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« »Bohemian Rhapsodyيحصد
«غولدن غلوب» ألفضل فيلم درامي
ص 15

عضو سابق في «المناقصات» وزوجته
إلى النيابة ...بتهمة الرشوة

ً
«نزاهة» أحالتهما ومسؤوال بشركة إلضرارهم العمدي بالمال العام في «شراء سيارات إسعاف»
• «زوجة المتهم حصلت على مركبات بـ  150ألف دينار وبيانات الشركة الموردة كشفت عدم سدادها»
• «الهيئة» تستكمل تحقيقاتها مع عضو سابق آخر • مجلس الوزراء :جادون في مكافحة الفساد
حسين العبدالله

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
أمــس عــن إحــالــة عضو سابق فــي مجلس إدارة
الجهاز المركزي للمناقصات وزوجته ومسؤول
في شركة سيارات إلى النيابة العامة بتهمتي
الرشوة واإلضرار العمدي بالمال العام ،في وقت
تستكمل الهيئة تحقيقاتها مع عضو سابق آخر
في القضية نفسها.
وأكد المتحدث الرسمي ،األمين العام المساعد
لقطاع كشف الفساد والتحقيق فــي الهيئة ،د.
محمد بــوزبــر ،أن نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
ً
أحــال إلــى الهيئة في مطلع  2018تقريرا أعدته
لجنة تقصي حقائق قضائية حول ما نسب إلى
بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز من شبهات
موافقتهم عـلــى تـعــاقــد وزارة الـصـحــة مباشرة
لشراء تلك السيارات من إحدى الشركات المحلية.
وق ـ ــال ب ــوزب ــر إن ال ـه ـي ـئــة ت ـل ـقــت ،ق ـبــل إحــالــة
ً
المتهمين ،بالغا من أحد األشخاص ضد 02

محليات

٠٣

«المواصالت» ترفع القيمة
اإليجارية على «شركات
اإلنترنت» إلى %400

محليات

٠٣

النصف :القضية تتطلب حماية «الجهاز» من الفساد
«التحقيقات تفرض على الحكومة حسن اختيار القياديين»
أعلن النائب راكان النصف أن إحالة «نزاهة»
ً
ً
عضوا سابقا في مجلس إدارة الجهاز المركزي
ً
للمناقصات ،ومسؤوال في إحدى الشركات ،إلى
النيابة بتهمة الرشوة واإلضرار بالمال العام
«تؤكد ما أثرناه حول وجود تالعب ورشا في
هذا الجهاز» ،الذي يجب حمايته.
وصـ ــرح ال ـن ـصــف ،أمـ ــس ،ب ــأن «الـتـحـقـيـقــات
تـتـطـلــب م ـنــا كـمـشــرعـيــن ح ـمــايــة ال ـج ـهــاز من
ال ـف ـس ــاد ب ــاع ـت ـب ــاره ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـت ــي تـتــولــى

عملية ترسية المناقصات ،كما تفرض على
ُ
الـحـكــومــة أن تـحـســن اخ ـت ـيــار الـقـيــاديـيــن في
الدولة ،وال تضع المناصب لتسويات سياسية
أو انتخابية أو لكسب أصوات نيابية ،فالمال
العام أهم ،وصيانته أوجب».
ّ
وثمن دور العاملين في «نــزاهــة» في كشف
الفاسدين ومالحقتهم« ،وهي مسؤولية وطنية
ً
عظيمة سنكون عــو نــا للهيئة فــي تأديتها»،
ً
مشيدا بحرص نائب رئيس مجلس ا ل ــوزراء

وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أنــس
الصالح على تطبيق ا لـقــوا نـيــن ،وتحركه في
إحالة الملف إلى الهيئة ،وحرصه على سالمة
الجهاز من الفساد.

«التربية» :تقسيم «األحمدي»
إلى منطقتين وإضافة 5
وظائف إلى الكادر

محليات

04

العسعوسي لـ ةديرجلا :.النيابة تؤيد عضوية الطبطبائي والحربش رهن بجلسة اليوم
تجريم حيازة اآلالت الخطيرة

• مطالبة نيابية للغانم بتأجيل اتخاذ القرار لحين الفصل في االستشكال المقدم
• الفيلي لـ ةديرجلا :.استشكال وليد ال يوقف حكم «الدستورية»

«للحد من جرائم االعتداء على النفس»
●

حسين علي

أعلن النائب العام المستشار
ضرار العسعوسي تأييد النيابة
العامة فكرة تجريم حيازة اآلالت
واألدوات الخطيرة في المجمعات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة واألم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن الـ ـع ــام ــة
ً
وال ـمــرافــق الـحـكــومـيــة ،موضحا
أن تلك اآلالت تشمل ،على سبيل
ال ـم ـث ــال ال ال ـح ـص ــر ،الـسـكــاكـيــن
بــأنــواعـهــا ،والـخـنـجــر والـسـيــف،
ّ
كالعصي وقطع
واآلالت الصلبة
الحديد بأنواعها.

وقال العسعوسي ،لـ «الجريدة»،
إن عقوبة مجرد حيازة تلك اآلالت
م ــن ال ـم ـم ـكــن أن تـ ـك ــون مـخـفـفــة،
ُ
غير أنـهــا ت ـشـ ّـدد إذا استخدمها
ال ـجــانــي ف ــي جــري ـمــة م ـح ــددة أو
ً
الـشــروع فيها ،الفـتــا إلــى أن هذا
ال ـت ـجــريــم ي ـه ــدف إلـ ــى ال ـح ــد مــن
جرائم االعتداء على النفس ،التي
تقع في بعض األماكن المذكورة،
باستخدام آالت وأدوات خطيرة ال
ُيتصور حملها فيها ،وكانت لدى
الفاعل نية ارتكاب جريمة أو فعل
غير مشروع فيها.
٠٦

●

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح

بينما يعقد مجلس األمة اليوم جلسته العادية،
طالب النائبان محمد هايف ورياض العدساني
رئيس المجلس مــرزوق الغانم بعدم اتخاذ أي
إجراء بشأن عضوية النائبين وليد الطبطبائي
وجـ ـمـ ـع ــان ال ـ ـحـ ــربـ ــش؛ حـ ـت ــى يـ ـت ــم الـ ـفـ ـص ــل فــي
االستشكال الذي قدمه الطبطبائي إلى المحكمة،
في وقت أكد النائب محمد الدالل أن جلسة اليوم
تاريخية وصعبة.
وصرح الدالل بأنه سيكون لهذه الجلسة أثر
كبير على مستوى العالقات بين السلطات الثالث،
«ونحن أمام مسؤولية كبيرة ،سواء على مستوى

ضرار العسعوسي

المجلس أو رئيسه ،فيما يتعلق بـكيفية التعامل
مع هذه األحكام».
وأشــار إلــى أن «هناك ثــاث حــاالت لجلسة اليوم،
أواله ــا تطبيق الـحـكــم ،ال ــذي تـبــدأ آث ــاره مــن تــاريــخ
ً
صدوره ال بأثر رجعي» ،مبينا أن الحالة الثانية تتمثل
بالرجوع للمادة  ٥٠في صدور قرار من المجلس ،أما
األخيرة فهي إعالن الرئيس خلو المقعدين ،ولن يكون
ً
ً
ً
ً
ذلك موقفا دستوريا وقانونيا سليما.
من جهته ،دعا النائب محمد هايف إلى «التأني
وت ــافــي الـتـصـعـيــد بــوقــف إجـ ــراء إس ـق ــاط عضوية
النائبين اليوم ،حتى يتم الفصل في الطعن المقدم
ً
ع ـل ــى ال ـح ـك ــم ،وهـ ــو م ــا أش ـ ــار إل ـي ــه س ــاب ـق ــا رئ ـيــس
المجلس ،بانتظار استكمال نتيجة الطعون 02

مراجعة جديدة من «فوتسي» للبورصة منتصف مارس
بـ  480مليون دوالر ...معظمها لـ «الوطني»
●

محمد اإلتربي

ي ـش ـهــد م ـن ـت ـصــف مـ ـ ــارس الـمـقـبــل
مراجعة جديدة لشركة فوتسي راسل
م ــن شــأن ـهــا ض ــخ س ـيــولــة مــؤسـسـيــة
إضافية بمبلغ قياسي واستثنائي

عون :قمة بيروت العربية
االقتصادية في موعدها
●

بيروت  -ريان شربل

حسم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون
«الجدل اإلعالمي» في بيروت حول انعقاد القمة
ّ
المقررة في
االقتصادية االجتماعية التنموية
 19و 20الجاري ،بتأكيده ،خالل استقباله قبل
ظهر أمس ،الممثل الشخصي للرئيس التونسي
الباجي قايد السبسي ،الــوزيــر العميد األزهــر
ال ـقــروي الـشــابــي ،أن «ه ــذه الـقـمــة ستنعقد في
ً
مــوعــدهــا» ،الف ـتــا إل ــى أن «وج ــود الـحـكــومــة في
ً
مرحلة تصريف األ ع ـمــال ليس سببا لتأجيل
القمة ،ألن الحكم استمرارية ،والحكومة الحالية
ً
تـمــارس صالحياتها وفـقــا لــأصــول والقواعد
الدستورية المعتمدة».
ودحض عون ،من خالل كالمه ،كل التحليالت
ً
عن إمكان طلب التأجيل نظرا إلــى عــدم تأليف
حكومة ،وإلمكان تخفيض مستوى المشاركة
من جراء هذا الواقع الحكومي اللبناني.
واسـتـغــربــت مـصــادر متابعة أمــس مــا أثــاره
اإلعالم بشأن هذا التأجيل ،إذ إن «طلب 02

لسوق الكويت لــأوراق المالية تقدر
بنحو  480مليون دوالر.
وت ــوج ــه ه ــذه ال ـس ـيــولــة إل ــى  6من
ً
أص ــل  13سـهـمــا مــدرجــة عـلــى الئحة
العام الماضي ،ليرتفع حجم المبلغ
ً
ً
اإلج ـمــالــي الـ ــذي ك ــان م ـق ــدرا ســابـقــا،

إلى  1.5مليار دوالر بزيادة  %50عن
التوقعات السابقة.
وي ـس ـتــأثــر ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
بنحو  %59.3من هذه السيولة بقيمة
 285مليون دوالر ،و»األهلي المتحد
ً
 -البحرين» بـ  98مليونا ،و»الخليج»

ً
بـ  46مليونا  ،في حين يبلغ نصيب
ً
«بـ ــرقـ ــان»  23م ـل ـي ــون ــا ،و«بـ ـيـ ـت ــك» 14
ً
مليونا  ،ومجموعة «المتكاملة» 14
ً
مليونا.
وك ــان الـســوق الكويتي حقق نقلة
نوعية كبيرة منذ ترقيته على مؤشر

11

•

فوتسي ،ألن السيولة المتدفقة هي
سيولة مؤسسية استثمارية ألهداف
طويلة األجل ،لذلك تستهدف األسهم
الثقيلة في البورصة.
10

نتنياهو :االعتراف األميركي بضم الجوالن مقابل بقاء األسد
●

اقتصاد

البلوشي لـ ةديرجلا 3125 :
مليون قدم 3قدرة «البترول
الوطنية» من الغاز بعد
تشغيل الخط الخامس

إسرائيل غاضبة من ترامب وتهدد بتصعيد ضد إيران
القدس  -ةديرجلا

السفير المصري :نجحنا
في تدمير البنية التحتية
لإلرهاب

دوليات

٢٣

«السلطة» تنسحب
من رفح وتندد باستهداف
«حماس» لـ «فتح»

•

علمت «الجريدة» ،من مصدر رفيع المستوى ،أن
إسرائيل غير راضية عن التطورات األخيرة بعد
قــرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االنسحاب
من سورية ،وأنها قد تقوم بأي عمل من أجل منع
إيران من التموضع في سورية ،بما في ذلك القيام
بعملية عسكرية واسعة النطاق.
جاء هذا الموقف بعد الزيارة المهمة لمستشار
األمــن القومي األميركي جــون بولتون إلسرائيل
أمس األول لمناقشة تفاصيل االنسحاب األميركي
مــن ســوريــة .وي ـبــدو أن مـحــادثــات بــولـتــون ،الــذي
يـعــد أح ــد صـقــور إدارة تــرامــب وأع ـلــى ص ــوت في
واشنطن ضد النظام اإليراني ،باإلضافة إلى إعالن
الرئيس األميركي إبطاء االنسحاب من سورية دون
تحديد أي جدول زمني له ،مع التطمينات الواسعة
إلسرائيل على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو،
لم تنجح في إقناع إسرائيل بأن الخطوة 02

رياضة

25
بولتون على حائط البراق غرب المسجد األقصى المبارك أمس األول (تويتر)

السعودية لفك نحس
المباريات االفتتاحية في
منافسات المجموعة الخامسة
لكأس آسيا 2019

ةديرجلا

•
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األمير والمبارك استقبال الصرعاوي واألمين العام لـ «أرابوساي» ولي العهد يستقبل ثامر الجابر
اس ـت ـق ـب ــل س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد بـقـصــر
بيان صباح امــس رئيس ديــوان
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة بـ ـ ــاإلنـ ـ ــابـ ـ ــة ع ـ ـ ــادل
الـ ـ ـص ـ ــرع ـ ــاوي والـ ــرئ ـ ـيـ ــس األول
ل ــدائ ــرة الـمـحــاسـبــات التونسية
واألمين العام للمنظمة العربية
(األرابـ ــوسـ ــاي) نـجـيــب الـقـطــاري
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة وزير شؤون
الـ ــديـ ــوان األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ علي
الجراح.
كـ ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو رئ ـي ــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـي ــخ جــابــر
ال ـم ـب ــارك ف ــي ق ـصــر ب ـي ــان أم ــس،
الصرعاوي والقطاري بمناسبة
زيارته للبالد.
حضر المقابلة رئيس ديــوان
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخة
اعتماد الخالد.

ً
ولي العهد مستقبال ثامر الجابر أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح
امس الشيخ ثامر الجابر.

ً
صاحب السمو مستقبال الصرعاوي والقطاري أمس

مبعوث األمير يحضر افتتاح مسجد وكاتدرائية بمصر الجارالله يبحث مع السفير األميركي
أشاد بحرص القاهرة على ترسيخ قيم التسامح بين المسلمين واألقباط
تحضيرات دورة الحوار االستراتيجي
ح ـضــر م ـب ـعــوث ص ــاح ــب الـسـمــو
أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد
المستشار بالديوان األميري الدكتور
عبدالله المعتوق ،مساء أمس األول،
االحـتـفــال بــافـتـتــاح مسجد «الـفـتــاح
العليم» وكاتدرائية «ميالد المسيح»،
وذلــك بالعاصمة اإلداري ــة الجديدة
في مصر.
وأشاد مبعوث المعتوق بحرص
م ـصــر ع ـلــى تــرس ـيــخ ق ـيــم الـتـســامــح
والمودة والتعايش بين المسلمين
واألقباط.
وقال في تصريح ادلى به المعتوق
لـ «كونا» قبيل مغادرته القاهرة أمس
إن افتتاح هذين الصرحين الكبيرين
مــن ص ــروح الـعـبــادة فــي وقــت واحــد
وفي مدة زمنية قصيرة يمثل «انجازا
استثنائيا كبيرا على مــدى تاريخ
االسالم والمسيحية».
وأوض ــح ان ه ــذه الــرمــزيــة تهدف
الـ ــى تـجـسـيــد م ـشــاعــر األخـ ـ ــوة بين
المسلمين واألقباط والتعايش جنبا

مبعوث األمير خالل حضوره افتتاح كاتدرائية «ميالد المسيح»
الــى جنب مــن دون فتن أو قالقل أو
توترات.
وأضاف الدكتور المعتوق :شرفت
ب ـهــذه ال ــزي ــارة لـمـصــر مـمـثــا لسمو
ام ـي ــر ال ـب ــاد وم ـش ــارك ــا ف ــي افـتـتــاح

«المحاسبة»44.8 :
مليون دينار وفورات
حققتها الرقابة
أع ـل ــن دي ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة ،أم ـ ــس ،أنـ ــه ق ــام
خــال ديسمبر الماضي بــدراســة وبحث 407
موضوعات ،ما بين مناقصة عامة ومحدودة
وممارسة بقيمة  814.5مليون دينار.
وقـ ــال مـحـمــد الـخـلـيـفــة ،ال ـمــدقــق ال ـم ـشــارك
بــإدارة الرقابة المسبقة للشؤون االجتماعية
فــي ال ــدي ــوان ،فــي بـيــان صـحــافــي ،إن الــديــوان
أبدى رأيه بشأن  293موضوعا بقيمة 358.47
مليون دينار بنسبة  44في المئة من إجمالي
الـمــوضــوعــات قيد البحث خــال تلك الفترة،
ً
مــوضـحــا أن أعـمــال الــرقــابــة المسبقة لبعض
الموضوعات التي تم دراستها وبحثها أسفرت
عن تحقيق وفــورات مباشرة للخزانة العامة
بقيمة  4.2ماليين دينار في ديسمبر.
ولفت الخليفة إلى أن الرقابة حققت وفورات
مــن بــدايــة السنة المالية ( )2019/2018حتى
ً
ً
نهاية ديسمبر بقيمة  44.8مليونا ،مبينا أنه
تبين خــال دراس ــة الموضوعات المعروضة
على ديوان المحاسبة رد  102موضوع بنسبة
 34.8في المئة من إجمالي الموضوعات التي
تمت دراستها خالل ديسمبر ،بينما ارتفعت
أع ـ ــداد ال ـمــوضــوعــات ال ـتــي ت ــم ردهـ ــا مـقــارنــة
بـنــوفـمـبــر ال ـمــاضــي بـنـسـبــة  22.9ف ــي الـمـئــة،
بسبب عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق
الرئيسية.
وذكر أن نسبة عدم الموافقة على المواضيع
المعروضة على الديوان خالل تلك الفترة بلغت
 3.75في المئة من عدد الموضوعات التي تمت
دراستها وبــارتـفــاع نسبته  22.22فــي المئة،
مقارنة بعدد المواضيع الصادر بها رأي بعدم
الموافقة في نوفمبر .2018

هذين الصرحين الكبيرين ،مضيفا
ان مسجد الفتاح العليم يعد من أكبر
المساجد في المنطقة وقد بني على
طراز معماري اسالمي حديث.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ــن خـ ـ ــالـ ـ ــص الـ ـشـ ـك ــر

والـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــان ـ ــي ل ـ ـل ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـمـ ـص ــري ــة
لـتـحـقـيـقـهــا هـ ــذا االنـ ـج ــاز ف ــي وقــت
قـ ـي ــاس ــي آم ـ ـ ــا ل ـل ـش ـع ــب الـ ـمـ ـص ــري
م ـس ـت ـق ـبــا زاهـ ـ ـ ــرا وحـ ــافـ ــا ب ــاألم ــن
واألمان واالستقرار.

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله،
أمس ،مع سفير الواليات المتحدة األميركية لدى
الكويت لورانس سيلفرمان ،في إطار التحضير
للدورة الثالثة من الحوار االستراتيجي المقرر
عقدها بالكويت يــوم  15ال ـجــاري ،إضــافــة إلى
عدد من أوجــه العالقات الثنائية بين البلدين،
وتـطــورات األوضــاع على الساحتين اإلقليمية
والدولية.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ،ومساعدة
وزيــر الخارجية لشؤون األميركيتين الوزيرة
المفوضة ريم الخالد.
يذكر أن الـحــوار االستراتيجي بين الكويت
والــواليــات المتحدة األميركية تم إنـشــاؤه عام
 ،2016حيث يرأس الجانب الكويتي في الدورة
نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الخارجية
الشيخ صباح الخالد ،والجانب األميركي وزير
خــارجـيــة الــواليــات المتحدة األميركية مايكل
بــوم ـب ـيــو ،وت ـض ــم ف ــي عـضــويـتـهــا ال ـع ــدي ــد من
الجهات والمؤسسات والوزارات الحكومية في
كال البلدين.

ًَ
الجارالله مستقبال سفير الواليات المتحدة األميركية أمس

«التخطيط»« :الوقود البيئي» يوفر  592فرصة عمل
مهدي :بدء تشغيل المشروع نهاية العام الحالي ونسبة إنجازه %97
نظمت األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية،
أمس ،زيارة ميدانية لموقع
مشروع الوقود البيئي في شركة
البترول الوطنية.

ال معوقات
تعرقل سير
العمل في
المشروع

عضو سابق في «المناقصات»...
مسؤولين في الــوزارة حول شبهات فساد شابت عملية توريد
سيارات إسعاف لوزارة الصحة بقيمة  3.720ماليين دينار عبر
ً
نفس شركة السيارات وبأسلوب التعاقد ذاته ،مشيرا إلى أن قطاع
ً
كشف الفساد توصل إلى أن هناك ارتباطا بين البالغين.
ول ـفــت إل ــى أن م ــا ش ــاب س ـلــوك بـعــض أع ـض ــاء مـجـلــس إدارة
«المناقصات» السابق من تباين تجاه طلب وزارة الصحة ،عبر
رفــض التعاقد المباشر والـطــرح فــي مناقصة عــامــة ،ثــم تغيير
الـمــوقــف بــالـمــوافـقــة عـلــى ه ــذا الـتـعــاقــد دون م ـبــررات جــوهــريــة،
استرعى انتباه المحققين ،إلى جانب ما أثاره البالغ األول بشأن
حصول بعض أعضاء مجلس اإلدارة على سيارات من نفس نوع
سيارات اإلسعاف المتعاقد عليها نظير تمرير الصفقة بعدما
سبق رفضها.
وأشــار بوزبر إلى أنه للتأكد من تلك المعلومات ،طلب قطاع
كشف الفساد بالهيئة مــن لـجــان فحص إقـ ــرارات الــذمــة تحليل
عناصر الذمم المالية للمشتبه فيهم ،حيث أكدت النتائج تملك
عدد من أعضاء الجهاز سيارات من نفس النوع المتعاقد عليه،
ً
مضيفا أن « ن ــزا ه ــة» قــا مــت بضبطية قضائية عـلــى مـقــر شركة
السيارات واطلعت على أنظمة مبيعاتها ،ليتبين لها أن بعض
أعضاء «المناقصات» تملكوا سيارات منها دون سداد أي مقابل،
أو نظير مبالغ ال تناسب قيمتها الحقيقية ،كما ثبت امتالك زوجة
أحدهم ثالث سيارات من نفس الشركة تناهز قيمتها  150ألف
دينار دون دفع قيمتها.
ٍّ
وتحر وضبط قضائي
وأفاد بأن ما قامت به الهيئة من تحقيق

الرفاعي

●

●

محمد الجاسم

كشف األمين العام للمجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة
د.خالد مهدي ،أن نسبة اإلنجاز
في مشروع الوقود البيئي تبلغ
نحو  97.12في المئة ،مشيرا إلى
أنه من المتوقع إنجاز المشروع
وف ـق ــا ل ـل ـج ــدول ال ــزم ـن ــي ل ــه في
نوفمبر من العام الحالي ،بتكلفة
 4مليارات و 680مليون دينار،
موضحا أن التكلفة خــال عام
 2019/2018تبلغ  500ألف دينار.
وأك ـ ـ ــد م ـ ـهـ ــدي ،فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،خـ ــال زيـ ــارة
مـيــدانـيــة لـمــوقــع ال ـم ـشــروع في
ش ــرك ــة الـ ـبـ ـت ــرول ال ــوط ـن ـي ــة ،أن
«ال ـ ــوق ـ ــود ال ـب ـي ـئ ــي» س ــاه ــم فــي
توفير فــرص وظيفية للعمالة
الــوط ـن ـيــة خـ ــال ف ـت ــرة اإلن ـش ــاء
ب ـل ـغ ــت  537م ــوظـ ـف ــا ك ــوي ـت ـي ــا،
ك ـمــا س ـيــوفــر  592ف ــرص ــة عمل
للكويتيين ،بعد بــدء التشغيل
في ديسمبر من العام الحالي.
وذكـ ـ ــر أن الـ ـمـ ـش ــروع ي ـهــدف
إلـ ــى زيـ ـ ــادة الـ ـق ــدرة ال ـت ـكــريــريــة
ل ـم ـص ـف ــات ــي مـ ـيـ ـن ــاء األح ـ ـمـ ــدي
ومـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه إلـ ـ ـ ــى 800
أل ـ ــف ب ــرم ـي ــل ي ــومـ ـي ــا ،وت ــوف ـي ــر
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى إنـ ـت ــاج مـشـتـقــات
بـتــرولـيــة عــالـيــة ال ـج ــودة تلبي
احتياجات الكويت من الوقود

مهدي متوسطا العاملين في المشروع
الـنـظـيــف ،وتـسـمــح لـهــا بــدخــول
األس ــواق العالمية ،كاألوروبية
واألمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ك ـم ــا ي ـس ــاه ــم فــي
انـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاش ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد
الكويتي المحلي ،وخلق حركة
واسـعــة فــي مختلف القطاعات
االقتصادية.

مشروع استراتيجي
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال األم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام
المساعد للتخطيط والمتابعة
ف ـ ــي «أمـ ـ ــانـ ـ ــة الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط» ب ــدر
ال ــرف ــاع ــي ،إن ال ـم ـش ــروع يسير
وفق المخطط له ،وال توجد أي
معوقات تعرقل سير العمل فيه،
الفتا إلى أنه أحد أهم المشاريع
االستراتيجية لشركة البترول

أدت بها إلى االطمئنان لتوافر أدلة واضحة على وجود شبهات
لوقوع جريمتي الرشوة ،واالشتراك فيها واإلضرار العمدي بالمال
العام ،مما حــدا بالهيئة إلــى إحالة العضو السابق في مجلس
إدارة «المناقصات» وزوجته ،ومسؤول الشركة الموردة لسيارات
اإلسعاف إلى النيابة العامة.
في السياق ،أكد مجلس ال ــوزراء ،خالل اجتماعه أمــس ،عزمه المضي
ً
قدما بـ«الخطوات الجادة التي يتخذها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛
ً
تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس سمو الشيخ جابر المبارك».
وأشاد المجلس بقرار النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ ناصر الصباح بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تقارير ديوان المحاسبة
الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية وميزانية الــوزارة ،في وقت ّ
ثمن
إحالة «نزاهة» أحد األعضاء السابقين في «المناقصات» وآخرين إلى النيابة
العامة لوجود شبهة جريمة الرشوة واإلضرار العمدي بالمال العام.
وأكــد دعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها «نــزاهــة» في مواجهة
آفة الفساد بالدولة.

عضوية الطبطبائي والحربش رهن...
المقدمة المتعلقة بالموضوع ،الذي يجب أن ُينظر فيه بتجرد ،وهو
موقف سياسي تاريخي له ما بعده».
أم ــا ال ـنــائــب ريـ ــاض ال ـعــدســانــي ف ــذك ــر أن ــه «م ــادام ــت الـمـحـكـمــة
قبلت طلب االستشكال المقدم من محامي الطبطبائي،
الدستورية ِ
ف ـمــن األحـ ـ ــوط تــأج ـيــل إع ـ ــان إسـ ـق ــاط ع ـضــويــة ال ـنــائ ـب ـيــن وخـلــو
مقعديهما».

ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وأكـ ـب ــر
مشروع في خطة التنمية.
وأوضــح أن المشروع يهدف
إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر وت ــوسـ ـي ــع وربـ ــط
مصفاتي ميناء األحمدي وميناء
عبدالله ،لبناء مجمع تكريري
مـ ـتـ ـك ــام ــل يـ ـلـ ـب ــي ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات
المستقبلية لألسواق العالمية
وال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
ً
ً
البترولية المختلفة؛ كما ونوعا.

