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األمير يرعى حفل توزيع جوائز «التقدم العلمي» 2018

ً
شهاب الدين :الباحثون المكرمون قدموا إنجازات وضعت حلوال مبتكرة لتحديات مجتمعاتهم

ً
متوسطا كبار الشيوخ والحضور في الحفل
األمير

الكويت شكلت
عبر التاريخ
واحة للقيم
ومرسى
للمعرفة
ً
وحاضنا
للعلماء
والمهنيين

الثورة
الصناعية
ً
تتضمن آفاقا
جديدة وتنشئ
وظائف تحتاج
إلى معرفة
متخصصة

تحت رعاية وحضور صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،أقيم صباح أمس "حفل
تــوزيــع جــوائــز مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي لعام  ،"2018وذلك
في قاعة سلوى الصباح.
ووصـ ـ ـ ــل مـ ــوكـ ــب س ـ ـمـ ــوه إل ــى
مكان الحفل ،حيث استقبل بكل
حفاوة وترحيب من المدير العام
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
د .ع ــدن ــان أح ـمــد ش ـهــاب الــديــن،
وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
وشهد الحفل سمو ولي العهد
الـشـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد ،ورئـيــس
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم،
ورئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء سمو
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك ،وك ـبــار
المسؤولين بالدولة.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني،
ثم تالوة آيات من الذكر الحكيم،
بـعــدهــا تــم ع ــرض فـيـلــم وثــائـقــي
عـ ــن أهـ ـ ــم إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ال ـم ــؤس ـس ــة
ومـشــاريـعـهــا الـمـخـتـلـفــة ،وألـقــى
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـمــؤسـســة كلمة
ر حــب فــي مستهلها بالحضور،
وقــال "مع إشراقة شهر ديسمبر
م ــن ك ــل ع ـ ــام ي ـت ـط ـلــع الـمـجـتـمــع
ال ـع ـل ـم ــي فـ ــي الـ ـك ــوي ــت إل ـ ــى ه ــذا
اللقاء ،الذي يشرف فيه الحضور
برعاية سامية وحضور كريم من
صــاحــب الـسـمــو ،رئـيــس مجلس

ادارة مــؤسـســة ال ـكــويــت للتقدم
العلمي".

حاضنة العلماء
وأض ـ ـ ـ ــاف "لـ ـق ــد أضـ ـح ــى ه ــذا
الـمـحـفــل الـعـلـمــي ال ـس ـنــوي منذ
انطالقه عام  1979منارة جامعة
للباحثين الذين تكرمهم الكويت
نظير إنجازاتهم ذات األثر البالغ
ف ــي تـ ـط ــور م ـج ـت ـم ـعــات ـهــم ،وف ــي
وضــع حلول مبتكرة للتحديات
الـتــي تــواجـهـهــا ،فلكل الـفــائــزيــن
بجوائز الكويت واإلنتاج العلمي
والـنــوري والسميط أسمى آيات
التهنئة والتقدير".
وقـ ـ ــال إن "م ـ ــا ن ـش ـه ــده ال ـي ــوم
من تكريم للعلماء ليس بغريب
على هــذا الــوطــن المعطاء ،الــذي
لطالما ك ــان عـبــر تــاريـخــه واحــة
للقيم النبيلة ،ومرسى للمعرفة
و حــا ضـنــا للعلماء والمهنيين،
ومرحبا بحملة التنوير الثقافي،
وصهر ذلك كله في بوتقة واحدة
إلثراء معارفه وازدهار اقتصاده،
وتعزيز أمنه مع المحافظة على
هويته الوطنية".
وأض ـ ـ ــاف "سـ ـ ــار األب ـ ـنـ ــاء عـلــى
ه ــذا الـنـهــج فـجـعـلــوا م ــن بلدهم
ملتقى للعلماء ،وموئال ينعمون
فيه بــالــدعــم والتشجيع فــي ظل
ق ـي ــادت ــه الـحـكـيـمــة ال ـت ــي أدركـ ــت

أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـع ـل ـم ــي فــي
تـشـيـيــد ال ـج ـســور م ــع المجتمع
العلمي العالمي ،لتحقيق اإلخاء
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ف ـ ــي أج ـ ـلـ ــى صـ ـ ــوره،
ول ـي ـســود األمـ ــن والـ ـس ــام رب ــوع
العالم أجمع".

الذكاء االصطناعي
وقـ ـ ــال شـ ـه ــاب ال ــدي ــن "يـشـهــد
ال ـعــالــم حــال ـيــا ب ــداي ــة تطبيقات
الثورة الصناعية الرابعة ،وأبرز
شكل لها الذكاء االصطناعي الذي
يتضمن آفاقا مذهلة من التطور
س ـت ــؤث ــر ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـج ــاالت،
السـ ـيـ ـم ــا الـ ـصـ ـح ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد
والتعليم ،وستندثر معها العديد
مــن الوظائف فــي كــل القطاعات،
وتـنـشــأ وظــائــف جــديــدة تحتاج
إلــى معرفة متخصصة وتدريب
مـ ـتـ ـمـ ـي ــز ،م ـ ـمـ ــا يـ ـسـ ـت ــدع ــي م ـنــا
العمل على تعزيز دور العلم في
تـطــويــر الـمـجـتـمـعــات والـتـعــامــل
م ــع ت ـح ــدي ــات ـه ــا .ول ـع ــل اح ـت ـفــال
المؤسسة اليوم يعزز هذا التوجه
ويــرســخ الــرســالــة األســاسـيــة لها
الـمـتـمـثـلــة ف ــي تـحـفـيــز الـ ـق ــدرات
ال ـب ـش ــري ــة وت ـن ـم ـي ـت ـهــا ،لـتـســاهــم
فـ ــي بـ ـن ــاء قـ ــاعـ ــدة ص ـل ـبــة لـلـعـلــم
والتكنولوجيا واالبتكار وتعزيز
البيئة الثقافية الممكنة لذلك".
وخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـقـ ـ ــولـ ـ ــه "تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل

الفائزون بالجوائز
ج ـ ــائ ـ ــزة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة (الـ ـعـ ـل ــوم
ال ـب ـيــولــوج ـيــة) ،ف ــاز بـهــا مـنــاصـفــة د .هــال
األشول (من اليمن) ود .محمد الصائغ (من
لبنان).
جــا ئــزة ا لـعـلــوم التطبيقية (تكنولوجيا
الطاقة النظيفة والمستدامة) ،حصل عليها
مـنــاصـفــة د .زاك ـيــة كـفــافــي (م ــن م ـصــر) ود.
حسام الشريف (من فلسطين).
جائزة العلوم االقتصادية واالجتماعية
(االقتصاد) ،فاز بها مناصفة د .عماد موسى

(من العراق) ود .بادي بلطه جي (من لبنان).
ج ــائ ــزة ال ـف ـن ــون واآلداب (دراسـ ـ ـ ــات في
اللغة العربية وآدابـهــا) ،فــاز بها د .محسن
الموسوي (من العراق).
جائزة النوري ألفضل أطروحة دكتوراه
فــي مـجــال التربية بالعالم العربي منحت
للدكتورة داليا مصطفى (من مصر).
جـ ــائـ ــزة اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـع ـل ـم ــي فـ ــي ال ـع ـل ــوم
الطبيعية والــريــاضـيــات ،فــاز بها د .طــارق
الرفاعي (الكويت).

جـ ــائـ ــزة اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـع ـل ـم ــي فـ ــي ال ـع ـل ــوم
ال ـه ـن ــدس ـي ــة ،ف ـ ــاز ب ـه ــا د .خ ــال ــد ال ـف ـضــالــة
(الكويت).
جائزة اإلنتاج العلمي في العلوم الطبية
وال ـط ـب ـيــة ال ـم ـس ــاع ــدة ،فـ ــاز ب ـهــا د .سـلـمــان
الصباح (الكويت).
جـ ــائـ ــزة اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـع ـل ـم ــي فـ ــي ال ـع ـل ــوم
االجتماعية واإلنسانية ،فاز بها د .عبدالله
الهاجري (الكويت).

المؤسسة عـطــاء هــا العلمي في
إط ـ ـ ــار خ ـط ـت ـهــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الحالية الـتــي تسعى إلــى زيــادة
ق ــدرات القطاع الـخــاص ،لتعزيز
االق ـت ـص ــاد ال ـم ـعــرفــي وال ـت ـعــاون
م ــع ك ــل ال ـق ـطــاعــات ،ومـنـهــا على
س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ق ـ ـطـ ــاع ال ـط ــاق ــة
ل ـت ـح ـق ـيــق اإلفـ ـ ـ ـ ــادة ال ـم ـث ـل ــى مــن
الطاقة المتجددة ،وتعظيم العائد
مـ ــن ال ـن ـف ــط مـ ــع ج ـع ــل عـمـلـيــاتــه
واسـتـخــدامــاتــه صــديـقــة للبيئة،
وذلك في إطار التحوالت الهيكلية
الـ ـكـ ـب ــرى ال ـح ــاص ـل ــة فـ ــي مـشـهــد
الطاقة العالمي وتحديات التغير
المناخي".
وذك ــر "لـعــل مــن أه ــم م ـبــادرات
ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـج ــدي ــدة ت ـعــاون ـهــا
مــع المجلس األ ع ـلــى للتخطيط
ووزارات ال ــدول ــة الـمـعـنـيــة ،ومــع
م ــراك ــز بـحـثـيــة عــالـمـيــة مــرمــوقــة
إلجـ ـ ـ ــراء دراسـ ـ ـ ـ ــات اس ـت ـش ــراف ـي ــة
تستهدف تطوير خدمات التعليم
وا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة واألداء ا ل ـح ـك ــو م ــي
عـمــو مــا ،للمساهمة فــي تحقيق
"رؤية ."2035
ث ـ ــم ت ـف ـض ــل صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
بتوزيع الجوائز على الفائزين،
ك ـمــا أه ـ ــدي س ـم ــوه ه ــدي ــة بـهــذه
الـمـنــاسـبــة ،وغ ــادر سـمــوه مكان
الـحـفــل بمثل مــا استقبل بــه من
حفاوة وتقدير.

تحفيز القدرات
البشرية
لتساهم في
بناء قاعدة
صلبة للعلم
والتكنولوجيا
واالبتكار
وتعزيز البيئة
الثقافية

صاحب السمو يتلقى دعوة من خادم الحرمين
لحضور القمة الخليجية ويلتقي السراج
الزياني :نشكر سموه لتوجيهاته السديدة تجاه تعزيز العمل الخليجي
استقبل سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
بقصر بيان أمس ،سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد.
كما استقبل سموه ،رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،وفي معيته رئيس المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز
الـســراج والــوفــد المرافق ،وذلــك بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد.
وشهد اللقاء بحث األوضاع في ليبيا ،والجهود
الـهــادفــة إلــى تحقيق األم ــن واالسـتـقــرار فــي البلد
ال ـش ـق ـيــق ب ـمــا ي ـح ـفــظ سـ ـي ــادة ووحـ ـ ــدة األراض ـ ــي
الليبية ،كما تم بحث آخر مستجدات األوضاع في
المنطقة ،والتأكيد على دعم الجهود الرامية لتعزيز
التضامن ووحدة الصف العربي في سبيل مواجهة
التحديات وتحقيق األمن واالستقرار المنشود.
كما استقبل صاحب السمو نائب رئيس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ صـبــاح الخالد،
واألم ـي ــن ال ـعــام لمجلس ال ـت ـعــاون ل ــدول الخليج
العربية د .عبداللطيف الزياني ،حيث سلم لسموه
رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز م ـلــك ال ـس ـعــوديــة

ً
متوسطا شهاب الدين والمكرمين
سموه

األمير وصباح الخالد خالل تكريم الفائزين

 ...من «المباركية» إلى المؤسسات العلمية الرائدة
عرض شهاب الدين في كلمته عن تطور التعليم
في البالد فقال :لقد أولت الكويت في مطلع القرن
ا لـمــا ضــي عناية بالغة للعلم والتعليم والثقافة
العلمية المستنيرة ،انطالقا من المدرسة المباركية،
وأعقب ذلك ظهور مؤسسات علمية رائدة كجامعة
الكويت ،ومعهد األبحاث ،ومؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،تلك المؤسسة التي كــان لقيادة الكويت
الحكيمة وق ـي ــادات الـقـطــاع ال ـخــاص المستنيرة
الدور األساسي في تأسيسها عام  ،1976انطالقا
مــن رؤيتهم السديدة لــافــاق التي يتيحها العلم
والمعرفة في بناء الكويت وازدهارها.
وأضــاف أن القطاع الـخــاص مــازال يقدم الدعم
المقدر ألنشطة المؤسسة كـجــزء مــن مسؤوليته
المجتمعية ،ولتصبح المؤسسة بفضل الرعاية

سموه وسمو ولي العهد لدى وصولهما إلى قاعة سلوى

السامية والتوجيه المتواصل من سمو أمير البالد
رئيس مجلس إدارتها منارة علمية رائــدة تؤدي
دورا حيويا فــي د عــم وتحفيز المجتمع العلمي
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وت ـطــويــر ق ـ ــدرات ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص،
وفي كونها حلقة وصل بين المؤسسات المحلية
ونظيراتها العالمية المرموقة .كما تولي المؤسسة
اهتماما خاصا لدعم الشباب مواكبة لدعوة حضرة
صــاحــب الـسـمــو إل ــى الـعـمــل عـلــى "تـنـمـيــة ق ــدرات
الشباب وصقل مهاراتهم ،وحثهم على التحصيل
العلمي المواكب لمتطلبات العصر".

شهاب الدين يلقي كلمته

تضمنت دع ــوة سـمــوه لحضور اجـتـمــاع ال ــدورة
الـتــاسـعــة وال ـثــاث ـيــن لـلـمـجـلــس ،ال ـمــزمــع عقدها
بالمملكة في  9الجاري.

توجيهات أميرية
وعبر الزياني لصاحب السمو عن بالغ شكره
وتقديره لتوجيهات سموه السديدة تجاه تعزيز
مـسـيــرة الـعـمــل الـخـلـيـجــي الـمـشـتــرك ،مـعــربــا عن
اع ـت ــزازه بـمــا تـشـهــده الـكــويــت مــن نـهـضــة ونـمــاء
وازده ــار في ظل قيادة سموه الحكيمة ،متمنيا
ً
للكويت أميرا وحكومة وشعبا دوام العزة والرفعة.
حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ علي الجراح.
مــن جهة أخ ــرى ،بعث صــاحــب السمو ببرقية
تهنئة إلى ملك تايلند ماها فاجيرالونكورن ،عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،متمنيا له موفور الصحة والعافية
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نــواف األحمد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

جابر المبارك لدى وصوله إلى مكان الحفل

المبارك يستقبل رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الليبي
استقبل رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك ،في قصر بيان صباح أمس ،رئيس
الـمـجـلــس الــرئــاســي لـحـكــومــة ال ــوف ــاق الــوطـنــي
بليبيا ،فائز السراج ،الذي وصل الى البالد في
زيارة رسمية.
وجــرت للضيف مراسم استقبال رسمية في
خاللها الـســامــان الوطنيان
قصر بـيــان ،عــزف
ّ
الليبي والكويتي ،ثم تفقد حرس الشرف الذي
اصطف لتحيته.
عـقــب ذل ــك صــافــح الـضـيــف ك ـبــار مستقبليه،
وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس

مـجـلــس الـ ــوزراء وزيـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ،والمستشار في ديوان رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء ،رئـيــس بعثة الـشــرف المرافقة،
الشيخ سالم الجابر ،وعدد من الشيوخ والوزراء
والـمـسـتـشــاريــن وك ـبــار ق ــادة الـجـيــش والـشــرطــة
وال ـح ــرس الــوطـنــي وك ـبــار الـمـســؤولـيــن بــالــدولــة
وديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.
وقد أقام سمو رئيس مجلس الوزراء ،في قصر
بيان أمس ،مأدبة غداء رسمية على شرف السراج
والوفد المرافق له ،علما بأن الضيف وصل إلى
الـبــاد الليلة قبل الـمــاضـيــة ،فــي زي ــارة رسمية
تستمر يومين.

الفائزون يشيدون بجهود الكويت في تشجيع البحث العلمي

جانب من عرض فيلم وثائقي عن إنجازات «التقدم العلمي»

أشـ ـ ــاد ع ـ ــدد م ــن ال ـب ــاح ـث ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن والـ ـع ــرب
الـفــائــزيــن بـجــائــزة الـكــويــت للتقدم العلمي بالجهود
التي تبذلها الكويت في دعم وتشجيع البحث العلمي
وتكريم الباحثين ،للتغلب على التحديات التي تواجه
المجتمعات العربية.
ج ــاء ذل ــك فــي تـصــريـحــات مـتـفــرقــة للباحثين
الفائزين لـ"كونا" ،عقب حفل تكريم الباحثين أمس،
حيث أكد استشاري الجراحة العامة في مستشفى
جابر الدكتور الشيخ سلمان الخليفة أهمية الجائزة
في تحفيز األطباء للعمل في مجال البحث العلمي،
ً
مبينا أن رعاية أمير البالد للحفل يدل على اهتمام

سموه وحرصه على المجال الصحي.
وأشار إلى أنه حاز جائزة اإلنتاج العلمي لعام 2018
عبر تقديمه بحثا متخصصا في مجال العلوم الطبية
والطبية المساعدة.
من جانبه ،قال الحائز جائزة العلوم البيولوجية
الدكتور هالل األشول من الجمهورية اليمنية ،انه فاز
بالجائزة عبر مشاركته في البحث الذي تناول عملية
تطوير اآلليات الجزئية ألمراض الشيخوخة.
وأعرب عن شكره للكويت على تقديرها ودعمها
لـلـعـلــم وال ـع ـل ـمــاء واهـتـمــامـهــا بـتـطــويــر الـمـجـتـمـعــات
العربية ،الفتا إلى أن حضور ورعاية سمو أمير البالد

لحفل التكريم شكل اضافة مميزة عكست ما نعرفه عن
الكويت بدعمها الدائم للباحثين.
بــدوره ،أعــرب الحائز جائزة اإلنـتــاج العلمي في
مـجــال الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة واإلنـســانـيــة رئـيــس قسم
التاريخ فــي كلية اآلداب بجامعة الكويت د .عبدالله
الـهــاجــري عــن فـخــره واع ـت ــزازه بمقابلة راع ــي الحفل
ومصافحته ،الذي يعد داعما ومحفزا ألبنائه الباحثين.
وأضاف أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تعد من
أهم المؤسسات الداعمة للعلوم ومجاالتها المتنوعة،
مـثـمـنــا دور ال ـمــؤس ـســة الـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه ف ــي تشجيع
الباحثين داخل الكويت وخارجها.

من جهتها ،قالت الفائزة بـ"جائزة النوري" ألفضل
أطروحة دكتوراه في العالم العربي د .داليا مصطفى من
جمهورية مصر العربية ،وذلك عن أطروحتها "مفهوم
الرجولة كما تعكسه تنشئة األم ألبنائها في المجتمع
المصري" ،إن "الكويت من الدول الرائدة والعريقة في
تشجيع العلم والعلماء واألدباء والباحثين".
وأف ــادت بــأن ال ــدور الثقافي المهم الــذي تـقــوم به
الـكــويــت عـبــر تشجيعها ودعـمـهــا لـلـعـلـمــاء واألدبـ ــاء
ينعكس إيـجــابــا على جميع شـعــوب ال ــدول العربية،
مبينة أن الجائزة تعني لها الكثير ،السيما أنها تحت
رعاية سامية من أمير البالد.
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دور السينما العالمية تستقبل فيلم الفانتازيا
والمغامرات « »Mortal Enginesص 15

أولويات الحكومة بال «ضرائب»

محليات

الفضل :استقالة الرشيدي مستحقة بعد التسويف في نشر تقرير النفط

• العدساني :فرض رسوم على المواطنين في مستشفى جابر يعني استجواب الوزير
• «التشريعية» :المويزري غاب عن اجتماع دراسة استجواب المبارك ونلتمس له العذر
ّ
• اللجنة وجهت دعوة إلى الحكومة لحضور اجتماعها اليوم
فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

في وقت يتواصل التصعيد
النيابي حيال عدد من الوزراء
داخل أروقة مجلس األمة،
كشفت لجنة األولويات
البرلمانية أن أولويات الحكومة
التي قدمتها أمس لم تتضمن
مشروع «الضرائب».

عقب اجتماعها أمس ،أكدت لجنة األولويات البرلمانية أن الحكومة لم
تقدم ضمن أولوياتها التسع ،أي مشروع يتعلق بالضرائب ،عدا الحديث
عن «التبغ ومشروبات الطاقة» ،مشددة على «أن لجان المجلس والمواطنين
ليسوا بمزاج عام لقبول فرض أي ضرائب».
يأتي ذلك في وقت برز التصعيد النيابي حيال عدد من الوزراء في أروقة
مجلس األمة ،أمس ،إذ توعد النائب رياض العدساني بمساءلة عدد منهم في
مجموعة من الملفات ،ال سيما التي حملت مخالفات «الهدر المالي» الواردة
في تقارير الجهات الرقابية تجاه المؤسسات الحكومية.
شركة إلدارة مستشفى جابر،
ورفــض العدساني ما يتردد عن تكليف
ُ
ً
مــؤكــدا أنــه «سيستجوب الــوزيــر المختص إذا فــرضــت رس ــوم عــاج على
المواطنين في هذا المستشفى».
من جانبه ،طالب النائب أحمد الفضل باستقالة وزير النفط وزير الكهرباء
ً
مضيفا« :في استجوابه السابق ّ
صوت معه ،واآلن
والماء بخيت الرشيدي،
أطالب باستقالته ،وخاصة بعد خروج تقرير النفط والتسويف في نشره».
إلى ذلــك ،وبشأن تكليف المجلس لجنته التشريعية ببحث دستورية
االستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ،غاب النائب عن اجتماع اللجنة أمس ،في وقت
للمستجوب
كشف مقررها د .خليل عبدالله أنها «وجهت أمس األول الدعوة
ِ
بثالث طرائق مختلفة ،هي رسالة إلى منزله ،وأخرى إلى مكتبه ،وثالثة عبر
هاتفه ،من أجل االستماع لرأيه وتضمينه في التقرير».
وقــال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي ،لـ «الـجــريــدة» ،إن «النائب لم
ً
يحضرّ ،
وقدرنا غيابه ،فربما يكون كتاب الدعوة وصل إليه متأخرا ،أو
ً
ّ
لديه التزامات ،ولذلك نتفهم عذره دون أن يبديه» مضيفا« :وجهنا له دعوة
جديدة لحضور اجتماع االثنين المقبل».
وأوضح الشطي أن «التشريعية» ّ
وجهت الدعوة إلى نائب رئيس الوزراء
وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية فهد العفاسي ،ووزير الدولة
لـشــؤون مجلس األمــة عــادل الـخــرافــي ،وإدارة الفتوى والـتـشــريــع ،وثالثة
خبراء دستوريين لحضور اجتماعها اليوم ،وسماع وجهة نظرهم في مدى
دستورية استجواب المبارك.
٠٥

األمير :مواقف بوش النبيلة ستظل راسخة في ذاكرتنا

اقتصاد

ّ
المسجى في الكابيتول أمس األول (أ ف ب)
ممثل األمير الشيخ ناصر المحمد بعد إلقائه النظرة األخيرة على نعش الراحل بوش

تقرير
اقتصادي

«الخارجية» :لم نتلق طلبات من دول عربية بعدم منح مواطناتها تصاريح إال بمحرم
●

نفت الهيئة العامة للقوى العاملة صحة
ً
مــا نـشــر أخ ـيــرا حــول إيـقــاف مـنــح تصاريح
العمل لبعض النساء مــن جنسيات معينة
(المغرب وتونس ولبنان) إال بمحرم وموافقة
أمنية ،مــؤكــدة أنها تـمــارس اختصاصاتها
عبر التعاميم والقرارات اإلدارية ،وفي الحدود
التي رسمها قانون العمل رقم  6لسنة ،2010
وضمن إطار الحفاظ على النظام العام.

محليات

ّ
الكويت توقع مذكرة تعاون
مع مصر في مجال الشؤون
االجتماعية

«القوى العاملة» :ال وقف لتصاريح عمل
المغربيات َّوالتونسيات واللبنانيات
جورج عاطف وناصر الخمري

الصالح :رفع مستوى
الخدمات اإللكترونية
يشغل اهتمام الحكومة

٠٨

الحربش لـ «المحاسبة» :المبالغ المتهم بتبديدها تفوق
ّ
07-06
ما حول للمكتب الصحي بألمانيا في عهدي

وص ــرح ال ـمــديــر ال ـعــام للهيئة أحمد
ال ـم ــوس ــى ،أم ـ ــس ،بـ ــأن تـشـغـيــل ال ـن ـســاء
تحكمه قــواعــد عــامــة أقـ ـ ّـرت فــي الفصل
ً
الرابع من قانون العمل ،ويتم وفقا لما
تنص عليه الئحة إج ــراء ات منح اإلذن
بالعمل الصادرة بموجب القرار اإلداري
رقم  552لسنة  ،2018والتي حددت نطاق
حـظــر الـتـشـغـيــل ف ــي األع ـم ــال الـخـطـيــرة
ً
أو الـ ـض ــارة ص ـح ـي ــا  ،أو ال ـت ــي ال تتفق
مع اآلداب العامة؛ بهدف حماية المرأة

04

العاملة ورعايتها على النحو الذي كفله
القانون.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أك ــد م ـصــدر دب ـلــومــا َّســي،
لـ«الجريدة» ،أن وزارة الخارجية لم تتلق أي
طلبات من دول عربية بعدم منح مواطناتها
ت ـصــاريــح ع ـمــل إال ب ـم ـحــرم ،ف ــي وق ــت نفت
ال ـقــائـمــة بــاألع ـمــال ف ــي ال ـس ـفــارة الـلـبـنــانـيــة
ن ـس ــري ــن ب ــوك ــرم ص ـح ــة م ــا ن ـش ــر ع ــن وق ــف
تصاريح عمل اللبنانيات.
وقالت بوكرم ،لـ «الجريدة»« :ليس لدي علم

ً
بهذا األمر ،ولم نقدم طلبا بخصوصه» ،نافية
تلقي تعليمات من الكويت بشأن ما نشرته
إحدى الصحف المحلية أمس.
وبـيـنـمــا نـفــى سـفـيــر تــونــس ل ــدى الـبــاد
أحمد بن صغير ،في تصريح لـ «الجريدة»،
علمه بأي قرار يتعلق بعدم منح التونسيات
ً
م ــا دون ال ـ ـ  40ع ــام ــا ت ـصــاريــح لـلـعـمــل في
ً
الكويت ،أكد أن السفارة لم تطلب ذلك ،معبرا
عن استغرابه لما نشر عن طلب بــاده منع
مواطناتها العمل في الكويت دون محرم.

٢٢

َمن ينقذ القطاع النفطي من
نزاعات قياداته؟
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مشاريع بـ  2.4مليار دوالر
لتطهير التربة من تلوث الغزو
●

أشرف عجمي

أعـلـنــت شــركــة نـفــط الكويت
أن األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة وال ـكــويــت
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــدان لـ ـ ـط ـ ــرح مـ ـش ــاري ــع
بقيمة  2.4مـلـيــار دوالر حتى
عام 2024؛ لتطهير تربة البالد
مــن الـتـلــوث الـنــاجــم عــن الغزو
العراقي.
وصـ ـ ـ ـ ــرح م ـ ــدي ـ ــر م ـج ـم ــوع ــة
ت ــأهـ ـي ــل ال ـ ـتـ ــربـ ــة ف ـ ــي ال ـش ــرك ــة
مـ ـنـ ـص ــور الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ،أم ـ ــس،
ب ــأن ه ــذه األمـ ــوال ستخصص
فقط لتأهيل التربة الكويتية،
وستدفعها األمم المتحدة من
تعويضات الغزو.

وع ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــراد
تنظيفها ،أوضح الخارجي أنها
تصل إلــى  114ك ــم ،2فــي حين
تصل التربة ا ل ـمــراد تنظيفها
إل ـ ــى  26م ـل ـي ــون م ـت ــر مـكـعــب،
ً
ً
مـشـيــرا إلــى وج ــود  70مـقــاوال
عـ ـل ــى ق ــائـ ـم ــة الـ ـش ــرك ــة سـيـتــم
ت ــأه ـي ــل ال ـف ــائ ــز م ـن ـهــم لـلـقـيــام
باألعمال.
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قوات األمن العراقية تواجه متظاهرين يرتدون «السترات الصفراء» أسوة بمحتجي فرنسا ،أمام مبنى المحافظ في البصرة أمس األول (رويترز)

ّ
علق القيادي الكردي العراقي
المخضرم هوشيار زيباري ،على
المواجهة التي حدثت أمس األول
في البرلمان العراقي ،خالل جلسة
كانت مخصصة للتصويت لملء
ال ــوزارات الثماني الشاغرة ،بأن
«القادم أعظم».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاري إن «حـ ـ ـ ــدة
االستقطاب السياسي الشيعي،
وع ـمــق األزمـ ــة ،وهـشــاشــة الــدعــم
ال ـس ـي ــاس ــي مـ ــن ال ـك ـت ــل لــرئ ـیــس
ال ــوزراء عــادل عبدالمهدي ،كلها
ف ـ ــي اتـ ـ ـج ـ ــاه إفـ ـ ـش ـ ــال ال ـح ـك ــوم ــة
ً
ال ــراه ـن ــة» ،مـعـتـبــرا أن «م ــا حــدث
رسـ ــالـ ــة غـ ـي ــر م ـط ـم ـئ ـنــة وط ـل ـقــة
تحذير».
وكــان نــواب عراقيون ينتمون
إلى ائتالف اإلصالح ،الذي يرعاه
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر،
أف ـش ـل ــوا ع ـقــد ال ـج ـل ـســة ،ب ـعــد أن
رشح عبدالمهدي ،فالح الفياض
ً
المقرب من إيران وزيرا للداخلية،

اإلدارة التنفيذية
لـ «الوطني» تزور مركز
التسجيل في سباق المشي

اقتصاد

13
«التجاري» يوقع اتفاقية
تمويل مشروع مصفاة
الدقم

العراق« :القادم أعظم» مع احتدام
المواجهة بين النجف وطهران
رغــم اعـتــراض الـصــدر على ذلــك،
ق ـب ــل يـ ـ ــوم واح ـ ـ ــد مـ ــن ال ـج ـل ـس ــة،
ً
مجددا تمسكه بتعيين وزيرين
مستقلين للدفاع والداخلية.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ب ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـه ـ ـمـ ــس ع ــن
تـصــاعــد الـمــواجـهــة بـيــن النجف
وط ـ ـ ـهـ ـ ــران ،ك ـش ــف ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فــي
«ائـتــاف الـنـصــر» ،ال ــذي يتزعمه
رئيس ال ــوزراء الـعــراقــي السابق
حـيــدر ال ـع ـبــادي ،أن قــائــد «فيلق
الـقــدس» قــاســم سليماني حضر
إلى بغداد في األيام األخيرة ،من
أج ــل ال ـض ـغــط لـتـمــريــر الـفـيــاض
لـلداخلية.
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ائ ـ ـ ـتـ ـ ــاف
دولـ ــة ال ـق ــان ــون نـ ــوري الـمــالـكــي،
الـ ـمـ ـق ــرب مـ ــن ط ـ ـهـ ــران ،مـ ــا ج ــرى
فـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان ب ــأن ــه «انـ ـتـ ـص ــار
إلرادة ال ـع ـنــف والـ ـف ــوض ــى» ،في
ح ـي ــن اع ـت ـب ــر ص ـب ــاح ال ـس ــاع ــدي
النائب عن ائتالف «اإلصالح» أن
مؤشر العد التنازلي لـ «حكومة
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الفرصة األخيرة» بدأ ،إذا استمر
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـه ــدي فـ ـ ــي «الـ ـخـ ـض ــوع
لــإرادات واإلمــاءات والمشاريع
الخارجية».
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محليات

الصالح :رفع مستوى الخدمات اإللكترونية يشغل اهتمام الحكومة
منتدى الحكومة اإللكترونية السادس «التغيير نحو الرقمية» ينطلق برعاية المبارك

جانب من الحضور في افتتاح منتدى الحكومة اإللكترونية السادس

ناصر الخمري

أكد الصالح اهتمام الحكومة
وأجهزتها برفع مستوى
الخدمات اإللكترونية في
الدولة وذلك لتوفير الخدمات،
والتسهيل على المواطنين.

ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أن ـ ــس الـ ـص ــال ــح أن رف ـ ــع م ـس ـتــوى
الـخــدمــات االلكترونية فــي أجهزة
الدولة يشغل حيزا كبيرا من اهتمام
الحكومة.
ج ــاء ذل ــك فــي تـصــريــح أدل ــى به
الـصــالــح امــس االول للصحافيين
ع ـقــب اف ـت ـتــاحــه م ـن ـتــدى الـحـكــومــة
االلكترونية السادس "ادارة التغيير
ن ـح ــو ال ــرق ـم ـي ــة" ن ـي ــاب ــة ع ــن راع ــي
الـمـنـتــدى رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك الــذي
تنظمه "ن ــوف اك ـس ـبــو" بــالـتـعــاون
مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات.
وقال الصالح إن الهدف من رفع
مستوى الخدمات االلكترونية في
أجهزة الدولة هو توفير الخدمات
وت ـس ـه ـي ـل ـه ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن

والمقيمين من جهة ومواجهة ثقافة
الـفـســاد مــن جـهــة أخ ــرى مــن خــال
وجـ ــود خ ــدم ــات الـكــرتــونـيــة تبعد
تدخل العنصر البشري في انجاز
أي معاملة.
وأوض ـ ــح ال ـصــالــح الـ ــذي ي ــرأس
م ـج ـلــس ادارة ال ـج ـه ــاز ال ـمــركــزي
لتكنولوجيا المعلومات أن وزير
التجارة والصناعة خالد الروضان
الذي يرأس اللجنة المعنية في رفع
ميكنة الخدمات الحكومية قدم في
اج ـت ـمــاع مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء االخ ـيــر
ت ـق ــري ــرا اس ـت ـع ــرض ف ـي ــه ال ـج ـهــات
الحكومية التي ترفع من مستوى
خدماتها االلكترونية.
وبين أنه بعد العرض الذي قدمه
الوزير الروضان تم تكليف اللجنة
االق ـت ـصــاديــة ف ــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء
باالطالع على االجهزة الحكومية
التي تحتاج الى دعم والتي تأخرت

بتقديم خدماتها إلكترونيا لمعرفة
أس ـبــاب الـتــأخـيــر وح ــل المعوقات
ل ـت ـم ـك ـيــن ه ـ ــذه االج ـ ـهـ ــزة مـ ــن رف ــع
مستوى خدماتها.

منصة للتواصل
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
ل ـل ـج ـهــاز ال ـم ــرك ــزي لـتـكـنــولــوجـيــا
المعلومات باالنابة قصي الشطي
ف ــي كـلـمـتــه بــاف ـت ـتــاح ال ـم ـن ـتــدى أن
مـ ـش ــروع ال ـح ـك ــوم ــة االل ـك ـتــرون ـيــة
وال ـخ ــدم ــات االل ـك ـتــرون ـيــة تحظى
باالهتمام مــن الـقـيــادة السياسية
ومن مجلس الوزراء وسمو رئيس
مجلس الوزراء تحديدا.
وقال الشطي إن الجهاز يحظى
بدعم منظم لتحقيق ما نصبو إليه
م ــن انـ ـج ــازات الـمـتـمـثـلــة بـمـشــروع
الحكومة االلـكـتــرونـيــة فــي اجهزة

المرزوق :نتطلع إلى تطوير المنظومة في «تكنولوجيا المعلومات»
قــال الـمــديــر الـعــام لشركة «ن ــوف اكسبو»
المنظمة للمنتدى يوسف المرزوق إن شعار
المنتدى ال ــذي يحمل اســم «ادارة التغيير»
يشير الى أهمية االخذ بأبعاد أعمق في عالم
التكنولوجيا المتغير والمتجدد باستمرار
األمر الذي يشكل عبئا كبيرا على العاملين
لمواكبة عملية التغيير.

وأضاف المرزوق في كلمه له خالل الحفل
امس االول أنه مع االدراك التام لمدى التعقيد
االداري والفني لمهمة تطوير منظومة برامج
الحكومة االلكترونية فإننا نتطلع وبثقة الى
أن القائمين على تطوير تلك المنظومة في
الجهاز ا لـمــر كــزي لتكنولوجيا المعلومات
قادرون على تطوير سياساتهم ونظم عملهم

على نحو يمكنهم من ادارة المتغيرات.
وعـقــب افـتـتــاح الـمـنـتــدى تــم مـنــح الهيئة
العامة للصناعة الكويتية جائزة متخصصة
قدمها الــوزيــر الصالح تحمل اســم «جائزة
الـخــدمــات االلـكـتــرونـيــة» وذل ــك نظير انجاز
الهيئة في تقديم كل خدماتها إلكترونيا.

الــدولــة لخدمة المواطنين وقطاع
االع ـم ــال والـمـقـيـمـيــن ف ــي الـكــويــت
لالرتقاء بالمستوى اقليميا ودوليا
واالرتفاع بمستوى التنافسية.
وذكـ ـ ــر أن هـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر يــأتــي
في الوقت الــذي تم الحصول على
مجموعة من الـقــرارات من مجلس
الـ ـ ــوزراء ت ـهــدف ال ــى دف ــع الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ــى االس ـ ــراع بتنفيذ
"ادارة التغيير الى مشروع الرقمية".
من جانبه ،قال سفير جمهورية
هنغاريا اسطفان جيوال سوس في
كلمة له إن هناك فرصا استثنائية
للشركات الهنغارية للمشاركة في
تنفيذ خطة التنمية االقتصادية
لدولة الكويت.
وأش ــار السفير ســوس الــى فتح
تـسـهـيــات ائـتـمــانـيــة بـقـيـمــة 510
ماليين يورو لدعم دخول الشركات
الـهـنـغــاريــة ال ــى ال ـســوق الـكــويـتــي،
م ـعــربــا ع ــن ثـقـتــه بــإي ـجــاد أرض ـيــة
مشتركة بين البلدين لتعزيز التقدم
االقتصادي.
وأوضــح أن عــدة مجاالت يمكن
للشركات الهنغارية ان تتعاون فيها
مع الكويت في تعزيزها من أهمها
قطاع أمن تكنولوجيا المعلومات.
ويـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ــدى ج ـ ــائ ـ ــزة
مـتـخـصـصــة ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي تـ ـح ــت م ـس ـم ــى "ج ــائ ــزة
ال ـخــدمــة االل ـك ـتــرون ـيــة الـمـتـمـيــزة"
تمنح للجهة الحكومية التي قامت
بتطوير أفـضــل خــدمــة إلكترونية

المرزوق يكرم الصالح خالل المنتدى
ووضعتها قيد االستخدام الفعلي
على البوابة االلكترونية الرسمية
لدولة الكويت.

تطور المجتمعات
مـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي م ـج ـمــوعــة أنـظـمــة
الـكـمـبـيــوتــر الـمـتـكــامـلــة الـعــالـمـيــة
( )ITSعـصــام الـخـشـنــام ان منتدى
ال ـح ـك ــوم ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ب ــدورت ــه
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ،ي ـع ـك ــس أهـ ـمـ ـي ــة دور
الـحـكــومــة اإللـكـتــرونـيــة فــي تطور
الـمـجـتـمـعــات بـعـصــرنــا الـحــاضــر،
كما يعكس دور المنتدى في دعم
جهود القائمين على بناء الحكومة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة بــال ـكــويــت م ــن خــال
توفير منصة مــوحــدة تجمع بين
ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا الـعــالـمـيــة
واإلقـلـيـمـيــة وال ـج ـهــات الحكومية
ذات ال ـص ـل ــة ،ومـ ــا ي ـن ـتــج ع ــن ذلــك
مــن تفاعل إيـجــابــي يفتح المجال
أمام قيادات صناعة التكنولوجيا
بالكويت لالستفادة من التطورات
الهائلة التي تطبع هــذه الصناعة
في يومنا هذا.
وأوضــح الخشنام ان مجموعة
أنـ ـظـ ـم ــة ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر ال ـم ـت ـكــام ـلــة
ا لـ ـع ــا لـ ـمـ ـي ــة ( )ITSتـ ـ ـب ـ ــوأت م ـنــذ
انطالقتها فــي الـعــام  1981مركزا
رياديا في مجال نظم المعلومات
لقطاعات مختلفة أهمها القطاع
ال ـم ــال ــي والـ ـمـ ـص ــرف ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة

«المواصالت» توقع عقد تصميم المرحلة الثالثة لأللياف الضوئية
النقي :يشمل أكثر من  130ألف قسيمة
●

يوسف العبدالله

أكـ ــدت م ــدي ــرة إدارة الـمـشــاريــع
ل ـق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ال ــدولـ ـي ــة فــي
وزارة المواصالت م .غدير النقي،
أن الـ ـمـ ـش ــروع ال ــوط ـن ــي لــال ـيــاف
ال ـضــوئ ـيــة يـعـتـبــر م ــن ال ـم ـشــاريــع

المهمة والحيوية في الدولة.
وأوض ـحــت أن المرحلة الثالثة
تأتي الستكمال المشروع الوطني،
المدرج ضمن خطة التنمية لرؤية
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد "كويت  ،"2035بعد
انتهاء الوزارة من تنفيذ المرحلتين
األولـ ــى والـثــانـيــة لـلـمــدن السكنية
الجديدة.
وقــالــت الـنـقــي ،فــي كلمة ألقتها
خالل حفل تدشين المرحلة الثالثة
لاللياف الضوئية ،مساء أمس في
فـنــدق "ج ــي دبـلـيــو م ــاري ــوت"" ،فــي
المرحلة الثالثة سيتم تحويل أنظمة
الشبكات النحاسية التقليدية إلى
شبكات األلياف الضوئية المتطورة
بأكثر من  130ألف قسيمة وموقع
موزعة على جميع مناطق الكويت".
وأشارت إلى أن المشروع الكبير
سيتطلب جهود وتعاون الجهات

لـلـقـطــاع الـحـكــومــي والـ ــذي يشهد
ثــورة تكنولوجية فــي ظــل العصر
الـ ــرق ـ ـمـ ــي ،الفـ ـتـ ــا الـ ـ ــى انـ ـ ــه أص ـب ــح
ال ـم ـف ـهــوم الـ ـي ــوم ه ــو ال ـت ـح ــول من
الـحــديــث عــن حـكــومــات إلكترونية
الى مدن ذكية.

خطوة مهمة
بدورها ،قالت المديرة االقليمية
للقطاع العام لمنطقة الخليج في
شركة مايكروسوفت ليلى سرحان
ان المنتدى يعد خطوة مهمة في
رح ـل ــة ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي لـحـكــومــة
الـكــويــت ،مشيرة الــى ان العاملون
ً
ف ــي م ـج ــال ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا دائ ـم ــا
مــا يـتـســاء لــون عــن مــا هــو الـتــالــي،
"فــال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي يــوم ـنــا هــذا
تعتمد عـلــى الــذكــاء االصـطـنــاعــي،
ال ـ ــذي اصـ ـب ــح ع ـن ـص ــرا م ـه ـمــا فــي
السنوات الماضية ،وسيصبح جزءا
من كل الحكومات خــال السنوات
العشر المقبلة".
وتـ ـس ــاء ل ــت سـ ــرحـ ــان ع ـم ــا هــو
الــذكــاء االصطناعي ،موضحة انه
ي ـع ــرف ف ــي ش ــرك ــة م ـي ـكــروســوفــت
ب ــان ــه م ـضــاع ـفــة الـ ــذكـ ــاء ال ـب ـشــري
بالتقدم التكنولوجي ،فببساطة
هــو الـتـقــديــر بالتعلم مــن بـيــانــات
بسيطة ،وتكوين معان من مختلف
انواع البيانات كالصوت والصورة
والكالم والنصوص ،وان نتعامل مع
الناس بطرق عفوية اكثر.

ً
«الصحة» 15749 :مسنا
بمنطقة حولي الصحية
●

جانب من حفل توقيع المشروع أمس األول (تصوير ميالد غالي)
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة لـتـخـطــي
الـعـقـبــات والـتـنـسـيــق فـيـمــا بينها
مع الجهة المنفذة ،لضمان سرعة
اإلنـجــاز ودقـتــه فــي تحويل أنظمة
الشبكات النحاسية التقليدية إلى
شبكة األلياف الضوئية المتطورة،
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـ ـهـ ــدف الـ ـس ــام ــي الـ ــذي
يتماشى مع خطة الدولةـ لتحويلها
ً
ً
ً
مــركــزا ماليا وتجاريا .ولفتت إلى
أن ذل ــك يـحـتــاج إل ــى بـنـيــة تحتية

متطورة ،السيما في نقل البيانات،
وت ــوف ـي ــر الـ ـخ ــدم ــات االل ـك ـتــرون ـيــة
ال ـس ــري ـع ــة وال ـم ـت ـط ــورة كـشـبـكــات
ً
" ،"XGpinالـتــي تعد األكـثــر تـطــورا
في العالم.
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت اسـ ـتـ ـش ــاري ــة
"ديتيكون" ،بشرى كنغ ،إن "الشركة
نفذت المرحلتين األولــى والثانية
بـنـجــاح ،بـعــد تغطية اكـثــر مــن 64
ألف منزل بعموم مناطق الكويت"،

مؤكدة أن "المرحلة الثالثة ستشمل
أك ـث ــر م ــن  130الـ ــف مـ ـن ــزل ،وال ـتــي
ً
سـتـعـمــل بـنـظــام ال ـفــاي ـبــر ،تـمـهـيــدا
ً
إللغاء الخطوط النحاسية نهائيا".
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ك ـ ـ ـنـ ـ ــغ ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صحافي ،على هامش التوقيع ،إن
"ديتيكون" ستصمم المشروع ،الذي
سيستمر م ــدة سنتين ثــم مراقبة
الـتـنـفـيــذ م ــدة  5س ـن ــوات ،لتغطية
جميع مناطق الكويت.

«التوستماسترز» :تطوير مهارات التواصل والقيادة

ً
ً
عقدت «سيمنارا» تفاعليا ألعضائها للمرة األولى بالكويت
تقيم منظمة "التوستماسترز" بالكويت "سيمنارا"
تفاعليا ألعضائها بالقطاع  ،20في الثامن من الشهر
الجاري من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء،
بهدف زيادة جودة تطبيق البرنامج داخل الكويت،
وتحقيق أهداف أعضائها.
وقالت المحاضرة بالجامعة األميركية بالكويت
ســانــدرا سـتــايــن ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أم ــس ،إن
"الـتــوسـتـمــاسـتــرز تعتبر االخ ـت ـيــار األول كمنصة
تفاعلية ذات قيمة عالية لتطوير مهارات التواصل
وال ـق ـيــادة" ،مشيرة إلــى ان "السيمنار يعقد للمرة
ً
األولى بالكويت مجانا ،وتحتضنه الجامعة العربية
المفتوحة ،والدعوة عامة للجميع".
مــن جـهـتــه ،أوض ــح الـمــديــر الـســابــق لـلـقـطــاع 20
ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د .محمد مخلوف،
أن "تــوسـتـمــاسـتــرز الــدولـيــة مــؤسـســة عالمية غير
ربحية ،وتكرس جهودها لتطوير مهارات القيادة
والتواصل عن طريق الممارسة والتقويم في جميع
انحاء العالم منذ ."1924
وأض ــاف أن السيمنار يحتوي على أكـثــر مــن 7

ورش تفاعلية ،وجـلـســات عصف ذهـنــي ،وتصور
الجتماع توستماسترز نموذجي.
ويشارك في تقديم ورش السيمنار مديرة الجودة
للقطاع  20وفــاء سلمان ،والتي ستقدم ورشــة عن
األسلوب األمثل لتطبيق اإلجراءات البرلمانية ألي
اجتماع.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن "الـتــوسـتـمــاسـتــرز" الــدولـيــة
عالميا تــوجــد مــن خــال أكـثــر مــن  352000عضو،
مشتركين بأكثر من  16400ناد في  141دولة.
ويـتـكــون الـقـطــاع  20مــن  7أق ـســام منقسمة إلــى
 30منطقة بها  127ناديا يشترك بها نحو 4000
عضو تحتضنهم دولتان خليجيتان هما :الكويت
والبحرين.
ويعمل القطاع  20على ضم أعضاء جدد ،وإنشاء
أنــديــة جــديــدة لـلـتــوسـتـمــاسـتــرز ،وم ـســاعــدة ودعــم
األندية القائمة حاليا ،للوصول إلى االمتياز ،وذلك
مــن خــال تمكين األعـضــاء ليصبحوا متواصلين
فعالين ،وبالتالي قادة أفضل.

ساندرا ستاين

م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـعــام
ل ـشــركــة سـيـسـكــو ج ـه ــاد خــويــري
ان الـتـحــول الــرقـمــي أصـبــح واقـعــا
ن ـع ـي ـش ــه ال ـ ـي ـ ــوم وه ـ ـ ــو ي ــداه ـم ـن ــا
بسرعة كبيرة ليؤثر على مختلف
م ـ ـج ـ ــاالت الـ ـصـ ـن ــاع ــة وقـ ـط ــاع ــات
االع ـ ـم ـ ــال" ،ف ـج ـم ـي ــع ال ـم ــؤس ـس ــات
اليوم تعتمد بطريقة مباشرة على
تقنية المعلومات والبنية التحتية
للتقنيات التشغيلية لتتمكن من
التواصل والتحول الرقمي وتحقيق
النجاح".
وأوضح خويري في كلمته التي
ألقاها خــال المنتدى ان التحول
ال ــرقـ ـم ــي ق ـ ــادر ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق أث ــر
إيـجــابــي وم ـس ـتــدام فــي كــل جانب
م ــن ج ــوان ــب الـمـجـتـمــع ،إذ يـتــركــز
م ـحــور ال ـت ـحــول الــرق ـمــي ف ــي دول ــة
مــا حــول تخطيط وبـنــاء منظومة
مستقبلية متطورة لشبكة تقنية
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،ت ـس ـمــح ب ـم ــزي ــد مــن
االتصال واإلنتاجية واألمــن لدعم
ذلك األثر اإليجابي ،مشيرا الى انه
من البديهي أن تطبيق المنظومة
الرقمية المناسبة سيكون ضرورة
لتحقيق أي من تلك األمور.
و بـ ـي ــن ان إدارة ا ل ـت ـغ ـي ـيــر هــي
إدارة ثـقــافــات أو ت ـطــورات جديدة
داخ ــل الـمــؤسـســة حـيــث ان ــه بشكل
عام يكون األفــراد داخــل المؤسسة
للتغيير ،ولكن قد يكونون
مقاومين
ً
مـتـعــاونـيــن أي ــض ــا ف ــي ظ ــل وج ــود
الدعم والدافع المناسبين.

عادل سامي

كشفت مديرة منطقة حولي الصحية د .أفــراح الـصــراف أن عدد
المسنين في محافظة حولي بلغ  15749مسنا.
وقــالــت ال ـصــراف فــي تـصــريــح أمــس عـلــى هــامــش افـتـتــاح ال ــدورة
التدريبية «صحتهم غاية» ،والتي تعنى بتدريب أهالي كبار السن على
كيفية رعايتهم بالمنزل ،إن مستشفى مبارك الكبير التابع لمنطقة
حولي الصحية يضم أول وحدة طبية تعنى بصحة المسنين على
مستوى الكويت ،وتضم أطباء متخصصين.
وأوضحت أن المراكز الصحية التابعة للمنطقة تضم أيضا عيادات
تعنى بصحة كبار السن ،وعددها  5عيادات موزعة على عيادتين
في مركز بيان الصحي ،وعيادة في كل من مراكز مشرف والرميثية
وسلوى الصحية ،وذلك لتركز  %70من المسنين في تلك المناطق.
وأش ــارت إلــى وج ــود تــوجــه لــزيــادة عــدد ع ـيــادات كـبــار الـســن في
منطقة حولي الصحية وتطويرها بما يتناسب واحتياجات كبار
السن التابعة لمنطقة حولي الصحية.
من جانب آخــر ،أعلن مدير منطقة الفروانية الصحية في وزارة
الصحة د .حمود الزعبي انطالق ماراثون منطقة الفروانية الصحية
السبت المقبل في نادي النصر الرياضي بعنوان «رياضتك أساس
صحتك» ،برعاية وزير الصحة د .باسل الصباح.

ةديرجلا
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«التشريعية» تستمع لرأي الحكومة والدستوريين في استجواب المبارك
المويزري غاب عن االجتماع ...واللجنة التمست له العذر ودعته لالثنين المقبل
محيي عامر
وفهد التركي

ً
لوصول كتاب الدعوة
نظرا
ً
له متأخرا ،التمست اللجنة
التشريعية العذر للنائب شعيب
المويزري ،الذي لم يعتذر
باألساس عن عدم الحضور،
ووجهت له دعوة جديدة إلبداء
رأيه في طلب الحكومة بعدم
دستورية استجوابه.

واصـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية
ف ــي اجـتـمــاعـهــا ،أمـ ــس ،الـنـظــر في
تكليفها مــن مجلس األ م ــة ببحث
دستورية االستجواب المقدم من
الـنــائــب شـعـيــب ال ـمــويــزري لسمو
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ
جابر المبارك ،خالل اجتماع غاب
عنه مقدم االستجواب ،والتمست
ال ـل ـج ـنــة الـ ـع ــذر ل ــه ن ـظ ــرا لــوصــول
الدعوة متأخرة.
وض ـ ـ ـمـ ـ ــن تـ ــرت ـ ـي ـ ـبـ ــات ال ـل ـج ـن ــة
الجـتـمــاعـهــا ال ـي ــوم م ــع الـحـكــومــة،
وج ـ ـهـ ــت "الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة" الـ ــدعـ ــوة
إلـ ــى ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ـع ــدل وزيـ ــر األوق ـ ـ ــاف وال ـش ــؤون
االســامـيــة فهد العفاسي ،ووزيــر
الدولة لشؤون مجلس األمة عادل
ال ـخــرافــي ،و"ال ـف ـتــوى والـتـشــريــع"،
والـخـبــراء الــدسـتــوريـيــن د .محمد
الـفـيـلــي ،ود .عـبــدالـلــه الــرمـيـضــي،
ود .نواف الياسين ،لالستماع إلى
وجهة نظرهم في مــدى دستورية
االستجواب المقدم للمبارك ،كما
تنظر في بندها األول طلب النيابة
العامة رفع الحصانة النيابية عن

النائب صالح عاشور في القضية
رق ــم ( )2018-2016ح ـصــر نـيــابــة
العاصمة.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد
الشطي لـ "الجريدة"" :حضرنا أمس،
ولـ ــم ي ـح ـضــر م ـق ــدم االس ـت ـج ــواب،
وق ــدرن ــا ع ــدم حـ ـض ــوره ،ح ـيــث قد
ي ـك ــون ك ـت ــاب ال ــدع ــوة وصـ ــل إلـيــه
ً
م ـتــأخــرا ،أو لــديــه ال ـتــزامــات ،لذلك
نـتـفـهــم ال ـع ــذر ع ــن ع ــدم الـحـضــور
دون أن يبديه ،ووجهنا لــه دعــوة
ج ــدي ــدة ل ـح ـضــور اج ـت ـم ــاع يعقد
االثنين المقبل".
وع ـ ــن سـ ـب ــب ت ــوجـ ـي ــه الـ ــدعـ ــوة
ً
لـلـمــويــزري م ـتــأخــرا ،ق ــال الشطي:
"ان الـلـجـنــة حــريـصــة عـلــى انـجــاز
تقريرها بأسرع وقت ،وكما بينت
ق ــد ال ـت ـم ـس ـنــا ل ــه الـ ـع ــذر ف ــي ع ــدم
الحضور ،واذا لم نتمكن من انجاز
تقريرنا قبل جلسة الثالثاء المقبل،
فسننجزه قبل الجلسة التي تليها".
وبشأن توجه اللجنة التشريعية
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص االسـ ـت ـ ـجـ ــواب ،ق ــال:
"لقد منحت المكتب الفني للجنة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل حــالـيــا
على اعــداد الــرأي كل الصالحيات،

الشطي وعبدالله في اجتماع «التشريعية» أمس
وسيعد رأي ــه الــدسـتــوري دون أي
ت ــدخ ــل ف ــي ع ـم ـلــه ،وه ــو رأي فني
مخول به المستشارون والمكتب
الفني للجنة ،وبالنهاية سنصوت
على تقريرنا".
وفــي تصريح لــه ،عقب اجتماع
أم ـ ـ ــس ،ق ـ ــال مـ ـق ــرر "ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة"
النائب د .خليل عبدالله" :إن اللجنة
وجهت أمس األول الدعوة للنائب

المستجوب بثالث طرق مختلفة،
عن طريق رسالة وجهت إلى منزله،
وثــان ـيــة إل ــى مـكـتـبــه ،وثــال ـثــة عبر
هــات ـفــه ،مــن أج ــل االس ـت ـمــاع لــرأيــه
وتضمينه في تقرير اللجنة".
وأضاف عبدالله أن "النائب لم
يحضر اجتماع أمــس ،كما لم يرد
على أي من الرسائل التي أرسلتها
ال ـل ـج ـنــة إلـ ـي ــه ،م ـب ـي ـنــا أن الـلـجـنــة

العدساني :سأستجوب الوزراء إذا فرضت رسوم على المواطن

رياض العدساني

أكد النائب رياض العدساني أنه إذا فرضت
الحكومة أي رســوم على المواطنين فسيتقدم
باستجواب الى الوزير المعني ،مشيرا الى أن
"االدارة الحكومية شبه فاشلة ،والترشيد يجب
أن تبادر به الحكومة ال المواطنون ،وعليها أن
توقف الهدر والبذخ".
وق ــال الـعــدســانــي ،فــي تصريح أم ــس ،إنمن
أه ــم مـعــايـيــر تقييم أداء ال ـ ــوزراء هــي الـجـهــات
الــرقــابـيــة ،الـتــي أك ــدت سابقا أن هـنــاك تحسنا
في الفترة الماضية في أداء هيئة اإلعاقة ،ولكن
بعكس التقارير األخيرة ،التي تشير إلى زيادة
المخالفات بهيئة اإلعاقة للسنة المالية األخيرة،
وأؤكد أن استمرار وزيرة الشؤون باإلشراف على
الهيئة سيعرضها لالستجواب.

وأضاف" :نتطلع الى تعديل النهج والسياسة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ال ت ـغ ـي ـيــر ب ـع ــض ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـقــط
والسير في النهج الخاطئ ،في ظل المخالفات
والـمــاحـظــات الـتــي رصــدهــا دي ــوان المحاسبة
وجهاز المراقبين الماليين ،بعد ان وصل عددها
ال ــى  25أل ـفــا" ،مـشـيــرا ال ــى أن الـحـكــومــة تـتــذرع
بالميزانية عند تقديم أي قانون توجد فيه كلفة
مالية ،وخاصة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر،
والحقيقة هي وجود فائض في الميزانية ال عجز
فعلي ،والمطلوب ادارة رشيدة.
وبين أن كــل وزارات الــدولــة تعمل مــن خالل
الـمـحـســوبـيــات وال ـتــرض ـيــات ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
التعيينات ،والـحـكــومــة هــي أس ــاس الـتــأزيــم ال
ال ـم ـج ـلــس ،ك ـمــا ي ــدع ــون ،واذا اس ـت ـمــرت هيئة

االعاقة تحت اشــراف وزيــرة الشؤون فسأتقدم
بــاسـتـجــوابـهــا ،فـمــن الـمـفـتــرض أن تـكــون تحت
اشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وش ــدد الـعــدســانــي على أن "الـتـقــريــر األخير
ل ـه ـي ـئ ــة اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة يـ ــؤكـ ــد زي ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـم ـخ ــال ـف ــات
والتجاوزات في الهيئة ،وأقف ضد خصخصة
وزارات وجهات الدولة ،وما يحصل عبث في كل
االتـجــاهــات ،ورئيس ال ــوزراء مسؤول ونطالب
الــوزيــر الــرومــي بــإحــالــة ملف األم ـطــار وتطاير
الحصى الى النيابة ،حتى مع استقالته" ،معتبرا
أن "محاولة تعيين الــوافــديــن عــن طريق الباب
الثاني للميزانية مخالفة ،ومن المفترض أن يتم
ذلك بالباب األول ،وعلى وزيــر التجارة تفعيل
جهاز المنافسة".

قــررت دعــوتــه مــرة أخــرى لحضور
اجتماعها المقرر عقده يوم االثنين
المقبل".
وقال إن اللجنة ستجتمع اليوم
لالستماع آلراء بعض المختصين
في الجانب القانوني والدستوري
بشأن دستورية االستجواب ،على
أن تـنـتـهــي ال ـل ـج ـنــة م ــن تـقــريــرهــا
قـ ـب ــل جـ ـلـ ـس ــة ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـم ـق ـب ــل،

بـعــد االسـتـمــاع لـلـخـبــراء والـنــائــب
المستجوب إذا حضر إلى اللجنة.
يأتي ذلــك في وقــت تعقد لجنة
شـ ــؤون ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان وال ـم ــرأة
واألس ـ ــرة اجـتـمــاعــا ال ـي ــوم ،للنظر
في االقـتــراحــات بقوانين في شأن
ال ـح ـق ــوق ال ـمــدن ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
لغير محددي الجنسية ،والنظر في
آلية عمل الديوان الوطني لحقوق
اإلنسان.
أما لجنة التحقيق حول حادثة
األمـ ـط ــار ،فـتـعـقــد اجـتـمــاعــا الـيــوم
تستكمل فيه التحقيق في المسائل
المثارة بشأن أزمة عدم االستعداد
وضعف وقصور األجهزة المعنية
ب ــال ــدول ــة فـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي ل ـمــوســم
األم ـ ـ ـطـ ـ ــار ،ومـ ـ ــا تـ ــرتـ ــب ع ـل ـي ــه مــن
أضـ ـ ــرار ،ب ـح ـضــور رئ ـي ــس ديـ ــوان
المحاسبة باإلنابة ،ووزير الدولة
ل ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان ووزي ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون الخدمات جنان بوشهري
ومـمـثـلـيــن ع ــن ال ـمــؤس ـســة الـعــامــة
للرعاية السكنية واإلدارة العامة
للطيران المدني ورئـيــس مجلس
إدارة جمعية المهندسين الكويتية.

السويط :كم قيمة ودائع «الكويتي
للتنمية» في البنوك المركزية؟
ً
ً
ّ
وجــه النائب ثامر السويط ســؤاال برلمانيا إلــى نائب رئيس مجلس
الــوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن قيمة ودائع الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في البنوك المركزية.
وقــال السويط ،في مقدمة سؤاله" :صــدر القانون رقــم  25لسنة 1974
بإعادة تنظيم الصندوق من أجل مساعده الدول العربية والدول النامية
في تطوير اقتصادياتها ،والمساهمة في مشروعات التنمية والتطوير بما
يحقق المصلحة المشتركة لدولة الكويت والدول الصديقة ،ومنذ إنشاء
الصندوق وحجم األموال التي يقدمها في تزايد بشكل ملحوظ ومن ضمنها
الودائع التي تودع في البنوك المركزية لتلك الدول".
وعلى ضوء ما سبق طلب إفادته بقيمة الودائع التي أودعها الصندوق
في البنوك المركزية ،سواء للدول العربية واألجنبية ،والفترة الزمنية لهذه
الودائع ،مع بيان فوائدها ،وأين ذهبت.

«األولويات» :النواب والمواطنون ليسوا مستعدين لقبول الضرائب
كشف رئيس لجنة األولــويــات
البرلمانية النائب أحمد الفضل،
أن ل ـجــان الـمـجـلــس والـمــواطـنـيــن
لـيـســوا ب ـمــزاج ع ــام لـقـبــول فــرض
أي ضرائب.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـض ــل ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ــة
عـقــب اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة ،أم ــس ،إن
"الحكومة لم تقدم ضمن أولوياتها
أي شــيء يتعلق بالضرائب فيما
عـ ــدا ال ـح ــدي ــث ع ــن ض ــرائ ــب عـلــى
الـتـبــغ وم ـشــروبــات الـطــاقــة ،وهــي
ليست محل خالف".
وأكــد أن الوقت الــراهــن يتطلب

تـقــديــم ش ــيء لـلـمــواطــن لتحسين
مـعـيـشـتــه ع ـلــى ك ــل الـمـسـتــويــات،
"ل ـي ـتــم بــال ـتــالــي ال ـح ــدي ــث ع ــن أي
التزامات تتعلق بالضرائب" ،الفتا
إل ــى أن الـحـكــومــة لــم ت ـقــدم "رؤي ــة
 "2035ض ـمــن األول ـ ــوي ـ ــات ،وهــو
شخصيا ال يؤمن بهذه الرؤى في
ظل الوضع الهيكلي للقطاع العام
الـحــالــي ،داعـيــا إلــى الــواقـعـيــة في
التعامل مع الخطط ،خصوصا ان
الـبــرامــج وال ـت ـصــورات الحكومية
ال تصمد  8أشـهــر ،ويتم تغيرها
وتعديلها بتغير الحكومة.
وقــال الفضل إن "اللجنة أنهت

اج ـت ـم ــاع ـه ــا ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،وت ـس ـل ـمــت
أول ـ ــوي ـ ــات الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـج ــاه ــزة
حـ ـت ــى اآلن ،والـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة ف ـ ــي 9
م ـشــاريــع قــوان ـيــن حـكــومـيــة ،هــي:
قانون تنظيم التأمين واإلشــراف
والرقابة ،ويقضي بإجازة فرع أو
أكثر لشركة التأمين داخل الكويت
وخارجها ،وقانون السجل العيني،
وقانون شركات األمن والحراسة،
وق ـ ــان ـ ــون ت ـن ـظ ـي ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ــات
العامة والمواكب ،وتعديل قانون
ال ـس ـج ــون ،ب ـمــا يـقـضــي بــال ـجــواز
ل ـل ـن ــائ ــب الـ ـع ــام اخـ ـتـ ـي ــار ال ـم ـكــان
المناسب لتنفيذ عقوبة اإلعدام".

وأض ــاف "مــن الـقــوانـيــن أيضا
ت ـ ـعـ ــديـ ــل قـ ـ ــانـ ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات،
ب ـم ــا ي ـق ـضــي ب ـت ـع ــدي ــل ال ـ ـجـ ــداول
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وت ـح ــدي ــد ال ــدوائ ــر
ي ــرم ــي ل ـضــم ال ـم ـنــاطــق ال ـجــديــدة
ل ـ ـلـ ــدوائـ ــر ،وق ـ ــان ـ ــون ال ـج ــام ـع ــات
الحكومية ،وتعديل قانون الخدمة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة يـ ــرمـ ــي إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـب ــدال
بعض الـمــواد المرتبطة بتعديل
الــوظــائــف ودرج ــات ـه ــا والـج ـهــات
وأخيرا قانون حق
التي تحددها،
ً
االطالع على المعلومات".
وبسؤاله عن ورود "رؤية "2035
ضمن األولــويــات ،قــال الفضل "لم

هايف :الجهاز المركزي للبدون وصل لمرحلة الطغيان
الدوسري يسأل وزير الداخلية عن اتهام «بدون» باغتيال الفضالة
قال النائب محمد هايف« :منذ
تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح
والشعب الكويتي مــرتــاح ،بسبب
ال ـضــربــات االسـتـبــاقـيــة فــي بعض
ال ـق ـض ــاي ــا ،خ ــاص ــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بقضايا داعش ،فهو يقوم بواجبه
ك ــام ــا ،ف ـضــا ع ــن إح ــال ــة ضـبــاط
للنيابة ،و هــو جهد يشكر عليه»،
ً
مستدركا« :لكن هناك ملفا أسود
غامضا لم يحل فيه أحد للتحقيق،
ولــم يحاسب الـقــائـمــون عليه بما
يرتكبون من أخطاء ،وأعني الجهاز
المركزي للبدون».
وأوض ـ ــح ه ــاي ــف ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ب ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ــة أمـ ــس:
«ان ـ ـت ـ ـظـ ــرت حـ ـت ــى ب ـ ـ ـ ـ ّـرأت ال ـن ـي ــاب ــة
الـعــامــة ،ال ـبــدون مــن تهمة داعــش،
التي اتهمهم بها الجهاز المركزي،
وانتهت المسرحية وانتهى الفيلم،
ويفترض أال تمر هــذه المسرحية
الـهــزلـيــة دون مـحــاسـبــة ،فالجهاز
ال ـمــركــزي ل ـل ـبــدون وص ــل لمرحلة
الطغيان».
وأض ـ ــاف« :ال ـج ـهــاز ب ــات يسيء
لسمعة سمو األمير اإلنسانية ،لما
يرتكبه من أخطاء بحق اإلنسانية،
وأط ــال ــب بـمـحــاسـبــة رئ ـي ـســه قبل

محمد هايف

ناصر الدوسري

إقالته ،وإذا استمر الجهاز ورئيسه
بهذا النمط األخير فال خير فينا،
بعد الظلم والواقع المرير إلخوتنا
ال ـبــدون ،وسنستخدم كــل أدواتـنــا
الدستورية لرفع الظلم عنهم ،وإذا
لم نوقف هذا الفساد فال جدوى من
وجودنا بالمجلس».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،وج ـ ــه الـ ـن ــائ ــب نــاصــر
الدوسري ســؤاال إلى نائب رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
الشيخ خالد الجراح ،عما نشر عن
القبض على شاب من فئة البدون
بتهمة االنضمام إلى تنظيم داعش،

واغـتـيــال رئـيــس الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية صالح الفضالة.
وقال الدوسري ،في سؤاله" ،ما
مدى صحة هذا الخبر والمعلومات
الواردة فيه؟ وإذا كان غير صحيح
فهل وجهت الــوزارة كتابا بالنفي
للصحيفة ،خـصــو صــا ان التهمة
تمس األمــن الوطني الكويتي؟ إذ
ظ ـهــر الـ ـش ــاب م ـح ـمــد ال ـع ـن ــزي في
لقاء بوسائل التواصل االجتماعي
يتحدث فيه عن أنــه المعني بهذه
الـقـضـيــة ،وان ــه تــم اس ـتــدعــاؤه من

قبل رئيس الجهاز المركزي صالح
ال ـف ـضــالــة إل ــى ق ـصــر ن ــاي ــف ،ال ــذي
ق ــام بسحب بطاقته األ مـنـيــة بعد
إرساله مسجات (دعاء) له ،وبعدها
تــم الـقـبــض عـلـيــه والـتـحـقـيــق معه
وتوجيه اتهامات كبيرة وخطيرة
لـ ــه ت ـم ــس االم ـ ـ ــن ال ــوطـ ـن ــي ،وه ــي
اغتيال رئيس الجهاز واالنضمام
لتنظيم داعــش االرهــابــي وادخــال
سالح للبالد لتنفيذ الجريمة ،في
حين اخلت النيابة العامة سبيله
بال ضمان شخصي ،وعليه ما مدى
صحة هذه المعلومات التي ادلى
بها الشاب؟".
وت ـ ــاب ـ ــع" :م ـ ــا س ـب ــب اح ـت ـج ــازه
والتحقيق معه في وزارة الداخلية
بعد القبض عليه واقتحام منزله
وتـفـتـيـشــه؟ وب ـن ــاء عـلــى أي تهمة
ات ـ ـخـ ــذت االجـ ـ ـه ـ ــزة االمـ ـنـ ـي ــة ه ــذه
االجراءات بحق هذا الشاب؟".
واردف " :م ـ ــا ا جـ ـ ـ ـ ــراء ات وزارة
الــداخ ـل ـيــة لـكـشــف مــاب ـســات هــذه
ال ـق ـض ـيــة ال ـخ ـط ـي ــرة؟ وهـ ــل ه ـنــاك
تحقيق لمعرفة ما اذا كانت هناك
محاوالت إللقاء تهم خطيرة على
ه ــذا ال ـش ــاب؟ يــرجــى اف ــادت ــي بــأي
م ـخ ــاط ـب ــات رس ـم ـي ــة م ــع ال ـج ـهــاز
المركزي حول هذه القضية".

