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دراسة يونانية :بيال حديد «أجمل
امرأة في العالم» وبيونسي الثانية ص ١٣

انتقادات لرأي «القضاء» في «األحزاب»
● الدالل :الحكم المسبق لـ«المجلس األعلى» غير دستوري ويضعه في حرج
معتاد لمناقشة القوانين في «التشريعية»
إجراء
المختصين
استشارة
الفضل:
●
ّ
● البابطين :رأيه بالقانون غريب ...وفيه تدخل بقواعد الحكم الديمقراطي
محيي عامر وعلي الصنيدح
ً
تفاعال مع ما نشرته «الجريدة» أمــس تحت
ع ـن ــوان «ال ـق ـض ــاء :األحـ ـ ــزاب خ ـطــر ع ـلــى الـحـكــم
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» ،أبـ ـ ــدى ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ال ـ ــدالل
استغرابه من مذكرة المجلس األعلى للقضاء
الخاصة بــالــرد على اقـتــراحــه ال ــذي شــاركــه في
ً
تقديمه أربعة نواب ،معتبرا أن المجلس أدخل
نفسه بهذا التصرف «في موقف سياسي ،كأنه
طرف في الساحة السياسية».
ودع ــا ال ــدالل ،فــي مؤتمر صحافي بمجلس
األمــة أمــس« ،األعلى للقضاء» إلــى إعــادة النظر
في مسألة إبداء رأيه المسبق في القوانين التي
يـقــرهــا مـجـلــس األمـ ــة ،ألن ال ـق ـضــاء ه ــو الحكم
ً
النهائي ،الفتا إلى أن رأيه المسبق «يضع القضاء
في حرج» ،لما يشكله من «مخالفة للدستور».
وتساءل« :بافتراض أن مجلس األمة وافق على
ً
قانون إنشاء الهيئات السياسية ،خصوصا أنه
ال يمكن أن يكون هناك نظام ديمقراطي سليم
ومـكـتـمــل م ــن دون وج ـ ــود ه ـي ـئــات أو 02

القوى السياسية لـ «األعلى
للقضاء» :ال عالقة لكم بالسياسة
بـ ـع ــد ت ــأكـ ـي ــد ال ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى
لـلـقـضــاء أن إن ـش ــاء األحـ ـ ــزاب يمثل
ً
خـ ـط ــرا ع ـل ــى ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،دع ــاه
ال ـت ـح ــال ــف ال ــوطـ ـن ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
إلــى «الـنــأي بسلطته القضائية عن
ال ـت ــدخ ــل ف ــي الـ ـش ــؤون الـسـيــاسـيــة،
ً
ً
إنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاذا وتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــا لـ ـمـ ـب ــدأ ف ـصــل
السلطات».
وقـ ــال ال ـت ـحــالــف ،ف ــي ب ـيــان أمــس
إن «ب ـع ــض أعـ ـض ــاء هـ ــذا الـمـجـلــس
أعضاء في الوقت نفسه بالمحكمة
الدستورية ،وهو ما قد يخل بميزان
الـ ـحـ ـي ــادي ــة فـ ــي ال ـ ـ ـ ــرأي واألحـ ـ ـك ـ ــام،

ويؤسس لمسار غير مقبول بعرض
اقـتــراحــات الـقــوانـيــن النيابية على
ً
مجلس القضاء قبل إقرارها» ،معتبرا
أن ذل ــك «يـتــرتــب عليه خـلــق أع ــراف
خطيرة على الحياة الديمقراطية».
وف ــي نـفــس ال ـس ـيــاق ،أك ــد المنبر
الــديـمـقــراطــي الـكــويـتــي أن األنظمة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة تـسـتـمــد قــوت ـهــا من
تـنــوع اآلراء والـتــوجـهــات بداخلها
وفق البرامج الوطنية ،دون تضييق
ع ـل ـي ـهــا ،ب ــل إن ع ـلــى األن ـظ ـم ــة فتح
المجال لهذا التنوع بصورة واسعة
«للتغلب على االستقطابات 02

المذكرة التفسيرية:
الدستور ال يحظر األحزاب
أكـ ــدت ال ـم ــذك ــرة الـتـفـسـيــريــة ل ـلــدس ـتــور أن
الـ ـم ــادة  43ت ـقــرر «ح ــري ــة ت ـكــويــن الـجـمـعـيــات
وال ـن ـقــابــات دون ال ـنــص عـلــى الـهـيـئــات الـتــي
ت ـش ـمــل فـ ــي م ــدل ــول ـه ــا ال ـ ـعـ ــام ب ـص ـفــة خــاصــة
األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة ،وذل ــك حـتــى ال يتضمن
النص الدستوري اإلل ــزام بإباحة إنشاء هذه
األحزاب ،كما أن عدم إيراد هذا اإللزام في صلب
المادة ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد
المستقبل ألجل غير مسمى ويمنع المشرع من
ً
السماح بتكوين أح ــزاب إذا رأى محال لذلك،
وعـلـيــه فــالـنــص الــدس ـتــوري الـمــذكــور ال يلزم
بحرية األح ــزاب وال يحظرها ،وإنـمــا يفوض
األمــر للمشرع الـعــادي دون أن يأمره في هذا
الشأن أو ينهاه».

الفيلي لـ ةديرجلا:.
الدستور لم يمنعها
●

أكد الخبير الدستوري ،أستاذ القانون العام
بكلية الحقوق فــي جامعة الكويت د .محمد
الفيلي أن الــدسـتــور لــم يمنع إنـشــاء األحــزاب
السياسية ،ولم يوجب إنشاءها بل ترك أمرها
ً
لـلـمـشــرع الـ ـع ــادي ،ي ـقــدر ال ـمــاء مــة فـيــه أخ ــذا
ً
باعتبارات الزمان ،الفتا إلى أن الدستور تركها
للمشرع لينفرد بتقديرها.
وأوض ــح الفيلي ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن المذكرة
التفسيرية لـلــدسـتــور عــرضــت ال ــرأي المؤيد
والمعارض لفكرة إنشاء األحــزاب السياسية
ً
ضمنا من خالل عرضها للنموذج األقل جودة،
وهــذا يعني أنــه يجب أن يكون هناك 02

●

فهد التركي وعلي الصنيدح

اس ـت ـم ــر ال ـت ـص ــوي ــب ال ـن ـي ــاب ــي ت ـجــاه
َ
احـتـكــار شــركــتــي «ك ــاري ــدج» و«طـلـبــات»
ل ـس ــوق تــوص ـيــل ط ـل ـبــات ال ـم ـطــاعــم في
الكويت ،وســط مطالبات بفتح تحقيق
فــي الـمــوضــوع ،وم ــدى االل ـتــزام بقانون
حماية المنافسة.
وطــالــب الـنــائــب راك ــان النصف وزيــر
التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون
ال ـخ ــدم ــات خ ــال ــد الـ ــروضـ ــان بـتــوضـيــح
ً
صحة ما أثير أخيرا عن خرق «التحالف
األل ـمــانــي» لـلـقــوانـيــن الـمـنـظـمــة لعملية
المنافسة فــي الـكــويــت ومـنــع االحـتـكــار

«الوطني» يحتفي
بتخريج الدفعة الـ 22
من متدربي أكاديميته

٠٣

ارتفاع لمؤشرات البورصة
والسيولة تتراجع
إلى  ١٦.٣مليون دينار

محليات

ابتسامة المدير العام لـ «البيئة» بعد تسلمه عهدة إطارات «إرحية» أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

ً
ثان
البرلمان يجتمع غدا إلقراره  ...و«العمال» سيصوت الستفتاء ٍ
م ــع اق ـ ـتـ ــراب م ــوع ــد خـ ـ ــروج الـمـمـلـكــة
المتحدة من االتحاد األوروبي (بريكست)
ف ـ ــي  31الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،وب ـ ـعـ ــد مـ ـف ــاوض ــات
ّ
ماراثونية خالفت التوقعات ،تمكن رئيس
الـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي الـمـحــافــظ بــوريــس
جــونـســون ومـفــاوضــوه األوروب ـي ــون في
اللحظة األخـيــرة من انـتــزاع اتفاق ينظم
الطالق بين الطرفين.
وسـ ـ ـي ـ ــواج ـ ــه ه ـ ـ ــذا االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـج ــدي ــد
ً
ً
اخ ـت ـبــارا ســري ـعــا ،عـنــدمــا يـعـقــد مجلس
ً
العموم البريطاني غدا جلسة استثنائية
للتصويت عليه وإقــراره ،لكن حتى اآلن،
ال تبدو هذه المهمة سهلة ،بعدما وصف
زعيم حزب «العمال» المعارض جيريمي
كوربين االتـفــاق بــأنــه «أس ــوأ مــن اتـفــاق»
رئ ـي ـســة ال ـ ـ ــوزراء ال ـســاب ـقــة ت ـيــريــزا م ــاي،
وإعــان «الحزب الديمقراطي الوحدوي»

اإليرلندي الشمالي رفضه له ،مما يبقيه
ً
عاجزا عن جمع األغلبية الكافية لتمريره.
وقال رئيس المفوضية األوروبية ،جان
كـلــود يونكر ،قبل ســاعــات فقط مــن قمة
االتحاد التي بدأت أمس وتستمر اليوم
ً
في بروكسل ،والتي تعد نظريا «األخيرة»
ق ـب ــل االن ـ ـف ـ ـصـ ــال« :ل ــديـ ـن ــا ات ـ ـفـ ــاق عـ ــادل
ومتوازن بالنسبة لالتحاد ولبريطانيا»،
ً
موصيا قادة االتحاد الـ  27بإعطاء الضوء
األخضر له خالل قمتهم.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ذكـ ـ ـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون أنـ ــه «واثـ ـ ــق بــدرجــة
معقولة» من موافقة النواب البريطانيين
على االتفاق ،أعربت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل عن رضاها عن ذلك التقدم.
أما جونسون ،فاعتبر أن بالده ّ
توصلت
إلى «اتفاق جديد عظيم يسمح 02

الجنيه اإلسترليني ينتعش

جونسون خالل إعالن االتفاق في بروكسل أمس

12

10

ً
جونسون ينتزع اتفاقا حول «بريكست»

(أ ف ب)

أحمد الناصر :الكويت
ملتزمة بالمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة

اقتصاد

● النصف :يجب التحقق من صحة خرق «التحالف األلماني» لقوانيننا
● الهاشم :مخالفات صارخة أدت إلى إفالس شركات كويتية
● المال يسأل الروضان عن العالقة بين الشركتين وخضوعهما للضريبة

في السوق المحلي ،وذلــك فيما يتعلق
بتطبيقات خدمة التوصيل.
ً
وتعليقا على ما أثير بشأن «كاريدج»
و«ط ـل ـب ــات» ،ق ــال ال ـن ـصــف ،ف ــي تصريح
أمس« :إننا ندعم المشروعات الكويتية،
ك ـم ــا ن ـث ـمــن دور ال ـم ـس ـت ـث ـمــر األج ـن ـبــي
ف ــي عـمـلـيــة االق ـت ـصــاد ال ـكــوي ـتــي ،إال أن
مسطرتنا النهائية فــي هــذا الـشــأن هي
ً
القوانين المنظمة» ،مشددا على ضرورة
تحقق الوزير الروضان من «صحة خرق
(التحالف األلماني) ،للقوانين الكويتية
فيما يخص تطبيقات التوصيل».
م ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أكـ ـ ــدت ال ـن ــائ ـب ــة ص ـفــاء
الـ ـ ـه ـ ــاش ـ ــم أن ـ ـ ـهـ ـ ــا لـ ـيـ ـس ــت ضــد 02

03

اقتصاد

حسين العبدالله

تحقيق باحتكار «كاريدج» و«طلبات»
تؤخر
«إرحية»
إطارات
إزالة
ً
لسوق خدمات التوصيل
«جنوب سعد العبدالله» عاما آخر

محليات

ً
قفز الجنيه اإلسترليني مرتفعا إلى أعلى مستوى
له ،وذلك عقب إعالن توصل المملكة المتحدة واالتحاد
ً
األوروبي إلى مسودة اتفاق بشأن «بريكست» ،مسجال
ً
صعودا بـ  %0.8عند  1.2934دوالر.
وكــان اإلسترليني تراجع بفعل زيــادة الضبابية
بشأن خروج بريطانيا من االتحاد ،بعدما قال الحزب
الذي يدعم حكومة األقلية برئاسة جونسون ،إنه لن
يدعم االتفاق الذي يقترحه هو واالتحاد.
وزاد اإلسترليني بنحو  %5منذ األسبوع الماضي
بعدما أحرزت المفاوضات بين بريطانيا و«األوروبي»
ً
تقدما ،وسجل أعلى مستوياته في  5أشهر بمعامالت
متقلبة.
11

األسد :سأتصدى إلردوغان
بكل الوسائل

٠٣
«الصحة» :تشغيل المرحلة
األولى من مستشفى
الجهراء االثنين

ّ
رسالة ترامب تعقد مهمة بنس في أنقرة

تـ ـع ـ ّـه ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـسـ ــوري
ب ـشــار األسـ ــد ،خ ــال استقباله
مستشار األمن الوطني العراقي
فالح الفياض أمس ،بالرد على
الـ ـهـ ـج ــوم الـ ـ ــذي ي ـش ـنــه ن ـظ ـيــره
التركي رجب طيب إردوغان على
شمال سورية منذ  9أيام «بكل
الوسائل المشروعة».
ووص ـ ـ ـ ـ ــف األس ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـهـ ـج ــوم
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ــاعـ ـ ــده فــي
ال ــوص ــول إلـ ــى الـ ـح ــدود ونـشــر
ق ــوات ــه ب ـم ـنــاطــق عــدة 02

لبنان :ضريبة مقترحة على
«واتساب» تغضب الناس
قرار قد يضع الحكومة أمام المحاكم الدولية
●

رؤى عالمية

٠٩-٠٨
هل يتصدر ماكرون زعامة
أوروبا المستقبل؟

رياضة

بيروت  -ريان شربل

لم يكد اللبنانيون يستفيقون من صدمة الحرائق ،التي كادت
تحرق «األخضر واليابس» ،حتى وجدوا أنفسهم في قلب موجة من
الغضب المتعاظم بسبب ضريبة مقترحة على تطبيق «واتساب»
الشهير ،ضمن حزمة من الضرائب التي يدرسها مجلس الــوزراء
لفرضها عليهم في موازنة .2020
وانفجرت التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي ،أمس،
ً
ً
ً
رفضا لقرار الحكومة فرض ضريبة  20سنتا يوميا على جميع
االتصاالت المرتبطة بتطبيقات هاتفية ،مما يكبد المستهلك نحو
ً
 ٦دوالرات شهريا تضاف إلى فاتورته.
ً
يــذكــر أن تطبيق «واتـ ـس ــاب» هــو األك ـثــر شـيــوعــا بين 02

21
اليرموك ينشد النصر...
والعربي يواجه الشباب
في «الممتاز»

ةديرجلا
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األمير تلقى اتصالي تهنئة من تميم وعباس
سموه عزى خادم الحرمين بضحايا حافلة المدينة المنورة
ت ـل ـقــى ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
ً
ً
اتصاال هاتفيا ،مساء أمس األول،
م ــن أم ـي ــر ق ـط ــر ص ــاح ــب الـسـمــو
الـشـيــخ تميم بــن حـمــد آل ثــانــي،
أعــرب فيه عــن تهنئته بمناسبة
عـ ــودة س ـمــوه إل ــى أرض الــوطــن
العزيز بعد استكمال الفحوصات
الـطـبـيــة ال ّـتــي كـلـلــت بـفـضــل الـلــه
تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح،
ً
متمنيا لسموه مــو فــور الصحة
والعافية.
وأعرب سموه ،عن بالغ شكره
وتـقــديــره على مــا عبر عنه أمير
ً
ق ـطــر م ــن ط ـيــب ال ـم ـشــاعــر م ـقــدرا
س ـم ــوه ه ــذه ال ـم ـب ــادرة األخ ــوي ــة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـج ـ ـسـ ــد عـ ـ ـم ـ ــق أواصـ ـ ـ ـ ــر
الـعــاقــات الــوطـيــدة بين البلدين
ً
والـشـعـبـيــن الـشـقـيـقـيــن ،متمنيا
له موفور الصحة ودوام العافية
ولدولة قطر وشعبها الشقيق كل

الرفعة واالزدهار في ظل القيادة
الحكيمة لسموه.
وتلقى صاحب السمو رسالة
تهنئة مــن ا لــر ئـيــس الفلسطيني
مـحـمــود ع ـبــاس أع ــرب فـيـهــا عن
خــالــص تهانيه بمناسبة عــودة
سـمــوه إلــى أرض الــوطــن العزيز
ب ـ ـعـ ــد اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال الـ ـفـ ـح ــوص ــات
الطبية ا لـتــي تكللت بفضل الله
تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح،
ً
متمنيا لسموه مــو فــور الصحة
وتمام العافية ،وللكويت المزيد
م ــن ال ـت ـق ــدم واالزدهـ ـ ـ ـ ــار ف ــي ظــل
القيادة الحكيمة لسموه.

رسالة شكر
وبعث صاحب السمو برسالة
شكر جوابية إلى عباس ضمنها
خ ــال ــص شـ ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره عـلــى
ـان وطـيــب
م ــا أعـ ــرب ع ـنــه م ــن ت ـه ـ ٍ

المشاعر وصــادق الدعاء ،راجيا
سموه له دوام الصحة والعافية،
ول ـل ـش ـعــب ال ـعــربــي الـفـلـسـطـيـنــي
تحقيق جميع حقوقه المشروعة.

المقاهي الشعبية تحتفل بعودة العود
أقام الصندوق االجتماعي للمقاهي الشعبية
احـتـفــالـيــة كـبـيــرة تــزامـنــا مــع ع ــودة سـمــو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد سالما معافى إلى
أرض الــوطــن ،وذلــك بتوجيهات وزيــر الـشــؤون
االجتماعية سعد الخراز.
وق ـ ـ ــال م ــدي ــر ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ،ط ـع ـم ــة ال ـش ـم ــري،
إن «ج ـم ـيــع ال ـم ـقــاهــي الـشـعـبـيــة الـمـنـتـشــرة في
الـكــويــت تــزيـنــت بــاألعــام وص ــور األم ـيــر وولــي
العهد ،وشاركت فرق العرضة فرحة المواطنين

والمقيمين على هذه األرض الطيبة بعودة أميرنا
وقائد مسيرتنا في االحتفالية التي أقيمت أمس».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـش ـ ـمـ ــري أن «ال ـ ـم ـ ـقـ ــاهـ ــى الـ ـت ــي
احتفلت هي الشميمري والسالمية والفروانية
والصليبيخات والجهراء» ،الفتا إلى أن المقاهي
الشعبية تستقبل روادها على مدار أيام األسبوع،
مــن الــراب ـعــة ع ـصــرا إل ــى منتصف ال ـل ـيــل ،حيث
تستطيع العوائل قضاء وقت ممتع وجميل في
ظل األجواء الشعبية بإطار حديث.

جمعية الشامية توزع 1000
ذبيحة احتفاء بعودة األمير
ورد خطأ في خبر جمعية الشامية والشويخ التعاونية أمس،
مفاده أن الجمعية ستوزع  100ذبيحة احتفاء بعودة األمير من
رحلته العالجية ،والصحيح أنها ستوزع  1000ذبيحة ،لذا اقتضى
التوضيح واالعتذار.

صالح الذياب

ومن جهة أخرى ،بعث سموه،
ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين
ال ـش ــري ـف ـي ــن الـ ـمـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة

ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ع ـبــر فيها
سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بضحايا حادث اصطدام
حافلة في المدينة المنورة أودى
بحياة العديد من ركابها وإصابة
ً
آخ ــري ــن ،س ــائ ــا س ـم ــوه ال ـمــولــى
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع
ّ
رحمته ومغفرته وأن يـمــن على
المصابين بسرعة الشفاء.
وب ـ ـع ـ ــث س ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد
ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،وس ـمــو
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ
جــابــر ال ـم ـبــارك ببرقيتي تعزية
مماثلتين.
وكانت السعودية أعلنت وفاة
 35وإصــابــة أربـعــة آخــريــن جــراء
حـ ــادث اصـ ـط ــدام حــاف ـلــة خــاصــة
ً
مستأجرة تنقل  39شخصا من
المقيمين بالمملكة من جنسيات
آس ـيــويــة وعــرب ـيــة بـمـعــدة ثقيلة
«شيول».

ناصر الصباح يلتقي الفريق االستشاري
العالمي للتطوير الحكومي

النائب األول خالل اجتماعه بالفريق االستشاري لتطوير اإلدارة الحكومية
ال ـت ـقــى ال ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح
امس الفريق االستشاري العالمي لمشروع
دراسة وتطوير االدارة الحكومية.
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان صحافي
ان االجتماع عقد بحضور أعضاء اللجنة

التوجيهية بالمشروع وهم عضوا المجلس
األع ـل ــى للتخطيط الــدك ـتــور فـهــد الــراشــد
وسـ ـ ــارة أكـ ـب ــر ،وال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـمــؤسـســة
الـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي الــدك ـتــور عــدنــان
شـ ـه ــاب ال ــدي ــن ومـ ــديـ ــرة الـ ـمـ ـش ــروع غ ــادة
الخلف.

ً
«المحاسبة» :مقترح كويتي لمتابعة التنمية خليجيا
الصرعاوي :اقترحنا استضافة البرنامج التدريبي لدواوين المراقبة العام المقبل
قال رئيس ديــوان المحاسبة
بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ع ـ ـ ــادل ال ـ ـصـ ــرعـ ــاوي،
ً
أمس ،إن الكويت قدمت اقتراحا
ً
خــاصــا ب ــدور دواويـ ــن المراقبة
وال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ب ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
الـتـعــاون الخليجي فــي متابعة
مشاريع التنمية المستدامة.
وأضاف الصرعاوي ،لـ«كونا»
ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه فــي
االجتماع الـ  16لرؤساء دواوين
الـ ـم ــراقـ ـب ــة وال ـم ـح ــاس ـب ــة بـ ــدول
الـتـعــاون فــي مسقط ،أن اقـتــراح
ال ـ ـكـ ــويـ ــت فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ن ـشــر
ال ـتــوع ـيــة وال ـم ـعــرفــة بـمـمــارســة
ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى اهـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ي ـن ـط ـلــق مـ ــن أن ـهــا
أصبحت التزامات حكومية وفقا
التفاقية االمم المتحدة.
وأوضــح ان ذلك المقترح نال

رئيس ديوان المحاسبة باإلنابة والوفد الكويتي المشارك
اهتماما كبيرا من خــال اتخاذ
االجراءات التنفيذية الخاصة به
ونشر التوعية بأهداف التنمية
ال ـم ـس ـتــدامــة وت ـه ـي ـئــة االج ـه ــزة

العليا لكيفية التدقيق على تلك
االهداف.
وذكر أن الكويت تقدمت كذلك
ب ـم ـق ـت ــرح ي ـت ـع ـلــق بــاس ـت ـضــافــة

بــرنــامــج تــدريـبــي ال ـعــام المقبل
وال ــذي يـتـنــاول اه ــداف التنمية
المستدامة .وأشار الى تصديق
االجتماع على مقترح الكويت في

مجال الرقابة المشتركة والتي
تتعلق بثالثة جوانب هي الربط
الكهربائي ومعالجة النفايات
الصلبة والتغيير المناخي.
وبين الصرعاوي ان االجتماع
ركز على تنمية قدرات العاملين
في االجهزة الرقابية الخليجية
لمواكبة اخر المستجدات التي
تساهم في دفع العمل الخليجي
المشترك الى االمام.
وصدق االجتماع ايضا على
م ـق ـتــرح ع ـمــانــي ي ـت ـنــاول اع ــادة
دراس ــة االدل ــة المشتركة والتي
س ـبــق ان ص ـ ــدرت م ــن االج ـه ــزة
العليا للرقابة والمحاسبة لدول
مجلس التعاون الخليجي والذي
يهدف الى مواكبة اخر التطورات
التي طرأت في هذا المجال.

ً
«التوحد» يحصد مجددا االعتماد العالمي للبرامج التعليمية تعاون كويتي  -فرنسي في مكافحة الفساد

أعلنت إدارة مركز الكويت للتوحد ،الذي ّأسس عام ،1994
ّ
ّ
والتربوية
التعليمية
حرصها على تقديم أفضل الخدمات
للمصابين بالتوحد وذويـهــم ،والحصول على متطلبات
شهادة االعتماد العالمي للبرامج التعليمية العالمية.
وأكد المركز ،في بيان له ،بمناسبة تجديد حصوله على
شهادة االعتماد ،التزام اإلدارة بتلك المتطلبات التي تشترط
ً
ّ
العالمية
تطبيق أعلى معايير التعليم كفاءة وفقا لألسس
في هذا المجال لبرامج الصغار والبالغين ،والتي تتضمن
العديد من الشروط ،ومنها :طريقة وجودة التعليم ومدى
ّ
تمكن المعلم من األداء والتعامل الصحيح مع الطالب ومدى
جودة وتنظيم البيئة التعليمية داخل المدرسة ومستوى
التفاعل مــع الطلبة ،ونشر جــو المتعة والـمــرح والفائدة

في اليوم الــدراســي ،ومــدى جــودة اإلشــراف على البرنامج
التعليمي كامال ،وضمان مساندة أولياء األمور فيما يجد
مــن سلوكيات داخ ــل الـبـيــت ،ووض ــع الخطط الــازمــة لها
والمتابعة معهم ،والتأكد من أن المعايير يتم تطبيقها من
خالل العاملين في مركز الكويت للتوحد ومراجعة الخطط
الموضوعة لهم ومتابعتهم وتطبيقها والـتــدريــب الــذي
يحصلون عليه للوصول لهذا المستوى من إدارة المركز
ّ
ومدى تمكن المعلم فيها وكيفية التقييم الصحيح لألداء
للمعلم والخطة الموضوعة له لتطبيقها مع الطالب من
خالل المدققين على تطبيق هذه المعايير.
وأض ــاف البيان« :كانت فكرة إدارة المركز الفريدة في
تقديم امتحان سنوي للمعلم ،كجزء من تقييم استمراره

انتقادات لرأي «القضاء»...
أحزاب تحت مظلة القانون ،فكيف لمن كتب الرأي المسبق أن يكون
المرجعية النهائية في الحكم على دستورية هذا القانون من عدمه؟
ألم يكن من األجدر به التريث؟».
ورأى الدالل أن النظام السياسي في الكويت يحتاج إلى تطوير
ً
«ألننا في حالة جمود» ،مؤكدا أن اقتراحه ال يتعارض مع الدستور،
الذي أجاز هو ومذكرته التفسيرية للمشرع إنشاء األحزاب« ،والتي
هي قائمة بالفعل اآلن ،لكنها من دون تنظيم أو غطاء قانوني».
ً
من جهته ،وتعليقا على خبر «الجريدة» ،المتضمن لرد مجلس
القضاء ،علق عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد
الفضل« :حتى اآلن لم يعرض المقترح علينا في اللجنة».
وأضاف الفضل ،لـ«الجريدة» ،أن «هناك إجراءات يتبعها المكتب
الفني للجنة ،إذ يخاطب الـجـهــات المختصة السـتـطــاع آرائـهــا
ً
ً
حيال القوانين المقدمة» ،مؤكدا أن هذا االستطالع «ليس متعمدا
مع هذا القانون خاصة ،بل سبق أن تم مع قوانين كثيرة أخرى،
مثل مخاصمة القضاء واإلساءة للدول وغيرهما» ،وهي «إجراءات
تحضيرية لمناقشة القوانين في التشريعية».
بدوره ،قال النائب عبدالوهاب البابطين إن رأي «األعلى للقضاء»
بشأن قانون الهيئات السياسية غريب.
وأضاف البابطين ،في تغريدة له ،أن «الشق األول من الرد تدخل
فيما يتعلق بقواعد الحكم الديمقراطي ،مــع أنها سلطة مطلقة
ً
يقررها المشرع ويحدد كيفية تطبيقها» ،مبينا أن عبارة مجلس
ً
القضاء «ال سند دستوريا» لقيام األحزاب «تخالف مادة صريحة
بالدستور».
04

القوى السياسية لـ «األعلى...

ً
ً
القبلية والعائلية والطائفية التي تشكل تهديدا حقيقيا لوحدة
المجتمع».
وشــدد المنبر على ضــرورة االلتزام بالنص الدستوري القائم
على مـبــدأ الفصل بين السلطات مــع تعاونها ،وأال تـتـجــاوز أية
سلطة صالحيات األخرى ،حتى ال تتداخل االختصاصات ،وتفقد
كل منها هيبتها.
من جهتها ،أعربت الحركة الدستورية اإلسالمية (حــدس) عن
استغرابها ما جاء في مضمون ومفردات كتاب «األعلى للقضاء»
ال ــذي يــرفــض وي ـنــدد بمثل ه ــذا الـتـطــور الــديـمـقــراطــي والتنظيم
القانوني المنشود والمطلوب.
ودعت «حدس» ،في بيان لها أمس ،مرفق القضاء إلى «النأي عن
اتخاذ مواقف وآراء سياسية مسبقة ال تدخل ضمن اختصاص
ً
السلطة الـقـضــائـيــة دس ـت ــوري ــا» ،مبينة أن «عـلــى أع ـضــاء مجلس
األمة دعم مقترحات بقوانين لتنظيم وإشهار الهيئات السياسية،
ً
ً
التزاما بالدستور وتعزيزا للديمقراطية والمشاركة الشعبية في
الشأن العام».
أما الحركة التقدمية الكويتية فأعربت عن أسفها لتجاهل اللجنة
ً
التشريعية البرلمانية أحـكــام الدستور التي لــم تنص أب ــدا على
الرقابة القضائية المسبقة على التشريعات ،مؤكدة أن الدستور
نظم ،عبر المحكمة الدستورية ،الرقابة القضائية الالحقة ،بعد

في تطوير نفسه لهذه المهمة ،جزءا أساسيا من االعتماد
العالمي ،وكذلك فلسفة ونظرية « »REACHالتي أعدتها إدارة
المركز ،والتي ينفرد بها مركز الكويت للتوحد ،وسيتم
ً
ً
طباعتها وتوزيعها للمجتمع قريبا ،تعد جزءا مهما في
التقييم واالعتماد.
كل ذلك بهدف تحقيق جودة التعليم والخدمات المقدمة
ّ
الدورية والتدقيق عليها وتوثيقها ،والذي
مع المراجعة
يساهم في استمرار تحقيق الجودة والوصول إلى أحدث
ّ
العالمية في مجال تعليم وتدريب المصابين
المستجدات
ّ
بالتوحد بمختلف فئاتهم العمرية ،وذلــك لتحقيق هدف
المركز منذ اإلنشاء ألكثر من  25عاما بالجودة والتميز
واالستمرار في تقديم األفضل للمجتمع الكويتي والخليجي.

إقــرار التشريعات من مجلس األمة وتصديق سمو األمير عليها،
ونشرها في الجريدة الرسمية.
وفي بيان لها ،أهابت الحركة بالمجلس األعلى للقضاء «تجنب
االن ـج ــرار إل ــى ســاحــة ال ـص ــراع الـسـيــاســي الـمـبــاشــر والـمـكـشــوف،
ً
خصوصا في مشروع قانون غير ذي صلة بالمرفق القضائي»،
آملة منه االنتباه إلى ما أوردته المذكرة التفسيرية للدستور عند
تناولها لعدم ورود إلزام في نص المادة .٤٣

الفيلي لـ ةديرجلا :.الدستور...
أحـ ــزاب ،ولـكــن يـجــب الـتـعــامــل بـحــذر مــع ال ـمــوضــوع ،كــي ال يكون
ً
ً
النموذج السيئ طاغيا ،مضيفا أنه «لبيان الحكم الدستوري نجد أن
هذا واضح عندما عرضت لمسألة محددة ،وهي تكوين الجمعيات
واألحزاب السياسية ،وهم أفراد يتجمعون من خالل نظام قانوني
ً
لتحقيق هدف مشروع ،وهذا الهدف ليس ربحيا ،ويتصل بالعمل
السياسي».
وح ــول إبـ ــداء الـمـجـلــس األع ـل ــى ال ـق ـضــاء لــرأيــه ب ـشــأن األح ــزاب
السياسية وعضوية أعضائه في المحكمة الدستورية ،قال الفيلي:
«ال أعلم إن كان أعضاء المجلس ممن لديهم عضوية في المحكمة
كذلك قد شاركوا في المداوالت التي أيدت هذا الــرأي أم ال ،وعلى
األرجح هم يعلمون أننا بصدد إبداء رأي مسبق بالموضوع ،وهو
ما قد يؤدي إلى عدم صالحيتهم ،وأظن أنهم لم يشاركوا».
وأضاف« :كان يتعين أن يكون رد مجلس القضاء على اللجنة بأن
ً
أعضاء المحكمة الدستورية الذين هم أيضا أعضاء في المجلس
لم يشاركوا في هذا الرأي ،ألن ذلك سيكون أوضح وأقرب للمفاهيم
القانونية ،وإعفاء لهم من حرج إبداء رأي بموضوع سيعرض على
ً
المحكمة الحقا».

تحقيق باحتكار «كاريدج» و«طلبات»...
االستثمارات األجنبية ،لكنها ضد كسر القانون الكويتي لمصلحة
ً
هــذه الشركات ،الفتة إلــى أن «القضية ليست استثمارا فقط ،لكن
مخالفة صارخة للقوانين المحلية أثــرت على التنافس الشريف
وأدت إلى إفالس شركات كويتية».
وصرحت الهاشم ،أمس ،بأن العدالة مطلوبة والشركات الكويتية
لها الحق فــي ممارسة عملها بكل حرية دون كسر للقوانين أو
محاباة لطرف ضد آخر.
ً
ً
ب ــدورهّ ،
وجــه النائب بــدر المال س ــؤاال مــن  16بـنــدا إلــى الوزير
ً
الروضان ،استفسر فيه عما أثير أخيرا بشأن الممارسات االحتكارية
لبعض الشركات في مجال طلب وتوصيل الطعام للجمهور.
وقال المال ،في سؤاله :هل لديكم إحصاء بعدد وأسماء الشركات
العاملة في الكويت بهذا القطاع عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية
أو موقع إلكتروني؟ وما الحصة السوقية التي تمتلكها كل شركة
في هذا القطاع؟ ،وكم تبلغ الحصة السوقية لشركة طلبات عندما
تم بيعها منذ بضع سنوات؟
وأضــاف :هل هناك عالقة بين َمن قاموا بشراء شركتي طلبات
وكاريدج؟ ومن هم مالك شركة طلبات الحقيقيون وما الشركات
التابعة لهم ،وهل يملكون شركات أخرى في السوق الكويتي؟ وهل

وقعت الكويت ،ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة
الفساد (نزاهة) ،أمس ،مذكرة تفاهم مع فرنسا ممثلة
في الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد ،بشأن التعاون
الثنائي في هذا المجال.
وصــرح نائب رئيس «نــزاهــة» المستشار ريــاض
ً
الـهــاجــري لــ«كــونــا» بــأن «الـكــويــت تسعى دائ ـمــا إلى
تحقيق التعاون مــع جميع الجهات المختصة في
مكافحة الفساد بهدف تعزيز النزاهة والشفافية»،
معربا عن أمله أن يسفر توقيع االتفاقية مع الوكالة
الفرنسية عن تعاون بناء من خالل تبادل المعلومات
والخبرات وأساليب العمل وتدريب الكوادر.
وأكد الهاجري حرص الهيئة على تعزيز التعاون

لديكم بيانات رسمية عن ربحية تلك الشركات؟ وهل تخضع هذه
الشركات ألي قوانين ضريبية؟
وتـســاء ل :هــل تقدمت إحــدى الشركات العاملة فــي قطاع طلب
الطعام وتوصيله بشكوى لجهاز حماية المنافسة بشأن وجود
ممارسات احتكارية في هذا القطاع؟ وهل استمع الجهاز من خالل
تحقيقه للجهات األخرى المتضررة في السوق مثل الشركات التي
تعمل فــي نفس القطاع ولــم تقدم شـكــوى ،أو المطاعم التي تعد
ً
المتأثر المباشر مــن تلك الممارسات التي تفرض عليها نسبا
كبيرة من إيرادات البيع؟
وزاد :هــل قــام الجهاز بــأي إج ــراء ات لتحديد قيمة «المكاسب
غير المشروعة» التي كان يستوجب فرضها كغرامة على الشركات
المخالفة؟ وهل لديه تصور عن حجم تلك األرباح التي ترتب عليها
بيع الشركتين في السابق بمبالغ تقدر بـ  150مليون دوالر (شركة
طلبات في  )2014و 200مليون (شركة كاريدج في .)2017

جونسون ينتزع اتفاقًا حول...

ً
لنا باستعادة سيادتنا» ،داعيا النواب «إلــى تأييد االتفاق حتى
نتفرغ ألولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة ،والخدمات الصحية،
والجرائم العنيفة والبيئة».
غير أن مهمة جونسون أمام البرلمان ستكون حساسة بعدما فقد
أغلبيته ،ولم يعد بوسعه االتكال على دعم «الديمقراطي الوحدوي»
ً
ال ــذي لــديــه  10ن ــواب ،ويـشـكــل ج ــزءا مــن ائ ـتــاف بــرلـمــانــي مــع حزبه
المحافظ.
ً
وقـضــى ال ـحــزب عـلــى أي ت ـفــاؤل ب ــإص ــداره بـيــانــا أك ــد فـيــه أن ــه «لــن
ً
يستطيع دعم االتفاق» ،مضيفا أن «موقفنا الثابت هو أننا سنوافق
فقط على دعم الترتيبات التي تخدم الدستور والمصالح االقتصادية
على المدى الطويل أليرلندا الشمالية وتحمي تكامل االتحاد».
ورغ ــم صـغــر حـجـمــه ،فــإن مــوافـقــة هــذا ال ـحــزب مهمة مــن جـهــة ألن
جونسون ال يملك األغلبية ،ومن جهة أخرى ألن مجموعة المؤيدين
ً
المتشددين لـ «بريكست» داخل حزب المحافظين وهم نحو  50نائبا،
اشترطوا موافقة هذا الحزب للتصويت لمصلحة االتفاق.
ً
وال يحظى جونسون بأغلبية في البرلمان المؤلف من  650مقعدا،
ً
ً
ً
وعمليا يحتاج إلى  320صوتا للتصديق على االتفاق غدا.
في المقابل ،وبعدما قال إنه سيصوت ضد االتفاق ،أشار كوربين إلى
أن «أفضل حل للخروج هو إعطاء الشعب الكلمة األخيرة في تصويت
ً
ّ
«العمال» ،إنه ُط َ
لب منهم التصويت غدا
عــام» ،في وقت قال نواب من
لمصلحة إجراء استفتاء آخر.
على مستوى آخــر ،وصــف رئيس ال ــوزراء األيرلندي ليو فارادكار
االتفاق الجديد بـ «الجيد من أجل أيرلندا وأيرلندا الشمالية» ،في حين
اقترح مايك راسك ،السياسي البارز في «الحزب االسكتلندي القومي»،
ً
عرض االتفاق على التصويت العام أمام الشعب االسكتلندي ،واصفا
إياه بالمدمر.
(لندن ،بروكسل ـ ـ وكاالت)

لبنان :ضريبة مقترحة...
اللبنانيين إلج ــراء مكالماتهم الـصــوتـيــة وال ـم ـصــورة ،مـمــا أثــار

في مجال مكافحة الفساد مع كل الجهات المعنية
لــاسـتـفــادة مــن الـتـجــارب الــدولـيــة فــي ه ــذا المجال
وتحقيق سياسة مجتمعية للوقاية من الفساد.
من جهته ،أعرب مدير الوكالة الفرنسية لمكافحة
الفساد تشارلز دوش ــان ،عــن سعادته بتوقيع هذه
االتفاقية مــع الكويت التي ستعزز الـتـعــاون البناء
بين البلدين.
من جانبه ،قال سفير الكويت لدى فرنسا سامي
السليمان إن «هذه االتفاقية تؤكد المساعي الكويتية
ً
الجادة لمكافحة الفساد» ،مضيفا أن االستفادة من
الخبرات الدولية تسهم فــي تحقيق أه ــداف الهيئة
للوصول الى بيئة مناهضة للفساد.

ت ـســاؤالت قانونية حــول خـطــوة الحكومة ،باعتبار أن التطبيق
ً
طرحه منتجوه في األسواق مجانا .وذهب بعض الحقوقيين إلى
أنه بإمكان شركة «واتساب» الطعن أمام المحاكم الدولية ضد قرار
الحكومة ،النتهاكه شروط التشغيل.
وأوضح وزير االتصاالت محمد شقير ،أمس ،أن «هذا القرار صدر
ً
ً
عن الحكومة بكل الكتل السياسية» ،مضيفا« :كان مطلوبا تطبيقه
ً
اعتبارا من  1نوفمبر المقبل ،لكننا لم نكن جاهزين ،لذلك سنحاول
ً
تطبيقه اعتبارا من مطلع يناير المقبل».
لم يكد اللبنانيون يستفيقون من صدمة الحرائق ،التي كادت
تحرق «األخضر واليابس» ،حتى وجدوا أنفسهم في قلب موجة من
الغضب المتعاظم بسبب ضريبة مقترحة على تطبيق «واتساب»
الشهير ،ضمن حزمة من الضرائب التي يدرسها مجلس الــوزراء
لفرضها عليهم في موازنة .2020
وانفجرت التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي ،أمس،
ً
ً
ً
رفضا لقرار الحكومة فرض ضريبة  20سنتا يوميا على جميع
االتصاالت المرتبطة بتطبيقات هاتفية ،مما يكبد المستهلك نحو
ً
 ٦دوالرات شهريا تضاف إلى فاتورته.
ً
يذكر أن تطبيق «واتـســاب» هو األكثر شيوعا بين اللبنانيين
إلجراء مكالماتهم الصوتية والمصورة ،مما أثار تساؤالت قانونية
حــول خطوة الحكومة ،باعتبار أن التطبيق طرحه منتجوه في
ً
األس ــواق مجانا .وذهــب بعض الحقوقين إلــى أنــه بإمكان شركة
«واتساب» الطعن أمام المحاكم الدولية ضد قرار الحكومة ،النتهاكه
شروط التشغيل.
وأوضح شقير ،أمس ،أن «هذا القرار صدر عن الحكومة بكل الكتل
ً
ً
ً
السياسية» ،مضيفا« :كان مطلوبا تطبيقه اعتبارا من  1نوفمبر
ً
المقبل ،لكننا لم نكن جاهزين ،لذلك سنحاول تطبيقه اعتبارا من
مطلع يناير المقبل».

األسد :سأتصدى إلردوغان...
أبــرزهــا منبج وكوباني ألول مــرة منذ سـنــوات ،بأنه «غــزو سافر
وع ــدوان واض ــح ستتم مواجهته بكل أشـكــالــه فــي أي منطقة من
ً
أرض سورية» ،مؤكدا أنه «رد عليه في أكثر من مكان عبر ضرب
وكالئه وإرهابييه».
وعلى وقــع تهديد البيت األبـيــض بتوسيع العقوبات «إلبقاء
تركيا داخــل حــدودهــا» ،وجد نائب الرئيس األميركي مايك بنس
نفسه أمام مهمة معقدة النتزاع موافقة إردوغان على وقف توغله
بسورية ،ووقف إطالق النار ضد األكراد.
وكان ترامب أثار فضيحة بعد نشره نص رسالة صاخبة وغير
مألوفة وجهها إلردوغــان قبل الهجوم ،في مواجهة اتهامه بمنح
الضوء األخضر لغزو سورية.
ً
وكتب ترامب إلردوغان« :أنت ال تريد أن تكون مسؤوال عن ذبح
ً
اآلالف ،وأنا ال أريد أن أكون مسؤوال عن تدمير االقتصاد التركي،
ً
ً
وسأفعل» ،مضيفا« :عملت جاهدا على حل بعض مشاكلك .ال تخذل
ً
العالم وال تكن متصلبا ،وال تكن أحمق!»
وكاالت)
(عواصم-
١٩

ةديرجلا

•
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محليات

ً
إزالة إطارات «إرحية» تؤخر «جنوب سعدالعبدالله» عاما آخر

ً
«البيئة» :تسلمنا عهدة اإلطارات من «الصناعة» واألعداد بين  20و 40مليونا
يوسف العبدالله

توزيع شتالت
زراعية على
المخيمات
لزيادة تخضير
الدولة
األحمد

تسليم عهدتها
إلى «البيئة»
الكتفاء السوق
من إعادة
تدويرها
«الصناعة»

تـعـ ّـهــد رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الهيئة
الـعــامــة لـلـبـيـئــة ،مــديــرهــا ال ـعــام الشيخ
عبدالله األحمد بأن تتخلص الهيئة من
إط ــارات "إرح ـيــة" خــال مــدة ال تتجاوز
العام ،وتسليم المنطقة إلى المؤسسة
ً
ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة ال ـس ـك ـن ـيــة ،م ـب ـي ـنــا أن
ً
أعداد اإلطارات في الموقع حاليا حسب
اإلخطاريات واألبحاث يتراوح بين 20
و 40مليون إطار.
وقال األحمد ،في تصريح أمس على
ً
هــامــش تسلم الـهـيـئــة رسـمـيــا "إرح ـيــة"
مــن الهيئة العامة للصناعة ،إن عهدة
اإلطـ ـ ــارات ال ـتــال ـفــة اآلن أص ـب ـحــت لــدى
"ال ـب ـي ـئ ــة" الس ـت ـغــال ـهــا ب ـم ــا ه ــو أم ـثــل
ً
للتخلص منها ،مبينا أنه سيتم التعامل
مــع تـلــك اإلط ـ ــارات مــن خ ــال تحويلها
إلى المصانع الستغاللها في صناعات
أخ ــرى ،أو استغاللها مــن خــال شركة
أسمنت الكويت لتحويلها إلى طاقة.
وحـ ــول ال ـشــركــة ال ـك ــوري ــة الـمـتـقــدمــة
للتخلص من اإلطــارات ،ذكر األحمد أن
هـنــاك ع ــدة مـبــادريــن يــريــدون التعامل
م ــع ه ــذه اإلطـ ـ ــارات" ،وس ـن ــرى األف ـضــل
ً
واألس ـ ــرع ف ــي إزال ـت ـه ــا" ،مـبـيـنــا أن ذلــك
يــأ تــي للمساهمة فــي تسليم المنطقة
ب ـش ـكــل أس ـ ــرع إلـ ــى "ال ـس ـك ـن ـي ــة" إلق ــام ــة
مساكن عليها.
وأوضـ ــح أن "الـبـيـئــة" سـتـتـعــامــل مع
بلدية الكويت و"السكنية" و"الصناعة"
ل ــانـ ـتـ ـه ــاء م ـ ــن م ـش ـك ـل ــة مـ ـك ــب إرحـ ـي ــة
لإلطارات بفترة سريعة لتسليم المنطقة

خدمات الغيص
العازمي ينهي ً
ويعين بوعركي خلفا له
●

فهد الرمضان

ب ـعــد أك ـث ــر م ــن عـ ــام من
انـتـهــاء ال ـمــرســوم الـخــاص
بالوكيل المساعد في وزارة
التربية فهد الغيص ،أصدر
وزير التربية وزير التعليم
الـعــالــي د .حــامــد الـعــازمــي
قرارا وزاريا يقضي بإنهاء
خــدمــات ال ـمــذكــور اعـتـبــارا
م ــن  15الـ ـج ــاري وتـســويــة
مستحقاته المالية ،وذ لــك
ً
بعد تعذر التجديد له .علما
بــأن الغيص شغل منصب
وكيل مساعد في "التربية"
م ـ ــدة  3ف ـ ـتـ ــرات بـ ــواقـ ــع 12
ً
عاما.
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازم ـ ـ ــي
ق ـ ــرارا وزاريـ ـ ــا آخ ــر يقضي
ب ـت ـع ـي ـيــن رج ـ ـ ــاء ب ــوع ــرك ــي
وك ـي ـلــة م ـســاعــدة لـلـشــؤون
اإلداريــة والتطوير اإلداري
بالوزارة ،وذلك اعتبارا من
 16الجاري.
ي ــذك ــر أن ب ــوع ــرك ــي هــي
ابنة قطاع الشؤون االدارية،

األحمد بعد تسلمه عهدة إطارات إرحية أمس
إلــى المؤسسة إلقامة المساكن عليها،
ً
مثمنا جهود "الصناعة" خالل السنوات
الماضية ،بالتعاون مع الجهات المعنية
للتخلص من تلك اإلطارات ،السيما في
حفاظها على هذه المنطقة وحراستها
وتنظيمها.

«موسم التخييم»
وحــول موسم التخييم ،ذكــر األحمد
أنه يتم اآلن التنسيق مع بلدية الكويت
لتحديد مــواقــع التخييم وسيتم خالل
هذه السنة توزيع شتالت زراعية على

وقد تدرجت في القطاع من
مــوظ ـفــة إلـ ــى رئ ـي ـســة قسم
إلى مراقبة ،ليتم نقلها إلى
ع ــدة مـنــا طــق تعليمية ،ثم
إلى مكتب العازمي مع بدء
تسلمه لحقيبة "التربية".

الـمـخـيـمــات ،مـمــا سـيـســاهــم ف ــي زي ــادة
ً
ال ـم ـســاحــات ال ـخ ـض ــراء ب ــال ــدول ــة ،آم ــا
مــن المواطنين المحافظة على البيئة
لمستقبل أفضل لألجيال المقبلة.
وأشار إلى أن فرق "البيئة" والبلدية
سـتـكــون منتشرة لــرصــد أي مخالفات
لـتـعــديــل الــوضــع الـبـيـئــي ،كـمــا ستضع
البلدية حــاو يــات فــي مناطق التخييم
للتخلص من النفايات.
وعــن االشتراطات البيئية ،قــال إنها
موجودة في القانون البيئي واللوائح
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ،وي ـت ــم ن ـش ــرهــا ك ــذل ــك فــي
وسائل التواصل االجتماعي والمنصات

ً
اإلعــام ـيــة ،الف ـتــا إل ــى أن "االش ـتــراطــات
واض ـحــة ،ونتمنى االل ـتــزام فيها بعدم
وضـ ــع األرض ـ ـيـ ــات االس ـم ـن ـت ـيــة ،وع ــدم
ال ـح ـفــر ف ــي ج ــان ــب ال ـم ـخ ـي ـمــات ،وع ــدم
عمل الروف الترابي في المخيمات ،كما
نتمنى التعاون من الجميع لالنتهاء من
موسم التخييم بأقل األضــرار الممكنة
على البيئة".

 50مليون إطار
ب ـ ــدوره ،ك ـشــف ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
ل ـل ـه ـي ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــة م ـح ـمــد

تشغيل المرحلة األولى من مستشفى الجهراء االثنين
الحنيان :إجراء  900عملية مسالك بولية في «مبارك» العام الماضي
●

حامد العازمي

(تصوير نوفل إبراهيم)

ال ـعــدوانــي أن مجلس الـ ــوزراء قــرر نقل
عهدة اإلشراف على اإلطارات التالفة في
"أرحية" إلى "البيئة" بعد اكتفاء السوق
ً
و"الصناعة" من إعادة تدويرها ،مبينا
أن "الـصـنــاعــة" أع ــادت تــدويــر أكـثــر من
ً
 30مليون إطــار ،ومتوقعا أن االطــارات
ً
المتبقية ما بين  20و 30مليونا.
وق ــال ال ـعــدوانــي ،فــي تـصــريــح أمــس:
"انـتـهـيـنــا م ــن إن ـج ــاز ب ـعــض ال ـشــركــات
الصناعية وتخصيص بعض المواقع
لها في منطقة السالمي إلعــادة تدوير
ً
اإلطــارات التالفة" ،الفتا إلى أن مجلس
ّ
الوزراء كلف "الصناعة" باإلشراف على
اإلطارات وإزالتها بعد بلدية الكويت.
وأض ـ ـ ــاف أن ـ ــه "ت ـ ــم ع ـم ــل دراس ـ ـ ــة مــن
(الـصـنــاعــة) لــإطــارات فــي آلـيــة خــال 6
أشـهــر مــن االل ـت ــزام ،وفـعــا تــم إزال ــة 14
ً
مليونا خالل البرنامج الزمني المحدد
له ،ولكن اتضح وفق دراســة المؤسسة
الـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية أن اإلط ــارات
في الموقع تفوق  50مليون إطار ،فقمنا
بتأهيل عدة شركات أخرى إلزالتها ،ولله
الحمد قمنا بقطع شوط في إزالــة أكثر
ً
من  30مليونا".
وحول آلية ووسائل تقطيع االطارات،
ذكر أن تقطيع اإلطارات يكون عبر عدة
شركات من خالل مصنع شركة اسمنت،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أن "إرح ـ ـيـ ــة" اآلن ب ـهــا عــدة
شركات تقوم بإعادة التدوير ،إلى جانب
المصانع الجديدة التي تم تخصيصها
لها في منطقة السالمي.

عادل سامي

أعلن مدير منطقة الجهراء
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة د .بـ ـ ـ ــدر الـ ـعـ ـن ــزي
تـشـغـيــل الـمــرحـلــة األول ـ ــى من
مـسـتـشـفــى ال ـج ـه ــراء ال ـجــديــد
صباح االثنين المقبل.
وذكــر العنزي ،في تصريح
أمـ ـ ــس عـ ـل ــى ه ــام ــش اح ـت ـف ــال
المنطقة بـعــودة سمو األمير
ً
ســال ـمــا م ـعــافــى ،أن الـمــرحـلــة
األولى ستشمل تشغيل مركز

ً
األمـ ــومـ ــة ،م ـم ـثــا ف ــي ال ـن ـســاء
والـ ـ ـ ــوالدة واألط ـ ـفـ ــال ال ـخ ــدج،
بـ ـط ــاق ــة س ــري ــري ــة تـ ـص ــل إل ــى
ً
ً
 220س ــري ــرا ،داع ـي ــا مراجعي
الحوادث والعيادات الخارجية
للنساء والــوالدة إلى مراجعة
م ـب ـن ــى م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـجـ ـه ــراء
ً
ال ـجــديــد اع ـت ـب ــارا م ــن االثـنـيــن
المقبل.
ّ
وه ــن ــأ ال ـع ـن ــزي س ـمــو ولــي
العهد ورئيس مجلس الوزراء
والـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي بـ ـع ــودة

أقل معدالت وفيات لحديثي الوالدة
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات
الطبية المساندة د .فــواز الرفاعي أن الكويت
تتمتع بــأقــل مـعــدالت وفـيــات حديثي ال ــوالدة
واألطـ ـف ــال دون س ــن الـخــامـســة بـمــا يـتـفــق مع
معايير منظمة الصحة العالمية.
وقال الرفاعي لـ"كونا" ،على هامش مشاركته
في اجتماع الدورة الـ 66للجنة اإلقليمية لشرق
المتوسط بطهران" ،إننا نفخر بوجود برنامج

المسح الوراثي لألمراض الوراثية واالستقالبية
في الكويت ،كما نقوم بالكشف المبكر عن 22
حالة من األمراض الوراثية".
وأب ـ ـ ــدى ارتـ ـي ــاح ــه ل ـت ـم ـتــع ال ـك ــوي ــت بــأعـلــى
المعدالت في كثافة عدد الممرضات واألطباء
ً
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن ه ـن ــاك زيـ ــادة
متصاعدة في عدد الممرضات خالل السنوات
الـ  10الماضية بما يتفق مع المعايير العالمية.

ً
صاحب السمو ،سائال المولى
ع ــز وجـ ــل أن ي ـم ــده بــالـصـحــة
والعافية ،وأن يحفظ الكويت
من كل مكروه.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،اخ ـت ـت ــم
ق ـس ــم ال ـم ـس ــال ــك ال ـب ــول ـي ــة فــي
م ـس ـت ـش ـف ــى م ـ ـ ـبـ ـ ــارك ال ـك ـب ـي ــر
ورشة عمل امتدت أربعة أيام
تـحــت إش ــراف رئـيــس الــوحــدة
د .ع ــادل الـحـنـيــان ،وبحضور
أستاذ المسالك البولية بمركز
ال ـم ـن ـصــورة ال ـعــال ـمــي لــزراعــة
ال ـك ـل ــى وج ـ ــراح ـ ــات ال ـم ـســالــك
البولية د .أحمد الشال.
وكشف الحنيان عن إجــراء
نحو  900عملية مجدولة خالل
ً
العام الماضي ،خالفا لعمليات
ال ـط ــوارئ ال ـتــي ت ـجــرى بشكل
ي ــوم ــي ،إلـ ــى ج ــان ــب عـمـلـيــات
الـيــوم الــواحــد التي تتم تحت
تأثير البنج الموضعي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــادات
الخارجية بمستشفى مبارك
الكبير استقبلت  9300مراجع
ج ــدي ــد خ ــال ال ـع ــام الـمــاضــي
بــواقــع  6808مــراجـعـيــن جــدد

خالل الفترة الصباحية و2492
ب ـيــن م ــراج ــع ج ــدي ــد وم ـت ــردد
خالل الفترة المسائية.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن مـسـتـشـفــى
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارك يـ ـ ـض ـ ــم  13عـ ـ ـي ـ ــادة
ً
ً
أسبوعيا صباحا ،و 5عيادات
مـ ـس ــاء لـ ـم ــراجـ ـع ــة الـ ـم ــرض ــى،
وت ــم اخ ـت ـصــار م ــدة االن ـت ـظــار
فــي الـعـيــادة إلــى أسـبــوع على
األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ،مـ ـم ــا ي ـق ـل ــل م ـع ــان ــاة
ً
الـ ـ ـم ـ ــرض ـ ــى ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن ق ـســم
المسالك البولية يقوم بعمل
العمليات الجراحية من خالل
ً
 6غرف أسبوعيا ،مما أدى إلى
تقليل فترة االنتظار.
وقـ ـ ــال ال ـح ـن ـي ــان إن ورش ــة
الـ ـعـ ـم ــل ش ـم ـل ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرات الـ ـنـ ـظ ــري ــة عــن
ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـح ــدي ـث ــة إلج ـ ــراء
اسـ ـتـ ـئـ ـص ــال "ال ـ ـبـ ــروس ـ ـتـ ــاتـ ــا"
الـحـمـيــد ،بــواسـطــة الـلـيــزر عن
طريق المنظار ،كما تم خالل
الــورشــة إج ــراء  7ح ــاالت على
مــدار  3أيــام تماثلت جميعها
ل ـل ـش ـفــاء ب ـع ــد يـ ــوم واحـ ـ ــد مــن
إجراء العملية.

الناصر :ملتزمون بمساواة الجنسين وتمكين المرأة العسعوسي شارك في اجتماع
• خالل ندوة «دور الدبلوماسيات في األمم المتحدة ...من أجل األمن والسالم» المدعين العامين «الخليجي»
• الشارخ :تقدم في مشاركة الكويتية بالعمل الدبلوماسي بالفترة المقبلة

الغنام يتسلم جائزة حامد العثمان ألعضاء النيابات بدول «التعاون»

●

ناصر الخمري

أشاد الدبلوماسيون الكويتيون المشاركون
في ندوة "دور النساء الدبلوماسيات الكويتيات
في األمــم المتحدة ...من أجــل األمــن والـســام"،
أمـ ــس ،ب ــال ــدور الـمـمـيــز الـ ــذي ت ـقــوم ب ــه ال ـمــرأة
الكويتية ،من خالل عملها الدبلوماسي.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية،
الشيخ د .أحـمــد نــاصــر المحمد ،فــي كلمة له
خ ــال الـ ـن ــدوة ،إن "الـ ـم ــرأة الـكــويـتـيــة خاضت
التحديات ،وكانت َس ّباقة بين نساء المنطقة
في التعليم والعلم والعمل ،ونالت الكثير من
المكاسب وحققت النجاحات ،ولمعت أسماء
الكويتيات في سماء اإلبداع ،حيث تبوأن العديد
من المناصب ومراكز صنع القرار وتولي زمام
الوظائف ذات الطبيعة الخاصة".
ولـفــت الناصر إلــى أن هــذا االهـتـمــام رسخ
ً
ً
جوهرا ومضمونا في مواد الدستور الكويتي،

التي تؤكد على التزام الكويت الثابت والنابع
مــن روح الدستور فــي تحقيق الـمـســاواة بين
الجنسين وتمكين المرأة.

الحواجز االجتماعية
مــن جــانـبــه ،ق ــال ممثل األمـيــن الـعــام لألمم
المتحدة والمنسق المقيم د .طارق الشيخ إن
المنظمة تسعى لـضـمــان أن تـكــون أولــويــات
الـمــرأة فــى ب ــؤرة االهـتـمــام عند اتـخــاذ ق ــرارات
السلم واألمن على جميع المستويات ،الفتا الى
أن االمم المتحدة تسعى إلى أن تعالج الحواجز
االجتماعية والثقافية والسياسية ومخاطر
الحماية التي تحد من مشاركة المرأة الكاملة
في تحقيق السالم والحفاظ عليه.
من جهته ،أشار مدير معهد سعود الناصر
الدبلوماسي ،عبدالعزيز الشارخ ،إلى ان المرحلة
الـقــادمــة ستشهد الكثير مــن الـتـقــدم النوعي
والكمي فيما يتعلق بمشاركة المرأة الكويتية

«زكاة سلوى» :نكفل  5آالف
يتيم في  11دولة

تكفل زكاة سلوى التابعة
لجمعية النجاة الخيرية أكثر
من  5آالف يتيم في  11دولة
حول العالم ،والنصيب األكبر
من الكفاالت أليتام الالجئين
السوريين في دول اللجوء.
وقال رئيس "زكاة سلوى"
الشيخ بدر العقيل ،في
تصريح صحافي ،أمس" ،إننا
ً
داخل الكويت نبذل جهودا
حثيثة تجاه كفالة األيتام،
وتقديم الكسوة والعيدية لهم،
وإقامة البرامج الترفيهية
لهم" .وأضاف العقيل أن قيمة
الكفالة الشهرية لليتيم الواحد
خارج الكويت تبلغ  15دينارا،
وداخل الكويت  25دينارا.

«النجاة» وزعت مساعدات
على المرضى السوريين

أعلن رئيس وفد جمعية
النجاة الخيرية لألردن الشيخ
عود الخميس ،أن الوفد نظم
رحلة ترفيهية لـ  300يتيم
سوري ممن تكفلهم الجمعية،
كما وزع مساعدات متنوعة
على الالجئين والمرضى
السوريين .وأشار الخميس،
في تصريح صحافي ،أمس،
إلى أن للجمعية مساهمات
كبيرة في تعليم األطفال
السوريين ،وكفالة األسر
واأليتام ،وتوزيع المساعدات
الغذائية .من ناحيته ،أوضح
عضو الوفد م .ثامر السحيب،
أن الوفد وزع مساعدات على
مجموعة من األسر مقدمة من
متبرعة كويتية ،كما تم توزيع
 50طردا غذائيا على المرضى،
واألسر الفقيرة.

«األرصاد» :تغيرات سريعة
يشهدها الطقس
أعلنت إدارة األرصاد
الجوية أن الطقس يشهد
في هذه الفترة حتى مطلع
شهر نوفمبر المقبل تغيرات
سريعة نتيجة لتأثير
منخفض الهند الموسمي.
وقال مراقب التنبؤات
الجوية باإلدارة عبدالعزيز
القراوي لـ"كونا" ،إن الطقس
ً
المتوقع اليوم سيكون حارا
وتكون درجات الحرارة
العظمى ما بين  38و 40درجة
والصغرى بين  22و 24درجة،
وتظهر بعض السحب
المتفرقة مع فرصة ألمطار
خفيفة متفرقة.
ً
وأفاد بأن الطقس المتوقع غدا
حار والرياح متقلبة االتجاه
الى شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ما بين  6و 28
ً
كيلومترا في الساعة ،وتظهر
بعض السحب المتفرقة،
ً
مبينا أن درجات الحرارة
العظمى المتوقعة ما بين 37
ً
و 39درجة وتنخفض ليال إلى
ما بين  22و 24درجة وحالة
البحر خفيف إلى معتدل
الموج  1إلى  4أقدام.

«السالمة المرورية» تطالب
بخطة للحد من االزدحام

صورة جماعية للمشاركين في الندوة
في العمل الدبلوماسي ،الفتا الــى ان المعهد
الدبلوماسي يخرج أعدادا متزايدة من الكوادر
الدبلوماسية النسائية كل عام ،وأن مفعول تلك
الخطوات سيكون ملحوظا خالل الفترة المقبلة.
بــدورهــا ،تحدثت السفيرة نبيلة المال عن
بناء السالم واألمن خالل شغلها منصب سفير
الكويت في االمم المتحدة ،موضحة ان الكويت
حــرصــت على تمكين الـخـبــرات النسائية من
العمل في الحقل الدبلوماسي ،خصوصا فيما
يتعلق بحفظ السالم من خالل تدريبات مكثفة.
ولفتت إلى أن ثقافة حل الخالفات وتقريب
وجهات النظر هي ثقافة كويتية نشأ عليها
أب ـنــاء الـكــويــت وتـجـلــت وتـجـســدت فــي منهج
دبلوماسيتها الخارجية.
م ــن جـهـتـهــا ،أش ـ ــادت ال ـم ــدي ــرة اإلقـلـيـمـيــة
لتنسيق التنمية بــالــدول العربية ليلى بكر
بالدور المميز للدبلوماسية الوقائية الكويتية،
وبالمساحة المتاحة لـلـمــرأة للعمل فــي هذا
الحقل المهم.

سلة أخبار

ً
العسعوسي متوسطا المشاركين في اجتماع النواب العموم الخليجيين
تـ ـ ـ ــرأس ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ض ـ ــرار
العسعوسي وفد الكويت المشارك في االجتماع
الحادي عشر لنواب العموم والمدعين العامين
ب ــدول مجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج العربية،
الذي عقد في سلطنة عمان لبحث تعزيز مسيرة
التعاون بين دول المجلس على مستوى النيابات
واالدعاء العام.
وقدم وفد الكويت ،الذي ضم المحامي العام
األول المستشار سـلـطــان بــوجــروه والمحامي
العام المستشار رجيب الرجيب ورئيس النيابة
مـشـعــل ال ـغ ـن ــام ،ورقـ ـت ــي ع ـمــل خـ ــال االج ـت ـمــاع
األولى تتعلق "بحاالت السداد الفوري لعائدات
الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية

محل اإلنابة والمساعدة القضائية ذات الصلة
بتسليم مــرتـكـبــي تـلــك ال ـج ــرائ ــم" ،والـثــانـيــة عن
استضافة النيابة العامة بدولة الكويت "ورشة
عمل تدريبية عبارة عن محاكاة جريمة إرهابية
منظمة عابرة للحدود".
كما كــرم الـنــواب العموم والمدعون العامون
بدول المجلس الفائزين بجائزة حامد العثمان
ألعـضــاء النيابات ب ــدول المجلس ،حيث تسلم
الجائزة من الكويت رئيس نيابة التنفيذ الجنائي
والـتـعــاون الــدولــي مشعل الغنام بعدما رشحه
الـنــائــب ال ـعــام لنيل ه ــذه الـجــائــزة نظير تميزه
وتفانيه في عمله بالنيابة العامة.

اعتبرت الجمعية الكويتية
للسالمة المرورية ،أن مشكلة
االزدحام المروري من الظواهر
السلبية التي أصبحت تميز
شوارع الكويت خالل السنوات
األخيرة ،وقد أدت الزيادة
المطردة في عدد السيارات
الجديدة وسهولة اقتنائها
إلى مزيد من تعقيد المشكلة.
وطالب رئيس الجمعية ،بدر
المطر ،في تصريح صحافي،
الجهات المعنية بضرورة
اإلسراع في وضع خطة
مرورية ،للحصول على أعلى
مستويات ممكنة من الضبط
المروري وانسيابية الحركة
على جميع الطرقات ،وكذلك
توزيع الدوريات المرورية.

برلمانيات 4
القوى السياسية تعترض على مذكرة «األعلى للقضاء»
ةديرجلا

•
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التحالف الوطني :سلطة القضاء على التشريعات تتوالها المحكمة الدستورية
رأي مستغرب
وال يدخل ضمن
اختصاصات
السلطة
القضائية

«حدس»

أحكام
الدستور لم
ً
ّ
تنص أبدا
على الرقابة
القضائية
المسبقة

الحركة التقدمية

األنظمة
الديمقراطية
تستمد قوتها
من تنوع اآلراء

المنبر
الديمقراطي

دعـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـضــاء إل ــى
النأي عن إبــداء مواقف سياسية
مـ ـسـ ـبـ ـق ــة ب ـ ـش ـ ــأن االق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات
ً
بقوانين ،ردا على مذكرة القضاء
بشأن اقتراح بقانون حول إنشاء
األحزاب السياسية في الكويت.
ودع ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ــوطـ ـن ــي
الــدي ـم ـقــراطــي «األع ـل ــى لـلـقـضــاء»
إلى النأي بسلطته القضائية عن
التدخل في الـشــؤون السياسية،
ً
ً
إن ـ ـفـ ــاذا وت ـط ـب ـي ـقــا ل ـم ـب ــدأ فـصــل
ً
الـسـلـطــات ،السـيـمــا أن ج ــزءا من
أعضاء المجلس األعلى للقضاء
أعضاء في المحكمة الدستورية،
وهو ما قد يخل بميزان الحيادية
ف ــي ال ـ ــرأي واألح ـ ـكـ ــام ،ويــؤســس
ل ـم ـســار غ ـيــر م ـق ـبــول ف ــي عــرض
اقـ ـت ــراح ــات ال ـق ــوان ـي ــن الـنـيــابـيــة
ع ـلــى الـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء
قـبــل إق ــراره ــا ،مـمــا يـتــرتــب عليه
خلق أعراف خطيرة على الحياة
الديمقراطية.
وش ـ ــدد ال ـت ـح ــال ــف ،فـ ــي ب ـيــان
صـحــافــي ،أم ــس ،عـلــى أن سلطة
القضاء الكويتي على التشريعات
تـتــوالهــا المحكمة الــدسـتــوريــة،
وهــي أعلى سلطة قضائية نص
عليها الدستور ،ودورها الحفاظ
على سالمة التشريعات ،وتوافقها
مــع الـنـصــوص الــدسـتــوريــة بعد
اقـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــا ،ول ـ ـيـ ــس ف ـ ــي م ــرح ـل ــة
ً
ال ـت ـشــريــع ف ــي أي م ـن ـهــا ،م ــؤك ــدا
ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ح ــق الـمـجـلــس
األعلى للقضاء في إبداء رأيه في
االقـتــراحــات ،ومشاريع القوانين
ال ـمــرت ـب ـطــة بــأع ـمــالــه الـتـنـفـيــذيــة
والقضائية.
واس ـ ـتـ ــذكـ ــر فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـص ــدد
قــانــون تـعــارض المصالح ،الــذي
أب ــدى الـمـجـلــس األع ـلــى للقضاء
مـ ــاح ـ ـظـ ــات ع ـل ـي ــه قـ ـب ــل إقـ ـ ـ ــراره
ف ــي م ــذك ــرة رف ـع ـهــا الـ ــى الـلـجـنــة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،ول ــم
يؤخذ بها من قبل مجلس األمة،
مما ترتب عليه الحقا الطعن في
دستوريته وإسقاطه ،وهي سابقة
من شأن تكرارها وضع المجلس
األعـلــى للقضاء فــي مرتبة أعلى
من السلطة التشريعية.
ً
وأكد التحالف أيضا أن بسط

الدالل :الدستور لم يحظر إنشاء األحزاب
●

رقابة المحكمة الدستورية على
التشريعات الصادرة من مجلس
األمـ ــة كــانــت م ــن أه ــم مـطــالـبــاتــه،
وت ـم ـث ـل ــت ف ـ ــي ت ـب ـن ـي ــه م ـق ـتــرحــا
بـقــانــون بـحــق الـلـجــوء المباشر
لـلـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ل ــأف ــراد،
انـطــاقــا مــن إيـمــانــه بــأن الــرقــابــة
الشعبية عـلــى الـتـشــريـعــات أحــد
المكاسب الديمقراطية ،وعليه فإن
هذا المسار هو الصحيح والسليم
وليس ما بدأ يأخذ طابعا رسميا
ب ــاسـ ـتـ ـش ــارة ال ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى
للقضاء على األفكار التشريعية
قبل أن تتحول إلى قوانين فعلية.