تطوير القطاع النفطي
ب ــدوره ــا ،قــالــت مــديــرة إدارة
إ ع ــداد ومتابعة تنفيذ الخطط
والبرامج في «أمانة التخطيط»
سـ ـع ــاد الـ ـ ـع ـ ــوض ،إن «الـ ــوقـ ــود
البيئي» ُيعد من أهم المشاريع

االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ضـ ـم ــن خ ـطــة
ال ـت ـن ـم ـيــة ،ويـ ـق ــع ض ـم ــن رك ـي ــزة
اقتصاد متنوع مستدام ،ويندرج
تـحــت بــرنــامــج تـطــويــر الـقـطــاع
النفطي.
وذك ــرت أنــه تــم خــال الــزيــارة
الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى ن ـس ـبــة اإلنـ ـج ــاز
للمشروع على أرض الواقع ،وتم
التأكد من عدم وجود أي مشاكل
أو معوقات ،وأن نسب اإلنجاز
ارتـفـعــت  6فــي الـمـئــة عــن الـعــام
الماضي ،مشيرة إلــى أن نسبة
اإلنجاز في المرحلة التنفيذية
لـلـمـشــروع تـصــل إل ــى  96.4في
المئة ،فيما النسبة الكلية تقارب
 97.12في المئة.

ً
وكان وكيل الطبطبائي قدم إلى المحكمة ،أمس ،استشكاال بطلب
وقف تنفيذ حكمها بعدم دستورية المادة  16من الالئحة الداخلية
للمجلس ،وستحدد له المحكمة جلسة لنظره.
ً
وتعليقا على ذ ل ــك ،أ كــد الخبير ا لــد سـتــوري د .محمد الفيلي،
ّ
لـ»الجريدة» ،أن االستشكال المقدم ال يرتب أي آثار
بوقف الحكم؛ ألن األحكام الدستورية نهائية وباتة.
٠٥

عون :قمة بيروت العربية...
التأجيل ال ّ
يقدم من الدولة المضيفة ،والتي هي لبنان ،بل من أحد
األعضاء ،وعبر األمانة العامة لجامعة الدول العربية» ،مؤكدة أن «هذا
ً
األمر لم يبحث بتاتا».
وأضافت المصادر لـ «الجريدة» ،أن «كالم التأجيل صدر فقط على
لسان بعض الجهات الموالية للنظام السوري ،التي راهنت على إعادة
مقعد سورية في الجامعة العربية قبل القمة ،لكن عندما تبين أن الوقت
ً
ً
ما زال مبكرا التخاذ قرار من هذا النوع طرحت تأجيل القمة انتظارا
لتطور ُإيجابي يسمح بدعوة دمشق».
بلغ لبنان بحضور مجموعة ال بأس بها من الدول األعضاء
وقد أ ِ
في الجامعة العربية ،ومشاركتها على مستوى رئيس الدولة أو رئيس
وزرائها ،مثل الكويت التي يترأس وفدها سمو األمير الشيخ صباح
األحمد ،ومصر بحضور رئيسها عبدالفتاح السيسي ،والعراق التي
سيشارك رئيسها برهم صالح ،أو رئيس وزرائها عادل عبدالمهدي،
إضافة إلى الرئيس التونسي الذي أكد ممثله أمس خالل زيارته الرئيس
عون ،حضوره.

«الكهرباء»:
إيصال التيار لجسر
جابر  -وصلة الصبية
سيد القصاص

أعلنت وزارة الكهرباء والماء نجاح قطاعي
شبكات النقل الكهربائية وشبكات التوزيع
الكهربائية ا مــس األول في تشغيل التغذية
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـ ـمـ ـش ــروع ج ـس ــر ال ـش ـي ــخ جــابــر
(وصلة الصبية) ،حيث تولى مهندسو إدارة
تخطيط البرامج والمتابعة في قطاع شبكات
ا لـتــوز يــع عملية تشغيل المحطات الفرعية
المغذية للجسر ،بينما تولى مهندسون من
قطاع شبكات النقل تشغيل محطة التحويل
الرئيسية ميناء الشيوخ .B
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،أعـ ـلـ ـن ــت «الـ ـكـ ـه ــرب ــاء»
جــاهــزي ـت ـهــا اليـ ـص ــال ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي
ل ـق ـســائــم سـ ـك ــراب سـ ـي ــارات ال ـن ـعــايــم بـعــد
تــركـيــب وتـشـغـيــل م ـحــول رئـيـســي سـعــة 5
م ـي ـغــاواط وتـمــديــد الـخـطــوط الكهربائية
الــرئـيـسـيــة لـتــوزيــع الـكـهــربــاء عـلــى قسائم
المنطقة.
وق ــال مـهـنــدس إدارة شـبـكــات الـتــوزيــع
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ف ــي ق ـط ــاع ش ـب ـكــات ال ـتــوزيــع
محمد العتيبي في تصريح صحافي ،ان
ق ـطــاع شـبـكــات الـنـقــل الـكـهــربــائـيــة انتهى
من تركيب وتشغيل المحول وبات جاهزا
لتوصيل ا لـتـيــار للقسائم ا لـتــي سينتهي
أصحابها من استكمال االجراء ات الخاصة
بالتمديدات الكهربائية.
وذكر ان عملية ايصال التيار ستقتصر
على القسائم التي كان يوجد لديها عداد
كـهــربــائــي فــي منطقة س ـكــراب أم ـغــرة قبل
انتقالها إلى منطقة النعايم.

إسرائيل غاضبة من ترامب وتهدد...
األميركية لن يكون لها انعكاسات سلبية عليها.
وكشف المصدر لـ «الجريدة» أن إسرائيل أبدت عدم ارتياحها إلى
قرار االنسحاب األميركي المفاجئ من سورية ،كما أن األجهزة األمنية
اإلسرائيلية التي اجتمع قادتها مع بولتون أعربت عن استغرابها
للقرارات األميركية األخيرة ،لكن مسؤوليها قالوا لمستشار األمن
القومي إنهم يثقون بالقيادات األمنية األميركية ،و«الـتــي تضطر
ً
م ــؤخ ــرا إل ــى إص ــاح مــا تـفـســده ق ـ ــرارات الــرئـيــس المتعجلة وغير
ً
المفهومة أحيانا».
وأشار إلى أن إسرائيل طلبت االحتفاظ بهضبة الجوالن واعتراف
واشنطن بذلك مقابل موافقتها على بقاء نظام الرئيس بشار األسد،
ً
مضيفا أن هذه النقطة جرى بحثها بين رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو وبولتون.
ً
وأفاد المصدر بأن الجانب األميركي أبدى تفهما لموقف إسرائيل،
وأكــد أن هضبة الجوالن مهمة ألمنها ،وأن واشنطن ملتزمة بأمن
ً
إسرائيل ،مشيرا إلى أن بولتون أبلغ القيادات األمنية اإلسرائيلية
أن تصريح ترامب الذي قال فيه إن «إيران تستطيع أن تفعل ما تريد
في سورية» أخرج عن سياقه.
٢١

دلبلا
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

»اﻟﻤﻮاﺻﻼت« ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ إﻟﻰ ٪٤٠٠
اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﺗﺠﺎه ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن
ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺼﺪد
رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء،
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ
رﻓﻊ "اﻟﻤﻮاﺻﻼت" اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

ﻋـﻠـﻤــﺖ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ أن
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺰودة واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺑ ـﺼــﺪد رﻓ ــﻊ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻓﻊ
وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻹﻳﺠﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
واﻷ ﺑــﺮاج اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮزارة.
وأﻛـ ــﺪت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر أن "اﻟ ـﻤ ــﻮاﺻ ــﻼت" ﺑـﻬــﺬه
اﻟﺨﻄﻮة ﺳﺘﺠﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ زﻳـ ـ ـ ـ ــﺎدة أﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر ،ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
وﺻـﻠــﺖ ﻓــﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟ ـﻠــﻮزارة
إﻟﻰ  400ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺎء
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ودون إﺧﻄﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ.
وأﺷـ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺮار
ﺳﺘﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮة إﻟﻰ
دﻓ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب ﻣ ــﻦ  500أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨ ــﺎر ﺳـﻨــﻮﻳــﺎ
ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت.

ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻹﻳﺠﺎرات
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن ﻗ ـ ــﺮار زﻳـ ـ ــﺎدة اﻹﻳـ ـﺠ ــﺎر ﻋـﻠــﻰ
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري،
ﺑﻌﺪ ﺻ ــﺪوره ﻓــﻲ ﺟــﺮﻳــﺪة "اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻴــﻮم" ﻓﻲ
ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  30دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
إذ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺰﻳﺎدة رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ
ﻣﺠﻤﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت )ﺑﺮج اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ( ،ﻣﻦ  4دﻧﺎﻧﻴﺮ
إﻟﻰ  20دﻳﻨﺎرا ،وﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮزارة اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ

اﻟﻤﻘﺎﺳﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ  15إﻟﻰ  20دﻳﻨﺎرا ،ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ
ان اﻟﻘﺮار ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ
اﻟـﺸـﻬــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﺣــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻻﺗ ـﺼــﺎﻻت
ﺑﻮاﻗﻊ  250دﻳﻨﺎرا ﻷول ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ
 20دﻳﻨﺎرا ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ إﺿﺎﻓﻲ.
وأ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت إ ﻟـ ـ ـ ــﻰ أن ا ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻹ ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺎر ﻳ ـ ــﺔ
ﻟـﻠـﻤـﺴــﺎﺣــﺎت اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ــﺮأس اﻟـﻔـﻨــﻲ
ﻓــﻲ ﺑ ــﺮج اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ ﺳـﺘـﻜــﻮن  250دﻳ ـﻨــﺎرا ﻷول
ً
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ  30د ﻳـﻨــﺎرا ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ إﺿﺎﻓﻲ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ  4أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌﺔ.

اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﻧــﻮﻫــﺖ إﻟــﻰ أن اﻷﺳـﻌــﺎر ﻓــﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟ ــﻮزارة
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ200 :
دﻳﻨﺎر ﻷول ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ  20دﻳﻨﺎرا
ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ إﺿــﺎﻓــﻲ ،وذﻟــﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪﻣــﺔ ﻟــﻸﺟ ـﻬــﺰة ،و 200دﻳ ـﻨ ــﺎر أﻳـﻀــﺎ
ً
ﻷول ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ  15دﻳـﻨــﺎرا ﻟﻜﻞ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ إﺿﺎﻓﻲ ،وذﻟــﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﻓﻲ
ﻣـﺒــﺎﻧــﻲ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣ ــﻮل ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ 100
دﻳﻨﺎر ﻷول ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ  30دﻳﻨﺎرا
ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ إﺿﺎﻓﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟـﻤـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠــﺔ ﻷﺑ ـ ــﺮاج اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻷرض
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻮزارة.
ورﺟ ـﺤــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت أن ﺗــﺆدي
ﺗ ـﻠــﻚ اﻟـ ـﻘ ــﺮارات إﻟ ــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ان اﻟﺸﺮﻛﺎت
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ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻧﺴﺤﺎب
اﻟﻤﻨﺎﻗﺺ اﻷول ﻣﻦ »ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ«
•

ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺳﺎء
ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪة اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺗـ ـﺤـ ـﻘ ــﻖ وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮة اﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻜﺎن ،د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي،
ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻃــﺮﻳــﻖ
ا ﻟـﻌـﺒــﺪ ﻟــﻲ ا ﻟـﺴــﺮ ﻳــﻊ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﻼع اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻃ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﻲ ﻣــﻦ
ا ﻟـﻄــﺮ ﻳــﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ،
وأﺳﺒﺎب اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺺ
اﻷول ،ﺻﺎﺣﺐ "أﻗﻞ اﻷﺳﻌﺎر"،
ﺣﻴﺚ أﺻ ــﺪرت ﻗ ــﺮارا وزارﻳ ــﺎ،
ﺑـ ـ ــﺈﺿـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوع إﻟ ـ ــﻰ
ﱠ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺮي.
ودﻋ ــﺎ اﻟ ـﻘــﺮار اﻟ ــﻮزاري رﻗــﻢ
 75ﻟﺴﻨﺔ  2018إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻊ اﻹﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ات
واﻟـ ـﻤ ــﻼﺑـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺷ ــﺎﺑ ــﺖ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ

ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي

ا ﻧـ ـﺴـ ـﺤ ــﺎب ا ﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎ ﻗ ــﺺ اﻷول
اﻷﻗ ــﻞ ﺳ ـﻌــﺮا ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎﻗـﺼــﺔ رﻗــﻢ
"ﻫـ ط  ،"245واﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء
وإﻧـ ـﺠ ــﺎز وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ وﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ
ﻃ ـ ـ ــﺮق وﺗ ـ ـﻘـ ــﺎﻃ ـ ـﻌـ ــﺎت ﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻼع اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،
و ﻣــﺪى ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺘﻌﻤﺪ

ﻓــﻮﺟـﺌــﺖ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار ،اﻟ ــﺬي ﺳـﻴـﺘــﻢ ﺑـﻤــﻮﺟـﺒــﻪ
رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4أﺿﻌﺎف،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻴﻌﻘﺪون
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻫــﺬا اﻷ ﺳـﺒــﻮع ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،واﻟ ـﺴ ـﻌــﻲ إﻟ ــﻰ إﻳ ـﺠــﺎد ﺣ ـﻠــﻮل ﺗﻜﻔﻞ
ﺣﻘﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

وأﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أﻫ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ،ﻛ ـ ـ ـ ــﻞ وﻓـ ـ ــﻖ
ﻣـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺆوﻟـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻪ ،واﻗـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺮاح
اﻟـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮﺑ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ
ﺑـﺸــﺄﻧـﻬــﻢ ﺣ ــﺎل ﺛ ـﺒــﻮت اﻟـﺨـﻄــﺄ
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒ ـﻠ ـﻬــﻢ ،واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ﻓــﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ـﺸ ـ ــﻮب اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﺿـ ــﻮع،
واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻜ ـﺸــﻒ ﻟ ـﻬ ــﻢ أﺛ ـﻨ ــﺎء
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.

»ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« :ﻣﺸﺮوع اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ
ﻳﻌﺰز ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﺸﻄﻲ» :إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء« ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ذﻛ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻬــﺎز اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا ﻟـﻤـﻌـﻠــﻮ ﻣــﺎت ﻗـﺼــﻲ اﻟﺸﻄﻲ
أن ﻣـﺸــﺮوع ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻟـﻴــﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻳﻌﺪ
أﻫ ــﻢ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟــﻢ اﻻﺗ ـﺼ ــﺎل ،وأﺣــﺪ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟـﻨــﺎﺟــﺢ ،ﻟـﻘــﺪرﺗــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺴﺮﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ

وآﻣﻨﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا دور اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻨﻰ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺸ ـﻄ ــﻲ ،ﻟ ـ ــ"ﻛـ ــﻮﻧـ ــﺎ" ،إن اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎز
ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  80ﺟﻬﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﺧﺪﻣﺔ

ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ،ﻛﺎﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺳﻌﺎت ﺿﺨﻤﺔ
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻣﺸﺮوع ﺷﺒﻜﺔ
اﻻﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ،وﺗﻐﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺸﺄن.

اﻓﺘﺘﺎح اﺟﺘﻤﺎع »اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ«
أﻛــﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻘﻄﺎع ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺼﻲ اﻟﺸﻄﻲ ،أﻣﺲ ،أﻫﻤﻴﺔ
ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺮاع ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﻛﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪة .2035
وأﺿﺎف اﻟﺸﻄﻲ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ
اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻓــﻲ ﻣ ـﺸــﺮوع واﺣ ــﺪ ﻳـﺘــﺎح ﻟـﻜــﻞ اﻟـﺠـﻬــﺎت ،ﻣـﻤــﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻫــﺬا اﻟـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﺟـﻐــﺮاﻓـﻴــﺔ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،ﻣـﺜــﻞ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟ ـﻄــﺮق واﻟـﻤـﺒــﺎﻧــﻲ
وﻗﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وأﻧﻮاع اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.

وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم "إﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻷﺷﻴﺎء" ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺿﻤﻦ رؤﻳﺔ "ﻛﻮﻳﺖ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة  "2035ﻳـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ ﺑـﻨــﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وأﺿﺎف أن ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟـﻌـﻤــﻞ اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﻲ ﺑــﺎﻟـﺠـﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻷﻫﺪاف واﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ اﻹﺳ ـﻬــﺎم ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟ ـﻔ ــﻮاﺋ ــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺮﺟ ــﻮة ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﻷﻟ ـﻴ ــﺎف
اﻟ ـﻀ ــﻮﺋ ـﻴ ــﺔ واﺳـ ـﺘ ــﺪاﻣ ــﺔ أﻋ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﻜ ـﻔــﺎءة
وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
وأﻛ ــﺪ أن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻷﻟ ـﻴ ــﺎف اﻟـﻀــﻮﺋـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ إدارة اﻓﻀﻞ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ،وﺗـﺤـﺴـﻴــﻦ ﺟ ــﻮدة اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮاء ﻣــﺔ
ﺑ ـﻴــﻦ ﺗـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت واﻟـﺨـﻄــﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :ﺗﻘﺴﻴﻢ »اﻷﺣﻤﺪي« إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ وإﺿﺎﻓﺔ  5وﻇﺎﺋﻒ إﻟﻰ اﻟﻜﺎدر
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﻛﻼء ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺪارس ﺟﺪﻳﺪة ﻟـ»اﻟﺪﻳﻨﻲ« وإﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﺸﻮاﻏﺮ
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ وﻛﻼء اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺣﻤﺪي إﻟﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺘﻴﻦ ،وإﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺴﻤﻴﺎت إﻟﻰ ﻛﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ،
وإﻧﺸﺎء ﻣﺪارس ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ
وإﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ.

•

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﻗﺮرت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻷﺣﻤﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ
ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺘـﻴــﻦ ،اﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ اﻧ ـﺸ ــﺎء
ﻣــﺪارس ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻘﻒ واﻟﺠﻬﺮاء ،وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻔﺘﻮى
واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻹﺿﺎﻓﺔ  5ﻣﺴﻤﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة
إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،أﻛﺪ وﻛﻴﻞ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻪ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﻟـﻤـﺨــﺎﻃـﺒــﺔ ادارة اﻟـﻔـﺘــﻮى
واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة
إﻟ ــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻜ ــﺎدر ،ﻟـﺼــﺮف ﺑــﺪﻻت

وﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ
أﻣﻨﺎء اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت وﻣﺼﻤﻤﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
واﻟ ـﻤــﻮﺟ ـﻬ ـﻴــﻦ وﻣ ـﺤ ـﻀــﺮي اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم،
ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻧﺸﺎء ﻣﺪارس
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ
اﻟﻤﻨﻘﻒ واﻟـﺠـﻬــﺮاء ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻘ ـﺴــﺎﺋــﻢ ﻟ ـﻬــﺬا
اﻟﻐﺮض ،وﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺣﻤﺪي
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟـﻜـﺜــﺎﻓــﺎت اﻟـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ واﺗ ـﺴ ــﺎع اﻟﺮﻗﻌﺔ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻛﻼء ،اﻟﺬي ﺗﺮأﺳﻪ اﻟﺤﺮﺑﻲ أﻣﺲ،

اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺗﻔﻘﺪ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ »اﻟﻌﻠﻤﻲ«
ﺗـ ـﻔـ ـﻘ ــﺪ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻛـ ـﻨـ ـﺘ ــﺮول
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ،وﻛ ـﻴ ــﻞ
وزارة ا ﻟ ـﺘ ــﺮ ﺑ ـﻴ ــﺔ د .ﺳ ـﻌــﻮد
اﻟ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺮﺑـ ـ ـ ــﻲ ﻟـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺎن ﺳ ـ ـﻴـ ــﺮ
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺼـ ــﻒ
اﻟ ـ ـ  12ﺑــﺎﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺴــﻢ اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ ،واﻃـﻠــﻊ
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ا ﻟــﺮ ﺻــﺪ وذ ﻟ ــﻚ و ﻓــﻖ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.

اﻟﺤﺮﺑﻲ واﻟﺨﺎﻟﺪي ﻳﺘﻔﻘﺪان ﻛﻨﺘﺮول اﻟﻌﻠﻤﻲ أﻣﺲ

ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦّ ،
وﻗﺮر
اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ
وﻧ ـﻈ ــﺎم ﺳ ـﺠــﻞ اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ واﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
ﻓـﻘــﻂ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻨـﻈــﻢ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وذﻟــﻚ
ﺑـﻌــﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ دﻳـ ــﻮان اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄنّ ،
وﻗﺪم اﻟﻮﻛﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ً
ﻓﻬﺪ اﻟﻐﻴﺺ ،ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﺣﺼﺮا
ﻟـﻠــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻹﺷــﺮاﻓ ـﻴــﺔ اﻟـﺸــﺎﻏــﺮة ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وﻛﻴﻞ
اﻟ ــﻮزارة د .ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ،وﺳﻴﺘﻢ
ً
إﻋﻼﻧﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وواﻓ ــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮﻛــﻼء ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
ﻣﺪارس ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي
)اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻘ ــﻒ( واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ،وﺗـ ــﻢ ﺗﺴﻠﻢ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺪارس.

إﺿﺎﻓﺔ وﻇﺎﺋﻒ
وﺗﻄﺮق اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻰ ﻃﻠﺐ دراﺳﺔ
وإﺑــﺪاء اﻟــﺮأي ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـﻤــﺎدة  6ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗ ـ ــﻢ  28ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  ،2011واﻟـ ـﺨ ــﺎص
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  5ﻓﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﺎدر ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓــﻲ ﻣﺼﻤﻤﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ،
وﻣــﻮﺟـﻬــﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وأﻣﻨﺎء اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،وﻣﻮﺟﻬﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺤﻀﺮي اﻟﻌﻠﻮم.
وﻓ ـ ــﻲ إﻃـ ـ ـ ــﺎر ﺣ ـ ــﺮص "اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ"
وﺗ ـﻤ ـﺴ ــﻚ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدات ﺑــﺄﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ،واﻓ ـ ــﻖ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻋﻠﻰ
إﻋــﺪاد ﻛﺘﺎب إﻟــﻰ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ

ﺑ ـﺨ ـﺼــﻮص إﻗ ـ ــﺮار اﻟـ ـﻜ ــﺎدر ﻟـﻠـﻔـﺌــﺎت
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ،وﻓـ ــﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺟـ ــﺎء اﻟ ــﺮد
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻤــﺪﻧ ـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﻛـﻤــﺎ ﻗ ــﺮر اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ﻛــﺬﻟــﻚ إﻟـﻐــﺎء
ﺑـ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ُرﺻ ـ ـ ـ ــﺪت ﻟـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ،
ﺑـ ــﺎﻹﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻋـ ـ ــﺪم ﻣ ــﻮاء ﻣ ـﺘ ـﻬ ــﺎ
وﺗـﻌــﺎرﺿـﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟـﻨـﻈــﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ّ
ﺷﺪد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات أو اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
أي ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﺎت ﻗـﺒــﻞ ﻋــﺮﺿـﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﻛﻼء واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ.
وواﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪي
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻇــﻞ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟـﻤــﻮﺟــﻮدة واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺪارس واﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،ﺣ ـﻴــﺚ ﺗ ــﻢ ﺗـﻜـﻠـﻴــﻒ إدارة
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌــﺎم،
ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﺣﺼﺮ
أﻋ ــﺪاد اﻟ ـﻤــﺪارس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
اﻓـﺘـﺘــﺎﺣـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ اﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻟ ـﻘ ــﺮار
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
وﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻠﺒﻴﺔ دﻋﻮة ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
إﻗﺎﻣﺔ دورة ﺻﻴﻔﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،
وﻛﻠﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻷﺳ ــﺲ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ وأﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺪورة.

اﺟﺘﻤﺎع وﻛﻼء اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أﻣﺲ

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮوﺑﻮت

ً
ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ١٢٤ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ  ١٠دول
أﻋﻠﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﻤﻮﻫﺒﺔ واﻹﺑ ــﺪاع،
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـ 12ﻟﻠﺮوﺑﻮت،
اﻟﻴﻮم ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  124ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ  10دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﻘﺸﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إﻧﻪ ﺳﻴﺸﺎرك
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ 47 ،ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﻃﻼﺑﻴﺎ ﺗﻀﻢ  146ﻣﺸﺎرﻛﺎ ،ﻟﻸﻋﻤﺎر ﻣﻦ  9ﺳﻨﻮات
ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ،ﺳﻴﻤﺜﻠﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ.

وذﻛﺮ اﻟﺒﻘﺸﻲ أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺳﺘﻘﺎم ﻣﻦ  8ﺣﺘﻰ 10
اﻟﺠﺎري ،ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻟﻠﻤﻮﻫﺒﺔ
واﻹﺑﺪاع ،وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮوﺑﻮت،
داﻋ ـﻴ ــﺎ اﻟـﻤـﻬـﺘـﻤـﻴــﻦ ﺑـﻌ ـﻠــﻮم اﻟ ــﺮوﺑ ــﻮت إﻟ ــﻰ ﺣـﻀــﻮر
ﻓـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ،ﻟـﻤـﺸــﺎﻫــﺪة ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﺟــﺪﻳــﺪ
وﻣﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وأوﺿــﺢ أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻨﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  ،2008ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ  500ﻣﺸﺎرك ،وﺗﻬﺪف
إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

٤
ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮي :ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب
دلبلا

•
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ﺑﻴﺠﻮل ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﻴﻼد :اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺑﺎﻟﻜﻼم
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

أﻛﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺼﺮ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑﺜﺒﺎت ﻧﺤﻮ ً
أن ﺑﻼده ﺗﺘﺤﺮك ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎ واﺳﺘﻘﺮارا،
وأن ﻗﻮى اﻟﺸﺮ واﻟﻈﻼم ﻟﻦ ﺗﻨﺎل
ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺔ وﻃﻨﻪ ووﺣﺪﺗﻪ.

اﺣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﻞ أﺑ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﻮاﺋ ـ ــﻒ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟـﺸــﺮﻗـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد
ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ اﻷول ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد
وﺳـ ــﻂ ﺣ ـﻀ ــﻮر ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ أﺑـ ـ ــﺮزه ﻣﺎ
ﺷـﻬــﺪﺗــﻪ ﻛــﺎﺗــﺪراﺋ ـﻴــﺔ ﻣ ــﺎر ﻣــﺮﻗــﺲ
ﻟ ــﻸﻗ ـﺒ ــﺎط اﻷرﺛـ ــﻮذﻛـ ــﺲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺣ ـ ــﻮﻟ ـ ــﻲ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ اﺣـ ـﺘـ ـﺸ ــﺪ أﺑـ ـﻨ ــﺎء
اﻟ ـﺠ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﺒ ـﻄ ـﻴ ــﺔ ،وﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣــﻦ
اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺎت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،وأﻋ ـﻀــﺎء
اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ.
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،أﻛﺪ
اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ﻃ ـ ـ ـ ــﺎرق اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮﻧ ـ ــﻲ ،أن اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ »ﺳ ـﻴ ـﻨ ــﺎء
 ،«2018ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ

اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻨــﺎﺻــﺮ اﻹرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،ﻣﻮﺟﻬﺎ اﻟﺘﺤﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﻮات اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺤ ــﺔ واﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ دورﻫ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﻣ ـ ــﻦ واﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار
اﻟـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﻼد ،وﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻪ ﻣ ــﻦ
ﺗﻀﺤﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ.
وﻗ ـ ـ ـ ــﺎل إن »اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﻗ ـ ـﻴـ ــﺖ اﻟ ـ ــﺬي
ﻧ ـﺤ ـﺘ ـﻔ ــﻞ ﺑ ـ ــﻪ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻴ ــﺪة ﻳـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﻣـ ــﻊ دﻻﻻت
ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟــﻮاﻗــﻊ ،ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﺟــﺎء ت رﺳﺎﻟﺔ
ا ﻟـﺴـﻴــﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﺘﻌﻠﻲ ﻣــﻦ ﻗﻴﻢ
اﻷﺧ ــﻮة واﻟﻤﺤﺒﺔ ،ﺷﻬﺪت ﻣﺼﺮ

وزﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
زار وزﻳـ ــﺮ ﺷـ ــﺆون اﻟ ــﺪﻳ ــﻮان
اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮاح،
أﻣ ــﺲ ،ﻛــﺎﺗــﺪراﺋـﻴــﺔ ﻣــﺎرﻣــﺮﻗــﺲ،
ﺣﻴﺚ ﻗــﺪم اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد.