 ...وفهاد يسأل عن التهم الموجهة لـ «البدون»

ً
ً
ّ
وجه النائب عبدالله فهاد سؤاال برلمانيا
إل ــى وزي ــر ال ـعــدل وزي ــر األوقـ ــاف وال ـشــؤون
اإلسالمية د .فهد العفاسي ،قال فيه" :حدثت
ً
أخـيــرا واقعة توجيه تهمة أمــن دولــة ألحد
األشخاص من فئة البدون بشأن االنضمام
إل ـ ــى داعـ ـ ــش وح ـ ـيـ ــازة س ـ ــاح وال ـت ـخ ـط ـيــط
ل ـم ـحــاولــة تـنـفـيــذ عـمـلـيــة اغ ـت ـي ــال لــرئـيــس
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين
ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة ،وت ــم إل ـقــاء القبض
على الشخص المذكور واحتجازه على ذمة

ً
التحقيق مــدة وصلت إلــى  ٢٥يــومــا ،ثــم تم
اإلفراج عنه بال كفالة وال ضمان مالي ،فما
التهم الموجهة إلى هذه الشخص؟".
وطلب فهاد إفادته بالجهة التي وجهت
بالغ االتهام ،وعالقة الجهاز المركزي بهذا
البالغ ،وإالم استند الجهاز في توجيه تهمة
االنضمام إلى "داعش" للشخص المذكور.
وأضاف" :بعدما تم التحقيق في االتهام
الموجه ،هل ثبتت صحته أم خطؤه؟ وهل
انتهى دور أمــن الدولة عند هــذا التحقيق،

أم سيكون هناك فحص للبالغ للتأكد من
جديته؟ وبالنسبة إلى إجــراء إخالء سبيل
الشخص بــدون كفالة أو ضمان مالي ،هل
يعني أن اال ت ـهــام غير صحيح وأن البالغ
المقدم كيدي؟".
واستدرك" :بعد اإلفراج عن المتهم بدون
كـفــالــة وال ض ـمــان مــالــي هــل يـعـنــي ذل ــك أن
الـبــاغ كـيــدي؟ إذا كانت اإلجــابــة بنعم فما
إجراءاتكم في التعامل مع هذه الحاالت؟".

ت ــرد وأنـ ــا ال أؤمـ ــن ب ـهــذه الـ ــرؤى،
و هـنــاك حكومات تتغير وتتغير
ه ــذه ال ـ ــرؤى بـتـغـيــرهــا ،وف ــي ظل
وضـ ـعـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــالـ ــي وت ــرك ـي ـب ـت ـن ــا

سلة برلمانية
الفضالة لنقل السفارات
خارج المناطق السكنية

ّ
قدم النائب يوسف الفضالة
اقتراحًا برغبة لنقل جميع
السفارات والقنصليات خارج
املناطق السكنية مع توفير مكان
آخر لها يتناسب مع طبيعتها
الدبلوماسية.
وعزا الفضالة اقتراحه إلى
ما تعانيه املناطق السكنية
بسبب وجود مباني السفارات
والقنصليات خالل ساعات
العمل ،وخصوصًا السفارات
أو القنصليات التي لها عدد
جاليات كبير داخل الكويت،
مما يسبب إزعاجًا لقاطني تلك
املناطق.

الكندري :نأمل من قمة
الرياض تقارب األشقاء

أعرب رئيس لجنة الخارجية
بمجلس األمة د .عبدالكريم
الكندري عن أمله أن تكون قمة
ً
الرياض الخليجية استكماال
لطريق سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد للتقارب بني
األشقاء.
وقال الكندري ،في تصريح:
"نستذكر ونحن مقبلون على
قمة الرياض الخليجية ما قام
به صاحب السمو للحفاظ
على هذه املنظومة بعد نجاحه
بعقدها في أصعب الظروف
بالكويت ،ونأمل كشعوب
املنطقة أن تكون قمة الرياض
ً
استكماال لهذه املسيرة وخطوة
في طريق التقارب بني األشقاء".

عاشور يسأل
عن رسوم الصحة

الوزير الخرافي والفريق الحكومي في اجتماع اللجنة أمس
اإلداري ـ ـ ـ ــة أنـ ــا ال أؤمـ ـ ــن بــالـخـطــط
الطويلة األجل ،وكم خطة وضعت
وس ـح ـبــت وع ــدل ــت ،ل ــذل ــك لـنـكــون
واق ـع ـي ـي ــن وم ـت ــواض ـع ـي ــن خـطــط

برلمانيات

لثمانية أشـهــر لــم تـصـمــد ،واآلن
نتحدث عن خطط حتى عام ،2035
لذا علينا ان نكمل مرحلة بمرحلة".

ّ
وجه النائب صالح عاشور
ً
سؤاال إلى وزير الصحة
الشيخ د .باسل الصباح
بشأن رسوم العالج على غير
الكويتيني داخل املراكز الصحية
واملستشفيات الحكومية.
وقال عاشور ،في سؤاله :هل
هناك استثناءات إلعفاء غير
الكويتي من سداد الرسوم؟ وكم
عدد العمليات التي تم إجراؤها
لغير الكويتيني لحاالت القلب
والحروق واألعصاب منذ بداية
العمل بالقرار؟

6
لقاء
الحربش لـ «المحاسبة» :المبالغ المتهم بتبديدها
ّ
في عهدي تفوق ما حول للمكتب الصحي بألمانيا
ةديرجلا

•
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ً
• نفى ما ورد في تقرير الديوان جملة وتفصيال ووصفه بالشخصاني
ً
• أكد أنه تولى المسؤولية وغادرها بثوب نظيف داعيا لمحاسبة كاتب التقرير
محيي عامر

باألدلة والمستندات ،نفى استشاري طب العائلة المدير السابق للمكتب الصحي في ألمانيا
سليمان الحربش االتهامات التي وجهها له ديوان المحاسبة ،في تقريره الذي صدر
دً .
مؤخرا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات سفارة الكويت لدى ألمانيا والبعثات الدبلوماسية
المكتب الصحي.
التابعة لها في برلين وفرانكفورت ،خالل فترة توليه رئاسة ً
ما قاله الحربش في لقائه مع «الجريدة» يجب التوقف عنده كثيرا ،ألنه أكد في حديثه أن
االتهامات التي وجهها له الديوان ولزوجته باطلة وغير صحيحة ،بل ذهب ألبعد من
كل
ً
ذلك ،متهما ديوان المحاسبة بالتسبب في تبديد المال العام ،بسبب ما وصفه بـ«نظرته
ّ
الفاشلة» ،عبر توجيهه نحو إلغاء عقد الـ ٦٠٠يورو الذي وفر على الدولة ماليين الدنانير،
ليلقي الكرة بذلك في ملعب الديوان للدفاع عن نفسه.
ومن منزله في مدينة جابر األحمد ،التي تعد أحد إنجازات الدولة ،تحدث الحربش بكل
صراحة وهدوء ،وفتح أوراقه وملفاته المغلقة ،وفتش في المستندات القديمة ،ليرد
بها على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة ،الذي رأى أنه «يفتقد أدنى مقومات المهنية

اخترقوا
إيميلي الخاص
وقاضيتهم
أمام المحاكم
األلمانية ولو
طلبه الديوان
لزودته به

• ك ـيــف رأي ـ ــت ت ـقــريــر دي ــوان
ً
المحاسبة ،الــذي صــدر مؤخرا
ب ـ ـف ـ ـحـ ــص ومـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــة أعـ ـ ـم ـ ــال
وحسابات سفارة الكويت لدى
ألمانيا والبعثات الديبلوماسية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــة ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي بـ ــرل ـ ـيـ ــن
وفرانكفورت ،خالل فترة توليك
رئاسته؟
أرى أن ت ـ ـ ـقـ ـ ــر يـ ـ ــر د يـ ـ ـ ـ ـ ــوان
المحاسبة ،فيما يخص المكتب
الصحي في فرانكفورت ،المشار
إلـيــه ،يفتقد إلــى أدنــى مقومات
المهنية والمصداقية ،واحتوى
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـغ ــال ـط ــات ال ـتــي
وصلت لألكاذيب واالفـتــراء ات،
وهذا ما سأثبته باألدلة للجهات
المختصة بالتفصيل ،سواء في
مجلس األمــة أو أي جهة أخرى
يتم استدعائي لها ،وسأحاول
الـتـطــرق إلـيــه بــإيـجــاز ،فــي هــذه
المقابلة.
وكنت أربأ بديوان المحاسبة
أن ي ـص ــل إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـم ـس ـتــوى
ً
ال ـض ـع ـي ــف جـ ـ ـ ــدا ،س ـ ـ ــواء جـهــا
ً
أو ت ـجــاهــا أو عـ ـم ــدا ،وف ــي كل
األحـ ـ ــوال فــالـتـقــريــر ي ـســيء إلــى
ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة أكـ ـث ــر مـمــا
يـ ـس ــيء إلـ ـ ـ ـ ّـي ،وأس ـت ـط ـي ــع الـ ــرد
عليه وتـفـنـيــده ،ولحسن الحظ
فإن المغالطات التي وردت في
ً
ً
الـتـقــريــر بـلـغــت ح ــدا مفضوحا
ً
ج ـ ـ ــدا ،ال ي ـل ـيــق ب ـه ـي ـئــة رقــاب ـيــة
كـ ـبـ ـي ــرة كـ ـ ــديـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة،
يـفـتــرض أن ت ـكــون مـحــل ثـقــة ال
أداة إساءة.

استهداف شخصي

أصحاب نفوذ
أقحموني
بمشاكلهم ألن
شقيقي عضو
بالبرلمان
ولتشتيت
االنتباه عن
رؤوس الفساد
بـ «الصحة»

• وما أبرز تحفظاتكم على ما
ورد بالتقرير؟
ً
كل فقرات التقرير تقريبا ،فهو
موجه ضدي بشكل واضح ،حيث
ً
تم ذكر اسمي دائما ،وتم تجنب
ذكر أسماء آخرين مثل الملحق
المالي ،ورغم أن التقرير يفترض
أنـ ــه ي ـغ ـطــي ح ـتــى ف ـت ــرة ،2017
إال أن ــه رك ــز بـنـسـبــة  %95على
الفترة التي توليت فيها المكتب
الصحي بألمانيا.
وتم ذكر اسمي واسم زوجتي،
دون مراعاة لألصول وال األعراف
الـتــي تـعــارفـنــا عليها ،ونـشــروا
أم ــورا غير دقيقة ليتأكدوا من
مصداقيتها ،ورغــم أن الــديــوان
هو المطالب بإثبات ادعــاء اتــه،
ف ــإنـ ـن ــي -ح ـ ــرص ـ ــا عـ ـل ــى إثـ ـب ــات
كذبها -أحضرت كل األدلة التي
ت ــؤك ــد عـ ـ ــدم صـ ـح ــة مـ ــا ذهـ ـب ــوا
إليه ،وخصوصا ما يتعلق بي
وبزوجتي ،وسأزودكم بها.
وال ـت ـق ــري ــر ك ـ ــان شـخـصــانـيــا
ً
بشكل كبير جدا ،وأتحفظ على

والمصداقية ،واحتوى الكثير من المغالطات ،التي وصلت لألكاذيب واالفتراءات».
الحربش ،الذي اعتبر نفسه ضحية صراعات سياسية ،أقحمه أصحاب نفوذ في مشاكلهمً ،
ألن شقيقه عضو بالبرلمان ،وللفت االنتباه عن رؤوس الفساد بوزارة الصحة المحالين حاليا
ً
لمحكمة الوزراء ،أكد في حديثه أنه ليس مسؤوال ،كما زعم الديوان ،عن الصرف على زيارة
صاحب السمو أمير البالد ،وأن دوره يقتصر فقط على توفير األطباء الالزمين أثناء الزيارة.
يقول الحربش« -ال أمتلك أنا أو زوجتي شقة أو عمارة ،كمابشهادة وزارة العدل األلمانية ً
جاء في تقرير ًالديوان ،وإن كان حقا لي ،وليس من عيب في أن أمتلك شقة ،لكن هذا لم
يحدث» ،مشيرا إلى أنه «كانت هناك نية لشراء شقة باسم زوجتي ،وصرفنا النظر ،بعد أن
رفض أحد البنوك األلمانية الذي يعمل وفق الشريعة اإلسالمية تمويل الشراء».
المدير السابق للمكتب الصحي ،استغرب تعمد الديوان عدم ذكر حقائق وإنجازات مهمة
تحققت في عهده ،أهمها نجاحه فور توليه رئاسة المكتب الصحي في استرداد أموال
صرفت في عهد سابقه للمستشفيات األلمانية ،بما يخالف القانون.

طــريـقـتـهــم فــي اخ ـت ــراق إيميلي
ال ـ ـخـ ــاص ،رغـ ــم أن الـ ــديـ ــوان لــو
طلبه مني لــزودتــه بــه ،السيما
أنه متوافر لدى المكتب الصحي
هناك للرجوع إليه وقت الحاجة،
لـ ـك ــن لـ ـي ــس م ـ ــن ح ـ ــق أي ج ـهــة
اخ ـ ـتـ ــراق اإلي ـم ـي ــل الـ ـخ ــاص من
دون إذن صاحبه ،فيحتاج ذلك
إل ـ ــى ت ـخ ــوي ــل قـ ـض ــائ ــي ،وق ـمــت
برفع دعوى قضائية في ألمانيا
ضد موظفي ديوان المحاسبة،
وض ــد رئـيـســه بــاالنــابــة بتهمة
اخ ـ ـتـ ــراق اإلي ـم ـي ــل الـ ـخ ــاص في
ب ـلــد ي ـجــرم ه ــذا ال ـف ـعــل ،وتـصــل
عقوبته للسجن سنوات عديدة،
والعجيب أن التقرير يؤكد هذا
ال ـج ــرم ف ــي ع ــدة م ــواض ــع حيث
يــذكــر أن مـصــدر معلوماته هو
اختراق إيميلي الخاص!
• فيما يتعلق بما ذكرته بأن
الـ ــديـ ــوان ركـ ــز ع ـلــى ذكـ ــر اسـمــك
بالتقرير ،فقد يكون سبب ذلك
أنك رئيس المكتب الصحي؟
هـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول آخ ـ ـ ــر ع ـمــل
كرئيس للمكتب خالل السنتين
الماضيتين ،لــم يتم ذكــر اسمه
ب ـت ـكــرار ،كـمــا فـعـلــوا م ـعــي ،كما
أن معظم المخالفات المزعومة
تتعلق بالجانب المالي ،ورغم
ذل ــك ل ــم ي ــرد ذك ــر اس ــم الملحق
ال ـم ــال ــي إط ــاق ــا ،ول ـك ــن األسـ ــوأ
مـ ــن ذكـ ـ ــر االس ـ ـ ــم او ع ــدم ــه هــو
ال ـم ـغــال ـطــات ال ـهــائ ـلــة ب ـمــا جــاء
من مالحظات هي في الحقيقة
إدانات ،دون سند من حقيقة أو
واقع ،وسأفصل لكم ذلك.

استيالء وتعارض مصالح
• ب ـمــاذا ت ــرد عـلــى مــا وجهه
لــك دي ــوان المحاسبة مــن اتهام
بـ ـ ـت ـس ـه ـيــل ع ـم ـل ـي ــات اإلضـ ـ ـ ــرار
واالس ـت ـي ــاء ع ـلــى ال ـم ــال ال ـعــام
وتعارض المصالح واستغالل
المناصب؟
ب ــداي ــة ،أود اإلش ـ ــارة ال ــى أنــه
سيتم رفع قضية على من كتب
هذا التقرير ،الذي يحمل إساءة
بــالـغــة لــي ولــزوج ـتــي ،وس ــأزود
ج ـهــات التحقيق بـكــل مــا لــدي،
فـ ــأول مــاح ـظــة ذك ــروه ــا بـشــأن
تضارب المصالح فإنها جاء ت
ً
ً
زورا وب ـه ـت ــان ــا ،ع ـبــر ادعــائ ـهــم
أنني أمتلك شقة في ألمانيا ،تم
شراؤها باسم زوجتي مع شريك
آخ ـ ــر ،وهـ ــو دكـ ـت ــور كـ ــان يعمل
بالمكتب الصحي آنــذاك ،وبعد
تأكيدهم تملك زوجتي المزعوم
للشقة أضافوا لذلك أني أمتلك
باسمي هذي المرة كامل العمارة
التي يفترض أني اشتريت بها
شـقــة سجلتها بــاســم زوج ـتــي،

وال ـش ــري ــك الـ ـم ــزع ــوم! فـ ــإن كنت
أم ـت ـل ــك ال ـ ـع ـ ـمـ ــارة ،ف ـل ــم أش ـت ــري
ش ـق ــة بـ ـعـ ـم ــارت ــي؟! وال ـم ـض ـحــك
أ ن ـ ـ ـهـ ـ ــم يـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدون أن ه ـ ـنـ ــاك
ع ـمــارة ،فــي حـيــن لــم تـكــن هناك
ع ـم ــارة م ــن األسـ ـ ــاس ،ب ــل كــانــت
مخططا ل ـع ـمــارة ،واسـتـفـســرت
ع ـن ـه ــا ل ـن ـي ــة ش ـ ـ ــراء شـ ـق ــة ،عـبــر
ال ـت ـم ــوي ــل م ــن ال ـب ـن ــك األل ـم ــان ــي
التركي ،الذي يعمل وفق أحكام
الشريعة اإلسالمية ،ولما رفض
الـبـنــك ذلـ ــك ،صــرفــت الـنـظــر عن
الموضوع باألساس ،ولم أشتر
ّ
شقة ولم أتملك عمارة.
وأق ــول ـه ــا بــال ـفــم ال ـم ـل ـيــان ،لم
أتملك أنــا أو زوجتي أو أي من
أفـ ـ ــراد اس ــرت ــي ش ـقــة بــال ـع ـمــارة
المذكورة في التقرير ،ولم نتملك
العمارة المذكورة كذلك ،وال أي
شقة أخرى أو عمارة أو غير ذلك
بألمانيا ،وس ــأزودك ــم بشهادة
رس ـم ـي ــة مـ ــن الـ ـش ــرك ــة ال ـمــال ـكــة
للعقار تؤكد عدم تملكي أنا أو
زوجتي او الشريك المزعوم ألي
شقة في العنوان المذكور بتقرير
ال ـ ــدي ـ ــوان ،وال ألي عـ ـق ــار آخ ــر،
وت ــؤك ــد ال ـشــركــة ف ــي شـهــادتـهــا
أن األمر كان تفاوضا لم يكتمل
وأن الـعـقــار كــان مـجــرد مخطط
على الورق.
ً
• لكن ،ليس عيبا أن تتملك
شقة؟
ً
ن ـع ــم ل ـي ــس ع ـي ـب ــا أن أت ـم ـلــك
شقة ،لكنهم حتى يجعلوا األمر
ً
عيبا ،أضافوا اسم طبيب معي
بــال ـم ـك ـتــب -وهـ ـ ــو ق ــد خـ ــرج مــن
الـمـكـتــب وأس ــس شــركــة خاصة
ل ــه ب ـعــد س ـ ـنـ ــوات -ك ــأن ــه شــريــك
ل ــزوجـ ـت ــي ،ح ـت ــى يـ ـك ــون ه ـنــاك
ت ـض ــارب م ـصــالــح ،والـمـضـحــك
بــاألمــر :لـمــاذا أدخــل شريكا مع
زوجتي في شــراء شقة ،خاصة
وأنا قادر بفضل الله على ذلك،
وآالف الكويتيين يشترون شققا
بالخارج ...فما المشكلة؟
ل ـ ـك ـ ـنـ ــي ،س ـ ـب ـ ـحـ ــان الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه! ،لــم
أشترها من األس ــاس ،والشركة
نفسها أرسلت لنا كتابا عندما
كــانــت ه ـنــاك نـيــة ل ـش ــراء الشقة
يتعلق بموضوع عقود الصيانة،
ف ــاعـ ـتـ ـب ــر دي ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة
بموجبها أنني امتلك العمارة،
وانـ ـن ــي دفـ ـع ــت رسـ ـ ــوم ص ـيــانــة
َ
ل ـع ـم ــارة ل ــم ت ـب ــن بـ ـع ــد ...فكيف
يعقل ذلك؟
وع ــدم تملكي أنــا أو زوجتي
أي شقة بـفــرانـكـفــورت يــؤكــد أن
ت ـقــريــر ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة كله
مضروب ،فاستندوا في تضارب
الـمـصــالــح إل ــى ذلـ ــك ،وه ــو غير
صـحـيــح ،واس ـت ـنــدوا كــذلــك إلــى

الديوان اتهمني
بحصولي
على سيارة
بورش رشوة...
وخولته للتأكد
من عدم صحة
ذلك

أنني أسست شركة في الكويت
ت ـخ ـتــص ب ـب ـحــث أفـ ــق ال ـت ـعــاون
مـ ـ ــع سـ ـل ــوفـ ـيـ ـنـ ـي ــا ،حـ ـي ــث ق ـمــت
بتأسيسها مع خمسة شركاء.
وأنـ ــا حــالــي ح ــال اي مــواطــن
يحق لــه تأسيس شــركــة ،وهــذه
الشركة قمت بتأسيسها بعدأن
تـ ــركـ ــت ال ـم ـك ـت ــب الـ ـصـ ـح ــي فــي
فرانكفورت ،وللعلم هذه الشركة
م ــات ــت ف ــي م ـه ــده ــا ،ولـ ــم نعمل
أي عمل تجاري مع سلوفينيا،
وتـ ــم ذك ــره ــا ف ــي ت ـقــريــر ديـ ــوان
الـمـحــاسـبــة بــأنـهــا تـعــامـلــت مع
المكتب الصحي بألمانيا ،وكما
ذكرت لم يكن للشركة اي تعامل
مــع أي جـهــة بــالـكــويــت ،وال مع
سلوفينيا ،ول ــو بــديـنــار واحــد
م ــع أي ج ـه ــة ،وأدعـ ـ ــو أي جهة
مختصة بفحص سجالت هذه
الشركة.
وع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة االع ـ ـتـ ــذار ع ــن هــذه
التهمة غير الصحيحة ،كما عليه
االعتذار عن ذكر اسم زوجتي في
التقرير باتهام غير صحيح ،أو
ي ـقــدم مــا لــديــه مــن ع ـقــود تثبت
كالمه ،وأما أنا فسأقدم ما يؤكد
اننا لم نتملك أيــا من العقارات
الـ ـم ــزع ــوم ــة ب ــالـ ـتـ ـق ــري ــر ،سـ ــواء
كملكية خــالـصــة أو بــالـشــراكــة،
والـحـمــد لـلــه تــولـيــت مسؤولية
المكتب الصحي بألمانيا وثوبي
ن ـظ ـي ــف ،وخـ ــرجـ ــت م ـن ــه ب ـثــوب
نظيف ،وكذلك سأزودكم بشهادة
ألمانية تنص على انه باالطالع
على سجالت كاتب العدل الذي
ورد في تقرير ديوان المحاسبة
تـبـيــن أن ال ـش ـقــة ال ـمــزعــومــة لم
تسجل ول ــم أتـمـلــك الـشـقــة التي
ج ــاء عـنــوانـهــا فــي الـتـقــريــر ،وال
نـ ـق ــول إال ح ـس ـب ـنــا الـ ـل ــه ون ـعــم
الوكيل.

صراعات سياسية

إنني ملزم
وفق القانون
األلماني
بدفع الفواتير
للشركة
المحاسبية
التي يحددها
المستشفى

نصيحة إلى وزارة الصحة
حــرص د .سليمان الحربش على توجيه نصيحة الى
وزارة الصحة ،قــال في بدايتها «إن وزيــر الصحة الشيخ
باسل الصباح ووكيلها د .مصطفى رضــا مــن الكفاء ات
التي نتوسم فيها خيرا ،ورسالتي لهما بالتحقق جيدا
من اي اتهامات توجه للمسؤولين بالوزارة ،ومساندتهم
اذا كانوا على حق ،وعدم الهروب من مسؤولياتهم بالدفاع
عن موظفيهم».
وبينما أشار الى انه سيعقد معهما مقابلة مهمة قريبا،
وسيزودهما خاللها بكل التفاصيل المتعلقة باالتهامات
الباطلة التي وجهت لــه ،خاصة أن هــذه االتهامات تمس
الـ ـ ــوزارة ك ـكــل ،طــالـبـهـمــا بــإع ـطــاء ال ـل ـجــان ال ـخــاصــة كــامــل
صــاحـيــاتـهــا ،وع ــدم الـضـغــط عـلـيـهــا ف ــي مـســألــة الـعــاج
بالخارج.
وأضاف« :إن هذا سر النجاح الذي كان يحدث في عهد
د .هالل الساير ،عندما كان يشغل منصب وزير الصحة،
فهذه اللجنة هي من يجب أن يقرر من يحتاج إلى العالج
بالخارج ،وال تكون هناك لجان تظلمات ،واذا لــزم األمر
تكون التظلمات من خالل لجان تخصصية أخرى ،ونحتاج
الى إعادة الثقة بمستشفياتنا ،وتزويدها بالطواقم الطبية
الكافية ،ونتأمل الخير في القيادة الحالية بتحقيق ذلك».

ولفت إلى أنه كان من نتائج األموال المستعادة ُ
طلبه من مدير العالج بالخارج
طلب شهادته) عدم تحويل أي مبلغ للمكتب الصحي
آنذاك د .محمد المشعان (الذي ً
بفرانكفورت في  ،٢٠١١ /٢٠١٠نظرا الكتفاء المكتب باألموال التي تم استردادها.
الحربش الذي أكد ًأن وزير الصحة األسبق د .هالل الساير هو أفضل وزير مر على وزارة
الصحةّ ،
توسم خيرا في ًالقيادة الحالية لتصحيح األوضاع والدفاع عن سمعة المسؤولين
في وزارة الصحة ،مطالبا بمنح اللجان التخصصية كامل الصالحية.
وعن اتهامات الديوان له بتبديد المال العام ،قال إن جملة المبالغ التي اتهمني الديوان
مجموع المبالغ التي حولتها وزارة الصحة إلى المكتب الصحي ،فكيف
بتبديدها تفوق ً
يعقل ذلك؟ مطالبا رئيس ديوان المحاسبة باإلنابة ،باالعتذار عن كل التهم غير السليمة
له ولزوجته ،أو تقديم ما يثبت كالمه.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الساير خالل افتتاحه المكتب الصحي في فرانكفورت

ً
• تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــد ث ـ ـ ــت ك ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا ع ــن
ال ـش ـخ ـص ــان ـي ــة والـ ـتـ ـقـ ـص ــد مــن
ديوان المحاسبة ورئيسه ،فماذا
سيجعله يستهدفك شخصيا؟
يسأل عن ذلك رئيس الديوان،
ال ــذي تـقــدمــت إلـيــه بـشـكــوى في
أبريل الماضي أطالبه بالتحقيق
ف ـي ـم ــا أورده الـ ـ ــديـ ـ ــوان بــأن ـنــي
أخــذت رشــوة من ألمانيا عبارة
عــن س ـيــارة «ب ـ ــورش» ،ونقلتها
الــى الـكــويــت وسجلت باسمي،
وق ـلــت فــي ش ـكــواي أن ــا مستعد
لتقديم كل الوثائق التي تؤكد
عــدم صحة ذلــك ،رغــم أن البينة
ع ـل ــى مـ ــن ادعـ ـ ـ ــى ،ل ـك ــن ق ـل ــت لــه
بـ ــأنـ ــي أخـ ــولـ ــك أن تـ ــذهـ ــب إل ــى
ال ـج ـم ــارك والـقـنـصـلـيــة الـعــامــة
في فرانكفورت للتأكد من عدم
ص ـح ــة ذلـ ـ ــك ،ل ـك ـنــه بـ ــدال م ــن ان
ي ـت ـح ـقــق م ــن ذلـ ــك أرسـ ـ ــل لـجـنــة
إلـ ــى مـكـتــب ف ــران ـك ـف ــورت قــامــت
باختراق إيميلي الخاص ،وهو
َمن أذن لهم بذلك.
وه ــذا أح ــد األس ـب ــاب ،إضــافــة
إلى الصراعات السياسية الدائرة
ً
بالكويت حاليا ،وهنا كأصحاب
نـ ـف ــوذ أق ـح ـم ــون ــي بـمـشــاكـلـهــم،
س ــواء مــن نــاحـيــة ك ــون شقيقي
عضوا بالبرلمان ،أو من ناحية
رؤوس الفساد بــوزارة الصحة،
ليتم لفت االنتباه عنهم بتوجيه
اتـهــامــات أخ ــرى لــذر الــرمــاد في
العيون.
• ورد فـ ــي ت ـق ــري ــر الـ ــديـ ــوان
أنك قمت بتنفيع شركة خدمية
بـ 211ألف يورو للقيام بإجراءات
ترتيب واستقبال وحراسة سمو
األمـ ـي ــر م ــن دون ف ــواتـ ـي ــر ،فـمــا
تعليقك؟
ك ـ ـنـ ــت أرب ـ ـ ـ ـ ــأ ب ـ ـ ـ ــأي شـ ـخ ــص،
وب ـج ـهــة م ـح ـتــرمــة م ـثــل ديـ ــوان
ا لـمـحــا سـبــة ،أن تكتب مالحظة
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــف وال ـ ـت ـ ـج ـ ـنـ ــي،
فالمكتب ا لـصـحــي فــي ألمانيا

غير مكلف على االطالق برعاية
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
ال ـم ــادي ــة أو االش ـ ـ ــراف ع ـلــى أي
فواتير تخص الديوان األميري،
وال ـم ـك ـل ــف ب ــذل ــك هـ ــو الـ ــديـ ــوان
األم ـي ــري نـفـســه ،بــال ـت ـعــاون مع
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،ال ـت ــي تـقــوم
بأمور الحراسة وخالفه.
أي أن المكتب الصحي ليس
مسؤوال على االطالق عن زيارة
صاحب السمو ،اال أن وجــودي
ض ـ ـ ـ ــروري م ـ ــن بـ ـ ــاب اسـ ـت ــدع ــاء
بعض االطباء المميزين الذين
قد يحتاج اليهم صاحب السمو،
وهو ما فعلته.
وأطــالــب الــديــوان بتقديم أي
فاتورة قدمها المكتب الصحي
أو قـ ـ ــام ب ــد فـ ـعـ ـه ــا ،أو أي عـقــد
لـحــراســة أو غير حــراســة ،فكما
ذك ـ ــرت وأكـ ـ ـ ــرر ،فـ ــإن ك ــل األمـ ــور
المادية تخص الديوان األميري
ووزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـس ـف ــارة
الكويتية في برلين ،وهم وحدهم
ال ـم ـخــولــون ب ــدف ــع ال ـفــوات ـيــر أو
رفض دفعها.
لكن نحن ليس لنا عالقة من
قريب أو بعيد ،وأستغرب إقحام
اسمي بهذا الموضوع ،الذي إن
وجدت اي مخالفات فيه فعليهم
ا لـتــو جــه بـهــا للجهات المعنية
ب ــذل ــك ،بـ ــدال م ــن إلـ ـص ــاق الـتـهــم
كيفما اتـفــق .أمــا أغ ــرب مــا جاء
فــي هــذي المالحظة او االتـهــام
فهو القول بأن المبلغ المذكور
دفع دون فواتير ،فما المقصود
بذلك؟!

غياب الفواتير
• لكنه تحدث عن أن التنفيع
تم بدون فواتير؟
كيف دون فواتير؟ وأين السند
الذي بناء عليه أكد الديوان دفع
ً
هــذه المبالغ ،س ــواء كــان شيكا
ً
ً
أو كشفا بنكيا أو أي سند آخر؟
وأط ــال ــب ال ــدي ــوان ب ــإخ ــراج هــذا
ال ـس ـن ــد وإال ك ــان ــت ال ـمــاح ـظــة
م ـجــرد تـلـفـيــق ال أسـ ــاس ل ــه من
الصحة ،فهذا أمــر مضحك ،وال
يدل اال على اإلفالس.
• ه ــل ك ــان ــت ه ـن ــاك ش ــرك ــات
وسيطة؟
لــم يتعامل المكتب الصحي
فــي فــران ـك ـفــورت ،خ ــال فترتي،
عـ ـل ــى االطـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ــع أي ش ــرك ــة
وس ـ ـي ـ ـطـ ــة ،وأشـ ـ ـي ـ ــر إل ـ ـ ــى ن ـق ـطــة
مهمة جــدا بالتقرير ،فلو قمت
بجمع المبالغ التي ادعى تقرير
المحاسبة أنني قمت بإهدارها
ل ــوج ــدتـ ـه ــا تـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز 600إل ــى
 700م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،بـيـنـمــا كل
م ــا دف ـع ـتــه ال ــدول ــة خـ ــال فـتــرة
وجودي رئيسا للمكتب الصحي
لم يتجاوز الــ 550مليون يورو،
أي أنني أهدرت بموجب زعمهم
أكثر مما حولت لي الدولة ،وهذا
ي ـع ـنــي أنـ ــه ل ــم ي ـت ــم عـ ــاج آالف
المرضى في ألمانيا ولم يصرف
ل ـهــم اي م ـخ ـص ـصــات ،ول ــم يتم
النقل البري والـجــوي لهم ،ولم
تقدم لهم معدات ولم يتم صرف
رواتب العاملين بالمكتب ،فكل
هذه األمور يفترض أنني لم أقم
بها ،بحسب التقرير الــذي زعم

أنني أهدرت أكثر من  600مليون
يورو ،فهل هذا يعقل؟
وال ـخ ـل ــل جـ ــاء م ــن أن ديـ ــوان
المحاسبة اعتبر أن أي شركة
تـ ـح ــول لـ ـه ــا أم ـ ـ ـ ــوال الـ ـم ــرض ــى،
ح ـتــى ل ــو ه ــي ج ـهــة مـحــاسـبـيــة
ل ـل ـم ـس ـت ـش ـفــى ال ـم ـخ ـت ـص ــة ،هــي
شركة وسيطة يحول لها االموال
دون وجه حق برأي الديوان.
اآلن عـنــد مــا تــأ تــي مجموعة
م ـس ـت ـش ـف ـي ــات وت ـ ـقـ ــول لـ ــك هــي
جهتي المحاسبية ،فأنت ملزم
في القانون االلماني بأن تتوجه
ل ـهــذه ال ـشــركــة ،لــدفــع الـفــواتـيــر،
ومعظم المستشفيات االلمانية
تتعامل مــع شــركــات محاسبية
هي من تقوم بــإصــدار الفواتير
وت ـع ــدي ــل أمـ ــورهـ ــا ال ـضــري ـب ـيــة،
وأما الشركة التي يتحدث عنها
الــديــوان فلدي كتاب من رئيس
مـجـلــس إدارة م ـص ـحــات أك ــورا
وعددها  ،٩والتي اعتبر التقرير
أن كــل مــا صــرف لـعــاج المئات
م ــن ال ـم ــرض ــى فـي ـهــا ه ــو أمـ ــوال
م ـه ــدرة ب ــا س ـنــد وب ــا تـقــاريــر
طبية ،حسب زعمهم ،واستندوا
في ذلك إلى أن فواتير المصحات
كانت تصدر من شركة ،دون أن
يلتفتوا الى ان تلك الشركة هي
الجهة المخولة من مجلس ادارة
ال ـم ـص ـحــات ب ــإص ــدار الـفــواتـيــر
وت ـح ـص ـي ـل ـه ــا ،فـ ـه ــل ي ـع ـت ــد أي
م ـن ـص ــف ب ـت ـق ــري ــر ي ـح ـم ــل ه ــذه
الدرجة من الجهل؟!

«يوني ميد»
• وكـ ــم مـسـتـشـفــى تـعــامـلـتــم
معه؟ وهل أغلبها تشترط الدفع
من خالل شركة محاسبية؟
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــات
ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،و %90مــن
مستشفيات أ لـمــا نـيــا تستخدم
ش ـ ــرك ـ ــة «يـ ـ ــونـ ـ ــي م ـ ـ ـيـ ـ ــد» ،وهـ ــي
ال ـ ـم ـ ـخـ ــولـ ــة إص ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـف ــواتـ ـي ــر
ومتابعتها ،وتلجأ المستشفيات
ل ـل ـش ــرك ــات ل ـت ـج ـنــب ال ـم ـشــاكــل،
إذ إ نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ا لـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة
بـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة سـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـفـ ــوات ـ ـيـ ــر،
ودق ـت ـه ــا واح ـت ـس ــاب الـضــريـبــة
ف ـي ـه ــا ،وب ـع ــض الـمـسـتـشـفـيــات
والـ ـمـ ـصـ ـح ــات ت ــوك ــل ل ـش ــرك ــات
م ـع ـي ـنــة ال ـم ـتــاب ـعــة ال ـق ـضــائ ـيــة،
ف ــي حــالــة ع ــدم الـ ـس ــداد ،ونـحــن
ن ـش ـتــرط دائـ ـم ــا أن ت ــأت ــي الـيـنــا
أسـ ـع ــار الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة من
المستشفيات والمصحات.
ومصحة «أك ــورا كلينك» هي
االرخص على اإلطالق ،من بين
جميع المصحات ا لـتــي تعامل
معها المكتب ســا بـقــا و حــا لـيــا،
وس ــأزودك ــم بـكـتــاب مــن االدارة
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـك ـت ــب ال ـص ـح ــي
بفرانكفورت فيه جدول مقارنة
باألسعار للمصحات المتعامل
معها يؤكد ذلك.
• ي ـت ـبــادر إل ــى االذهـ ـ ــان فــور
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ش ــرك ــة وس ـي ـطــة
انها تحصل على عموالت ،فهل
حصلت الشركة المحاسبية التي
تعاملت معها على عموالت من
المكتب الصحي؟
ليست شركة وسيطة كما ذكر
الــديــوان ،هي شركة محاسبية،

محاسبة المتجاوز
أ ك ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــر بـ ـ ــش أن «أي
اسـ ـ ـ ـ ـ ــاءات وتـ ـشـ ـهـ ـي ــر ب ـح ـقــي
وبـ ـ ـح ـ ــق زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ال اسـ ـ ــاس
لها مــن الصحة بالشهادات
االلمانية فسأسلك كل مسلك
ق ــان ــون ــي م ـم ـك ــن ل ـم ـحــاس ـبــة
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــيء ،س ـ ـ ـ ــواء ب ـش ـك ــوى
للبرلمان أو للقضاء» ،مشددا
عـلــى أن «الــرقــابــة وسلطتها

أم ــان ــة عـظـيـمــة ،وك ـم ــا وضــع
ليحاسب المتجاوز ويكشف
التجاوزات ،فالبد أن يحاسب
إن تـجــاوز وأس ــاء ،ويجب أن
يكون هناك من يحاسبه إذا
أخطأ ،ويقومه إن أساء».

majles@aljarida●com

ً ً
• الساير أفضل وزير للصحة وأعداد المرضى بألمانيا في وقته  ٦٠مريضا يوميا وقفزت في  ٢٠١٦إلى ٣٨٠٠
• تقرير ديوان المحاسبة فاقد للمصداقية ومليء باألكاذيب واالفتراءات
• لم أتملك أنا أو زوجتي أو أي أحد ًمن أسرتي شقة أو عمارة أو غير ذلك في ألمانيا
• خورشيد وحماد كانا متحيزين جدا أما فيصل الكندري فقد شهد شهادة حق وقال «إني أخاف الله رب العالمين»
• فواتير المستشفيات األلمانية زادت  ٪١٥بسبب إلغاء عقد الـ« ٦٠٠يورو»

"أكورا" يؤكد أن ()IPC
كتاب من مستشفى
للمرضى الكويتيين
هو مزود الخدمة
ال تـحـصــل عـلــى أي عـمــولــة من
المكتب الصحي ،وكل ما يدفعه
المكتب هــو الـفــواتـيــر الخاصة
بالعالج ،كما سبق أن ذكرت ،وال
يوجد بالفاتورة التي ندفعها أي
بند يتعلق بذلك ،والمستشفى
ال ـم ـخ ــول ه ــو ال ـم ـع ـنــي بــالــدفــع
للشركة ،وليس نحن.
وهناك نوعان من الشركات،
شركات خدماتية ،يتعاقد معها
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ل ـت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
ل ـل ـمــرضــى ال ــدولـ ـيـ ـي ــن ،لـتـقــديــم
الخدمات المختلفة ،وأنا كمكتب
صـحــي مضطر للتعامل معها
ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ل ـل ـمــرضــى
الكويتيين ،من ترجمة وإرسال
ضمان مالي وغير ذلك ،وتعتبر
ك ـم ـك ـتــب دول ـ ـ ــي ،وال ـم ـش ـك ـلــة أن
الــديــوان قفز الــى هــذه الشركات
التي تقدم خدمات لكل المرضى
واعتبرها وسيطة لدينا ،وذكر
ارب ـ ـ ــع شـ ــركـ ــات ،ث ـ ــاث م ـن ـه ــا ال
يربطنا بها اي عقد من اي نوع،
ولــم نــدفــع فلسا واح ــدا الي من
هذه الشركات .وهناك فقط عقد
م ـص ـحــات أك ـ ـ ــورا ،ال ـ ــذي خــولــت
بموجبه شركة معينة بإصدار
ومتابعة فواتير تلك المصحات
ذات السعر الثابت أصال.
إضــافــة ال ــى ذل ــك ،ه ـنــاك عقد
أشـ ــار ال ـي ــه دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة،
وهو عقد دفع  600يورو مقابل
تقديم كل الخدمات اللوجستية
للمريض ،وهــي ليست خدمات
طبية ،واعتبرها الديوان إهدارا
للمال العام.
وب ـم ــوج ــب ه ـ ــذا ال ـع ـق ــد ،ف ــإن
الشركة التي تــم التعاقد معها
مكلفة بنقل المريض الكويتي
مـ ـ ــن وإلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــار بـ ـسـ ـي ــارة
خ ـ ــاص ـ ــة ،وت ـ ــوف ـ ــر ل ـ ــه م ـتــرج ـمــا
خــاصــا ب ــه طـيـلــة ف ـتــرة إقــامـتــه،
وتــرج ـمــة ال ـت ـقــاريــر الـطـبـيــة من
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى وت ـس ـل ـي ـم ـهــا ال ــى
المركز الصحي ،وهذه التكاليف
خارج العقد عالية جدا تتجاوز
فــي االس ـبــوع الــواحــد للمريض
ألــف ي ــورو ،بينما الشركة التي
قمنا بالتعاقد معها تقدم تلك
الـ ـخ ــدم ــات م ـق ــاب ــل  600يـ ــورو
ل ـل ـمــريــض ال ــواح ــد ط ـي ـلــة فـتــرة
إقــامـتــه لــو ظــل س ـنــوات ،إضافة
إلى اعتباره في حالة المستشفى
المعني بتقديم الشركة الخدمات
لمرضانا فـيــه ،وهــو مستشفى
ماينز الـجــامـعــي ،ال ــذي اقتصر
ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـث ــاث األخ ـي ــرة
ع ـقــد ال ـ ـ  ٦٠٠يـ ــورو عـلـيــه فـقــط،
ليتم بموجب ذلك اعتماد السعر
االس ــاس ــي لـلـفــواتـيــر للمرضى
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن بـ ـنـ ـف ــس الـ ـسـ ـع ــر
االس ـ ــاس ـ ــي ل ـل ـم ــرض ــى األلـ ـم ــان
وهو السعر الذي يقل في حالة
مستشفى ماينز بنسبة ،٪١٥
فيما لــو تــم التعامل محاسبيا
مــع مرضانا كمرضى دوليين،
وهذا العقد -أي عقد الـ ٦٠٠يورو،
أعـ ـتـ ـب ــره أح ـ ــد اكـ ـب ــر انـ ـج ــازات ــي
ف ــي أل ـمــان ـيــا ،وقــدم ـتــه ل ـل ــوزراء
ال ـس ــاب ـق ـي ــن ول ــوكـ ـي ــل ال ـ ـ ـ ــوزارة
األسبق د .ابراهيم العبدالهادي
وأشاد به.
واإلشـ ـ ـك ـ ــال والـ ـخـ ـل ــل الـكـبـيــر
ال ـ ــذي اصـ ــر ع ـل ـيــه الـ ــديـ ــوان في
تقريره وكــرره مــرارا هو اعتبار
اي شركة خدماتية متعاقدة مع
مستشفى ما او مصح ما لتقديم
الخدمات للمرضى الدوليين هي
شركات وسيطة ،فقط لترسيخ
هـ ـ ــذا ال ـم ـص ـط ـل ــح الـ ـ ـ ــذي يـمـنــع
القانون األلماني وجوده أصال.
أم ــا اعـتـبــاري عـقــد ال ـ ــ ٦٠٠يــورو
مــن االنـ ـج ــازات غـيــر المسبوقة
فسأشرحه بمثال واقعي يحصل
اآلن ،فحسب تقرير الديوان الذي
وج ــه ان ـت ـقــاده لــرئـيــس المكتب
ال ـحــالــي بـسـبــب الـعـقــد الـجــديــد
لمستشفى ماينز ،والذي جاءت
ف ـي ــه زي ـ ـ ــادة  ٪١٥ع ـل ــى الـسـعــر

الوزارة في عام  2013لعقد
كتاب يبين تسلم
لتقرير عدم إبالغ الوزارة به
 NHZالذي يدعي ا

دم تسلمها المستندات
كتاب إقرار الوزارة بع
خر في ذلك عدة شهور
المرسلة لها والتأ

كة للعقارات تنفي ما
كة المال
شهادة من الشر شرائي أو زوجتي فيها
ادعاه التقرير من

حام معتمد بجمهورية
 ...وشـهــادة من م
ب ـاالط ـاع عـلــى سجالت
ألـمــانـيــا وم ـخ ـول
كاتب العدل تؤكد ذلك

االس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــال ـس ـع ــر
السابق ،وتم ذلك بعد الغاء عقد
الـ  ٦٠٠يورو ،فنتج عن ذلك زيادة
 ٦٠ألف يورو كمثال في فاتورة
مريض زراعة الكبد التي تكلف
م ــا يــزيــد عـلــى  ٤٠٠ال ــف ي ــورو،
حسب زيادة الـ  ٪١٥المنصوص
عـلـيـهــا بــالـعـقــد ال ـجــديــد ،اي ان
المكتب يدفع في هذه الحالة ما
يقارب  ٦٠الف يورو زيادة على
الـفــاتــورة ،بــدال مــن الـ ــ ٦٠٠يــورو
فـقــط ،الـتــي كــانــت تــدفــع لشركة
الخدمات اللوجستية .فمن هو
الذي حافظ على المال العام ومن
هو الذي أهدره؟!

خدمات غير طبية
• ومـ ـ ــا ردك عـ ـل ــى مـ ــا ذكـ ــره
الــديــوان بأنه تــم دفــع  3ماليين
ي ـ ـ ــورو ل ـش ــرك ــة وسـ ــاطـ ــة نـظـيــر
«خـ ــدمـ ــات غ ـي ــر ط ـب ـي ــة» لــرعــايــة
المرضى؟
أعـتـقــد أن الـمـقـصــود بــه عقد
ال ـ ـ ـ ــ 600ي ـ ـ ــورو ،الـ ـ ــذي أكـ ـ ــدت لــك
بأنني حافظت مــن خالله على
الـ ـم ــال الـ ـع ــام ووفـ ـ ــر ال ـمــاي ـيــن،
بـيـنـمــا تـسـبــب إلـ ـغ ــاؤه اآلن في
هـ ــدر الـ ـم ــال الـ ـع ــام ل ـل ـي ــوم ،عبر
زي ـ ـ ــادة ف ــوات ـي ــر الـمـسـتـشـفـيــات
بنحو .٪١٥
•  34مـلـيــون دي ـنــار فــروقــات
م ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــم ُي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى
تفاصيلها ...أين ذهبت؟
هذا «كالم فاضي» ،وليعطوني
الـتـفــاصـيــل حـتــى أب ـيــن لـهــم أيــن
ذهـ ـب ــت؟ ،وه ــم ذك ـ ــروا أن مـبــالــغ
صرفت ليشخصيا من غير سند
ق ــان ــون ــي ،ولـ ــم ي ـك ـل ـفــوا أنـفـسـهــم
ب ــال ـس ــؤال ع ــن ال ـس ـن ــد ،واك ـت ـفــوا
بــالــدخــول ال ــى الـنـظــام اآلل ــي في
المكتب وبحثوا عن رقم حسابي،
وحصلوا على كل المبالغ التي
حولت لي ،وكل ما تم تحويله لي
مــن وزارة الصحة كــان بسندات
تتعلق بمخصصاتي المختلفة،
م ــن ت ــذاك ــر س ـف ــر وم ـخ ـص ـصــات
مهمة رسمية لفرنسا ،ولــو كان
فـيــه أي ذرة مـصــداقـيــة ،لـســألــوا
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـبـ ـي ــن ب ــالـ ـمـ ـكـ ـت ــب عــن

ً
سلمان الحربش متحدثا إلى «الجريدة» (تصوير عوض التعمري)
السند ،وتم تزويدهم بذلك وهذا
مافعلته ،وكنت حريصا على أال
يصرف يورو واحد في عهدي إال
بسند ،ووفــرت على المال العام
أم ـ ــواال ك ـث ـيــرة ل ــم ي ــذك ــروه ــا ألن
همهم اإلدانة.
والمكتب الصحي في ألمانيا
هــو االق ــل صــرفــا على المرضى،
مقارنة ببقية المكاتب الصحية،
ولــو قــارنــوا مــا صــرف بالنسبة
ل ـعــدد الـمــرضــى الــذيــن عــولـجــوا
لتأكدوا من ذلك ،وإذا كنت أهدرت
ضـعــف مــا حصلت عليه فكيف
ً
كنت االق ــل صــرفــا ،ونجحت في
تخفيض االسعار ،وأن تكون كل
العالجات تدفع حسب القانون
االلماني ،ونزلت االسعار لمعدل
الثلث؟
وفي عهد د .محمد المشعان،
حـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــاج
بـ ــال ـ ـخـ ــارج ،ط ـل ـب ـنــا مـ ــن ال ــدول ــة
فــي  2011إي ـقــاف أي مـبــالــغ لنا
لـمــدة سـنــة ،الكتفائنا مــن المال
ال ـم ـس ـتــرجــع م ــن الـمـسـتـشـفـيــات
الذي تم صرفه بمخالفة القانون،
ففي  2011 /2010لم تصرف لنا
الدولة يورو واحدا ،وصرفنا مما

قمنا باسترداده عندما تولينا
المسؤولية.

سندات مفقودة
•  8100سند صــرف لفواتير
المستشفيات ومصاريف المكتب
مفقودة ،هل هذا صحيح؟
هذا شأن يخص الجهة المالية
وال ي ـ ـخـ ــص الـ ـمـ ـلـ ـح ــق الـ ـفـ ـن ــي،
فهو المعني بترتيب الفواتير
وإرس ــال ـه ــا ،وم ــع ذل ــك ف ــإن هــذه
ال ـف ـتــرة ال ـتــي ت ــم ال ـحــديــث فيها
عـ ــن ف ــواتـ ـي ــر ن ــاقـ ـص ــة ،ح ـضــرت
جهة مــرا قـبــة وفحصت المكتب
و ت ــم تسجيل لجنة مــن جانبي
لتحضير هذه الفواتير ،وتم رفع
كل الفواتير المفقودة الى وزارة
الصحة ،وال يوجد اآلن أي فواتير
مفقودة ،بشهادة وزارة الصحة
واإلدارة الحالية باستكمال ما
ً
كان مفقودا.
• وهل الملحق المالي يتحمل
المسؤولية وحده؟
هناك خطأ وإهمال من وزارة
الصحة في مسألة الفواتير ،فقد
سبق أن أرســل قسم المحاسبة

اتهامات الديوان له
 -١تسهيل عمليات اإلضرار واالستيالء على المال العام وتعارض المصالح واستغالل المناصب.
َّ
 -٢تملك شقة باسم زوجته والعمارة مملوكة له.
 -٣تعارض مصالح بتأسيس شركة في الكويت تختص ببحث أفق التعاون مع سلوفينيا
تعاملت مع المكتب الصحي.
َّ
 -٤نفع شركة خدمية بـ 211ألف يورو للقيام بإجراءات ترتيب واستقبال
وحراسة سمو األمير.
 -٥إهدار  175مليون يورو بالتعامل
مع الشركات الوسيطة.
 -٦دفع  3ماليين يورو لشركة وساطة نظير «خدمات غير
طبية» لرعاية المرضى
 -٧في عهده احتسبت  47مليون يورو قيمة ضرائب
بالمخالفة للقانون األلماني.
 34 -٨مليون دينار فروقات مالية لم ُيستدل على
تفاصيلها.
ً
 -٩صرف مبالغ له شخصيا من غير سند قانوني.
 8100 -١٠سند صرف لفواتير
المستشفيات مفقودة.
 -١١تقاضى  500دينار بدل سكن
دون وجه حق.

ما لم يذكره الديوان
ً
 المكتب الصحي فــي ألمانيا هــو األقــل صــرفــا على المرضىمقارنة ببقية المكاتب
 نجحت في تخفيض األسعار بالمستشفيات لمعدل الثلث. مبالغ صرفت للمستشفيات قبلي بالمخالفة للقانون األلمانينجحت في استردادها فور وصولي.
 طلبنا مــن الــدولــة فــي  2011إيـقــاف أي مبالغ لنا لـمــدة سنةالكتفائنا من المال المسترجع من المستشفيات.

المكتب
الصحي في
ألمانيا األقل
صرفا على
المرضى

والملحق المالي كراتين بآالف
الفواتير المفقودة الى الكويت،
ومكثت فــي المطار لمدة أربعة
أشـهــر ،دون ان تستلمها وزارة
ال ـص ـحــة ،ورج ـع ــت ال ــى المكتب
ال ـص ـح ــي ت ــالـ ـف ــة ،واض ـ ـطـ ــر ال ــى
اع ــادتـ ـه ــا ،وه ـ ــذا اهـ ـم ــال وزارة،
ولـ ـ ـ ــدي ك ـ ـتـ ــاب يـ ــؤكـ ــد ذلـ ـ ـ ــك ،مــن
الوكيل المساعد للشؤون المالية
محمد العازمي.

أخطاء كارثية
• ألــم يقم دي ــوان المحاسبة

رد الحربش

تـسـلـمـهــا للمستندات
رة يـبـيــن
ك ـت ـاب م ــن ال ـ ـ ـوزا فترة عملي بالمكتب
الناقصة حتى نهاية

باستدعائك لسماع أقوالك قبل
إعداد تقريره؟
لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــم اس ـ ـتـ ــدعـ ــائـ ــي ع ـلــى
اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب دي ـ ـ ـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ،وكـ ــان ي ـجــب عليه
أن يفعل ذل ــك ،حـتــى ال يـقــع في
األخ ـ ـطـ ــاء ال ـك ــارث ـي ــة الـ ـت ــي ج ــاء
ب ـه ــا ال ـت ـق ــري ــر ،وه ـ ــي تـخــولـنــي
بحسب القانونيين الذين قمتباستشارتهم -رفع قضايا على
وف ــد دي ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة وعـلــى
رئـيــس الــديــوان بصفته بتهمة
االساءة لي ولزوجتي ،واتهامي
بتملكي ممتلكات لــم أمتلكها،
وســأثـبــت أن كــل مــا ورد بشأن
تعارض المصالح كاذب.
وكـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ـس ــأل
الـمـحــاسـبـيــن ف ــي ال ـم ـك ـتــب ،عن
اتـهــامــه بـصــرف أم ــوال لــي دون
وجه حق ،وكان سيجد اإلجابة،
حيث ال يوجد سنت واحد صرف
لي دون وجه حق.
وأعطيك تناقضات مضحكة
ً
ل ـل ـت ـق ــري ــر ،ف ـه ــو وضـ ـ ــع جـ ـ ــدوال
ووضع امام اسمي انني اتقاضى
 500دينار بدل سكن ،دون وجه
حق ،علما بأنني لما حصل على
بدل سكن من الحكومة منذ عام
 ،1998إذ إن لدي بيتا حكوميا
مــن هــذا الـتــاريــخ ،فلم اتقاضاه
قـبــل مــا اك ــون ملحقا وال اثـنــاء
ذلك وال بعده.
فمستحيل تتقاضى بدل سكن
بيت ،فهذا «سيستم»
وأنت لديك َ
ال ي ـق ـبــل ،ف ـحــشــر ال ـت ـهــم بـهــدف
صــدم الـقــارئ غير المطلع على
ال ـت ـفــاص ـيــل ،وك ـ ــان ي ـجــب عليه
كذلك السؤال قبل الكتابة ،خاصة
أنه جهة مخولة بالرقابة ،وكل
الجهات تستجيب له.
• وم ـ ـ ـ ــاذا عـ ــن تـ ـق ــري ــر لـجـنــة
التجاوزات الصحية الذي أنجز
في دور االنعقاد الماضي؟
ل ــام ــان ــة ،ول ــأس ــف ال ـشــديــد،
فــإن النائبين صــاح خورشيد
وسعدون حماد كانا متحيزين
جدا ،أما النائب فيصل الكندري
ف ـقــد ش ـهــد ش ـه ــادة ح ــق ،وق ــال:
«انــي أخــاف الله رب العالمين»،
وأبلغني بأنه شعر باشمئزاز

ً
ً
 -١اتهامات جاءت زورا وبهتانا وسأقاضيهم عن كل افتراءاتهم.
 -٢غير صحيح ...وهذا دليل على أن التقرير كله مضروب.
 -٣أسستها بعد تركي للمنصب ولم تتعامل مع أي جهة بالداخل والخارج
ولو بدينار واحد.
 -٤مالحظة سخيفة وأستغرب إقحام اسمي فالمكتب الصحي
ال يصرف على زيارات صاحب السمو.
 -٥لم نتعامل مع أي شركة وسيطة والشركة التي تعاقدت معها لتقديم
خدمات لوجستية أكبر إنجازاتي.
ّ
 -٦عقد الـ ٦٠٠يورو وفر على الدولة الماليين و«المحاسبة» بنظرته
الفاشلة تسبب في إلغائه.
ً
ُ
ْ
 -٧في ألمانيا «اقتل وال ْ
تلعب ضريبيا» ألنها جريمة «توديك
في ستين داهية».
« -٨كالم فاضي» ...وليعطوني التفاصيل حتى أبين لهم
أين ذهبت؟
 -٩لو سألوا المحاسبين بالمكتب لحصلوا على اإلجابة.
 -١٠شكلت لجنة وتمت استعادة الفواتير وال
ً
توجد أي فواتير مفقودة حاليا.
 -١١لم أحصل على بدل سكن من الحكومة
منذ عام .1998

بسبب اتهامات حماد المتكررة
والكذب الفاضح ،ولألسف فإن
ديوان المحاسبة كان أسوأ من
س ـعــدون ح ـمــاد ،فعندما يكلف
الديوان رئيسة للفريق ال تعرف
اال ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وت ـف ـحــص
س ـجــات الـمـكـتــب ال ـص ـحــي في
ألمانيا فماذا تتوقع النتيجة؟
كل ما يقال لها يصدق ،فوثيقة
رغـبــة فــي ش ــراء شقة اعتبرتها
تملكا ،وكتاب خاص بالصيانة
اعتبروني بسببه مالكا للعمارة.
بالنهاية ،لماذا ال ينظر ديوان
الـمـحــاسـبــة إلنـ ـج ــازات المكتب
الصحي في ألمانيا ،وأنه نجح
ف ــي اس ـت ـعــادة األم ـ ــوال ال ـتــي تم
صرفها دون وجه حق ،وصرف
سـنــة كــامـلــة عـلــى نـفـســه ،وك ــان
يــدار بالشكل السليم بالسابق،
حـيــث ا ش ــاد بالمكتب الصحي
ً
واشـ ـ ــاد ب ــي ش ـخ ـص ـيــا ،وأط ـلــب
شهادة د .محمد المشعان ،بأننا
صــر ف ـنــا ع ـلــى نـفـسـنــا بنفسنا
بالمبالغ الموفرة ،وأمر سخيف
تحويل اإلنـجــاز إلــى ادان ــة ،فقد
استرددنا ضرائب على األجهزة
والمعدات ما كانت تسترد ،وهذا
مــن أصـعــب الـمـهــام وقــد نفذته،
وأتـحــدى بــأن أي مكتب صحي
استعاد سنتا واحدا عن طريق
ذل ـ ــك .وب ـع ــد مـ ـغ ــادرت ــي ل ــم يـتــم
اس ـت ــرداد سـنــت واحـ ــد ،وفعلت
اآللـيــة واسـتـعــدت مـئــات اآلالف،
وأن ـ ــا ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ف ـعــل ذل ــك،
بـيـنـمــا ي ـتــم ات ـه ــام ــي بــالـنـهــايــة
بأنني لم أستردها ،وهو إنجاز
ي ـح ـســب لـ ــي ،ف ـت ــم بـ ـق ــدرة ق ــادر
تحويله إلى اتهام ،وال أقول إال
«شر البلية ما يضحك».

أعداد المرضى
• وك ــم ع ــدد ال ـمــرضــى الــذيــن
تم عالجهم بألمانيا في عهدك؟
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـسـ ـلـ ـم ــت ال ـم ـك ـت ــب
الـصـحــي فــي أف ـضــل ف ـتــرة مــرت
عليها وزارة الصحة ،وهي فترة
د .هــال الـســايــر ،وهــو يستحق
االشادة ،ود .ابراهيم عبدالهادي،
فهما افضل من مــرا على وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ،وك ــان ــا دافـ ـعـ ـي ــن ل ـنــا،
ولـلـحـمــاس وال ـت ـطــويــر ،وكــانــت
أعداد المرضى وقتها في 2010
ً
ً
الت ـت ـجــاوز  60مــري ـضــا يــومـيــا،
ووصـلــت فــي  2011و 2012إلى
نـ ـح ــو  200م ـ ــري ـ ــض ،والـ ـقـ ـف ــزة
بـ ــدأت ف ــي  2013ح ـيــث وصـلــت
الى  1000مريض ،ووصلت في
 2014و 2015و 2016الى ذروتها
كمعدل يومي وصــل فــي بعض
االحيان الى  3800مريض.
لكن من تم عالجه في ألمانيا
ال ـع ــام ـي ــن االخـ ـي ــري ــن  10االف
م ــري ــض ،بـيـنـمــا ع ــدد الـسـنــوات
السابقة كلها لم يتجاوز األلفي
م ــري ــض ،ف ـكــانــت ه ـن ــاك هجمة
م ــرض ــى ك ـب ـيــرة عـلـيـنــا ،وح ــدث
ضغط كبير بالعمل ،فالمكتب
الــذي كانت قــدرتــه  100مريض
يوميا ،تعامل مع  10آالف ونجح
في مساعدتهم وأدى عمله دون
كارثة وفضيحة تجاه المرضى،
وت ـ ـ ـ ــم مـ ـع ــالـ ـجـ ـتـ ـه ــاع ــن ط ــري ــق
االسـ ـتـ ـم ــرار بـ ــالـ ــدوام ل ـســاعــات
مـ ـت ــأخ ــرة وال ـ ــوج ـ ــود ح ـت ــى فــي
الويك اند.
مــن الطبيعي أن يـكــون لديك
 4آالف م ــر ي ــض بــا ل ـمــرا ف ـق ـيــن،
فصار عندك جالية ،والمطلوب
م ــن الـمـكـتــب ال ـص ـحــي ع ـمــل كل
شيء ،وبالنهاية يأتي التقرير:
«إهـ ـم ــال وفـ ـش ــل»! وقـ ــد أن ـجــزنــا
انجازا اعتقد انه لن يتكرر ،ولم
يتم تقدير ذلك في عهد االدارات
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،وزدنـ ـ ـ ــا ب ـش ـك ــل غـيــر
رس ـمــي س ــاع ــات الـ ـ ــدوام ،وكـنــت
مـتــأكــدا أن ــه ك ــان سـيـقــدر لــو في
ع ـهــد ال ـس ــاي ــر ،ومـ ــا ي ـح ــدث هو
ٍّ
هجوم وتجن وأكاذيب.
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ّ
الكويت توقع مذكرة تعاون مع مصر في مجال الشؤون االجتماعية
الصبيح :نتطلع العتماد مبادرة «إلى أخي اليتيم» وسنستضيف أول دورة في 2020
جورج عاطف

ّ
وق ـع ــت ال ـك ــوي ــت ،أمـ ــس ،مــذكــرة
تعاون مع مصر في مجال الشؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،بـ ـحـ ـض ــور وزي ـ ــرة
الـ ـ ـش ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـع ـم ــل
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
هند الصبيح ،ووزي ــرة التضامن
االجتماعي المصرية غادة والي.
وق ــال ــت الـصـبـيــح ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،إن توقيع مذكرة التعاون
ج ــاء ع ـلــى ه ــام ــش اف ـت ـتــاح أع ـمــال
الدورة الـ  38لمجلس وزراء الشؤون
االجتماعية العرب في مدينة شرم
الشيخ المصرية ،متوجهة بالشكر

إلــى الــوزيــرة المصرية وال ــي على
جـ ـه ــوده ــا ال ـح ـث ـي ـث ــة وال ـت ـن ـس ـيــق
الـمـسـتـمــر لـضـمــان تنفيذ ق ــرارات
ال ـم ـج ـلــس ال ـت ــي ت ــم ات ـخ ــاذه ــا في
اجتماع دورته  37في الكويت.
وشـ ـ ــددت ع ـلــى ضـ ـ ــرورة تــأكـيــد
ال ـقــرارات ذات الصلة بالمبادرات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــس بـ ـع ــض الـ ـفـ ـئ ــات فــي
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ك ـ ــاألشـ ـ ـخ ـ ــاص ذوي
اإلعاقة وكبار السن ،وكل الجهود
الــرام ـيــة إل ــى تحسين أوضــاعـهــم،
وكذلك تعزيز عمل لجنتي األسرة
والـطـفــولــة ،بـمــا يشكله أيـضــا من

تكاتف الكويتيين ِّ
يجسد حب العمل التطوعي
أكــدت وكيلة وزارة الشؤون المساعدة لقطاع
الرعاية االجتماعية ،شيخة العدواني ،أن مواقف
أه ــل ال ـكــويــت ف ــي الـتـكــاتــف وال ـت ـعــاضــد بجميع
الظروف أظهرت الروح الكويتية األصيلة ،وحب
العمل التطوعي.
جــاء ذلــك خــال كلمة للوكيلة العدواني خالل
احتفال ال ــوزارة باليوم العالمي للتطوع ،الــذي
نظمته إدارة األنشطة واإلعالم في القطاع ،برعاية
وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
هند الصبيح ،وحضور سفيري تايلند واألردن

لــدى الكويت ،والعديد من المنظمات والهيئات
وجمعيات النفع العام وبعض المدارس.
وأعـ ــربـ ــت ع ــن ش ـك ــره ــا ل ـج ـم ـيــع ال ـم ــؤس ـس ــات
والهيئات الخاصة والحكومية ،وحتى جمعيات
النفع العام ،التي تساهم بشكل كبير في تعزيز
مـفـهــوم الـعـمــل الـتـطــوعــي ،وخــاصــة بـمـجــال دور
الرعاية ،الذي يشهد الكثير من الدعم والمساندة،
ومشاركة هذه المؤسسات في جميع مناسبات
ذوي االحتياجات الخاصة.

مــوضــوعــات مهمة تــأتــي فــي إطــار
ال ـم ـج ـل ــس ،وبـ ـم ــا ي ـ ـتـ ــواءم م ــع مــا
يصدر المجلس ويتماشى وتنفيذ
األبعاد االجتماعية لخطة التنمية
المستدامة .2030

خالل  ،2019بما يبرز جهود الدول
األعضاء في هذا الشأن ،بالتعاون
مع جميع الشركاء.
مــن جـهـتــه ،أع ـلــن نــائــب الـمــديــر
الـعــام لـلـمــوارد البشرية والمالية
بــالـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى الـعــامـلــة
سلطان الشعالني ،توقيع مذكرة
تـفــاهــم م ــع وزارة ال ـق ــوى الـعــامـلــة
ب ـج ـم ـهــوريــة م ـص ــر ال ـع ــرب ـي ــة يـتــم
بموجبها استقدام العمالة الوافدة

«الكهرباء» :جامعة الكويت تهدر الطاقة
•

سيد القصاص

كشفت مديرة إدارة كفاء ة الطاقة والترشيد في وزارة
الكهرباء والماء ،م .إقبال الطيار ،أن الوزارة حررت أخيرا
محضر مخالفة لجامعة الكويت ،على خلفية هدر الجامعة
للطاقة.
وقــالــت ال ـط ـيــار ،فــي تـصــريــح أم ــس ،إن ــه بـعــد مالحظة
وجــود العديد من المباني وساحات االنتظار تستخدم
فيها اإلضاءة دون حاجة ،تم تحرير محضر إثبات حالة
بالهدر ضد الجامعة عند منتصف الليل تماما.
وأوضحت أنه بالتواصل مع أمن الجامعة ،تم التأكد
من أن إضاءات المباني تظل حتى السادسة صباحا ،رغم
خلو جميع المواقع من الموظفين ،مشيرة إلى أن المخالفة
ترتب عليها إيقاف جميع معامالت الجامعة في الوزارة،
ووض ــع "ب ـلــوك" عليها لحين س ــداد مستحقات خدمتي
الكهرباء والماء.

معرض نفط الكويت
من جانب آخر ،أشارت الطيار إلى أن الوزارة ستشارك
بورقة علمية في معرض شركة نفط الكويت الــذي يقام
خالل الفترة من  12إلى  13الجاري ،مع مشاركات الشركات

«التعليم الديني» 1674 :أدوا
االختبارات التحريرية في المعاهد

من الجنسية المصرية عبر النظام
اإللكتروني وشاشات الربط اآللي
بين الجهتين ،وذلك لضبط سوق
العمل الكويتي ومجابهة العمالة
الهامشية.
وأف ــاد الـشـعــانــي ،فــي تصريح
صـحــافــي ،أم ــس ،بــأن نـظــام الربط
اإللكتروني يحقق غايتين أوالهما
اس ـت ـق ـط ــاب ع ـم ــال ــة ي ـت ــواف ــر فـيـهــا
ال ـت ـخ ـصــص والـ ـمـ ـه ــارة واألخ ـ ــرى

مكافحة االتجار بالبشر والقضاء
على تجارة اإلقامات.
وأك ـ ــد أن ال ـع ـم ــل ب ـه ــذا ال ـن ـظــام
سيبدأ مطلع الـعــام المقبل 2019
بعد اعتماد مجلس ال ــوزراء لتلك
ال ـمــذكــرة ،ال ـتــي تـعــد خ ـطــوة أولــى
نحو تعميم تلك التجربة على باقي
ال ــدول الـتــي يتم اسـتـقــدام العمالة
الوافدة منها.

العمير :لم أقدم بالغ «تطاير الحصى»
وتركت المنصب قبل حفظ النيابة

الطيار :وضعنا «بلوك» على جميع معامالتها حتى سداد المستحقات
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه بـمــراجـعــة الـمـلــف ال ـخــاص بمباني
الجامعة في مناطق الخالدية والشويخ وكيفان ،ونظرا
ألنها تندرج ضمن فئة المباني الحكومية ،فقد كشفت
المراجعة عن ارتفاع معدالت االستهالك ،إذ بلغت خالل
 8أشهر فقط ،وبالتحديد الفترة من بداية أبريل وحتى
نوفمبر الماضيين 3.1 ،ماليين دينار.
وذكرت الطيار أن تلك المبالغ المستحقة على الجامعة،
والتي باتت ملزمة بدفعها إلزالة "البلوك" عن معامالتها،
تنقسم بواقع  2.6مليون دينار مستحقات كهرباء ،و520
ألفا لخدمة المياه.