المنبر الديمقراطي
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـب ــر
الــدي ـم ـقــراطــي الـكــويـتــي أهمية
ت ـ ـ ـعـ ـ ــز يـ ـ ــز دور ا ل ـ ـت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات
الـسـيــاسـيــة الـكــويـتـيــة ،والعمل
عـ ـل ــى ت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة  ٤٣مــن
الــدس ـتــور ب ـشــأن حــريــة تكوين
الـ ـنـ ـق ــاب ــات وال ـح ـم ـع ـي ــات عـلــى
أس ـ ـ ــس وط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـ ــا ح ـم ـل ـتــه
المذكرة التفسيرية التي تركت
م ـس ــأل ــة وجـ ـ ــود ق ــان ــون خ ــاص
ينظم عمل الهيئات السياسية
مناط بالسلطة التشريعية وما
تقرره.
وق ـ ـ ــال ،ف ــي بـ ـي ــان ص ـحــافــي،
ً
ت ـع ـل ـي ـقــا حـ ــول م ــا ن ـش ــر ب ـشــأن
م ــذك ــرة مـجـلــس ال ـق ـض ــاء حــول
األحزاب السياسية ،إن األنظمة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة تـسـتـمــد قــوتـهــا

م ــن ت ـن ــوع اآلراء وال ـتــوج ـهــات
بداخلها وفق البرامج الوطنية،
دون تـضـيـيــق عـلـيـهــا ،ب ــل فتح
ال ـم ـج ــال ل ـهــا بـ ـص ــورة واس ـعــة
لتتغلب على االستقطاب القبلي
والـ ـع ــائـ ـل ــي والـ ـط ــائـ ـف ــي ال ـ ــذي
ً
ً
يشكل تهديدا حقيقيا لوحدة
المجتمع.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف أن تـ ـ ـع ـ ــدد اآلراء
واالت ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــات يـ ـتـ ـي ــح ألفـ ـ ـ ــراد
ال ـم ـج ـت ـمــع ع ـم ـل ـيــات االخ ـت ـي ــار
الـصـحـيــح ،وأن وج ــود األح ــزاب
والـتـنـظـيـمــات الـسـيــاسـيــة يــدفــع
إل ــى ت ـعــزيــز وتـنـمـيــة الـمـمــارســة
الديمقراطية التي أصلتها المادة
الـســادســة مــن الــدسـتــور بنصها
عـلــى «ن ـظ ــام الـحـكــم ف ــي الـكــويــت
دي ـم ـقــراطــي ال ـس ـيــادة فـيــه لــأمــة
مصدر السلطات جميعا».
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أه ـم ـي ــة االلـ ـت ــزام
بـ ــال ـ ـنـ ــص الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري الـ ـق ــائ ــم
عـلــى الـفـصــل بـيــن الـسـلـطــات مع
تعاونها ،وأال تتجاوز أي سلطة
على صالحيات األخــرى حتى ال
تـتــداخــل االخـتـصــاصــات ،وتفقد
كل منها هيبتها.
وط ــال ــب الـمـنـبــر الــديـمـقــراطــي
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،ف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام بـ ـي ــان ــه،
بأهمية تطوير شكل الممارسة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وتـفـعـيــل أطــرهــا،
وصوال إلى االستقرار السياسي
العام من خالل:
 -١تـعــديــل الـنـظــام االنتخابي
الحالي.
 -٢إقـ ـ ـ ــرار ال ـق ــوان ـي ــن ال ــازم ــة

لـتـنـظـيــم ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي بما
فــي ذلــك قــانــون إلشـهــار األحــزاب
السياسية.
 -٣إلغاء كل القوانين المقيدة
للحريات العامة والرأي.
 -٤إصــدار قــانــون العفو العام
عن كل معتقلي الرأي والمالحقين
ً
سياسيا.

الحركة اإلسالمية
وق ــال ــت ال ـح ــرك ــة الــدس ـتــوريــة
اإلس ــامـ ـي ــة (ح ـ ـ ـ ــدس) ،ف ــي ب ـيــان
صـحــافــي ،إنـهــا تقدمت وآخ ــرون
ب ـ ــاالقـ ـ ـت ـ ــراح بـ ـق ــان ــون الـ ـم ــذك ــور
وقــوانـيــن أخ ــرى مماثلة ،تعزيزا
ل ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي
والـمـشــاركــة الشعبية فــي الشأن
الـ ـ ـع ـ ــام ،م ـض ـي ـف ــة أن االق ـ ـت ـ ــراح
بشأن الهيئات السياسية يأتي
تـنـظـيـمــا وت ـطــويــرا لــوضــع قــائــم
م ـم ـث ــا ب ــالـ ـتـ ـي ــارات ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،والـ ـت ــي ت ـت ـفــاعــل مــع
ً
الوطن والمواطنين إيجابا منذ
عشرات السنين.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن الـ ـق ــان ــون
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـتـ ــرح ي ـ ـضـ ــع الـ ـمـ ـج ــامـ ـي ــع
السياسية تـحــت مظلة ا لـقــا نــون
والــدولــة ،ويــأتــي تعزيزا لسيادة
القانون ورقابة الدولة والشعب
الـ ـم ــالـ ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والـ ـت ــزام ــا
ب ـ ـم ـ ـبـ ــادئ وأح ـ ـ ـكـ ـ ــام الـ ــدس ـ ـتـ ــور،
مضيفة «أ ن ــه مــن المستغرب ما
جاء في مضمون ومفردات كتاب
المجلس األع ـلــى لـلـقـضــاء ،الــذي
يرفض ويندد بمثل هذا التطور
الديمقراطي والتنظيم القانوني
المنشود والمطلوب».
وأضـ ـ ــاف «ن ــدع ــو الـ ـس ــادة في
إدارة مــرفــق ال ـق ـضــاء إل ــى الـنــأي
عن اتخاذ مواقف وآراء سياسية
مسبقة ال تدخل ضمن اختصاص
السلطة القضائية دستوريا ،كما
نــدعــو أع ـضــاء مجلس األم ــة الــى
د عــم مقترحات بقوانين تنظيم
وإش ـ ـهـ ــار ال ـه ـي ـئ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
الـ ـت ــزام ــا ب ــال ــدسـ ـت ــور ،وت ـع ــزي ــزا
للديمقراطية والمشاركة الشعبية
في الشأن العام».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أع ــرب ــت الـحــركــة

الشاهين
يسأل عن أندية
المتقاعدين

وج ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب أسـ ــامـ ــة
الشاهين ســؤاال إلى وزيرة
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،ق ـ ـ ــال ف ـ ـيـ ــه« :ف ــي
نوفمبر عــام  2017تقدمت
باقتراح برغبة إلنشاء أندية
خ ــاص ــة ل ـل ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن فــي
المحافظات كافة ،لممارسة
األنشطة المختلفة ،تقديرا
لـهــذه الـفـئــة الـتــي لــم تـتــوان
عن خدمة الوطن خالل فترة
خدمتها».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــن:
«اف ـت ـت ـحــت وزارة ال ـش ــؤون
االجتماعية نــاد يـيــن لكبار
السن (البر بمحافظة مبارك
الكبير ،والـبــركــة بمحافظة
الفروانية).
وتـ ــابـ ــع« :ع ـل ــى ضـ ــوء مــا
سبق أطلب تزويدي بتاريخ
افتتاح نــادي المسنين في
محافظتي حولي والعاصمة
وب ـق ـي ــة ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،وم ــا
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أع ــدتـ ـه ــا
الوزارة حول إنشاء منتجع
خ ــاص للمسنين ،و تــار يــخ
البدء بإنشائه؟ مع تزويدي
بنسخة منها».
وتساء ل« :ما اآللية التي
يـجــري مــن خاللها اختيار
ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ال ـ ـن ـ ـفـ ــع ال ـ ـعـ ــام
إدارة أندية المسنين؟ وكم
س ــاع ــات وأي ـ ـ ــام ال ـع ـم ــل فــي
النوادي المفتتحة؟».

علي الصنيدح

أكـ ــد ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد الـ ــدالل
ان الــدسـتــور لــم يلزم او يحظر
انـشــاء االح ــزاب السياسية في
الكويت ،وأنه ال يمكن ان يكون
هناك نظام ديمقراطي صحيح
اال بــالـعـمــل الـجـمــاعــي المنظم
تحت قبة الـقــانــون ،وان العمل
الـفــردي الــذي نــراه االن في هذا
المجلس بسبب الصوت الواحد
ال يمكن ان ينشئ بـلــدا او ا نــه محمد الدالل
يـسـتـطـيــع ان يـ ـم ــارس الـسـلـطــة
التشريعية والرقابية بشكل صحيح.
وق ـ ــال الـ ـ ــدالل ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي بمجلس
االمة امس :تصريحي متعلق بما نشرته جريدة
الجريدة في موضوع يتعلق برد المجلس االعلى
للقضاء على مقترح بقانون بشأن انشاء الهيئات
السياسية او الجمعيات او األحزاب ،الذي تقدمت
به في  ٢٠١٨مع عدد من النواب هم اسامة الشاهين
وعبدالله فهاد العنزي وعادل الدمخي وجمعان
الحربش (الذي اسقطت عضويته) ،وذلك تأكيدا
ل ـمــا قــدمــه ع ــدد كـبـيــر م ــن اع ـض ــاء مـجـلــس االم ــة
بمجالس االمــة بـهــدف تنظيم الــواقــع السياسي
وجعله تحت مظلة القانون والدولة.
وأكد ان الدستور ومذكرته التفسيرية اشارا الى
انه يحق للسلطة التشريعية في يوم من األيام ان
تنشئ الهيئات السياسية او األحــزاب؛ وذلك الن
الـمـشــرع الــدس ـتــوري كــان لــه بـعــد نـظــر فــي ١٩٦٢
بأن الحياة الديمقراطية ستتطور مع الوقت ،وان
األحزاب والتنظيمات السياسية جزء من النظام
الديمقراطي.
وفي
وأوضح الدالل ان المادة  ٤٣من الدستور ِ
تـفـسـيــرهــا ك ــان الـمـشــرع واض ـحــا فــي قــولــه «تقر
الـمــادة حرية تكوين الجمعيات والنقابات دون
ال ـنــص عـلــى الـهـيـئــات ال ـتــي تـشـمــل فــي مدلولها
ال ـعــام بـصـفــة خــاصــة األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة وذلــك
ال يتضمن الـنــص الــدس ـتــوري اإلل ــزام ــي بإباحة
الـتـقــدمـيــة الـكــويـتـيــة ع ــن أسفها
لتجاهل لجنة الشؤون التشريعية
وال ـق ــان ــون ـي ــة ف ــي م ـج ـلــس األم ــة
أح ـكــام الــدس ـتــور ال ـتــي لــم تنص
أب ـ ـ ــدا ع ـل ــى ال ــرق ــاب ــة ال ـق ـضــائ ـيــة
المسبقة عـلــى الـتـشــريـعــات قبل
ّ
إقـ ــرارهـ ــا ،ح ـيــث ن ــظ ــم الــدس ـتــور
الــرقــابــة القضائية الالحقة على
ال ـت ـش ــري ـع ــات ب ـع ــد إق ـ ــراره ـ ــا مــن
مـجـلــس األم ـ ــة ،وت ـص ــدي ــق سمو
األم ـ ـي ـ ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ون ـ ـشـ ــرهـ ــا فــي
الجريدة الرسمية عبر المحكمة
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ف ــإن
ّ
تصرف لجنة ّالشؤون التشريعية
ً
والقانونية يمثل خرقا للدستور.
وأهابت "التقدمية" ،بالمجلس
األع ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء إلـ ـ ــى ت ـج ـنــب
االنـ ـ ـج ـ ــرار إل ـ ــى س ــاح ــة الـ ـص ــراع
السياسي المباشر والمكشوف،
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي مـ ـش ــروع ق ــان ــون
غير ذي صلة بالمرفق القضائي،

انـ ـش ــاء هـ ــذه األحـ ـ ـ ــزاب ،ك ـمــا ان
عدم ايراد هذا اإللزام في صلب
المادة ليس معناه تقرير حظر
دستوري يقيد المستقبل الجل
غير مسمى ويمنع المشرع من
السماح بتكوين احزاب اذا رأى
محال لذلك».
وبين ان المذكرة التفسيرية
لها الــزام دستوري كالدستور،
وعـلـيــه ف ــان الـنــص الــدسـتــوري
المذكور ال يلزم بحرية األحزاب
وال يحظرها ،مشيرا الــى انهم
تــركــوا هــذا االم ــر ل ــرأي المشرع
وفي ذلك مصلحة ،ونحن سندخل االن في ،٢٠٢٠
مؤكدا انه ال يمكن ان يكون هناك نظام ديمقراطي
صحيح اال بالعمل الجماعي المنظم تحت قبة
القانون ،وان العمل الفردي الذي نراه االن في هذا
المجلس بسبب الصوت الواحد ال يمكن ان ينشئ
بلدا او انه يستطيع ان يمارس السلطة التشريعية
والرقابية بشكل صحيح.
وش ــدد عـلــى رأي الـفـقـهــاء الــدسـتــوريـيــن بأنه
يحق للمشرع انشاء األحزاب ويعتبرونه خطوة
في االتجاه الصحيح ،ولديهم كتابات كثيرة في
ذلك وأبرزهم عثمان عبدالملك والدكتور محمد
الفيلي والــدكـتــور محمد المقاطع ،واخ ــرون كثر
تـبـنــوا ودعـ ــوا ال ــى اص ــاح ال ـن ـظــام الــديـمـقــراطــي
واهمية وجود الهيئات السياسية واألحــزاب في
إطار العمل السياسي سواء العمل البرلماني او
التنفيذي.
وق ــال الـ ــدالل ان وج ــه االس ـت ـغــراب ك ــان فــي رد
مجلس القضاء وفقا لما نشرتة جريدة الجريدة،
وهو استغراب كبير جدا ،وان القضاء الذي نكن
لــه كــل اح ـتــرام وتـقــديــر أحـكــامــه ع ــادة هــي عنوان
الحقيقة ،والدستور أعطاهم هذا االحترام والدعم،
لكنه اليوم ادخل نفسه في موقف سياسي وخرج
من كونه سلطة قضائية يلجأ اليها الناس الى
ان ــه نـصــب نـفـســه ك ـطــرف مــن األط ـ ــراف فــي اب ــداء
الرأي السياسي.

كما ّ
عبرت عن أملها من المجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـض ــاء االنـ ـتـ ـب ــاه إل ــى
مــا أوردتـ ــه ال ـمــذكــرة التفسيرية
ل ـلــدس ـتــور ع ـنــد ت ـنــاول ـهــا ،لـعــدم
ورود إلزام في نص المادة  43من
الدستور بإباحة األحــزاب "ليس
م ـع ـن ــاه ت ـق ــري ــر ح ـظ ــر دس ـت ــوري
يقيد المستقبل ألجل غير مسمى،
وي ـم ـن ــع الـ ـمـ ـش ــرع مـ ــن ال ـس ـم ــاح
ً
بـتـكــويــن أح ـ ــزاب إذا رأى مـحــا
لذلك ،وعليه فالنص الدستوري
ّ
بحرية األحزاب
المذكور ال يلزم
وال يحظرها ،وإنما يفوض األمر
للمشرع العادي دون أن يأمره في
هذا الشأن أو ينهاه" ...وبالتالي
ف ـ ــإن ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة هــي
المعنية بتقرير تـشــر يــع قــا نــون
من عدمه في شأن تنظيم الهيئات
السياسية متى رأت محال لذلك،
ولقد حــان الــوقــت منذ أمــد ليس
قصيرا بضرورة تنظيم الهيئات

السياسية وإشهارها على أسس
ديـمـقــراطـيــة ووطـنـيــة وأن تعمل
بوسائل سلمية.
ً
وختاما يهم الحركة التقدمية
الكويتية تأكيد أن فوضى العمل
السياسي الفردي في االنتخابات
والـبــرلـمــان والـحـكــومــة إنـمــا هي
ال ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى ت ـخ ــري ــب
الديمقراطية وإفـســادهــا ،وليس
محاولة تنظيم الحياة السياسية
مثلما جاء في االقتراح بقانون،
ف ـض ــا ع ــن ح ـق ـي ـقــة أن األحـ ـ ــزاب
السياسية هي أحد أهم مكونات
أي نـظــام ديـمـقــراطــي ،وه ــذه هي
ال ـق ــاع ــدة ال ـع ــام ــة ف ــي ك ــل أن ـحــاء
ال ـعــالــم ،بــاسـتـثـنــاء ع ــدد مـحــدود
ً
في منطقتنا
من الدول ،وتحديدا ّ
الـخـلـيـجـيــة ،ال ـتــي تـمــثــل ش ــذوذا
غ ـي ــر م ـق ـب ــول ع ــن ه ـ ــذه ال ـق ــاع ــدة
الديمقراطية فــي الـقــرن الـحــادي
والعشرين.

ةديرجلا
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ً
«الكهرباء» تفعل  23خدمة إلكترونيا للمستهلكين
بوشهري :ضمن استراتيجية الوزارة عبر اتباع مؤشرات األداء العالمية
سيد القصاص

أعلنت وزارة الكهرباء والماء
تفعيل  23خدمة إلكترونيا
عبر موقع الوزارة الرسمي
تسهيال على المستهلكين،
وأكد وكيل الوزارة بوشهري
استمرار الوزارة في اتباع
أحدث الوسائل التكنولوجية
لتسهيل الخدمات.

فعلت وزارة الكهرباء والـمــاء
 23خـ ــدمـ ــة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا ض ـمــن
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا الـ ـت ــي أعـلـنـهــا
وزير الكهرباء والماء وزير النفط
الــدكـتــور خــالــد الـفــاضــل مــؤخــرا،
والتي تهدف الــوزارة من خاللها
إل ـ ــى ت ـس ـه ـيــل ج ـم ـيــع ال ـخ ــدم ــات
لـلـمـسـتـهـلـكـيــن م ــن خـ ــال ات ـبــاع
مؤشرات األداء العالمية.
وق ــال وكـيــل الـ ــوزارة م .محمد
بوشهري في تصريح صحافي إن
"الكهرباء" حريصة على اختصار
فترة إنجاز الخدمات التي تقدمها
وتقليص النظام الورقي القديم،
وتـ ـ ـح ـ ــرص كـ ــذلـ ــك عـ ـل ــى ت ـم ـك ـيــن
المستفيدين مــن الحصول على
الـخــدمــة مــن خــال التكنولوجيا
ال ـحــدي ـثــة ال ـت ــي أص ـب ــح الـجـمـيــع

يمتلكها عبر الهواتف المحمولة.
وأض ـ ـ ــاف أن "تـ ـل ــك ال ـس ـيــاســة
التي تتبعها ال ــوزارة تهدف إلى
استفادة المواطن مــن الخدمات
ا لـ ـت ــي ن ـق ــد م ـه ــا دون أن يـتـكـبــد
ع ـنــاء مــراج ـعــة الـ ـ ــوزارة م ــن أجــل
تخليص معاملة م ــا" ،مبينا أن
الـخــدمــات الـتــي تقدمها ال ــوزارة
إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــا ت ـ ـت ـ ـنـ ــوع م ـ ــا ب ـيــن
"إيصال تيار كهربائي لمستهلك
جديد ،وتبديل الـعــدادات ،وقطع
وإع ــادة المياه لقسائم المناطق
النموذجية" ،وغيرها الكثير من
الـخــدمــات التي تــم اإلع ــان عنها
عبر صفحة الوزارة الرسمية.
وأك ـ ــد ب ــوش ـه ــري أن "ال ـ ـ ــوزارة
تسعى دائما إلى تقديم أفضل ما
لــديـهــا للمستهلكين وم ــن خــال

ال ـل ـق ــاءات ال ـم ـبــاشــرة ال ـتــي قمنا
بها خالل السنوات الماضية عبر
زي ــارة ال ــدواوي ــن حــرصـنــا دائـمــا
على االستماع إلى المستهلكين،
وم ـعــرفــة طـلـبــاتـهــم وب ـل ــورة تلك
الـطـلـبــات عـبــر الـنـظــم الـحــديـثــة"،
شاكرا جميع العاملين من أبناء
الــوزارة على جهودهم المتنوعة
فــي مختلف الـقـطــاعــات لــوصــول
خ ـ ــدم ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ـ ـ ــى ج ـم ـيــع
المستهلكين دون عناء.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـش ـف ــت
إحصائية أخيرة أن هناك  34عقدا
لمشاريع كهرباء وماء مطروحة
حــال ـيــا داخـ ــل ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي
للمناقصات العامة حتى أكتوبر
الجاري.
وأوضحت االحصائية أن عقود

المشاريع التي تطرحها الــوزارة
حاليا في جميع القطاعات "الفنية
واالداريــة" ،وقد تم تحديد موعد
لالجتماعات التمهيدية لها وفتح
العطاءات لدراستها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـعـ ـق ــود
الـمـطــروحــة لمشاريع تـهــدف في
مـجـمـلـهــا ال ــى ت ـطــويــر وتـحــديــث
شبكة الكهرباء وتــوزيــع المياه،
وت ـط ــويــر آل ـي ــات ال ـع ـمــل ،ومـنـهــا
مـنــاقـصــة تــوريــد  300أل ــف عــداد
ذك ــي لـلـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،وإن ـشــاء
 60بـئــرا إنـتــاجـيــة السـتـخــدامــات
ال ـت ـن ــاض ــح ال ـع ـك ـس ــي ،وتــوس ـعــة
واستكمال أعمال البصمة الحالي
ل ــدى الـ ـ ـ ــوزارة ،وتــرك ـيــب كــابــات
وخطوط هوائية لتحديث شبكات
النقل والتوزيع.

محمد بوشهري

٥

محليات

الفاضل :نسعى إلى تطوير
استراتيجيات المياه
أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د .خالد الفاضل
أن الكويت تسعى بشكل متواصل إلى تحسين وتطوير
االستراتيجيات والخطط الخاصة بالمياه والمحافظة
عليها.
وصرح الفاضل ،أمس على هامش مشاركته في مؤتمر
المياه العالمي  2019الذي يعقد تحت شعار "الحد من
أزمة المياه" في بودابست ،بأن تلك المساعي تأتي في
إ طــار رؤ يــة "كويت جديدة  "2035التي ترتكز على عدة
محاور ،من أهمها مشاريع المياه ،مشددا على أهمية
إيجاد الحلول الفعالة ألزمات المياه وسبل إدارتها.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء سعت إلى مواجهة تلك
التحديات القائمة عبر دراسة وتجربة الطاقة المتجددة
واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة ذات كفاء ة عالية
في معالجة وتخزين المياه.
وعقب لقائه وزير الخارجية وزير التجارة الهنغاري
بيتر سيارتو على هامش المؤتمر ،ذكر الفاضل أنه تم
ً
بحث تعزيز سبل العالقات الثنائية بين البلدين ،مؤكدا
حرص القيادة السياسية على تعزيز أواصرها ،والدفع
بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجاالت.

ّ
«العزاب» تقطع
حمالت ً
الكهرباء ندوة «المنبر» :تعديل الدستور وبعض القوانين يوفر االستقرار
عن  38منزال في «الفروانية»
•

محمد الجاسم

ً
استكماال للحمالت الميدانية ،التي تنفذها لجنة متابعة ظاهرة
ـزاب ف ــي مـنــاطــق الـسـكــن ال ـخ ــاص وال ـن ـمــوذجــي ،لــرصــد
سـكــن ال ـع ـ ّ
المخالفين ،نفذ قسم متابعة المخالفات الهندسية التابع لمراقبة
البناء بــإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة
الفروانية ،حملة على سكن الـعــزاب بمناطق خيطان ،والعمرية،
والفروانية ،واألندلس ،والتي أسفرت عن قطع التيار الكهربائي
عن  38منزال.
وأكد رئيس قسم متابعة المخالفات بالفروانية وليد الدغر،
أن المفتشين يعملون على قــدم و ســاق أثناء حمالت التفتيش
المستمرة لــر صــد سكن ا ل ـعــزاب ،وا تـخــاذ اإل ج ــراء ات القانونية
بحقهم ،وتطبيق القانون  125لسنة  1992الخاص بشأن حظر
ً
إسكان غير العائالت في السكن الخاص والنموذجي ،مؤكدا ،
فــي تـصــر يــح صـحــا فــي ،أن ا لـبـلــد يــة تعمل عـلــى تطبيق ا لـقــا نــون
على المخالفين بكل حزم دون تهاون في محافظة الفروانية.
ً
وتابع الدغر أنه تم قطع التيار الكهربائي عن  38منزال لسكن
ً
ً
ا لـعــزاب ،إ لــى جانب توجيه  22إ نــذارا لعقارات مخالفة ،الفتا إلى
أنه قد تم إخالء  8منازل طواعية من أصحابها ،فضال عن قيامهم
بإزالة كل مخالفات البناء من المواد الخفيفة "كيربي" ،قائال إنه
سيكون هناك حمالت مكثفة في األيام المقبلة خالل فترتي الصباح
والمساء من النوبات الثالث إلى حين القضاء على هذه الظاهرة.

«الدفاع المدني» تشارك في
فعاليات اليوم العالمي للكوارث
أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
لـ ـلـ ـع ــاق ــات واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـن ــي
بـ ــوزارة الــداخـلـيــة أن ــه فــي إطــار
التعاون والتنسيق بين قطاعات
المؤسسة األمنية ومؤسسات
الــدولــة ،شــاركــت اإلدارة العامة
للدفاع المدني ،بالتنسيق مع
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األم ـ ـنـ ــي ،ف ــي ف ـع ــال ـي ــات "ال ـي ــوم
العالمي للحد من الكوارث".
وأق ـي ـم ــت ال ـف ـع ــال ـي ــات تـحــت
رعــايــة اإلدارة الـعــامــة لإلطفاء

والحرس الوطني ومركز مجلس
التعاون إلدارة حاالت الطوارئ،
بحضور وكيل الحرس الفريق
الركن هاشم الرفاعي ،والمدير
ال ـعــام ل ـ ــإدارة الـعــامــة لــإطـفــاء
الفريق خالد المكراد ،والمدير
ال ـع ــام لـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة لـلــدفــاع
المدني العقيد جمال الفودري،
وعـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات األم ـن ـيــة
والهيئات العلمية المتخصصة
ف ــي إدارة الـ ـك ــوارث وال ـح ــد من
الخسائر في البالد.

• جوهر :الحكومة غير قادرة على إدارة مستشفى ...فماذا نتوقع مكانها في التنافسية العالمية؟!
• المال :حجم تبديد األموال الذي مارسته الحكومة تحت بنود مشبوهة تجاوز  1.6مليار دينار

•

محمد راشد

ّ
حذر النائب السابق ،د .حسن جوهر ،من المخاطر
التي تحيط باالحتياطي العام للدولة ،وقال انه اذا
استمر صــرف المبالغ الضخمة تحت مبرر سداد
العجز في الميزانية يخشى أن يتحول االحتياطي
العام إلى صفر.
وأضــاف جوهر ،في نــدوة "الكويت والمؤشرات
الــدول ـيــة" ال ـتــي نظمها الـمـنـبــر الــديـمـقــراطــي أمــس
األول ،أن هــذه المؤشرات تخلق روح المنافسة ،ال
سيما أن التنافسية العالمية فــي و قـتـنــا الحالي
تحدد مراكز الــدول ضمن تصنيف وترتيب ّ
معين
على مستوى العالم.
وقال :من هذا المنطلق نستذكر أننا في الكويت
نعاني مشاكل كبيرة يمكن أن تكون لها تداعيات
مستقبلية خطيرة على مستقبل البلد واأل جـيــال
القادمة ،السيما أننا نسمع ونرى أن الكويت نزفت
خــال ستة أشهر  13مليار ديـنــار مــن االحتياطي
العام ،تحت مبرر سداد العجز في الميزانية ،رغم أن
الميزانية يفترض أن تكون متوازنة ،ألنها محددة
على سعر نفط قيمته  50دوالرا ،وسعر النفط اليوم
يصل الى أكثر من ذلك ،مؤكدا أنه ال يوجد عجز في
الميزانية ،فما هو المبرر لصرف هذا المبلغ الضخم
خالل فترة وجيزة ،وإيصال االحتياطي العام للدولة
إلى مستوى مخيف جدا؟ وإذا استمرت هذه الوتيرة،
فــإنــه فــي الــوقــت نفس مــن الـعــام المقبل ،سيتحول
االحتياطي العام إلى صفر.

ُ
العهد المالية

وأردف :لدينا مشكلة العهد المالية التي نمت
وتراكمت مــن  900مليون فــي بــدايــة التسعينيات،
تحت مبررات الغزو العراقي وإعــادة اإلعمار حتى
وصلت إلى  8و 9مليارات دينار ،وهي المبالغ التي
صــرفــت دون وج ــود أي مستندات لسبب وطريقة
الصرف ،الفتا الى أن هذا األمر يترك أكثر من عالمة
اسـتـفـهــام ح ــول ح ــرص ال ــدول ــة ع ـلــى ال ـمــال ال ـعــام،

جانب من الحضور
وال نـسـتـغــرب بـعــد ذل ــك عـجــز الـحـكــومــة عــن إدارة
مستشفى جــابــر ال ــذي يـعــد مــن أكـبــر مستشفيات
الـشــرق األوس ــط ،وإذا كــانــت غير ق ــادرة على إدارة
هذا المستشفى ،فكيف نتوقع أن يكون مكانها في
التنافسية العالمية"؟!
وتابع :األمثلة كثيرة التي تؤكد عدم القدرة على
معالجة اإلخفاقات التي نعانيها ،رغــم أن مشكلة
واحدة منها ممكن أن تطيح الحكومة بالكامل في أي
دولة محترمة بها دستور وسيادة القانون والنظام
العام ،الفتا الى الخطة التنموية األولى التي بدأت
في  2010فشلت حسب إعالن رئيس الوزراء ،وذهبت
معها  36مليارا المخصصة لهذه الخطة ،وبدأنا
بالخطة الثانية من  2015الى  2020المتبقي منها
سنة مالية واحدة ،والتي يبلغ عدد مشاريعها 133
مشروعا لم ينجز منها سوى  3مشاريع فقط ،و60
مشروعا لم يوضع لها حجر أساس ،وهذا ما يشير
إلــى تــراجــع مــركــز الـكــويــت فــي الـمــؤشــرات الــدولـيــة
خالل السنوات األخيرة على مستوى العالم ،والمركز
السادس خليجيا.
وتــابــع أن سبب الـتــراجــع والتخلف هــو الفساد

جمعية حماية الطفل بحثت التعاون مع سفير كندا
في مقر الجمعية الوطنية لحماية الطفل ،استقبل مجلس
إدارة الجمعية وأعضاء جمعيتها العمومية ،سفير كندا
في الكويت لويس بيير ايمون ،والسكرتير األول والقنصل
الكندي في الكويت ريان ميلر ،للتعرف على أهداف "حماية
الطفل" وسياساتها ودورها في المجتمع.
و قــد أطلعت رئيسة الجمعية د .سهام الفريح الزائرين
الكريمين على أهداف الجمعية ،مشيرة إلى االهتمام بحقوق
الـطـفــل وت ــدري ــب الـعــامـلـيــن والـمـهـتـمـيــن بـقـضــايــا الـطـفــولــة
وحقوقها ،والتأكيد على تنفيذ أ حـكــام االتفاقية العربية
والدولية المتصلة بحقوق الطفل ،وكذلك محاربة العنف
ضد األطفال وحمايتهم من االستغالل االقتصادي ،والعمل
على نشر الوعي بحقوقهم في المجتمع ،من خالل تفعيل
قــا نــون حـقــوق الطفل ر قــم  ،21/2015ا لــذي أ عــد تــه الجمعية
الوطنية لحماية الطفل.
وت ــم ت ـب ــادل ال ـحــديــث ع ــن ال ـت ـجــارب واألف ـك ــار وال ـن ـمــاذج
ال ـمــوج ـهــة ل ـخــدمــة األط ـف ــال ف ــي ال ـب ـلــديــن ،وت ـط ـلــع الـجـمـيــع
ً
الى التعاون مستقبال مع الجمعية في أي نشاط يختص
بالطفل.

جانب من لقاء «حماية الطفل» وسفير كندا

حريق يلتهم شقة فوق ضبط  2000دينار مزورة من فئة الـ  100فلس

سطح عمارة بالجابرية

ّ
ت ـمــكــن رجـ ــال اإلطـ ـف ــاء ،ص ـب ــاح أمـ ــس ،مــن
السيطرة على حريق اندلع في شقة بمنطقة
ال ـجــابــريــة ،ول ــم يـسـفــر ع ــن وقـ ــوع إص ــاب ــات،
واقتصرت أضراره على الخسائر المادية.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات
ال ـعــامــة واإلع ـ ــام بـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة لــاطـفــاء
ال ـع ـم ـيــد خـلـيــل األمـ ـي ــر ،إن م ــرك ــز الـعـمـلـيــات
ت ـل ـقــى ب ــاغ ــا ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ي ـف ـيــد ب ــان ــدالع
حريق بشقة تقع في سطح عمارة بالجابرية،
مشيرا إ لــى أ نــه فــور تلقي ا لـبــاغ تــم تحريك
مركزي إطفاء السالمية وحولي إلى الموقع،
وت ـب ـيــن ل ــرج ــال اإلطـ ـف ــاء ،ف ــور وصــول ـهــم ،أن
ً
ا ل ـب ـنــا يــة م ـكــو نــة م ــن  15دورا  ،وان ا لـحــر يــق
اندلع في شقة تقع بسطحها.
ول ـفــت إل ــى أن اإلط ـفــائ ـي ـيــن ،ع ـلــى ال ـفــور،
ش ــرع ــوا ف ــي إخ ــاء الـبـنــايــة م ــن ال ـس ـكــان ،ثم
باشروا مكافحة النيران ومحاصرتها حتى
ا ل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا وإ خـ ـم ــاد ه ــا ،دون و ق ــوع
إصابات.

•

محمد الشرهان

في قضية غريبة ،وتعد األولى من
نوعها ،تمكنت اإلدارة العامة للجمارك
من ضبط محاولة تهريب  2000دينار
عملة نقدية معدنية كويتية من فئة
الـ 100فلس إلى السوق المحلي ،ثبت
أنها مــزورة ،حيث وجه المدير العام
للجمارك المستشار جمال الجالوي
بــالـتـحـفــظ ع ـلــى ال ـم ـب ـلــغ ،وال ـتــواصــل
مع األجهزة األمنية بــوزارة الداخلية
والـجـهــات الــرقــابـيــة بـ ــوزارة المالية،
إلخطارهم بعملية تهريب تلك العملة
المزورة ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات
قانونية وجنائية.
وفــي التفاصيل ،قــال عضو لجنة
اإلعـ ـ ــام ال ـج ـمــركــي بـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة
ل ـل ـج ـم ــارك ن ـ ـ ــواف ال ـم ـط ــر إن رجـ ــال
الـ ـمـ ـسـ ـت ــودع ــات ال ـج ـم ــرك ـي ــة ب ـ ـ ــإدارة
الجمرك الجوي اشتبهوا في محتوى
طرد قادم من دولة آسيوية ،عبر إحدى

العمالت المضبوطة
ش ــرك ــات ال ـش ـح ــن ،ويـ ـ ــزن ن ـح ــو 127
كيلوغراما ،مما دفــع رجــال الجمارك
إلــى فتح الطرد المشبوه بعد اتخاذ
ال ـتــداب ـيــر الـقــانــونـيــة ال ـخــاصــة بمثل
هذه الحاالت.
وأشار المطر إلى أن رجال الجمارك
ت ـب ـي ــن لـ ـه ــم ،وبـ ـع ــد ف ـت ــح الـ ـ ـط ـ ــرد ،أن

محتوياته هي عمالت نقدية معدنية
م ــن ف ـئــة ال ـ ـ ــ 100ف ـلــس ،م ـق ـلــدة بشكل
يصعب اكتشافه من غير المختصين،
مـضـيـفــا أن الـ ـج ــاوي أش ـ ــاد بيقظة
وكفاءة جميع رجال المنافذ الجمركية
ً
ووقوفهم سدا حيال جميع محاوالت
تهريب المواد المحظورة.

المرتفع فــي الـمــؤشــرات الــدولـيــة ،وال ــذي يصاحب
تــراج ـعــا خـطـيــرا ف ــي ال ـح ــري ــات ،ال ـتــي ج ــاء ترتيب
ال ـك ــوي ــت ع ـ ــام  2018بـ ـن ــاء ع ـل ــى ت ـص ـن ـيــف إح ــدى
المنظمات الدولية عالميا  108بنسبة  31بالمئة في
ّ
والحرية ،ولعل الخطورة تكمن
مؤشر الديمقراطية
في أنه حسب تصنيف منظمة فريدوم هاوس ،الدولة
التي ال تحصل على نسبة  37بالمئة في الحريات
يعتبرونها دولة قمعية ،علما بأن األحكام الصادرة
بالحبس للمغردين في الكويت وصلت إلى  460سنة
حبس ،وهذا واقع مؤلم ال يعكس تاريخ وال ريادة
الكويت ،وال يتناسب مع مفهوم دولة المؤسسات
العريقة في المنطقة".

بنود مشبوهة
مــن جانبه ،قــال النائب السابق صالح الـمــا :ال
نستغرب اذا كــان موقع الكويت فــي مــؤشــرات هذا
الشكل السيئ ،فكل ما تقوم به الحكومة اليوم هو
ّ
فقط تسلم إيرادات النفط وصرفها على الباب األول،
وهو الرواتب ،موضحا أن حجم تبديد األموال الذي
مارسته الحكومة تحت بنود مشبوهة وصــل إلى

مـلـيــار و 600مـلـيــون دي ـنــار ،قيمة مـهـمــات خاصة
ومكافآت لغير موظفي الدولة ،واحتفاالت ونثريات
وغيرها.
وأض ــاف :إذا كــان رئـيــس الـ ــوزراء يـتــذمــر ،فـمــاذا
ترك لنا؟ فنحن نراه مستاء من الفساد والتعيينات
الباراشوتية ،فهل التجاوزات موجودة في القطاع
الخاص الــذي ال يملك سلطة مباشرة عليه ،أم في
مؤسسات الدولة التي تقع تحت مسؤوليته بشكل
مباشر؟ مؤكدا أن منظمات الشفافية العالمية ال يقع
بين يديها تقارير حقيقية أو غير دقيقة ،لتقييمنا،
السيما أن السلطة مارست اإلرهاب واالبتزاز على
جمعيات الـنـفــع ال ـعــام والـنــاشـطـيــن ،لــذلــك ن ــرى أن
الكويت قفزت مراكز متقدمة في مكافحة الفساد ،على
الرغم من اعتراف أحــد ال ــوزراء بوجود اختالسات
من المال العام من مسؤولين حكوميين تجاوزت
ملياري دينار.
وقـ ـ ـ ــال" :نـ ــريـ ــد أن ي ـس ـت ــوع ــب ال ـ ـشـ ــارع ان ه ــذه
المؤشرات هي نتائج مقلقة جدا ،فالوضع سيئ جدا،
وأؤمن تماما بأنه ال يمكن تحقيق إصالح اقتصادي
أو في القطاعين التعليمي أو الصحي ،ما لم يكن
هناك إصالح سياسي.
وشدد المال على أهمية إعادة النظر في الدستور
الحالي ،فمشروع تعديل الدستور أصبح ضرورة،
إن أردنا أن نتطور ،أو إذا أردنا إصالحا سياسيا،
مـشـيــرا ال ــى أنـنــا "مـنــذ  2003حـتــى اآلن لــم يستمر
مجلس أمة فصال تشريعيا كامال ،لذا فإن االستقرار
السياسي لن يكون إال بإعادة النظر في الدستور،
وأن ــا ال أدع ــو ال سـمــح الـلــه إل ــى سـحــب صالحيات
صــاحــب الـسـمــو ،أو ال ــدخ ــول فــي مــوضــوع ت ــوارث
اإلم ــارة وغـيــره ،بل أدعــو إلــى تعديل بعض المواد
ال ـت ــي تـعـطــي ال ـصــاح ـيــة لـلـشـعــب بــالــرقــابــة أكـثــر
مــن الـحــالـيــة ،تـعــزيــزا لـلـمـشــاركــة الشعبية والـقـيــم
الديمقراطية والحريات ،وتخلق نوعا من االستقرار
السياسي للعمل داخل البرلمان".

أكاديميا
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رئيس رابطة « »KiLAWلـ ةديرجلا :.نطالب
بتخفيض معدل التفوق إلى  3نقاط

«اتحاد أميركا» و«ثقافي واشنطن»
ناقشا البعثات الطبية

ً
نظام «الويتنغ لست» يخلق فرصا بديلة لتسجيل الطلبة في المقررات الدراسية
فيصل متعب

طالب رئيس الهيئة اإلدارية
لرابطة كلية القانون الكويتية
العالمية خالد العتيبي،
بتخفيض معدل التفوق
لطلبة الكلية من  3.50نقاط
إلى .3

ً
سنقدم مقترحا إلى
مجلس الجامعات
الخاصة بأن تكون
إنذارات الطالب
المبتعث 4

كشف رئيس الهيئة اإلدارية لرابطة كلية
القانون الكويتية العالمية خالد العتيبي،
ع ــن م ـطــال ـبــة ال ــراب ـط ــة بـتـخـفـيــض مـعــدل
التفوق لطلبة الكلية مــن  3.50نقاط إلى
 ،3حتى تكون هناك فرصة لجميع الطلبة
لنيل شرف التفوق من خالل هذا المعدل
ال ـم ـق ـتــرح ،مــوضـحــا أن مـســاعــي الــرابـطــة
مازالت قائمة في تحقيق المطالبات التي
تصب في مصلحة الطلبة.
وق ــال الـعـتـيـبــي ف ــي تـصــريــح صحافي
أمــس لــ»الـجــريــدة» إن هناك مطالبات من
الرابطة لصرف مكافأة للطلبة المتفوقين،
لتكون حافزا لهم للتفوق والحفاظ على
معدالتهم العلمية.
وأضــاف العتيبي أن هناك توجها من
ال ــراب ـط ــة لـتـفـعـيــل ن ـظ ــام ق ــوائ ــم االن ـت ـظــار
«الــويـتـنــغ لـســت» أث ـنــاء عمليات تسجيل
الطلبة فــي الـمـقــررات الــدراسـيــة ،وأن هذا
ال ـن ـظــام ي ـســاعــد ع ـلــى خ ـلــق ف ــرص بــديـلــة
لـتـسـجـيــل الـطـلـبــة اث ـن ــاء ام ـت ــاء الـشـعـبــة
الــدراسـيــة وفـقــا للنظام االلـكـتــرونــي ،كما
ي ـق ــوم بـتـسـجـيــل ال ـط ــال ــب م ـب ــاش ــرة حين
ي ـن ـس ـحــب أح ـ ــد ال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـس ـج ـل ـيــن مــن

الشعبة الــدراسـيــة ،مبينا أن هــذا النظام
يـعـتـبــر آم ـنــا م ــن نــاح ـيــة الـتـسـجـيــل ،ألنــه
يستدعي تسجيل الطلبة المسجلين في
قــوائــم االنـتـظــار ثــم ادخــالـهــم إل ــى المقرر
الدراسي.
وأكد العتيبي أن «العديد من الطلبة في
الكلية ال يعانون من انــذارات المعدل في
الوقت الراهن ،نظرا لوعي الطلبة بالنظم
الــدراس ـيــة» ،مبينا أن «الـنـمــط المتعارف

عليه لدينا في الكلية هو  3إنذارات للمعدل
ال ــذي يـكــون تحت النقطتين ،ف ــإذا حصل
الطالب على ثالثة إنذارات في المعدل يتم
سحب البعثة منه ،ولذلك ستتقدم الرابطة
بمقترح إلــى مجلس الجامعات الخاصة
ً
لـكــي ت ـكــون اإلنـ ـ ــذارات  4ب ــدال مــن  3فيما
يخص بعثة الطالب الدراسية».
وذكر أن «طلبتنا ال يعانون من ضعف
ف ــي خ ــوض دراسـ ــة ال ـم ـق ــررات الـقــانــونـيــة
باللغة اإلنكليزية ،وهناك  8مقررات تعطى
لطلبة الكلية باللغة االنكليزية ،ولكن قبل
ان يدرسها الطالب يجب أن يأخذ بعض
م ـقــررات الـلـغــة االنـكـلـيــزيــة الـتــي تتضمن
القواعد والوظائف االنكليزية حتى تسهل
عليه دراسة المقررات في اللغة اإلنكليزية».
وأوضـ ـ ــح الـعـتـيـبــي أن ال ــراب ـط ــة تعمل
ل ـت ـح ـق ـي ــق مـ ـص ــال ــح ال ـط ـل ـب ــة ب ـم ـخــاط ـبــة
الـمـســؤولـيــن فــي الكلية وال ـت ـعــاون معهم
وفق آلية منظمة ،متمنيا التوفيق والسداد
لـجـمـيــع الـطـلـبــة ف ــي حـيــاتـهــم ال ــدراس ـي ــة،
ومبينا أن على من لديه أي استفسار أو
مطالبات التوجه إلى الرابطة التي أبوابها
مفتوحة للجميع.

ممثل اتحاد اميركا متوسطا العوضي ومال الله

●

حمد العبدلي

ناقش رئيس لجنة شؤون الطلبة في االتحاد
الوطني لطلبة الكويت ،فرع الواليات المتحدة،
حسين العنزي ،مع رئيسة المكتب الثقافي في
واشنطن ،د .أسيل العوضي ،والملحق الثقافي
د .عــادل مــال الله ،الجامعات المدرجة في خطة
البعثات للتخصصات الطبية ،وعدد من المشاكل
الطالبية ،ضمن سلسلة اللقاء ات التي ينظمها
االتحاد.

وذكـ ــر االتـ ـح ــاد ،ف ــي ب ـيــان أمـ ــس ،أن وفـ ــدا من
أعضاء االتحاد استعرض أيضا مع رئيس المكتب
الثقافي فــي لــوس أنجلس ،د .محمد الرشيدي،
ً
والـمـلـحــق الـثـقــافــي د .حـســن الـكـنــدري ع ــددا من
مشاكل الطلبة والمطالبة بحلها.
وأشار إلى أن تحركات االتحاد مع المسؤولين
ف ــي ال ـم ــاح ــق ال ـث ـقــاف ـيــة ت ــأت ــي ل ـع ــرض عـ ــدد من
المطالبات الطالبية ،والسعي إلى حل المشاكل
ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـط ـل ـبــة ال ــدارسـ ـي ــن ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة.

«اتحاد الجامعة» عرض المطالب الطالبية على «المستقبل الطالبي» :قدمنا اقتراحات إلى
األنصاري :لمسنا التعاون من اإلدارة الجامعية المزروعي لحل مشاكل طلبة «التكنولوجية»
المطيري :ندعو من لديهم أي مشكالت إلى التواصل مع االتحاد
●

حمد العبدلي

عرض وفد االتحاد الوطني
لطلبة الـكــويــت فــرع الجامعة
عددا من المطالبات الطالبية
على مدير الجامعة د .حسين
األنـ ـ ـص ـ ــاري ،ب ـح ـض ــور عـمـيــد
شؤون الطلبة د .علي النامي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
عبدالرحمن المطيري إن اللقاء
جــاء بناء على طلب االتـحــاد،
الس ـت ـع ــراض تـشـكـيــل الـهـيـئــة
اإلدارية على اإلدارة الجامعية،
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ب ـع ــض
الـمــوضــوعــات الـطــابـيــة التي
يـسـعــى االتـ ـح ــاد ال ــى طــرحـهــا
وإنجازها ،بالتعاون مع اإلدارة
الجامعية ،وبـمــا يـخــدم طلبة
الجامعة.
وبين المطيري أن االتحاد
لـ ـم ــس خ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ح ــرص
وتـ ـع ــاون اإلدارة ال ـجــام ـع ـيــة،
ومـ ــد ي ــد ال ـت ـع ــاون ف ــي سبيل
خـ ــدمـ ــة الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،وح ــرصـ ـه ــم
ع ـل ــى ف ـت ــح قـ ـن ــوات ال ـت ــواص ــل
مـ ــع االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ك ــون ــه ال ـم ـم ـثــل
الــرس ـمــي لـلـطـلـبــة ،لــاسـتـمــاع
ع ــن قـ ـ ــرب ،وشـ ـ ــرح أي مـطـلــب

ً
األنصاري متوسطا أعضاء اتحاد الجامعة
أو مـ ـقـ ـت ــرح ،وب ـ ـيـ ــان أس ـب ــاب ــه
وضـ ـ ـ ــروراتـ ـ ـ ــه وإيـ ـج ــابـ ـي ــات ــه،
مؤكدا أن االتحاد حريص على
التعاون مع اإلدارة الجامعية
لتحقيق المزيد من المكتسبات
الطالبية كأحد أهم أهدافه.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن اال ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاءاتـ ـ ـ ــه م ــع
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن عـ ـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــة
الـتـعـلـيـمـيــة ،سـ ــواء ف ــي وزارة
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي ،أو داخـ ــل

اإلدارة ا لـجــا مـعـيــة ،ومختلف
كـلـيــات الـجــامـعــة وقطاعاتها
االداريـ ـ ــة وال ـخــدم ـيــة ،لضمان
بيئة تعليمية مناسبة ومهيأة
تـ ـضـ ـم ــن ل ـل ـط ـل ـب ــة اس ـت ـك ـم ــال
دراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ب ـكــل
سهولة ويسر.
واضاف أن االتحاد مستمر
ف ــي ت ـح ـق ـيــق م ـط ــال ــب الـطـلـبــة
وترجمتها على أرض الواقع،
وسـ ـيـ ـق ــدم ك ـ ــل م ـ ــا يـ ـص ــب فــي

مصلحتهم ،مشددا على الطلبة
الــذيــن لــديـهــم مـشــاكــل طالبية
أال ي ـتــرددوا فــي الـتــواصــل مع
االتـ ـ ـح ـ ــاد ،م ـت ـم ـن ـيــا ال ـتــوف ـيــق
لجميع الدارسين في حياتهم
الدراسية.

«العميد وعد بالنظر فيها للعمل على تذليل الصعاب أمام الدارسين»
●

فيصل متعب

نــا ق ـشــت قــا ئ ـمــة المستقبل
ال ـط ــاب ــي ف ــي ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
مـ ــع ع ـم ـي ــد ك ـل ـي ــة ال ـ ــدراس ـ ــات
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة د .ع ـب ــدال ـل ــه
المزروعي ،القضايا الطالبية
ال ـتــي يـعــانـيـهــا طـلـبــة الـكـلـيــة،
وأبـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــا مـ ـشـ ـكـ ـل ــة ال ـش ـع ــب
الدراسية المغلقة.
وقدمت القائمة إلى العميد
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــات
والحلول ،ووعد بالنظر فيها،
والعمل على تذليل الصعاب
أمــام الجموع الطالبية ،الفتا
إلـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـن ـ ــاك الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
المشاكل التي يعانيها الطلبة
منذ سـنــوات عــديــدة وتنتظر
حال لها.
وأش ـ ــادت الـقــائـمــة بحفاوة
ا سـتـقـبــال العميد واستماعه
ل ـم ـش ــاك ــل ال ـط ـل ـب ــة ووض ـع ـهــا
ضمن اهتماماته ،متمنيا أن
ت ـح ــل ت ـل ــك ال ـع ـق ـب ــات ب ــأس ــرع
وقت ممكن.
حضر اللقاء مساعد عميد
ش ــؤون ال ـطــاب فــي الكلية د.

المزروعي متوسطا وفد قائمة المستقبل الطالبي

طالل الزنكي ،ومساعد عميد
ش ـ ـ ــؤون الـ ـط ــالـ ـب ــات د .راشـ ــد
العجمي.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت
ق ــائ ـم ــة ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـطــابــي
مــوعــد ان ـطــاق فـتــرة اإلرش ــاد
وال ـت ـس ـج ـيــل ال ـم ـب ـكــر للفصل
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،م ـ ــن 27

الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ح ـ ـتـ ــى  7ن ــوف ـم ـب ــر
الـمـقـبــل ،م ـش ــددة عـلــى جميع
ال ـط ـل ـب ــة الـ ـ ــذي ي ـه ـم ـهــم األمـ ــر
مـتــابـعــة تـلــك ال ـت ــواري ــخ نـظــرا
ألهميتها.
ودعـ ــت ال ـج ـمــوع الـطــابـيــة
إلــى الـتــواصــل معها فــي حال
واجهتهم أي مشاكل أكاديمية،

البديوي بحث مع جامعة سيدني
برنامج التصوير الطبي

جانب من تكريم الخبير
بحث عميد كلية الدراسات العليا
في جامعة الكويت د .بدر البديوي،
مع الخبير الزائر البرفيسور باترك
برينان من جامعة سيدني ،برنامج
ال ـت ـصــويــر ال ـط ـب ــي ،وذل ـ ــك بـحـضــور
العميد المساعد للشؤون األكاديمية
د .خــالــد ال ـف ـضــالــة ،ود .لـيـلــى عـلــي،
وا ل ـ ـبـ ــرو ف ـ ـي ـ ـسـ ــور Thazhamball
 ،Mathewمن كلية الصحة العامة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة العديد
من البنود ،ومن أبرزها :زيــادة عدد
ال ـمــواد االخـتـيــاريــة على ثــاث مــواد
دراسـيــة مــع مــراعــاة توفر الخيارات
ل ـل ـط ـل ـبــة ،وزيـ ـ ـ ــادة عـ ــدد ال ـط ـل ـبــة فــي
البرنامج إلى أكثر من خمسة طالب،
والعمل على زيادة البحث العلمي.
وفـ ــي ال ـخ ـت ــام ت ــم ت ـكــريــم الـخـبـيــر
ً
الزائر وإهدائه درعا تذكارية.

م ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــرة ا ل ـ ـ ـ ـ ــى أن أ ع ـ ـ ـضـ ـ ــاء
وعضوات القائمة يستقبلون
كــل األسـئـلــة ويـقــومــون بــالــرد
عليها.

كلية التمريض تكرم
عميدها السابق
نـظـمــت كـلـيــة الـتـمــريــض فــي الـهـيـئــة الـعــامــة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب حـفــا لـتـكــريــم عـمـيــدهــا الـســابــق
د .عبدالله المزروعي ،برعاية نائب المدير العام للتعليم
التطبيقي والبحوث د .جاسم األنصاري ،وحضور عميد
الكلية د .علي الـحـجــرف ومـســاعــديــه وع ــدد مــن أعضاء
الهيئتين التدريسية والتدريبية والهيئة اإلدارية.
وعبر د .الحجرف عــن شكره نيابة عــن أســرة الكلية
وتقديرهم للدكتور عبدالله المزروعي ،الذي تولى عمادة
كلية التمريض لفترة قصيرة نسبيا ،إال أنه ترك خاللها
أثرا طيبا ملموسا من جميع الزمالء والزميالت.
وأكــد أن تكريم د .المزروعي في هــذا الحفل البسيط
فرصة لإلشادة بروحه الطيبة وخلقه السامي وإدارتــه
الحصيفة خالل فترة توليه العمادة ،والتي بال شك كان
لها األثر البارز في قيام الكلية بدورها األكاديمي على
أكمل وجه ،الذي يهدف في النهاية إلى تزويد سوق العمل
بكفاءات تمريضية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية
للتعليم ا لـتـمــر يـضــي ،مثمنا ا لـجـهــد الكبير ا ل ــذي بذله
د .ال ـم ــزروع ــي خ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،م ــن خ ــال إدارتـ ــه
لكليتين في نفس الوقت.
من جانبه ،شكر د .المزروعي كل الزمالء والزميالت
بالكلية على ما أبدوه من مشاعر طيبة تجلت في إقامة
هذا الحفل ،مشيدا بالتعاون الالمحدود من الجميع والذي
لمسه خالل فترة توليه العمادة ،متمنيا للجميع التوفيق
والنجاح ،ولكلية التمريض المزيد من التقدم واالزدهار.

«علوم المعلومات» شارك في ملتقى «كفو» السنوي الثالث
شارك فريق كليك آي تي ،من قسم
علوم المعلومات في كلية العلوم
ال ـح ـيــات ـيــة ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ،في
ملتقى «كفو» السنوي الثالث ،الذي
أقيم في مركز جابر األحمد الثقافي
األسبوع الماضي.
وخالل الملتقى ،قام الفريق ،الذي
أشرف عليه الدكتورة إيمان طعمة
الشمري واألستاذة صباح المدني،
بتعريف الحضور بالنادي خاصة
وب ـق ـســم ع ـلــوم ال ـم ـع ـلــومــات عــامــة،
ً
إي ـمــانــا مــن إدارة الـقـســم بـضــرورة
ال ـم ـش ــارك ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة وتـ ـب ــادل
الخبرات بين الشباب.

ي ــذك ــر أن «ك ـ ـفـ ــو» هـ ــو ال ـم ـن ـصــة
الوطنية األول ــى لـعــرض الـكـفــاء ات
الشبابية لتسهيل عملية البحث
والتواصل والتعاون فيما بينهم،
حـيــث يـمـثــل «ك ـف ــو» أح ــد إن ـج ــازات
وتـ ــوص ـ ـيـ ــات ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ــوط ـن ــي
لـلـشـبــاب «ال ـك ــوي ــت ت ـس ـمــع» ،ال ــذي
أش ـ ــرف ع ـل ـي ــه ال ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري؛
ً
تحقيقا للتوجيهات السامية ألمير
البالد سمو الشيخ صباح األحمد،
وهو مبادرة من الديوان بالتعاون
مع وزارة الدولة لشؤون الشباب.
صورة جماعية للفريق المشارك في الملتقى

ةديرجلا
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شوشرة :مفاجآت أكتوبر
مبارك العبدالهادي
شهر أكتوبر يشهد عادة صوالت وجوالت نيابية للتسخين قبل
ً
بدء دور االنعقاد ،بعد إجازة طويلة شهدت هدوءا نسبيا لدى بعض
النواب الذين أطلقوا العنان لصعود أول طائرة للتنفيس عما يدور
في خلجاتهم ،والهرب كالعادة من الناخبين وقائمة الطلبات التي
ال تنتهي ،كحال لسان بعضهم ممن يجدونها فرصة للتواري عن
األنظار ،خصوصا الذين ال يحركون ساكنا بسبب مواقفهم السيئة،
ودورهم الذي يقف عند كراسيهم في المجلس أو عند بعض الوزراء
للقفز على القانون في بعض المعامالت.
وخالل األيام القليلة المقبلة ستظهر بعض األصوات للتصعيد
الــذي ظاهره شــيء وباطنه أشياء باتت واضحة للجميع ،وبــإذن
ً
مسبق من بعض المعازيب الذين يرغبون في إعطاء نوابهم دورا
ً
وهميا يعيدهم إلى الشارع الذي أداروا ظهورهم لقضاياه الحقيقية.
هـنــاك مــن وضــع أجـنــدة للتصعيد عبر تهديد بعض ال ــوزراء
والتلويح بمساءلتهم ،رغم أنها فقاعات ما إن تتصاعد حتى تختفي
مع أول نفخة ،وهناك من بدأ بعقد االجتماعات مع فريقه إليجاد آلية
جديدة لتحسين صورته أمام الشارع الكويتي وناخبيه في الدرجة
األولى بعد مواقفه السيئة الذكر ،والتصويت على قضايا تتعارض
مع مصلحة المواطنين والمواطنات ألنهم يعلمون جيدا أن هناك
فئة من الناخبين سرعان ما تتم إعــادة برمجتهم وغسيل مخهم
لكي ينسوا الماضي ويبدؤوا من جديد بالدعم والتأييد بعد تمرير
معامالتهم المخالفة.
األيام المقبلة قد تحمل مفاجآت لكنها ستكون بمثابة اختبار
حقيقي لبعض النواب الذين قد يدفعون ثمن مواقفهم السيئة في
االنتخابات القادمة التي أعــد لها البعض مبكرا عبر اختيار من
سيمثلهم .المواطنون والمواطنات الذين ملوا من مواقف بعض
النواب يتوعدون بالمحاسبة رغم أن اآلمال أصبحت ضعيفة على
بعض الناخبين الذين سرعان ما يتراجعون عن مبادئهم ،مقابل
بعض المصالح الخاصة التي يدفع ثمنها الوطن عادة.
إن بعض الناخبين بحاجة إلى إعادة وضع مصلحة الوطن نصب
أعينهم دون االلتفاف حول بعض الممثلين الذين ال يهمهم سوى
جيوبهم وتضخيم حساباتهم ومشاريعهم ،وإن المطلوب من بعض
النواب اإلصالحيين أن يضعوا القضايا التي تهم الشعب ضمن
أولوياتهم حتى يكشفوا زمالءهم الذين يقفون عادة ضد مصالح
المواطنين ،وبالتالي الـصــورة ستتضح ،وسيكون الناخب هو
الحكم في حسم األمور ،خصوصا أن دور االنعقاد الحالي سيكون
أمام جملة من القضايا الصعبة التي ستضع السلطتين التشريعية
والتنفيذية أمام مسؤوليات مصيرية.

«افتح يا سمسم»
سناء راشد السليطين
ما أجمل برامج الطفولة التي تعلمنا منها الكثير وتتلمذنا عليها
مثل برنامج "افتح يا سمسم" ،فهو برنامج تعليمي تربوي ترفيهي
للصغار من إنتاج مؤسسة البرامج المشتركة لدول الخليج العربي،
فهو النسخة العربية من المسلسل األميركي الشهير شارع السمسم،
عدا أن هناك شخصيات إضافية مثل نعمان وملسون فهما ابتكار
خليجي ،هذا البرنامج هو سلسلة تلفزيونية أميركية تهدف إلى
تعليم األطفال األلــوان واألرقــام والحروف بطريقة ممتعة ومفيدة
بأسلوب مشوق للصغار باالستعانة بالدمى المتحركة ،لتثير انتباه
الصغار وتشد حماسهم للمتابعة واالستفادة من تلك المعلومات
التربوية والتوعوية.
فما زلنا نتذكر أغنية "افتح يا سمسم" ،ونتذكر أحداث المسلسل
وشخصياته التي ارتبطت بأذهاننا نستمد منها المعلومة والحكمة
من خالل الشخصيات الحقيقية التي كانت تخاطب الدمى بهذا
المسلسل ،وآنــذاك عندما يتم االقتباس من البرامج األجنبية يتم
تنقيحها والتعديل عليها بما يناسب أخالقيات ومبادئ المجتمع ،ال
ُ
أن تنقل بحذافيرها ،بل تطويرها لتنمية المجتمع والمحافظة على
عاداته وقيمه ،على عكس ما نراه اليوم من االستعانة ببعض البرامج
المقتبسة حرفيا والتي ال ّ
تمت لنا بأي صلة وال ألصالة مجتمعنا.
نحن جيل تمتع بخبرات ومـهــارات حياتية كثيرة ألننا جيل
نما وترعرع مع البرامج التوعوية لمختلف مؤسسات الدولة ،فكان
االهتمام بالشباب والصغار من أولويات البلد ،وبما أننا في زمن
الملهيات والمتغيرات مع البرامج اإللكترونية المختلفة والمتعددة
فإننا نطالب بعودة وتكثيف مثل تلك البرامج لمستويات األعمار
المختلفة لحماية أبـنــاء هــذا الجيل مــن المتغيرات االجتماعية
واألخــاقـيــة والعقيدية التي تـحــاول بعض البرامج اإللكترونية
ً
ً
تغييرها والمساس بها ،ونؤمن إيمانا راسخا أن لدينا من الكفاءات
الشبابية الوطنية الـقــادرة على إنتاج مثل تلك البرامج الجيدة،
بل لديهم إبــداع تتعجب منه الــدول ،ويتم االستعانة بهم من قبل
الدول األخرىَ ،
فلم ال تتبنى الدولة إبداعات أبنائها وقدراتهم فهم
سيعطونها أكثر عندما تحتويهم وتساندهم وتدعمهم؟ ألن العطاء
للوطن سيكون واجبا وطنيا قبل أن يكون مجرد عطاء.
ً
وعندما تجد القدرات الشبابية منفذا إلبداعاتها فإنها ستسغله
بشكل سليم ومثمر ،بدل تفريغ تلك الطاقات المفرطة والمواهب
الجبارة بشكل سلبي ومزعج لآلخرين وللمجتمع ،وهذا بمثابة
استثمار لمواردنا البشرية ،لذا نهيب بالمؤسسات المعنية للبحث
عن المبدعين عبر الوسائل اإلعالمية المختلفة ودعمهم وتشجيعهم.
إن تطور البلد يكون بالمحافظة على القيم والتمسك بها ونشر
الوعي الثقافي واالجتماعي والديني ألبنائه فهم صناع المستقبل
المشرق للبلد.

النازية بين المنصب
والمناقصة
ناصر المحياني
لــم تستوعب الـعـقــول البشرية بمختلف مناصبها أو رتبها
ً
العسكرية ،وال ٰ
حتى حكوماتها أيضا ،صدمة الفرح العارمة لالنهيار
الكبير والـمـ ّ
ٰ
العظمى في العالم لحزب (الرايخ الثالث)
ـدوي للقوة
َ
االشتراكي بالدولة الفاشية ،بعد أن هزمت دول الحلفاء دولة القائد
أدولف هتلر في مايو  ،1945مما أذن بانتهاء الحرب العالمية الثانية.
وبـعــد أن عصفت ري ــاح الــزمــن بصفحات قـصــة ذل ــك االنـهـيــار
العظيم ،أخذ السؤال الكبير نصيب األسد من ذهن أستاذ علم النفس
واالجتماع (رون جونز) حول كيفية استطاعة النازيين السيطرة بهذا
الشكل الكبير على عقل الشعب األلماني ،وهنا بدأ فضوله بالبحث
والتجارب حتى وصل الى طريقة تدرس حتى اآلن في مناهج علم
النفس واالجتماع في أميركا وتعرف باسم "الموجة الثالثة".
ونحن هنا ال نــود الـخــوض فــي تفاصيل هــذه التجربة ،كــي ال
تكتشفها بعض القيادات النازية والعاشقة للتعيينات البراشوتية
ً
للمنصب والــوســاطــة فــي المناقصة ،مـ ــرورا بنفق االستثناءات
ً
ً
ـؤال قد يكون سببا ابتدائيا
الفاشية ،لذلك دعونا نطرح أهــم س ـ ٍ
انهيار للحزب
من
حدث
كما
النهيار األبراج العاجية األسطورية تلك،
ٍ
النازي االشتراكي :متى ستتوقف هذه الطريقة الخالية من تكافؤ
الفرص العادلة التي أوصلت النازية للكراسي المخملية الخرافية،
ال سيما أنها ال تأتي إال بالنتائج السلبية ،كاالنهيارات اإلسفلتية،
ً
وسيل دراسات اللجان ،التي ال تزال مستمرة في جر ذيول الفشل
الذريع من كل جهة؟!

دروس في الحب والوفاء!

محمد السداني

سدانيات :حزب الشيطان!
م ــن الـمـضـحــك ون ـحــن عـلــى أع ـت ــاب مــراحــل
التطور واالزده ــار متطلعين إلى رؤيــة جديدة
نحقق فيها نقلة اقتصادية حقيقية تنتشلنا من
واقع النفط المظلم إلى مرحلة جديدة تختلف
شكال ومضمونا عما هو موجود حاليا ،أنه
عـنــدمــا يـتـحــدث الـجـمـيــع عــن الـتـطــويــر يخيل
َّ
إلى الكثير أن التطوير ال يكون إال باالقتصاد
وإص ـ ــاح األن ـظ ـم ــة ال ـمــال ـيــة وبـ ـن ــاء الـ ـش ــوارع
والمستشفيات وال ـجــام ـعــات ،وتـعــزيــز ثقافة
اإلسمنت التي غزت أفكار المسؤولين قبل أن
تـغــزو ه ــذه الـبـلــدة الصغيرة اآلم ـنــة ،وال يكاد
أحد يتحدث عن إصالح النظام! وكأن التحدث
عن إصالح نظام سياسي يضبط كل مشاكلنا
ويضعها في إطارها الصحيح محرم علينا.
َّ
إن إصالح النظام السياسي ال يعني االنقالب
على السلطة ،وال يعني القفز على الكراسي
ال ـخ ـضــراء أو ال ـح ـمــراء– حــاشــا ل ـلــه– نتحدث
عــن اإلصـ ــاح الـسـيــاســي كــإصــاح للممارسة
ال ـتــي عــانــت ال ـكــويــت كـثـيــرا مـنـهــا بعشوائية
وطائفية وقبلية وعنصرية وتخلف دون إطار
فـكــري ومــرجـعــي يضمن لـهــذه ال ـبــاد التطور
والخروج من نفق "ال ـ َـدور" غير المنطقي الذي

د .حسن عبدالله جوهر

يعيدنا إلــى نقطة البداية في كل مــرة تمارس
َّ
فيها االن ـت ـخــابــات .إن الـمـمــارســة السياسية
الفردية التي يمارسها األف ــراد هنا وهـنــاك ال
يمكن أن تكون أداة تغيير أو بناء ألي منظومة
َّ
سياسية؛ ألن العمل السياسي في طبيعته هو
عمل جماعي يقوم على تبادل األفكار واختالف
وجهات النظر واتفاقها والتي تطرح كبرامج
عمل ملزمة للحزب والكتل وغيرها من أشكال
َّ
الممارسة الحقيقية للسياسة ،إن محو الفكر
الحزبي من المجتمع يؤصل في المجتمع ذاته
الفردية التي ال ترى المصلحة العامة أساسا
لبقائها ،وال يمكن أن يكون لألفراد القوة التي
يمتلكها الحزب في فرض أجندته وبرامج عمله
التي يسعى إلى تحقيقها.
إن ال ـم ـمــارســة ال ـع ــرج ــاء ال ـت ــي تـمــارسـهــا
أشباه الديمقراطيات ال يمكن أن تكون سبيال
َّ
إلى التطور والنجاح ،ألن أنصاف الحلول في
الممارسة السياسية ال تعطيك دائـمــا نتائج
كاملة ،وتأصيل الفردية في الممارسة السياسية
هو أفضل وسيلة للسلطة الختراق أي فكرة أو
توجه أو طرح مخالف لرغبتها وهواها ،وهي
التي ترى مصالحها أعلى من مصالح الكثير من

أبناء الشعب ،فال يوجد حزب يقوده الشيطان وال
يوجد حزب تقوده مالئكة ،األفكار فقط هي من
تحدد صالح الحزب من عدمه.
كنت سأعذر المنتخب إذا أصدر رأيا في شأن
سياسي ما؛ ألنه بهذا يمثل شريحة أوصلته إلى
هذا المنصب ،أما أن تكون معينا بقوة القانون
وتنتقد خـيــار الـشـعــب ورغ ـبــاتــه ،وأن تفرض
وصاية على أفكار وتوجهات غيرك ألنك فقط
مرتبط بعالقة نسب أو دم أو صداقة فتحتكر
الفضيلة ألفكارك دون غيرك ،وتعتقد أن الصواب
مرافق لك أينما ذهبت فال عــذر لــه ،وال يمكن–
ً ْ
مهما حــدث -أن يكون الباطل حقا وإن تلبس
برداء القانون والدستور ،وال يمكن للحقيقة أن
تصير باطال وإن طال الزمن ،فكل دفوع الباطل
ستسقط يوما ما أمام قوة الحق.
خارج النص:
 "الـ ـم ــرأة ال ـتــي ال تـكـفــي" ه ــي الـ ـم ــرأة التيتنازلت عن دورهــا كــأم وزوجــة وأخــت وعاملة
في المجتمع ،فالمرأة ال تكون مفردا (واحــدة)
أبدا ألنها دائما تحمل بين طيات عقلها وقلبها
هموم من يحيط بها وأوجاعه وأفراحه.

د .طارق البكري

الوعاء الطفولي متى يمتلئ؟
ً
لم يزدهر أدب الطفل العربي يوما كما هو اليوم ،فهذا النوع من األدب-
رغــم كل التحديات -ثابت ومتطور ،ويتقدم بخطى وئيدة بين أبنائه
ومريديه بفضل التضحيات التي يقدمها رجاله ،فاألبحاث المصاحبة
ألدب الطفل تترى وتتكاثر من جامعة إلى جامعة ومن مدرسة إلى مدرسة،
من أقصى الشرق العربي إلى أقصى غربه ،فما يمضي يوم حتى نرى
ً
ً
إنتاجا جديدا ،ونشهد معارض الكتاب والمكتبات والجامعات والمراكز
البحثية التي تعمل للنهوض بهذا النوع من األدب الموجه لألطفال العرب.
ً
كما ال يخفى أن الطفل العربي بات اليوم قارئا وبعدة لغات ،وعندما
نرتاد معرض الكتاب نجد األطفال مقبلين على الكتاب بكل اهتمام ،عربيا
كان أم أجنبيا ،المهم أنه يقرأ ويستمتع ويستفيد.
وال مراء في اتهام أطفال اليوم بأنهم ال يقرؤون ،فكل الناس وفي كل
األزمان هناك منهم من يقرأ ومن ال يحب القراءة ،غير أن أطفالنا اليوم
لديهم مساحات قرائية أوفر من أي وقت مضى ،لم تكن متاحة ألجيال
وأجيال من األطفال على مدى التاريخ تشجعهم على القراءة بكل أشكالها
البصرية والسمعية ،فمن الكتب الوثيرة والوفيرة بأشكالها الملونة
والمزخرفة ،إلى وسائط التواصل االجتماعي وشاشات األجهزة النقالة
الجذابة ،إلى قنوات الفضاء المختلفة الساحرة بما تقدم من أدب طفولي
مرئي منوع .وإن كان كثير من خطواتها لم تزل في بدايتها فإنها قطعت
مساحات رحيبة ،وفي كل اتجاه ،حتى بات الطفل اليوم يمتلك الكثير من
أدوات الثقافية الهائلة التي تفتح أمامه آفاق الفكر والتنوير من أوسع
األبــواب .ومن غمط الحق أن ننكر جهود الناشرين األدبــاء والرسامين
والفنانين والمسرحيين والمخرجين وكــل العاملين في مجال النشر

الموجه للطفولة ومتاجر الكتب والمكتبات العامة والخاصة ،وال سيما
بعد اقتحامهم عالم اإلنـتــرنــت ،واق ـتــراب األدب ــاء مــن األطـفــال بشكل لم
يسبق له مثيل ،بحيث بات بإمكان األطفال التواصل مباشرة مع األدباء
المعاصرين المفضلين لديهم ،من خالل وسائط التواصل ،كما يمكنهم
بكل بساطة متابعتهم من خالل هذه الوسائط ،واالطالع على مؤلفاتهم
ً
أوال بأول ،كما يمكن مشاهدة ماليين األفالم واألناشيد والرسوم المتحركة
وكل ما يهم الطفل عبر مواقع متخصصة بذلك ،دون عناء.
كما بإمكان األطفال تنزيل بعض التطبيقات اإللكترونية الهادفة،
ودخــول عشرات مواقع بل مئات المجالت اإللكترونية ومواقع الطفل
التفاعلية العربية واألجنبية بلمسة زر.
المشكلة ليست باألدب نفسه ،وبالجهود الكثيرة ،المشكلة في مكان
آخر ،فاإلبداع العربي متواصل ،واإلنتاج العربي ال يتوقف ،لكن المشكلة
هناك ،حيث نحتاج إلى نشر الوعي بأهمية هذا األدب بين الكبار والصغار،
ً
فعندما ينتشر الوعي بذلك بينهم لن يكون بعد ذلك األمر عسيرا ،بل تمهد
كل الطرق في وجه اإلبداع األدبي دون مصدات تجعل جركة الجهود آنية
وبطيئة ومحدودة .والوعي المقصود هو الوعي المجتمعي الكامل ،فال
يكفي أن نصدر مجلة لألطفال وال نجد من يذود عنها ،وال يكفي أن نقيم
قناة لألطفال دون عناصر نجاحها وتأثيرها ،لكن هل نستطيع أن نطالب
المجتمعات بالوعي الطفولة في حين األوعية األخرى فارغة؟
لذا علينا أن نمأل األوعية األخــرى لنصل إلى الوعاء الطفولي ،فهو
الوعاء األرقى واألكثر علوا من كل األوعية ،لكن بما أن الوعاء الذي نقصده
رفيع المكانة؛ فمن النادر أن نرى من يرى هذا؟!