اﻣـ ــﺲ اﻻول اﻻﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح اﻟــﺮﺳـﻤــﻲ
ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﻴﻼد اﻟﻤﺴﻴﺢ وﻣﺴﺠﺪ
اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘ ـ ــﺎح اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﻢ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ
اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة ،ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴــﻲ،
وﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻋ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ
اﻟ ــﺪول واﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺎت ،ﻟﺘﻌﺪ ﺑﺬﻟﻚ
ً
اﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﻟﺘﺆﻛﺪ ﺑﺬﻟﻚ أن
ً
ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ ﻳـﻌـﻜــﺲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ
ذات اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ«.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أن ذﻛ ـ ـ ــﺮى اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﻼد
ﺗـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﻦ ﻣـ ــﻊ ﻣـ ــﺎ ﺗ ـﺸ ـﻬ ــﺪه ﻣـﺼــﺮ
ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﻴـ ــﻼد ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻗـ ــﺎﺋـ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺣـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﻮﻳـ ــﺔ وﺣ ـ ـﻀـ ــﺎرﻳـ ــﺔ
ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺒــﻮﻗــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ﺧـﻄــﻰ
ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﻲ ،وﻣ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﺠـ ــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻠـﻔــﺎت
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ،وﻟ ـﺘ ــﺆﻛ ــﺪ
أن ﻣ ـﺼــﺮ ﺗ ـﺘ ـﺤــﺮك ﺑ ـﺜ ـﺒــﺎت ﻧﺤﻮ
ً
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎ واﺳﺘﻘﺮارا،
وأن ﻗﻮى اﻟﺸﺮ واﻟﻈﻼم ﻟﻦ ﺗﻨﺎل
ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ووﺣﺪﺗﻪ.

اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﻤﺤﺒﺔ

اﻟﺠﺮاح ﻳﻬﻨﺊ اﻷﻧﺒﺎ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮس ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد

وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ أﻛـ ـ ـ ــﺪ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻗ ـﻴــﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﻤﺤﺒﺔ ،ﻗﺎل اﻟﻘﻮﻧﻲ
ان »ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻘﻮى اﻹرﻫﺎب
ﺗ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ــﺐ ﺗـ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺮ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮد ﻓــﻲ
ﻇــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻤﻮج ﺑــﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟـﻴــﻮم ﻣﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﻗﺪاس اﻟﻤﻴﻼد
ﺗﺤﺪﻳﺎت وﻣــﻮﺟــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺘﻄﺮف
وﻧـﺒــﺬ اﻵﺧ ــﺮ ،وأن ﻧﻌﻠﻲ ﻣــﻦ ﻗﻴﻢ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ،ﻟﻨﺆﻛﺪ أن
أﺳﺒﺎب اﻟﺸﻘﺎق واﻟﻔﺮﻗﺔ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ
ﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ،وأن ﻣﺼﺮ
ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،إﻻ ﻣﻦ
اﺧﺘﺎر اﻟﻌﻨﻒ واﻹرﻫﺎب ﺳﺒﻴﻼ«.
وأﻛﺪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮي أن ﺑﻼده
ﺷـ ـﻬ ــﺪت ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
وارﺗﻔﺎع إﻳﺮادات ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
إﻟ ــﻰ  9ﻣـﻠـﻴــﺎرات دوﻻر ،وارﺗ ـﻔــﺎع
ﻣ ـﻌــﺪل اﻟـﻨـﻤــﻮ إﻟ ــﻰ ﻧـﺤــﻮ  5.5ﻓﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ووﺻـ ـ ــﻮل ﻋ ــﺎﺋ ــﺪات ﻗـﻨــﺎة
اﻟﺴﻮﻳﺲ إﻟﻰ  5.7ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر،

»اﻷوﻗﺎف« :ﻣﻘﺎﻃﻊ دﻋﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
اﻧﺘﻬﺖ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺟــﺪ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﻟ ـ ـ ــﻮزارة اﻷوﻗ ـ ــﺎف
واﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون اﻹﺳ ـ ــﻼﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ إﻋ ـ ـ ــﺪاد
وﺗﺠﻬﻴﺰ  80ﻣﻘﻄﻌﺎ د ﻋــﻮ ﻳــﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا
ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ » ﺑ ـﻴــﻮت ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ« اﻟﺘﻲ
أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة.
وﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟ ـﺸــﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻠﺔ ،ﺳﺎﻟﻢ
ً
اﻟﻌﻨﺰي ،إن »اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺟــﺎء ت اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ رؤﻳﺔ وزارة اﻷوﻗﺎف اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺮﻳﺎدة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ،

ً
و ﺗــﺄ ﻛـﻴــﺪا ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ
اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ واﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻧﺸﺮ
ً
اﻟــﻮﻋــﻲ اﻟــﺪﻳـﻨــﻲ واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﻲ ،وﺗﻔﻌﻴﻼ
ﻟ ـﻘ ـﻴــﻢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﻲ واﻟ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮزارة ﺗﺠﺎه
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ«.
وأﺷﺎر اﻟﻌﻨﺰي إﻟﻰ أن »ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ
اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ
وا ﻟ ــﺪ ﻋ ــﺎة اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إ ﻟــﻰ
وزارة اﻷوﻗ ـ ـ ــﺎف وﻣـ ــﻦ أﺑـ ـﻨ ــﺎء اﻟــﻮﻃــﻦ
ً
اﻟـ ـﺤـ ـﺒـ ـﻴ ــﺐ« ،ﻻﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗ ـﻬــﺪف إ ﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺰ ﻳــﺰ اﻟﻘﻴﻢ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﺤﺎرب اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،أﺷـ ـ ــﺎد ﻣـ ــﺮاﻗـ ــﺐ إدارة
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ،اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺴ ــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ،ﻃــﻼل اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ» ،ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪﻋﺎة اﻟﺬﻳﻦ
ﺷــﺎرﻛــﻮا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن »ﺑ ـ ـ ــﺚ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﻃ ــﻊ وﻧـ ـﺸ ــﺮﻫ ــﺎ
ﺳ ـﻴ ـﻤ ـﺘــﺪ إﻟ ـ ــﻰ ﺛ ــﻼﺛ ــﺔ أﺷـ ـﻬ ــﺮ وﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ
اﻟﺒﺚ واﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﻮاﺻﻞ

اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ وﺣﺴﺎﺑﺎت وزارة اﻷوﻗﺎف،
وﻋ ـﺒــﺮ ﺷ ــﺎﺷ ــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻣ ـﻨ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـ ــﻮﺻ ـ ــﻮل إﻟـ ـ ــﻰ أﻛ ـﺒــﺮ
ﻋـ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻫــﺪﻳــﻦ واﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌـﻴــﻦ
واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺆﺗﻲ
ﺛﻤﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ«.

»اﻟﺮﺣﻤﺔ« ّ
ﺳﻴﺮت
ﻗﺎﻓﻠﺔ إﻏﺎﺛﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﺳـ ـ ـ ﱠـﻴـ ـ ــﺮت ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻹﻏ ـ ـ ــﺎﺛـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎزﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ
اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮرﻳـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ ،اﺷـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻠ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ
 20ﺷ ــﺎﺣ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات
اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﻫــﺎﻃــﺎي
ﺟـ ـﻨ ــﻮﺑ ــﻲ ﺗ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺐ
اﻟﺴﻮري ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ.
وﻗ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﻜـﺘــﺐ ﺳــﻮرﻳــﺔ
ﻓﻲ »اﻟﺮﺣﻤﺔ« وﻟﻴﺪ اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ،إن اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻨﻬﺎ  14أﻟــﻒ أﺳــﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟــﺪاﺧــﻞ ،وﺟ ــﺎءت ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ
ﻣ ــﻮﺟ ــﺎت اﻟ ـﺒ ــﺮد اﻟ ـﺘــﻲ اﺟـﺘــﺎﺣــﺖ
ً
ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا إﻟــﻰ
إﻃﻼق »اﻟﺮﺣﻤﺔ«  374ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪء اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وأوﺿــﺢ اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ أن اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ
ﺗﻀﻤﻨﺖ  100ﻃــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻄﺤﻴﻦ
ً
و 140ﻃﻨﺎ ﻣــﻦ اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي
و  4500ﺑ ـﻄ ــﺎ ﻧ ـﻴ ــﺔ و  600ﻃ ــﺮد
ﻏﺬاﺋﻲ و 2000ﺷﺎدر ﻣﻦ ﺷﻮادر
اﻟﻌﺰل و 8000ﺣﺬاء ﻟﻸﻃﻔﺎل و35
أﻟﻒ ﻋﺒﻮة ﻣﻴﺎه.

»اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ« ﺗﻨﻈﻢ
اﻟﻴﻮم ﻧﺪوة »ﻣﻨﻊ
اﻟﻜﻮﻧﻮﻛﺎرﺑﺲ«
ﺗـﻨـﻈــﻢ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻧﺪوة
ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان "ﻣ ـﻨ ــﻊ زراﻋ ـ ـ ــﺔ أﺷ ـﺠ ــﺎر
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﻮﻛ ــﺎرﺑ ــﺲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ"
ﺑـﻘــﺎﻋــﺔ اﻟـﻤـﺤــﺎﺿــﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻋـ ــﻦ وزارة اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ،
وﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻟ ــﻸﺑـ ـﺤ ــﺎث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﺣﻤﻠﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﺳــﺪرة
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑـﻴــﺎن،
أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺪوة ﺗـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎول
أﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎب ﻣـ ـﻨ ــﻊ زراﻋـ ـ ـ ـ ــﺔ أﺷـ ـﺠ ــﺎر
اﻟﻜﻮﻧﻮﻛﺎرﺑﺲ ،واﻵﺛــﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﻨﺪوة
ﺗﺘﻄﺮق أﻳـﻀــﺎ إﻟــﻰ ﺗــﺄﺛــﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و ﺳـﺒــﻞ ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﻗ ــﺮار اﻟـﻤـﻨــﻊ ،واﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵ ﺛ ــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﺷﺠﺎر ،واﻟﺒﺪاﺋﻞ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ.

ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺸﺎء
 12ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ،وإﻧﺠﺎز 512
ﻣﺸﺮوﻋﺎ إﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺮﺑﺖ
ﻣﻦ  50ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻟ ـﻘ ــﻮﻧ ــﻲ »ﻣـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ﻣﻨﺬ
اﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎدي ﺳـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮا ﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﺸـﻘـﻴـﻘــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﻟﻤﺴﺖ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﺑــﻮﺿــﻮح
إﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟﻤﻘﺪر ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ داﺧﻞ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ
وإﺷﺎدة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،و ﺑـﻤــﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻤﻴﺰ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ودورﻫ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﻓــﻲ
اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻛـﻤــﺎ ﻟﻤﺴﺖ
اﻧ ـﺸ ـﻐــﺎل ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺠــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ

اﻟــﻮﻃــﻦ وﻫ ـﻤــﻮﻣــﻪ واﻟ ـﺘــﻲ ﻇﻬﺮت
ﺟﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ«.

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻫﻨﺄ راﻋﻰ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ اﻷرﺛ ــﻮذوﻛـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟـﻘـﻤــﺺ ﺑـﻴـﺠــﻮل اﻷﻧـﺒــﺎ
ﺑ ـﻴ ـﺸــﻮي ،اﻟـﻤـﺼــﺮﻳـﻴــﻦ ﺑــﺎﻓـﺘـﺘــﺎح
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻴﻢ وﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ
ﻣ ـﻴ ــﻼد اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﺢ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﺑﻤﺼﺮ.
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ أن »ﻛ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳـ ـﺤ ــﺪث
ﻣـ ــﻦ أزﻣ ـ ـ ـ ــﺎت ﻟـ ــﻢ وﻟـ ـ ــﻦ ﻳـ ــﺆﺛـ ــﺮ ﻓــﻲ
وﺣـ ـ ــﺪة اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳ ـﻴــﻦ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ«،
ّ
ﻣــﺬﻛــﺮا ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺑــﺎﺑــﺎ اﻹﺳـﻜـﻨــﺪرﻳــﺔ
وﺑﻄﺮﻳﺮك اﻟﻜﺮازة اﻟﻤﺮﻗﺴﻴﺔ اﻟﺒﺎﺑﺎ

ﺗﻮاﺿﺮوس اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺣﻴﻦ ﻗﺎل إذا
»ﻫﺪﻣﻮا اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻓﺴﻨﺼﻠﻲ ﻣﻊ
إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ،
وإذا ﻫﺪﻣﻮا اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﺴﻨﺼﻠﻲ
ﻣﻊ إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع«.
وﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪث اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻤـ ــﺺ ﺑ ـﻴ ـﺠ ــﻮل
ﻋــﻦ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟـﺘــﻲ زرﻋـﻬــﺎ اﻟﺴﻴﺪ
اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻛﻴﻒ ﻛﺎن
ﻳﺠﻮل ﻓﻲ اﻷرض ﻳﺼﻨﻊ وﻳﻨﺸﺮ
اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮ واﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺒ ــﺔ ،ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أن
اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻣــﻦ أﻗــﺪم اﻟــﻮﺻــﺎﻳــﺎ ،وأن
ا ﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ا ﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﺢ أراد أن ﻳـﻌـﻠــﻢ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة أﻛﺜﺮ
ﻋﻤﻘﺎ ،وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻻ ﺑﺎﻟﻜﻼم.

ً
رﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮة ّ
»اﻟﻘﺼﺮ« ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻏﺪا
أﻗﺎﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻘﺼﺮ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻘﺎء ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﺎ
ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺑﻨﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺸﺎرﻛﻮن
ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮة ،ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺛﻼث اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪي ،وﻣﺮاﻗﺐ اﻷﺛﻼث
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺟﻤﺎل اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،وﻣــﺮاﻗــﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓــﻲ إدارة
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ أﻣﻴﻨﺔ اﻟﺠﻨﺎع.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن أﻣ ــﺲ ،إن اﻟــﺮﺣـﻠــﺔ ﺳـﺘـﻀــﻢ  39ﻗــﺎﺻــﺮا
وﻗﺎﺻﺮة ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﺪة اﻟﺮﺣﻠﺔ  4أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻷرﺑﻌﺎء  2019-1-9إﻟﻰ اﻟﺴﺒﺖ -1-12
.2019
وأوﺿـﺤــﺖ أن اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺳﺘﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ زﻳ ــﺎرات ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
دﻳﻨﻴﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺮح واﻟﺘﻌﻠﻢ.
وأﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻟﺪى أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﺣﻼت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺪﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ،وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
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«التشريعية» ترجئ التصويت على استجواب
األمطار لعدم وصول تقرير الدستوريين
اللجنة رفعت الحصانة عن هايف وغلظت عقوبة التعدي على األطفال
أقرت التشريعية عقوبة
االعتداء على األطفال ،بأغلبية
حضورها ،وأحالت االقتراح إلى
اللجنة المختصة.

أعضاء اللجنة التشريعية في اجتماع أمس
أر ج ــأت اللجنة التشريعية والقانونية
البرلمانية ،خــال اجتماعها أمــس ،إصــدار
تقريرها بشأن دستورية االستجواب المقدم
مــن الـنــائــب شـعـيــب ال ـمــويــزري إل ــى رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك،
والمتعلق باألمطار.
وقـ ـ ــال م ـق ــرر ال ـل ـج ـنــة ال ـن ــائ ــب د .خـلـيــل
أبــل ،في تصريح بمجلس األمــة ،إن سبب
اإلرجاء هو انتظار وصول الرأي القانوني
من اللجنة االستشارية الدستورية لمكتب
المجلس.

وأش ــار أب ــل إل ــى أن اللجنة قــدمــت كتابا
إلى مكتب المجلس ،تطلب فيه رأي اللجنة
االستشارية بالمكتب ،ولم يرد الرأي حتى
اآلن ،وبالتالي لم تبت اللجنة في الموضوع.
وأوضح أن اللجنة نظرت خالل االجتماع
ط ـل ــب رفـ ــع ال ـح ـص ــان ــة ع ــن ال ـن ــائ ــب مـحـمــد
هايف في القضية رقــم ( )2018-727حصر
نـيــابــة اإلعـ ــام الـمـقـيــدة بــرقــم ()2018-480
جـنــح الـمـبــاحــث اإللـكـتــرونـيــة ،وق ــررت رفــع
الحصانة عنه.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـل ـج ـنــة ن ـظ ــرت االقـ ـت ــراح

الـمـقــدم مــن الـنــائــب فيصل الـكـنــدري بشأن
تـ ـش ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــة عـ ـل ــى الـ ـمـ ـعـ ـت ــدي ع ـلــى
الطفل ،وأقــرت دستورية االقـتــراح بأغلبية
حضورها ،وأحالته إلى اللجنة المختصة.
وأضــاف أن اللجنة تــرى ضــرورة إرجــاع
الموضوع إليها بعد دراسته واالنتهاء منه
من لجنة حقوق اإلنـســان ،باعتبار أن هذا
االق ـتــراح بــه جــزء أصـيــل مــن أعـمــال اللجنة
التشريعية ،وهو الخاص بالعقوبات التي
تطال من يعتدي على الطفل.

نواب للغانم :تأجيل بت عضوية الطبطبائي
والحربش حتى الفصل في االستشكال
●

محيي عامر

وسط مطالبة عدد من النواب رئيس مجلس
األمــة مــرزوق الغانم بعدم اتخاذ إجــراء بشأن
عـضــويــة الـنــائـبـيــن جـمـعــان ال ـحــربــش وولـيــد
الطبطبائي ،حتى يتم الفصل في االستشكال
الذي تقدم به األخير الى المحكمة الدستورية،
أكـ ــد ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ال ـ ــدالل ان ج ـل ـســة ال ـيــوم
تاريخية وصعبة ،وسيكون لها اثر كبير على
ً
مستوى العالقات بين السلطات الثالث ،معتبرا
أن طق الرئاسة للمطرقة واعالن خلو مقعدي
النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش
به مخالفة دستورية.
وقال الدالل في تصريح صحافي ان جلسة
ال ـيــوم مــن الـمـتــوقــع ان يـطــرح خــالـهــا الكتاب
الوارد من السلطة القضائية المتعلق بالحكم
الصادر بعدم دستورية المادة  ١٦من الالئحة
الداخلية لمجلس االمة والتي دار حولها جدل
قــانــونــي وسـيــاســي فــي الـفـتــرة الـســابـقــة حــول
اسقاط عضوية النائبين من عدمه.
وأض ــاف ال ــدالل :هــذا الـمــوضــوع دسـتــوري،
وليس بجديد ،وأثير عند مناقشة قانون الئحة
المجلس فــي عــام  ١٩٦٣وص ــدر فـيــه مضبطة
وتفصيل واضح للمادة من قبل عدد كبير منهم
خــاصــة ان ال ــذي وضــع الــائـحــة هــو نفسه من
وضع دستور الكويت عام  ،١٩٦٢والجدل استمر
حتى أحيل احد النواب السابقين ،ونوقش االمر
وانتهى المجلس الى ابقاء عضوية النائب الذي
مازال موجودا كنائب حتى يومنا هذا ،وأثير
مجددا بعد قضية دخول المجلس ،وتقدم احد
الطاعنين وطعن في المادة .١٦
واكد ان المحكمة انتهت الى عدم دستورية
المادة  ،١٦وبررت ذلك بأسانيد وأسباب لكن
فــي وجـهــة نـظــري الـخــاصــة ومــع كــل احترامي
ل ــرج ــال ال ـق ـضــاء وال ـس ـل ـطــة الـقـضــائـيــة فــانـهــا
توسعت فــي الحكم فشمل حكمها ان يصدر
بــأثــر رج ـعــي ع ـلــى قـ ـ ــرارات ال ـم ـج ـلــس ،وزادت

ببعض العبارات التي نراها خروجا عن الدور
المناط بها في التعاون المطلوب بين السلطات
الدستورية.
وأوضح ان احكام الدستورية لها اثر رجعي،
وهذا ما سرى على الكثير من االحكام السابقة
التي على الرغم من أحكامها المستقرة والمبدأ
االســاســي الــذي نصت عليه الـمــادة  ٥٠وكثير
مــن األنظمة البرلمانية على مستوى العالم،
فــان السلطة القضائية ال تتدخل فــي ق ــرارات
وأعمال المجلس.
وبين الدالل أن هناك صالحيات ال يستطيع
القضاء تجاوزها مثل الحصانة البرلمانية،
وهي امتياز وليست إساءة للقضاء ،مشيرا الى
ان الحكم األخير توسع وشمل بالرجعية حتى
قرارات وأعمال البرلمان ،وبالتالي في نظرهم
فإن القرارات التي صدرت وفق الماده  ١٦تعتبر
قرارات ملغاة ،وهذا توسع في غير محله وغير
سليم من الناحية الدستورية والقانونية.
وأك ـ ــد ال ـ ـ ــدالل :ان ـن ــا ف ــي ج ـل ـســة الـ ـي ــوم ام ــام
مسؤولية كبيرة سواء على مستوى المجلس او
على مستوى رئيس المجلس سواء فيما يتعلق
بـكيفية التعامل مع هذه االحكام ،مشيرا الى ان
هناك ثالث حاالت لجلسة اليوم ،االولى هي نعم
نحترم ونقر بحكم الدستورية ونعترف بالحكم
ونطبقه في الغاء المادة  ،١٦مؤكدا ان اثار هذا
الحكم تبدأ من تاريخ الحكم وليس بأثر رجعي
فيما يتعلق بالقرارات واألعمال البرلمانية.
وعن الحالة الثانية ،قال الدالل انه في حال
ال ـغ ــاء الـ ـم ــادة  ١٦فـكـيــف سـنـتـعــامــل م ــع خلو
ال ـم ـق ـعــد وإسـ ـق ــاط ال ـع ـض ــوي ــة؟ ان ـن ــا سـنــرجــع
للمادة  ٥٠في صدور قرار من المجلس ،بينما
الحالة الثالثة وهــي قد يقوم الرئيس ويعلن
خلو المقعد ،وهــذا لن يكون موقفا دستوريا
وقانونيا سليما ،ويعد تجاوزا للصالحيات
التي منحها المؤسسون للسلطة التشريعية،
وكرسنا تداخل وتنازع وتوغل سلطات داخل
صالحيات سلطات أخرى.

واش ــار ال ــدالل ال ــى ان "جـلـســة ال ـيــوم ليست
س ـه ـل ــة ،ومـ ــوقـ ــف ال ـ ـيـ ــوم س ـي ـع ـت ـبــر تــاري ـخ ـيــا
وسيحسب قــوة للبرلمان الكويتي والسلطة
التشريعية بما يجعله يملك حصانة وارتباطا
دستوريا وثيقا".
ومــن جــانــب اخ ــر ،اسـتـغــرب ال ــدالل تحسس
البعض من تقديم مقترح بشأن تعديل قانون
المحكمة الدستورية ،والتعديل ليس بجديد،
والمقترح هو تعديالت مكررة قدمت في السابق
وليست مبنية على حماس او ردة فعل واندفاع
انما على الدستور.
وأشار الى ان تشكيل المحكمة الدستورية
يجب ان يكون من القضاة وممثلين من مجلس
االمة والسلطة التنفيذية كما هو في المذكرة
التفسيرية ،الفتا الى ان االقتراح جاء لتصحيح
وضع كان خاطئا.
وكشف الدالل ان الدستورية ليست محكمة
قانون انما محكمة مالءمة ومواءمة سياسية
وتشكيلها يجب ان يكون مختلطا ،األغلبية
فيه للقضاء باالضافة الى وجود ممثلين من
السلطة التنفيذية والتشريعية كما هو موجود
في الكثير من برلمانات العالم.
من جهته ،قــال النائب محمد هايف :يجب
التأني وتالفي التصعيد بوقف إجراء إسقاط
عضوية النائبين الحربش والطبطبائي ووقف
اإلجراء اليوم ،حتى يتم الفصل بالطعن المقدم
على حكم الدستورية ،وهو ما أشار إليه سابقا
رئيس مجلس األمة في انتظار استكمال نتيجة
الطعون المقدمة المتعلقة بالموضوع ا لــذي
يجب أن ينظر فيه بتجرد ،وهو موقف سياسي
تاريخي له ما بعده.
بدوره ،قال النائب رياض العدساني :طالما
قبلت المحكمة الدستورية طلب االستشكال
المقدم من محامي الطبطبائي ،فمن األحــوط
تأجيل إعالن إسقاط العضوية وخلو مقعدي
الطبطبائي والحربش.
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برلمانيات

النصف :ال أخجل من قضية
والدي ...واإلشاعات لن تثنيني

ً
رأيي في «المديونيات الصعبة» كان معلنا بالرفض
قال النائب راكان النصف إنه
ال يخجل مــن قضية وال ــده التي
أثارها أحد الحسابات الوهمية،
ً
م ــؤك ــدا" :ال يشرفني وال يشرف
أس ــرت ــي تــدخــل أي ك ــان بقضية
والدي ،واإلشاعات واإلساءات لن
تثنيني عن مواقفي".
وب ـي ــن ال ـن ـص ــف ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي" :انـ ـتـ ـظ ــرت أس ـب ــوع ــا،
وأنا أتلقى التهم ،بعد تصريحي
الـ ـمـ ـع ــارض إلسـ ـق ــاط الـ ـق ــروض،
مــن حسابات وهمية ،وبعضها
ً
باالسم الشخصي ،منساقا وراء
ما قيل دون أي تحقق ،وقد جاء
وقت الرد على كل مدلس وكذاب".
ولـفــت إلــى أن "الـبـعــض هاجم
مزايا الـنــواب ،والتي أنــا أساسا
راف ـ ــض لـ ـه ــا ،ف ـل ــم أقـ ـب ــل ال ــرات ــب
االس ـت ـث ـن ــائ ــي وال الـ ـسـ ـي ــارة وال
ال ـ ـ ـجـ ـ ــواز الـ ـ ـخ ـ ــاص ول ـ ـ ــم أت ــاج ــر
ب ـت ـلــك ال ـق ـض ـيــة ولـ ــم أذك ــره ــا إال
عـنــدمــا أث ـي ــرت ،فقلت رأي ــي بكل
ً
صــراحــة" ،مستدركا" :أمــا قضية
المديونيات الصعبة ،التي ادعى
ً
البعض زورا أنني وافقت عليها،
ف ــرأي ــي ك ــان ب ــرف ــض الـتـعــديــات
ولم أحضر التصويت لوجودي
خــارج البالد في حينها ،ورأيــي
كــان معلنا آن ــذاك (عـبــر حسابي
على موقع التواصل االجتماعي

راكان النصف

"تــوي ـتــر") ،وقـبــل ان تـكــون هناك
هـجـمــة مـمـنـهـجــة غـبـيــة تـعـمــدت
قلب الحقائق لغاية في نفسها".
وتـ ــابـ ــع الـ ـنـ ـص ــف" :أم ـ ـ ــا فـيـمــا
ي ـ ـخـ ــص قـ ـضـ ـي ــة وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدي الـ ـت ــي
أثارها احد الحسابات الوهمية
ومسحها بعد عدة ساعات ،فأنا
ال أخـجــل وأعـيــد نشر تغريداته
المسيئة ،وأقــول إنــه ال يشرفني
وال يشرف اسرتي تدخل أي كان
بقضية والدي سواء من الحكومة
او مـ ــن خ ــارجـ ـه ــا ،واإلش ـ ــاع ـ ــات
واإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات لـ ـ ــن ت ـث ـن ـي ـن ــي عــن
مــواق ـفــي ،وه ــذا مــا ذكــرتــه م ــرارا
وتكرارا".

