحافة الورقية تشهد مشاكل كبرى،
لكن عمل المؤسسات الصحافية شــيء آ خ ــر ،فمازالت
غالبية األخبار والتحقيقات اإلعالمية تتم عبر الصحافة
التقليدية ،لكنه يظل ذلك المتفذلك يردد على اإلعالميين
أن يتأقلموا مع وسائل التكنولوجيا الجديدة.
ً
م ـع ـظــم ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـص ـحــاف ـيــة ت ـس ـت ـخــدم حــال ـيــا
التكنولوجيا الحديثة لنشر أعدادها عبر جميع وسائل
ً
ا لـتــوا صــل االجتماعي تقريبا  ،وتتفاعل مــع متابعيها
ً
إلكترونيا ،لكن مــازال البعض يردد أن تطبيق "تويتر"
سيلغي المؤسسات الصحافية ،وهــو كــام غير دقيق،
فماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن يذهب محاسب أو طبيب
لــديــه حـســاب فــي "تــويـتــر" إلــى مؤتمر صحافي لينقله
ً
للناس عبر حسابه؟! أو أن نجارا  -مع احترامي الشديد
ً
ً
ً
لـتـلــك ا لـمـهـنــة  -سيكتب تـحـلـيــا سـيــا سـيــا أو تحقيقا
ً
ً
صحافيا مهنيا يخدم فيه قضية ما أو يوضح مالبساتها
للناس.
الحقيقة أن كل الدول راعية التكنولوجيا وصانعتها
مــازا لــت ا لـمــؤ سـســات الصحافية التقليدية مهمة بها،
ويتابعها الناس كـ "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"
األمـيــركـيـتـيــن ،و"ال ـص ــن" و"الـ ـغ ــاردي ــان" البريطانيتين
و"ألبايس" اإلسبانية ...إلخ ،ألن الناس هناك ال يستغنون
عن الخبر والــرأي المهني بكالم مرسل بال ضوابط وال
قواعد مهنية وأخالقية من أفراد على "تويتر" و"فيسبوك"،
و م ــازال الكتاب والمعلقون السياسيون والقانونيون
ونقاد األدب ومحللو األنشطة المحترفون يتابعون ويقرأ
لهم بانتظام هناك.
مشكلتنا في أننا كنا ومازلنا نعاني ضعف القراء ة
واالط ـ ـ ــاع ع ـنــد الـ ـف ــرد ال ـع ــرب ــي ،وع ـن ــدم ــا أتـ ــت وســائــل
التواصل االجتماعي وأجـهــزة الهواتف المحمولة بدأ
ً
الناس يقرأون ،ولكن نصوصا صغيرة إلشاعات ونكت
وسخافات مختلفة ،وابتعد من كانوا يطلعون ويقرأون
لصالح تلك التعليقات والنصوص التي تبث عبر وسائل
التواصل االجتماعي دون أي مسؤولية مهنية ،وربما
يكون هناك سبب آخر ،وهو بعد معظم وسائل اإلعالم
العربية عن تمثيل المواطن العربي وتطلعاته وآرائــه،
ولكن هــذا ال يعني أن المؤسسات اإلعالمية ستختفي
بسبب أزمة الصحافة الورقية.