فاطمة الشمري

النسوة ...والزواج
زرت الواليات المتحدة مـ ّـرات عدة وكان من
عادتي تبادل األحاديث اللطيفة مع المواطنات
األميركيات ،وكثيرا ما كنت أالقي منهن انتقادات
عن وضع المرأة العربية لعل أبرزها سؤال :لماذا
ال تملك المرأة عندكم الحرية الجنسية؟ فأطلب
منهن أن يحدثنني فــي الـمـقــابــل عــن معاناة
األم الـعــزبــاء ( )single mamaفيخبرنني عن
مدى الكفاح التي تكابده من أجل توفير حياة
كــريـمــة البـنـهــا أو ابنتها ألن األب تخلف عن
تحمل مسؤوليته نحوهما ،فتضطر بعضهن
للتخلي عن دراستها والعمل في وظيفة ال تحقق
طموحها ،وفــي بعض األحـيــان فــي بيئة عمل
سيئة ،وقــد تتحمل التحرشات والمضايقات
الجنسية لئال تخسر وظيفتها التي تصرف
منها على أبنائها ،هنا أجد اللحظة المناسبة
ألحدثهن كيف أن الــزواج في مجتمعي يحمي
المرأة من الوقوع في مثل هذه الظروف ،فهي
غير مطالبة ســواء في حالة ال ــزواج أو الطالق
أن تتكبد عناء توفير الـمــاديــات ألبنائها (إال
برغبتها) حتى إن كانت غنية ،بل إن الرجل ملزم
بأن يصرف عليها هي نفسها ،مما يوفر للمرأة
استقاللية مــاديــة ،فــي حين هناك زوج ــات في
أميركا بنسبة كبيرة ينفقن بإلزام قانوني على
أبنائهن بل حتى أزواجهن بعد الطالق ألنهن
يتقاضين رواتب أعلى من رواتب أزواجهن! أما
في مجتمعاتنا فإنه بموجب عقد الزواج ال يمكن
ّ
يخلف رجل ً
أبناء ثم يتنصل من مسؤوليته
أن
عليهم بسهولة ،وإن ثبت ذلــك فالقانون يقف

في صف المرأة ،ثم أستمتع بعد ذلك بنظرات
الدهشة على وجوه محدثاتي عندما أخبرهن
بأن القانون يلزم (األب) بدفع راتب خادمة تقوم
بأعباء المنزل ،والمفارقة أنه غالبا هذا النقاش
ينتهي بسؤال إحداهن لألخرى :لماذا ليس لدينا
مثل هــذا النظام؟! في ظل معرفتي بالقوانين
والعراقيل األميركية أتفهم نفور المرأة والرجل
من الدخول في معمعة الزواج ،ولكن في المقابل
أجــد الفتاة العربية تقلد هــذا السلوك تقليدا
أعمى دون عقد المقارنات العادلة بين الزوجة
في المجتمع الغربي والعربي ،ويحظين في هذا
بمباركة بعض النسوة الالتي يعتقدن أن إقصاء
الجنس اآلخر هو السبيل إلى تمكين المرأة من
حقوقها .إن الحركة النسوية ،ولكونها حركة
حقوقية تسعى إلى عودة "الحقوق لمجاريها"،
حركة جيدة؛ فلم يعد مقبوال أن يركن المجتمع
هذا الكائن الذكي (المرأة) في الزاوية المهمشة،
وخصوصا أن من مصلحته أن يقوم بالعكس،
لـكــن ال ـن ـســوة الـعــربـيــات يـجــب أال يـضـعــن في
مطالباتهن نصب أعينهن التجربة الغربية،
فالمرأة في الغرب مطالبها تختلف كثيرا عن
مطالب نظيرتها العربية ،وعليه فإن اختالف
األهداف يوجب اختالف األساليب والخطط ،فال
يمكن أن يقتدي صياد السمك مثال في أساليبه
بصياد الغزالن من منطلق ّأن كليهما ّ
صياد!
ولـنــأخــذ مـثــاال بغاية البساطة ،إذ خرجت
أصوات نسائية تنادي في الغرب بتقبل المرأة
المشعرة ،وه ــذا المطلب (إن) وجــد قـبــوال في

الغرب فإن الفطرة األنثوية للمرأة العربية تأباه
تماما ،فالنساء العربيات مشهورات بالجمال
وال ــرق ــة وح ــب الــزي ـنــة .ن ـعــود بـعــد ه ــذا المثال
البسيط إلى القضية المعقدة وهي نفور النسوة
العربيات من الزواج ،ذلك أنهن يرين أن الزواج
هو السبب في هضم حقوقهن ،أو أنه على أقل
تقدير عامل رئيس لذلك ،وهنا مكمن الخلل،
إذ بــدال من تصحيح الوعي المجتمعي حول
منظومة الزواج نجد هناك من يتمنين نسفها!
هل تعتقد النساء أنه هذا الحل ُ
سينهي جميع
مشاكلهن وستتحسن مكانة المرأة في المجتمع
العربي؟ فلنتخيل لو أن أحدا وجد بعض العيوب
في واجهة بيته وبدال من أن يقوم ّبترميمها أو
ً
إصالح عيوبها يقوم بهدم البيت ظنا منه أن ذلك
أسهل ،وهو ما يمكن أن يوسم بالغباء السيما
ّ
عندما ال يكون لديه خطة بديلة لما بعد الهدم!
لربما ُيظن أن هناك مبالغة في اإلقرار بنفور
النسوة مــن ال ــزواج ،لكن على أرض الــواقــع ما
يشير إلى ذلك ،بل تجد بعض الفتيات يصفن
المرأة التي "اختارت" أن تكون ربة منزل بأنها
مسلوبة اإلرادة ،ويـشــرن إليها بمصطلحات
مثل "عبدة الذكور" ،ويتهمنها بعدم فاعليتها
بالمجتمع وتخلفها عــن ركــب الـتـطــور ،وهي
اتهامات تخلو منها الحجة المنطقية.
إن االنـتـقــاد لــم يقف عند مؤسسة ال ــزواج
بــل تـعــداه إلــى منظومة األس ــرة بأكملها ،مما
يضعنا في مواجهة السؤال :مجتمع بال أسرة،
وماذا بعد؟!

ّ
مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
أوال وأخيرا :التهوين والتهويل في قضية الوافدين
في السنوات األخيرة بدأت العديد من االتهامات تالحق الوافدين في
ً
الكويت ،أبرزها أنهم أحدثوا خلال في التركيبة السكانية ،وتضخمت أعداد
ً
بعض الجاليات إلى أرقام مزعجة ،خصوصا إذا ما أخذنا في االعتبار
استمرار تدفق أبناء هذه الدول إلى الكويت ،ومعرفة األسباب قبل االنتقاد
والعمل على محاسبة المتسبب ومعاقبته ،وكذلك يتهم الوافدون من جانب
بأنهم يتحملون مسؤولية بعض المشاكل مثل االختناقات المرورية الحادة
في الشوارع واألماكن التجارية والترفيهية ،كما أنهم يحتكرون الخدمات
التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ،ويستفيدون منها
أكثر من المواطنين .كذلك توجه إليهم أصابع االتهام بأنهم يقفون وراء
جرائم اجتماعية وأخالقية لم تكن معروفة في المجتمع الكويتي ،ناهيك
عن أنهم يزاحمون المواطنين في "لقمة عيشهم" من خالل سيطرتهم على
العديد من الوظائف في جهات حكومية حيوية وهيمنتهم الكاملة على
القطاع الخاص ،في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من أبناء الكويت
البطالة ،رغم أنهم يملكون القدرات واإلمكانات التي تؤهلهم لإلحالل مكان
الوافدين وأداء مهام هذه الوظائف والنجاح فيها وهم أولى بها من غيرهم.
في المقابل يرى الكثير من الوافدين أنهم يتعرضون للظلم والتضييق
عليهم ،وأنهم مستهدفون من قبل بعض النواب والمسؤولين الذين يكيلون
لهم التهم ،ويطالبون بفرض المزيد من القيود عليهم ،والمطالبات المتكررة
بترحيلهم من البالد ألسباب يرى الوافدون أنها واهية كالتقدم في العمر
وارتكاب مخالفات مرورية وعدم تجديد األوراق الثبوتية والعمل في أماكن
أخرى لدى غير الكفالء الذين قدموا على شركاتهم ،رغم أن الجميع يعرف
أن نسبة كبيرة من الوافدين تأتي تحت مسمى "الفيزا الحرة" ،حيث يدفع
ً
هؤالء أمواال طائلة مقابل دخولهم الكويت فقط ،دون أن يكون لديهم فرص
عمل ،ويكون الواقع بعكس المتوقع على أرض الحقيقة ،ويكونون فريسة
سهلة لبعض تجار اإلقامات.
فهناك شريحة منهم بالهوية وهي عنصر غير فعال ال تستطيع الدولة
ً
أن تستفيد منهم ،بل يصبحون عبئا على المجتمع ،أما جانب المقيمين
بصفة دائمة فيتعرضون ألزمة ثبات الرواتب وزيادة رسوم بعض الخدمات

7

إضافات

في الصحة والمدارس ،األمر الذي يجعل هؤالء تحت ضغط نفسي وعصبي
يؤثر في قدراتهم اإلنتاجية وعدم الكفاءة بالعمل .وما بين أسلوب التهوين
للمشاكل التي يتسبب بها الوافدون للمجتمع الكويتي الذي يتبناه البعض
ويدافعون عنهم باستماتة وبين أسلوب التهويل الذي يمارسه البعض،
ً
ً
ً
وخصوصا الذين يتكسبون انتخابيا وشعبيا ،فيطرحون مقترحات
تشمل جميع الوافدين بال استثناء ،ويحملونهم مسؤولية كل المصائب
ً
التي تحدث في البالد ،نجد تناقضا في تقييم هذه القضية الحساسة،
ً
وال نرى تصورات أو حلوال من قبل الحكومة سوى الحديث عن اإلحالل
والتكويت في الوقت الذي تفتح فيه "الباب على الواسع" للشركات الوهمية
وتجار اإلقامات لجلب المزيد من العمالة الهامشية التي تتحول إلى قنبلة
موقوتة تهدد أمن الكويت وسالمتها ،وكذلك تضر بسمعتها الدولية في
مجال االتجار بالبشر ،وإســاءة معاملة الوافدين .فجميع الــدول فيها
وافدون ،ولكن بطريقة مقننة ال تهدد تركيبة المجتمع ،وال تسلب حقوق
ً
أبنائه في الوظائف والخدمات ،كما يحدث عندنا ،فالقضية إذا تحتاج
إلى معالجة حكيمة وموازنة ،وال تترك للهواة وأصحاب الرؤى الضيقة
والمصالح الخاصة ،إنما يجب أن تودع بين أيدي متخصصين ومراكز
بحث تقدم لها الحلول العملية حتى ال يظلمنا الوافدون وال نظلمهم ،والله
ثم الوطن من وراء القصد.
آخر الكالم:
مــا يشهده الـعــراق فــي األي ــام األخـيــرة مــن مظاهرات تطالب بحقوق
مشروعة وإفراط في استخدام القوة من قبل األجهزة األمنية وتدخل دول
إقليمية تعمل لحسابات طائفية يثير الحزن والقلق على مصير هذا البلد
العربي الشقيق والجار ،والذي أنهكته الحروب واالنقسامات على مدار
السنوات الماضية في ظل وجود حكومات فاشلة تعمل لحساب أجندات
ضيقة ،وتتهاون في سفك الدماء وتحقيق المطالب العادلة لفئات مقهورة
ً
وفقيرة من الشعب .كفاكم نهشا في جسد العراق الذي ينزف من داخله
على أيدي أبنائه وبتحريك وتمويل من قوى إقليمية ال تريد الخير ألحد
إنما الهيمنة وزرع بذور الفتن بين الشعوب.

hasanjohar@hotmail.com
ّ
قرت عين الكويت بعودة سمو األمير من رحلته العالجية،
ّ
داعين لسموه بالصحة والعافية والعمر المديد ،وقد عبرت
تلقائية الشعب الكويتي ،في تجسيد معاني الوالء والوفاء،
و فــي ترجمة طبيعة ،العالقة بين الحاكم والمحكوم التي
تتجاوز البعد السياسي إلى اآلفاق االجتماعية واألخالقية،
عــن نفسها مــن خ ــال ال ــدع ــوات الـصــادقــة لــرمــز ال ـبــاد منذ
اللحظات األولى لسماع نبأ العارض الصحي وطوال فترة
ّ
وتوجت من خالل مختلف أشكال التعبير عن
االستشفاء،
الفرح والبهجة والشكر لله مع ورود أخبار رجــوع سموه
إلى أرض الكويت.
هــذه حقيقة الشعب الكويتي ومعدنه الــذي حافظ على
أصــالـتــه وتــألـئــه عـبــر ق ــرون متعاقبة فــي المحافظة على
عهده ،وما تعنيه العالقة بين أسرة الحكم متمثلة بشخص
رمــز البالد وقــائــده وبين المواطنين ،وهــذا بحد ذاتــه الرد
البليغ وا لـحـصــن المنيع ضــد المتصيدين بــا لـمــاء العكر،
ومن يتحينون الفرص لدق إسفين الفتنة بين مكونات هذه
األم ــة أو بينها وبـيــن الـقـيــادة السياسية ،ونـخــص بالذكر
أصحاب القلوب المريضة والنفوس الجشعة وزمرة الفساد
ممن يريدون التحصن خلف الترويج الزائف والتشكيك في
ً
الوالءات الوطنية للتستر على فضائحهم ،أو خوفا من فقدان
مواقع نفوذهم القائمة على الغش والتطاول على المال العام،
والالهين خلف مصالحهم الشخصية واآلنية.
نعم ننتقد الحكومة وندعو إلى تضييق الخناق عليها
بيدي الرقابة والمحاسبة وتفعيل األدوات الكفيلة بمحاسبة
أي مسؤول مهما عال منصبه في إطار الدستور الذي ّ
نصب
ً
صــاحــب الـسـمــو األم ـي ــر رئ ـي ـســا لـسـلـطــاتــه ال ـث ــاث ،كـمــا تم
ً
استثناؤه وحيدا من المساس وصون الذات األميرية فقط.
ً
ً
معافى فرصة ليس لالبتهاج
مشافى
إن عودة سمو األمير
والفرح وإظهار عالمات السرور فحسب ،بل مناسبة مهمة
لتنفس الصعداء وتأكيد اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة
الداخلية ،كمدخل لمباشرة العمل وتكثيف الجهود لخطوات
إصــاحـيــة ج ــادة ،وتشخيص مكامن الخلل فــي سياسات
ً
ً
الحكومة التي تركت إرثا ثقيال من الترهل واالنحدار وفق
مختلف مــؤشــرات النجاح والتنمية مــع ارتـفــاع اتجاهات
الفساد وتراجع الحريات.
ولـعــل ذلــك أفـضــل هــديــة نقدمها لسمو األمـيــر بمناسبة
ً
ً
عودته الميمونة بعد الدعاء له ،لنقدم بين يديه بلدا جميال
ً
نحبه جميعا بــا لـتــوازي مــع حبنا لسموه ،فتكون مفخرة
ً
مرتبطة باسمه وعهده ،فحمدا لله على سالمة العودة يا
صاحب السمو ،ومتعك الله بالصحة وطول العمر!

بالعربي المشرمح :كلنا
فاسدون!
محمد الرويحل
حقيقة يجهلها البعض أو يتجاهلها ،فيلقي بها على
من حوله ،وهي فيه بأي حال من األحوال ،فالفساد لم يعد
يقتصر على حكومة أو مجلس كما يتخيله الكثير منا
ً
أو يعتقده ،بل هو درجات متفاوتة وفقا لطبيعة اإلنسان
ومنصبه أو المسؤولية التي أوكل لها ،فالوزير الفاسد أو
القيادي الفاسد فساده أعظم وأشــر من الموظف الفاسد،
واالثنان تهمتهما الفساد ،كما أن النائب الفاسد فساده
أعظم وأشر من الناخب الفاسد ،واالثنان ينظر إليهما من
باب اإلنصاف بالفساد.
الفساد له عدة أشكال وألوان وطرق ،وجميعها تصب في
رافد الفساد ،فاإلنسان يحاول سلك أسهل الطرق وأسرعها
للحصول على المال والسلطة دون أن ينظر إلى فسادها،
األمر الذي يجعل معظمنا فاسدين دون أن نعرف فسادنا،
أو قد نعرف ونتجاهل ذلك الفساد.
فــانـتـخــابـنــا م ــن أج ــل الـقـبـيـلــة أو ال ـطــائ ـفــة أو الـعــائـلــة
فساد ،ومطالبنا للنائب بتعييننا في منصب قيادي دون
وج ــه حــق ف ـســاد ،وتـمــريــر مـعــامــاتـنــا الـمـخــالـفــة للقانون
واسـتـثـنــاؤهــا ف ـســاد ،وتـعـطـيــل مـعــامــات الـمــواطـنـيــن في
وظــائـفـنــا ف ـس ــاد ،واس ـت ـخ ــراج طـبـيــات دون م ــرض فـســاد،
وغ ـي ــره ــا م ــن م ـظــاهــر ال ـف ـس ــاد األخـ ـ ــرى ك ــال ـك ــذب وال ــري ــاء
والنفاق ،حيث جميعها تصب في مستنقع الفساد بصورة
أو بأخرى.
يعني بالعربي المشرمح:
كلنا فــا ســدون بطريقة أو بــأ خــرى ،فــا يمكن أن يكون
الفساد بهذه الصورة دون أن يكون معظمنا قد شارك فيه
بقصد أو بحسن نية ،ولو تكاتفنا كمجموعات لمحاربة
هذا الفساد لوجدنا أنفسنا في مواجهة بعضنا ،حتى نملك
القوة لمواجهة الفساد القيادي الذي نتحلطم منه ،ونعتقد
أنه فساد ظاهر لنا ونحن في حقيقة األمر مشاركون فيه.

«البالونة»
د .نبيلة شهاب
لفت انتباهي وأنــا أشاهد ً
لقاء على إحــدى القنوات ثقة
الضيف الزائدة بنفسه وبمعلوماته وقدراته ،أكملت اللقاء
ألخــرج منه بمفهوم مهم أال وهو أن من يقوم باستعراض
خاو وال يعرف شيئا ،كل
قدراته ومهاراته وعلمه فتأكد أنه
ٍ
ما في األمر أنه ذكي يلتقط كلمة من هنا وأخرى من هناك
ويلصقهما بـ"لزاق عــادي" واضــح ،والدليل الالمنطقية في
كالمه والتفكك في أفكاره وضحالة معلوماته في الموضوع
محل النقاش والطرح.
ال يعنينا ادعاؤه العبقرية ،ولكن لغة التعالي على اآلخرين
وشعوره بأنه األفضل واألكثر معرفة سلوك مقيت ينقله من
دائرة الزهو والتباهي بالذات إلى دائرة الكبر على اآلخرين.
ً
الثقة بالنفس صفة إيجابية بــل تدفع ا لـفــرد غالبا إلى
التميز واإلنجاز ،ولكنها كما حدث في مثالنا السابق حين
تكون في غير محلها وتستخدم لتبيان وجهة نظر خاطئة،
ً
أو تكون سندا لسلوك سلبي أو غير مقبول فهنا تنتقل من
خانة اإليجابية كصفة وسلوك إلى السلبية.
هــؤالء "العلماء" في كل شــيء غالبا ما يتدخلون في كل
ً
شــيء ويـتـحــدثــون عــن كــل ش ــيء ،ولــو كــان كالمهم مجانبا
للصواب ،الغرض من ذلك هو عثورهم بالمصادفة البحتة
على تخصص يعرفون فيه أكثر من غيره ليتباهوا كذبا
بمعرفتهم وثقافتهم الكاذبة ،ويدعوا أنهم متخصصون فيه،
ويحملوا أعلى المؤهالت في هذا الموضوع أو التخصص.
والمضحك كما سبق القول هو أنهم يتعالون على اآلخرين
ً
ويعاملونهم كما أنهم جهالء أو أقل منهم علما ودراية.
هؤالء ضررهم يطول الكثيرين بسبب إعطائهم اآلخرين
ً
معلومات غير دقيقة وقد تكون خاطئة كليا ،مما قد يسبب
مشاكل عديدة ،وقد تؤدي هذه المعلومات غير الدقيقة إلى
تعقيد حياة من يصدقه ويستمع إليه.

ةديرجلا
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هل يتصدر ماكرون زعامة أوروبا المستقبل؟

جودي دمبسي –
كارنيغي يوروب

في عالم من المنافسة
المتصاعدة بين القوى العظمى
وتراجع النظام المتعدد كان
ماكرون على حق في المجادلة
بأن المشاركة في قضايا العالم
تقتضي أن تتصرف أوروبا
مثل قوة مستقلة ،لكن نجاحه
يتطلب الحصول على دعم من
شركاء أوروبيين آخرين.

خطط ماكرون
الديغولية الطابع
ستقاوم من جانب
بولندا ودول البلطيق
واندفاعة فرنسا
ً
ستصطدم دائما بحذر
من قبل ألمانيا

أخطأ ماكرون في
قراءة عالقات بالده
مع ألمانيا والدول
القوية شمال أوروبا
وأزعج أولئك الذين
كان في حاجة إلى
دعمهم

م ـم ــا ال ش ــك ف ـي ــه أن مـجـمــوعــة
مــن العوامل ربما تطرح إمكانية
تزعم الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون لمسار السياسة الخارجية
في أوروبــا ،وتشمل هذه العوامل
وجـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ـ ـ ــن تـ ـ ــوصـ ـ ــف ب ــالـ ـبـ ـط ــة
العرجاء أنجيال ميركل في منصب
المستشارة فــي بــرلـيــن ،وانهماك
رئيس الوزراء البريطاني الجديد
بوريس جونسون في لعبة النهاية
المتعلقة بخروج بالده من االتحاد
األوروبــي وحالة االضطراب التي
تعصف بواشنطن في عهد الرئيس
دونالد ترامب.
وت ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــم أن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون
الدبلوماسية األخيرة بتأثير الفت
وه ــي تـشـمــل مـ ـح ــاوالت الـتــوســط
إلجـ ـ ـ ــراء مـ ـح ــادث ــات ب ـي ــن روس ـي ــا
وأوكرانيا وبين إيــران والواليات
المتحدة ،ولكنها لــم تسفر حتى
اآلن عــن نتيجة مــؤثــرة ،وإضــافــة
إلى ذلك فقد برز الرئيس الفرنسي
ً
كأشد سياسي أوروبي تشددا في
الـتـعــامــل مــع الـصـيــن الـتــي يعتزم
ً
أيـضــا زيــارتـهــا فــي شهر نوفمبر
المقبل.
وفي حين كانت قيادة ماكرون
لـ ـلـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة م ــوض ــع
ترحيب– وخصوصا الفتقار بقية
زعماء أوروبــا لرؤيته الناضجة–
ف ـق ــد ق ـ ـ ــاوم ال ــرغـ ـب ــة فـ ــي االن ـ ـفـ ــراد
بـ ـه ــذه الـ ـخـ ـط ــوة بـ ـمـ ـف ــرده خـشـيــة
إثــارة شكوك العواصم األوروبـيــة
إزاء نــوايــا وأه ــداف بــاريــس .ومن
أجــل ضـمــان الـنـجــاح يتعين على
الرئيس الفرنسي تنسيق مبادراته
الــدبـلــومــاسـيــة ب ـص ــورة أوثـ ــق مع
الـ ــزع ـ ـمـ ــاء اآلخ ـ ــري ـ ــن فـ ــي االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي .وع ـلــى سـبـيــل الـمـثــال،
تـشـعــر ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ــواص ــم في
مناطق الشمال– البلطيق ووسط
وش ــرق أوروب ـ ــا -بقلق إزاء خطط
باريس الرامية إلى تحقيق تقارب
م ــع ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوت ـيــن ،وه ـنــا يستطيع مــاكــرون
االستفادة من تعامله مع الزعيم
الـصـيـنــي شــي جـيــن بـيـنــغ عندما
دعــا رئيس المفوضية األوروبـيــة
جان كلود ينكر ومستشارة ألمانيا
م ـي ــرك ــل ال ـ ــى االنـ ـضـ ـم ــام ال ـ ــى قـمــة
باريس في شهر مارس الماضي.

يحب كثرة الكالم
يحب إيمانويل ماكرون اإلكثار
مــن الـكــام ومــا مــن أحــد يستطيع
منعه من ذلك ،وهو يحب التحدث
على طريقة الزعيم الكوبي الراحل
فـ ـ ـي ـ ــدل ك ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــرو حـ ـ ـ ــول م ـش ــاك ــل
ً
حقيقية أي ـض ــا م ـثــل :ال ـت ـمــزق في
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي وانـ ـكـ ـم ــاش
اقتصاد القارة العجوز والمشاكل

إيمانويل ماكرون

أنجيال ميركل

بوريس جونسون

فالديمير بوتين

فيديريكا موغيريني

مــع روس ـيــا والـصـيــن ،ولـكــن طــرح
ً
األفكار بسرعة ال يصنع زعيما.
ً
والنتائج مهمة أ يـضــا  ،وكانت
ع ـ ـلـ ــى أي حـ ـ ـ ـ ــال ،وعـ ـ ـل ـ ــى ص ـع ـيــد
الشؤون الخارجية تافهة وضعيفة،
وس ـ ـبـ ــب ذل ـ ـ ــك لـ ـي ــس ألن ت ــرت ـي ــب
محادثات بين الرئيسين األميركي
واإليراني كانت فكرة سيئة ،ولكن
ألنها تفتقر الى جوانب جوهرية:
الـ ـع ــداوات الـسـيــاسـيــة األع ـمــق في
العالقات الثنائية ،وإحياء اتفاقية
«م ـي ـن ـس ــك» ح ـ ــول ح ــل ال ـ ـنـ ــزاع فــي
شرق أوكرانيا ،وهي فكرة ممتازة
ً
ً
ولـكــن مــاكــرون أي ـضــا يجهل حقا
اهتمامات الرئيس الروسي بوتين
وتكتيكاته.

األوروبية تحولت الى بطة عرجاء
م ـنــذ الــرب ـيــع ال ـمــاضــي ،ك ـمــا أنـهــا
لم تحقق الكثير من النجاح عبر
م ـن ـس ـقــة س ـي ــاس ـت ـه ــا ال ـخ ــارج ـي ــة
فيديريكا موغيريني ،وخصوصا
بالنسبة الى دفع مجلس الشؤون
الخارجية فــي االتـحــاد األوروب ــي
الــى تأييد أفكارها ومقترحاتها.
وب ـح ـســب وضـ ــع األمـ ـ ــور ال ـحــالــي
ليس بين كل هذه العوامل ما قد
يفضي ا ل ــى تغير كبير فــي و قــت
قريب على أي حال.
وم ــن ج ـهــة اخ ـ ــرى ،تــوجــد لــدى
الــرئ ـيــس الـفــرنـســي حــوافــز مهمة
تدفعه الــى الـتـحــرك والـعـمــل ،كما
أن تعثر االصالح الداخلي نتيجة
اح ـت ـج ــاج ــات أصـ ـح ــاب ال ـس ـتــرات
الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــراء واألفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
باإلصالح في منطقة اليورو أسهم
فـ ــي ج ـع ــل ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخــارج ـيــة
الميدان الوحيد المتبقي لسعيه
الى الرئاسة .ومن هذا المنطلق بدأ
مــاكــرون بوضع يــده على قضايا
كـ ــانـ ــت تـ ـخ ــص اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،س ـ ــواء
معالجة إيطاليا لألزمة في ليبيا
أو العالقة بين ألمانيا وروسيا أو
تأثير نفوذ بريطانيا على الملف
االيراني.
وي ـع ـت ـق ــد م ـ ــاك ـ ــرون أن وج ـ ــود
أوروب ـ ــا الـضـعـيـفــة س ــوف يقلص
دور فرنسا في القضايا الدولية،
والسؤال اآلن هو :هل سبق أن كان
ألوروبا قائد للسياسة الخارجية؟
وه ــل ألوروبـ ــا سـيــاســة خــارجـيــة؟
ال .ولكن يجب أن تسعى الى ذلك
الهدف.
وبــان ـت ـظــار أن تـحـصــل أوروبـ ــا
ع ـل ــى س ـي ــاس ــة خ ــارجـ ـي ــة يـعـتـقــد
مــاكــرون أن عليه اتـخــاذ مـبــادرات
ً
ن ـظ ــرا ل ـع ــدم وج ـ ــود ش ـخــص آخــر
لـ ـلـ ـقـ ـي ــام بـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ولـ ـ ــديـ ـ ــه ن ـظ ــرت ــه
الخاصة ،فهو مقتنع بــأن الوقت
بدأ ينفد بالنسبة الى أوروبا على
المسرح الدولي وأن عملية اتخاذ
القرار في االتحاد األوروبي بطيئة

للغاية ،ونتيجة لــذ لــك فهو يريد
غربلة الـنـظــام واالض ـطــاع بــدور
قـيــادي ،وقــد تنجح هــذه الخطوة
في بعض األحيان ،وقد ال تنجح
في أوقات أخرى وألكثر من سبب.

وتغير الوضع في بريطانيا بعد
طــرح فكرة خروجها مــن االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وتـ ـن ـشـ ـغ ــل إي ـط ــال ـي ــا
وإس ـبــان ـيــا بـمـشــاكــل داخ ـل ـيــة وال
تـفـكــر بــول ـنــدا إال بـخـطــط روسـيــا
فقط.
وهكذا بدأ ماكرون بالتودد إلى
بوتين وإبالغ سكان غرب البلقان
أن عليهم االنـتـظــار لسنوات قبل
تمكنهم من االنضمام الى أوروبا،
كـمــا شـجــب «اإلره ـ ــاب اإلســامــي»
وطالب بإجراء مشدد ضد الهجرة.
ول ـكــن ال ـس ــؤال ه ــو ه ــل أن هــذه
سياسة خارجية أم داخلية؟ وأكثر
ما يخشاه ماكرون هو أن تتفكك
فــرنـســا فــي ع ـهــده كـمــا ح ــدث قبل
 40سنة في عهد الرئيس فاليري
جيسكار ديستان ،ويريد ماكرون
ق ـبــل أي ش ــيء آخ ــر ع ــدم حـصــول
زعيمة اليمين الفرنسية المتطرفة
مارين لوبان على فرصة للتقدم،
ولذلك فهو يتودد الى بوتين بأمل
مساعدته في تحقيق هذا الهدف،
مع أن هذه سياسة داخلية تطرح
تحت غطاء سياسة خارجية.
والسؤال هو لماذا يلجأ ماكرون
ال ــى ه ــذا ال ـم ـســار؟ والـ ـج ــواب هو
ألن أوروب ـ ــا ت ــواج ــه ف ـجــوة قـيــادة
دبلوماسية ،وبريطانيا منهمكة
بقضية البريكست التي صرفتها
ع ــن الـ ـش ــؤون ال ــدولـ ـي ــة ،وأن ـج ـيــا
ً
مـ ـي ــرك ــل تـ ـ ـ ـ ــزداد ضـ ـعـ ـف ــا ن ـت ـي ـجــة
المصاعب الداخلية ،كما أن أوروبا
الـ ـت ــي ت ــواج ــه ت ـق ـل ـبــات ال ــوالي ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة وت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم الـ ـصـ ـي ــن
أص ـب ـحــت ف ــي ح ــاج ــة الـ ــى صــوت
استراتيجي قــوي ،وقلة فقط من
القادة الليبراليين– الديمقراطيين
يستطيعون تقديم ذلك الصوت.

ك ــري ـس ـت ـي ــن الغ ـ ـ ـ ــارد ف ـ ــي مـنـصــب
رئيسة البنك المركزي األوروبــي
وال ـ ـتـ ــي س ـت ـس ــاع ــده فـ ــي تـحـقـيــق
أجندته األوروبية.
وتجدر االشارة الى أن ماكرون
أقام قبل عامين اتصاالت شخصية
وت ـ ـع ـ ـلـ ــم ال ـ ـب ـ ـعـ ــض مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدروس
الصعبة حــول حــدود الطموحات
الــدبـلــومــاسـيــة ،ولـكـنــه قــد يصاب
بـخـيـبــة أمـ ــل ع ـلــى أي ح ـ ــال ،وقــد
أصبحت بــاريــس وجـهــة ألنشطة
دب ـلــومــاس ـيــة ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن
أب ـ ــرزه ـ ــا ق ـ ـيـ ــادة ف ــرنـ ـس ــا ل ـج ـهــود
أوروبية لمنع تصعيد التوتر بين
الواليات المتحدة وايران.
ً
ويـثـيــر أس ـلــوب م ــاك ــرون طبعا
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـ ـقـ ــادة األوروبـ ـيـ ـي ــن
كما أن خططه الديغولية الطابع
سـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاوم م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب بـ ــول ـ ـنـ ــدا
ودول البلطيق وانــدفــاعــة فرنسا
ً
سـتـصـطــدم دائ ـم ــا بـحــذر مــن قبل
ألـ ـم ــانـ ـي ــا ،ولـ ـك ــن م ـ ــاك ـ ــرون يــؤكــد
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ل ـل ـم ـج ــازف ــة مـ ــن أج ــل
الدفاع عن مصالح أوروبا.
ً
وأخيرا ،وفي عالم من المنافسة
المتصاعدة بين ا لـقــوى العظمى
وتـ ــراجـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام ال ـم ـت ـع ــدد ك ــان
م ــاك ــرون عـلــى حــق فــي الـمـجــادلــة
بــأن المشاركة فــي قضايا العالم
تقتضي أن تتصرف أوروب ــا مثل
قوة مستقلة ،لكن نجاحه يتطلب
ال ـح ـص ــول ع ـلــى دعـ ــم م ــن شــركــاء
أوروبيين آخرين.

العالقة مع ألمانيا
ً
وق ــد أخ ـطــأ م ــاك ــرون أي ـض ــا في
قـ ــراء ة عــاقــات ب ــاده مــع ألمانيا
ومـ ــع الـ ـ ــدول ال ـق ــوي ــة ف ــي ال ـش ـمــال
األوروبي وتسبب في ازعاج أولئك
الــذيــن كــان فــي حاجة الــى دعمهم
مــن أج ــل تنفيذ مـقـتــرحــاتــه ،لكنه
ً
حقق أداء جيدا في وظائف البنوك
األوروبـيــة والدولية ولكن ذلك لم
يسفر عــن تحقيق نتيجة مؤثرة
تفضي الى نجاح في السياسة.
ً
وربـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ــان مـ ـ ــاكـ ـ ــرون قـ ــائـ ــدا
ف ــي س ـيــاســة أوروب ـ ـ ــا ال ـخــارج ـيــة
ً
بــال ـخ ـطــأ ،ل ـكــن ذلـ ــك يـعـنــي أي ـضــا
وجود سياسة خارجية أوروبية،
وم ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤكـ ــد أن ـ ـ ــه م ـ ــا م ـ ــن أح ــد
يستطيع أن يتحدى دوره وذ لــك
ألن بريطانيا خرجت من التكتل
ً
األوروبـ ــي وال تــريــد ألمانيا دورا
ً
قـ ـي ــادي ــا وه ـ ــي راضـ ـي ــة بــالــوضــع
القائم كما أن إيطاليا وإسبانيا
تشغلهما قضايا تشكيل حكومات،
والـ ـ ـ ـ ــدول األص ـ ـغـ ــر األعـ ـ ـض ـ ــاء فــي
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ت ـف ـت ـقــر ال ــى
أجندة مشتركة والــى تنسيق في
السياسة.
ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف أن ا لـ ـمـ ـف ــو ضـ ـي ــة

شخصية مثيرة لالهتمام
م ــاك ــرون بـكــل تــأكـيــد شخصية
مـ ـثـ ـي ــرة ل ــاهـ ـتـ ـم ــام ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا،
وتـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر ط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــه
ل ـل ـش ـع ـب ــوي ــة ض ـ ــد ال ـش ـع ـب ــوي ـي ــن
مــوه ـب ـتــه ال ــاف ـت ــة .وهـ ــو يـتـحــدث
بـصــورة مباشرة الــى الـنــاس كما
رأيـ ـن ــا ف ــي اح ـت ـجــاجــات أص ـحــاب
ال ـس ـتــرات ال ـص ـفــراء ،كـمــا أن لديه
أه ــداف ــه الـمـهـمــة وق ــد وض ــع فكرة
«االتـحــاد األوروب ــي المحمي» في
ذروة س ـيــاس ـتــه الـمـتـعـلـقــة بــذلــك
التكتل.
وتجدر اإلشارة إلى أن ماكرون
ً
ً
ً
أدى دورا مـ ـ ــؤ ثـ ـ ــرا و ف ـ ـ ـعـ ـ ــاال فــي
جـمــع فــريــق ال ـق ـيــادة ال ـجــديــد في
ً
االت ـحــاد األوروبـ ــي مـعــا ،والكثير
مــن الالعبين الرئيسيين هــم من
حلفائه المقربين ،وإذا أراد اليوم
استثمار بعض طاقته في إحياء
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ــات ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي ف ــإن ذل ــك س ـي ــؤدي الــى
منافع كبيرة بالنسبة الى أوروبا
والــى فرنسا بصورة خاصة .وال
يــرجــع ذلــك إلــى كــون مــاكــرون هو
من يحدد السياسة الخارجية في
االت ـحــاد األوروب ـ ــي بــل ألن ــه يبدو
ال ـقــائــد الــوح ـيــد ف ــي ذلـ ــك الـتـكـتــل
الذي لديه أي أفكار حول السياسة
الخارجية.
و ق ــد تــرا ج ـعــت شعبية أنجيال
مـيــركــل نتيجة ضـعــف االقـتـصــاد
األل ـمــانــي وكــانــت سـيــاســة برلين
ال ـخــارج ـيــة مـنــذ ع ــام  1946حتى
 2016تتبع الخط األميركي ،ولكن
الرئيس ترامب أنهى ذلك المسار
وفرض على ألمانيا التوجه نحو
سياسة مغايرة.

اللجنة األوروبية
في غضون ذلك ،ساعد ماكرون
في ضمان تشكيل لجنة أوروبية
مؤيدة لفرنسا وتعيين الفرنسية

تأثير إدانة ترامب المحتملة على مفاوضات كوريا الشمالية
●

تروي ستانغارون – ذي
دبلومات
كــانــت ال ـت ـهــم ال ـتــي تــوجــه الــى
ال ــرؤس ــاء األمـيــركـيـيــن ف ــي أغـلــب
األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ت ـ ــزع ـ ــم اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــم
ل ـل ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة م ــن أج ــل
ص ـ ــرف انـ ـتـ ـب ــاه ال ـم ــواط ـن ـي ــن عــن
المشاكل الداخلية التي تواجههم،
وربما تختار ادارة الرئيس ترامب
الـتــركـيــز عـلــى الـقـضــايــا الــدولـيــة
بـغـيــة اب ـع ــاد االن ـت ـب ــاه ع ــن خطر
اإلدانـ ــة المحتمل ال ــذي يواجهه
الرئيس فــي الــوقــت الــراهــن .وإذا
ركـ ـ ــزت اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة عـلــى
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة ف ــإن كــوريــا
ال ـش ـمــال ـيــة ت ــوف ــر ق ـض ـيــة دول ـي ــة
مغرية الى حد كبير.
وق ــد نـكــون رأي ـنــا فــي األس ــاس
محاولة من جانب الرئيس ترامب
السـتـخــدام الـسـيــاســة الخارجية
وس ـي ـل ــة ل ـص ــرف االنـ ـتـ ـب ــاه ،وم ــع
تصاعد األز م ــة نتيجة التقارير
ً
ال ـتــي تـحــدثــت عــن حـجـبــه أم ــواال
تـ ـلـ ـق ــاه ــا م ـ ــن أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ب ـه ــدف
تحقيق مـكــا ســب سياسية أعلن
ترامب أنه قد يجتمع مع الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون
على الرغم من فشل بيونغ يانغ
في الوفاء بالتزامها حول إجراء
محادثات على مستوى عمل مع
الواليات المتحدة.
وعلى أي حال فإن السؤال هو
كـيــف سـتــؤثــر تـحـقـيـقــات االدانـ ــة
على قدرة االدارة األميركية على
ت ــوج ـي ــه ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة.
وتوفر تحقيقات ادانة الرئيسين
نيكسون وكلينتون نظرة جلية
ح ـ ــول الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـت ــي ت ــواك ــب
عملية توجيه السياسة الخارجية
خـ ـ ــال ت ـل ــك اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات .وف ـي ـمــا
ت ـحــد ت ـح ــري ــات اإلدان ـ ـ ــة ب ـصــورة

حتمية من قدرة اإلدارة األميركية
عـلــى حـكــم ال ـب ــاد ف ــإن الـسـيــاســة
الخارجية ستستمر في مسارها
الطبيعي كما حدث في الماضي.
وعـ ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،وب ـعــد
أن ب ــدأ مجلس ال ـنــواب اج ــراء ات
ادانـ ـ ــة ب ـيــل كـلـيـنـتــون اسـتـضــاف
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـن ـيــام ـيــن
نتنياهو ويــاســر عــرفــات إلجــراء
مفاوضات حول انسحاب القوات
اإلسرائيلية من الضفة الغربية،
وبـ ـع ــد إدان ـ ـتـ ــه بـ ـص ــورة رسـمـيــة
فوض كلينتون الجيش لتوجيه
ضربات في العراق بسبب رفض
بغداد السماح بدخول مفتشين
من األمم المتحدة للتأكد من عدم
وجود أسلحة دمار شامل في ذلك
الـبـلــد .وواج ـه ــت إدارة نيكسون
محنة مـحــاولــة إن ـهــاء ح ــرب يــوم
الغفران والحظر النفطي المتعلق
بها تحت مظلة اإلدانة.

استمرار األداء الحكومي
وفي الحالتين تمكنت واشنطن
من االستمرار في األداء بصورة
ط ـب ـي ـع ـي ــة بـ ـشـ ـك ــل ن ـ ـس ـ ـبـ ــي ،ولـ ــم
تسفر إجــراء ات اإلدانة عن تعطل
اإلدارة األميركية عن المضي في
مبادرات سياسة خارجية بارزة
مثل اتفاقيات الحد مــن التسلح
مــع دول مـعــاديــة .وبعد أكثر من
شهر قبل أن تقرر المحكمة العليا
إجبار نيكسون على الكشف عن
أشرطة فضيحة ووترغيت أبرم
الرئيس معاهدة حظر التجارب
النووية مع االتحاد السوفياتي.
وعلى أي حــال ،كــان إلجــراء ات
اإلدان ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر ع ـلــى
السياسة ا لـخــار جـيــة األميركية،
ً
حيث أصبح هنري كيسنجر مثال
ً
أ ك ـثــر تمكينا لمتابعة ت ـطــورات

دونالد ترامب

كيم جونغ أون

هنري كيسنجر

مايك بومبيو

الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة خ ــال تلك
الفترة التي انشغل الرئيس فيها
بمجريات اإلدانة وتداعياتها على
الـصـعـيــد ال ـم ـح ـلــي ،وك ــان ــت هــذه
ً
اإلدانة تعني أيضا أن االنقسامات
ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة مـ ـ ــع الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس قــد
تفاقمت ،و خ ــال إدارة كلينتون
رفض الكونغرس طلبات لتوفير
أموال الى صندوق النقد الدولي
مــن أجــل معالجة األزم ــة المالية
اآلسيوية.

م ـ ـت ـ ـجـ ــذرة ف ـ ــي أسـ ـ ـل ـ ــوب تــوج ـيــه
ال ــرئ ـي ــس لـلـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة،
وت ـش ـيــر ال ـح ـقــائــق الـ ــى أن ادارة
ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ي ـم ـكــن أن
ً
تكون أكثر تعقيدا خالل إجراءات
إدانة ترامب مما كانت عليه الحال
مع الرؤساء السابقين.
وقـ ـ ـ ـ ــد أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة
ال ـخــارج ـيــة قـضـيــة حــزب ـيــة بـقــدر
أكـ ـ ـب ـ ــر فـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات ال ـق ـل ـي ـل ــة
الماضية ،ففي عهد باراك أوباما–
على سبيل المثال– أرسل  47من
أع ـضــاء مجلس الـشـيــوخ رســالــة
مفتوحة الى قادة إيران يشيرون
فيها الى احتمال أن يقدم الرئيس
الـمـقـبــل عـلــى إل ـغــاء ات ـفــاق إي ــران
النووي وهو شيء لم يكن موضع
تفكير خالل الحرب الباردة.
وب ـعــد تـعـثــر اجـ ــراء مـحــادثــات
ع ـمــل م ــع ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة كــان
عـلــى اإلدارة األم ـيــرك ـيــة المضي
ف ــي خـطـتـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
ً
بيئة أكثر تعقيدا ور بـمــا تعتبر
ت ـص ــرف ــات ـه ــا ن ـت ـي ـجــة ل ـتــداع ـيــات
اإلدانـ ـ ــة ف ــي ال ـم ـقــام األول ،وك ــان
وزيــر الخارجية األمـيــركــي مايك
ب ــوم ـب ـي ــو قـ ــد أقـ ـ ــر ب ــأن ــه اس ـت ـمــع
الـ ــى م ـكــال ـمــة جـ ــرت م ــع الــرئ ـيــس

األوكراني .وفي ضوء تلك الحقيقة
قد ال يتمكن من تأدية الدور الذي
قام به هنري كيسنجر في نطاق
السياسة الخارجية.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،وب ـعــد اقــالــة
م ـس ـت ـشــار األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ج ــون
بولتون واحتمال تورط بومبيو
ف ــي تـحـقـيـقــات االدانـ ـ ــة ق ــد تـكــون
ال ـم ـع ــارض ــة ال ــداخ ـل ـي ــة أقـ ــل حــدة
حول التوصل الى اتفاق مع كوريا
الشمالية.
ومع توجه الرئيس ترامب الى
حـكــومــات أخ ــرى لـمـســاعــدتــه في
سـعـيــه ال ــى اج ـ ــراء تـحـقـيــق حــول
نائب الرئيس السابق جو بايدن
وع ــائ ـل ـت ــه ي ـص ـبــح ع ـق ــد ق ـم ــة مــع
الزعيم الكوري الشمالي من أجل
ابرام أي اتفاق مشكلة أكبر.
و م ـ ـ ـ ــن دون ا جـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع م ـث ـم ــر
وج ــوه ــري كـمــا كــانــت ال ـحــال في
قمة سنغافورة التي أسفرت عن
وعود عامة فقط أو هانوي التي
لم تحقق أي تقدم سيتهم ترامب
بـمـحــاولــة ص ــرف ان ـت ـبــاه الـعــامــة
ومـ ـ ــن ث ـ ــم الـ ـسـ ـع ــي الـ ـ ــى تـح ـقـيــق
مكاسب شخصية.
من جهة اخرى ،تهدد احتماالت
اإلدانـ ـ ـ ــة آمـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـ ـك ــوري

ال ـج ـن ــوب ــي م ـ ــون ج ـ ــاي إن ح ــول
إن ـجــازاتــه الـتــي ع ــول عليها عبر
رغبة الرئيس تــرامــب فــي إشــراك
كــوريــا الشمالية بـصــورة أحجم
رؤس ــاء أمـيــركــا فــي الـمــاضــي عن
القيام بها ،وإذا خرج ترامب من
المعادلة فليس من الواضح مدى
رغبة الزعيم الكوري الشمالي في
ً
المضي قــدمــا فــي مـســار مشترك
م ــع ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ف ــي غـيــاب
جلي مــن قبلها لعدم االستمرار
بالعقوبات االقتصادية الدولية.

فوائد السياسة الخارجية
قد تكون السياسة الخارجية
مفيدة بالنسبة الى رئيس معرض
لإلدانة ،وفي حالة نيكسون غابت
أنباء اإلدانــة بصورة مؤقتة بعد
التوصل الى اتفاقية بين إسرائيل
وسورية حــول فك االشتباك كما
نال الرئيس األميركي يومها ثناء
الحزبين بسبب دوره في تحقيق
تلك االتفاقية.
وع ـم ـل ـي ــة اإلدانـ ـ ـ ـ ــة ال ـم ـح ـت ـم ـلــة
بــال ـن ـس ـبــة ال ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس ت ــرام ــب
تـ ـخـ ـتـ ـل ــف عـ ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات أن ـ ـ ــدرو
جونسون ونيكسون وكلينتون
من حيث كون المشاكل األساسية

تداعيات اإلدانة
ً
وتغير تحقيقات اإلدانة أيضا
الـ ـح ــواف ــز بــال ـن ـس ـبــة ال ـ ــى ك ــوري ــا
الـشـمــالـيــة ،ويــوجــد اآلن احتمال
حقيقي فــي أال يتمكن أي اتفاق
مع الرئيس ترامب من البقاء حتى
نهاية فترة رئاسته ،ومن ثم خلق
بيئة تفاوض جديدة ربما توفر
ً
ً
لكوريا الشمالية شريكا تفاوضيا
يرغب في إبرام اتفاق يميل بقدر
أكبر الى مصلحتها.
وتشير الحصيلة األولـيــة الى
أن كــوريــا الشمالية قــد تغنم من
ً
األزمة الحالية ،وإذا اتخذت موقفا

ً
مـتـشــددا فــي أع ـقــاب الـمـحــادثــات
األخ ـيــرة ورب ـمــا عـلــى شـكــل بيان
ي ـقــول إن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة لم
تقم في الواقع بأي تحضير لتلك
المفاوضات وأنـهــا كانت تهدف
فقط الى تحقيق مصالح داخلية.
وسـ ـتـ ـك ــون الـ ـخـ ـط ــوة األخـ ـ ــرى
بــالـنـسـبــة ال ــى ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
إذا تـمــت إدانـ ــة الــرئ ـيــس تــرامــب،
وتقرر إنهاء فترة رئاسته ،ويمكن
التأكيد أن الوضع السياسي في
الداخل األميركي سيصبح عندئذ
ً
أكثر تعقيدا وفي الوقت نفسه قد
يشعر قادة الحزب الجمهوري بأن
كــوريــا الشمالية ربما تقرر عدم
التقيد بأي اتفاقيات مع الواليات
المتحدة.
وفيما تنطوي عملية اإلدا ن ــة
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدات ومـ ـض ــاعـ ـف ــات
بالنسبة ال ــى واشـنـطــن وكــوريــا
الجنوبية وكــوريــا الشمالية مع
ت ـق ــدم ال ـم ـح ــادث ــات حـ ــول بــرامــج
أسلحة بيونغ يانغ النووية يشير
الـتــاريــخ الــى أن اإلدانـ ــة يجب أال
تـعــرقــل اح ـت ـمــاالت ال ـتــوصــل الــى
اتفاق في هــذا الـصــدد .وعلى أي
حـ ــال ،يـمـكــن للطبيعة الـمـحــددة
إلدانـ ــة الــرئ ـيــس تــرامــب أن تغير
تـلــك الـحـســابــات ،وم ــن ثــم تجعل
التوصل المرجو الى اتفاق أكثر
ً
ت ـع ـق ـيــدا وص ـعــوبــة م ــن أي وقــت
مضى منذ بدء حوار البلدين.
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رؤى عالمية
ما الذي تخطط له إيران في دير الزور؟

حفل افتتاح المعبر الحدودي الرئيسي بين البوكمال والقائم في العراق

ُعال الرفاعي -واشنطن
إنستيتوت

من خالل بناء مقامات شيعية
جديدة في مواقع مقدسة
قديمة أو على مقربة منها كان
قد سبق لسالالت سنية أن
أسستها ،يسعى «الحرس
الثوري» إلى تشكيل شرعية
دينية محلية ،إذ تتماشى هذه
المهمة بشكل جيد مع العديد
من المنظمات اإلنسانية التي
أنشأتها إيران في دير الزور،
والتي ُت ِّ
عرف السكان المحليين
بالعقائد الشيعية أثناء توزيع
المساعدات عليهم.

أعـ ـ ــادت س ــوري ــة والـ ـ ـع ـ ــراق ف ــي 30
س ـب ـت ـم ـبــر ف ـت ــح م ـع ـبــره ـمــا الـ ـح ــدودي
الــرئـيــس بين البوكمال والـقــائــم ،الــذي
ً
ً
كان مغلقا رسميا منذ خمس سنوات،
وحملت الظروف المحيطة بهذا الحدث
دالالت كثيرة.
ً
ووفـقــا لمسؤولين ووســائــل اإلعــام
ـادة فتح المعبر
ـران ،تكتسب إع ـ ً
فــي إي ـ ً
ً
«أه ـ ـم ـ ـيـ ــة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة» فــي
تقوية «التحالف الثالثي» للجمهورية
اإلســام ـيــة م ــع ُب ـغ ــداد ودم ـش ــق .وكـمــا
ً
ج ــاء فــي مـقــال نـشــر مــؤخــرا فــي وكــالــة
«م ـه ــر ل ــأنـ ـب ــاء» ،فـ ــإن هـ ــذا الـ ـح ــدث قــد
ً
«يـ ـم ـ ّـه ــد» الـ ـط ــري ــق أيـ ـض ــا أمـ ـ ــام إي ـ ــران
لمواجهة الوجود العسكري األميركي
ال ـم ـح ـت ـم ــل ت ـق ـل ـصــه فـ ــي شـ ـم ــال ش ــرق
سورية من خالل السماح لـقوات الحشد
ال ـش ـع ـب ــي وجـ ـم ــاع ــات أخـ ـ ــرى ب ــدخ ــول
األراضـ ــي الـســوريــة بــالـكــامــل والـقـضــاء
ً
عـلــى اإلره ـ ــاب ،فــي إشـ ــارة جــزئـيــا إلــى
الـمـيـلـيـشـيــات الـشـيـعـيــة ض ـمــن «ق ــوات
ً
الحشد الشعبي» العراقية التي غالبا
ما تنشط على الحدود.

تهميش قوات األسد
ً
وفقا لناشطين سوريين معارضين
ً
للنظام ،تسيطر إيران ووكالؤها حاليا
على سبع بلدات على األقل على الجانب
الشرقي من نهر الفرات الممتد جنوب
مــدي ـنــة دي ــر ال ـ ــزور ،م ــن ال ـم ـيـ ًـاديــن إلـ ًـى
البوكمال .ويشمل ذلك ًسلطة عسكرية
ً
ً
كــام ـلــة وإدارة تـنـفـيــذيــة يـمــارسـهــا ما
ّ
يقرب من  4500عنصر مسلح ،بعضهم
من «الحرس الثوري» اإليراني والبعض

اآلخر من ميليشيات شيعية مثل «لواء
الباقر» ،و«كتيبة الفاطميون» ،و«الحشد
الـشـعـبــي» ،ومـخـتـلــف الـجـمــاعــات التي
تطلق على نفسها «حزب الله السوري».
وكــان وجــود هــذه العناصر أضعف
بشكل كبير الدور المحلي لميليشيات
«قــوات الدفاع الوطني» التابعة لنظام
ً
األســدُ ،
ويـعــزى ذلــك جزئيا إلــى انعدام
ثقة «الحرس الثوري» اإليراني بقدرات
ً
هــذه الـقــوات ،ولكن أيـضــا بسبب خطة
طهران الطويلة األمــد لتعزيز نفوذها
ً
الـ ـخ ــاص .ووفـ ـق ــا ل ـمــديــر ش ـب ـكــة «دي ــر
ال ــزور  »24اإلخ ـبــاريــة ،عـمــر أب ــو ليلى،
ُ«يسمح فقط» لـ «قوات الدفاع الوطني»
بـ ـمـ ـم ــارس ــة ال ـس ـل ـط ــة عـ ـل ــى ال ـم ـن ــاط ــق
المدنية فــي محافظة (دي ــر ال ــزور) وال
بالمشاركة في المعركة .وفي
ُيسمح لها
ُ
بعض الحاالت ،أفــادت بعض التقارير
أن «ال ـحــرس ال ـث ــوري» اعـتـقــل مقاتلين
م ــن «ق ـ ـ ــوات الـ ــدفـ ــاع ال ــوطـ ـن ــي» بـسـبــب
صراعات داخلية على السلطة ،وحتى
وجود الوحدات العسكرية الروسية قد
تراجع على ما يبدو في جميع أنحاء
المحافظة.
وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،تـ ـق ــوم إيـ ـ ــران
ببناء قاعدتين عسكريتين جديدتين
فــي المنطقة :إحــداهـمــا فــي الضواحي
الـغــربـيــة لـمــديـنــة ال ـم ـيــاديـ ُـن ،واألخ ــرى
ً
أكبر حجما في البوكمال أطلق عليها
ّ
اسم «اإلمام علي» .ويتم بناء القاعدتين
بالتعاون مع «جهاد البناء» و«منظمة
اإلمـ ـ ــام ال ـح ـس ـي ــن» ،وه ـم ــا مــؤسـسـتــان
ترعاهما إيران ولهما فروع في مدن دير
الزور ،والميادين ،والبوكمال .وستعزز
هاتين المنشأتين هدف طهران المتمثل

فــي السيطرة على طريق استراتيجي
ً
رئيسي :من البوكمال شماال إلى محطة
ضــخ النفط فــي الـمـيــاديــن «ت ــي»2ّ -؛
ً
ومــن ثــم غــربــا إلــى التياس التي تضم
محطة الضخ/القاعدة الجوية السورية
ً
«تـ ــي»-4؛ وأخ ـيــرا إلــى سـهــل الـبـقــاع في
لبنان ،المعقل الرئيسي لـ«حزب الله».
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات
الشيعية فــي ديــر ال ــزور تضم فصائل
ّ
أفغانية وباكستانية ،فإن «قوات الحشد
الشعبي» العراقية هــي بمثابة القناة
المالية الرئيسة إليــران في المحافظة،
وال س ـي ـمــا ف ــي الـ ـب ــوكـ ـم ــال ،وتـخـتـلــف
ال ــروات ــب وأســال ـيــب تــوزيـعـهــا بحسب
جنسية الـمـجـنــد .عـلــى سبيل الـمـثــال،
ي ـت ـقــاضــى ال ـم ـقــات ـلــون ال ـع ــراق ـي ــون في
ً
سورية حوالي  400دوالر شهريا عبر
ُ
بطاقات «ماستر كــارد» تعطى لهم من
قبل «الحشد الشعبي» .أمــا المقاتلون
من جنسيات أخرى ،فيتقاضون أموالهم
ً
ً
ً
وغالبا ما ّ
يتم سحبها
نقدا وشخصيا،
م ــن مـ ـص ــارف خــاض ـعــة إلدارة «قـ ــوات
الحشد الشعبي» في العراق ،في انتهاك
محتمل لسياسة العقوبات األميركية.
أمـ ـ ـ ــا فـ ـيـ ـم ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــال ـم ـج ـن ــدي ــن
السوريين المحليين ،فيتم دفع رواتبهم
م ـب ــاش ــرة م ــن ق ـبــل «الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري»
بـمـبــالــغ تـعـتـمــد ع ـلــى ال ـم ـهــام ال ـفــرديــة
الموكلة لـهــم ،فــأولـئــك الــذيــن يخدمون
ف ــي م ــدن ـه ــم وقـ ــراهـ ــم ي ـح ـص ـلــون عـلــى
ً
 100دوالر ش ـهــريــا ،فــي حـيــن يحصل
الذين يتوجهون إلى الخطوط األمامية
ً
على  150دوالرا باإلضافة إلى اآلليات
الـعـسـكــريــة وقـســائــم ال ــوق ــود واألمـ ــوال
ً
المخصصة لمصاريف متنوعة .ووفقا

لشخصيات محلية مناهضة للنظام،
فإن هذه الممارسات المالية لـ«الحرس
ً
ال ـثــوري» المنظمة جـيــدا تـفــوق بكثير
الهيكلية األمنية «الفوضوية والمفلسة»
لنظام األسد .وعلى غرار ما حدث عندما
سيطر تنظيم «الدولة اإلسالمية» على
الـمـنـطـقــة ،تستقطب ال ـحــوافــز المالية
لـ «الحرس الـثــوري» الــرجــال السوريين
العاطلين عــن العمل والـفـقــراء ،وكذلك
المقاتلين األجانب.
ت ـت ـج ـلــى مـ ـ ـب ـ ــادرات إعـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار
ومشاريع األعمال العامة التي تنفذها
إي ـ ــران ف ــي س ــوري ــة أك ـث ــر ف ــأك ـث ــر ،فــإلــى
جــانــب تـقــديــم مــدفــوعــات مـبــاشــرة إلــى
المجندين الشيعة ،يتغلغل «ا لـحــرس
ال ـثــوري» اإليــرانــي و«الـحـشــد الشعبي»
النسيج االجتماعي لغالبية السكان
في
ّ
العرب السنة من خالل مجموعة متنوعة
من األنشطة االجتماعية واالقتصادية،
األم ــر ال ــذي يـســاعــد ه ــذه ال ـق ــوات على
ف ــرض مــذهــب الـشـيـعــة اإلث ـنــي عشرية
على السكان المحليين الذين يعانون
ضائقة مالية.
وتــؤدي بعض القبائل المحلية في
ً
ً
دي ــر الـ ــزور دورا رئـيـسـيــا ف ــي تطبيق
ه ــذه األج ـن ــدة اإلي ــران ـي ــة ،فـفــي مناطق
مثل صبيخان والميادين ،أمر «الحرس
الثوري» اإليراني شيوخ القبائل بدعوة
ال ـس ـكــان لـحـضــور فـعــالـيــات تـنـظــم في
حـسـيـنـيــة ش ـي ـع ـيــة ح ـي ــث ي ـت ـ ّـم ت ــوزي ــع
ال ـج ــوائ ــز وال ـم ـس ــاع ــدات ع ـلــى األي ـت ــام
وال ـن ـس ــاء وع ــوائ ــل الـ ـشـ ـه ــداء .وتـشـيــر
ً
المصادر المحلية أيضا إلى أن الشيخ
نواف البشير من قبيلة «البقارة» يدير
ميليشيا تدعمها إيران في المحيميدة.

وبالمثلُ ،يعتبر صالح محمد إسماعيل
ال ـب ـع ــاج ،أح ــد ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي قبيلة
«البعاجين» في الميادين ،حليف طهران
الرئيس في نشر مذهب االثني عشرية
بالتعاون مع «المركز الثقافي اإليراني»
ف ــي دم ـش ــق؛ ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى دوره
كـمـسـتـشــار دي ـنــي لـ ــ«ل ــواء أب ــو الـفـضــل
العباس» ،وهو وحدة ميليشيا موالية
لــأســد تـتــألــف م ــن مـقــاتـلـيــن عــراقـيـيــن
ولبنانيين.
وأصبحت «العصا» في نهج «العصا
ً
وال ـ ـجـ ــزرة» هـ ــذا واضـ ـح ــة أيـ ـض ــا ،ففي
العام الماضي ،على سبيل المثال ،ألقت
السلطات السورية القبض على عشرين
من أئمة السنة من صبيخان والميادين
والبوكمال وغيرها من المدن لرفضهم
صــاة بــأسـلــوب شيعي،
الــدعــوة إلــى الـ ّ
وفــي المقابل تلقى األئـمــة الــذيــن ّلبوا
ً
النداء زيادة في األجور.
وت ـ ــم ت ـع ــزي ــز م ــرك ــز دي ـ ــر الـ ـ ــزور فــي
تحقيق األهداف الدينية واالستراتيجية
إليــران في يوليو الماضي ،عندما زار
قائد «فيلق الـقــدس» التابع لـ «الحرس
الـ ـث ــوري اإلس ــام ــي» قــاســم سليماني
ً
مــدي ـنــة ال ـب ــوك ـم ــال ش ـخ ـص ـيــا .وه ـنــاك
ال ـت ـقــى م ــع قـ ــادة مـيـلـيـشـيــات م ــن أجــل
ت ــأس ـي ــس وح ـ ـ ــدة جـ ــديـ ــدة ت ـح ــت اس ــم
ُ َّ
«لــواء حــراس المقامات» ،التي ستكلف
بــالــدفــاع عــن الـمـقــامــات الشيعية التي
ً
بنيت مؤخرا في دير الزور .ومن خالل
بناء مقامات شيعية جديدة في مواقع
مقدسة قديمة أو على مقربة منها كان
قــد سبق لـســاالت سنية أن أسستها،
يسعى «ال ـحــرس ال ـثــوري» إلــى تشكيل
شرعية دينية محلية ،وسوف تتماشى

هذه المهمة بشكل جيد مع العديد من
المنظمات اإلنسانية التي أنشأتها إيران
ُ
فــي الـمـحــافـظــة ،وال ـتــي ت ـعـ ِّـرف السكان
المحليين على العقائد الشيعية أثناء
توزيع المساعدات عليهم.
في اآلونة األخيرة ،دفع هذا المزيج
مــن اآللـيــات اإليــرانـيــة بسكان محافظة
دير الزور إلى تنظيم احتجاجات ضد
نظام األسد وانتقاد الوجود العسكري
االجتماعي،
ـ«الحرس الثوري» وتأثيره
ً
ً
ل ّ
وتـمــثــل هــذه الـمـظــاهــرات فــرصــة مهمة
للواليات المتحدة وحلفائها اإلقليميين
لقلب اال تـجــا هــات المثيرة للقلق على
ً
األرض ،س ــواء عــن طــريــق اإلدالء علنا
بدعم المتظاهرين ،وحمايتهم من األذى
ً
عـنــد اإلم ـك ــان ،أو مـســاعــدتـهــم س ــرا .إن
القيام بذلك لن يدعم مطالب السوريين
ً
ال ـم ـب ــررة ف ـح ـســب ،ب ــل س ـي ـعــوق أي ـضــا
هــدف إي ــران المتمثل بتأسيس «هــال
شيعي» عبر الـعــراق وســوريــة ولبنان؛
ً
ً
وهــي نتيجة قــد تشكل تـهــديــدا كبيرا
للمصالح األميركية ومصالح الحلفاء
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط .ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ذل ــك ،على الحلفاء تكثيف إجــراء اتـهــم
ً
األكـ ـث ــر ق ـســريــة ع ـنــد ال ـ ـضـ ــرورة ،بـ ــدءا
ّ
بـ ـش ــن ضـ ــربـ ــات ج ــوي ــة إض ــافـ ـي ــة ضــد
ع ـنــاصــر «الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري» اإلي ــران ــي
والوكالء اإليرانيين المحددين [كعمالء
للجمهورية اإلسالمية] داخــل سورية،
ً
وصــوال إلــى منع أو تثبيط مؤسسات
«ق ــوات الـحـشــد الـشـعـبــي» الـعــراقـيــة من
تـحــويــل األمـ ــوال إل ــى المقاتلين الــذيــن
ينفذون عمليات عبر الحدود.