العاملة في مجال توفير الطاقة الكهربائية والمياه.
وأكــدت أن "الكهرباء" حرصت على المشاركة في تلك
الفعالية ،والتركيز على اإلجراءات المتخذة من أجل ترشيد
االستهالك في محافظة األحمدي ،وتحويل تلك المحافظة
إلى محافظة ذكية ،تحافظ على البيئة.
وأضافت :سنقدم ورقة علمية في الحدث بعنوان "مدينة
األحمدي الذكية" ،ونعرض فيها إنجازات الوزارة وجهات
الدولة والقطاعات المختلفة في مجال ترشيد استهالك
الطاقة والمياه ،إضافة إلى مشاركة القطاع النفطي في
الترشيد وع ــرض اإلح ـصــاء ات والــوفــر ال ــذي تــم تحقيقه
من تلك اإلجــراء ات التي تم اتباعها على مراحل مختلفة
داخل المحافظة.
وقالت :ستكون هناك مشاركات لمعهد الكويت لألبحاث
العلمية ،وسيكون هناك ورقة عن الطاقة الشمسية وتدوير
المياه والنفايات ،وتطور تدوير النفايات في دول المجلس
وتحويلها إلى مواد صالحة إلنتاج الكهرباء.

أكد وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس األمة السابق
د .علي العمير أن بالغ الحصى المتطاير ،الذي قررت النيابة العامة
حفظه ،قدم قبل توزيره وزيرا لألشغال ،وتم حفظه بعد تركه للمنصب.
وقال العمير ،توضيحا لما نشرته "الجريدة" أمس األول بصفحة
قصر الـعــدل ،حــول حفظ النيابة العامة بــاغ العمير بشأن الحصى
المتطاير ،على خلفية تصديه بجلسة مجلس األمــة في ،2016/1/13
والتي تم نشرها بالصحف ،عن استيفاء اإلج ــراء ات التي قامت بها
الوزارة حول تقديم بالغ ضد المتسببين في الحصى المتطاير ،وانه
بعهدة النيابة ،بأن ما ورد في الجلسة المشار إليها كان استعراضا
لإلجراءات التي اتخذتها الوزارة بإحالة قضية الحصى المتطاير الى
النيابة في جلسة  13يناير .2016
ورغم أن تصريحات العمير في جلسة  13يناير  2016كانت تتناول
ســامــة اإلجـ ــراء ات الـتــي اتبعتها "األش ـغــال" مــن إحــالــة قضية الحصى
المتطاير إلى النيابة ،وكان حينها وزيــرا لألشغال ،وبمقدوره تعديل
البالغ الذي حفظته النيابة بسبب نقص اإلجراءات لعدم تحديد المتسبب
أو األضــرار التي أصابت المال العام وقيمتها ،فإن العمير تمسك برده
المرسل على موقع "الجريدة" اإللكتروني من أنه لم يكن الوزير الذي أرسل
البالغ للنيابة ،وان االخيرة حفظته بعد تركه للمنصب.

الكوريون يدرسون رغبات المواطنين بشأن
التصاميم المقترحة لـ «جنوب سعد العبدالله»

ً
• تخصيص  1292مواطنا على «جنوب صباح األحمد» نوفمبر الماضي
• «السكنية» :استدعاء الدفعة الخامسة لقسائم «جنوب صباح األحمد» في N4
طلبة يؤدون اختباراتهم في المعاهد الدينية أمس

•

فهد الرمضان

أعلن مدير ادارة التعليم الديني بوزارة التربية أنور عبدالغفور انطالق
االختبارات التحريرية ،أمس ،لطلبة المعاهد الدينية للمرحلة الثانوية،
مشيرا إلى أنه تم االنتهاء من االختبارات الشفوية خالل األسبوع الماضي.
وأضاف عبدالغفور ،في تصريح صحافي ،أن أعمال لجان سير
االختبارات تسير سيرا حسنا ،إذ لم يتم رصد أي شكاوى ،مشيرا
إلى أن عدد اللجان الصباحية بلغ لجنتين في المعاهد الدينية
للبنين ،ومثلهما في معاهد البنات ،وأن عدد اللجان المسائية بلغ
ً
ثالث لجان للرجال ،وأربعا للنساء ،بمجموع  11لجنة.
وتابع :أمــا عــدد الطالب للفترة الصباحية فقد بلغ  ،٣٠١مقابل ٤٤١
طالبة ،موضحا أن عدد دارسي الفترة المسائية بلغ  ٩٣٢متقدما ،منهم ٥٠٦
رجال و ٤٢٦امرأة ،الفتا أن العدد االجمالي العام للمتقدمين لالمتحانات
في المعاهد الدينية والمراكز المسائية التابعة للتعليم الديني بلغ .١٦٧٤
وقدم عبدالغفور الشكر إلى المناطق التعليمية على تعاونها في
توفير لجان االمتحانات للدارسين والدارسات في المراكز المسائية
التابعة إلدارة التعليم الديني.

أعلنت «السكنية» توزيع
الدفعة الخامسة من قسائم
جنوب مدينة صباح األحمد
في الضاحية  N4للمخصص
لهم حتى تاريخ ٢٠٠٧/٩/١١
بإجمالي  319قسيمة ،بمساحة
كل منها  400متر مربع.

«السكنية» أجرت
 77معاملة تبادل
وتنازل ...وفتحت 27
ً
ً
بيتا شعبيا

•

سلة أخبار
القنصل الرشيدي أولم
لممثل ولي العهد في دبي

الصبيح ونظيرتها المصرية غادة والي خالل توقيع االتفاقية

مبادرة «اليتيم»
وأش ـ ــارت إل ــى م ـب ــادرة الـكــويــت
إلطـ ـ ـ ــاق م ـس ــاب ـق ــة ع ــربـ ـي ــة ت ـحــت
عـنــوان "إل ــى أخــي اليتيم" ،كاشفة
عن االنتهاء من إعداد اإلطار العام
لها وشروط المسابقة.
وأعــربــت الصبيح عــن تطلعها
إلـ ــى اع ـت ـم ــاد هـ ــذه ال ـم ـســاب ـقــة من
المجلس في هــذه ال ــدورة ،مشيرة
إل ــى اسـتـضــافــة الـكــويــت بصفتها
صاحبة المبادرة لتنظيم أول دورة
للجائزة في عام .2020
ّ
وأع ــرب ــت ع ــن أم ـل ـهــا أن تـشــكــل
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ن ـق ـل ــة ف ـ ــي ع ـمــل
المجلس فــي هــذا الـمـجــال المهم،
مؤكدة التركيز على دور المجلس
ع ـل ــى الـ ـم ــوض ــوع ــات ذات الـصـلــة
بــاألش ـخــاص ذوي اإلع ــاق ــة ودع ــم
الدول األعضاء في تنفيذ االتفاقية
ال ــدولـ ـي ــة وك ــذل ــك إطـ ـ ــاق الـحـمـلــة
اإلعالمية لحقوق االشخاص ذوي
اإلعــاقــة يــوم  13ديسمبر المقبل،
وم ــواص ـل ــة هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة الـمـهـمــة
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يوسف العبداهلل

بدأ الشريك الكوري الجنوبي المنفذ لمدينة
جـنــوب سعد العبدالله الــذكـيــة إج ــراء خطوات
مـيــدانـيــة ل ـلــوقــوف عـلــى اح ـت ـيــاجــات الـمــواطــن
الكويتي ،لمعرفة احتياجاته للسكن ،من خالل
طــرح عــدة ت ـســاؤالت عـلــى مــراجـعــي المؤسسة
العامة للرعاية السكنية ،ابتداء من أمس األول.
وعلمت "الجريدة" من مصادرها ،أن الكوريين
بدأوا تسجيل قراءاتهم تجاه رغبات المواطنين
الكويتيين الراغبين في السكن بالمدينة الذكية
بمدينة جنوب سعد العبدالله ،المزمع تنفيذها
من قبلهم بالتعاون مع "السكنية" ،من خالل طرح
تـســاؤالت وخـيــارات مختلفة للبدائل السكنية
ومــواص ـفــات ـهــا ،مـفـيــدة ب ــأن اسـتـبــانــة األسـئـلــة
شملت رغبة السكن في شقة أو نظام "الدوبلكس"
أو بيت أو قسيمة ،إلى جانب ذكر عدد الغرف
الــواجــب تــوافــرهــا ،وع ــدد أف ــراد األس ــرة الـمــراد
توفير السكن لها.
على صعيد آخر ،أعلنت المؤسسة أمس ،أنها

ستوزع الدفعة الخامسة مـن القسائم الحكومية
في جنوب مدينة صباح األحمد ،التي تشتمل
على  319قسيمة بمساحة 400م 2للمخصص
لهم حتى تاريخ .2007/9/11
وقالت المؤسسة ،في بيان صحافي ،أمس،
انها حددت يومي السبت المقبل لتوزيع بطاقات
ً
ال ـق ــرع ــة ،ع ـلــى أن ي ـكــون األحـ ــد الـمـقـبــل مــوعــدا
لتوزيع بطاقات االحتياط ،مشيرة إلى تحديد
ً
االثنين المقبل موعدا إلجراء القرعة وتوزيعها.
من جانب آخر ،كشفت "السكنية" عن إنجاز
 24706معاملة خالل نوفمبر الماضي بجميع
أفرعها األربعة ،منها  575طلبا إسكانيا جديدا،
إضافة إلى إجراء  1292معاملة تخصيص على
مشروعها الجديد بجنوب مدينة صباح األحمد
السكنية ،والـتــي تضم  25ألــف قسيمة سكنية
بمساحة كل منها  400متر مربع.
وأش ــارت إحصائية المؤسسة إلــى أن إدارة
خ ــدم ــة الـ ـم ــواط ــن أجـ ـ ــرت ف ــي ال ـش ـه ــر ذاتـ ـ ــه 77
ً
معاملة تبادل وتـنــازل ،تزامنا مع قــرب انتهاء
ال ـمــدة الـمـسـمــوح بـهــا ألهــالــي مــديـنــة المطالع

البلدية :إخالء  4منازل من
العزاب في «مبارك الكبير»
أكدت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت،
تــواصــل الـحـمــات الميدانية الـتــي ينفذها فريق
الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ،والتي
ً
تهدف إلى التعامل مع سكن العزاب طبقا لمرسوم
بـقــانــون  125لسنة  1992بـشــأن حظر سكن غير
العائالت في السكن الخاص والنموذجي "العزاب".
وأشار رئيس فريق الطوارئ ،ناصر الهاجري،
ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،إل ـ ــى ت ـك ـث ـيــف ال ـح ـمــات
الـتـفـتـيـشـيــة ل ــرص ــد س ـكــن الـ ـع ــزاب داخ ـ ــل الـسـكــن
الخاص والنموذجي ،مؤكدا أن المفتشين يطبقون
القانون على المخالفين بكل حزم ودون تهاون.
وكشف الهاجري عن إخالء  4منازل من العزاب،
ب ـع ــد ت ــوج ـي ــه  7إنـ ـ ـ ـ ــذارات ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة
الداخلية ،الفتا إلى أن الحمالت مستمرة للقضاء
على هذا الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع.
ونــاشــد أصـحــاب الـمـنــازل بــإخــاء منازلهم من
ً
العزاب ،تجنبا للمخالفة وقطع التيار الكهربائي،
داع ـيــا الـجـمـيــع ،فــي ح ــال وج ــود شـكــوى لـلـعــزاب،
التوجه فورا لفرع بلدية المحافظة ،لتقديم شكوى،
التخاذ اإلجراءات القانونية حيالها.

السكنية وجنوب عبدالله المبارك حتى نهاية
العام الحالي.
ً
ولفتت اإلحصائية إلى أن  274مواطنا تقدموا
بــإجــراء معاملة تــوثـيــق ،كما قــدمــت المؤسسة
ً
 138عقدا لالنتفاع بصفة إيجار ،فضال عن فتح
 27ملفا جديدا تتعلق بالمساكن المؤجرة ،أي
"البيوت الشعبية".
ً
وقدم قسم االستقبال  3968استفسارا بارتفاع
واض ــح عــن إحصائية الشهر الـســابــق ،و3734
شهادة لمن يهمه األمر مرسلة إلى بنك االئتمان
الـكــويـتــي ،و 1129معاملة لـبــدل اإلي ـجــار ،و11
الستكمال نــواقــص المعامالت ،باإلضافة إلى
رقم ضخم من شهادات لمن يهمه األمر ،والتي
سجلت  10679شهادة نوفمبر الماضي.
وأن ـج ــز قـســم الـمـتــابـعــة  50كـتــابــا لتقسيط
الـ ـم ــدي ــونـ ـي ــات عـ ـل ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،ورد عـلــى
استفسارات  385حالة ،وااللتماسات المقدمة
لـنــواب الـمــديــر الـعــام  ،92كما استقبلت خدمة
الـعـمــاء الـهــاتـفـيــة  2286مـكــالـمــة مـبــاشــرة من
المواطنين.

فريق الشفاء :إجراء عمليات جراحية
لالجئين السوريين بتركيا
وصل فريق الشفاء اإلنساني الكويتي،
أمس ،إلى مدينة هطاي التركية ،المتاخمة
للحدود السورية ،إلجراء عمليات جراحية
وإغاثة طبية لالجئين السوريين.
وقال عضو الفريق د .بشار الحشاش،
ف ــي ت ـصــريــح لـ ــ"ك ــون ــا" ،إن رح ـل ــة "ش ـفــاء
ودواء" ،ال ـت ــي ت ـعــد الـ ـ ــ 16لـلـفــريــق ل ــدول
الجوار السوري (تركيا واألردن ولبنان)،
ت ــأت ــي ب ــرع ــاي ــة وإشـ ـ ـ ـ ــراف بـ ـي ــت ال ــزك ــاة
الكويتي ،الذي يرتبط مع الفريق بشراكة
تـطــوعـيــة فــي م ـجــال األع ـم ــال اإلنـســانـيــة
الطبية.
وأض ــاف أن الفريق سيجري عمليات
جراحية بتخصصات مختلفة ،ومعاينة
المرضى ،وتقديم العالج والدواء المجاني
ل ـه ــم ،إل ــى ج ــان ــب ت ـقــديــم ك ـس ــوة الـشـتــاء
لمخيمات الالجئين السوريين.
وأوضـ ــح أن الـفــريــق الـطـبــي الكويتي
سيقوم بالكشف على نحو  500مريض،
وإج ــراء  45عملية جــراحـيــة ،بــواقــع 130

تدخال جراحيا للمصابين من الالجئين
السوريين في مستشفى سيفجي ببلدة
ريحانلي في هطاي.
وأش ــار إلــى أنــه ضمن أنشطة الفريق
اإلنـســانـيــة؛ إرس ــال قافلة مـســاعــدات إلى
الداخل السوري تتضمن ثالث شاحنات
كبيرة تحمل  75طنا من الطحين والمواد
الغذائية ومواد التدفئة.
َّ
وبين أن الوفد الطبي الكويتي يضم
أط ـب ــاء ج ــراح ــة الـ ـح ــروق وال ـت ـج ـم ـيــل :د.
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ــرش ـي ــد ،د .رامـ ــي م ـق ــار ،د.
إبراهيم إسماعيل ،جراح المسالك البولية
د .فيصل الهاجري ،واستشاري جراحة
العظام د .حسام بشير.
كما ضم الوفد أطباء العائلة والغدد
الصماء :د .بشار الحشاش ،ود .إبراهيم
الشمري ،إلى جانب استشاري الجراحة
العامة في قطر د .جاسم فخرو.

بمناسبة زيارة ممثل سمو
ولي العهد الشيخ نواف
االحمد محافظ حولي
الفريق أول م .الشيخ أحمد
النواف لحضور حفل جائزة
االتحاد للطيران الكبرى
للفورموال  ،١أقام القنصل
العام للكويت في إمارة
دبي واإلمارات الشمالية
ذياب الرشيدي مأدبة عشاء
حضرها أعضاء الهيئة
الدبلوماسية في سفارة
الكويت لدى اإلمارات
والقنصلية العامة في دبي.

«أمنية» يطلق شراكة
بيئية مع «التعاونيات»
أطلق مشروع "أمنية" البيئي
شراكة جديدة مع عدد
من الجمعيات التعاونية،
بينها الشامية والعمرية
والفنطاس ،ضمن املساعي
التي يقوم القطاع التعاوني
واملؤسسات الحكومية
والخاصة بتشجيع
املشاريع الكويتية الصغيرة
واملتوسطة التي يقوم بها
شباب الكويت ،إليجاد بيئة
صحية خالية من التلوث من
جراء النفايات البالستيكية.
وثمنت الناطقة الرسمية
للمشروع فرح شعبان ،في
تصريح صحافي ،جهود
القطاع التعاوني في نشر
الوعي البيئي ،مثمنة في
الوقت نفسه دور الخطوط
الجوية الكويتية الداعم لها.
ولفتت شعبان إلى أن
مشاركة الجمعيات
التعاونية حرصا من
املسؤولة املجتمعية ،التي
تساهم في نشر ثقافة إعادة
تدوير النفايات البالستيكية
من خالل وضع عدة حاويات
بيئية بعدة مواقع.

«الطعام» يطلق «تبرع
بـ 5دنانير تطعم محتاجًا»
أطلق البنك الكويتي للطعام
واإلغاثة حملته "تبرع بـ
 5دنانير تطعم محتاجًا"
داخل الكويت ،التي دشنها
العام املاضي والقت نجاحًا
ملحوظًا داخل املجتمع من
املتبرعني اصحاب األيادي
البيضاء.
وأشار إلى أن التبرعات
سجلت أرقاما قياسية،
وغطت احتياجات االالف
من املحتاجني ،وأصحاب
العوز واملتعففني في جميع
محافظات الكويت من املواد
التموينية األساسية.
وقال البنك ،في بيان
صحافي ،ان الحملة في
هذا العام تستهدف جمع
التبرعات املالية من أصحاب
األيادي البيضاء ،لتوزيعها
نقدًا أو عينيًا على األسر
املتعففة داخل الكويت بناء
على القوائم املسجلة.
وأضاف أن البنك يحدث
هذه القوائم دوريا بناء على
عملية مسح شاملة تجرى
بشكل مستمر ملختلف
مناطق الكويت ،للتعرف على
حال وأوضاع األسر املتعففة.

«الرحمة» تفتتح
مدرسة في كمبوديا
افتتحت جمعية "الرحمة
العاملية" مدرسة في مملكة
كمبوديا ،بحضور ممثل
نائب رئيس الوزراء ،ووزير
إدارة تخطيط األراضي جي
سوبارا ،ونائب وزير التنمية
الريفية حاب أومالي ،وعدد
من املسؤولني.
وقال رئيس مكتب كمبوديا
في "الرحمة العاملية" د.
علي الراشد ،في تصريح
صحافي ،إن "املدرسة
تتكون من  9فصول دراسية،
باإلضافة إلى غرفة اإلدارة
واالستقبال ،وتسع 250
طالبا وطالبة".
وأوضح الراشد أن الجمعية
شيدت هذه املدرسة
استجابة لحاجة أهل هذه
القرى ،حيث يعاني أهالي
املنطقة قلة املدارس؛ مما
أثر على املستوى التعليمي
العام ،وتسبب في وجود
معوقات للتنمية ،مؤكدًا
الحرص على التوجه نحو
املشاريع التنموية ،التي
تسهم في بناء اإلنسان
ومساهماته في تنمية بلده.
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الحمود :ارتفاع البطالة والتوظيف الحكومي أهم التحديات
الرميحي :المجتمع يشهد صراع القيم بين «التحديث» و«المحافظة»
محمد الجاسم

أكدت موضي الحمود أن
التغيرات المرتقبة ستؤدي إلى
انقراض عدد كبير من الوظائف
الحالية وستوفر فرصا ومجاالت
جديدة.

قالت وزيرة التربية والتعليم
وزي ــرة التعليم الـعــالــي السابقة
موضي الحمود إن "سوق العمل
ف ــي ال ـكــويــت ي ــواج ــه ال ـعــديــد من
التحديات ،أهمها ارتـفــاع نسبة
البطالة وارتفاع حصة التوظيف
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،م ـق ــاب ــل ان ـخ ـف ــاض
نسبة مساهمة المرأة في سوق
العمل وضعف النظام التعليمي،
ً
فضال عن عدم مواءمة مخرجات
التعليم مــع حــاجــة ســوق العمل
وازدياد العمالة الوافدة ضعيفة
الـمـهــارات وال ـتــدريــب" ،موضحة
أن ــه "م ــن األه ـم ـيــة ال ـتــرك ـيــز على
جودة التعليم الحكومي ليحقق
الـ ـق ــدرات وال ـم ـه ــارات األســاسـيــة
والوظيفية ،والعمل على تأصيل
العلم والمعرفة والبحث العلمي،
كذلك إنماء التقنيات المطلوبة
لإلنتاج ،من خــال تخريج قوى
عــام ـلــة تـلـبــي اح ـت ـيــاجــات ســوق
العمل و تـنــا فــس على المستوى
العالمي".
وبـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود ،خ ـ ــال
جلسة التعليم وتحديات سوق
الـعـمــل ،المخصصة فــي ورشــة
عمل "رؤي ــة الكويت  2035بين
الـ ـمـ ـح ــددات واالس ـت ـح ـق ــاق ــات"،

موضي الحمود تتوسط بعض الحضور خالل ورشة عمل «االجتماعيين»
بـتـنـظـيــم راب ـط ــة االجـتـمــاعـيـيــن
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،أن الـ ـع ــال ــم يـتـســم
بـ ـ ـس ـ ــرع ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور والـ ـتـ ـغـ ـي ــر
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وم ـ ــن ال ـمــؤكــد
أن تـلــك الـتـغـيــرات سـيـكــون لها
أثـ ــر ب ــال ــغ األه ـم ـي ــة ع ـلــى ســوق
العمل ومتطلباته من المهارات
والتخصصات المهنية ،الفتة
إلــى أن تلك الـتـغـيــرات ستؤدي
الـ ـ ــى انـ ـ ـق ـ ــراض عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن

ال ــوظ ــائ ــف ال ـح ــال ـي ــة وس ـتــوفــر
فرصا ومجاالت جديدة.

االستعداد للتطورات
وأضافت أن من المهم التعرف
عـلــى ال ـت ـط ــورات الـمـتـســارعــة في
س ـ ــوق ال ـع ـم ــل واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـهــا
بتأهيل الـقــوى البشرية الـقــادرة
ً
على األداء مستقبال.
و لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــة

االستراتيجية لرؤية الكويت 2035
تــرت ـكــز ع ـلــى ع ــدد م ــن ال ـم ـحــاور،
م ـن ـهــا ت ـك ــوي ــن رأس مـ ــال ب ـشــري
إب ــداع ــي ،مــن خ ــال إص ــاح نظام
التعليم إلع ــداد الشباب بصورة
أفضل ليصبحوا اعضاء يتمتعون
بقدرات تنافسية وانتاجية لقوة
العمل الوطنية ،ا ل ــذي سيتحقق
ع ـب ــر ج ـ ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـي ــم وإصـ ـ ــاح
اختالالت سوق العمل.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن تـ ــأس ـ ـيـ ــس م ــرك ــز

الكويت :متضامنون مع العراق لدحر اإلرهاب
جددت الكويت تضامنها مع العراق
قـيــادة وحكومة وشعبا فــي أي خطوة
ً
ي ـخ ـطــوهــا ل ــدح ــر اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،ب ـ ـ ــدءا مــن
تحجيم أنشطة وممارسات ما يمسى
ت ـن ـظ ـيــم ال ـ ــدول ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة (داع ـ ـ ــش)
اإلرهابي ،ووصوال إلى مساءلة مرتكبي
تلك الجرائم المروعة وتقديمهم للعدالة.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال ك ـل ـمــة ال ـك ــوي ــت فــي
ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن حـ ـ ــول إح ــاط ــة
ال ـم ـس ـت ـش ــار ال ـ ـخـ ــاص ل ــأم ـي ــن الـ ـع ــام،
ورئ ـيــس فــريــق التحقيق الـتــابــع لألمم
المتحدة ،لتعزيز المساءلة عن الجرائم
ال ـم ــرت ـك ـب ــة مـ ــن ق ـب ــل "داعـ ـ ـ ـ ــش" ،وال ـت ــي
ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى األمم

المتحدة السفير منصور العتيبي مساء
أمس األول.
وأع ــرب العتيبي عــن تطلعه لنجاح
الفريق في مهمته الصعبة والحساسة،
إذ ي ـ ـم ـ ـثـ ــل ت ـ ـق ـ ــر ي ـ ــره األول خ ــر يـ ـط ــة
ً
ط ــري ــق لـعـمــل ال ـف ــري ــق ،مـتـمـنـيــا ل ــه كل
التوفيق والنجاح في مهمته الصعبة
والحساسة ،لضمان تحقيق المساء لة
والمحاسبة ألفـظــع الـجــرائــم المرتكبة
بحق الشعب العراقي الشقيق.
وبـ ّـيــن أن اآللـيــة الـتــي أنشأها الـقــرار
 2017/ 2379ت ـعــد ان ـت ـص ــارا لـلـعــدالــة
اإلنسانية ،وإنصافا للضحايا والتي
جاءت استجابة للطلب الذي تقدمت به

تضحيات وبطوالت
ّ
وثمن العتيبي التضحيات الغالية
والـبـطــوالت الـتــي قدمها أبـنــاء الشعب
العراقي الشقيق ،قائال "أتقدم بالتهنئة
البنة العراق نادية مراد لحصولها على
جائزة نوبل للسالم ،وأتمنى لها دوام
التوفيق في حمل رسالتها اإلنسانية
التي جسدت أعلى معاني البطولة في

«التعليم العالي» تناقش آليات معادلة
الشهادات في دول الخليج

جانب من االجتماع
ناقش االجتماع الثالث عشر للفريق الفني لمعادلة شهادات التعليم
العالي لــدول مجلس التعاون ،أمــس ،في وزارة التعليم العالي "برج
سنابل" ،آليات معادلة الشهادات العلمية في دول مجلس التعاون،
برئاسة الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادالت والعالقات
الثقافية فاطمة السنان مع أعضاء الوفد المشارك.

«األبحاث» ينظم «مهارات البحث»
نظم قسم الخدمات البحثية في قطاع األبحاث بجامعة الكويت
ورش ــة عـمــل بـعـنــوان "م ـه ــارات الـبـحــث عــن الـمـعـلــومــات فــي البيئة
الرقمية" ،تحت رعاية مساعد نائب مدير الجامعة لقطاع األبحاث
مدير مكتب التعاون البحثي الخارجي واالستشارات د .ليلى معروف،
أمس ،وقدمتها د .إلهام الدوسري من قسم دراسات المعلومات في
كلية العلوم االجتماعية .وأكدت د .معروف أهمية الورشة ،مبينة أن
عقدها يندرج ضمن إطار مهمة قطاع األبحاث المتمثلة في تطوير
وتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في
مجال األبحاث العلمية عالية الجودة.

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د .علي المطيري بدء
عملية تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة إلكترونيا للفصل الدراسي الثاني
 ،2019-2018بالنسبة للطلبة المستوفين لشروط القبول من الكويتيين
وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير
قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد
الديني والمدارس األميركية ،وكذلك خريجو المدارس اإلنكليزية والمتوقع
تخرجهم فيها (لخريجي مدارس الكويت فقط) اعتبارا من السبت حتى
األربعاء المقبلين.
وقال المطيري ،في تصريح أمس" ،أما الطلبة من فئات القبول األخرى
فيمكنهم تقديم طلبات االلتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ،
من  10حتى  12الجاري أثناء ساعات الــدوام الرسمي" ،مبينا أن عملية
التقديم ستكون باستخدام شبكة اإلنترنت ،من خالل صفحة نظام تقديم
طلبات االلتحاق اإللكتروني.
وأش ــار إلــى أنــه يمكن للطالب المؤجل قبوله الــذي يــرغــب فــي تغيير
تخصصه الدخول إلى نظام القبول اإللكتروني من  8حتى  12الجاري،
وإلغاء طلبه القديم ،وتقديم طلب التحاق جديد.
وأضاف أن هناك نسبا دنيا محددة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول المنصوص
عليها ،تقل عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعة ،وهذه الحدود هي  65في
المئة للقسم العلمي ،و 72في المئة للقسم األدبي.

ورشة «كتابة التقارير» في «الهندسة»

«التخطيط» :تعهدات من المجتمع
المدني بالتزام التنمية
أكـ ـ ــد األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى
للتخطيط ،د .خالد مهدي ،أن هناك تعهدات
مــن مـنـظـمــات المجتمع الـمــدنــي بــااللـتــزام
بأهداف التنمية ،مشددا على أن هذا جانب
مهم ويخدم الكويت في رؤيتها.
وأض ــاف م ـهــدي ،فــي افـتـتــاح قـمــة "عـطــاء
هب" التي أقيمت صباح أمس في مركز جابر
الثقافي ،برعاية وزيرة الشؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية،
هند الصبيح ،وبالتعاون مع أمانة التخطيط
وبالتنسيق مــع األم ــم الـمـتـحــدة ،وبــرعــايــة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،ومشروع
الــديــوان األم ـيــري "ك ـفــاءات الـكــويــت لفرص
المستقبلية" (ك ـف ــو) ،أن الـقـمــة ت ـهــدف إلــى
توحيد الشباب نحو رؤية وطنية ،وتحديد
األهــداف والعمل من خــال جمع التعهدات
نحو تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية

تـضـمـيــد ال ـج ــراح واآلالم ال ـتــي خلفها
م ــا يـسـمــى تـنـظـيــم ال ــدول ــة االســام ـيــة
(داعش)".
وذكر أن الكويت ساهمت في مساندة
ال ـع ــراق فــي ظــل مــا يـمــر بــه مــن ظــروف
حرجة ودقيقة في اطار التحالف الدولي
لمواجهة هذا التنظيم الضال ،من خالل
ت ـقــديــم ال ــدع ــم واإلسـ ـن ــاد الـلــوجـسـتــي،
ً
فـ ـض ــا ع ـ ــن اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا عـ ـ ـ ـ ــددا مــن
االجتماعات الدولية للتحالف.
وقــال "آن األوان للعراق أن يستعيد
عــافـيـتــه ب ـعــد م ــا ش ـه ــده ف ــي ال ـس ـنــوات
األخيرة من أحداث مؤلمة خالل تصديه
للتنظيم اإلرهابي".

المستدامة لعام  2030ورؤية الكويت .2035
وأوضـ ـ ـ ــح مـ ـه ــدي أن ق ـم ــة "ع ـ ـطـ ــاء ه ــب"
جـمـعــت مـجـمــوعــة م ــن األفـ ـك ــار الـمـتـنــاغـمــة
م ــع أهـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة وت ـهــدف
الــى إش ــراك الشباب وإلهامهم نحو العمل
لتحقيق الخطة ورصــد المشاريع الحالية
في المجتمع التي تساهم في تحقيق الرؤية
وتــوطـيــد الـجـهــود نـحــو تحقيق األهـ ــداف،
وصياغة التعهدات بالعمل من أجل التغيير
وتمكين الشباب من المشاركة ،ووضع حلول
مقترحة للوصول إلى األهــداف ،كما تهدف
قمة "عطاء هــب" الــى زيــادة الوعي بأهداف
التنمية المستدامة ورؤية الكويت .2035
وأك ــد أن أمــانــة التخطيط حريصة على
تنفيذ السياسات العامة والخطط التنموية
ال ـتــي يــرسـمـهــا رئ ـيــس وأع ـض ــاء المجلس
األعلى للتخطيط والتنمية.

عامة عن موضوع الورشة وأهدافها ،مع توضيح
الغرض األساسي من كتابة التقرير ،حيث إن هذه
الورشة تستهدف تدريب وتأهيل الطلبة على القيام
بإعداد التقارير العلمية ،والتي تدخل بشكل مباشر
في تقييم المشاريع المقدمة للمسابقة.
من جانبه ،استعرض د .الخولي تفاصيل كيفية
كتابة التقارير العلمية بمحتوياتها ،التي تتكون من
صفحة العنوان والملخص وصفحة الشكر وصفحة
المحتوى وقائمة الجداول ومكونات التقرير ،إضافة
إلى الملحقات.

ً ً
الحبس  15عاما بدال من المؤبد
لمتهمي «شبكة المعاهد الصحية»

●

حسين العبدالله

قضت محكمة االستئناف ،برئاسة المستشار نصر سالم آل
هيد ،بإلغاء حكم محكمة الجنايات في قضية اتجار بالبشر
وهتك عرض وإدارة أوكار دعارة في معاهد صحية ،وقضت
مجددا بالحبس  15سنة ،بدال من المؤبد ،لمتهم بدون واثنين
فلبينيين ،و 3سنوات لمتهم آخر بدون ،في حين أيدت حكم
براءة مواطن.
وكانت النيابة العامة قد أمرب بحبس  5متهمين ،منهم
اثنان فلبينيان واثـنــان بــدون ،وخامسهم مــواطــن ،لقيامهم
بــاالت ـجــار بــالـبـشــر ،ب ــأن اسـتـقـبـلــوا  39فلبينيا وجـنــدوهــم
باإلكراه ،ومقابل مبالغ مالية الستغاللهم جنسيا في أوكار
دعــارة بالمعاهد الصحية ،وحملوهم على ارتكاب الفجور،
مع حجزهم ،فضال عن االستفادة ماليا مما يكسبه هؤالء
من أموال من المتعة الحرام ،واتهم المتهم األول بهتك عرض
األشخاص المحجوزين عمال المعاهد.

أك ــدت الـسـفـيــرة الفرنسية ل ــدى ال ـبــاد م ــاري مــاسـبـيــدوي أن
الكويت وفرنسا تتقاسمان معا مبادئ العمل الديمقراطي واحترام
الحريات ،مرحبة بالوفد البرلماني الفرنسي الزائر للكويت ،معربة
عن ان هذه الزيارة مهمة جدا للبلدين.
وقالت ماسبيدوي ،في تصريح صحافي عقب حفل السفارة
ال ــذي أقــامـتــه عـلــى ش ــرف الــوفــد أم ــس األول ،إن ال ــزي ــارة جــاءت
لتطوير العالقات ومناقشة القضايا والملفات التي تهم الشعبين
الصديقين ،موضحة أن البرلمانيين يحملون هموم مجتمعاتهم
وحياتهم وبلدهم ،معتبرة أنها مسؤولية جسيمة وكبيرة جدا.
واض ــاف ــت ان م ــن ال ـم ـهــم جـ ــدا االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـت ـع ــاون بين
الجانبين ،واالستفادة من الخبرات المتبادلة ،معربة عن سعادتها
باهتمام الـكــويــت ك ــأول دول ــة فــي الـعــالــم بمحاربة المعلومات
المزيفة واالهتمام بالقانون الفرنسي المختص بهذا الشأن.
من جانبه ،ذكــر رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية
الخليجية جــان بوكيل أن النظام البرلماني الكويتي فريد من
نوعه في المنطقة ،الفتا الى ان الزيارة شملت لقاءات مع أعضاء
بمجلس األمة ورئيسه ،وكذلك رؤساء اللجان ،وتم تناول القضايا
ذات االهتمام المشترك.
بـ ــدوره ،كـشــف رئـيــس لجنة ال ـش ــؤون الـخــارجـيــة عبدالكريم
الكندري أن لقاء هم بأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي تناول
الحديث عن التسهيالت التي طلب من الفرنسيين تقديمها إلى
الكويتيين ،ســواء المالك أو المستثمرون أو السياح والطلبة،
واصـفــا المباحثات بالمثمرة ،والـتــي ستترجم بشكل أكبر في
زيارة الوفد الكويتي لمجلس الشيوخ الفرنسي.
ولفت الكندري إلــى أن األيــام المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا
بين برلماني البلدين ،والتي ستعزز بزيارة رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم لباريس ،فضال عن زيارة رئيس مجلس الشيوخ
الـفــرنـســي لـلـكــويــت ،وه ــذا يـصــب فــي تـعــزيــز ال ـت ـعــاون وتـطــويــر
العالقات بين البلدين.

أق ــام ــت س ـف ــارة ال ـكــويــت ف ــي الـعــاصـمــة البلجيكية
بــروكـســل حفلها الـخـيــري الـسـنــوي الـثــانــي لمساعدة
الفقراء والمشردين.
وقال سفير الكويت لدى بلجيكا واالتحاد األوروبي
وحلف شمال األطلسي (نــاتــو) ولوكسمبورغ جاسم
البديوي ،في كلمته خالل الحفل ،مساء أمس األول ،إن
"هذا الحفل الذي شاركت في تنظيمه وكالة يورافكس
للعالقات العامة واالتصاالت يهدف الى دعم منظمة
(انليس) غير الربحية ،لتوفير الغذاء والمأوى للمئات
من المشردين والمحتاجين في العاصمة البلجيكية".
وأع ــرب عــن سعادته بنجاح سـفــارة الكويت للعام
الثاني على التوالي في تنظيم مثل هذا الحدث ،قائال
ان "تنظيم مثل هــذه الفعاليات يضيف قيمة لعملنا
الدبلوماسي".
وأعرب البديوي عن شكره لـ"أنليس" على جهودها

االلتحاق بالجامعة في الفصل
الثاني ينطلق السبت

أق ــام ــت لـجـنــة الـمـســابـقــة الـهـنــدسـيــة ال ـســادســة
ف ــي كـلـيــة ال ـه ـنــدســة وال ـب ـت ــرول بـجــامـعــة الـكــويــت
ورشــة العمل الثانية لطلبة المرحلة الثانوية من
الـ ـم ــدارس ال ـخــاصــة والـحـكــومـيــة ب ـع ـنــوان "كـتــابــة
التقارير" ،بحضور د .مشعل الغربللي مقرر اللجنة،
وأعـضــائـهــا د .أحـمــد الـخــولــي مــن قـســم الهندسة
الميكانيكية ،ود .أسامة الراشد من قسم الهندسة
الكيميائية ،في قاعة العميد  1بالكلية ،بالخالدية
مبنى  14خ ،وحضر الورشة  16فريقا.
وتحدث د .الغربللي في بداية الورشة عن فكرة

ماسبيدوي :الكويت وفرنسا
تتقاسمان مبادئ الديمقراطية

سفارتنا في بروكسل تقيم حفلها
الخيري السنوي لمساعدة المحتاجين

العتيبي :رسالة نادية مراد اإلنسانية ّ
جسدت أعلى معاني البطولة
الحكومة العراقية ،لضمان عدم افالت
مــرت ـك ـبــي األفـ ـع ــال ال ـت ــي ق ــد ت ــرق ــى إلــى
مستوى جــرائــم الـحــرب والـجــرائــم ضد
اإلنسانية واإلبادة الجماعية من العدالة.

المهارات وتغيير ثقافة المواطن
وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـه ـ ــارات ال ـح ــرف ـي ــة
ً
واالق ـت ـصــاديــة لـلـمــرأة ف ـضــا عن
استراتيجية تنمية القوى العاملة
الوطنية في الخاص وإنشاء مركز
تنمية للعمالة الوطنية مــن أهم
م ـشــاريــع الـخـطــة االسـتــراتـيـجـيــة
لالرتقاء بجودة التعليم واصالح
اختالالت سوق العمل.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال أسـ ـت ــاذ عـلــم
االجتماع محمد الرميحي ،خالل
جلسة االستحقاقات االجتماعية
وال ـتــربــويــة ومـنـظــومــة الـقـيــم ،إن
الدولة لم تنظم خطة واضحة ألهم
عملية في المجتمع ،وهي العملية
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،وال ـ ـتـ ــي هـ ــي صـلــب
االن ــدم ــاج االجـتـمــاعــي والـثـقــافــي
ً
والــوط ـنــي ،مــوضـحــا أن ـهــا تركت
العملية التعليمية اجتهادية في
ال ـغــالــب ،مــن حـيــث ال ـبــرامــج ومــن
حيث إعداد المدرسين وتدريبهم
وكــذلــك األه ــداف العامة للعملية
التربوية ،كما تجاذبتها القوى
المنظمة في المجتمع (التراثية)،
فأصبحت وكأنها عملية مفرغة
مــن الـمـحـتــوى ،كما فــي كثير من
األوقـ ـ ـ ـ ـ ــات ،واخ ـت ـط ـف ـت ـه ــا بـشـكــل
مباشر قوى محافظة.
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المبذولة لمساعدة الفقراء والمشردين ،مؤكدا استمرار
دعم السفارة لها.
من جانبها ،أعربت مديرة المنظمة ميشيل سيكويرا
في تصريح لـ"كونا" عن شكرها للسفير الكويتي وفريقه
على تنظيم هذا الحفل.
جهد خيري
وقالت العضوة المنتدبة في وكالة "يورافكس" لينا
أب ــوروس ،إن السفير البديوي يعطي معنى مختلفا
للدبلوماسية ،مناشدة المدعوين التبرع بسخاء لدعم
هذا الجهد الخيري من أجل تقليل المجاعة في المنطقة.
بدورها ،قالت سفيرة منظمة التعاون اإلسالمي لدى
االتحاد األوروبــي عصمت جهان ،إن "مبادرة السفير
الـبــديــوي ومــوظـفـيــه فــي الـسـفــارة تـعــد رائ ـعــة ومهمة
لجمع التبرعات".

البغلي لـ ةديرجلا  :الكويت متأخرة
في التعامل مع إدارة «النفايات»
•

أكدت أنها ستطرح قضية تعديات الصرف الصحي على مياه األمطار
●

فيصل متعب

أك ــدت عـضــو الـمـجـلــس البلدي
م .مها البغلي أن الكويت متأخرة
عــن بــاقــي الـ ــدول فــي الـتـعــامــل مع
مــوضــوع إدارة ال ـن ـفــايــات ،وأنـهــا
تتعامل معها بطريقة واحدة فقط،
هي الردم ،الفتة إلى ان عملية الردم
تهدد البيئة الكويتية بشكل كبير
ألنها تأخذ العديد من المساحات
األرضـ ـ ـي ـ ــة وتـ ــؤثـ ــر ع ـل ــى ال ـط ـقــس
والمياه الجوفية.
وذك ـ ــرت ال ـب ـغ ـلــي ،ف ــي تـصــريــح
صحافي لـ"الجريدة" ،خــال ندوة
دور ال ـمــؤس ـســات الـحـكــومـيــة في
التنمية المستدامة تحت عنوان
"حالة بلدية الكويت" ،التي نظمتها
كلية العلوم اإلدارية في الجامعة،
أمس ،أن هناك متابعة للكثير من
ال ـق ـضــايــا ،أب ــرزه ــا الـبـيـئــة الـبــريــة
وتأثير المخيمات الربيعية على
تفكك التربة والتصحر ،وقضية
"ال ـت ــدوي ــر" ،وال ـح ــد م ــن اسـتـخــدام
الـمــواد البالستيكية ،مشيرة إلى
أن هناك توجها لمناقشة قضية
التعديات على مياه األمطار خالل
الفترة المقبلة ،وتعديات الصرف
الصحي والصناعي على مجاري
مـيــاه األم ـطــار الـتــي تــذهــب بشكل
مستديم على البحر دون معالجة.
وأضافت" :من خالل اللجان في
المجلس ا لـبـلــدي ،تلقينا العديد

البغلي متحدثة للحضور
مــن الـمـقـتــرحــات مــن الـمــواطـنـيــن،
وعلى أساسها نستدعي أصحاب
المقترحات ،ونقوم بسماع كل ما
لديهم من أفكار ومقترحات ،ومن
ثــم ن ـقــوم بتحويلها ال ــى الـجـهــاز
الـتـنـفـيــذي فــي الـمـجـلــس الـبـلــدي،
لدراستها من الناحيتين القانونية
والـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ول ـ ــو ق ـب ـل ــت ال ـت ـط ـب ـيــق
ل ـحــل ال ـق ـضــايــا وال ـم ـشــاكــل نـقــوم
بتطبيقها ،فهذه من الممارسات
الجيدة التي نراها".
وعن دور المجلس البلدي فيما
ي ـخــص أزمـ ــة االمـ ـط ــار ال ـتــي مــرت
بها الـبــاد ،فــي منتصف نوفمبر
الماضي ،بينت أنه دور تشريعي
فيما يخص البلدية" ،ولكن نثني

على دور البلدية في تعاملها مع
األزمة ،وذلك لمحاولتها الحد من
األضــرار ،كما أننا نثني على دور
وزير األشغال ،وذلك بدوره الفعال
في وضع لجنة تقصي الحقائق".
وت ــابـ ـع ــت" :اذا كـ ــان هـ ـن ــاك أي
ت ـق ـص ـي ــر فـ ـيـ ـك ــون غ ــالـ ـب ــا بـسـبــب
عقود وزارة االشغال فيما يخص
البنية التحتية ومجاري الصرف
ال ـص ـحــي ،ول ـكــن تــداع ـيــات األزم ــة
لها ظــروف مختلفة ،وذلــك بسبب
كمية االمـطــار التي فاقت المعدل
ال ــذي اعـتــادتــه ال ـبــاد ،ولـكــن البــد
من وجود مشاكل خلفتها األزمة،
ونحن بانتظار التقارير من لجنة
التقصي".

افتتاح ملتقى «الوقاية من الحريق واإلنقاذ»
أقـيــم صـبــاح أمــس ،بحضور نائب
ا لـمــد يــر ا لـعــام لقطاع تنمية ا لـمــوارد
ال ـب ـشــريــة بـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـع ــام ــة لــإط ـفــاء
ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء خـ ــالـ ــد الـ ـت ــركـ ـي ــت ،ال ـم ـل ـت ـقــى
الـ ـك ــويـ ـت ــي لـ ـلـ ـس ــام ــة ،تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
"ال ـمــواء مــة بـيــن الــوقــايــة مــن الحريق
وعمليات اإلنقاذ".
وعلى هامش المؤتمر ،ا لــذي أقيم
بــالـتـنـسـيــق م ــع الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة
للحماية من أخطار الحريق ،وشركة
"  "WPSا لـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ــي إ قـ ــا مـ ــة
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض ،حـ ـ ــول م ـ ـعـ ــدات اإلن ـ ـقـ ــاذ
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــق ،ت ـ ـ ــم ت ـ ــدشـ ـ ـي ـ ــن مـ ـع ــرض
مـ ـتـ ـخـ ـص ــص ف ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ـ ــدث األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
المتعلقة بالتعامل مع الحريق.
وأكد التركيت أن إقامة التجمعات
المتخصصة في التعامل مع الحريق
م ــن ش ــأن ــه إكـ ـس ــاب خـ ـب ــرات تـنـعـكــس
باإليجاب على سبل وأنظمة التعامل

م ــع الـ ـح ــرائ ــق ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ح ــرص
الـ ـش ــرك ــات ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــراض أحـ ــدث
األجهزة يؤكد مدى االهتمام بحماية
األرواح والممتلكات.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاور وأوراق
العمل كانت مهمة ،نظرا الرتباطها
بــالـحــرائــق الـتــي يمكن أن تـنــدلــع في
ال ـم ـب ــان ــي ال ـع ــال ـي ــة ،خ ــاص ــة أن ه ــذه
المباني بــدأت تتزايد ،وبالتالي من
ال ـم ـهــم االس ـت ـم ــاع الـ ــى ك ــل ال ـخ ـبــرات
المرتبطة بهذا األمر.
مــن جــانـبــه ،اعـتـبــر الـمـسـتـشــار في
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـح ـمــايــة مــن
ال ـحــريــق ال ـفــريــق يــوســف األن ـص ــاري
الـمـلـتـقــى بـمـنــزلــة فــرصــة الستقطاب
التكنولوجيا للكويت ،خاصة أن هناك
حرصا على ترجمة رؤى سمو أمير
البالد لتحويل الكويت إلى مركز مالي
وتجاري بحلول عام .2035

وب ـي ــن األن ـ ـصـ ــاري أن هـ ــذه الـ ــرؤى
ت ـ ـس ـ ـتـ ــوجـ ــب م ـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ـيـ ــع األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
وال ـم ــؤس ـس ــات االطـ ـ ــاع ع ـل ــى أح ــدث
الـتـكـنــولــوجـيــا الـعــالـمـيــة خــاصــة في
مجال االطـفــاء ،الفتا الــى أن التوسع
ف ــي إق ــام ــة الـمـبــانــي الـعــالـيــة يتطلب
اال س ـت ـف ــادة م ــن خ ـب ــرات المختصين
والمصنعين ألنظمة وأجهزة ومعدات
اإلطفاء.
واستعرض في ورقة عمل طرحها
في الملتقى أفضل الطرق في المواء مة
بين الحريق وإجراء ات التعامل معه
فـ ــي ال ـمـ ـب ــان ــي الـ ـع ــالـ ـي ــة ،والـ ـخـ ـب ــرات
الكويتية واالشتراطات الوقائية التي
يتم تطبيقها بالكويت بصرامة للحد
من حرائق المباني العالية ،حتى وإن
اندلعت كيف ألجهزة الوقاية إحكام
ا لـسـيـطــرة عليها فــي أ ضـيــق مساحة
وأقصر مدة زمنية لمنع امتدادها.
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اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ :ﻣﺆﺷﺮات

ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
ً
ً
ﻛﺎن ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﺎﻧﺒﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻔﺴﺎد
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺔ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻣﻦ
ً
اﻟﺘﺪﻫﻮر ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻋﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن "ﻇﺮوﻓﺎ
ً
ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻓﺴﺎدا ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ .ﻛﺎن اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن ﻓــﻲ اﻟﺒﺼﺮة ﻓــﻲ اﻷﻋــﻢ اﻷﻏـﻠــﺐ ﻣــﻦ ﺧــﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ "رﻳﺪر ِﻓ ﱢﺴﺮ" أن
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺎورة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻐﺪاد واﻟﻤﻮﺻﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ﺿﺒﺎط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﻨﺤﺪر ﻣﻦ أﺻﻮل إﺳﻄﻨﺒﻮﻟﻴﺔ وﺣﻮض
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳــﻮد ،وﻟــﻢ ﺗﺤﻆ اﻟﺒﺼﺮة
ﺑـﺠــﻮﻫــﺎ اﻟ ـﺨــﺎﻧــﻖ وﻣــﻮﻗـﻌـﻬــﺎ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﻲ ،ﻳ ـﻘــﻮل اﻟـﺒــﺎﺣــﺚ،
ﺑﺮﺿﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة
ﺧــﺪﻣـﺘـﻬــﻢ ﻗـﺼـﻴــﺮة واﺳـﺘـﺒــﺪاﻟـﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻷﻣـ ــﻮر اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
إدارﻳ ــﺎ" ،وﻗــﺪ اﺗﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻟﻴﻪ
اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻮﺟﻴﺰة ﻓــﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺠﻨﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﺠﻤﻬﻮر .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،وﻓﻲ
ً
ﺑﻌﺾ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻣﺜﻞ اﻟــﺰﺑـﻴــﺮ ،ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻣــﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺤﻞ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮن
ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق".
ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ وﺟ ــﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧ ــﺎرج أﺳــﻮار
اﻟﺒﺼﺮة وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮﻧﺔ إﻻ ﻇﺎﻫﺮة ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻢ
ﺗﺮﺳﺦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "أﺑــﻲ اﻟﺨﺼﻴﺐ"
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮب ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﺼ ــﺮة ﺣ ـﺘــﻰ ﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻘــﺮن
اﻟـﺘــﺎﺳــﻊ ﻋـﺸــﺮ ،أﻣــﺎ ﺣﺼﻦ اﻟـﻔــﺎو ﻓﻴﻌﻮد ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺑﻨﺎﺋﻪ
إﻟــﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟـﻘــﺮن اﻟـﺘــﺎﺳــﻊ ﻋـﺸــﺮ ،وﻛــﺎﻧــﺖ "أﻫﻤﻴﺔ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـﻌـﺜـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﻛـﻤـﻨـﻔــﺬ ﻟـﻠـﻌــﺪاﻟــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻔــﺎوت ﺗـﻔــﺎوﺗــﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﺣﻮل اﻟﺒﺼﺮة ،وﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺣﺼﺔ اﻷﺳــﺪ ﻣــﻦ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﺳ ــﺎدت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة ﺑﻌﻤﻖ ،وﺻــﺎرت
ﺗ ـﺘ ــﻮارد ﺗــﻮﺟـﻴـﻬــﺎت دﻗـﻴـﻘــﺔ ﻟ ــﻺﺷ ــﺮاف اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ﻋﻠﻰ
أﺳﻌﺎر اﻷﻃﻌﻤﺔ".
وﺟﺮت ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻔﺴﺎد ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أﻛﻮاخ ُ
اﻟﺤﺼﺮان ،أو اﻟﺼﺮاﺋﻒ واﻟﻌﺸﻴﺶ،
اﻟﺘﻲ ﻫــﻲ ﻣﺤﻼت ﺳﻜﻨﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓــﻲ ﺿﻮاﺣﻲ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ،ﺑﻐﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺑﻴﻮت ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻮق ،ﺑﻞ ﻓﺮﺿﺖ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ ﺟﺴﻮر اﻟﻤﺸﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة رﺳﻮﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻤﺎ

إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻠﻴﻔﻲ

ﺗﺮك اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻘﺮاء ﻻ ﺑﺪﻳﻞ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﻮى اﻟﺨﻮض ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺎه وﻋﺒﻮر اﻟﻨﻬﺮ ﺳﺒﺎﺣﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻇﻬﺮت ﺷﻜﺎوى
ﻣﺘﻜﺮرة ،إذ ﻛﺎن اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮات
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،و ﺗـﻤــﺮ ا ﻟـﺠــﺮا ﺋــﻢ اﻟﺨﻄﻴﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻄﻮ
واﻟﻘﺘﻞ ،دون ﻋﻘﺎب أﺣﺪ.
وﻛﺎن ﺷﺮاء اﻟﺤﺮس اﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺧــﺎﺻــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ أﺧـﻔـﻘــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎوﻻت ﻟـﺘــﻮﺣـﻴــﺪ اﻟﻤﻜﺎﻳﻴﻞ
واﻷوزان ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻇﻠﺖ ﻓﺘﺮات اﻟﺤﻜﺎم
اﻷﺷﺪاء أو ذوي اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ أﺣﺪاﺛﺎ ﻗﺼﻴﺮة ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻣﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﻨﺎس".
)اﻟﺒﺼﺮة وﺣﻠﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻌﻴﺪ
اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ ،2008 ،ص .(59-56
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ
اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ أواﺧــﺮ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑــﺮوز اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت
اﻹﺟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ" ،وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮد اﻟـﻌـﺜـﻤــﺎﻧـﻴــﻮن ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮون
اﻟﺼﺤﺮاء ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺣﺪودﻫﻢ ﻟﻌﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻟﺔ" ،وﺗﻮﻟﺖ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻷﻫ ـ ــﻮار اﻹﺷ ـ ــﺮاف ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻬــﺮﻳــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﻦ "أﻣ ــﺎ ﻣﺎ
وراءﻫﻤﺎ ﻓﻜﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن ﻳﺸﺘﻜﻮن ﺑﺄن اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻳﺨﻠﻖ ﻇﺮوﻓﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻟﻘﻮاﺗﻬﻢ".
ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻬﺎء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻳﻤﻮﻟﻮن اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت
اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺐ ،وﻗــﺪ ﻓﺼﻤﻮا ﻓﻲ
اﻟـﻐــﺎﻟــﺐ ﻛــﻞ رواﺑـﻄـﻬــﻢ ﻣــﻊ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،وﻳـﻀـﻴــﻒ "د .ﻓـ ﱢـﺴــﺮ"
ً
إﻧﻪ "ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻛﺎن ُﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺰﻧﻮج اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ
ََ
ُ
إﻣﺎ ﻋﺒﻴﺪ أو ﻋﺒﻴﺪ ﺳﺎﺑﻘﻮن ،ﻛﻘﺘﻠﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﻨﺪ ﻋﺮب
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷ ُﻫــﻮار أﻳﻀﺎ ،وﻗــﺪ أﻧﻬﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻦ أو أﻋﺪم ،ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﺮرون اﻟﻬﺮب ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺧﺘﻔﺎء ﻓﻲ ﻣﺰارع ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ أو ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ.
وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﺑﺤﻴﺚ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺠﺮأ وﺟﻬﺎء اﻟﺒﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
دون أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺣﺮس ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﻠﺢ".
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ﻛ ـﻴ ــﻒ ﺗ ـﻌــﺎﻳ ـﺸــﺖ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﺜ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻘ ـﺒــﺎﺋــﻞ
واﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺼﺮة؟
ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ "ﻓﺴﺮ" اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ
ﻟـﻠـﺸــﺆون اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ،وﺻــﺎﺣــﺐ اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟـﻌــﺪﻳــﺪة ﻋﻦ
ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟﺒﺎدﻳﺔ ،إﻧﻪ
ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ
ﺑﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺜﺒﺎت أﻛﺒﺮ ،وﻛﺜﻴﺮا

ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺼﺮة ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ
"ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ" ،ﻓــﻲ ﺑﻮاﻛﻴﺮ اﻟـﻘــﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
ورﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺸﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﺻﻐﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ وأﺿﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﺷﻤﺎل
اﻟﺒﺼﺮة" ،ﺑــﻦ أﺳــﺪ" ﻋﻠﻰ اﻟـﻔــﺮات و"آل ﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ" ﻋﻠﻰ
دﺟﻠﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ "اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺳﻌﺔ داﺧﻞ ﺣﺰام
ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﺨﻴﻞ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ".
أﻳ ــﻦ وﻗ ــﻒ اﻟـﻌـﺜـﻤــﺎﻧـﻴــﻮن ﻣــﻦ اﻻﺧ ـﺘــﻼف اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﺎﺿﺮة واﻟﺒﺎدﻳﺔ؟ ﻳﻘﻮل" :ﻛﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن
ﻋــﻦ اﻟـﻘـﺒــﺎﺋــﻞ ﺑﻠﻐﺔ اﻧـﺘـﻘــﺎص وازدراء ،ﻓ ـﻴــﺆﻛــﺪون ﻋﻠﻰ
"وﺣﺸﻴﺘﻬﺎ" واﻷﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﺪﻳﻨﻮن أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺐ واﻟﻨﻬﺐ" .ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ،وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﺘــﻢ ﺗ ـﺴــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺰاﻋ ــﺎت اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة .و"ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮواﺑﻂ
واﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺤﻮل دون اﻋﺘﺪاء
اﻷﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ رﺑ ــﻂ اﻟـﺠـﻤــﺎﻋــﺔ ﺑـﺤـﻠــﻒ ﻋـﺸــﺎﺋــﺮي
ً
أﻛﺒﺮ .وﺑﻮﺟﻴﺰ اﻟﻌﺒﺎرة ،ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ إﻃﺎرا
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻪ زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺑﻤﻌﺎن ﻛﺜﻴﺮة".
ﻛﺎن اﻟﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ إدارة اﻷراﺿﻲ
ً
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻷراﺿــﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﻣﻠﻜﺎ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ ﻛﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻛﺄوﻗﺎف
دﻳﻨﻴﺔ ،وﻛــﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟـﺤــﻖ ﻓــﻲ ﻓــﺮض اﻟـﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋﻠﻰ
اﻷراﺿــﻲ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻋﺸﺎﺋﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻬﺎ أي ﺿﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﻃ ــﻼق .وﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ُﺳﺠﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫــﺬه اﻷراﺿ ــﻲ
رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ "اﻟﻄﺎﺑﻮ" )ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻴﻮم(،
أوﺟــﺪ ذﻟــﻚ ﻋﻘﻮد إﻳـﺠــﺎد ﺧﺎﺻﺔ وﻣـﺘــﻮارﺛــﺔ ،وﺳﻤﺤﺖ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻟﻠﺒﻌﺾ.
ﻋﺎﻧﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات
وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ
اﻟﺒﺼﺮة ﻋﺎم " 1870ﻛﺎن أﻏﺮب ﺳﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ"،
ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﱢ
ﻓﺴﺮ" :ﻛﺎن اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن واﻟﻴﻬﻮد ﻳﺪﻓﻌﻮن
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ،وﻛــﺎن اﻟــﺬﻛــﻮر ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ُﻳﺨﺘﺎرون ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﻘﻮل
اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻛﺎن "ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺮاء اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻟﻤﻦ

ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺑﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺼــﺮة أﻣ ــﺮ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ إﻋ ـﻔــﺎء ﺟـﻤــﺎﻋــﻲ ﺑﻌﺪ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" ،وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻹﻋﻔﺎءات
ﺑﺮزت اﺛﻨﺘﺎن.
ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ أﻫﻞ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ "ﻛـﻘــﻮات ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺿــﺪ أي ﻫﺠﻮم
ُﻳﺸﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻦ ﻧﺠﺪ" ،ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ اﻹﻋﻔﺎء
"اﻟﺴﺎدة اﻷﺷﺮاف اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺪرون ﻣﻦ ﻧﺴﻞ اﻟﻨﺒﻲ ،وﻫﻢ
ﻋﺪة ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮاوﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮن اﻻﻧﺘﺴﺎب
اﻟﻰ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ
اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ") .ص.(70
ﻛﺎن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺮن اﻟ ـﺘــﺎﺳــﻊ ﻋـﺸــﺮ ﺑـﻤـﺜــﺎﺑــﺔ ﻛــﺎرﺛــﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ! ﻓﻬﻜﺬا
ﻛــﺎن اﻟــﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ وإﻳ ــﺮان واﻟ ـﻌــﺮاق ورﺑـﻤــﺎ أﻣﺎﻛﻦ
أﺧﺮى ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ "ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﻴﻮش" ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ "اﻟﻨﻬﻀﺔ" ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻪ .ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﺜﻼ" ،ﻣﺎ
إن ُﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻤﺠﻨﺪ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻲ
ﺛ ــﻼث ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻓ ــﻲ اﻟـﺠـﻴــﺶ اﻟـﻨـﻈــﺎﻣــﻲ وﺳ ــﺖ ﺳـﻨــﻮات
ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎط ،وإﺣــﺪى ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ً
ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻬﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ .ﻋﻤﻠﻴﺎ،
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻋﺘﺒﺎﻃﻲ،
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮن اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ
وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻮت ﻣﺒﻜﺮ ﻛﺠﻨﺪي ﻓﻲ ﻗﻮات ﺳﻴﺌﺔ
اﻷﻋ ــﺪاد ،وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣــﺎ ﺗﺄﺧﺬ
اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ ،ﻛﺤﺮس ﻣﺴﻠﺢ
ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو "اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ" -ﻣﺴﺘﺄﺟﺮي اﻷراﺿﻲ
ﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺼﻮل أو اﻟـﻤـﺒــﺎﻟــﻎ -ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻛﺎﻟﻤﻨﺘﻔﻖ ،أو إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻓﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﺎﻷﺣﺴﺎء وﻗﻄﺮ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺑــﺎﻷﻣــﺮ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ إرﺳﺎﻟﻬﻢ إﻟــﻰ ﺧــﺎرج ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ً
ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺜﻼ".
ﻛﺎن اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ "اﻟﻤﺤﻤﺮة" -اﻷﻫﻮاز اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ-
أﺣﺪ اﻟﺤﻠﻮل ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  1890ﻣﺜﻼ ،ﺗﻢ إرﺳﺎل ﺣﻤﻠﺔ إﻟﻰ
"اﻟﻘﺮﻧﺔ" ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻷﻫﺎﻟﻲ وﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺮب إﻟﻰ "اﻟﻤﺤﻤﺮة" ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺮاق،
ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﻟﻴﺘﺠﻨﺒﻮا اﻟﻮﻗﻮع
ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ،وﺳﺎﻋﺪ ﻫﺬا ﻛﺬﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ،ﻓﻲ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﺸﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى.

ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﺑﻠﻮ*

ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث إذا...؟
إذا ﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أو ﻳﻀﻠﻠﻪ ﺑﺸﺄن
روﺳﻴﺎ أﺛﻨﺎء ًﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ وإذا ﻋﻠﻢ اﻟﺮوس أﻧﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ً
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎدﻗﺎ وﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ واﻣﺘﻠﻜﻮا أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وإذا
أﻇﻬﺮت اﻷدﻟﺔ وﺟﻮد راﺑﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺮوس ﻓﻤﺎذا
ﻳﺤﺪث؟
ﻣﺎ ﻋــﺪت أﻋﺘﻘﺪ أن أي إﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺣﺘﻰ
داﻋﻤﻲ ﺗﺮاﻣﺐ اﻷﻛﺜﺮ وﻓﺎء ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إرﺟﺎء اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺆال
اﻷﻫﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺬه اﻹدارة :ﻣﺎذا ﻟﻮ ﻛﺎن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ أو أوﻟﺌﻚ
َ
ﻣﺨﺘﺮﻗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮوس وﻳﺘﺂﻣﺮون ﻣﻌﻬﻢ؟
اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن ﻣﻨﻪ
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﺴﺎر أن رﺋﺎﺳﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺨﺘﺮﻗﺔ،
إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ إﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ.
اﻗﺘﺮﻓﺖ روﺳﻴﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ،وﻫﻠﻞ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﺳﺘﻐﻞ
ﻏﻨﺎﺋﻤﻬﺎ ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﻟ ـﻴـ ّ
ـﺮوج ﻟﺘﺮﺷﻴﺤﻪ .ﻫ ــﺬا واﺿ ــﺢ ،ﻟـﻜــﻦ َﻣــﻦ
ﻳــﺪﻋـﻤــﻮن ﺗــﺮاﻣــﺐ وﻳــﺪاﻓـﻌــﻮن ﻋﻨﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻫــﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻋﻮﻟﺠﺖ ُ
وﺣﻠﺖ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﺮوق ﻟﻬﻢ ،إﻻ أﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺘﻐﺎﺿﻲ
ً
ﻋﻨﻬﺎ .أﺻﺒﺢ ﻫﺆﻻء ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺟﺪا ﺑﺘﺮاﻣﺐ ،ﺣﺘﻰ إﻧﻬﻢ ﺑﺎﺗﻮا
ً
ﻳﻌﺘﺒﺮون ﺣﻈﻮﻇﻪ وﻣﺼﻴﺮه ﻣــﺮادﻓــﺎ ﻟﺤﻈﻮﻇﻬﻢ وﻣﺼﻴﺮﻫﻢ،
ﻓﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ روﺣﺎﻧﻴﺔ وراﺑﻂ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ وأﻋﻮاﻧﻪ.
وﻟـﻜــﻦ ﻣ ــﺎذا ﻳـﺤــﺪث إذا أﻇ ـﻬــﺮت اﻷدﻟـ ــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮﺻــﻞ إﻟﻴﻬﺎ
ً
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸــﺎر اﻟ ـﺨــﺎص روﺑ ــﺮت ﻣــﻮﻟــﺮ ،راﺑـﻄــﺎ
ً
ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺮوس؟ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن رد ﻓﻌﻞ داﻋﻤﻲ ﺗﺮاﻣﺐ؟
إذا ﻛﺎن ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أو ﻳﻀﻠﻠﻪ ﺑﺸﺄن
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ وإذا ﻋﻠﻢ اﻟﺮوس أﻧﻪ
ً
ً
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎدﻗﺎ وﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ واﻣﺘﻠﻜﻮا أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﻨﻲ
ﻫﺬا أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﺤﻂ ﺷﺒﻬﺎت.
ً
ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺮوس ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻠﻮا
أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻﺑﺘﺰاز ﺗﺮاﻣﺐ أو ﺣﺘﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ،
ً
إﻻ أن ﺟﻮاب ﻛﻮﻫﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ُﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ أﻧﻬﻢ
ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ذﻟﻚ.
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﻞ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻐﺮﻳﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺮﻗﺔ ﻣــﻊ إداﻧ ــﺔ روﺳـﻴــﺎ ،وﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻛــﻼم ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺑــﺪل وﻛﺎﻻﺗﻪ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﺮدده ﻓﻲ اﻹﻗﺮار ﺑﺄن روﺳﻴﺎ ﻫﺎﺟﻤﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻨﺎ ﻋﺎم  2016وأﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻮاﺻﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻮم ﻣﻊ
ُ
اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ أن ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺮاﻣﺐ وﺿﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟ ﻫــﻞ ﻳﺘﺨﻠﻮن ﻋــﻦ دﻋﻤﻬﻢ
اﻷﻋ ـﻤ ــﻰ وﻳ ـﺒ ـﺘ ـﻌــﺪون ﻋـﻨــﻪ وﻳـﻨـﻘـﻠـﺒــﻮن ﺿ ــﺪه؟ وﻛ ـﻴــﻒ ﻳ ـﺒــﺮرون
ﺗﻌﺎﻣﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﻤﺪة ودﻋﻤﻬﻢ ﺗﺮاﻣﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا
اﻟﺤﺪ؟ وأي ﻟﻐﺔ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻟﻴﺼﺤﺤﻮا ﺗﻮاﻃﺆﻫﻢ؟
ﺛﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﻜﺴﻮن .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮت اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ُ
اﻟﺴﻮء اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ ﺑﻮﺿﻮح ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ،ﺑﺪأ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺮاﺟﻌﻮن
وﻫﻢ ﻳﺠﺮون أذﻳﺎل اﻟﺨﻴﺒﺔ واﻟﺨﺰي.
ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــﻼم
ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ وﻣﺘﺤﺰﺑﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻃﺮق ﺗﻔﻜﻴﺮﻧﺎ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻛﺎن
ُ
ً
ﻧﻴﻜﺴﻮن ﻳﻤﻠﻚ ذراﻋﺎ دﻋﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺨﻼف ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻴﻮم ،إذ ﺗﺪﻋﻰ
ذراع ﺗﺮاﻣﺐ ﻫﺬه "ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز" ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟــﻚ ،ﻻ ﻳﺒﺪو
ً
ً
ً
ﻟﻲ ﺗﺮاﻣﺐ رﺟﻼ ﻣﻴﺎﻻ إﻟﻰ اﻟﺨﻀﻮع واﻟﻨﺪم أو ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﺼﺤﺔ
اﻷﻣﺔ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ.
ﻻ أﺗﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺗﺮاﻣﺐ أن ﻳﻘﺮ ﺑﺄي ذﻧﺐ اﻗﺘﺮﻓﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺟﻮﺑﻪ
ﺑﺄدﻟﺔ داﻣﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﺴﻴﺊ ،ﻓﻼ أرى ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﺎ ﻗﺪ
ﻳﻘﻨﻌﻨﻲ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻴﺪﻋﻲ أن
اﻟﺼﺪق ﻛﺬب واﻟﻜﺬب ﺣﻘﻴﻘﺔ.
ً
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻻ أﻇﻦ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻃﻮﻋﺎ
ً
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻧﻴﻜﺴﻮن ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺷﻌﺮ أن إداﻧﺘﻪ ﻗﺮﻳﺒﺔ .ﻟﺴﺖ واﺛﻘﺎ
ً
ﺣﺘﻰ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻃﻮﻋﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ُو ﱢﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ
ّ
وﺗﺤﺮك ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻹداﻧﺘﻪ ،ﻣﻊ أن ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻟﺘﻬﻢ
ً
ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ازدادت اﻷدﻟﺔ
ً
وﺿــﻮﺣــﺎ ،ﻻ أﻇــﻦ أن داﻋـﻤــﻲ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺳﻴﺒﺪﻟﻮن ﻣﺴﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ
ﻏﺮار ﻣﺆﻳﺪي ﻧﻴﻜﺴﻮن ،وﻻ أرى أن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻮﻟﺮ
ُ
ً
ﺳﺘﻌﺘﺒﺮ داﻣﻐﺔ وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻚ ،وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺮاﻣﺐ
ﺳﻴﺴﻘﻂ ﻣﻦ دون أن ﻳﺠﺮ اﻟﺒﻠﺪ وراءه.
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﺑﻮس ،ﺑﻞ أﻇﻦ أﻧﻨﺎ
ً
ﺑﺪأﻧﺎه ﻟﺘﻮﻧﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺰداد اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪا.
ﻗﺎس ،وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن واﺟﻬﻨﺎ
ﻳﻮﺷﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮض اﻣﺘﺤﺎن
ٍ
ً
ً
اﺧﺘﺒﺎرا ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺘﻨﺎ ،وﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﺻــﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن ،وﻟﻜﻦ ﻟﻲ ﻣﻞء اﻟﺜﻘﺔ
أﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر.
*»ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«

رﻳﺘﺸﺎرد ن .ﻫﺎس*

َ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﺻﻨﻌﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻷب
ازدﻫﺮت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﺟﻮرج ﺑﻮش رﺋﻴﺴﻬﺎ
واﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪة ،واﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮون أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺤﺎدي َ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻧﺤﻦ ﻣﺪﻳﻨﻮن ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ،وﻻ ﻧﻤﻠﻚ اﻵن ﺳﻮى
أن ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ راﺣﺔ أﺑﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ.
ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻊ أرﺑﻌﺔ رؤﺳــﺎء أﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ وﺟﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮاء ،وﻟﻌﻞ اﻟﺸﻲء اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﻮ أن اﻟﻘﻠﻴﻞ
َ
ﻣﻤﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺣﺘﻤﻲ وﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺄﺗﻲ دوﻣﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻨﺎس اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ أو ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎرون اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺗﻴﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺠﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت أو ﻓﺮص.
ﻧﺎل ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻷب ،رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺤﺎدي واﻷرﺑﻌﻮن ،أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص ،واﻟﺴﺠﻞ واﺿﺢ :ﻓﻘﺪ ﺗﺮك ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ
َ
ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻓﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻤﻨﺼﺐ.
ﻋﻤﻠﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻮش اﻷب وﻣﻌﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻃﻮال ﺳﻨﻮات رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻷرﺑﻊ ،وﻛﻨﺖ
ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ،واﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
واﻟﻬﻨﺪ ،وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،وﻛﻨﺖ أﻳﻀﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﻣــﺪاوﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻛﺜﻴﺮة
أﺧﺮى .ﻛﺎن ﺑﻮش ﻟﻄﻴﻔﺎ ،ﻣﻬﺬﺑﺎ ،ﻣﻨﺼﻔﺎ ،ﻣﺘﻔﺘﺢ اﻟﺬﻫﻦ ،ﻣﺘﻔﻬﻤﺎ ،ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺎ،
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺒﺎدئ ،ﻣﺨﻠﺼﺎ ،وﻛﺎن ﻳﺤﺘﺮم ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺮى
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ آﺧــﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ رؤﺳــﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻣﺠﺮد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺆﻗﺖ آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،وراع ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .ﻛﺎﻧﺖ إﻧﺠﺎزات ﺑﻮش اﻷب ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة وﻣﻬﻤﺔ،
ﺑﺪءا ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ،وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺤﺮب اﻧﺘﻬﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ
َ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﺎﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻓﺔ ،وﻫﺰﻳﻤﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،واﻟﻌﻴﻮب اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ،وﻛﻠﻤﺎت وأﻓﻌﺎل
ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف .ﻟﻜﻦ أﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻢ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ أو ﺳﻠﻤﻴﺎ.
اﻧﺘﻬﺖ اﻟ ـﺤــﺮب ،ﺟــﺰﺋـﻴــﺎ ،ﻷن ﺑ ــﻮش ﻛ ــﺎن ﺣﺴﺎﺳﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻣــﺄزق
ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف ﺛﻢ ﺑﻮرﻳﺲ ﻳﻠﺘﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ،ﻓﺘﺠﻨﺐ ﺟﻌﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﻌﺐ
ﻣﻬﻴﻨﺎ ،وﻛﺎن ﺑﻮش ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﺑﺪاء اﻻرﺗﻴﺎح اﻟﻈﺎﻓﺮ أو اﻻﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ
ﺧﻄﺎﺑﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎر .وﻛﺎن ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎد واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻨﻔﺲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﺐ إﺷﻌﺎل ﺷﺮارة ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ردود ِ
اﻟﺘﻲ ﻧﺸﻬﺪﻫﺎ اﻵن ﻓﻲ روﺳﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻮش ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﻐﺎه ،وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺣﺬر ﺑﻮش
ورذﻳﻠﺔ اﻟﺠﺒﻦ أو اﻟﺘﺮدد ،ﻓﻘﺪ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮدد )وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت(
ﻧﻈﺮاﺋﻪ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻋــﺎدة ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﻄﺮي أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،وﻣﻬﺪ
اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻻﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻦ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻲ أرق ﺻﻮره.
َ
ﻛﺎن اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﺑﻮش ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻮ
ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ إﻗﺪام ّ
ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺰو واﺣﺘﻼل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪا
َ
ﻟﻴﺲ ﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة اﻟﻨﺎﺷﺊ .وﻛﺎن ﺑﻮش ﻳﺨﺸﻰ أن ﻳﺸﺠﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪواﻧﻲ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ إذا ﻟﻢ ُﻳ َﺮد ﻋﻠﻴﻪ.
ّ
ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ ،أﻋﻠﻦ ﺑﻮش أن ﻋﺪوان ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ،
ﺛﻢ ﻗﺎم ﺑﺤﺸﺪ ﺗﺤﺎﻟﻒ دوﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام

َ
اﻟـﻘــﻮة ،وأرﺳ ــﻞ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﺪي أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ ﻗــﻮات دول أﺧــﺮى ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻓــﺮض اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوط ،ﺣﺮر
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻤﻮﻣﺎ .ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ.
ﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ أﺧﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد :أوﻻ ،ﻛﺎن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
ﻋﺎزﻓﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟـﻌــﺪوان ﺻ ـ ّـﺪام .وﻛــﺎد اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﻳﻔﺸﻞ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻛﺎن ﺑﻮش ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻹﺻﺪار اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻃﻼق ﻣﺎ ُﻋ ِﺮف ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ "ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺼﺤﺮاء"
ﺣﺘﻰ ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻛﺎن ﺑﻮش ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر
ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﺰم واﺣﺘﺮام اﻟﻤﺒﺎدئ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ،رﻓــﺾ ﺑــﻮش اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ اﻷﺣ ــﺪاث .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ اﻟﻌﺮاق .واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إدراك ﺗﺎم ﻟﻤﺎ ﺣﺪث ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺳﻌﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻘﻮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫﺪﻓﻬﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ وﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﻄﺮي ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺑﺎﻟﻘﻮة ،ﻗﺎوم
ﺑﻮش اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ أﻫﺪاف اﻟﺤﺮب .وﻛﺎن
َ
ﻳﺨﺸﻰ أن ﻳﻔﻘﺪ ﺛﻘﺔ ﻗﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻤﻌﻬﻢ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرواح اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ أﻫﺪاف اﻟﺤﺮب،
وﻛﺎن راﻏﺒﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ آﻓﺎق
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﻌﺪ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم ،وﻣﺮة أﺧﺮى ﻛﺎن ﻗﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺰاج اﻟﺴﺎﺋﺪ آﻧﺬاك.
ﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺑﻮش ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻖ داﺋﻤﺎ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺮب
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻦ ﺻـ ّـﺪام ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻤﻊ وﺣﺸﻴﺔ ﺿﺪ اﻷﻛﺮاد ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ،وﺑﻌﺪ
ﻋﺎم واﺣﺪ ،ﻛﺎﻧﺖ إدارة ﺑﻮش ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻘﺎن ،وﻛﺎن
ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ أن ﺗﺒﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة روﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎل ،ﻛﺎن ﺳﺠﻞ اﻹدارة ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﺠﻞ أي رﺋﻴﺲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ،
أو أي زﻋﻴﻢ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ آﺧﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
وأﺧﻴﺮا ،ﺟﻤﻊ ﺑﻮش ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره أﻓﻀﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،ﻓﻜﺎن ﺑﺮﻳﻨﺖ ﺳﻜﻮﻛﺮوﻓﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎري اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﻛﺎن ﺟﻴﻤﺲ ﺑﻴﻜﺮ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻣﻨﺬ ﻫﻨﺮي ﻛﺴﻴﻨﺠﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ،وﻣﻌﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎول،
ودﻳﻚ ﺗﺸﻴﻨﻲ ،وروﺑﺮت ﻏﻴﺘﺲ ،وﻻري إﻳﻐﻠﺒﺮﻏﺮ ،ووﻟﻴﺎم وﺑﺴﺘﺮ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ واﻟﺨﺒﺮة.
ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ ﻛﻞ ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟــﻮرج ﺑﻮش اﻷب ،اﻟــﺬي اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺎس ،واﻟــﺬي ﺿﺒﻂ
اﻟﻨﻐﻤﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،وﻛﺎن ﺑﺎرﻋﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎت ﻵراء ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ،وﻛﺎن ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﺗﺒﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﺪ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻤﻜﺔ ﺗﻔﺴﺪ ﻣﻦ رأﺳﻬﺎ أوﻻ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺜﻞ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺰدﻫﺮ أﻳﻀﺎ
إذا ﺻﻠﺢ رأﺳﻬﺎ ،وﻗﺪ ازدﻫﺮت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺳﻬﺎﻣﺎت رﺋﻴﺴﻬﺎ
َ
اﻟﺤﺎدي واﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪة ،واﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮون أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﻧﺤﻦ ﻣﺪﻳﻨﻮن ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ،وﻻ ﻧﻤﻠﻚ اﻵن ﺳــﻮى أن ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ راﺣﺔ
أﺑﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ.
َ
* رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وأﺣﺪث ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻛﺘﺎب "ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﻓﻮﺿﻰ :اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وأزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ".
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2018 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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ﻓـﻬــﻢ اﻟ ـﻨــﺎس وﻣـﻌــﺮﻓــﺔ ﻣــﺎ ﻳـﻔـﻜــﺮون ﻓـﻴــﻪ رﻛ ــﻦ أﺳــﺎﺳــﻲ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ وﻛﺴﺐ ﺛﻘﺘﻬﻢ ،و ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ
أو ﻣﻦ دﻓﻨﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻘﺪوا ﺣﺎﺳﺔ
)اﻟﻔﻬﻢ( ﻟﻤﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع.
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺎس ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة وﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻤﻊ
ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻵﺧﺮون ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺮ
اﻟﺴﻜﻦ وﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﻨﺎس ﻟﻦ ﺗﺼﺪق أي ﻛﻼم ﻋﻦ ﺟﻮدة
اﻟﻄﺮق وﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ ﺗﺘﻠﻘﻒ اﻟﺤﺼﻰ اﻟﻤﺘﻄﺎﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﺎرس
اﻟﻤﺮﻣﻰ ،أﻣﺎ اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻹﻗﻨﺎع ﻣﻦ ﺗﺼﻠﺐ ﻇﻬﺮه
ﻟﺴﺎﻋﺎت ﺧﻠﻒ ﻣﻘﻮد اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺸﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد.
ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟ ـﻬــﺪر ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻌــﺎم ﺷـﻌــﺎر ﺟـﻤـﻴــﻞ وراﺋ ــﻊ ﻻ
ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ اﻟـﺒـﺴـﻄــﺎء اﺳـﺘـﻴـﻌــﺎﺑــﻪ ،وﻫ ــﻢ ﻳ ــﺮون ﻛــﻞ ﻓــﻲ ﻣـﻜــﺎن
ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻬﺪر اﻟﺬي ﻳﺘﻢ )ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻪ( ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻢ
واﻟﻮرق ﺣﺘﻰ اﻷﺛﺎث واﻟﻀﻴﺎﻓﺎت ،ﻫﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮن اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت
وﻳﺒﺘﺴﻤﻮن ﻷن ﺷــﺮ ﻳــﻂ ا ﻟـﻬــﺪر ﻓــﻲ ﻣﺨﻴﻠﺘﻬﻢ ﻳـﻌــﺮض ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻄﻲء.
اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ،ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي رﺑﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ
أو ﺑﺂﺧﺮ ،وﻣﺠﺮد ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺸﻲء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎء ة وﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻦ ﻳﺠﺪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﻷن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﺣﺘﺮق ﺑﻨﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ.
إن ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺎس ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺼﻌﺐ وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ
أﻳﻀﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺼﻌﺐ ،ﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﻢ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺮوﻧﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﺑﻔﻌﻞ ا ﻟـﻴــﺄس وا ﻟــﻮا ﻗـﻌـﻴــﺔ ﺑــﺄ ﻧــﻪ ﻻ ﻓــﺎ ﺋــﺪة ﻣــﻦ ﻋﻤﻞ
ﺷﻲء ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ.

رﻳﻜﺎردو ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﻨﻲ*

ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﻌﺎم
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ إﺣﺮاز اﻟﻨﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﻧﺨﻮﺿﻬﺎ ﺿﺪ ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻳﺮﻛﺰ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ
ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﻜﻮﻛﺒﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أن ﻣﺼﺎدر اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻫﺬه ﺗﺴﺘﺄﻫﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ،ﻓﺈن
ﺟﺎﻧﻴﺎ آﺧــﺮ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻘﺪر ﻣــﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻗــﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ :إﻧﻪ
اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي ﻧﺄﻛﻠﻪ.
ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﻟﻐﺰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺘﻨﺎ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻄﻌﺎم أﻏﺬﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻨﺎﺧﻴﺎ .ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ،ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺠﻮع ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ  821ﻣﻠﻴﻮن إﻧﺴﺎن ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻬﺪر اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﻃﻌﺎم  750ﻣﻠﻴﻮن إﻧﺴﺎن.
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺬاء وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ :ﻣﻊ ﺧﺮوج
وﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺘﺒﻴﻦ ِ
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﻔﻘﺮ -وﻫﻲ ﺣﺎل ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ -ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻠﺤﻮم وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن ،وﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺴﻴﻤﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،إذ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻦ
اﻟﻐﺬاء أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ ،وﺗﻄﻠﻖ اﻷﺑﻘﺎر ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎن
اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺠﺰ اﻟﺤﺮارة ،وﻳﺘﺴﺒﺐ ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻷراﺿﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﺮﻋﻲ ﻓﻲ
إﻃﻼق ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺬﻫﻠﺔ .وإذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺻﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻘﺮﻳﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن دوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺘﻞ
ﺛﺎﻟﺚ أﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ
َ
ﻟــﻼﺣـﺘـﺒــﺎس اﻟ ـﺤــﺮاري اﻟـﻜــﻮﻛـﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺑـﻌــﺪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ أن اﻟﺤﻞ ﻣــﻮﺟــﻮد :اﺳﺘﻬﻼك ﻛﻤﻴﺎت أﻗــﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم
وﻛﻤﻴﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺨﻀﺮاوات ،ﻓﺨﻔﺾ اﺳﺘﻬﻼﻛﻨﺎ ﻟﻠﺤﻮم
اﻟﺤﻤﺮاء إﻟﻰ ﻣﺮﺗﻴﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ أراﺿﻲ
َ
اﻟﻤﺰارع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ،وﻫﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻌﺎدل
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﺼﻴﻦ ،واﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ،
وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،وﻫــﺬا أﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣ ــﺰارع ﺗــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺎﺷـﻴــﺔ ﻧـﺤــﻮ  %80ﻣــﻦ اﻷراﺿ ــﻲ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ  %18ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات
اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ،واﻷﻣــﺮ اﻷﺳــﻮأ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق ﻫﻮ أن ﻣﺰارع
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗـﻬــﺪﻳــﺪا ﻹﻣــﺪاداﺗ ـﻨــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻴــﺎه؛ وﻓـﻘــﺎ ﻟﻤﻌﻬﺪ
َ
اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه ،ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺪ إﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم  2050ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟـﺤـﻴــﻮاﻧـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ  %5ﻓـﻘــﻂ ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎﺗـﻬــﻢ اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻌــﺮات
اﻟﺤﺮارﻳﺔ.
ﻻﺑﺪ أن ﻳﺤﺪث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺑﺴﺮﻋﺔ؛ وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ﻳﻔﻬﻤﻮن
ﻫــﺬا ،ﻓــﺎﻵن أﺻﺒﺢ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺻﺮﻓﺎ،
اﻟﺴﺎﺑﻖ آل ﻏﻮر ،اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ،ﻧﺒﺎﺗﻴﺎ ِ
وﻛﺬا رﺋﻴﺴﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ِﺑﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ
ﺑﻌﺾ ﻧﺠﻮم ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺲ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺮﻳﻨﺎ وﻓﻴﻨﻮس وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ،وﻣﻐﻨﻴﺔ
اﻟﺒﻮب ﺑﻴﻮﻧﺴﻴﻪ ،وﻛﺜﻴﺮون آﺧﺮون ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
َ
أﺧﺮى ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ "أﻳﺎم اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﻼ ﻟﺤﻮم"
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ،وﺣﺘﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻛﺪوﻧﺎﻟﺪز ﺑﺪأت ﺗﻘﺪم ﺷﻄﺎﺋﺮ
ﺑﻴﺮﻏﺮ ﻣﺎك اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺤﻤﺎس واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ.
وﺟﺪت دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ وﺣﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺮﻛﺰ
ﺑﺎرﻳﻼ ﻟﻠﻐﺬاء وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺴﺘﺪام وإﻫﺪار اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺪأت ﺗﺘﻐﻴﺮ أﻳﻀﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  2016ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،أﺻﺒﺤﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ أول دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ
ﻣﻦ إﻫﺪار اﻟﻐﺬاء ،وﺗﺒﻨﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ،وﻓﻲ اﻟﺪﻧﻤﺎرك ،ﺣﻴﺚ
وﺿﻊ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻻرس ﻟﻮك راﺳﻤﻮﺳﻴﻦ ﻗﻀﻴﺔ إﻫﺪار اﻟﻐﺬاء ﻋﻠﻰ
اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أﺻﺒﺢ ﺳﻜﺎن اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻳﺘﺨﻠﺼﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﻌﺎم أﻗﻞ ﺑﻨﺤﻮ  %25ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻳﻬﺪف ﻣﺸﺮوع ) SU-Eatable Lifeﻣﺒﺎدرة ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ وأﺗﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎرﻳﻼ ﻟﻠﻐﺬاء
وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ( إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﻗﺪرة اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮك أﺛﺮ ﺑﻴﺌﻲ ﻛﺒﻴﺮ ،وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ
ﻗﺎدرون ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول ﻣﻘﺎدﻳﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم وإﻫﺪار ﻣﻘﺎدﻳﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﻐﺬاء ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،
وﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﻨﺤﻮ  3500ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ﻣﺎذا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ إذا ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد؟ ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء،
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻀــﺮاوات واﻟـﺤـﺒــﻮب ،وﻫــﻮ أﻣﺮ
ﻣﻔﻴﺪ ﻟﺼﺤﺔ ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ وﺻﺤﺘﻨﺎ .وﺟﺪت دراﺳﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2017أن اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﺻﺤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن اﻟﻠﺤﻮم
ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻏﺬاﺋﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ وﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﺳﻌﺮات ﺣﺮارﻳﺔ
أﻗﻞ .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺮم اﻟﻐﺬاء واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟـﻤــﺰدوج ،وﻫــﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﺬي وﺿﻌﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎرﻳﻼ ﻟﻠﻐﺬاء وﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،واﻟــﺬي ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺄﻃﻌﻤﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وأﻗــﻞ ﺿﺮرا
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ؛ واﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ .اﻟﻮﻗﻊ أن اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري اﻟﻜﻮﻛﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن ﺗﺼﺒﺢ أﻗﻞ ﺑﻨﺤﻮ  %70ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﻮن ،وﻫﻮ ﺗﻄﻮر ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻧﺘﻤﻨﺎه وﻧﺮﺣﺐ ﺑﻪ ﺣﻘﺎ.
* أﺳﺘﺎذ ِﻋﻠﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﺳﻜﻴﺎ ،وﺣﺎﺋﺰ
ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم ﻓﻲ  2007ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.
»ﺑﺮوﺟﻴﻜﺖ ﺳﻨﺪﻳﻜﻴﺖ «2018 ،ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
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•
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

٥.١٥٣

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٣٨٩

٤.٧٢٣

٢.٥٧٤ ٢.٨٩٥ ٣.٢٨٨

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي

َ
ﻣﻦ ﻳﻨﻘﺬ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ ﻧﺰاﻋﺎت ﻗﻴﺎداﺗﻪ؟

• إﺧﻔﺎﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻣﻌﺎﻛﺴﺎت ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﱢ
• إﺣﻴﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ُاﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺿﺮورة

ﻗﻴﺎدﻳﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻨﺸﻐﻠﻮن
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺟﻮاﺋﺰ دﻋﺎﺋﻴﺔ
أو اﻻﺳﺘﻜﺜﺎر
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت
ﺟﺪارﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻣﺮة أﺧﺮى

ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻴﺎدات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﻣﻀﻮا
ً
 35ﻋــﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ ،ﺗﺒﺪو
ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ واﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻄﻲ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻄﺮح أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺗﺴﺎؤل ﺣــﻮل ﺟــﺪارة ﻗﻴﺎدﻳﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ً
ﺗ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﻨ ــﺰاﻋ ــﺎت واﻟ ـ ـﺼـ ــﺮاﻋـ ــﺎت ﺟ ـ ـ ــﺰءا ﻣــﻦ
ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﻔﺎق ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺧﻄﻂ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻇـ ـ ــﻞ ﺗ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻊ ﺷـ ـﻐـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﺤﺎوﻻت
ﻣﺴﺘﻤﻴﺘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ
ﺧــﺪﻣــﺔ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ،أو ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺟــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺼــﻒ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ
أﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻮذ واﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄ ــﺮة ،ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻘـﻄــﺎع ﻣﻨﺬ ﺳـﻨــﻮات ﻧــﺰاﻋــﺎت
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدﻳ ـﻴ ــﻦ ،ﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻨ ــﻲ ،ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻨﻔﻮذ ،وﻳﻘﺎﺑﻞ
ﻫــﺬه اﻟـﻨــﺰاﻋــﺎت ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث
ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة ﺷﺮﻳﻚ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺷﻞ ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺼﻴﻦ ،ﺛﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺸﺮوع
ً
ﻻﺣـﻘــﺎ ،أو اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ا ﻟـﻤـﺸــﺎر ﻳــﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻛﻤﺼﻔﺎة ﻓﻴﺘﻨﺎم أو
ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ــﻮﻗ ــﻮد اﻟـﺒـﻴـﺌــﻲ ،أو اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺣ ـﻘ ـﻠــﻲ »أﻟـ ـﻤ ــﺎ وﻏ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ« ﻓــﻲ

ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ــﻮزارﻳ ــﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺮ ﻓﻲ
ً
ﻣﺤﺎور اﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ ﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎع ﻧﻔﺴﻪ.
ﺻﺤﻴﺢ ان ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﻀﻴﺌﺔ
ﻛـﺘـﺼــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟـﺨـﻔـﻴــﻒ وﻟ ــﻮ ﺑـﻜـﻤـﻴــﺎت
ﻣﺤﺪودة ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت
واﻟـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻄ ــﻲ ،اﻟ ـ ــﺬي ﻛ ــﺎن
ﻳﻀﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ً
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﺑــﻞ ﺣﺘﻰ ﻣــﺎ ﻳـﻌــﺮف ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑـ
»اﻷﺧﻮات اﻟﺴﺒﻊ« ،وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻔﻂ
ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻟــﻸﺳــﻒ ﻫــﺬه اﻻﺧ ـﺘــﻼﻻت ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ارﺗﻔﻌﺖ درﺟــﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪر اﻟـﺜــﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وأﺳﺎس اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وأﻓﻀﺖ
ﺧﻼﻓﺎت ﻗﻴﺎداﺗﻪ ﻟﻮاﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺎﻛﺲ ﺧﻄﻂ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ!

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ
ﻓ ـﻔ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﺪف ﻣـﺠـﻤــﻞ
ً
اﻟـﺨـﻄــﻂ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ -وﻟ ــﻮ ﻧـﻈــﺮﻳــﺎ -ﻣﻦ
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أو وﺛﻴﻘﺔ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ودراﺳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﻂ وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ،
ﺧﻔﺾ اﻻ ﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻟــﻰ إﻧﻔﺎق 508
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرات دوﻻر ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺸــﺎرﻳ ـﻌ ـﻬــﺎ ﺣـﺘــﻰ

ﻋــﺎم  ،2040ﻣﻨﻬﺎ  114ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻴﺘﻢ
إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ً
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎق  394ﻣﻠﻴﺎرا ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻣ ــﺪة اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،ﻣـﻤــﺎ ﻳــﺮﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ زﻳﺎدة
درﺟــﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد ﺗﺠﺎه ﺗﻘﻠﺒﺎت
اﻷﺳ ــﻮاق ،وأﺑــﺮزﻫــﺎ آﺛــﺎر اﻟـﺤــﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟـﻤـﺘــﻮﺳــﻂ ،أو اﻟـﺘـﻄــﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،أو ﺣﺘﻰ
ﺗــﻮﺟــﻪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ اﻟـﻜـﺒــﺮى
ﻣﺜﻞ »ﺷﻞ« و»ﺗﻮﺗﺎل« و»ﺑﺮﻳﺘﺶ ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم«
و»أﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ« إﻟﻰ رﻓﻊ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻛﻄﺎﻗﺔ ا ﻟــﺮ ﻳــﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن.

ﺷﻮاﻫﺪ
وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗ ـ ــﺮاء ات اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻻت ،ﻓـ ــﺈن ﺷ ــﻮاﻫ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
ﻻ ﺗﺰال ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة ،وأﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ أﻓﻀﻰ
ﺑ ــﻪ اﻹﺿ ـ ـ ــﺮاب اﻟ ـﺸ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـ ــﺬي ﻧ ـﻔ ــﺬه ﻋـﻤــﺎل
اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﻨـﻔـﻄــﻲ ﻋ ــﺎم  2016ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻌــﻼﻗــﺔ
ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول وﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ،واﻟﺬي
ﺗﺠﺎوزت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻫﺒﻮط اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  50و 60ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج و 50ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗـ ــﺪرة ﺗـﻜــﺮﻳــﺮ
اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ،وإﻏ ــﻼق ﻣﺼﻨﻊ اﻷﺳ ـﻤــﺪة ،إﻟﻰ

ﺷ ــﺮخ واﺿـ ــﺢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ داﺧـ ــﻞ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﻨﻔﻄﻲ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻔﺘﺮض ﺗﻼﻓﻴﻪ ﻟﻮ
أدت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـﺒـﺘــﺮول دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ
ً
ﺟـﻬــﺔ ﺛــﺎﻧ ـﻴــﺔ ،وﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ أن اﻟـﻤـﻀــﺮﺑـﻴــﻦ
ً
ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻻﺣﻘﺎ إﻣﺎ
ﺑﻘﺮارات وزارﻳﺔ أو ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
ً
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ اﻟﺤﻞ.

ﺧﻄﻂ وﻣﺰاﺟﻴﺔ
ً
وﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟـﻤــﺰاج اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻐﻴﺮ
ً
ﺧـﻄــﻂ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺑـﻌـﻴــﺪة اﻟ ـﻤــﺪى وﻓـﻘــﺎ
ﻟﺼﺮاع ﻣﻌﻴﻦ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة »ﻛﻴﺒﻚ« أو دﻣﺠﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى
ﺛﻢ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ
ً
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻠﻴﺎرات
اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـﺸـﺨـﺼــﺎﻧـﻴــﺔ واﻻﻧ ـ ـﺤـ ــﺮاف ﻋ ــﻦ ﺳﺒﻞ
ً
اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻬﺎ أﻳﻀﺎ
أن ﺗﻨﺄى ﺑﺄﻫﻢ ﺛﺮوة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻋﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
إذ ﻟــﻢ ﻳـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟـﺼــﻮاب
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ أﻋـﻠـﻨــﺖ رﻏـﺒـﺘـﻬــﺎ ﻓــﻲ إﻧ ـﺸــﺎء ﺷﺮﻛﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﺪاول اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ،
ﻣﻤﺎ أﺛــﺎر اﻟﺸﻜﻮك واﻻﺳـﺘـﻐــﺮاب ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،
ً
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻤﻠﻚ
ﺣﺼﺺ ﻓﻲ »ورﺑﺔ«
واﻓﻖ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺸﻠﻔﺎن ﺗﻤﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل »ورﺑﺔ«.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ إن ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺳﺎرﻳﺔ  3أﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻓﻲ  3دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2018وﺗﻨﺘﻬﻲ
ﻓﻲ  2ﻣﺎرس .2019
وذﻛــﺮ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻓﻲ إﻓﺼﺎح آﺧــﺮ ،أن »اﻟﻤﺮﻛﺰي« واﻓﻖ
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻋـﻠــﻰ ﻃـﻠــﺐ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﺴــﺎﻳــﺮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل »ورﺑﺔ« ﻣﻦ
ﻧﺤﻮ  10.01ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .وأﻓﺎد ﺑﺄن
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﺎرﻳﺔ  3أﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻓﻲ  3دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﺣﺘﻰ  2ﻣﺎرس .2019

»اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺗﺸﺘﺮي ﻋﻘﺎرﴽ
ﺗﺎﺑﻌﴼ ﻟـ »اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ«
ّ
ً
وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪا ﻣﻊ إﺣﺪى
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻐــﺎرﺑـﻴــﺔ
اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻀ ــﺔ؛ ﻳ ـﺘــﻢ ﺑ ـﻤــﻮﺟ ـﺒــﻪ ﺷ ـ ــﺮاء ﻋ ـﻘ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
ً
ً
اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  756ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن اﻟﺸﺮاء ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎزل
»اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﺑﺸﺮﻛﺎت
ﻏﻴﺮ ُﻣــﺪرﺟــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺳ ــﺪاد ﻧـﻘــﺪي ﺑﻤﺒﻠﻎ 1.45
ﻣﻠﻴﻮن دﻳ ـﻨــﺎر .وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن اﻷﺛ ــﺮ اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺸﺮاء ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎر وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﺪى
اﻟﺠﻬﺎت ُ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

»ﺗﺎﺑﻌﺔ« ﻟـ »ﻛﺎﺑﻼت« ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻃﻠﺐ ﺷﺮاء ﺑـ  ٩.٤٧ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻷردن ﻃﻠﺐ ﺷﺮاء ﺑﻘﻴﻤﺔ  9.47ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.
وﻗﺎﻟﺖ »ﻛﺎﺑﻼت« إن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  94.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻷردﻧﻴﺔ )ﺟﻴﺒﻜﻮ( ،ﻻﻓﺘﺔ
إﻟﻰ أن اﻟﻄﻠﺐ ﺧﺎص ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﻛﺎﺑﻼت ﻣﻮﺻﻼت أﻟﻤﻮﻧﻴﻮم ﺿﻐﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
وﺗﻮﻗﻌﺖ »ﻛﺎﺑﻼت« ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ  2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮاء ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻇﺮوف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر.
وأﻓﺎدت ﺑﺄن اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم .2019

ّ
»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ »اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ«
ّ
وﻗ ــﻊ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻋﻘﺪ
ﺻ ـﻠــﺢ وﺗ ـﺴــﻮﻳــﺔ ﻣــﺪﻳــﻮﻧ ـﻴــﺔ وﺗـ ـﻨ ــﺎزل ﻋﻦ
دﻋــﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮف وﺷﺮﻛﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺗـﺴـﻬـﻴــﻼت
ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﺳﺘﺤﻘﺖ اﻟﺴﺪاد
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮن
ﺑ ــﺮﻫ ــﻦ ﻋـ ـﻘ ــﺎري ﺑ ـﻤ ـﺒ ـﻠــﻎ إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ُﻳ ـﻘ ــﺪر
ﺑـﻨـﺤــﻮ  49.5ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ﻋـﻠـﻤــﺎ ﺑــﺄن
اﻟﻤﺒﻠﻎ ُ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وأﺿ ــﺎف أﻧ ــﻪ ﺑـﻤــﻮﺟــﺐ اﻟـﻌـﻘــﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻣﻊ »اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ« ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺒﺮﺋﺔ ذﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ

ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻬـ ـﻴ ــﻼت ،واﻹﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاج ﻋـ ـ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ
ﺿ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎت ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎزل
ﻋــﻦ اﻟ ــﺪﻋ ــﺎوى اﻟـﻘـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑـﻤــﻮﺟــﺐ ﻫــﺬه
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ أرﺑ ـ ــﺎح ﺑ ـﻤ ـﻘــﺪار اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺬﻛﻮر وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﻠــﺮﺑــﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓــﻲ 31
ً
دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ  ،2018ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺎ أن اﻷرﻗ ـ ــﺎم
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣــﺮا ﻗـﺒــﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي.

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »اﻟﺘﺠﺎري«
ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ
أﻋـﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟـﺘـﺠــﺎري
أن اﻧ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎد اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ
ا ﻟ ـﻌــﺎد ﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺳﺘﻜﻮن
ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  19اﻟﺠﺎري،
ﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ً
ـﺎء ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻃ ـ ـﻠـ ــﺐ أﺣـ ــﺪ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻚ إن
اﻟـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻢ
اﻧ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎدﻫـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ً
ـﺎء ﻋ ـﻠــﻰ
ﻃ ـﻠــﺐ ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺸــﺮق
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ،وﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻴﻤﺎ
ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻖ ﺑ ـﻤ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺎت
اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮوض اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺪوﻣـ ــﺔ،
واﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎب اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻬ ـ ــﺮة،
وﻣ ـ ـ ـ ــﺪى ﺗ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮات اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ
واﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .2018/9/30
وأﺿــﺎف اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺼﺎب
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ ﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ ﻋـﻘــﺪ
اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع ،ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ ﻋـﻘــﺪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺛــﺎن ﻣﺆﺟﻞ ﻳﻮم
اﻷرﺑﻌﺎء .2018/12/26

ﻻ ﺷــﻚ أن إﺻــﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎت
ﺿ ــﺮورة ﻗ ـﺼــﻮى ،وﻻﺑ ــﺪ ﻣــﻦ إﻋ ــﺎدة إﺣـﻴــﺎء
ﻣــﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد
ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻨــﺎﺻــﺐ اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳــﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
واﻟﺘﻲ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻠﻠﻴﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺎت
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﻻء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة.

ﺗﻌﺜﺮ وﺟﻮاﺋﺰ
ﻟــﺬﻟــﻚ ﻓ ــﺈن ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻋـﻠــﻰ
ً
ﻟـﻠـﺒـﺘــﺮول اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،وﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓــﻲ ﻇﻞ
ﺗـﻌـﺜــﺮ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘ ــﺮول اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ،ﻫﻲ
ﻣ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ اﻷوﺿـ ـ ـ ـ ــﺎع واﻟ ـ ـﺼـ ــﺮاﻋـ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻤــﺖ وﺳ ـ ــﻂ اﻧ ـﺸ ـﻐ ــﺎل ﻗ ـﻴ ــﺎدﻳ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻮاﺋﺰ دﻋﺎﺋﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
أو اﻻﺳﺘﻜﺜﺎر ﻣــﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻹﺛ ـﺒــﺎت ﺟــﺪارﺗ ـﻬــﻢ ﺑــﺎﻟـﺘـﺠــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﺮة أﺧ ــﺮى،
وﻫـ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺿﺒﻂ اﻹﻧـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ .ﻓﻤﺎ
ﻳـﺤــﺪث ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ،وﻫــﻮ ﺷﺮﻳﺎن
اﻟـﺤـﻴــﺎة ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أي إﻫـﻤــﺎل أو
ً
ﺣﺘﻰ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﺳﻨﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﺎﻫﻈﺎ ﻛﻠﻤﺎ
ﺗﺄﺧﺮﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﻠﻲ
albaghli74@gmail.com

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻮزارﻳﺔ
ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻌﺜﺮ
اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ

»اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻄﻴﺮان« ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻧﻘﺎذ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ »ﺟﺖ إﻳﺮواﻳﺰ«
ﻗﺎل ﻣﺼﺪران ﻣﻄﻠﻌﺎن ﻟـ»روﻳﺘﺮز« إن ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد
ﻟـﻠـﻄـﻴــﺮان ،اﻟـﺘــﻲ ﻣـﻘــﺮﻫــﺎ أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ ،ﺛــﺎﻧــﻲ أﻛـﺒــﺮ ﻣﺴﺎﻫﻢ
ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺟــﺖ اﻳ ــﺮواﻳ ــﺰ ،ﺗـﺠــﺮي ﻣـﺤــﺎدﺛــﺎت ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن وﻣﺼﺮﻓﻴﻴﻬﺎ ﺑﺸﺄن
ﺧﻄﺔ إﻧﻘﺎذ.
وذﻛ ـ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺪران أن ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﻦ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳ ـﻴــﻦ ﻣــﻦ
»اﻻﺗﺤﺎد« ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ  24ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ »ﺟﺖ« ،وﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻘﻮا ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻬﻨﺪي ﻓﻲ ﻣﻮﻣﺒﺎي
ﺑ ــﺎﻷﻳ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ،ﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﺳ ـﺒــﻞ ﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ ﻣـﺸـﻜــﻼت
ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وأﻓﺎد أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ،ﺑﺄن »اﻻﺗﺤﺎد« ﺗﺪرس اﺳﺘﺜﻤﺎر
أﻣﻮال ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان إذا أﻣﻜﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻴﻜﻞ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ وﺿــﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ.
ُ
وﻗــﺎل اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ إن ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻮك ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ ﺗ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺨــﺎص
ﺑﺘﻮﺳﻌﺔ ﺷﺒﻜﺔ »ﺟﺖ« وأﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﻟﻸﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ إﻟﻰ
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
وأوﺿــﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان

ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎل ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن »ﺟ ــﺖ« ﻻ ﺗـﻤـﻠــﻚ اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻜــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟـﻠــﻮﻓــﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎﺗ ـﻬــﺎ وﻧ ـﻔ ـﻘــﺎﺗ ـﻬــﺎ ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﺗ ـﺴــﺪد اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﻘــﺎت
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻃﻠﺐ اﻟﻤﺼﺪران ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﻴﻬﻤﺎ ،ﻷن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
ﺳﺮﻳﺔ.
وﻟﻢ ﺗﺮد »ﺟﺖ« و»اﻻﺗﺤﺎد« وﺑﻨﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪي ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺒﺎت ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ أرﺳﻠﺘﻬﺎ »روﻳﺘﺮز« ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
و«ﺟﺖ« ،أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .وﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ إن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة
ﻋﻠﻰ »ﺟﺖ« ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ  25ﻋﺎﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻧﺎرﻳﺶ ﺟﻮﻳﺎل ،ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  400ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ُ
ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ وﻣﻮردﻳﻦ.
ﻣ ﱠ
وأﺧـ ـ ــﺮت اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺳـ ــﺪاد رواﺗ ـ ــﺐ اﻟ ـﻄ ـﻴــﺎرﻳــﻦ وﻛ ـﺒــﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ،وﻗﻠﺼﺖ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺎل.
وأﻧ ـﻘ ــﺬت »اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد« ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ »ﺟ ــﺖ« ذات ﻣ ــﺮة ﺣﻴﻦ
اﺷﺘﺮت  24ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﺎم  ،2013ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺬه اﻟﻤﺮة.
)روﻳﺘﺮز(

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻻر وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻴﻮرو واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮ ﺳ ـﻌــﺮ ﺻـ ــﺮف اﻟ ـ ــﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
أﻣﺲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  0.303دﻳﻨﺎر،
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ اﻟـ ـﻴ ــﻮرو اﻟــﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  0.344دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ

ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﻣﺲ اﻷول.
وﻗــﺎل ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻓــﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ
اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى

 0.385دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﺮﻧﻚ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى 0.304
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻘﻲ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  ٢٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎﻳ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت
ﻣــﺆﺷــﺮات ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻫـ ــﺬا اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع ،ﺣ ـﻴــﺚ ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ
اﻟـﺴــﻮق اﻟـﻌــﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.25ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎدل  12.72ﻧ ـﻘ ـﻄ ــﺔ ،ﻟ ـﻴ ـﻘ ـﻔــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  5153.69ﻧﻘﻄﺔ ،وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  26.7ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺑﻠﻐﺖ  128.6ﻣﻠﻴﻮن
ﺳـﻬــﻢ ﻧـﻔــﺬت ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل  5059ﺻﻔﻘﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ رﺑﺢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.39ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫﻲ  20.92ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻘﻔﻼ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  5389.96ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺑـﻠـﻐــﺖ  22.6ﻣـﻠـﻴــﻮن دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ
أﺳ ـﻬــﻢ ﻣ ـﺘ ــﺪاوﻟ ــﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  68.3ﻣـﻠـﻴــﻮن
ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﺒﺮ  22820ﺻﻔﻘﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺾ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.05ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗـﺴــﺎوي 2.38
ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 4723.39
ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ،ﺑ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ  4.1ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ
دﻳﻨﺎر ،وﺑﻜﻤﻴﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ

ووﺳﻂ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،
ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻮﻗﺎ اﻹﻣﺎرات ،وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺟ ـﻨــﻲ اﻷرﺑـ ـ ــﺎح أﻛ ـﺒ ــﺮ ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﺳــﻮق
أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ اﻟ ــﺬي ارﺗـﻔــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗـﺠــﺎوزت
 2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﻴﻔﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻬﺎ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ،وﺳﺠﻞ
ﺧﺴﺎرة وﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﻛﺎن اﻻرﺗﻔﺎع
واﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮي ﻣﺴﻘﻂ
واﻟﻜﻮﻳﺖ.

 60.2ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ ﻧ ـﻔ ــﺬت ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
 2239ﺻﻔﻘﺔ.

ﺷﺮاء ﻓﻲ »اﻷول«
اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮاء ﻓ ــﻲ اﻟـﺴــﻮق
اﻷول ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻮاﺻﻠﺔ أداء
ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوب
ﺑــﺎﻻرﺗـﻔــﺎع ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧ ــﺮى ،وﺗﻘﺪﻣﺖ
أﻣ ــﺲ أﺳـﻬــﻢ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻛ ــﺎن أﺑــﺮزﻫــﺎ ﺳﻬﻢ
ورﺑﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻤﺤﻔﺰات ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻮﺗﺴﻲ راﺳﻞ ،ﻓﺈن
ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺎﻳﺮ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ
ّ
ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﺬﻟﻚ دﺧﻮل
ﺷﺮاء ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻬﻢ رﻓﻌﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻪ
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺠﺎوزت  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺠﻞ ﺳﻬﻢ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻧﻤﻮا ﻛﺒﻴﺮا
وﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺮاﺟﻊ
ﻣﺤﺪودا ﻓﻲ ﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻣﻦ
ﺟـﻬــﺔ أﺧ ــﺮى اﺳـﺘـﻤــﺮ اﻟ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻓ ــﻲ أداء
اﻷﺳـﻬــﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﺔ ،وﻛــﺎن
اﻷﺑــﺮز ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أﻣﺲ ﺳﻬﻢ

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻻﻣ ـﺘ ـﻴــﺎز ،ﺣـﻴــﺚ ﺗـﺼــﺪر ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻷﺳـﻬــﻢ
اﻷﻛـﺜــﺮ ﻗﻴﻤﺔ ،وﻛ ــﺎن اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ واﻟﻀﻐﻂ
ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻤﻲ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺳﻮﻓﺖ
وﺳ ـﻔ ــﻦ ،وذﻟـ ــﻚ ﻟـﻠـﺠـﻠـﺴــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻋﻠﻰ أداء
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة أﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة ﻣﺤﺪودة،

ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺴﻮق اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻘﻮي ودﻋﻢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم.
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﺳﻴﻄﺮ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣـﻌـﻈــﻢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات أﺳـ ــﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺟﻨﻲ أرﺑــﺎح ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻫﺒﻄﺖ
ﺑﺒﺮﻧﺖ اﻟﻰ ﻣﺎ دون  62دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،

وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺎﻳﻤﻜﺲ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
 51دوﻻرا ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮﻣ ـﻴــﻞ ،ﺑ ـﻌــﺪ زﻳ ـ ــﺎدة ﻓــﻲ
ﻗ ــﺮاءة ﻣﻌﻬﺪ اﻟـﺒـﺘــﺮول اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ،وﻫﻲ
ﻗــﺮاء ة إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﺎء أﻣﺲ،
ﺣـﻴــﺚ ﻗ ــﺮاءة وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﻬﺎ ﻗﺮاء ة ﻟﻤﺨﺰون اﻟﻨﻔﻂ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺼﻮرة أدق.

ﺗـﻠــﻮﻧــﺖ اﻟـﻘـﻄــﺎﻋــﺎت ﺑــﺎﻟـﻠــﻮن اﻷﺧـﻀــﺮ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻼت ﺟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺔ أﻣـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﺣ ـﻴــﺚ
ارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮات ﺳ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت،
ﻫــﻲ ﺧــﺪﻣــﺎت اﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻴــﺔ ﺑ ـ  7.9ﻧـﻘــﺎط،
وﺑﻨﻮك ﺑـ  4.1ﻧﻘﺎط ،ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺑـ 4
ﻧﻘﺎط ،واﺗﺼﺎﻻت ﺑـ  2.9ﻧﻘﻄﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  1.9ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ  1.8ﻧﻘﻄﺔ،
وﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ  0.04ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻧ ـﺨ ـﻔ ـﻀــﺖ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات أرﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت
ﻫــﻲ ﻣ ــﻮاد أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑـ ـ  3ﻧ ـﻘــﺎط ،وﻋـﻘــﺎر

ﺑـ  1.7ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑـ  1.6ﻧﻘﻄﺔ،
وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ  0.71ﻧﻘﻄﺔ ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا
ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ
اﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺗــﺪاوﻻﺗــﻪ 5.4
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر ،وﺑــﺎرﺗ ـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.7
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺘﺪاول 2.8
ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.49ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻬﻢ أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول 2.2
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.96
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وراﺑـﻌــﺎ ﺳﻬﻢ وﻃﻨﻲ ﺑﺘﺪاول
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر ،وﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.12
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وأﺧ ـﻴ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ زﻳ ــﻦ ﺑ ـﺘــﺪاول
 1.9ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.42
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ،
ﺟــﺎء أوﻻ ﺳـﻬــﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ،ﺣـﻴــﺚ ﺗــﺪاول
ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  19.8ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺟﺎء ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﻬﻢ
أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  10.9ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ،
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.96ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻗﺘﺼﺎد
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»زﻳﻦ« ﺗﺮﻋﻰ »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«
اﻟﺮوﺿﺎن :اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﻮي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف »ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة «٢٠٣٥
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺮوﺿﺎن» :ﻧﺤﻦ ﻓﻲ زﻳﻦ
ﻧﻌﺘﺒﺮ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ رؤﻳﺔ »ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة
 «2035إﻟﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ«.

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
إﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣﺎدﻳﺔ
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﺆﻫﻠﻨﺎ
ﻟﻠﻮﻗﻮف
ﻓﻲ ﻣﺼﺎف
اﻟﺪول اﻟﺮاﺋﺪة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻻﺑﺘﻜﺎر

أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ زﻳ ـ ــﻦ رﻋــﺎﻳ ـﺘ ـﻬــﺎ
ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرKuwait
،(Investment Outreach (KIO
اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ وادي اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن –
ﻛــﺎﻟـﻴـﻔــﻮرﻧـﻴــﺎ ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﻣــﻦ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ Financial Times (FT
 ،(Eventsوذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ زﻳ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ،
إﻳﻤﺎن اﻟﺮوﺿﺎن.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،أن ﻓـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎت أﻋـ ـﻤ ــﺎل
اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺬي أﻗـ ـﻴ ــﻢ ﻓـ ــﻲ وادي
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻜ ــﻮن  -ﻛ ــﺎﻟ ـﻴ ـﻔ ــﻮرﻧ ـﻴ ــﺎ ﻗــﺪ
ﺷﻬﺪت ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺸﻴﺦ
د .ﻣـﺸـﻌــﻞ اﻟـﺠــﺎﺑــﺮ وﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﺎدات واﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟـﺨــﺎص ﻣﻦ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ وﺟ ــﻮد ﻋــﺪد
ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
واﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ واﻟ ـ ـ ـ ـﻐـ ـ ـ ــﺎز ،واﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ،واﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻮك،
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﺑـ ـﻴـ ـﻨ ــﺖ »زﻳـ ـ ـ ـ ــﻦ« أن رﻋ ــﺎﻳ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
وﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ
أ ﺗ ــﺖ ﺗـﺤــﺖ ﻣـﻈـﻠــﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ دﻓــﻊ
ﻋـﺠـﻠــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ودﻋـ ــﻢ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ ،ﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻬ ــﺎ إﺣـ ـ ــﺪى أﻛ ـﺒ ــﺮ
اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟـ ـﺨ ــﺎص اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗــﺆﻣــﻦ
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻟﻔﻌﺎل
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم واﻟ ـﺨ ــﺎص
ﻟـﻠـﻨـﻬــﻮض ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ
ﺷـﺘــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎﻻت وﻣـﻨـﻬــﺎ ﻣـﺠــﺎﻻت
اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺧــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ أﻗ ـﻴ ـﻤــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ أﻋ ـﻤــﺎل
اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ ﻓ ــﻲ وادي اﻟـﺴـﻴـﻠـﻴـﻜــﻮن
– ﻛــﺎﻟ ـﻴ ـﻔــﻮرﻧ ـﻴــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن:
»إن اﻟ ـ ُـﻤ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ
ﺷـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎص ﻓــﻲ
ﺗﻮﻇﻴﻒ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﻗــﺪراﺗـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺷﺘﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﻮي
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺧﻄﺔ
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 VIVAﺗﻔﺘﺘﺢ ﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺎرﻳﻨﺎ

اﻟﺸﻴﺦ د .ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺠﺎﺑﺮ واﻟﺮوﺿﺎن ﻳﺘﻮﺳﻄﺎن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
ﺗ ـﺼــﻮر ﺳـﻤــﻮ أﻣ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻـ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻟـ ــﺮؤﻳـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .«2035

 7رﻛﺎﺋﺰ
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟ ــﺮوﺿ ــﺎن» :ﻧـﺤــﻦ ﻓﻲ
زﻳﻦ ﻧﻌﺘﺒﺮ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ رﺋﻴﺴﺎ
ﻓ ــﻲ ﺗــﺮﺟـﻤــﺔ رؤﻳ ــﺔ »ﻛ ــﻮﻳ ــﺖ ﺟــﺪﻳــﺪة
 «2035إﻟﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
ﻣـﺠــﺎﻻت اﻟـﺤـﻴــﺎة اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ واﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨ ــﻮع
اﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺣﺪث ﺣﻠﻮﻟﻨﺎ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺣﻴﺎة
ذﻛﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻦ وﻗﻄﺎﻋﺎت أﻋﻤﺎل
ذات ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ«.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ» :ﻧ ـﺜ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺪ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺬﻟ ـ ــﻪ ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ ﺗ ـﺸ ـﺠ ّـﻴ ــﻊ
اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮ ﻣ ـﻤ ــﺜ ـﻠ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ د .ﻣ ـﺸ ـﻌ ــﻞ اﻟـ ـﺠ ــﺎﺑ ــﺮ ﻓــﻲ
ﺟــﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ودﻓــﻊ اﻟﻌﺠﻠﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻤﻲ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام
وﻳﺨﻠﻖ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻳﻨﻮع

ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺎدر اﻟ ــﺪﺧ ــﻞ ،وﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻣﺘﺪادات
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت«.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ» :ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎت ﺑ ـﺸــﺮﻳــﺔ وﻣ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻫــﺎﺋـﻠــﺔ
ﺗﺆﻫﻠﻨﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻓﻲ ﻣﺼﺎف اﻟﺪول
اﻟــﺮاﺋــﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ،ووﺟـ ــﻮد زﻳ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬــﺎ إﺣ ــﺪى
أﻛـﺒــﺮ ﻣ ـ ّ
ـﺰودي اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻫ ــﻮ ﺑ ــﻼ ﺷ ــﻚ اﻧ ـﻌ ـﻜ ــﺎس ﻟـﻠـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﻮج اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ
إﻟﻴﻬﺎ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«.

ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وأﺷﺎرت اﻟﺮوﺿﺎن إﻟﻰ أن »زﻳﻦ«
ﻗ ــﺪ ﺑـ ــﺪأت رﺣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮل اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،وﻛﺎﻧﺖ أوﻟﻰ ﺛﻤﺎرﻫﺎ
ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟ ـﻌــﺎم ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺪادات اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﻊ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،وﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،أﻃﻠﻘﺖ زﻳﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﺟـ ــﺪ ﻳـ ــﺪة ﺗ ـﺤ ــﺖ ا ﺳ ـ ــﻢ ،Zain LIFE
وﻫﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺧﺪﻣﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻨــﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

اﻟــﺮﻗـﻤــﻲ واﻟـﺤـﻴــﺎة اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ
اﻷﻓﺮاد واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ
ﻟ ــﺮﻳ ــﺎدة زﻳ ــﻦ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ »زﻳـ ــﻦ« ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ
ﻓ ـﻌــﺎﻻ ﻓــﻲ ﺻـﻨــﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﺤـﻴــﺎة
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮﻳﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﺜﻞ إﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻷﺷـ ـ ـﻴ ـ ــﺎء واﻟـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺎء اﻻﺻ ـﻄ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ
واﻟ ـ ـﻤـ ــﺪن اﻟ ــﺬﻛـ ـﻴ ــﺔ وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ،وﻫ ــﻮ
اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي دﻓـﻌـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ُ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﺆﺗ ـﻤــﺮ ،ﻟـﻜــﻲ ﺗ ـﻌ ــﺰز ﻣﻦ
اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ »زﻳـ ــﻦ« أن رﻋــﺎﻳـﺘـﻬــﺎ
ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻤ ــﺆﺗ ـﻤ ــﺮ أﺗ ـ ــﺖ ﻣ ــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻠــﻖ
ﺣ ــﺮﺻـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ دﻋ ـ ـ ــﻢ وﻣـ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪة
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺘـﻨـﻤــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ أﺑ ـ ــﺮزت ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﺎ
روح اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم
واﻟ ـ ـﺨـ ــﺎص ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ
ﻓــﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت
وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ُ
ﺗ ـﺒ ــﺪي اﻫ ـﺘ ـﻤــﺎﻣــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑــﺄن اﻟﺒﻨﺎء
ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪاد ﻟ ــﻪ ﻫــﻮ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺒﺪران وﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻔﺮع

ﻗﺎل اﻟﺒﺪران» :إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺗﺨﺪم
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء،
وﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮاﺣﺔ
ﻟﻬﻢ وإرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ«.

زﻳﺎدة ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﻌﻤﻼء ﺗﺤﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوﻋﻨﺎ
وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ
ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺒﺪران

اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  VIVAﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ
اﻟـﻤــﺎرﻳـﻨــﺎ ﺑـﺤـﻠـﺘــﻪ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﺗــﺰاﻣـﻨــﺎ ﻣــﻊ اﺣـﺘـﻔــﺎﻟـﻬــﺎ ﺑ ـﻤــﺮور 10
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس
ﻧ ــﺎ ﺻ ــﺮ ا ﻟـ ـﻨ ــﺎ ﺻ ــﺮ ،ور ﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة  VIVAد .ﻣ ـﺤ ـﻤــﻮد
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺒﺪران.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ  VIVAﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺷﺒﻜﺔ
ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﺑﻜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻣﻊ
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ.
ﻓــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ،ﻗ ــﺎل اﻟ ـﺒ ــﺪران» :إن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ وﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺗﺨﺪم ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ وإرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ«.
واﺿﺎف أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﺮب اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﻴﻦ
 VIVAوﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪوا ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻬﻢ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ ،واﻟﺘﻌﺮف ﺑﺸﻜﻞ دوري
ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻌﺮوض واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
وﺗﺎﺑﻊ» :ان زﻳﺎدة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ
ﻓﺮوﻋﻨﺎ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼء م ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ،ﻟﻨﻘﺪم أﻓﻀﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓﻖ أﺣﺪث وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ«.
واردف» :إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺮوع ،ﻓﺈن ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء
 VIVAﻋﻠﻰ رﻗﻢ  102ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  24ﺳﺎﻋﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع وﺣﺘﻰ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﻜﺮام ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ذي ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ«.

»ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ« ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ  ٣٥ﻻﺗﺤﺎد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺷﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ35
ﻻﺗﺤﺎد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺮع اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﺎ« ،ﻣﻦ  22إﻟﻰ  24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
داﻻس ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎس ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟـﺼـﺒــﺎح ،وﺗﻌﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ »ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ« ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮاﻫﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺸﻴﺦ
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺒﺎرزة
واﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،أﻗﻴﻤﺖ ﻋﺪة ﻣﺤﺎﺿﺮات وﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻋــﺪة ﻣــﻮاﺿـﻴــﻊ ﺑ ــﺎرزة ﺑــﺎﻟـﺸــﺎرع اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﻣﺜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.

واﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة ،ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻮﻇﻔﻮ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﻮل
اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺣﻈﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺰاﺋﺮون ﻟﺮﻛﻦ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﺑﻔﺮﺻﺔ دﺧــﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺟﻮاﺋﺰ ﻗﻴﻤﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺬاﻛﺮ
ﺳﻔﺮ وأﺟﻬﺰة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
وﺣﻮل رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم،
ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻴﻨﻴﻨﺞ ﺷﻠﻮت» :ﻧﺤﻦ
ﻧﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ«.
وأﺿـ ــﺎف ﺷ ـﻠــﻮت» :ﻳــﻮﻓــﺮ اﻟـﻤـﻌــﺮض اﻟــﻮﻇـﻴـﻔــﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ
ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻻﺗﺤﺎد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓــﺮﺻــﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻓ ــﺮاد ﺟــﺪد ﻟﻀﻤﻬﻢ إﻟــﻰ ﻓﺮﻳﻖ

اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ ،وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻟﻼﻧﻄﻼق ﻧﺤﻮ
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻣﺸﻮارﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ«.
وﺗﺄﺗﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻻﺗﺤﺎد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺮع
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ ،اﻟﺬي ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟـﻤـﺤـﺘــﺎﺟـﻴــﻦ ،ودﻋ ــﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
وﺗﺸﺠﻴﻊ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.
اﻟـﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺮاﻋــﻲ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ
ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻨﻮي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ان اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻣــﻦ أﻛـﺒــﺮ اﻟــﺪاﻋـﻤـﻴــﻦ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻧ ـﺠــﺎز اﻟ ـﻌــﺮب وإﻧ ـﺠــﺎز اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺜﻘﻴﻔﻬﻢ ﺣﻮل اﻹﺑﺪاع واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ.

»اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﺗﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٨
ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل ﻋﺸﺎء ﺗﻜﺮﻳﻤﻲ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺘﺎرﻳﺦ  29ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 ،2018ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺈﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻛﻴﺎن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻟﻴﺸﻴﻦ »Capital
.«Constellation
وﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ،
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺤـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ
ﻟـﻠـﺘــﺄﻣـﻴـﻨــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﺟــﺎﺋــﺰة
أﻓﻀﻞ ﺷــﺮاﻛــﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻌﺎم
Institutional Investor 2018
«“Allocators’ Choice Award
واﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺸــﺎرﻛـﻬــﺎ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺻـﻨــﺪوق
اﻻﺳ ـﻜ ــﺎ اﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ وﻣــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻧـﻈــﺎم
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎﻋـ ــﺪ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻜ ــﻚ اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪﻳ ــﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ادارة واﺷ ــﺮاف
ﺷﺮﻛﺔ وﻓﺮة ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺨﻄﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﺬي
ﻳﻌﻜﺴﻪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ Capital
 Constellationواﻟ ــﺬي ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ

ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻔ ـﻴــﺰ اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎري ودﻋـ ــﻢ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻔﺮق واﻋــﺪة ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺨﺒﺮات
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺳﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ ﻣﻦ اﻷداء
اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺟﻴﻼ ﺟﺪﻳﺪا
وﻣﺒﺘﻜﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻠﻜﻴﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻷﺧﺮى.
وﺻ ــﺮح ﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ رﺋﻴﺲ
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ ادارة وﻓ ـ ـ ــﺮة ﻧ ـﻴ ــﻮﻳ ــﻮرك
واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮل:
»ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻛﺒﺎر ﻣــﻼك اﻷﺻ ــﻮل ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧـﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ
ﺧ ـﻠــﻖ ﺷ ــﺮاﻛ ــﺎت اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ ذات
ﻗﻴﻤﺔ وﻋﻮاﺋﺪ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣــﺪ ،وذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ .واﻧ ـﻨ ــﺎ ﻫـﻨــﺎ اﻟـﻴــﻮم
ﻓﺨﻮرون ﺑﻘﺒﻮل ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻲ
ﺗﺜﻤﻦ دور اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ«.

»اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺗﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰﺗﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ
ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ )اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻔﻀﻴﺔ( ﻟﻌﺎم  ،2018واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻣﻌﺮض
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﺆﺧﺮا ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ،وﺗﺤﺖ
ﺷﻌﺎر »ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ وإدارة اﻷﺻﻮل«.
وﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺑﺮاﻳﻢ«،
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت أﺣﺪث اﻟﺒﺮاﻣﺞ ذات
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ وإدارة اﻷﺻﻮل وأﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ .واﻋﺘﻤﺪت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ  5رﻛﺎﺋﺰ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة
اﻹﻳﺮادات وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وإدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ.

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ »ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﻧﻢ«
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»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑـ  ٤.٦ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺑﺂﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻦ  ١٦ﺣﺘﻰ  ١٩ﺳﻨﺔ
ﻗﺎل اﻟﺮﻣﻴﺢ إن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ  ٨.٢ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ،وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن ﻳﺘﻢ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺧﻼل أرﺑﻊ
ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ.

أﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ،
أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ
ﻋ ـﻤــﺎن ،ﻣــﻊ ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ ﺟ ـﻬــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗـ ــﻢ ﺗ ــﻮﻗ ـﻴ ــﻊ اﻻﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴ ــﺔ ﺑـﺤـﻀــﻮر
اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎن
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻣﺪﻳﺮة
ﻗـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﺤﺮ اﻟﺮﻣﻴﺢ ،ورﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻮﻧﺎل
ﺳ ـﻴ ـﻨــﺞ .وﺗ ـﻤ ـﺘ ـﻠــﻚ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﺼﺔ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻤﺼﻔﺎة
ً
اﻟ ــﺪﻗ ــﻢ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻛ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ،ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻣﻊ
ﺷــﺮ ﻛــﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ
إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻔﺎة ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
ً
 230.000ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد "اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎري" ﺑـ ـ ـ ــﺄن ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﺟﻬﺎت
اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ﺑﻠﻐﺖ
 4.6ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،ﺑﺂﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺗﻤﺘﺪ ﻣــﻦ  16ﺣﺘﻰ  19ﺳـﻨــﺔ .وﺷــﺎرك
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺑـ ـ ــ 150ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر ﻣ ــﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ،ا ﻟـﺘــﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻌـ ـﻘـ ـﻴـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺗ ــﻮﻗـ ـﻴ ــﻊ
"اﻟﺘﺠﺎري" ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ــﺮﻣ ـﻴ ــﺢ:

"ﺳﺘﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻔﺎة
ً
ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪﻗﻢ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎن ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 230.000
ً
ﺑــﺮﻣ ـﻴــﻞ ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
)ﺣـﺼـﺘـﻬــﺎ  50ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ( وﻣــﺆﺳـﺴــﺔ
ا ﻟـﺒـﺘــﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )ﺣﺼﺘﻬﺎ  50ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ(".
وذﻛﺮت أن "إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﻠﻎ  8.2ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ
أن ﻳـﺘــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻨــﺎء اﻟـﻤـﺼـﻔــﺎة
ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ".
وﺑ ـﻴ ـﻨ ــﺖ اﻟ ــﺮﻣ ـﻴ ــﺢ أن اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻬ ـﻴــﻼت
اﻟـﻤـﻤـﻨــﻮﺣــﺔ ﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوع ﻣ ـﺼ ـﻔــﺎة اﻟــﺪﻗــﻢ
اﺋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﻤ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
)ﺑﻘﻴﻤﺔ  490ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ،وﺗﺴﻬﻴﻼت
ﻣ ـﻤ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت
اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )1430
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ إﻟـ ــﻰ أن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺗـﺴـﻬـﻴــﻼت
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣــﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
واﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻜﻮري ) ،(KEXIMﺑﻘﻴﻤﺔ
 420ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻐﻄﺎة
ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
واﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻜﻮري ) ،(KEXIMﺑﻘﻴﻤﺔ
 180ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻐﻄﺎة
ﺑ ـﻀ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎت ﻣ ـﻤ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )،(UKEF

١٣

اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻄﺮﺣﺎن
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑـ  ٢.٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﺳﺤﺮ اﻟﺮﻣﻴﺢ وﻛﻮﻧﺎل ﺳﻴﻨﺞ

●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻧﻔﻂ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﻨﺼﻮر اﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ ،إن اﻷﻣــﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﻌﺪان ﻟﻄﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  2.4ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر ﺣ ـﺘــﻰ ﻋـ ــﺎم 2024
ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ
ﻋﻦ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪ أﻣــﺲ ،أن ﻫــﺬه اﻷﻣــﻮال
ﺳﺘﺨﺼﺺ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
وﺳﺘﺪﻓﻌﻬﺎ اﻷ ﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣــﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻐﺰو.

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎل
ﺑﻘﻴﻤﺔ  700ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﺗﺴﻬﻴﻼت
ﻣـ ـﻐـ ـﻄ ــﺎة ﺑـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﺎت ﻣ ـﻤ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ " ،"CESCEﺑﻘﻴﻤﺔ  500ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ،و ﺗـ ـﺴـ ـﻬـ ـﻴ ــﻼت ﻣ ـﻤ ـﻨ ــﻮ ﺣ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )890
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻗﺎﻟﺖ إن "اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  32ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ﻣ ــﻦ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ ،ﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺘــﻞ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪارة
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻴﻮي ،اﻟﺬي

اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺣﺼﺔ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ".
وأﻛ ــﺪت اﻟﺮﻣﻴﺢ ﺣــﺮص "اﻟـﺘـﺠــﺎري"
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻌﻴﻪ
اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص ،اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.

وﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاد ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻔ ـﻬــﺎ ﻗ ــﺎل
اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻧﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ  114ﻛــﻢ 2ﻣﺴﻄﺢ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ 26
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻣـﺘــﺮ ﻣـﻜـﻌــﺐ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ وﺟ ــﻮد 70
ﻣﻘﺎوﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ وﺟ ــﻮد أوﻟــﻮﻳــﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ،
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ وزارﺗ ــﻲ اﻷﺷـﻐــﺎل واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﺎء ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎل
ﻟــﻮﺟــﻮد ﻣـﺨــﺰون ﻣــﺎﺋــﻲ ،ﺗﻌﻤﻞ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ،آﻣــﻼ أن ﻳﺘﻢ ﻃــﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺿﺨﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب.

ووﺻﻒ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاق
ﻓﻲ ﻋﺎم  1990ﺑﺄﻧﻪ "واﺣــﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﻜﻮﻛﺐ".

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺎﻧﺪة
ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻨــﺪﺳــﺔ ﻧـ ــﺪى اﻟ ـ ـﻘـ ــﻼف ،إن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺧـﻄــﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ
اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﺎﺷﻢ إﺑﺎن ﻋﺎم  ،1990ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ أن ﻋﺎم 2024
ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪا ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث.
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ أن ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ اﻟـﺘــﺮﺑــﺔ
اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻋﺎم  ،2012ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ أن
ﻫﻨﺎك ﻋﻘﻮدا ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻹﻃ ــﺎر ،وﻫـﻨــﺎك ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
وأﺧـ ــﺮى ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ ،ﺳ ــﻮاء ﻛــﺎﻧــﺖ ﺷــﺮﻛــﺎت
ﻣﺤﻠﻴﺔ أو ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﺘﻢ
ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وأﺷ ــﺎرت اﻟـﻘــﻼف إﻟــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻧﺤﻮ 2.28
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣــﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺮﺑﺔ ﺟﺎﻓﺔ وﺑﺤﻴﺮات
ﻧﻔﻄﻴﺔ .وأﻛﺪت وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺠﺪوﻟﺔ ﺿﻤﻦ
ﺧﻄﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ
ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ .2019

اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺨﺎوف اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﺨﻤﺔ اﻹﻣﺪادات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،أﻣﺲ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺘﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﺬرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ،وﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮي آﺧﺮ.
ً
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻧﺖ  61.14دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  94ﺳﻨﺘﺎ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻏﻼق اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏــﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ 52.44
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ  81ﺳﻨﺘﺎ أو  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺘﻌﺮض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻀﻐﻮط ﺟﺮاء ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺘﺮول
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺎل إن ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺨﺎم زادت  5.4ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓــﻲ  30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إﻟــﻰ  448ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ،ﻓــﻲ ﻣﺆﺷﺮ إﻟــﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ
اﻟﺘﺨﻤﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ،ﺟﺎء اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻮاق
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻣﻊ ﻗﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﺧﻄﺮ ﺗﺒﺎﻃﺆ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق.

وﻗﺎل ﺑﻨﻚ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ إﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ أﺳﻌﺎر ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ وﺧﺎم ﻏﺮب
ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  70دوﻻرا و 59دوﻻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ
.2019
وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ وﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ  72.80دوﻻرا
و 66.10دوﻻرا ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻣﻔﺎوﺿﺎت
وﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣـﻔــﺎوﺿــﺎت اﻹﻧ ـﺘــﺎج ،ﺗﺴﻌﻰ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻹﻗـﻨــﺎع روﺳﻴﺎ
ً
ً
ﺑﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻔﻀﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻊ "أوﺑﻚ" اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻮﻗﻒ
ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺎم ،وﻣﻨﻊ ﺣﺪوث ﺗﺨﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺗﺠﺘﻤﻊ "أوﺑ ــﻚ" ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ اﻟﺨﻤﻴﺲ ،وﻳﻠﻲ ذﻟــﻚ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎء
ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ .وﻟﻤﺤﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،إﻟﻰ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮط
ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﺪﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض أﻛﺜﺮ.

»اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« :ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﻴﺲ
»اﻟﻔﺪراﻟﻲ« ﺗﻌﺰز أداء اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻷﻓﻀﻞ أداء ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺧﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ذﻛـ ـ ـ ــﺮ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ــﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أن اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة
ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻓ ــﻲ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ،اﻧـﻌـﻜـﺴــﺎ ﻋﻠﻰ
أداء أﺳ ــﻮاق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ً
ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﺣﻴﺚ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز
ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.04
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ،ﻣـﺘــﺄﺛــﺮا ﺑ ــﺄداء
ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.58ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﻹﻣ ــﺎرات،
ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ دﺑﻲ وأﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 4.16و 2.69ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷﻓﻀﻞ أداء ﻓﻲ
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺸﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،
ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.33ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ،وﺟــﺎءت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.07ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻄﺮ زﻳ ــﺎدة ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.62ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،
ﺑ ـﻌــﺪ ﻣ ـﻜــﺎﺳــﺐ ﺑـﻠـﻐــﺖ  5ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ
ﺑﻮرز ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.69
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ EGX
 30اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.52ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر"
إﻟﻰ أن اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ
إﻧﻬﺎء ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ،
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺰزت اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل
اﻷﺳ ـﺒ ــﻮع اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬــﺮ ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﺟﻴﺮوم ﺑــﺎول أﻣــﺎم اﻟﻨﺎدي
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎل
ﻓﻴﻬﺎ إن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة "أﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة".
واﻋـﺘـﺒــﺮت اﻷﺳـ ــﻮاق ﻫــﺬا ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
إﺷـ ـ ــﺎرة إﻟـ ــﻰ أن دورة رﻓـ ــﻊ أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ،
وأن اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدات اﻟ ـﺜ ــﻼث اﻟ ـﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2019ﻫــﻲ اﻵن
أﻗﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫ ــﺬا ﺑـﻌــﺪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ
أﻛﺘﻮﺑﺮ ،واﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮح ﻓﻴﻬﺎ أن ﺳﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة "ﻳﺒﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮا" ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ،واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ أﺣ ــﺪ اﻷﺳ ـﺒــﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻟـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻮاق ﺧـ ـ ــﻼل اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
وﺣﻘﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺧﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

اﻟﻤﺆﺷﺮ

٢٢.٢٪٢.١٪٢.١٪١.١٪٠.٥٦٪٠.٥
٪١.٣
٪١.٧
٪١.٨
٪٢.٠
٪٤.١

ﻧﻔﻂ ﺑﺮﻧﺖ
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻷﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ 100
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﻮﻛﺲ اوروﺑﺎ 600
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﺷﻨﻐﻬﺎي
اﻟﺬﻫﺐ
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺆﺷﺮ داو ﺟﻮﻧﺰ  30اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز 500
ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻴﻜﻲ 225
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

 1.30ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻣﻤﺎ
أدى إﻟـ ــﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴــﺺ ﺧ ـﺴــﺎﺋــﺮه ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ إﻟﻰ 4.32
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﻣـ ـ ـ ــﺆﺷـ ـ ـ ــﺮات اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ
اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻟـ ــﻸداء اﻹﻳ ـﺠــﺎﺑــﻲ ﻟﻬﺬا
اﻟﻌﺎم ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد
آﻧـ ــﺪ ﺑ ـ ــﻮرز  500ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  3.24ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ  1.79ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻣــﺆﺷــﺮ داو
ﺟﻮﻧﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  1.68ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﺸﻬﺮ ،ﻟﻴﺼﻞ اﻷداء اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺬﻟﻚ
إﻟﻰ  3.31ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن أداء ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ ﻧـ ــﺎﺳـ ــﺪاك
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ دون أداء اﻷﺳ ــﻮاق
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺳـﺠــﻞ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ
ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ  0.34ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ،ﺣﻴﺚ أﻗﻔﻠﺖ اﻟﺴﻨﺪات
ﻷﺟﻞ  10ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 3.0
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﺧﺘﺒﺎر
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻋﻨﺪ  3.25ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
وﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺎرﻛﻴﺖ ﻟﻤﺪﻳﺮي
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻳــﺎت اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻌــﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻃﻔﻴﻒ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إﻟ ــﻰ  55.4ﻣﻦ
 55.7ﻟـﻠـﺸـﻬــﺮ اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،ﻓ ــﻲ ﺣﻴﻦ
اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ  54.4ﻣﻦ  54.8ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
أﻣـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ إﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ
اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻓـﻘــﺪ اﻧـﺨـﻔــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ
 Stoxx Europe 600ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.14
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻟﺘﺼﻞ
ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮه ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ
 8.14ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
واﻧـ ـ ـﺨـ ـ ـﻔ ـ ــﺾ ﻣ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮ CAC40

اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.76ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ً
ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻓــﻲ ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺆﺷﺮ
داﻛ ــﺲ اﻷﻟ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.66ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷداء ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟـﻌــﺎم ،ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ داﻛﺲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  12.85ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
اﻧـﺨـﻔــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ  CAD40ﺑﻨﺴﺒﺔ
 5.81ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻇــﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻷوروﺑ ــﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺴﺘﻘﺮا
ﻋﻨﺪ  1.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ّأوﻟﻲ،
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إﻟﻰ  -3.9ﻣﻦ -2.7
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﺿـ ـﻌـ ـﻔ ــﺖ ﻣـ ـ ــﺆﺷـ ـ ــﺮات ﻣ ــﺪﻳ ــﺮي
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮ
ﻣ ــﺪﻳ ــﺮي اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﺨــﺪﻣــﺎت
ﻣﺎرﻛﻴﺖ إﻟﻰ  51.5و 53.1ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻣﻦ  52و 53.7ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺘ ــﺬﺑ ــﺬب اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ
ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟـﻘــﺎدم ﻋﻠﻰ  Brexitﻓﻲ
اﻟ ـ ـ ــ 11ﻣ ــﻦ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،إﻟــﻰ
اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮار اﻟ ـﻀ ـﻌ ــﻒ ﻓـ ــﻲ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻟ ـﺒ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ .واﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ
 FTSE 100ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.07ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻟﺘﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ إﻟﻰ 9.20
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻣﻦ  Gfkإﻟﻰ ﻋﻨﺪ  -13ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺮاءة  -10ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ،
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻣــﺎرﻛـﻴــﺖ
ﻟﻤﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ إﻟﻰ
 53.1ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ  51.1ﻟﻠﺸﻬﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ ﻣـ ــﺆﺷـ ــﺮ Nikkei 225

اﻟ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﺑ ـﻌــﺪ اﻻﻧ ـﺨ ـﻔ ــﺎض اﻟ ــﺬي
ﺳﺠﻠﻪ ﻓــﻲ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻣــﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﺑﻌﺾ
ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮه ،ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.96ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
واﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔـ ــﺾ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺗـ ــﺞ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ
اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﺴـﻨــﻮي ﻟـﻠــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻨﺴﺒﺔ أوﻟـﻴــﺔ ﺑﻠﻐﺖ  1.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.0ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﻇـ ـﻬ ــﺮ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ ﻧـﻴـﻜــﻲ ﻟـﻤــﺪﻳــﺮي
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻟﻴﺒﻠﻎ  ،52.2ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 52.9
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إﻟﻰ  42.9ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻗ ــﺮاءة  43.0ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ .ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
أﺧﺮى ،ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ  2.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات  2.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
وﻗ ــﺮاءة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻠﻐﺖ
 2.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ 2019
وﺑـﻌــﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺻـﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎﺗــﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إن اﻟﺘﻮﺗﺮات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وارﺗ ـﻔــﺎع أﺳـﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻳﺒﻄﺂن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﺧﻔﻀﺖ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ  3.5ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
 2019ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 3.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺳﻴﻜﻮن اﻷﺳﻮأ
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ
ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻرﺗﻔﺎع .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﻨﻤﻮ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪل  6.0ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وﻫــﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﺑﻄﺄ ﺧــﻼل  30ﻋﺎﻣﺎ،
ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ أﺳ ــﺎﺳ ــﺎ ﺑـﺘــﺄﺛـﻴــﺮ اﻟــﺮﺳــﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺑــﺎﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي اﻟ ــﺬي ﺗــﺄﺛــﺮت ﺑﻪ
اﻷﺳ ـ ــﻮاق ﺧ ــﻼل ﺷـﻬــﺮ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ ،ﻓــﺈن
اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺷﻬﺪت ﻗﻔﺰة ﻓﻲ
اﻷﺳـﺒــﻮع اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻣﻦ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ.
وﺣﻘﻖ ﻣﺆﺷﺮ  MSCI EMأداء ﻗﻮﻳﺎ
ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،
ﻟﻴﻐﻠﻖ اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗ ـﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ
 4.06ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ
ﻣــﻦ اﻷداء اﻟـﻘــﻮي ﻓــﻲ اﻟﻬﻨﺪ وﺗﺮﻛﻴﺎ
واﻟﺒﺮازﻳﻞ وروﺳﻴﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺳﻮاق
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى.

وﻗ ــﺎل وزﻳ ــﺮ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻧــﻮﻓــﺎك ،ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،إﻧــﻪ ﻋﻘﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ "ﺟﻴﺪا" ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﺳﻴﺠﺮﻳﺎن
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت.
وأﺷـ ــﺎرت اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ إﻟ ــﻰ رﻏـﺒـﺘـﻬــﺎ ﻓــﻲ أن ﺗﺨﻔﺾ "أوﺑـ ــﻚ" وﺣـﻠـﻔــﺎؤﻫــﺎ
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  1.3ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  1.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ "أوﺑﻚ" وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،إن اﻟﺮﻳﺎض ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻮﺳﻜﻮ

ً
»اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ« ﻳﺮﺗﻔﻊ  ٤٣ﺳﻨﺘﺎ

ً
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  43ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ
ً
اﻷول ﻟﻴﺒﻠﻎ  60.95دوﻻرا ﻣﻘﺎﺑﻞ  60.52دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت
ً
اﻻﺛﻨﻴﻦ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺾ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  250إﻟﻰ  300أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ روﺳﻴﺎ
ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺼﻒ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻣﺤﻲ إﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن "أوﺑﻚ" وﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ
ﺳﻴﺘﻮﺻﻠﻮن ﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ﺑﺸﺄن ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ.
وذﻛﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺳﻬﻴﻞ اﻟﻤﺰروﻋﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ردا ﻋﻠﻰ
ﺳ ــﺆال ﺑـﺸــﺄن ﻣــﻮﻗــﻒ روﺳ ـﻴــﺎ ،أن "اﻷﻣ ــﺮ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻌﻤﻞ دوﻣــﺎ
ﺑــﺎﻻﺷ ـﺘــﺮاك ﻣــﻊ زﻣــﻼﺋ ـﻨــﺎ" ،ﻓــﻲ وﻗ ــﺖ ﻗ ــﺎل ﻣـﺼــﺪر ﻣـﻘــﺮب ﻣــﻦ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ" :ﻻ أﺣﺪ ﻳﺘﻮق إﻟﻰ اﻟﺨﻔﺾ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة .اﻟﻘﺪر اﻷﻛﺒﺮ
ﻣــﻦ اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓــﻲ إﻧـﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻧــﺮاه ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .أوﺑــﻚ وروﺳﻴﺎ
ﺳﺘﻜﻮﻧﺎن ﺣﺬرﺗﻴﻦ ﺟﺪا".
وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ روﺳﻴﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة ﻣﻨﺘﺠﻲ
اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة .واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ أي ﻣﺒﺎدرة
ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺸﺪدة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎر وﺗﺸﻈﻲ
ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ.
)روﻳﺘﺮز(

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺗﺰور ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﺎق اﻟﻤﺸﻲ
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 3978اﻟﺨﻤﻴﺲ  6دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018م  28 /رﺑﻴﻊ اﻷول 1440ﻫـ

ﺗﻘﺪم ﺟﻬﺎت ﻋﺪة دﻋﻤﻬﺎ
ﻟﺴﺒﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﻲ ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ﻟﻠﻬﻮاة.

زارت اﻹدارة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ا ﻟـﺨــﺎص ﺑﺴﺒﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﻲ ،ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﻟﺴﺒﺎق ﺑﻌﺪ ﻏﺪ.
وﻗــﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﺷﻴﺨﺔ اﻟﺒﺤﺮ ،وا ﻟــﺮ ﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
– اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺻــﻼح اﻟﻔﻠﻴﺞ ،وﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ  -اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎن اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮزوق ،واﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن ،واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻤﺎد اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ ،ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وﺳﻂ ﺣﻀﻮر ﻻﻓﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.
وﻛــﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ،واﻃﻠﻌﺖ اﻻدارة ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق ،واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ،
وﻣﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.
وﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻣـﻘــﺮ ﺳ ـﺒــﺎق ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻠﻤﺸﻲ ﻓﻲ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻋﺪة اﻟﺴﺒﺎق ،ﺣﺘﻰ
اﻟﻴﻮم ،ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا ﺣﺘﻰ  9ﻣﺴﺎء ،ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل اﻟــﺪﻓـﻌــﺔ اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻻﺳﺘﻼم ﻋــﺪة اﻟﺴﺒﺎق ﻟﻠﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ  1ﻇﻬﺮا
ﺣﺘﻰ  9ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ،وﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.
وأﺗﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﻮم اﻟﺴﺒﺎق ،ﻛﻤﺎ
أﻋﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺧﺘﺎﻣﻴﺎ ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺟﺂت واﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﺮار ﻛﻞ ﻋﺎم ،ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ ﺳﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرﺗﻲ ﻧﻴﺴﺎن ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ

»ﺑﻴﺘﻚ« :ﺧﺼﻢ  ٪١٠ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻮزات
ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻨﺎدق
أﻃﻠﻖ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
)ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ( ،اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮارا ﻓ ــﻲ رﻳ ــﺎدﺗ ــﻪ
ﺑـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺄة ﻋ ـ ـﻤـ ــﻼﺋـ ــﻪ ،وﻣ ـﻨ ـﺤ ـﻬ ــﻢ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة وﻣﻤﻴﺰة،
واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت
واﻟ ـﻌ ــﺮوض اﻟـﺤـﺼــﺮﻳــﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ،
ﻋﺮﺿﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﺣﺎﻣﻠﻲ
ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت »ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ« اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ
وﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺼﻢ
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻮزات ﺗﺬاﻛﺮ
اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻔﻨﺎدق ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ kw.almosafer.
 comأو ﻋ ـﺒــﺮ ﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ اﻟـﻤـﺴــﺎﻓــﺮ
.ALMOSAFER
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻧـ ــﺎﺋـ ــﺐ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ »ﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻚ« ﻧ ـ ـﻤ ـ ــﺮ ﻳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﻦ:
»اﺳـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻌ ــﺮﻧ ــﺎ ﺣـ ــﺎﺟـ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء
ﻟﻌﺮوض ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﺠﺰ
ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻔﻨﺎدق ،وﻫــﻮ ﻣﺎ
دﻓﻌﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ )اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ(
ﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺢ ﻋ ـﻤ ــﻼﺋ ـﻨ ــﺎ  10ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
ﺧﺼﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻮزاﺗﻬﻢ«.
وأﺿﺎف ﻳﺎﺳﻴﻦ» :ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة
ﻟﻴﺴﺖ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﻓﺒﻴﺘﻚ
ﻻ ﻳـﻘــﻒ ﻋـﻨــﺪ ﺣــﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ
اﻟـ ـﻌ ــﺮوض واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰات ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ
ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺎﺗــﻪ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ وﻣـﺴـﺒـﻘــﺔ
اﻟﺪﻓﻊ ،وﻫــﺬا ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻫـﺘـﻤــﺎﻣـﻨــﺎ ﺑــﺎﻟـﻌـﻤـﻴــﻞ ،وأﺣ ــﺪ أﻫــﻢ
ﻣ ـﺤــﺎور اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
أرﻗﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓﻖ
أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻋﺮوض »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼﺋ ــﻪ ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻰ زﺧـ ـﻤ ــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا،
وﺗ ـﺸ ـﻬ ــﺪ إﺷـ ـ ـ ــﺎدة وﺗ ــﺮﺣ ـﻴ ـﺒ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ،ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻬــﺪا ﺑــﺄﺿ ـﺨــﻢ

ﻧﻤﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ

ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗـﺴــﻮﻳـﻘـﻴــﺔ ﺑـﻤـﻨــﺢ ﺟﻤﻴﻊ
ﻋـ ـﻤ ــﻼء »ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ« ﺧـ ـﺼ ــﻢ  40ﻓــﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺠﺮ »ا ﻳ ــﺲ ﺳﺘﻮر«
ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮض
اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ  10أﻣـﻴــﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛــﻞ دﻳـﻨــﺎر ﻋﻨﺪ اﺳـﺘـﺨــﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ
»ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ﻧـ ـ ــﺎدي اﻟـ ــﻮاﺣـ ــﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘــﺔ
اﻟــﺪﻓــﻊ ﻟــﺪى ﺳﻔﺮﻳﺎت اﻻﺳـﻄــﻮرة،
وﺧ ـﺼ ـﻤ ــﺎ ﻟ ـﻐ ــﺎﻳ ــﺔ  15ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ﻋـﻠــﻰ رﺣـ ــﻼت اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎت »ﺑﻴﺘﻚ«
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ وﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ
ﻧ ـ ــﺎدي اﻟـ ــﻮاﺣـ ــﺔ« ﻣـﺴـﺒـﻘــﺔ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ،
وأﻳﻀﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻤﻼء ﺧﺼﻤﺎ 50
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗـﻴـﻤــﺔ ﻛ ــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
أﺳـ ــﻮاق  Trolleyﻋـﻨــﺪ اﺳـﺘـﺨــﺪام
 ،KFH Walletو ﻏ ـﻴــﺮ ﻫــﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
اﻧﻔﺮد »ﺑﻴﺘﻚ« ﺑﺈﻃﻼﻗﻬﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
ﻫـﻨــﺎك اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت ﻓﻲ
ﺟﻌﺒﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ.
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اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻗﻴﻤﺔ وﻣﻔﺎﺟﺂت وﺳﺤﻮﺑﺎت ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.
وﺗﻘﺪم ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﺒﺎق ،وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ﻟﻠﻬﻮاة.
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ  7:30ﺻﺒﺎح ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ،اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﻼﻧﻄﻼق ﻋﻨﺪ  8:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻣﻊ ﺳﺒﺎق اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ

»اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﻳﻮﻇﻒ  ٣٧٧ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﻗ ـﻴــﺎدة
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ
وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻤﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻗــﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ
 377ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم وإدارات اﻟﺒﻨﻚ.
وﺗـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﺷـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎدرة
وﺗ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﺑ ـﺸ ــﺄن
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،ﻳ ــﺪﻋ ــﻢ ﺑـﻨــﻚ
اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺮؤﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل
ﺗـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺐ واﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
وﺗــﻮﻇـﻴــﻒ اﻟ ـﻜــﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻛﻮﻳﺖ أﻓﻀﻞ وأﻛﺜﺮ ازدﻫﺎرا،
وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻫﺐ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻣﻨﺢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﺮﺻﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ وﻣﺴﺎرﻫﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وﺻـ ــﺮﺣـ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮة اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮارد اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟـ ـ ــﺪى ﺑـﻨــﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺳﻠﻤﻰ اﻟﺤﺠﺎج» :ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ
ﺗﻤﺤﻮرت رؤﻳﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺣﻮل
أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ أﻧﺠﺰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ
ﻣ ــﺪى اﻷﻋـ ــﻮام اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ واﻹرﺷ ـ ــﺎد
اﻟـ ــﻮﻇ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﻲ ،ﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎن ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ
إﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻧـ ــﺎت وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺪرات ﻣــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ـﻨــﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ،ﺑــﺪء ا
ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ أﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎل ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ،إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ
وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎرات اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ
ﻟ ـﺨ ـﻠــﻖ ﻋ ـﻤــﺎﻟــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣـﺤـﺘــﺮﻓــﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺠـ ــﺎل ،وﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

»ورﺑﺔ« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ«
اﻟﺸﻬﺮي واﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﻴﻮم

ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
إﺛ ــﺮاء اﻟـﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻤﻮاﻫﺐ
وﻃﻨﻴﺔ ،ﻛﻠﻨﺎ ﻓﺨﺮ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮاﻫﺐ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ﻣ ــﺮاﺣ ــﻞ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺤﺠﺎج» :ﻳﻔﺨﺮ ﺑﻨﻚ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺒﻠﻎ
 72.5ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﺣ ـﺘــﻰ ﺗــﺎرﻳ ـﺨــﻪ،
ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺖ إدارة ا ﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮارد
ا ﻟـﺒـﺸــﺮ ﻳــﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺎت
اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ،وﻓ ــﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻲ وﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ«.
وﺗـ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺖ» :ﺗـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬه

»اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« ﺗﺮﻋﻰ
»اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺘﺮﻛﻲ«
ﻓﻲ اﻷﻓﻨﻴﻮز
أﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﻮط اﻟ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان
ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،رﻋﺎﻳﺘﻪ »اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﺘﺮﻛﻲ« ،اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔـ ــﺎرة اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ وﺳ ـ ـ ــﻮق ﺳـ ـﻔ ــﺮ ،ﻓــﻲ
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻊ اﻷﻓ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮز ﻣ ـ ــﻦ 8-6
اﻟﺠﺎري.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﺰوار ،ﺣﻴﺚ
ﻳـﺴـﺘـﻀـﻴــﻒ اﻟ ـﻔ ــﺮﻗ ــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ
 ،Cagman Ensembleﻳــﻮم
ً
ﻣﺴﺎء،
اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ  1إﻟــﻰ 4
ً
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم ﻋﺮوﺿﺎ راﺋﻌﺔ
وﻣ ـﺴ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺳـﻴـﺴـﺘـﻤـﺘــﻊ
اﻟ ــﺰوار ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ أﺷﻬﻰ
اﻷﻃﺒﺎق واﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ DO
 ،& COوﻫــﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻃﻌﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮات »اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ«،
اﻟـ ـﺤ ــﺎﺋ ــﺰة ﺟـ ــﻮاﺋـ ــﺰ .وﺳ ـﻴ ـﻘــﺪم
ﺷﻴﻒ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ أﻓﻀﻞ
وأﺷـﻬــﻰ اﻟﻨﻜﻬﺎت ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷذواق.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎُ ،ﺗ ﱢ
ﺠﺴﺪ رﻋﺎﻳﺔ
»اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮط اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺔ« ﻟﻠﺤﺪث
أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ،
واﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﺳ ــﻮق ﺳﻔﺮ،
وﻫﻮ ﻣﺘﺠﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻪ
أﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻓ ــﺮﻳ ــﻦ ،ﺳـ ــﻮاء
ﻛﻌﺎﺋﻠﺔ أو أﻓﺮاد.
ﻳﻘﻊ ﺳﻮق ﺳﻔﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ
اﻷﻓ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮز ،وﻳ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻧ ـﺼــﺎﺋــﺢ
ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،وﻳﻌﺮض
ﺑ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺎت ﺗـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎء
اﻟـﻌـﻄــﻼت ،واﻟـﺘــﺄﻣـﻴــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ،وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات،
وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﺼﺪار رﺧﺺ
اﻟﻘﻴﺎدة ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻧــﻪ ﻳﻮﻓﺮ
ً
ً
ً
ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﺒ ــﺎ ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎ ﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺎ
ﻟـ«اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ«.

ﺳﻠﻤﻰ اﻟﺤﺠﺎج

اﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺎت إﻟ ــﻰ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳـﺒــﻞ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ،
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮات وإﺗ ــﺎﺣ ــﺔ اﻟ ـﻔــﺮص

ﻧﻔﺲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟـﺒــﺪاﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة اﻟـﺨـﻀــﺮاء ،واﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺸﻮﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﻣﺒﻨﻰ  KPCﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺒﻠﻎ  11ﻛﻠﻢ.

اﻟـﺘــﺪرﻳـﺒـﻴــﺔ واﻟـﺘــﺄﻫـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻟــﺪﺧــﻮل
ﺳـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ،وأﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم ﺑـﺠــﺰﻳــﻞ
اﻟـ ـﺸـ ـﻜ ــﺮ ﻟـ ـﻬ ــﻢ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺛ ـﻘ ـﺘ ـﻬ ــﻢ ﺑـﻨــﺎ
ﻛﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻣﻮﺟﻬﻴﻦ ﻟﻸﺟﻴﺎل
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺎﺑ ــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ
ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ«.
وﻳـﻠـﺘــﺰم ﺑـﻨــﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎ
ﺗ ــﺎﻣ ــﺎ ﺑ ــﺪﻋ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮادر اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
وﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺟـ ـﻬ ــﻮد اﻟ ـﺘ ــﻮﻃ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺎص ،ﻣـ ـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻬﻢ آ ﻓــﺎق
اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـﻌــﺮﻓـﺘـﻬــﻢ وﻣ ـﻬــﺎراﺗ ـﻬــﻢ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓ ــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ أداء ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻼد.

ﻳ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺮي ﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻚ ورﺑ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺳﺤﻮﺑﺎﺗﻪ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗـﺘـﻀـﻤــﻦ :ﺳ ـﺤــﺐ ﺣـﺴــﺎب
اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﺸﻬﺮي ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺳـ ـ ـﺤ ـ ــﺐ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺒ ـﻠ ــﺔ
اﻷﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮﻋـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ
واﻷرﺑ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻦ ،اﻟـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎدﻳ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮة ﻣ ــﻦ
ﻇﻬﺮ اﻟـﻴــﻮم .وﻳﺘﻢ إﺟــﺮاء
اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ وﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﻲ
اﻟﺒﻨﻚ.
ﻳـﻤـﺜــﻞ »اﻟـﺴـﻨـﺒـﻠــﺔ« اﻟـﺨـﻴــﺎر اﻷﻣـﺜــﻞ
ﻟـﻜــﻞ اﻟــﺮاﻏـﺒـﻴــﻦ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣ ــﻮال وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋــﻮاﺋــﺪ ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﺛــﺎﺑـﺘــﺔ ﻋﻠﻰ
أرﺻﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮص ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻌﺎم.
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻃﻮال
ّ
ً
وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﺆﻣﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ ﻓﺮص ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺮﺑﺢ ،ﻋﻤﻞ »ورﺑﺔ«
ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻄﻮرات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻗﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﻌﻤﻼء.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ«؛ زﻳﺎدة ﻋﺪد
اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ،ﻋﺒﺮ إﺿﺎﻓﺔ ﺳﺤﺐ أﺳﺒﻮﻋﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮي،
ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ أﻟــﻒ دﻳـﻨــﺎر ﺗــﺬﻫــﺐ إﻟــﻰ  5راﺑـﺤـﻴــﻦ ،وﻳـﺘــﻢ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮم
اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ
ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻜﺒﺮى ،ﺑﺤﻀﻮر وإﺷﺮاف ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ »اﻟﺘﺠﺎرة«،
واﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻬﺎ  30أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ  4راﺑﺤﻴﻦ:
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ  10آﻻف دﻳﻨﺎر ،ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ راﺑﺤﻴﻦ
اﺛﻨﻴﻦ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  5آﻻف ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ راﺑﺤﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ أﻳﻀﺎ.
وﺑﺬﻟﻚ ،ﻳﻜﻮن »ورﺑﺔ« زاد ﻋﺪد اﻟﺮاﺑﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ إﻟﻰ
 24ﻓﺎﺋﺰا ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ،ﻛﻤﺎ زاد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ  30إﻟﻰ
 50أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮص اﻟﺮﺑﺢ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻴﻞ
ﻓﺮﺻﺔ دﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ  10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن »ورﺑﺔ« أﻃﻠﻖ ﺣﺪﻳﺜﺎ ودﻳﻌﺔ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﺑﻌﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺼﻠﻮن
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص رﺑﺢ ﻓﻲ ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ.

 Ooredooﺗﺤﺼﺪ  ١٨ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺟﻮاﺋﺰ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ »ﺳﺘﻴﻔﻲ« ٢٠١٨
ﻓﺎزت  Ooredooﺑـ  15ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺟﻮاﺋﺰ
اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ »ﺳـﺘـﻴـﻔــﻲ«  2018و 3ﺟــﻮاﺋــﺰ
»ﺳﺘﻴﻔﻲ« ﻟﺴﻴﺪات اﻷﻋﻤﺎل .وﻳﻘﺎم ﺣﻔﻞ ﺟﻮاﺋﺰ
ﺳﺘﻴﻔﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻹﻧﺠﺎزات واﻹﺳﻬﺎﻣﺎت
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺼﻮﻻ ﻋﻠﻰ
اﻷﻟﻘﺎب ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺟﻮاﺋﺰ ﺳﺘﻴﻔﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ  Ooredooﺑـﺤـﺼــﻮﻟـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﻟﻘﺐ
»ﻏﺮاﻧﺪ ﺳﺘﻴﻔﻲ« ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺘــﻮاﻟــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳـﺘــﻢ ﻓـﻴــﻪ ﺗـﻜــﺮﻳــﻢ  Ooredooﻓﻲ
ﺟﻮاﺋﺰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺒﻨﻲ ﻣـﻤــﺎرﺳــﺎت اﻻﺑـﺘـﻜــﺎر ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻷﻋـﻤــﺎل
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻬﺞ ﻗــﻮي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻓﺮاده.
وﺣﺼﻠﺖ  Ooredooﻋﻠﻰ  5ﺟﻮاﺋﺰ ﺳﺘﻴﻔﻲ
ذﻫﺒﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺟــﺎﺋــﺰة »أﻓـﻀــﻞ ﻣﻨﺘﺞ أو
ﺧــﺪﻣــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎم« ﻹﻃــﻼﻗـﻬــﺎ ﺷﺒﻜﺔ
ً
ً
 5Gﺗﺠﺎرﻳﺎ ،وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻹﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد
اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺎت رﻗ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ .وﺣـﺼـﻠــﺖ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ذﻫﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﻟـ«أﻓﻀﻞ
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم« وذﻟــﻚ ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺔ
»اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ« اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ Ooredoo
أﺷــﺮﻛــﺖ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣــﻦ اﻷﺷﺨﺎص
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﻤﻤﺘﻌﺔ
واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
ً
وﻓﺎزت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺠﺎﺋﺰﺗﻴﻦ ذﻫﺒﻴﺘﻴﻦ أﻳﻀﺎ،
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛــﻞ ﻣــﻦ  Ooredooا ﻟـﺠــﺰا ﺋــﺮ
ﻓــﻲ ﻓﺌﺔ »ﺟــﻮاﺋــﺰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟ ـﺠــﻮال«،
وذ ﻟ ــﻚ ﻋــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ Haya! Chiche
و Ooredooاﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺌــﺔ »أﻓ ـﻀ ــﻞ إدارة
اﺗﺼﺎﻻت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم« ،ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﺠﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ.
وﺣﺼﻠﺖ ُ Ooredooﻋﻤﺎن أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
ﺳﺘﻴﻔﻲ ذﻫﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ »إﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة« ،وذﻟﻚ
ﻹﻃﻼﻗﻬﺎ ﺣﺎﺿﻨﺎت أﻋﻤﺎل ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺪات،
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ  Ooredooﻟﺪﻋﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة.
وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻹﻧ ـﺠ ــﺎز ،ﻗ ــﺎل اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  Ooredooاﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد
آل ﺛﺎﻧﻲ» :ﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء ﺑﻬﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﻢ ،وﻻ
ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻓﻮزﻧﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻌﻜﺲ

ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻟﺸﺮﻛﺔ  Ooredooﻳﺘﺴﻠﻤﻮن اﻟﺠﻮاﺋﺰ
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﺠﻬﻮدﻧﺎ وﻗﺪراﺗﻨﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل
ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓ ــﻲ إﺛـ ــﺮاء ﺣ ـﻴــﺎة اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻬﺎ«.
ﻛﻤﺎ ﻓ ــﺎزت  Ooredooﺑ ــ 10ﺟــﻮاﺋــﺰ ﺳﺘﻴﻔﻲ
ﻓ ـﻀ ـﻴــﺔ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة »أﻓـ ـﻀ ــﻞ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم« وﺟﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ اﺑﺘﻜﺎر ﻓﻨﻲ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم« اﻟﺘﻲ ﻓﺎزت ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ Ooredoo
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أوﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات ﺷﺒﻜﺔ .5G
واﺷﺘﻤﻠﺖ ﺟﻮاﺋﺰ ﺳﺘﻴﻔﻲ اﻟﻔﻀﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻲ ﻓﺎزت ﺑﻬﺎ  Ooredooﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ
ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم« ،و«أﻓﻀﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم« ﻋﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Indonesia Belajarﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ،
و«أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻗ ـﺴــﻢ ﺧــﺪﻣــﺔ ﻋ ـﻤــﻼء ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎم« ﻟـ
 Ooredooﻣﻴﺎﻧﻤﺎر» ،وأﻓـﻀــﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ
اﻧﺘﺸﺎرا ﺧﻼل اﻟﻌﺎم« ﻟﺤﻤﻠﺔ  Migaloﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ،
و«أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم«
ﻟﺸﺒﻜﺔ  4.5Gﻣﻦ إﻧﺪوﺳﺎت .Ooredoo
ﻛ ـﻤــﺎ ﺣ ـﺼ ــﺪت  Ooredooاﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺟــﺎﺋــﺰة
ﺳﺘﻴﻔﻲ اﻟﻔﻀﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ »أﻓﻀﻞ ﺣﻤﻠﺔ اﺗﺼﺎﻻت أو
ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم« ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻹﻃﻼق
.iPhone X
وﻓــﻲ ﺣﻔﻞ ﺗــﻮزﻳــﻊ ﺟــﻮاﺋــﺰ ﺳﺘﻴﻔﻲ ﻟﺴﻴﺪات

اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ،ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻜــﺮﻳــﻢ ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮات ﻓﻲ
 Ooredooﻷداﺋـ ـﻬ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ .ﻓ ـﻘــﺪ ﺣﺼﻠﺖ
ﻫﺘﺎر ﺛﺎﻧﺖ زﻳــﻦ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻓــﻲ  Ooredooﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ،ﻋﻠﻰ ﺟــﺎﺋــﺰة ﺳﺘﻴﻔﻲ
اﻟﻔﻀﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ »أﻓﻀﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺧﻼل اﻟﻌﺎم«،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺷﻴﻤﺎء اﻟﻨﺠﺪي ،رﺋﻴﺴﺔ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻓﻲ  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﺳﺘﻴﻔﻲ اﻟﻔﻀﻴﺔ ﻟـ »اﻣﺮأة اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ«.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ  Ooredooﺑـ  3ﺟﻮاﺋﺰ ﺳﺘﻴﻔﻲ
ﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺟﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت
ﻋــﺎﻣــﺔ /ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧــﻼل اﻟـﻌــﺎم« ﻋــﻦ ﺣﻤﻠﺔ إﻃــﻼق
ﺷﺒﻜﺔ  5Gﻓــﻲ ﻗـﻄــﺮ وﺟ ــﺎﺋ ــﺰة »اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻷﻛـﺜــﺮ
اﺑـﺘـﻜــﺎرا ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌــﺎم« ﻟ ـ ــ Ooredooاﻟـﻤــﺎﻟــﺪﻳــﻒ،
ﻟﺮؤﻳﺘﻬﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ إﻟــﻰ دوﻟــﺔ رﻗﻤﻴﺔ
واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺮودﺑﺎﻧﺪ  4Gﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺟﺰر اﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ.
وﻓـ ـ ـ ــﺎزت  Ooredooﻣ ـﻴ ــﺎﻧ ـﻤ ــﺎر ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة
اﻟـﺒــﺮوﻧــﺰﻳــﺔ ﻟ ـ »أﻓـﻀــﻞ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧــﺪﻣــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم« ﻋﻦ  ،M-Pitesanوﻫﻮ ﺣﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋـﺒــﺮ اﻟ ـﺠ ــﻮال ﻳ ـﺨــﺪم اﻷﻓ ـ ــﺮاد اﻟــﺬﻳــﻦ ﻻ
ﻳﺘﻤﻠﻜﻮن ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺑﻨﻜﻴﺎ ،وﻳﺪﻋﻢ ﻫﺪف ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﻣﺘﺎﺣﻒ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
ﺗﻨﻘﻠﻚ إﻟﻰ ﻋﺒﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﺼﺮي ...إﻃﻼق ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﺠﻮال ﺑﻴﻦ آﺛﺎر
اﻷﻗﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎرة.
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اﻧﻄﻼق اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
»ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺮح« ...ﺟﺴﺮ ﺗﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻓﺎﺗﺤﺔ
ﻣﺆﺗﻤﺮات وورش.
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ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ
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ﺗﺤﻀﺮ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻫﺪى ﺣﺴﻴﻦ
أﺟﻤﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ وﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻹذاﻋﻴﺔ
اﻟﺮاﻫﻦ ،وﻗﺪﻣﻮا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺛﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺔ.

»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ« ﺗﻔﺎﺟﺊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻌﻮدة
»«La Casa De Papel

ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﺗﺸﻮﺑﺮا

راﻣﻲ ﻣﺎﻟﻚ

ﻛﻴﻔﻦ ﻫﺎرت

ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﺆﻟﺆة زﻳﻨﺖ ﻓﺴﺘﺎن
ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﺗﺸﻮﺑﺮا

ﻫﺎرت ﻳﻘﺪم ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺟﻮاﺋﺰ أوﺳﻜﺎر ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ

»«Bohemian Rhapsody
ﻳﺤﻘﻖ  ٥٤١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﺗﺸﻮﺑﺮا ،أﻣﺲ اﻷول،
ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻷوﻟﻰ ﻟﻔﺴﺘﺎن زﻓﺎﻓﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻮر
ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﺑـ"إﻧﺴﺘﻐﺮام".
ُ
وﻗﺎﻟﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ،إن اﻟﻔﺴﺘﺎن زﻳﻦ ﺑﻤﻠﻴﻮﻧﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻠﺆﻟﺆ ،ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻞ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﺣﺔ  23ﻣﺘﺮا ،وﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ دار راﻟﻒ ﻟﻮرﻳﻦ اﻟﺸﻬﻴﺮة.
ُﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن ﺗ ـﺸــﻮﺑــﺮا اﺣـﺘـﻔـﻠــﺖ أﺧ ـﻴ ــﺮا ﺑــﺰﻓــﺎﻓـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻄــﺮب
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﻴﻚ ﺟــﻮﻧــﺎس .وﻗــﺪ أﻗــﺎم اﻟﻨﺠﻤﺎن ﺣﻔﻠﻴﻦ ﻟﻠﺰﻓﺎف؛
اﻷول وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺤﻔﻞ اﻵﺧﺮ ﻫﻨﺪوﺳﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

ﺳﻴﻘﺪم اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﻴﻔﻦ ﻫﺎرت اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺤﺎدي واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ
ﻟﺠﻮاﺋﺰ أوﺳﻜﺎر اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞُ .
وﻗﺎل اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻔﻜﺎﻫﻲ ﻋﺒﺮ "إﻧﺴﺘﻐﺮام"" :أﺳﺄل ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ
إذا ﻛﻨﺖ ﺳﺄﻗﺪم ﺣﻔﻞ أوﺳﻜﺎر ﻳﻮﻣﺎ ،وﻛﺎن ﺟﻮاﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام أن
ذﻟﻚ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻤﻤﺜﻞ".
وأﺿــﺎف" :أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﺪا ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﺣﻞ ،وﺳﺄﻗﺪم ﺣﻔﻞ
اﻷوﺳ ـﻜــﺎر" .وﻗــﺪم اﻟﺤﻔﻠﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ اﻟﻔﻜﺎﻫﻲ ﺟﻴﻤﻲ ﻛﻴﻤﻴﻞ.
وﺗﺎﺑﻊ ﺣﻔﻞ ﻋﺎم  2018ﻧﺤﻮ  26.5ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻓﻘﻂ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ 43
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻋﺎم .2014
)أ ف ب(

ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻠﻢ  Bohemian Rhapsodyإﻳﺮادات وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 541
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻨﺬ ﻃﺮﺣﻪ ﻓــﻲ  2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ .واﻧﻘﺴﻤﺖ
اﻹﻳـ ـ ــﺮادات ﺑـﻴــﻦ  164ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر داﺧ ــﻞ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،و 376ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ راﻣﻲ ﻣﺎﻟﻚ ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ :ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﺎزﻳﻠﻮ ،ﻣﺎﻳﻚ
ﻣﺎﻳﺮز ،واﻳﺪان ﺟﻴﻠﻦ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج ﺑﺮﻳﺎن ﺳﻴﻨﺠﺮ ،وﺗﺄﻟﻴﻒ أﻧﺘﻮﻧﻲ
ﻣﻜﺎرﺗﻦ ،وﺑﻴﺘﺮ ﻣﻮردﺟﺎن.
وﺗــﺪور أﺣــﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﺮﻳﺪي ﻣﻴﺮﻛﻮري ﻋﻀﻮ
ﻓﺮﻳﻖ  ،Queenوﺗﺤﺪﻳﻪ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮﻗﺔ واﺣﺪة
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻔﺎﻧﺘﺎزﻳﺎ
««Mortal
Mortal Engines
واﻟﻤﻐﺎﻣﺮات »Engines

ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ »«La Casa De Papel
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺠﺰء
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻷﺷﻬﺮ "La Casa
."De Papel
وﺣ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﺨ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮة اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎرة ﻟ ـﻜ ــﻞ ﻋ ـﺸــﺎق
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺸﻬﻴﺮ ،وﺧﺎﺻﺔ أن اﻷﺣﺪاث
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة ،إﻻ أن ُﺻﻨﺎع اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺮروا اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮة وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﺟ ــﺰاء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ
دراﻣ ـﻴــﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ ،ووﺻـﻔـﻬــﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧ ــﺮ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ
اﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺒﻬﻢ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ،
وﻋﺪم ﺗﺸﺒﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰأﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ.

اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة اﻷﻛﺒﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻇﻬﻮر اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺑﻴﺪرو
أﻟــﻮﻧ ـﺴــﻮ ،ﺻــﺎﺣــﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﺑــﺮﻟ ـﻴــﻦ" ،أﺣ ــﺪ أﻫــﻢ
ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰأﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ،
و ﺧــﺎ ﺻــﺔ أن ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ
ﺑﻮﻓﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻔﺠﺮ
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺮوب أﻓﺮاد اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ أﺳﻄﻮري ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﺧــﺮاج وﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻨﺎن ﺑﻴﺪرو أﻟﻮﻧﺴﻮ.

 ٨ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻟﻔﻴﻠﻢ »»«Captain Marvel

ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻫﻴﺮا ﻫﻴﻠﻤﺮ وإﺧﺮاج ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن رﻳﻔﻴﺮز

ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﺸﺎق أﻓﻼم اﻟﻔﺎﻧﺘﺎزﻳﺎ واﻟﻤﻐﺎﻣﺮات أﺣﺪث ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺨﺮج ﺑﻴﺘﺮ ﺟﺎﻛﺴﻮن ،وﻫﻮ ﻓﻴﻠﻢ
» ،«،«Mortal Enginesاﻟﺬي ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻫﻴﺮا ﻫﻴﻠﻤﺮ ،وﻳﺘﺼﺪى ﻹﺧﺮاﺟﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن
رﻳﻔﻴﺮز ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻷوﻟﻰ.
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ دور اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻔﺎﻧﺘﺎزﻳﺎ
وا ﻟـﻤـﻐــﺎ ﻣــﺮات " ،"Mortal Enginesأ ﺣ ــﺪث أ ﻋـﻤــﺎل
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ــﺞ واﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺮج اﻟـ ـﺤ ــﺎﺋ ــﺰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻷوﺳـ ـﻜ ــﺎر
ﺑﻴﺘﺮ ﺟﺎﻛﺴﻮن ،ﺣﻴﺚ ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ
ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول اﻷوروﺑـﻴــﺔ
ﻣﺴﺎء ﻏﺪ.
وﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻮل اﻣﺮأة ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺗﺪﻋﻰ
"ﻫﻴﺴﺘﺮ ﺷﻮ" ،ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ
ﻳﻘﻮد ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
و ﻳـﺸــﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم،
ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻴﺮا ﻫﻴﻠﻤﺮ ،ﻫﻴﻮﺟﻮ وﻳﻔﺰ ،روﺑﺮت ﺷﻴﻬﺎن،
ﺳـﺘـﻴـﻔــﻦ ﻻﻧـ ــﺞ ،ﻟـﻴـﻠــﻲ ﺟ ـ ــﻮرج ،وﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴـﺘــﻪ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻋﻦ رواﻳﺔ
ﺗـﺤـﻤــﻞ ﻧـﻔــﺲ اﻻ ﺳ ــﻢ ﻟ ـﻠــﺮوا ﺋــﻲ اﻹ ﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي ﻓﻴﻠﻴﺐ
رﻳﻒ ،ﻃﺮﺣﺖ ﻋﺎم .2001
وﻳﻌﺪ " "Mortal Enginesاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﺧﺮاﺟﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﺮﻳﺴﺘﻴﺎن رﻳﻔﻴﺮز ،اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
اﻷوﺳﻜﺎر ﻷﻓﻀﻞ ﻣﺆﺛﺮات ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻤﻪ "King
 "Kongﻋﺎم  ،2005وﻳﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض
اﻷ ﻣـﻴــﺮ ﻛــﻲ  14دﻳﺴﻤﺒﺮ ا ﻟ ـﺠــﺎري ،و ﻣــﻦ ا ﻟـﻤـﻘــﺮر أن
ﻳﻌﺮض ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ " ،"3Dﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ
"."Imax
ﻛ ـﻤ ــﺎ ُر ﺷـ ـ ــﺢ إ ﻋـ ـ ــﻼن ا ﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻟ ـﺠ ــﺎ ﺋ ــﺰة "Golden
 "Trailerﻛــﺄ ﻓـﻀــﻞ إ ﻋ ــﻼن ﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﺳـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺋــﻲ ﻟـﻌــﺎم
 ،2018و ﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﺑ ـﻴ ـﺘــﺮ ﺟ ــﺎ ﻛ ـﺴ ــﻮن ﻛـﻤـﻨـﺘــﺞ ﻣـﻨـﻔــﺬ

ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ ،و ﻓـﻀــﻞ ﻋــﺪم إ ﺧــﺮا ﺟــﻪ وإ ﺳـﻨــﺎد
اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻤ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻛ ــﺮﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻴ ــﺎن رﻳ ـﻔ ـﻴ ــﺮز،
ا ﻟــﺬي ﺗـﻌــﺎون ﻣﻌﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻋﻤﻞ
ﺳـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﻲ ﻃـ ـ ـ ـ ــﻮال ﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮﺗ ــﻪ
اﻹﺧﺮاﺟﻴﺔ.
 "Mortal Enginesﻣﻦ
و"Engines
إ ﻧ ـﺘــﺎج ﺷــﺮ ﻛــﺔ ،Universal
وﺑ ـﻠ ـﻐ ــﺖ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻣ ـﺸــﺎﻫــﺪة
إ ﻋ ــﻼ ﻧ ــﻪ  14ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮ ﻧــﺎ ﻣـﻨــﺬ
ﻃـ ــﺮﺣـ ــﻪ ،وﻳـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻋـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺑ ـﺤ ـﻔــﻞ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻷوﺳـ ـﻜ ــﺎر
اﻟـ.91
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺟﺎﻛﺴﻮن ﻋــﺮض ﻓــﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
 ""BFI London Film Festivalﻓﻴﻠﻤﻪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ
"Festival
 ،"Theyاﻟﺬي ﺗﻨﺎول
"They Shall Not Grow Old
Old
ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻨﻮد أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﺟــﺎ ﻛـﺴــﻮن ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻤﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄــﺎت واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ اﻷرﺷ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮب ،وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮر إﻣ ـ ـ ــﺪاده ﺑ ـﻜ ــﻞ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﻛـﺒــﺮى ﺷﺮﻛﺎت
اﻟـﻤـﻴــﺪﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻣـﻨـﻬــﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋ ــﺔ
ا ﻟـ ـﺒ ــﺮ ﻳـ ـﻄ ــﺎ ﻧـ ـﻴ ــﺔ )  ((BBCو ﻣـ ـﺘـ ـﺤ ــﻒ ا ﻟـ ـﺤ ــﺮب
اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮري ﻓﻲ ﻟﻨﺪن.

ﺑﻴﺘﺮ ﺟﺎﻛﺴﻮن

ﺑﺮي ﻻرﺳﻮن
ـﻼن اﻟــﺪﻋــﺎﺋــﻲ ﻷﺣ ــﺪث أﻓ ــﻼم اﻷﺑـﻄــﺎل
ﺣﻘﻖ اﻹﻋ ــﻼ
ﻼ
 (Captainﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا .وﺗﻘﻮم
)Captain Marvel
اﻟﺨﺎرﻗﻴﻦ Marvel
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰة ﺟﺎﺋﺰة أوﺳﻜﺎر
ﺑﺮي ﻻرﺳﻮن.
" ،"Marvelاﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ،
وﻃﺮﺣﺖ ""Marvel
إﻋﻼﻧﻪ اﻟﺪﻋﺎﺋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮوﻳﺠﺎ ﻟﻄﺮﺣﻪ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﺗﺨﻄﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻹﻋﻼن 8
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺧﻼل  14ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ.
وﺗـ ــﺪور أﺣـ ــﺪاث اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﻗـﺒــﻞ "" "Iron Manﻋــﺎم
 ،2008واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎرﻓﻞ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ،
،
ُ
ﺪﻋﻰ "ﻛﺎرول دﻳﻨﻔﺮ" ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ
ﺣﻮل ﻃﺎﺋﺮة ﺗﺗﺪﻋﻰ

ﻗﻮة ﺧﺎرﻗﺔ أﺛﻨﺎء وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮب ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﻦ
ﻓ ـﻀــﺎﺋ ـﻴ ـﻴــﻦ .واﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ ﻣ ـﺘ ـﺼــﻞ ﺑ ــﺄﺣ ــﺪاث ﺳﻠﺴﻠﺔ
" ،"Avengersاﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ
واﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﺒﺮي
ﻻرﺳﻮن ﺑﺄﻓﻼم اﻷﺑﻄﺎل اﻟﺨﺎرﻗﻴﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺎرﻓﻞ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،وﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﻢ :ﺟﻮد
ﻟﻮ ،ﻟﻲ ﺑﺲ ،ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ إل ﺟﺎﻛﺴﻮن ،ﺑﻦ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮن،
واﻧﻴﺖ ﺑﻨﻴﻨﺞ.

وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ ﱢ
ﻳﺮوج أﻏﻨﻴﺔ اﺑﻨﻪ »«Goku

ﻫﻴﺮا ﻫﻴﻠﻤﺮ

ﻧ ـﺸ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﺠ ــﻢ وﻳ ـ ــﻞ ﺳـﻤـﻴــﺚ
ﻣ ـﻘ ـﻄ ــﻊ ﻓ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ ﻋ ـﺒ ــﺮ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﻪ
ﺑ ــ"إﻧ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﺮام" ،ﻷﺣ ــﺪث أﻏــﺎﻧــﻲ
اﺑـ ـﻨ ــﻪ اﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﻢ ﺟـ ـﻴ ــﺪن ﺳـﻤـﻴــﺚ
 ،"Gokuوا ﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ
ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻮان " Goku
ﻃــﺮﺣـﻬــﺎ ﻋـﺒــﺮ ﻗـﻨــﺎﺗــﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑـ ــ"ﻳ ــﻮﺗـ ـﻴ ــﻮب" ،وﺣـ ـﻘ ــﻖ ﻧـﺼــﻒ
ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ.
وﻧ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ ﻣـ ـﻘـ ـﻄ ــﻊ
ﱠ
ً
اﻟ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻮ ،وﻋ ــﻠ ــﻖ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻗــﺎﺋــﻼ:
"ﻟﻤﺎذا ﱠ
ﻋﻠﻲ أن أﺟﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻴﺪن،
اﻟـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ ﻣـ ـ ــﺬﻫـ ـ ــﻞ" ،واﺧ ـﺘ ـﺘ ــﻢ
ﺳﻤﻴﺚ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻣﺪاﻋﺒﺎ ﺟﻴﺪن:
"أﻧﺖ ﻣﻌﺎﻗﺐ" ،وﺳﻂ اﻵﻻف ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻲ ﺳﻤﻴﺚ.
ُﻳ ـ ـ ــﺬ ﻛ ـ ـ ــﺮ أن و ﻳـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺚ
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋ ــﺮض أﺣ ــﺪث أﻋـﻤــﺎﻟــﻪ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ؛ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
ﻣــﻦ ﻓـﻴـﻠــﻢ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ
" ،"Aladdinاﻟﻤﻘﺮر ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ
"،
ﻣــﺎﻳــﻮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ،إﻟــﻰ
ﻼﻧــﻪ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ اﻟﺠﺰء
ﺟﺎﻧﺐ إﻋــﻼ
اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻣ ــﻦ ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ اﻷﻛـﺸــﻦ
ﺧـ ــﺎ ﺻ ـ ـﺘـ ــﻪ ) ،(Bad Boys
اﻟﻤﻘﺮر ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻄﻠﻊ .2020
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اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻛﻠﻪ
ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء
د .أﻳﻤﻦ ﺑﻜﺮ
ﻗﻞ ﻟﻲ ﻣﺎذا ﺗﺄﻛﻞ أﻗﻞ ﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﺖ .ﻧﻌﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻨﺘﻮﺳﻊ
ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻐﺬاء ،اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﻟﻠﺤﻮم ﺗﺤﺪد ﻛﻴﻤﻴﺎء
ً
اﻟﺠﺴﺪ وﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﺮض ،ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﻐﺬاء اﻟﻨﻔﺴﻲ
واﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ وﻓﻬﻤﻨﺎ ﻷﺣﺪاﺛﻪ.
ﻫ ـﻨــﺎ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻓ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﻄ ـﻔــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻜــﺮة ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻄــﻞ ﻓ ــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻃﻌﺎم ﻃﻔﻮﻟﺘﻚ اﻟﺤﺮﻣﺎن واﻟﻤﻨﻊ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ،
ً
ً
ﻓﻼ ﻋﺠﺐ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺘﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺸﻬﻮات ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺸﺒﻊ ﺑﻼ
ً
ً
ﺿﺎﺑﻂ ،ورﺑﻤﺎ ﺻﺮت ﻣﺤﺎرﺑﺎ ﺷﺮﺳﺎ ﻟﺴﺪ ﻓﺠﻮات روﺣﻚ اﻟﻤﺴﻜﻴﻨﺔ،
وإن ﻛﺎن ﻏﺬاؤك اﻟﺬي ﻛﺒﺮت ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ واﻟﻮﻓﺮة اﻟﻐﺎﻣﺮة
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﻬﻮاﺗﻚ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺼﺒﺢ
ً
ً
ﺷـﺨـﺼــﺎ ﻣ ـﻠــﻮﻻ ﻻ ﻳـﺸـﻌــﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ أي ﺷ ــﻲء ،ﺑــﻞ ﻫــﻮ إﻟ ــﻰ اﻟﺴﻔﺎﻫﺔ
واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺎرغ أﻗﺮب.
أﻣــﺎ إن ﺗﺮﺑﺖ روﺣــﻚ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم وﺧﺒﺰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﺎﻷرﺟﺢ أن ﺗﻨﻤﻮ
ﻓﻴﻚ روح اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ أوﺟﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺴﺒﻖ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻟﻤﺘﻌﺴﻒ ،ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ }وداوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﺪاء{.
ﻃﻌﺎم ﻃﻔﻮﻟﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻌﺎدات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ
درﺟــﺎت اﻟﺨﻄﻮرة ،وأﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺨﺘﺎر ﻣﻦ ذﻟــﻚ اﻟﻄﻌﺎم
ً
ﺷﻴﺌﺎ  ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺠﻴﺐ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﻀﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻧﺠﺘﺮه ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ
اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﻜﺴﻮل ،ﺑﻞ ﻳﺘﻄﻮر اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ وﺧﻮض اﻟﻤﻌﺎرك
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ وﻋﻴﻨﺎ ﻣﻦ
آﺛﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺛﺒﺎت اﻟﻨﻘﺶ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ.
ً
ﻛﻨﺖ دوﻣ ــﺎ أﺗـﺴــﺎءل ﻋــﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟــﺬي وﻟــﺪ ﻓــﻲ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ أو
ﻗﺮﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻘﻴﺮة ،أو ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻮذي اﻟﻬﻨﺪ ،ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن ﻃﻌﺎم
ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ؟ ﻣﺎ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻘﻴﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ روﺣﻪ
وﻋﻘﻠﻪ؟ ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ دﻳﻨﻪ أو ﻣﺪرﺳﺘﻪ أو ﻃﻌﺎم ﻣﻌﺪﺗﻪ ،ﺛﻢ إﻧﻪ ﻳﻨﻤﻮ
وﺗﻨﻤﻮ رﻏﺒﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻴﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻣﺎ أﻟﻘﻲ ﻋﻨﻮة ﻓﻲ رأﺳﻪ ﻟﻔﻬﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ .ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺎت ﺑﺎﻟﺬات ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺤﻮار
ﺑﻴﻦ اﻹﻧـﺴــﺎن وﻧﻔﺴﻪ .ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋــﻦ اﻷﻓـﻜــﺎر اﻟﺘﻲ أﻟﻘﻴﺖ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﻞ وﻣﺜﻠﺖ ﻏﺬاء اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،وﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ.
ﺛﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﻤﻨﺢ ﻏﺬاء اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻔﻜﺮي ﻃﺎﻗﺔ
ً
ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﻟ ــﻸﻓ ــﺮاد ،وأن ﻳـﻜــﻮن ﻣــﺮﺗـﺒـﻄــﺎ ﺑـﺤـﻘــﺎﺋــﻖ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺑـﻌــﺾ اﻵداب واﻷﺧــﻼﻗـﻴــﺎت اﻟـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺛﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺗﻘﺪم اﻷﻓـﻜــﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻞ وذاﺗﻪ .وﺛﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺗﺴﺎﺑﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﻲ ﺗﺰرع
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮل أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻤﻮ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﻨﻘﺪ أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ ،ﺑﻞ رﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻨﻘﺪ ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮد.
وﺛﻤﺔ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ واﻟﻤﺘﺨﻠﻒ وﻫﻮ
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء اﻟﺬي ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻷﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ،إذ ﻧﺘﺮك اﻷﻣﺮ
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻓﺔ أو ﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺪرس أو اﻟﻤﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﺤﻀﺮ ﻳﺠﺎﻫﺪ ﻛﻲ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﺪرات
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻳﻘﺘﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﺘﺰداد ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ
ُ
ً
ﺣﺪة وﻋﻨﻔﺎ ،وﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﺪري ﻣﻦ أﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﻐﺰو أرﺿﻪ
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻀﺎرة ﺑﻼ إرادة ﻣﻨﻪ ،واﻷﺳﺎس ﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء.

اﻟﻐﺒﺎء
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ

ﻓﻲ زﻣﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺪاﺧﻞ ً
واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،أﺿﺤﻰ ﺿﺮورﻳﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻷي
ﻣﺘﺤﻒ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻌﺮض ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻪ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ) ،(٣Dوﻗﺪ أدرك
اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات وﻃﺒﻘﻮا اﻟﻔﻜﺮة.
وﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﺠﻮال ﺑﻴﻦ آﺛﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻗﺼﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎرة اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ
اﻟﻘﻄﻊ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺮض ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺪي اﻟﻜﺮﻧﻚ
واﻷﻗﺼﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .٢٠١٩
اﻟﻘﺎﻫﺮة -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل
ﻣــﻦ دون ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟــﺰﻳــﺎرة ﻣﺘﺤﻒ
ً
ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺑــﺎت اﻷﻣــﺮ ﻳﺴﻴﺮا ،ﻓﺒﻜﺒﺴﺔ زر ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺸﻢ ﻋﺒﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﺘﺠﻮل ﻓﻲ أرﺟــﺎء
اﻟﻤﺘﺤﻒ وﺗﺮى ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻪ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد
ً
ً
ً
ّ
اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ،ﻃﻮﻻ وﻋﺮﺿﺎ وارﺗﻔﺎﻋﺎ.
ً
ﻣــﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻻﻓـﺘــﺮاﺿــﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﺘﺎﺣﺎ
ﻟـﻌـﺸــﺎق اﻵﺛـ ــﺎر أن ﻳ ـﺸــﺎﻫــﺪوا ﻣـﻘـﺘـﻨـﻴــﺎت اﻟﻤﺘﺤﻒ
واﻟ ـﺘ ـﺠــﻮال ﻓــﻲ أرﺟ ــﺎﺋ ــﻪ ﻣــﻦ أي ﻣـﻜــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ،
ً
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻧﻈﺎرات اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ

ﻣﻌﺒﺪ اﻷﻗﺼﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ،إذ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت،
اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ
ﻧﺤﻮ ﻋﺎم ،رؤﻳﺔ آﺛﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻗﺼﺮ )أﻗﺼﻰ ﺟﻨﻮب
ﻣﺼﺮ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻣﻤﻮل ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺟﻨﻴﻪ )ﻗﺮاﺑﺔ
ﻣـﺌــﺔ أﻟــﻒ دوﻻر( وﻳـﺴـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﻋـﺼــﺮﻳــﺔ .وﺑـﺤـﺴــﺐ اﻟـﺒــﺎﺣــﺚ
ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت وﻋﻀﻮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،ﻫﺸﺎم
ﻓـ ــﺎروق} ،ﻳ ـﻜــﻮن ﺗـﺼــﻮﻳــﺮ اﻵﺛ ــﺎر ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻛﺎﻣﻴﺮا
ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ  360درﺟﺔ ،ﺗﻠﺘﻘﻂ ﺻﻮرة ﺑﺎﻧﻮراﻣﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ
ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻻﺗ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺎت ،ﺛــﻢ ﺗـﻌــﺎﻟــﺞ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺑــﺮاﻣــﺞ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،ﻹﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ{.
وﻛﺸﻒ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن أﻧﺠﺰت ﺻﻮر آﺛﺎر ﻣﻌﺒﺪ
ً
اﻟ ـﻜــﺮﻧــﻚ ،وﺟ ــﺎر اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ آﺛ ــﺎر ﻣﻌﺒﺪ
اﻷﻗﺼﺮ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﺗﺎﺣﺔ آﺛﺎر اﻟﻤﻌﺒﺪﻳﻦ ﺑﻬﺬه
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮت
ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺘﺤﻒ
اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﻔﻴﺔ ،أﻃﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎرة Microsoft
 HoloLensﻟــﻺرﺷــﺎد اﻟﻤﺘﺤﻔﻲ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣﺮﺷﺪ
ﺳـﻴــﺎﺣــﻲ اﻓ ـﺘــﺮاﺿــﻲ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،وﻫ ــﺬا اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ
ﻫﻮ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
راﻣﻲ ﺣﻤﺎدي.
ُ
وﺻﻤﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻴﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺤﻒ،
ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂُ ،
وﻳـﻌــﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﻟــﻰ
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺼﻤﻢ راﻣﻲ ﺣﻤﺎد ،ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑ ـﺨ ـﻄ ــﻮات ﺗ ـﺒ ــﺪأ ﺑـ ــﺎرﺗـ ــﺪاء اﻟـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﺟ ـﻬ ــﺎز اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأس ،وﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻪ وﻳﺒﺪأ ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﻮال ﻣﻌﻪ وﻳﺴﺮد ﻟﻠﺰاﺋﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
ﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﺗ ـ ـﺒـ ــﺪو ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﻬ ــﺪ آﻟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻓ ــﺮﻋ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ
وﺣﺮاس وﻛﺄن اﻟﺰاﺋﺮ داﺧﻞ ﻣﻌﺒﺪ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ رؤﻳﺔ
ً
اﻟﻤﺘﺤﻒ واﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻻﻓـﺘــﺮاﺿــﻲ ﻓــﻲ آن ،ﻓـﻀــﻼ ﻋﻦ
ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ واﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ وﻣﺸﺎﻫﺪة ﺻﻮر
وﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺘﺤﻔﻴﺔ.

ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2017ﺷﻬﺪ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻴ ــﺪان اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ ﺑـﻘـﻠــﺐ اﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ
ً
ً
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻹﻧـﺠــﺎز إﻟــﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ،
ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻀﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺪار أﺳﺒﻮع ﺗﺠﺮﺑﺔ أﺗﻴﺤﺖ
ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟـﻬــﺎ ﻣـﺸــﺎﻫــﺪة اﻟـﻤـﻠــﻚ ﺗ ــﻮت ﻋـﻨــﺦ آﻣــﻮن

ﻣﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﻧﻚ

ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻇﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮع
ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء ُﻳﺴﻤﻰ "اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ" أو "اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ" ،وﻫﻮ
ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ
واﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ .وﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم واﺳﻊ ﻟﺪى ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻋﻦ ﺟﻬﻠﻪ ﺑﻬﺎ ،وﻋﺠﺰه ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ،أو ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
وﺑﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻨﻄﻖ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻪ أو اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ،ووﻗﻔﺖ اﻟﻌﻮاﻃﻒ
ﺣﺼﻨﺎ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﺿﺪ ﻛﻞ اﻟﺤﻴﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺤﻞ
ﻟﻐﺰﻫﺎ وﻓﻚ ﺷﻴﻔﺮﺗﻬﺎ .ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﻧﺠﻤﺔ ﺧﺮﺳﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺨﻄﻰ ،أﻣــﺎ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺳﻮى
ﻟﻠﻌﻘﻞ ،واﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻣﺘﺎﻫﺔ ُ
ـﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ
ـ
ﺧ
ﻗﺎﻣﻮس ﺑﺼﻔﺤﺎت ﺳــﻮداء ٍ
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،واﻟﺬي ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮره ﺑﺪأ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻛﺘﺸﺎف
ﻧــﻮر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻔﻖ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻛﺘﺴﺎب
اﻟـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓــﺮز ﻋﻮاﻃﻔﻨﺎ اﻟــﺬاﺗـﻴــﺔُ ،ﻟﻨﺤﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وإدارة
ﻋﺎﻃﻔﺘﻨﺎ ﺑﺸﻜـﻞ ﺳﻠـﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻣﻊ أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ .وأدى
ﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ إﻟﻰ ﻧﺴﻒ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺤﻀﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﻮن
إﻟﻰ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ وﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ،إذا أردﻧﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ .ﻓﻘﺪ
ﺧﻠﺺ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺎﺗﻬﻢ وﺑﺤﻮﺛﻬﻢ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﻞ وﺣﺪه
ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎح ،وأن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻹﻧﺴﺎن
ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﺎت وإﻧﺠﺎزات ﻛﺎن اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺷﺮﻳﻜﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻴﻪ.
وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ اﻟﺪﻋﻮات اﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺘﺔ ﻟﻔﺮض ُﺳﻠﻄﺔ
ذﻛﺎﺋﻨﺎ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻃﻔﻨﺎ وﺗﺒﻴﻦ زﻳﻔﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ ذات
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ُﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ أﻗﻮال وأﻣﺜﺎل ﱠ
ﺷﻮﻫﺖ

ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ ،ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ" :اﻟﺤﺐ أﻋﻤﻰ" و"ﻻ ﻛﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺐ" أو
"اﻟﺤﺐ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺔ وﻣﺼﻴﺮ اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻨﺎر" ،أو ﻛﺎﻟﻘﻮل إن "اﻟﻐﻴﺮة
ﺗﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ" ،واﺗﻀﺢ أن ﻛﻞ اﻟﻤﺂﺳﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ ﻋﻮاﻃﻔﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺳــﻮى ﺳﺒﺐ وﺣﻴﺪ ،ﻫﻮ اﻓﺘﻘﺎرﻧﺎ ﻟﻠﺬﻛﺎء
ﺷﺤﻪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،وﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ أﻧﺘﺞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻮال
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ أو ّ
اﻟﻤﻐﻠﻮﻃﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ أﻧﺎس ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻨﻮا إدارة ﻋﻮاﻃﻔﻬﻢ ،وﻟﻢ
ﻳﺤﺴﻨﻮا اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،وأدى ذﻟﻚ إﻟﻰ رﺳﻮخ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ
أذﻫﺎن اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ .إﻻ أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺸﺮق
ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،أﻧﻨﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪة
وﺳــﺎﺋــﻞ ،ﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ إدراﻛـﻨــﺎ اﻟــﺬاﺗــﻲ ﻟﻤﺸﺎﻋﺮﻧﺎ ،وﻣــﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﺄول ﺧﻄﻮة ﺑﺎﺗﺠﺎه إدارة ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻌﻮاﻃﻔﻨﺎ
ﻫﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ،ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ
ﻛﺎﻟﻨﺒﺎت اﻟـﺴــﺎم ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ أرواﺣ ـﻨ ــﺎ ،ﻛــﺎﻟـ ُـﻜــﺮه ،اﻟـﻐـﻴــﺮة ،اﻟﺤﺴﺪ،
اﻟﻨﻈﺎرة اﻟﺴﻮداء اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﺎرق أﻋﻴﻦ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ،اﻟﺸﻜﻮى اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻦ
أي ﺷﻲء وﻣﻦ ﻛﻞ ﺷــﻲء ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻲ ُﺗﺬﻫﺐ ﺑﻬﺎء
أروﺣﻨﺎ وﺗﺴﺮق ﻧﻮرﻫﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻔﺎء
أرواﺣﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،ﺑﺘﻐﺬﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻓﺸﻞ
ﻋﺎﻃﻔﻲ ،ﻟﻨﺮاﻛﻢ ﺧﺒﺮاﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻲ ذﻛﺎءﻧﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻨﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﺒﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ.

ﻗﻨﺎع اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻮت ﻋﻨﺦ آﻣﻮن

اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﻌﺮض ﻗﻄﻌﴼ أﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ  ٩٩دوﻟﺔ
ﻳﻬﺪف ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ« إﻟﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ اﻓﺘﺮاﺿﻲ واﺣﺪ .ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن
ﺛﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ 850
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻔﺮق ﺑﻴﻦ  99دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺳﻴﻜﻮن ﺟﻤﻌﻬﺎ
ً
ً
ﻓﻲ ﺑﺎﻗﺔ واﺣﺪة ﻋﻤﻼ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺎق اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،إذ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن.
وﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣــﺮﻛــﺰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟ ـﺘــﺮاث اﻟـﺤـﻀــﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )أﺣــﺪ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،وﺗﺪﻋﻤﻪ
وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ( ﻣﺸﺮوع ﻣﻮﻗﻊ

ﻣﺴﻔﺮ اﻟﺪوﺳﺮي

اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﺎت ).(CIPEG
ً
ً
ً
ً
ﻳﻀﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ راﻫﻨﺎ أﻋﻤﺎﻻ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ  13ﻣﺘﺤﻔﺎ أوروﺑﻴﺎ ﺑﺴﺒﻊ ﻟﻐﺎت،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،إذ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻛﺎن إﻋﺪاد اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم ،إذ
ً
ً
ً
ﺗﻀﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﻟـ  1189ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻣﻌﺠﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .ﻛﺬﻟﻚ زود ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ وأﻓﻼم ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد .أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ﻓﺘﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻈﺎم ﺑﺤﺚ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ً
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ راﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ  10812ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ.

إﺻﺪار

»ﺣﻜﺎﻳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ« ...ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى

ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻌﺎدي ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺒﻮﻟﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻐﻮرزاﺗﺎ ﺑﺎﺷﻜﻮ:
اﻟﻤﺎدة واﻟﺼﻮرة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺣﺴﺎس

ً
ً
واﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،ﺗﻨﻈﻢ ﻏﺎﻟﻴﺮي
اﻟﺮﺳﻢ
ﻓﻲ
ﻋﺎﻣﺎ
٤٠
ﺑﻤﺴﻴﺮة
اﺣﺘﻔﺎﻻ
ً
ً
ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺒﻮﻟﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻐﻮرزاﺗﺎ ﺑﺎﺷﻜﻮ ،ﻳﺘﺰاﻣﻦ
}أﻟﻴﺲ ﻣﻐﺒﻐﺐ{ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻣﻌﺮﺿﺎ
اﺳﺘﻌﺎدﻳﺎ ً
ً
ﻣﻊ ﺻﺪور ﻛﺘﺎب ﺣﻮل أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺑﻘﻠﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻒ
ﻣﻴﺸﻮ .ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻌﺮض ﺣﺘﻰ  ٢٦ﻳﻨﺎﻳﺮ .٢٠١٩

ﻏﻼف ﺣﻜﺎﻳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ

ﺑﻴﺮوت -دلبلا●

ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﻌﺮض اﻻﺳﺘﻌﺎدي
»ﻣــﺎﻟ ـﻐــﻮرزاﺗــﺎ ﺑــﺎﺷـﻜــﻮ ،أرﺑـﻌــﻮن
ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻢ« رﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓــﻲ
ّ
ﻣﻄﻌﻢ
ﻣـﺴــﺎر ﻓﻨﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺼﺒﺮ،
ﺑـﺒـﺤــﻮث ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺮأة واﻟـ ـ ــﺪﻗـ ـ ــﺔ .ﻣـ ـﻨ ــﺬ أﻋـ ـﻤ ــﺎل
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺎت
ً
ً
وﺻ ــﻮﻻ إﻟــﻰ اﻟـﻤـﺠـ ّـﺮات؛ وﻣ ــﺮورا
ﺑ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎت دواﺧـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻮت
واﻟـﻤـﻨــﺎﻇــﺮ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ؛ ﻻ ﺗﻨﻔﻚ
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺒﻮﻟﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻐﻮرزاﺗﺎ
ﺑﺎﺷﻜﻮ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪﻫﺎ
ً
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﻲ ،ﺑ ـﺤ ـﺜــﺎ ﻋ ــﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ً
ﻓﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺎﺳﻜﺎ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
رﺳﻢ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻟﻴﺲ
ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ.