«الميزانيات» :ضرورة تنفيذ عقود تسليح
الحرس الوطني عبر الميزانية السنوية

سلة برلمانية
الحويلة يسأل عن كابالت
الكهرباء المكشوفة

وجه النائب محمد الحويلة
سؤاال الى وزير النفط وزير
الكهرباء واملاء د .خالد
الفاضل ،قال في مقدمته ان
كابالت الكهرباء املكشوفة
تعد مصائد للموت تتربص
باملارة واألطفال بشكل خاص
ومنتشرة في بعض مناطق
الكويت وخاصة في الفروانية
والجليب وخيطان ،فيوجد
هناك العديد من الحفر بها
تمديدات كهربائية مكشوفة
ويمر بها التيار الكهربائي
دون ردم الكابالت بالرمال مما
يشكل خطرا على املواطنني
واالطفال بصفة خاصة.
وقال في سؤاله :ملاذا لم تقم
وزارة الكهرباء واملاء بتغطية
هذه الكابالت والصناديق
ً
الكهربائية املكشوفة حفاظا
على املواطنني واالطفال
بصفة خاصة؟ وما هي الجهة
املسؤولة عن ذلك؟ وكم عدد
الشكاوى والبالغات التي
تلقتها وزارة الكهرباء واملاء
بشأن الكابالت والصناديق
الكهربائية املكشوفة؟ ومن أي
املناطق جاءت هذه البالغات
والشكاوى؟ وما تم بشأن
هذه البالغات؟ هل يوجد
لجان تفتيشية من قبل وزارة
الكهرباء لكشف أي خلل
كهربائي يمكن أن يؤدي إلى
كوارث؟

السويط إلنشاء معهد
ديني في الجهراء

قيادات الحرس الوطني في اجتماع اللجنة
قــال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي
النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة
الحساب الختامي للحرس الوطني عن السنة المالية
المنتهية  2018/2017ومالحظات ديــوان المحاسبة
وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال عبدالصمد في بيان صحافي :شددت اللجنة
على ضرورة تنفيذ عقود تسليح الحرس الوطني عبر
ميزانيته السنوية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية
ما أورده ديــوان المحاسبة من قيامه بالتعاقد دون
مسوغ قانوني لشراء  6طائرات هيلوكبتر من الميزانية
االستثنائية للتسليح والمخصصة قــا نــو نــا ل ــوزراة
الدفاع فقط ،خاصة أن قــرار شــراء هذه الطائرات كان
واضحا في المراسالت الداخلية في وزارة الدفاع وقبل
صدور قرار من مجلس الدفاع األعلى بـ  7أشهر ،وأن
اللجنة بانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيق في عقود
التسليح والتي أعلن عنها مؤخرا.
وتــابــع :رغ ــم أن الـمـخــالـفــات الـمــالـيــة المسجلة من
قبل جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الحساب
الختامي للحرس الوطني لم تتعد  7مخالفات مالية
إال أنـ ــه يـنـبـغــي اتـ ـخ ــاذ ب ـعــض اآللـ ـي ــات الـمـحــاسـبـيــة
لـتـســويــة الـحـســابــات ال ـخــارجــة عــن أبـ ــواب الميزانية
(األمانات – العهد) مع االلتزام بضوابط وزارة المالية
بهذا الـشــأن ،ومنها على سبيل المثال قيام الحرس
بحجز االعتمادات المالية لبعض المصروفات التي

كان يتوقع صرفها لعدة شركات وأفراد إال انه نتيجة
لمخالفة الضوابط المنظمة تم تحويلها إلى إيرادات
وهي مالحظة متكررة لديوان المحاسبة منذ سنوات
دون وجود تسوية حقيقة لها.
واضاف عبدالصمد في بيان اللجنة "ورغم مطالبة
ال ـل ـج ـنــة م ـنــذ سـ ـن ــوات ب ــوج ــود الـتـغـطـيــة الـقــانــونـيــة
المناسبة لجميع الجمعيات العسكرية االستهالكية
والـتــي أنشئت بـنــاء على ق ــرارات وزاري ــة مــن جهاتها
وهو أمر ال يكفي إلعطاء كياناتها الصفة القانونية
الـسـلـيـمــة ،إال أن ــه مـ ــازال مـقـتــرح تــوحـيــد أنـظـمــة هــذه
الجمعيات م ـتــداوال منذ سـنــوات طويلة ولــم يحسم
ب ـعــد ،م ــع ع ــدم خـضــوعـهــا لــرقــابــة ديـ ــوان المحاسبة
رغ ــم تـقــديـمــه ألدل ــة قــانــونـيــة تـفـيــد ذل ــك ،كـمــا أن هــذه
الجمعيات ال تخضع أيضا لرقابة أو اش ــراف وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل ألنها لم تنشأ وفق قانون
الجمعيات التعاونية".
وتـ ــابـ ــع :ك ـم ــا أوضـ ـح ــت ال ـل ـج ـنــة أن هـ ـن ــاك بـعــض
المناقالت المالية التي تمت من بنود كانت مخصصة
للشأن العسكري لصالح بنود ذات طبيعة خاصة ،علما
بأن هذه االعتمادات المنقولة كانت مقيدة في قانون
الميزانية بعدم جواز صرفها إال باألغراض العسكرية
التي خصصت من أجلها ،وأفاد الحرس الوطني بأن
هذه المناقالت لم تؤثر على االلتزامات الفعلية لصيانة
المعدات العسكرية وانما تم إعادة ترتيب أولوياتها.

قدم النائب ثامر السويط
اقتراحا برغبة بإنشاء معهد
ديني في محافظة الجهراء
يخدم أبناء املحافظة واملناطق
املجاورة ،مع تزويده بكافة
احتياجاته من األساتذة
واملعدات واألدوات املناسبة.
وعزا اقتراحه الى ان محافظة
الجهراء واحدة من أكبر
محافظات دولة الكويت
وأكثرها كثافة في عدد
ً
السكان ،فضال عن بعد
املسافة بينها وبني املحافظات
األخرى ،وملا كانت محافظة
الجهراء تفتقر لوجود
معهد ديني يلبي احتياجات
طالب الدراسات اإلسالمية
ً
بدال من تكبد عناء الذهاب
إلى املحافظة األخرى التي
يوجد بها مثل هذا املعهد
الذي يرغب الكثير من أبناء
املحافظة في االلتحاق به
للتزود بمعرفة أصول ديننا
الحنيف لنشر الوعي الديني
والثقافي واستيعاب أحكام
الشريعة اإلسالمية كمطلب
ديني واجتماعي.

«تحقيق األمطار» تطلب تمديد عملها لحين انتهاء «المحاسبة» من تقريره
ط ـل ـبــت ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق ح ـ ــول ح ــادث ــة
االمـطــار تمديد فترة عملها لحين انتهاء
دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة م ــن ت ـقــريــره وجـ ــاء في
نص الرسالة التي تم ادراجها على جدول
االعـ ـم ــال جـلـســة ال ـي ــوم ف ــي ب ـنــد الــرســائــل
الواردة ،ما يلي :باالشارة الى قرار مجلس
االم ـ ـ ــة فـ ــي ج ـل ـس ـت ــه الـ ـمـ ـعـ ـق ــودة الـ ـث ــاث ــاء
 ،2018/12/11لنظر الــرســالــة ال ـ ــواردة من
ال ـل ـج ـن ــة ب ـط ـل ــب م ــوافـ ـق ــة ال ـم ـج ـل ــس عـلــى
تكليف ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة ب ــإع ــداد تقرير
يـتـضـمــن دراس ـ ــة ك ــاف ــة ال ـج ــوان ــب الـمــالـيــة
والـفـنـيــة وال ـقــانــون ـيــة الـمـتـعـلـقــة بصيانة
الطرق السريعة والداخلية وخطوط شبكة
الصرف الصحي ومحطات الضخ الصحي
والمعالجة ،لتحديد مــدى عالقتها بأزمة
الطرق خالل موسم االمطار وذلك لكل من
(مـنـطـقــة ص ـبــاح االح ـم ــد الـسـكـنـيــة ،ونـفــق
المنقف ،ومنطقة الفحيحيل) و مــا ترتب
على عدم تصريف مياه االمطار بالطرق من
آثار تتعلق بتأثر األسفلت وتطاير الحصى
مما يـلــزم معه اع ــداد دراس ــة مالية وفنية
خــاصــة بـهــذا الـمــوضــوع وتحديد اسبابه
الفنية والتكاليف المالية إلصــاح الطرق
وتـحــديــد الـجــوانــب القانونية للتعاقدات
المتعلقة بها في كل من المؤسسة العامة
للرعاية السكنية ووزارة األشغال العامة
والهيئة العامة للطرق والنقل البري وجميع
الجهات المرتبطة بها.
ونـظــرا لما يتطلبه إع ــداد تقرير ديــوان
الـمـحــاسـبــة ال ـمــذكــور أع ــاه مــن وق ــت ،فــإن
اللجنة تتطلب من المجلس الموقر الموافقة
ع ـلــى ت ـمــديــد ف ـت ــرة عـمـلـهــا ل ـح ـيــن ان ـت ـهــاء
ديــوان المحاسبة من اعــداد تقريره الالزم
لمتطلبات التحقيق حول حادث األمطار.
كما تضمن بند الرسائل ثــاث رسائل
النائب
اخ ــرى ،وفــي الــرســالــة االول ــى طلب
ً
أح ـم ــد ال ـف ـضــل أن ت ـق ــدم ال ـح ـكــومــة ب ـيــانــا

لمجلس األمــة بــاإلجــراء ات التي اتخذتها
تـ ـ ـج ـ ــاه ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات ال ــوهـ ـمـ ـي ــة
واإلخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ش ـ ـب ـ ـكـ ــات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي المسيئة ألم ــن ال ـب ــاد ،وذلــك
خالل أسبوعين.
ونصت الرسالة على ما يليً :
نظرا لما
باتت تشكله شبكات التواصل االجتماعي
من تأثير في مختلف مجريات المجاالت
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة
واالق ـت ـصــاديــة وغ ـيــرهــا ،وذل ــك فــي ظــل ما
تـنـعــم ب ــه ال ـكــويــت م ــن أج ـ ــواء ال ـحــريــة في
التعبير عن الرأي ،وهو أمر ال خالف عليه،
إال أنــه لوحظ على مــدى السنوات القليلة
الماضية تزايد الحسابات الوهمية التي
تبث الشائعات وت ــداول الـشــأن السياسي
وت ـت ـطــاول عـلــى الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة
بغية إثارة البغضاء والدفع نحو االحتقان
السياسي والمجتمعي والمساس بالوحدة
الوطنية ونشر الكراهية والفتنة الطائفية
والـعـنـصــريــة الـقـبـلـيــة والـتـقـسـيــم الـفـئــوي
بين أفــراد المجتمع ،والمساس بسلطات
الدولة في وقائع مجرمة وفق قانون الجزاء
وقانون تنظيم اإلعالم اإللكتروني وقانون
المطبوعات والنشر المرتبط بهما وفق
العقوبات المقررة ،دون أن يتم اتخاذ أي
إجراء ات من شأنها تعقب تلك الحسابات
وكشف من يقف وراءها ،وعما إذا كان نهج
ً
نهجا يتوافر فيه
تلك الحسابات الوهمية
القصد الجنائي في جرائم أمن الدولة.
وذكــر الفضل في رسالته :كما ال يخفى
على جميع متابعي الـخــدمــات اإلخبارية
األخـ ــرى أن مــن بينها حـســابــات ت ــدار في
حقيقتها من قبل أشخاص غير كويتيين
أو مملوكة لهم فــي حقيقتها ،س ــواء غير
ال ـم ــرخ ـص ــة أو ت ـل ــك ال ـت ــي ت ــم تــرخـيـصـهــا
بـتــراخـيــص عـبــر شــركــات أو أفـ ــراد بشكل
صوري ،وتمارس أبشع صور االبتزاز بما

الدمخي والعتيبي في اجتماع اللجنة
فيها االبـتــزاز المالي وممارسة الضغوط
على الشخصيات السياسية واالقتصادية
بـغـيــة ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـم ـنــافــع وغ ـيــرهــا،
بتعمد تشويه التصريحات وبتر األخبار
ب ـمــا ي ـح ــرف حـقـيـقـتـهــا ،وبـ ــث ال ـشــائ ـعــات
وال ـم ـســاس بـكــرامــاتـهــم ،وه ــو أم ــر مــا كــان
لــه أن يستمر ويتزايد لــوال ضعف الــرادع
وغياب الرقابة والمتابعة ،وحفظ الكثير
مــن ال ـبــاغــات وال ـش ـكــاوى لـفـشــل األج ـهــزة
األم ـن ـيــة م ــن ال ـت ـعــرف ع ـلــى م ــن ي ـقــف وراء
تلك الحسابات اإلخبارية غير المرخصة
أو المعروفة ،ما أفقد المواطنين وغيرهم
الثقة في إمكانية تقديم أي بالغ أو شكوى،
فــاس ـت ـس ـهــل ع ـل ــى ال ـع ــاب ـث ـي ــن االسـ ـتـ ـم ــرار
بارتكاب األفعال المجرمة ،لذا فإن استمرار
الوضع على ما هو عليه ينذر بخطر جسيم
يـمــس األمـ ــن الـسـيــاســي ل ـل ـبــاد ،ويـعــرض
مصالحها للخطر ،ع ــاوة عـلــى مــا يمس
الكويت الخارجية ،إذ بلغ ببعض
عالقات
ً
الحسابات أيضا المساس بالمقام السامي
لسمو األمير وسمو ولي العهد حفظهما

الله وبالسلطة القضائية.
وتــابــع :لــذا فــإن الحكومة مطلوب منها
خــال أسبوعين تقديم بـيــان بــاإلجــراء ات
التي اتخذتها ومدى قيام وزارة الداخلية
وا لـتــي تضم فــي تنظيمها الهيكلي إدارة
خاصة للجرائم اإللكترونية في تعقب تلك
الحسابات.
وفي الرسالة الثانية طلب النائب محمد
الــدالل من المجلس تكليف لجنة الشؤون
الصحية واالجتماعية والعمل بااللتقاء
بممثلي الحكومة المعنيين بموضوع دمج
ونـقــل اخـتـصــاصــات جـهــاز بــرنــامــج إعــادة
هيكلة ا لـقــوى العاملة إ لــى الهيئة العامة
للقوى العاملة لبحث مــا تــم مــن إج ــراء ات
مخالفة لــالـتــزام ال ــذي وضعته الحكومة
بإيقاف اإلجراءات التنفيذية في هذا الشأن
وموقف الحكومة تجاه التقرير رقم ()114
الصادر من اللجنة في الموضوع ذاته.
ون ـصــت ال ــرس ــال ــة ع ـلــى م ــا ي ـلــي :نــاقــش
مجلس األمة في جلسته المنعقدة بتاريخ
 29مــايــو  2018مــوضــوع ق ــرار دمــج ونقل

اختصاصات جهاز برنامج إعــادة هيكلة
الـقــوى العاملة إلــى الهيئة العامة للقوى
الـعــامـلــة وف ــي الـجـلـســة ال ـم ــذك ــورة تـحــدث
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وق ـ ـ ــرر ال ـت ــال ــي
(وتأكيدا على ذلك ومن باب التعاون نحن
سنقدم هذه الدراسات كلها للجنة الموقرة
وننتظر توصيتها قبل أن تأخذ اإلجراءات
الـتـنـفـيــذيــة م ــن ب ــاب ال ـت ـع ــاون) ،وف ــي ذات
الـجـلـســة وق ـبــل حــديــث ال ــوزي ــر أعـ ــاه قــرر
المجلس تكليف لجنة ا لـشــؤون الصحية
واالجـتـمــاعـيــة والـعـمــل ببحث الـمــوضــوع
وإعـ ـ ـ ــداد ت ـق ــري ــر بـ ـش ــأن ــه ،وت ـ ــم ذل ـ ــك وقـ ــدم
تقريرا رقمه  114للجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل وهو مدرج حاليا في
جدول أعمال المجلس ،انتهت اللجنة في
تقريرها المذكور إلى عدم تأييد قرار الدمج
الصادر بين جهاز برنامج إعــادة الهيكلة
والقوى العاملة وبين الهيئة العامة للقوى
العاملة مع توصيات أخرى في هذا الشأن.
وقال في رسالته :فوجئنا مؤخرا بصدور
قرارات تنفيذية تناقلتها الصحافة المحلية
بشأن اعتماد ديــوان الخدمة المدنية نقل
تبعية قرابة  600موظف من برنامج إعادة
الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة بصدور
قرارات نقل وندب لعدد من موظفي برنامج
الهيكلة يخالف ما صرح والتزم به نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس ال ــوزراء بعدم اتخاذ أيــة إجــراء ات
تـنـفـيــذيــة ق ـبــل االط ـ ــاع وب ـحــث تــوصـيــات
الـلـجـنــة الـمـخـتـصــة فــي الـمـجـلــس ،كـمــا أن
هذه القرارات واإلجراءات التنفيذية أهملت
رأي لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية
والـعـمــل ول ــم تنتظر ن ـقــاش مـجـلــس األمــة
لتقرير اللجنة.
وتابع :ونظرا ألهمية الموضوع المذكور
أع ـ ـ ــاه ومـ ـس ــاس ــه ب ــالـ ـحـ ـق ــوق األس ــاسـ ـي ــة

للموظفين والـعــامـلـيــن فــي كــل مــن جهاز
برنامج إعادة هيكلة القوى العامة والهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة ك ـم ــا أن ـ ــه يـمــس
هيكل العمل في أحد أهم مؤسسات إدارة
القوى العاملة بصفة عامة ،لــذا أطلب من
المجلس الطلب من لجنة الشؤون الصحية
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل االل ـت ـق ــاء بممثلي
الحكومة المعينة بهذا الملف لبحث ما تم
من إجراءات مخالفة لاللتزام الذي وضعته
الـحـكــومــة بــإي ـقــاف اإلج ـ ـ ــراء ات التنفيذية
والـ ـ ـص ـ ــادر فـ ــي  29م ــاي ــو  2018وم ــوق ــف
الحكومة تجاه التقرير رقــم  114الصادر
من لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمل في ذات الموضوع.
أما الرسالة الثالثة فطلب فيها النائب
صالح عاشور أن تصدر الحكومة توضيحا
رسميا تبين فيه األسباب التي حالت دون
تطبيق القانون رقم ( )12لسنة  2018بشأن
تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية.
ونصت الرسالة على ما يلي :بتاريخ 9
ابــريــل  2018صــدر الـقــانــون رقــم  12لسنة
 2018ب ـش ــأن ت ـحــديــد ال ـع ــدد الـ ــذي يـحــوز
منحه الجنسية الكويتية والذي كان نصه
(يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية سنة  2018وفقا لحكم البند ثالثا
من المادة الخامسة من المرسوم األميري
رقم  15لسنة  1959المشار إليه بما ال يزيد
ع ــن أرب ـع ــة آالف ش ـخ ــص) ،وح ـيــث انتهت
سنة  2018ولم يتم تجنيس المستحقين
مــن االخ ــوة ال ـبــدون وغـيــرهــم ممن خدموا
البلد خدمات جليلة وبالمخالفة للقانون
الذي تم إصداره المشار إليه أعاله وعليه
نتقدم بهذه الرسالة بأن تصدر الحكومة
توضيحا رسميا تبين فيه األسباب التي
حالت دون تطبيقها للقانون.
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ً
أﺳﻠﺤﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺑﺪﻋﻮى أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔً ،
وﻣﺠﺮد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ
ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﻄﺎردﻳﻦ
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ إﻟﻰ
ً
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ أﻣﻨﻴﺎ ﻟﻤﺠﺮد
اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ
ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺸﻤﻞ
اﻷدوات
اﻟﺤﺎدة أو
اﻟﺼﻠﺒﺔ وﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎد
ﺣﻤﻠﻬﺎ
ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ

اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺗﻜﻮن
ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻋﻨﺪ
ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ
وﺗﺸﺪد إذا
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ
أو اﻟﺸﺮوع
ﻓﻴﻬﺎ

ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ واﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ
اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﺗﺎ ﻳﻤﺜﻼن
ﻓﻲ ً
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎً ،إذ
ً
أدوات رﺋﻴﺴﻴﺔ وﺳﺒﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن واﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺔ

ﻣﻦ اﻟﻤﺂﺳﻲ اﻟﺪاﻣﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻊ
أﻓﺮاد أﺳﺮة »أﺣﻤﺪ  .ش« ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﺘﺴﻮﻗﻮن ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع
ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ،
ﺣ ــﺪث أن اﺻ ـﻄــﺪﻣــﺖ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﺑﺄﺣﺪ أﺷـﻘــﺎء أﺣﻤﺪ اﻟــﺬي وﻗــﻊ ﻋﻠﻰ
اﻷرض ﻣﻦ ﻗــﻮة اﻟــﺪﻓــﻊ ،ﻓﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﻦ
أﺣـﻤــﺪ إﻻ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ردﻋـﻬــﻢ وﻟﻮﻣﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮت اﻷﺳ ـ ـ ــﺮة ﻓــﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮق ،ﻓــﻮﺟــﺊ أﺣ ـﻤــﺪ ﺑﺘﻌﺮﺿﻪ
ﻟــﺮﻛــﻞ وﺿ ــﺮب ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺒــﺎن دون أن
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺑﻌﺎدﻫﻢ ،وﻣــﺎ إن ﺣﺎول
اﻟﻤﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﻢ وﻓﺾ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻏﺖ أﺣﺪﻫﻢ أﺣﻤﺪ
ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳــﻪ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ
ً
ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻫــﻮ ﻳـﻨــﺰف ﺳـﻴــﻼ ﻣﻦ
اﻟﺪم ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻذ اﻟﺸﺒﺎن ﺑﺎﻟﻔﺮار ،ﻓﻲ
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮوع ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ اﻷﺳﺮة وﻻ
ﻣﺮﺗﺎدو اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎري!
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻌﺖ أﺳﺮة أﺣﻤﺪ ﻟﻨﻘﻠﻪ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،أﺑﻠﻐﺖ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﺘﺠﺎري أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﻮاﻗﻌﺔ
وﻣــﺎ ارﺗﻜﺒﻪ اﻟﺸﺒﺎن ﻣــﻦ اﻋ ـﺘــﺪاء آﺛﻢ
وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ،ﺑﻌﺪﻣﺎ زودﺗﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﻃﻊ
ﻛﺎﻣﻴﺮات اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ،وﻣﺎ
ﻫﻲ إﻻ ﺳﺎﻋﺎت اﻧﻘﻀﺖ ﺣﺘﻰ أﻟﻘﻰ
رﺟ ــﺎل اﻷﻣ ــﻦ اﻟـﻘـﺒــﺾ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸـﺒــﺎن،
وأﺣﺎﻟﺘﻬﻢ إﻟــﻰ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن أﺣﻤﺪ ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ رأﺳﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ
أي ﻣﺼﻴﺮ ﻳﻨﺘﻈﺮه ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ؟!
وأﺣ ـﻤــﺪ ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ اﻟـﺸـﺨــﺺ اﻷول
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻹﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻀﺮب
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻵﻻت اﻟﺤﺎدة أو اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﻣــﻦ ﻣﺮاﻫﻘﻴﻦ ﻣﺪﺟﺠﻴﻦ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﻣﻤﻦ ﻳﺠﻮﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع
أو اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ــﺎت وﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺪواﺋ ـ ــﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،دون أن ﻳﻌﻴﺮوا اﻟﻘﺎﻧﻮن
أي اﻫﺘﻤﺎم ،وﻟــﻢ ﺗﻜﻦ أﺳﺮﺗﻪ اﻷوﻟــﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻻﺑﻨﻬﺎ
ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ،ﻣﺘﺮﻗﺒﺔ اﻟﺤﺎل اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي
وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ واﻗــﻊ ّ
ﻣﺮ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻀﺮب ﺑﺎﻵﻻت
اﻟﺤﺎدة وأﺳﺮﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻨﻒ ﺑﻌﺾ
اﻟـﻤــﺮاﻫـﻘـﻴــﻦ واﺳ ـﺘ ـﻬ ـﺘــﺎرﻫــﻢ ﺑـ ــﺄرواح
اﻟﻨﺎس وﻻ ﻣﺒﺎﻻﺗﻬﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣـﻌــﺪﻻت ارﺗـﻜــﺎب

إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث
ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﺎم :٢٠١٧
ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ
ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ
ﺷﺮوع ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ
ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ
ﺿﺮب ﻣﺤﺴﻮس
ﺗﺒﺎدل اﻟﻀﺮب
ﺿﺮب ﻣﻨﻔﺮد اﻵﻻم ﺑﺪﻧﻴﺔ
ﱟ
ﺗﻌﺪ ﺧﻔﻴﻒ
إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﺄ
ﺷﺮوع ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎر
ﺿﺮب أذى ﺑﻠﻴﻎ

ﻣﺮاﻓﻌﺔ

٢
١
١
٥
١٢١
٢٤
١١٦
١
٣
٤
٧٢

ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ٣٥٠ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ٥٢٢

اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ،
ﻓﺄﺻﺒﺢ أﻣﺮ ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ ﺿﺮورة ﻳﺤﺘﻤﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﺿﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ

ﻗﺎﻟﻮا

ﺗﺠﺮﻳﻢ
ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪدة
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺸﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻈﻔﻴﺮي
ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻟـﻌـﻨــﻒ ﺑــﻦ اﻟـﺸـﺒــﺎب وﻳ ــﺰداد
ً
ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻳﻘﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎﺟﺰا
ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﻟﺪى
ﺑـﻌــﺾ اﻟـﺸـﺒــﺎب ﻟـﻤـﺠــﺮد أﻧ ــﻪ ﺳﻠﻮك
داﺧﻠﻲ ،وﻧﻮاﻳﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ
ً
اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻷداة ﺗﺒﺎﻫﻴﺎ ﺑﻬﺎ
ً
واﺳ ـﺘ ـﻌــﺮاﺿــﺎ ﺑـﺤـﻴــﺎزﺗـﻬــﺎ ،وﻣ ــﺎ ﻫﻲ
إﻻ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺎرع ﻹﺧﺮاﺟﻬﺎ
ﻟ ـﻀــﺮب ﺿ ـﺤ ـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓﻴﺼﻴﺒﻪ
ﺑﻤﻘﺘﻞ أو ﻋــﺎﻫــﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ أو أذى
ً
ﺑﻠﻴﻎ ﻓﻴﺤﺪث ﺿﺮرا ﻓﻲ ﻏﻴﺮه وﻳﻮاﺟﻪ
ً
ً
ﻣﺼﻴﺮه إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮا ﺣﻜﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻹﻋﺪام!