حركة طالبان باكستان تعود إلى الواجهة
بدأت «طالبان باكستان»
تظهر في نشرات األخبار
ً
مجددا بعدما توارت عن
األنظار غداة عملية «ضرب
عضب» في عام  ،2014إذ
استهدفت تلك العملية
حركة «طالبان» الباكستانية
وفروعها التي انتقلت من
جنوب وزيرستان إلى شمالها
غداة عملية «راح النجاة» في
عام .2009

ُ
بينما تهدد «طالبان
باكستان» السكان
ً
علنا في المناطق
التي سيطرت
عليها في ذروة
نفوذها تنشغل
الدولة باستعراض
نجاحاتها في
المناطق نفسها

●

كونوار خلدون شاهد – ذي دبلومات

ف ــي  4أك ـتــوبــر قـ ــررت مـحـكـمــة مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب في
باكستان تبرئة القائد المزعوم لحركة «طالبان باكستان»،
رحـمــن حـسـيــن ،مــن قـضــايــا مــرتـبـطــة بـحـيــازة األسلحة
والمتفجرات.
ً
كان حسين مرتبطا بفصيلة فضل الله التي تشتق من
ً
تيمنا بقائدها السابق ُ
«طالبان باكستان» ُ
المال
وس ّميت
ّ
فضل الله ،وقد صنفت الواليات المتحدة خلفه نور والي
ً
ً
محسود إرهابيا عالميا في الشهر الماضي.
قبل أيام على إقرار العقوبات األميركية ضد محسود،
ُ
اعت ِقل مقاتالن مزعومان في «طالبان باكستان» في مدينة
ُ
جوجرانواال ،في إقليم البنجاب ،وفي شهر أبريل ،اعت ِقل
ثالثة أعضاء آخرين من الحركة في فيصل آباد ،ثالث أكبر
مدينة باكستانية من حيث االكتظاظ السكاني.
بــدأت «طــالـبــان باكستان» تظهر فــي نـشــرات األخبار
ً
م ـجــددا بعدما ت ــوارت عــن األن ـظــار غ ــداة عملية «ضــرب
عضب» في عام  ،2014إذ استهدفت تلك العملية حركة
«طالبان» الباكستانية وفروعها التي انتقلت من جنوب
وزيــرسـتــان إلــى شمالها غــداة عملية «راح الـنـجــاة» في
عام .2009
تكشف أحدث التقارير فشل خطط «طالبان باكستان»
فــي الـبـنـجــاب ،لـكــن يـقــع مـخـبــأ الـجـمــاعــة األس ــاس ــي في
«المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية» السابقة،
ً
ً
علما أنها تستعد راهنا لالندماج مع خيبر باختونخوا،
بعدما ألغى التعديل الخامس والعشرون في الدستور
ً
الباكستاني أخيرا «تنظيم جرائم الحدود» الصارم الذي
يعود إلى حقبة االستعمار في المناطق القبلية.
ف ــي األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة ،ف ــرض ــت «ط ــال ـب ــان بــاك ـس ـتــان»
وجــودهــا فــي المناطق القبلية عبر اسـتـهــداف حواجز
التفتيش بالعبوات الناسفة ،لكن ظهر أخطر مؤشر على
تنامي نفوذها على األرجح في بداية شهر أغسطس ،حين
ً
ً
أصدرت تحذيرا خطيا للسكان المحليين في ميران شاه،
حيث تطالب بحظر الموسيقى ولقاحات شلل األطفال
ومنع خروج النساء من دون محرم.
ُ
ً
في حين تهدد «طالبان باكستان» السكان علنا في
المناطق التي سيطرت عليها في ذروة نفوذها ،تنشغل
الــدولــة الباكستانية بــاسـتـعــراض نـجــاحــاتـهــا فــي تلك
المناطق نفسها ،وفي غضون ذلك ّ
صرح رئيس الوزراء
عمران خان أمام مجلس العالقات الخارجية في نيويورك،
خالل الشهر الماضي ،بأن الحكومة تعمل على تسييج
ً
الحدود األفغانية الباكستانية ،باعتباره حال طويل األمد،

«طالبان باكستان»
ً
ّ
وادعت الحكومة الباكستانية تسييج  643كيلومترا من
أصــل  2611في نهاية السنة الماضية ،وقــد أقيم خالل
تلك الفترة  233حاجز تفتيش حــدودي من أصــل ،843
ومن المنتظر أن ينتهي تسييج الحدود بحلول السنة
المقبلة ،لكن يشكك منتقدو الحكومة بنوايا الدولة في
تلك المنطقة المتقلبة.
نشأت في السنة الماضية حركة للدفاع عن الحقوق،
ً
اح ـتـجــاجــا عـلــى مـقـتــل ال ـشــاب نـقـيــب ال ـلــه مـحـســود في
كراتشي على يد الشرطة التي حاولت تغطية عملية القتل
ً
ً
خارج نطاق القضاء عبر اعتبار محسود مقاتال متطرفا،
لـكــن ه ــذه «االدع ـ ــاءات الـمــزيـفــة» أدت إل ــى ظـهــور «حــركــة
حماية البشتون» ،ومنذ ذلك الحين ،تحولت هذه الحركة
إلى حزب سياسي ،وشملت الئحة مطالبها إزالة األلغام
وحواجز التفتيش وعودة المفقودين من المناطق القبلية.
ّ
بشتين،
نظمت «حركة حماية البشتون» ،بقيادة منذور
ُ
ً
عددا من المسيرات الناجحة في أنحاء باكستان ،وانتخب
عـضــوان منها ،محسن دوار وعلي وزي ــر ،فــي الجمعية
الوطنية خالل االنتخابات العامة لعام .2018
في  20يوليو ،شهدت المنطقة القبلية انتخابات في
 16دائرة ،وتنافس حينها مرشحون من «حركة اإلنصاف»
الباكستانية ،و»جمعية علماء اإلسالم» ،و»حزب الشعب

الباكستاني» ،و»رابطة مسلمي باكستان» ،جناح نواز،
و»حركة حماية البشتون».
على غرار ما حصل في االنتخابات العامة ،انتشرت
ادعاء ات واسعة النطاق عن تأثير الطبقة الحاكمة على
م ـســار االن ـت ـخــابــات ،واع ـت ـبــر ال ـن ـقــاد أن «ح ــرك ــة حماية
ً
البشتون» تعرضت للتهميش ،نظرا إلى اعتقال محسن
ُ
دوار وعـلــي وزي ــر قبل االنـتـخــابــات ،حبث اعــتـ ِقــل هــذان
ال ــرج ــان بـعــد وق ــوع اشـتـبــاك فــي منطقة خ ــار قـمــر في
شمال وزيرستان بين ضباط من الجيش ومحتجين من
الحركة في  26مايو.
يـكـشــف ذل ــك االش ـت ـبــاك أن الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة في
المناطق القبلية سيف ذو حدين ،ورغم انحسار الحوادث
اإلرهابية ،انتقد مختلف القادة السياسيين والناشطين
وسواهم طريقة تنفيذ العمليات العسكرية في المنطقة.
بعدما تعهد رئيس الــوزراء خان بمساعدة الواليات
المتحدة للتعامل مــع حركة «طــالـبــان» األفغانية خالل
اجتماعاته مع دونالد ترامب في يوليو وسبتمبر ،قد
تعود حركة «طالبان باكستان» إلى الواجهة بصفتها جهة
ّ
استراتيجية مؤثرة في ممر السلطة المتصل بكابول.
تـظــن عــائـشــة صــديـقــا ،كــاتـبــة Military Inc.: Inside
( Pakistan’s Military Economyشركة عسكرية :داخل

االقتصاد العسكري في باكستان) ،أن المناطق القبلية
«ستخضع إلرادة القوى النافذة فيها» ،بغض النظر عن
تأثير «المناطق القبلية الخاضعة ل ــإدارة االتحادية»
السابقة.
وتوضح صديقا« :لــم تكن عــودة «طالبان باكستان»
إلى المناطق القبلية غريبة ألن الجيش الباكستاني كان
ً
على ارتـبــاط بها دوم ــا .لطالما حــاولــت «حــركــة حماية
الـبـشـتــون» تسليط الـضــوء على هــذه الحقيقة ،فحركة
«طالبان» موجودة هناك ألن الجيش سمح بذلك ،وأخاف
من ذلك اليوم الذي يترك فيه األميركيون أفغانستان بيد
«طالبان» ،إذ ستواجه باكستان حينها أسوأ العواقب».
تـظــن الـنــاشـطــة القبلية وال ـمـ ِّ
ـدونــة مـنــى أورانـجــزيــب
ً
أن خاليا «طالبان باكستان» كانت مــوجــودة دوم ــا في
المنطقة« :هم يتلقون الدعم االستراتيجي الــازم حتى
اآلن .صحيح أن «حركة حماية البشتون» حاربت لكسب
مكانة المناطق
مساحة استراتيجية معينة و ت ـحـ ّـد ت
ً
القبلية ،فتراجعت «طالبان باكستان» نتيجة لذلك ،لكن
ال تــزال المنطقة ساحة لجميع الحروب بالوكالة ،مثل
ً
أفـغــانـسـتــان ،وربـمــا كشمير مستقبال .أم ــام الـتـطــورات
الحاصلة في السياسة اإلقليمية ،من الواضح أن «طالبان»
ُ
باتت تعتبر الجهة الصالحة اآلن بنظر األميركيين ،ومن
ً
ً
المتوقع أن تؤدي «طالبان باكستان» دورا محوريا في
ً
أي تسوية أفغانية مستقبلية أيضا».
يقول المالزم طلعت مسعود ،األمين السابق لــوزارة
اإلنتاج الدفاعي في باكستان ،إن قيادة «طالبان باكستان»
تقع فــي أفغانستان وتحظى برعاية «مـبــاشــرة أو غير
مـبــاشــرة» مــن «طــالـبــان» األفـغــانـيــة« :تستفيد «طــالـبــان»
الباكستانية مــن الــدعــم واألمـ ــان فــي أفـغــانـسـتــان .ومــن
الـمـتــوقــع أن يـتــوســع ح ـضــور «طــال ـبــان بــاك ـس ـتــان» في
ً
الـمـنــاطــق القبلية ،عـلـمــا أنـهــا الـحــاكـمــة الفعلية هـنــاك،
ً
وستستهدف الحركة مناطق باكستانية أخرى أيضا؛ لذا
لن يكون دعم «طالبان» األفغانية في مصلحة باكستان،
وي ـج ــب أال ي ـس ـم ـحــوا ل ـت ـلــك ال ـح ــرك ــة ب ـف ــرض وج ــوده ــا
ً
فــي أفغانستان ألن هــذا التطور سينعكس سلبا على
ُ
باكستان ،وتعتبر عــودة حركة «طالبان باكستان» إلى
ً
ً
الواجهة إثباتا حيا على ذلك».
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اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٧٦٦

٦.٢٩٩

٤.٧٢٥

٢.٥٧٠ ٢.٩٦١ ٣.٢٩٢

ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ  ١٦.٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮﻗﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ...وﺟﻠﺴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺤﺎﻳﺪة
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

أﻗﻔﻞ ًﻣﺆﺷﺮ ًاﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻣﺤﺎﻳﺪا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إذ ﻟﻢ ﺗﺰد ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ٠.٠٢ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ
ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  ٤٧٢٥.٦٣ﻧﻘﻄﺔ.

ﻧﻤﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﻊ إﻗﻔﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل
آﺧ ــﺮ ﺗ ـ ــﺪاوﻻت ﻫ ــﺬا اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع ،إذ
ً
ﺣﻘﻖ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ً
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا ﻛﺎﻧﺖ 0.05
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎدل  2.94ﻧـﻘـﻄــﺔ
ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى 5766.73
ﻧﻘﻄﺔ وﺳﻂ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ أﻣ ــﺲ اﻷول،
إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى 16.3
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﺪاوﻟﺖ ﻋﺪد أﺳﻬﻢ
أﻗــﻞ ﻛــﺬﻟــﻚ ﺑـﺤــﻮاﻟــﻲ  40ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻛ ـ ــﺎن  82.2ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﺳ ـﻬ ــﻢ ﻧ ـﻔــﺬت
ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ  4433ﺻﻔﻘﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺎن ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻮق
ً
اﻷول ﻣ ـﻘ ــﺎرﺑ ــﺎ وﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻣـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ أي  3.87ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ً
ﺣﺪود  6300ﻧﻘﻄﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  6299.66ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻛﺎﻧﺖ  12.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﺪاوﻟﺖ
 26.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻣﻦ ﺧﻼل
 2609ﺻﻔﻘﺔ.
وأﻗﻔﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ً
ً
ﻣﺤﺎﻳﺪا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إذ ﻟﻢ ﺗﺰد ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ
ﻋـﻠــﻰ ﻧـﺴـﺒــﺔ  0.02ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻫﻲ
ﻧـﻘـﻄــﺔ واﺣـ ـ ــﺪة ﻓ ـﻘــﻂ ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  4725.63ﻧﻘﻄﺔ وﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 3.5
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺗﺪاوﻟﺖ ﺣﻮاﻟﻲ 56
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻋﺒﺮ  1824ﺻﻔﻘﺔ.
اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﺗ ــﺮﻗ ــﺐ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ
اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻧ ـﺘ ـﻈ ــﺎر أﺧـ ـﺒ ــﺎر ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذ ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ ﻋﻠﻰ
ﺑ ـﻨ ــﻚ أﻫـ ـﻠ ــﻲ ﻣ ـﺘ ـﺤــﺪ إذ ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺖ
أﻣ ــﺲ ﺗ ــﺪاوﻻﺗ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﺸ ــﺪة وﺑـﻌــﺪ
أن ارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﺧـ ــﻼل ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ أﻣــﺲ
اﻷول وﺗ ـﻘــﺪﻣــﺖ ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ،
ﻛ ـ ــﺎن أﺑـ ــﺮزﻫـ ــﺎ ﺳ ـﻬ ـﻤــﺎ "اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ"
و"زﻳـ ــﻦ" اﻟ ـﻠــﺬان أﻗـﻔــﻼ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻠــﻮن
اﻷﺧـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮ ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ــﻮﺿـ ــﺎ ﺧ ـ ـﺴـ ــﺎرة
ﺑ ـﻌــﺾ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺘ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدت
ﻣ ــﻦ ﺗـ ـ ــﺪاوﻻت ﺟ ـﻠ ـﺴــﺎت اﻷﺳ ـﺒــﻮع
اﻷرﺑـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ،وأﺻ ـﺒ ـﺤ ــﺖ
ﺗ ـﺤــﺖ ﺿ ـﻐــﻂ ﺟ ـﻨــﻲ اﻷرﺑ ـ ـ ــﺎح ﻓﻲ
ﺗﺮﻗﺐ ﻟﻸﺧﺒﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺣ ــﺮﻛ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه
اﻟﺮاﻛﺪة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻔﺎﺗﺮة
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻧﺎ
ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻣﺜﻞ ﺳﻬﻢ
ً
ﻋــﺮﺑــﻲ ﻗﺎﺑﻀﺔ اﻟ ــﺬي ﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮا
ً
ﻛﺒﻴﺮا .وﻋــﺎد ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻬﻢ ﻋﻘﺎرات
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﻨ ـﻤ ــﻮ ﺟ ـﻴ ــﺪ واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮ
ﺗـ ـﺤ ــﺮك ﺳ ـﻬ ــﻢ أﻋ ـ ـﻴـ ــﺎن اﻟ ـﻬــﺎﻣ ـﺸــﻲ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺴ ـﻌــﺮ ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﺑﻴﻦ ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح
ً
ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺮاﺑﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ وارﺗﻔﺎع
أﺳﻬﻢ ذات ﺗﻘﺪﻳﺮات رﺑﺤﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺟﻴﺪة.

ارﺗﺪاد اﻟﺴﻌﻮدي وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ
دﺑﻲ
اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮت ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات أﺳ ـ ــﻮاق

اﻟـ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺒــﺎﻳــﻦ إذ
ارﺗـ ــﺪ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي
ﺑﺸﺪة ﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺴﺎرة
ﺑـﺴـﺒــﺐ أﺧ ـﺒــﺎر اﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب "أراﻣ ـﻜ ــﻮ"
ﻟـﻴــﺮﺑــﺢ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟـﺴـﻌــﻮدي أﻣــﺲ،

ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻠﻐﺖ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺿﻐﻄﺖ أﺳﻬﻢ
ﻋـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺳ ــﻮق دﺑــﻲ،
اﻟـ ــﺬي ﺧ ـﺴــﺮ ﻧـﺴـﺒــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻛــﺬﻟــﻚ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن

ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق ﺗﻐﺮم »ﺗﻤﻜﻴﻦ« و»أﻋﻴﺎن«
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح
أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة أﻣﺲ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺮﻗﻢ  2019/51ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﻳﺐ2019/97 ،
ﻫﻴﺌﺔ ،ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ "ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ
 10000دﻳـﻨــﺎر ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻹﻓـﺼــﺎح ﻋﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ" ،ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة )(1 - 2 - 4
ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻹﻓ ـﺼــﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ( ﻣﻦ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ 2010
ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ،
ﻟـﻌــﺪم ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑــﺎﻹﻓـﺼــﺎح ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻮرﺻــﺔ وﻫﻴﺌﺔ

أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮار اﻟ ـﺼــﺎدر ﻣــﻦ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟﻤﺸﻮرة
ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟــﺪﻋــﻮى رﻗــﻢ 2018/2528
ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺗﺠﺎري ،واﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ،
واﻟ ــﺬي ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﺼﺎدر ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﺒﺎﻟﻎ  5.426.083/644د.ك.
ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة أﻣﺲ ،ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺑﺮﻗﻢ  2019/47ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﻳﺐ،

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪﻳﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ
ﺣﺎد ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺼﻒ ﻟﺘﻀﻐﻂ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺸﻜﻞ

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »ﻳﺎﻛﻮ« اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ
•

 2019/81ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ ،ﺿ ــﺪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ أﻋ ـﻴ ــﺎن ﻟ ــﻺﺟ ــﺎرة
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر" ،ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ  5000دﻳﻨﺎر ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ".
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ ) (16ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )(4-1-1
ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ "اﻹﻓ ـﺼــﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ" ﻣﻦ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ 2010
وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ ،ﻟﻌﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ
أﺣﺪ ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ )ﻋﻘﺎر اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ ﻗﻄﻌﺔ ،(81 + 80
واﻟ ــﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ رﺑـﺤــﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ
وﻗﺪره ﻧﺤﻮ  9.000.000د.ك.

ﺟﺮاح اﻟﻨﺎﺻﺮ

وا ﻓـﻘــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺟـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ "ﻳـ ـ ــﺎﻛـ ـ ــﻮ" اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،إن
ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﻲ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ واﻓ ـ ـﻘـ ــﻮا ﺧ ـ ــﻼل اﻧ ـﻌ ـﻘــﺎد
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ "ﻳﺎﻛﻮ" ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة د .أرﺷ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺤ ــﻮري ،أﻣـ ــﺲ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻐﺖ  91.6ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وذﻟــﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ
أ ﺣــﺪ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأ ﺳـﻤــﺎل
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ

أرﺷﻴﺪ اﻟﺤﻮري

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ً
ً
اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ  ٦٠ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٦٠.٠١دوﻻرا
اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ً
ً
 60ﺳـ ـﻨـ ـﺘ ــﺎ  ،ﻟ ـﻴ ـﺒ ـﻠــﻎ  60.01دوﻻرا ﻓــﻲ
ً
ﺗﺪاوﻻت ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  60.61دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗــﺪاوﻻت اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،اﻧﺨﻔﻀﺖ
ً
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ واﺣ ـ ــﺪا ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،أﻣــﺲ،
ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ أﻇ ـﻬ ــﺮت ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﻟـﻠـﻘـﻄــﺎع زﻳ ــﺎدة
ﺗ ـﻔــﻮق اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ ﻟ ـﻤ ـﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟ ـﺨ ــﺎم ﻓﻲ
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،رﻏ ــﻢ أن اﻟـﺨـﺴــﺎﺋــﺮ
ﻛﺒﺤﺘﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻨﻮﺗﺸﻴﻦ ﺑﺸﺄن اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ  57ﺳﻨﺘﺎ أو ﻧﺤﻮ
ً
واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  58.85دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻫـﺒـﻄــﺖ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد اﻵﺟ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﺨــﺎم ﻏــﺮب
ً
ﺗـﻜـﺴــﺎس اﻟــﻮﺳ ـﻴــﻂ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ  56ﺳﻨﺘﺎ
ً
أو واﺣـ ــﺪا ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ  52.80دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﻣ ـﺨ ــﺰوﻧ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﺨــﺎم
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ  10.5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ إﻟﻰ 432.5
ً
ﻣـﻠـﻴــﻮﻧــﺎ ﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟـﻤـﻨـﺘـﻬــﻲ ﻓ ــﻲ 11

ﻋﺎم ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪاوﻟﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻮاق
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻐـﻴــﺮات ﻫــﺎﻣـﺸـﻴــﺔ ورﺑـﺤــﺖ
ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات أﺑ ــﻮﻇـ ـﺒ ــﻲ واﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
وﻣﺴﻘﻂ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﺴﺮ
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪودة

وﺳﻂ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻮل
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﻘﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﺑــﺮﻧــﺖ ﻳـﺘــﺪاول ﺣــﻮل ﻣﺴﺘﻮى 59
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

ً
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻤﻌﻬﺪ
أﻛﺘﻮﺑﺮ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ُ
اﻟﺒﺘﺮول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﺻﺪورﻫﺎ
اﻟﺨﻤﻴﺲ.
وﻳـﻘــﺪر ﻣﺤﻠﻠﻮن أن ﻣـﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﺑـﻨـﺤــﻮ  2.8ﻣـﻠـﻴــﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ذﻟ ـ ــﻚ ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎوف ﺑ ـﺸــﺄن
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ

ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة
ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ ﺗ ــﻮاﺿ ــﻊ ﻧـﻤــﻮ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وأﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﻟـﻜــﻦ اﻵﻣـ ــﺎل ﻓــﻲ اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ــﻰ اﺗـﻔــﺎق
ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻧﺨﻔﺎض
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗــﺎل ﻣﻨﻮﺗﺸﻴﻦ إن
اﻟـﻤـﻔــﺎوﺿـﻴــﻦ اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳـﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻳﻌﻜﻔﻮن ﻋﻠﻰ وﺿﻊ
ﻧﺺ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري
ﻛــﻲ ﻳــﻮ ﻗــﻊ ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺴﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

 2019/5/5وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ
رأس اﻟ ـﻤ ــﺎل إﻟ ــﻰ  1.7ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ
اﻷﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ وﻫ ــﻲ  51.6ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ رأﺳـﻤــﺎل
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ وﺳــﻂ ﺗﺤﻔﻆ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ
ً
رأﺳـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ وﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻠـﺨـﻄــﺔ اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮﺣــﺔ
ﺳـﻴـﻜــﻮن اﻷﺛ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ) 2018/12/31رأس اﻟﻤﺎل  1.7ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ "ﺻﻔﺮ دﻳﻨﺎر"،
واﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻻﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎري "ﺻ ـﻔ ــﺮ دﻳـ ـﻨ ــﺎر"،
واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم "ﺻﻔﺮ دﻳﻨﺎر" ،واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ "ﺻﻔﺮ دﻳﻨﺎر"(.

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر وارﺗﻔﺎع
اﻟﻴﻮرو واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر ،أﻣﺲ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
 0.303دﻳﻨﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ اﻟﻴﻮرو اﻟﻰ  0.336دﻳﻨﺎر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗ ـ ــﺎل ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ،ﻓ ــﻲ ﻧ ـﺸــﺮﺗــﻪ اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﻮﻗـ ـﻌ ــﻪ اﻹﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ــﺮوﻧ ـ ــﻲ ،إن ﺳـ ـﻌ ــﺮ ﺻ ــﺮف
اﻟـﺠـﻨـﻴــﻪ اﻹﺳـﺘــﺮﻟـﻴـﻨــﻲ ارﺗ ـﻔــﻊ اﻟــﻰ
 0.389د ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎر ،ﻛ ـﻤــﺎ
ارﺗ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻧـ ــﻚ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﻳ ـ ـﺴـ ــﺮي
ا ﻟـ ـ ــﻰ 0.305
دﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎر،
وﻇــﻞ اﻟﻴﻦ
اﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻲ
ﻋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى
 0.002ﻣﻦ دون ّ
ﺮ.
ﺗﻐﻴﺮ.
ﺗﻐﻴ

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ« ﺗﺮﺑﺢ  ٨٧٣.٥٩أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري أرﺑﺎﺣﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  873.59أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  3.79ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2019/9/30ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  707.73آﻻف دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل 3.07
ﻓﻠﻮس ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم .2018

»ﻧﻮر« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﺒﺶ
ذﻛﺮت ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ،أن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺒﺶ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،ﻋﻠﻰ أن
ﻳﻜﻮن ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  20أﻛﺘﻮﺑﺮ  2019آﺧﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﻪ.

رﻓﺾ ﺗﻈﻠﻢ »رﻳﻢ« ﺿﺪ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق
ً
أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﺗﻈﻠﻢ
ﺷﺮﻛﺔ رﻳــﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل
ﺑﺸﺄن رﻓﺾ ﻣﺸﺮوع اﻻﻧﺪﻣﺎج ُ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "رﻳﻢ" ،إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﻓﻀﺖ دﻋﻮى اﻟﺘﻈﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار "اﻟﻬﻴﺌﺔ" ،اﻟــﺬي ﺻــﺪر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  20ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل ﻗــﺮرت ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋــﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج
ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻀﻢ ﺑﻴﻦ "رﻳــﻢ" ،وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.

»ﻛﺎﻣﻜﻮ« :اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺑـ  ٥ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﻗ ـﻌــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻛــﺎﻣـﻜــﻮ ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺴـﻬـﻴــﻼت اﺋـﺘـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 5
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ أ ﺣــﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
وﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻐﺮض
ﺗ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ أﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

»اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ« :ﺣﻜﻢ
ﳌﺼﻠﺤﺔ »اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻴﺔ«
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ،إﻧﻪ
ﺗﻢ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻰ
اﻻﻟﺰام ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻟﺒﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻴﺔ.
وأﺷﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
أﺛﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ،
وان ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬه
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

»اﻟﺮاﺑﻄﺔ« ﺗﻌﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﳌﺼﻠﺤﺔ »اﳌﻮاﻧﺊ«
ذﻛﺮت ﺷﺮﻛﺔ راﺑﻄﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺨﻠﻴﺞ
واﻟﻨﻘﻞ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻦ رﻗﻤﻲ
) 2019/789و 2019/508ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ(2/
واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺠﻠﺴﺔ ،2019/10/15
أن دﻋﻮى إﺛﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ رم )2018/2472
ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪل  (8/واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌـ ــﺎﻓ ـ ـﻬـ ــﺎ رﻗـ ـﻤ ــﻲ
) 2018/789و 2019/508ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ (2/
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺘـﻨــﺎول ﺑﺤﺚ ادﻋ ــﺎءات ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟـﻤــﻮاﻧــﺊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﺿــﺪ ﺷﺮﻛﺔ
"ﻛﻲ ﺟﻲ ال" اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
واﻟﻨﻘﻞ )ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ( ،أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤــﻞ ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺎت ﺑـﻤـﻴـﻨــﺎء اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ
ﺗﺘﺠﺎوز اﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻒ

ﻣﺘﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ ،وﻫــﺬه اﻟـﻤــﺰاﻋــﻢ ﺳﺒﻖ ﻹدارة
ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﻤ ــﻮاﻧ ــﺊ اﻟ ـﺘ ــﺮوﻳ ــﺞ ﻟ ـﻬــﺎ أﻣ ــﺎم
اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ واﺷـ ــﺎرت اﻟـﻴـﻬــﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟـﺠـﻬــﺎت ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮﻫــﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻻ أن
اﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت أﺛﺒﺘﺖ
ﺑﻄﻼن ادﻋﺎءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻋﺪم ﺻﺤﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻗﻀﺖ ﺑﺠﻠﺴﺔ  2018/9/26ﺑﻨﺪب ﺧﺒﻴﺮ
ﻳﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ وإﺛﺒﺎت
اﻟـﺤــﺎﻟــﺔ ﻓـﻘــﻂ ،وأودع اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب
ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﻔﺤﺺ ،واﻟﺬي
اﻧﺘﻬﻰ ﻓﻴﻪ اﺟﻤﺎﻻ اﻟﻰ ﻋﺪم ﺛﺒﻮت ﺻﺤﺔ

ادﻋﺎءات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وأن اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  8533ﻣﺘﺮا
ﻣﺮﺑﻌﺎ.
ﺛـ ـ ـ ــﻢ ﻗـ ـ ـﻀ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺑ ـﺠ ـﻠ ـﺴ ــﺔ
 2019/6/26ﺑــﺎﻧـﺘـﻬــﺎء اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى ،ﻓﻘﺎﻣﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻦ ﺳﺎﻟﻔﻲ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻧﻈﺮا ﻷن
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻣﻨﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ
ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟـ ـ ـ ــﻮاردة ﺑ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮة ﻣ ـﻨــﺬ ﺗــﺎرﻳــﺦ
 2016/1/1ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ واﻟ ـﺒــﺎﺗــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ.

»اﻟﺒﻴﺖ« :ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة رأس اﳌﺎل إﻟﻰ  ٥٥.٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺒﻴﺖ( ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋـﻠــﻰ زﻳـ ــﺎدة رأس اﻟ ـﻤــﺎل اﻟـ ُـﻤ ـﺼــﺮح ﺑــﻪ واﻟـ ُـﻤ ـﺼــﺪر
واﻟﻤﺪﻓﻮع.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ،إن اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ أوﺻ ــﻰ ﺑــﺰﻳــﺎدة رأس اﻟـﻤــﺎل
ﻟﻴﺼﺒﺢ  55.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وذﻟﻚ ﺑﻮاﻗﻊ  555ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﻣﻦ
ﺧــﻼل إﺻــﺪار ﻋــﺪد  105ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ،إذ ﺗﺤﺪدت ﻋﺪد
اﻟﻤﺼﺪرة ً
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ُ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺻــﻮل
اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ُﻣﻘﻴﻢ اﻷﺻﻮل ُ
ُ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ،وﺑﺤﺴﺐ ُﻣﻌﺪل ﺗﺒﺎدل اﻷﺳﻬﻢ
ُ
ُ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ.

وأوﺿ ـﺤ ــﺖ أن اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺗ ـﻜــﻮن اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة
ُﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺨﻼف اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺪاﻣﺠﺔ ُ
واﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
وﺗﺎﺑﻌﺖ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أوﺻــﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟ ـﻤ ــﻮاد ذات اﻟـﺼـﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻋـﻘــﺪ اﻟـﺘــﺄﺳـﻴــﺲ واﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻰ أن اﻹﺟﺮاء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺣﻜﻢ ﻟـ »ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﺪﻋﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ
»اﻻﻣﺘﻴﺎز« ﺑـ  ٤.٤١ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻴﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ( ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ،
ﻓﻲ دﻋﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  4.147ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﻗــﺎﻟــﺖ "اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز" ،إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻳ ــﺪت ﺣـﻜــﻢ أول درﺟــﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﺰام ﺷﺮﻛﺔ داﻧــﺔ اﻟﺨﻮر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 4.147
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﺗﻌﺎب
ُ
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة.
ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺒﻄﻼن ﺳﺎﺋﺮ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت ،وأﻟﺰﻣﺖ
ً
ﻛﻞ ُﻣﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻤﺼﺎرﻳﻒ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ وﻣﺒﻠﻎ  30دﻳﻨﺎرا ﻣﻘﺎﺑﻞ
أﺗﻌﺎب ُ
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة.
وأوﺿـﺤــﺖ "اﻻﻣـﺘـﻴــﺎز" أﻧـﻬــﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻓﺎدت ﺑﺄن أﺛﺮ ﺣﻜﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻫﻮ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2018ﺑﻤﺒﻠﻎ
 426.9أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،واﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ  68.62ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ُ
ُ
اﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﻼد
ً
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﺷﺮﻛﺔ دﻳﻤﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺣﺎﻟﻴﺎ(.
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن ﺷــﺮﻛــﺔ دﻳـﻤــﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻲ
ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ "اﻻﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎز" ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ  67.76ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﻻﻓـﺘــﺔ اﻟــﻰ أن دﻋــﻮى
"ﺑﻴﺘﻚ" ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ داﻧــﺔ اﻟﺨﻮر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،واﻟﺒﻼد
ً
ً
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻛﻔﻴﻼ َﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 15
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟـ "دﻳﻤﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل" ،وآﺧﺮﻳﻦ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ
ﻛﻔﻼء ُﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ.
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻊ ﺗﺠﺪد اﻟﻘﻠﻖ إزاء اﻟﻨﻤﻮ ...واﻟﺬﻫﺐ ﻳﺘﺮﻗﺐ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺠﺎرة
ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮات
اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل
ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول،
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪدت اﻟﻘﻠﻖ إزاء
ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻊ اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪور
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.

أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ وﺗﻘﺒﻊ
دون ﻣﺴﺘﻮى 1490
ً
دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ

ً
ﻗﻔﺰ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  1.29دوﻻر
ﻋﻘﺐ اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ إﻟﻰ
ﻣﺴﻮدة اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن اﻟـ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«
ً
ً
ﻣـﺴـﺠــﻼ ارﺗ ـﻔــﺎﻋــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  1.2934دوﻻر.
وﻳـﺘـﻌـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـ ــﻮزراء
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧــﻲ ﺑ ــﻮرﻳ ــﺲ ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن
ً
وﻗ ــﺎدة اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ
اﻟ ـﻤــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻨــﺺ ﻓ ــﻲ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻌ ـﻘ ــﺪة ﻓـ ــﻲ ﺑ ــﺮوﻛـ ـﺴ ــﻞ أﻣ ــﺲ
واﻟﻴﻮم ،ﺛﻢ ﺳﺘﺘﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
وﻗــﺎل ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻓــﻲ »ﺗﻐﺮﻳﺪة«
ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،إﻧــﻪ ﺟــﺮى اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟ ــﻰ اﺗ ـﻔ ــﺎق ﺟــﺪﻳــﺪ »ﻋ ـﻈ ـﻴــﻢ« ﺣــﻮل
»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻮﺣﺪوي ﻓﻲ أﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،إﻧﻪ
ﻟﻦ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺤﻞ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﻳﺮﻟﻨﺪا،
وﻫ ــﻲ ﻣــﻦ أﻫ ــﻢ ﻧـﻘــﺎط اﻟ ـﺨــﻼف ﻓﻲ
ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑـﻨــﻮد اﺗـﻔــﺎق اﻧﻔﺼﺎل
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد.
وﻛﺎن اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻌﻞ
زﻳ ـ ــﺎدة اﻟـﻀـﺒــﺎﺑـﻴــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺧ ــﺮوج
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ،
ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻗـ ــﺎل اﻟـ ـﺤ ــﺰب اﻟ ـ ــﺬي ﻳــﺪﻋــﻢ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﻮﻧﺴﻮن،
إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ
ﻫﻮ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻮﺣﺪوي ﻓﻲ أﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ إﻧﻪ
ﻟﻦ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺤﻞ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﻳﺮﻟﻨﺪا
وﻫ ــﻲ ﻣــﻦ أﻫ ــﻢ ﻧـﻘــﺎط اﻟ ـﺨــﻼف ﻓﻲ
ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑـﻨــﻮد اﺗـﻔــﺎق اﻧﻔﺼﺎل
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد.
واﻧﺨﻔﺾ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ  0.6ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ ــﺪوﻻر إﻟــﻰ 1.2748
دوﻻر وﺗﺮاﺟﻊ  0.5ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو
ً
إﻟــﻰ  86.81ﺑﻨﺴﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ
وﻳﻌﻮض ﺑﻌﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮه.
وزاد اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﻨﺤﻮ  5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﺣﺮزت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ً
واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗﻘﺪﻣﺎ وﺳﺠﻞ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ.
واﻧﺨﻔﺾ اﻟﺪوﻻر ﺑﻔﻌﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت

ﺗﺮاﻣﺐ :ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﻓﻲ ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺿﺪ أوروﺑﺎ
أﻋﺮب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻘﺪرة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺿﺪ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟــﻚ ﻣــﻊ اﺳـﺘـﻌــﺪاد إدارة ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻴﻮم
ﻟﻔﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﻣﻦ ﺳﻠﻊ أوروﺑﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 7.5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
واﺳﺘﻐﻞ ﺗﺮاﻣﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺳﻴﺮﺟﻴﻮ
ﻣﺎﺗﺎرﻳﻼ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ  109ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻋﺎم .2018
وأﺻ ــﺮ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻋﻠﻰ أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺨﺴﺮ ﺣــﺮب ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣــﻊ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ،
ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺷ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ ﺿـ ــﺮورة ﺧـﻔــﺾ اﻟـﻌـﺠــﺰ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري اﻟــﺬي
وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﺋﻞ.

ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﺗﺮاﻛﻢ
ﺷﻜﻮك ﺑﺸﺄن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ
اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺬي
ﻳﺠﺮي اﻟﻨﻘﺎش ﺑﺸﺄﻧﻪ.
واﻧـﺨـﻔــﺾ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟ ـﻴــﻮرو إﻟــﻰ
 1.1072دوﻻر واﺳﺘﻘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻦ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ  108.75ﻳﻨﺎت.
وﺳـﺠــﻞ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟ ـ ــﺪوﻻر ،اﻟــﺬي
ﻳﺘﺘﺒﻊ أداء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﺖ ﻋﻤﻼت ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ،أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﺔ
ﻋﻤﻼت ﻋﻨﺪ  ، 97.898وارﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻃﻔﻴﻒ أﻣﺲ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟـﻜــﺮوﻧــﺔ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ
أدﻧ ــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻹﻃ ــﻼق
ﻣ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮرو ﻋ ـﻨ ــﺪ ،10.1800
وأرﺟ ــﻊ ﺑـﻌــﺾ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺿﻌﻒ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻵوﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴ ـ ــﺮة
ﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻗـ ــﺎل آﺧـ ـ ـ ــﺮون ،إن ﺳ ــﺮﻋ ــﺔ وﺣ ـﺠــﻢ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﻤﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻛﺎن

اﻟ ــﺪوﻻر اﻷﺳـﺘــﺮاﻟــﻲ اﻟــﺮاﺑــﺢ اﻷﻛﺒﺮ
إذ ﺻﻌﺪ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 0.6780
دوﻻر ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻮة
اﻟـ ـﺘ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﺧـ ـﻔ ــﺾ ﻓ ــﺮص
اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
واﻧﺨﻔﺾ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪي
ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ إﻟﻰ  0.6287دوﻻر إذ
ً
ﻟﻢ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ أﻗــﻞ ﻣﺴﺘﻮى
ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﻋــﻮام اﻟــﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﻗﺒﻞ
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
ً
وﻧﺰل اﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻗﻠﻴﻼ إﻟﻰ
 7.0990ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر ﺑﻴﻨﻤﺎ زاد
اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  0.9936ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺖ أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﺬﻫﺐ وﺗﻘﺒﻊ دون ﻣﺴﺘﻮى 1490
ً
دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ »اﻷوﻧﺼﺔ« ،ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻳﺤﺠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑ ـﻤــﺮاﻫ ـﻨــﺎت ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻴــﺎب أي
ﺗﻄﻮرات ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺤﺮب
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة وﻣ ـ ـﻔـ ــﺎوﺿـ ــﺎت ﺧـ ــﺮوج

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻔﻮرﻳﺔ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ 1488.35
ً
دوﻻرا ﻟــﻸوﻗـﻴــﺔ »اﻷوﻧ ـﺼ ــﺔ« ،ﻛﻤﺎ
ﻫﺒﻂ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻵﺟ ـﻠــﺔ  0.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ 1492
ً
دوﻻرا.
وﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
إﻟ ــﻰ ﺗ ـﻄ ــﻮرات ﺑـﺸــﺄن اﻟـﻤـﺤــﺎدﺛــﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ.
ﻛ ــﺎن وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻨﻮﺗﺸﻴﻦ ﻗﺎل أﻣﺲ اﻷول،
إن اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ ﻳﻌﻜﻔﻮن
ﻋﻠﻰ وﺿــﻊ ﻧﺺ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ
ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﻛﻲ ﻳﻮﻗﻌﻪ رﺋﻴﺴﺎ
اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ
ﻳﻘﺪم ﺳﻮى اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
وﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻋــﺪم ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
رﻓ ـﻴ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻓ ــﻲ أي وﻗ ــﺖ
ﻗــﺮﻳــﺐ ،ﻳ ــﺪرس اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻷي
ﻣ ــﺪى ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟ ـﻨــﺰاع اﻟـﺘـﺠــﺎري

اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺿﻄﺮاب اﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ وﺿﻊ
اﻻﻧﺘﻈﺎر واﻟﺘﺮﻗﺐ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺎدﺛﺎت
ﺑﺸﺄن ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
ُ
اﻷوروﺑﻲ ﺗﺠﺮى ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪد اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﺮج ﺑﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﺘﻞ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌــﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ
اﻷﺧــﺮى ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻔﻀﺔ  0.3ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ  17.33دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
إﻟﻰ  885.54دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ .وﺻﻌﺪ
اﻟﺒﻼدﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ
ً
ً
 1782.60دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻼ
ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ ﻟﺠﻠﺴﺔ راﺑﻌﺔ.
وﻓﻲ أﺳــﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ
أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺧ ــﻼل ﺗ ـ ــﺪاوﻻت أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻓﻲ
أﻋ ـﻘ ــﺎب ﺻـ ــﺪور ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺟــﺪدت اﻟﻘﻠﻖ إزاء ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد

»ﻳﻮ ﺑﻲ إس« :اﻟﺪوﻻر ﻳﻬﻴﻤﻦ
ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟـ  ٢٥ﺳﻨﺔ
أﻓ ــﺎد ﻣـﺴــﺢ أﺟـ ــﺮاه ﺑـﻨــﻚ »ﻳ ــﻮ ﺑــﻲ إس«
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎدﻳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻮك ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻛـ ـﺒ ــﺮى ،وﻧـ ـﺸ ــﺮت ﻧ ـﺘــﺎﺋ ـﺠــﻪ أﻣـ ــﺲ اﻷول،
ﺑ ــﺄن اﻟـ ـ ــﺪوﻻر اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﺳـﻴـﻈــﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟــﻼﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃ ـﻴــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ
ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟـ 25اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺑـ ــﺄن ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮرو واﻟ ـ ـﻴـ ــﻮان اﻟـﺼـﻴـﻨــﻲ
ﺣـﺼـﺘـﻴـﻬـﻤــﺎ ﻣ ــﻦ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﺣـﺘـﻴــﺎﻃـﻴــﺎت
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.
واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫــﻲ أ ﺻــﻮل
ﻟـﻠـﺒـﻨــﻮك اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻳ ـﺘــﻢ اﻻﺣ ـﺘ ـﻔ ــﺎظ ﺑﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﺸﺘﺮي اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
وﺗﺒﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف.
وﻳﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻦ 60
إﻟﻰ  65ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻬﺎ.
وﻗﺎل ﻣﺎﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺎﻧﻮ ﻛﺎﺳﺘﻴﻠﻲ رﺋﻴﺲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻷﺳﻮاق
اﻟـﺴـﻴــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى »ﻳ ــﻮ ﺑــﻲ إس«
ﻹدارة اﻷﺻـ ــﻮل وأﺣ ــﺪ ﻣ ـﻌــﺪي اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ،
إن اﻟﺤﺼﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار

اﻟ ـﻌ ـﺸــﺮﻳــﻦ ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،ﻷن ﻣــﺪﻳــﺮي
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺳﻴﺮﻏﺒﻮن ﻓــﻲ ز ﻳــﺎدة
ﺣ ـﻴ ــﺎزاﺗ ـﻬ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﻼت اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﻃ ـﻴــﺎت
اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮرو واﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﻨﻲ.
وذﻛ ــﺮ »ﻳ ــﻮ ﺑــﻲ إس« اﻧ ــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮﺟــﺢ
أن ﻳ ـﻌــﺰز اﻟـ ـﻴ ــﻮرو واﻟـ ـﻴ ــﻮان ﺣﺼﺘﻴﻬﻤﺎ
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻮﺗﻴﺮة
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ .وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أن ﺣﺼﺔ اﻟﻴﻮرو ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺤﻮ
 20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟ ـﻌــﺎم ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣـﺼــﺔ اﻟ ـﻴــﻮان ﻋﻨﺪ
ﻧﺤﻮ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻊ اﻧﺘﻈﺎر
ﺻﺪور اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
وا ﻧـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺾ »داو ﺟـ ـ ــﻮ ﻧـ ـ ــﺰ«
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
أو  23ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  27002ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗــﺮاﺟــﻊ »ﻧــﺎﺳــﺪاك« ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.3ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أو  24ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  8124ﻧﻘﻄﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ » «S&P 500ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.2ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ أو ﺳــﺖ ﻧـﻘــﺎط إﻟــﻰ
 2989ﻧﻘﻄﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺪاوﻻت ،ارﺗﻔﻊ
ﺳﻬﻢ »ﺑـﻨــﻚ أوف أﻣـﻴــﺮﻛــﺎ« »«BAC
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  1.5ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ 30.1
ً
دوﻻرا ﺑ ـﻌــﺪ اﻹﻋـ ـ ــﻼن ﻋ ــﻦ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ
أﻋ ـﻤــﺎل أﻓ ـﻀــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﻮﻗـﻌــﺎت ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﻓ ـ ـ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻷوروﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ،
اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ »ﺳﺘﻮﻛﺲ ﻳﻮروب
 «600ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.1ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ أو
ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  393ﻧﻘﻄﺔ.
وﺗ ـ ـ ـ ــﺮاﺟ ـ ـ ـ ــﻊ »ﻓـ ـ ــﻮﺗ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻲ «100

اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ » 43 -ﻧﻘﻄﺔ« إﻟﻰ 7168
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ »ﻛﺎك« اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
» 5 -ﻧﻘﺎط« إﻟﻰ  5696ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ارﺗ ـﻔ ــﻊ »داﻛـ ـ ــﺲ« اﻷﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ »40 +
ﻧﻘﻄﺔ« إﻟﻰ  12670ﻧﻘﻄﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷوروﺑــﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺎﺳﻚ أن أﺳﺲ
اﺗﻔﺎق ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ
اﻟ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺪ ﺟ ــﺎﻫ ــﺰة ،وﻣـ ــﻦ اﻟـﻤـﻤـﻜــﻦ
اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﻫــﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻗــﺮﻳــﺐ ،ﻟـﻜــﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺑـﻌــﺾ اﻟﻨﻘﺎط
ﻣﻌﻠﻘﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﺻﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،ﺑــﺄن
اﻻﻗﺘﺼﺎد رﺑﻤﺎ ﻳﻨﻬﺎر ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث
ﻋﺎم  1929ﺣﺎل ﻓﻮز اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
وﻓــﻲ آﺳـﻴــﺎ ،اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﺳﻬﻢ
اﻟـﻴــﺎﺑــﺎﻧـﻴــﺔ أﻣـ ــﺲ ،ﺑـﻌــﺪ ارﺗـﻔــﺎﻋـﻬــﺎ
أﻣﺲ اﻷول إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ ،ﻋﻘﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺷﺎر
إﻟﻰ أﻧﻪ
ً
ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك ﻃﺮق ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻬﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺤﺪودة.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﺻـ ـﺤـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ »ﺳ ـ ـ ـ ــﺎوث
ﺗﺸﺎﻳﻨﺎ ﻣﻮرﻧﻴﻨﻎ ﺑــﻮﺳــﺖ« أﻣــﺲ،
أن وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﺘﻴﻒ
ﻣﻨﻮﺗﺸﻴﻦ ،ﻗﺎل إن ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮل أن
ﺗﺨﺘﺘﻢ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﻳﺘﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻟﻜﻦ
ﻟــﻢ ﺗــﻮﺟــﻪ دﻋ ــﻮة ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻹﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاء ﻣـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ
ﺑﻜﻴﻦ.
ً
وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ »ﻧﻴﻜﻲ« ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ
ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺘﺪاوﻻت  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟ ــﻰ  22451ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ
ً
اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ »ﺗﻮﺑﻜﺲ«
 0.45ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  1624ﻧﻘﻄﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،اﺳﺘﻘﺮت اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗ ــﺪاوﻻت أﻣ ــﺲ ،ﻓﻲ
ﻇــﻞ ﺗــﺮﻗــﺐ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ووﺿ ــﻮح اﻟــﺮؤﻳــﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑـﻴــﻦ أﻛ ـﺒــﺮ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻓــﻲ ﺧـﺘــﺎم اﻟ ـﺘ ــﺪاوﻻت ،اﺳﺘﻘﺮ
ﻣــﺆﺷــﺮ »ﺷـﻨـﻐـﻬــﺎي اﻟـﻤــﺮﻛــﺐ« ﻋﻨﺪ
 2977ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ اﺳـﺘـﻘــﺮ ﻣﺆﺷﺮ
ﺷﻨﺘﺸﻦ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻨﺪ  1635ﻧﻘﻄﺔ.

اﻟﺼﻴﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة
ﺻﺮح ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ »ﺟﺎو
ﻓﻴﻨﺞ« ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة
وﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﺎوﺿﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ أن اﻟ ـﺼ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﺪف إﻧ ـ ـﻬـ ــﺎء اﻟ ـﺤ ــﺮب
ً
اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ وإزاﻟ ــﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ،ﻗــﺎﺋــﻼ:
»ﺗـﺤــﺎﻓــﻆ ﻓ ــﺮق اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﺗـﺼــﺎﻻت
وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺤﺪد
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ«.
وأﺿـ ــﺎف ﻓـﻴـﻨــﺞ أن اﻟـﺠــﺎﻧـﺒـﻴــﻦ ﻳ ـﺴ ـﻌــﻮن ﺟــﺎﻫــﺪﻳــﻦ
ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ.

 ٦ﻓﻘﺎﻋﺎت ﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﻃﻔﺮة »دوت
ﻛﻮم« ،وﺗﻀﺨﻢ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ
ﻓﻲ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻫﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎرزة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺬﺑﺬﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أﻣﺜﻠﺔ أﻗﺪم ﻣﺜﻞ »ﻫﻮس
اﻟﺘﻮﻟﻴﺐ« وﻓﻘﺎﻋﺔ »ﺑﺤﺮ
اﻟﺠﻨﻮب«.

ﺗﻌﻤﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣ ـﻔــﺮط ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺤــﻮﻳــﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ إﻟـ ــﻰ اﻷﺻـ ــﻮل
ﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ ،ﻣ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ـﺒــﺔ
ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻷوﻗ ـ ـ ـ ــﺎت ﺑـﺨـﻠــﻖ
اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﻫﻬﺎ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات ،واﻟﺘﻲ ﻣﻊ
اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎر اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺰداد
ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس وﻳﻘﺘﺮب اﻟﺮﻛﻮد.
اﻟ ـ ــﺮﻫ ـ ــﻮن اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻋ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ ،وﻃ ـﻔــﺮة »دوت ﻛ ــﻮم«،
وﺗ ـ ـﻀ ـ ـﺨـ ــﻢ ﺳـ ـ ـ ــﻮق اﻷﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﻓــﻲ
ﻋ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻨ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮن اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
ﻫــﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﺑ ــﺎرزة ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﻤﺬﺑﺬﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار،
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ أﻣ ـﺜ ـﻠ ــﺔ أﻗ ـ ـ ــﺪم ﻣـﺜــﻞ
»ﻫــﻮس اﻟﺘﻮﻟﻴﺐ« وﻓﻘﺎﻋﺔ »ﺑﺤﺮ
اﻟﺠﻨﻮب«.
ورﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻳﻈﻞ اﻛﺘﺸﺎف
اﻟـﻔـﻘــﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ،وﻣــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك
ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻒ ﻋــﻦ
اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ.

ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﻬﺪد
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻳﻈﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ،وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ
ﻳﻤﻨﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ

اﻟﻤﻨﺎزل
 ارﺗ ـﻔــﺎع أﺳـﻌــﺎر اﻟـﻤـﻨــﺎزل ﻫﻮﻣ ـﺼ ــﺪر ﻗ ـﻠــﻖ ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪي ،ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣ ـﻨ ــﺬ زﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﺪ ،وﻗ ـ ــﺪ ﻳـﻌـﻜــﺲ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﺗﺒﺎﻃﺆ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻨﺎء وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺮواﺗﺐ
واﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ.
 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻘﺎﻋﺔﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض
اﻟﻤﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ

 ﺷـ ـﻬ ــﺪ ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲوﺻ ـ ــﻮل ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺪات إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ
 434ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه
ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠــﻮن اﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ ﻻﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض
ﻋﺎﺋﺪات ﺳﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.
 ﺣ ــﺬر ﻛـﻴـﻨــﻎ ﻣ ــﻦ أن إﺟـﻤــﺎﻟــﻲاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ أﺻ ـﺒــﺢ أﻛﺒﺮ
ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة

اﻷﺳﻮاق ،وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺼﺮف »ﻳﻮ ﺑﻲ
إس« أن ﻣﻴﻮﻧﺦ ﻫﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﺧﻄﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ
أﻣﺴﺘﺮدام وﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت وﺑﺎرﻳﺲ.
 ﻳـ ـﻘ ــﻮل ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻠــﻮ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮف،إن أﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟـﺴــﺎﻟـﺒــﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻫﻲ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب
وراء ذﻟﻚ ،إذ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺤ ــﺚ ﻋ ـ ــﻦ أي ﺷ ـ ــﻲء ﻳـﺤـﻘــﻖ
ً
ً
ﻋﺎﺋﺪا ﻗﻮﻳﺎ.
 ﺗﺼﻨﻴﻒ »ﻳﻮ ﺑﻲ إس« اﻟﺬيﺿـ ــﻢ ﻫ ــﻮﻧ ــﻎ ﻛ ــﻮﻧ ــﻎ وﻓ ــﺎﻧ ـﻜ ــﻮﻓ ــﺮ
ً
وﺗـ ــﻮروﻧ ـ ـﺘـ ــﻮ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻓـﺌــﺔ
»ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ« ،ﺣﺬر ﻣﻦ
ﺧﻄﺮ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻸﺳﻌﺎر
ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺳﻨﻮات.
 ﻟـﻴــﺲ ﺑــﺎﻟ ـﻀــﺮورة أن ﺗﻜﻮنﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﻣــﺄﺳــﺎوﻳــﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ

ﺳﺒﻴﻞ ا ﻟـﻤـﺜــﺎل ﺗﻨﻜﻤﺶ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ
ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ
ﻓﻲ ﻫﺒﻮط ﻫﺎدئ ﻟﻸﺳﻌﺎر.

اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ً
 ﺗﻨﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪةاﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
إذ ﻳﺘﻢ ﺗ ــﺪاول ﻧﺤﻮ  15ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺎﺋﺪات دون اﻟﺼﻔﺮ،
أو ﺑ ـﻌ ـﺒــﺎرة أﺧ ـ ــﺮى ،وﻓ ــﻖ أﺳ ـﻌــﺎر
ً
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا.
 ﻗـ ــﺪ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ذﻟـ ـ ــﻚ ﻓ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺔ ﻷناﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﻣــﺮﺗ ـﻔ ـﻌــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﺣ ــﺎد،
ً
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎﺑﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬا
اﻻرﺗـ ـﻔ ــﺎع ،ﻣـﺜــﻞ وﻓ ــﺮة اﻟ ـﻤــﺪﺧــﺮات
واﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة اﻟ ـﻤ ـﺘــﺪﻧ ـﻴــﺔ واﻟـﺘـﻴـﺴـﻴــﺮ
اﻟﻜﻤﻲ.

 ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ » ﻛ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺎلإﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺲ« اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ
ً
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ
اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻘــﻮى اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ،
إذ ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
 ﻣـ ـ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻓـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ ﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ــﻦاﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤ ــﻮظ أن اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة اﻟ ـﻬــﺎﺋ ـﻠــﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﺠ ــﻢ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺪات اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺔ
ﻳــﺪﻓــﻊ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴـﻴــﻦ
إﻟ ــﻰ اﻟـﻘـﺒــﻮل ﺑـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ أﻛ ـﺒــﺮ ﻋﻠﻰ
ً
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ
أﺻﻮل أﺧﺮى.

دﻳﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت
 ﺣـ ـ ـ ــﺬرت وﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒاﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻣﻦ

أن ﺗــﺆدي اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺎت ،ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﺿ ـﻌــﻒ ﻧﻤﻮ
اﻷرﺑﺎح ،إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
 ﺧ ـﻔ ـﻀ ــﺖ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮً
اﻻﻗﺘﺮاض ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ،وﺗــﺪﻓــﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺑ ـ ــﺎﺗ ـ ـﺠ ـ ــﺎه ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪات اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺠﻮدة.
 ﻳ ـﻘــﻮل ﻣـﺤــﺎﻓــﻆ ﺑـﻨــﻚ إﻧـﻜـﻠـﺘــﺮااﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻋﺎﺻﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻴﺮﻓﻦ ﻛﻴﻨﻎ ،إن دﻳــﻮن
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﺑ ــﺎﺗ ــﺖ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﺧ ـﻄــﺮ ﻓﻲ
ً
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أﻧ ــﻪ ﻣ ــﻊ ارﺗ ـﻔــﺎع
أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﺧ ــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات
اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒـ ـﻠ ــﺔ ،ﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻜ ـﺸ ــﻒ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺧﻔﺎؤﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض.

 ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺻﻌﺪتﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑـ ـﻔـ ـﻀ ــﻞ اﻻﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺎرات اﻟ ــﺮﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻌﻤﺎل.
 ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐﻓــﻲ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓ ـﻜــﺎر اﻟﺘﻲ
ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن ذات ﻗـﻴـﻤــﺔ أو ﻣﻀﻴﻌﺔ
ﻟ ـﻠــﻮﻗــﺖ ،ﻳ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﺨ ــﻮف ﻣ ــﻦ ﺧﻄﺮ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت.
 ﻗ ـﺒ ــﻞ ﺑ ـﻀ ـﻌ ــﺔ أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ،ﻛــﺎﻧــﺖﺗـﺤـﻈــﻰ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ »وي ورك« اﻟـﺘــﻲ
ﺗ ـﺘ ـﻴ ــﺢ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﺣـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺒ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 47
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ،ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺧﻔﻀﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﺎ دون  10ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
 ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ،ﻓﺈن ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ»ﺑـﻴــﻮﻧــﺪ ﻣـﻴــﺖ« اﻟـﺘــﻲ ﺗﻨﺘﺞ أﻏﺬﻳﺔ
ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻠﺤﻮم ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت،
ارﺗ ـﻔــﻊ ﺑـﻌــﺪ ﻃــﺮﺣــﻪ ﻟــﻼﻛـﺘـﺘــﺎب ﻓﻲ
ً
ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ  25دوﻻرا إﻟﻰ ﻗﺮب 150
ً
دوﻻرا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
 أﺑﺮز ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻷﺳﻬﻢاﻟﻤﺨﻴﻔﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل
»ﺑﻠﻮك ﺷﻴﻦ« واﻟﺘﻲ ﻗﻔﺰت ﻟﻌﻨﺎن
ً
اﻟﺴﻤﺎء ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻃﻔﺮة »ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ«

اﻟـﺘــﻲ اﻗـﺘــﺮﺑــﺖ ﻣــﻦ  20أﻟــﻒ دوﻻر،
ﻗـﺒــﻞ أن ﺗـﻬــﻮي إﻟ ــﻰ ﻗــﺮاﺑــﺔ  8آﻻف
ً
دوﻻر ﺣﺎﻟﻴﺎ.

اﻷﺳﻬﻢ اﻵﻣﻨﺔ
 ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺴـﻨــﺪات ﻓــﻲ ﻳ ــﻮم ﻣــﺎ،ً ً
ﻣــﻼذا آﻣﻨﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن وﺟﻮد
ﻓﻘﺎﻋﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺪات ﺗﺤﻮﻟﻮا إﻟﻰ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ً
أداء
ً
ﺟ ـﻴ ــﺪا ﻓ ــﻲ اﻷوﻗـ ـ ــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
اﻟﺴﻴﺌﺔ.
 ﻗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ــﻊاﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟـﺒــﺮﻣـﺠـﻴــﺎت ،ﻫﻲ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻔﻀﻠﻬﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮون ،ﻟـﻜــﻦ ﻣﻊ
ً
ارﺗﻔﺎع ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ،ارﺗﻔﻌﺖ
أﺳ ـﻌ ــﺎرﻫ ــﺎ وﺷ ـﻜ ـﻠــﺖ ﻫ ــﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﻓﻘﺎﻋﺔ.

اﻟﺼﻴﻦ
 ﺗ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻹﺳـ ـﻜ ــﺎن،واﻟﺒﻨﻮك ،وﺑﻨﻮك اﻟﻈﻞ ،واﻷﺳﻬﻢ،
واﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪات ،ودﻳ ـ ــﻮن اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﻣـ ـﺨ ــﺎوف ﻣ ــﻦ ﺗـﻜــﻮﻳــﻦ
ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ.
 اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ارﺗﻔﺎعاﻟـ ــﺪﻳـ ــﻮن إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت ﻛــﺎﻧــﺖ
ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ،
ﺑ ـﺨــﻼف اﻟـﺼـﻴــﻦ اﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﻨﻔﺲ درﺟﺔ اﻟﺜﺮاء ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد.
 ﻫ ــﺬا ﻳـﺜـﻴــﺮ ﻣ ـﺨــﺎوف ﻣــﻦ ﻋــﺪماﺳﺘﺪاﻣﺔ دﻳﻮﻧﻬﺎ ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻗﺪ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﻬﻴﺎر اﻷﺳــﻮاق ﺣﺎل
ﻓـﺸـﻠــﺖ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ.
)أرﻗﺎم(
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»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺤﺘﻔﻲ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟـ  ٢٢ﻣﻦ ﻣﺘﺪرﺑﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺘﻪ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ
اﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﻞ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ
ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﺴﻨﻮي
»أﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ« ،ﺑـﻌــﺪ اﺟـﺘـﻴــﺎزﻫــﻢ
ﺑﻨﺠﺎح ﺷﺮوط ّ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻬﺬا
ً
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻜﺜﻒ واﻟﻤﺼﻤﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ.
وﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪرج اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـ ــﺞ ،اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳـﻤـﺘــﺪ
ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﻧـ ـﺤ ــﻮ  10ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات ﺿـ ـﻤ ــﻦ إﻃ ـ ــﺎر
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ »اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ« اﻟ ـﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗــﺄﻫـﻴــﻞ اﻟ ـﻜــﻮادر ﻣــﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ

اﻟﺘﺨﺮج ،واﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
وﺣﻀﺮ ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ اﻟﺠﺪد
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ-
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺻﻼح اﻟﻔﻠﻴﺞ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎن اﻟـ ـﻤ ــﺮزوق،
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻋﻤﺎد أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ وﻣﺴﺆوﻟﻲ إدارة
اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
واﻣﺘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻸﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ،
ً
اﻟ ـ ــﺬي ﺿ ــﻢ  12ﻣـ ـﺘ ــﺪرﺑ ــﺎ ،أرﺑـ ـﻌ ــﺔ أﺷ ـﻬــﺮ،
وﺗ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﻦ ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠ ــﻒ ﺟ ـ ـ ــﻮاﻧ ـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ

اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓــﻲ ،ﻣـﺜــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدئ اﻟـﻤـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ،
وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻖ ،واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﺎوض ،واﻹﻗ ـ ـ ــﺮاض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﺘﺠﺎري ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻹﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاع واﻻﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر واﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻜ ـﻴ ــﺮ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ .اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﺤﺘﻮى
اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻳ ـﺸ ـﻬــﺪ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ،
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ أﺣﺪث اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـﺨـ ـﺘ ــﺺ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
وﺗﻌﻜﺲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ رؤﻳﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ
وﺿﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد

» «KIBﻳﺮﻋﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺪراﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻗ ـ ـ ﱠـﺪم ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ
) ،(KIBرﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻠﺒﻄﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ ،ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻔــﺎﺿــﻞ،
اﻟ ــﺬي ﺷ ــﺎرك أﺧـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﺤﻴﺮة
ﻫـ ــﺎﻓـ ــﺎﺳـ ــﻮ ﺑـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺔ أرﻳـ ـ ــﺰوﻧـ ـ ــﺎ
ً
ً
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺤ ـﻘ ـﻘ ــﺎ إﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزا
ً
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ،ﺑ ـﺤ ـﺼــﻮﻟــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﻟﻘﺐ
وﺻﻴﻒ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺪراﺟﺎت
اﻟـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ  2019ﻋــﻦ ﻓـﺌــﺔ »ﻛـﺒــﺎر
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺳﺘﻮك«.
ً
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﺣﺮﺻﺎ
ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻨ ـ ــﻚ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ــﻊ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟ ـﻤ ــﻮﻫ ــﻮﺑ ـﻴ ــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺎت
اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻫﻨﺄ ﻣﺪﻳﺮ
أول وﺣﺪة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻧﻮاف ﻧﺎﺟﻴﺎ ،اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺣﺮزه،
ﻟ ـﻴ ـﻀــﺎف إﻟـ ــﻰ ﺳ ـﺠ ـﻠــﻪ اﻟ ـﺤــﺎﻓــﻞ
ﺑﺎﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ً
ﱠ
اﻟﻤﻤﻴﺰ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺄداﺋﻪ
وﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ
وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ،ورﻓﻊ اﺳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻧﺎﺟﻴﺎ» :ﻳﺤﺮص )(KIB
داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ،
إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓــﻲ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ
اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻌ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﺴ ـﻌ ــﻰ
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮ اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ وأﻓ ـ ـ ــﺮاده ،ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﻧ ـﺸ ــﺮ اﻟ ـﺘ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﺣـ ـ ــﻮل أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ،وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮد ،ﻣﺎ
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋـﻠــﻰ أ ﺳ ـﻠــﻮب ﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻗﺪرﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ«.
وأﻓ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑـ ـ ــﺄن رﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ »«KIB
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻔﺎﺿﻞ ﺗــﺄ ﺗــﻲ ﻣﻦ
ﻣـﻨـﻄـﻠــﻖ ﺣ ــﺮﺻ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب وﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ـﻌ ـﻬ ــﻢ ﻋـﻠــﻰ
اﺳـﺘـﻌــﺮاض ﻣـﻬــﺎراﺗـﻬــﻢ ،وإﺑ ــﺮاز
ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت
ً
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺳﻌﻲ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓــﻲ
اﻟﺸﺒﺎب ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻪ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـ ــﻮاﻫـ ـ ـ ــﺐ ،ﺑ ــﺎﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرﻫ ــﻢ
»اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ أﻓـ ـﻀ ــﻞ،
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أﺛ ـﻨ ــﻰ اﻟـﻔــﺎﺿــﻞ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ اﻟـ ــﺬي
ﻳـ ـﺤـ ـﺼ ــﻞ ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻪ ﻣ ـ ـ ــﻦ »،«KIB
ً
ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮﻟﻲ أﻫﻤﻴﺔ
ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﻤــﺎدي
واﻟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮي ﻟـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ
اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺎ

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﻳـﺴــﺎ ﻫــﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓـ ﱠـﻌــﺎل ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣﻦ
ً
اﻹﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزات اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ،ﺗـﻜــﺮﻳـﻤــﺎ
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﺜﻖ ﺑــﻪ وﺗﺪﻋﻢ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ُﻳـ ــﺬ ﻛـ ــﺮ أن ﺑ ــﺮ ﻧ ــﺎ ﻣ ــﺞ »،«KIB
اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ً
ﻳـ ـﺤ ــﺮص داﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ
أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ
واﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ،
ً
ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ ،وإﻋ ـ ــﺪاد ﺟﻴﻞ
ً
ً
ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻢ؛ ﺟ ـ ـﺴـ ــﺪﻳـ ــﺎ وﻧـ ـﻔـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎ،
ﻗـ ـ ــﺎدر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ وﻃـ ـﻨ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

»ﻃﻴﺮان اﻟﺠﺰﻳﺮة«:
 ٪٤٠ﺧﺼﻮﻣﺎت
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل
أﻃـﻠـﻘــﺖ »ﻃ ـﻴــﺮان اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة«،
أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻋ ــﺮوﺿ ـﻬ ــﺎ اﻟـﺤـﺼــﺮﻳــﺔ
ﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ﻋـ ـﻠ ــﻰ درﺟ ـ ــﺔ
اﻷﻋﻤﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﺧﺼﻮﻣﺎت
ﺣﺘﻰ  %40ﻋﻠﻰ ﺗــﺬاﻛــﺮ درﺟــﺔ
اﻷﻋﻤﺎل ،وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وأوروﺑﺎ وﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ.
وﻳ ـﺴــﺮي اﻟ ـﻌــﺮض ﺣـﺘــﻰ 15
دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ،وﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻔــﺮ إﻟـ ــﻰ ﻫــﺬا
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،إذ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬه اﻟﻔﺘﺮة
ﻣــﻦ ﺧـﺼــﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %40ﻋﻠﻰ
أﺳ ـﻌــﺎر ﺗــﺬاﻛــﺮ درﺟـ ــﺔ اﻷﻋ ـﻤــﺎل
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ــﺮﺣـ ـ ـ ــﻼت ﻣ ـ ـ ــﻦ وإﻟ ـ ـ ــﻰ
ﻟـﻨــﺪن ،اﻟﺘﻲ ﺗـﻐــﺎدر وﺗـﻌــﻮد ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻳ ــﺎم اﻷﺳـﺒــﻮع ﻓﻘﻂ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣــﻦ ﺧﺼﻢ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ  %30ﻋـ ـﻠ ــﻰ أﺳـ ـﻌ ــﺎر
ﺗﺬاﻛﺮ درﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟـﻤــﺪن اﻷﻛـﺜــﺮ ﻃﻠﺒﺎ ،ﻣﺜﻞ دﺑﻲ
وإﺳﻄﻨﺒﻮل وﻋـ ّـﻤــﺎن واﻟﻘﺎﻫﺮة
واﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﻦ وﺟـ ــﺪة وﺗﺒﻠﻴﺴﻲ
وﺑﺎﻛﻮ وﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ وﻣﻮﻣﺒﺎي.
وﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺮداد اﻟ ـﺨ ـﺼــﻮﻣــﺎت،
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ إدﺧــﺎل اﻟﺮﻣﺰ
 LGW40ﻋـﻨــﺪ ﺣـﺠــﺰ رﺣﻠﺘﻬﻢ
ﻋﻠﻰ درﺟ ــﺔ اﻷﻋ ـﻤــﺎل ﻣــﻦ وإﻟــﻰ
ﻟﻨﺪن ،ورﻣﺰ  BIZ30ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺠﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت اﻷﺧﺮى.
وﺗــﻮﻓــﺮ درﺟــﺔ اﻷﻋـﻤــﺎل ﻋﻠﻰ
»ﻃ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮان اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺮة« ﻣ ـﻘــﺎﻋــﺪ
ﺑـﻤـﺴــﺎﺣــﺔ أﻣــﺎﻣ ـﻴــﺔ وﻓـ ــﺮة ﺗﺒﻠﻎ
 33ﺑ ــﻮﺻ ــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ 50
ً
ﻛ ـﻴ ـﻠ ــﻮﻏ ــﺮاﻣ ــﺎ ﻟ ـ ــﻮزن اﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﺐ
اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ،و 60ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة،
وإﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاءات أﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ وﺟ ـ ــﻮازات
ﻣ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒ ـﻨــﻰ رﻛ ــﺎب
اﻟﺠﺰﻳﺮة .T5

واﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ،
ً
ً
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻫﺪﻓﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ا ﻟــﺪو ﻟــﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺄﺟﻬﺰﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2008ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻟــﻼﻟـﺘـﺤــﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
أﻓـ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻢ
وﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺎت ﺣ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ ﻟ ـﺘ ــﻮاﻛ ــﺐ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﺮﻓﺾ
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻗ ــﺎل ﺑـﻨــﻚ ﺧـﻠــﻖ اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،إن اﻻﺗ ـﻬــﺎﻣــﺎت اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺼﻌﻴﺪا ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ
أﻧﻘﺮة ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻏﻠﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ وﺻﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﺒﻴﺤﺔ«.
واﺗﻬﻢ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻻدﻋﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
اﻟﺜﻼﺛﺎء ،ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟــﺪوﻻرات ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮى ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ
ﺧﻠﻖ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أﻣﺲ.
ﺟﺎء ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ ﻓﺮض واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أﺗــﺮاﻛــﺎ ،وزﻳ ــﺎدة ﻓــﻲ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،ووﻗــﻒ
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺤﻤﻞ أﻧﻘﺮة ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ
وﺣﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﺜﺎﻧﻲ
أﻛﺒﺮ ﺑﻨﻚ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎل وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺧﺮى.
وﻟﻢ ﻳﺮﺑﻂ اﻻدﻋﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻬﺠﻮم ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ رﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن»ُ :وﺟﻬﺖ ﻫﺬه )اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت( ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻧﺎ ،ردا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺒﻊ اﻟﺴﻼم
اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ،ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪودﻧﺎ وﻧﺸﺮ اﻟﺴﻼم
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ« .وذﻛﺮ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،
ﻣﺜﻠﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﱡ
ﻟﺴﻠﻄﺔ وزارة اﻟﻌﺪل
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم وﺟــﻮد أي ﻓــﺮع أو ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة .وأﺿــﺎف» :ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﺗﺠﺎوز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮق« .ﺗﺄﺗﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ
أﻟﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋــﺎم  2016ﺿﺪ ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
رﺿﺎ ﺿﺮاب ،اﻟﺬي اﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
واﻋﺘﺒﺮت ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺆاﻣﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ إردوﻏﺎن.

»زﻳﻦ« ﺗﻔﺨﺮ ﺑﺈﻧﺠﺎزات ﺑﻄﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮزاق
أﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ زﻳـ ــﻦ ﻓـﺨــﺮّﻫــﺎ
ﺣﻘﻘﻪ
ﺑــﺎﻹﻧ ـﺠــﺎز اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟ ــﺬي ّ
اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻞ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘ ــﻲ اﻟ ـ ُـﻤـ ـﺼ ــﻨ ــﻒ
ا ﻟـ ـﻌ ــﺎ ﻟـ ـﻤ ــﻲ اﻷول ﻓ ـ ــﻲ ر ﻳ ــﺎ ﺿ ــﺔ
اﻟـ ـ ـ ــﺪراﺟـ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻳ ــﻮﺳ ــﻒ
اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻛﺄس اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻓﺌﺔ »ﺟﻲ
ﺑــﻲ  «1ﻓــﻲ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟـﺜــﺎﻟـﺜــﺔ ﻣﻦ
ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـ ّـﻢ  ،2019واﻟ ـﺘ ــﻲ
ً
اﺧ ـﺘ ـﺘ ـﻤ ــﺖ ﻣ ـ ــﺆﺧ ـ ــﺮا ﻓـ ــﻲ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ
ﻛ ـﻨ ـﺠ ــﺪوا ﺑ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺼـﻴــﻦ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ّ
وﻋﺒﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق ،واﻟﺬي
ﺗﺮﻋﻰ »زﻳﻦ« ﻣﺸﻮاره اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
اﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﺮاﻓـ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـ ـ 11
ﻋــﺎﻣـ ًـﺎ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔُ ،
وﻳ ـﻀ ــﺎف ﻫــﺬا
اﻹﻧﺠﺎز إﻟﻰ رﺻﻴﺪه اﻟﺤﺎﻓﻞ ﻣﻦ
اﻹﻧ ـﺠ ــﺎزات واﻟـﺘـﺘــﻮﻳـﺠــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟــﺮزاق ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺟــﺪارة
واﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺪار ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻧ ــﺎﻓ ــﺲ ﻓـﻴـﻬــﺎ
اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق-
ّ
اﻟـ ُـﻤ ـﺼــﻨــﻒ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ اﻷول ﻓﻲ
رﻳﺎﺿﺔ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ -ﺣﻘﻖ
ّ ً
ﻣــﺆﺧــﺮا ﻛــﺄس اﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷول ﻓﻲ
ﻓ ـﺌ ــﺔ »ﺟـ ــﻲ ﺑ ــﻲ  «1ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ 2019
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻨﺠﺪوا ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺔ ،وﻫ ــﻲ أﻛـﺒــﺮ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ّ
ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻳﺞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
ّ
اﻟﻤﺤﺮ ﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
 ،UIMوﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ُ
ّ
اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺗﺪﻳﺮ رﻳﺎﺿﺔ
ّ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إذ ﺗﺼﺪر اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق
اﻟـﺘــﺮﺗـﻴــﺐ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻨـﻘــﺎط ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﻛــﺄس اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ّ
إﻳـ ـﻄ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﻋ ـ ـ ــﺰز ﺗـ ـﺼ ـ ّـﺪره
اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻣــﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟـﻤـﺒـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
واﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ
اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت .WADA
وأﺷـ ـ ـ ــﺎرت إﻟ ـ ــﻰ أن رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ

ودﻋ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻟـﻠـﺒـﻄــﻞ اﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺮزاق
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮات اﻟ ـ ـ ـ ـ 11
ّ
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﺟ ـ ــﺎءت ﺗ ـﺤــﺖ ﻣـﻈــﻠــﺔ
اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ
اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻻﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪاﻣـ ـ ــﺔ
ﺗـﺠــﺎه دﻋــﻢ ُ
وﻣـﺴــﺎﻧــﺪة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ً
أن اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟــﺮزاق داﺋـﻤــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺮﻓﻊ
ً
اﺳﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
ً
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم.
وﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺖ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـ ــﻰ أﻧ ـﻬ ــﺎ
ﺗ ـﻤ ـﻨ ــﺢ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎﻻت اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ أوﻟــﻮﻳــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻓـ ـﻬ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒ ــﺮ دﻋـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ً
ً
رﻛﻨﺎ أﺻﻴﻼ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻔﺌﺔ
اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب واﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺜــﺎﺑــﺔ
اﻟـ ـﺴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ــﺮﺳ ـ ـﻤـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺸ ـﻌــﻮب
واﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ـﻌ ــﺎت ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻞ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
أﺻﺒﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻟـ ـﺨـ ـﺼ ــﻢ وﺗ ـ ـ ــﺮاﺟ ـ ـ ــﻊ اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام
اﻟـﻨـﻘــﺪ ﺳـﻤــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﺿـﺤــﺔ
وﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،وﻟ ـﻌ ــﻞ اﻟ ـﺴــﻮﻳــﺪ أﺑ ــﺮز
ً
اﻟـ ــﺪول اﻟ ـﺘــﻲ ﺷ ـﻬــﺪت ﺗ ـﺤــﻮﻻ إﻟــﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻧﻘﺪي ،ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؟
ﺑ ــﺪأ اﻟـﻨـﻘــﺪ ﻳـﺘــﻼﺷــﻰ ﻣــﻦ أﻳــﺪي
ً
اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﺎ  ،إذ اﻧﺨﻔﺾ
ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻣﻦ
 80ﻣـﻠـﻴــﺎر ﻛــﺮوﻧــﺔ )ﻧ ـﺤــﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دوﻻر( إﻟ ــﻰ  58ﻣـﻠـﻴــﺎر
ﻛ ــﺮوﻧ ــﺔ )ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ ﺳ ـﺘــﺔ ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات
دوﻻر( ﺧـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات اﻷرﺑـ ــﻊ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟـﺴـﺤــﺐ ﻣــﻦ ﻣــﺎﻛـﻴـﻨــﺎت اﻟ ـﺼــﺮاف
اﻵﻟـ ــﻲ ﺑــﺄﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ ﺧــﻼل
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.

ﺛﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 ﻣﻦ أول اﻟــﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدةﻣــﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟـﺴــﻮﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﻮل
إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﺘ ـﻤــﻊ ﻻ ﻧـ ـﻘ ــﺪي ﻫـ ــﻲ أن
اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﻦ أﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻬ ــﻢ ﺗ ــﻮﻟ ــﺪت
ﻟــﺪﻳـﻬــﻢ ﺛـﻘــﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎد واﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ أن ﻣﺘﺎﺟﺮ »إﻳﻜﻴﺎ«
ووﺳـ ــﺎﺋـ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﺻ ــﻼت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
وا ﻟـﻤـﺘــﺎ ﺣــﻒ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد
اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ.
 أﻇﻬﺮت اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت رأي أنﻧ ـﺤــﻮ  25ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﻌــﺐ
اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺪي أﺻ ـﺒــﺢ ﻳـﻔـﺘـﻘــﺪ اﻟـﻨـﻘــﺪ
ً
اﻟ ـﺴــﺎﺋــﻞ ﻧ ـﻈــﺮا إﻟ ــﻰ اﺧـﺘـﻔــﺎﺋــﻪ ﻣﻦ
أﻳ ــﺪي اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﻼد ،ﻟﻜﻦ
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻦ ﻳﻤﺮ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام،
ً
ﺑﻞ إن ﻟﻪ ﺛﻤﻨﺎ.
 اﻟ ـﺜ ـﻤ ــﻦ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ دﻓ ـﻌــﻪﺳﻴﺄﺗﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﻷزﻣﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ أو ﺣﺮب أو ﻣﻌﺎرك
دﻣــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸ ــﻮارع ،واﻋـﺘـﻤــﺪت
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ إرﺷـ ـ ـ ــﺎدات وﺧ ـﻄ ــﻮات
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺣﺎل
ﺗﺄزم ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
 -ﻣــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻟــﻦ ﺗـﺨـﻠــﻮ اﻟﺨﻄﻂ

ﻣ ــﻦ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎء واﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﻮب ،ﻓ ـﻤــﺎذا
ﻟــﻮ اﻧـﻬــﺎرت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد أو ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﻮال
واﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ؟ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﺣـ ــﺪوث ذﻟــﻚ
ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻋـ ـ ــﺎدي ﺳـ ـ ــﻮاء ﺑـﻬـﺠـﻤــﺎت
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو اﺧﺘﺮاق ﺳﻴﺒﺮاﻧﻲ.
 ﺗـﻌـﺘـﻤــﺪ اﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔوﻗـ ــﺖ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮوب واﻷزﻣ ـ ـ ـ ــﺎت ﻋـﻠــﻰ
إ ﻃ ــﻼق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺴﻤﻰ »«Swish
ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮال ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري
ﻷرﻗ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﻮال أو ﻋـ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ » «iZettleﻟﻠﺪﻓﻊ ،أو
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺎﻗﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻢ
زرﻋﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺠﻠﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﻗﺔ
ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة ﻣﻌﻴﻨﺔ.
 ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦأﻳــﺪي اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮك ﻓــﻲ اﻟـﺴــﻮﻳــﺪ ﻟــﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﺴﺤﺐ،
وﻓـ ــﻲ ﻇ ــﻞ ذﻟ ـ ــﻚ ،ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﺪﺷ ـﻴــﻦ ﺑﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻗﻤﻲ.

ﻋﻤﻠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ
ً
 ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪي اﻟﺘﺤﻮل ﺑﻌﻴﺪاﻋــﻦ اﻟـﻨـﻘــﻮد اﻟـﺴــﺎﺋـﻠــﺔ وﺗــﺮاﺟـﻌـﻬــﺎ
ﻣ ــﻦ أﻳـ ـ ــﺪي اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ،ﺗ ــﺪرس
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ إﻃﻼق ﻋﻤﻠﺔ
رﻗـﻤـﻴــﺔ ﺳـﻴــﺎدﻳــﺔ ﺑــﻮاﺳـﻄــﺔ اﻟﺒﻨﻚ

اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »إي – ﻛﺮوﻧﺔ«.
 ﻟﻴﺴﺖ اﻟـﺴــﻮﻳــﺪ ﻓـﻘــﻂ ،ﺑــﻞ إنﻧـﺤــﻮ أرﺑـﻌـﻴــﻦ دوﻟ ــﺔ ﺣ ــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗـ ـ ـ ـ ــﺪرس إﻃـ ـ ـ ـ ــﻼق ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ رﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﺳ ـﻴ ــﺎدﻳ ــﺔ ،وﺗ ـﺤ ــﺪث أﺣ ــﺪ أﻋ ـﻀــﺎء
ً
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ أﺧـﻴــﺮا ﻋﻦ
ﺿـ ـ ـ ــﺮورة إ ﻃ ـ ـ ــﻼق »إي – دوﻻر«
رﻗﻤﻲ.
ً
 ﺗ ـﻌ ــﺪ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮة أﻳ ـﻀ ــﺎً
ﻣـﺤـﻔــﻮﻓــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ ﻧ ـﻈ ــﺮا إﻟــﻰ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ﻣــﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻼت
رﻗﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻓ ـﻘــﺪان اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋـﻠــﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨــﺎﻓــﺲ ﻣ ــﻊ ﻋـﻤــﻼت
أﺧ ــﺮى ﻣـﺜــﻞ »ﻟـﻴـﺒــﺮا« اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺰم
»ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻃﺮﺣﻬﺎ.
 ﻛـ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺘــﺮح وراء إﻃ ــﻼقﻋﻤﻠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ
ً
ً
أﺻـﺒــﺢ ﻻﺣ ـﻘــﺎ ﺗـﻌـﺒـﻴــﺮا ﻋــﻦ اﻟـﻘــﻮة
واﻟـ ـﺨ ــﻮف ﻣ ــﻦ وﻗـ ــﻮع ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘــﻮة
ﻓــﻲ أﻳ ــﺪي ﺟـﻬــﺎت ﻏـﺴــﻞ أﻣ ــﻮال أو
ﺗﻤﻮﻳﻞ إرﻫﺎب.
 ﻣـ ــﻊ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ،ﻳ ــﺮﺟ ــﻊ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ ﻓــﻲﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ً
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻞ رﻗ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ.
 ﺗـﺸـﺠــﻊ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻮكﺣـ ــﻮل اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺒ ـﻨــﻲ ﻓ ـﻜــﺮة

اﻟــﻼﻧ ـﻘــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺣــﺚ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺪام ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺎت اﻟ ـﺨ ـﺼ ــﻢ
واﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎن ﻓــﻲ اﻟــﺪﻓــﻊ ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
 ﻗ ـ ـ ــﺮرت اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك اﻟ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺪﻳ ــﺔﺧ ـﻔ ــﺾ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻘــﻮد
اﻟ ـﺴ ــﺎﺋ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎوف أﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
أﻋﻘﺎب ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﺮﻗﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة أواﺋﻞ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻋﺎم  ،2017ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺳﻮى ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ
ﺳــﺮﻗــﺔ ﺑـﻨــﻮك ﻓـﻘــﻂ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑ ــ210
ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎم .2008
 ﻗ ـ ـﻠ ـ ـﺼـ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮك أﻋـ ـ ـ ـ ــﺪادﻣ ــﺎﻛـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﺮاف اﻵﻟـ ـ ـ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن
ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
 ﻳـ ـﺨـ ـﻄ ــﻂ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰياﻟﺴﻮﻳﺪي ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺮوﻧﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﺧـﺘـﻔــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣــﻦ أﻳــﺪي
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺘﻤﺘﻠﻚ اﻟﺴﻮﻳﺪ اﻟﺮﻳﺎد
ﻓﻲ ﺛﻮرة اﻟﻼﻧﻘﺪ.
 ﻗــﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي إن ﻫﺬهً
اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات ﻟ ـﻴ ـﺴــﺖ ﺣـ ــﺮﺑـ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﻮد ،ﻟ ـﻜ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﺛـ ـ ـ ــﻮرة رﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ وﻗﻒ
اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻴﻬﺎ.
) أرﻗﺎم(

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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أﻣﺜﺎل أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ »ﺗﻘﻮﻳﻢ
رﻳﺘﺸﺎرد اﻟﻔﻘﻴﺮ« وﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1732
و.1758
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ﻋﺎد اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺑﻴﻞ،
ﻟﺠﻤﻬﻮره ﻣﺠﺪدا ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻜﺮﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ،
ﻟﺤﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

١٨
ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﺷﻬﺪ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺎرﻗﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل
واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ راﺑﻊ أﻳﺎﻣﻪ،
ﻋﺮض اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم
اﻟﻤﻤﻴﺰة.

١٨

ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ اﻣﺘﺰﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎ روح
اﻟﻌﺼﺮ وأﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
أﻗﻴﻢ ﺣﻔﻞ »اﻹﺧﻮة اﻟﺤﺴﻦ«
ﺑﻌﻨﻮان »ﻫﻨﺎ واﻵن« ،ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

دراﺳﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ :ﺑﻴﻼ ﺣﺪﻳﺪ »أﺟﻤﻞ
اﻣﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ« وﺑﻴﻮﻧﺴﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ دراﺳ ـ ـ ــﺔ ﻋـﻠـﻤـﻴــﺔ
اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﺎرﺿﺔ اﻷزﻳﺎء
ﻼ ﺣ ــﺪﻳ ــﺪ
اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻼ
»أﺟـﻤــﻞ اﻣ ــﺮأة ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ«،
وا ﺣـ ـﺘـ ـﻠ ــﺖ ا ﻟـ ـﻤ ــﺮ ﻛ ــﺰ اﻷول،
وﺗ ـﻘــﺪﻣــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﺷـﻘـﻴـﻘـﺘـﻬــﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻼت
ﺟ ـﻴ ـﺠــﻲ ﺣ ــﺪﻳ ــﺪ ،وﻛ ـ ــﻞ ﻣــﻦ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺑﻴﻮﻧﺴﻲ واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
أرﻳــﺎﻧــﺎ ﻏــﺮاﻧــﺪي واﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ
ﻛﺎﺗﻲ ﺑﻴﺮي وﻏﻴﺮﻫﻦ.
ووﻓ ـ ـ ــﻖ دراﺳـ ـ ـ ــﺔ ﻧ ـﻈــﺮﻳــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺬﻫـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ ﺑـﻴــﻼ
ﻼ
ﻣـ ـﻌ ـ ّـﺪ ل  94.37ﻓ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ،
ً
و ﻓـﻘــﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ
وﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﻖ ﻛـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻦ ذﻗـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ،
وﻣﻮﻗﻊ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ،وﺟﺒﻴﻨﻬﺎ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺪﻻت اﻷﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺑ ـﻌــﺪ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑـ ـﻤـ ـﺴ ــﺢ ﺧـ ــﺮاﺋـ ــﻂ
ّ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺔ.
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻮﺟﻪ ّ
واﺣـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻠﻠ ـ ـ ــﺖ ﺑـ ـﻴ ــﻮﻧـ ـﺴ ــﻲ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺮﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﻼﺋـ ـﺤ ــﺔ ،ﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻛـ ــﻞ ﻣــﻦ
اﻟ ــﻼ
أﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮد ،وأرﻳ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺎ
ﻏﺮاﻧﺪي ،وﺗﺎﻳﻠﻮر ﺳﻮﻳﻔﺖ.
ﻼ ﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ
وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﺑـ ـﻴ ــﻼ
ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻓ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎت أﺳ ـﺒ ــﻮع
اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮرك،

ﺻﻮرة ﺗﻮﺿﺢ ﻧﺴﺐ ﺟﻤﺎل وﺟﻪ ﺑﻴﻼ
ﺣ ـﻴ ــﺚ أﻗـ ـﻴ ــﻢ ﻋ ـ ــﺮض أزﻳ ـ ــﺎء
دار راﻟﻒ ﻟﻮرﻳﻦ اﻟﺸﻬﻴﺮة،
ﻟﻤﻮﺳﻢ رﺑﻴﻊ ﺻﻴﻒ .2020
ﻼ اﻟ ـﻌــﺎرﺿــﺔ
وأﻃ ـﻠ ــﺖ ﺑ ـﻴــﻼ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ
اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻋـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺮض ﻣـﺘــﺄﻟـﻘــﺔ ﺑـﻔـﺴـﺘــﺎن

ﻣﺒﻬﺮ.
ﻧﺒﻴﺬي ﺑﺮاق ﻣﺒﻬﺮ
ً
وأﻃﻠﺖ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﺮض
» ،«helmut langﺑﻔﺴﺘﺎن
ﺟﻠﺪي أ ﺳــﻮد ،وﻓﻲ ﻋﺮض
ﺑﺮاﻧﺪون اﻛﺴﻮﻳﻞ ﺑﻜﺮوب
ﺗـ ـ ـ ــﻮب وﺗـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻮرة ﺑ ــﺎﻟـ ـﻠ ــﻮن
اﻷ ﺧـﻀــﺮ ،ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت

رون إﻳﻠﻲ

ً
ﻧﺠﻞ »ﻃﺮزان« ﻳﻘﺘﻞ واﻟﺪﺗﻪ ﻃﻌﻨﺎ

أﺳ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﻮع اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك أﻳﻀﺎ .
وﻋ ـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ
ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻴﻼ
إﻟـ ــﻰ ﻧ ـﻜ ـﺴــﺔ ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺔ ﺑـﻌــﺪ
اﻧ ـﻔ ـﺼــﺎﻟ ـﻬــﺎ ﻋ ــﻦ ﺻــﺪﻳـﻘـﻬــﺎ
ً
ذا و ﻳـﻜـﻨــﺪ ،ر ﺳـﻤـﻴــﺎ ﻟﻠﻤﺮة
ا ﻟـ ـﺜ ــﺎ ﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـ ـﻌ ــﺪ أن أ ﻛـ ــﺪت
ﻼ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ  ،أن
ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎر ﻳ ـ ــﺮ إ ﻋ ـ ــﻼ
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎن اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻲ »أﺑـ ـ ــﻞ«
ـﺪ«
ا ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮوف ﺑ ـ ـ »ذا و ﻳ ـﻜ ـﻨــﺪ
ً
اﻧـ ـﻔـ ـﺼ ــﻞ رﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ،
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺻﺪاﻗﺔ
ً
ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ أﺷﻬﺮا ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وأوﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺮ،
ﻼ و ذ ا و ﻳ ـ ـﻜـ ـﻨـ ــﺪ
أ ن ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻼ
اﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪا ﻋ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬ ـﻤ ــﺎ
ﻓ ــﻲ اﻵوﻧ ـ ـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة وﻟ ــﻢ
ﻳـ ـﻌ ــﻮدا ﻳ ـﻤ ـﻀ ـﻴــﺎن اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ
ً
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ ﻣـ ـﻌ ــﺎ ﻷﻧ ـﻬ ـﻤــﺎ
ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺑ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪان
ﻋـ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻀ ـ ـﻬ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ
اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻫﻲ
ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﻌﺮوض اﻷزﻳﺎء
وﻫـ ـ ــﻮ ﻣـ ـﺸـ ـﻐ ــﻮل ﺑـ ـﺠ ــﻮﻻت
ﻣ ـ ــﻮﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وأﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﻪ
وأﻏﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﺑﻴﻼ ﺣﺪﻳﺪ

ﻧﻴﻜﻲ ﻣﻴﻨﺎج

ُ
ﻗﺘﻠﺖ زوﺟﺔ اﻟﻤﻤﺜﻞ رون إﻳﻠﻲ ،اﻟﺬي أدى دور ﻃﺮزان ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﻌﻨﻬﺎ ﻧﺠﻠﻬﻤﺎ
ﻗﺘﻠﺖ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﻜﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ.
وﻗﺎل ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎرﺑﺮا إن اﻟﺸﺮﻃﺔ اﺳﺘﺪﻋﻴﺖ ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻃﺎرئ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل
اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﻮب راﻧﺶ ﺑﺸﺄن ﺷﺠﺎر ﻋﺎﺋﻠﻲ ،ووﺟﺪت ﻓﺎﻟﻴﺮي إﻳﻠﻲ ) 62ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻘﺘﻮﻟﺔ "ﺑﻌﺪة
ﻃﻌﻨﺎت ﺳﻜﻴﻦ".
وأوﺿﺢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻳﻒ" :ﻓﺘﺶ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺰل وﻣﺤﻴﻄﻪ ،ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﺮون إﻳﻠﻲ ،وﺧﻼل
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ُﺣــﺪد ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﺧــﺎرج اﻟﻤﻨﺰل ،وﻛــﺎن ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ،ﻓـ ﱠ
ـﺮد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ
)أ ف ب(
ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺄﺻﺎﺑﻮه إﺻﺎﺑﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ".

ﺟﻨﻴﻔﺮ أﻧﻴﺴﺘﻮن

ﻣﻴﻨﺎج ﻋﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ أدﻳﻞ :ﻛﻨﺖ أﻣﺰح

ً
ً
ﺟﻨﻴﻔﺮ أﻧﻴﺴﺘﻮن ﺗﺤﻘﻖ رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ

ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻧﻴﻜﻲ ﻣﻴﻨﺎج إن ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻤﺔ أدﻳﻞ ﻛﺎن ﻣﺠﺮد
ﻣﺰﺣﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ETﻣﻊ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﻴﻠﺘﻲ ﻧﺎﻳﺖ.
وﻛﺘﺒﺖ ﻣﻴﻨﺎج ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ" :ﻳﺎ إﻟﻬﻲ ،ﺗﻮﻗﻌﺖ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻴﺮى ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ أﻧﻨﻲ
ﻛﻨﺖ أﺗﺤﺪث ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﺧﺮة ،اﻵن ﱠ
ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﺳﺘﺪﻳﻮ أدﻳﻞ وأﺳﺮق ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻠﻔﺎت،
ﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ؟ ﻟﺪي ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻠﻚ".
وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺰﺣﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻴﻨﺎج وﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ورﻃــﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ 15
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺸﺮت ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺘﺰل وﺗﺆﺳﺲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ،ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﺤﺬف اﻟﻤﻨﺸﻮر.

اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﻨﻴﻔﺮ أﻧﻴﺴﺘﻮن ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ،وﻧﺸﺮت ﺻﻮرة ﺳﻴﻠﻔﻲ ﻣﻊ أﺑﻄﺎل ﻣﺴﻠﺴﻞ " ،"Friendsاﻟﺬي ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ،ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ" :اﻵن ﻧﺤﻦ أﺻﺪﻗﺎء ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ".
وﺑﻌﺪ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ اﻧﻀﻤﺎم أﻧﻴﺴﺘﻮن إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﺣﻘﻘﺖ رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ
وﺻﻞ ﻋﺪد ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ ،ﺧﻼل ﺑﻀﻊ ﺳﺎﻋﺎت.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺴﻠﺴﻞ " "Friendsﺑ ــﺪأ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1994واﺳﺘﻤﺮ
ُﻳﺸﺎر
ﺣﺘﻰ  ،2004وﻫــﻮ ﺑﻄﻮﻟﺔ :ﺟﻨﻴﻔﺮ أﻧﻴﺴﺘﻮن ،ﻣــﺎت ﻟﻮﺑﻼﻧﻚ ،ﻣﺎﺛﻴﻮ ﺑﻴﺮي ،ﻟﻴﺰا ﻛ ــﻮدرو ،دﻳﻔﻴﺪ
ﺷﻮﻳﻤﺮ ،وﻛﻮرﺗﻨﻲ ﻛﻮﻛﺲ.

ﻣﻬﺮﺟﺎن وﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻴﺮ
ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮﺟـ ـ ــﺎن وﻣـ ــﺆﺗ ـ ـﻤـ ــﺮ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎن
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻣـﻨـﻴــﺮ اﻟ ــﺬي ﺑـﻠــﻎ ﻓــﻲ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ
اﻟﺠﺎري ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺘﻴﻦ.
وﻳﺤﻴﻲ ﻣﻨﻴﺮ ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة
ا ﻟـ ـ ـ ـ  28ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻬ ــﺮ ﺟ ــﺎن ﻓ ـ ــﻲ اﻷول ﻣــﻦ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺪار
اﻷوﺑﺮا اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﺟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎن ﻣ ــﺮﺳ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮة
اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ،
إن "ا ﻟـﻔـﻨــﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻴﺮ أ ﺣ ــﺪ ر ﻣــﻮز
ﻣـﺼــﺮ ،ﻓـﻨــﺎن ﺟــﺎء ﻣــﻦ ﺟـﻨــﻮب ﻣﺼﺮ،

ً
ﻣﻦ اﻟﻨﻮﺑﺔ ،ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﺟﺪا ﻓﻲ
اﻟﻐﻨﺎء".
وأﺿﺎﻓﺖ أن "ﻣﻨﻴﺮ ّ
ﻗﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻮﺑﻲ
واﻟﻔﻠﻜﻠﻮر وﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮﻳﺾ ﻳﺤﻀﺮ
ﺣ ـﻔــﻼﺗــﻪ ﺑـ ـ ــﺎﻵﻻف ،وأردﻧـ ـ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
اﺧﺘﻴﺎره ﺗﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت واﻟﻄﻘﺎﻃﻴﻖ
ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﺮي اﻟﻮﺟﺪان وﻳﺴﻌﺪ
اﻟﺮوح".
واﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن اﻟـ ــﺬي ﺗـﻨـﻈـﻤــﻪ ﻣﺼﺮ
ً
ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ﻫـ ــﻮ اﻷﻛـ ـﺒـ ــﺮ واﻷﻋـ ـ ـ ــﺮق ﻋـﻠــﻰ

اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـﺤـﺘـﻔــﻲ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻘ ــﻰ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ــﺮاﺛـ ـﻬ ــﺎ
وﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺣﻠﺔ رﺗﻴﺒﺔ اﻟﺤﻔﻨﻲ
).(2013-1931
وﻳـﺸـﻤــﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن ﻫــﺬا
ً
ً
ا ﻟ ـﻌــﺎم  37ﺣـﻔــﻼ ﻳﺤﻴﻴﻬﺎ  92ﻣﻄﺮﺑﺎ
وﻣ ـﻄ ــﺮﺑ ــﺔ و 22ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺳﺒﻊ دول ،ﻫﻲ ﻣﺼﺮ وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ
واﻟﻤﻐﺮب واﻷردن واﻟﻌﺮاق وﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎن.
وﻣـ ــﻦ أﺑ ـ ــﺮز اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ

ﻋﺎﺻﻲ اﻟﺤﻼﻧﻲ وواﺋﻞ ﺟﺴﺎر وﻣﺮوان
ﺧﻮري ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن وأﺻﺎﻟﺔ ﻧﺼﺮي وﻓﺎﻳﺎ
ﻳــﻮﻧــﺎن ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ وﻧـ ــﺪاء ﺷـ ــﺮارة ﻣﻦ
اﻷردن وﻫﻤﺎم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وﻓﺆاد
زﺑﺎدي ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب.
وﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼــﺮ ،ﻣــﺪﺣــﺖ ﺻــﺎﻟــﺢ وﻋـﻠــﻲ
اﻟﺤﺠﺎر وﻣﺤﻤﺪ ﺛﺮوت وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ
وﻫﺎﻧﻲ ﺷﺎﻛﺮ وأﻧﻐﺎم وﻧﺎدﻳﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ
وﺣ ـﻨــﺎن ﻣــﺎﺿــﻲ ورﻳ ـﻬ ــﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ
وﻣﺮوة ﻧﺎﺟﻲ وﻛﺎرﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺸﺮﻧﻮﺑﻲ.
)روﻳﺘﺮز(

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻴﺮ

ﺛﻘﺎﻓﺎت ١٤

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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أﻣﺜﺎل أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ »ﺗﻘﻮﻳﻢ رﻳﺘﺸﺎرد اﻟﻔﻘﻴﺮ« وﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ١٧٣٢و١٧٥٨

Hunger is the
best Pickle
اﻟﺠﻮع أﻃﻴﺐ
ﻣﺨﻠﻞ

Love, and be
ً
 lovedﻛﻦ ﻣﺤﺒﺎ
ً
وﻣﺤﺒﻮﺑﺎ

ً
ً
أزداد ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻳــﻮﻣــﺎ ﺑﻌﺪ ﻳــﻮم ﺑﺄن
ﺗ ـﻤ ــﺎﺛ ــﻞ اﻷﻣ ـ ـﺜـ ــﺎل ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﻮب
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫــﻮ أﺻــﺪق ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
وﺣﺪة اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻃﺒﺎﺋﻊ اﻟﻨﺎس
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺎرﺑــﺔ ،ﻓ ــﺎﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳـﺨــﻮﺿــﻮن
ﻏﻤﺎر ﺗـﺠــﺎرب ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻜﺎﺑﺪﻳﻦ
ﱠ
اﻟﺤﺐ أو اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ أو اﻟﻔﻘﺮ أو ﻏﻴﺮ
ً
ذﻟ ــﻚ ﺗـﺼـﻄـﺒــﻎ ﻣـﺸــﺎﻋــﺮﻫــﻢ ﻏــﺎﻟـﺒــﺎ
ﺑ ــﺄﻟ ــﻮان واﺣـ ـ ــﺪة ،وﻳ ـﻌ ـﺒ ــﺮون ﻋﻤﺎ
ﻳـﻘــﺎﺳــﻮﻧــﻪ ﺑـﻜـﻠـﻤــﺎت ﻣـﺘـﺸــﺎﺑـﻬــﺎت،
ً
ً
ﺳـ ـ ــﻮاء ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﻫ ـ ـﻨـ ــﻮدا ﺣـ ـﻤ ــﺮا أو
ً
ً
ﺻ ـﻴ ـﻨ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮا أو إﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺰا
ً
ً
ﺑﻴﻀﺎ أو أﻓــﺎرﻗــﺔ ﺳ ــﻮدا ،ﻓﺎﻟﻨﺎس
ﱠ
ﻫ ــﻢ اﻟ ـﻨ ــﺎسِ ،ﺟـ ِـﺒــﻠـﺘـﻬــﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ
وردود أﻓـﻌــﺎل ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ
وإن ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻋــﺎداﺗـﻬــﻢ وﺗﻤﺎﻳﺰت
ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﻢ.
ً
وﻳ ــﺮﺟ ــﻊ اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺎﺑ ــﻪ أﺣـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ
اﻷﻣﺜﺎل إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺄﺛﺮ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﻮب ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻗ ــﺪ اﻃ ـﻠ ـﻌــﺖ ﻣ ـﻨــﺬ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻋﻠﻰ
اﻷﻣـ ـﺜ ــﺎل واﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻢ اﻷﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﻲ ﺑ ـﻨ ـﻴ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻦ
ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﻓــﻲ ""Poor Richard's
 ،"Almanackاﻟﺬي أﺻﺪره ﻣﻦ ﻋﺎم
 1732إﻟﻰ ﻋﺎم  ،1758ووﺟﺪت أن
ً
ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﺋﺮ وأﺷﺒﺎﻫﺎ ﻓﻲ
ﻧﺜﺮ اﻟﻌﺮب وﺷﻌﺮﻫﻢ.
وﻓﻴﻤﺎ ًﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﻜﻢ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ
ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ً
ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎ أن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻫ ــﻮ اﻷول
اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ
ﺑ ـﻌــﺾ أﻣـ ـﺜ ــﺎل اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ
واﻷﻣ ـﺜ ــﺎل اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،وﻟـﻌـﻠــﻪ ﻳﻜﻮن
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻷﺑﺤﺎث أﺷﻤﻞ وأوﺳﻊ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
- The rotten Apple spoils his
Companion.
ﻗﺮﻳﻦ اﻟﺴﻮء ﻳﻔﺴﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ.ﺟــﺎء ﻓــﻲ "ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣ ـﺜــﺎل"" :ﺳـ ُ
ـﻮء
اﻟﺨﻠﻖ ُﻳﻌﺪي".
ِ
ﻗﺎل ﻋﺪي ﺑﻦ زﻳﺪ:
َ
وﻧﻔﺴﻚ ﻓﺎﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﱢ
اﻟﻐﻲ واﻟﺮدى
ُ
ُ
ﻐﻮ اﻟﺬي ﺑﻚ ﻳﻘﺘﺪي
ﻐﻮﻫﺎ ﺗ ِ
ﻣﺘﻰ ﺗ ِ

اﻟﻘﺪوس:
وﻗﺎلَ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ َ ﱠ
َ
َواِ ﺣﺬر ُﻣ َ
ﺌﻴﻢ ﻓ ِﺈﻧ َُﻪ
ﺼﺎﺣ َﺒﺔ اﻟﻠ
ِ
اﻟﺼ َ
ُﻳﻌﺪي َﻛﻤﺎ ُﻳﻌﺪي َ
ﺤﻴﺢ اﻷ َ
ﺟﺮبُ

وﻗﺎل ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻮراق:
ُ َ
ُ
َ
ﻳﺼﻠﺢ أﻫﻠ ُﻪ
اﻟﻤﺮء
ﺻﻼح
رأﻳﺖ
ِ
داء اﻟﻔﺴﺎد إذا ﻓﺴﺪْ
وﻳﻌﺪﻳﻬﻢ ُ
ُ
ِ
اﻟﺒﺴﺘﻲ:
وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ
َ
َِ
َ ﱠ ْ
ﺴﺎد
ﺲ
أﻫﻞ اﻟﻔ ِ
ِ
ﻣﺠﺎﻟ ﱠ َ ْ
ﺗﺠﻨ ْ
ﺐ ُ ُ
ْ
ُ
ُ
وﻗﺎﻳﺾ دﻧﻮك ِﻣﻨﻬﻢ ﺑﺒﻌ ِﺪ
ْ
اﻟﻤ َ
ﻓﻘﺪ ُِﻳﻔﺴ ُﺪ ْ
ﺮء َ ﱠ
ﻼح
ِ
ﺑﻌﺪ ُاﻟﺼ ِ
ﱠ
َ
ُ
ﱡ
ﻌﺪي
ﻓﺴﺎد
ِ
اﻷﻣﺎﻛ ِﻦ واﻟﺸﺮ ﻳ ِ
وﻗﺎل اﺑﻦ َﺣ ّﻴﻮس:
َ
َ ﱠ َ َ
َ
ﺑﻞ ُﻳﻌﺪي ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ
اﻹ ِ
َو ُِإن َ ُﺳ َﻘﻴﻢ َ ِ
ﻋﻄﺎﻧﻬﺎ َﻣﻦ ﺑﻪِ ُﻋﺮﱡ
ﻓﻴﺒﻌﺪ ﻋﻦ أ
ِ
ِ
اﺑﻦ َاﻟﻬﺒﺎرﻳﺔ:
َوﻗﺎل ُ
ﺼﺤﺒﺔ اﻷﺷﺮار ٌ
داء ﻳﻌﺪي
ﻓ
ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺠﺎﻳﺎ َﻋ ِﻦ َأب َو ﱢ
ﺟﺪ
ٍ
ﱢ
وﻗﺎل ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻠﻲ:
ُ
ْ َ َ َِ ً
ﻧﺎم ﻟﺌﻴﻤﺎ
ﺼﺎﺣﺐ ِﻣﻦ اﻷ
ﻻﺗ
ِ
َ
ﻓﺴﺪَ
اﻟﻄﺒﺎع ِاﻟﻠﺌﻴﻢُ
ُر ﱠﺑﻤﺎ َأ َ
ﻣﺤﻤﻮد َ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي:
وﻗﺎل
َ ْ َ َ َ ﱠ
ْ
ﻴﻢ َو ِإ َن َﻋ َﻼ
اﺣﺬ ْر ُﻣ ْﻘ َﺎرﻧﺔ اﻟﻠ َ ِﺌ
و
ِ
ْ
َ ْ
ُ
ﻓﺎﻟ َﻤ ْﺮ ُء ُﻳﻔ ِﺴ ُﺪ ُه اﻟﻘ ِﺮﻳﻦ اﻷ ْﺣﻘ ُﺮ

full Belly makes
a dull Brain
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻜﺴﻼن ﻫﻮ
ﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﻦ اﻟﻤﻶن

وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺮم:
َ َ
ُ
َ ُ
اﻟﻤﺮء أﺧﻼق ﻗ ْ َﻮ ِﻣﻪ
ﻌﺪي
ﻛﺬﻟﻚ ﻳ ِ
َوﻳﻬﺪ ُم ﻣﻨﻬﺎ َﻣﺎ َﺑ ُ
ﻨﺎه ُ
اﻟﻤﺆ ﱢدبُ
ِ ِ
- A good Wife & Health, is
a Man's best Wealth.
– اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ أﻓﻀﻞ
ﺛﺮوة ﻟﻠﻤﺮء.
َ َ
ﺟﺎء ﻓﻲ "ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ"" :ﻗﺎل
ﱠ
ﱠ ﱠ َ
ُ ﱠ
َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪِ َﺻﻠﻰ اﻟﻠ ُﻪ َ َﻋﻠ ْﻴ َﻪِ ٌ َو َﺳﻠ َﻢ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ
ِﻣ ـ ْـﻦ ﺳ ــﻌ ــﺎد ِة اﺑ ـ َ ِـﻦ آد َم ٌ ﺛــﻼﺛــﺔ و ِﻣ ــﻦ
َ
ْ
ِﺷــﻘـ َـﻮ ِة ْاﺑـ ِـﻦ َ َآد َم ﺛــﻼﺛــﺔ ُِﻣــﻦ َﺳ َﻌ َﺎد ِة
ْ َ َ َْْ ُ ﱠ َ َ َْ ْ َ ُ
اﺑ ِﻦ آدم اﻟﻤﺮأة اﻟﺼ ِﺎﻟﺤﺔ واﻟﻤﺴﻜﻦ
ْ
اﻟﺼ ِﺎﻟ ُﺢ َو ْاﻟـ َـﻤـ ْـﺮ َﻛـ ُـﺐ ﱠ
ﱠ
اﻟﺼ ِﺎﻟ ُﺢ َو ِﻣــﻦ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺮض رواﺋﻊ آﺛﺎرﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺸﺎرﻗﺔ

ُ
ُ
اﻟﺠﻮع ،ﻣﺎ
اﻹدام
وﻛﺎن ﻳﻘﺎلِ َ :ﻧ ْﻌ َﻢ
َْ
َ
أﻟﻘ ْﻴ َﺖ إﻟﻴﻪ ﻗ ِﺒﻠ ُﻪ".
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻴﺪروس:
َ
ُ
اﻟﺸﻮك ﻣﺎ َﻋ ﱠﺰت ِﺛ ُ
ﻤﺎر
َوﻟﻮﻻ
َ
ُ
ﻃﺎب اﻟﻄﻌﺎمُ
َوﻟﻮﻻ اﻟﺠﻮع ﻣﺎ َ
- Love your Enemies, for
they tell you your Faults.
ْ
أﺣﺒﺐ أﻋــﺪاءك ،ﻷﻧﻬﻢ أﺧﺒﺮوك
ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻚ.
ﺟــﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺜﺎل ﻟﻌﺒﻴﺪ ﺑﻦ
ﺳ ـ ــﻼم" :رووا ﻋ ــﻦ ﻋ ـﻤــﺮ ﺑ ــﻦ ﻋﺒﺪ
ً
اﻟـﻌــﺰﻳــﺰ أﻧ ــﻪ ﻗ ــﺎل :رﺣ ــﻢ اﻟـﻠــﻪ رﺟــﻼ
أﻫﺪى ّ
إﻟﻲ ﻋﻴﻮﺑﻲ".
وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻮردي:
ً
ﱠ
َ
ﻟﺤﺴﺎدي َﻋﻨﺪي ﻳﺪا
إن ﱡ
ﻳﺤﻖ أن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﺜﻠﻲ
ُ
أﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـﺪوا ﻋ ـ ـﻴـ ــﻮﺑـ ــﻲ ﻓ ـﺘ ـﺠ ـﻨ ـﺒ ــﺘ ـﻬ ــﺎ
ﱠ
َ
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻲ
وﻧﺒﻬﻮا

ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ
ﺷ ـ ْـﻘ ـ َـﻮة ْاﺑ ـ ــﻦ َآد َم ْاﻟ ـ ـ َـﻤ ـ ـ ْـﺮ َأ ُة اﻟ ـ ﱡـﺴ ـ ُ
ـﻮء
ِ
ِ
اﻟﺴ ُ
اﻟﺴ ُ
ﻮء َو ْاﻟ َﻤ ْﺮ َﻛ ُﺐ ﱡ
َو ْاﻟ َﻤ ْﺴ َﻜ ُﻦ ِﱡ
ﻮء".
وورد ﻓ ــﻲ "ﺻـﺤـﻴــﺢ اﺑ ــﻦ ﺣ ـﺒــﺎن":
"ﻗــﺎل رﺳــﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ْ
وﺳ ـﻠــﻢ "َ :ﻣـ ــﻦ أﺻ ـﺒـ َـﺢ ﻣـﻌــﺎﻓـ ًـﻰ ﻓﻲ
ً
ﻋﻨﺪ ُه ﻗﻮتُ
آﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﺮﺑﻪِ َ
ـﺪﻧــﻪِ ،
ﺑـ ِ
ِْ
ﻳﻮﻣﻪ ،ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺣﻴﺰت ﻟﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ".
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ َ
اﻟﺒﺴﻄﻲ:
ُ
ٌ
ﻧﻌﻤﺔ ّ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺛﻼث
ّ
اﻟﻨﻬﺎﻳﻪْ
َ
ﻫﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ّ ُ
ٌ
وزوج
ﺻﺤﺔ اﻟﺠﺴﻢ
وﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻜﻔﺎﻳﻪْ
ِ
- Better slip with foot than
tongue.
ُ
ُ
اﻟﻠﺴﺎن.
 زﻟﺔ اﻟﻘﺪم أﻫﻮن ﻣﻦ زﻟﺔّ ُ
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ"" :زﻟــﺔ
ﺟــﺎء ﻓــﻲ "ﺑﻬﺠﺔ
ّ ُ
ٌ
ﻋﻈﻢ ُﻳ ُ
اﻟﻠﺴﺎن
ـﺔ
ـ
وزﻟ
،
ﺠﺒﺮ
اﻟـ ﱢـﺮ ْﺟـ ِـﻞ
ِ
ُ
ﻻ ﺗﺒﻘﻲ وﻻ ﺗﺬر".
وﺟﺎء ﻓﻲ "اﻟﺘﻌﺎزي واﻟﻤﺮاﺛﻲ" أن
ﺑﻨﻴﻪ
اﻟﻤﻬﻠﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺻﻔﺮة
وﺻﻰ َ
َ
اﻟﺠﻮاب وزﻟﺔ
ﻓﻘﺎل" :ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ،اﺗﻘﻮا
َ
ُ
اﻟﺮﺟﻞ ُ
ﺗﻌﺜﺮ
وﺟﺪت
اﻟﻠﺴﺎن ،ﻓﺈﻧﻲ
ُ ِ
ُ
ﱠ
ـﺪﻣــﻪ ﻓﻴﻘﻮم ﻣـ ُـﻦ زﻟـﺘــﻪ ُوﻳﻨﺘﻌﺶ
ﻗـ
ﱡ
ُ
ﻣﻨﻬﺎ ،وﻳﺰل ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﻴﻮﺑﻘﻪ ،وﺗﻜﻮن
ُ
ﻓﻴﻪ ﻫﻠﻜﺘﻪ".
وﺟــﺎء ﻓــﻲ "أدب اﻟـﺨــﻮاص" أن أﺑﺎ
ْ
اﻟﺪرداء ،رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻗﺎل" :ﻷن
ُ
َ
ﻳﻌﺜﺮ ا ﻟــﺮ ﺟــﻞ ﺣﺘﻰ ﻳـﺨـ ﱠـﺮ
ﻟﻮﺟﻬﻪِ
ِ
ْ
َ
ٌ
ﺑﻠﺴﺎﻧﻪِ ".
ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻌﺜﺮ
ِ
وﺟﺎء ﻓﻲ "اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮة":
ُ
ُ
اﻟﺮﺟﻞ ُ
"ﻋﺜﺮة ﱢ
اﻟﻠﺴﺎن
ﺗﺠﺒﺮ ،وﻋﺜﺮة
ِ
ِ
ﻻ ﺗﺒﻘﻲ وﻻ ُ
ﺗﺬر".
ُ
وﺟﺎء ﻓﻲ "ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل"" :ﻋﺜﺮة
ُ
ـﺎن"
ـﺪم أﺳ ـﻠ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﺜ ــﺮ ِة ا َﻟ ـﻠ ـﺴـ ِ
اﻟ ـﻘ ـ ّ ِ ُ
ـﺪم"
ـ
ـ
ﻟ
ا
ـﺔ
و"زﻟـ ـ ـ
ـﺮأي ﺗـﻨ ُـﺴــﻲ زﻟ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـ ِ
ِ
اﻟﻠﺴﺎن ﻻ ﺗﻘﺎل".
و"زﻟﺔ
ِ
ُ
وورد ﻓــﻲ "اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻄــﺮف"" :ﻋ ـﺜــﺮة
ُ
ُ
َ
اﻟﻠﺴﺎن
اﻟﻘﺪم ،وﻋﺜﺮة
اﻟﺮﺟﻞ ﺗﺰﻳﻞ
ِ
ُ
ﺗﺰﻳﻞ ِ َ
اﻟﻨﻌﻢ".
َ
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ:

ﱡ َ ِ
ُ
ُ
َﻳ ِﺰل اﻟﻔﺘﻰ َﻋ ّﻤﺎ َﻳﻘﻮل ِﻟﺴﺎﻧ ُﻪ
َ ﱠَ
ﱠ
َ َﱠ َ َ
ﺣﺾ
ﻛﻤﺎ زل ﻣﻦ ﻳﻬﻮي ﻋ ِﻦ اﻟﺰﻟ ِﻖ اﻟﺪ ِ
وﻗﺎل ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﱢ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ُ
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑــﻦ ﻋـﻠـ ّـﻲ ﺑــﻦ أﺑــﻲ ﻃﺎﻟﺐ
رﺿﻲ
اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢْ َ :
َ
َ
ﺴﺎﻧﻪ
ﻳﻤﻮت اﻟﻔﺘﻰ ﻣﻦ ﻋﺜﺮ ٍة ِﺑﻠ ْ ِ
ُ
َ
ُ
ْ
ﱢ
وﻟﻴﺲ ﻳﻤﻮت اﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﻋﺜ ْﺮة اﻟﺮﺟ ِﻞ
َ
ﻓﻌﺜﺮﺗﻪ ِﻣﻦ ِﻓﻴﻪ ﺗ ْ َﺮ ِﻣﻲ ﺑﺮأ ِﺳﻪِ
ُ
ْ
وﻋﺜﺮﺗ ُﻪ ﱢ
ﺑﺎﻟﺮ ْﺟ ِﻞ ﺗﺒﺮا ﻋﻠﻰ َﻣﻬ ِﻞ
َ َ
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺗ ّﻤﺎم:
َ
ُ
ﺜﺮ ًة ﻣﺎ ُوﻗﻴﺘﻢ ﺷ ﱠﺮ َﻣ َ
ﻳﺎ َﻋ َ
ﺼﺮ ِﻋﻬﺎ
ﱠ َ َ
ﱠ ُ َ ُ
َ
أي ﺗﻨﺴﻲ زﻟﺔ اﻟﻘﺪ ِم
وزﻟﺔ اﻟﺮ ِ
وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺎﺟﻲ:
َ
اﻟﻠﺴﺎن وإن ﻟﻢ
وأرى ﻋﺜﺮة
ِ
ُ
اﻷﻗﺪام
ﺗﺒﺪ أﻧﻜﻰ ﻣﻦ ﻋﺜﺮ ِة
ِ
وﻗﺎل اﻷﻣﻴﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ:
َ َ ُ
ﺮات اﻟﻠﺴﺎن ﺑ َ
ﺮء ﺗﻮدي
ﺎﻟﻤ َ ِ
َﻋﺜ َ َ َ ُ ِ َ ِ
اﻟﺤﺴﺎم
أن ﻳﺮى رأﺳﻪ ﺳ
ﻘﻴﻂ َ ً ِ
ً
ُ
ﺑﺎرﺋﺎ َو ِإن ﻫ َﻮ ﻳﻮﻣﺎ
َو ُﻳﺮى
َ ِْ ُْ
ُ
ﱢ
اﻟﺮﺟﺎم
ﻋﺜﺮت ِرﺟﻠﻪ ﺑﺼﻢ
ِ
اﻟﺰﻳﻦ:
وﻗﺎل
أﺣﻤﺪ َ ُ َ
َ ُ ُ
َوﻗﺪ ﺗﻘﺎل َﻋﺜﺮة
ﻗﺪام
اﻷ ِ
َ ُ ُ َ َُ َ
ﻼم
وﻻ ﺗﻘﺎل ﻋﺜﺮة اﻟﻜ ِ
-A Brother may not be a
Friend, but a Friend will
always be a Brother.
ً
 ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻷخ ﺻﺪﻳﻘﺎ ،ﻟﻜﻦً
اﻟﺼﺪﻳﻖ أخ داﺋﻤﺎ .
ﺟﺎء ﻓﻲ "اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ" ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ
رﺑــﻪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ" :ﻗﻴﻞ ُﻟﺒﺰرﺟﻤﻬﺮ:
َﻣﻦ أﺣﺐ إﻟﻴﻚ :أﺧﻮك أم ﺻﺪﻳﻘﻚ؟
ً
أﺣ ّﺐ أﺧﻲ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﻲ ﺻﺪﻳﻘﺎ.
ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ِ

وﻗـ ــﺎل أﻛ ـﺜــﻢ ﺑ ــﻦ َﺻ ـﻴ ـﻔ ـ ّـﻲ :اﻟ ـﻘــﺮاﺑــﺔ
ـﻮدة ،واﻟـ ـﻤ ـ َ
ﺗ ـﺤ ـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ ﻣـ ـ ـ َ
ـﻮدة ﻻ
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ.
وﻗﺎل َﺣﺒﻴﺐ اﻟﻄﺎﺋﻲ:
َ ُ
وﻟ ـﻘــﺪ َﺳ ـ َـﺒ ـ ُ
ـﺮت اﻟ ـﻨــﺎس ﺛــﻢ ﺧـﺒــﺮﺗـﻬـ ِـﻢ
ُ
َ
ووﺻﻔﺖ ﻣﺎ و ُﺻﻔﻮا َﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
ُ
ً
ﻓـ ـ ــﺈذا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮاﺑـ ــﺔ ﻻ ﺗـ ـ ــﻘـ ـ ـ ﱢـﺮب ﻗ ــﺎﻃ ـﻌ ــﺎ
َ
اﻟﻤﻮدة أﻗﺮب اﻷﻧﺴﺎب
وإذا
ِ ﱢ
وﻟﻠﻤﺒﺮد:
ﻣــﺎ اﻟ ـﻘـُ ْـﺮ ْ ُب إﻻ ﻟﻤﻦ ُﺻـ َـﺤــﺖ َﻣـ َـﻮ ﱠدﺗــﻪ
وﻟﻢ َﻳﺨﻨﻚ وﻟﻴﺲ اﻟﻘ ْﺮ ًب َ
ﻟﻠﻨﺴ ِﺐ
َ
َ ّ ﱠ ْ ُ ْ َ
ﻛﻢ ِﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ د ِوي اﻟﺼﺪر ﻣﻀﻄ ِﻐﻦ
َ
ﻌﻴﺪ َﺳ ِﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﺮب
وﻣﻦ ﺑ ٍ

»ﺗﻘﻮﻳﻢ رﻳﺘﺸﺎرد اﻟﻔﻘﻴﺮ«

ﺣﺼﺎد

وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـ ًـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﺎء :رب أخ ﻟ ــﻚ ﻟﻢ
َ
ﺗ ِﻠ ْﺪه أﻣﻚ.
َ
ُ
ّ
ﺑﻌﻴﺪ أﻗﺮب ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ.
وﻗﺎﻟﻮا :رب
ٍ
وﻗﺎل آﺧﺮ:

ُ
ُ
ـﺎﻧــﻲ
أﺧ ـْ ــﻮ ِﺛـ ـ ُﻘ ــﺔٍ ﻳ ـ َـﺴ ــﺮ َﺑ ـﺒ ـﻌـ ْـﺾ ﺷـ ِ
ْ
َ
اﺑﻪ َ
ِو َإن ﻟﻢ ﺗﺪ ِﻧﻪ ﻣﻨﻲ ﻗ ْﺮ ْ
أﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ﱡـﺐ إﻟـ ـ ـ ـ ـ ﱠـﻲ ﻣـ ـ ــﻦ أﻟ ـ ـ ــﻔ ـ ـ ــﻲ ﻗـ ــﺮﻳـ ــﺐ
َﻟ ُ
ﺒﻴﺖ ُﺻﺪورﻫﻢ ﻟﻲ ُﻣ ْﺴﺘﺮاﺑﻪ"
- A full Belly makes a dull
Brain.
 اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻜﺴﻼن ﻫﻮ ﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﻦاﻟﻤﻶن.
ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ "رﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻷﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮار"
َ ٌ
إﻻ
ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮي" :واﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻄﻦ ْ ﻗﻮم ُ
َ
ﻋﺰﻣﺔ
ﻓﻘﺪوا ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ،وﻣﺎ ﻣﻀﺖ
َ
ً
ّ
رﺟ ــﻞ ﺑ ـ َ
ـﺎت َﺑـﻄـﻴـﻨــﺎ" و"إن اﻟﺒﻄﻨﺔ
ٍُ
ﺗﺄﻓﻦ اﻟﻔﻄﻨﺔ".
واﻟﻤﺤﺎﺿﺮة"
"اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
وﺟﺎء ﻓﻲ
َ
ُ
ُ
ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻔﻄﻨﺔ".
ﻟﻠﺜﻌﺎﻟﺒﻲ" :اﻟﺒﻄﻨﺔ
وورد ﻓ ــﻲ "ﻣ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮات اﻷدﺑ ـ ــﺎء"
اﻣﺘﻸت
ﻟﻠﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ" :إذا
ِ
ُ
ُ
ـﺖ
ـﺖ اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮة وﺧــﺮﺳـ ِ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺪة ُ ﻧــﺎﻣـ ِ
ُ
ـﺪت اﻷﻋ ـﻀ ُــﺎء ﻋﻦ
اﻟـﺤـﻜـﻤــﺔ ،وﻗ ـﻌ ـ
ً
ُِ
اﻟﻌﺒﺎد ِة" و"ﻻ ﺗﺴﻜﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻨﺎ
ً
ﻣﻠﺊ ﻃﻌﺎﻣﺎ".
وﻗﺎل اﻷﻋﺸﻰ:
اﻟﻤﻨﺬر َ
َ َ
َ
ُ
اﻟﺒﻄـ
َﻳﺎ ُ ﺑ َﻨﻲ ً َ ِ َ ِ ُ ِ
ﺑﻦ َﻋﺒﻴﺪان و ِ
ﻧﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺄﻓﻦ اﻷﺣﻼﻣﺎ
اﻟﻌﺴﻜﺮي:
وﻗﺎل أﺑﻮ ﻫﻼل
ُ ُ َ
دون اﻟﺸﺒﻊ َأ َ
وﻻده
ﻳ ِ
ﻄﻌﻢ ُ َ َ َ َ ِ َ َ
ﺨﺘﻢ اﻟﺒ َﺮﻣﺔ واﻟﺠﻔﻨﻪ
َو َﻳ
ِ
َ
ً
ّ َ ً
َ
ﻟ َﻢ ﻳ
ﺮو َ ِإﻻ ﺧﺒﺮا َ ُ ِ
ِ
واﺣﺪا َ
َ
ُ
ﺎﻟﻔﻄﻨﻪ
اﻟﺒﻄﻨﺔ ِﺑ ِ
ﻗﺪ ﺗﺬﻫﺐ ِ
أﺑﻮ َاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻮﻟﻴﺪ:
وﻗﺎل ٌ
وﻻ دوﻟﺔ ٌ ِﻟﺬوي ﻓﺘﻨﺔٍ
ْ
ﺑﻄﻨﻪ
وﻻ ﻓﻄﻨﺔ ﻟﺬوي
- Habits are hard to break.
ُ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﺎدات.
 ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻴﺮﺟﺎء ﻓﻲ "ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل" ﻟﻠﻤﻴﺪاﻧﻲ:
ُ
ٌ
ـﺎن ،ﻓ ــﺈزاﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
"اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدة ﻃـ ـﺒ ــﻊ ﺛ ـ ـ ـ ـ ٍ
ﻛﺈزاﻟﺘﻪ".
وﻗﺎل َأﺑﻮ َ
اﻟﻌﻼء َ
اﻟﻤ َﻌ ِﺮي:
َ ﱠ ُ َ ُ ُ َ
ﻀﺎب َو َﻣﻦ َﻳ ُﺮ ْم
واﻟﻄ
ﺒﻊ َﻳﺜﺒ َﺖ ْ ﻛ َ َ ِ
ﺎﻟﻬ َ ِ َ
َ ًَُ
ﻧﻘﻼ ﻟﻪ ﻳﻌﺠﺰ وﻳﻌﻲ ِﺑﻨ ِﻘﻠﻪِ
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ:
َ َ ٌ َ َ َُ َ ٌ
ﻋﺎدة
وﺻ ُﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ
َو َﻳ َﺄﻟﻔﻬﺎ ُ
ﺗﺮك
ﻣﺄﻟﻮﻓﻪِ
ِ
- He that lives upon Hope,
dies fasting.
ً
 ﻣﻦ ﻋﺎش ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎت ﺻﺎﺋﻤﺎً
)ﻇﻤﺂن ﺟﺎﺋﻌﺎ(.
ﺟﺎء ﻓﻲ "ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل"" :ﻗﺼﺎرى
اﻟﻤﺘﻤﻨﻲ اﻟﺨﻴﺒﺔ".
اﻟﻄﺎﺋﻲ:
ﻗﺎل أﺑﻮ زﺑﻴﺪ
ََ َ
ﻳﻦ ﻣ ّﻨﻲ َﻟ ٌ
َﻟ َ
ﻴﺖ
ﻴﺖ
ﺷﻌﺮي َوأ ً ِ
َ ً
ﻴﺘﺎ َوإن ﻟ ّﻮا َﻋﻨﺎءُ
ِإن ﻟ
ِ
وﻗﺎل أﺑﻮ
اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ :ﱠ ﱢ
ُ
ُ
اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻀﻮل اﻟﺘﻤﻨﻲ
إﻧﻤﺎ
ﻓﺎﻧﺴﻬﺎ واﺳﺘﻮﻫﺐ َ
اﻟﻠﻪ ذﻛﺮا
ِ

َ َ
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺗ ّﻤﺎم:
َ ُ
َ
َ َ
َ
ﻤﻮﻣﻪِ
ﺰﻣﻪِ َ ْوﻫ ِ
ﻣﻦ َﻛﺎن َﻣﺮﻋﻰ َﻋ ِ
َ
َ
َ
روض اﻷﻣﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺰل ﻣﻬﺰوﻻ

ُ ََ
اﻟﻤﺘﻨ ّﺒﻲ:
وﻗﺎل
َ
َﺗ َﻤ ﱟﻦ َﻳ َﻠ ﱡﺬ ُ
اﻟﻤﺴﺘ ُ
ﺜﻠﻪِ
ﻬﺎم ِﺑ ِﻤ ً ِ
َ
ْ َ
َو ِإن ﻛﺎن ﻻ ُﻳﻐﻨﻲ ﻓﺘﻴﻼ َوﻻ ُﻳﺠﺪي
وﻗﺎل أﺑﻮ
اﻟﺨﺎﻟﺪيَ ُ :
ﺑﻜﺮ ُ َ َ
َُ ْ
ﺎﻟﻤﻨﻰ
اﻟﻤﻨﻰ ﻓ
وﻻ ﺗﻜﻦ َ َﻋ ْﺒ َﺪ
ؤوس أ ْﻣﻮال َ
ُر ُ
ﻔﺎﻟﻴﺲ
اﻟﻤ
ِ
ِ
وﻗﺎل أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻄﺎر:
ُ
ﱠ
َ
وﻟﻴﺲ ﻳﻨﺎل اﻟﻌﺰ َﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺒﺘﻐﻲ
َ
اﻟﻜﻮاذب
ﺑﺎﻟﻈﻨﻮن
ﺣﺼﻮل اﻷﻣﺎﻧﻲ
ِ
ِ
وﻗﺎل ﻋﻤﺮ اﻷﻧﺴﻲ:

َّ
َو َأﻏﺒﻰ َ
اﻟﻨﻔﺲ ُ
َ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻰ
اﻟﻮرى َﻣﻦ ﻋﻠﻞ

-Love, and be loved.
ً
ً
ْ
 ﻛﻦ ﻣﺤﺒﺎ وﻣﺤﺒﻮﺑﺎ.ﺟﺎء ﻓﻲ "ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ" ﻟﻠﻬﻴﺜﻤﻲ
ﻋﻠﻴﻪ
أن رﺳـ ــﻮل اﻟ ـﻠــﻪ ﺻ ـﻠـ
ـﻰ ُاﻟ ـﻠــﻪ ُ َ ُ
ُ َ
ﺆﻟﻒ
وﻳ
ﻒ
ﻳﺄﻟ
وﺳﻠﻢ ﻗﺎل:
َُ
"اﻟﻤﺆﻣﻦ ُ
َ
ﺧﻴﺮ َ
وﻻ َ
ﻓﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﺄﻟﻒ وﻻ ُﻳﺆﻟﻒ".
- Never put off till tomorrow
what you can do today.
ْ
ُ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻐﺪ ﻣﺎ
ﻻﺗﺆﺟﻞ إﻟﻰ ِ
َ
ْ
ﺗﻔﻌﻠ ُﻪ اﻟﻴﻮمَ.
أن
ﺟ ـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ "اﻹﻋ ـ ـﺠ ـ ــﺎز واﻹﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺎز"
َ
ـﻮﻣـ َـﻚ
ﻟﻠﺜﻌﺎﻟﺒﻲ "ﻻ ﺗــﺆﺧـ ْـﺮ ﻋـﻤــﻞ ﻳـ ِ
ﻏﺪ َك".
إﻟﻰ ِ
وﺟﺎء ﻓﻲ "ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل"" :ﻋﺴﻰ
ٌ
ﻏﺪ ﻟﻐﻴﺮك ...أي :ﻻ ﺗﺆﺧﺮ أﻣﺮ اﻟﻴﻮم
إﻟﻰ ﻏﺪ ﻓﻠﻌﻠﻚ ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ"َ .وﺟﺎء ﻓﻴﻪ
ً
ً
أﻳﻀﺎّ :
"رب َر ْﻳ ٍﺚ ُﻳ ْﻌ ِﻘ ُﺐ ﻓ ْﻮﺗﺎ .ﻫﺬا
ٌ
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ آﻓﺎت .أي
ﻗﻮﻟﻬﻢ :ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ
ِ
رﺑﻤﺎ ُأ ﱢﺧﺮ ٌ
أﻣﺮ ﻓﻴﻔﻮت".
وﻗﺎل أﺑﻮ َ
اﻟﻌﺘﺎﻫ َﻴﺔ:
َﱠ َُ ُِ َ ً
ُ
ﻛﻦ ِﻟ َﻤﺎﱢ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻐﺘ ِﻨﻤﺎ
اﻟﻴﻮم ﻟ َﻐﺪْ
ﻻ ُﺗﺆﺧﺮ َﻋ َﻤ َﻞ َ
ِ ِ
وﻗﺎل ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻮراق:
َ
ُ
َ َ َ ً
ﻮﻣﺎ ِإﻟﻰ ﻏ ٍﺪ
ﻳ
َوﻻ ﺗﺮج ِﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮ
َﻟ َﻌ ﱠﻞ ِ َﻏ ًﺪا َﻳﺄﺗﻲ َو َِأ َ
ﻧﺖ َﻓﻘﻴﺪُ
ُ
اﻟﺒ ُ ّ
وﻗﺎل َ ﱢ ُ ُ
ﺤﺘ ِﺮ َيَ َ َ :
ﺬﺧ ُﺮهُ
َوﻻ ُﻳﺆﺧﺮ ﺷﻐﻞ اﻟﻴﻮم ﻳ
َ ﱠ َ َ َِ َ َ
ﺰﻳﻦ َﻏﺪُ
ِإﻟﻰ ﻏ ٍﺪ ِإن ﻳﻮم اﻷﻋﺠ
ّ
اﻟﻤﻘﺮب
وﻗﺎل
اﺑﻦ َ ﱢ
اﻟﻌﻴﻮﻧﻲَ :
َ َ ُ
ً
ً
ﺻﺎﻟ ُﺤﺎ ِﻟﻐ ٍﺪ
َواِ َﺣﺬ َْر ﺗﺆﺧﺮُ ِﻓﻌﻼ َ ِ
َ ُ
ْ
ﻏﺎد ﻓﻠﻢ َﻳﺆ ِب
ﻓﻜﻢ ﻏ ٍﺪ ﻳﻮﻣﻪ ٍ
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ:
َ َ َ َ
ﻮم دون ﺗ َﺮ ﱡد َ ِد
ﻟ َﻌﺰﻣ َﻚ إﻣﺾ اﻟﻴ
َِ ِ َ ِ َ َ َ
ﺣﺎذر أن ﺗﻘﻮل ِإﻟﻰ ﻏ ِﺪ
و ِ
ﺑﺎدر و ِ
- No gains without pains.
 ﻻ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻼ ﻣﺘﺎﻋﺐ.َوﻗﺎل ْاﺑﻦ زﻣﺮك:
َ
َ
ﻧﺘ َﺠﺸﻢ اﻷﻫ ــﻮال ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻼ
َ
ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر
ﺳﺮب اﻟﻨﻮم
وﻧﺮوع
ِ
ُ
َ
اﻟﻤﺠﺪ اﻟﺨﻄﻴﺮ ﺳﻮى اﻣﺮئ
ﻻ ﻳﺤﺮز
َ
اﻷﺧﻄﺎر
ﻳﻤﻄﻲ اﻟﻌﺰاﺋﻢ ﺻﻬﻮة
ِ
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺗﻤﺎم:
ََ َ
ُ
ُ َ
ﺮت ﺑ َ
ﺎﻟﺮاﺣﺔِ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻠﻢ ﺗ َﺮﻫﺎ
ﺑﺼ ّ ِ
ُ ُ
َ َ
َ
َ
ﺴﺮ ِﻣﻦ اﻟﺘﻌ ِﺐ
ﺗﻨﺎل ِإﻻ ﻋﻠﻰ ِﺟ ٍ
ُ ََ
اﻟﻤﺘﻨ ّﺒﻲ:
ﻗﺎل
َ َ ً
ُ
َ ُ َ
َ
ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﻟﻘﻴﺎن اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ رﺧﻴﺼﺔ
َ
ﱠ
َ
َ
ُ
اﻟﻨﺤﻞ
اﻟﺸﻬﺪ ِﻣﻦ ِإﺑ ِﺮ
وﻻ ﺑﺪ دون
ِ
ِ
ﱢ
اﻟﺤﻠﻲ:
وﻗﺎل ﺻﻔﻲ
اﻟﺪﻳﻦ ِ
َ َ َ ُ َﱠ
راﺣ ُﺘﻪُ
َ
اﻟﺸﻬﺪ َ
ن
أ
ﻢ
ﻌﻠ
َﻣﻦ ﻛﺎن ﻳ
َ َ ُ َ
ََ
اﻟﻨﺤﻞ ِﻣﻦ أﻟ ِﻢ
ﺬع
ِ
ﻓﻼ ﻳﺨﺎف ِﻟﻠ ِ
وﻗﺎل أﻣﻴﻦ اﻟﺠﻨﺪي:
َ
َو َﻟ َ
اﻟﺸﻬﺪ َﻣﻦ َ ُﻳﺨﺘﺸﻲ
ﻴﺲ َﻳﺠﻨﻲ
ِﻣﻦ َﻟﺪغ ُﺳﻢ اﻟﻨﺤﻞ َأو َﻳﻨﻔﺮُ
اﻟﻤﻔﺘﻲ ﻓﺘﺢ
وﻗﺎل َ ّ
اﻟﻠﻪَ ُ :
َ
َ ﱠ
اﻟﺸ
ﻓ ِﺈن ُﻣ ّﺮﻳﺪ
ﻬﺪ َﻳﺤﺘ ِﻤﻞ اﻷذى
ِ
َ
ﺮاﻣﻪُ
اﻟﻨﺤﻞ إذ َﻳﺠﻨﻴﻪِ َو َ
ﻫﻮ َﻣ ُ
ِﻣﻦ
ِِ
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ:
َ ْ َ
ُ َ ً َ َ
ﻀﺾ
اﻋﺪد ُ ِﻟﻨ ِ
ﻴﻞ اﻟﻌ ُﻠﻰ ﺻﺒﺮا ﻋﻠﻰ َ ﻣ َ ٍ
َو َ

ﺤﻞ
ﻣﺬاﻗﺔ
ِ
اﻟﺸﻬﺪ ﺗﻨﺴﻲ ﻟﺴﻌﺔ اﻟﻨ ِ

- Virtue and happiness are
mother and daughter.
ُ
ُ
ٌ
وﺑﻨﺖ.
 اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﺴﻌﺎدة ﱞأمُﻳ ـﻀ ــﺮب ﻟـﺒـﻴــﺎن اﻗ ـﺘ ــﺮان اﻟـﺴـﻌــﺎدة
ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔَ .
ُ َ
اﻟﺤﻄﻴﺌﺔ:
ﻗﺎل ُ َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ﻣﺎل
ﻤﻊ
ﺟ
ة
ﻌﺎد
اﻟﺴ
رى
أ
َوﻟﺴﺖ
ُ َ َ ُ ٍ
َ
َ
ﱠ
َوﻟ ِﻜﻦ اﻟﺘ ﱠ
ﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﺴﻌﻴﺪ
وﻗﺎل أﺑﻮ َ
اﻟﻌﺘﺎﻫ َﻴﺔ:
َ َ
َ ُ َ َِ َ
أي َاﻟﻤ ِﺮء أن ﻳﻤﺤﺾ اﻟﺘﻘﻰ
و ِﻣﻦ ر ِ
ﺷﺪ ر ِ

ُ َ
َ َ ُ ُ
ﻳﺎم ﺗﻄﻮى َوﺗﻨﺸ ُﺮ
اﻟﺪﻫﺮ واﻷ
ِﻣﻦ
ِ

اﻣﺮ ًأ ﻣﺤﺾ اﻟﺘﻘﻰ َﻟ َﺴ ُ
َوإ ﱠن َ
ﻌﻴﺪ
ِ

وﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﺎزﻧﻲ:
ُ
ﺣﻠﻢ وﻏﻔﻠﺔٍ
أﺿﻌﺖ ُ ﺷﺒﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ ٍ
اﻟﻜﻮاذب
وأﻧﻔﻘﺖ ﻋﻤﺮي ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﻲ
ِ
َ
ﻳﺒﻖ ﻟﻲ ٌ
ﺷﻲء وﻗﺪ ﻓﺎﺗﻨﻲ اﻟﺼﺒﺎ
وﻟﻢ
َ َ
ﺿﺎرب
ﻗﻮس
ﻋﻦ
اﻟﺴﻬﻢ
ﻣﺜﻞ
وأدﺑﺮ
ِ
ِ
ِ

وﻗﺎل:
َ
َ َ َ ﱠ
َ
اﻟﺴﻌﺎد ِة َأن ﺗ ِﻌ ﱠﻒ َ َﻋ ِﻦ اﻟﺨﻨﺎ
َوﻣﻦ
َ ُِ َ َ َ َ َ ُ
وﺗﻨﻴﻞ ﺧﻴﺮك أو ﺗﻜﻒ أذاﻛﺎ

وﻗﺎل آﺧﺮ:
َ
ً
ﺗﻤﻨﻴﺖ ﱡ
ُ
ﺑﺖ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻐﺘﺒﻄﺎ
إذا
ﱠ
ُ
اﻟﻤﻔﺎﻟﻴﺲ
أﻣﻮال
رأس
اﻟﻤﻨﻰ
إن
ِ
ِ
-Hunger is the best Pickle
ّ
ُ
اﻟﺠﻮع أﻃﻴﺐ ﻣﺨﻠﻞ.
ﺟـ ــﺎء ﻓ ــﻲ "ﻋـ ـﻴ ــﻮن اﻷﺧ ـ ـﺒـ ــﺎر" ﻻﺑــﻦ
ﻗﺘﻴﺒﺔ" :ﻗﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﻜﻤﺎءّ :
أي
اﻟﻄﻌﺎم أﻃﻴﺐ؟ ﻗﺎل :اﻟﺠﻮع أﻋﻠﻢ.