ﻓـ ـ ــﻲ ﻧ ـ ـﺼـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘ ـ ــﺪي ﺣـ ــﻮل
اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺮض ،ﻛ ـﺘــﺐ أﻳ ــﻒ ﻣـﻴـﺸــﻮ:
}أﻣﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺎﻟﻐﻮرزاﺗﺎ ﺑﺎﺷﻜﻮ
ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻹﻋﺠﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ؛
وﻻ ﻳـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ أن ﻳـ ـﺘ ــﻮ ﻗ ــﻒ ﻫ ــﺬا
اﻹﻋـ ـﺠ ــﺎب ﻋ ـﻨــﺪ ﺣ ـ ــﺪود ﺟـﻤــﺎل
اﻟﻤﺸﻬﺪ ،اﻟـﻨـﺒــﺎﺗــﺎت ،اﻷﺿ ــﻮاء؛
وﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻦ ﻧـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺪودﻳـ ـ ــﻦ
إﻟـ ـ ــﻰ ﺣـ ـ ـ ّـﺪ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺮة؛ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻻ
ﻳﺴﺎورﻫﺎ اﻟﻘﻠﻖ؛ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ
واﻻﻧ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎف؛ ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺎدة
واﻟﺼﻮرة{.

ﻣﻌﺎرض ﻛﺒﺮى
وﻟ ــﺪت ﻣــﺎﻟ ـﻐــﻮرزاﺗــﺎ ﺑﺎﺷﻜﻮ
ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ ،1956
ودﺧـﻠــﺖ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﺻﻮﻓﻴﺎ
ﺳ ـﻨ ــﺔ 1975؛ و ﺗــﺎ ﺑ ـﻌــﺖ
دراﺳ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ }اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﻟـﺠـﻤـﻴـﻠــﺔ{ ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ –
ﻗﺴﻢ اﻟﺮﺳﻢ.
ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ  ،1 9 7 9أ ﻗ ـ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﺖ
ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮ ﺿ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ا ﻷ و ل ﻓ ــﻲ
ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ،ﺑـﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﻋﺮﺿﺖ
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺮﺳﻢ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،وﺷﺎرﻛﺖ

ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرض اﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺮى ﻟﻠﻔﻦ
اﻟ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ .ﺣ ـ ــﺎزت ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟــﺎﺋــﺰة Villa Médicis
اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ روﻣﺎ.
ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺎﻟﻐﻮرزاﺗﺎ ﺑﺎﺷﻜﻮ
ﻓـ ــﻲ ﻏ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺮي أﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﻐـﺒـﻐــﺐ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﺳﻨﺔ
 ،1999ﺛﻢ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ اﻟﻤﻌﺎرض:
}أﺷﻜﺎل ووﺟﻮه ) ،(2002أﺿﻮاء
واﻧ ـﻌ ـﻜــﺎﺳــﺎت ) ،(2005دروب
واﻧ ـﻌ ـﻜــﺎﺳــﺎت ) ،(2007دروب،
اﻧـﻌـﻜــﺎﺳــﺎت وأﺷ ـﺠــﺎر )،(2009
ﻗـ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻞ ،وﺿ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎر
) ،(2013ﻣﻄﺮ اﻟﺮﺑﻴﻊ ) .{(2016
ﺗ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ــﻦ أﻋ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻨـ ــﺎﻧـ ــﺔ

ﺑﺎﺷﻜﻮ أﻣﺎم إﺣﺪى ﻟﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ اﻟـﺘــﺎﻟـﻴــﺔ:
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻔــﻦ
اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ )ﻓ ـ ــﺮﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎ( ،ﻣـﺘـﺤــﻒ
ﺑ ـﻴ ـﻜ ــﺎﺳ ــﻮ ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺔ أﻧ ـﺘ ـﻴــﺐ
)ﻓـ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ــﺎ( ،ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻓ ــﺮﻧ ـﺴ ــﺎ،

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ،
اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ،
ﻣ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ دودوﻻﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺞ ﻓـ ــﻲ
اﻟﻠﻮﻛﺴﻨﺒﻮرغ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮرون
ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ،اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻓ ــﻲ ﺳــﺮاﻳ ـﻴ ـﻔــﻮ ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
اﻟ ـﺒ ــﻮﺳ ـﻨ ــﺔ ،ﻣ ـﺘــﺎﺣــﻒ ﻣــﺪﻳـﻨـﺘــﻲ
ﻟﻮﻧﻎ زﻫﻮ وﺗﻮﺷﻨﻎ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ.

إﻳﻒ ﻣﻴﺸﻮ
ﻓﻴﻠﺴﻮف وأﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ ،ﺧﺎض
ً
ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﻨـﻘــﺪ اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻛــﺎﺗ ـﺒــﺎ ﻋــﻦ ﻓـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ ﻓــﺮﻧـﺴـﻴـﻴــﻦ وأﺟــﺎﻧــﺐ
ﻣﺮﻣﻮﻗﻴﻦ ،ﺛﻢ ارﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ )ﻓﻴﺎﻟﻴﻪ،
ﺑﻮراﻏﻠﻴﻮ ،وودﻳﺸﻜﻮ ،ﺷﻴﻦ زﻫﻴﻦ ،ﻣﻴﺘﺸﻴﻞ ،رﻳﺒﻮل ،ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ،
ﻓﻮس ،ﻛﻠﻴﻤﺎن ،ﻏﻮﺗﻴﻴﻪ ،ﺑﻴﻨﺰاﻛﻦ ،ﻫﻮﻻن وﻏﻴﺮﻫﻢ(.
ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ،ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋــﺎﺳــﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻟـﻔــﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓــﻲ »اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻠﻔﻦ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ« ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺟــﻮرج ﺑﻮﻣﺒﻴﺪو ) .(Les cahiers de MNAMﺛﻢ ﺗﻮﻟﻰ
إدارة ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﻣﺒﻴﺪو ،ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ

ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ؛ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺒﻮأ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮرﺑﻮن.
ً
ً
ﻳــﻮاﺻــﻞ ﺣــﺎﺿــﺮا ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧـﺼــﻮص ﻓﻨﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ﺗــﻮازﻳــﺎ ﻣﻊ
ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ .ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ )أزﻣــﺔ اﻟــﺬوق اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪ اﻟﺬوق اﻟﻔﻨﻲ ،اﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﻴﻮﻟﻰ،
ﻣ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻫــﺪة وﻏ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ(؛ ﻳـﺴـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺔ ﻣـﻘــﺪﻣــﺎت
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل .ﻳﺘﺎﺑﻊ أﻳﻒ ﻣﻴﺸﻮ ﻣﺴﻴﺮة
ﻣﺎﻟﻐﻮرزاﺗﺎ ﺑﺎﺷﻜﻮ ﻣﻨﺬ ﻣﻌﺮﺿﻬﺎ اﻷول.

إﺟﻨﺎﺛﻴﻮﺑﻴﺮﻳﺚ
ﻛﺘﺎب "ﺣﻜﺎﻳﺎت أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ" ،ﺟﻤﻌﻪ ﺧـ
ـﻮان ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎل
ﺟﺎﻧﺐ
وأﻧ ــﺎ ﻣــﺎرﻳــﺎ ﻣــﺎرﺗـﻴـﻨـﻴــﺚ ،وﺗــﺮﺟـﻤــﻪ إﻟ ــﻰ اﻹﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟــﺮواﺋــﻲ
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ.
ﺗـﻤـﺜــﻞ اﻟـﺤـﻜــﺎﻳــﺎت اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ ،ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋ ــﺎم ،ﺧــﻼﺻــﺔ ﺣﻜﻤﺔ
اﻟﺸﻌﻮب ،وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻬﺎ أﻛﺜﺮ
ﻋﻤﻘﺎ و ﻏ ــﺰارة .إ ﻧـﻬــﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻟـﺘـﺠــﺎرب أ ﻓ ــﺮاد ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻓــﻲ ﻇــﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ ،أو
اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ا ﻟـﻔـﻘــﺮاء ،أو ﻣــﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ا ﻟــﺬ ﻳــﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺷﻈﻒ
اﻟﻌﻴﺶ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﺲ اﻟﻤﻠﻮك ،وﺗﻘﺘﺮب
ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ ،ﻟﺘﺮوي ﻟﻨﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻔﻘﺮاء وأﺣﻼﻣﻬﻢ.
ﻓــﻲ ا ﻟـﺤـﻜــﺎ ﻳــﺎت اﻷ ﻧــﺪ ﻟـﺴـﻴــﺔ أ ﺷ ـﻴــﺎء ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑــﺬ ﻟــﻚ ،ﻳﻀﺎف
إﻟـﻴـﻬــﺎ ﺣـﻜــﺎﻳــﺎت اﻟـﻠـﺼــﻮص واﻟـﺼـﻌــﺎﻟـﻴــﻚ ،ﺣـﻜــﺎﻳــﺎت اﻟﺤﻤﻘﻰ
واﻟﻄﺎﺋﺸﻴﻦ ،ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﺤﻈﻮظ اﻟﺴﻌﻴﺪة واﻟﺘﻌﻴﺴﺔ.
ﺗ ـ ــﺪور ﻣ ـﻌ ـﻈــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﺎﻳ ــﺎت اﻷﻧ ــﺪﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﺛﻴﺮ ﻟﺨﻠﻖ
ا ﻟـﻤــﻮا ﻗــﻒ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ،ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ،وأ ﺣـﻴــﺎ ﻧــﺎ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ
اﻟ ـﺴــﻮداء .أﻣــﺎ أﺑـﻄــﺎﻟـﻬــﺎ ،ﻓـﻬــﻢ ﻫ ــﺆﻻء اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﺤـﻈــﻮا ﻳﻮﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﱠ
ﻓﻌﻮﺿﺘﻬﻢ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ .واﻷ ﺣــﺪاث ﺗﺪور ﺣﻮل ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ واﻟﻨﺠﺎة
ﻣﻦ اﻟﻤﻮت ﺟﻮﻋﺎ ،ﺑﻜﻞ اﻟﺤﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ،وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ،
ﻟﺘﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ اﺑﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ،وﺗﺘﻮﺳﻞ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻛﻤﻜﺴﺐ أﺻﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻲ.
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ أﺳﺴﺖ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺣﻜﺎﻳﺎت
اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻟﻔﻦ ازدﻫﺮ ﻣﻨﺬ رواﻳﺔ "دون
ﻛﻴﺨﻮﺗﻴﻪ" ﻟﺜﻴﺮﺑﺎﻧﺘﺲ ،وﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ ازدﻫﺎر :إﻧﻪ ﻓﻦ اﻟﺮواﻳﺔ.
ﻃﻌﻤﺘﻪ
واﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻟﻢ ِ
ﺗﻔﺪ ﻓﺤﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ،ﺑﻞ ﱠ
أﻳﻀﺎ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ.
ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻧﺸﺮ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﻋﻮدة ﻣﺠﺪدة إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ،إﻟـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاء ة واﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮيء .وﻓــﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ إ ﻟــﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
اﻷﺧﺮى ،وﺟﺴﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ .ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻏﻼف اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻔﻨﺎن
ﻛﺮﻳﻢ آدم.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﻣﺰاج

اﻧﻄﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮح ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻷوﻟﻰ
• جسر تواصل مع المشهد العربي وفاتحة لمؤتمرات وندوات وورش
اﻓﺘﺘﺢ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻏﻄﺎس ﺧﻮري ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت }ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮح{ ) ١٠-٣دﻳﺴﻤﺒﺮ  (٢٠١٨ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
}دورة أﻧﻄﻮان ﻛﺮﺑﺎج{ ،ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ ﻣﺴﺮح اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮح ﻓﻲ إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﻏﻨﺎم ﻏﻨﺎم ،وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن رﻓﻴﻖ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ وﺣﺸﺪ
ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻴﻦ واﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ وﻣﺤﺒﻲ اﻟﻤﺴﺮح ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﺑﻴﺮوت -دلبلا

•

اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻣﻨﺢ
أﻧﻄﻮان ﻛﺮﺑﺎج
وﺳﺎم اﻷرز اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺮﺗﺒﺔ ﺿﺎﺑﻂ

أﻋــﺮب وزﻳــﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن د .ﻏﻄﺎس ﺧﻮري
ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻷﻧــﻪ }أﺻـﺒــﺢ ﻟﻠﺒﻨﺎن ،وﻷﻫــﻞ اﻟﻤﺴﺮح
ﻣﻬﺮﺟﺎن وﻃﻨﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮح ،ﻫﻮ اﻷول ﺑﺪورﺗﻪ
ً
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،راﺟﻴﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﺪورات ﻻﺣﻘﺔ.
أﺿ ـ ــﺎف ﻓـ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤ ـﺘــﻪ اﻟـ ـﺘ ــﻲ أﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح
}ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن ﻟـﺒـﻨــﺎن اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺮح{ ﻋـﻠــﻰ ﺧﺸﺒﺔ
ﻣـﺴــﺮح }اﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ{ أﻧــﻪ ﺗــﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎر ﻣـﺴــﺮﺣــﻲ وﻓـﻨــﺎن
وﻣـﺒــﺪع ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﻟﺘﻜﻮن ﻫــﺬه اﻟ ــﺪورة ﺑﺎﺳﻤﻪ} .ﻧﻌﻢ
إﻧ ـﻬ ــﺎ دورة أﻧـ ـﻄ ــﻮان ﻛ ــﺮﺑ ــﺎج ،واﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ــﻢ ﻷﻧ ـﻄ ــﻮان
ﻛﺮﺑﺎج ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻜﻞ ﻓﻨﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ،أﻋﻄﻰ ﻣﻦ ذاﺗﻪ
وﺟﻬﻮده ،ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن{.
ﺗــﺎﺑــﻊ أن }اﻟـﻤـﻬــﺮﺟــﺎن اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮح،
ﻫـ ــﻮ وﻟـ ـﻴ ــﺪ اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎون ودﻋ ـ ـ ـ ــﻢ ،ﺑـ ـﻴ ــﻦ وزارة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮح ،ا ﻟـﺘــﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ
ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ اﻟـ ــﺪﻛ ـ ـﺘـ ــﻮر ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎن ﺑــﻦ
ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﻘــﺎﺳ ـﻤــﻲ ،ﺣــﺎﻛــﻢ اﻟ ـﺸ ــﺎرﻗ ــﺔ ،واﻟ ـ ــﺬي ﻧــﺮﺳــﻞ

ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ ،واﻓــﺮ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ{.
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،أﻋﻠﻦ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﻣﻨﺢ
اﻟﻔﻨﺎن أﻧﻄﻮان ﻛﺮﺑﺎج }وﺳــﺎم اﻷرز اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺮﺗﺒﺔ
ً
ﺿﺎﺑﻂ{ ،ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻌﻄﺎء اﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة} .إﻻ أﻧﻪ
ـﺪواع ﺻـﺤـﻴــﺔ ﺗ ـﻌــﺬر ﻣ ـﺠــﻲء ﻛ ــﺮﺑ ــﺎج ﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﺘـﻨــﺎ،
ﻟـ ـ ٍ
ً
ﺳﻨﺬﻫﺐ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺰﻳﺎرﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪه اﻟﻮﺳﺎم{.

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮح
أﻟـ ـﻘ ــﻰ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺮح ﻣ ـﺴ ــﺆول
اﻟﻨﺸﺮ واﻹﻋــﻼم ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﻏﻨﺎم ﻏﻨﺎم اﻟﺬي
ﻋـ ّـﺒــﺮ ﻋــﻦ ﻓ ـﺨــﺮه ﻟـﻤـﺜــﻮﻟــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟـﺨـﺸـﺒــﺔ }اﻟـﺘــﻲ
ً
ً
وﻗـﻔــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻼ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ  20ﻋــﺎﻣــﺎ ،وﺟﻠﺴﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻔﺮﺟﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﺮات ﻋــﺪة ،وﻫــﺎ أﻧﺎ
أﻗ ــﻒ وﺛ ــﺎﻟ ــﻮث اﻟ ـﻐــﺎر ﻳـﻜـﻠـﻠـﻨــﻲ ،وﺟ ــﻮدﻛ ــﻢ وﺗﻤﺜﻴﻠﻲ
ً
ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

رﻓﻴﻖ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ
ﻧﻮه ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن رﻓﻴﻖ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﺘﻌﺎون اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻮري وﺷﻜﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮح ﺑﺪورة أﻧﻄﻮان ﻛﺮﺑﺎج اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺪﻳﺮ واﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ.
ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻔﺎل ،ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻋﻦ أﻧﻄﻮان ﻛﺮﺑﺎج ورﻓﻴﻘﺔ درﺑﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻮر ﻏﺮﻳﺐ.

ﻟﻠﻤﺴﺮح ،واﻟـﺤـﻀــﻮر ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻟ ـﻔــﺎرﻗــﺔ ،وأﻧ ـﻘــﻞ ﻟـﻜــﻢ ﺗـﺤـﻴــﺎت ﺳ ـﻌــﺎدة اﻷﻣ ـﻴــﻦ اﻟـﻌــﺎم
اﻟ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣــﻲ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ اﺳ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﻞ ﻋ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻠــﻪ،
واﻟـ ــﺬي اﺿ ـﻄــﺮ ﻫــﻮ وﻣ ـﺴ ــﺆول اﻟـﺒــﺮﻣـﺠــﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻷﺳ ـ ـﺘـ ــﺎذ اﻟ ـﺤ ـﺴ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﺎﻟ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ زﻳـ ـ ـ ــﺎرة اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة
وﺑــﺎﻟـﻤــﻮاﻋـﻴــﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟـﻠـﻘــﺎء ﻣـﻌــﺎﻟــﻲ وزﻳ ــﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ووﺿـ ـ ــﻊ اﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ــﺎت اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮح
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﻌﻘﺪ دورﺗ ــﻪ اﻟـﺤــﺎدﻳــﺔ ﻋـﺸــﺮة ﻓــﻲ 10
ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ وزارة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح ﻓﻲ ﻣﺼﺮ{.

ﻧﻤﻮذج ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح
ً
اﺳـﺘــﺬﻛــﺮ ﻏ ـﻨــﺎم اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ ﻳـﻌـﻘــﻮب اﻟـ ـﺸ ــﺪرواي ﻗــﺎﺋــﻼ:
}ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻜﺎن ،وﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ،أﻃﻠﻖ ﺻﻮﺗﻲ
ً
ﻣ ـﻨــﺎدﻳــﺎ روح اﻟ ـﻤ ـﺒــﺪع اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻳـﻌـﻘــﻮب اﻟ ـﺸ ــﺪراوي:
ﻗ ــﻢ ﻳ ــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻘــﻮب واﺷ ـﻬ ــﺪ ﺑ ــﺮوﺣ ــﻚ ﺗـﺤـﻘــﻖ ﻣ ــﺎ ﻗﻠﺘﻪ
ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳ ـﻨــﻮات ،ﻓــﻲ  10ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2008ﻓــﻲ أول
اﺣـﺘـﻔــﺎل ﺑــﺎﻟـﻴــﻮم اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺮح ،ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻗﻠﺖ:
ً
}رﺳــﺎﻟ ـﺘ ـﻨــﺎ أﻻ ﻧـﻔـﻘــﺪ اﻟ ـﺸ ـﺠــﺎﻋــﺔ ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑﻌﺪ
أن ﺑﺘﻨﺎ ﻧﻠﻤﺲ ﺑ ــﺄن ﺛـﻤــﺔ ﻣــﻦ اﻧـﺘـﺒــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﺪﻣــﺎك
ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﻤــﻞ ،وأﻗ ـﺒ ــﻞ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺑــﺎﻧ ـﻬ ـﻤــﺎم ،وأﺻ ــﺪر
ﺗــﻮﺟـﻴـﻬــﺎﺗــﻪ ﺑــﺈﻧ ـﺸــﺎء اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺮح{.
واﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻏ ـﻨ ــﺎم أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺎرﻗ ــﺔ ،ﻫﻲ
ﺳـ ـ ــﺎدﺳـ ـ ــﺔ ﺳـ ـﺒـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺼـ ــﺎد اﻷول ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدرة
اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳـ ـﺨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ أﻃـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ اﻟ ــﺪﻛـ ـﺘ ــﻮر

ً
اﻟﻮزﻳﺮ ﻏﻄﺎس ﺧﻮري ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻏﻨﺎم ﻏﻨﺎم وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﺳ ـﻠ ـﻄ ــﺎن ﺑ ــﻦ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﻘ ــﺎﺳ ـﻤ ــﻲ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻛ ـﻠ ــﻒ ﻣــﻦ
ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺴــﺮح ﻓــﻲ اﻟ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻻ ﻳﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن وﻃ ـﻨــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺮح} ،ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ وزارة اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ
ً
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن أﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻓﻲ
اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻌﺎون ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن{.
وأﻣ ـ ـ ـ ــﻞ ﺑ ـ ـ ــﺄن ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻫ ـ ـ ــﺬه ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮة ﻓـ ــﺎﺻ ـ ـﻠـ ــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ
اﻋـﺘـﺒــﺎر ﻣــﺎ ﻗـﺒــﻞ ﻣـﻬــﺮﺟــﺎن ﻟـﺒـﻨــﺎن اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮح
ﺷـ ـ ــﺄن ،وﻣـ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺪه ﺷـ ــﺄن آﺧـ ـ ــﺮ} ،ﻟ ـﻴ ـﻜ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻬــﺮﺟــﺎن
ً
ً
ﺣـﺼــﺎدا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻤﻮاﺳﻢ ﻧﺘﺎﺟﻜﻢ اﻟﺒﻬﻲ ،وﺟﺴﺮ
ﺗﻮاﺻﻠﻜﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟــﺬي ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻟﺒﻨﺎن
وﻳـﻌـﻨـﻴــﻪ ﻣ ـﺴــﺮﺣــﻪ ،ﻛـﻤــﺎ ﻧ ــﺮﻳ ــﺪه ﻓــﺎﺗـﺤــﺔ ﻟـﻤــﺆﺗـﻤــﺮات

ً
وﻧـ ـ ـ ـ ــﺪوات وورش ﻧ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻣـ ـﻌ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ إﻧ ـ ـﺠـ ــﺎزﻫـ ــﺎ{.
وﺷـ ـ ﱠـﺪد ﻏ ـﻨــﺎم ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون }ﻷن اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺮح ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺮح ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﺻﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻦ
ً
أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻀﻊ
ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ً
وﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ واﺣــﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻴﻦ أﻓــﺮادا
وﻣﺆﺳﺴﺎت رﺳﻤﻴﺔ وأﻫﻠﻴﺔ .إﻧــﻪ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﺘﻔﺮد
ً
ﺑﺬاﺗﻪ واﻟﻤﻜﺘﻔﻲ ﺑﺤﻨﻄﺔ أرواح اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻴﻦ وﻗﻮدا
ً
ﻟﻨﺎره وأرﺿﺎ ﻟﻨﻤﺎﺋﻪ وﺳﻤﺎء ﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺗﻪ{.
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ﻣﻦ  10أﺣﺮف وﻫﻲ اﺳﻢ ﻻﻋﺐ ﻛﺮة ﻗﺪم ﺑﻠﺠﻴﻜﻲ ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻊ ﻧﺎدي ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي.

ﻗﻴﺪ
ﻧﺎدي
ﺑﺪاﻳﺔ
ﻣﺴﻴﺮة

ﻣﺮﺟﻊ
ﻣﻴﺪان
ﻃﺒﺎﻋﺔ
ﻗﺪرة

ﻟﻴﻞ
ﺳﻬﻢ
ﻓﻘﻂ
وزن
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ﻫﺠﻮم
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ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﻴﺮة ) ، (3×3ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺴﻢ اﻟﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺻﻐﻴﺮة .ﻫﺪف ﻫﺬه اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻞء
اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ  1اﻟﻰ  ،9ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺒﻴﺮ وﻓﻲ ﻛﻞ
ﺧﻂ أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي.
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10
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ
إدﻳﻦ ﻫﺎزارد

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 -5أ ﺗ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ ــﻊ – ﻧـ ـﻐـ ـﻤ ــﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ )م(.
 -6ﻣــﺆذن اﻟــﺮﺳــﻮل )ص(
)م( – اﻗﺘﺮب.

 -7ﻋ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ أورو ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
اﻟﻤﻮﺣﺪة )م(.
 -8ﻳﺮاﻫﻢ – ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ.
 -9ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺼﺮ )م( –

ﺣﺴﻢ .
 -١٠ﺑـ ـﻨ ــﺪ )ﻣـ ـﺒـ ـﻌـ ـﺜ ــﺮة( –
أزﻟﻨﺎ.
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 -1ﺟﺮﻳﺪة ﻟﻨﺪﻧﻴﺔ.
 -2ﻃـ ـ ـ ــﺮق واﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ – ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ.
 -3ﻳﻜﻤﻞ – ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺰﻳﺎرة
)م(.
 -4ﻧ ـ ـﺼ ــﻒ )ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرس( –
اﻧﻬﺪام.

7

sudoku

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

2

اﻟﺤﻠﻮل

1

 ) -1ﻣــﻮرﻳــﺲ  (....ﻣﻤﺜﻞ
ﻓﺮﻧﺴﻲ راﺣﻞ.
 -2ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻛﻨﺪا – ﺳﺮح
ﺑﺬﻫﻨﻪ.
 -3ﻋ ــﺎﺗ ــﺐ – ﻣ ــﻦ أﺳ ـﻤــﺎء
اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻨﻰ.
 -4اﻧﻔﺮاد – اﻟﺪﻟﻴﻞ.
 -5اﻫﺘﻢ – ) ال (....اﻟﻤﻄﺮ.
 -6ﻗﻂ )م( – ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻬﻮ
)م(.
 -7اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻦ »ﻣﻜﻴﺪة« –
ﺛﺎﻗﺐ اﻟﻨﻈﺮ.
 -8ﺻﻮت اﻟﻄﺎﺋﺮة )م( –
ﺛﻠﺜﺎ )دام(.
 -9ﻏﻄﻰ – ﻧﺠﻞ.
 -١٠ﺻﺤﺎري – ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﻣﺎﻟﻄﺔ.
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

tawabil@aljarida●com
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ﻓﻠﻚ
اﻟﺤﻤﻞ

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺴﺘﻠﻢ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻬﻤﺔ وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺸﺮﻳﻚ رؤﻳﺘﻚ ﻟﻴﻐﻤﺮك
ﺑﺤﻨﺎﻧﻪ وﻣﺤﺒﺘﻪ.
ً
ً
ً
ّ
ﻳﺴﺠﻞ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﺣﺪﺛﺎ ﻣﺮﺑﻜﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ:
ً
وﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ﻳﺪﻋﻮك اﻟﻔﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻤﺖ
ﻣﻬﻨﻴﺎّ :
ً
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﻄﻔﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ّ
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗـﻄــﻠــﻊ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ً
ﺑﺎﻟﺤﺒﻴﺐ ﻓﺘﻤﺘﻠﺊ ﺣﺒﻮرا.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﻇ ـ ــﺮوف ﻃ ــﺎرﺋ ــﺔ ﺗ ـﻄ ــﺎل أﺣــﺪ
ّ
اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.7 :

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻹﻓﺎدة
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻚ ﻛﺜﺮ ﻓﺎﻧﺘﺒﻪ!
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺤﻠﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ
ﻫﻲ أﻏﻠﻰ
ﻫﺪﻳﺔّ .
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑــﺄوﺿــﺎع أﺣــﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.14 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :إذا أردت اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة
ﻓﺎﻏﺘﻨﻢ اﻟﻔﺮص ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ً
ﻋــﺎ ﻃـﻔـﻴــﺎ  :ﺗﻄﻤﺤﺎن إ ﻟ ــﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ
ﺳﻌﺎدة ،ﻓﺎﺑﺪآ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻵن.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ وﻳﻜﺜﺮ
اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﺠﻮزاء

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻜﻨﻚ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺣﺎذر اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻓﻬﻮ
ّ
ﻣﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻗﻔﻞ اﻟﺤﻮار
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ّ
ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻮﻗﻊ رﺑﺤﺎ ﻣــﺎدﻳــﺎ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺟﺢ أﻧﺠﺰﺗﻪ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺗﺴﻮده
اﻟﺮوﻣﻨﺴﻴﺔ واﻟﺮﻗﺔ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ وﺗﺘﺨﻄﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺿﻄﺮاب.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.13 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﻟﻘﻮة ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ داﺋﻤﺎ ﺑﻞ ﻓﻲ
ّ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة.
ً
ّ
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﺗ ـﺤ ــﻦ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ وﺗ ـﺤ ــﺎول
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺤﺒﻴﺐ ﻗﺪﻳﻢ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺮاودك أﻓﻜﺎر ﺳﻮداء وﺷﻌﻮر
ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺰن.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.12 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗــﺰدﻫــﺮ ﺷــﺆوﻧــﻚ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ وﺗﻔﻜﺮ
ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ ﺗﺜﺮ ﺷﻜﻮك اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻚ
اﻟﻼﻣﺴﺆوﻟﺔ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻳـﺴــﺎﻋــﺪك أﺣــﺪ اﻷﺻــﺪﻗــﺎء ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف إﻧﺴﺎﻧﻲ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.6 :

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺼﻄﻠﺢ اﻷﻣﻮر ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻗﻌﺖ
ﻻ ذﻧﺐ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻌﻴﺶ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ
وﺗﺘﻤﻨﻰ أﻻ ﺗﻔﺎرﻗﻪ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻻ ﺗ ـﺘــﺮك ﺷـﻬـﻴـﺘــﻚ ﺗ ـﻘ ــﻮدك إﻟــﻰ
ً
ﺳﻤﻨﺔ ﺳﻮف ﺗﺆذﻳﻚ ﺣﺘﻤﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.9 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ّ
وﺗﺴﻮي
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺴﻴﺮ اﻷﻣﻮر ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
أﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :إذا ﻛﻨﺖ ﻋــﺎز ﺑــﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺪ ﻧﺼﻔﻚ
ً
اﻵﺧﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ
ّ
ﻳﻀﻄﺮك إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.16 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺘ ـﻀ ــﺎرب اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ اﻟ ـﻤ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﻓﺘﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﺤﻜﻤﺘﻚ وﺻﺒﺮك.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺗــﻮ ﺗــﺮ ﻳـﺴــﻮد ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎ ﻟﻜﻨﻜﻤﺎ
ّ
ﺗﻮاﺟﻬﺎﻧﻪ ﺑﺘﻔﻬﻢ وﺗﻌﺎﻃﻒ.
ً
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :أﺧ ـ ـﻴـ ــﺮا ﺗ ـﺤ ـﻘــﻖ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار
واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻨﺸﺪﻫﻤﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.18 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﻳـ ــﺰول ﺳ ــﻮء اﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ ﻣ ــﻊ أﺣــﺪ
اﻟﺰﻣﻼء وﺗﻌﻮد اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﻔﺎﺟﺌﻚ ّ
ﺣﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﺐ
ً
ﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻠﺘﻘﻲ وﺟــﻮﻫــﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت وﺗﺰداد ﺷﻌﺒﻴﺘﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.5 :
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١٩

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﻨﻈﻢ
أﺻﺒﻮﺣﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ
ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ  ،2019/2018ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺴﻢ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف أ .إﻳﻬﺎب ﺣﺒﺸﻲ ،رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ،أﺻﺒﻮﺣﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻟﺸﺎﻋﺮة
ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح.
وأﻋــﺪ ﻫﺬه اﻷﺻﺒﻮﺣﺔ د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻬﺪي ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وأﻟﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺴﺪاح ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ّ
ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻓﺨﺮه واﻋﺘﺰازه ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻨﺎرة أدﺑﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻀﻴﻔﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ .وﻗﺪم اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺾ
اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺪﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻴﻔﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻗﻮي وﻣﺘﻤﻜﻦ،
ﺛﻢ ﺑﺪأت اﻟﺸﺎﻋﺮة ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح اﻷﺻﺒﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ،
ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻔــﻮس اﻟـﻄــﻼب ﻣﻌﻨﻰ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ واﻟـﻬــﻮﻳــﺔ ،وﻣﺴﺘﺸﻬﺪة
ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﻃﻦ.

ٔ
اﻟﻬﻴﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
اﻟﺸﻴﺨﺔ د .ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح واﻟﺴﺪاح واﻋﻀﺎء

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

إﻧﺎرة ﺷﺠﺮة ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﺳﻴﻤﻔﻮﻧﻲ
ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﺳﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ،ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻓﻨﺪق ﺳﻴﻤﻔﻮﻧﻲ ﺳﺘﺎﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،أﺣﺪ
ﻓﻨﺎدق رادﻳﺴﻮن ﻛﻮﻟﻴﻜﺸﻦ ،ﻷﺟﻮاء ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﻔﻨﺪق.
وﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﺄﻟﻖ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ واﺑﺘﻜﺎر ذﻛﺮﻳﺎت ﻻ ﺗﻨﺴﻰ ،اﺳﺘﻀﺎف
اﻟﻔﻨﺪق أﻣﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺈﻧﺎرة ﺷﺠﺮة اﻟﻌﻴﺪ راﻓﻘﺘﻬﺎ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻓﻲ  1دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018
ً
واﺣﺘﻀﻦ اﻟﻔﻨﺪق ﺟﻮﻗﺔ ﻗﺪﻣﺖ أﻏﺎﻧﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﺖ ﻃﺎﻗﻢ ﻋﻤﻞ
اﻟﻔﻨﺪق واﻟﻨﺰﻻء اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﺣﻮل اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺖ ﺑﺎﻟﺰﻳﻨﺔ
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ردﻫﺔ اﻟﻔﻨﺪق .وﻋﻠﺖ ﻫﺘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ ﻋﻨﺪ إﻧﺎرة اﻟﺸﺠﺮة ﺧﻼل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أدﺧﻠﺖ اﻟﺒﻬﺠﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺳﻢ اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ أﺷﻬﻰ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻚ اﻟﺮوﻣﻲ
اﻟﻤﺤﻤﺮ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺒﺎق اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت وﻛﻌﻜﺎت اﻟﻌﻴﺪ.
ﻣﺎﺟﺪ ﺣﻨﺎ ﻣﻠﻘﻴﺎ ﻛﻠﻤﺘﻪ

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﺗﺄدﻳﺔ أﻏﺎﻧﻲ اﻟﻌﻴﺪ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ ٢٠
ﻫﺪى ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﻣﺎ واﻟﻤﺴﺮح
ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﺗﻠﺘﻘﻲ أﺳﻤﻬﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ »ﻧﻴﻮﺗﻦ« وﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻏﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﺣﻞ« وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ »ﺑﻨﻘﻮل ﻟﻜﻢ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ«
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ﺗﺒﺪي اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻫﺪى ﺣﺴﻴﻦ ً
ﺧﻼل ًاﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ
واﺿﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
وﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻹذاﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ
ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺘﻨﻮع
ﻓﻲ اﻷدوار وﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ

ﺗﺸﻬﺪ اﻷﻳــﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎ
ﻓﻨﻴﺎ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻟﻠﻨﺠﻤﺔ ﻫ ــﺪى ﺣـﺴـﻴــﻦ ،ﺑـﻴــﻦ اﻟﻤﺴﺮح
واﻟــﺪراﻣــﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ واﻹذاﻋ ـﻴــﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺴﺮح ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻫﺪى اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ أﺳﻤﻬﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ
"ﻧﻴﻮﺗﻦ" ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻏﺼﻮن
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﺣ ــﻞ" ،ﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪراﻣ ــﺎ
اﻹذاﻋﻴﺔ "ﺑﻨﻘﻮل ﻟﻜﻢ ﺳﺎﻟﻔﺔ".
ﻫﺪى ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﻣﺎ واﻟﻤﺴﺮح،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ،
وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ.
وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺼــﺪد ،أﻋــﺮﺑــﺖ ﻫ ــﺪى ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟــﺬي ﺗﺸﻬﺪه إذاﻋــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة
اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻹذاﻋﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻬﺪ اﻟﻤﺒﺎرك،
ّ
ﻣﺜﻤﻨﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺑﻨﻘﻮل ﻟﻜﻢ ﺳﺎﻟﻔﺔ"،
ّ
اﻟﺬي ﻳﺒﺚ ﻋﺒﺮ اﻷﺛﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ،وﻳﺸﺎرك
ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧـﻴــﻦ ،ﻣﻨﻬﻢ إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ
اﻟﺼﻼل ،وﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﺒﻬﺎن ،وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﺮﺑﻲ ،وزﻫﺮة
اﻟ ـﺨــﺮﺟــﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺘـﺒــﺖ أﺣ ــﺪاﺛ ــﻪ أﺣ ــﻼم اﻟ ـﺼــﺮاف
وأﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﻤﺮ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﺴﺮح ،ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮوﻓﺎت
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ "ﻧـﻴــﻮﺗــﻦ" ،اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،وﺗـﺸــﺎرﻛـﻬــﺎ ﺑﻄﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ أﺳﻤﻬﺎن
ﺗــﻮﻓـﻴــﻖ ﻓــﻲ ﻋــﻮدﺗـﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺴﺮح ﺑـﻌــﺪ ﻏـﻴــﺎب اﺳﺘﻤﺮ
ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺠﻼﻫﻤﺔ وإﺧﺮاج
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،إﻧﺘﺎج ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺳﺘﻴﺞ ﻏﺮوب"
ﻟــﻺﻧـﺘــﺎج اﻟـﻔـﻨــﻲ واﻟـﻤـﺴــﺮﺣــﻲ ،وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻘــﺮر ﻋــﺮض
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺷﺮق ،وﻳﺸﺎرك ﻫﺪى ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ أﺳﻤﻬﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ ،وﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻼ،
وﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺎدي ،وﻳﺮاﻫﻦ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ "ﻧﻴﻮﺗﻦ" ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﺒﻌﺪ
اﻟﺒﺼﺮي واﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺛﺮات.
ﻫﺪى ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻏﺼﻮن
ودراﻣﻴﺎ ﺗﻮاﺻﻞ
ّ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﺣ ــﻞ" ،اﻟـ ــﺬي ﻳ ــﻮﺛ ــﻖ ﺗـﻌــﺎوﻧـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ اﻟـﻤـﺨــﺮج
ﻣﺤﻤﺪ دﺣﺎم اﻟﺸﻤﺮي ،وﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻨﻰ اﻟﻨﻮﻓﻠﻲ،
وﺳﻴﻌﺮض ﺧﺎرج اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ:
"ﺷ ـﺠ ــﻮن اﻣـ ــﺮأة ﺻـﻌـﺒــﺔ ﺟـ ــﺪا ،ﻗـﺒـﻴـﺤــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻞ
واﻟﺨﺎرج ،ﻟﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ّ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻲ واﻹﻳﻤﺎءات
وﺣﺘﻰ اﻟﺠﻠﻮس ،ﻣﺴﺘﻔﺰة ،وﻟﻬﺎ ﻣﺎض أوﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ
ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ".
وﺷ ـ ــﺪدت ﻋ ـﻠــﻰ أن اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر ﻗ ــﺪ ﻳـﻜــﺮﻫـﻬــﺎ ﻋﻨﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪ
ذاﺗﻪ ﻳﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وأن اﻟﺪور ﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﻳﻦ.
وأﻋﺮﺑﺖ ﻫﺪى ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ دور
اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻘﻂ،
ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ إﻋﻄﺎء
اﻟﺪور ﺣﻘﻪ.
وﺗـ ــﺪور أﺣـ ــﺪاث ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ "ﻏ ـﺼ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﺣــﻞ"
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،ﺣــﻮل اﻣ ــﺮأة اﺳﻤﻬﺎ ﻏﺼﻮن،
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻋـﻠــﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ،ﻣﻊ
اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻵﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎس،
ﺑﺄﺳﻠﻮب دراﻣﻲ ﺷﻴﻖ وﻣﺜﻴﺮ.
وﻳ ـﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻫــﺪى،
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟ ـﻄــﺮاروة ،ورﻳــﻢ ارﺣـﻤــﺔ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻴﻒ ،وﻓــﻮز
اﻟﺸﻄﻲ ،وﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،وأﻣﻴﺮة ﻣﺤﻤﺪ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﺪى ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﺴﻠﺴﻞ "ﻋﻄﺮ اﻟﺮوح" ،اﻟﺬي
ﺣﺼﺪت ﻋﻨﻪ ﺟــﺎﺋــﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ دراﻣ ــﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﻓﺎزت ﻫﻲ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ دراﻣﻴﺔ .واﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﻣـ ــﻦ إﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ "ﻓـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ــﺮوان ﻟ ــﻺﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻔ ـﻨــﻲ
واﻟﻤﺴﺮﺣﻲ" ،وﺑﻄﻮﻟﺔ ﻋﺪد ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﺪراﻣﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﺠﻴﻤﻲ ،وﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮر ،وﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﺮ،
وأﺣﻤﺪ اﻟﺴﻠﻤﺎن ،وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻔﻴﺪي ،وأوس اﻟﺸﻄﻲ،
وأﺳﺎﻣﺔ اﻟﻤﺰﻳﻌﻞ ،وﻋﺒﻴﺮ أﺣﻤﺪ.

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻠﺘﻘﻲ واﺋﻞ ﺟﺴﺎر ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ أول ﺣﻔﻞ ﺑﻌﺪ أﻟﺒﻮم »ﻧﺴﺎي«

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب

●

واﺋﻞ ﺟﺴﺎر

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ

ﺗﺤﻴﻲ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
ﺑﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻄﺮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﺋﻞ ﺟﺴﺎر ﺣﻔﻼ ﻏﻨﺎﺋﻴﺎ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ،ﻓﻲ أول ﻇﻬﻮر ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻘﺐ ﻃﺮح
أﻟﺒﻮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ "ﻧﺴﺎي" ،اﻟﺬي ﺻﺪر ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ،
ﻣﺤﻘﻘﺎ ردود أﻓﻌﺎل واﺳﻌﺔ.
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼــﺪد ،ﻋـﺒــﺮت ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ
ﺑﻠﻘﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،ﻣــﺆﻛــﺪة ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘــﻮاﺟــﺪ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪﻳ ــﺮة ﻛـﻠـﻤــﺎ أﺗـﻴـﺤــﺖ ﻟـﻬــﺎ اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ،
وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ" :أول ﺣـﻔـﻠــﻪ ﺑـﻌــﺪ أﻟ ـﺒ ــﻮم ﻧ ـﺴــﺎي ﻳ ــﻮم ٧
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻐﺎﻟﻲ".

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ ،ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟ ـﺸــﺮ ﻛــﺔ  Aurora visionﻓــﺎ ﻃ ـﻤــﺔ ﺣ ـﻤــﺎدة
إن اﻟ ـﺤ ـﻔــﻞ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ذا ﻃ ــﺎﺑ ــﻊ روﻣــﺎﻧ ـﺴــﻲ
ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺼﺪي ﺻﻮﺗﻴﻦ ﻃﺮﺑﻴﻴﻦ
ﻟﻪ ،وﻫﻤﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ وواﺋﻞ ﺟﺴﺎر ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن واﺋﻞ وﺷﻴﺮﻳﻦ أﻋﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﻳﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ أﻏﻨﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة.
وأﺿﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎدة أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ واﺋﻞ وﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ
واﺣـ ــﺪ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ أن ﺗ ـﻨــﺎل اﻷﻣ ـﺴ ـﻴــﺔ إﻋـﺠــﺎب
اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ،وﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮر أن ﻳـﺒــﺪأ
اﻟﺤﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء.

اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻫﻨﺪ ﺻﺒﺮي ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻤﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻫﻮ "ﻧﻮرا
ﺗﺤﻠﻢ" ،ﺗﺄﻟﻴﻒ وإﺧﺮاج ﻫﻨﺪ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ ،وإﻧﺘﺎج
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮوﺑﺎﺟﻨﺪا  -ﻋﻤﺎد ﻣﺮزوق.
وﻳﺸﺎرك اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻫﻨﺪ ﺻﺒﺮي ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻫﻢ
ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ وﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
وإﻳﻤﺎن اﻟﺸﺮﻳﻒ.
وﺗ ـﻠ ـﻌــﺐ ﻓ ـﻴــﻪ ﻫ ـﻨــﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻧﻮرا ،وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻧﻮرا ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻜﺎدﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﺳ ـﺠ ــﻦ زوﺟ ـﻬ ــﺎ
واﻟـﻤـﻀــﺎﻳـﻘــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺮض
ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻹﺟــﺮاﻣــﻲ
ﻼﻗ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻷﻃ ـﻔــﺎﻟ ـﻬــﺎ وزوﺟ ـﻬ ــﺎ
وﻋــﻼ
ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣــﻊ ﺧ ــﺮوج زوﺟﻬﺎ
ﻣﻦ ﺳﺠﻨﻪ.
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺬﻛـ ــﺮ أن آﺧ ــﺮ
أﻋـﻤــﺎل ﻫﻨﺪ ﺻـﺒــﺮي اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻛـ ــﺎن ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ زﻫ ـ ــﺮة ﺣ ـﻠ ــﺐ ،اﻟ ــﺬي
اﻓ ـﺘ ـﺘــﺢ ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت أﻳـ ــﺎم ﻗــﺮﻃــﺎج
اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ﻋـ ــﺎم  ،٢٠١٦ﻣﻊ
اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻜﺒﻴﺮ رﺿﺎ اﻟﺒﺎﻫﻲ،
وﻧﺎﻟﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
واﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺮﻳ ـﻤ ــﺎت ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ أﻓـﻀــﻞ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎﺋــﻲ ﻟـ ـ ــﺪول اﻟـﺒـﺤــﺮ
اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮارﻳﺔ »اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺴﺮدﻳﺎت
أﺟﻤﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﺔ
اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ،
وﻗﺪﻣﻮا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺛﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ
اﻟﺮواﻳﺔ.

ﺳﻮق اﻟﺮواﻳﺔ
ﻫﻮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎن

●

أﻗﺎم اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣ ــﻊ ﻣـﺨـﺘـﺒــﺮ اﻟ ـﺴ ــﺮدﻳ ــﺎت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
ﺣـ ـ ـ ــﻮارا ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان "اﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ
واﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة" ،ﺷﺎرك ﺑﻪ ﻋﻀﻮا
ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺗـﺤـﻜـﻴــﻢ ﻣ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟـﻤـﻠـﺘـﻘــﻰ
ﻟـﻠـﻘـﺼــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﻴــﺮة د .ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﺪاﺋــﻢ
اﻟﺴﻼﻣﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎس ،وأدار
اﻟﺤﻮار اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﻬﻨﺪال.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻗﺎل ﻣﺆﺳﺲ وﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻃــﺎ ﻟــﺐ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ:
"ﻫ ــﺬه اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ ﺗـﺘــﻢ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣﻊ
اﻟـ ــﺰﻣـ ــﻼء ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺴ ــﺮدﻳ ــﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻤﻮا ﻫﺬه اﻷﻣﺴﻴﺔ
اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻹﺧﻮة اﻷﻓﺎﺿﻞ أﻋﻀﺎء
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟــﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻟـﺠــﺎ ﺋــﺰة اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﻘﺼﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻘﺼﻴﺮة.
وأﻋﺮب د .اﻟﺴﻼﻣﻲ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎده
ّ
ﺑﺄن اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻵن ﻛﻔﻦ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ّ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﻮاﺟﺲ ﻫﺬا
اﻟﻔﺮد ،ﻗﺎﺋﻼ إن ﻫﺬا زﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ
اﻋﺘﻘﺎده ،وﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ زﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ
ﺑ ــﺪأ ﻳﻨﺤﺴﺮ .وأﻛ ــﺪ أﻫـﻤـﻴــﺔ اﻟﻘﺼﺔ
ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ" :اﻟ ـﻘ ـﺼــﺔ ﻫ ــﻲ أﻳــﺪﻳــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ
اﻹﻧﺴﺎن".
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻪ ﻗﺎل اﻟﻬﻨﺪال
ردا ﻋـﻠــﻰ ﻛ ــﻼم اﻟ ـﺴــﻼﻣــﻲ" :ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
ﻗـ ــﺎل د .ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ــﺪاﺋ ــﻢ إن اﻟ ــﺰﻣ ــﻦ ﻫﻮ
زﻣ ــﻦ اﻟـﻘـﺼــﺔ أﻋـﺘـﻘــﺪ أن ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﺎد ﻟﻦ ﻳﻮاﻓﻘﻮا اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺠﺪ
أن اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻣـﺜــﻞ ﻃ ـﻔــﺮة ﻓﻲ

ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎن

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎس

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،أﺻﺒﺤﺖ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﻌﺾ
ﻳ ــﺮاﻫ ــﺎ ﺳـﻬـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻧ ـﻘ ـﻴــﺎد إﻟـﻴـﻬــﺎ،
ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ،
وﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻟـﻠـﺒــﻮح
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼف اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻔ ـﻜ ــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ــﺰﻟ ــﺔ ،واﻟ ـﻠ ـﻐــﺔ
اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ،واﻟﺘﻜﻨﻴﻚ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي أﺟﺪه
أدق ،أو دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ" ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ّ
وﺟﻪ اﻟﻬﻨﺪال ﺳﺆاﻻ ﻟﻠﻌﺒﺎس ،وﻫﻮ:
"ﻛﻴﻒ ﺗﺠﺪ ذﻟﻚ وﻗﺪ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻗﺮأت ﻟﻬﺎ،
وأﻳﻀﺎ ﺗﺠﺎرب رواﺋﻴﺔ ،وأﻧﺖ ﺗﺆﻳﺪ
ﻣﺎ ذﻛﺮ د .ﻋﺒﺪاﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺄن ﻫﺬا زﻣﻦ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺼﻴﺮا ﻟﺮواﻳﺔ؟".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺎس" :أﻋﺘﻘﺪ
أن دﻣﺎغ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎس
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ا ﻟــﻮ ﺟــﻮد
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺼﺔ ،وﻫﺬا ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ دا ﺋـﻤــﺎ،

ﻟ ــﻺﺑ ــﻼغ اﻟ ـﺠ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﻮﺟ ــﻮد
ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺼﺺ ،وﺗﺮﺑﻴﺔ
اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل ،وﻟـﻜــﻦ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺣـﺠــﻢ ﻫــﺬه
اﻟـﻘـﺼــﺔ ،اﻟـﺸــﺮﻳــﻂ اﻟ ـﻠ ـﻐــﻮي ،ﻣــﺎ ﻫﻮ
ﻣﺪاه ،وﻛﻢ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
اﻟ ـﺒ ـﺼــﺮﻳــﺔ واﻟـﺴـﻤـﻌـﻴــﺔ واﻟ ــﺮواﺋ ــﺢ،
وﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻣ ـﻨ ـﻐ ـﻀــﺎت وﻣ ـﻨ ـﺒ ـﻬــﺎت
اﻟـ ـﺤ ــﻮاس؟ ،أﻧ ــﺎ أﺗ ـﻔــﻖ ﺑ ــﺄن ﻟﻠﻘﺼﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻛـﻤــﺎ ﻗ ــﺎل اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮر ،ﻟﻜﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻴﻮم ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺮوح ﻫﻮ
ﻟﻤﻴﻜﺮو ﺳﺮدﻳﺎت "اﻟﻤﻴﻜﺮو ﻓﻜﺸﻦ".
وﻗــﺪﻣــﺖ اﻷدﻳ ـﺒــﺔ ﻟﻴﻠﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎن
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ" :أﺻﺒﺤﺖ دور اﻟﻨﺸﺮ
ﻻ ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﺼﺺ وﻻ ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺸﻌﺮ،
ﻷن ﺳ ــﻮق اﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ ﻫ ــﻮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺒـﻴـﻌــﺎت ،واﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻟـﺘــﻲ
ﺗـﺨـﺼــﺺ ﻟ ــﺮواﻳ ــﺔ ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة ،وﻟــﺬﻟــﻚ
ﺳ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺖ اﻟـ ـﺒ ــﻮﻛ ــﺮ أﻳـ ـﻀ ــﺎ ﻓـ ــﻲ أن
ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﺘﺠﻬﻮن إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮواﻳﺔ

ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم

ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم
ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي
ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ 373
ﻓﻴﻠﻤﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻦ
ﺣﻴﺎة رﺋﻴﺲ أوروﻏﻮاي
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻣﻮﺧﻴﻜﺎ.
وﺣﻈﻲ ﻣﻮﺧﻴﻜﺎ ﺑﺸﻬﺮة
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺮع ﺑﻜﻞ
راﺗﺒﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺧﻴﺮﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺟﺪا ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
رﺋﺎﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم 2010
ﺣﺘﻰ .2015
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺿﻴﻮف اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻤﺨﺮج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ
ﻣﻮر ،واﻟﻤﻤﺜﻼن ﻣﺎت
دﻳﻠﻮن وﺑﻴﻨﺴﻴﻮ دﻳﻞ
ﺗﻮرو.
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﻼم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،ﻫﻨﺎك
 333ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﺪول
اﻟﻜﺎرﻳﺒﻴﺔ.
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ،اﻟﺬي
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻟﻠﻌﺎم اﻷرﺑﻌﻴﻦ،
ﺣﺘﻰ  16دﻳﺴﻤﺒﺮ.
)د ب أ(

اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻲ »اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ« :اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﺧﺒﺮﻳﺎت
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ﺣﺘﻰ وإن ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ردﻳﺌﺔ
أو ﻻ ﺗﺠﺬب اﻟﻘﺎرئ ،وﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺮواﻳﺎت ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗــﺮاء ة اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻌﺸﺮ
اﻷوﻟﻰ".
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻣﻬﺘﻤﻮن
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺜـ ــﺮﺛـ ــﺮة ،وﻻ ﺗ ـ ـ ــﺮى ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻋ ـﻨــﺪ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻐــﺮﺑــﻲ ،ﻓﻌﻨﺪﻫﻢ زﺑــﺪة
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻟـ ــﻮ ﻛ ـ ــﺎن ﻣـ ــﻦ 1000
ﺻﻔﺤﺔ ﻧﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن
رواﻳﺔ اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻓﻲ
وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺜﻤﺎن
إن ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻗ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎد ،وﻋـﻠــﻰ
وﺟــﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣﺆﻛﺪة
أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻫــﻮاﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻻ
ﻫﻮاﻳﺔ ﻟﻪ.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻓﺘﻘﺪﻧﺎ
اﻟ ـﺠ ــﺪة اﻟ ـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋ ـﻤــﻮد اﻟـﺒـﻴــﺖ،
وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻲ اﻟﻘﺼﺺ ﻷوﻻدﻫﺎ
ﺛﻢ أﺣﻔﺎدﻫﺎ ،وإذا ﻛﺎن وﻟﺪا ﻣﻮﻫﻮﺑﺎ
ﺗﺘﻔﺘﺢ ﻗﺮﻳﺤﺘﻪ وﻳﺴﺮح ﺑﻪ اﻟﺨﻴﺎل،
وأﻳ ـﻀ ــﺎ ﻳ ـﺒــﺪأ ﻫ ــﻮ ﻳـﻔـﻜــﺮ أن ﻳﻜﺘﺐ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء.
وﻣـ ــﻦ وﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻧ ـﻈ ـ ّـﺮﻫ ــﺎ ،ﺗـ ــﺮى أن
ﻋــﺪم وﺟــﻮد اﻟـﺠــﺪة أﺛــﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ ،وأﺻ ـﺒ ـﺤــﺖ ﺷ ـﺒــﻪ ﻣﻨﺴﻴﺔ،
ﻓﻬﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ
وﻧﺤﻦ أﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﻓﺎدﺗﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮا،
ﻣـﻀـﻴـﻔــﺔ" :أﻧ ــﺎ اﺳـﺘـﻔــﺪت ﻛـﺜـﻴــﺮا ﻣﻦ
ﺣ ـﻜــﺎﻳــﺎت اﻟ ـﺠ ــﺪة واﻷم وﺣـﻜــﺎﻳــﺎت
اﻟﺠﻴﺮان ،ﻷﻧﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻠﺘﻲ
ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﺼ ــﻮر اﻟ ـﺒ ــﺪﻳ ـﻌ ــﺔ واﻟ ـﺨ ـﻴ ــﺎل
اﻟﻮاﺳﻊ".

وﻋﺒﺮت اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ،وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻊ
ﻣﺨﺮﺟﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﻳﺆﻛﺪ واﺟﺒﻬﺎ ودورﻫــﺎ ﺗﺠﺎه ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺑــﻼدﻫــﺎ ودﻋ ــﻢ اﻟـﻤــﻮاﻫــﺐ اﻟـﺸــﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻣﺮأة ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﺳﻴﺪات ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻼﺋﻲ ﺗﺤﻤﻠﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
أﺳﺮﻫﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺰوج ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ
دورﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﺷﺮف ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﻤﻤﺮ ،اﻟﺬي ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ
ﻣﻊ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ،ﻣﻨﻬﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺰ وإﻳﺎد ﻧﺼﺎر
وﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮاج ،وﻳﺨﺮﺟﻪ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺮﻓﺔ.
واﻛ ــﺪت ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ
اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺒ ــﺮز ﺑ ـﻄ ــﻮﻻت اﻟـﺠـﻴــﺶ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﻓ ــﻲ ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻣ ــﻦ أﺻـ ـﻌ ــﺐ ﻓـ ـﺘ ــﺮات اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳ ــﺦ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي إﺑ ــﺎن ﺣ ــﺮب اﻻﺳ ـﺘ ـﻨ ــﺰاف ،اﻟ ـﺘــﻲ ﻗ ــﺪم ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﺼﺮي أروع آﻳﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻷﻓﻼم ﻛﺜﻴﺮة ﺟﺪا ﻛﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺒﺪأ ﻫﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻔﻴﻞ اﻷزرق  ،٢اﻟــﺬي ﺗﺘﺸﺎرك ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺠﻮم
ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وﻧﻴﻠﻠﻲ ﻛﺮﻳﻢ ،وﻳﻜﺘﺒﻪ أﺣﻤﺪ ﻣﺮاد،
وﻳـﺨــﺮﺟــﻪ ﻣ ــﺮوان ﺣــﺎﻣــﺪ ،وﺗﻨﺘﺠﻪ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺳﻴﻨﺮﺟﻲ
ﻓﻴﻠﻤﺰ ،وﺗﺘﻜﺘﻢ ﻋــﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ دورﻫ ــﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ.
واﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻷول ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ وﺑ ـﻴــﻦ ﻛــﺮﻳــﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وﻧﻴﻠﻠﻲ ﻛﺮﻳﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻤﺲ ﻟﻪ ﻫﻨﺪ
ﻛﺜﻴﺮا ،وﻋ ــﻮدة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﻣ ــﺮوان ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ
أﻓﻼﻣﻬﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺑﻴﺾ.

اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻗﺪﻣﺖ أﻣﺴﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ أﻣﺲ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ راﺋﻌﺔ ﻋﻜﺴﺖ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺒﻼدﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻﺛﻴﻮﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ﻣﻦ  2إﻟﻰ  6دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري.
وﺑﺤﻀﻮر أﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻣﺤﺒﻲ ﻓﻨﻮن
اﻟﺸﻌﻮب وأﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻘﺮات اﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ.
وﺗﻤﻴﺰت ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﺑﺄزﻳﺎﺋﻬﺎ وأﺳﻠﻮﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺺ واﻟﻐﻨﺎء
اﻟﻤﺘﻨﻮع اﻟــﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻨﻰ وﻳﺮﻣﺰ ﻻﺗﺤﺎد اﻹﻧـﺴــﺎن ﻣﻊ اﻷرض
واﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﺔ ،ﻧـﻈــﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻗ ــﻮة ﻋــﻼﻗــﺔ اﻹﻧ ـﺴــﺎن اﻹﺛـﻴــﻮﺑــﻲ ﺑــﺄرﺿــﻪ
وﺗﻌﺎﻳﺸﻪ ﻋﻠﻰ أرض واﺣــﺪة ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  80ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ و3
دﻳﺎﻧﺎت ﺳﻤﺎوﻳﺔ ﺑﺴﻼم واﻧﺴﺠﺎم.
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺬي ﺑﺎدل اﻟﻔﺮﻗﺔ
اﻟﻐﻨﺎء واﻟﺘﺼﻔﻴﻖ واﻟﺮﻗﺺ واﻟﺤﻤﺎس اﻟﻜﺒﻴﺮ.
وﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺘﺪ ﺟﺬوره
إﻟﻰ أﻋﻤﺎق اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﻌﺮاﻗﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻤﺘﺪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3000ﺳﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ
أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻌﺮض ﻣﻌﺮض ﻟﻸزﻳﺎء واﻷﻛﻼت اﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
)ﻛﻮﻧﺎ(

ﺳﻠﻤﺎن ﺧﺎن ﻳﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ
»ﻓﻮرﺑﺲ« اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ

ﺗﺼﺪر اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪي
اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﺧﺎن
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺠﻠﺔ "ﻓﻮرﺑﺲ"
ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺸﻬﻴﺮة
اﻷﻛﺜﺮ دﺧﻼ ﻟﻌﺎم .2018
وأﻓﺎدت اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺄن
ﺳﻠﻤﺎن ﺣﺼﺪ 253.25
ﻛﺮورا )اﻟﻜﺮور ﻳﺴﺎوي 10
ﻣﻼﻳﻴﻦ روﺑﻴﺔ ﻫﻨﺪﻳﺔ(،
ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﻼﻣﻪ وﺑﺮاﻣﺠﻪ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ وﻋﻘﻮد
اﻹﻋﻼﻧﺎت ،ﻣﻦ أول أﻛﺘﻮﺑﺮ
 2017إﻟﻰ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
.2018
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺼﺪر ﺳﻠﻤﺎن )52
ﻋﺎﻣﺎ( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ دﺧﻼ
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺸﻬﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺟﺎء اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﻬﻴﺮ
ﺷﺎروﺧﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟـ،13
ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻌﺪم
ﺻﺪور أﻓﻼم ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻪ
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﺑﻠﻎ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم  170.5ﻛﺮورا.
وﺟﺎءت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ دﻳﺒﻴﻜﺎ
ﺑﺎدﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺪت
 112.8ﻛﺮورا.
)د ب أ(

ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ

أﻇﻬﺮت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ
أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺎدة ﻛﺒﻴﺮة
ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ اﻟﻌﻴﻦ
ودﺑﻲ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ47
ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﺆﻛﺪة أن
اﻟﺤﻔﻼت ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ
ﺧﺎص ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻊ
اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻐﻔﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺠﻤﻊ
ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ
ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ اﻟﻬﻴﻠﻲ  1دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،2018واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﺑﺮج "ﺑﺎرك" ﺑﺪﺑﻲ  2ﻣﻨﻪ.
وﺗﻨﻘﻠﺖ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﺒﺤﺮة
ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ
ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
أﻏﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﺳﻂ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺎت،
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ذات اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺴﻨﻐﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة "ﺷﻮف ﻟﻲ
ﺣﻞ" اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺖ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪة واﺳﺘﻤﺎع ﺧﻼل
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
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دوليات

ً
لبنان :هدوء حذر جنوبا ...واجتماع ثالثي الحتواء «أزمة األنفاق»
ً
• «حزب الله» ينشر صورا لرصد جنود إسرائيليين • تل أبيب :نفق كفركال ينطلق من مصنع مدني
• بري :الجانب اإلسرائيلي لم يقدم معلومات أو أدلة على مزاعمه • بيروت تشتكي إلى مجلس األمن
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سلة أخبار
البحرين :مناورة مع
الجيش الباكستاني

أعلنت البحرين تنفيذ مناورة
مع الجيش الباكستاني
بعنوان "بدر  "3في مجال
مكافحة اإلرهاب.
وأفادت وكالة أنباء البحرين
الرسمية بتوقيع مذكرة تفاهم
بين الحرس الوطني والجيش
الباكستاني لتنفيذ التمرين
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روما ّ
تخطط للقاء جديد
بين السراج وحفتر
جـ ـن ــود إس ــرائ ـي ـل ـي ــون فــي
هــامـفــي عـلــى ال ـح ــدود مع
(أ ف ب)
لبنان أمس

بيروت  -ةديرجلا

•

سجل هدوء حذر ،أمس ،على
الحدود اللبنانية الجنوبية مع
إسرائيل بعد التصريحات
اإلسرائيلية عن وجود أنفاق
لـ «حزب الله» على الحدود ،في
وقت تداعى الجانبان اللبناني
واإلسرائيلي إلى اجتماع ،برعاية
قوات «اليونيفيل» ،حيث
تركزت المناقشات على األعمال
اإلسرائيلية وكيفية احتواء
األزمة بين الطرفين.

تراجعت احتماالت انزالق عملية "درع الشمال"
التي بدأها الجيش اإلسرائيلي ،أمس األول ،إلى
حــرب شــا مـلــة أو حـتــى إ لــى مـنــاو شــات عسكرية
محدودة بين إسرائيل و"حزب الله" ،خصوصا
في ظل التأكيدات اإلسرائيلية بعدم رغبتها في
ّ
التصعيد ،أو حتى في تخطي الحدود مع لبنان.
لكن العملية العسكرية التي وصلت سريعا
إلـ ــى ذروتـ ـه ــا اإلع ــام ـي ــة ال ـم ــرس ــوم ــة ل ـه ــا ،عـبــر
ا كـتـشــاف نفق يمتد مــن بـلــدة كفركال اللبنانية
إل ــى ال ــداخ ــل اإلســرائ ـي ـلــي ،ل ــم ت ــؤد إل ــى رد فعل
مــن " حــزب ا لـلــه" ســوى مشاهد مـصــورة نشرها
اإل عــام الحربي التابع لــه ،مظهرا بوضوح تام
عربات وآليات وحفارات وكافة معدات وجنود
الجيش اإلسرائيلي ،في رسالة الى أنه قادر على
استهدافهم في حال حدوث أي خرق.

أدرعي
ف ــي ال ـس ـيــاق ،ن ـشــر ال ـم ـت ـحــدث بــاســم الـجـيــش
اإلســرائـيـلــي ،أفـيـخــاي أدرع ــي ،فــي تـغــريــدة على
حسابه عبر "تويتر" ،أمس ،صورا لمكان انطالق
ّ
النفق من بلدة كفركال .وعلق على الصور قائال:
"كشف النقاب عن مصنع البلوكات المدني في
كفركال ،الذي تحول الى مكان انطالق نفق حزب
الله الهجومي" ،مشيرا الى أن "المبنى استخدم
حتى عام  ٢٠١٤كمصنع بلوكات ،حيث يقع على
بـعــد أم ـتــار م ـع ــدودة مــن مــوقــع ودوريـ ــة لـقــوات
اليونيفيل" .و خـتــم" :ا لـنـفــق ينطلق مــن المبنى

جـنــود لبنانيون مــن ال ـقــوات الخاصة
خ ـ ــال دوري ـ ـ ــة ف ــي ك ـف ــرك ــا ال ـم ـح ــاذي ــة
(أ ف ب)
للشريط الحدودي أمس

ويجتاز الخط األزرق بمسافة نحو ٤٠مترا الى
داخل إسرائيل".
وكان الجيش اإلسرائيلي قد استأنف ،صباح
أمس ،رفع السواتر الترابية خلف الشريط التقني
مقابل متنزهات الوزاني ،حيث تفقدت دورياته
مـحـطــة الـمــراقـبــة الـتــي تـقــع مـقــابــل الـمـتـنــزهــات.
ك ـم ــا أط ـل ــق م ـن ـط ــادا أب ـي ــض مـ ـ ــزودا ب ـكــام ـيــرات
ل ـل ـمــراق ـبــة م ــن أح ــد ال ـم ــواق ــع ال ـع ـس ـكــريــة مـقــابــل
محلة ك ــروم ا لـشــرا قــي خ ــارج بـلــدة مـيــس الجبل
قضاء مرجعيون.
وكانت كاميرا مثبتة على قسطل حديدي ،قد
ّ
ركبت ،فجر أمس ،فوق الجدار األسمنتي الفاصل
بين لبنان وإسرائيل ،عند محلة العبارة مقابل
ط ــري ــق عـ ــام ك ـف ــرك ــا ،وم ــوج ـه ــة ن ـحــو األراض ـ ــي
اللبنانية.
كـمــا نـشــر الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ،م ـســاء أمــس
األول ،مقطع فيديو يظهر عنصرين مــن " حــزب
ال ـلــه" داخ ــل الـنـفــق فــي كـفــركــا ،حـيــث تــم إطــاق
ال ـ ـنـ ــار عـ ـل ــى عـ ـنـ ـص ــري ال ـ ـحـ ــزب عـ ـب ــر رجـ ـ ــل آل ــي
ّ
تــابــع لـجـيــش االحـ ـت ــال .وع ــل ــق رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلســرائـيـلــي بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو عـلــى الـفـيــديــو،
عـبــر ت ـغــريــدة عـلــى حـســابــه فــي "تــوي ـتــر" ،مـســاء
أ م ــس األول ،ق ــا ئ ــا " :م ــا شــا هــد ت ـمــوه ق ـبــل قليل
ك ــان تــوثـيـقــا مــن ه ــذا ال ـص ـبــاح .ت ـشــاهــدون فيه
عناصر من حزب الله تم تصويرهم داخل النفق
اإلرهابي الذي ُحفر باتجاه أراضينا .هذا النفق
لــن يـحـقــق غــاي ـتــه ،وه ــذا سـيـكــون مـصـيــر ســائــر
األنفاق اإلرهابية".

إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ع ـق ــد صـ ـب ــاح أم ـ ــس اجـ ـتـ ـم ــاع فــي
رأس ال ـنــاقــورة بــرئــاســة ال ـقــائــد ال ـعــام لـلـقــوات
الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)،
ال ـلــواء سـتـيـفــانــو دي ــل ك ــول ،وبـحـضــور ضباط
م ــن ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي وآخـ ــريـ ــن م ــن ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي .وتركزت المناقشات على "األعمال
اإلســرائـيـلـيــة األخ ـي ــرة ،إضــافــة إل ــى الـخــروقــات
للخط األزرق".
وقالت مصادر سياسية متابعة إن "االجتماع
هـ ــدف إلـ ــى ت ـن ـف ـيــس االحـ ـتـ ـق ــان اإلعـ ــامـ ــي بـيــن
ال ـجــان ـب ـيــن ال ـل ـب ـنــانــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي واح ـت ــواء
األزمة".

موسكو
ت ـ ـ ــواز ي ـ ـ ــا ،قـ ــا لـ ــت ا لـ ـمـ ـتـ ـح ــد ث ــة بـ ــا سـ ــم وزارة
الخارجية الروسية ،ماريا زاخاروفا ،أمس "ال
نشك في حق إسرائيل في حماية أمنها الوطني،
بما فــي ذ لــك منع التسلل إ لــى أرا ضـيـهــا بشكل
غـيــر شــرعــي .وفــي الــوقــت ذات ــه نـعـ ّـبــر عــن أملنا
ّ
بــأال تتناقض األ عـمــال التي يجري القيام بها
لهذا الهدف ،مع أحكام القرار األممي  1701الذي
يحدد قواعد سلوك الطرفين داخل منطقة الخط
األزرق ،والذي يجب أن نذكره أنها ال تعد حدودا
معترفا بها دوليا".
وأضـ ــافـ ــت" :ن ــأم ــل أن ت ـن ـفــذ ك ـت ـي ـبــة الـ ـق ــوات
األ مـمـيــة المؤقتة فــي لبنان ا لـمــرا بـطــة فــي هذه
ال ـم ـن ـط ـقــة ،م ـه ـم ـت ـهــا ل ـل ـمــراق ـبــة ،وت ـم ـنــع وق ــوع

أي انـ ـتـ ـه ــاك ــات .ون ــدع ــو ك ــل األط ـ ـ ــراف إلظ ـه ــار
المسؤولية الالزمة وضبط النفس ،واالمتناع
عن اتخاذ أي خطوات استفزازية أو تصريحات
ش ــدي ــدة ال ـل ـه ـجــة ق ــد تـ ــؤدي إل ــى تـصـعـيــد حــدة
التوتر".
كما أعطى وزير الخارجية والمغتربين في
حكومة تصريف األعمال جبران باسيل ،أمس،
التعليمات لتحضير شكوى ضد إسرائيل الى
"مجلس األمن الدولي حول الخروق اإلسرائيلية
ال ـم ـت ـكــررة ت ـجــاه ل ـب ـنــان وال ـت ــي ت ـعــد ن ـحــو مئة
وخمسين خرقا شهريا".
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن
إسرائيل لم تقدم دليال على وجود أنفاق على
ال ـح ــدود الـمـشـتــركــة بـيــن الـبـلــديــن فــي اجـتـمــاع
مع قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة.
ونقل بيان مــن المكتب اإل عــا مــي لبري عنه
الـقــول خــال اجـتـمــاع مــع قــائــد الـجـيــش وقــوات
حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة" :لم يتقدم
الجانب اإلسرائيلي بأي معلومات".
وأضـ ـ ــاف" :الـ ــروايـ ــة م ـش ـكــوك ف ـي ـهــا بــالـطـبــع،
وقد طالب لبنان باإلحداثيات حول الموضوع
ال ـم ـت ـع ـلــق ب ــال ـم ــزاع ــم اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .ولـ ــم نـتـلــق
أي شــيء عــن هــذه اإلحــداث ـيــات ،وهــل فـعــا هي
م ــو ج ــودة هـ ــذه األ نـ ـف ــاق أم ال" .و ن ـق ــل ا لـعـضــو
في كتلة بــري البرلمانية علي بــزي عن رئيس
البرلمان قوله بعد االجتماع" :هذه المسألة ال
تستند إلى أي وقائع صحيحة على اإلطالق".