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
وﻣ ـﺠ ـﻤــﻞ ذﻟ ـ ــﻚ ،أﺛ ـ ــﺎر اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻴﺎل ﻋﺪم ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺣ ـﻴــﺎزة ﺗـﻠــﻚ اﻷدوات أو اﻵﻻت ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،إذ إن
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺣﻴﺎزة اﻵﻻت واﻷدوات اﻟﺤﺎدة
واﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﺘﺎدة
ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺪ ﻣﻦ
اﻟ ـﺠ ــﺮاﺋ ــﻢ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب وﻣ ـﻤــﺎرﺳــﺔ
ً
اﻟﻌﻨﻒ ،ﻷن ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺎﻣﻼ
ً
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓــﻲ إﺣ ــﺪاث اﻷﺿ ــﺮار اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،وﺗﺆدي إﻣﺎ إﻟﻰ
وﻓﺎﺗﻬﻢ أو إﺣﺪاث ﻋﺎﻫﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺑـﻬــﻢ أو إﺻــﺎﺑــﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﻌﻮﻗﻬﻢ
ﻣــﻦ ﻣـﻤــﺎرﺳــﺔ أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻤﺜﻼ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ؟
»اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة« اﺳـﺘـﻄـﻠـﻌــﺖ ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻟ ـﺸــﺄن آراء ﻗــﺎﻧــﻮﻧـﻴـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وأﺳﺎﺗﺬة ﻗﺎﻧﻮن ،وأﻛﺪوا
ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة إﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺪار ﻗ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻳ ـﺠ ــﺮم
ﺣ ـﻴــﺎزة اﻷدوات واﻵﻻت اﻟﺨﻄﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺑــﺪوره ،أﻛــﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺿﺮار اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ

ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻧﺘﺞ
ﻋﻨﻪ ﺳﻘﻮط
أﺑﺮﻳﺎء
ﻷﺳﺒﺎب
ﺗﺎﻓﻬﺔ وأدى
إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب
اﻷﻣﻦ ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻜﻨﺪري

إﻧﻜﻠﺘﺮا
ﺟﺮﻣﺖ
ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ
ﻣﻨﺬ 1953
وأدى ذﻟﻚ
إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻌﻮﻣﻲ

ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﻜــﺮة ﺗﺠﺮﻳﻢ
ﺣﻴﺎزة اﻵﻻت واﻷدوات اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ً
اﻟﻤﻌﺘﺎد ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟ ــﻰ أن اﻵﻻت اﻟـﺨـﻄـﻴــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻵﻻت اﻟﺤﺎدة ﻛﺎﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ
ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﺨﻨﺠﺮ واﻟﺴﻴﻒ واﻵﻻت
اﻟـﺼـﻠـﺒــﺔ ،ﻛﺎﻟﻌﺼﻰ وﻗـﻄــﻊ اﻟﺤﺪﻳﺪ
ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ،
أن ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﻤـﻜــﻦ أن ﺗ ـﻜــﻮن اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ
ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻟﻤﺠﺮد ﺣﻴﺎزة اﻵﻻت واﻷدوات
اﻟﺨﻄﻴﺮة ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
إذا ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ً
ﻣﺤﺪدة أو اﻟـﺸــﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋـﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام آﻻت وأدوات ﺧﻄﻴﺮة ﻻ
ﻳـﺘـﺼــﻮر ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﻛــﺎﻧــﺖ ﻟــﺪى

اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻴﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ أو ﻓﻌﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ.

اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻣ ـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،ﻗـ ـ ــﺎل ﻋ ـﻤ ـﻴــﺪ ﻛـﻠـﻴــﺔ
اﻟـﺤـﻘــﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ د .ﻓﺎﻳﺰ
اﻟـ ـﻈـ ـﻔـ ـﻴ ــﺮي ،إن ﺗ ـﺠ ــﺮﻳ ــﻢ اﻷﺳ ـﻠ ـﺤــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻀــﺎء اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ ﺷﻜﻞ
ً
ﺳﻜﺎﻛﻴﻦ أو آﻻت ﺣــﺎدة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣ ـﺘ ـﺼــﻮر ﻟ ـﺼ ـﻌــﻮﺑــﺔ ﺗ ـﺠــﺮﻳ ـﻤ ـﻬــﺎ أو
دﺧــﻮﻟ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻷﻋ ـ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ
ﻟﻤﺠﺮد ﺣﻤﻠﻬﺎ وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ،ﻷن ﺣﻤﻠﻬﺎ
ﻗــﺪ ﻳـﻔـﺴــﺮ ﻟ ـﻌــﺪة ﻣ ـﺴــﺎﺋــﻞ ﻣـﺸــﺮوﻋــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﺪﺧﻠﻬﺎ
ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻴﺎزة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺤﺪ
ذاﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻟﺴﻼح ﺑﺪون
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر أو ﺗﻔﺴﻴﺮ.
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮي :ﻟـ ـﻜ ــﻦ
ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﺳـﺘـﺨــﺪاﻣـﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺒــﺎب
اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣــﺎت ﻣ ـﺘ ـﻌــﺪدة وﻣـﺘـﻨــﻮﻋــﺔ
وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻛﺤﻤﻠﻬﺎ

ً
ﻣــﻦ ﺷـﺨــﺺ ﻳــﺮﺗــﺎد ﻣ ـﻜــﺎﻧــﺎ ﺗــﺮﺗــﺎده
اﻷﺳ ــﺮ واﻟ ـﻌــﺎﺋــﻼت وﻳـﺤـﻤــﻞ ﺳــﻼح
ﺳﻜﻴﻦ أو«رﻧــﻎ« ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ
ً
اﻟـﺘـﺠــﺮﻳــﻢ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أﻧـﻬــﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ً
ﺗ ــﺰاﻳ ــﺪت أﺧـ ـﻴ ــﺮا ،وﻻﺑـ ــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﺪﺧــﻞ
ﺗ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﻲ ﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﻳــﻢ ﺣ ـﻴــﺎزﺗ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻫــﺬه اﻷﻣــﺎﻛــﻦ ،وﻧــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ
اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻼت
واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺎدﻫﺎ
اﻷﺳﺮ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﺟـ ـﻌ ــﻞ اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام
اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ اﻟـﺒـﻴـﻀــﺎء ﻛـﻈــﺮف ﻣﺸﺪد
ﺻﻌﺐ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻷن اﻟﺴﻼح إذا ﻣﺎ
ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻓﻴﺤﺎﺳﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،
اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺨــﺺ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟـﻘـﺘــﻞ
ً
ﺛــﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ أ ﻳ ـﻀــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟ ـﺴــﻼح اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨــﺪم ﻷﻧ ـﻬــﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﺗﺨﻴﻠﻬﺎ ،وﻣﺎ
ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻓـﻌـﻠــﻪ ﻫــﻮ ﺗـﺠــﺮﻳــﻢ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ
ﻛﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺪس.
ورأى ﺿ ـ ــﺮورة ﺗ ـﺠــﺮﻳــﻢ ﺣ ـﻴــﺎزة
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت
واﻷﺳﻮاق ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر أن ﻳﺴﻤﺢ
اﻟـﻤـﺸــﺮع ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﻮاق،
ودﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺣﻤﻠﻬﺎ وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ
ﺣﻴﺎزة ﺷﺨﺼﻴﺔ واﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﺮ أو
ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺼﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺑﺄن
ﻳﺘﺮك اﻟﻤﺸﺮع اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻜــﺎن وﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻤﻞ ﻫﺬا
اﻟﺴﻼح ﻻﺗﺨﺎذ أﻣﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ.

أﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗــﺎل رﺋـﻴــﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻠﺔ »اﻟـﺤـﻘــﻮق« وأﺳ ـﺘــﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ د .ﻓ ـﻴ ـﺼــﻞ اﻟـ ـﻜـ ـﻨ ــﺪري إن
ً
اﻟﻤﺸﺮع ﻳﻬﺪف داﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ
ﻟﻔﻌﻞ إ ﻟــﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﺑﻌﺪ أن أﺧﻞ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺄﻣﻦ وﻧﻈﺎم
ً
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ،ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ أن ﻫ ـﻨــﺎك
ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
ً
أﺧﻴﺮا ﺑﺸﺄن ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻀــﺎء ﻓ ــﻲ أﻣ ــﺎﻛ ــﻦ ﻣـﻌـﻴـﻨــﺔ وﻓــﻲ
أوﻗــﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣــﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟــﻚ ﺑﻐﻴﺔ
ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ ﻣـﺼـﻠـﺤــﺔ ﺿـﺒــﻂ اﻷﻣ ــﻦ ﻓﻲ
اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﺑـﻌــﺪ ازدﻳـ ــﺎد ﺣﻤﻞ
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ

ً
ﺑﻞ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أﻳـﻀــﺎ ،ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﺳ ـﻘ ــﻮط ﺿ ـﺤــﺎﻳــﺎ أﺑ ــﺮﻳ ــﺎء ﻷﺳ ـﺒــﺎب
ﺗﺎﻓﻬﺔ واﺿﻄﺮاب اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺮاﺋﻢ
وأوﺿــﺢ د .اﻟـﻜـﻨــﺪري أن اﻟﻐﺮض
ﻣـ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻻﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاح ﻫـ ــﻮ اﻟـ ـﺤ ــﺪ ﻣــﻦ
ﻇــﺎﻫــﺮة اﻧـﺘـﺸــﺎر اﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ
ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻷﺳـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻀــﺎء،
واﻟ ـﺘــﻲ اﻗـﻠـﻘــﺖ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ،
ووﻗــﻊ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ .وﻳﻌﺪ ﺗﺠﺮﻳﻢ
ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻋﻨﺪ إﻗﺮاره
ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪف
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻨﻊ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﺑــﺎﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل ﺗـﻠــﻚ اﻷﺳ ـﻠ ـﺤــﺔ ﺑـﻌــﺪ أن
ﻇﻬﺮ ﻟﻪ أن ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ
اﻷﺳﻮاق ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ أو ﻓﻲ
ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ.

اﻟﻼﺋﺤﺔ
وأﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء
وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن
ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ ﻛــﻞ أداة ﻗــﺎﻃـﻌــﺔ أو ﺛﺎﻗﺒﺔ
أو ﻣﻬﺸﻤﺔ أو را ﺿ ــﺔ ﻛﺎﻟﺴﻴﻮف
واﻟﺨﻨﺎﺟﺮ واﻟﺮﻣﺎح وﻏﻴﺮﻫﺎ .وﻗﺪ
أﺣﺴﻦ اﻻﻗﺘﺮاح دون ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧﻮاع
اﻷﺳ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻀــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﺤﺼﺮ وإﻧﻤﺎ ﺣﺪد ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ.
وﻗ ـ ــﺪ ﺟ ـ ــﺎء اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاح ﺑ ـﺘ ـﻔــﻮﻳــﺾ
ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ
أﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاع ﻣـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻷﺳـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ
اﻟـﺒـﻴـﻀــﺎء اﻟ ـﺘــﻲ ﻋــﺮﻓـﻬــﺎ اﻻﻗ ـﺘــﺮاح
ﺑﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﺪراﺳﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
أﻣﺎ أﺳﺘﺎذة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟـﺤـﻘــﻮق ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ د.
ﻧﻮرة اﻟﻌﻮﻣﻲ ﻓﺄﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮع
اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي ﺟـ ــﺮم ﺣـ ـﻴ ــﺎزة اﻷﺳـﻠـﺤــﺔ
اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺗﺮﺧﻴﺺ أو ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،1953وﻣﻦ ﺻﻮر اﻷدوات اﻟﻤﻤﻨﻮع
ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ »اﻟﻌﺼﺎ
واﻟ ـﻤ ـﻄــﺮﻗــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻜ ـﻴــﻦ واﻟ ـﻘ ـﺒ ـﻀــﺎت
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪﻳـ ــﺔ« وﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻟـﻠـﻀـﺒـﻄـﻴــﺔ
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﻖ ﻓـ ــﻲ اﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻘــﺎف
وﺿﺒﻂ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ دون ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻷي ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬه
اﻷدوات اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻌــﻮﻣــﻲ ،إن اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت
اﻹﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺔ أﺛ ـﺒ ـﺘــﺖ أن اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻻﻓﺘﺔ
ﻛﺎف
إﻟﻰ أن اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻏﻴﺮ
ًٍ
ﻟـﻠـﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮب أوﻻ
دراﺳﺘﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ »ﻛﺎﻟﻔﻘﺮ
واﻟ ـﻤ ـﺨــﺪرات واﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪراﺳﺎت
ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ أوﻻ
ﻗﺒﻞ وﺿــﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳ ــﺎت ،وأذﻛــﺮ أن
رﺋﻴﺲ وزراء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻷﺳﺒﻖ ﺗﻮﻧﻲ
ﺑـﻠـﻴــﺮ ﺷ ــﺪد ﻋ ــﺎم  1998ﻋـﻠــﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟـ ـﺤ ــﺪث ووﺿ ـ ــﻊ ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺎت ﺻــﺎرﻣــﺔ
ﺑﺤﻘﻪ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ دراﺳﺎت
اﺗﺒﻌﺖ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ.

دواﺋﺮ ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ«...
ﺿﺮورة
ﻣــﻊ ﺗــﺰاﻳــﺪ أﻋ ـ ــﺪاد اﻟـﻄـﻌــﻮن
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،
واﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
وزارة اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪل اﻷﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻋــﻦ
ﺳﻨﺔ  2017إﻟــﻰ  35أﻟــﻒ ﻃﻌﻦ
ﻣـ ـﺘ ــﺮاﻛ ــﻢ ،وﻗ ـ ــﺪ ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﻌــﺪد
اﻧ ـ ـﺨ ـ ـﻔ ـ ــﺾ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 2018
ً
إﻟ ــﻰ  27أﻟـ ـﻔ ــﺎ ،إذا ﻣــﺎ ﺻـ ﱠـﺤــﺖ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺼﻞ دواﺋﺮ اﻟﻄﻌﻮن
ﱠ
اﻟـﻤـﺸــﻜـﻠــﺔ ﻣــﻦ "اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ" ،ﻓــﺈن
اﻟﺤﻞ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻄﻌﻮن
ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ زﻳــﺎدة ﻋــﺪد اﻟﺪواﺋﺮ
أﻣﺎم "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" ،ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻮن ،وإذا ﻧﺠﺤﺖ
اﻟ ـ ــﺪواﺋ ـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴــﺾ ﻫ ــﺬا
اﻟ ـﻌــﺪد ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳـﺘــﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ
وﻓ ـ ـ ــﻖ ﻣ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺮره اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎري ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
إﻧ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎء دواﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻟ ـﻔ ـﺤــﺺ
اﻟﻄﻌﻮن ،ﺑﻮاﻗﻊ  4دواﺋﺮ اﻟﻌﺎم
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﺗـﺨـﻔـﻴـﻀـﻬــﺎ ﻫــﺬا
ً
اﻟ ـﻌــﺎم إﻟــﻰ داﺋــﺮﺗ ـﻴــﻦ ،ﺑ ــﺪﻻ ﻣﻦ
زﻳ ــﺎدﺗ ـﻬ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﻋـ ــﺪد ﻳـﺘـﻄــﺎﺑــﻖ
ﻣــﻊ ﻛــﻞ اﻟ ــﺪواﺋ ــﺮ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻳﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ
اﻟـﺤـﻠــﻮل اﻟـﻤــﺆﻗـﺘــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗﺒﺪأ
ﺑﻌﺎم وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﺎم آﺧﺮ ،وﻫﻲ
ﺣـ ـﻠ ــﻮل ﻻ ﺗ ـﻌ ـﻨــﻲ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار
ﻟﻔﻜﺮة إﻧﺠﺎز ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
أﻣﺎم "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم
ً
ً
ﺣ ـ ــﻼ ﺟـ ــﺬرﻳـ ــﺎ ﻟ ـﻬــﺎ ﻳ ـﻜ ـﻤــﻦ ﻓــﻲ
زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻓ ــﻲ "اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴ ــﺰ" ،ﻟـ ـﻌ ــﺪم ﻗ ــﺪرة
اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب
ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮد إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻦ دواﺋﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮة ،واﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻌـﻤــﻞ وﻓــﻖ
ﺧﻄﻂ وإﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺎت وﺑﺸﻜﻞ
ﺳﺮﻳﻊ ﻹﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻴﻬﺎ.
وﻣ ـ ـ ــﻦ ﺛ ـ ــﻢ ﻻ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﻮر أن
ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻗﺮاﺑﺔ  17داﺋــﺮة ﻓﻲ
ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ ا ﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ ،ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ،اﻷ ﺣ ـﻜــﺎم اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ دواﺋﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺪدة ﺑﻜﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺎت ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳــﺰﻳــﺪ
ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﻠﻰ  70داﺋﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ،
ﺑـ ـﻌ ــﺪ إزاﻟـ ـ ـ ــﺔ دواﺋـ ـ ـ ــﺮ اﻷﺣ ـ ـ ــﻮال
وأﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
أن ﻋــﺪد اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻹدارﻳــﺔ ﻓﻘﻂ
أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺳﺒﻊ
دواﺋﺮ ﻧﻈﺮت ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  13أﻟﻒ
ﻃﻌﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮﻫﺎ داﺋﺮﺗﺎن
ﻓﻘﻂ أﻣــﺎم "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" ،واﻟﺤﺎل
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﻳــﺎت ،ﺗﻨﻈﺮ
أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺴﺒﻊ
دواﺋ ـ ــﺮ ،وﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ ﺑـﺜــﻼث
دواﺋﺮ.
ً
ﻟــﺬﻟــﻚ ،إذا ﻣــﺎ أردﻧ ــﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﺗـﺼـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻌــﻮن اﻟـﻤـﺘــﺮاﻛـﻤــﺔ
أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ
ﻳـﺘـﻄـﻠــﺐ زﻳ ـ ــﺎدة ﻋ ــﺪد اﻟــﺪواﺋــﺮ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻞ
ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎري ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻤﻦ ُﻋــﺮف ﻋﻨﻬﻢ
اﻟﻜﻔﺎء ة واﻟﺨﺒﺮة إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻟـﻴـﺘــﻮﻟــﻮا اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓﻲ
دواﺋ ــﺮ "اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ ،أو
دواﺋ ــﺮ ﻟﻔﺤﺺ اﻟـﻄـﻌــﻮن ،إﻟــﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ رؤﺳـ ـ ــﺎء ﺳــﺎﺑ ـﻘ ـﻴــﻦ ﻓﻲ
ً
"اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺮﺋﺎﺳﺘﻬﻢ
ً
ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻼ ،وﺣـ ـﺘ ــﻰ
ﻳـﺘـﺤـ ﱠـﺼـﻠــﻮا ﻋـﻠــﻰ ﻓـﻬــﻢ ﻓﻠﺴﻔﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،
ً
وﻧﻤﻂ إدارﺗـﻬــﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌ ـ ـﻨـ ــﺎف
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ،وﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻬــﻞ ﻧ ـﻘــﻞ 10
ً
إﻟــﻰ  15ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎرا ﻣﻨﻬﻢ إﻟــﻰ
"اﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻴ ــﺰ" ،ﻹﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء  4أو 5
دواﺋــﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
وﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـ ﱠـﻴ ـ ــﻦ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺘـ ــﺎم
اﻹﺷ ــﺎدة ﺑــﺎﻟـﺠـﻬــﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ
ﻣــﻦ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻄﺎﻋﺔ،
وﻧﺎﺋﺒﻪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺧﺎﻟﺪ ﺳﺎﻟﻢ،
ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻠﻒ ،اﻟﺬي
ﻻ أﺷﻚ ﺑﺤﺮﺻﻬﻤﺎ وﺳﻌﻴﻬﻤﺎ
ً
ﻹﻧﺠﺎزه ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﺳﺮﻋﺔ
اﻟـﺘـﻘــﺎﺿــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﺑــﺎت اﻟــﻮاﻗــﻊ
اﻟـﻌـﻤـﻠــﻲ ﻳ ـﻬــﺪد ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘــﻪ ،وﻻ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣــﺮ إﻻ ﺗـﺠــﺎوز ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم
ً
ً
دﻋﻤﺎ وﺗﺬﻟﻴﻼ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل
د .ﻓ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻔ ــﺎﺳ ــﻲ ،واﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ
ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا
ً
اﻟﺘﺮاﻛﻢ ،اﻟــﺬي ﻧﺴﻌﻰ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﺑﺄي ﺣﻠﻮل إﻟﻰ إﻧﻬﺎﺋﻪ.
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 ١٠٩آﻻف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
• اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ
َ
• آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ...واﻹﺑﻌﺎد اﻟﻔﻮري ﻟﻤﻦ ُﻳﻀﺒﻂ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻼت اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﻛﺸﻔﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﻋ ـ ــﻦ اﻹدارة ا ﻟـ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﺠــﺎري،
أن ﻋﺪد ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺑﻠﻎ ﻣــﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﻋــﺎم 109 ،2019
آﻻف و 721ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺎ ،ﻣﻨﻬﻢ 61
ً
أﻟﻔﺎ و 506ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮرـ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻹﻧــﺎث اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت 48
ً
أﻟﻔﺎ و 215ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.
وأﻇ ـﻬــﺮت اﻹﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ ،اﻟﺘﻲ

ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ،ان ﻋ ـ ـ ــﺪد اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ــﻦ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﺎدة 20
»ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ« اﺣﺘﻠﻮا اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،إذ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  48أﻟﻔﺎ و ،965ﻣﻨﻬﻢ
ً
 14أﻟﻔﺎ و 216ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺑ ـﻠــﻎ ﻋـ ــﺪد اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة » 34 «20أﻟﻔﺎ و.749
وأو ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ أن أ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد

اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔ ـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
اﻗﺎﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺎدة »«18
ﺑﻠﻐﺖ  29أﻟﻔﺎ و ،424ﻣﻨﻬﻢ 27
ً
أﻟﻔﺎ و 806ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
وﺻﻞ ﻋﺪد اﻻﻧﺎث إﻟﻰ .1618
وأ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت إ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻋـ ـ ــﺪد
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻤــﺎدة »«14
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻠﻎ  22أﻟﻔﺎ و401
ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﻨﻬﻢ  15أﻟﻔﺎ و 536ﻣﻦ
اﻟﺬﻛﻮر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء

إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٠١٩/١/٢ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻹﻗﺎﻣﺔ
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ﻣﺼﺮع واﻓﺪ وإﺻﺎﺑﺔ  ٣آﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺤﺎدث ﻣﺮور ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮاء
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﻟﻘﻲ واﻓﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻣﺼﺮﻋﻪ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ
اﻷول ،ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺣﺎدث ﺗﺼﺎدم ﻣﺮوري وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﺎﺻﻞ
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟــﻮاﺣــﺔ واﻟـﻌـﻴــﻮن ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟـﺠـﻬــﺮاء ،ﻛﻤﺎ أﺳﻔﺮ
اﻟﺤﺎدث ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ  3أﺷﺨﺎص ﺑﺠﺮوح ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ.
وﻗ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋ ــﻼم ﺑ ــﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ ،إن »ﺑﻼﻏﺎ ورد إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮﻗﻮع ﺣﺎدث ﺗﺼﺎدم ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﺣﺔ واﻟﻌﻴﻮن،
وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﺮاء اﻟﺤﺮﻓﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻨﻘﻴﺐ ﺛﺎﻣﺮ
اﻟﻤﻄﻴﺮي إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ«.
وأﺿﺎف اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻮر وﺻﻮل رﺟﺎل اﻹﻃﻔﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺗﺒﻴﻦ ان اﻟﺤﺎدث ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺼﺎدم ﻣﺮﻛﺒﺘﻴﻦ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻘﻼب
إﺣﺪاﻫﻤﺎ ،وان ﻗﺎﺋﺪ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮﻓﻲ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺤﺎدث ،وﻫﻮ
ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ  3آﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
اﻹﻃﻔﺎﺋﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ا ﻧـﻘــﺎذ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إ ﻟــﻰ ﻓﻨﻲ
اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ُﺳﻠﻤﺖ ﺟﺜﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ إﻟﻰ رﺟﺎل اﻷدﻟﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺎﻟﻮﻫﺎ ﺑﺪورﻫﻢ إﻟﻰ إدارة اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ.

اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺎت وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻤــﺎدة »«14
.6865
وﺑﻴﻨﺖ اﻹﺣـﺼــﺎﺋـﻴــﺔ أن ﻋﺪد
اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺠـﻠـﻴــﻦ وﻓـﻘــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺎدة » «22اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺎق ﺑـﻌــﺎﺋــﻞ
ﺑﻠﻎ  7387ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ،ﻣﻨﻬﻢ 2711
ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﺬﻛـ ــﻮر ،و 4676ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ
ﻣــﻦ اﻻﻧـ ــﺎث ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪد
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ وﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻤــﺎدة »«17
ﻋ ـﻤــﻞ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﻲ  1091ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺎ،
ﻣـﻨـﻬــﻢ  915ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺬﻛ ــﻮر ،و176
ﻣﻦ اﻹﻧﺎث.
وﻗـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎدر أﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟ ـ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،إن وﻛﻴﻞ
وزارة ا ﻟـ ــﺪا ﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ا ﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎ ﻋ ــﺪ
ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻻﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ اﻟـ ـﻠـ ــﻮاء ﻃــﻼل
ﻣ ـﻌ ــﺮﻓ ــﻲ ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺑ ــﺎﺷ ــﺮ أﻋ ـﻤــﺎﻟــﻪ
ﻣـﻄـﻠــﻊ اﻻﺳ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﻋﻘﺪ
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎ ﻣ ــﻊ ﻗـ ـﻴ ــﺎدات اﻟـﻘـﻄــﺎع
ﻟــﻮﺿــﻊ آﻟ ـﻴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ
أﻋ ـ ــﺪاد اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔـﻴــﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
أن اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﻢ إﻋــﺪادﻫــﺎ

ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻻﻗـ ـ ــﺎﻣـ ـ ــﺔ اﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﺮت ان اﻟ ـﻤ ـﻬ ـﻠ ــﺔ
ا ﻟـﺘــﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻴ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة
ﺗﺆت ﺑﺜﻤﺎرﻫﺎ وﻟﻢ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻢ
ِ
ﻳﻐﺎدر ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ان اﻟﻠﻮاء
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬــﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻧـ ــﺪة ﺑ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﻮزارة ﺑ ـﺸ ــﺄن
ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ــﻲ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻹﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻋــﻦ
ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ
ﺧــﻼل اﻟﺤﻤﻼت اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻧﻘﺎط
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أن اﻟﻠﻮاء
ﻣ ـﻌ ــﺮﻓ ــﻲ ﺷ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدات
ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ،
واﺣــﺎﻟ ـﺘ ـﻬــﻢ إﻟ ــﻰ إدارة اﻹﺑ ـﻌــﺎد،
ﺗـﻤـﻬـﻴــﺪا ﻹﺑ ـﻌــﺎدﻫــﻢ ﻋــﻦ اﻟ ـﺒــﻼد،
ووﺿ ـ ـ ـ ــﻊ ﻗ ـ ـﻴـ ــﻮد أﻣـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻤ ـﻨــﻊ
دﺧﻮﻟﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى.

٧

ﻣﺤﻠﻴﺎت

وﻛﻴﻞ »اﻟﺪﻓﺎع«» :اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ« ﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ً
وﻛﻴﻞ »اﻟﺪﻓﺎع« ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻧﻈﻢ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎدة
واﻷرﻛﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺣﻮل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺑﺤﻀﻮر
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ،وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﻮاف.
وﺗـﻄــﺮﻗــﺖ اﻟـﻤـﺤــﺎﺿــﺮة إﻟ ــﻰ ﺷ ــﺮح أﺑ ــﺮز ﻣ ــﻮاد ﻗــﺎﻧــﻮن "اﻟـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ"
وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ،واﻟﺨﻄﻮات واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺟﻬﺰة
اﻟ ــﻮزارة وﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ً
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻟﻠﺤﻔﺎظ ُﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻓﻖ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ،
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،وﺟﻪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ "اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ" وﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ذات ﻓﺎﺋﺪة وﻣــﺮدود إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ،وﻳﺴﻬﻢ ﺑﺪوره ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.