وﻗﺎل ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ:
َ
ﱠ
اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن ﻗﺪ ُﻗ ْ
ﺮﻧﺖ
إن
ِ
ُ
واﻟﺴﻌﺪُ
ﻳﺴﻌﺪ ﻣﺎ وﻫﻤﻲ ﻳﺼﻮرهُ
وﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﺑﺎر:
َ ْ ْ َ َْ ﱠ َ َ َ ً
ﺎﻫﺪا
واﺣ ِﺮص ﱠﻋ ْﻠﻰ ﻧﻴ َ ِﻞ اﻟﺴﻌ ﱠﺎد ِة ُﺟ ِ
ﺎﻟﺒ ﱢﺮ واﻟﺘﻘ َﻮى ﻓ ِﻨ ْﻌ َﻢ اﻟﻨ ِﺎﺋﻞ
ِﺑ ِ
وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳﺔ:
َ
اﻟﺤ ﱡﻆ إﻻ اﻣﺘ ُ
ﻣﺎ َ
ﻼك َ
ﺮء ﻋﻔﺘ ُﻪ
اﻟﻤ َ ِ
َ ُ ِ ُ ُ
ﺧﻼق
َوﻣﺎ اﻟﺴﻌﺎدة إﻻ ﺣﺴﻦ أ
ِ

ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ
k.alsadaka@aljarida.com

وﻗﺎل ﺗﺎﻣﺮ اﻟﻤﻼط:
َ َ ٌ َ ﱠ
ﻣﺎ ﻓﻲ َ
ﻌﺎدة أ ّﻣﺎ اﻟﺬي
اﻟﺤﻴﺎ ِة ﺳ
َﺧﺸ َﻲ اﻹ َﻟﻪ َﻓﺈ ﱠﻧ ُﻪ َﻟ َﺴﻌﻴﺪُ
ِ
ِ ِ
َوﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ:
َ َ َ ُ ُ
ﱠ
ﻬﻮر
اﻟﻈ
ﻓ َ ِﺈ َن ُاﻟﺴﻌﺎدة َﻏ َﻴﺮ ُ َ ْ ِ
اﻟﺜﺮاءَ وﻏﻴﺮ اﻟﺘﺮف
وﻏ ﱠﻴﺮ
ِ
َ
اﻟﻀﻤﻴﺮ
ﻮاﺣﻲ
ﻧ
ﻓﻲ
ﻬﺎ
َوﻟﻜﻨ
َ ُ ََْ ِ
ِ ُ
َ
ﺎﻟﻠﻮم ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻨﻒ
ِإذا ﻫﻮ ِﺑ
ِ
وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ:
ﱠ ُ ﱠ ُ ﱢٌ
ﺘﺤﻮل
ﻓﺄﻧﺎ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻣ
واﻟﺒﻐﻀﺎء
اﻵﺛﺎم
ﻋﺎﻟﻢ
ِ
ِ
ﻋﻦ ِ
- Well done is better than
well said.
ُ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ٌ
ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم
اﻟﻄﻴﺐ.
ٌ
ﺟﺎء ﻓﻲ "اﻟﻤﺴﺘﻄﺮف"" :ﻛﺘﺐ رﺟﻞ
ـﻆ
إﻟ ــﻰ ﺻ ــﺪﻳ ــﻖ ﻟ ــﻪ :أﻣ ــﺎ ْﺑ ـﻌ ــﺪ ،ﻓـﻌـ ِ
َ
اﻟﻨﺎس ﺑﻔﻌﻠﻚ وﻻ ﺗﻌﻈﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻚ".
وورد ﻓ ـ ــﻲ "ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ اﻷﻣـ ـ ـﺜ ـ ــﺎل":
ُ
ُ
ـﺎل أﻋـ ـ ـ ـ ــﺪل ﻣــﻦ
"ﺷ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎدات اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ـ ِ
اﻟﺮﺟﺎل".
ﺷﻬﺎدات
ِ
ِ
اﻟﺤﺪاد:
ﻇﺎﻓﺮ
وﻗﺎل
ً
ُ
ﻟﻴﺲ ﻳﺠﺪي اﻟﻘﻮل ﻣﻨﻔﻌﺔ
ُ
ﻋﻤﻞ
ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﺑﻼ ِ
اﻟﺸﺎب اﻟﻈﺮﻳﻒ:
وﻗﺎل
ْ َ ْ َ ُْ
ََ َ
ﻓﻲ َﻣ َﻌﺎﻧﻴ ِﻪ ﻓﻘ ْﺪ ﻛ ُﺮ َﻣ ْﺖ
ﻞ
ﻗ
و
اﻣﺪح
َ ْ ُ ُ َُْ َ ﱠ َ ْ ُ َ َ ُ
اﻟﻌ َﻤﻞ
ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻘﻮل ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺴﻦ
وﻗﺎل ُﻧﺎﺻﻴﻒ اﻟﻴﺎزﺟﻲُ َ ُ :
ﻌﺮ ُف
أﻫﻞ اﻟﻜﺮاﻣﺔِ ﻳ
اﻟﻔﻀﻞ ﻣﻦ َ ِ
ﱠ َ
ﻬﺮف
ِ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺑﺎﻟﻘ ِ
ﻮل ِﻣﻤﻦ ﻳ ِ
أﺣﻤﺪ َ َ
وﻗﺎل َ
َ
اﻟﺰﻳﻦَ :
ﻓﻌﺎل
ِإ َﻧﻲ َأرى َﻧ
ﺼﻴﺤﺔ اﻷَ ِ
َ
َ
ﻗﻮال
أﺑﻠﻎ ِﻣﻦ ﻧﺼﻴﺤﺔِ اﻷ ِ
وﻗﺎل ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﺮان:
َْ َ َ َ َ ْ
اﻟﻌ َﻤﻞ
ﻓﻮق اﻟﻜﻼم
َ َ ُ ِ َ ْ
ﺎح اﻷ َﻣﻞ
ﺑﻪِ ﻧﺠ
َأ ﱡ ِﻳ ُﻬ َﻤﺎ ُﻣ ْﻔﻠ ٌ
ﺢ
ِ
ْ َ َ َ ْ َ ْ
َﻣﻦ ﻗﺎل أ ْم َﻣﻦ ﻓ َﻌﻞ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ
ﻳﻌﺮض اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺎدرة
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض "رواﺋــﻊ اﻵﺛــﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ" ،اﻟــﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ
ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻶﺛﺎر.
وﺿــﻢ اﻟـﻤـﻌــﺮض ،اﻟ ــﺬي ﻳـﻘــﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺸــﺎرﻗــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘــﺎﺣــﻒ ،ﻗﻄﻌﺎ أﺛــﺮﻳــﺔ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ اﻛـﺘـﺸـﻔــﺖ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺣﻘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺠﺮي واﻟﺒﺮوﻧﺰي
واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻬﻴﻠﻨﺴﺘﻴﺔ.
واﻓ ـﺘ ـﺘــﺢ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻹﻧـ ـﻤ ــﺎء اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري
واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺪﻓﻊ ،واﻷﻣـﻴــﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب د .ﺗﻬﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪواﻧﻲ،
وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻵﺛﺎر واﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت واﻟـﻘـﻄــﻊ اﻷﺛــﺮﻳــﺔ اﻟـﻤـﻌــﺮوﺿــﺔ أدوات ﺻﻴﺪ
وأﺟ ــﺰاء ﻣــﻦ اﻷواﻧ ــﻲ اﻟﻔﺨﺎرﻳﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﻮد إﻟــﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺠﺮي،
وﺑـﻌــﺾ اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ اﻟـﻘــﺪﻳـﻤــﺔ ،وﻋ ــﺪدا ﻣــﻦ اﻷﺧ ـﺘــﺎم اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺮﺟــﻊ إﻟــﻰ
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺮوﻧﺰي.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺪواﻧﻲ إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎدرة
ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻄــﻊ اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓــﻲ ﺟــﺰﻳــﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ".
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  80ﻗﻄﻌﺔ ،ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ
اﻛﺘﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺠﺮي واﻟﺒﺮوﻧﺰي
واﻟﺤﺪﻳﺪي ،وﺳﺘﻜﻮن ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻶﺛﺎر ﺣﺘﻰ
ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،أﻓﺎدت اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺣﻒ ﻣﻨﺎل
ﻋﻄﺎﻳﺎ ﺑﺄن اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﻌﺮض رواﺋﻊ اﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺠﺰء
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮر اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻤﻌﺎرض ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
وﺷﺪدت ﻋﻄﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ أن دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺘﺮك وﺛﺮي ﺑﺎﻵﺛﺎر واﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻐﻠﺘﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ) .ﻛﻮﻧﺎ(

ﻣﻌﺮض ﻋﻦ ﻣﺎري أﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ
ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ

-Do good to thy Friend to
keep him, to thy enemy to
gain him.
أﺣﺴﻦ إﻟﻰ ﺻﺪﻳﻘﻚ ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ
وإﻟﻰ ﻋﺪوك ﻟﺘﻜﺴﺒﻪ.
َُ
ْ
ََ َ َ
"وﻻ ﺗ ْﺴﺘ ِﻮي اﻟ َ َﺤ َﺴﻨﺔ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ََ ﱠ َُ َ ﱠ
َ ْ َ ُ
اﻟﺴ ﱢﻴﺌﺔ ْ َادﻓ ْﻊ ِﺑﺎﻟ ِ َﺘﻲ ِﻫﻲ أﺣ َﺴﱠﻦ
وﻻ
َ َ ﱠ
ٌ َ
ﻓ ِﺈذا اﻟ ِﺬي َﺑ ْﻴﻨ َﻚ َو َﺑ ْﻴﻨ ُﻪ َﻋ َﺪ َاوة ﻛﺄﻧ ُﻪ
َو ِﻟ ﱞﻲ َﺣ ِﻤ ٌ
ﻴﻢ") .ﻓﺼﻠﺖ.(34 :
ﺟ ــﺎء ﻓــﻲ "اﻹﻋ ـﺠ ــﺎز واﻹﻳ ـﺠ ــﺎز" أن
ﻋـﻠــﻲ ﺑ ــﻦ أﺑ ــﻲ ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ،رﺿ ــﻲ اﻟـﻠــﻪ
َ
ﺴﺘﻌﺒ ُﺪ ﱡ
ﱢ
اﻟﺤﺮ".
"ﺑﺎﻟﺒﺮ ُﻳ
ﻋﻨﻪ ،ﻗﺎل:
وﺟـ ـ ـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ "ﺟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺮة اﻷﻣ ـ ـﺜ ـ ــﺎل":
ُ
ُ
اﻹﺣﺴﺎن".
ﻋﺒﻴﺪ
"اﻟﻨﺎس
ِ
ﱠ ً
اﻷﻣﺜﺎل"" :ﻏﻞُ ﻳﺪا
ً
وورد ﻓﻲ "ﻣﺠﻤﻊ ّ
ُ
ُﻣﻄﻠﻘﻬﺎ وا ﺳـﺘــﺮق رﻗﺒﺔ ﻣﻌﺘﻘﻬﺎ.
َ
ُ
ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن
ُﻳﻀﺮب ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﻌﺒﺪ
ِ
إﻟﻴﻪ".
اﻟﻤﺰﻧﻲ:
أوس
ﺑﻦ
ﻣﻌﻦ
وﻗﺎل
َ ُ َ َ َ
َوذي َر ِﺣ ٍﻢ ﻗﻠﻤﺖ أ
ﻐﻨﻪِ
ﻇﻔﺎر ﺿ َ ُ ِ
ﺑﺤﻠﻤ َﻲ َﻋ ُ
ﻴﺲ ﻟﻪ ِﺣ ُ
ﻨﻪ َو ُﻫ َﻮ َﻟ َ
ﻠﻢ
ِ ِ ِ
وﻗﺎل اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ:
َ
َ
إذا َ
َ
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻠﻜﺘ ُﻪ
أﻛﺮﻣﺖ
أﻧﺖ
ْ
َ
َ
َ
وإن أﻧﺖ أﻛﺮﻣﺖ اﻟﻠﺌﻴﻢ ﺗﻤﺮدا
اﻟﺒﺒﻐﺎء:
ُ
ََﱠ
وﻗﺎل َ َ
َ َُ
ﻟﻄﺎف ﺷﻜﺮي َو َﻟﻢ أﻛﻦ
ﺼﺖ َ ِﺑﺎﻷ
ﺗﻘﻨ
ِ
ﱢ ُ َ
َ ُ ﱠ
ُ
ْ
ﱠ
ﺎﻟﺒﺮ ﻳﻘﺘﻨﺺ
ﻋ ِﻠﻤﺖ ِﺑﺄن اﻟﺤﺮ ِﺑ ِ
اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺒﺴﺘﻲ:
وﻗﺎل ْ أﺑﻮ ّ
َ َ
ﺴﺘﻌﺒ ْﺪ ُﻗ َ
ﻠﻮﺑ ُﻬ ُﻢ
ﺎس ﺗ
أﺣﺴﻦ إﻟﻰ اﻟﻨ
ِ
ِ
َِ
ُ
َ
َ
اﺳﺘﻌﺒﺪ اﻹﻧﺴﺎن إﺣﺴﺎن
ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ
ْ
ٌ َْ ْ
ﻜﻦ َ
َ
ﻟﻚ ﻓﻲ
أﺳﺎء ُﻣﺴﻲء ﻓﻠﻴ
وإن
َﱠ َ ْ ٌ ُ ُ
ﺮوض زﻟ ِﺘﻪِ ﺻﻔﺢ وﻏﻔﺮان
ُﻋ
ِ
وﻗﺎل ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺮاب اﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ:
ّ
ْ
ُ
ﻣﻜﺎرﻣ ُﻪ
ﻣﻠﻜﺖ رﺿﺎ
ﻳﺎ ذا اﻟﺬي
ُ
َ
َ
ُ
ور ّﺑﻤﺎ ﻣﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎن إﺣﺴﺎن
وﻗﺎل اﻷﺧﺮس:
َ
ﱠ
ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻠﻜﺘﻬﻢ
ﻓﺄﻏﻤﺮﺗﻬﻢ ُ ُ ْ َ ُِ
ﱢ ﱠ
ﱢ
ﺑﺎﻟﺒﺮ
ﺑﺒﺮك إن اﻟﺤ ﱠﺮ ﻳﻤﻠﻚ

ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ
ﻳﻘﺎم ﻣﻌﺮض ﻓﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﻣﺎري أﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ آﺧﺮ اﻟﻤﻠﻜﺎت ﻗﺒﻞ
اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻻ ﻛﻮﻧﺴﻴﻴﺮﺟﺮي ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻳﻀﻢ
أﻋﻤﺎﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳــﺮوي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ
ﻣﻠﻜﺔ ﻣﻜﺮوﻫﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ.
وﻳﻘﻮل رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﻴﻼﻓﺎل" :ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻬﺎ ﺻﻮرة ﻣﺎري أﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ ،ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻫﻮ
اﻷﻗﻮى إذ إﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﺳﺠﻨﻬﺎ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام".
وﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﻼل اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 200ﻗﻄﻌﺔ ﺟﻤﻌﻬﺎ اﻟﻤﻔﻮض أﻧﻄﻮان دو ﺑﻴﻚ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮل إن ﻫﺬه
"اﻟﻔﻜﺮة وﻟــﺪت ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻬﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ؛ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ
ً
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﻤﻰ ﻣﺎري أﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن "اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﻴﺲ
ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺻﻮرة ﻫﺬه اﻟﻤﻠﻜﺔ ﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻹﻇﻬﺎرﻫﺎ ﻛﺄﻣﻴﺮة ﻣﻌﺎﺻﺮة
ﺗﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ".
وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻣﺎري أﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪا إﻟﻰ ﻓﺮﺳﺎي
ﻟﻠﺰواج ﻣﻦ ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،وﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ ﻋﺎدات ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺘﺒﻌﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺼــﺮ اﻟـﻤـﻠـﻜــﻲ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﺴﺮﻳﺤﺎت
ﺷﻌﺮﻫﺎ اﻟﻼﻓﺘﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ أﺑﺮز ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺒﻼط اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎن ﻣﺆﻳﺪو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ
ّ
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ذﺧﺎﺋﺮ ،ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺬﻛﺮة ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام اﻟﺼﺎدرة ﺑﺤﻘﻬﺎ،
ّ
اﺳﻮد ﻟﻮﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﺼﺪر اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻟﺪى ﻣﺆﻳﺪي
واﻟﺘﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري.
ً
ً
وﺗـﺤـﺘــﻞ ﻗــﺎﻋــﺔ ﺳـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﺎ ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺎ ﻓــﻲ وﺳ ــﻂ اﻟـﻤـﻌــﺮض،
وﺗﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻓﻴﻠﻢ أﻧﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة
اﻟﻤﻠﻜﺔ.
وﻳﻌﻮد أﻗﺪم ﻫﺬه اﻷﻓﻼم إﻟﻰ ﻋﺎم  ،1903ﻏﻴﺮ أن ﻓﻴﻠﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻛﻮﺑﻮﻻ ﻫﻮ اﻟــﺬي ﺣـ ّـﻮل ﻣــﺎري أﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ إﻟــﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺳﻨﺔ  .2006ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﺧﺮ ﺑﺎﻷﻟﻮان
ً
ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎه اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ إﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺮوك،
ﺗﺆدي ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ داﻧﺴﺖ دور ﻣﻠﻜﺔ ﻣﺘﻤﺮدة ﺗﻌﻴﺶ أزﻣﺔ ﻣﺮاﻫﻘﺔ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ آﻧﻲ دوﺑﺮا أن
"ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﻣﺎري أﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ ،وﻗﺪ
ُﻋــﺮض ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻻت ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﻓــﺎة اﻷﻣﻴﺮة دﻳﺎﻧﺎ،
وﻫﻲ أﻣﻴﺮة ﺟﻤﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻮﻟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻦ واﻟﻤﻮﺿﺔ ،ﻗﻀﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺄﺳﻮﻳﺔ".
ُ
وﻳﻌﺮض اﻟﻔﺴﺘﺎن اﻷزرق ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻛﻮﺑﻮﻻ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻓﺴﺘﺎن
آﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن دﻳﻮر ،وﻫﻮ "اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷﺻﻌﺐ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎء"
ﺑـﺤـﺴــﺐ ﻣ ـﻔــﻮض اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻜــﺮس ﺻــﺎﻟــﺔ ﻟــﻼﺳـﺘـﻠـﻬــﺎﻣــﺎت
اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب ﻣﺎري أﻧﻄﻮاﻧﻴﺖ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ اﻟﻤﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮدﻳﻔﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﺔ،
ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻛﻮاب وﻗﻄﻊ ﺷﻮﻛﻮﻻ ،ودﻣﻴﺔ ﺑﺎرﺑﻲ.
)أ ف ب(

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺑﻴﻞ :ﻓﻀﻠﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺘﻜﺮﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻔﻴﻠﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺮب «٢

١٥

ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ﻋﺒﻴﺮ ﺻﺒﺮي ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻤﺪ
رﺟﺐ ﻓﻲ »اﻷخ اﻟﻜﺒﻴﺮ«

ً
ﻋﺎد اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺑﻴﻞ إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮره ﻣﺠﺪدا ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﻟﺤﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻟﻔﻴﻠﻢ »ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺮب  ،«٢ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج ﻣﺠﺪي
أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ.
وﺣﻮل ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻛﺎن ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻴﻞ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

ً
• تعود للسينما مجددا بعد
اﻧـﻘـﻄــﺎع  5ﺳ ـﻨ ــﻮات ...ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
 أﺧ ــﻮض ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔً
ﻣﻤﻴﺰة ﺟﺪا ،ﺑﺎﺳﻢ "ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺮب "2
ﻟﻠﻤﺨﺮج ﻣﺠﺪي أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﺪﻧﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻧﺒﺪأ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت،
ً
ً
وأﺗ ـﻤ ـﻨــﻰ أن ﻧ ـﻘ ــﺪم ﻋ ـﻤ ــﻼ ﻣـﻤـﻴــﺰا
ﻳﻜﻮن إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

»اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ«

ﻣﻤﺘﻦ وﻓﺨﻮر
ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

• حدثنا عــن الفيلم وعالقته
ﺑﻮﺟﻮد اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
"ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺮب".
 اﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻔـ ـﻴـ ـﻠ ــﻢ ،ﻫــﻲ"اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ" أو اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر
ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻘﺼﺔ ،واﺳــﻢ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻫﻮ
ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ﻻ ﻣــﺆﺳــﺲ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ،
ً
وﻳﺤﻜﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻗﺼﺼﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺴﺔ وﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﺎﻟﺤﺪث اﻟﻤﺆﺳﻒ
واﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻟﻨﺼﻌﺪ إﻟﻰ
ﺣﻘﺒﺔ ﺗﻠﺖ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﺼﺎرات أﻛﺘﻮﺑﺮ
وﺗﻐﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻤﻌﺎﻫﺪة اﻟﺴﻼم
ﻣ ــﻊ إﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ وﻓـ ـﻜ ــﺮة اﻻﻧ ـﻔ ـﺘــﺎح
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟــﺮاﺣــﻞ أﻧ ــﻮر اﻟ ـﺴــﺎدات،
ﺛﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.

اﻟﻔﻦ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
• بالعودة للفترة الماضية...
ﻟ ـﻤ ــﺎذا ﻏـﺒــﺖ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺸــﺎﺷــﺔ وﻣ ــﺎذا

ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ ﻋﻨﺪ آﺧﺮ أﻋﻤﺎﻟﻚ
وﺣﺎﻟﻴﺎ؟
 ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻐﻴﺎب ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺎصً
ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن
أﺑ ـﺘ ـﻌــﺪ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﻦ واﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻴــﻞ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،وﻋﺪت ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﻓﻘﻂ،
وﻟﻜﻦ ﻣﺆﺧﺮا ﻟﻮﺣﻆ ﺗﻄﻮر اﻟﺪراﻣﺎ
ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺗ ـﻄــﻮر
اﻟﺼﻮرة ،واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻋﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﻛﻤﺎ أرى أن
ً
ﻫﻨﺎك أﻣﻮاﻻ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﻄﺮة ﻣﻦ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب.

ﻧﺘﺎج ﻣﺠﻬﻮد
• ك ـي ــف تـ ـ ــرى ت ـك ــري ـم ــك فــي
اﻟـ ـ ــﺪورة اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ؟
 ﻟﺪي ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺴﻌﺎدة،ﻟﺘﻜﺮﻳﻤﻲ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺧﻼل
ﺣ ـﻴــﺎﺗــﻲ ،وأود أن أﺷ ـﻜــﺮ إدارة
ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن اﻹﺳـﻜـﻨــﺪرﻳــﺔ ﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وأرى
أن اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ﻫــﻮ ﻧ ـﺘــﺎج ﻣﺠﻬﻮد
ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟـﻔـﻨــﺎن ﻓــﻲ أﻋﻤﺎل
اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﺑــﺪوري أود أن أﺷﺎرك
ﻛﻞ ﺻﻨﺎع اﻟﻔﻦ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﺎﻋﺪوﻧﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ
اﻟـﺘـﻜــﺮﻳــﻢ ،وأﻧ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﻲ أﺣ ـ ـ ـ ــﺐ ﻣـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن
اﻹﺳـ ـ ـﻜـ ـ ـﻨ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟﺪي ،ﺣﻴﺚ
ﺗــﺮﺑ ـﻴــﺖ ﻓـﻴـﻬــﺎ وﺗ ــﺮﻋ ــﺮﻋ ــﺖ ،ﻛﻤﺎ
أن اﻟـﻘــﺎﺋـﻤـﻴــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن
ﻫ ــﻢ اﻟـﻔـﺌــﺔ اﻟـﻤـﻬـﺘـﻤــﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ً
وأﻛ ـﺜ ــﺮﻫ ــﻢ ﻋ ـﻠ ـﻤــﺎ ﺑــﺎﻟـﻤـﻬـﻨــﺔ ﻋﺒﺮ
اﻟﺠﻤﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن،
ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺪور اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن.

ﻣﻤﺘﻦ وﻓﺨﻮر
• نلت إشادات واسعة لحظة
ً
ﺗﻜﺮﻳﻤﻚ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮﺟﺎن وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺣﻴﻦ أﻫﺪﻳﺖ اﻟﺠﺎﺋﺰة واﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
ﻟﺪﻓﻌﺘﻚ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ؟
 ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﻞ ،وﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﺟ ـ ــﺪا،ﻟﺬﻟﻚ وﻣﻤﺘﻦ وﻓﺨﻮر ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻲ
اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﻠـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ
وﺗﺨﺮﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ  49ﺣﺮﺑﻴﺔ،
ً
وأرى أن ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ دورا

ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ

ﻋﺒﻴﺮ ﺻﺒﺮي

ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺑﻴﻞ
ً
ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ
وﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺎة اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ــﺔ،
ﻣـﻨــﺬ دﺧ ــﻮﻟ ــﻲ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺑــﺪاﻳـﺘــﻲ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻟ ـﻠ ـﻜ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺤ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﻣ ــﻊ ﻗ ـﺒــﻮﻟــﻲ ﺑﻤﻌﻬﺪ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﻓﻀﻠﺖ وﻗﺘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ
وﺣﻴﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪت ﻋﺪت ﻣﺮة أﺧﺮى
ﻟﻌﺸﻘﻲ اﻟﻔﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻇﻠﺖ
ً
ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺟﺪا.

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻨﻴﺔ
• ما المشكالت التي تواجه
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ ...وﻣﺎ
وﺻﻔﺘﻚ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻬﺎ؟
 ﻓـ ـﻌ ــﻼ ،اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺟــﺪا ،واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻓﻜﺮة اﻟﻔﻨﺎن
اﻷوﺣﺪ اﻟﺬي ﺗﺪور ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻪ ﻛﻞ
اﻷدوار ﻫــﻲ ﻣــﻦ أﺳ ــﻮأ اﻷﺷـﻴــﺎء
اﻟ ـﺘــﻲ أﺣــﺎﻃــﺖ ﺑــﺎﻟـﻔــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺮي
ﻣـ ــﺆﺧـ ــﺮا ،وﺟ ـﻌ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
ﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻘ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ
اﻹﺧــﺮاج ﻳﺠﻠﺴﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ
ﻟ ـﻌــﺪم اﻗـﺘـﻨــﺎﻋـﻬــﻢ ﺑـﻤــﺎ ﻳ ــﺪور ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻟﻌﺪم ﺧﻀﻮﻋﻬﻢ
ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮﻳــﻦ ﻋـﻠــﻰ
ﻛـ ــﻞ ﺷـ ـ ــﻲء ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ،
وﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮدة اﻟ ـ ـﻔـ ــﻦ ﻳـ ـﺠ ــﺐ ﺗ ــﻼﻓ ــﻲ
اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎء واﻟـ ـﻌ ــﻮدة ﻟــﺰﻣــﻦ اﻟـﻔــﻦ
اﻟـﺠـﻤـﻴــﻞ واﻟ ـﺘ ـﻨــﻮع ﻓــﻲ اﻷﻋ ـﻤــﺎل
وﻋﺪم اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻓ ــﻲ ﺻ ـ ــﻮرة أﻓ ــﻼم

اﻷﻛ ـﺸــﻦ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻰ ﺳــﻮق اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
وأﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﻮدة اﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ وإﻧﺸﺎء
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ
ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ
ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ﻣ ــﺮة
أﺧﺮى.

اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ
• ع ـل ــى ذك ـ ــر ج ـي ــل ال ـش ـبــاب
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻣﻤﻴﺰ وﺗﺤﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ؟
 ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻓﻨﺎﻧﻲاﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻣﻨﻬﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺰ
وأﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ وآﺳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻛﻤﺎ
أﻧﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ أﺣﺐ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ واﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ
وﻟﻔﻨﻬﻢ وﻟـﺠـﻤـﻬــﻮرﻫــﻢ وأرﺣ ــﺐ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ دون ﺗﺮدد.

ﻣ ـ ــﺎ ﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﺗـ ـﻘ ــﺪﻣـ ـﻬ ــﺎ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺼــﺐ ﻓ ــﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﻤﺸﺎﻫﺪ.

ً
ﺛﺮﻳﺔ ﺟﺪا

ً
• تحدثت سابقا عن أمنياتك
ﻟ ـﺘ ـﺠ ـﺴ ـﻴــﺪ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻜ ـﻴــﻢ
ﻋﺎﻣﺮ ..ﻫﻞ ﻣﺎزﻟﺖ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
 ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ،ﻛــﺎﻧــﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ"اﻟ ـﺤ ـﻜ ـﻴــﻢ ﻋ ــﺎﻣ ــﺮ اﻟ ــﻮﺣ ـﻴ ــﺪة اﻟـﺘــﻲ
أرﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ،
وﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻦ ﻟ ـ ـ ــﻢ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺢ اﻟ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺮوف
ﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻜ ــﻞ ﻣـ ــﺎ ﻟـ ـﻬ ــﺎ وﻣ ــﺎ
ً
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓـﻬــﻲ ﺛــﺮﻳــﺔ ﺟ ــﺪا ،وﻛﻨﺖ
أﺣﻠﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﺎن.

• لماذا انتقدت فيلم الممر؟
 اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻜـ ــﺮة ﻫـ ـﻨ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ إﻧـ ـﻔ ــﺎقﻣ ــﻼﻳـ ـﻴ ــﻦ ﻛـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮة ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ
اﻟـﺤــﺮﺑــﻲ "اﻟـﻤـﻤــﺮ" ﺑــﺎﻟـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ
وﺟﻮد ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ ﻗﺎدرﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻋـﻤــﺎل ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﻴﻪ
ﻟ ـﺒــﺲ وﺟ ـ ــﺪل ،وﻛ ــﻼﻣ ــﻲ ﻳـﻄـﻴــﺢ
ﻓﻜﺮة ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﺷﻴﻊ أﺧﻴﺮا،
وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻋﻤﺎل ﻣﺜﻞ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ً
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا
واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺗﺠﺪد دﻋﻮﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ

اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

دﺧـﻠــﺖ ﻧـﻘــﺎﺑــﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓــﻲ ﺻــﺪام
ﻣــﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎﻃﻲ ،ﻣﻨﺘﺞ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻧﺼﻴﺒﻲ وﻗﺴﻤﺘﻚ  ،"3ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻬﺮوا ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻢ
ﻏﻴﺮ أﻋـﻀــﺎء ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺧــﻼل اﻟﺤﻠﻘﺎت
ً
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺮض ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺎﺷــﺎت،
وﻫﻮ ﻣﺎ دﻋﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻋﻮة
ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻓـﻨـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﻣ ــﻊ اﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪ ﺑــﺎﻹﺣــﺎﻟــﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺠﺮي ﺗﺴﻮﻳﺔ ودﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ.

اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻧ ـﻘــﺎﺑــﺔ اﻟـﻤـﻤـﺜـﻠـﻴــﻦ وﺿـﻌــﺖ
ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟـﻤــﺰاوﻟــﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻮاﺑﻂ أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑ ــﺎﻷداء اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـ ــﻮرش اﻟ ــﺪورﻳ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،وﺗﻀﻌﻬﺎ ﻛﺸﺮط ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻮرش اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ
ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﺳﻴﺘﺨﺬ
ﻗﺮارات
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
وﺟـ ــﺎء ﺗ ـﺤــﺮك اﻟـﻨـﻘــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺷ ـﻜــﻮى ﺗ ـﻘــﺪم ﺑـﻬــﺎ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻷﻋ ـﻀــﺎء
ً
اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،وﻻ
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ،وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أدوار
ﻣـﺴــﺎﺣـﺘـﻬــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮة ،ﻓ ــﻲ وﻗـ ــﺖ ﻳــﻮاﺟــﻪ
ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻫــﻲ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺤﺮﻛﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺑــﺄﻧ ـﻬــﺎ ﺗـﻤـﺘـﻠــﻚ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ وﻗـ ــﻒ ﺗـﺼــﻮﻳــﺮ

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
وﺟﺪدت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
ﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﻟـﺘـﺠـﻨــﺐ أي ﻣﺸﻜﻼت
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ.

ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺳﻨﻮي
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،أﻛــﺪ اﻟﻔﻨﺎن ﺗﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ،
أﺣ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ وردت أﺳـ ـﻤ ــﺎؤﻫ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ،أﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻞ ورﺷﺔ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،وﺑﺎﻧﺘﻈﺎر
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺳﻨﻮي ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ "ﻛﺎرﻧﻴﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ"،
وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف ﺗـ ــﻮﻧـ ــﻲ أن ﺗ ــﻮاﺻـ ـﻠ ــﻪ ﻣــﻊ
اﻟـﻨـﻘــﺎﺑــﺔ أﻧـﻬــﻰ ﺳ ــﻮء اﻟـﻔـﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ
ً
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼــﻲ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا
إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ اﻻﻟـﺘــﺰم ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ ﺗﺠﻨﺐ
أي ﻣـﺸـﻜــﻼت ﻗــﺪ ﺗـﺤــﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ

درة
ﺗﺘﺮﻗﺐ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ درة ﻋﺮض ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
"ﺑــﻼ دﻟـﻴــﻞ" ،ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺳﻴﻨﺮﺟﻲ
ﻋﺮض أوﻟﻰ ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ ﻳﻮم  21اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﻨﺎة .cbc
وأﻋﻠﻨﺖ درة أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺧــﻼل  20ﻳــﻮ ﻣــﺎ ،ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ رﻏﻢ
اﻧﻄﻼق ﻋﺮﺿﻪ اﻷول.
وﻳ ـﺸــﺎرك درة اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻨـﺠــﻢ ﺧــﺎﻟــﺪ ﺳـﻠـﻴــﻢ ،وﻧﻴﻘﻮﻻ
ﻣﻌﻮض ،وﺣﺎزم ﺳﻤﻴﺮ ،وإﺳﻼم ﺟﻤﺎل ،وﻋﻤﺮ اﻟﺸﻨﺎوي،
وﺟـﻤــﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ،وأﺷ ــﺮف زﻛــﻲ ،وأﻧـﻌــﺎم اﻟﺠﺮﻳﺘﻠﻲ،
وأﺣﻤﺪ ﻛﺮارة ،ودﻳﺎﻧﺎ ﻫﺸﺎم ،وﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺮﻓﺔ ،وﻣﻬﺎ ﻧﺼﺎر،
وﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ ،وﻫﺎﺟﺮ اﻟﺸﺮﻧﻮﺑﻲ واﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
إﻧﺠﻲ ﻋﻼء ،وإﺧﺮاج ﻣﻨﺎل اﻟﺼﻴﻔﻲ.
وﺗـﺨــﻮض درة ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺛــﺎﻧــﻲ ﺑﻄﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ "اﻟﺸﺎرع اﻟﻠﻲ
وراﻧﺎ" ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج ﻣﺠﺪي اﻟﻬﻮاري ،وﺷﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ
ﻟﺒﻠﺒﺔ ،وﻓﺎروق اﻟﻔﻴﺸﺎوي ،وﻧﺴﺮﻳﻦ أﻣﻴﻦ ،وأﺣﻤﺪ ﺣﺎﺗﻢ،
وﻧ ـﻬ ــﻰ ﻋ ــﺎﺑ ــﺪﻳ ــﻦ ،واﻧ ـﺠ ــﻲ اﺑ ــﻮزﻳ ــﺪ ،وﻫ ـﻨ ــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﺤـﻠـﻴــﻢ،
وﺷﻴﺮﻳﻦ ،وأﺣﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺎﺗﻢ ﺣﺎﻓﻆ،
وإﺧﺮاج ﻣﺠﺪي اﻟﻬﻮاري.

»أﺑﻠﺔ ﻓﺎﻫﻴﺘﺎ« ﺗﻌﻮد ﺑﻌﻤﻞ
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻋﺒﺮ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ«

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
وﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻃـ ــﻲ إن ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ
اﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ وﺗـﻘــﺪﻳـﻤــﻪ ﻟـﺘـﺴــﻊ ﺣـﻜــﺎﻳــﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﺳ ـﺘــﻮﻋ ـﺒــﺖ ﻋـ ــﺪدا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻣﻦ
ً
اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ وﺿ ـﻴ ــﻮف اﻟـ ـﺸ ــﺮف ،ﻣـﺸـﻴــﺮا
إﻟﻰ أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
أﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﻧـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ أو ﺣـ ــﺎﺻ ـ ـﻠـ ــﻮن ﻋـﻠــﻰ
ً
ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻨﺠﺎح
اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
أن ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺷﻜﺎوى ﺿﺪﻫﻢ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺎﻃ ــﻲ أﻧ ـ ــﻪ ﺗــﻮﺟــﻪ
ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻘــﺎﺑــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ،وﻓ ــﻖ
اﻟ ـﻘــﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ
ً
ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋـ ــﺎم ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﺳـﺘـﻤــﺮار
اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣـ ــﻦ ﻣ ـ ــﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺮض
وﺗــﺮﺷـﻴــﺢ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻛــﺎن أﺣــﺪ أﺳﺒﺎب
ً
اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻢ ﺗﻔﻬﻤﻪ
ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻣﺠﻠﺴﻬﺎ.

درة ﺗﺘﺮﻗﺐ ﻋﺮض
»ﺑﻼ دﻟﻴﻞ«  ٢١اﻟﺠﺎري

ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮة

ﺗﺴﻮﻳﺔ أزﻣﺔ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻧﺼﻴﺒﻲ وﻗﺴﻤﺘﻚ «٣
ً
ﻇﻬﺮت ﻣﺆﺧﺮا أزﻣﺔ إدارﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻮم ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ.

ﺗـﻌــﺎﻗــﺪت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻋﺒﻴﺮ ﺻـﺒــﺮي ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ "اﻷخ اﻟﻜﺒﻴﺮ" ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ،
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟـ  45ﺣﻠﻘﺔ ،وﺗﺄﻟﻴﻒ أﺣﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ،وإﺧﺮاج إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺎروق ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﺑﺪء
ﺗﺼﻮﻳﺮه ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪات
أﺑﻄﺎل اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺸﺘﻮي.
وﺗ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻋـﺒـﻴــﺮ ﻣ ــﻊ ﻓـ ــﺎروق ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ "اﻟﻠﻲ اﺧﺘﺸﻮا ﻣﺎﺗﻮا" ،اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ
ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2016وﺷ ــﺎرك ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ وأﺣ ـﻤــﺪ ﺻـﻔــﻮت،
وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،وإﻳﻬﺎب ﻓﻬﻤﻲ ،وﺳﻠﻮى
ﺧﻄﺎب ،وﻫﻴﺪي ﻛﺮم ،واﻟﻤﻄﺮﺑﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮوة ،وﻣﺮوة
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ،ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ.
وﻛﺎن آﺧﺮ أﻋﻤﺎل ﻋﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺑﻈﻬﻮر
ﺧــﺎص ﺑﻤﺴﻠﺴﻞ "اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻜﺒﻴﺮ  "2ﻣﻊ ﻟﻮﺳﻲ ،وأﺣﻤﺪ
ﺑﺪﻳﺮ ،وﺳﻮﺳﻦ ﺑﺪر ،ورﻳﻢ ﻫﻼل ،وﺣﺠﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ،
وﻟﻘﺎء ﺳﻮﻳﺪان ،وﻃﺎرق ﺻﺒﺮي ،ودﻧﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮي ،وﻣﻲ
ﻓﺨﺮي ،وأﺣﻤﺪ ﺻﻴﺎم ،واﻷردﻧﻴﺔ رﻳﻢ ﺑﺸﻨﺎق ،وﺷﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻫﺮ ،وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،وإﻳـﻤــﺎن أﻳــﻮب ،ﻛﻤﺎ اﻧﻀﻢ
ﻟـﻠـﺠــﺰء اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـﺠــﺪي ﻛــﺎﻣــﻞ ،وﻋـﺒـﻴــﺮ ﺻ ـﺒــﺮي ،وداﻟـﻴــﺎ
ﻣﺼﻄﻔﻲ ،وﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ أﺣﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ،وإﺧــﺮاج ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻨﻘﻠﻲ.

ﻣﻠﺼﻖ »ﺑﺮاد ﺷﺎي«
ﺑﻌﺾ اﻷوراق وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ ﺗـﻔـﻬــﻢ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب.
ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘــﻪ ،ﻗـ ــﺎل ﻧـﻘـﻴــﺐ اﻟـﻤـﻤـﺜـﻠـﻴــﻦ،
أﺷ ـ ـ ــﺮف زﻛ ـ ـ ــﻲ ،إن ﻫـ ـﻨ ــﺎك اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻮ
اﻟﺪاﻓﻊ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﺳﻢ اﻟﻔﻨﺎن ﻫﺎﻧﻲ ﻋﺎدل
ً
ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑ ــﺪون ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﻫــﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ
ً
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ وﻣﺪى ﺷﻬﺮﺗﻪ.
وأﺿـ ـ ــﺎف زﻛـ ــﻲ أن ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـﻨـﻘــﺎﺑــﺔ
ﺳ ـﻴ ـﺘ ـﺨــﺬ ﻋـ ـ ــﺪة ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮارات ﺣ ــﺎﺳ ـﻤ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺑـﺸــﺄن ﺿــﺮورة
اﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠـﻴــﻦ ﺑ ــﺄن ﻳـﻜــﻮن
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ أﻋـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ــﺪراﻣـ ـﻴ ــﺔ
ﺣ ــﺎﺻـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺎرﻳـ ــﺢ ﻣ ــﺆﻗ ـﺘ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أو أﻋﻀﺎء ﺑﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟــﺮاءات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ وﻓــﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ.

ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أن أزﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺞ أﺣـ ـﻤ ــﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎﻃﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣــﻊ إﺛ ـﺒــﺎت ﺣﺴﻦ
اﻟﻨﻴﺔ ﻟــﺪﻳــﻪ ،ووﻋ ــﺪه ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ أوﺿ ــﺎع

»ﻣﻴﻦ ﻃﻔﻰ اﻟﻨﻮر«
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،وﺗﺒﺮﻳﺮه
ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﻀﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ
وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺎت،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﻬﻤﺘﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
اﻟﻬﺪف ﻟﻴﺲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل أو إرﺑﺎﻛﻬﺎ،
وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺤﺖ.
وأﺷـ ـ ــﺎر إﻟـ ــﻰ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻓ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب ﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻣـ ــﻦ أﺟـ ـ ــﻞ ﺗ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺔ أوﺿـ ــﺎﻋ ـ ـﻬـ ــﻢ ﺧ ــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ،وﻓــﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
ً
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳــﺪﻋــﻲ اﻧـﺘـﻤــﺎءه ﻟﻠﻔﻦ
ﻛﻤﻤﺜﻞ ،وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ.

ﺗﺤﺮك اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
ﻟﻮﺟﻮد
ﺷﻜﻮى ﺗﻘﺪم
ﺑﻬﺎ أﻋﻀﺎء
ﻧﻘﺎﺑﻴﻮن

أﺑﻠﺔ ﻓﺎﻫﻴﺘﺎ
ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺪﻣﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة "أﺑﻠﺔ ﻓﺎﻫﻴﺘﺎ" ﻟﻠﻌﻮدة ﻣﺠﺪدا
إﻟﻰ اﻟﺸﺎﺷﺎت ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺗﺠﺮي ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل
اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ "ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ".
وﺗـﺘـﻔــﺎوض اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ " "JWTﺑﺸﻜﻞ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺣﻮل ﻋﻮدة "أﺑﻠﺔ ﻓﺎﻫﻴﺘﺎ" ﺑﻌﻤﻠﻴﻦ ،اﻷول ﻣﻦ ﺧﻼل
"ﻧـﺘـﻔـﻠـﻴـﻜــﺲ" واﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﺳـﻴـﻌــﺮض ﻋـﻠــﻰ إﺣـ ــﺪى ﺷــﺎﺷــﺎت
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﺣﻘﻘﺖ اﻟﺪﻣﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة "أﺑﻠﺔ ﻓﺎﻫﻴﺘﺎ" ﺷﻬﺮة وﻧﺠﺎﺣﺎ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ،وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر إﻋـ ــﻼن ﻣــﻮﻋــﺪ اﻧـﻄــﻼﻗـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺠـﻴــﺪة
واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ذﻛﺮه أن "أﺑﻠﺔ ﻓﺎﻫﻴﺘﺎ" ،ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر ّ
ﻷول
ّ
ﻣﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2010ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻼن "ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﺮﺣﻮم"،
وﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ ،اﻧﻄﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "أﺑﻠﺔ
ﻓﺎﻫﻴﺘﺎ ﻻﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﺪوﺑﻠﻜﺲ" ،اﻟﺬي ﻋﺮض ﻣﻨﻪ  6ﻣﻮاﺳﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  4ﺳﻨﻮات ،اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻓﻴﻪ أﺑﺮز ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﻟﻔﻦ.

١٦

ﺗﺴﺎﻟﻲ

ﻣﻦ  6أﺣﺮف وﻫﻲ اﺳﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم وﺷﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺤﺠﺎز.

tawabil@aljarida●com
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺷﻴﺶ ﺑﺮك

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 – 3ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ إﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺔ
 ﻟ ـﻌ ـﺒــﺔ وﺿ ـﻌ ـﻬــﺎ أﺣــﺪ – 1ﻓﻨﺎن ﻣﺼﺮي راﺣﻞ .ﻣﻠﻮك اﻟﻔﺮس.
 – 2ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮاﻧ ــﺎت  – 4ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن – ﻗﻔﺮ
– ﻣ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎ ﺻـ ـ ــﻞ أ ﺻ ـ ـ ـ ــﻮل اﻷرض واﻟﺨﻼء – أﻋﺎن.
اﻷﺻﺎﺑﻊ.
 – 5رﺟﻊ – رزاﻧﺔ وﺣﻠﻢ.

 – 6دوﻟ ـ ــﺔ أوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ –
ﻃﺎﺋﺮ ﺣﺎد اﻟﺒﺼﺮ.
 – 7ﻟـﺒــﺲ اﻟ ـﺜــﻮب ﻷول
ﻣ ـ ّـﺮة – ﻋـﻠــﻢ ﻳـﺸـﻤــﻞ ﻓﻦ
اﻹﺣﺼﺎء.
 – 8ﺿـﻤـﻴــﺮ ﻣـﺘـﺼــﻞ –

ﺷﻌﻮر – ذﻛﺮ اﻷﻓﻌﻰ – 11 .ر ﺳ ـ ـ ــﺎم ﻓــﺮ ﻧ ـﺴــﻲ
ً
 – 9ﺷـ ـ ــﺮب ﺛ ــﺎ ﻧـ ـﻴ ــﺎ أو راﺣﻞ – أﻟﻢ.
ً
ً
ﺗـ ـﺒ ــﺎﻋ ــﺎ – ﻣـ ـ ـ ّـﺲ ﻣ ـ ّـﺴ ــﺎ
ً
ً
ﺳﺮﻳﻌﺎ وﺧﻔﻴﻔﺎ.
 – 01ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻷ ﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺰة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ – ﺷﺮﻓﺔ.
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ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

1

اﻟﺤﻠﻮل

1

 – 1ﻣـ ـﻄ ــﺮب ﺳ ـﻌ ــﻮدي
ﻛﺒﻴﺮ – إﺣﺴﺎن.
 – 2ﻓﻨﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﺷﻬﻴﺮ.
 – 3ا ﻧ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮف – أ ﻟـ ــﻒ
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻮت واﺳـ ـﺘ ــﺄﻧ ــﺲ
ً
– ﺻ ـ ــﺎر رﻗـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻧــﺎﻋــﻢ
اﻟﻤﻠﻤﺲ.
 – 4ﺗﺎﺟﺮ ورق – ﻧﻮﺗﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ.
 – 5ﻣﺮﻓﺄ ﻓﻲ إﻧﻜﻠﺘﺮا.
 – 6ﺣ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎرة ﺻ ـﻠ ـﺒــﺔ
ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺼﻮان – ﺗﻜﻠﻢ
– ﻣﺨﺎﻳﻂ.
 – 7ﺧ ـ ـﺼـ ــﺐ – ﺟـ ــﺮذ
ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – ﺣﺒﻠﻰ ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء.
 – 8ﻣﺮﻓﺄ أﻣﻴﺮﻛﻲ.
 – 9ﻳﻨﺰع ﺷﻌﺮ اﻟﺠﻠﺪ
– أﺣ ـ ــﺪ أﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻧ ـ ــﻮح –
ﺳﺮﻋﺔ.
 – 10ﻣﻨﺎص – ﺣﺎﺟﺔ –
ّ
ﺣﻈﺮ وﺣﺮم.

3

3

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

ً
أﻓﻘﻴﺎ:

9

8

5

ﻧﻮع
ﻣﻜﻮن
ﻋﺠﻴﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺔ

رﺧﺼﺔ
ﺑﻼد
ﺳﻼم
ﺗﻔﺼﻴﻞ

ﻣﻄﺎر
ﻣﻔﺘﺎح
ﺧﻴﺎر
ﺻﻮاب

ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺷﺎﺣﻨﺔ
ﺻﻮرة
ﻣﺎذا

5
8

6

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4248اﻟﺠﻤﻌﺔ  18أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019م  19 /ﺻﻔﺮ 1441ﻫـ

ﻓﻠﻚ
اﻟﺜﻮر

اﻟﺤﻤﻞ

ً

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺣــﺎول اﻻﻃــﻼع أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻬﻨﺘﻚ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﻠﻚ ﺣﻠﻴﻔﺎ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺘﻚ ،وﻳﻔﺘﺢ اﻷﺑﻮاب أﻣﺎﻣﻚ.
ً
ً
اﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺎ :ﺗـ ـﻌـ ـﻴ ــﺶ ﺟ ـ ـ ـ ــﻮا ﻣــﻦ
اﻟﺴﻌﺎدة واﻟـﺘـﻔــﺎؤل ﻓــﻲ أﺣﻀﺎن
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

ً

ﻣﻬﻨﻴﺎ  :اﻷ ﻣ ــﻮر اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـ ــﺮﻏ ـ ــﺐ ﻟـ ـﻜـ ـﻨ ــﻚ ﻗ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻋ ـﻠــﻰ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﺠﺄة ﻓﻲ اﻟﻐﺮام
ً
وﺗﻨﺴﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻜﻦ ﺣﺬرا.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﻳـﺘــﻮﻗــﻊ اﻟـﻔـﻠــﻚ ﺑﻌﺾ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﻊ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.38 :

ً

ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺠﻨﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﺮﺿﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻲ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﻼم داﺧﻞ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻔﻠﻚ إﻟــﻰ اﻣﺘﺤﺎن
ﻗﺮﻳﺐ ﺗﻤﺮ ﺑﻊ ﻋﻼﻗﺘﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗــﻮﺳــﻊ داﺋـ ــﺮة ﻣـﻌــﺎرﻓــﻚ
وﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ آﻓﺎق ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.39 :

اﻟﺠﻮزاء

ً

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﺋﻠﺔ وﻻ ﺗﺘﺮك
ً
ﻟﻚ ﻣﺠﺎﻻ ﺑﺒﺮاﺣﺔ أو اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺣ ــﺎول أن ﺗﺠﺪ اﻟـﺴـﻠــﻮى ﻓﻲ
ﻋــﻼﻗ ـﺘــﻚ اﻟـﻌــﺎﻃـﻔـﻴــﺔ ﻓــﺎﻟـﺤـﺒـﻴــﺐ ﻃــﻮع
ﻳﺪﻳﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ أﻣﺮ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻳﺜﻴﺮ
ﻓﻀﻮﻟﻚ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﻘﻠﺐ إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.53 :

اﻟﻌﻘﺮب

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻛﻲ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ
إﻟﻴﻚ ﺑﻞ اﺑﺤﺚ أﻧﺖ ﻋﻨﻬﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺼﺎب ﻓﺠﺄة ﺑﺎﻟﻐﺮام ﻓﺈن
ً
ﻛﻨﺖ ﻣﺘﺰوﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺴﻼم.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﺪع ﻣﺰاﺟﻚ اﻟﺴﻮداوي
ﻳ ـﺘ ـﻐ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮك ﻓــﺎﻟــﺪﻧ ـﻴــﺎ
ﺑﺨﻴﺮ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.44 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن
ً

ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮ أﺟ ـ ـ ـ ــﻮاؤك وﺗ ـﺼ ـﺒــﺢ
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻳـﻐــﺪو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟـﻴــﺪا ﻣﻊ
اﻟﻐﻴﺮ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗــﺮﺿــﻰ ﺑــﺪﻋــﻮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﺬﺑﺔ ﺳﺘﺬﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻤﺮك.
ً
ً
ً
ﺗﺮاﺟﻌﺎ
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗﻌﻴﺶ ﺣــﺰﻧــﺎ أو
ً
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻟﻜﻨﻪ أﻣﺮ ﻣﻮﻗﺖ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

ً

ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ ﺷ ــﻲء ﻣــﻦ اﻟ ـﻬــﺪوء
وﺗﻨﻈﻴﻢ أوﺿﺎﻋﻚ ﺑﺪون ﺑﻌﺜﺮة.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﺤﻮل إﺣــﺪى اﻟﺼﺪاﻗﺎت اﻟﻰ
ﺣﺐ ﺟﺎرف وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑــﺄﺷـﺨــﺎص ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ
ﻳـﺜـﻴــﺮون اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ وﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻊ أﺣﺪﻫﻢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.28 :

اﻷﺳﺪ

ً

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻷن اﻟﻔﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﻚ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :رﺑ ـﻤــﺎ ﺗـﻤــﺮ ﺑـﻔـﺘــﺮة ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ
ﻣﻤﻴﺰة وﻳﻬﺘﻒ ﻗﻠﺒﻚ ﻷﺣﺪﻫﻢ.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﺳــﺎﻳــﺮ أﺟـ ــﻮاء ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ
ّ
وﺗﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ ﻟﺘﺨﻔﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻨﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.27 :

اﻟﺠﺪي

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﻣ ـﻄ ـﻠــﻮب ﻣ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﺔ ﻓﻲ
ّ
اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻋﺪم اﻟﺘﺼﻠﺐ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺗﻀﻊ ﺣــﺪا ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ
ﱢ
ﺗﺼﻮب ﻣﺼﺎرﻫﺎ ﺑﺤﺴﻢ.
ﺣﺪﻳﺜﺔ أو
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﻋ ــﻼﻗ ــﺎﺗ ــﻚ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ
ﻣــﺰدﻫــﺮة وﺗــﺆﺛــﺮ إﻳـﺠـ ً
ـﺎﺑــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻜﻒ اﻷﻓــﻼك ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻛﺴﺘﻚ
ً
وﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻦ اﻹدارة واﻟﺰﻣﻼء.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺴﻤﻊ ً
ﺑﻮﺣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻦ
ً
اﻟﺠﻨﺲ اﻵﺧﺮ ﻟﻜﻨﻚ ﻻ ﺗﻌﻴﺮه اﻟﺘﻔﺎﺗﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﺮوﺷﺎت ﻣﻨﺰﻟﻚ أو
ﺳﻴﺎرﺗﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﺪﻟﻮ

ً

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻣﻬﻨﻴﺎ  :اﻟﻤﻬﺎرة ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪة
ً
ﺟﺪا واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة ﻓﻴﻪ ﺗﻮازﻳﻬﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻌﻴﺶ روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻫﺎدﺋﺔ
و ﺟـﻤـﻴـﻠــﺔ و ﺗـﺒـﻨـﻴــﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻜﻤﺎ
ً
ﻣﻌﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻟﺒﺎﻗﺘﻚ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺗﺘﺮك ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ّ
ً
ﻣﺤﺒﺒﺎ.
ﺻﺪى
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.56 :

اﻟﺤﻮت

ً

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻌﻤﻠﻚ
ﺗﺠﻌﻠﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﺤﻴﺎﺗﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
إﻻ ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻮﻛﺐ اﻟﺤﺐ ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ً
اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﻨ ـﺨ ـﻔــﺾ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــﺎت
وﻳﺘﻘﻠﺐ ﻣﺰاﺟﻚ رﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ أﺣﺪ
اﻟﻤﻘﺮﻳﺒﻦ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.22 :

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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١٧

»اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ« ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻓﺮﻗﺔ ﻏﻨﺎء ﺑﺮازﻳﻠﻴﺔ
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺖ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺒﻜﺮ ،وﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺬوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ( ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻮرﺗﻮن راﺑﻴﺴﺘﺎ ،ﻓﺮﻗﺔ
"أﻣﻮاج اﻟﺒﺮازﻳﻞ" اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ.
و ﻛـ ــﺎ ﻧـ ــﺖ ﻣ ــﺆ ﺳـ ـﺴ ــﺔ ور ﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ د .ﺣﻨﺎن اﻟﻤﻄﻮع دﻋﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟـﻤـﻄــﺮﺑــﺔ ﻛــﺮﻳــﺲ دﻳ ــﻼﻧ ــﻮ ،ﻟــﻼﺳـﺘـﻤـﺘــﺎع ﺑـﻴــﻮم
ﺑــﺮاز ﻳـﻠــﻲ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ وا ﻟـﺜـﻘــﺎ ﻓــﺔ ،ﻛﺠﺰء
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻷﺧﻀﺮ.
وﺗﺆﻣﻦ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟـﻤـﺒـﻜــﺮ ﺑـ ـﻀ ــﺮورة أن ﺗ ـﺘــﺎح ﻟــﻸﻃ ـﻔــﺎل ﻓــﺮﺻــﺔ
اﻻﻃ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻰ وﺗ ـﻘــﺎﻟ ـﻴــﺪ وﺛ ـﻘــﺎﻓــﺎت

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وأن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻓﻬﻢ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ وﺗﻘﺪﻳﺮه ،إذ إن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﺤﻤﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﺮاث اﻟﺸﻌﻮب ،اﻷﻣﺮ
ً
ً
اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ راﺑﻄﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ً
ﺧـﺘــﺎ ﻣــﺎ  ،ﺷـﻜــﺮت إدارة ا ﻟـﻤـﺠـﻤــﻮ ﻋــﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺘﻔﺎﻧﻴﻦ واﻟﻄﻼب اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ وﻓﺮﻗﺔ "أﻣﻮاج
اﻟ ـﺒ ــﺮازﻳ ــﻞ" ﻣ ــﻊ ﻛــﺮﻳــﺲ دﻳ ــﻼﻧ ــﻮ ،ﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﻢ
ﻣــﻮاﻫـﺒـﻬــﻢ ،واﻟــﺬﻳــﻦ ﺳــﺎﻫـﻤــﻮا ﻓــﻲ إﻧ ـﺠــﺎح ﻫــﺬا
اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ.

اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺗﻘﺪم ﻓﻘﺮة ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻷﺧﻀﺮ
ِ

ﻓﻘﺮة ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻃﻔﺎل

إﻃﻼع اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

١٨

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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»اﻹﺧﻮة اﻟﺤﺴﻦ« ﺗﻄﺮب ﺑﻤﺰﻳﺞ ﻓﺮﻳﺪ أﻧﺪﻟﺴﻲ وﺷﺮﻗﻲ
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ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻔﻞ اﻹﺧﻮة اﻟﺤﺴﻦ

ﻋﺰة إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ اﻣﺘﺰﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎ روح
اﻟﻌﺼﺮ وأﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻷﻧﻐﺎم اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﺼﻮت اﻟﺮﺧﻴﻢ،
اﻧﻄﻠﻖ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول،
ﺣﻔﻞ »اﻹﺧﻮة اﻟﺤﺴﻦ«
ﺑﻌﻨﻮان »ﻫﻨﺎ واﻵن« ،ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺿﻤﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺪار
اﻵﺛﺎر اﻟـ .٢٥

ﻋ ـﺒــﺮت ﻓــﺮﻗــﺔ "اﻹﺧ ـ ــﻮة اﻟﺤﺴﻦ"
ﻋــﻦ اﻧـﻔــﺮادﻫــﺎ ﺑﻠﻮن ﻓﻨﻲ وﻣﻮﻫﺒﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ واﻟـﻌـﺸــﺮﻳــﻦ ﻟـ ــﺪار اﻵﺛ ــﺎر
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻪ،
ﺑ ـﻌــﺪ ﺣـﻔـﻠـﻬــﺎ اﻷول ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗﻤﻴﺰ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ،أﻣﺲ
اﻷول ،ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ وﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮع ﺑـﻴــﻦ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤـﻌـﻴــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺮب واﻷﺟ ــﺎﻧ ــﺐ
ً
وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ اﻟـﺠــﺎﻟـﻴــﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻓﻲ "اﻹﺧﻮة اﻟﺤﺴﻦ"
ً
ً
ﻣﺰﺟﺎ ﻓﺮﻳﺪا ﺑﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ
اﻷم واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﻘﻴﻢ.
أﻣ ـ ــﺎ اﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻣــﻦ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻃـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ واﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ
اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎد إﻟﻰ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑ ـﺴــﺎط ﺳـﺤــﺮي
راﻗ ـ ـ ــﺺ ،ﻟ ـﻴ ــﺲ ﻓ ـﻘ ــﻂ ﻟ ــﻼرﺗ ـﺒ ــﺎط
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
ً
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدا
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮت اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺴﺎس
واﻟ ـﻤ ـﻔ ـﻌ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ واﻟـ ـﻘ ــﻮة

ﻟﻤﻄﺮب اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻋﺎزف اﻟﻐﻴﺘﺎر
"ﻋ ـ ـﻠـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺴـ ــﻦ" اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي أﺑ ـﺤ ــﺮ
ﺑ ـﻴــﻦ اﻹﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻗ ــﺎرب ﻫ ــﺎدئ وﻋـﻠــﻰ وﻗ ــﻊ أﻧـﻐــﺎم
اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ.
وﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻊ اﻟﺤﻔﻞ ﻛﻤﺎ
ﺗـﻔــﺎﻋــﻞ اﻟ ـﻌــﺎزﻓــﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣــﻊ ﻣﺎ
ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
وأﻟ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎن ﻷﻏـ ـﻨـ ـﻴ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻘ ــﺪﻳ ـﻤ ــﺔ
واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﺻ ــﺮة ،ﻓــﺎﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ﺗـﻤــﺎﻳــﻞ،
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻮت ﺗﺼﻔﻴﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر
وﺗﺮدﻳﺪ اﻷﻏﻨﻴﺎت ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﺷﺪﻳﺪ.

»ﻫﻨﺎ واﻵن«
وﻗـ ــﺪﻣـ ــﺖ "اﻹﺧ ـ ـ ـ ــﻮة اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﻦ"
ً
ً
ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ أﺷﻬﺮ أﻏﻨﻴﺎﺗﻬﺎ،
واﻓ ـﺘ ـﺘ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻞ ﺑــﺄﻏـﻨـﻴـﺘـﻬــﺎ
اﻟـﺸـﻬـﻴــﺮة " ،"mi Lunaﺛــﻢ "ﻫﻨﺎ
واﻵن" ا ﻟـ ـﺸـ ـﻬـ ـﻴ ــﺮة ،و ﺗ ـﺘ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺖ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎت
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﻮﻋـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ
وأﺑﺮزﻫﺎ "،"More than feeling
و" ،"Yo te quieroو"،"La dona
و" "Viento del arenaﻟﻔﺮﻳﻖ

" ،"Gipsy Kingsو"Como el
 "aguaﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻄ ــﺮب اﻹ ﺳـ ـﺒ ــﺎ ﻧ ــﻲ
"."Camaron
ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﻞ أﻏﻨﻴﺔ
" ،"Rey del mundoﻟ ـ ـ "Kings
 ،"of the worldو"Solo quiero
 ،"mirarteو" "Muhye elhawaأو
"ﻣـﺤـﻴــﻲ اﻟ ـﻬ ــﻮى" ﺗــﺮاﺛ ـﻴــﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻔﺮج ،و"،"Ya omri
و" While my guitar gently
 ،"weepsو"Here comes the
"sunﻟـ ـ " ،"Beatlesو"،"Zors night
و" "Delailaﻟـ" ،"Tom Johnsواﻧﺘﻬﺖ
اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺄﻏﻨﻴﺔ "More real than
 "realityأو "واﻗﻌﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ".

إﺷﺎدة اﻟﺤﻀﻮر
وﻟ ـ ــﻢ ﻳ ـﻨ ـﺘ ــﻪ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ ﺑ ــﺎﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺎع
اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻟﻮﺻﻼت
اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺑﺪأت ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
إﺷﺎدة اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ واﻟﺤﺮص
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﻞ
اﻟﻤﻤﻴﺰ ،ﻣــﻊ اﻟـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻬﻢ ،ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ

ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وإﻣﻜﺎن
ﺗﺠﺪد اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
وﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬ ــﻮر ﺑـﻄــﺮﻳـﻘـﺘــﻪ
اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ﺗ ـﻔ ــﺎﻋ ـﻠ ــﻪ ﻣـ ــﻊ ﻣــﺎ
ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻔﺮﻗﺔ وﺗﺸﻮﻗﻪ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ
واﻟـﻘــﺎدم ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﻔﻼت
ً
اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـﺴ ــﺮح ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﻴ ــﺮﻣ ــﻮك
اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻔﺮﻗﺔ
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح واﻹﻗﺒﺎل
اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﺣﻔﻠﻬﺎ اﻷول.
وﺗ ـ ـﺘـ ــﺄﻟـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻗـ ــﺔ اﻟ ـﻐ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ "اﻹﺧ ـ ــﻮة اﻟ ـﺤ ـﺴــﻦ" ﻣﻦ
اﻷﺧ ــﻮﻳ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﻦ وﻫـﻴـﺜــﻢ
اﻟﺤﺴﻦ ،وﻋ ــﺎزف "اﻟـﺒـﻴــﺰ" ﺳﺘﻴﻔﻦ
ﻧﻌﻴﻢ ،وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻰ
آﻟﺔ "اﻟﻜﺎﺧﻮن" اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻷﺻﻞ.

أﻟﺒﻮم ﺟﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛــﺪ اﻟﻤﻄﺮب ﻋﻠﻲ
اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﻦ ﻟـ ــ"اﻟـ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ﺳ ـﻌــﺎدﺗــﻪ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﻞ واﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻀ ـ ــﻮر اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰ
ً
واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﻞ ،ﻣﻘﺪﻣﺎ
اﻟ ـﺸ ـﻜــﺮ ﻻﺳ ـﺘ ـﻀــﺎﻓــﺔ ﻓــﺮﻗ ـﺘــﻪ ﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺮح ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﻬﻤﺔ وﻣﺘﺠﺪدة.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺪ ﻟ ـﻄــﺮح
ﺛــﺎﻧــﻲ أﻟ ـﺒــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـﻔ ــﺮﻗــﺔ ،ﺑ ـﻌــﺪ أن
ﺻـ ــﺪر اﻷﻟ ـ ـﺒـ ــﻮم اﻷول ﻓ ــﻲ 2017
ً
ﺑﻌﻨﻮان "ﻫﻨﺎ واﻵن" ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ
ً
ﺟﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻏﻨﻴﺎت اﻷﻟﺒﻮم
ٍ
اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﻗﺒﻪ ﺟﻤﻬﻮره.
وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن اﻷﻟ ـﺒ ــﻮم ﻳﻀﻢ
ﺣﻮاﻟﻲ  12أﻏﻨﻴﺔ ،ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ
ً
ً
ﻃﺮﺣﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺗ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ـﻤ ــﺎ ﻃ ــﺮﺣ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ ﻣــﻦ
أﻋـﻤــﺎل ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ وﻟ ــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣﻤﺎ
اﻧـﻌـﻜــﺲ ﻋـﻠــﻰ اﺣـﺘـﻔــﺎﻟـﻴــﺔ اﻷﻟ ـﺒــﻮم
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ
ً
ﻋـﻘــﺐ إﻃ ــﻼﻗ ــﻪ ،وﺣ ـ ــﺎزت ﺣ ـﻀــﻮرا
ً
ﻛﺜﻴﻔﺎ ،ﻣــﺎ ﻳــﺪﻓــﻊ ﻻﺧـﺘـﻴــﺎر أﻋﻤﺎل
ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰا ﻓﻲ اﻷﻟﺒﻮم
اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ.

ﺣﻔﻞ دﺑﻲ
ورﻏﻢ إﺣﻴﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ً
اﻟـﺤـﻔــﻼت ﻣﺤﻠﻴﺎ ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺘﺴﻦ
ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻟﺨﺮوج ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ

ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ رﻏـ ــﻢ أداﺋـ ـﻬ ــﺎ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
واﻟﻤﺘﻘﻦ ،إذ أوﺿﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ
ً
أن اﻟ ـﻔــﺮﻗــﺔ ﺗـﻠـﻘــﺖ ﻋ ــﺮﺿ ــﺎ ﻹﺣـﻴــﺎء
ﺣ ـﻔــﻞ ﺑ ــﺪﺑ ــﻲ ﻟ ـﻜــﻦ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﺮض.
وﻋـﺒــﺮ ﻋــﻦ ﺳـﻌــﺎدﺗــﻪ ﺑـﻤــﺎ ﻗﺪﻣﻪ
ﻣﻦ أﻋﻤﺎل رﻏﻢ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻜــﻮﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  2015وﻃــﺮﺣــﺖ
أول أﻟﺒﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  2017وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟﺤﻴﻦ وﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
وﻋـ ـ ـ ــﻦ ﺳـ ـ ــﺮ إﺟ ـ ـ ــﺎدﺗ ـ ـ ــﻪ اﻟـ ـﻐـ ـﻨ ــﺎء
ﺑ ــﺎﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻛـ ـﺸ ــﻒ اﻟـ ـﻤـ ـﻄ ــﺮب
ﻋ ـﻠــﻲ اﻟ ـﺤ ـﺴــﻦ أﻧ ــﻪ ﻳـﻐـﻨــﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻹﺳـ ـﺒ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ــﺄﺛـ ــﺮا ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻠ ــﻮن
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺴﺎﺣﺮ اﻟﺬي
ً
اﺳﺘﻬﻮاه ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ رﻏﻢ
ﻋ ــﺪم ﻣـﻌــﺮﻓـﺘــﻪ ﺑــﺎﻟـﻠـﻐــﺔ اﻷﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ
ﻓ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ــﺎس ﻓ ـﻬــﻮ ﺣ ــﺎﺻ ــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻹﻋﻼم ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ
ﺛــﻼث ﺳـﻨــﻮات ﻓـﻘــﻂ ،ﻣــﻊ اﺣﺘﺮاﻓﻪ
اﻟﻐﻨﺎء ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.

دراﻣﺎ وواﻗﻌﻴﺔ ورﺳﻮم ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ راﺑﻊ أﻳﺎم »اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ«

ﺧﺒﺮﻳﺎت
»إن ﺑﺎرادوﻛﺲ«
ﺑﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ  ٣٠ﻓﻴﻠﻤﴼ رواﺋﻴﴼ
ﺗﻤﺜﻞ  ١١دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺪورة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻬﺮﺟﺎن "اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ"
ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ
اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻴﻮم وﺣﺘﻰ
 ٢٥اﻟﺠﺎري وﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪث.
وﺗﺘﺜﻤﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "إن ﺑﺎرادوﻛﺲ"
ﻟﻠﻤﺨﺮج ﺣﻤﺪ اﻟﺼﺮاف
اﻟﺬي دﺧﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ
 ١٩٨ﻓﻴﻠﻤﴼ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻰ
إدارة اﳌﻬﺮﺟﺎن واﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﻌﻤﻴﺮي.
وﺗﺪور ﻗﺼﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳌﻔﻌﻤﺔ
ﺑﺎﻹﺛﺎرة ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﺤﺎول ﻓﻚ
ﻟﻐﺰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ
اﳌﺠﻬﻮﻟﺔ.
واﺧﺘﺎرت ادارة ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء أن ﺗﻮﻛﻞ
ﻣﻬﻤﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ
اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﻓﻼم
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ إﻟﻰ اﳌﺨﺮج
اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﺎزي
وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻞ
اﳌﺼﺮي ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
واﳌﺨﺮج اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺎﺳﻢ
ﺣﻮل واﳌﻤﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﺳﻬﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺎرة اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﻧﺎﺟﻲ.

ﻋﺼﺎم ﻛﺎرﻳﻜﺎ ﻳﻄﺮح
ﺳﻨﻐﻞ »ﻣﻮﻧﺎﻟﻴﺰا«

اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻋﺮض ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ أﻓﻼم اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺼﻐﺎر
•

ﻓﻲ راﺑﻊ أﻳﺎﻣﻪ ،ﻋﺮض اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰة واﻟﻤﺨﺘﺎرة واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ُ
ﺷﻬﺪ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻧﺨﺒﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﺗ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮﻋـ ـ ـ ــﺖ اﻷﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم ﺑـ ـﻴ ــﻦ
اﻟﺪراﻣﻴﺔ ،واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ،
واﻹﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ،
وﺗﻮزﻋﺖ ﺑﻴﻦ أﻓﻼم
اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ،
وأﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم اﻟـ ـﻨ ــﺎﺷـ ـﺌ ــﺔ
واﻟﺼﻐﺎر ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة.
وﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ
ﺳـﻴـﻨـﻤــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن
ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﺔ اﻷﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم
اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﻴــﺮة ،ﻓـﻴـﻠــﻢ "ﻟــﻢ
أﻋﺪ أﻛﺘﻢ" ،ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺔ
اﻹﻣ ـ ــﺎراﺗ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺎﺑ ــﺔ
ﻣـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮﺿ ـ ـ ــﻲ،
وﻳـ ـ ــﺮوي اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ ﻗﺼﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣـ ــﺮﻳـ ــﻢ ،اﻟ ـﺘ ــﻲ
أﻣ ـﻀــﺖ ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ وﻫــﻲ
ﺗـ ـﺨـ ـﻔ ــﻲ أﺻـ ـ ـ ـ ــﻮل أﻣـ ـﻬ ــﺎ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟـﻴـﻬــﺎ ﻣـﺼــﺪر ﻋ ــﺎر ،ﻓﻔﻲ
ﻣﻠ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺼﻖ ﻓﻴﻠﻢ »أﻧﺎ اﻟﻤ

ﻮت«

اﻟﻬﻨﻮد ﻣﻦ اﻟﺨﺪم ،وﺣﻴﻦ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ
ً
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ.
ً
وﻗﺪﻣﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻠﻢ
"ﻣ ـﺴ ـﺤــﻮر" ،ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟـﻬـﻨــﺪي ﺳﻮﻫﻴﺖ
ﺧ ــﺎﻧ ــﺎ ،وﺗ ـ ـ ــﺪور أﺣـ ــﺪاﺛـ ــﻪ ﺣـ ــﻮل رﻳـﺘـﺸــﻲ
وﻋـﻤــﺮان ،وﻫﻤﺎ ﺻﺪﻳﻘﺎن ﻳﺤﺒﺎن ﻗــﺮاءة
ﻗﺼﺺ اﻟﺮﻋﺐ .وذات ﻳﻮم ﺗﺘﺤﻮل اﻹﺛﺎرة
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺸﻌﺮان ﺑﻬﺎ إﻟﻰ رﻋﺐ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
ُ
وﻋــﺮض ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻠﻢ "أﻣــﻮر ﻻ ﻧﺘﺤﺪث
ﻋﻨﻬﺎ" ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ دان ﺟﻮﻫﺎن
ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺳﻔﻴﻨﺴﻮن ،وﻳﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﻓﺘﻰ
ﻣــﺮاﻫــﻖ ﺗﻠﻘﻰ إﺻــﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎدث راﺣــﺖ
ً
أﻣﻪ ﺿﺤﻴﺘﻪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻏﺎﺿﺒﺎ
ً
وﻋــﺎزﻻ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺷﻌﻮره
ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ أﻧﻪ ﻧﺠﺎ وأﻣﻪ ﻻ.
ً
وﻋـ ـ ــﺮض اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ،ﻓـﻴـﻠــﻢ
"ﺗﻔﺎﺣﺎت وﺑﺮﺗﻘﺎﻻت" ،ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ،
روﻛﺸﺎﻧﺎ ﺗﺒﺴﻢ ،وﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻋﺮض
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﻴﻠﻢ "ﺣﺮق" ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﺴﻌﻮدي
ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،اﻟ ــﺬي ﻳـﺤــﺎول ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻪ
اﻟﻤﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﻟﻲ ﻋﻨﻖ ﻋﺒﺎرة "ﺣﺮق" ً
ً
ﻣﺴﺘﻮى آﺧﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ ،إذ
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ رﺟﻠﻴﻦ ﻫﻤﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻟﻜﻦ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ زﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ!
أﻣ ــﺎ ﻓﻴﻠﻢ "ﻃـﺒـﻴـﺒــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻴــﺔ" ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ أرﻧﺎو ﻏﻮدﻳﺎ ﻣﻮﻧﺘﻴﺴﻴﻨﻮس،

وﻳﺘﻨﺎول ﻓﻴﻠﻢ "اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺮ"،
ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻣــﺎدﻟـﻴــﻦ ﻫــﻮﻣــﺎن،
ً
ﻗﺼﺔ ﺷﺎب اﻋﺘﻨﻖ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺧﻴﺮا
ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﺼﻼة
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺠــﺪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳــﻮاﺟــﻪ ﺻــﺪاﻣــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت.
أﻣ ــﺎ ﻓـﻴـﻠــﻢ "ﻓ ــﻮﻳ ــﺲ ﻧـ ــﻮت" ،ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟــﻮﻟــﻮة ﻋـﺒــﺪاﻟــﻮاﺣــﺪ ،ﻓﻴﺤﻜﻲ
ﻗﺼﺔ ﺣﺴﻴﻦ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
وﻛــﺄﻧــﻪ ﻣـﻨــﺰﻟــﻪ ،إذ ﻳـﻌــﺎﻧــﻲ ﺟـ ــﺮاء ﻣــﺮض
ُﻋـ ـﻀ ــﺎل ،وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم ﺟ ـﻬ ــﺎز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟـﺨــﺎص ﺑــﻪ ،ﻟﺮﺻﺪ أي أﻓـﻜــﺎر ﻗــﺪ ﺗﺨﻄﺮ
ﺑﺒﺎﻟﻪ.