ً
وفد الشرعية اليمنية ينضم إلى «مشاورات السويد» موسكو لواشنطن :ال سقف زمنيا
للجنة دستور سورية
خالد بن سلمان :نأمل نجاح المفاوضات والوصول إلى سالم شامل
وصــل وفــد الحكومة اليمنية
أمـ ــس إلـ ــى ال ـس ــوي ــد ،لــالـتـحــاق
بــأحــدث جولة مـفــاوضــات سالم
ت ــرع ــاه ــا األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة بـيــن
أطــراف الـنــزاع اليمني المستمر
منذ  4أعوام.
وقــال مسؤول يمني ،إن "وفد
حكومة الرئيس عبدربه منصور
هــادي المدعومة من السعودية
غادر إلى السويد أمس ،لحضور
م ـح ــادث ــات الـ ـس ــام ،م ــع جـمــاعــة
"أنـصــار الله" الحوثية الموالية
إلي ــران ،وهــي األول ــى مــن نوعها
مـنــذ انـتـهــاء م ـش ــاورات الـكــويــت
في ."2016
وأكـ ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر م ـك ـت ــب رئ ــاس ــة
الجمهورية اليمنية ،عضو الوفد
المفاوض ،د .عبدالله العليمي،
عبر "تويتر" أن الوفد الحكومة
ً
م ـح ـمــا ب ــآم ــال ال ـش ـعــب اليمني
ف ــي تـحـقـيــق الـ ـس ــام ال ـم ـس ـتــدام
على أســاس المرجعيات الثالث
الثابتة ،السالم القائم على إنهاء
االن ـ ـقـ ــاب الـ ـح ــوث ــي وإزال ـ ـ ـ ــة كــل
األسباب التي أدت إليه.
وشدد على أن الوفد الحكومي
س ـي ـب ــذل كـ ــل الـ ـجـ ـه ــود إلن ـج ــاح
المشاورات التي تعتبر "فرصة
حقيقية للسالم ،ولتجنب المزيد
م ــن الـ ــدمـ ــار الـ ـ ــذي ت ـس ـب ـبــت فـيــه
الميليشيات االنقالبية".
فــي غـضــون ذل ــك ،أكــد السفير
السعودي لدى الواليات المتحدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،األمـ ـ ـي ـ ــر خـ ــالـ ــد بــن
سلمان ،أن التحالف كان واليزال
ً
م ـل ـتــزمــا بــال ـحــل ال ـس ـيــاســي في
اليمن رغم مماطلة الميليشيات.
وش ــدد عـلــى أن "تـحــالــف دعــم
ال ـشــرع ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن" ن ـجــح في
ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن أه ـ ـ ــداف
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ال ـت ــي
ً
كــان يــؤكــد عليها دائ ـمــا ،ومنها
إرغــام الحوثيين على الجلوس

معارك قرب قاعدة التنف األميركية واستنفار في إدلب لليوم الثاني

قصر جوهانسبرغ في ريمبو ( 50كلم شمال استوكهولم)
الذي سيستضيف مشاورات اليمن (إي بي أيه)

إلــى طــاولــة ال ـحــوار ،واالنصياع
للقرارات الدولية ،وأبرزها القرار
األممي رقم .2216
وقال في تغريدة على "تويتر":
"نـ ــأمـ ــل أن ت ـح ـقــق الـ ـمـ ـش ــاورات
ال ـي ـم ـن ـيــة ف ــي ال ـس ــوي ــد ال ـن ـجــاح
لـ ـ ـل ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــام ش ــام ــل
يضمن لليمن أمـنــه واسـتـقــراره
ووح ـ ـ ــدة أراضـ ـ ـي ـ ــه ،وخـ ـل ــوه مــن
الميليشيات".
وفــي وقــت ســابــق ،وصــل وفد
ال ـم ـت ـم ــردي ــن إل ـ ــى اس ـتــوك ـهــولــم
مستقال طــا ئــرة كــو يـتـيــة برفقة
مبعوث األمــم المتحدة الخاص
لليمن مارتن غريفيث .وستعقد
المحادثات في قصر تم تجديده
خارج ستوكهولم.
وجاء سفر الوفد الحوثي بعد
أن سـمــح الـتـحــالــف ب ــإج ــاء 50
مــن جــرحــى الـجـمــاعــة لعالجهم
فـ ـ ــي سـ ـلـ ـطـ ـن ــة عـ ـ ـم ـ ــان االثـ ـنـ ـي ــن

الماضي ،وعقب إعالن التوصل
إل ـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق بـ ـي ــن ال ـم ـت ـم ــردي ــن
والحكومة ،لتبادل مئات األسرى
والمعتقلين.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن تـجـتـمــع
األطـ ــراف الـمـتـحــاربــة ال ـيــوم في
مهمة وصفتها األ مــم المتحدة
بـ ــأن ـ ـهـ ــا "ل ـ ـ ــن تـ ـ ـك ـ ــون سـ ـهـ ـل ــة أو
س ـ ــريـ ـ ـع ـ ــة" ،لـ ـبـ ـح ــث إط ـ ـ ـ ــار عـ ــام
لـلـســام يشمل إجـ ــراء ات أخــرى
ل ـب ـن ــاء الـ ـثـ ـق ــة ،وت ـش ـك ـي ــل هـيـئــة
ً
حكم انتقالية ،تزامنا مع سعي
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ األم ـ ـيـ ــركـ ــي
ل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ــرار ب ـ ــإنـ ـ ـه ـ ــاء دعـ ــم
واشـنـطــن لــ"الـتـحــالــف الـعــربــي"،
ال ـ ــذي ت ــدخ ــل ف ــي الـ ـص ــراع منذ
عام .2015
وت ـع ـق ــد الـ ـمـ ـح ــادث ــات وس ــط
ض ـغــوط غــربـيــة إلن ـه ــاء الـحــرب
الـ ـت ــي دفـ ـع ــت الـ ــدولـ ــة ال ـعــرب ـيــة
الفقيرة إلى شفا المجاعة.

وأودى الصراع المستمر ،منذ
ن ـحــو أربـ ــع س ـن ــوات ف ــي الـيـمــن،
بحياة اآلالف ،وأثار أكثر األزمات
اإلنسانية إلحاحا في العالم اآلن.
وطــال ـبــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـي ـم ـن ـي ــة بـ ــوقـ ــف أي
أع ـم ــال ق ـتــال ـيــة م ــع اقـ ـت ــراب بــدء
المفاوضات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية األميركية هيذر نويرت
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
إن "الـشـعــب اليمني عــانــى فترة
طويلة ،وأطــراف النزاع مدينون
ل ــه بــاغ ـت ـنــام هـ ــذه ال ـم ـفــاوضــات
للتوصل إلى اتفاق لحل األزمة".
و ر أ ت أ ن ا لـ ـ ـ ـ ــو قـ ـ ـ ـ ــت ح ـ ـ ــا ن
ليستبدل الشعب اليمني النزاع
ً
بالمصالحة والعمل معا ،من أجل
تحقيق مستقبل افضل لبالده.
(واشنطن ،استوكهولم ـ ـ
رويترز ،أ ف ب ،د ب أ)

ردت روسيا بحدة على تهديد
الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـي ـمــس
جيفري بإنهاء مساري "سوتشي"
و"أس ـتــانــة" برعايتها مــع تركيا
وإيران ،رافضة بشدة وضع سقف
زمني لتشكيل اللجنة الدستورية
الـ ـس ــوري ــة ،وأك ـ ـ ــدت أن ال ــوج ــود
غير القانوني للقوات األميركية
بسورية يهدف إلى تقسيم دولة
ذات سيادة وإقامة دويلة كردية
منفصلة شرق الفرات.
واعـ ـتـ ـب ــرت ال ـم ـت ـحــدثــة بــاســم
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة مـ ــاريـ ــا
زاخــاروفــا المطالبات األميركية
بـ ـض ــرورة "ال ـت ـخ ـل ــي" ع ــن مـســار
أسـتــانــة "دع ـ ــوات ت ــدل عـلــى عــدم
ال ـك ـف ــاءة وال ـس ـل ــوك غ ـيــر ال ـب ـنــاء،
وتـشـكــل تــربــة خصبة لتقويض
العملية السياسية في سورية".
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى أن "الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات
األميركية تواصل احتالل  55كلم
ح ــول ق ــاع ــدة ال ـت ـنــف ،وتـتـصــرف
هناك وكأنها صاحبة المنطقة"،
مضيفة" :غاية الوجود األميركي
اللعب بالورقة الكردية ،والسعي
نحو تقسيم سورية".
بـ ـ ــدوره ،ح ــذر رئ ـيــس األركـ ــان
الـجـنــرال فــالـيــري غيراسيموف،
خــال لقائه الملحقين األجانب،
م ــن أن "واش ـن ـطــن تـ ــزود األكـ ــراد
بالسالح والـعـتــاد ،بهدف إقامة
دويـ ـل ــة شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات مـنـفـصـلــة
تماما عــن ســوريــة" ،مبينا أنها
تعمل على تشكيل حكومة تحت
مسمى "الـفــدرالـيــة الديمقراطية
لشمال ســوريــة" ،وتقوم بتغذية
النزعات االنفصالية والتضييق
على القبائل العربية هناك.
وات ـه ــم غـيــراسـيـمــوف ال ـقــوات
األميركية بالتغاضي عن إمدادات

ً
مستقبال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو
األسد
في دمشق أمس األول (رويترز)
الوقود لتنظيم داعــش من شرق
الفرات إلى العراق وتركيا ،معتبرا
أن "ممارساتها غير المسؤولة
تدل على عدم رغبتها في تطبيع
الوضع بسورية".
إ لـ ـ ـ ـ ــى ذ لـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة
الخارجية األميركية أن جيفري
سيزور تركيا لتشكيل مجموعة
عـ ـم ــل رفـ ـيـ ـع ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ح ــول
سورية مع المسؤولين األتــراك،
ل ـم ـع ــال ـج ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف األم ـن ـي ــة
المشتركة ،وبحث القضايا ذات
االهتمام المشترك.
وأشارت الوزارة إلى أن جيفري
سيلتقي فــي ع ـمــان أي ـضــا عــددا
من كبار المسؤولين األردنيين،
لتأكيد أهمية مواصلة الضغط
ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري إلي ـج ــاد
ح ــل سـيــاســي ل ــأزم ــة ال ـســوريــة،
وتشجيع جميع الجهود الممكنة
لتعزيز المسار السياسي ،بناء
على قرار مجلس األمن .2254
وع ـلــى األرض ،أف ــاد الـمــرصــد
السوري أمس بسقوط  21قتيال

م ــن قـ ــوات ال ـن ـظــام والـمـسـلـحـيــن
الموالين لها من جنسيات سورية
وغير ســور يــة ومسلحي تنظيم
داعــش ،خــال معارك دامية قرب
القاعدة األميركية بمنطقة التنف
في بادية حمص الشرقية.
وع ـل ــى جـبـهــة ثــان ـيــة ،تـقــدمــت
ق ـ ـ ـ ــوات س ـ ــوري ـ ــة ال ــدي ـمـ ـق ــراط ـي ــة
(ق ـ ـس ـ ــد) عـ ـل ــى جـ ـبـ ـه ــات ه ـج ـيــن
ش ــرق ــي دي ـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،ال ـخــاض ـعــة
ل ـس ـي ـط ــرة "داعـ ـ ـ ـ ـ ــش" ،مـ ــن ث ــاث ــة
محاور ،بحسب الناطقة الرسمية
باسم "عاصفة الجزيرة" ليلوى
العبدالله.
ولليوم الثاني على التوالي،
شهدت قــرى وبـلــدات ريــف إدلــب
الغربي استنفارا ونصب حواجز
م ــن ق ـبــل "ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـش ــام"
و"ال ـج ـب ـهــة الــوطـنـيــة لـلـتـحــريــر"،
فــي إط ــار االقـتـتــال ال ــذي تمكنت
خالله األولــى من السيطرة على
بلدتي زيزون وقسطون ،وتعزيز
حــواجــزهــا األمـنـيــة على طرقات
إدلب الخارجية والداخلية.

توقعت تقارير إيطالية ،مساء
أمس األول ،وصول القائد
العام للقوات الموالية للبرلمان
الليبي المشير خليفة حفتر
إلى العاصمة اإليطالية روما،
وسط أنباء عن عقده لقاء مع
رئيس حكومة "الوفاق" الليبية
مساع
فايز السراج ،ضمن
ٍ
جديدة تبذلها روما لحل
األزمة الليبية .وقالت وكالة
"إدي ان كرونوس" اإليطالية،
إن زيارة حفتر "تأتي بعد ثالثة
أسابيع من مؤتمر روما حول
ليبيا واجتماعه مع وتساءلت
الوكالة عما إذا ما كانت
إيطاليا تخطط لعقد اجتماع
جديد بين حفتر والسراج الذي
أجرى اتصاالت في بروكسل
أمس األول مع مسؤولي
االتحاد األوروبي و"الناتو".

الكنيسة الكاثوليكية ّ
تطوب
ً
 19راهبا بوهران الجزائر

ّ
تطوب الكنيسة الكاثوليكية
السبت المقبل في وهران
 19رجل دين بينهم رهبان
تبحيرين السبعة الفرنسيين
الذين قتلوا في الجزائر خالل
"العشرية السوداء" من الحرب
األهلية ،في أول حدث من هذا
النوع يجري في بلد مسلم.
وخطف رهبان تبحيرين،
 80كلم جنوب العاصمة
الجزائرية ،السبعة في مارس
 1996من دير سيدة األطلس
في جبال المدية .ومازالت
ظروف اغتيالهم غامضة منذ
إعالنه في  23مايو من السنة
نفسها من طرف الجماعة
اإلسالمية المسلحة.

منحة أوروبية إلنشاء
مدارس في األردن

وقعت وزارة التخطيط
والتعاون الدولي األردنية،
أمس ،مع مكتب بنك اإلعمار
األلماني اتفاقية تتضمن
منحة إضافية مقدمة من
االتحاد األوروبي بقيمة
 30.6مليون يورو الستكمال
برنامج دعم إنشاء مدارس في
األردن .وقالت وزيرة التخطيط
األردنية ماري قعوار ،في
تصريح ،إن االتفاقية تهدف
إلى بناء عشر مدارس حكومية
جديدة ،وتجهيزها بدعم من
الصندوق االئتماني لالتحاد
لالستجابة لتداعيات األزمة
السورية "مدد" الذي أطلق
عام .2014
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األمير :مواقف بوش النبيلة ستظل راسخة في ذاكرتنا
ةديرجلا
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● ممثل سموه يسلم رسالة لبوش االبن ويلقي النظرة األخيرة على جثمان الراحل ...ويشارك في الدفن
● ترامب و 4رؤساء أميركيين سابقين وقادة دوليون يحضرون جنازة الرئيس األميركي الـ 41

سمو الشيخ ناصر المحمد يسلم الرئيس األميركي األسبق جورج دبليو بوش رسالة خطية من سمو األمير

أكد سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد أن الكويت فقدت
برحيل الرئيس جورج بوش
األب صديقا عزيزا له معزة
خاصة وقدر ًكبير في قلب
شعبنا ،مشيرا في رسالة بعثها
للرئيس جورج دبليو بوش
االبن ،وسلمها سمو الشيخ
ناصر المحمد ،إلى أن مواقف
الراحل النبيلة في تحرير الكويت
من االحتالل العراقي الغاشم
ستظل راسخة في ذاكرة
الكويتيين جميعا ولن ينسوها.

قام ممثل صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،سمو
الشيخ ناصر المحمد ،أمس األول،
ب ــزي ــارة لـلــرئـيــس ال ـســابــق ج ــورج
دب ـل ـي ــو ب ـ ـ ــوش ،فـ ــي م ـب ـن ــى "ب ـل ـيــر
هاوس" بواشنطن ،وسلمه رسالة
خطية من سمو األمير ،نصها:
"تلقينا بـبــالــغ ال ـحــزن والـتــأثــر
نبأ وفاة الصديق الحميم والدكم
ال ــرئ ـي ــس ج ـ ــورج بـ ــوش ،الــرئـيــس
الـ ـ ـح ـ ــادي واألرب ـ ـع ـ ـيـ ــن لـ ـل ــوالي ــات
المتحدة الصديقة .ولهذا الغرض،
أصدرت أمري بإيفاد سمو الشيخ
ن ــاص ــر ال ـم ـح ـمــد ل ـي ـم ـثــل ال ـكــويــت
وش ـخ ـص ــي فـ ــي مـ ــراسـ ــم تـشـيـيــع
جـ ـن ــازة ال ـف ـق ـيــد ال ـك ـب ـي ــر ،م ـج ــددا
باسم شعبي وحكومتي وباسمي
ش ـخ ـص ـيــا م ـش ــاع ــر األسـ ـ ــى ب ـهــذه
ال ـف ــاج ـع ــة ال ـم ــؤل ـم ــة ل ـن ــا جـمـيـعــا،
ومـ ـع ــرب ــا عـ ــن خـ ــالـ ــص الـ ـتـ ـع ــازي
الـقـلـبـيــة وص ـ ــادق ال ـم ــواس ــاة لكم
وألسـ ـ ـ ـ ــرة ب ـ ـ ــوش ال ـ ـمـ ــوقـ ــرة ب ـه ــذا
المصاب الجلل ،مؤكدين في الوقت
ن ـف ـســه أن ـن ــا ح ـق ــا ف ـق ــدن ــا صــديـقــا
عزيزا له معزة خاصة وقدر كبير
فــي قـلــوب الـشـعــب الـكــويـتــي الــذي
ل ــن ي ـن ـســاه أب ـ ــدا ،ون ـص ـيــرا للحق
والعدالة".
واض ـ ـ ـ ـ ــاف" :مـ ـسـ ـت ــذك ــري ــن بـكــل
التقدير واالعـتــزاز مواقف الراحل
الـتــاريـخـيــة والـشـجــاعــة المشرفة
ت ـج ــاه ال ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي تـجـســدت
جليا في رفضه القاطع لالحتالل

العراقي الغاشم لها منذ اللحظات
األولى ،ودوره الريادي الكبير في
تشكيل وقـيــادة التحالف الدولي
لتحرير الكويت من ذلك االحتالل،
وس ـع ـيــه ال ـش ـخ ـصــي ل ـح ـشــد دعــم
نظرائه رؤساء دول العالم لتشكيل
التحالف الدولي".
وت ــاب ــع سـ ـم ــوه" :م ــؤك ــدي ــن فــي
الوقت ذاته أن تلك المواقف النبيلة
ستظل راسخة في ذاكرة الكويتيين
جميعا ول ــن يـنـســاهــا ،راج ـيــن له
الرحمة ولكل أفراد األسرة الكريمة
جميل الصبر والعزاء".

(كونا)

كـمــا ق ــام مـمـثــل س ـمــوه بــزيــارة
لمبنى الكونغرس فــي واشنطن،
حـيــث ألـقــى الـنـظــرة األخ ـيــرة على
جـثـمــان الــرئـيــس ال ــراح ــل ،قـبــل أن
يشارك في الجنازة الرسمية أمس
الـ ـت ــي ج ـ ــرت ب ـم ـش ــارك ــة ال ــرئ ـي ــس
األميركي دونالد ترامب والسيدة
األولى ميالنيا ترامب.

ترامب و 4رؤساء
وانضم ترامب إلى أربعة رؤساء
أم ـيــرك ـي ـيــن ســاب ـق ـيــن ه ــم جـيـمــي

أعضاء من الهنود األميركيين الحمر ّ
يقدمون التحية أمام نعش الرئيس الراحل أمس األول (رويترز)
كـ ــارتـ ــر وبـ ـي ــل ك ـل ـي ـن ـتــون وب ـ ــاراك
أوبـ ـ ــامـ ـ ــا وجـ ـ ـ ـ ــورج دبـ ـلـ ـي ــو ب ــوش
االبــن ،وزوجاتهم روزالين كارتر،
وهـ ـ ـي ـ ــاري ك ـل ـي ـن ـت ــون ،وم ـي ـش ـيــل
أوبــامــا ،ولــورا بــوش ،في الجنازة
التي أقيمت في كاتدرائية واشنطن
الوطنية.
وتـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــوش فـ ـ ـ ــي مـ ـن ــزل ــه
بهيوستن بوالية تكساس الجمعة
الماضي ،عن عمر يناهز  94عاما.
وأل ـ ـق ـ ــى ك ـ ــل م ـ ــن نـ ـج ــل ب ـ ــوش،
ورئـيــس الـ ــوزراء الـكـنــدي السابق
ب ــري ــان م ــول ــرون ــي ،وال ـس ـي ـنــاتــور

األميركي السابق آالن سيمبسون،
والمؤرخ الرئاسي جون ميتشام،
كلمات التأبين.

القادة األجانب
ومن بين القادة األجانب ،الذين
سيحضرون الجنازة ،المستشارة
األل ـم ــان ـي ــة أن ـج ـيــا م ـي ــرك ــل ،الـتــي
وصفت بوش بأنه "ضربة حظ في
التاريخ األلماني" ،وأشادت بدوره
في العالقات عبر األطلسي.
وترأس بوش الواليات المتحدة

من  1989إلــى  ،1993وكــان داعما
قويا إلعادة توحيد ألمانيا خالل
فترة رئاسته ،التي شهدت أيضا
نهاية الحرب الباردة.
كما شارك في الجنازة ولي عهد
بريطانيا األمير تشارلز ،ورئيس
ال ــوزراء البريطاني السابق جون
مـيـجــور ،والـعــاهــل األردن ــي الملك
عـبــدالـلــه الـثــانــي وعقيلته الملكة
ران ـ ـي ـ ــا ،وح ـ ـضـ ــر أي ـ ـضـ ــا ال ـح ــاك ــم
العام األسترالي بيتر كوسغروف
وزوجته لين ،والرئيس البولندي
أندريه دودا ،إضافة إلى مسؤولين

ّ
ماتيس يمدد للقوات على حدود المكسيك حتى نهاية يناير

بايدن يلمح بقوة إلى نيته الترشح لـ «رئاسية »2020
وافق وزير الدفاع جيمس ماتيس على
تمديد نشر قوات من بالده على الحدود
األميركية  -المكسيكية حتى نهاية يناير
المقبل.
وجاءت الموافقة استجابة لطلب وزارة
األمن الداخلي من وزارة الدفاع (بنتاغون)
تمديد مساعدتها حتى  31يناير.
وتم إرسال نحو ستة آالف جندي إلى
الحدود المكسيكية في أكتوبر الماضي
بـعــد دع ــوة الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب إلــى

معالجة أزمة طالبي اللجوء على الحدود.
و تـمــت حينها الموافقة مبدئيا على
ن ـش ــر ت ـل ــك ال ـ ـقـ ــوات ح ـت ــى  15دي ـس ـم ـبــر
الجاري.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،أع ـلــن ج ــو بــايــدن،
نائب الرئيس السابق بــاراك أوباما ،أنه
قد يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة
عام .2020
وأع ــرب بــايــدن ،فــي تصريحات خالل
وج ـ ــوده ف ــي مــون ـتــانــا ق ـبــل يــوم ـيــن ،عن

اعتقاده بأنه «أكثر شخص مؤهل» ليكون
ً
ً
ً
رئيسا للبالد ،معلنا أنــه سيتخذ قــرارا
في هذا الشأن خالل الشهرين المقبلين.
وبفضل شهرته والتعاطف الذي كسبه
إثر وفاة نجله بمرض السرطان ،يتصدر
بــايــدن ( 76عــامــا) نتائج االستطالعات
المرتبطة بانتخابات عام .2020
فــي المقابل ،قــال المحامي األميركي
ً
الشهير مايكل أفيناتي ( 47عاما) ،إنه لن
يترشح لرئاسة الواليات المتحدة.

وفـ ــي ب ـي ــان ن ـشــر ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،قــال
محامي نجمة األفالم اإلباحية ستورمي
دانـيـلــز ،فــي قضيتها ضــد تــرامــب« :بعد
التشاور مع عائلتي وبناء على طلبهم،
قـ ــررت ع ــدم ال ـتــرشــح لــرئــاســة ال ــوالي ــات
ً
ال ـم ـت ـحــدة» ،مـضـيـفــا« :ل ــن أرتـ ــاح قـبــل أن
يرحل ترامب عن منصبه ،ويتم استعادة
بالدنا وقيمها».

من اليابان والبرتغال وإستونيا
وبولندا وبرمودا وقطر.
وب ــدأت ال ـج ـنــازة فــي الـســادســة
م ـ ـسـ ــاء ب ـت ــوق ـي ــت ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،بـعــد
ن ـقــل ن ـعــش بـ ــوش ف ــي م ــوك ــب من
مقر الـكــونـغــرس إلــى الكاتدرائية
الوطنية.
وأعـلــن تــرامــب أمــس يــوم حــداد
وط ـ ـنـ ــي ،وأصـ ـ ـ ــدر أم ـ ـ ــرا ت ـن ـف ـيــذيــا
ب ـ ــإغ ـ ــاق الـ ـمـ ـك ــات ــب ال ـح ـك ــوم ـي ــة
االتحادية تكريما لبوش ،كما تم
إغالق األسواق المالية األميركية.

 4000عسكري
يشار إلى أن الجيش األميركي،
إلى جانب سلطات إنفاذ القانون
فــي واشـنـطــن ،تــولــوا المسؤولية
عن الجنازة ،وأفاد بيان صحافي
أصـ ــدره الـجـيــش ب ــأن نـحــو 4000
عـسـكــري ومــدنــي مــن جميع أفــرع
ال ـقــوات المسلحة مـســؤولــون عن
المراسم.
وقال الميجور جنرال مايكل آل
هـ ــاوارد" :ه ــذه الـجـنــازة الرسمية
هــي تتويج ألع ــوام مــن التخطيط
والتدريب ،لتأكيد أن الدعم الذي
يؤديه الجيش للرئيس بوش ليس
أقل من تكريم من الطراز األول".
(واشنطن  -كونا ،أ ف ب،
رويترز)

ةديرجلا
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هرمز
مضيق
في
المالحة
حرية
سنضمن
لطهران:
واشنطن
ً

• البرلمان اإليراني يزيل معوقات االنضمام لـ • FATFظريف :أوروبا ستعتمد «آلية التجارة» سرا
شجبت واشنطن عودة الرئيس
اإليراني حسن روحاني إلى
التلويح بوقف صادرات النفط
من منطقة الخليج ،متعهدة
بالحفاظ على حرية المالحة
بمضيق هرمز اإلستراتيجي،
في وقت أقر مجلس الشورى
اإليراني تعديالت ومالحظات،
في خطوة غير نهائية نحو
انضمام طهران إلى اتفاقية
دولية بشأن مكافحة غسل
األموال واإلرهاب.

عودة األسطول
البحري
األميركي
للخليج تخل
بأمن المنطقة
ظريف

سارعت الواليات المتحدة بالرد
على تلويح الرئيس اإليراني حسن
روحاني بوقف صادرات النفط لدول
الخليج ،مؤكدة أنها لن تسمح بأي
بلبلة فــي حــركــة الـمــاحــة بمضيق
هرمز.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي
الخاص لشؤون إيــران ،براين هوك،
أن واشـنـطــن سـتــواصــل الـعـمــل مع
الـ ـش ــرك ــاء فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة مـ ــن أج ــل
ضمان حرية المالحة في المضيق
االستراتيجي.
وق ــال ه ــوك خ ــال مــؤتـمــر ،أمــس
األول" ،إن إي ـ ــران ال تـسـيـطــر على
مضيق هــرمــز .فالمضيق يعد من
الممرات البحرية الدولية".
وأض ـ ــاف" :س ـنــواصــل الـعـمــل مع
شركائنا من أجــل ضمان استمرار
المالحة وحرية نقل البضائع عبر
الممرات البحرية الدولية".
ج ـ ـ ـ ــاء م ـ ــوق ـ ــف ه ـ ـ ـ ــوك ردا ع ـلــى
تصريحات أدلــى بها روحــانــي ،في
وقت سابق ،قائال "إن منع إيران من
تصدير النفط سيعني منع المنطقة
كلها من ذلك".
يذكر أن إيران هددت مرارا بإغالق
مضيق هرمز أمام تصدير النفط في
حال أقدمت الواليات المتحدة على
المضي قدما في تشديد العقوبات
االقتصادية الخانقة عليها ،والتي
تهدف إلى وقف صادراتها النفطية
بشكل كامل.
وكان روحاني قد أطلق تهديدات
م ـم ــاث ـل ــة بـ ــإغـ ــاق "ه ـ ــرم ـ ــز" بــوجــه
صادرات النفط في يوليو الماضي،
مـعـتـبــرا أن إي ـ ــران لــديـهــا "مـضــائــق
ك ـث ـيــرة ،وه ــرم ــز أح ــده ــا" ،م ــن أجــل
التصدي للعقوبات األميركية.
ومـ ـن ــذ تـ ـص ــريـ ـح ــات روحـ ــانـ ــي،
أطلق عــدد من المسؤولين والقادة
العسكريين اإليــران ـي ـيــن تـهــديــدات
متكررة حول إغالق المضيق بوجه
صادرات النفط في حال فشلت إيران
في تصدير نفطها.
وجــاء الــرد األميركي السريع في
وق ــت أفـ ــادت تـقــاريــر ب ــأن الــواليــات

دوليات
سلة أخبار
روسيا :سنستهدف أي دولة
على أراضيها صواريخ أميركية

المتحدة تستعد إلرس ــال أسطول
بحري يضم حاملة طائرات نووية
إلى مياه الخليج.

تعديل وشروط
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ع ـ ــدل ن ـ ـ ــواب مـجـلــس
الـشــوری الئحة انضمام إی ــران إلی
مـعــاهــدة مكافحة تـمــویــل اإلره ــاب
المعروفة باسم " ،"CFTبعد مالحظات
أبــداهــا "مجلس صیانة الدستور"
علیها.
وأكـ ـ ــد نـ ـ ــواب ال ـم ـج ـلــس ق ــراره ــم
السابق حــول " ،"CFTوهــي جــزء من
االتفاقية الــدولـيــة المعروفة باسم
 FATFال ـخــاصــة بـمـكــافـحــة تمويل
اإلرهــاب وغسل األم ــوال ،وأحالوها
إل ـ ــی م ـج ـمــع "ت ـش ـخ ـیــص مصلحة
النظام" لمزید من المناقشة.
ووافـ ــق  125نــائـبــا عـلــی تعدیل
الالئحة ،فی حين رفــض  59نائبا،
وامتنع  6عن التصویت من مجموع
 206ن ــواب ح ـضــروا جلسة عقدت
لمناقشة التعديالت في طهران أمس.
وسمح نواب "الشورى" ،لحكومة
الرئيس روحــانــي بقبول االتفاقية
الــدولـیــة لمكافحة تمویل اإلره ــاب
ال ـت ــي ت ـمــت ال ـم ـصــادقــة عـلـیـهــا في
التاسع من دیسمبر عــام  1999في
الجمعیة العامة لألمم المتحدة علی
أساس عدة شروط.
ومـ ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط ت ـك ـل ـيــف
الحكومة مناقشة كیفیة التعاطي
مع مجموعة العمل المالي (إف إيه
تي إف) ،خاصة فیما یتعلق بقضیة
خروج إیران النهائي من قائمة الدول
غیر المتعاونة ،علی أن تعيد النظر
في االنضمام إلی معاهدة مكافحة
تـمــویــل اإلره ـ ــاب فــي ح ــال مماطلة
أعضاء هذه المجموعة.
وتـضـمـنــت ال ـش ــروط اع ـت ـبــار أي
بند بالمعاهدة الــدولـيــة يتعارض
مع دستور الجمهوریة اإلسالمیة
غیر ملزم ،والتأكید علی حق تقریر
المصیر لجمیع الـشـعــوب ورفــض
هیمنة األجانب واالحتالل األجنبي،

ً
قناعا للوقاية من التلوث في طهران أمس (إي بي أيه)
رجل مرور يضع
وأن المجلس األعلی لألمن القومي
اإلیراني هو الذي یحدد األشخاص
والمجموعات والمنظمات اإلرهابیة
المشار إلیهم في الجزء "ب" من البند
األول من المادة الثانیة من معاهدة
"س ـ ــي إف ت ـ ـ ــي" ،ع ـل ــی أن یـحـیـلـهــا
إلــی السلطات القانونیة فــي إیــران
لتنفیذها.
ك ـم ــا ط ــال ــب الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـح ـكــومــة
اإلی ــرانـ ـی ــة ب ـتــأك ـيــد أن ـه ــا ال تعتبر
ال ـم ـع ــاه ــدات وال ـب ــرت ــوك ــوالت الـتــي
لم تنضم إلیها ملزمة ،كما أن حل
الخالف المدرج في البند األول من
المادة  24بشأن الرجوع إلى التحكیم
أو محكمة العدل الدولیة غیر ملزم.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط ع ـ ـلـ ــى أن
االنـضـمــام إل ــى الـمـعــاهــدة ال يعني
االع ـ ـتـ ــراف ب ـ ـ "ال ـك ـي ــان الـصـهـيــونــي
المحتل وإقــامــة عــاقــات مـعــه" ،في

إشارة إلى إسرائيل ،وبينت أن موقف
الحكومة االیــران ـیــة تـجــاه معاهدة
اسـتــرداد المجرمین سیكون قائما
علی الدستور اإلیرانی وقوانینها.

تفعيل سري
جاء ذلك في وقت تعول الحكومة
اإليرانية على وعود الدول األوروبية
بتفعيل آلية تجارة خاصة لاللتفاف
على العقوبات األميركية األحادية
( )SPVإلق ـن ــاع ط ـه ــران بــالـبـقــاء في
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ب ـع ــد ان ـس ـحــاب
واشنطن منه.
وتنتظر حكومة روحــانــي التي
تعاني أزمة اقتصادية خانقة ،بفارغ
الصبر ،تمرير دوائر النظام التفاقية
مكافحة اإلرهاب وغسل األموال التي
اشـتــرطــت أوروبـ ــا انـضـمــام طـهــران

إل ـي ـهــا لـلـعـمــل بــاآلل ـيــة ال ـتــي يطلق
عليها .SPV
وص ــرح وزي ــر الخارجية محمد
جـ ــواد ظ ــري ــف ،أمـ ــس ،ب ــأن تدشين
الـجــانــب األوروبـ ـ ــي لـ ـ "إس بــي فــي"
سيتم في المستقبل القريب ،وقال:
"إنه نظرا إلى ضغوط واشنطن لمنع
أي إجــراء أو تطور لمصلحة إيــران،
سيقوم األوروبيون بتنفيذ الخطوة
بطريقة سرية".
من جانب آخــر ،قــال ظريف على
هامش اجتماع الحكومة اإليرانية في
طهران أمس ،تعليقا على تصريحات
أطلقها بعض ساسة "البيت األبيض"
ووزير الخارجية مايك بومبيو حول
انتهاك النشاط الصاروخي اإليراني
ل ـق ــرارات مجلس األم ــن ،إن االتـفــاق
الـ ـن ــووي وق ـ ـ ــرار  2231ال يـمـنـعــان
النشاط الصاروخي.

وأكد وزير الخارجية عدم تصميم
إيـ ــران ألي صـ ــاروخ يحمل سالحا
نـ ــوويـ ــا ،الف ـت ــا إل ـ ــى أن الـمـنـظــومــة
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة صـمـمــت
لألسلحة التقليدية المسموح بها،
دون تــزويــدهــا بأسلحة محظورة.
ووصـ ــف ال ـت ـصــري ـحــات األمـيــركـيــة
بأنها تخبط.
وحــول عــودة األسـطــول البحري
األم ـيــركــي إل ــى م ـيــاه الـخـلـيــجّ ،
عبر
ظريف عن اعتقاد بالده بأن الوجود
األجنبي بالمنطقة يخل باألمن وال
يصب في مصلحة أحد.
وقــال الــوزيــر" :إن إي ــران ستدافع
بكل مــا أوتـيــت مــن قــوة عــن سيادة
أراض ـي ـه ــا وم ـيــاه ـهــا" ،م ـش ـيــرا إلــى
جاهزية طهران عسكريا.
(طهران  -إرنا ،رويترز ،د ب أ،
أ ف ب)

بعدما أمهلت الواليات المتحدة
روسيا  60يوما لإلقرار بأنها
"انتهكت" معاهدة للحد من
التسلح تجعل أوروبا خالية من
الصواريخ النووية ،قال رئيس
هيئة األركان العامة في روسيا،
الجنرال فاليري غيراسيموف،
أمس ،إن بالده ستستهدف أي
دولة يتم فيها نصب صواريخ
أميركية متوسطة المدى،
في حال انسحبت الواليات
المتحدة من معاهدة األسلحة
النووية متوسطة المدى.
وقال غيراسيموف في مؤتمر
صحافي للملحقين العسكريين
األجانب في موسكو" :لن نترك
األمر من دون رد في حال تم
خرق معاهدة األسلحة النووية
متوسطة المدى" ،في إشارة
إلى "معاهدة القوات النووية
متوسطة المدى" ،التي تحظر
الصواريخ ذات مدى يتراوح
بين  500و 5500كيلومتر،
والقادرة على حمل رؤوس
نووية .يذكر أن الدول األعضاء
في حلف شمال األطلسي،
وعلى رأسها ألمانيا ،ضغطوا
على وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو خالل اجتماع
في بروكسل ،أمس األول ،لمنح
فرصة أخيرة للدبلوماسية قبل
انسحاب واشنطن من معاهدة
القوى النووية المتوسطة المدى
المبرمة عام  ،1987خشية بدء
سباق جديد للتسلح في أوروبا.
(موسكو  -رويترز)

إيطاليا :اتهام سالفيني
بإفساد مداهمة للشرطة

توقيف وزير عدل مرسي ...وروما تكشف هوية «ضباط ريجيني»
• إحالة أول مختطف طائرة مصرية إلى المحاكمة • «قناة السويس» تنفي بيع  %49من المنطقة لـ «موانئ دبي»
•

القاهرة  -رامي إبراهيم

أفــاد مصدران أمنيان ومصدر قضائي ،أمس،
بــأن السلطات المصرية ألقت القبض على أحمد
سليمان (وزير العدل في حكومة الرئيس المعزول
محمد مرسي) المنتمي لجماعة "اإلخوان" ،وتحقق
م ـعــه بـتـهـمــة االن ـت ـم ــاء ل ـج ـمــاعــة م ـح ـظ ــورة ،بعد
تحريات أجريت في اآلونة األخيرة.
وقال المصدران األمنيان إن ضباطا في قطاع
األم ــن الــوطـنــي ،الـمـســؤول عــن أم ــن ال ــدول ــة ،ألـقــوا
القبض على سليمان في منزله بمحافظة المنيا،
ّ
ورحلوه إلى القاهرة لتحقق معه نيابة أمن الدولة
الـعـلـيــا ،بـعــد ان ـت ـقــاده ف ــي وق ــت ســابــق م ــن الـعــام
الحالي إلقاء القبض على قادة الجماعة وتقديمهم
للمحاكمة.
من ناحية اخرى ،التزمت القاهرة الصمت تجاه
التسريبات التي خرجت عن الجانب اإليطالي فيما

يخص مقتل الطالب اإليطالي جوليو ريجيني ،حيث
كشفت مصادر قضائية إيطالية عن أسماء  5ضباط
في أجهزة األمن المصرية فتحت نيابة روما تحقيقا
بحقهم بتهمة ال ـتــورط الـمــزعــوم فــي قضية مقتل
الطالب اإليطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام
 .2016وقال مسؤول مصري لـ "الجريدة" إن الجهات
القضائية تدرس ما أعلنته روما.
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة "أك ـ ـ ــي" اإلي ـط ــال ـي ــة ع ــن م ـصــادر
قضائية تأكيدها أن العناصر األمنيين المصريين
الذين يواجهون تهمة "الشروع في خطف" الطالب
اإليطالي هم ضباط أسماؤهم" :اللواء صابر طارق،
العقيد هشام حلمي ،العقيد أثير كمال ،الرائد مجدي
شريف ،عنصر األمن محمد نجم".
وكانت وكالة أنباء "الشرق األوس ــط" المصرية
الرسمية أفادت بأن القاهرة رفضت طلب روما إدراج
عــدد من رجــال األمــن على قائمة المشتبه بهم في
القضية ،وجاء هذا الطلب ،وفقا للجانب اإليطالي،

استنادا إلى تحليل تسجيالت المكالمات الهاتفية
لريجيني التي أظـهــرت أن اتـصــاالتــه تــم التنصت
عليها حتى  25يناير  ،2016أي يوم اختفائه.
إلي ذلك ،أعلنت وزارة الداخلية المصرية ،مقتل
إرهابي وإصابة آخر في اشتباكات مع قوات األمن
على طريق واحة الفرافرة في الصحراء الغربية.
وذكــر مصدر أمني أن الـقــوات تمكنت مــن إلقاء
القبض على بقية أعضاء الخلية وبحوزتهم أسلحة
آل ـيــة وذخ ـي ــرة ،وك ـتــب تكفيرية وخ ــرائ ــط وأدوات
تصنيع متفجرات ومستلزمات إعاشة.
وفــي سياق متصل ،أمــر النائب الـعــام ،نبيل
ص ـ ــادق ،بــإحــالــة أول مـخـتـطــف ط ــائ ــرة محلية
قبل أكثر من عامين ،في الواقعة التي اشتهرت
ً
إع ــام ـي ــا ب ـ ـ "اخ ـت ـط ــاف ط ــائ ــرة م ـصــر لـلـطـيــران
بقبرص" ،التهامه باالستيالء بالتهديد والترويع
على وسيلة من وسائل النقل الجوي ،وتعطيله
س ـي ــره ــا عـ ـم ــدا وخ ـط ـف ــه واحـ ـتـ ـج ــازه وح ـب ـســه

لركابها وأفراد طاقمها ،تحقيقا لغرض إرهابي.
وكـشـفــت تـحـقـيـقــات نـيــابــة أم ــن ال ــدول ــة العليا،
م ــن خـ ــال اعـ ـت ــراف ــات ال ـم ـت ـهــم وف ـح ــص كــام ـيــرات
المراقبة بمطار برج العرب الدولي واإلطــاع على
المضبوطات ،قيام المتهم باالستيالء على طائرة
شركة مصر للطيران التي أقلعت بتاريخ  29مارس
 2016من مطار برج العرب بمحافظة اإلسكندرية
إلى ميناء القاهرة الجوي ،وعلى متنها  72شخصا
بينهم طفل ،بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر
سترة يرتديها أسفل مالبسه أعدها على غرار شكل
األحزمة الناسفة من أدوات غير ّ
مجرم حيازتها على
متن الطائرات.
كما أعد المتهم قصاصتين ورقتين ضمنهما
ع ـبــارات تهديدية موجهة ألف ــراد طــاقــم الطائرة
وقائدها؛ مفادها ارتدائه حزاما ناسفا وإقدامه
عـلــى تفجير ال ـطــائــرة ح ــال ع ــدم تنفيذ مطالبه
بتغيير وجهة الطائرة إلــى مطار الرنـكــا بدولة

ماكرون يدعو إلى الهدوء وحكومته قد تلغي «ضريبة الثروة»

قبرص ،واإلفراج عن سجينات قضايا إرهابية.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ن ـف ــت ال ـه ـي ـئــة االق ـت ـص ــادي ــة
لـقـنــاة ال ـســويــس م ــا ت ــم ت ــداول ــه ع ــن ش ــراء شــراكــة
مــوانــئ دب ــي اإلمــارات ـيــة أو حصولها عـلــى نسبة
 ٤٩في المئة من قناة السويس ،وقالت المتحدثة
الرسمية للهيئة االقتصادية لقناة السويس ،هند
فتحي ،في بيان "خبر غير منطقي قناة السويس
ملكية خاصة للشعب المصري ،وال يجرؤ أحد أن
يمتلكها .وحقيقة األمــر أن هناك دراســات جارية
إل نـهــاء المفاوضات بين الهيئة العامة للمنطقة
االقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي
العالمية في إنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب
مــن  ٤٥كيلومترا مربعا فــي المنطقة الصناعية
بالعين السخنة تمتلك الهيئة اال قـتـصــاد يــة من
أسـهــم ه ــذه الـشــركــة  ٥١فــي الـمـئــة ونـسـبــة  ٤٩في
المئة لموانئ دبي لجذب الشركات والمستثمرين
العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط".

بعد أن ّ
جمدت تطبيق الضريبة
ع ـل ــى الـ ـ ــوقـ ـ ــود ،الـ ـت ــي ك ــان ــت وراء
ال ـت ـح ــرك ــات ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ،واص ـلــت
الحكومة الفرنسية التراجع ،أمس،
واعـ ـ ـ ـ ـ ــدة بـ ـم ــراجـ ـع ــة اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات
الخالفية حول الضريبة على الثروة،
ع ـل ــى أم ـ ــل م ـن ــع تـ ـك ــرار م ــا ح ـصــل،
الـسـبــت ال ـمــاضــي ،مــن أع ـمــال عنف
خــال تظاهرات السترات الصفراء،
فــي وقــت نــاشــد الرئيس إيمانويل
ماكرون جميع القوى السياسية في
البالد الدعوة للهدوء ،في ظل الموقف
الحالي "غير المسبوق".
ويبدو أن إعالن رئيس الحكومة
إدوار فيليب ،أمس األول ،عن سلسلة
من التنازالت في شأن أسعار الوقود
والضريبة على الـكــربــون ،لــم يقنع
غالبية المتظاهرين بالخروج من
الشارع.

وق ــام الـمـتـظــاهــرون بفك حصار
ال ـطــرقــات ح ــول مـخــزنـيــن لـلــوقــود،
أمس ،في حين أن أغلبية "السترات
ال ـ ـص ـ ـف ـ ــراء" تـ ــرفـ ــض "اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـم ـتــواض ـعــة" لـلـحـكــومــة ،وتـتــوعــد
بمواصلة تحركهم في الشارع.
وتواصلت في كل أنحاء فرنسا
ال ـ ــدع ـ ــوات ،ع ـب ــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،للتحرك مجددا السبت
المقبل.
ودعـ ــا إريـ ــك درووي ـ ـ ــه ،أح ــد أب ــرز
وجوه حركة االحتجاج" ،إلى العودة
إلـ ــى ب ــاري ــس ال ـس ـب ــت ،قـ ــرب مــراكــز
السلطة مثل الشانزليزيه وقــوس
النصر والكونكورد".
وهـ ـ ـ ـ ــذا هـ ـ ــو أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــا ت ـخ ـش ــاه
الـسـلـطــات الـفــرنـسـيــة ،الـتــي ال تــزال
تحت تأثير الـصــدمــة ،بعد مظاهر
العنف التي شهدتها هذه المناطق،

السبت الماضي ،وتراوحت بين رفع
سواتر وحرق سيارات ونهب محالت
واالشـتـبــاك مــع عناصر األم ــن .وقد
تم تداول هذه الصور في كل أنحاء
الـعــالــم ،مــا أدى الــى تــراجــع الحركة
السياحية في باريس خصوصا.
ومنذ انطالق هذه التحركات في
السابع عشر من نوفمبر الماضي،
قـ ـت ــل أرب ـ ـع ـ ــة اش ـ ـخ ـ ــاص وأصـ ـي ــب
المئات ،في حين تخشى الحكومة
توسع الغضب الى قطاعات أخرى.
فالتوتر يسود الـثــانــويــات ،كما أن
المزارعين ينوون هم أيضا النزول
في تظاهرات.
ودعــا وزيــر الداخلية كريستوف
كاستانر ،مساء أمس األول" ،السترات
الصفراء العقالنيين" إلى التخلي عن
الدعوة الى تجمع جديد في باريس،
الـسـبــت الـمـقـبــل ،مــؤكــدا عــزمــه على

ضابط شرطة متقاعد عضو في الحركة:
سنشل البالد  ٣أيام
•

ربيع كالس

ّلوح ضابط شرطة فرنسي متقاعد ،عضو في حركة
ً
"السترات الصفراء" في حديث مع "الجريدة" ،مشترطا
عدم كشف هويته ،بـ"شل البالد مدة  3أيــام" ،في حال
ّقرر الرئيس ايمانويل ماكرون إنزال الجيش الى الشارع
وفرض حال الطوارئ.
وقال الضابط إن "الحركة دعت المواطنين الى تخزين
الـمــواد الغذائية والمحروقات للتدفئة واألدوي ــة ،ألن
ً
حركتنا ستشل البالد بدءا من  10الجاري مدة  3أيام

متتالية" .وتابع" :سنوقف تحركنا عند تحقيق مطالبنا.
نريد أن نعيش ال أن نكافح للبقاء" .وأضاف" :لقد دعونا
المواطنين الى أن ينضموا الينا في  10ديسمبر .لن
نسمح بفتح أي مدرسة أو إدارة عامة ،وال حتى بقالة،
سنغلق مــداخــل الـمـطــارات ومخارجها ،وكــل الــدوائــر
التابعة للدولة ،ومحطات السكك الحديدية ،كما ندعو
المواطنين الى أن ينضموا الينا على الحواجز التي
سنقيمها ،أو الى البقاء في منازلهم ( )...نحن السترات
الصفراء ،لسنا دعاة عنف ،ولكن في الوقت نفسه ،لن
نكتفي بالكالم المعسول والجميل ،بل نريد أفعاال".

قال للوزراء "إن الوقت الذي نمر به
ليس وق ــت الـمـعــارضــة السياسية،
ولكن دعم الجمهورية".
ون ـق ــل ع ــن الــرئ ـيــس الـ ـق ــول" :فــي
ظل العنف الهائل قوال ،وفي بعض
األحـ ـي ــان ف ـعــا ،بـعــض األش ـخــاص
لديهم هــدف واح ــد ،وهــو مهاجمة
الجمهورية".
وطلب ماكرون ،الذي لم يتحدث
بصورة مباشرة للشعب منذ عودته
م ــن ق ـم ــة م ـج ـمــوعــة ال ـع ـش ــري ــن في
األرجنتين ،بعد أعمال الشغب التي
شهدتها باريس السبت الماضي ،من
القوى السياسية والنقابات العمالية
ورجال األعمال "إطالق دعوة واضحة
للهدوء واحترام نظام الجمهورية".
ويعتبر المحللون أن هذه القرارات
ت ـس ـج ــل أول تـ ــراجـ ــع إلي ـم ــان ــوي ــل
م ــاك ــرون ،الـ ــذي يـتـفــاخــر بــأنــه منذ
وصوله إلى قصر اإلليزيه في مايو
 2017لم يتراجع أبدا أمام الشارع.
لكن الرئيس بات اليوم ضعيفا،
بعد أن ازدادت االنـتـقــادات العنيفة
لسياسته االقتصادية ،التي يعتبرها
الكثيرون مناسبة لألثرياء .وأفاد آخر

القوات األفغانية تقتل
 72بينهم  40باكستانيًا

عدد من «السترات الصفراء» يقفلون أحد الشوارع بعد تعليقهم
خشبة كتب عليها «ماكرون ارحل» في بوردو أمس (رويترز)

«السترات الصفراء» تدعو إلى تحرك في سبت رابع ...وطالب الثانويات والمزارعون يؤيدون التظاهر
تعزيز قوات الشرطة في حال أصروا
على ذلك.
من جهة المعارضة ،دعــا رئيس
ح ـ ــزب "الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون" الـيـمـيـنــي
لـ ـ ــوران فــوك ـي ـيــه ،أم ـ ــس ،إلـ ــى فــرض
حال الطوارئ مؤقتا ،لتجنب "سبت
أسود" جديد.
وقــال فوكييه إن من شــأن فرض
الـطــوارئ إتاحة تأمين قــوات األمن
و"مساعدتنا في حماية من يريدون
ال ـت ـظ ــاه ــر س ـل ـم ـي ــا" ،وال أريـ ـ ـ ــد أن
تنزلق بالدنا إلى الفوضى" .وتابع:
"الفرنسيون ال يريدون هذه الضريبة.
وإرجاؤها لستة أشهر ال معنى له.
إنما يتعين إلغاؤها".
وج ـ ـ ـ ــرى ن ـ ـقـ ــاش ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــة
الــوطـنـيــة ،أم ــس ،بـعــد كلمة ألقاها
رئيس الحكومة أمــام النواب دفاعا
ع ــن خ ـطــة ال ـح ـكــومــة ل ـل ـخ ــروج من
هذه األزمة.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،ك ــرر الـنــاطــق
بــاســم الحكومة بنجامين غريفو،
أمــس ،الـقــول إنــه فــي حــال "لــم تجد"
السلطة التنفيذية حــا فــي ختام
حملة تشاور واسعة حتى األول من
مــارس "فستتخلى" نهائيا عن رفع
الضرائب.
ك ـم ــا ف ـت ــح غ ــري ـف ــو ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
احتمال إعادة الضريبة على الثروة،
األمـ ــر الـ ــذي يـطــالــب ب ــه الـكـثـيــر من
المتظاهرين ،ولكن بعد قيام البرلمان
بــإجــراء تقييم لـلــوضــع ،اب ـتــداء من
"خ ــري ــف ع ــام  ."2019وت ــاب ــع" :ه ــذا
ً
الموضوع ليس على الطاولة" حاليا،
"لكن في حال تعرقل أمر ما ،فنحن
لسنا أغبياء وسنغيره".
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
األسبوعي ،أوضح غريفو ،أن ماكرون

تم توجيه اتهام إلى وزير
الداخلية اإليطالي ماتيو
سالفيني ،وهو من النشطاء
البارزين على "تويتر" ،بإفساد
مداهمة مهمة للشرطة باإلعالن
عنها بشكل مسبق على وسائل
التواصل االجتماعي.
وكتب سالفيني ،الذي يتزعم
حزب "الرابطة" ،المنتمي إلى
تيار اليمين المتطرف ،أوال
منشورا على تطبيق "واتساب"
عبر مساعديه ،ثم على "تويتر"
بشأن اعتقال  15مجرما
نيجيريا في مدينة تورينو
شمال غربي إيطاليا.
(روما  -د ب أ)

استطالع للرأي أن شعبيته تراجعت
ست نقاط لتصل الى  23في المئة،
وهي أدنى نسبة تسجل له.
وك ــدل ـي ــل ع ـل ــى ال ـت ــوت ــر ال ـســائــد
فــي ال ـبــاد ،سمع مــاكــرون هتافات
استهجان وشتائم وجهت له ،خالل

زيارته المفاجئة مساء أمس األول،
لمقر الشرطة في بوي اون فالي ،في
وسط فرنسا ،الذي كان متظاهرون
أحرقوه السبت الماضي.
(باريس  -وكاالت)

أفادت وزارة الدفاع األفغانية
بأن " 40إرهابيا باكستانيا،
فضال عن عشرات من عناصر
طالبان لقوا مصرعهم بضربات
جوية استهدفت تجمعات
اإلرهابيين في عدة مناطق
بوالية غزني" وسط أفغانستان.
وأضافت أنه "أثر الضربات
الجوية في مديريات ناوه
وجيالن وخوغياني في غزني،
قتل  72إرهابيا ،بما في ذلك 40
إرهابيا باكستانيا وأحد قادة
طالبان".
(كابول  -سبوتنيك)

سلوفاكيا تطرد دبلوماسيًا
روسيًا اتهمته بالتجسس

ترامب يسخر من ماكرون
سخر الرئيس األميركي دونالد ترامب من جديد على "تويتر"
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،مستغال متاعبه بسبب
االحتجاجات العنيفة على الــرســوم اإلضافية التي كــان يسعى
لفرضها على الوقود.
وك ـتــب ت ــرام ــب" :أنـ ــا سـعـيــد ألن صــدي ـقــي إي ـمــانــويــل مــاكــرون
والمحتجين في باريس توصلوا للنتيجة التي توصلت إليها
منذ عامين".
وأشار إلى االتفاق العالمي المعني بالبيئة ،الذي تمت صياغته
في باريس في أواخر " 2015اتفاقية باريس معيبة بشكل أساسي
ألنها ترفع أسعار الطاقة في الدول التي تتسم بالمسؤولية في
حين تتستر على البعض من أكثر الدول المسببة للتلوث".
وفــي بــاريــس ،رفــض مساء أمــس قصر اإلليزيه ،التعليق على
تغريدة ترامب.

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي
بيتر بيليغريني ،أمس ،إن بالده
طردت دبلوماسيا روسيا بعد
معلومات من االستخبارات
العسكرية تفيد بتورطه في
أنشطة تجسس في الدولة
العضو بحلف شمال األطلسي
واالتحاد األوروبي.
وأضاف للصحافيين "طردناه
في  22نوفمبر ،وغادر
سلوفاكيا خالل  48ساعة".
(براتيسالفا  -رويترز)

ةديرجلا
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الجولة الحادية عشرة لـ «دوري ڤيڤا»:
«كراسي موسيقية» وتباين في المستوى
الفوز للقادسية والفحيحيل ...النصر يتراجع ...والجهراء ينهار
حازم ماهر وأحمد حامد

حقق القادسية والفحيحيل
فوزين مهمين في الجولة
الحادية عشرة من منافسات
«دوري ڤيڤا» لكرة القدم ،وهما
الفوزان الوحيدان في الجولة
بعد انتهاء ثالث مباريات
بالتعادل.

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ل ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــة الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــراس ـ ـ ــي
الموسيقية مــن جــد يــد ،لتفرض
نفسها على  4مراكز في بطولة
دوري ڤـيـڤــا ل ـلــدرجــة ال ـم ـم ـتــازة
لكرة ا لـقــدم ،بعد انتهاء الجولة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة لـلـبـطــولــة ،بعد
ص ـع ــود ال ـقــادس ـيــة إل ــى ال ـمــركــز
الـ ـ ــرابـ ـ ــع ،وع ـ ـ ـ ــودة الـ ـع ــرب ــي إل ــى
الـ ـم ــرك ــز الـ ـخ ــام ــس ،ك ـم ــا صـعــد
الفحيحيل إلــى الـمــركــز الـثــامــن،
وعـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب إلـ ـ ـ ــى الـ ـم ــرك ــز
ال ـت ــاس ــع ،فـيـمــا احـتـفـظــت أنــديــة
الـكــويــت (ال ـص ــدارة) ،والسالمية
(ال ــوص ــاف ــة) ،وكــاظـمــة (ال ـثــالــث)،
والـنـصــر (الـ ـس ــادس) ،والـجـهــراء
(األخير) بمراكزها.
ك ـمــا ت ــواج ــدت لـعـبــة ال ـمــراكــز
الموسيقية بنتائج المباريات،
ف ـفــي ال ــوق ــت الـ ــذي ف ــاز ال ـكــويــت
وكاظمة فقط بالجولة العاشرة،
حقق الفوز في الجولة الحادية
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرة ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــان ف ـ ـ ـقـ ـ ــط ،هـ ـم ــا:
القادسية والفحيحيل ،علما أن
"األحـ ـم ــر" ح ـقــق فـ ــوزه األول في
البطولة.

مستوى متباين
قـ ـ َّـدم ال ـك ــوي ــت مـسـتــوى
متباينا في لقاء الشباب،

حـ ـي ــث كـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــدا ف ـ ــي الـ ـش ــوط
األول ،لكن مستواه تراجع بشكل
مـ ـلـ ـح ــوظ فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي.
والمالحظ على الفريق في اآلونة
األخ ـ ـيـ ــرة إه ـ ــدار عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
الفرص السهلة.
أمـ ــا ال ـش ـب ــاب ،ف ـق ــدم مـسـتــوى
ج ـيــدا فــي شــوطــي ال ـل ـقــاء ،وكــان
ي ـن ـق ـص ــه ف ـق ــط ت ـن ـف ـي ــذ ال ـه ـج ـمــة
ال ـ ـمـ ــرتـ ــدة ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـث ــان ــي
ب ـن ـج ــاح ح ـت ــى الـ ـنـ ـه ــاي ــة .ف ــرغ ــم
االرتداد السريع ،غير أن الالعبين
كانوا يفقدون الكرة سريعا .على
أي حـ ــال ،ف ــإن ال ـم ـس ـتــوى الـفـنــي
للفريق في تصاعد مستمر.

وصافة مهددة
من المؤكد أن مركز الوصافة،
ال ـ ـ ــذي ي ـح ـت ـلــه ال ـس ــال ـم ـي ــة ،ب ــات
م ـ ـهـ ــددا ،ف ــال ـف ــري ــق ف ـق ــد الـنـقـطــة
الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــوالـ ـ ــي ف ــي
ال ـج ــول ـت ـي ــن األخـ ـي ــرتـ ـي ــن .ورغ ــم
المستوى الجيد الذي قدمه أمام
ال ـعــربــي وال ـخ ــروج بـنـقـطــة ،فقد
كــان بمقدور الالعبين اقتناص
ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ،ب ــدال م ــن إه ــدار
ال ـف ــرص ال ـس ـه ـلــة ،ل ـكــن ي ـب ــدو أن
هناك ما يشغل تفكيرهم بعيدا
عن البساط األخضر!

م ــن ج ــانـ ـب ــه ،واصـ ـ ــل ال ـعــربــي
نـ ـت ــائـ ـج ــه الـ ـ ُـمـ ــرض ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي ظــل
ظــروفــه الـحــالـيــة ،وتــألــق الفريق
ف ــي ال ـنــواحــي ال ـه ـجــوم ـيــة ،لكنه
أهـ ـ ـ ــدر أي ـ ـضـ ــا عـ ـ ـ ــددا كـ ـبـ ـي ــرا مــن
الـ ـف ــرص ال ـس ـه ـل ــة ،ولـ ـ ــوال يـقـظــة
ال ـح ــارس سـلـيـمــان عـبــدالـغـفــور،
لفقد "األخـضــر" الجلد والسقط،
علما بأن اللقاء ُيعد األقوى فنيا
وتكتيكيا وهجوما في الجولة.

تعثر «برتقالي»
ل ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــت ج ـ ـم ـ ـيـ ــع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــة ع ــن
إرادة الجميع دور
الـبـطــولــة فــي تـعـثــر "الـبــرتـقــالــي"
أم ــام ال ـت ـضــامــن ،وف ـقــد نقطتين
ثمينتين ،لـكــن ُيـحـســب للفريق
ه ـ ـجـ ــومـ ــه الـ ـ ـش ـ ــرس ب ـ ـعـ ــد طـ ــرد
مـ ـحـ ـت ــرف ــه األوغـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي دي ـن ـي ــس
أوغــومــا ،حـتــى تمكن مــن إحــراز
ه ــدف الـتـقــدم م ـجــددا ( ،)78لكن
مــا ُيــؤ خــذ عليه ع ــدم المحافظة
على الهدف!
وم ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤكـ ــد أن ال ـ ـظـ ــروف
ال ـ ـتـ ــي واج ـ ـه ـ ــت "ال ـ ـبـ ــرت ـ ـقـ ــالـ ــي"،
مـثــل :تـعـ ُّـر ض عبدالله الظفيري
وي ــوس ــف ال ـخ ـب ـي ــزي ل ــإص ــاب ــة،

تدخل قوي (تصوير نوفل إبراهيم)
وط ـ ـ ـ ــرد دي ـ ـن ـ ـيـ ــس ،ال تـ ـقـ ـل ــل مــن
اقتناص التضامن نقطة مهمة
جدا ،فالفريق قادر على تحسين
م ــرك ــزه ال ـح ــال ــي ،ب ـف ـضــل ال ــروح
القتالية لالعبين ،والخطط التي
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ـي ـهــا ال ـم ـح ـن ــك رادي
ومساعده جمال القبندي.

مستوى هزيل
لــم يـقــدم الـقــادسـيــة فــي شــوط
اللقاء األول المستوى المنتظر

مـنــه ،حـيــث ب ــدا مـسـتــواه هــزيــا،
ل ـك ـن ــه ت ـ ـ ـ ــدارك ال ـ ـمـ ــوقـ ــف ،وق ـ ـ َّـدم
مستوى مقنعا في الشوط الثاني
إلــى حد مــا .ويبدو أن مارين لم
يعد لديه ما يقدمه ،حيث غابت
بصمته في المباريات األخيرة.
ُ
ويحسب للفريق أنه حقق األهم،
وه ـ ــو ال ـظ ـف ــر ب ــال ـن ـق ــاط ال ـث ــاث
والعودة إلى المربع الذهبي.
ل ــم ي ـقــدم الـنـصــر م ــا يستحق
عليه التعليق أو النقد ،فليس من
المنطق أن فريقا مهزوما يلعب

بهذا التحفظ الدفاعي الغريب،
فـهـنــاك أم ــر مــا خـطــأ فــي النصر
يجب تداركه.

الفوز األول
قـ َّـد م الفحيحيل في مواجهته
أم ـ ــام ال ـج ـه ــراء م ـس ـتــوى رائ ـع ــا،
و لـعــب ا لـمــدرب محمد دهيليس
بتكتيك جيد ،من خالل الهجوم
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوي ،وت ـ ــأمـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـجـ ــوانـ ــب
الدفاعية مــن منتصف الملعب،

الجاسم :عبدالغفور حرم السالمية الفوز
اعترف إداري السالمية يوسف الجاسم بأن حارس
العربي سليمان عبدالغفور حرم فريقه تحقيق الفوز،
بتصديه لفرص حقيقية كانت كفيلة بخروج السماوي
فائزا في المباراة .ورفع السالمية رصيده إلى  23نقطة
لـيـحـتـفــظ بــالــوصــافــة ،وب ـف ــارق  4ن ـقــاط ع ــن الـمـتـصــدر
الكويت .وقــال الجاسم إن التوفيق غاب عن فريقه ،في
حين تمكن عبدالغفور من إنقاذ مرماه من أهداف محققة،

أرقام

مشيرا الى ان نقطة التعادل أفضل من الخسارة.
وأضاف أن المنافسة على لقب الدوري ال تزال متاحة،
شــرط استغالل فـتــرة تــوقــف ال ــدروي الطويلة ،فــي العمل
الـجــاد وتصحيح األخ ـطــاء .وبـيــن الـجــاســم أن الـقــدر كان
رحيما بالسالمية فــي الجولة  ،11بتعادل الكويت أمــام
الشباب ،مؤكدا ان فوز األبيض كان يعني اقترابه من اللقب
بنسبة كبيرة.

العدواني :العنابي مر بظروف صعبة المطيري :الفوز على النصر
دافع معنوي
قبل مواجهة األصفر
أكــد مــدرب النصر ظاهر الـعــدوانــي ان فريقه مــر بظروف
صعبة قبل مواجهة القادسية ،تمثلت فــي اصــابــة أكثر من
العب مهم في الفريق.
وخسر العنابي أمام النصر بهدفين ،ليتوقف رصيده عند
 12نقطة في المركز السادس.
وق ــال ال ـعــدوانــي إن الـعـنــابــي فـقــد جـهــود حـمــود عــايــض،
ومشعل فــواز لإلصابة ،في حين تم الدفع بالحارس محمد
هادي ،رغم معاناته وعكة صحية قبل وقت قليل من المباراة.
وأض ــاف أن فريقه ،رغــم تــراجــع النتائج ،يقدم مستويات
مقبولة ،عطفا على قوة المنافسة في الدوري.
واعترف العدواني بأن النصر في حاجة إلى تدعيم صفوفه
على مستوى الهجوم ،خالل االنتقاالت الشتوية المقبلة.

رسائل إلى المدربين

طائرة القادسية تتخطى الجهراء
وتواصل التحليق
●

محمد عبدالعزيز

عزز فريق القادسية للكرة الطائرة موقعه في صدارة
ترتيب فرق بطولة االتحاد "التصنيفية" ،واقترب من
حسم تأهله للدوري الممتاز للعبة ،بعدما رفع رصيده
إلــى  14نقطة ،إثــر فــوزه على الجهراء بنتيجة ثالثة
أشــواط مقابل ال شــيء ،في المباراة التي جمعتهما
أمس االول على صالة يوسف شاهين الغانم بنادي
كاظمة ،ضمن الجولة السابعة من المسابقة ،وجاءت
نتائج االشواط.)14-25 ،22-25 ،19-25( :
وأسفرت نتائج بقية مباريات أمس االول عن فوز
الكويت على التضامن بنتيجة ثالثة اشواط دون رد،
بواقع أشواط ( ،)19-25 ،23-25 ،13-25وبنفس النتيجة
تغلب كاظمة على الشباب ،وجاءت االشواط (،14-25
.)11-25 ،15-25

وفــاز العربي على الصليبيخات بواقع أشــواط
( ،)20-25 ،18-25 ،18-25بينما حقق برقان أول فوز
له في البطولة على اليرموك بنفس النتيجة ،وجاءت
االشواط ( ،)19-25 ،16-25 ،22-25ونجح الساحل في
إيـقــاف تـقــدم الفحيحيل بـفــوزه عليه  ،2-3وبــواقــع
أشواط (.)12-15 ،25-22 ،22-25 ،25-16 ،21-25
بهذه النتائج احتل كاظمة المركز الثاني والكويت
الثالث برصيد  14نقطة ،وجــاء العربي رابعا بـ12
نقطة والـجـهــراء خامسا والـتـضــامــن ســادســا بــ11
نقطة والفحيحيل سابعا بـ 10نقاط والساحل ثامنا
بـ 9نقاط واليرموك تاسعا والشباب عاشر وبرقان
ح ــادي عشر ب ــ 8نـقــاط والصليبيخات فــي المركز
االخير بـ 7نقاط.

وصف نائب رئيس جهاز الكرة بالقادسية نواف المطيري
تغلب األصفر على النصر بهدفين دون رد بالفوز المعنوي.
وكان القادسية فاز على النصر بهدفين دون رد ،ليرفع
رصيده الى  20نقطة ،في المركز الرابع بفارق األهداف عن
كاظمة.
وقال المطيري إن األصفر قدم مستوى مقبوال ،عطفا على
الفرق المتاحة ،مشيرا الى أن فريقه كان قادرا على زيادة غلة
األهداف ،وقتل أي طموح للنصر مبكرا ،واضاف أن األصفر
يطمح الــى األفضل خــال الفترة المقبلة ،وخــال مباريات
كأس سمو ولي العهد.
ويـغـيــب األص ـفــر عــن الـجــولــة األولـ ــى ل ـكــأس ول ــي العهد
بصفته حامل اللقب ،على أن يعود في الجولة الثانية.