»ﺻﻘﺮ  ...«٤رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﺾ اﻟﺸﻐﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﻖ واﻻﻗﺘﺤﺎم
أﻗـ ـ ــﺎم ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ ﺗـ ــﺪرﻳـ ــﺐ ﻗـ ــﻮات
اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮس اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﺮﻳ ــﻦ
اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻲ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪورة اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎة
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻀﺒﺎط )ﺻﻘﺮ ،(4
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟــﺮﻛــﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻢ
اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻋ ــﻲ ،وﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر ﻣ ـﻌــﺎون
اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت واﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟ ـﻠ ــﻮاء
اﻟﺮﻛﻦ ﻓﺎﻟﺢ ﺷﺠﺎع.
واﺷـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺮﻳـ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻓﺾ اﻟﺸﻐﺐ واﻟﻘﺘﺎل
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ،وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﺰل واﻟﺘﻄﻮﻳﻖ ،واﻻﻗﺘﺤﺎم،
واﻹﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼء اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻲ ،ﺑـ ـﻬ ــﺪف
ﺗ ــﺪرﻳ ــﺐ ﺿ ـﺒ ــﺎط اﻟ ـ ـ ــﺪورة ﻋﻠﻰ
ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻓ ــﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـ ــﻮﺣـ ـ ــﺪات
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮاء ﺷ ـﺠ ــﺎع أن ﻫ ــﺬا
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟـﻌـﻠـﻴــﺎ ﻟـﻠـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻤﻮ
اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺳ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻲ ،وﻧ ــﺎﺋ ــﺐ
رﺋـﻴــﺲ اﻟ ـﺤــﺮس اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣـﺸـﻌــﻞ اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪ ،وﺑ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻣﻦ
وﻛ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺤ ــﺮس اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ ،ﺿﻤﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻤﺎرﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺮﻓﻊ
اﻟـﻜـﻔــﺎء ة اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات،
ﻣ ــﻊ اﻟـ ــﻮﻗـ ــﻮف ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻧ ـﻘ ــﺎط اﻟ ـﻘ ــﻮة
واﻟﻀﻌﻒ.
وأﺷ ــﺎر اﻟ ـﻠــﻮاء ﺷـﺠــﺎع إﻟــﻰ أن
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮس

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ » 2020اﻷﻣﻦ أوﻻ« ﺗﻮﻟﻲ
اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻗـ ــﺪرا ﻛـﺒـﻴــﺮا
ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ

اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟــﺪى ﺟﻨﻮد اﻟــﻮﻃــﻦ ،ﻟﻜﻲ
ﻳ ـ ـ ــﺆدوا ﻣ ـﻬــﺎﻣ ـﻬــﻢ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻔ ــﻆ أﻣ ــﻦ
اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻜﻞ ﻛﻔﺎءة واﻗﺘﺪار.

وأﺷ ــﺎد ﺑــﺎﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟﻤﺘﻄﻮر
ً
اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻀﺒﺎط إﻋــﺪادا
ً
ً
وﺗﺪرﻳﺒﺎ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ اﻋﺘﺰازه ﺑﻤﺎ

أﺑﺪوه ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.

»ﻣﺮور اﻷﺣﻤﺪي« ﺿﺒﻄﺖ ﺳﻴﺎرات ﻣﺴﺘﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻤﻴﻼد إﺣﺒﺎط ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻛﺒﺘﺎﻏﻮن وﺷﺒﻮ
ّ
ﺷﻨﺖ إدارة ﻣﺮور اﻷﺣﻤﺪي ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،أﻣﺲ ،اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر واﻟﺮﻋﻮﻧﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
أﻋﻴﺎد رأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻮﺣﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ
أﻣﺎﻛﻨﻬﺎ.
وأﺳﻔﺮت اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،وإﺣــﺎﻟـﺘـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﻛ ــﺮاج ﺣـﺠــﺰ اﻟ ـﻤــﺮور
ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻖ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.
وأﻛ ـ ــﺪت اﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮور اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮارﻫــﺎ
ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺤـﻤــﻼت ﻋـﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧ ـﺤــﺎء اﻟـﺒــﻼد،
وﺗ ـ ـﺼـ ــﺪﻳ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻜـ ــﻞ ﺣـ ـ ـ ــﺰم وﺷـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮﻳﻦ ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻗﻮاﻋﺪ وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮور.

ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﺒﺄ ﺳﺮي ﺑﺤﺎﻓﻠﺔ ﺣﺎوﻟﺖ ﻋﺒﻮر »اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ«
●

ﺳﻴﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺰ

»ﻃﻮارئ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ« :إزاﻟﺔ ٧١٧
ً
ﺗﻌﺪﻳﺎ و ١٤ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻌﺸﻴﺮج

ً
اﻟﻌﻨﺰي :ﻏﻠﻖ  ٦٥ﻣﺤﻼ وإﺧﻼء  ٧ﻣﻨﺎزل ﻣﻦ اﻟﻌﺰاب
● ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

ﻛﺸﻔﺖ إدارة اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أن ﺣﻤﻼت
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮارئ ﺑﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ رﻓﻊ  12628إﻋﻼﻧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
 2130ﺷﻜﻮى ،ﻣﻨﻬﺎ  27ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻜﻦ اﻟﻌﺰاب.
وأﺷﺎر رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻄﻮارئ زﻳﺪ اﻟﻌﻨﺰي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ ،إﻟﻰ
ﺗﺤﺮﻳﺮ  1800ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ  2132إﻧﺬارا وﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ،وإﺧﻼء 45
ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎﻻت واﻟﻤﻌﺎرض واﻟﺤﻀﺎﻧﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ 652
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻤﺤﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ  68ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻨﺎء و 59ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ.
وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﺰي أن اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ وﺟﻬﻮا  368إﻧﺬارا داﺧﻞ اﻟﻌﻘﺎر ،و478
إﻧﺬار ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ،و 486إﻧﺬار ﻧﻈﺎﻓﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،و69
إﻧﺬار ﺳﻼﻣﺔ ،و 518ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ،و 25إﻧﺬارا و121
إﻧﺬار اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ،و 149ﺗﻌﻬﺪا و27
إﻧﺬارا ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ ﺳﻜﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ،
وإﺧــﻼء  7ﻣﻨﺎزل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن  125ﻟﺴﻨﺔ  1992ﺑﺸﺄن
ﺣﻈﺮ ﺳﻜﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ »اﻟﻌﺰاب«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻤﺖ إزاﻟﺔ  368ﺗﻌﺪﻳﺎ وﻓﻖ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ،وإزاﻟﺔ
 349ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻮزاري  190ﻟﺴﻨﺔ  ،2008وإزاﻟﺔ  14ﻗﺴﻴﻤﺔ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﻋﺸﻴﺮج ،ورﻓﻊ ﺣﻤﻮﻟﺔ 828م.3

ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر
وأﺷـ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي إﻟ ـ ــﻰ إﺧ ـ ــﻼء  39ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎﻻت واﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎرض
واﻟﺤﻀﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،و 7ﺑﻘﺎﻻت ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ
ﺗﻢ ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻦ  14ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﻋﺸﻴﺮج،
وإزاﻟﺔ  22ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ،ورﻓﻊ ﺣﻤﻮﻟﺔ 1278م 3ﻣﻦ اﻷﻧﻘﺎض
ﺑﺴﺎﺣﻞ ﻋﺸﻴﺮج.
واوﺿﺢ اﻧﻪ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ  12ﻋﺎﻣﻼ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺴﻮل ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع
واﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ،و 43ﻗﺼﺎﺑﺎ ﺟﺎﺋﻼ ،و 52آﻟﺔ ﺣﺎدة ،وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻻﺟــﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ إرﺳﺎل
 1081ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻏﻠﻖ  65ﻣﺤﻼ إدارﻳﺎ ،وﻓﺘﺢ 14
ﻣﺤﻼ ،وﺗﺤﺼﻴﻞ  10900دﻳﻨﺎر ﻛﺈﻳﺮادات.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ﺗﻤﻜﻦ رﺟــﺎل ﺟﻤﺎرك ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ،ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻦ
ﺿﺒﻂ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﺨﺪرة وﻣﺨﺪر اﻟﺸﺒﻮ ،ﺣﺎول
ﺳﺎﺋﻖ ﺧﻠﻴﺠﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ،ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺳــﺮي ،وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة داﺧــﻞ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺮﻛﺎب.
وﺣ ــﻮل ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟـﻀـﺒـﻄـﻴــﺔ ،ذﻛ ــﺮ ﻣــﺮاﻗــﺐ ﺟـﻤــﺮك اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺸﺮف ،أن اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﺑﺘﺪﺷﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ،ﺧﻼل ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺣﺎﻓﻠﺔ
رﻛﺎب ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻣﺠﺎورة ﺑﻘﻴﺎدة ﺳﺎﺋﻖ ﺧﻠﻴﺠﻲ ،أﻋﻄﺖ
إﺷﺎرات ﺑﻮﺟﻮد ﻛﺜﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻮار ﻣﺤﺮك اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ.
وأﺿ ـ ــﺎف» :ﺟـ ــﺮى إﺟ ـ ــﺮاء ﺗـﻔـﺘـﻴــﺶ ﻳـ ــﺪوي وﺗـﻔـﻜـﻴــﻚ اﻷﺟـ ــﺰاء

اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺶ وﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ » «102أﻟﻒ
ﺣﺒﺔ ﻛﺒﺘﺎﻏﻮن ،اﺧﻔﻴﺖ ﻓﻲ » «51ﻛﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ
) (2000ﺣﺒﺔ وﻧﺤﻮ  2ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺨﺪر اﻟﺸﺒﻮ ﺑﺪاﺧﻞ ﻛﻴﺴﻴﻦ،
ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ ﻛﻞ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺒﺄ اﻟﺴﺮي«.
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗــﻢ إﺧـﻄــﺎر ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟﺠﻤﺮك اﻟـﺒــﺮي ﻓﻲ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻣﺸﻌﺎن اﻟﺴﻌﻴﺪي ،اﻟﺬي ﺑﺪوره أﺑﻠﻎ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺟﻤﺎل اﻟﺠﻼوي ،ﺣﻴﺚ وﺟﻪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﻞ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإﺧﻄﺎر أﺟﻬﺰة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ
واﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺎت ووﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ )اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ(.
ً
وﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮف ﻳﻘﻈﺔ رﺟﺎل ﺟﻤﺎرك اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬا
اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻮاﻓﺮ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،إذ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ إﺣﺒﺎط اﻟﻌﺸﺮات
ً
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻣﺤﺬرا ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺄي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎت.

٨
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
ً
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ اﻟﻴﻮم
دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  /4010اﻟﺜﻼﺛﺎء  8ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  2 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ
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ﻣﺴﺎﻋﺪو اﻟﻌﻤﺪاء ﻟـ  : £ﻳﻘﻠﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ
•

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺑـﻴــﻦ ﻛـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ واﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن
ً
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ﺣﺘﻰ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻞ
اﻟﺨﻤﻴﺲ  10اﻟﺠﺎري.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،أﻛﺪت اﻟﻌﻤﻴﺪة
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ــﻮم ﺑ ـﺠــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
د .أدﻳ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮﺑـ ــﺎن ،ان اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت
واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻟﻰ اﻟﻮرﻗﻴﺎت" ،ﻷن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺤﺘﺎج
إﻟ ــﻰ ﻛ ـﺘــﺐ ﻧــﺪرﺳ ـﻬــﺎ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟـﻤـﻌــﺪل اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ وﻋ ــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات

»ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ« ﺗﺸﻜﻞ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ
اﻹدارﻳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻜﻨﺪري
●

ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ

ﻋﻘﺪت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﻹداري
واﻟﻤﺎﻟﻲ وإﻗﺮارﻫﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ  ٢٠١٩/٢٠١٨وزﻛﺖ
ً
ً
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري ﻣﻨﺴﻘﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،
ً
و ﺟ ــﺎء اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ا ﻟـﺘــﺎ ﻟــﻲ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﻧــﺎ ﺋـﺒــﺎ ﻟﻠﻤﻨﺴﻖ
ً
ً
وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮﻗﻞ أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺮ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﺧﻴﺺ أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪوق،
وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
وﻧﺎﺻﺮ اﻟﻔﺰﻳﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻨﺰي ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،
وﻟﺠﻨﺔ اﻷرﺷﻴﻒ ﺳﺎﻟﻢ اﻟـﻤــﺮزوق ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻌﻮد اﻟﻤﻄﻮع،
وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﻴﺎن.
ً
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻟﺠﺎن اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﺰﻛﻴﺔ رﻗﻴﺔ اﻟﻘﺒﻨﺪي ﻧﺎﺋﺒﺎ
ً
ً
ﻟﻠﻤﻨﺴﻖ ،وﺷﺮﻳﻔﺔ اﻟﺼﻼل أﻣﻴﻨﺎ اﻟﺴﺮ ،وﺿﺤﻰ اﻟﻌﺰران أﻣﻴﻨﺎ اﻟﺼﻨﺪوق،
وﺷﺮﻳﻔﺔ اﻟﻘﺼﺎر ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﺎﻻ اﻟﻬﻨﺪي ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،
وﺣﺼﺔ اﻟﻄﻴﺎر ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وروان اﻟﻤﺸﻤﻮم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ،
ورﺗﺎج اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺛﻤﻦ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟـ"اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ" ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺪري ﺛﻘﺔ
اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ً
ً
ً
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ وأﺑﺪا "ﻋﻨﺪ
ﺣﺴﻦ ﻇﻨﻬﻢ ﺑﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺎدﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻨﺎ ،وﻧﻌﺎﻫﺪﻫﻢ أن ﻧﺒﻘﻰ ﻛﻤﺎ ﻋﻬﺪﺗﻤﻮﻧﺎ ﻗﻴﺎدة ﺣﺮة
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻨﺎزﻻت".

اﻟﺪراﺳﻴﺔ" ،ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ "ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺳﺮﻳﻌﺔ ودون
اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ أوراق".
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﺮﺑﺎن ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"" :ﻣﻦ
اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺮار
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻻﺧـﻄــﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺠﻤﻊ،
وﺣـﺴـﺒــﺔ ﻣ ـﻌــﺪل اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ ،ﻛـﻤــﺎ اﻧــﻪ
ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ ﺿﻴﺎع اﻷوراق اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻄــﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
وﺳﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺪث ﻣﻦ
اﻫﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
واﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ،ﻷن اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﺒــﺔ ﺳـﺘـﻜــﻮن
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ".
وأ ﺿـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ـ ــﺖ أن "ا ﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﻮ ﻳ ـ ــﻞ
اﻻﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣ ــﻦ اﻷﺷ ـﻴ ــﺎء

أدﻳﺒﺔ اﻟﺤﺮﺑﺎن

ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺸﻤﺮي

اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺪ إﻗﺒﺎﻻ ﻣﻦ
اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ،ﻷﻧ ـﻬــﻢ ﻟــﻦ ﻳـﺤـﺘــﺎﺟــﻮا ،ﻓﻲ
ﺣ ـ ــﺎل ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﻪ ،إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎؤﻻت

واﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻃ ــﺮف ﻣ ــﺎ"،
ﻣﺆﻛﺪة "اﻧﻨﺎ ﻧﺸﺠﻊ وﻧﺆﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﺴﺎم

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻰ
أﺧﺮى ،ﻟﻴﺴﻬﻞ اﻻﻣﺮ اﻣﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،وﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟ ــﻰ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن".
وﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﺪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪ ﻓـ ـ ــﻲ ﻛـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم
اﻹدارﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ د .ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﺸﻤﺮي" :ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗــﻮاﺟـﻬـﻨــﺎ ﺧ ــﻼل ﻓ ـﺘــﺮة اﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ
اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـ ــﻲ واﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﻮ أن
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻨﺴﻰ ﻣﻮﻋﺪ
ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻼ
ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ دراﺳــﻲ"،
ﻣــﻮﺿ ـﺤــﺎ أﻧـ ــﻪ "ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة
ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﻠﻘﺎ ﺑﺸﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪل اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ

واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،إﻻ
ان اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﻴﺨﻠﻖ
اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﺪى
اﻟﻄﺎﻟﺐ دون أن ﻳﻨﺴﺎه ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻛﻞ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ".
وﻗﺎل اﻟﺸﻤﺮي ﻟـ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،ان
ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬــﺪ اﻟـﻤـﺒــﺬول ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
واﻻرﺷ ــﺎد ،ﻷن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳــﺪرك ﻣﺎ ﻫﻲ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻳـﺤــﻮل اﻟـﻴـﻬــﺎ ،ﻷﻧــﻪ ﺳﻴﻜﻮن أﻣــﺎم
ﻧﻈﺎم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟ ــﻰ اﻟـﻜـﻠـﻴــﺔ ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻧﻮع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ اﻷوراق.
وﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ أن "آﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ

اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ــﺪﺧ ــﻞ اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ
ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ازدﺣ ــﺎم ﺷــﺪﻳــﺪ ﺧﻼل
ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻷوراق واﻟﻄﻠﺒﺎت ،وأﺧﺬ
ﺣﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺪل ،ﻛﻤﺎ اﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف
إذا ﻛ ــﺎن اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ ﻗ ــﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
أم ﻻ ،ﻷن ذﻟ ــﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠــﻰ أﺧــﺬ
ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ".
وأﺷﺎر اﻟﺸﻤﺮي إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻌ ـﻄــﻲ اﻟ ـﻄــﺎﻟــﺐ
اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ــﺔ اذا ﻛ ــﺎن
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳـﺤــﻮل ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ
اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ أم ﻻ ،ﻧﻈﺮا ﻟﺪﻗﺘﻪ ﻓﻲ
إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ،
ﻣــﻮ ﺿـﺤــﺎ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﻴﺘﻘﺒﻠﻮن
ﻫ ـ ــﺬه اﻵﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻷﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘ ـﺤــﺪ ﻣــﻦ
ﺣﻀﻮرﻫﻢ اﻟﻰ ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﻢ وﺳﺘﻮﻓﺮ
ﻟﻬﻢ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ.

ﻃﻠﺒﺔ » «KiLAWﻧﺎﻗﺸﻮا »ﻣﻬﺪ ووﻋﺪ« ﻓﻲ »اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻮرﻳﺔ«
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻧـ ـﻈـ ـﻤ ــﺖ إدارة ا ﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮ ﻳ ــﺮ ا ﻟـ ـﻄ ــﻼ ﺑ ــﻲ
واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ا ﻟ ـﻌ ــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ) (KiLAWﻣ ـﺴ ــﺎ ﺑ ـﻘ ــﺔ " ﻣ ـﻘ ــﺮر
اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟ ـﺼــﻮرﻳــﺔ رﻗ ــﻢ  "457ﻟﻠﻔﺼﻞ
ا ﻟ ـ ــﺪرا ﺳ ـ ــﻲ اﻷول  ،2019 /2018ﻟ ـﻄــﺮح
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻋﻦ "دوﻟﺔ
ﻣﻬﺪ ووﻋﺪ" ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺮر،
وﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻄﻼب
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻨﻈﺮي،
ﻟﺼﻘﻞ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﺗﺨﻠﻞ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷدوار
ﻣ ــﻦ رﺋ ـﻴ ــﺲ وأﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤــﺔ،
وﻓــﺮﻳــﻖ اﻻدﻋ ـ ــﺎء ،وﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﻤــﺪﻋــﻰ ﻋﻠﻴﻪ،
واﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻬ ـ ــﻮد ،واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﻮر ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
واﻷﺳﺎﺗﺬة.
وذﻛـ ــﺮت اﻹدارة ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ،
أﻣﺲ ،أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ واﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﻢ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺎل ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ
ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰ ،وﺣـﺼــﻞ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋــﺮب ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺎﻟﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

ﻣﺪع،
أﻧﻔﺎل اﻟﻘﻄﺎن ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺬﻛﺮة ٍ
وﻓـ ــﺎزت اﻟـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ ﻣـﻬــﺎ اﻟــﺪﻟـﻴـﻤــﻲ ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة
أﻓﻀﻞ ﻣﺘﺮاﻓﻊ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﻄﺎﻟﺒﺔ داﻧﺔ
ﻣﺪع.
اﻟﺤﺸﺎش ﻧﺎﻟﺖ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺘﺮاﻓﻊ ٍ
وﻧﺎل اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺷﻬﺎدات ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻣﻜﺎﻓﺄة
ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻬﻢ ،وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺠﻬﻮدﻫﻢ
اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻮﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ وإﻋﺪاد اﻟﻤﺬﻛﺮات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﺣﺪود اﻻﺣﺘﺮاف.
وﺗﻮﻟﻰ د .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﻣﺢ ﺗﺪرﻳﺐ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟـﻤــﺪﻋــﻰ ﻋـﻠـﻴــﻪ ،وﺿ ــﻢ  4ﻃـﻠـﺒــﺔ ،ﻫ ــﻢ :ﻣﻬﺎ
اﻟــﺪﻟـﻴـﻤــﻲ ،ﺑــﺪرﻳــﺔ اﻟــﺪﺧـﻴــﻞ ،ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋــﺮب،
ﱠ
وداﻧــﺔ اﻟﻔﺮﻳﺞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﺖ د .ﺳﻤﺎح
ﺧـﻤــﺎن ﺗــﺪرﻳــﺐ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻻدﻋ ــﺎء ،اﻟ ــﺬي ﺿﻢ
 6ﻃﻠﺒﺔ ،ﻫﻢ :أﻧﻔﺎل اﻟﻘﻄﺎن ،رﻳﻢ اﻟﺴﻤﻴﻂ،
ﻏــﺎز ﻳــﺔ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮﻃﻲ،
ﻣﺒﺎرك ﻋﻮض ،وداﻧﺔ اﻟﺤﺸﺎش.
وﺷﺎرك ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
)دوﻟ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـﻬ ــﺪ ووﻋـ ـ ـ ــﺪ( ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﺎزع
واﻟ ـﺘ ـﻔــﺎوض ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﻋ ــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺪرﺳـﻴــﻦ
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻫﻢ:
د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻤـﻘــﺎﻃــﻊ ،د .ﻫ ــﺎدي ﺷ ـﻠــﻮف ،د.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ ،د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﻠــﻮا ،د .ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـﺘــﻼﺣ ـﻤــﺔ ،د .ﻣ ـﺤ ـﻤــﻮد ﻣ ـﻐــﺮﺑــﻲ ،د .ﻓــﺮح
ﻳﺎﺳﻴﻦ ،د .ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري.
وﺿـ ـﻤ ــﺖ ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﺗ ـﺤ ـﻜ ـﻴ ــﻢ اﻟـ ـﻤ ــﺬﻛ ــﺮات
اﻟ ـﺨ ـﻄ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺮق اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻋﺪدا ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮا ﻣﺮاﺟﻌﺔ
وﺗ ــﺪﻗـ ـﻴ ــﻖ ﻣ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮات اﻻدﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎء واﻟـ ــﺪﻓـ ــﺎع
ا ﻟـﻤـﻜـﺘــﻮ ﺑــﺔ ،ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ

ﻋﻠﻤﻴﺎ ،ﻹﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮات
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺗﺸﻜﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
ﻣ ــﻦ :د .ﻋـﻠــﻲ اﻟـﻘـﻬــﻮﺟــﻲ رﺋـﻴـﺴــﺎ ،وﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺔ ﻳﻤﻴﻦ د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺘﻼﺣﻤﺔ ،وﻋﻀﻮ
ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ﻳـ ـﺴ ــﺎر د .ﻓـ ـ ــﺮح ﻳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﻦ ،اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﺗﺎﺑﻌﻮا ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ

اﻟ ـﻤــﺬﻛــﺮات اﻟ ـﺘــﻲ ﻋــﺮﺿـﻬــﺎ ﻓــﺮﻳـﻘــﺎ اﻟــﺪﻓــﺎع
واﻻدﻋ ــﺎء ،ﻟﺘﺒﻴﺎن وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ،
ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع ﺣﻮل
وﻣﻊ "دوﻟﺔ ﻣﻬﺪ ووﻋﺪ".
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َّ
اتعظوا من كوبونات البنزين
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

ً
ّ
بعيدا عن الجانب الفني والمالي لقانون التقاعد ،أريد أن أذكر اإلخوة
أعضاء مجلس األمة عامة وأعضاء اللجنة المالية خاصة بما جرى
ألقرانهم في المجلس السابق ،عندما تمكنت الحكومة من تمرير
منظورها في زيادة أسعار البنزين ،وقام بعض النواب بالدفاع عن
هذا القرار وتلميعه ،وتبشير الناس بالكوبونات التي لم َيرها أحد.
أعلنت لجنة الشؤون المالية البرلمانية أنها ستطلب سحب
تقريرها بشأن قانون التقاعد المبكر من جدول أعمال جلسة
مجلس األم ــة الـيــوم (ال ـثــاثــاء) لمزيد مــن الــدراســة بعد رفض
الحكومة ممثلة بوزير المالية قبول التعديالت النيابية على
القانون( .الجريدة .)٢٠١٩-١-٧
ّ
المشوه الذي ّ
أقره مجلس األمة الشهر
قانون التقاعد المبكر
ً
الماضي فــي مــداولـتــه األول ــى أصبح "بعبعا" يحيط بالنواب
مــن كــل جــانــب ،فـهــذا الـقــانــون سيمس كــل مــواطــن كويتي على
رأس عمله ،والــذيــن يقدر عــددهــم ب ــ ٣٥٠ألــف مشترك فــي نظام
التأمينات حسب البيانات الرسمية ،ولذلك ال نستغرب أن يلقى
هــذا القانون اهتمام الشعب بمواده وانتظارهم إلقــرار قانون
منصف يحمي حقوق الموظفين ،ويؤمن لهم معيشة كريمة
بعد سنوات خدمتهم.
ً
المالحظ وبشكل واضح أن كثيرا من النواب الذين كانوا يدافعون
عن القانون عند إقراره في مداولته األولى اختفوا والذوا بالصمت
ً
مؤخرا ،حيث اكتشفوا حجم الرفض الشعبي لبعض مواد القانون،
وأهمها مادة الخصم اإلضافي مدى الحياة ،ومادة اإلحالة اإلجبارية
ً
لمن بلغ مدة الخدمة ،والتي في حقيقتها ستكون نوعا من العقوبة
للمتقاعد ،حيث سيجبر في بعض الحاالت على تلقي معاش تقاعدي
ً
مخصوم منه قــرابــة  ٪١٥مــن الــراتــب المستحق ،فـضــا عــن توقع
شبهات االنتقائية والظلم في تطبيقه ،حسب مــزاج متخذ القرار
في الجهاز الحكومي.
ً
ّ
بعيدا عن الجانب الفني والمالي لقانون التقاعد ،أريد أن أذكر
اإلخوة أعضاء مجلس األمة عامة وأعضاء اللجنة المالية خاصة
بما جرى ألقرانهم في المجلس السابق ،عندما تمكنت الحكومة
من تمرير منظورها في زيادة أسعار البنزين ،وقام بعض النواب-
ممن تعرفونهم -بالدفاع عن هذا القرار وتلميعه ،وتبشير الناس
بالكوبونات التي لم َيرها أحد ،وبالرغم من بساطة موضوع زيادة
البنزين مقارنة بموضوع ضخم كالتقاعد فــإن ّ
رد الناخبين كان
ً
كارثيا على كل من كانت له عالقة بها ،فتم إقصاؤهم من مواقعهم
ً
النيابية واحــدا تلو اآلخــر ،واعتبرت قضية كوبونات البنزين في
مجلس  ٢٠١٣القشة التي قصمت ظهر البعير.
كل كويتي مخلص يتمنى الخير والرفاهية لبلده ،وكل كويتي
محب لوطنه يتمنى ازده ــار المالية الـعــامــة ،وكــل كويتي نظيف
يتمنى ديمومة الثروة النفطية ،ولذلك سنشجع كل القرارات المالية
واالقتصادية التي تساهم في الحفاظ على المال العام وحمايته
من التآكل والتناقص المستقبلي ،وذلك لن يكون بالتقصير ّعلى
المواطن البسيط واالنقضاض على معيشته وراتبه التقاعدي ،إنما
بحسن وترشيد صرف ميزانية الدولة ،ونزاهة وكفاءة االستثمار
في مواردها ،ومعاقبة المختلسين والمتطاولين على المال العام
في كل موقع ،وتوجيه الفوائض لرفاهية الشعب ،وتطوير جوانب
حياته اليومية والمستقبلية.
والله الموفق.