ﻓﻴﻠﻢ »روﻳﺎ«
وﻳﺴﻠﻂ ﻓﻴﻠﻢ "روﻳﺎ" ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻛــﺎرﻟــﻮس ﻣﻨﻴﺮ ﺣ ـﻴــﺪاﻣــﻮس ،ﻋﻠﻰ روﻳــﺎ
اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻴﺎﻓﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ واﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻟﺘﻜﺘﺸﻒ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ

»آﺛﺎر ﻣﺨﺎﻟﺐ«
وﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ /اﻟﻬﻨﺪي
اﻟﻤﺸﺘﺮك "آﺛﺎر ﻣﺨﺎﻟﺐ" ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻧﻴﺒﻴﻮﻻ ﻛﺎرﻛﺎدا ﺣﻮل
اﻟﻔﺘﺎة ﻣﻴﺸﻴﻞ وﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ
وﺣــﺪﻫــﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟـﺤـﻴــﻮاﻧــﺎت اﻟﻀﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ.

ﻓﻴﻠﻢ » 27ﺷﻌﺒﺎن«
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻋـ ـ ــﺮض اﻟـ ـﻤـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن ﻓ ـﻴ ـﻠ ــﻢ "27
ﺷ ـﻌ ـﺒ ــﺎن" ،ﻟـﻠـﻤـﺨــﺮج اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﻠﻤﺎن ،واﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻟﻌﺎم  2005ﻟﻴﺤﻜﻲ
ﻗﺼﺔ ﻟﻘﺎء ﻋﺎﺷﻘﻴﻦ ﻷول ﻣﺮة ،ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ
ﺳﺒﻘﺖ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ووﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻳﻠﻘﻲ ﻓﻴﻠﻢ "دﻟﻴﻞ
اﺳـﺘـﺨــﺪام اﻟـﻘــﻮاب اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ" ،ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺔ

»أﻧﺎ اﻟﻤﻮت«
وﻓـ ــﻲ ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ "أﻧـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮت" ،ﻟـﻠـﻤـﺨــﺮج
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي ﻳــﺎﺳــﺮ ﻋــﺪﻟــﻲ ﻳـﻨـﺘـﻬــﻲ اﻷﻣ ــﺮ
ﺑﺨﺎﻟﺪ ﻓــﻲ أﺣــﺪ أﻗـﺴــﺎم اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ ،وﺣﻴﻦ
ﻳﺒﺪأ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺑﻘﺴﻮة،
ﻳﺒﺪأ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺴﻮق ﺣﺠﺠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮت.

»اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ«
أﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻠ ــﻢ "اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮ" ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺨــﺮج
اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻬﺪ ،ﻓﻴﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
وﻋﻤﺮ ،داﺧﻞ زﻧﺰاﻧﺔ اﻟﺴﺠﻦ ،واﻷﺣﺎدﻳﺚ
اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ
ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ "ﻣﺮﻳﻢ"
ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎدي ﻳﺴﺮد
ﻗﺼﺔ "ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ" ،وﻫﻲ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺷﺎﺑﺔ
ﻣﻮﻫﻮﺑﺔ ،ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق.

ﺳﺠﻞ اﳌﻄﺮب ﻋﺼﺎم
ﻛﺎرﻳﻜﺎ أﻏﻨﻴﺔ ﺳﻨﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻌﻨﻮان »ﻣﻮﻧﺎﻟﻴﺰا« ،ﻣﻦ
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻼح،
وأﻟﺤﺎن وﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺼﺎم
ﻛﺎرﻳﻜﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻌﴼ
ﺟﺪﻳﺪﴽ وﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ،وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺘﻢ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮب
ﺑﺎﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ً
وأﺣﻴﺎ ﻛﺎرﻳﻜﺎ أﺧﻴﺮﴽ ﺣﻔﻼ
ﻏﻨﺎﺋﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﻔﻼت
اﻟﺼﻴﻒ  ،٢٠١٩وﻗﺪم ﺧﻼﻟﻪ
ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ أﻏﺎﻧﻴﻪ اﳌﻤﻴﺰة
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة أﺑﺮزﻫﺎ
»ﺷﻨﻜﻮﺗﻲ«.
آﺧﺮ أﻋﻤﺎل ﻛﺎرﻳﻜﺎ أﻏﻨﻴﺔ
»أﻧﺎ ﻟﻮ« ،ﻟﻠﻤﻄﺮﺑﺔ زﻳﻨﺔ
اﻟﺪاودﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺖ ﺑﻬﺎ
اﻟﻐﻨﺎء ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻷول ﻣﺮة وﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺐ
ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ.

ﻗﻨﺪﻟﻔﺖ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟـ »dancing
»with the stars

»اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺤﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ أوﺗﺎر ﺗﺘﺤﺮك«
•

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

أﻋﻠﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺸﻤﻲ إﺻﺪارا ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮى اﻟﻨﻮر
ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻫﻮ رواﻳﺔ "ﺟﻨﺎح اﻟﺬل".
وﻗﺎل اﻟﻨﺸﻤﻲ ،ﻟـ"اﻟﺠﺮﻳﺪة"" ،ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻘﻴﺖ
ردود أﻓﻌﺎل ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻨﻜﻢ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  12إﺻﺪارا
رواﺋﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪأت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺎم  2004إﻟﻰ اﻟﻴﻮم،
وأﻗـ ــﺪم ﻟـﻜــﻢ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ إﺻ ــﺪاري
اﻟﺠﺪﻳﺪ )ﺟﻨﺎح اﻟﺬل( ،وأﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﺠﺪوا ﻓﻴﻪ
ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺴﺘﻔﺰﻛﻢ وﻳﻤﺘﻌﻜﻢ وﻳﻨﻘﻠﻜﻢ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ
آﺧﺮ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ
وﻗﻠﺒﻲ ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ".
ﻳﺬﻛﺮ أن آﺧﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺸﻤﻲ اﻟﺪراﻣﻴﺔ ﻛﺎن
ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺣــﺪود اﻟﺸﺮ" ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻘﺪﻳﺮة
ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻬﺪ ،واﻟ ــﺬي ﻋــﺮض ﺧــﻼل رﻣﻀﺎن
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻫﻮ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺪور
أﺣــﺪاﺛــﻪ ﺧــﻼل ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣــﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﻄﺮح ﻗﻀﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻷﺑﻨﺎء
ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ ،وارﺗﺒﺎط اﻵﺑﺎء
ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ دول أﺧــﺮى ،وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻔﺮ
اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮة ﻋﻤﻮﻣﺎ.
واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ إﺧــﺮاج أﺣﻤﺪ دﻋﻴﺒﺲ ،وﺷــﺎرك ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ،ﻣﻨﻬﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺴﻤﻲ،
واﻧﺘﺼﺎر اﻟﺸﺮاح ،وﺑﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻷﻣﻴﺮ ،وﻣﻴﺲ ﻛﻤﺮ،
وﺷﻴﻤﺎء ﻋﻠﻲ ،وﻫﺒﺔ اﻟﺪري ،وﻫﻨﺎدي اﻟﻜﻨﺪري،
وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮر ،وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺼﺎر ،وﻓﻬﺪ
ﺑﺎﺳﻢ ،وﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.

»اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺮ«

ً
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ :اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ٣٠ﺣﺮﻓﺎ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺸﻤﻲ ﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻟﻄﺮح »ﺟﻨﺎح اﻟﺬل«
•

ﻓﻴﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
إﻧﺠﺎز ﻃﺒﻲ ﻟﻤﺮﻳﻀﻬﺎ ،إﻻ أن اﻻﺳﺘﺴﻼم
ً
ﻟﻴﺲ ﺧﻴﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ.

"ﺳـﺒـﻘـﻴــﺎن" ﻋــﺪﻳـﻤــﻲ اﻟـﻤــﻼﻣــﺢ واﻟـﻤـﻌــﺎﻟــﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ.
أﻣ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻠ ــﻢ "ﻗـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺮات" اﻟ ــﺪﻧـ ـﻤ ــﺎرﻛ ــﻲ،
ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺘﻴﻦ ﻛﺎرﺳﺘﻦ ﻛﻴﺎرو وﺳﺎرة ﺟﻮي
ﺟﺎﻧﻐﻦ ،ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻗﻄﺮات اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ
ﺑﺸﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻦ وﻗﺖ رﺣﻴﻠﻬﺎ
ﻋﻦ اﻷرض.

ً
ً
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ رﻏﺪ اﻟﺒﺎرﻗﻲ ،ﻧﻈﺮة واﺿﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻪ ،وﻛﻴﻒ أن اﻟﺒﻴﺖ واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺰواج
ً
واﻟـﻌـﻤــﻞ ،ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺟ ــﺰءا ﻣــﻦ آﻟﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ،ﻟﺘﺼﻬﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺘﻬﺎ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺸﻤﻲ

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

أﻗﺎﻣﺖ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺑﻌﻨﻮان "أﺳﺮار اﻟﻠﻬﺠﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ" ،ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وأدارﻫﺎ
ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،وﺣﻀﺮﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ واﻷدﺑﺎء.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ  ،ﻗﺪم اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻧﺒﺬة ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ّ
ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ أﻟﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ،وأﺑﺮزﻫﺎ ﻛﺘﺎب
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،اﻟﺬي ﺣﺎز ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ
ً
ﻋﺎم  ،2013وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ إﺻﺪاراﺗﻪ "اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮة ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺤﻴﺎة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ" ،اﻟﺬي اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﺠﻠﺪات
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺮﺷﻴﺪ إن ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻪ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ،وﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ
ً
"وأﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻟﺤﻦ وﺻﻮت ،وﺳﺎﺑﻘﺎ إذا ﺟﺎء ﺷﺨﺺ ﺑﺤﺪﻳﺚ أو
رواﻳﺔ أو ﺷﻌﺮ ﻳﺴﺄل ﻣﺎ ﻟﺤﻦ ﻓﻼن ،ﻓﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺤﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
ﻓﻴﻬﺎ أوﺗــﺎر ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺤﺮك ،ﺗﻌﺠﺰ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﻘﻬﺎ ،وذﻟﻚ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻠﻬﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ".
ً
أﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﻬﺠﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﻨــﺎ ،ﻗــﺎل اﻟــﺮﺷـﻴــﺪ" :ﻃﺒﻌﺎ
ً
اﻟﻜﻼم اﻵﺗﻲ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن اﺟﺘﻬﺎدات ،وأﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ
ّ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،واﺳﺘﻔﺪت ﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،ﻓﺎﻛﺘﻤﻠﺖ ﻟﺪي اﻟﺼﻮرة
ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻬﺠﺔ".
وﻋ ــﺮض اﻟــﺮﺷـﻴــﺪ ﻧـﺒــﺬة ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟـﻬـﺠــﺮات اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺑﻼدﻧﺎ ،وﻗﺴﻢ اﻟﻬﺠﺮات إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ،واﻟﺘﻲ
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻠﻬﺠﺔ ،ﻟﻴﻌﻠﻖ" :ﻫﻜﺬا ﺑﻨﻴﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻧﺸﺄت
ﻓﻲ ﻟﻬﺠﺎﺗﻬﺎ".
وأوﺿــﺢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،أن ﻫﻨﺎك ﻟﻬﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺜﻞ
ً
ﻟﻬﺠﺔ أﻫﻞ ﻓﻴﻠﻜﺎ ،ﻟﻬﺠﺔ ﺟﺒﻠﺔ وﺷــﺮق وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ
واﻟﻠﻬﺠﺎت ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور ،اﻷول اﻻﺳﻢ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮف،
ً
واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﻌﻞ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ ووﺻﻔﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ،

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻊ ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺎزﻣﻲ
ً
وﻟﻬﺠﺘﻨﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ،وإذا ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻜﻮن
ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ ﻟﻬﺠﺘﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺗﻄﺮق اﻟﺮﺷﻴﺪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ "ﺗﻘﺎﻟﻴﺐ" اﻷﺣﺮف ﻓﻲ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ وأن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺠﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ً
ﺗﺘﻜﻮن ﻣــﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺣــﺮﻓــﺎ ،وﻗ ــﺪم أﻣﺜﻠﺔ ﻣـﺘـﻌــﺪدة ﻧــﺎﻟــﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎن
اﻟﺤﻀﻮر وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ،واﻟﺒﻌﺾ ﺷــﺎرك ﻓﻲ ﻃــﺮح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت واﻟﺘﻲ
أﺟﺎب ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ ودﻗﻴﻘﺔ.
ً
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ،أﻓﺎد اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻮﺻﻞ ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة وأﻫﻤﻬﺎ أن اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺪﺛﺮ،
ﻟﻜﻦ أدﺧﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺠﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪﻳﻨﺎ "ﺗﻠﻔﻮن" وﻣﻦ ﺛﻢ "ﺗﻠﻔﻮن ﻧﻘﺎل" ،و"اﻵﻳﻔﻮن".

ﺗﺴﺘﻌﺪ اﳌﻤﺜﻠﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
دﻳﻤﺎ ﻗﻨﺪﻟﻔﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "DANCING
 ،"WITH THE STARSإذ
ﺑﺪأت اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﻣﺪرب
اﻟﺮﻗﺺ "ﺷﺎرك ﻣﻜﺮﻳﺲ"،
ﻟﺘﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮرة.
وﻟﻢ ﺗﻘﺮر دﻳﻤﺎ ،ﺧﻮض
ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻔﺎﺟﺊ ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﳌﻤﺜﻼت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺤﺮﺻﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺺ
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺴﺒﺎﺣﺔ،
وﻟﻴﺎﻗﺘﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺘﺄﻟﻖ وﺗﺒﺪع ﻓﻲ ﻫﺬه
اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ دﻳﻤﺎ ﻓﺎزت ﺑﺠﺎﺋﺰة
أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ دورﻫﺎ
ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "اﻻﻋﺘﺮاف" ،ﻓﻲ
ﺧﺘﺎم ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻟﺪول اﻟﺒﺤﺮ
اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ دورﺗﻪ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ.
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دوليات

ً
ً
ترامب إلردوغان :ال تكن شيطانا متصلبا أحمق
الرئاسية غير المعهودة  ....وأنقرة :ألقيناها في سلة المهمالت
الرسالة
ينتقد
الكرملين
•
ً
ً
• األكراد يطلبون ممرا إنسانيا من رأس العين ...وبغداد تجدد رفضها استقبال سجناء «داعش»

مع وصول نائبه مايك بنس
إلى أنقرة للدعوة إلى وقف
الهجوم المستمر منذ  9أيام
على الوحدات الكردية ،نشر
الرئيس األميركي دونالد
ترامب نص رسالته لنظيره
التركي رجب طيب إردوغان
حذره فيها من التوغل في ً
سورية ،قبل أن يشن هجوما
ً
الذعا على رئيسة مجلس
النواب نانسي بيلوسي.

بيلوسي
سياسية
مضطربة
من الدرجة
الثالثة صلوا
من أجلها
ترامب

في رسالة انتقدها الكرملين
ً
واعتبر لغتها غير معتادة أبدا
بين ق ــادة الـ ــدول ،ح ــذر الرئيس
األميركي دونالد ترامب نظيره
التركي رجب طيب إردوغان ،في
التاسع من أكتوبر ،من التوغل
ً
ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،قـ ـ ــائـ ـ ــا« :ال تـكــن
ً
متصلبا .ال تكن أحمق».
وف ــي رس ــال ـت ــه ،ال ـتــي نشرها
البيت األبيض ،أمس األول ،كتب
ترامب إلردوغان« :فلنتوصل إلى
اتفاق جيد! أنت ال تريد أن تكون
ً
مسؤوال عن ذبح آالف األشخاص
ً
وأنـ ــا ال أريـ ــد أن أكـ ــون م ـســؤوال
ع ــن تــدم ـيــر االق ـت ـص ــاد ال ـتــركــي،
ً
وســأفـعــل ذلــك وقــدمــت لــك مثاال
ً
بسيطا بقضية القس برونسون»،
ً
ً
مضيفا« :عملت جاهدا على حل
بعض مشاكلك .ال تخذل العالم.
يمكنك إبرام اتفاق عظيم».
وقال ترامب في الرسالة ،التي
دع ـم ــت مــوق ـفــه وت ــأك ـي ــد أنـ ــه لم
يمنح إردوغــان الضوء األخضر
لـ ـغ ــزو س ـ ــوري ـ ــة« :س ـ ـ ــوف يـنـظــر
إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا
ق ـمــت ب ــذل ــك ب ـطــري ـقــة صحيحة
وإنـســانـيــة ،وس ــوف ينظر إليك
إلى األبد كشيطان إذا لم تحدث
ً
األمور الجيدة ،فال تكن متصلبا.
ال ت ـكــن أحـ ـم ــق! ،وس ــأت ـص ــل بك
ً
الحقا».
وذكـ ـ ــر ت ــرام ــب أن ـ ــه أرفـ ـ ــق مــع
رس ــالـ ـت ــه ،الـ ـت ــي ت ـح ـمــل ت ــاري ــخ
ب ــدء عـمـلـيــة «ن ـبــع ال ـس ــام» ضد
ال ــوح ــدات ال ـك ــردي ــة ،نـسـخــة من
خ ـطــاب س ــري تـسـلـمــه م ــن قــائــد
قـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
(قسد) مظلوم كوباني أبدى فيه
استعداده للتفاوض مع إردوغان
وت ـقــديــم تـ ـن ــازالت ل ــم يـسـبــق له
تقديمها في الماضي.
ً
والح ـ ـقـ ــا ،ن ـق ـلــت ش ـب ـكــة BBC
عن مصادر في الرئاسة التركية
عـ ــن ط ــري ـق ــة ت ـع ــام ــل إردوغ ـ ـ ـ ــان

السعودية تدرس تجميد
زيادة رسوم المرافقين

قطر تلغي نظام
«الكفالة» للعمال األجانب

شاحنة تركية تنقل دبابات إلى سورية أمس (إي بي إيه)
م ــع رس ــال ــة ت ــرام ــب ،م ــؤك ــدة أنــه
ً
«رفـضـهــا قطعيا ووضـعـهــا في
سلة المهمالت».

نانسي بيلوسي
وف ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ــوم ن ـ ـشـ ــر ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة،
انسحب مسؤولون ديمقراطيون
مــن اجتماع مــع تــرامــب لمناقشة
سياسته بسورية وق ــراره سحب
القوات منها ،بعد أن توجه بكالم
ق ـ ــاس لــرئ ـي ـســة م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
نانسي بيلوسي ووصفها بأنها
«سياسية مضطربة مــن الــدرجــة
الثالثة».
وبعد االجتماع ،كتب ترامب في
تغريدة« ،نانسي بيلوسي تحتاج
إلـ ــى م ـس ــاع ــدة وب ـس ــرع ــة! إمـ ــا أن
ً
شيئا ما ال يعمل في عقلها أو أنها
ً
ببساطة ال تحب بلدنا» ،موضحا
أنها «انـهــارت بالكامل في البيت

األبيض اليوم .من الحزن .صلوا
من أجلها إنها إنسانة مضطربة
ً
جدا».
ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــة مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب،
ال ـ ـتـ ــي اخـ ـ ـت ـ ــار لـ ـه ــا ت ـ ــرام ـ ــب لـقــب
ً
«نانسي العصبية» ،اتهمته أيضا
«باالنهيار» في أول اجتماع بينهما
منذ إطالقها إجراءات عزله في 24
سبتمبر.

إيران وروسيا
وعشية لـقــاء وزي ــر الخارجية
األم ـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي بـنـيــامـيــن
نـتـنـيــاهــو لـمـنــاقـشــة ال ــوض ــع في
ســوريــة و«ال ـحــاجــة إل ــى مواجهة
سلوك النظام اإليــرانــي المزعزع
لالستقرار فــي المنطقة» ،حــذرت
ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـم ــان ـي ــة أنـجـيــا
ميركل ،أمس ،أن تعزيز دور روسيا

ً
ً
خالفة عباس تراوح مكانها ...و«فتح» تعتبره مرشحا وحيدا

بن سلمان خالل لقائه عباس في الرياض أمس
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـب ـ ــاس عــن
شكره وتقديره لمواقف المملكة
الداعمة للشعب الفلسطيني على
كل المستويات ،ووقوفها الدائم
إلى جانبه في مختلف محطاته
النضالية.
وت ـم ـثــل ال ـخ ـط ــوة ال ـس ـعــوديــة
المهمة في حال تم تفعيلها طوق
نجاة للسلطة الفلسطينية ،التي
تعاني أزمــة اقتصادية جعلتها
تعجز عن دفع رواتب موظفيها،

سلة أخبار

دعت لجنة االقتصاد والطاقة
في مجلس الشورى السعودي،
خالل مناقشتها التقرير
السنوي لوزارة التجارة
واالستثمار ،إلى التنسيق مع
الجهات ذات العالقة ،لدراسة
إمكانية إبقاء رسوم العمالة
على المرافقين وعلى الشركات
المقررة للعام المالي  ،2020عند
نفس مستوياتها لعام .2019
كما طالبت اللجنة وزارة
التجارة واالستثمار بدراسة
فعالية وكفاءة تطبيق نظام
مكافحة الغش التجاري،
وتطويره ،بما يكفل رفع
مستوى فعاليته.

إنشاء لجنة اقتصادية فلسطينية  -سعودية
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة وصـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت
ب ـ «ال ـتــاري ـخ ـيــة» لتخفيف األزم ــة
الخانقة التي تعيشها «السلطة»،
بـ ـع ــد وق ـ ـ ــف ال ـ ــدع ـ ــم األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
وتقلص عائدات الضرائب ،اتفق
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي األم ـي ــر
مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان م ــع الــرئـيــس
الفلسطيني محمود عباس على
إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
وم ـ ـج ـ ـلـ ــس أعـ ـ ـم ـ ــال سـ ـ ـع ـ ــودي -
فلسطيني.
وذكرت وكالة األنباء السعودية
«واس» أن ذلـ ــك جـ ــاء ب ـن ــاء على
المحادثات التي تمت بين العاهل
ال ـس ـعــودي الـمـلــك سـلـمــان وولــي
عهده وعباس ،واستجابة لرغبة
الرئيس الفلسطيني.
وأف ــادت «واس» بأنه تم خالل
المحادثات الرسمية بين األمير
مـ ـحـ ـم ــد وعـ ـ ـب ـ ــاس اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض
ت ـطــورات األحـ ــداث عـلــى الساحة
الفلسطينية والجهود المبذولة
ب ـشــأن ـهــا ،ب ـمــا ي ـض ـمــن ال ـح ـقــوق
المشروعة للشعب الفلسطيني
ف ـ ــي إق ـ ــام ـ ــة دول ـ ـت ـ ــه ال ـم ـس ـت ـق ـلــة
وعــاص ـم ـت ـهــا الـ ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة،
وج ـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـل ــك س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،خ ــال
مباحثات مــع عـبــاس بالرياض،
أمس األول ،وقوف المملكة الثابت
والداعم مع «الحق الفلسطيني».
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فــي وقــت تصر على رفــض خطة
الـ ـس ــام األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـم ـع ــروف ــة
ب ــ»ص ـف ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن» رغـ ــم ض ـغــوط
واشنطن.
إلــى ذل ــك ،أعـلــن عـضــو اللجنة
ال ـمــركــزيــة ل ـحــركــة ف ـت ــح ،حسين
ال ـش ـيــخ ،أن «ع ـب ــاس ه ــو مــرشــح
الـ ـح ــرك ــة ال ــوحـ ـي ــد الن ـت ـخ ــاب ــات
ا لــر ئــا ســة الفلسطينية» ،مضيفا
أن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــال ــي س ـي ـحــدد
مــوعــد االن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة

وإيران في سورية بشكل كبير بعد
انسحاب القوات األميركية.
واع ـت ـبــرت مـيــركــل أن العملية
ال ـتــرك ـيــة «م ــأس ــاة إن ـســان ـيــة ذات
ت ــداع ـي ــات جـيــوسـيــاسـيــة ك ـبــرى،
ولـهــذا السبب فــإن برلين فــي ظل
الـ ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة ل ــن ت ـ ــورد أي
أسلحة ألنقرة».
وبحسب الكرملين ،فإن الرئيس
فــاديـمـيــر بــوتـيــن سـيـبـحــث يــوم
الثالثاء مع إردوغان في سوتشي
ق ـل ـق ــه مـ ــن الـ ـع ــواق ــب اإلن ـس ــان ـي ــة
المحتملة لحملته المستمرة شرق
ً
الفرات ،مؤكدا أن موقف موسكو
معروف ولم يتغير.
وجـ ــددت الـخــارجـيــة الـســوريــة
رفضها وإدانتها للعدوان التركي،
معتبرة أنــه «رغ ــم سيل اإلدان ــات
الدولية ال يزال نظام إردوغان يزرع
الـمــوت والــدمــار وعــدوانــه الـغــادر
وليد األطماع التوسعية واألوهام

ال ـب ــائ ــدة وي ــؤك ــد أن ــه ف ــي مـصــاف
المجموعات اإلرهابية التي قدم
لها مختلف أشكال الدعم».

رأس العين
ووسط اتهامات اإلدارة الذاتية
لها بــاسـتـخــدام «أسـلـحــة حــارقــة»
ومطالبتها بفتح مـمــر إنساني
إلجالء المدنيين والجرحى ،حققت
القوات التركية والفصائل الموالية
لها ،أمس أول ،تقدم حقيقي داخل
مدينة رأس العين وباتت تسيطر
عـ ـل ــى نـ ـح ــو نـ ـص ــف م ـســاح ـت ـهــا،
بحسب المرصد السوري.
وبعد استقباله مستشار األمن
األميركي روبــرت أوبــرايــن ،سارع
وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ال ـت ــرك ــي خـلــوصــي
أكار إلى نفي اتهام اإلدارة الذاتية
بــاس ـت ـخــدام «األس ـل ـحــة المحرمة
كــالـفــوسـفــور والـنــابــالــم فــي رأس
ً
ال ـع ـيــن» ،مـتـهـمــا األك ـ ــراد أنفسهم
«باستخدام أسلحة كيماوية».
وفي حين دعت اإلدارة الذاتية
«ال ـعــالــم أج ـمــع إل ــى فـتــح تحقيق
رس ـ ـ ـمـ ـ ــي ودول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــال ه ـ ــذه
االنـتـهــاكــات» ،أكــد المرصد نــزوح
أكثر من  300ألف مدني منذ بدء
ال ـه ـج ــوم ،ف ــي «واحـ ـ ـ ــدة م ــن أكـبــر
م ــوج ــات ال ـن ــزوح خ ــال أس ـبــوع»
ً
منذ  ،2011موضحا أن أغلبيتهم
من الحسكة وكوباني وتل أبيض.
وبناء على طلب اإلدارة الكردية،
وسعت قوات الرئيس بشار األسد
انتشارها على أكثر من جبهة على
ط ــول ال ـح ــدود م ــع تــركـيــا وبــاتــت
موجودة في مناطق عدة أبرزها
مدينتا منبج وكوباني.
وقبل وصــول القوات السورية
إلى الحدود مع تركيا من منطقة
سوق الهال شمال كوباني ورفع
الـ ـعـ ـل ــم ف ــوقـ ـه ــا ،دمـ ـ ـ ــرت ال ـ ـقـ ــوات
ً
األم ـيــرك ـيــة م ـس ـتــودعــا لـلــذخـيــرة
ً
ً
وعـتــادا عسكريا ،قبل انسحابها
م ــن قــاعــدت ـهــا بـمـصـنــع «الف ـ ــارج»
لألسمنت في المدينة.

ووس ــط أن ـبــاء عــن تسلل نحو
ألف من عناصره من سنجار إلى
العراق ،أعلن «داعش» على تطبيق
ً
«تلغرام» أنه «حرر عددا» من النساء
«ال ـم ـس ـل ـمــات» ال ـم ـح ـت ـجــزات ،إثــر
هـجــوم شـنــه عـلــى مـقــر لـلــوحــدات
الكردية في محافظة الرقة.
وف ـ ــي ت ـ ـطـ ــور مـ ـي ــدان ــي أع ـق ــب
انصرافها لصد الهجوم التركي،
ق ـ ـ ـ ـ ــررت «قـ ـ ـس ـ ــد» تـ ـجـ ـمـ ـي ــد ك ــاف ــة
الـعـمـلـيــات ض ــد تـنـظـيــم «داعـ ــش»
وخالياه النائمة وقصر العمليات
على صــد هجماته ،مـشــددة على
أنها لن تسلم مسلحيه وعائالتهم
المعتقلين لديها ألي جهة أو إلى
تركيا أو الحكومة السورية حتى
في حال سيطرتهما على األرض.

محاكمة األجانب
وخـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر م ـش ـت ــرك مــع
نـظـيــره الـفــرنـســي ج ــان ولــدريــان،
رفض وزير خارجية العراق محمد
الحكيم إمكان استقبال ومحاكمة
«ال ــدواع ــش» األجــانــب ،بمن فيهم
ً
 60فرنسيا محتجزين بسورية،
ً
مشددا على أنه يتعين على دولهم
البالغ عددها  72التحرك بشأنهم.
وإذ أوض ــح الحكيم أن بـغــداد
قـ ــررت وبـشـكــل رس ـمــي اسـتـقـبــال
الـعــراقـيـيــن وأس ــره ــم ليحاكمهم
قضاؤها ،اعتبر لودريان أن أعداد
األجانب في سجون األكراد كبيرة
ومن مختلف الجنسيات والبد من
دعم أمن هذه السجون والمساعدة
ً
في تعزيز حراستها ،مؤكدا أن كل
من قاتل في الـعــراق وضــد شعبه
يجب أن يحاكم باآلليات القضائية
المناسبة بأقرب وقت.
وحذر لودريان من أن مكاسب
م ـحــاربــة اإلره ـ ــاب ف ــي  5سـنــوات
مـ ـه ــددة بـسـبــب ال ـت ــوغ ــل الـتــركــي
ً
بسورية ،مبينا أن هذا يتطلب عقد
اجتماع للتحالف الدولي لمواجهة
الخطر المحدق وعودة «داعش».
(عواصم  -وكاالت)

تفكيك شبكة ًدولية الستغالل
األطفال جنسيا

ً
ً
فرقة بريطانية  -أميركية توقف  337متورطا وتنقذ  23طفال

(واس)
والــرئــاس ـيــة ،عـقــب ان ـت ـهــاء لجنة
االنتخابات من التحضير لها.
وك ـ ـ ــان عـ ـب ــاس ع ـي ــن م ـح ـمــود
العالول نائبا له في قيادة «فتح»؛
لـكــن دون أن يـتـضــح إذا مــا كــان
يعده لخالفته مع تقدمه في السن،
وبعد فشل جهود عقد مصالحة
إلعادة القيادي المفصول محمد
دحالن للحركة.
(الرياض  -واس ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

أف ــاد مـحـقـقــون ب ــأن  337شخصا تــم القبض
عليهم بـعــد اسـتـيــائـهــم عـلــى واح ــدة مــن «أكـبــر
األسواق اإلباحية على شبكة اإلنترنت في العالم»،
ً
ويتعلق األم ــر بـمــوقــع «مــرحـبــا ب ــاألف ــام» ،الــذي
كــان يبيع مشاهد مـصــورة الع ـت ــداء ات جنسية
ضحاياها من األطفال.
وذك ــر مـســؤولــون أمـيــركـيــون ،أمــس األول ،أن
 337من المستخدمين المشتبه بهم تم اعتقالهم
فــي  38دول ــة ،وكـشـفــوا عــن  9لــوائــح اتـهــام بحق
صاحب الموقع جونج ووســون 23( ،عاما) ،من
كوريا الجنوبية.
وقالت فرقة عمل مشتركة ،أميركية  -بريطانية،
في مؤتمر حول العملية ،إن حوالي  23طفال تم
إنقاذهم يعيشون في الواليات المتحدة وإسبانيا
والـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة ،وك ــان ــوا ضـحــايــا االع ـتــداء
الجنسي مــن مستخدمي الـمــوقــع .وأك ــدت أنها
مستمرة في ّ
تتبع األطـفــال اآلخــريــن الذين تمت
مشاهدتهم في مقاطع الفيديو.
وت ــم ال ـت ـعــرف ع ـلــى الـمـشـتـبــه ف ـي ـهــم ،ب ـعــد أن
تتبعت وكاالت الجريمة معامالت العملة المشفرة
الخاصة بالموقع الذي تم تشغيله من سيول.
ووفق معطياتهم ،فإن الموقع يضم  200ألف
مقطع فيديو تم تنزيله جماعيا أكثر من مليون
مرة ،وتم إغالقه في العام الماضي ،بعد أن كشف
تـحـقـيــق بــري ـطــانــي م ــع أح ــد مــرت ـك ـبــي ال ـجــرائــم
الجنسية لألطفال عن وجوده.

وأوضحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة
فــي المملكة الـمـتـحــدة ،أن االع ـت ـقــاالت تـمــت في
الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة وإي ــرل ـن ــدا وأم ـيــركــا وكــوريــا
ال ـج ـنــوب ـيــة وأل ـم ــان ـي ــا وإس ـب ــان ـي ــا وال ـس ـعــوديــة
واإلمارات وجمهورية التشيك وكندا وغيرها.
وأضافت الوكالة البريطانية أن الموقع كان
«واحــدا من أول من عــرض مقاطع فيديو مثيرة
لــاشـمـئــزاز للبيع بــاسـتـخــدام عملة البيتكوين
المشفرة».
وي ـّ ـضـ ــم الـ ـم ــوق ــع م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـش ـب ـك ــات
المشفرة والمخفية داخــل جــزء مــن اإلنـتــرنــت ال
يمكن الوصول إليه عن طريق محركات البحث
التقليدية.
واكتشف المحققون البريطانيون الموقع في
إ ط ــار التحقيق بقضية ا لـعــا لــم الجيوفيزيائي
ماثيو فالدر الــذي يقضي عقوبة بالسجن مدة
 25عاما بعد اعترافه في عام  2017بارتكاب 137
جريمة ،بما فــي ذلــك التحريض على اغتصاب
أط ـف ــال وم ـش ــارك ــة ص ــور العـ ـت ــداء جـنـســي على
مولود جديد.
وفــي المملكة المتحدة ،ديــن بالفعل  7رجال
فيما يتعلق بالتحقيق ،بمن فيهم كايل فوكس
الذي حكم عليه بالسجن مدة  22عاما في مارس
الـمــاضــي بتهمة اغـتـصــاب صـبــي ع ـمــره خمس
سنوات ،وظهر على الموقع وهو يعتدي جنسيا
على فتاة بعمر  3سنوات.

صرح وزير العمل القطري
يوسف العثمان فخرو بأن
ً
بالده ستلغي تماما نظام
الكفالة على العمال األجانب،
الذي تنتقده المنظمات الدولية
المدافعة عن حقوق العمال.
وقال فخرو ،إن بالده ستضع
ً ً
أيضا حدا أدنى لألجور بداية
من عام .2022
ويمنع قانون «الكفالة» على
العمال األجانب مغادرة البالد،
أو تغيير العمل دون إذن مسبق
من صاحب العمل الكفيل.
ورحب مدير المنظمة الدولية
للعمل باإلجراءات القطرية
الجديدة ،واصفا نظام
الكفالة بأنه نظام لـ«العبودية
العصرية».

ملكة األردن ترد على
اتهامات برسالة مثيرة

ردت ملكة األردن ،رانيا
العبدالله ،على اتهامات
أصابتها ،خالل الفترة
الماضية ،السيما حول
أكاديمية «الملكة لتدريب
المعلمين» .وقالت الملكة ّ في
رسالتها «ظننت لبرهة أني
ّ
المتعمد بي بين
اعتدت الزج
الحين واآلخر ومن حيث ال
ً
أدري ،في نقاشات أخذت حيزا
في الرأي العام ،إلى أن جاءت
األزمة األخيرة ،ألجد نفسي
وسط عاصفة وحملة تشويه
غير متكافئة األطراف» .ودافعت
الملكة رانيا عن أكاديميتها،
قائلة إنها أطلقت مبادرات
لسد فجوات لمستها في البيئة
التعليمية ،مؤكدة أنها لم تكن
تهدف إلى «تبني المنظومة
التعليمية بأكملها أو تطبيق
حلول شمولية للتعليم ،فذلك
كان وسيبقى من مسؤولية
وزارة التربية والتعليم والتي
هي محط تقدير».

تونس :سعيد
ً
رئيسا دون طعون

أعلنت الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات في تونس ،أمس،
النتائج النهائية النتخابات
الجولة الثانية للرئاسية ،والتي
ثبتت فوز قيس سعيد بفارق
كبير عن منافسه نبيل القروي.
وأبقت الهيئة على النتائج
األولية بعد أن امتنع المرشح
الخاسر القروي عن تقديم أي
طعن في النتائج ،وتهنئته في
وقت سابق للمرشح الفائز
قيس سعيد .وحصل سعيد
على بنسبة  72.71في المئة من
أصوات الناخبين مقابل 27.29
في المئة للقروي.
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فصائل عراقية مقربة من إيران قمعت «احتجاجات تشرين»
توقيف مدون معروف ببغداد واغتيال صحافي وعائلته ...والصدر يدعو لعدم «تكميم» اإلعالم
أكد مسؤوالن عراقيان صحة
االتهامات التي وجهت إلى
فصائل عراقية مقربة من
طهران بالتورط في قمع
االحتجاجات الدامية بداية
الشهر الجاري ،التي اعتبرتها
طهران مؤامرة على العالقة
المميزة مع بغداد.

ف ــي أول إقـ ــرار ع ــراق ــي رسـمــي
بصحة التقارير التي أشارت إلى
تــورط فصائل عراقية مقربة من
إي ــران بقمع التظاهرات العنيفة
أول ال ـش ـه ــر ال ـ ـج ـ ــاري ،وت ـع ــرف
باسم «تظاهرات تشرين» ،نقلت
وكــالــة «رويـ ـت ــرز» عــن مسؤولين
أم ـن ـي ـيــن ع ــراق ـي ـي ــن ق ــول ـه ـم ــا ،إن
ال ـف ـصــائــل ال ـع ــراق ـي ــة ال ـمــدعــومــة
مــن ط ـهــران ن ـشــرت قـنــاصــة على
أسطح البنايات في بغداد خالل
أك ـثــر االح ـت ـجــاجــات الـمـنــاهـضــة
للحكومة دموية منذ سنوات.
وأشارت «رويترز» إلى أن هذا
اإلجراء ،الذي لم يسبق إعالن من
ق ـبــل ،أل ـقــى ال ـض ــوء عـلــى الـحــالــة
الفوضوية التي ســادت الساحة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،وس ــط
احتجاجات حاشدة أدت إلى مقتل
أكـثــر مــن  100شـخــص ،وإصــابــة
 6000في أسبوع واحد.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـصـ ــدران األم ـن ـي ــان
ل ـ ـ ــ»روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» إن قـ ـ ـ ــادة ف ـصــائــل
متحالفة مع إيران قرروا ،من تلقاء
أنـفـسـهــم ،الـمـســاعــدة فــي إخـمــاد
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة عـلــى
حكومة رئـيــس الـ ــوزراء العراقي
عــادل عبدالمهدي ،الــذي تحظى
إدارته ،منذ ان تولت السلطة قبل
ع ــام واح ـ ــد ،بــدعــم م ــن جـمــاعــات
مسلحة قوية مدعومة من إيران
ومن فصائل سياسية.
وأكد أحد المصدرين األمنيين
وجود «أدلة مؤكدة بأن القناصين
ك ــان ــوا ع ـن ــاص ــر م ــن ال ـم ـجــام ـيــع
المسلحة ،والذين يتلقون األوامر
من قادتهم بدال من القائد العام
للقوات المسلحة» .وتابع« :إنهم
ً
ينتمون إل ــى فصيل مـقــرب جــدا
من إيران».
وقال مصدر أمني عراقي آخر،
يحضر اجتماعات يومية الطالع
الـحـكــومــة عـلــى ال ــوض ــع األم ـنــي،
إن رجاال يرتدون مالبس سوداء
أطلقوا النار على المحتجين في
ال ـيــوم الـثــالــث مــن االض ـطــرابــات،
الــذي ارتـفــع فيه عــدد القتلى من
نحو  6إلى أكثر من  50قتيال.
وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر ال ـثــانــي أن
هؤالء المقاتلين يقودهم أبوزينب
الـ ــامـ ــي مـ ـسـ ــؤول أم ـ ــن «ال ـح ـشــد
ال ـش ـع ـبــي» ،وه ــو تـجـمــع معظمه
مــن ق ــوات شيعية شبه عسكرية

ّ
عناصر أمنية عراقية تفتش الزوار الشيعة في مدينة كربالء أمس (رويترز)
مدعومة من إيران .وقال المصدر
إن قــائــد «الـحـشــد» كـلــف بإخماد
االحتجاجات بواسطة مجموعة
م ــن قـ ــادة ك ـبــار آخ ــري ــن لفصائل
مسلحة.
و لـ ـ ـف ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـق ـ ـنـ ــا صـ ــة
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــوا م ـ ـ ـعـ ـ ــدات ات ـ ـصـ ــال
السلكي زودتهم بها إيــران ،ومن
الصعب تعقبها ،ما أتاح للفصائل
شبكة خاصة بها في األساس.
وقال دبلوماسي في المنطقة،
مطلع على عملية صنع القرار في
إيران ،إن مجموعة من كبار القادة
بالحرس الثوري اإليراني سافرت
إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ف ــي الـ ـي ــوم ال ـثــانــي
لالحتجاجات ،والتقت بمسؤولي
المخابرات واألمن العراقيين.
ول ـف ــت ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي إلـ ــى أن
ضباطا كبارا في الحرس الثوري
ي ـت ـم ـت ـعــون ب ـخ ـب ــرة ف ــي احـ ـت ــواء
االض ـطــرابــات الـمــدنـيــة اسـتـمــروا
بعد االجتماع في تقديم المشورة
للحكومة الـعــراقـيــة ،لـكــن لــم يتم
نشر أي جنود إيرانيين.
وروى أحـ ــد ك ـب ــار الـ ـق ــادة في
ف ـص ـي ــل مـ ــدعـ ــوم مـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــران ،إن
طهران كانت على تواصل وثيق

م ــع ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــي تـ ـح ــاول فــض
المظاهرات ،مشيرا إلى أن فصيله
لم يشارك في الجهود التي كانت
ترمي لوقف االحتجاجات أو ما
نتج عنها من عنف.
وصرح هذا القائد لـ»رويترز»:
«ب ـعــد يــوم ـيــن ،تــدخ ـلــوا وزودوا
الحكومة والمجاميع المسلحة
بمعلومات استخبارية».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارون
اإليرانيون أصــروا على أن يكون
لهم دور ،وحذرونا بأن استمرار
التظاهرات ،إذا لم يتم السيطرة
عليها ،فإنها ستقوض حكومة
عادل عبدالمهدي».
ونفى أحمد األسدي ،المتحدث
بــاســم الـحـشــد ،مـشــاركــة فصائل
الـحـشــد ف ــي قـمــع االح ـت ـجــاجــات.
وق ـ ـ ـ ــال ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ل ـ ـ ــ»روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز»:
«لـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك أي مـ ـ ــن ع ـن ــاص ــر
ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي ف ــي ال ـت ـصــدي
لـلـمـتـظــاهــريــن .لــم يـكــن هـنــاك أي
عنصر موجود في مناطق بغداد
أثناء التظاهرات».
ب ــدروه ،نـفــى الـمـتـحــدث باسم
وزارة الــداخـلـيــة الـعــراقـيــة سعد
م ـع ــن أن ت ـك ــون ق ـ ــوات األم ـ ــن قــد

اط ـ ـل ـ ـقـ ــت ال ـ ـ ـنـ ـ ــار م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ع ـلــى
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـجـ ـي ــن ،وات ـ ـه ـ ــم ع ـن ــاص ــر
وصفها بـ»الخبيثة» بالمسؤولية
عن ذلك.
وق ــال مـســؤول بمكتب رئيس
الوزراء في بيان لـ»رويترز» ،أمس
األول ،أن ــه سـيـكــون «م ــن المبكر
إلقاء اللوم على أي من األطــراف،
س ـ ــواء م ــن ال ـح ـشــد أو م ــن أفـ ــراد
األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة األخ ـ ـ ــرى قـبــل
االن ـت ـهــاء مــن الـتـحـقـيــق .لننتظر
نـتــائــج الـتـحـقـيــق ،وسـنـعــرف من
أعطى األوامر بإطالق النار».
ولم تخف إيران انزعاجها من
االح ـت ـجــاجــات ،ال ـتــي ردد بعض
المشاركين فيها شعارات معادية
ل ـه ــا .واع ـت ـب ــر م ــرش ــده ــا األع ـل ــى
علي خامنئي أن ما جرى مؤامرة
لـتـخــريــب ال ـعــاقــة الـمـمـيــزة بين
بغداد وطهران.

توقيف مدون
على صعيد آخر ،أثار توقيف
قـ ــوات ام ـن ـيــة ال ـنــاشــط وال ـم ــدون
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــروف شـ ـج ــاع
الخفاجي ،مدير صفحة «الخوة

النظيفة» على وسائل التواصل،
ً
سـ ـج ــاال ،ب ـعــد االع ـ ـتـ ــداءات الـتــي
شـمـلــت ع ـش ــرات وس ــائ ــل اإلع ــام
خالل التظاهرات.
وقال الناشطون إن قوة أمنية
اع ـت ـق ـل ــت ال ـخ ـف ــاج ــي مـ ــن م ـنــزلــه
واصـطـحـبـتــه إل ــى م ـطــار ب ـغــداد.
وق ـ ــال ال ـخ ـب ـيــر األمـ ـن ــي ال ـعــراقــي
هـ ـش ــام ال ـه ــاش ـم ــي ،ان م ــا ج ــرى
يناقض وعدا قطعة رئيس الوزراء
«ب ــإن ـه ــاء ال ـم ــاح ـق ــة وال ـم ـتــاب ـعــة
ً
لإلعالميين والمدونين» ،مضيفا
أن توقيف الخفاجي جرى «بدون
أوامر قبض وبطريقة مستهترة».

على سيارة العائلة عندما كانت
تسير بشوارع مدينة السليمانية
باإلقليم.
وأل ـم ـحــت جـمـعـيــة ال ــدف ــاع عن
حرية الصحافة في الـعــراق ،إلى
ً
أن اغتيال بابان قد يكون مرتبطا
بالخالفات السياسية الدائرة في
اإلقليم.
ج ــاء ذلـ ــك ،بـيـنـمــا أع ـلــن «بـيــت
اإلعـ ـ ــام الـ ـع ــراق ــي» ان ال ـع ـشــرات
مــن الصحافيين غـ ــادروا بـغــداد
وم ـ ـح ـ ــاف ـ ـظ ـ ــات ال ـ ـج ـ ـن ـ ــوب ب ـع ــد
التظاهرات ،متجهين نحو اقليم
كردستان أو الى خارج البالد.

اغتيال صحافي

الصدر

ومـ ـ ـس ـ ــاء أم ـ ــس األول اغـ ـت ــال
م ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــون م ـ ـج ـ ـه ـ ــول ـ ــون ل ـي ــل
األربـ ـع ــاء -الـخـمـيــس ،الصحافي
أمــانــغ ن ــوري بــابــان ،ال ــذي يعمل
فــي قـنــاة « »NRTالـكــرديــة بإقليم
كردستان العراق وزوجته ،التي
تعمل أيضا صحافية ،وطفلهما
الرضيع الذي يبلغ نحو عامين.
وبـحـســب وســائــل إع ــام محلية،
أطـ ـل ــق م ـس ـل ـح ــون  60رص ــاص ــة

من ناحيته ،شدد زعيم التيار
ال ـصــدري مقتدى ال ـصــدر ،أمــس،
على عــدم تكميم اصــوات اإلعــام
الحر.
وق ــال ال ـصــدر فــي تـغــريــدة« :ال
ي ـجــب أن تـكـمــم اص ـ ــوات اإلع ــام
الحر ،فأي اعتداء عليه من الدولة
قـمــع لـحــريــة ال ـصــوت الـمـعـتــدل»،
ً
مطالبا بـ«محاسبة المعتدين».
(بغداد  -رويترز)

برلين وباريس لطهران :تفاوضوا على ً«البالستي والنفوذ»

سلة أخبار
التعبئة مستمرة بعد ليلة
ثالثة من العنف في كاتالونيا

بعد ليلة جديدة من أعمال
العنف في كاتالونيا ،واصل
االستقالليون في المنطقة
أمس ،تعبئتهم لليوم الرابع
على التوالي ،احتجاجا على
إصدار القضاء اإلسباني
أحكاما قاسية على  9من
قادتهم .وكان الطالب مضربين
صباح أمس ،وقطعت الطرق
مجددا ،وأشعلت اإلطارات في
ّ
الشوارع «لشل» الحركة في
المدن ،استعدادا لمواصلة
المسيرات .والقى الرئيس
االنفصالي لكاتالونيا ،كيم
تورا ،الذي دان العنف ليال،
بعدما التزم الصمت ،خطاب
ّ
تحد للدولة اإلسبانية في
برلمان كاتالونيا .وقال« :ال
يمكن أن نسمح ألنفسنا
بالتراجع خطوة إلى الوراء».

ماكرون لعدم تعريض
الجمهورية لخطر الطائفية

انتقد الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون الجدل
ً
الذي أثير أخيرا بشـأن ارتداء
الحجاب في بالده ،بعدما
أعرب نائب يميني عن رفضه
لسيدة كانت ترتدي الحجاب
أثناء مرافقتها ألطفال في
رحلة مدرسية .وقال ماكرون:
«دعونا نقف معا ،وال ّ
نقسم
أنفسنا ،أوال وقبل كل شيء،
لنكافح التطرف في مجتمعنا.
دعونا نعمل لعدم تعريض
الجمهورية في أي وقت لخطر
الطائفية» .وتابع« :دعونا ال
نصم مواطنينا».
ِ

أوباما يدعو الكنديين
إلى التصويت للزعيم ترودو

• ظريف :لم ُيطلب مني خطف ابنة أوباما • روحاني يرأس اجتماعا حول «األمن السيبراني»
تضغط ألمانيا وفرنسا باتجاه دفع إيران
للتفاوض حول برنامج تطويرها للصواريخ
المثير لقلق ال ــدول الغربية ،وفــي مقدمتها
الواليات المتحدة التي تطالب بطرحه ،إضافة
إل ــى الـبــرنــامــج ال ـن ــووي وال ـن ـفــوذ اإلقـلـيـمــي،
ضمن مباحثات أوسع مع طهران.
وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،على
ضرورة التفاوض بشأن برنامج الصواريخ
اإليراني ،معربین عن قلقهما بشأن التوترات
المتزايدة في الشرق األوسط في بيان مشترك
أمــس األول .وأص ــدر الــرئـيــس والمستشارة
الـبـيــان فــي خـتــام اجـتـمــاع مشترك للوفدين
الـفــرنـســي واألل ـم ــان ــي ف ــي ت ــول ــوز ،ج ــاء فـیــه:
«إننا إذ نعيد التأكيد على االتفاق النووي،
ف ـن ـحــن م ـق ـت ـن ـعــون أنـ ــه م ــن ال ـ ـضـ ــروري فـتــح
مـفــاوضــات مــع إي ــران بـشــأن اإلط ــار الطويل

األجل للبرنامج ،وكذلك القضايا األمنية في
المنطقة ،خصوصا الـصــواريــخ والـقــاذفــات
األخرى» .كما دعا ماكرون وميركل إيران إلى
ً
«العودة فورا إلى التزاماتها في إطار االتفاق
ال ـنــووي» بعد سلسلة خـطــوات قلصت بها
القيود المفروضة على برنامجها ،في محاولة
ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى ال ـ ـ ــدول األوروبـ ـ ـي ـ ــة لـمـنـحـهــا
مكتسبات اقـتـصــاديــة بـمــواجـهــة العقوبات
األميركية.
كما أعربا عن قلقهما إزاء تصاعد التوترات
في المنطقة ،والهجمات األخيرة على منشآت
ً
النفط السعودية ،فضال عن التدابير المعرقلة
لحرية التنقل في مضيق هرمز.
ومع ذلك ،قال المسؤوالن األوروبيان إنهما
يريدان ،إلى جانب بريطانيا ،مواصلة الجهود
الدبلوماسية وتهيئة ا لـظــروف للحوار مع
األطراف المعنية بتوترات الشرق األوسط.

ً
والح ـق ــا ،رأى وزي ــر الـخــارجـيــة الفرنسي
جــان إيــف لــودريــان ،أن تخفيف حــدة التوتر
بين واشنطن وطهران يتم بعودة إيران إلى
الـتــزامـتـهــا ال ـنــوويــة وت ــراج ــع واش ـن ـطــن عن
العقوبات التي فرضتها عقب انسحابها من
االتفاق النووي العام الماضي.
في المقابل ،ترأس الرئيس اإليراني حسن
روحــانــي اجتماعا لألمن السيبراني للبنى
الـتـحـتـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع تــأكـيــد
أمـيــركــي بـشــن واشـنـطــن لـهـجــوم إلـكـتــرونــي
واســع على مؤسسات حيوية إيرانية عقب
االعتداء على منشآت النفط التابعة لشركة
«أرام ـ ـكـ ــو» بــال ـس ـعــوديــة سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي.
وكــانــت «ال ـجــريــدة» ان ـفــردت بنشر تفاصيل
الهجوم األميركي نقال عــن مـصــادر إيرانية
في  22سبتمبر.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــد مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر

ال ـخ ــارج ـي ــة ع ـب ــاس ع ــراقـ ـج ــي ،خـ ــال لـقــائــه
مسؤولة ســويــديــة ،أم ــس ،أن تنفيذ االتـفــاق
ال ـنــووي مــن جــانــب واح ــد فقط أمــر ال يمكن
ت ـب ــري ــره ،وصـ ــرح ب ــأن إي ـ ــران مـصـمـمــة على
اتخاذ الخطوات التالية لتخفيض التزاماتها
باالتفاق .ودعــا أوروبــا إلــى «تحمل تكاليف
إعادة بناء الثقة».
إلــى ذلــكّ ،
تسرب فيديو لوزير الخارجية
اإليــرانــي محمد ج ــواد ظــريــف يــرد فيه على
منتقديه بسبب «فشل االتفاق النووي» ،إثر
انسحاب الرئيس دونالد ترامب منه.
ُ
ويظهر الفيديو ظريف وهو يدافع عن عمل
فريق التفاوض الذي كان يرأسه ،مؤكدا أنه
فعل ما عليه فعله ،عبر ضمان توقيع الرئيس
األميركي السابق باراك أوباما على االتفاق
المبرم عام .2015
ُ
ويقول ظريف« :طلب مني أن أضمن توقيع

أوباما إللغاء العقوبات ،ففعلت .لم ُيطلب مني
خطف ابنة أوباما لتنفيذ االتفاق النووي».
ً
ً
ويحمل دفاع ظريف اعترافا ضمنيا بفشل
االتفاق في تحسين أوضاع البالد االقتصادية
بعد انـسـحــاب تــرامــب منه واعـتـمــاده حملة
«ضـ ـ ـغ ـ ــوط قـ ـ ـص ـ ــوى» إلرغـ ـ ـ ـ ــام طـ ـ ـه ـ ــران ع ـلــى
الـ ـتـ ـف ــاوض ب ـش ــأن م ـع ــاه ــدة ج ــدي ــدة تـشـمــل
تسلحها الـصــاروخــي وبرنامجها الـنــووي
ونفوذها بالمنطقة.
ف ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،أزاح ـ ـ ــت وزارة ال ــدف ــاع
اإليرانية الستار عن طائرة عسكرية للتدريب،
ط ـ ــراز «ي ــاسـ ـي ــن» ،ق ــال ــت إن ـه ــا م ـت ـط ــورة وتــم
تصنيعها بالكامل داخل البالد رغم العقوبات
األميركية.
(طهران ـ إرنا ،فارس ،أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

وفاة عضو بـ «الكونغرس»
في صلب تحقيق لعزل ترامب

واستخدام
فساد...
المجاملة
السيسي:
ً
اسمي مرفوض فأنا لم أجامل أحدا

تـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـضـ ـ ــو ال ـ ـ ـكـ ـ ــون ـ ـ ـغـ ـ ــرس
الديمقراطي البارز اياليجا كامنغز
الذي كان في صلب التحقيق الهادف
إلى عزل الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ،عــن  68عــامــا ،وفــق مــا أفــاد
مكتبه.
وت ـ ـ ــوف ـ ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـ ـ ــن م ــديـ ـن ــة
ب ــالـ ـتـ ـيـ ـم ــور ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى ج ــون
هوبكنز «بـسـبــب مـضــاعـفــات حالة
صحية مزمنة» ،من دون الكشف عن
سبب الوفاة.
وكان كامنغز شخصية مرموقة،
وت ــرأس لجنة اإلش ــراف واإلص ــاح،
واشـتـهــر بـقــامـتــه ال ـفــارعــة وصــوتــه
ال ـج ـهــوري وبــاغ ـتــه ف ــي الـخـطــابــة.
وكـ ـ ــان ف ــي ص ـل ــب ال ـت ـح ـق ـيــق ل ـعــزل
الــرئ ـيــس ،وت ـص ــادم مـعــه مـ ــرارا في
األشهر األخيرة.
وتحقق اللجنة في قضايا بينها
معاملة إدارة ترامب للمهاجرين على
الـحــدود مــع المكسيك ،ومساعيها
إلضــافــة س ــؤال ح ــول الجنسية في
عملية اإلحصاء العام المقبل.
وف ـ ـ ــي ي ــولـ ـي ــو وص ـ ـ ــف ال ــرئ ـي ــس
األ مـيــر كــي بالتيمور بأنها «مليئة
بالجرذان والقوارض» وغير صالحة

القاهرة تشرح موقفها من «أزمة النهضة» في واشنطن وبودابست
●

لعيش البشر ،وألقى بمسؤولية ذلك
على كامنغز ،الديمقراطي األميركي
من أصل إفريقي الذي مثل المدينة
التي تسكنها غالبية من السود في
«ال ـكــون ـغــرس» مـنــذ  .1996واق ـتــرح
ت ــرام ــب ع ـلــى كــام ـن ـغــز ق ـض ــاء وقــت
أطول هناك.
وكـ ـت ــب ك ــام ـن ـغ ــز ردا ع ـل ــى ذل ــك
«سـ ـي ــدي ال ــرئـ ـي ــس ،أنـ ــا أذه ـ ــب إل ــى
مـنــزلــي وإل ــى منطقتي يــوم ـيــا .كل
صباح أستيقظ وأذهب وأناضل من

أجــل جيراني .ويــرتــب علي واجبي
الــدسـتــوري اإلش ــراف على السلطة
ّ
الـتـنـفـيــذيــة .لـكــن واج ـبــي األخــاقــي
يـحـتــم ع ـلـ ّـي ال ـق ـتــال م ــن أج ــل أبـنــاء
دائرتي».
وكـ ــان كــام ـن ـغــز ،اب ــن ال ـمــزارع ـيــن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأج ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أك ـ ـث ـ ــر
الـ ـ ــدي ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــراط ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوذا ف ــي
«الـ ـك ــونـ ـغ ــرس» وح ـل ـي ـف ــا أس ــاس ـي ــا
لــرئ ـي ـســة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب نــانـســي
(واشنطن ـ أ ف ب)
بيلوسي.

القاهرة -حسن حافظ

دع ــا الــرئ ـيــس ال ـم ـصــري عـبــدالـفـتــاح
السيسي إلــى مكافحة ظاهرة منتشرة
في المجتمع المصري وهي «المجاملة»،
وق ــال فــي كـلـمـتــه بـحـفــل ت ـخــرج الــدفـعــة
األولى من كلية الطب بالقوات المسلحة،
أم ــس ،إن «الـمـجــامـلــة ف ـس ــاد ...لــو أنـتــوا
عــاوزيــن تـكــافـحــوا الـفـســاد ال تجاملوا
ً
أحدا».
وأض ــاف الـسـيـســي« :م ــن فضلكم أنــا
قلت لــو سمحتم مــا حــدش يجامل حد
باسمي ...أنا عمري ما جاملت مخلوق
أثناء خدمتي بالجيش».
فــي سياق آخــر ،وفــي خطوة جديدة
لشرح الموقف المصري أمام المجتمع
ال ــدول ــي ،ع ــرض وزي ــر ال ـم ــوارد المائية
وال ــري محمد عـبــدالـعــاطــي ،مقترحات
بــاده فيما يتعلق بــأزمــة ســد النهضة
اإلث ـيــوبــي أم ــام قـمــة بــوداب ـســت للمياه
ال ـت ــي ع ـق ــدت ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـم ـجــريــة
على م ــدار اليومين الماضيين لتكون
تلك هي الخطوة الثالثة لمصر لعرض
موقفها على المجتمع الدولي في األزمة

المتصاعدة في حوض النيل الشرقي.
وزارة الري ،قالت في بيان لها أمس،
إن عبدالعاطي «استعرض المقترحات
الـمـصــريــة فـيـمــا يـخــص قــواعــد الـمــلء
ً
وال ـت ـش ـغ ـيــل ،خ ـصــوصــا أث ـن ــاء ف ـتــرات
ال ـج ـفــاف ،بـمــا يـحـقــق مـصــالــح جميع
األط ـ ـ ـ ــراف» ،ك ـمــا ت ـط ــرق إلـ ــى «ال ــرف ــض
اإلثـيــوبــي لمناقشة أي قــواعــد ملزمة
ل ـل ـطــرف ـيــن ،ورف ـ ــض ال ـط ـلــب ال ـم ـصــري
بوجود وسيط دولي».
واألح ــد الـمــاضــي أبلغت الخارجية
المصرية سفراء دول ألمانيا وإيطاليا
والصين ،باالستياء من مواصلة شركات
هــذه الــدول في أعمال السد ،وسبق أن
أبـلـغــت الـقــاهــرة وزراء خــارجـيــة الــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،ب ــوج ــود
صعوبات في المفاوضات.
وفي وقت تسعى مصر لتكوين رأي
عــام دول ــي مــؤيــد لموقفها ،استعرض
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ،في
لقاء مع رئيس لجنة العالقات الخارجية
بـمـجـلــس ال ـش ـيــوخ جـيـمــس ريـ ــش ،في
واشنطن أمــس ،مستجدات أزمــة السد،
وشرح ما أبدته القاهرة من مرونة خالل

مراحل المفاوضات الممتدة ،وأوضــح
أن «الـشـعــب الـمـصــري لــن يقبل أن يتم
المساس بحقوق مصر في مياه النيل».
فـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،كـ ـش ــف ال ـج ـه ــاز
الـمــركــزي للتعبئة الـعــامــة واإلح ـصــاء،
ف ــي بـ ـي ــان ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي
للقضاء على الفقر ،عن زيادة في نسبة
الفقر في مصر بين عامي  2015و2018
بنسبة  4.7في المئة ،لتصل بذلك نسبة
الفقر في البالد إلى  32.5في المئة (أي
ح ــوال ــي  32.5م ـل ـيــون ن ـس ـمــة) وأرجـ ــع
نسبة ال ــزي ــادة إل ــى تــداعـيــات إج ــراءات
اإلصـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي ،ال ـت ــي تبنتها
الدولة وحصلت بموجبها على قرض
مــن ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي بقيمة 12
مليار دوالر.
ولفت البيان إلى أن زيادة عدد أفراد
األس ــرة ي ــؤدي إل ــى زي ــادة مـعــدل الفقر،
وإلى تراجع معدل الفقر في إقليم الوجه
القبلي (مدن الصعيد) في  2018إلى 51.9
في المئة رغم أنها تظل األعلى في البالد،
وش ــدد الـمــركــز عـلــى أن ــه ل ــوال منظومة
الدعم الغذائي ودعــم الطاقة «الرتفعت
النسبة أكثر».

دعا الرئيس األميركي السابق
باراك أوباما ،الكنديين إلى
منح والية ثانية لرئيس
الوزراء جاستن ترودو في
االنتخابات التشريعية التي
ستجرى في  21الجاري.
وكتب أوباما في تغريدة:
«كنت فخورا بالعمل كرئيس
مع جاستن ترودو» .وأضاف
«إنه زعيم يعمل بجد وفعال
ويعالج المشاكل الكبيرة مثل
ّ
التبدل المناخي».
وتابع« :العالم يحتاج اليوم
إلى قيادته التقدمية ،وآمل
من جيراننا في الشمال دعمه
لوالية جديدة».
ورد ترودو« :شكرا لك يا
صديقي ،نبذل جهودا شاقة
لمواصلة التقدم».

مقتل  5في كشمير
مع تصاعد العنف

في أكثر األيام دموية في
الشطر الهندي من كشمير منذ
إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي
لإلقليم المضطرب ،أعلنت
الشرطة أن مسلحين قتلوا
شخصين غير كشميريين ،في
حين قتلت قوات األمن ثالثة
أشخاص يشتبه بأنهم من
المتمردين.
وتخضع المنطقة ذات الغالبية
المسلمة إلجراءات أمنية
مشددة منذ  5أغسطس الفائت،
وسط مخاوف من اندالع
اضطرابات على خلفية قرار
الحكومة الهندية إلغاء الحكم
الذاتي بها.
ّ
الهندي
القرار
صدور
وقبل
ّ
المثير للجدل ،حذر زعيم
جماعة «حزب المجاهدين»،
رياض نايكو ،من أن الهنود
في اإلقليم المتنازع عليه
سيصبحون أهدافا مشروعا
إذا تم تغيير وضع المنطقة.

ةديرجلا
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رياضة
اليرموك ينشد النصر ...والعربي يواجه الشباب في الممتاز

ً
الكويت والقادسية يواجهان التضامن والساحل غدا
أحمد حامد

تعود عجلة الدوري الممتاز
الدوران اليوم،
لكرة القدم إلى ً
بعد توقف  19يوما بسبب
ارتباطات منتخب الكويت
بالمنافسات اآلسيوية المؤهلة
لمونديال قطر وكأس آسيا،
حيث يلتقي اليرموك مع
النصر ،والشباب مع العربي.

يـ ـتـ ـطـ ـل ــع فـ ــري ـ ـقـ ــا ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك
والعربي لكرة القدم إلى تحقيق
الـ ـف ــوز األول ب ـم ـشــواره ـمــا في
ال ـم ـم ـت ــاز ب ــال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي،
وذلــك عندما يــواجـهــان النصر
وال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب ،الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،ض ـم ــن
مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة،
والتي تستكمل غدا بمواجهتي
الكويت والتضامن ،والساحل
وال ـقــادس ـيــة ،وتـخـتـتــم بـعــد غد
بمباراة السالمية وكاظمة.
وك ـ ــان ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز قد
تـ ــوقـ ــف  19ي ـ ــوم ـ ــا ،ل ـم ـش ــارك ــة
منتخب األزرق في المنافسات
اآلس ـيــويــة الـمــؤهـلــة لـمــونــديــال
قطر  2022وكــاس آسيا ،2023
لتقتصر مشاركات الفرق على
مـســابـقــة ك ــأس االت ـح ــاد بــواقــع
مباراتين لكل فريق.
ويشهد ترتيب فرق الممتاز
وج ــود الـقــادسـيــة فــي الـصــدارة
بــالـعــامــة الـكــامـلــة  6ن ـقــاط من
مــواجـهـتـيــن ،وب ـف ــارق األه ــداف
ف ـ ـقـ ــط ع ـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ص ــاح ــب
الــوصــافــة ،وفــي الـمــركــز الثالث
يـ ـح ــل الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ب ــرصـ ـي ــد 4
نقاط ،ومن ثم كاظمة والشباب
والتضامن والساحل ،برصيد
 3نقاط لكل منهم ،وفي المركز

مباراتا اليوم
الوقت
5:45
8:00

امللعب
الصداقة والسالم
نادي الشباب

املباراة
اليرموك × النصر
العربي × الشباب

مباراتا الغد
الوقت
5:45
8:00

املباراة
التضامن × الكويت
الساحل × القادسية

امللعب
الكويت
علي صباح السالم

●

العبو العربي يجرون تدريبات إحماء قبل خوض مباراة سابقة
ال ـثــامــن ي ـحــل ال ـعــربــي بــرصـيــد
نقطة واحدة ،واليرموك والنصر
من دون نقاط.
في المباراة األولى يأمل أبناء
مشرف تحقيق نتيجة إيجابية
لتعويض البداية المخيبة ،بعد
الخسارة من الشباب وكاظمة،
وهــو ما ينعكس على منافسه
النصر الذي خسر في مواجهتي
الساحل والكويت.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ،ال ـ ــذي
ي ــدخ ــل الـ ـمـ ـب ــاراة ك ــام ــل ال ـع ــدد
دون أي غـ ـي ــا ب ــات ،أن مـهـمـتــه
لــن تـكــون سهلة أم ــام العنابي
ال ــذي ق ــدم مـسـتــوى مـقـبــوال في
الفترة األخيرة بمباريات كأس
االت ـحــاد ،األم ــر ال ــذي يستدعي
مجهودا مضاعفا من الالعبين.
وعلى الجانب اآلخ ــر ،تعول
كتيبة اليرموك بقيادة المدرب
ه ـ ــان ـ ــي ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ــروح

العالية ،والرغبة في النهوض
م ــن ج ــدي ــد ،ق ـب ــل الـ ــدخـ ــول فــي
دوامة الصراع مع فرق القاع من
أجل البقاء.
بينما تـبــدو كتيبة ا لـمــدرب
الـ ـت ــونـ ـس ــي ل ـط ـف ــي رح ـ ـيـ ــم فــي
وضـ ـعـ ـي ــة س ـي ـئ ــة فـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
الـمـمـتــاز ،بعد أن تلقى الفريق
خسارتين في مستهل مشواره
ف ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة أمـ ـ ـ ــام ال ـس ــاح ــل
والكويت.
وي ـبــرز فــي ص ـفــوف الـنـصــر،
ال ـم ـح ـتــرف ال ـس ـع ــودي تيسير
الـ ـج ــاس ــم ،وال ـب ـح ــري ـن ــي سـيــد
م ـهــدي ،إل ــى جــانــب الـعــديــد من
الالعبين المحليين.