 ...و إلى الالعبين

● مدرب القادسية إيوان مارين :أين أنت؟
● مدرب الفحيحيل محمد دهيليس :نجحت مع الفحيحيل من
قبل ،ثم مع السالمية ،ويبدو أنك في طريقك إلى تحقيق نجاح
آخر مع "األحمر".
● م ــدرب الـنـصــر ظــاهــر ال ـعــدوانــي :ال يختلف أحــد عـلــى كفاء تك
كـمــدرب قــديــر ومتميز ،لكن مستوى ونـتــائــج "الـعـنــابــي" أنت
المسؤول األول عنها.
● مدرب الجهراء أحمد عبدالكريم :يبدو أنك ظلمت نفسك حينما
وافقت على تولي المسؤولية ،في ظل الظروف التي يمر بها
الفريق.
● مدرب السالمية ميلود حمدي :ننتظر إجابتك عن السؤال األهم
حاليا؛ ما أسباب خسارة النقاط األربع أمام الشباب ثم العربي؟

ل ـي ـق ـت ـنــص الـ ـف ــري ــق ث ـ ــاث ن ـقــاط
ثمينة ،ويحقق أول فوز له تحت
قيادة المدرب الوطني.
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء يـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــار ..ح ـق ـي ـقــة
أث ـب ـت ـت ـهــا ال ـم ـب ــاري ــات األخـ ـي ــرة،
فــالـفــريــق يـفـتـقــد أه ــم مـقــومــاتــه،
الـمـتـمـثـلــة ف ــي ال ـ ــروح الـقـتــالـيــة،
فــإذا عــادت الــروح ستعود معها
االن ـت ـصــارات .ولــأســف الـشــديــد
الفريق بات بال مخالب هجومية
أو دفاعية ،ويتلقى الخسارة تلو
األخرى دون جديد يذكر.

ً
● أحرزت الفرق العشرة  13هدفا في المباريات الخمس،
بمعدل  2.6هدف في المباراة الواحدة ،وهي من أقل
ً
الجوالت تهديفا.
● انتهت مباراتان فقط بالفوز ،وهما اللتان جمعتا
الفحيحيل مع الجهراء ،والقادسية مع النصر ،في
حين انتهت المباريات الـثــاث األخ ــرى بالتعادل
اإليجابي.
● أشهر الحكام  3بطاقات حـمــراء ،األول ــى كانت من
نصيب العــب كاظمة األوغ ـنــدي دينيس أوغــومــا،
وال ـثــان ـيــة م ــن نـصـيــب الع ــب ال ـج ـهــراء عـبـيــد راف ــع
العنزي ،والثالثة من نصيب العب النصر علي عتيق.
َ
● احتسب الحكام ركلتي جــزاء فقط ،األولــى أهدرها
محترف التضامن البرازيلي ألكسندر ،إذ تصدى
له ببراعة حارس كاظمة حسين كنكوني ،لكن الكرة
ارتدت لالعب نفسه ليودعها الشباك ،والثانية أحرز
ً
منها مهاجم العربي حسين الموسوي هدفا في
شباك السالمية.
ً
● مازال العب العربي حسين الموسوي يغرد وحيدا
ً
على قمة الهدافين برصيد  12هدفا ،يليه في مركز
الــوصــافــة مـحـتــرف الـســالـمـيــة ال ـبــرازي ـلــي بــاتــريــك
فابينو ومحترف الكويت التونسي صابر خليفة،
ولـكــل منهما  10أهـ ــداف ،ويــأتــي مـهــاجــم الكويت
اإلي ـفــواري جمعة سعيد فــي المركز الثالث ولــه 7
أهـ ــداف ،ثــم زميله فيصل زاي ــد فــي الـمــركــز الــرابــع
برصيد  6أهداف.

الحكام في الميزان

● بدر المطوع :قدمت مستوى جيدا أمام النصر ،وكنت العقل
ِّ
المفكر ،لكن إهدارك انفرادين أمر غريب!
● جمعة سعيد :كنت المحترف األبرز في الكويت و"األبيض"،
لكن مستواك في تراجع مستمر ويحتاج إلى مراجعة!
● أليكس ليما :أنت أحد أفضل الالعبين في كاظمة ،حيث ال
تكتفي بدورك الدفاعي ،لكنك تقوم بدور هجومي رائع.
● فراس الخطيب :تصريحك الخاص بالحديث عن مستوى
ال ـعــربــي أم ــر غــريــب ج ــدا .شــاركــت فــي ال ـم ـبــاراة كــاعــب،
وليس كمحلل!
● منذر أبوعمارة :استعدت جزءا من مستواك أمام الجهراء،
وكللته بهدف .في حال لعبت بمستواك المعروف عنك مع
الفحيحيل ،فإنه سيكون له شأن آخر.

واصل الحكام تقديم األداء المتميز للجولة الثانية على التوالي ،ولم يرتكبوا
أخطاء فادحة أثرت بشكل أو بآخر على نتائج المباريات الخمس ،هناك فقط
هفوات من البعض منهم ،لكنها غير مؤثرة.
● الحكم هاشم الرفاعي :التزام مسؤولي الكويت والشباب ساعد على إدارة
الحكم بكفاءة واقتدار.
● الحكم علي الحرز :ساعدته مواجهة الفحيحيل والجهراء على خروجه باللقاء
إلى بر األمان بال أخطاء.
● الحكم عمار أشكناني :حالفه التوفيق خالل لقاء العربي والسالمية.
● عبدالله الكندري :جاءت قراراته سليمة تماما في لقاء التضامن وكاظمة،
لكن يؤخذ عليه عدم تدخله بشكل حاسم للحد من الخشونة.
● أحمد العلي :أدار لقاء النصر والسالمية بكفاءة ،وحال دون اشتباك الالعبين
أكثر من مرة.

ً
«يد» الكويت في تونس استعدادا لـ «عربية األندية»
استعدادا للمشاركة الدولية األولى ألندية
ك ــرة الـيــد الـمـحـلـيــة ،بـعــد ق ــرار رف ــع اإلي ـقــاف،
يـغــادر فجر غـ ٍـد وفــد الفريق األول لكرة اليد
بـنــادي الـكــويــت ،متجها إلــى تــونــس ،إلقامة
معسكر تــدريـبــي هـنــاك يستمر حـتــى موعد
مشاركته في منافسات بطولة األمير فيصل
بن فهد العربية الـ  34لألندية أبطال الدوري،
الـ ـمـ ـق ــرر أن ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا م ــدي ـن ــة ص ـفــاقــس
التونسية من  19إلى  29الجاري ،ويشارك إلى
جانبه نادي السالمية.
وي ـت ــرأس وف ــد الـفــريــق مــديــر الـلـعـبــة قايد
ً
العدواني ،ويتكون من فيصل العنزي إداريا،
َّ
المكون من المدرب
والجهاز الفني للفريق،
الجزائري سعيد حجازي ،ومساعده الفرنسي
توم باتركس ،ومدرب حراس المرمى التونسي
أيمن الشيخ ،واختصاصي العالج الطبيعي
ياسين بوكر.

وضم الوفد  22العبا ،هم :تركي الخالدي،
علي صفر ،محمد الغربللي ،متعب المطيري،
نواف الشمري ،مشعل عباس ،خالد الغربللي،
عبدالعزيز الشمري ،أحمد الفرحان ،عبدالله
الخميس ،مـشــاري العتيبي ،سلمان مزعل،
مبارك دحل ،مشاري عباس ،صالح الموسوي،
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـ ــدوسـ ـ ــري ،ي ـع ـق ــوب أسـ ـي ــري،
عبدالرحمن البالول ،مشاير صيوان ،سعود
الـضــويـحــي ،ف ــواز ع ـبــدال ـهــادي وعـبــدالـعــزيــز
سالمين.

 3مباريات تجريبية
وسيخوض الفريق خالل المعسكر ،المقرر
في تونس العاصمة ،ثالث مباريات تجريبية
ً
ق ــوي ــة ،اس ـت ـع ــدادا لـلـبـطــولــة ،قـبــل س ـفــره إلــى
صفاقس ،مقر إقامة البطولة.

وتسعى إدارة الفريق حاليا للتعاقد مع
محترف أجنبي يلعب في مركز الساعد األيمن،
لعدم جاهزية نجمه عبدالله الغربللي ،لكن
الجهاز الفني لم يستقر على هويته حتى اآلن.

فوز الشباب والجهراء
من جانب آخر ،فاز الجهراء على الساحل
( 39-29ا لـ ـش ــوط األول  ،)19-12ك ـمــا تغلب
الشباب على منافسه التضامن ( 32-25الشوط
األول  ،)13-11أمــس األول ،ضمن منافسات
الـجــولــة الـ ـ  10مــن الـ ــدوري ال ـعــام لـكــرة الـيــد،
ليرفع الجهراء رصيده إلى  8نقاط بالمركز
الثامن ،في حين ارتقى الشباب للمركز العاشر
بـ 6نقاط ،وظل الساحل بنقطتين ،والتضامن
بدون رصيد في المركز األخير.

٢٥
ُ
«السيتزن» يرعب منافسيه بالفوز السابع على التوالي
ةديرجلا
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رياضة

سانييه نجم
مانشستر سيتي
يحرز الهدف األول

عزز فريق مانشستر سيتي
صدارته للدوري اإلنكليزي
لكرة القدم ،بتغلبه على
مضيفه واتفورد  ،1-2خالل
المباراة التي جمعتهما ،أمس
األول ،في الجولة الخامسة
عشرة من الدوري.

ق ــاد ال ـجــزائــري ال ــدول ــي ريــاض
م ـح ــرز فــري ـقــه مــانـشـسـتــر سيتي
ح ــام ــل ال ـل ـقــب الـ ــى تـحـقـيــق ف ــوزه
السابع تــوالـيــا ،واالبـتـعــاد بفارق
 5نقاط مؤقتا عن أقرب منافسيه
لـيـفــربــول ،بـتـخـطـيــه ،أم ــس األول،
مضيفه وا ت ـف ــورد  1-2بصعوبة،
ضـمــن الـمــرحـلــة الـخــامـســة عشرة
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ول ـعــب م ـحــرز تـمــريــرة حاسمة
وسجل هدفا ليرفع سيتي رصيده
إلى  41نقطة من أصل  45ممكنة.
وأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى اإلس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي بـ ـي ــب
غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال مـ ـ ـ ــدرب «الـ ـسـ ـيـ ـت ــزن»
تـغـيـيــرات جــذريــة فــي خــط دفــاعــه
م ـقــارنــة بــال ـم ـبــاراة األخ ـي ــرة الـتــي
فاز فيها على بورنموث  ،1-3فدفع
بالبلجيكي فنسان كومباني ،جون
ستونز ،كايل ووكر وفابيان دلف

بدال من الفرنسي ايمريك البورت،
األرجنتيني نيكوالس أوتامندي،
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي دان ـي ـل ــو واألوكـ ــرانـ ــي
الشاب ألكسندر زينتشنكو.
وتـ ـ ـ ــرك غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال ال ـم ـه ــاج ــم
الدولي رحيم سترلينغ ( 8أهداف
و 6تمريرات حاسمة هذا الموسم)
ع ـل ــى م ـق ــاع ــد الـ ـ ـب ـ ــدالء لـمـصـلـحــة
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري مـ ـ ـح ـ ــرز ،ف ـي ـم ــا غ ــاب
ه ــداف ــه ال ـت ــاري ـخ ــي األرج ـن ـت ـي ـنــي
أغـ ــويـ ــرو ب ـس ـب ــب إصـ ــابـ ــة تـحـفــظ
المدرب اإلسباني في الحديث عن
تفاصيلها قبل انطالق المباراة.
ب ـ ـ ــدوره ،ف ـشــل وات ـ ـفـ ــورد ،ال ــذي
غــاب عنه الفرنسي اتـيــان كابويه
بـ ــداعـ ــي اإلي ـ ـق ـ ــاف ،فـ ــي اس ـت ـع ــادة
تــوازنــه بعد حـصــده نقطة يتيمة
فــي آخــر خمس مـبــاريــات سجلها
خــالـهــا هــدفــا يتيما أي ـضــا .وبــدأ

ال ـج ـهــة ال ـي ـس ــرى تــاب ـع ـهــا ســانـيــه
بـ"صدره" من مسافة قريبة مفتتحا
التسجيل (.)40
وفرض محرز ،القادم من ليستر
س ـي ـتــي م ـقــابــل  60م ـل ـيــون جنيه
اسـتــرلـيـنــي ،نجوميته فــي الـلـقــاء
ع ـنــدمــا ل ـعــب دور ال ـم ـس ـجــل هــذه
ال ـمــرة مـتــرجـمــا تـمــريــرة جـيــزوس
العرضية بتسديدة يسارية قوية
مـ ــن داخ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة إلـ ـ ــى ي ـســار
فوستر ،رافعا رصيده إلى سبعة
أه ــداف و 6تـمــريــرات حاسمة هذا
الموسم في جميع المسابقات (.)51
مــرر بعدها محرز كــرة مقشرة
لجيزوس أهدرها منفردا بجانب
المرمى ( ،)68لكن واتـفــورد فاجأ
الفريق األزرق بإحياء آماله مجددا
عـنــدمــا اسـتـغــل ال ـبــديــل ديـلــوفـيــو
تردد الدفاع ،فلعب عرضية أحدثت

الفريق الواقع في شمال العاصمة
لندن والذي يشرف عليه االسباني
خــافــي غــارسـيــا ،الـمــوســم بطريقة
رائعة حقق فيها أربعة انتصارات
متتالية لكنه تراجع تدريجا الى
المركز الحادي عشر.
على ملعب "فيكاردج رود" ،كاد
االل ـمــانــي لـ ــوروا ســانـيــه الـمـنـفــرد
يفتتح التسجيل لسيتي ،بيد أن
ال ـح ــارس ب ــن فــوس ـتــر أب ـعــد كــرتــه
بـبــراعــة ال ــى ركـنـيــة ( ،)10أتبعها
الـ ـمـ ـه ــاج ــم الـ ـب ــرازيـ ـل ــي غ ــاب ــري ــال
جيزوس بمراوغة جميلة على خط
الملعب وقف فوستر مجددا دون
دخولها الشباك (.)31

سانيه يفتتح التسجيل
وت ــرج ــم سـيـتــي أفـضـلـيـتــه بعد
عــرض ـيــة جـمـيـلــة م ــن م ـح ــرز على

 78والعـ ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط األلـ ـم ــان ــي-
الـ ـمـ ـغ ــرب ــي األصـ ـ ـ ــل ع ـبــدال ـح ـم ـيــد
صابري في الدقيقة .75
وابتعد وست هام اللندني إلى
الـمـنـطـقــة ال ــداف ـئ ــة ب ـف ــوزه الـثــانــي
تواليا على حساب ضيفه كارديف
ً
سيتي السادس عشر  ،1-3مستفيدا
من اهــدار خصمه ركلة جزاء لجو
رالــس صــدهــا الـحــارس البولندي
ال ـم ـخ ـضــرم ل ــوك ــاس فــابـيــانـسـكــي
(.)35
وت ــأل ــق ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـمـهــاجــم
اإلس ـب ــان ــي ل ــوك ــاس ب ـيــريــز ،العــب
أرس ـن ــال ال ـســابــق ،بتسجيله أول
ه ــد ف ـي ــن ( 49و )54ب ـع ــد د خ ــو ل ــه
بديال في الدقيقة األربعين ،فيما
أض ـ ــاف مـيـكــائـيــل أن ـتــون ـيــو ()61
الـ ـث ــال ــث ،ق ـب ــل أن ي ـس ـج ــل ج ــوش
مورفي هدفا شرفيا في اللحظات

مـعـمـعــة وتــاب ـع ـهــا العـ ــب الــوســط
ال ـف ــرن ـس ــي عـ ـب ــدوال دوكـ ـ ـ ــوري فــي
ال ـمــرمــى ( ،)85لـكــن "سـيـتـيــزنــس"
حــافــظ عـلــى تـقــدمــه وح ـســم نقاط
المباراة.

بورنموث يهزم هادرسفيلد
وارتـقــى بــورنـمــوث إلــى المركز
السادس مؤقتا ،بعدما حقق فوزه
األول اث ـ ــر أربـ ـ ــع خـ ـ ـس ـ ــارات ،عـلــى
حـســاب ضيفه هادرسفيلد تــاون
 .1-2وس ـج ــل ب ــورن ـم ــوث هــدفـيــن
مـ ـبـ ـك ــري ــن حـ ـم ــا ت ــوقـ ـي ــع ك ــال ــوم
ويـلـســون ( )5واالسـكـتـلـنــدي رايــن
فرايزر ( ،)22رد عليهما الهولندي
ت ـيــري ـنــس كــون ـغــولــو ( ،)38لـكـنــه
لــم يكن كافيا لهادرسفيلد ا لــذي
شارك في صفوفه الجناح المصري
الدولي رمضان صبحي في الدقيقة

االخيرة ( .)90+5ورغــم طرد مبكر
لــاعـبــه شــايــن دافـ ــي ( ،)28سجل
بــراي ـتــون ،عــاشــر الـتــرتـيــب ،ثالثة
أهداف في الشوط األول في مرمى
ضـ ـيـ ـف ــه ك ــريـ ـسـ ـت ــال ب ـ ـ ـ ـ ــاالس ،عــن
طريق غلين م ــوراي ( 24مــن ركلة
جــزاء) ،النيجيري ليون بالوغون
ب ـعــد  25ثــان ـيــة م ــن ن ــزول ــه بــديــا
( )31والــرومــانــي الــدولــي فلورين
أندوني من مجهود فردي رائع من
منتصف الملعب (.)45
وأصـ ـب ــح ب ــرايـ ـت ــون أول فــريــق
في الــدوري يسجل ثالثية ويطرد
ل ــه الع ــب ف ــي ال ـش ــوط األول ،منذ
مانشستر يــو نــا يـتــد فــي مواجهة
وست هام في مايو  .2008وسجل
ا ل ـصــر بــي ل ــو ك ــا ميليفوييفيتش
هدف حفظ الماء الوجه لكريستال
باالس من نقطة الجزاء (.)85

ساري يرحب باستمرار فابريغاس ولويس سوكر :الكرة الذهبية مكافأة لمودريتش على موهبته

ساري

أبدى اإليطالي ماوريسيو ساري ،المدير الفني لتشلسي
اإلنكليزي ،أمــس ،ترحيبه الشديد باستمرار العــب الوسط
اإلسباني سيسك فابريغاس ،والمدافع البرازيلي دافيد
لويس ،ضمن صفوف الفريق اللندني ،حيث ينتهي
عقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري.
وأكد ساري في تصريحات عشية مواجهة
تشلسي أم ــام وولفرهامبتون على ملعب
مولينيو ،ضمن الجولة الـ 15بـ"البريميير
ليغ"" :دافيد وسيسك أحد قادة الفريق.
أعتقد أن مسألة بقائهما مهمة ،ليس
لي فقط ،لكن للطاقم الفني ولزمالئهما
بالفريق".
إال أن الـ ـ ـم ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي أك ـ ــد أن
المفاوضات تشهد صعوبة بين الطرفين،
حيث إن إدارة الـنــادي عرضت التجديد لمدة
"قصيرة" ،فيما يرغب الالعبون في التجديد

لفترة أطول .وأضاف" :أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق في
النهاية .من الصعب إيجاد مدافع بقدرات دافيد ،والعــب وسط
بإمكانيات وفنيات فابريغاس".
ُ
ويعد المدافع البرازيلي أحد العناصر األساسية في تشكيل
ساري ،حيث لعب جميع مباريات الدوري منذ بدايته ،فيما يختلف
األمر قليال مع فابريغاس ،الذي لم يبدأ أي مباراة كأساسي منذ
بداية الموسم ،وشارك في  10مباريات بجميع البطوالت.
من جهة أخــرى ،قال ساري إن النادي لن يترك العب الوسط
روبن لوفتوس تشيك يرحل في فترة االنتقاالت الشتوية الشهر
المقبل.
وتـسـبـبــت الـمـنــافـســة مــع نـجــولــو كــانـتــي وجورجينيو
وماتيو كوفاتشيتش وروس باركلي في الحد من فرص
لــوف ـتــوس ف ــي ال ـم ـشــاركــة م ــع تـشـلـســي ه ــذا ال ـمــوســم .لكن
الــاعــب اإلنكليزي ( 22عــامــا) أث ــار اإلعـجــاب عندما أحــرز
خمسة أه ــداف فــي آخــر  6مـبــاريــات ش ــارك فيها ،ليحظى
بإشادة مدربه.

ُ
سمبدوريا إلى ثمن نهائي كأس إيطاليا
َّ
مر سمبدوريا إلى دور الـ 16في كأس إيطاليا لكرة
ال ـقــدم ،بـعــد أن حـقــق ف ــوزا صعبا عـلــى ضيفه سبال
بهدفين لواحد أمس األول على ملعب لويجي فيراريس
في الدور الرابع للبطولة.
افتتح سبال باب التسجيل ( )34عن طريق سيرغيو
فلوكاري .لكن جريجوري ديفريل أعاد سمبدوريا للقاء
بهدف التعادل في الدقيقة األخيرة من ُعمر الشوط.
وفي النصف الثاني ،انتظر أصحاب األرض حتى
قبل النهاية بثماني دقــائــق لتسجيل الـهــدف الثاني
والتأهل عن طريق المهاجم البولندي الشاب دافيد
كوفناتسكي.
وسيلتقي "السامب" في دور الـ 16مع ميالن على

يناير.2019
ملعب سان سيرو في
ُ
وبهذا ،يلحق سمبدوريا في ثمن النهائي بكل من
بنيفينتو ،الدرجة الثانية ،وبولونيا ،اللذين تأهال في
وقت سابق على حساب تشيتاديال ،الدرجة الثانية،
وكروتوني على الترتيب.
ويــديــن بينفينتو بالفضل فــي هــذا الـفــوز لالعبه
فيليبو باندينيلي ،الذي سجل هدف المباراة الوحيد
(.)77
كما صعد لــدور الستة عشر بولونيا ،عقب تغلبه
على كروتوني 3-صفر .وسجل أهداف بولونيا ريكاردو
أورسوليني ( 40و )67ودييغو فالتشينيلي (.)67
(إفي)

اعـتـبــر رئـيــس االت ـحــاد ال ـكــرواتــي لـكــرة ال ـقــدم مـهــاجــم ري ــال مــدريــد
اإلسباني سابقا دافور سوكر ،أمس األول ،فوز مواطنه لوكا مودريتش
بالكرة الذهبية لعام  2018من مجلة "فرانس فوتبول" أمرا مستحقا،
مضيفا أن الجائزة تعتبر مكافأة له على موهبته الكروية وشخصيته.
وقال سوكر ،في بيان االتحاد عبر موقعه الرسمي على اإلنترنت
لتهنئة مودريتش بالجائزة" ،لقد فــرض حضوره بقوة رغــم تواجد
الفرنسيين الرائعين الذين فــازوا بالمونديال ،ورغــم تواجد ميسي
ورونالدو ،الذي يحمل في مسيرته مواسم مذهلة".
وأكد سوكر ،الذي كان يعد األفضل في تاريخ كرواتيا حتى ظهور
مودريتش ،أن فوز صاحب القميص رقم  10بالجائزة مستحق "بالنظر
لكل ما قدمه هذا العام لريال مدريد ،وبشكل خاص للمنتخب الكرواتي".
وأضاف صاحب الحذاء الذهبي في مونديال  1998بفرنسا" :الجائزة
تعتبر مكافأة على موهبته وقدراته الكروية ،إضافة إلى شخصيته
القوية التي ساعدته على تخطي كل هذه العقبات في مسيرته ،داخل
وخارج الملعب".

مودريتش وعائلته خالل مراسم التتويج

إخالء ملعب بوكا جونيورز بسبب إنذار بوجود قنبلة
كشفت مصادر من داخل نادي بوكا جونيورز
األرجنتيني لوكالة "إف ــي" ،أمــس األول ،أنه
تم إخــاء ملعب "ال بومبونيرا" من جميع
العاملين ،بسبب إنذار بوجود قنبلة.
واضـ ـط ــر ع ـنــاصــر األم ـ ــن بــال ـم ـل ـعــب إلــى
إجالء جميع العاملين ،بعد تلقيهم معلومة
تفيد بوجود قنبلة ،قبل ساعات من استعداد
الفريق للسفر إلى العاصمة اإلسبانية (مدريد)،
لـخــوض إي ــاب نـهــائــي كــوبــا لـيـبــرتــادوريــس أمــام
الغريم التقليدي ريفر بليت على ملعب سانتياغو
برنابيو ،األحد المقبل.

ولــم يكن هناك أي العــب مــن الفريق األول أثناء
إخالء الملعب ،في الوقت الذي انتقلت مباشرة فرقة
المفرقعات ب ــوزارة األم ــن لمدينة بــويـنــوس آيــرس
لتمشيط الملعب.
وخاض البوكا مرانه األخير في األرجنتين أمس
األول ،خـلــف األب ـ ــواب الـمـغـلـقــة ،قـبــل أن يـطـيــر إلــى
العاصمة اإلسبانية.
ُيذكر أن مواجهة إياب النهائي كان مقررا أن تقام
في  24نوفمبر الماضي على ملعب المونومنتال،
لــوال تـعــرض حافلة بــوكــا لــاعـتــداء أثـنــاء توجهها
للملعب ،ليتم تأجيلها مدة  24ساعة قبل أن يقرر

اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (الكونميبول) تأجيلها
مرة أخرى ألجل غير مسمى.
وبعد اجتماع رئيس االتحاد القاري أليخاندرو
دوم ـي ـن ـج ـي ــز ب ــرئ ـي ـس ــي الـ ـن ــاديـ ـي ــن فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
الباراغوائية (أسونثيون) ،تقرر إقامة اللقاء األحد
المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة
اإلسبانية مدريد.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بداية الشهر
الماضي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدفين لمثلهما
على ملعب "ال بومبونيرا" ،معقل البوكا.
(إفي)

فالنسيا وإسبانيول إلى دور الـ  16في كأس إسبانيا
بـ ـل ــغ ف ــال ـن ـس ـي ــا دور الـ ـ ـ ـ ـ ــ 16فــي
مسابقة كــأس إسبانيا لكرة القدم،
بفوزه على ايبرو من الدرجة الثالثة
بهدف وحيد امس األول على ملعب
ميستايا فــي إيــاب دور ال ــ ،32وكــان
فالنسيا عاد بالفوز خارج ملعبه 1-2
ذهــابــا ،وسجل المهاجم البلجيكي
ميتشي باتشواي هدف المباراة في
الدقيقة .59
وجدد خيتافي فوزه على قرطبة
من الــدرجــة الثانية  ،1-5في مباراة
كان نجمها انخل لويس رودريغيز

الــذي سجل ثالثية فــي الــدقــائــق 42
مــن رك ـلــة ج ــزاء و 78و ،80واض ــاف
فرانسيسكو بورتيو ( )18وروبــرت
ايبانيز ( )49الهدفين اآلخــريــن ،في
حين سجل ايثامي إرتيليس هدف
قرطبة الوحيد في الدقيقة .70
وب ـ ـعـ ــد أن ت ـ ـعـ ــادل عـ ـل ــى مـلـعـبــه
 2-2ذهــابــا مــع رايــو فايكانو ،نجح
ليغانيس فــي الـفــوز خ ــارج قــواعــده
بـ ـه ــدف وحـ ـي ــد س ـج ـلــه إي ـم ـي ـل ـيــانــو
فيالسكيز خطأ في مرمى فريقه في
الدقيقة  17ليبلغ دور الـ.16

مهمة سهلة للريال

مباريات اليوم

جانب من مباراة فالنسيا وايبرو

التوقيت
2:00
6:15
8:30
8:30
10:45

المباراة
ليفانتي  -لوجو
ريال مدريد  -مليله
ايبار – سبورتنغ خيخون
هويسكا – اثلتيك بلباو
ريال بيتيس  -ريسينغ

من جانبه ،حجز إسبانيول مقعده
في دور الـ 16بعد أن فاز على ضيفه
قادش ،الدرجة الثانية ،بهدف نظيف،
وحمل هــدف اللقاء الوحيد توقيع
الجناح الـبــاراغــوائــي إيــرنــان بيريز
قبل  11دقيقة من النهاية.
وكـ ــان ال ـفــريــق ال ـك ـتــالــونــي خسر
في ملعب مضيفه ( )1-2في مباراة
الـ ــذهـ ــاب م ـط ـلــع ال ـش ـه ــر ال ـم ــاض ــي،
ل ـي ـتــأهــل لـ ـل ــدور ال ـت ــال ــي بــإج ـمــالــي
المباراتين ( )2-2بأفضلية الهدف
خارج األرض.

القناة الناقلة
beINSPORTS HD12
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3

م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،س ـي ـكــون ري ــال
مــدريــد أكـثــر المرتاحين فــي اإليــاب
لتقدمه برباعية نظيفة على مليلية
(درجة ثالثة) ذهابا ،وهو يستضيفه
اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـ ــريـ ـ ــال ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة م ــدرب ــه
األرج ـن ـت ـي ـنــي ســانـتـيــاغــو س ــوالري
استعاد توازنه بفوزه على فالنسيا

بهدفين نظيفين في المرحلة الرابعة
عشرة من الليغا السبت ،بعد أسبوع
من سقوطه أمام إيبار بثالثية نظيفة
في المرحلة السابقة.
وخاض النادي الملكي تدريباته
أم ــس األول اس ـت ـع ــدادا لـلـمــواجـهــة،
استهلها بفقرات اإلحماء المعتادة،
ث ـ ـ ــم ت ـ ـ ــم تـ ـقـ ـسـ ـي ــم ال ـ ــاع ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن إل ـ ــى
مـجـمــوعــات صـغـيــرة لـتـنــاقــل الـكــرة
فيما بينهم ،بينما قرر األرجنتيني
سانتياغو ســوالري ،المدير الفني،
تصعيد ثالثي الفريق الرديف خابي
ســانـشـيــز وفـ ــران غــارس ـيــا وأل ـب ــارو
ف ـي ــدال ـغ ــو .واك ـت ـف ــى الع ـ ــب ال ــوس ــط
األل ـ ـمـ ــانـ ــي تـ ــونـ ــي كـ ـ ـ ــروس بـبـعــض
التدريبات التأهيلية للتخلص من
آالم الــركـبــة اليمنى الـتــي شعر بها
بعد مباراة فالنسيا السبت الماضي،
كما غاب الثنائي ناتشو رودريغيز
وكاسيميرو عــن الـتــدريـبــات ،حيث
ي ــواص ــان بــرنــامـج ـهـمــا الـتــأهـيـلــي
للشفاء من إصابتيهما.

٢٦
رياضة
ليل يهزم مونبلييه وينتزع منه المركز الثاني
ةديرجلا

•
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قفز ليل إلى المركز الثاني في
"الليغ آ" ،بعد أن أسقط مضيفه
مونبلييه أمام جماهيره بهدف
نظيف مساء أمس األول ،ضمن
مواجهات الجولة الـ 16بدوري
الدرجة األولى الفرنسي لكرة
القدم.

أل ـحــق لـيــل ال ـخ ـســارة بمنافسه
مــون ـب ـل ـي ـيــه -1صـ ـف ــر ف ــي ع ـق ــر دار
االخير ،لينتزع منه المركز الثاني
فــي الـمــرحـلــة ال ـســادســة عـشــرة من
ب ـطــولــة فــرن ـســا ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،أمــس
األول ،والتي شهدت خروج موناكو
مــن منطقة الـهـبــوط مــؤقـتــا بـفــوزه
خ ــارج ملعبه على ام ـيــان ،وسجل
العاجي نيكوال بيبي هدف المباراة
الوحيد في الدقيقة السادسة.
ورفــع ليل رصيده الى  30نقطة
مـتـقــدمــا ب ـف ــارق نـقـطــة واح ـ ــدة عن
مونبلييه ،لكنه يتخلف بفارق 13
نقطة عن باريس سان جرمان الذي
يحلق خارج السرب.
وان ـت ـشــل الـمـهــاجــم الـكــولــومـبــي
المخضرم رادام ـيــل فــالـكــاو فريقه
موناكو من منطقة الهبوط مؤقتا
بـتـسـجـيـلــه ه ــدف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ضــد
مضيفه اميان ،وسجل فالكاو هدفيه
من ركلتي جــزاء في الدقيقتين 43
والثانية من الوقت بدل الضائع.
وص ـع ــد م ــون ــاك ــو ب ــال ـت ــال ــي من
المركز قبل األخير الى السابع عشر،
رافعا رصيده الى  13نقطة بفارق
األهداف عن ديجون الذي يستضيف
غانغان صاحب المركز األخير.
والفوز هو الثاني لمدرب موناكو
الجديد ومهاجمه السابق تييري
ه ـنــري ف ــي  10م ـب ــاري ــات خــاضـهــا
فريق اإلمــارة بإشرافه في مختلف
المسابقات (مقابل تعادلين وست
هزائم) ،واألهم من ذلك أنه جاء على
حساب فريق يتصارع معه من أجل
البقاء ضمن اندية النخبة.

هنري يشيد بفالكاو
وق ــال هـنــري بـعــد ال ـم ـبــاراة" :لــم
نلعب بطريقة رائعة لكننا حافظنا

ع ـلــى ت ـقــدم ـنــا .لـحـســن ال ـحــظ كــان
فالكاو موجودا الننا كنا في حاجة
اليه" ،مضيفا" :يجب أال نبالغ بعد
ه ــذه الـنـتـيـجــة ،ب ــل يـتـعـيــن علينا
مواصلة العمل واستعمال االشياء
االيجابية فــي كــل مـبــاراة لتطوير
انفسنا".
وس ـقــط ن ـيــس ف ــي ف ــخ ال ـت ـعــادل
الـسـلـبــي مــع ضـيـفــه انـجـيــه ،ومــرة
جــديــدة خـيــب الـمـهــاجــم االيـطــالــي
المشاكس ماريو بالوتيلي اآلمال،
الس ـي ـمــا أن ــه ل ــم ي ـجــد طــري ـقــه الــى
الشباك منذ مطلع الموسم الحالي،
فأخرجه المدرب باتريك فييرا بعد
مرور نحو ساعة.
وسـ ـيـ ـح ــل نـ ـي ــس ضـ ـيـ ـف ــا ع ـلــى
موناكو غدا ،في أول مواجهة بين
المدربين الشابين هنري وفييرا،
الـ ـل ــذي ــن ل ـع ـب ــا مـ ـع ــا فـ ــي ص ـف ــوف
أرسنال االنكليزي.

إرجاء مباراتين السبت
م ــن جــانــب آخ ــر ،أعـلـنــت رابـطــة
الــدوري الفرنسي إرجاء مباراتين
م ـق ــررت ـي ــن ب ـع ــد غ ــد ف ــي ال ـمــرح ـلــة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري
المحلي ،بطلب من الشرطة ،بسبب
االضطرابات التي تشهدها مناطق
عـ ـ ــدة عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة اح ـت ـج ــاج ــات
"السترات الصفراء".
وأرجـئــت المباراة المقررة بين
باريس سان جرمان (حامل اللقب
وال ـم ـت ـصــدر) وضـيـفــه مونبلييه،
قبل أن ترجأ أيضا مـبــاراة تولوز
وضيفه ليون ،في يوم من المقرر أن
تشهد مدن فرنسية عدة ،تظاهرات
جديدة.
وأوض ـح ــت دائـ ــرة ال ـشــرطــة في
بــاريــس أنــه "بـهــدف ضمان القدرة

فرحة العبي ليل بعد إحراز هدف في مرمى مونبلييه
عـلــى تعبئة كــل ال ـقــوى الـمـتــوافــرة
لها من قوات حفظ األمن المرتبطة
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر م ــع اح ـت ـج ــاج ــات
م ـط ـل ـب ـيــة م ـح ـت ـم ـلــة س ـت ـج ــرى فــي
ب ــاري ــس الـسـبــت ( )...استحصلت
دائرة الشرطة في باريس ،باتفاق
مع رابطة دوري كرة القدم ونادي
بــاريــس ســان جــرمــان ،على إرجــاء
للمباراة المقررة هذا السبت عند
الرابعة عصرا بين فريقي باريس
سان جرمان ومونبلييه".

وكانت رابطة الدوري أعلنت ،في
بيان سابق ،أنه بناء على طلب من
الشرطة ،قررت "إرجاء المباراة بين
بــاريــس ســان جــرمــان ومونبلييه،
ض ـمــن ال ـمــرح ـلــة ال ـســاب ـعــة عـشــرة
من الدوري الفرنسي ،والتي كانت
م ـق ــررة ه ــذا ال ـس ـبــت  8ديـسـمـبــر"،
مضيفة" :ستحدد لجنة المسابقات
في رابطة الــدوري تاريخ المباراة
في وقت الحق".
وك ــان ــت الـ ـمـ ـب ــاراة مـ ـق ــررة عـلــى

«مزور» يتالعب بمصير ناديين في البرازيل
ت ـتــابــع جـمــاهـيــر ال ـك ــرة ف ــي ال ـبــرازيــل
الـ ـج ــدل ال ــدائ ــر حـ ــول اح ـت ـمــال ـيــة هـبــوط
أح ــد أن ــدي ــة دوري ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى إلــى
القسم الثاني ،بسبب تزوير أحد العبيه
الوثائق الخاصة بتاريخ ميالده ،حيث
من المنتظر أن يصدر قــرارا رسميا في
هذا الشأن خالل الساعات القليلة المقبلة.
وب ـ ـطـ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ــواقـ ـ ـع ـ ــة ه ـ ــو ال ــاع ــب
ايــرنــانــديــس دي ــاز ل ــوز ،ال ــذي كــان يلعب
لمصلحة نادي سيارا في دوري الدرجة
األول ـ ــى ال ـب ــرازي ـل ــي ،ق ـبــل أن يـنـتـقــل إلــى

صـفــوف جــويــاس فــي القسم الـثــانــي من
المسابقة ليخوض معه  31مباراة ويقوده
إلى الصعود إلى دوري األضواء.
ً
وط ـب ـق ــا لـلـمـعـلــومــات ال ـم ــوج ــودة في
سجالت االتـحــاد البرازيلي لكرة القدم،
ولــد ايــرنــانــديــس فــي  11نوفمبر ،1987
ولكن أحد الصحافيين تمكن من العثور
على وثيقة جــديــدة أظـهــرت أن التاريخ
الحقيقي لمولد الالعب يرجع إلى ما قبل
التاريخ المذكور بعامين كاملين.
وبـ ــذلـ ــك ،ي ــواج ــه نـ ـ ــادي سـ ـي ــارا شـبــح

ال ـه ـبــوط إل ــى دوري الـقـســم ال ـثــانــي ،ألن
لوائح االتحاد البرازيلي تقضي بخصم
ث ــاث نـقــاط مــن أي فــريــق يـقــوم بــإشــراك
الع ــب ق ــام بـتــزويــر الــوثــائــق الـتــي تثبت
تــاريــخ م ـيــاده الـحـقـيـقــي ،وذل ــك فــي كل
مباراة.
يشار إلى أن ايرنانديس لعب مباراة
واح ــدة فقط مــع سـيــارا قبل انتقاله إلى
صفوف جــويــاس ،وبما أن سـيــارا نجح
في اإلفالت من الهبوط والبقاء في دوري
األضـ ــواء ب ـفــارق نقطتين فـقــط عن

م ـل ـعــب ب ـ ــارك دي ب ــران ــس ال ـتــابــع
للنادي الباريسي ،والــذي يتصدر
تــرتـيــب الـ ــدوري ب ـفــارق كبير بعد
فـ ــوزه ف ــي  14م ــن م ـبــاريــاتــه الـ ــ15
األول ـ ـ ـ ــى ،وتـ ـع ــادل ــه فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
السابقة مع مضيفه بوردو .2-2
ويستعد ســان جرمان للحلول
ض ـي ـف ــا عـ ـل ــى س ـ ـتـ ــراس ـ ـبـ ــورغ فــي
المرحلة السادسة عشرة ،قبل أيام
مــن لقاء مهم فــي الجولة األخيرة
مــن منافسات المجموعة الثالثة

في دوري أبطال أوروبا أمام النجم
األحمر الصربي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ــدرب س ـ ـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان
األلـ ـم ــان ــي تـ ــومـ ــاس ت ــوخ ــل أم ــس
األول ،تعليقا على إرجاء المباراة
"صراحة ال أعرف ما إذا كان األمر
ج ـي ــدا أم ال ،بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــي األم ــر
واض ــح ج ــدا ،عـلــى األم ــن أن يكون
أولوية".
وتـشـهــد مـنــاطــق فــرنـسـيــة عــدة
أبرزها باريس ،احتجاجات مطلبية

في األسابيع الماضية عرفت باسم
"السترات الصفراء" ،اعتراضا على
السياسات الضريبية واالجتماعية
للرئيس إيمانويل ماكرون.
وتحولت هذه االحتجاجات الى
أعمال شغب في قلب باريس ،ودعا
المحتجون الــى تظاهرات جديدة
بـعــد غ ــد ،مــا سيتطلب تعبئة من
الشرطة.

العداء الكيني كيبشوغي األفضل هذا العام

أول الـفــرق الهابطة ،فــإن يــواجــه تهديدا
حقيقيا بالهبوط بعد خصم ثالث نقاط
من رصيده.
وإذا صدر قرار رسمي يقضي بهبوط
سيارا ،فسيحل نادي سبورتي ريسيفي
بــدال منه فــي دوري الــدرجــة األول ــى هذا
الموسم ،كما سيتم حرمان نادي جوياس
أيضا من اللعب في المسابقة ،ألنه ضم
العبا قام بتزوير عمره الحقيقي.

ً
رونالدو يترك ميسي وحيدا في سانتياغو بيرنابيو
ك ـش ـف ــت تـ ـق ــاري ــر صـ ـح ــافـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،أن نـجــم
يــوف ـن ـتــوس ،الـبــرتـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو،
اعتذر عن عدم حضور مباراة إياب نهائي كأس
ل ـي ـبــر تــادور يــس  2018ب ـيــن فــر ي ـقــي ر ي ـفــر بليت
وبوكا جونيورز األرجنتينيين ،التي ستقام على
ملعب سانتياغو بيرنابيو (معقل ريال مدريد)،
ليترك بذلك العب برشلونة ليونيل ميسي وحيدا
في المقصورة الشرفية للقلعة البيضاء.
ووفق ما ذكرته صحيفة "آس" ،فإن العب ريال
م ــدري ــد ال ـســابــق ل ــن يـحـضــر ال ـم ـب ــاراة بصحبة
قــائــد "ال ـب ــرس ــا" ،بـعــد أن كـشـفــت ت ـقــاريــر سابقة
أن النجمين سيشاهدان اللقاء مــن المقصورة
الشرفية لملعب سانتياغو برنابيو.
وأ ش ــارت الصحيفة ،نقال عــن مـصــادر مقربة
مــن كريستيانو ،أن المهاجم البرتغالي اعتذر
بلطف عن تلبية الدعوة ،العتباره أن "الوقت ال
يزال مبكرا على العودة لسانتياغو بيرنابيو"،
ألن ا لـجــرح مــا زال مفتوحا بينه و بـيــن ا لـنــادي
ا لـمــدر يــدي ،عقب رحيل ا لــا عــب لفريق "السيدة
العجوز".
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اخ ـت ـيــر الـ ـع ــداء ال ـك ـي ـنــي الـ ـي ــود كـيـبـشــوغــي،
والع ـبــة الــوثـبــة الـثــاثـيــة الـكــولــومـبـيــة كــاتــريــن
اي ـبــارغــويــن كــأفـضــل ريــاضــي وريــاض ـيــة لـعــام
 2018في الحفل السنوي لتوزيع جوائز االتحاد
الدولي أللعاب القوى ،أمس األول ،في موناكو.
وتـ ـف ــوق ك ـي ـب ـشــوغــي ع ـل ــى ال ـف ــرن ـس ــي كـيـفــن
ماير ،الذي حطم الرقم القياسي هذا العام في
المسابقة العشارية.
وكان كيبشوغي حقق رقما خارقا في سباق
ماراثون ( 42.195كلم) برلين مسجال 39ر01ر2
ساعة ،وسبق له ان توج بطال للعالم في سباق
 5اآلف مـتــر ف ــي بـطــو لــة ا ل ـعــا لــم ع ــام  2003في
باريس ،عندما تفوق حينئذ على األسطورتين

المغربي هشام الكروج ،واالثيوبي كينينيسا
بيكيلي.
وسبق لكيبشوغي أن أحرز برونزية سباق  5اآلف
م في األلعاب األولمبية في أثينا ،والفضية للسباق
ذاتــه في أولمبياد بكين بعدها بأربع سنوات ،ثم
الميدالية الذهبية في ألعاب ريــو دي جانيرو في
سباق الماراثون.
ولم يخسر كيبشوغي أي سباق ماراثون شارك
فيه منذ عام .2013
وف ـ ــي ف ـئ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،ك ـ ــان ال ـ ـفـ ــوز مـ ــن نـصـيــب
الكولومبية إيبارغوين ،التي لم تخسر في أي من
مشاركاتها الثماني في مسابقة الوثبة الثالثية،
وانهت العام بأفضل رقم عالمي مقداره 14.96م.

تأكيد مشاركة سيرينا ونادال في أستراليا

وك ــان ــت هـ ــذه س ـت ـص ـبــح الـ ـم ــرة األولـ ــى
التي يعود فيها "صاروخ ماديرا" للقلعة
البيضاء عقب رحيله الصيف الماضي
ع ــن الـ ـن ــادي ال ـم ـل ـكــي ،ل ـكــن "عــاق ـتــه مع
ا ل ـنــادي تــأ ثــرت بانتقاله ليوفنتوس"،
وفق المصادر المقربة من كريستيانو.
عـلــى جــانــب آخـ ــر ،نـقـلــت الـصـحـيـفــة عن
ن ـفــس ال ـم ـص ــادر ،أن "كــريـسـتـيــانــو ك ــان يــود
تلبية الدعوة ومشاهدة مباراة مع ميسي من
المقصورة ،لكن لألسف لن يتمكن من
القيام بذلك هذه المرة".
وأض ــاف ــت ال ـم ـص ــادر أن
"وجـ ـ ـ ــود ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو مــع
مـيـســي ك ــان سـيـقــدم رســالــة
عظيمة لكرة القدم".
(إفي)

رونالدو

أكدت األميركية سيرينا وليامس مشاركتها في
بطولة أستراليا المفتوحة ،أولى البطوالت األربع
الكبرى للموسم الجديد في كرة المضرب ،للمرة
األولــى منذ تتوجيها بلقب  2017وهي في بداية
فترة الحمل ،بحسب ما أعلن المنظمون أمس.
وأ ك ــد ا لـمـنـظـمــون أن المصنفين والمصنفات
بين المئة األوائل في العالم ،أكدوا مشاركتهم في
البطولة التي تقام في يناير ،السيما المصنف أول
سابقا اإلسباني رافايل نادال ،الذي أنهت اإلصابة
موسمه بشكل مبكر.
وأحرزت سيرينا ( 37عاما) لقب بطولة أستراليا
 2017بفوزها على شقيقتها فينوس ،قبل أن تكشف
أنها حامل وتغيب ألشهر لوضع مولودتها األولى.
وحمل هذا اللقب الرقم  23لألميركية في بطوالت
"الغراند سالم" وانفردت من خالله بالرقم القياسي
في عصر االحـتــراف ،وباتت على بعد لقب واحد
مــن مـعــادلــة الــرقــم الـقـيــاســي المطلق لألسترالية
مارغريت كورت.
وبعد عودتها في وقت سابق هذا العام ،اقتربت

سيرينا مرتين مــن معادلة الــرقــم ،لكنها خسرت
فــي المباراتين النهائيتين لبطولتي ويمبلدون
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة (أم ـ ـ ــام األل ـم ــان ـي ــة أن ـج ـل ـيــك ك ـي ــرب ــر)،
وفالشينغ ميدوز األميركية (أمام اليابانية ناومي
أوساكا).
وأعلن منظمو البطولة األسترالية في بيان أمس
أن "سيرينا وليامس ،المصنفة  16حاليا ،ستحقق
عودتها المرتقبة الــى ملبورن للمرة األولــى منذ
فوزها باللقب عام  2017عندما كانت في األسبوع
الثامن من حملها بأليكسيس أولمبيا" التي ولدت
في سبتمبر من العام نفسه.
كما تشمل قائمة المشاركين ،بحسب البيان،
المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش،
وحامل اللقب المصنف ثالثا السويسري روجيه
فيدرر ،إضافة الى نادال الغائب عن المالعب منذ
انسحابه من دورة باريس للماسترز في أكتوبر
الماضي.
كما أكــدت حاملة اللقب الدنماركية كــارواليــن
فوزنياكي مشاركتها.

سيرينا

بداية خاسرة لمدرب شيكاغو بولز الجديد

باركر نجم شيكاغو يسجل في سلة إنديانا

اسـتـهــل م ــدرب شيكاغو بــولــز الـجــديــد،
جيم بويلن ،عهده بالخسارة ،بعد سقوط
فريقه فــي أول مـبــاراة رسمية لــه بإشرافه
أمــام إنديانا بايسرز  ،96-90ضمن دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين.
وكـ ـ ــان ب ــوي ـل ــن ،م ـس ــاع ــد ال ـ ـمـ ــدرب فــريــد
هــويـبــرغُ ،عـيــن فــي منصبه االثـنـيــن ،بعد
قـ ــرار الـ ـن ــادي إق ــال ــة األخـ ـي ــر ،بـسـبــب ســوء
نتائج الفريق الــذي يحتل المركز األخير
في المجموعة الشرقية.
ول ـ ــم ي ـح ـقــق ش ـي ـك ــاغ ــو ،ال ـم ـت ــوج بـلـقــب
الدوري  6مرات ،الفوز سوى في  5مباريات
م ـنــذ مـطـلــع ال ـمــوســم ال ـح ــال ــي ،م ـقــابــل 20
خسارة .أما بايسرز ،فرفع رصيده إلى 14
انتصارا مقابل  10هزائم.
وكان دارن كوليسون أفضل مسجل في
صفوف الفائز مــع  23نقطة و 8تمريرات
حاسمة ،وأضاف الفنلندي لوري ماركانن
 21نقطة و 10متابعات ومايلز تيرنر 18
نقطة مع  11متابعة و 3تمريرات حاسمة.
ورغم الخسارة ،أشاد بويلن بالشخصية
التي أظهرها فريقه خالل المباراة ،بقوله:
"أنــا أعشق هــذا الفريق فعال .لقد نافسنا
وكافحنا خــال الـمـبــاراة .إنــه فريق بدني
قوي".
وأضاف" :لقد خاب أملي لعدم الفوز ،لكن
لــم يؤثر ذلــك على معنوياتي ،ألن فريقي
أظهر قوة شكيمة".
وأكـ ـ ــد ب ــوي ـل ــن أن ـ ــه ي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى فــريـقــه
تحسين جانب اللياقة البدنية لديه ،بقوله:

"لست راضـيــا عــن الحالة البدنية لالعبي
فريقي ،لكن هذا األمر سيتغير".
وتـغـلــب أورالن ـ ــدو مــاجـيــك عـلــى ميامي
هيت  90-105في دربي والية فلوريدا.
وس ـجــل أرون غـ ـ ــوردون  20نـقـطــة و13
متابعة ،وأ ض ــاف المونتينيغري نيكوال
فوسيفيتش وتيرينس روز  19نقطة للفائز.
وت ـ ـسـ ــاوى أورالن ـ ـ ـ ــدو ف ــي االنـ ـتـ ـص ــارات
والهزائم ،محققا  12في كل فئة.
وان ـت ـقــد ن ـجــم م ـيــامــي ه ـيــت الـمـخـضــرم
دوايـ ــن واي ــد زمـ ــاءه بـعــد ال ـخ ـســارة الـتــي
ج ـ ــاءت ع ـقــب ف ــوزي ــن ع ـلــى ن ـيــو أورل ـي ــان ــز
بيليكانز ويوتا جاز ،وقال" :لقد تراخينا،
لسبب أو آلخر ،كما لو أننا نملك عددا كبيرا
من االنتصارات".
وما زاد من سوء أمسية ميامي ،مغادرة
العـبــه حـســن وايـتـســايــد مـقــاعــد الالعبين
االحـتـيــاطـيـيــن قـبــل نـهــايــة ال ـم ـبــاراة بـ ـ 40
ثانية ،وقد بدا عليه الغضب.

داالس يهزم بورتالند
وقاد السلوفيني الشاب لوكا دونتيتش
فــريـقــه داالس مــافــريـكــس إل ــى ال ـفــوز على
بورتالند ترايل باليزرز  ،102-111بتسجيله
 21ن ـق ـطــة م ــع  9م ـتــاب ـعــات و 3ت ـمــريــرات
حــاس ـمــة .أم ــا أف ـضــل مـسـجــل ف ــي صـفــوف
الخاسر ،فكان داميان ليالرد مع  33نقطة.
وتابع فينيكس صنز نتائجه السلبية
ه ــذا ال ـمــوســم بـسـقــوطــه ع ـلــى أرضـ ــه أم ــام

ســا كــرا م ـن ـتــو كـيـنـغــز  ،122-105ليصبح
صاحب أسوأ سجل في دوري المحترفين
حتى اآلن مع  20هزيمة و 4انتصارات فقط.
وحقق يوتا جاز فوزا ساحقا على سان
انتونيو سبيرز  ،105-139بفضل  20نقطة
لــدونــوفــان ميتشل ،وأض ــاف لــه الفرنسي
رودي غوبير  18نقطة.

نوا ينضم إلى ممفيس
من جهة أخرى ،انضم الفرنسي يواكيم
نوا ،الذي فسخ فريقه نيويورك نيكس عقده
معه منتصف أكتوبر ،إلى ممفيس غريزليز،
وفق ما أعلن األخير.
ويــرجــح أن ي ــؤدي نــوا ( 33عــامــا) ،نجل
الـنـجــم ال ـســابــق ل ـكــرة ال ـم ـضــرب الفرنسي
يانيك ،دور البديل لالعب االرتكاز اإلسباني
مارك غاسول.
ُي ــذك ــر أن ن ــوا ل ــم يـخــض أي م ـب ــاراة في
دوري ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن م ـن ــذ أواخـ ـ ـ ــر ي ـنــايــر
الماضي ،إثر معاقبته من فريقه ،لخالف مع
مدربه جيف هورناسيك ،وهو شارك في 7
مباريات فقط الموسم الماضي.
وخاض نوا ،أفضل مدافع لموسم -2013
 625 ،2014مـبــاراة فــي دوري المحترفين
خـ ــال م ـس ـيــرتــه م ـن ــذ عـ ــام  ،2007وح ـقــق
معدل  8.9نقاط فــي الـمـبــاراة الــواحــدة مع
 9.3متابعات.

ةديرجلا
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السترة والغترة

«السترات الصفراء»...
وأزمة الرأسمالية!

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

يتساءل كثير من العربان ،من ذوي الغترات البيضاء
والـحـمــراء :مــا هــذا الــذي نشاهده فــي فرنسا؟ مــا هذا
التسيب؟ ما هذا الضعف األمني تجاه مجاميع الغوغاء
والفوضويين و"البلشتية" الذين يطلقون على أنفسهم
لقب "السترات الصفراء"؟
ّ
يتساء ل هــؤالء العربان ثم يتمتمون وهــم يحكون
ّ
جباههم حتى تحمر :ا لـيــوم (أ م ــس) علقت الحكومة
الفرنسية إجــراء ات ـهــا بــرفــع الـضــرائــب على الكهرباء
والغاز ستة أشهر ،وطلبت االجتماع بممثلي السترات
الصفراء! ما هذا الجنون؟! على أن ما تسببب في فغر
أفواه أولئك العربان حتى كادت تتشقق هو أن "الطغمة
الفاسدة"  -كما هي تسمية المحتجين التي اعتادها
العربان وحفظوها لتكرارها في وسائل إعالمهم  -بعد
كل ما فعلته ،ورغم تنازالت الحكومة الفرنسية ،ترفض
تلبية طـلــب األخ ـيــرة بــالـجـلــوس إل ــى طــاولــة ال ـحــوار،
وتـتـغـنــج كـمــا تتغنج ال ـع ــروس الـشــابــة عـلــى زوجـهــا
الكهل الثري.
سيبك أنــت مــن أسـبــاب احتجاجات ذوي السترات
الـصـفــراء وتفاصيلها ،وخلك معي فــي متابعة ردات
فعل الشعوب العربية األليفة .هل تسمع معي أصوات
عقولهم وهي تتساءل مندهشة :أين هيبة الدولة؟ لماذا
لم يفتك بهم ماكرون وحكومته؟ لماذا ظهرت السلطة
الفرنسية بمظهر الخانع المذعن الجاثي على ركبتيه
أمام مجموعة من الغوغائيين؟ لماذا لم يدهسهم وزير
الدفاع بمدرعاته ،ويحرقهم بقنابله ،ويمسحهم من
على وجه البسيطة كي يكونوا عبرة لمن ال يعتبر؟
ً
هل سمعت معي ضجيج هذه التساؤالت؟ إذا تعال
نجيب عــن أسئلتهم :مــاكــرون وحكومته ال يمتلكون
أسلحة ،ففرنسا دولة غلبانة .ووزير الداخلية ال طلقات
لديه في مسدسات شرطته .أما وزير الدفاع يا عيني
فغلبان غلب أم اليتامى ،إذ ال مدرعات لديه وال قنابل
وال صواريخ تحرق األرض .حكومة فرنسا ال تمتلك
أسـلـحــة تـقـتــل بـهــا شـعـبـهــا ،م ــع األسـ ــف .وديــوان ـيــات
فــرن ـســا يـسـيـطــر عـلـيـهــا ال ـخ ــون ــة ال ـم ـن ـش ـقــون ،ل ــذا لم
يصدروا بيانات تطالب الحكومة بالتعامل بقسوة مع
المحتجين ،ومجموعة ثمانينهم كانوا نائمين وقت
االحتجاجات ،ووو…
هذه هي اإلجابات التي تقنع ذوي الغترات البيضاء
والحمراء وهم يشاهدون ردة فعل الحكومة الفرنسية
تـجــاه ذوي الـسـتــرات الـصـفــراء ،ألنـنــا إذا قلنا لهم إن
الديمقراطية الحقيقية تمنع الحكومة الفرنسية ،وأي
حكومة ،من التعامل بقسوة مع شعبها حتى لو تمرد،
فلن يفهمنا العربان .هذا أمر فوق قدرة المخ والمخيخ
َ
ولتحي الغترة وتسقط السترة.
وما بينهما.

انتصرت حركة الشعب الفرنسي ،المسماة بـ "السترات الصفراء"،
ف ــي ف ــرض إرادة الـفــرنـسـيـيــن فـيـمــا يـخــص تـحـسـيــن مـسـتــواهــم
المعيشي ،ووقف ضريبة الوقود الجديدة ،وفتح نقاش وطني على
مدى ستة أشهر لمراجعة النظام الضريبي الفرنسي بما يحقق
العدالة االجتماعية ،وزيــادة الضرائب على األغنياء وأصحاب
ال ـثــروات ،وهــي انتكاسة للرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون،
المحسوب على قوى النفوذ التجاري والصناعي العالمي.
الرئيس ماكرون ،الذي كان يتحدث قبل ساعات بصرامة عن
محاسبة المشاغبين ،كما ّ
سمى المحتجين الفرنسيين ،تراجع
عن حدة نبرته هو ورئيس وزرائه إدوارد فيليب ،الذي اجتمع مع
ممثلين عن حركة السترات الصفراء ،وأعلن تعليق زيادة أسعار
الوقود ،وفتح حــوار وطني يشمل كل النظام الضريبي المعقد
في فرنسا ،في حين تمتد حركة السترات الصفراء الفرنسية إلى
عواصم أوروبية أخرى.
وقبل عــدة أيــام وصــف مصدر في البيت األبيض قــرار شركة
جنرال مــوتــورز إغــاق  4مصانع بالواليات المتحدة ،ومصنع
في كندا ،وتشريد آالف العمال ،بأنه "قرار جشع" ،خاصة أن تلك
ً
المصانع لم تكن تخسر ،لكنها كانت تحقق أرباحا بسيطة ،رآها
مالك الشركة غير مجزية ،دون أي اعتبار للمسؤولية االجتماعية
لــذلــك الـ ـق ــرار ،وه ــو م ــا يـعـكــس األزم ـ ــات الـكـبـيــرة ال ـتــي تسببها
الرأسمالية المنفلتة والجشعة دون ضوابط أو حدود.
ت ـب ـع ــات ال ـع ــول ـم ــة وال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـج ــام ـح ــة ت ـف ـجــر األزمـ ـ ــات
االجتماعية واالقتصادية والتطرف حول العالم ،وها هي أميركا
أم "العولمة" تتراجع عنها ،وتعيد فرض الضرائب والرسوم على
السلع المستوردة ،والناخب األميركي واألوروبي ينتخب من يعده
ً
بإعادة الوظائف إلى بالده ،حتى لو كان غير متزن ومتطرفا ،مثل
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،واألحزاب المتطرفة في أوروبا،
التي تعادي المهاجرين ألنهم يقاسمون األوروبيين ثرواتهم،
تفوز في االنتخابات ،ويــوم األحــد الماضي فــاز حــزب "فوكس"
المتطرف والمعادي لألجانب والمهاجرين في انتخابات إقليم
األنــدلــس اإلسباني ألول مــرة في تاريخه بخمسة مقاعد ،وهو
ً
ً
اإلقليم األكثر انفتاحا وتسامحا في السابق مع المهاجرين على
المستوى األوروبي ،وهو ما قد يمكن تحالف اليمين المتشدد من
السيطرة على برلمان اإلقليم ألول مرة منذ عودة النظام الملكي
الدستوري في إسبانيا.
أزمــات الرأسمالية ستتصاعد مع زيــادة بحثها الحثيث عن
تقليص التكلفة واالعتماد على الذكاء الصناعي والروبوت في
الصناعة والخدمات ،وهو ما سيؤدي إلى فقد مزيد من الوظائف،
والسعي المجنون إلى تعظيم األرباح وزيادة االستهالك بشكل
منفلت ،دون أي مسؤولية اجتماعية ،وهو ما سيؤدي إلى أزمات
اجتماعية وأمـنـيــة خـطـيــرة ،لـكــن الـشـعــوب الـحـيــة ذات الـتــاريــخ
العريق في النضال للحصول على حقوقها لن تستسلم لذلك،
وهو ما أطلقه الشعب الفرنسي من خالل حركة السترات الصفراء،
التي ستشكل نقطة انطالق لحركة نضالية ومواجهات كبرى
سيشهدها الـعــالــم لتصحيح األوضـ ــاع وتــرويــض الرأسمالية
المنفلتة.

ً
وداعا غسان النصف

ً
ب ـعــد رح ـلــة اس ـت ـمــرت  71ع ــام ــا ،فـقــدت
الكويت ،أمس ،أحد رجاالتها المخلصين،
ال ـ ـ ــذي ش ـه ــد لـ ــه مـ ـع ــاص ــروه ب ــاإلخ ــاص
واألمانة والطيبة والكرم ،إنه العم غسان
نصف اليوسف النصف.
والراحل ،المولود في عام  ،1947حصل
على شهادة البكالوريوس في االقتصاد
والعلوم السياسية من كلية التجارة في
جامعة الكويت عام  ،1972وبعد تخرجه
بعامين اشتغل بالتجارة ،وفي عام 1974
انضم إلى مجلس إدارة الخطوط الكويتية
ً
ً
عـضــوا ،ثــم أصبح رئيسا للمؤسسة عام
.1977
وخالل عمله بالمؤسسة ،أكمل المغفور
له مسيرة إدخــال الطائرات العمالقة إلى
أسطولها ،لمواكبة ا لـتـطــور ،والمنافسة
فــي عــالــم الـطـيــران بـمــا يتناسب والسعة
المطلوبة منها وطــول خطوط التشغيل،
إل ــى جــانــب جـلــب جـمـيــع األج ـه ــزة الفنية
المساعدة والمساندة للتشغيل والتدريب
على هذا النوع من الطائرات.
وق ـ ـ ــام ال ـ ــراح ـ ــل ب ــاب ـت ـع ــاث ال ـم ـتــدرب ـيــن

أستراليا تراقب رسائل «الواتساب»
تعتزم أستراليا منح هيئات
الـشــرطــة واالس ـت ـخ ـبــارات لديها
س ـل ـطــة ال ــوص ــول إلـ ــى الــرســائــل
الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة عـ ـل ــى مـ ـنـ ـص ــات مـثــل
"واتـســاب" ،حسبما ذكــرت وكالة
أنباء بلومبرغ.
وأضافت الوكالة أن الحكومة
وال ـم ـعــارضــة الــرئـيـسـيــة أبــرمـتــا
ً
اتفاقا ،أمس األول ،للسعي نحو
اسـتـصــدار تشريع فــي البرلمان
خــال األسـبــوع الـجــاري فــي هذا
الصدد.
وبـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــب الـ ـ ـص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات
المقترحة ،يمكن إرغ ــام شركات

ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ع ـل ــى ف ــك ش ـفــرة
الرسائل عبر التطبيقات الشهيرة
ومساعدة الشرطة على الوصول
إلى تلك الرسائل.
وق ــال رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء سـكــوت
مــوريـســون إن التشريع الجديد
مطلوب "للمساعدة فــي إحباط
الـهـجـمــات اإلرهــاب ـيــة والجريمة
المنظمة".
وبـ ـ ــذلـ ـ ــك تـ ـصـ ـب ــح أسـ ـت ــرالـ ـي ــا
أح ــدث ال ــدول الـتــي تــواجــه فيها
الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف ع ـلــى
حساب السالمة العامة.
(د ب أ)

م ــن ال ـط ـي ــاري ــن وال ـم ـه ـنــدس ـيــن الـجــويـيــن
واألرض ـي ـيــن مــن الكويتيين إل ــى الـخــارج
الكتساب المهارات والكفاءات المهنية ،قبل
ً
أن يستقيل في سنة  ،1980مفضال التفرغ
إلدارة أعماله الخاصة.
وكـ ـ ــان ل ـل ـجــانــب ال ــري ــاض ــي دور كـبـيــر
ً
في حياة الــراحــل ،إذ كــان العبا في نادي
ً
الكويت منذ عام  ،1963وأصبح أمينا للسر
خالل الفترة بين عامي  1972و ،1978ثم
ً
رئـيـســا لـلـنــادي فــي الـفـتــرة مــن  1992إلى
 ،1994حيث حقق خاللها النادي العديد
ً
من البطوالت واإلنجازات ،كما ُع ّين عضوا
في اللجنة االنتقالية التي شكلها االتحاد
الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم (فـيـفــا) إلدارة شــؤون
االتـحــاد الكويتي لكرة الـقــدم ،بين عامي
 2007و.2009
و"ال ـجــريــدة" الـتــي آلـمـهــا ه ــذا المصاب
تتقدم إلى أسرته الكريمة بأحر التعازي،
ســائـلــة الـمــولــى تـعــالــى أن يتغمد الفقيد
ب ــواس ــع رح ـم ـتــه ،وأن يـَّلـهــم أه ـلــه َّ وذوي ــه
َّ
َ
الـصـبــر والـ ـس ـل ــوان"ِ ...إن ـ ــا ِل ــل ــهِ َو ِإنـ ـ ــا ِإل ـ ْـي ــهِ
َ
َ
اج ُعون".
ر ِ

التايلنديون يحرقون البشر والحيوانات
عــادة مــا يتم دفــن الحيوانات
األليفة عندما تنفق في تايلند،
ً
ً
ولـكــن هـنــاك مـعـبــدا يـقــدم خـيــارا
ً
آخ ـ ـ ــر ،ل ـي ــس ت ـق ـل ـي ــدي ــا ف ـح ـســب،
بــل يتيح ألص ـحــاب الـحـيــوانــات
األليفة الفرصة لمنح حيواناتهم
ً
ً
الحبيبة وداعا دينيا.
وكــان معبد "وات كلونغ توي
نــاي" األول فــي تايلند الــذي بدأ
تقديم إمكانية حرق الحيوانات
األليفة قبل عشر سنوات ،واليزال
أ حــد المعابد القليلة فــي البالد
التي تقدم هذه الخدمة.
وفي المتوسط يتم حرق أربعة

ً
حيوانات أليفة في المعبد يوميا،
ح ـي ــث ت ـش ـك ــل ال ـ ـكـ ــاب وال ـق ـط ــط
األغلبية.
وعندما يصل الحيوان النافق
إل ــى الـمـعـبــد ،ي ــردد راه ــب صــاة
ب ــوذي ــة نـحــو عـشــر دق ــائ ــق وهــي
ن ـس ـخ ــة أقـ ـص ــر ب ـك ـث ـيــر مـ ــن تـلــك
التي تقال للبشر التي تستغرق
ً
ً
نموذجيا ساعة يوميا على مدار
أسبوع.
وبعد ساعة يصبح الحيوان
ً
رمـ ـ ــادا ،وه ــو مــا يـمـكــن ن ـثــره في
موقع يختاره صاحب الحيوان
(د ب أ)
		
األليف.
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يومية سياسية مستقلة

● الفعالية:

فرقة موسيقية إثيوبية
الوقت :السابعة مساء
الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــان :مـ ـ ـس ـ ــرح ع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن
عبدالرضا  -السالمية

● الفعالية:

معرض "ذي إفنت أوف أثريد".
الوقت :السابعة مساء
المكان :مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي

وفيات

حميدي صنهات مشعان المطيري

 77عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99071713 :
هناء ناصر علي الحوطي أرملة حامد صالح عبداللطيف العثمان
 59عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :ضاحية عبدالله السالم،
ق ،3شــارع عبداللطيف العثمان ،م ،7ديــوان العثمان ،النساء :ضاحية
عبدالله الـســالــم ،ق ،3شــارع عبداللطيف العثمان ،م ،3ت،99966838 :
99980874
حميد أحمد محمد مهدي
 68عاما ،شيع ،الرجال :الدعية ،مسجد البحارنة ،العزاء ابتداء من اليوم،
النساء :الرميثية ،ق ،2شارع جمعان الحريتي ،ج ،20م ،4ت99519143 :
حسن عزيز ذياب العنزي
 81عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الدوحة ،خيمة بجانب
صــالــة الـشـهـيــد ،الـنـســاء :ال ــدوح ــة ،ق ،3ش ،5ج ،1م ،35ت،99088712 :
95559090

ولدت في مدينة ساو باولو البرازيلية ،ألول مرة،
طفلة بعد عملية نقل رحم من متبرعة ميتة.
وقال أطباء ،في مقال نشر بدورية النسيت الطبية
في عددها األخير ،إن الطفلة بصحة جيدة ،ووزنها
 2.5كيلوغرام.
وتم نقل الرحم في عملية استغرقت أكثر من 10
ً
ساعات عام  2016إلى امرأة ( 32عاما) تعاني متالزمة
ماير-روكيتانسكي-كوستر-هاوزر ،التي تركتها دون
رحم ،لكن المبيضين كانا على ما يرام قبل العملية.
وزرع األطباء بويضات ملقحة في الرحم ،بعد 7
أشهر من عملية الزرع ،وأزيل الرحم بعد ذلك أثناء
الوالدة القيصرية ،وذكروا أن عالج عقم الرحم ،عن
طريق الزرع من متبرعة متوفاة ،فتح الطريق لحمل
صحي للمصابات بالعقم دون الحاجة إلى متبرعات
على قيد الحياة.
يشار إلــى أنــه أجريت في السابق  39عملية زرع
أرحام من متبرعات على قيد الحياة ،أثمرت  11طفال،
لكن هذه هي المرة األولى التي يولد فيها طفل من
رحم امرأة متوفاة.
(د ب أ)

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

الثقافة هذا المساء

نزيهة راشد الفليج أرملة سليمان عبدالعزيز السعد
 73عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :ديوان الفليج ،شارع
صنعاء ،ضاحية عبدالله السالم ،النساء :الشويخ ب ،ق ،4ش ،47م ،4ت:
24814054 ،99501555

ُ
يخرج الحي من الميت

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

عبدالمحسن جمعة

سعد مشعل سعد سند السيحان

 20عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الرابية ،ق ،4شارع
عـبــدالـلــه مـحـمــد ال ـخــالــدي ،م ،6ال ـن ـســاء :ال ــرح ــاب ،ق ،1ش ،26م ،11ت:
65552836 ،99690274

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

05:04

العظمى

22

الشروق

06:28

الصغرى

09

الظهر

11:39

أعلى مد

العصر

02:31

المغرب

04:49

العشاء

06:11

التوزيع:

ً
 12:01ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  05:35صب ــاحـ ـ ــا
 05:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :فاكس24839487 :