كيف حل ترامب أزمة كوريا الشمالية بعدم حلها؟
مرت سنة على تغريد ترامب أن "زره النووي
أكبر وأكثر قوة بكثير" مما يملكه كيم يونغ أون.
ً
جاء هذا ردا على تحذير الزعيم الكوري الشمالي
في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة عام
 2018أن على الواليات المتحدة التنبه ألن "الزر
النووي يبقى على طاولة مكتبي طوال الوقت".
يشير مــا عنونته صحيفة نـيــو يــورك تايمز
ً
أخ ـي ــرا إل ــى أن تــرامــب وك ـيــم "عـ ــادا إل ــى الـخــانــة
األولـ ـ ـ ـ ــى" ،وف ـ ــق ك ــل ال ـم ـع ــاي ـي ــر ،ح ـت ــى م ـع ـيــاره
الخاص خــال سنته األولــى في ســدة الرئاسة،
ً
ّ
يشكل ّ
تقرب ترامب من كوريا الشمالية إخفاقا،
ف ـمــا زال ـ ــت أس ـل ـحــة ك ـيــم ت ـه ــدد ج ـي ــران ــه ورب ـمــا
(باالستناد إلى فاعلية صواريخه الطويلة األمد
ً
المشكوك فيها) الواليات المتحدة أيضا ،كذلك
تراجعت قــدرة الــواليــات المتحدة على التأثير
فــي كـيــم عـمــا حظيت بــه قـبــل سـنــة .صحيح أن
العقوبات األميركية والــدولـيــة مــا زالــت قائمة،
إال أن الضغوط التي تتعرض لها الدول األخرى
ً
لتطبيقها ا نـخـفـضــت ك ـث ـيــرا  ،حـتــى إن تطبيق
َ
شريكي كوريا الشمالية التجاريين الرئيسين،
الصين وروسـيــا ،لهذه العقوبات بــات ضعيفا
ً
جدا.
لطالما شــدد ترامب على أنــه الوحيد القادر
على التوصل إلى صفقة مع كيم ،وهو مصيب
من ناحية ما ،مع أن ال دخل لذلك بمهاراته في
التفاوض ،فمن الصعب تخيل أن تسعى الرئيسة

هـيــاري كلينتون أو الــرئـيــس بــوش االب ــن إلــى
الترويج بين الشعب وفي الكونغرس "لصفقة"
تـسـمــح لـكـيــم بــاالح ـت ـفــاظ بـتــرســانـتــه ال ـنــوويــة
وتخفف من تطبيق العقوبات مقابل ما ال يتعدى
وقــف تـجــارب الـصــواريــخ االسـتـفــزازيــة وبعض
الخطوات الرمزية.
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،مــا ك ــان أي رئ ـيــس آخــر
ليعلن النصر بعد تنازالت مماثلة ال قيمة لها
من كيم ،وما كان أي رئيس آخر ليلتقي كيم في
المقام األول ،ولكن في المقابل ،من غير المرجح
أن يحظى أي رئيس آخر بفرصة أفضل لحض
كيم على التخلي عن أسلحته من دون شن حرب
تحصد أرواح الماليين.
ت ـك ـنــولــوج ـيــا األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة أقـ ـ ــدم مــن
الـتـلـفــزيــون ال ـم ـل ـ ّـون ،وف ــي ه ــذه الـمــرحـلــة صــار
ً
بــإمـكــان أي بلد يــرغــب حـقــا فــي تطوير أسلحة
نــوويــة ومستعد لتحمل مــا ينجم عــن ذلــك من
عقوبات وتنديد دولي بلوغ هذا الهدف ،وكوريا
الشمالية تريد مكانة مماثلة لما بلغته دول مثل
إسرائيل ،وباكستان ،والهند :امتالك ترسانات
ّ
ُ
ً
تمثل انتهاكا لألعراف الدولية إال أنها تعامل
ً
عـمــومــا كــواقــع قــائــم ال يستطيع أح ــد تبديله.
ً
إذا ،شملت مهمة ترامب الضخمة ،ســواء كانت
متعمدة أو ال ،دفع الشعب األميركي إلى القبول
بكوريا الشمالية كقوة نووية بحكم الواقع.
بدا طوال الجزء األكبر من السنة الماضية أن

د .حسن عبدالله جوهر
هذه المناورة لن تــدوم ،فقد كثرت الحجج بأن
ً
ً
ترامب سيشعر عاجال أو آجال باالستياء نتيجة
غياب التقدم نحو نزع األسلحة النووية ليعود
ً
مجددا إلى إطالق النعوت والتهديدات ،لكن هذه
تستخف ب ـقــدرة تــرامــب عـلــى دف ــع داعـمـيــه إلــى
التشكيك بالوقائع ،ورفضه القبول بالهزيمة،
وعــدم رغبة اآلخــريــن فــي زعــزعــة الــوضــع القائم
ً
المستقر نسبيا.
لم تتمحور دبلوماسية ترامب بشأن كوريا
الشمالية حول هذا البلد بحد ذاته بقدر تركيزها
على جمهوره المحلي ،وكـمــا ذكــر زميلي ويل
ّ
سالتن قبيل لـقــاء سـنـغــافــورة ،شكلت الصفقة
"خدعة وأنت الهدف" ،إذ أعلن ترامب بكل بساطة
أن األزمــة النووية الكورية الشمالية ستنتهي
ً
قريبا وواصل التصرف كما لو أن هذا ما حدث،
ً
ً
ً
مثنيا مرارا على كيم لصداقته ومتجاهال غياب
ً
التقدم في المسألة النووية ،معتبرا إياها عقبات
صغيرة يمكن حلها بمرور الوقت.
قــد يرفع النقاد أصــواتـهــم منددين بترامب
لنسبه الـفـضــل إل ــى نفسه فــي إن ـجــاز ن ــووي لم
يتحقق ،لكن عملية الترويج هذه التي يتبعها
ترامب حظيت بدعم من أشهر من تغريدات "النار
والغضب" و"الزر الكبير" ،فال يبدو الوضع الراهن
ً
ً
مثاليا ،إال أنه ال أحد يرغب حقا في العودة إلى
ما كانت عليه األحوال قبل سنغافورة.
*"ساليت"

hasanjohar@hotmail.com

إلى من يحاول خلط األوراق ،ويقارن هذا المجلس الهزيل
بالمجالس السابقة ،ويجادل بأن المجالس السابقة قبل إقرار
ً
الصوت الواحد قد تبنت مثل هذه القضايا الشعبية ،نقول فعال
تعددت االقتراحات في هذا الشأن ،ولكن شتان ما بين فلسفتها
وغاياتها وبين منظور بعض النواب في المجلس الحالي.
بعض النواب "شادين حيلهم" في قضية إسقاط القروض ،وذلك
في سباق مع الزمن لتحسين صورة المجلس الذي تم تشويه تاريخه
وإفراغ هيبته وتحويله إلى أداة حكومية بامتياز.
الـتـســريـبــات الـنـيــابـيــة الـمـشـحــونــة بــاالت ـهــامــات الـمـتـبــادلــة حــول
المقترحات بشأن إسقاط القروض أو الدعوة إلى طمطمة الموضوع
"لحق ما ّ
حتى ال يحل المجلس تثبت سيناريو ّ
تلحق" ،ففي كل األحوال
فإن تمرير إسقاط القروض باإلضافة إلى تمرير مقترحات التقاعد
المبكر قــد يفضيان إلــى حــل المجلس ،ليس مــن بــاب أن الحكومة
ال تملك الـقــدرة على رفــض هــذه االقتراحات "الشعبية" ،بل إلظهار
نــوابـهــا الـمــوالـيــن كــأبـطــال مــدافـعـيــن عــن حـقــوق الناخبين وتلميع
صورتهم ألي انتخابات مبكرة ،وإال كيف يمكن تفسير اإلخــاص
المطلق لبعض الـنــواب للحكومة على مــدى ثــاث سـنــوات والــدفــاع
المستميت عنها في كل ما يتعلق بمصادرة حقوق الناس ،ثم يتحول
فجأة هؤالء النواب إلى مقاتلين عن المكتسبات الشعبية؟
األسئلة المنطقية :أين كان األبطال الشعبيون عن قوانين مصادرة
الـحــريــات واالع ـت ـقــاالت والـحـبــس االحـتـيــاطــي دون مـبــرر ومالحقة
المغردين طــوال هــذه الفترة؟ وأيــن صحوة الـنــواب المتأخرة حول
سحب الجناسي والقيود األمنية على المواطنين بسبب توجهاتهم
ومواقفهم السياسية؟ بل أين كانوا من فرض الرسوم وزيادة أسعار
الوقود وصرف التعويض الذي صرح به النواب لتمرير زيادة البنزين
في المجلس السابق؟
مقترحات إسقاط القروض ال تختلف عن قانون التقاعد المبكر
في عدة أوجه ،ومن أهمها أنها ال تخدم مختلف قطاعات الشعب ،بل
ً
مجاميع محدودة من المواطنين ،إضافة إلى كونها خطوطا حمراء
ً
ال يمكن تجاوزها حكوميا ،ولكنها تسجل بطولة مجانية لمن يركب
موجتها.
وإل ــى مــن ي ـحــاول خـلــط األوراق ،وي ـق ــارن ه ــذا الـمـجـلــس الـهــزيــل
بالمجالس السابقة ،ويجادل بأن المجالس السابقة قبل إقرار الصوت
ً
الــواحــد قــد تبنت مثل هــذه القضايا الشعبية ،نـقــول فـعــا تعددت
االقتراحات في هذا الشأن ،ولكن شتان ما بين فلسفتها وغاياتها
وبين منظور بعض النواب في المجلس الحالي.
قــانــون الـتـقــاعــد ،على سبيل الـمـثــال ،أقــرتــه الحكومة بما يشمل
من مواد مجحفة بحق غالبية الموظفين بدعم من حلفائها النواب
على شاكلة نواب الحكومة الحاليين ،أما إسقاط القروض فلم تكن
األغلبية البرلمانية مؤيدة إللغاء أصــل الـقــروض ،كونها تتعارض
مع مبدأ العدالة ،وإنما كان المسعى األهــم هو إسقاط الفوائد غير
القانونية والتي تجاوز بعضها أصل الدين في مخالفات صريحة
للبنوك ،ومــع ذلــك نجحت الحكومة في وأد تلك المقترحات عندما
أوعزت للمحسوبين عليها من النواب تقديمها لخلط األوراق وتشويه
المقترحات العادلة.
الوعي المجتمعي في النهاية هو الكفيل بفرز الغث من السمين،
وكشف االستغالل السياسي والتوقيت الزمني لالقتراحات الوهمية
في الوقت الضائع!

خافيير سوالنا*

وداعا  ... 2018إلى حيث خلصت

حقائق حول الخروج البريطاني الصعب

إن الموعد النهائي الذي حددته المملكة المتحدة للخروج من االتحاد
األوروبــي في التاسع والعشرين من مارس  2019يقترب بسرعة ،ومع
ذلك يظل من غير الواضح إلى حد كبير كيف قد تتوالى خطوات الخروج
الفعلية ،وقريبا لن يكون هناك سبيل لتجنب اتخاذ القرار .هذا يعني أن
الوقت حان ،بعد عامين ونصف العام من االنجراف واالنتقادات العنيفة،
لكي يبدأ أولئك على جانبي مناقشة الخروج من االتحاد األوروبي في
المملكة المتحدة في تحري الصدق والنزاهة.
على الرغم من االتفاق الــذي أبرمته رئيسة وزراء المملكة المتحدة
تيريزا ماي مع االتحاد األوروبــي ،فإن احتماالت حصول االتفاق على
الموافقة البرلمانية بحلول الرابع عشر من يناير -الموعد النهائي الذي
حددته تيريزا ماي -تبدو ضئيلة للغاية ،على الرغم من الشهر اإلضافي
الذي أعطته لنفسها لمحاولة تحسين االحتماالت ،ولكن بدال من هذا،
يبدو على نحو متزايد أن المملكة المتحدة تتجه نحو االختيار بين
نقيضين كل منهما متطرف ومن المرجح أن ينطوي على استفتاء آخر.
يتلخص البديل األول -الذي يفضله عدد متزايد من أعضاء البرلمان
من حزب المحافظين الحاكم ،وإن لم يكن مفضال بشكل رسمي بعد من
ِق َبل المعارضة المتمثلة في حزب العمال -في عقد استفتاء ثان على
الخروج من االتحاد األوروبــي ،والفكرة هنا أن الناخبين في المملكة
المتحدة ،بعد أن شهدوا الفوضى السياسية والسلوكيات الطائشة
منذ استفتاء يونيو  2016الذي انتهى إلى فوز أنصار "الخروج" بفارق
ضئيل ( %51.9إلى  ،)%48.1ربما يقررون أنهم ال يريدون االستمرار
في عملية الخروج على اإلطالق ،ولكن بعيدا عن هذا ،تتلخص الفكرة
األعــرض في ضــرورة ســؤال الشعب مرة أخــرى إذا كان البرلمان وصل
إلى طريق مسدود.
الخيار الثاني األكثر تطرفا -الذي يفضله بعض األصوليين في حزب
المحافظين ،بمن في ذلك وزير الخارجية السابق بوريس جونسون -هو
الخروج "بال اتفاق" ،والذي بموجبه تخرج المملكة المتحدة من االتحاد
األوروبي في ظل الحد األدنى من الترتيبات القانونية إلدارة العالقات
في المستقبل ،وهم يزعمون أن هذا من شأنه أن يعطي المملكة المتحدة
الحيز الالزم لتبني أجندة إلغاء الضوابط التنظيمية التي يفضلونها
لتحرير الـســوق ،والتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة مع أمثال
الواليات المتحدة واليابان والصين.
ربما ال يزال من الممكن حصول المملكة المتحدة (أو باألحرى الساسة
البريطانيين) على حيز أكبر من الوقت لالستقرار على اختيار نهائي،
ولكن سواء توقفت الساعة أو لم تتوقف (على طريقة االتحاد األوروبي
العريقة) ،فيبدو من المرجح أن يقع االختيار على أحد هذه االختيارات
المتطرفة في نهاية المطاف.
من منظور أولئك الذين يدعون إلى عقد استفتاء جديد (وأنا منهم)
عـلــى أم ــل عـكــس ق ــرار ال ـخ ــروج ،ف ــإن الـصــراحــة تقتضي االع ـت ــراف بــأن
التصويت لــ"الـبـقــاء" ليس أمــرا مــؤكــدا على اإلط ــاق ،تماما كما كانت
الحال في المرة األولى .تشير نتائج استطالعات الرأي األخيرة إلى أن
ُ
أغلبية واضحة من الناخبين سيفضلون البقاء إذا ط ِلب منهم االختيار
بين البقاء في االتحاد األوروبــي أو الرحيل في إطار مثل هذا االتفاق
االنتقالي الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي.
بيد أن استطالعات الرأي هذه تعكس الفوضى السياسية الحالية،
حيث يعاني أنصار الـخــروج انقساما مــريــرا ،وقــد تتغير هــذه الحال،
وخــاصــة إذا ُر ِف ــض اتـفــاق مــاي بشكل قــاطــع ،وتمكنت جماعة أنصار
الخروج من التوحد حول خطة بديلة.
وت ــزداد الحاجة إلــى الـصــراحــة قــوة على الجانب المؤيد للخروج،
وينطوي هذا أيضا على عقد استفتاء قد تكون نتيجته الخسارة ،فسوف
يضطر المتشددون من أنصار الخروج إلى اإلقرار بأن تدابيرهم المفضلة

إسقاط القروض قبل
إسقاط المجلس

جوشوا كيتينغ*

ِبل إيموت*

عندما ُس ِئل جونسون ،في يونيو الفائت ،عن مخاوف قادة المال
واألعمال فيما يتصل بالخروج البريطاني ،قال "اللعنة على
األعمال" ،ولو تحرى الصدق واألمانة فإنه كان سيطبق الرفض
الفظ نفسه على أيرلندا الشمالية وأسكتلندا ،وآنذاك كان سيصبح
من الواضح على األقل أين يقف أنصار الخروج حقا.
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زوايا ورؤى

قد تفضي إلى انهيار المملكة المتحدة ،مع اختيار أيرلندا الشمالية ،في
استفتاء ،االنضمام إلى جمهورية أيرلندا.
يتمثل أكبر اعتراض من جانب أنصار الخروج على اتفاق تيريزا ماي في
أنه يشمل ضمانة ،تعرف باسم "السناد الداعم" ،بأن تبذل المملكة المتحدة
قصارى جهدها لضمان عدم إعادة فرض الضوابط الحدودية المادية على
الخط الحدودي الــذي يمتد  300ميل بين أيرلندا الشمالية وجمهورية
أيرلندا ،ولكي ينجح هذا في الممارسة العملية ،فالبد أن تحافظ بريطانيا
بعد الخروج على ضوابطها التنظيمية في ما يتصل بالسلع والمنتجات
الزراعية ،ناهيك عن تعريفاتها التجارية ،التي تتماشى بشكل وثيق مع
نظيراتها في االتحاد األوروبي .ومع ذلك فإن الجائزة الحقيقية التي ينالها
المتشددون من أنصار الخروج تتمثل باستعادة سلطة المملكة المتحدة
في ما يتصل بوضع القواعد التي تراها مناسبة.
منذ استفتاء  ،2016كانت المناقشة حول الحدود األيرلندية مكبوتة،
بفعل سلسلة من التخيالت واألوهــام ،مثل إيجاد حل
وجــرى تشويهها ِ
تكنولوجي يحافظ على الحدود بال أي احتكاكات نسبيا ،أو حمل كل من
االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة ،بشكل أو بآخر ،على العمل كوكيل
جمركي لآلخر ،لكن الحد من الضوابط الحدودية ليس كافيا .ففي عام
 ،1998أفلتت أيرلندا الشمالية من حــرب أهلية دامــت ثالثين عاما ،بعد
وفاة أكثر من ثالثة آالف إنسان .وللحفاظ على سالم ال يزال هشا ،يجب أال
تكون هناك أي حدود على اإلطالق ،وهو اختبار بالغ القسوة ولم تتمكن
أي من الحلول المفترضة اجتيازه.
إذا لم يكن المتشددون من أنصار الخروج على استعداد للقيام بكل ما
يلزم للحفاظ على حدود بال احتكاكات مع االتحاد األوروبي في أيرلندا،
فيجب عليهم أن يعترفوا بــالـعــوا قــب المحتملة ،فـســوف تـكــون أيرلندا
الشمالية راغبة في االختيار ،في إطــار استفتاء ،بين البقاء في المملكة
المتحدة أو الوحدة مع جمهورية أيرلندا ،وهي عضو في االتحاد األوروبي.
ومثل هذه الخطوة مسموح بها بموجب اتفاق الجمعة الحزينة في
عام  ،1998الذي أنهى الحرب األهلية وتضمن وعدا من المملكة المتحدة
وأيرلندا واالتحاد األوروبي باإلبقاء على الضوابط التنظيمية متماثلة في
مختلف أنحاء أيرلندا .والواقع أن هذا االتفاق يترك احتمال إعادة توحيد
أيرلندا مفتوحا ،إذا قررت الغالبية في كل من أيرلندا الشمالية وجمهورية
أيرلندا ،في إطار استفتاء ،أن هذا هو مرادها.
في عام  ،2016صوتت أيرلندا الشمالية بفارق واضح ( %56إلى )%44
البقاء في االتحاد األوروبي ،ورغم أن حكومة األقلية المحافظة تلقى الدعم
من جانب أعضاء البرلمان العشرة الذين يمثلون حزب االتحاد الديمقراطي
الذي يدعم الخروج البريطاني في أيرلندا الشمالية ،فإن أغلبية أكبر من
الناخبين في أيرلندا الشمالية ربما يختارون االتحاد األوروبي اليوم.
وعلى هذا فإن أنصار الخروج الصادقين البد أن يعترفوا بأن مغادرة
االتحاد األوروبي بشروطهم ربما تؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة ،ومن
شبه المؤكد أن إعادة توحيد أيرلندا من شأنها أن تجعل االستفتاء على
االستقالل في اسكتلندا خيارا ال يقاوم ،وإن كان من المستحيل معرفة
إلى أي طريق قد يفضي.
فــي يــونـيــو الـفــائــت ،عـنــدمــا ُسـ ِـئــل جــونـســون عــن م ـخــاوف ق ــادة الـمــال
واألعمال فيما يتصل بالخروج البريطاني ،قال في تصريح شائن "اللعنة
على األعمال" ،ولو تحرى الصدق واألمانة ،فإنه كان سيطبق الرفض الفظ
نفسه على أيرلندا الشمالية وأسكتلندا ،وآنذاك كان سيصبح من الواضح
على األقل أين يقف أنصار الخروج حقا.
* رئيس تحرير مجلة "ذي إيكونوميست" ،وهو مؤلف كتاب
"مصير الغرب".
«بروجيكت سنديكيت »2019 ،باالتفاق مع «الجريدة»

رغم اتفاق تيريزا ماي مع االتحاد
األوروبي فإن احتماالت حصوله على
الموافقة البرلمانية في  14يناير تبدو
ضئيلة

تعتمد توقعات  2019في أوروبا
باألساس على ثالثة عوامل :البريكسيت
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل،
ومساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون لتحقيق إصالحات في االتحاد
األوروبي ،وانتخابات البرلمان األوروبي
في مايو.
م ـ ــن ا ل ـ ـمـ ــؤ سـ ــف أن ع ـ ـ ــام  2018ل ـ ــن ي ــذ ك ــره
ال ـتــاريــخ عـلــى أن ــه ع ــام الـنـجــاحــات السياسية
والــدبـلــومــاسـيــة ،فــرغــم أن الـنـظــام العالمي بدأ
يتراجع منذ  ،2017أصبحت الظروف السياسية
العالمية فوضوية وسريعة التوتر وعدوانية
بكل ما في الكلمة من معنى ،وهذا الوصف ليس
اعتباطيا ،حيث إنــه األنسب لوصف الواليات
المتحدة األميركية بقيادة ترامب.
ومنذ يناير  ،2018عندما أعلنت إداة ترامب
ف ــرض ـه ــا ل ـل ـض ــرائ ــب ع ـل ــى األل ـ ـ ــواح الـشـمـسـيــة
ال ـم ـس ـتــوردة وآالت الـغـسـيــل ،ع ــرف ه ــذا الـعــام
"ح ــرب ــا ت ـج ــاري ــة" تـتـصــاعــد وت ـيــرت ـهــا ،أســاســا
وليس حصريا ،بين الواليات المتحدة األميركية
وال ـص ـيــن .وأث ـ ــرت ال ـخــافــات ب ـشــأن الـضــرائــب
القائمة على منظمة التجارة العالمية وعززت
ع ــدم الـثـقــة الـمـتـبــادلــة فــي ال ـعــاقــات الصينية
األميركية.
ومن جهتها ،ألغت الصين هذا العام ،حدود
الفترة الرئاسية ،مما سبب مخاوف من أن ما
يطلق عليه الحقبة الجديدة للرئيس شي جين
بـيـنــغ سـتـنـهــي ف ـتــرة ال ـق ـيــادة الـمـشـتــركــة الـتــي
أطلقتها إصالحات دينج شياو بينغ ،التي كانت
فــي الــوقــت نفسه إصــاحــا للعبادة الشخصية
لماو .وقد تكون هذه النقلة مؤشرا أيضا على
الـتـخـلــي عــن الـقـيــود الـتــي وضـعـهــا ديـنــغ على
السياسة الخارجية للعالمة التجارية.
ِّ كـمــا أن الــرئـيــس الــروســي فــاديـمـيــر بوتين
ُرشح من جديد في مارس ،ولم يفاجئ هذا أحدا،
وفي عهد بوتين بدأت روسيا تظهر من جديد
كقوة جيوسياسية ،ومع ذلك فإن اقتصادها راكد
جوهريا ،وهذا راجع إلى حد ما إلى اعتمادها
المفرط على الهيدروكربونات ،ونـظــرا لغياب
النمو اعتمد بوتين على السياسة الخارجية
لدعم شعبيته.
فعلى سبيل المثال رحب السكرتير الصحافي
لحملة بوتين بــرد الحكومة البريطانية على
الهجوم المشل لألعصاب على سيرغي ويوليا
سكريبال ،ألنه كان من الممكن أن يعبئ مؤيدي
بوتين اسـتـعــدادا لالنتخابات الــرئــاسـيــة ،وقد
يكون قرار الكرملين األخير بمحاصرة الموانئ
األوكرانية في بحر أزوف ،خطة لتعزيز نسبة
ق ـبــول بــوت ـيــن مـحـلـيــا م ــن ب ـيــن أه ـ ــداف أخ ــرى،
وال ـخ ـطــر اآلن يـكـمــن ف ــي أن ك ــا م ــن ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة وروس ـي ــا سـتـتــوقـفــان عن
تنفيذ معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة
ال ـم ــدى ،مـمــا يـشـكــل خـطــرا جــديــدا وقــويــا على
أوروبا بشكل خاص.
وبالتوازي مع هذه األحداث ،يواصل الشرق

األوس ـ ــط ت ــأدي ــة دور س ــاح ــة ح ــرب ألح ــد أكـثــر
ال ـن ــزاع ــات عـنـفــا ف ــي ال ـع ــال ــم ،ورغـ ــم أن تنظيم
الدولة مستمر في التراجع ،فإنه بعيد كل البعد
عــن الهزيمة -على خــاف مــا قــالــه تــرامــب -كما
أن حصيلة القتلى من جراء الحرب األهلية في
سورية تستمر في االرتفاع ،هذا باإلضافة إلى
أن خطورة الكارثة اإلنسانية في اليمن تتزايد،
رغم استئناف المفاوضات التي تعثرت في عام
 ،2016وتحقيقها على األقل لبعض التقدم .وفي
أفغانستان ،ما زالت الحرب التي تصنف بأطول
حــرب فــي تــاريــخ الــواليــات المتحدة األميركية
متواصلة ،ويقدر أن طالبان تسيطر على األقاليم
أك ـثــر مــن أي وق ــت م ـضــى ،وذل ــك مـنــذ اإلطــاحــة
بحكومتها في عام .2001
ورغم بعض التطورات التي عرفتها مؤخرا
الـ ـن ــزاع ــات ال ـت ــي ذك ــرت ـه ــا س ــاب ـق ــا ،فـ ــإن دعــائــم
السياسة العامة إلدارة ترامب في الشرق األوسط
بقيت كما هي في عــام  .2018وأكــدت الواليات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة دعـمـهــا لـمـحــور إســرائـيــل
والسعودية واإلم ــارات ،التي تعتبرها حصنا
ضد إيران ،وفي مايو نقلت إدارة ترامب السفارة
األميركية من إسرائيل إلى القدس ،وخالل الشهر
نفسه تخلت على االتفاق النووي مع إيران لعام
 ،2015وأص ـ ــدرت قـ ــرارا يـقـضــي ب ــإع ــادة فــرض
ضرائب خارج الدولة ،مما يعكس تزايد تسليح
الدوالر األميركي.
وعـ ــاوة عـلــى ه ــذا ،أظ ـهــر ت ــرام ــب بــوضــوح،
من خالل دعمه للحكومة السعودية بأن أقرب
الطرق إلى قلبه هي معاداة إيران وشراء األسلحة
األميركية ،وأسفرت سياسته الواسعة النطاق في
الشرق األوسط عن تعزيز المتعنتين العسكريين
فــي جميع أنـحــاء المنطقة ،وفــي الــواقــع دخلت
إســرائ ـيــل وإي ـ ــران ه ــذا ال ـعــام فــي أول مــواجـهــة
عسكرية مباشرة بينهما.
كما أن ترامب ساهم ،بطريقة أو بأخرى ،في
تصاعد الشعبوية عبر أنـحــاء الـعــالــم فــي عام
 ،2018فـفــي أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،أظـهــر الــرئـيــس
المكسيكي ،أندريس إيمانويل لوبيز أوبرادور
والرئيس المنتخب للبرازيل جايير بولسونارو
أن "الشعبوية" بإمكانها أن تشمل إيديولوجيات
مختلفة ،وفــي حين يــدعــي االث ـنــان معا أنهما
ُ
يمثالن "الشعب" ضد "النخبة" ،انتخب اليساري
أندريس لوبيز إلى حد ما لتوبيخ ترامب ،في
حين يعتمد بولسونارو قومية التيار اليميني
على طريقة تــرامــب ،ويتمتع بدعم العديد من
أفراد النخبة البرازيليين.
ويقول الفيلسوف الروسي ألكساندر دوجين،
ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر غ ــال ـب ــا أحـ ــد أهـ ــم إيــديــولــوج ـيــي
الكرملين ،أنه "على الشعبوية دمج قيم التيار
اليميني مع االشتراكية ،والعدالة االجتماعية
وم ـن ــاه ـض ــة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة" ،وي ـع ـت ـق ــد أن ه ــذه
"الشعبوية االندماجية" تتجلى بشكل ممتاز
في التحالف الحكومي الحالي إليطاليا ،الذي
يشمل حركة النجوم الخمسة المناهضة للنظام
التقليدي وحزب العصبة القومي.
وف ــي أك ـتــوبــر افـتـعـلــت الـحـكــومــة اإليـطــالـيــة
نــزاعــا مــع االت ـحــاد االوروبـ ــي (ال ــذي ق ــدم دعما
لحسن الحظ) من خالل اقتراح ميزانية تجاوزت
القوانين المالية لالتحاد االوروبي ،وبرر القادة
اإليطاليون سياساتهم باسم الـتــأويــل القديم