البحث عن العودة
وفي مباراة العربي والشباب،
ي ـت ـط ـلــع ال ـف ــري ــق األخـ ـض ــر إل ــى

الكويت وقطر توقعان مذكرة تفاهم
إلنشاء أكاديمية أولمبية في الكويت
وقـعــت الـلـجـنــة األولـمـبـيــة الـكــويـتـيــة مــع نظيرتها القطرية
ومؤسسة سباير للتفوق الرياضي مذكرة تفاهم إلنشاء أكاديمية
رياضية أولمبية متعددة األلعاب في الكويت.
ووقع االتفاقية من الجانب الكويتي رئيس اللجنة األولمبية
الكويتية الشيخ فهد الناصر ومــن جانب قطر رئيس اللجنة
األولمبية القطرية الشيخ جــوعــان بــن حمد ورئـيــس مؤسسة
سباير هالل الكواري.
وتشمل مذكرة التفاهم بين الجانبين إنشاء مركز أولمبي
للطب الرياضي في الكويت يضم تخصصات الطب الرياضي
والـعـلــوم واألب ـحــاث السيما التشخيص والـجــراحــات الدقيقة
والتأهيل البدني.
ً
ً
وتتضمن ال ـمــذكــرة أي ـضــا ب ـنــدا يمكن االت ـح ــادات واألنــديــة
الرياضية الكويتية من االستفادة من البنية الرياضية التحتية
المتطورة في قطر عبر إقامة المعسكرات التدريبية على مدار
العام للنهوض الرياضي.
وتهدف المذكرة تحقيق التميز الرياضي وتطوير برنامج
رياضة الناشئين واستعمال التكنولوجيا الرياضية ودراسة
تطوير المنشآت الرياضة والعنصر البشري الرياضي.
(كونا)

الناصر وبن ثاني بعد توقيع مذكرة التفاهم

«أزرق اليد» يفتتح مشواره األولمبي أمام البحرين
يلتقي اليوم أزرق اليد مع
نظيره البحريني ضمن الجولة
األولى من المجموعة الثانية
في التصفيات اآلسيوية
المؤهلة ألولمبياد طوكيو
 ،2020التي ً تستضيفها
الدوحة حاليا.

●

الكويت اكتسح
سلة العربي

محمد عبدالعزيز

يستهل منتخبنا الوطني األول لكرة اليد مشواره
في التصفيات اآلسيوية المؤهلة ألولمبياد طوكيو
 ،2020والتى تستضيفها حاليا العاصمة القطرية
الدوحة ،في السادسة من مساء اليوم بمالقاة منتخب
البحرين ،ويسبقها في الرابعة عصرا مباراة أخرى
تجمع بين منتخبي كوريا الجنوبية وإيــران ،وتقام
المباراتان على الصالة الرئيسية بمجمع الدحيل
في افتتاح منافسات المجموعة الثانية للتصفيات.
ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق إنجاز تاريخي
بعد عودته إلى الساحة الدولية بعد غياب  4سنوات،
بسبب اإليقاف الدولي ،وحصد بطاقة التأهل
لألولمبياد طوكيو  ،2020وذلك للمرة الثالثة
ف ــي ت ــاري ـخ ــه ،ب ـعــدمــا ش ـ ــارك ف ــي دورت ـي ــن
أولمبيتين سابقتين األولي في دورة موسكو
ع ــام  1980والـثــانـيــة أتــاالنـتــا  1996وعــدم
اللجوء للملحق لصاحب المركز الثاني ،أو
الخروج خالي الوفاض من التصفيات.

الحلم األولمبي
ودائـمــا مــا تكتسب الـمـبــاراة االفتتاحية
أه ـم ـيــة وط ــاب ـع ــا خ ــاص ــا ،ل ـكــون ـهــا نقطة
االن ـطــاق لتحقيق الحلم األولـمـبــي ،لذا
سيسعى األزرق لتقديم أفضل ما لديه
وإظ ـ ـهـ ــار شـخـصـيـتــه م ـن ــذ ال ـب ــداي ــة،
وحصد أول نقطتين في المجموعة
ع ـلــى ح ـس ــاب أحـ ــد الـمـنـتـخـبــات
الـ ـق ــوي ــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــارة الـ ـصـ ـف ــراء،
وه ـ ــو ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـب ـحــري ـنــي،
وكذلك تحفيز الالعبين بشكل
كبير الستكمال بقية مشوار
التصفيات بنجاح.
وس ـي ـحــاول الـجـهــاز الـفـنــي لمنتخبنا سيال

بقيادة الفرنسي سيال استغالل معنويات العبيه
المرتفعة ،وحرصهم الشديد على تقديم أفضل ما
لديهم في أول ظهور لهم على الساحة القارية منذ
 4سـنــوات ،معتمدا على المستوى البدني والفني
الذي وصل اليه الالعبون نتيجة اإلعداد الطويل عبر
المعسكرين الخارجيين في صربيا وتركيا ،والذي
خاض خاللهما الالعبون عددا كبيرا من المباريات
التجريبية بهدف التطبيق الخططي والتكتيكي لطرق
اللعب التي سيعتمد عليها الفريق خالل التصفيات.
وسيكون الفرنسي سيال مطالبا بتوخي أعلى
درجات الحيطة والحذر من مفاجآت خصمه البحريني
الطامع كذلك في حصل نقاط اللقاء ،وتقديم أفضل ما
لديه في أول ظهور له في التصفيات.
ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي
سيال على تشكيلة تتكون من الشقيقين علي
وحسن صفر في حراسة المرمى ،وصالح
ال ـم ــوس ــوي ،وف ـ ــواز ع ـبــدال ـهــادي (عـبــدالـلــه
الغربللي) ،وعبدالرحمن البالول (عبدالله
العطية) ،ومشاري طه (عبدالله الخميس)،
ومحمد الغربللي (عبدالعزيز نجيب)،
عبدالعزيز الشمري.

الالعبون جاهزون
وق ــال مدير المنتخب األول
فهد الهاجري "البدايات دائما
صعبة ،لكن ّ
لدي ثقة كبيرة في
العـبــي األزرق ،خـصــوصــا بعد
اإلعداد المميز الذي حصلوا عليه
فــي الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،الالعبون
لديهم إص ــرار كبير على الظفر
بنقطتي الفوز ،حتى يكون دافعا
كبيرا لمواصلة المشوار وتحقيق
إن ـج ــاز تــاري ـخــي يـحـســب باسم
هذا الجيل.

ا لـ ـ ـف ـ ــوز األول ف ـ ــي ا ل ـم ـس ــا ب ـق ــة
ع ـلــى ح ـس ــاب أب ـن ــاء األح ـم ــدي،
لتعويض الخسارة األخيرة أمام
القادسية.
ويـ ـمـ ـن ــي األخ ـ ـض ـ ــر ال ـن ـف ــس
م ـ ــع م ـ ــدرب ـ ــه ال ـ ـصـ ــربـ ــي دراك ـ ـ ــو
نـ ـيـ ـسـ ـت ــرووفـ ـيـ ـت ــش ،ب ـت ـح ـق ـيــق
الفوز لضرب أكثر من عصفوف
بحجر واحد ،فإلى جانب حصد
النقاط الثالث ،ستترسخ اقدام
الـجـهــاز الفني الـجــديــد بقيادة
ن ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــروف ـ ـي ـ ـتـ ــش ،وس ـ ـت ـ ـهـ ــدأ
األوضــاع في القلعة الخضراء،
بـعــد ق ــرار اقــالــة م ــدرب الـفــريــق
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي خ ـ ـ ــوان
مارتينيز.
ويـعــول العربي على الكثير
م ــن األوراق ال ــراب ـح ــة ،السـيـمــا
الفترة السابقة ،وأثناء التوقف
ب ــرز اك ـثــر م ــن اس ــم ف ــي توليفة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب نـ ـيـ ـسـ ـت ــرووفـ ـيـ ـت ــش،

أمـثــال جمعة الـعـنــزي ومـشــاري
الكندري وبدر طارق ،الى جانب
السنوسي الهادي ،يوسف قلفا،
والصاعد الواعد بندر السالمة.
في المقابل ،فإن الشباب يدرك
ايـضــا ان الـعــربــي لــن يــرضــى إال
ب ـن ـق ــاط ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،ل ــذل ــك يـجــب
عـلـيــه ال ـح ــذر واس ـت ـغ ــال ال ـقــوة
الهجومية ا لـتــي يمتلكها ،بعد
أن أحــرز خمسة أهــداف فــي اول
مباراتين في البطولة.
ويـ ـب ــرز م ــن أبـ ـن ــاء األحـ ـم ــدي
م ــع مــدرب ـهــم خ ــال ــد الــزن ـكــي كل
مــن أحمد الزنكي وعبدالهادي
خميس ومحمد زينفر ،وهداف
الفريق بيراهيم.

القادسية يواجه الساحل
وفـ ـ ــي مـ ـب ــاري ــات الـ ـغ ــد ت ـبــرز
مــواج ـهــة ال ـم ـت ـصــدر الـقــادسـيــة

مـ ـ ــع الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــل ،ح ـ ـيـ ــث ي ـت ـط ـلــع
األصفر إلى الحفاظ على صدارة
ال ـت ــرت ـي ــب ،مـ ـع ــوال ع ـل ــى ت ـ ــوازن
صفوفه والقيادة الفنية للمدرب
االسباني فرانكو.
على الجانب اآلخر ،فإن مهمة
أصفر المنطقة العاشرة لن تكون
س ـه ـلــة ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،السـيـمــا
أن كتيبة ا ل ـمــدرب عبدالرحمن
العتيبي لــم تظهر فــي المباراة
األخيرة بالدوري أمام التضامن
بـ ــال ـ ـصـ ــورة ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان ع ـل ـي ـهــا
الفريق في أولى مواجهاته أمام
اليرموك.
وع ـلــى اس ـتــاد ن ــادي الـكــويــت
لن تكون مهمة اصحاب االرض
سهلة أمام التضامن ،حيث يأمل
األخـيــر فــي تحقيق مفاجأة من
العيار الثقيل أمام حامل اللقب،
للوصول إلى النقطة السادسة.

جابر الشريفي

ً
حـقــق فــريــق ال ـكــويــت ف ــوزا
ً
ك ـب ـي ــرا ع ـلــى ن ـظ ـيــره ال ـعــربــي
بنتيجة  ،64-120خالل المباراة
ال ـتــي جمعتهما أم ــس األول،
على صــالــة يــوســف الشاهين
بنادي كاظمة ،ضمن منافسات
ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة من
الدوري التمهيدي لكرة السلة،
والـ ـ ـت ـ ــي ش ـ ـهـ ــدت أي ـ ـضـ ــا ف ــوز
الجهراء على الصليبيخات -82
 ،61واليرموك على الشباب -85
 ،62وكاظمة على برقان .49-73
وب ـ ـهـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ت ـش ــارك
الكويت والـعــربــي فــي صــدارة
الترتيب العام برصيد  12نقطة
لـكــل منهما ،فــي حـيــن جــاءت
ال ــوص ــاف ــة ل ـفــري ـقــي ال ـش ـبــاب
والـيــرمــوك برصيد  11نقطة،
ثــم كاظمة والـجـهــراء برصيد
 9نـ ـق ــاط ،يـلـيـهـمــا ال ـقــادس ـيــة
وال ـقــريــن وب ــرق ــان بـ ـ  8نـقــاط.
جدير بالذكر أن نظام البطولة
ينص على تأهل أول ستة فرق
فــي ال ــدوري التمهيدي للدور
ال ـثــانــي ال ـ ــذي س ـي ـقــام بنظام
الـ ــدوري مــن قسمين ،على ان
يـتــأهــل أول أرب ـعــة ف ــرق منها
للمربع الذهبي الذي سيلتقي
فيه األول مع الــرابــع ،والثاني
مع الثالث ،ثم يتأهل الفريقان
الفائزان للنهائي الذي سيقام
بنظام الـبــاي أوف مــن ثالث
مباريات.
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ميسي :سأعتزل حينما أشعر بعدم القدرة
على اللعب ...واأللقاب الفردية ال تشغلني
ذكر ميسي نجم نادي برشلونة
أنه مازال يشعر بقدرته على
مواصلة اللعب ،بينما عبر عن
عدم رغبته في اإلشادة بنفسه
تاركا هذا األمر للجماهير.

استغل األرجنتيني ليونيل ميسي حصوله على جائزة الحذاء الذهبي
للمرة السادسة في مشواره ،ليتناول الواقع الرياضي ومستقبله ،في حوار
أجرته معه صحيفة "ماركا" ،أكد خالله أنه إذا شعر بعدم القدرة على اللعب
فسيكون أول من يطالب باعتزاله.
ً
وقال نجم برشلونة البالغ من العمر  32عاما ،ردا على سؤال حول إلى متى
يفكر في مواصلة اللعب "سأكتشف ذلك مع مرور الوقت .أنا شخصيا سأكون
أول من يقول هذا يكفي ،أو انني مازلت أشعر أنني بحالة جيدة لمواصلة
اللعب .سأكتشف األمر مع مرور األعوام".
وحول استهالله الموسم بإصابة في العضلة النعلية أبعدته عن المشاركة
فترة أطول عن المالعب ،وكيف يتحامل على جسده الذي قد يطالبه بفترة
راحة أكبر ،قال "هذا أمر صعب ،فذهنيا أشعر أنني بحالة جيدة ،وأن عمري
اليــزال  25عاما ،وأنني مازلت قــادرا على تقديم نفس األداء المعهود ،لكن
الجسد هو الــذي يقود ،وهناك ظــروف عليك أن تعتني فيها بنفسك بشكل
أكبر عن السابق ،أن تعد نفسك بشكل مختلف في التدريبات والمباريات".
وعن تحوله مع مرور الوقت ليصبح العب وسط قال "ال أعلم ،يعتمد األمر على
ظروف كل مباراة ،اآلن بوجه عام أصبحت أعود أكثر للخلف لتسلم الكرة ،ولكي
أكون على اتصال معها ومع العبي الوسط ،ال اعلم ماذا سيحدث في المستقبل".
وقال "البرغوث" ،الذي سجل  36هدفا الموسم الماضي ،ليتوج بالحذاء
تتويجه
الذهبي للمرة السادسة في مشواره والثالثة على التوالي إضافة إلى ّ
بجائزة "األفضل" من الفيفا هذا العام ،إنه ال يحب اإلشادة بنفسه "أفضل أن
يتحدث الناس عني ،أعلم من أنا وما فعلته وما أنا قــادر على فعله ،لكني
احتفظ بهذا لنفسي .بعدها لتقيمني الجماهير ،ال أحب الحديث عن نفسي،
لكني أحب ذلك عن المستوى الجماعي".

الرد على تصريح رونالدو
وعن رأيه في تصريح كريستيانو ،الذي طالبه فيه بالخروج من منطقة
األمان والرحيل عن برشلونة للعب في دوري آخر ،قال "كل شخص منا يبحث
عن أهدافه وخبراته .لم تكن لدي حاجة مطلقا للرحيل عن أفضل ناد في العالم
وهو برشلونة الذي استمتع فيه بالتدريبات والمباريات والمدينة .إنه ناد

رونالدينيو يشيد بمواطنه فينيسيوس
أكـ ـ ـ ــد الـ ـ ــاعـ ـ ــب ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي
السابق رونالدينيو ،أن مواطنه
الع ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد الـ ـش ــاب
فينيسيوس ،سينضم في وقت
قصير إلى قائمة أفضل العبي
كرة القدم في العالم.
وق ـ ـ ـ ــال رونـ ــالـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــو ،فــي
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة مــن
بـ ــو غـ ــو تـ ــا ،أ مـ ـ ــس األول ،قـبــل
مـ ـب ــاراتـ ـي ــن اس ـت ـعــراض ـي ـت ـيــن
يعتزم خوضهما في العاصمة
ال ـك ــول ــوم ـب ـي ــة (وك ـ ــال ـ ــي)" :ه ــو
(فـيـنـيـسـيــوس) ف ــي واحـ ــد من
أفضل األندية بالعالم .أعتقد
أنــه ســوف يكون بين األفضل
قريبا".
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أكـ ــد
رونــالــدي ـن ـيــو ،الـ ــذي تـ ـ ِّـوج مع
منتخب ال ـبــرازيــل بـمــونــديــال
 2002في كوريا واليابان ،أنه
يرى منتخب "السيليساو" في
تـطــور مستمر ،لــذا يتمنى أن
"يعود ليتوج بألقاب مهمة".
ووصــل رونالدينيو ،العب

غــريـمـيــو وبــرش ـلــونــة ومـيــان
وباريس سان جرمان السابق،
إلى بوغوتا ليخوض الخميس
مباراة استعراضية سيرتدي
خ ــال أح ــد شــوطـيـهــا قميص
إن ــدب ـن ــدي ـي ـن ـت ــي س ــان ـت ــا ف ـيــه،
وف ــي اآلخـ ــر قـمـيــض أتلتيكو
ناسيونال.
وب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــوجـ ـ ــه
رونــالــديـنـيــو إلــى كــالــي ،حيث
سيخوض مباراة استعراضية
أخ ـ ـ ـ ــرى األح ـ ـ ـ ــد بـ ـي ــن أمـ ـي ــرك ــا
وديبورتيفو كالي.
وعن الكرة الكولومبية ،قال
رونالدينيو إنه من المعجبين
بها.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـح ــدث
رون ـ ــال ـ ــدي ـ ـن ـ ـي ـ ــو ع ـ ـ ــن الـ ـنـ ـج ــم
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل ميسي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ل ـ ـ ـعـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــواره ف ــي
بــرشـلــونــة ،مــذكــرا أن ــه هــو من
مرر الكرة لقائد "البرسا" حاليا
حـتــى يـسـجــل أول أه ــداف ــه مع
الفريق الكتالوني.

رونالدينيو

وق ـ ــال ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد عن
العـ ـب ــي م ــرك ــز الـ ـجـ ـن ــاح الـ ــذي
كــان يلعب بــه" :أعـتـقــد أنــه من
المهم جدا لكل فريق أن يحظى
بالعب بهذه المقومات ،حتى
ي ـت ـل ـق ــى الـ ـمـ ـه ــاجـ ـم ــون ك ـ ــرات
جيدة".
(إفي)

متكامل جدا ،ودائما ما كانت أهدافي بداخله واضحة ،وهذا ال يجعلني أرغب
في الرحيل ألي مكان آخر".
وحــول فشله في التتويج بجائزة بوشكاش ألفضل هدف في العام رغم
فــوزه بكل الجوائز الفردية ،قــال "دائـمــا ما أقــول إن الجوائز الفردية ليست
أهدافي .ال أفكر في جائزة األفضل أو جائزة الكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي،
خصوصا أفضل هدف في العام ،إذا حصلت عليها فحسن ،وإذا لم أحصل
عليها فال يحدث شيء".
وبخصوص الفارق بين برشلونة اليوم والفريق الكتالوني في عهد المدرب
الـســابــق بيب غ ــواردي ــوال ،قــال "الحقيقة أنــه مــر الكثير مــن الــوقــت على رحيل
غوارديوال ،هناك العديد من الالعبين الجدد ،اعتقد أنه
اليزال يتبقى من تلك الحقبة ثالثة أو أربعة العبين
فقط ،الفريق تأقلم مع الالعبين الموجودين في
كل موسم".

شتيغن ونوير
من جانب آخــر ،كشف ميسي عن
دبلوماسيته خــال رده على ســؤال
عن المقارنة بين زميله حارس المرمى
مارك أندري تير شتيغن ،وحارس مرمى بايرن ميونخ األلماني مانويل نيوير.
وتألق تير شتيغن على مدار السنوات األخيرة في حراسة مرمى برشلونة،
لكنه أبدى امتعاضه في الفترة الماضية من استمرار جلوسه احتياطيا لنيوير
في المنتخب األلماني (مانشافت).
وأش ــار ميسي" :كــل منهما حــارس مــرمــى عظيم كما تتشابه سماتهما.
يتشابهان إلى حد كبير".
وأضاف" :يقرأ كل منهما المباراة بشكل رائع ،ويمكن لكل منهما التعامل
مــع الـكــرة بمهارة فائقة مثل العبي خــط الــوســط كما يتألقان فــي التصدي
لفرص المنافس".
وتسلم ميسي أمــس جــائــزة ال ـحــذاء الــذهـبــي للعام الـثــالــث على التوالي
والسادس في مسيرته الكروية حتى اآلن.

أليغري مطلوب في مان
يونايتد وتوتنهام
دخل نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي في مفاوضات
أليغري المدرب السابق
جادة مع اإليطالي ماسيمليانو
ً
ليوفنتوس ،من أجل توليه المهمة خلفا للنرويجي أولي
غونار سولشاير والــذي يعيش فترة صعبة مع الفريق
بعد تعثره المتكرر في بطولة الدوري.
وذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة "ت ــوت ــو س ـب ــورت"اإلي ـط ــال ـي ــة ،امــس
األول ،أن أليغري طلب مبلغ أكثر من الـ  7.5ماليين يورو
التي كان يتقاضاها مع يوفنتوس ،مع ارتباط العرض
بمشاريع الفريق لسوق االنتقاالت الشتوية في يناير
المقبل.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد
تسع نقاط في ترتيب بطولة الدوري.
ً
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة أن أل ـي ـغــري مـطـلــوب أي ــض ــا في
توتنهام ا ل ــذي يعيش مــدر بــه األرجنتيني ماوريسيو
بوتشيتينو في موقف مماثل لسولشاير في مانشستر
يونايتد.
ويحتل توتنهام المركز التاسع برصيد  11نقطة.
ً
ووفقا لـ "توتو سبورت" ،فإن المدرب اإليطالي يرغب
في تحديد الفريق الذي سيدربه بسرعة خالل األسبوع
أو األسبوعين المقبلين ،من أجل تقديم شيء لموسم أحد
الفريقين ،أو االتفاق مع بداية الموسم المقبل.
(د ب أ)

ليونيل ميسي نجم برشلونة

ريفالدو :راموس أفضل مدافع إسباني
اس ـت ـب ـع ــد نـ ـج ــم كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
البرازيلي السابق ريفالدو عودة
جيرارد بيكيه ،مدافع برشلونة،
إلى صفوف المنتخب اإلسباني
لكرة القدم ،بعد اعتزاله اللعب
الدولي عقب كأس العالم 2018
بروسيا.
وقــال ريفالدو" :عــودة بيكيه
لـصـفــوف الـمـنـتـخــب اإلسـبــانــي
س ـت ـك ــون ح ــا رائـ ـع ــا لـمـشــاكــل
الدفاع ،لكنه ترك الفريق بالفعل.
أرى أن ــه مــن الـصـعــب أن يعود
لصفوف الـفــريــق ،وخــاصــة في
ظل الوضع السياسي الراهن"،
في إشــارة إلــى مـحــاوالت إقليم
ك ـتــالــون ـيــا الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي إل ـيــه
نــادي برشلونة لالنفصال عن
إسبانيا.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه ي ـع ـت ـب ــر
سيرخيو رام ــوس مــدافــع ريــال
مــدريــد "أفـضــل مــدافــع إسباني
على مدار التاريخ".
وتــابــع" :بــالـطـبــع ،كــان هناك
الكثير من المدافعين العظماء
ف ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،لـ ـك ــن رام ـ ـ ــوس

يـسـتـحــق ك ــل ال ـت ـقــديــر ،بـعــد ما
قدمه وما فاز به من بطوالت".
وكـ ــان رامـ ــوس ان ـف ــرد أخـيــرا
ب ـصــدارة قائمة أكـثــر الالعبين
مشاركة في المباريات الدولية
مع المنتخب اإلسباني.
وع ـ ـ ــن م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـك ــاس ـي ـك ــو
المرتقبة بين برشلونة والريال
فــي  26ال ـج ــاري ،وال ـتــي تحوم
الـشـكــوك حــالـيــا ح ــول إقامتها
فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــد ،ب ـس ـب ــب
الــوضــع ال ــراه ــن فــي كـتــالــونـيــا،
قـ ـ ــال ريـ ـف ــال ــدو إنـ ـ ــه ي ـع ـت ـقــد أن
إيــرن ـس ـتــو ف ــال ـف ـي ــردي ،ال ـمــديــر
الـ ـفـ ـن ــي لـ ـب ــرشـ ـل ــون ــة ،يـ ـج ــب أن
يمنح بعض نجومه األساسيين
راحــة خــال مباراته أمــام إيبار
السبت المقبل ،ليكون الالعبون
ع ـلــى أتـ ــم االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـم ـبــاراة
الكالسيكو.
وأوضح ريفالدو" :برشلونة
لــديــه الـعــديــد مــن الــاعـبـيــن في
صفوفه ،وهــو ما يكفي ليمنح
عـ ــددا م ــن الــاعـبـيــن راحـ ــة قبل
المباراة أمام ريال مدريد .سنرى

ريفالدو

ما إذا كان فالفيردي لديه نفس
الرأي".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ب ـط ــول ــة الـ ـ ــدوري
طويلة جدا ،وحان الوقت لمنح
الفرص إلى اآلخرين للمشاركة
في المباريات".
(د ب أ)

ميالن يعاني أكبر عجز في ميزانيته طوال تاريخه يوفنتوس يجني  58مليون يورو من صفقة رونالدو
يـعــانــي ن ــادي مـيــان اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم عـجــزا تــاريـخـيــا في
ميزانيته ،حسبما أفادت تقارير صحافية إيطالية أمس األول.
وذكــر الموقع اإللكتروني لصحيفة "توتو سبورت" اإليطالية
أن ميالن ،الــذي يعاني تراجع نتائجه في السنوات األخيرة ،بلغ
العجز في ميزانيته  146مليون يورو ،مسجال أسوأ عجز في تاريخ
النادي ،الذي يمتلك  18لقبا للدوري اإليطالي ،و 7ألقاب في بطولة
دوري أبطال أوروبا.
وأضافت الصحيفة أن هذا العجز يأتي بسبب انخفاض اإليرادات
من بيع الالعبين ،وكذلك انخفاض الدخل الناتج عن الرعاة وتذاكر
المباريات ،بينما كانت اإليرادات الواردة من حقوق البث التلفزيوني
البند الوحيد الذي حقق فائضا في ميزانية النادي اإليطالي ،بعدما
ارتفع من  109.3ماليين يورو إلى  113.8مليونا.
وأشارت إلى أن عائدات بيع الالعبين انخفضت من  42مليون
يورو إلى  25.5مليونا ،ومن الجهات الراعية من  44.7مليونا إلى
 38مليونا ،كما تراجعت إيرادات بيع التذاكر من  35.3مليونا إلى
 34.1مليونا.
وكشفت أن تكاليف العاملين بالنادي ارتفعت إلى  184.8مليون
يورو ،بعدما كانت  150.5مليونا ،كما ازدادت المصاريف المتعلقة
بالالعبين الذين انضموا للنادي على سبيل اإلعارة.
وفيما يتعلق بانتقاالت الالعبين ،فقد عانى النادي عجزا بلغت

ميالن
قيمته  103.2ماليين يورو ،حيث تم إنفاق  153.1مليونا ،في حين
بلغت اإليرادات  49.9مليونا.
وأوضحت الصحيفة أن الميزانية العمومية للنادي كشفت أن
شركة إليوت األميركية لالستثمارات ،المالكة لميالن ،دفعت 256
مليون يورو حتى  30يونيو  ،2019إضافة إلى إنفاقها  60مليونا
خالل األشهر الثالثة الماضية.

ج ـ ـنـ ــى ن ـ ـ ـ ـ ــادي ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
اإلي ـطــالــي ل ـكــرة ال ـقــدم أربــاحــا
هائلة من تعاقده مع المهاجم
البرتغالي الدولي كريستيانو
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو م ـ ــن ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلس ـب ــان ــي ف ــي ص ـيــف ،2018
حسبما أفادت تقارير صحافية
أمس.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "ال
غازيتا ديلو سبورت" اإليطالية
الرياضية أن يوفنتوس حصل
ع ـل ــى أرب ـ ـ ــاح تـ ـق ــدر ب ـن ـحــو 58
مليون يورو من هذه الصفقة،
ومعظم هــذا المبلغ يــأتــي من
بيع مليون قميص لعب يحمل
اسم ورقم رونالدو.
وكــان يوفنتوس تعاقد مع
الـمـهــاجــم الـبــرتـغــالــي الــدولــي

مقابل  113مليون يورو ،ليكون
أغ ـلــى الع ــب ف ــي ت ــاري ــخ ن ــادي
السيدة العجوز.
وأوضح التقرير أن صفحات
النادي على شبكات التواصل
االجـتـمــاعــي ش ـهــدت ن ـمــوا في
عدد المتابعين بنسبة  68في
ال ـم ـئــة ،ب ـعــد ان ـت ـقــال رون ــال ــدو
إلــى صفوف الفريق ،وأن عدد
مشجعي الفريق حــول العالم
تزايد من  385مليونا إلى 423
مليونا.
ومنذ انتقاله إلى يوفنتوس،
س ـ ـجـ ــل رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو  24ه ــدف ــا
للفريق في  37مباراة بالدوري
اإليطالي.
(د ب أ)

رونالدو

إبراهيموفيتش وماندزوكيتش على رادار كونتي

كونتي

مــع إصــابــة ثــاثــة مــن األع ـمــدة المؤثرة
فــي فــريــق إن ـتــر م ـيــان اإلي ـطــالــي لكرة
القدم ،وضع النادي اإليطالي ومديره
الفني أنطونيو كونتي عدة بدائل
ل ـت ـع ــوي ــض ال ـن ـق ــص فـ ــي ص ـفــوف
الـ ـف ــري ــق خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة،
حسبما أفادت صحيفة "ال ناتسيوني"
اإليطالية أمس األول.
وي ـع ــان ــي إن ـت ــر ح ــال ـيــا إص ــاب ــة ال ـثــاثــي
ستيفانو سينسي (خ ــال م ـبــاراة الفريق
أمــام يوفنتوس) ودانيلو دي أمبروزيو
(خــال مـبــاراة المنتخب اإليطالي أمام
اليونان) والتشيلي أليكسيس سانشيز
(خالل مباراة تشيلي أمام كولومبيا).
وتأكد غياب سانشيز حتى نهاية
الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ع ـلــى األقـ ـ ــل ،إذ أشـ ــارت
الـفـحــوص ال ـتــي خـضــع لـهــا إل ــى أن عملية الـعــاج
ستستغرق ثالثة أشهر على األقل ،مما يعني حاجة
إنـتــر لتدعيم خــط الـهـجــوم ال ــذي يقتصر اآلن على
المهاجمين الرئيسيين البلجيكي روميلو لوكاكو
واألرجنتيني الوتــارو مارتينيز بخالف المهاجمين
االحتياطي ماتيو بوليتانو والناشئ سيباستيانو

ً
إسبوزيتو ،علما بأن األخير سيغيب عن صفوف الفريق
فــي الفترة المقبلة لمشاركته المرتقبة مــع المنتخب
اإليطالي في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17
عاما) بالبرازيل.
وضمت قائمة المرشحين لتعويض هذا النقص في
صفوف إنتر وتدعيم خط هجوم الفريق تحت قيادة
كــونـتــي أك ـثــر م ــن الع ــب .وي ــأت ــي ف ــي مـقــدمـتـهــم مــاريــو
ً
ماندزوكيتش ( 33عاما) مهاجم يوفنتوس ،الذي كان
حاضرا في المفاوضات بين الناديين صيف هذا العام
كجزء مــن صفقة انتقال م ــاورو إيـكــاردي إلــى صفوف
يوفنتوس ،لكن إيكاردي انتقل في النهاية إلى باريس
سان جيرمان الفرنسي على سبيل اإلعارة.
ويتمنى ماندزوكيتش اللعب تحت قيادة كونتي،
لكن مانشستر يونايتد اإلنكليزي يسعى بقوة لضمه
إلى صفوفه خالل الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو
كان بين األسماء التي تــرددت في الساعات الماضية،
خاصة أنه يرتبط أيضا بعالقة قوية مع كونتي الذي
ضمه في  2018إلى صفوف تشيلسي مقابل  20مليون
يورو.
ولكن الراتب الذي يتقاضاه الالعب والبالغ ثمانية
ماليين يورو في الموسم الواحد قد يحول دون إتمام

الـصـفـقــة عـلـمــا بــأن
عـ ـ ـق ـ ــد ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب م ــع
تـشـيـلـســي يـنـتـهــي في
يونيو المقبل كما رفض
جـ ـي ــرو االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ل ـل ـع ــب فــي
الدوري الصيني أو األميركي.
ورغ ــم بـلــوغــه الـثــانـيــة والـثــاثـيــن من
عمره  ،يشعر جيرو بأنه ال يزال نجما كبيرا
ويطالب بعقد يمتد عامين ونصف العام إذا أراد
تشلسي تمديد العقد.
كما يبرز إبراهيموفيتش ( 38عاما) نجم يوفنتوس
ومـيــان وانـتــر ميالن برشلونة ومانشستر يونايتد
وأياكس وباريس سان جرمان السابق كأحد البدائل
المتاحة ،السيما أنه يرغب في ترك الــدوري األميركي
ح ـيــث يـلـعــب حــال ـيــا ل ـفــريــق ل ــوس أن ـج ـلــس غــاالكـســي
والعودة إلى أوروبا وخاصة إلى إيطاليا.
وكان نادي فيورنتينا كشف عن رغبته في التعاقد
مــع إبراهيموفيتش خــال فترة االنـتـقــاالت الشتوية
المقبلة.
(د ب أ)

إبراهيموفيتش

ماندزوكيتش

ةديرجلا
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ً
«الخفافيش» في ضيافة أتلتيكو مدريد غدا
ً
تتجه األنظار غدا إلى مواجهة
أتلتيكو مدريد وفالنسيا في
الدوري اإلسباني ،وكذلك
كريستال باالس ومانشستر
سيتي في الدوري اإلنكليزي
الممتاز ،إلى جانب مواجهة
يوفنتوس وبولونيا في الدوري
اإليطالي.

يلتقي أتلتيكو مدريد الثالث
مع ضيفه فالنسيا الثامن غدا في
قمة المرحلة التاسعة من بطولة
إسبانيا لكرة القدم التي تشهد
رحلتين محفوفتين بالمخاطر
لكل مــن ري ــال مــدريــد المتصدر
وبرشلونة مطارده المباشر.
وتكتسي القمة المرتقبة بين
أتلتيكو مدريد وفالنسيا أهمية
كـبـيــرة بالنسبة إل ــى الفريقين،
لـكــونـهــا تسبق مـشــوارهـمــا في
الجولة الثالثة من مسابقة دوري
أبطال أوروبــا ،حيث يستضيف
فريق العاصمة باير ليفركوزن
ال ـثــاثــاء المقبل فــي حـيــن يحل
فالنسيا ضيفا على ليل الفرنسي،
األربعاء.
ويـ ـسـ ـع ــى أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
الثالث بفارق ثــاث نقاط خلف
جاره ريال مدريد المتصدر ،إلى
وقــف نزيف النقاط ال ــذي عاناه
فــي ال ـمــراحــل الـخـمــس األخ ـيــرة،
حـيــث حـقــق ف ــوزا واحـ ــدا مقابل
ثالثة تعادالت وخسارة واحدة،
وبالتالي فإن الفوز وحده سيعيد
الثقة إلــى العبيه ،ويبقيهم في
دائرة المنافسة.
ّ
لـكــن المهمة لــن تـكــون سهلة
أمام فالنسيا الذي عاد بقوة في
المرحلتين األخيرتين بفوزين
مـتـتــالـيـيــن أبـ ـع ــداه ع ــن ال ـمــراكــز
ال ـم ــؤدي ــة إل ــى ال ــدرج ــة الـثــانـيــة،
كما أنــه يــدرك أن النقاط الثالث
س ـت ـقـ ّـربــه م ــن ال ـم ــراك ــز األرب ـع ــة
األولى.
وتـنـتـظــر ريـ ــال م ــدري ــد رحـلــة
محفوفة بالمخاطر إلى مايوركا
لمواجهة فريقها العائد حديثا
إلى دوري األضواء ،والذي انتزع
الـصــدارة في المرحلة الماضية

إيفرتون يفتقد جبامين  3أشهر
أعلن نادي إيفرتون اإلنكليزي لكرة القدم ،أمس األول ،غياب
جون فيليب جبامين ،العب وسط الفريق لمدة "ثالثة أشهر
تقريبا" ،عقب خضوعه لجراحة أخيرا ،إثر إصابته في أحد
أوتار عضالت الفخذ اليمنى.
ولعب جبامين ( 24عاما) في أول مباراتين إليفرتون خالل
الموسم الحالي قبل تعرضه لإلصابة ،ورغم عودته للتدريبات
في بداية الشهر الجاري ،لكنه تعرض النتكاسة.
وذك ــر إيـفــرتــون ،فــي بـيــان نـشــره على موقعه اإللكتروني
الرسمي" ،نتيجة لذلك ،خضع الالعب المنضم لصفوف الفريق
في الصيف الماضي قادما من ماينز األلماني لعملية جراحية
في فرنسا الثالثاء".
وأضاف" :سيواصل جبامين عملية إعادة التأهيل اآلن مع
الطاقم الطبي في النادي".
(د ب أ)

مباريات اليوم
العبو أتلتيكو مدريد خالل مباراة سابقة
بفوزه على غرناطة ،مفاجأة بداية
الموسم ،بنتيجة .2-4
ويخوض ريال مدريد ،الوحيد
الذي لم يذق طعم الهزيمة حتى
اآلن في الليغا ،مباراة غد وعينه
على قمتين مرتقبتين األسبوع
ال ـم ـق ـبــل ،األول ـ ـ ــى الـ ـث ــاث ــاء ضد
مـضـيـفــه غـلـطــة س ـ ــراي الـتــركــي
في الجولة الثالثة من المسابقة
الـ ـق ــاري ــة ال ـع ــري ـق ــة ال ـت ــي يحمل
الرقم القياسي في عــدد األلقاب
بها ،والتي يعاني فيها ّ
األمرين
ّ
هذا الموسم (خسارة مذلة أمام
بــاريــس س ــان جــرمــان الفرنسي
 ،3-0وتعادل ّ
مخيب أمام ضيفه
ك ـل ــوب ب ـ ــروج الـبـلـجـيـكــي ،)2-2
وال ـثــان ـيــة ال ـس ـبــت الـمـقـبــل أم ــام
غريمه التقليدي برشلونة حامل
اللقب.

وقــد يجد ري ــال مــدريــد نفسه
ثــال ـثــا ق ـبــل م ــواج ـه ــة م ــاي ــورك ــا،
لكون أتلتيكو مدريد وبرشلونة
يلعبان قبله ،بيد أن مهمة النادي
الكاتالوني لن تكون سهلة أيضا،
ألنه سيواجه مضيفه إيبار الرابع
عشر وصاحب  7نقاط من أصل
 9في المباريات الثالث األخيرة.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء
غــرنــاطــة الــرابــع مــع أوســاســونــا
الـ ـ ـح ـ ــادي عـ ـش ــر ،ح ـي ــث يـسـعــى
المضيف إلــى استعادة التوازن
بعد خسارته أم ــام ري ــال مدريد
واالنقضاض على المركز الثاني،
ولو مؤقتا.

ال ـمــواج ـهــة أمـ ــام بــولــون ـيــا غ ــدا،
منتشيا بـعــد خـطـفــه ال ـص ــدارة
مــن إنتر ميالن بـفــوزه عليه في
المرحلة السابقة.
ويعول يوفنتوس على قوته
ال ـه ـج ــوم ـي ــة الـ ـض ــارب ــة ب ـق ـيــادة
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
الى جانب األرجنتينيان هيغواين
وديباال ،إضافة إلى أسلوب لعب
م ــدرب ــه مــاوري ـســو سـ ــاري ال ــذي
يساهم في خلق فريقه للعديد من
الفرص في كل مباراة.
وفي بقية مباريات اليوم ،يحل
أتالنتا ضيفا على التسيو ،بينما
يلعب نابولي أمام ضيفه فيرونا.

الدوري اإليطالي

الدوري اإلنكليزي

وفي إيطاليا ،يدخل يوفنتوس

تتجه األنظار غدا الى مواجهة

م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي وم ـض ـي ـفــه
كــريـسـتــال بـ ــاالس ف ــي المرحلة
التاسعة من ال ــدوري اإلنكليزي
الممتاز.
ويسعى "السيتيزن" بقيادة
ال ـ ـمـ ــدرب ب ـي ــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ال ــى
اسـتـعــادة ال ـتــوازن بعد الهزيمة
أمام وولفرهامبتون في المرحلة
الماضية ،وتقليص ال ـفــارق مع
المتصدر ليفربول الــذي يبتعد
بثماني نـقــاط عــن حــامــل اللقب
مانشستر سيتي.
وفي مباريات أخرى غدا ،يلعب
توتنهام مع واتفورد ،وتشلسي
أمــام نيوكاسل ،وكذلك ايفرتون
أم ــام وس ــت ه ــام ،واس ـت ــون فيال
مع براتون ،وليستر مع بيرنلي،
وولفرهامبتون مع ساوثامبتون،
وبورنموث ونورويتش.

أوزيل باق مع أرسنال رغم تهميشه إدريسا غي يبتعد  ١٠أيام لإلصابة
سيبقى صانع األلعاب األلماني مسعود أوزيل
مع ناديه أرسنال اإلنكليزي لكرة القدم حتى نهاية
عـقــده "ف ــي صـيــف  ،"2021حسبما ق ــال فــي حديث
صـحــافــي ،رغ ــم ع ــدم اسـتـخــدامــه أســاسـيــا مــن قبل
مدربه االسباني أوناي ايمري.
وقال الالعب الدولي السابق ،في حديث مع موقع
"ذي أثلتيك" اإللكتروني" ،ارتبط بعقد حتى صيف
 ،2021وسأبقى حتى انتهائه" ،معلقا على شائعات
رحيله في فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.

٢٣

رياضة

ولــم يشارك أوزيــل أساسيا منذ مطلع الموسم
سوى في مباراتين من أصل  11لفريق "المدفعجية"،
بعد موسم مخيب في " 2019-2018قد تمر بظروف
صعبة كما يحصل اآلن ،لكنها ليست سببا للهرب
ولن أقوم بذلك".
ومنذ وصوله عام  ،2013أصبح أوزيل رابع أفضل
ممرر في الدوري اإلنكليزي ،لكن تأثيره تراجع في
عهد المدرب ايمري.

أعلن نــادي بــاريــس ســان جــرمــان ،بطل الــدوري
الفرنسي لكرة القدم ،أمس األول ،أن العب الوسط
الدولي السنغالي إدريسا غي ،سيغيب عن المالعب
 10أيام ،إلصابة عضلية في الفخذ.
وستحرم اإلصابة غي ( 30عاما) ،المنضم إلى
نادي العاصمة في صيف العام الحالي من إيفرتون
اإلنكليزي مقابل  32مليون ي ــورو ،مــن المشاركة
ف ــي م ـبــاريــات فــريـقــه الـمـقـبـلــة ،حـيــث سـيـغـيــب عن
مباراتي نيس في ال ــدوري المحلي ضمن الجولة

العاشرة ،وكلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات
المرحلة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري
أبـطــال أوروب ــا .كما مــن المرجح غيابه عــن مباراة
"الكالسيكو" المرتقبة أمام مرسيليا في  27الجاري
فــي بــاريــس .ويــأتــي إع ــان غـيــاب غــي غ ــداة تأكيد
ســان جــرمــان أن نجمه الـبــرازيـلــي نيمار سيبتعد
عــن المالعب أربـعــة أســابـيــع ،إثــر تعرضه إلصابة
في العضلة الخلفية للفخذ خالل مباراة ودية بين
منتخب بالده ونيجيريا األحد.

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلسباني
10:00

غرناطة  -أوساسونا

beINSPORTS HD3

الدوري الفرنسي
9:45

نيس – سان جرمان

beINSPORTS HD6

مباريات السبت
الدوري األنكليزي
2:30

ايفرتون – وست هام

beINSPORTS HD2

5:00

تشلسي  -نيوكاسل

beINSPORTS HD2

5:00

توتنهام  -واتفورد

beINSPORTS HD11

7:30

كريستال باالس – مانشستر سيتي beINSPORTS HD2
الدوري اإلسباني

2:00

ايبار  -برشلونة

beINSPORTS HD3

5:00

أتلتيكو مدريد  -فالنسيا

beINSPORTS HD3

10:00

مايوركا – ريال مدريد

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي
4:00

التسيو  -أتالنتا

beINSPORTS HD4

7:00

نابولي  -فيرونا

beINSPORTS HD4

9:45

يوفنتوس  -بولونيا

beINSPORTS HD4

دلبلا

•
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي
َّْ
 ...ورد ...ﻏﻄﺎﻫﺎ

ﻧﻘﻄﺔ

وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي

أﺑﻮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ!

ﻓﻬﺪ اﻟﺒﺴﺎم

ﻧـﺠــﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ  -ﺣﺘﻰ اﻵن  -ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ّ
ﺳﻌﻴﺪ،
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺟﻮدة أداء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻗﻴﺲ
ﻓ ـﻬــﺬا اﻟـﺨـﻠــﻂ اﻟ ـﺤــﺎﺻــﻞ ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﺷــﺢ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰ وﻟﻐﺘﻪ
اﻟﻤﻤﻴﺰة وﺛﻮرﻳﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻤﺔ وﺑﻴﻦ آﻟﻴﺔ وﺻﻮﻟﻪ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ّ
اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ،ﻗﺪ ّ
ﺑﺘﻐﻴﺮ
ﻳﻐﻴﺮ ﻧﻈﺮﺗﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ
ّ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﻤﻦ ﻳﻄﺒﻠﻮن ا ﻟـﻴــﻮم ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ
ّ
ﺳﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﻗﺼﺮ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻣﺜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ وﺻﻮل
ﻗﺮﻃﺎج ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻮﻟﻮﻟﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻋﻨﺪ ﻧﺠﺎح ﻗﺎﻳﺪ
اﻟﺴﺒﺴﻲ ،ﻳﺮﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ.
وﻣ ــﺎ ﻳـﺜـ ّﻴــﺮ اﻻﻧ ـﺘ ـﺒــﺎه ﺗ ـﺠــﺎه اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ ا ّﻟـﺘــﻮﻧـﺴـﻴــﺔ أن
أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺒﺸﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ واﻟﺪاﻋﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺜﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻮم،
ً
وﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻧـ ـﺠ ــﺎح اﻷﺳ ـ ـﺘـ ــﺎذ اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻗـﻴــﺲ
ً
ً
ّ
ﺳﻌﻴﺪ ،ﻫﻢ أﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎس ﻓﻜﺮﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻋﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ
ً
ّ
وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ أﻳـﻀــﺎ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫــﻢ إﻣــﺎ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﻴﺮ اﻟﻴﺴﺎر أو ﻣﻦ اﻹﺧﻮاﻧﺠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮﻳﻦ
واﻟـ"ﻧﻴﻮك ﻟﻮك".
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻳﺮون ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ
أو دوﻟـ ـﻬ ــﻢ ﺑ ـﻬــﺎ ﻫ ــﻲ ﻧ ـﺘ ــﺎج إرث ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟـﺤـﺒـﻴــﺐ
ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﻐﻮر ،واﻟﺘﻲ
ﻟﻮ ّ
ﻃﺒﻘﺖ ﻓﻲ دوﻟﻬﻢ أو دﻋﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻟﻘﺎﻣﻮا ﻫﻢ
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺘﻪ واﻟﺘﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻞ ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻔﻴﺮه،
ﻓـﻬــﻲ ﻟـﻴـﺴــﺖ وﻟ ـﻴــﺪة اﻟـﺤـﻨــﺎﺟــﺮ واﻟ ـﺨ ـﻄــﺎﺑــﺎت اﻟـﻔــﺎرﻏــﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻨـﺘـﻤــﻮن إﻟـﻴـﻬــﺎ ،أو ﻳــﺪاﻓ ـﻌــﻮن ﻋـﻨـﻬــﺎ ﻓــﻲ أﻓﻀﻞ
اﻷﺣﻮال ،ﻓﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻴﻮم ﺟﺎء
ﺑـﻌــﺪ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ وﺗﺠﻤﻴﺪ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ّ
ﻏﻴﺮت ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وأﻓﻜﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأوﺻﻠﺘﻪ إﻟﻰ
ﻣﺎ ّ
ﻳﺪﻋﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻳﻄﻤﺤﻮن ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ.
ﺗﺤﺎرب اﻟﺴﺒﺐ وﺗﻌﺠﺒﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻓﺈذا زرﻋﺖ ﺣﺴﻦ
اﻟـﺒـﻨــﺎ ﻓـﻠــﻦ ﺗـﻨـﺒــﺖ ﻟ ــﻚ اﻷرض ﻣــﺎﻧــﺪﻳــﻼ ،وﻫ ـﻜ ــﺬا ﺗــﺄﺗــﻲ
ً
ﺣﻀﺮﺗﻚ اﻟﻤﻌﺠﺐ ﺑﺠﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﻼ وﺗﺴﺘﻤﻴﺖ
ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻪ وﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ُ
وﺣﻜﻤﻪ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ،
وﻣ ـﻌ ــﻚ رﻓ ـﻴ ـﻘــﻚ اﻟ ـﻤــﺆﻗــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮم ﺑــﺄﻓ ـﻜــﺎر ﺳ ـﻴــﺪ ﻗﻄﺐ
ّ
اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺴﻤﻊ
واﻟﻤﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ
واﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻓﻴﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﻳﺮﻳﺪ ﻋﻜﺴﻬﺎ ،وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ أﻋﻼه
ﺧﺮﻳﺠﻮ ﻣﺪارس اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎرب اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ،ﻓﻜﺄﻧﻜﻢ
ﺗﻨﺎﺑﺰون اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺈﻧﺠﺎزات ﻋﺪوﻛﻢ ،وﻻ أدري إن ﻛﺎن
ً
ً
ً
ً
ذﻟﻚ ﻫﺒﻼ وﺟﻬﻼ أم اﺳﺘﻬﺒﺎﻻ وﺗﺠﺎﻫﻼ.
اﻟﺨﻼﺻﺔ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻧﺠﺎز ﺑﻮرﻗﻴﺒﻲ
ُ
ﻳﺼﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم وﻳﺠﺪ
ﺧﺎﻟﺺ ،واﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻢ
ً
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺰاﻳﺪون ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم.

ﻻ ﺗﻘﻴﻴﻢ دﻳﻨﻲ
وﻻ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻻ
ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن.

وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ

ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﻮﻏﺎﻧﻲ
loughanib@hotmail.com
@loughanib

ً
ﻓ ـﺨــﺎرﻳــﺔ ،رﺟ ــﻞ ﻛ ــﺎن ﻳـﺤـﻔــﺮ ﻗـﺒــﺮا
ﻻﺑﻨﺘﻪ اﻟﺘﻲ ُوﻟﺪت ﻣﻴﺘﺔ .وﺳﺠﻞ
ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﺗﻘﻊ ﺑﻮﻻﻳﺔ
أوﺗﺎر ﺑﺮادﻳﺶ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺷﻤﺎل
اﻟﻬﻨﺪ.
وﻧ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ــﺮﺿ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ــﻰ ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ــﺺ ،وﻫ ــﻲ
ﻻ ﺗــﺰال ﻓﻲ ﺣﺎﺿﻨﺔ .وﻗــﺪ ﻋﺮض
ﺳ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻣـﺜـﻴــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺠــﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ اﻟﻄﺒﻲ وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ.

nashmi22@hotmail.com

ّ
ّ
ّ
ّ
ﻓﻜﺮﻳﻪ...
ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻴﻪ/
ﺛﻨﺎﺋﻴﻪ
ْ ﱢ
اﻷﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ِﺟ َﻤﻞ واﻗﻒ ب ﺳﻢ إﺑﺮه ،وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻣﺘﻨﻜﺮ
ﻋﻼﻣﻪ ﻫﺎﻟﺒﻠﺪ ﻳﺸﺒﻪ وﻟﺪ ﻗﺎﻓﻞ ﺧﻴﺎراﺗﻪ...
ﱢ
وﻣﺰاﺟﻪ  -دون ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ  -ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻟﺼﺒﺢ ﻣﺘﻌﻜﺮ؟!

أﺳﺮع ﻧﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ...ﻓﻀﻲ

ﻃﻮﻛﻴﻮ وﺑﻜﻴﻦ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة أﻓﻀﻞ أﺻﺪﻗﺎء ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺘﺎر ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ﺻ ــﺪر أﻣ ــﺲ ،إن ﺛ ــﻼث ﻋــﻮاﺻــﻢ آﺳـﻴــﻮﻳــﺔ ،ﻫــﻲ:
ﻃﻮﻛﻴﻮ وﺑﻜﻴﻦ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،ﺗﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺪن
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ.
وﺟ ــﺎء ﺗـﺼــﺪر اﻟ ـﻤــﺪن اﻟ ـﺜــﻼث ﻟـﻠـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ،ﻷن
ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻳﺬﻫﺒﻮن ﻷﻣــﺎﻛــﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ؛ إﻣﺎ
ً
ﺳـﻴــﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ــﺪام ،أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﺻﻼت
ً
ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻋــﺪاد ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ.
وذﻛ ــﺮ روﻟ ــﻒ ﻛــﻮﻟـﻴــﻦ ،اﻟـﻤـﺴــﺆول اﻟ ـﺒــﺎرز ﻓﻲ

ﻛــﺎﻧـﺘــﺎر ،ﻋــﻦ اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﻨﻘﻠﻮن ﺑﻴﻦ
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ" :ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺷﺨﺺ
ﻛﻞ ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮاﺻﻼت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ
ﻋﻤﻠﻪ".
وﺳــﺄﻟــﺖ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ  20أﻟ ــﻒ ﺷـﺨــﺺ ﻓــﻲ 31
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓــﻲ أﻧـﺤــﺎء اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑـﺸــﺄن اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟـﻤـﻨــﺰل إﻟ ــﻰ اﻟـﻌـﻤــﻞ واﻟـ ـﻌ ــﻮدة .وﻋـ ــﺰزت ﺳــﻮل،
ﻋ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ ﻛـ ــﻮرﻳـ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺔ ،وﺿ ـ ــﻊ آﺳ ـﻴ ــﺎ،
ﺑﺎﺣﺘﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ً
وﺟﺎءت أرﺑﻊ ﻣﺪن أوروﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،ﻫﻲ :ﻟﻨﺪن
وﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ وأﻣﺴﺘﺮدام وﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﺿﻤﻦ أول

ﻋـﺸــﺮ ﻣ ــﺪن ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻧـﻴــﺮوﺑــﻲ
وﺳﺎو ﺑﺎوﻟﻮ.
وﻟــﻢ ﺗﺤﺘﻞ أي ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.
واﻗﺘﻨﺼﺖ ﻟﻨﺪن اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أوروﺑﺎ،
ﺑﻔﻀﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻗﻄﺎرات اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﻬﺎ ،ودﻓﻌﺖ اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﺴﻴﺎرات
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺿﻮاﺣﻲ "ﻋﺎﺻﻤﺘﻲ اﻟﺪراﺟﺎت"
أﻣﺴﺘﺮدام وﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ ﻟﻤﺮﺗﺒﺔ أدﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
)روﻳﺘﺮز(

ً
ﻣﻘﺘﻞ  ٣٥ﻣﻌﺘﻤﺮا ﻓﻲ ﺣﺎدث ﻣﺮوري

وﻗﺎل اﻟﻄﺒﻴﺐ راﻓﻲ ﺧﺎﻧﺎ ،اﻟﺬي
ﻳ ـﻌــﺎﻟــﺞ اﻟ ــﺮﺿ ـﻴ ـﻌ ــﺔ ،أﻣ ـ ــﺲ ،إﻧـﻬــﺎ
"ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ".
وأوﺿﺢ" :وﺿﻌﻬﺎ ﺟﻴﺪ ،وﻫﻲ
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻸدوﻳﺔ ،وﺗﺘﻐﺬى".
وﻗ ـ ــﺪر اﻷﻃـ ـﺒ ــﺎء واﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ أن
ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺮﺿﻴﻌﺔ ﺑﻘﻴﺖ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﺗﺤﺖ اﻷرض،
وﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﺛﻘﻮب ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﺲ.
)أ ف ب(

ﻧـ ـﺸ ـ ُ
ـﺮت ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎل اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ وﺛـﻴـﻘــﺔ
ﻹﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ ﺑ ــﻦ ﻏــﺎﻧــﻢ ﺑ ــﻦ ﺳـﻌــﺪ ﺗ ـﻌــﻮد إﻟــﻰ
ﻋﺎم 1932م ،وﺛﻘﺖ وﻓﺎة زوﺟﺔ اﻟﻤﺮﺣﻮم،
ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،واﺳﻤﻬﺎ ﻫﺎﺷﻤﻴﺔ ﺑﻨﺖ
ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ،ﺛﻢ وﻓﺎة اﺑﻨﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ،
ﱠ
وﺗﺤﺪﺛﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺛﻢ وﻓﺎة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻋﻦ وﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺜﻠﺚ ﻣﻠﻜﻪ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "اﻟﺒﻄﻴﺤﺔ" ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮة.
واﻟـ ـﻴ ــﻮم ﻧـﻨـﺸــﺮ ﺛ ــﻼث وﺛ ــﺎﺋ ــﻖ ﻗـﺼـﻴــﺮة
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮع؛ اﻷوﻟﻰ ﺷﻬﺎدة
وﻓﺎة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺷﻬﺎدة ﺑﺨﺼﻮص وﺻﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺜﻠﺚ
ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة ،واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻣـ ــﻦ أﺣ ـ ــﺪ أﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء إﺑ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﻢ ﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﻪ .ﻧ ـﺒــﺪأ
ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ وﻓﺎة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑــﻦ ﻏــﺎﻧــﻢ ﺑــﻦ ﺳ ـﻌــﺪ ،وأﻧ ــﻪ ﺗ ــﺮك ﻣــﻦ ﺧﻠﻔﻪ
وﺻﻴﺔ وﺛــﻼﺛــﺔ أﺑـﻨــﺎء واﺑﻨﺘﻴﻦ ،وﺗﻄﺮﻗﺖ
إﻟﻰ اﻹرث وﺣﺼﺺ اﻟﻮرﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﺔ .ﺛﻢ
أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أن ﺻﺎﻟﺤﺔ وﺷﺮﻳﻔﺔ ،ﺑﻨﺘﻲ
إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ،وﻛﻠﺘﺎ أﺧﻴﻬﻤﺎ ﻏــﺎﻧــﻢ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ أﻣﻼك اﻟﺒﺼﺮة.
وإﻟﻴﻜﻢ ﻧﺺ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ" :ﺛﺒﺖ ﻟﺪي أﻧﻪ ﻗﺪ
ﺗﻮﻓﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻧﺤﺼﺮت وراﺛﺘﻪ ﻓﻲ وﺻﻴﺘﻪ
ﺑﺜﻠﺚ ،وﺛﻼﺛﺔ أﺑﻨﺎء وﺑﻨﺘﻴﻦ وﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ
وﻏﺎﻧﻢ وﺳﻌﺪ وﺻﺎﻟﺤﺔ وﺷﺮﻳﻔﺔ ،ﻻ وارث
ﻟﻪ ﺳﻮاﻫﻢ ،وﻗﺪ ﺻﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﺛﻨﻲ
ً
ﻋـﺸــﺮ ﺳـﻬـﻤــﺎ اﻟـﺜـﻠــﺚ أرﺑ ـﻌــﺔ أﺳ ـﻬــﻢ ،وﻟﻜﻞ

ُ
ً
ﻗ ـﺘ ــﻞ  35ﺷ ـﺨ ـﺼ ــﺎ ﻳـﺤـﻤـﻠــﻮن
ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ وآﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ
اﺻـ ـﻄ ــﺪام ﺣــﺎﻓ ـﻠــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗﻘﻠﻬﻢ
ﺑـ ـﺠ ــﺮاﻓ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻧ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺖ وﻛ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷﻧـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎء
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ،أﻣ ـ ــﺲ ،ﻋ ــﻦ ﺷــﺮﻃــﺔ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻳ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮرة ،أن
"ﺣــﺎدث اﺻـﻄــﺪام ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ً
ُﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﺗﻨﻘﻞ  39ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ

واﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺑـﻨــﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻬﻤﺎن ،وﻟﻜﻞ
واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺘﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،وﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﻟﺪي
ً
أﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻧﺼﻒ
وﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ ﺑــﻦ ﺷــﺎﻫـﻴــﻦ اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﻬﺪا ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﺐ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد
ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﻧﺸﻬﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺄن ﺻﺎﻟﺤﺔ وﺷﺮﻳﻔﺔ
اﺑﻨﺘﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ وﻛﻠﺘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ وأﻧﺎﺑﺘﺎ
ﻣ ـﻨــﺎب أﻧـﻔـﺴـﻬـﻤــﺎ أﺧــﺎﻫ ـﻤــﺎ اﻟ ـﻤــﺪﻋــﻮ ﻏــﺎﻧــﻢ
ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻨﺨﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹرث اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ
ﻣﻮرﺛﻬﻤﺎ اﻟﻤﺮﺣﻮم واﻟﺪﻫﻤﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ
ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ."...
أ ﻣــﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺘﺆﻛﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ
ﺑــﺎﻟـﺜـﻠــﺚ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺷــﺎﻫــﺪﻳــﻦ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗــﺆﻛــﺪ
ً
أﻳﻀﺎ أن اﻟﻮﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ ﻫﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ
ً
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻮﺻﻴﺔ.
ﺗﻘﻮل اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ" :اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻫﺬه
اﻷﺣــﺮف اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻮ أﻧــﻪ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﻟﺪي
اﻟ ــﺮﺟ ــﻼن اﻟ ـﺤ ــﺮان اﻟـﻤـﻘـﺒــﻮﻟــﺔ ﺷﻬﺎدﺗﻬﻤﺎ
ً
ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺠﻮﻋﺎن وﻳﻮﺳﻒ
ﺑ ــﻦ ﺣ ـﻤــﺪ آل ﺑـ ــﻮدي ﻣ ــﻦ ﺳـﻜـﻨــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
وﺷـ ـﻬ ــﺪ ﻛ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺟ ــﺎزﻣ ــﺔ أن
إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ ﺑ ــﻦ ﻏ ــﺎﻧ ــﻢ ﺑ ــﻦ ﺳ ـﻌــﺪ أﺷـﻬــﺪﻫـﻤــﺎ
وﻫ ــﻮ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل ﺣ ـﻴــﺎﺗــﻪ وﺛ ـﺒ ــﻮت ﻋـﻘـﻠــﻪ أن
ﻳـﺠـﻌــﻞ ﻟ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻧـﺨـﻠــﻪ اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﺣـﻤــﺪان
اﻟـﻤـﻌــﺮوف ﺑ ـﺤــﺪوده ﻓــﻲ ورﻗـﺘــﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﺛـ ـﻠ ــﺚ ،وأن اﻟـ ــﻮﺻـ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﺬﻛﻮر اﺑﻨﻪ ﺻﺎﻟﺢ
ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﺨﻴﺮات
واﻟﻤﺒﺮات ،وﻗﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻲ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ واﻟﺪه
إﺑ ــﺮاﻫـ ـﻴ ــﻢ واﻟ ـ ـﺘـ ــﺰم اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﺑ ـﻤ ـﻘ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻫ ــﺎ ،ﻓ ـﺒ ـﻤــﻮﺟــﺐ
ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـﺸـﻬـﻴــﺪﻳــﻦ ﺻــﺎر
ً
ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮر وﺻ ـﻴــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ."...
واﻟـ ــﻮﺛ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟـ ـﺜ ــﺔ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ
ﺑـ ــﻦ إﺑـ ــﺮاﻫ ـ ـﻴـ ــﻢ ﺑـ ــﻦ ﻏ ــﺎﻧ ــﻢ
ﺑـ ــﻦ ﺳـ ـﻌ ــﺪ ﻷﺧـ ـﻴ ــﻪ ﻏ ــﺎﻧ ــﻢ
ﻟـﻠـﺘـﺼــﺮف ﺑــﺎﺳـﺘـﺤـﻘــﺎﻗــﻪ
ﻣﻦ إرﺛﻪ ﻓﻲ ﻧﺨﻞ ﺣﻤﺪان.
ﺗـﻘــﻮل اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ" :وﺟــﻪ
ﺗـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬه اﻷﺣـ ـ ــﺮف
ﻫ ــﻮ أﻧ ــﻪ ﻗ ــﺪ ﺣ ـﻀــﺮ ﻟــﺪى
اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ
ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺮﺟــﻞ
اﻟﺤﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ً
ً
اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وأﻗــﺮ إﻗــﺮارا ﻣﻌﺘﺒﺮا
ً
ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ وأﻧﺎب ﻣﻨﺎب
ﻧﻔﺴﻪ أﺧﺎه اﻟﻤﺪﻋﻮ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ
ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻣــﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻨﺨﻞ اﻟــﻮاﻗـﻌــﺔ ﻓﻲ
ﺣﻤﺪان."...

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ّ
وﺿﺎح

ﺗﻀﻴﻖ اﻟﺴﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻀﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻚ أي ﺛﺎﻟﺚ
ّ
وﻻ ﻳﻔﻜﺮ!

اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت
آﺳـﻴــﻮﻳــﺔ وﻋــﺮﺑـﻴــﺔ ﺑـ ُـﻤـﻌــﺪة ﺛﻘﻴﻠﺔ
)ﺷﻴﻮل(" وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻛﺤﻞ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﺑﻐﺮب
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ أﻧﻪ
"ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻓﺎة  ،35وإﺻﺎﺑﺔ
أرﺑـﻌــﺔ ﺗــﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺤﻤﻨﺔ" ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن "اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺷﺮت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ" ﻓﻲ
)أ ف ب(
اﻟﺤﺎدث.

ﺛﻼث وﺛﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺨﺼﻮص وﻓﺎة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ووﺻﻴﺘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

www.aljarida.com

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
»ﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺎ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ«!

ّ
وﻳﻀﻴﻖ ﺳﻤﺎواﺗﻪ ﻛﺄﻧﻪ
ﺗﻨﺎﻗﺶ ...ﻳﻨﻬﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﱢ
ﻟﻠﻔﻀﺎ ﻣﺴﻜﺮ!

ً
اﻟﻤﻮءودة ﻋﺎﺷﺖ رﻏﻤﺎ ﻋﻦ واﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺑــﺎ ﺗــﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺮﺿﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ُﻋ ـﺜ ــﺮ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻣــﺪﻓــﻮﻧــﺔ ﺣ ـ ﱠـﻴــﺔ "ﻓــﻲ
وﺿ ــﻊ ﺟ ـﻴ ــﺪ" ،ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻗ ــﺎل أﺣــﺪ
اﻷﻃ ـﺒ ــﺎء اﻟـﻤـﺸــﺮﻓـﻴــﻦ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﻓﻲ
ﺣـﻴــﻦ ﺑ ــﺎﺷ ــﺮت اﻟ ـﺸــﺮﻃــﺔ اﻟـﺒـﺤــﺚ،
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻬﺎ.
وﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﻴﻌﺔ اﻟﺨﺪﻳﺠﺔ
ً
اﻟ ـﺒ ــﺎﻟ ـﻐ ــﺔ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ أﻳـ ـ ــﺎم ﺗ ـﻘــﺮﻳ ـﺒــﺎ
ووزﻧﻬﺎ  1.1ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ،اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎﺿـ ــﻲ ،ﻣـ ــﺪﻓـ ــﻮﻧـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺟ ــﺮة

ﻳﺒﺪو أن ﻗﺮار إﻳﻘﺎف ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺰﻣﻴﻠﻬﺎ "اﻧﺖ
ً
ﻣﺰﻳﻮن" ﻛﺎن ﺻﺎدرا ﻣﻦ وزﻳﺮ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق!

دراﻳﺶ

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

ﺣﺼﻞ اﻟﻨﻤﻞ اﻟﻔﻀﻲ اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻟـ ـﻘ ــﺐ أﺳـ ـ ـ ــﺮع ﻧـ ـﻤ ــﻞ ﻓــﻲ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺴﺠﻼ ﺳﺮﻋﺔ ﻗﺼﻮى
ﺑﻠﻐﺖ  0.855ﻣﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﺎن ﻫ ــﺎرﻟ ــﺪ
ووﻟـ ـ ـ ــﻒ وﺳ ـ ـ ـ ــﺎرة ﺑ ـﻔ ـﻴ ـﻔ ــﺮ ﻣــﻦ
ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ أوﻟـ ــﻢ اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
دراﺳ ــﺔ ﻧـﺸــﺮت أﻣ ــﺲ ،إن ﻫﺬا
اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮع ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻞ "وﺻ ـﻠ ــﺖ
ﺳــﺮﻋ ـﺘــﻪ إﻟـ ـ ـ ــﻰ 0.855ﻣ ـﺘــﺮ ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،أي ﻣــﺎ ﻳـﻌــﺎدل ﻃﻮﻟﻪ
 108ﻣﺮات".
وﻳ ـﺸ ـﺘ ـﻬــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻨ ــﻮع ﻣﻦ
اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻞ ﺑـ ـﻘ ــﺪرﺗ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﺴــﺢ
ً
اﻟـﻜـﺜـﺒــﺎن اﻟــﺮﻣـﻠـﻴــﺔ ﺑـﺤـﺜــﺎ ﻋﻦ
اﻟﻄﻌﺎم ﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺼﻞ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺮﻣﺎل إﻟﻰ
 60درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ﻫﺬا
اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮع ،ذﻫ ــﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮه ﺧــﻼل ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
.2015

وﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﺿـﺒــﻂ
ﺳ ـ ـ ــﺮﻋ ـ ـ ــﺎت ﻗ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﺟـ ــﺪ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن أن ﻫــﺬا اﻟﻨﻤﻞ ﻛﺎن
أﺳ ــﺮع ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ درﺟ ــﺎت
اﻟـ ـﺤ ــﺮارة ﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺔ ،ﻓـﻌـﻨــﺪ 10
درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ،
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ ووﺻﻠﺖ
إﻟﻰ  0.057ﻣﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ورﻏ ـ ــﻢ أن اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻞ اﻟـﻔـﻀــﻲ
أﻗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ــﻦ أﻗ ـ ـ ـ ــﺮاﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ،ﻧ ـﻤ ــﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ،ﺑـ 20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓــﻲ أرﺟـﻠــﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮة
)ﺑ ـﻴــﻦ  4.3و 6.8ﻣـﻠـﻴـﻤـﺘــﺮات(
ّ
ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻜﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻻ ﺗﺼﺪق.
)أ ف ب(

ً
ً
ﻓﻴﻞ ﺑﺮي ﻳﻘﺘﻞ رﺟﻼ ﻧﻴﺒﺎﻟﻴﺎ
ً
ً
ً
ً
ﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن ،أﻣﺲ ،إن ﻓﻴﻼ ﺑﺮﻳﺎ ﻗﺘﻞ رﺟﻼ ) 65ﻋﺎﻣﺎ(
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺰه وﻃﻨﻲ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ ﻏﺮب ﻧﻴﺒﺎل.
وذﻛﺮ ﺟﻴﺎﻧﻴﻨﺪرا أﺷﺎرﻳﺎ ،اﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻛﺎﻧﺸﺎﻧﺒﻮر ،أن اﻟﻔﻴﻞ ﻗﺘﻞ اﻟﺮﺟﻞ أﻣﺲ اﻷول ،أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮه ﻓﻲ
ﻏﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺰه ﺷﻮﻛﻼﺑﺎﺗﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺿ ــﺎف ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧـﺒــﺎء اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ" :ﺗــﻮﻓــﻲ اﻟــﺮﺟــﻞ ﻋﻠﻰ
ﱠ
اﻟﻔﻮر ،وﺗﻤﻜﻦ رﺟﻞ آﺧﺮ ﻛﺎن ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮار".
ً
ً
وﻛﺎن ﻓﻴﻞ ﺑﺮي ﻗﺘﻞ رﺟﻼ ) 62ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺠﻨﻮب وﺳﻂ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ُﻳﺸﺎر إﻟــﻰ أن ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟـﺤــﻮادث ازداد ﻓﻲ ﻧﻴﺒﺎل
ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ.
)د ب أ(

وﻓﻴﺎت
ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺤﻤﺪان

زوﺟﺔ أﺣﻤﺪ داوود اﻟﺤﻤﺪان
 58ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷﻴﻌﺖ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟﻔﻨﻄﺎس ،دﻳ ــﻮان اﻟـﺤـﻤــﺪان ،ق،2
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﻤﺪان ،اﻟﻨﺴﺎء :اﻟﻔﻨﻄﺎس ،ق ،2ش ،6م ،6ت:
99081195 ،99011187

ﻧﺎﺻﺮ ﻃﻠﺐ ﺳﻌﻮد اﻟﻤﺤﻴﺴﻦ

 73ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺮﺟﺎل :ﻗﺮﻃﺒﺔ ،ق ،1ش ،1ج ،1م ،13ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎرع
دﻣﺸﻖ ،اﻟﻨﺴﺎء :ﻗﺮﻃﺒﺔ ،ق ،1ش ،1ج ،1م ،15ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎرع دﻣﺸﻖ،
ت50177797 ،99733633 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

ﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺸﻴﺮ
إﻟـ ــﻰ ﻣ ـﻠــﻚ إﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ ﺑ ــﻦ ﻏ ــﺎﻧ ــﻢ ﺑ ــﻦ ﺳﻌﺪ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﺼــﺮة ،وﺗـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﻹرث
ووﺻـﻴـﺘــﻪ ﺑــﺎﻟـﺜـﻠــﺚ ،وإﻟ ــﻰ ﻣـﻘــﺎل ووﺛﻴﻘﺔ
أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺈذن
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

04:31

اﻟﻌﻈﻤﻰ 35

اﻟﺸﺮوق

05:51

اﻟﺼﻐﺮى 19

اﻟﻈﻬﺮ

11:33

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  01:23ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

02:49

 03:08ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

اﻟﻤﻐﺮب

05:15

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  08:31ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

06:32

 08:40ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٠٠ :ﻓﺎﻛﺲ22252537 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲads@aljarida.com :

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٣1:ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