ل ــ"ال ـس ـي ــادة" ،ذاك الـ ــذي يـشـبــه ت ــأوي ــل مــؤيــدي
البريكسيت فــي المملكة المتحدة ،الــذي تدفع
اعتباطيته بمستقبل بريطانيا نحو المجهول.
ل ـق ــد ش ـه ــد ع ـ ــام  2018ب ـع ــض الـ ـتـ ـط ــورات
اإليجابية ،أكيد أن تهدئة التوتر بين الواليات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة وش ـم ــال ك ــوري ــا ،وزيـ ــادة
التقارب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية،
تطور ينبغي الترحيب به ،والكثير من الفضل
ي ــرج ــع إلـ ــى رئ ـي ــس ج ـن ــوب ك ــوري ــا مـ ــون جــاي
إن ،ال ــذي اسـتـغــل مـنــاسـبــة األل ـع ــاب األولـمـبـيــة
الشتوية في بيونغ تشانغ للتحدث مع رئيس
كوريا الشمالية كيم جونغ أون ،وينبغي أيضا
التنويه بدور ترامب في ربط عالقات دبلوماسية
أس ـفــرت عــن قمته الـتــاريـخـيــة مــع كـيــم ،رغ ــم أن
إدارت ــه ينبغي أن تحقق أكثر مــن تطور رمــزي
فــي مساعيها نحو نــزع األسلحة الـنــوويــة من
بينينزوال الكورية.
كما أن نتائج االنتخابات النصفية للواليات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة كــانــت خ ـبــرا س ــارا أيـضــا،
إذ تعني مراقبة الديمقراطيين في مجلس النواب
أنه ،ابتداء من يناير  ،2019ستخضع سياسات
ت ــرام ــب لـلـمــزيــد م ــن ال ـمــراق ـبــة ،كـمــا أن مجلس
الشيوخ الخاضع لمراقبة الجمهوريين عرف
تـطــورات تلقت ترحيبا ،حيث أصــدر المجلس
قـ ــرارا أن ـهــى بـمــوجـبــه دع ــم ال ــوالي ــات المتحدة
األمـيــركـيــة لـحــرب الـيـمــن ،وحـظــي ال ـقــرار بدعم
كال الحزبين.
وفي أوروبا تعتمد توقعات  2019باألساس
على ثــا ثــة عــوا مــل :البريكسيت والمستشارة
األل ـمــان ـيــة أنـجـيــا م ـيــركــل ،وم ـســاعــي الــرئـيــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون لتحقيق إصالحات
فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،وانـتـخــابــات الـبــرلـمــان
األوروبي في مايو ،وعلى كل حال نأمل أن يفوز
مؤيدو الديمقراطية وسيادة القانون واالندماج
األوروبي وتعددية األقطاب.
وبالنسبة إلى من هم ضد هذه المبادئ فقد
أمضوا عاما جيدا ،لكنهم مخطئون إن ظنوا أن
من يدعم هذه القيم فقدوا اإلرادة والقدرة على
زرع روح التعاون واالنسجام.
* زميل بارز في معهد بروكينز ورئيس
مركز  ESADEلالقتصاد العالمي والعلوم
الجيوسياسية.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

دعائم السياسة العامة
إلدارة ترامب في الشرق
األوسط بقيت كما هي
في عام 2018

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.176

5.402

٤.765

2.587 2.882 3.298

مراجعة جديدة لـ «فوتسي» في بورصة الكويت مارس المقبل
• تحمل سيولة قياسية استثنائية قيمتها  480مليون دوالر وسهم «الوطني» يستأثر بنحو  %59.3منها
• رؤية جديدة للتوزيعات النقدية المصرفية عن عام  2018للمحافظة على استمرارية االستثمارات األجنبية بأسهم البنوك
محمد اإلتربي

ارتفاع حجم المبلغ
اإلجمالي الذي كان
ً
ً
مقدرا سابقا إلى 1.5
مليار دوالر بزيادة
 %50عن التوقعات
السابقة

يشهد منتصف م ــارس المقبل
م ــراجـ ـع ــة جـ ــديـ ــدة ت ـح ـمــل سـيــولــة
مؤسسية إضــافـيــة بمبلغ قياسي
واستثنائي لسوق الكويت لألوراق
ال ـمــال ـيــة ت ـقــدر بـنـحــو  480مليون
دوالر ،ليرتفع حجم المبلغ اإلجمالي
ً
ً
الـ ــذي ك ــان مـ ـق ــدرا ســاب ـقــا إل ــى 1.5
مليار دوالر بزيادة  50في المئة عن
التوقعات السابقة.
ً
وعمليا مــع دخ ــول تلك المبالغ
التي يستأثر بنك الكويت الوطني
بمفرده بنحو  59.3في المئة منها
ت ـكــون ال ـم ـبــالــغ ال ـتــي تــدف ـقــت على
الـ ـب ــورص ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ب ـع ــد تــرقـيــة
"فوتسي"  1.5مليار دوالر في حين
تتوقع مصادر استثمارية ومالية
أن ترتفع تلك المبالغ مع منتصف
عام  2019إلى نحو  4مليارات دوالر
ً
خصوصا إذا ما تمت ترقية بورصة
الكويت إلــى مؤشر  ، MSCIمؤشر

مــورغــان التي تقدر حجم السيولة
التي ستتدفق نتيجة تلك الترقية
بنحو  2.5مليار دوالر ،وهي ترقية
ً
شـبــه مضمونة وف ـقــا للمراجعات
التي تمت مع هيئة أسواق المال قبل
أسابيع وتلبيتها كل المتطلبات.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن زي ـ ــادة

السيولة المتدفقة إلى سوق الكويت
ارتفعت أكثر نتيجة القرار التاريخي
ال ـ ـ ـ ــذي ات ـ ـخـ ــذتـ ــه وزارة الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة ب ـف ـتــح س ـق ــف هــامــش
تملك األجانب في البنوك الكويتية
ً
مـ ــن دون سـ ـق ــف ،إذ كـ ـ ــان م ـط ـل ـبــا
ً
اسـتــراتـيـجـيــا ،مـمــا يعكس الرغبة

الـكـبـيــرة فــي اقـتـنــاء أس ـهــم البنوك
ال ـتــي تـتـمـتــع ب ـمــراكــز مــال ـيــة قــويــة
ومطمئنة وتــوزيـعــاتـهــا مضمونة
ومجزية كعائد.
إلــى ذل ــك ،يمكن اإلشـ ــارة إلــى أن
البنك السيولة المنتظر استهدافها
سهم البنك الوطني تقارب ضعف

الـمـبــالــغ ال ـتــي دخ ـلــت فــي المرتين
الفائتتين في سبتمبر وديسمبر من
فوتسي والتي تبلغ نحو  160مليون
ً
دوالر تقريبا ،فيما سيولة مارس
الـمـقـبــل ت ـق ــدر بـنـحــو  285مـلـيــون
دوالر في أكبر حصة لسهم كويتي
مدرج ،مما يعكس الثقة الكبيرة في

نمو األرباح السنوية
في سياق متصل ،قالت مصادر
مصرفية ،إن أرباح البنوك القيادية
الـكـبــرى عــن الـعــام الـمــاضــي تحمل
ً
ً
نموا جيدا وأفضل بكثير ،متوقعة أن
تشهد التوزيعات تغيرات إيجابية
أفضل من السنوات الماضية.
وتوقعت المصادر أن تبدأ البنوك
ً
اعتبارا من األسبوع الجاري إرسال
البيانات المالية مرفقة بالتقارير
التفصيلية الـمـطـلــوبــة إل ــى البنك
المركزي للحصول على موافقاته
الرسمية تمهيدا لإلعالن.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن الـمـخـصـصــات
سيحددها التطبيق الجديد للمعيار
 9إض ــاف ــة إل ــى رؤيـ ــة ب ـنــك الـكــويــت
المركزي بشأن المخصصات العامة
والتحوطية االحـتــرازيــة لكنها في
ً
المجمل لم تعد تشكل عبئا السيما
في ضوء المبالغ القياسية المكونة
منذ بداية األزمة المالية ناهيك عن
التحفظ الشديد ،الذي باتت تبديه
البنوك أثناء المنح وانتقاء العمالء

تقديرات «فوتسي» لألسهم الكويتية
ً
ووفقا للتقديرات حول توزيع المبالغ المرتقبة التي تقدر بنحو
 480مليون دوالر فهي كالتالي:
 1بنك الكويت الوطني  285مليون دوالر
« 2األهلي المتحد  -البحرين»  98مليون دوالر
 3بنك الخليج  46مليون دوالر
 4بنك برقان  23مليون دوالر
« 5بيتك»  14مليون دوالر
« 6المتكاملة»  14مليون دوالر

استقرار الدوالر
وارتفاع اليورو
واإلسترليني
اسـ ـتـ ـق ــر سـ ـع ــر ص ــرف
ال ـ ــدوالر مـقــابــل الــدي ـنــار،
أمس ،عند مستوى 0.303
دينار ،فيما ارتفع اليورو
إلى مستوى  0.346دينار،
م ـقــارنــة بــأس ـعــار صــرف
أمس األول.
وقـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي فـ ـ ــي ن ـش ــرت ــه
الـ ـي ــومـ ـي ــة عـ ـل ــى م ــوق ـع ــه
اإللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،إن
سـ ـ ـع ـ ــر ص ـ ـ ـ ــرف الـ ـجـ ـنـ ـي ــه
اإلسـتــرلـيـنــي ارت ـف ــع إلــى
م ـس ـتــوى  0.386دي ـن ــار،
فــي حـيــن اسـتـقــر الـفــرنــك
السويسري عند مستوى
 0.307دينار ،فيما استقر
ال ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ـ ــي ع ـن ــد
مستوى  0.002دينار دون
تغيير.

سيولة البورصة تواصل ارتفاعها إلى  32.4مليون دينار
مكاسب مستمرة للمؤشرات وصعود في تعامالت السوق الرئيسي
●

علي العنزي

سجلت ال ـمــؤشــرات الــرئـيـسـيــة الثالثة
ً
لـبــورصــة الـكــويــت أرب ــاح ــا فــي تـعــامــات،
أمس ،إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة
 0.36في المئة تعادل  18.49نقطة ليقفل
على مستوى  5176.85نقطة وسط سيولة
بلغت  32.4مـلـيــون د ي ـنــار ،بكمية أسهم
متداولة بلغت  213.5مليون سهم ،نفذت
من خــال  6221صفقة ،كذلك ربــح مؤشر
الـســوق األول بنسبة  0.47فــي المئة هي
 25.23نقطة لتقفل على مستوى 5402.64
نقطة بسيولة بلغت  24.1مليون دينار
وبكمية أسهم متداولة بلغت  70.5مليون
س ـهــم ن ـف ــذت ع ـبــر  2184ص ـف ـقــة ،وكــذلــك
نما مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13
في المئة تساوي  6.08نقاط ليقفل على
مـسـتــوى  4765.84نـقـطــة بـسـيــولــة بلغت
 8.3ماليين ديـنــار بكمية أسهم متداولة
بلغت  142.9مليون سهم نفذت من خالل
 4037صفقة.

انتعاشة 2019
للجلسة الــراب ـعــة عـلــى الـتــوالــي،
والـثــانـيــة لـهــذا األس ـبــوع استمرت
عمليات ال ـشــراء وبـسـيــولــة ترتفع
ً
ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ج ـل ـس ــة ب ـع ــد األخـ ـ ــرى
سـ ــواء ع ـلــى مــؤشــر ال ـس ــوق األول
الـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـ ـه ـ ــدت كـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن أس ـه ـم ــه

البنك الوطني ومستقبل أداء السهم
وعوائده.
وكان السوق الكويتي حقق نقلة
نوعية كبيرة منذ ترقيته على مؤشر
فوتسي إذ إن السيولة المتدفقة هي
سيولة مؤسسية استثمارية ألهداف
طويلة األجل لذلك تستهدف األسهم
الثقيلة في البورصة.

ارتـفــاعــات وبلغت أعلى مستوياتها هذا
العام مرة أخرى ،وكان أبرزها سهم البنك
ً
الوطني الذي المس  850فلسا وهي أعلى
ً
ً
مستوياته ،كذلك سجل بيتك نموا كبيرا
ً
ً
ً
أي ـضــا وبـلــغ  630فـلـســا تـقــريـبــا ،وربـحــت
أكثر من نصف أسهم السوق األول بنسب
واض ـحــة لـتـهــدي ال ـلــون األخ ـضــر لمؤشر
السوق األول.
بينما في السوق الرئيسي كان الوضع
ً
مـخـتـلـفــا وزادت الـسـيــولــة بـشـكــل واض ــح
ً
وسجلت ارتفاعا إلى مستويات  8ماليين
دي ـن ــار ،وك ــان الـفـضــل لـسـهــم اع ـيــان الــذي
تداول باكثر من  1.5مليون دينار وبكمية
أسهم هي األكبر بلغت  38.8مليون سهم،
ك ـمــا ارت ـف ـع ــت األس ـه ــم الـنـشـيـطــة الـثــاثــة
األب ـ ــرز إض ــاف ــة إل ــى أع ـي ــان س ـهــم مـشــاعــر
وسهم عـقــارات الكويت ،في حين استقر
"ب ـت ــروغ ـل ــف" وت ــراج ــع ال ـت ـج ــاريــة وكــذلــك
سفن من األسهم الثالثة األفضل من حيث
السيولة.
ً
ً
وإج ـم ــاال ك ــان ال ـلــون األخ ـضــر واضـحــا
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـمــؤشــريــن ل ـكــن م ــال إلــى
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول ب ــدرج ــة أك ـب ــر ألنــه
قارب نصف نقطة مئوية ،لتنتهي الجلسة
خضراء على مستوى المؤشرات الثالثة
وللجلسة الرابعة على التوالي بمثل هذه
اإليجابية لتسجل أفضل بداية عام جديد
منذ فترة طويلة.
ً
خليجيا ،سجلت مؤشرات دول مجلس
ً
الـتـعــاون الخليجي المالية ارتـفــاعــا آخر

وات ـج ـهــت إل ــى تـحـقـيــق مـكــاســب الجلسة
الثانية على التوالي بعد أن ارتفعت أسعار
الـنـفــط خ ــال بــدايــة تعامالتها أم ــس ،في
األسواق اآلسيوية بنسبة فاقت  2في المئة،
ً
لـتــدفــع ب ــاألس ــواق الـخـلـيـجـيــة خـصــوصــا
مؤشر تاسي السعودي الذي ربح أكثر من
 1في المئة واخترق حاجز  8آالف نقطة،
كما ربح مؤشر السوق القطري وانضم إلى
"تاسي" من حيث المكاسب الكبيرة ،وكانت
بقية األسواق على ارتفاعات متفاوتة.

أداء القطاعات
اسـتـمــر أداء الـقـطــاعــات بـتـلــون باللون
األخضر إذ ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات
هي خدمات مالية بـ  10.4نقاط واتصاالت
بـ  4.5نقاط وسلع استهالكية بـ  4.4نقاط
وب ـن ــوك ب ـ ـ  4.2ن ـق ــاط ومـ ـ ــواد أس ــاس ـي ــة بـ
 2.7نـقـطــة وصـنــاعــة بـ ـ  1.8نـقـطــة ،بينما
انـخـفـضــت م ــؤش ــرات ثــاثــة قـطــاعــات هي
تأمين بـ  6.3نقاط وخدمات استهالكية بـ
 5.1نقاط وعقار بـ  0.62نقطة ،واستقرت
مؤشرات أربعة قطاعات هي تكنولوجيا
والـنـفــط وال ـغــاز ومـنــافــع ورعــايــة صحية
وبقيت دون تغير.
وتـ ـص ــدر س ـهــم وط ـن ــي قــائ ـمــة األس ـهــم
األكثر قيمة إذ بلغت تداوالته  5.2ماليين
دي ـنــار وبــارت ـفــاع بنسبة  0.47فــي المئة
ت ــاه سـهــم خليج ب ب ـتــداول  4.3ماليين
دي ـنــار بــارتـفــاع بنسبة  2.3فــي الـمـئــة ثم

سهم أهلي متحد بتداول  4ماليين دينار
ً
وبنمو بنسبة  0.96في المئة ورابعا سهم
بيتك بتداول  2.5مليون دينار وبارتفاع
ً
بنسبة  0.16فــي المئة وأخـيــرا سهم زين
ً
بتداول  1.9مليون دينار ومرتفعا بنسبة
 0.85في المئة.
ومــن حيث قائمة األسـهــم األكـثــر كمية
ً
جاء أوال سهم أعيان إذ تداول بكمية بلغت
 38.8مليون سهم وبارتفاع بنسبة  3.5في
ً
المئة وجاء ثانيا سهم أهلي متحد بتداول
 19مليون سهم بارتفاع بنسبة  0.96في
ً
المئة ،وجــاء ثالثا سهم خليج ب بتداول
 16.6مليون سهم وبارتفاع بنسبة  2.3في
ً
المئة وجاء رابعا سهم مشاعر بتداول 13
مليون سهم وبنمو بنسبة  5.4في المئة،
ً
وجاء خامسا سهم عقارات ك بتداول 9.8
ماليين سهم وبارتفاع بنسبة  3في المئة.
ً
وتـصــدر قائمة األسـهــم األكـثــر ارتفاعا
سـهــم تـمـكـيــن إذ ارت ـف ــع بـنـسـبــة  18.6في
المئة تاله سهم مواشي بنسبة  11.1في
المئة ثم سهم أسمنت أبيض بنسبة 9.5
ً
في المئة ورابعا سهم استثمارات بنسبة
ً
 7.1في المئة وأخيرا سهم االثمار بنسبة
 6في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم أولى
تكافل إذ انخفض بنسبة  9.9في المئة تاله
سهم أرجان بنسبة  8.8في المئة ثم سهم
ً
قيوين أ بنسبة  6.6في المئة ،ورابعا سهم
ً
وثــاق بنسبة  5.3في المئة ،وأخيرا سهم
وطنية م ب بنسبة  5في المئة.

والتأكد من قــدرة العميل وكفاءته
على االل ـتــزام فــي ال ـســداد أو إعــادة
األموال في كل األحوال التي تواجه
العميل.
ً
كـ ـم ــا أن كـ ـثـ ـي ــرا مـ ــن الـ ـش ــرك ــات
ً
ال ـمــأزومــة ال ـتــي كــانــت تـمـثــل عبئا
ً
كبيرا على مخصصات البنوك تمت
ً
معالجتها والـتـخـلــص منها كليا
ما بين تسوية وشطب ،بالتالي تم
تنظيف الميزانيات وبعضها وصل
إلى مستويات أفضل مما قبل األزمة
المالية.
وم ــن المنتظر بحسب مـصــادر
مصرفية أن تكون التوزيعات مجزية
وأف ـ ـضـ ــل مـ ــن م ـس ـت ــوي ــات األع ـ ـ ــوام
ً
الماضية خصوصا أن العام الماضي
ش ـهــد دخ ـ ــول اس ـت ـث ـم ــارات كـبـيــرة
بعد ترقية البورصة ضمن مؤشر
فوتسي ،إذ إن معظم السيولة التي
دخـلــت ال ـســوق تــركــزت عـلــى أسهم
قطاع البنوك التي تصنف كأفضل
استثمار من ناحية األداء والعوائد
السوقية أو العائد على االستثمار.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون لـ ـمـ ـج ــال ــس إدارات
البنوك رؤية بالتنسيق مع الجهات
الرقابية للمحافظة على استمرارية
االستثمارات األجنبية التي دخلت
للسوق من بوابة البنوك ،بالتالي
ستكون هناك تحسنات وانفراجة
ف ــي ال ـتــوزي ـعــات الـنـقــديــة أك ـثــر من
المنحة ،التي ستستمر بنسب أقل
بعد الزيادات التي أجرتها البنوك
على رؤوس أموالها.

«الصناعة» لـمستثمري القسائم:
أبلغونا بأي تغيير
قبل بداية السنة المالية الجديدة
● جراح الناصر
كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان الهيئة العامة للصناعة ستقوم
عبر الفرق التفتيشية برصد جميع التجاوزات والتعديات في القسائم
الخدمية والتجارية بمناطقها الصناعية التابعة لها خالل السنة المالية
الـجــديــدة ،مشيرة الــى انها لــن تسمح بتجاوز تلك القسائم للمساحات
المسجلة لديها في قاعدة بياناتها دون الرجوع إليها.
وذك ــرت الـمـصــادر أن الهيئة نبهت عـلــى مستثمري وم ــاك القسائم
الخدمية والتجارية في منطقة الشويخ والــري واألحـمــدي والفحيحيل
رسميا في حال حدوث أي تغيير
والشرق بضرورة مراجعتها وإبالغها
ً
في نوعية االستغالل يطرأ على القسائم التابعة لهم في حينها ،وذلك
قبل بداية السنة المالية الجديدة ،وإال فستقوم بتطبيق قاعدة البيانات
المتوافرة لديها الحتساب القيمة االيجارية المستحقة على تلك القسائم
الواقعة في تلك المناطق .وبينت انه في حال عدم إبــاغ الهيئة فسيتم
تطبيق العقوبات الجزائية واالدارية على المخالفين ،مشيرة الى ان الفرق
التابعة للهيئة ستقوم بمتابعة كل تلك القسائم وسيتم انذارها مدة زمنية،
ومن ثم االغالق وسحب الترخيص.

«المركزي» :سندات وتورق
بـ  240مليون دينار
أع ـلــن ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
تخصيص إصدار سندات وتورق
بقيمة إجمالية بلغت  240مليون
دينار ( 792مليون دوالر).
وقـ ـ ــال "ال ـ ـمـ ــركـ ــزي" ،ف ــي ب ـيــان
ل ــ"ك ــون ــا" ،إن م ــدة أج ــل اإلصـ ــدار

ستة أشهر ،بمعدل عائد 3.125
في المئة.
وك ـ ـ ــان آخـ ـ ــر إص ـ ـ ـ ــدار سـ ـن ــدات
وتـ ـ ـ ـ ــورق لـ ـ ــ"الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي" ف ـ ــي 24
ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي ،بـقـيـمــة 200
مليون دينار ( 660مليون دوالر).

أخبار الشركات
«المعادن» تقر تصفية شركات تابعة في األردن وسورية
واف ــق مجلس إدارة شــركــة الـمـعــادن والـصـنــاعــات التحويلية ،على تصفية
شركات تابعة للمجموعة في المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية العربية
السورية .وقالت "المعادن" ،إن المجلس وافق على تصفية ثالث شركات تابعة
في األردن ،وإلغاء تراخيص جميع الشركات التابعة لشركة المعادن والصناعات
التحويلية في األردن وشطبها من السجل وإعدام أرصدتها المالية ،كذلك تصفية
شركة المعادن والصناعات التحويلية المحدودة المسؤولية في سورية ،وإلغاء
تراخيص جميع الشركات التابعة لشركة المعادن والصناعات التحويلية في
سورية وشطبها من السجل التجاري.

 102ألف دينار أرباح «أعيان» من بيع عقار
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة أعـ ـ ـي ـ ــان لـ ــإجـ ــارة
واالس ـت ـث ـمــار ق ـيــام إحـ ــدى شــركــاتـهــا
التابعة والمملوكة بنسبة  100في
ال ـم ـئ ــة ،ب ـب ـيــع ع ـق ــار ف ــي مـنـطـقــة أبــو
ف ـط ـيــرة بـقـيـمــة  1.15م ـل ـيــون دي ـن ــار.

وقالت «أعيان» ،إن األربــاح الصافية،
التي حققتها المجموعة الناتجة من
الـبـيــع تـبـلــغ  102أل ــف دي ـن ــار ،ســوف
يظهر أثرها المالي ضمن نتائج الربع
األول من .2019

«كفيك» :ترقية السنان
أفــادت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار بترقية عبدالله السنان
لمنصب رئيس القطاع التنفيذي  -االلتزام الرابي ومكافحة غسل األموال،
ً
اعتبارا من .2019/1/1

«هيئة األسواق» :إلغاء ترخيص صندوق المركز «مينا اإلسالمي» وشطبه
ذك ـ ــرت ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ،أنـ ــه بعد
االطالع على القانون رقم ( )7لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أســواق المال وتنظيم
نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية
وتـعــديــاتـهـمــا ،وب ـنــاء عـلــى طـلــب مصفي

الـ ـصـ ـن ــدوق إلـ ـغ ــاء ت ــرخ ـي ــص ال ـص ـن ــدوق
وشطبه من سجل الصناديق لــدى هيئة
ً
وبناء على القرار رقم ()149
أسواق المال،
ل ـس ـنــة  2018بـ ـش ــأن ت ـع ــدي ــل صــاح ـيــات
االعـتـمــاد الـنـهــائــي إلجـ ــراءات عـمــل قطاع

اإلش ــراف الـصــادر بتاريخ ، 2018/11/25
تقرر إلغاء ترخيص صندوق المركز «مينا
اإلسالمي» وشطبه من سجل الصناديق
لدى هيئة أسواق المال.

 ...وترخص لـ «الوطني لالستثمار» تسويق  15مليون وحدة من صندوق اإلجارة والتمويل
أقــرت هيئة أســواق المال الترخيص لشركة الوطني لالستثمار
بتسويق  15مليون وحدة من صندوق اإلجارة والتمويل اإلسالمي
ً
ً
الثاني عشر المحدود تسويقا خاصا داخــل الكويت والمنشأ في
جزر الكايمان ،وأن يكون سعر العرض  10دوالرات أميركية للوحدة
الواحدة إضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ  2.25في المئة تدفع مرة
واحدة عند االكتتاب.
وقضى القرار بأن يتم طرح الوحدات ،التي سيتم تسويقها داخل
الكويت للعمالء المحترفين فقط حسب النص ال ــوارد في الكتاب
األول (التعريفات) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة 2010
بـشــأن إنـشــاء هيئة أس ــواق الـمــال وتنظيم نـشــاط األوراق المالية
وتعديالتهما ،وتكون الجهات التي تتلقى طلبات االشـتــراك هي:
شركة الوطني لالستثمار ،وبنك الكويت الوطني ،وبنك بوبيان،
وشركة بوبيان كابيتال لالستثمار ،ونص القرار في مادته الثانية
على أن أهداف نظام االستثمار الجماعي ً
بناء على ما ورد في نشرة
االكتتاب ،في حين نصت المادة الثالثة على أن مدة رخصة التسويق

ً
سنة قابلة للتجديد سنويا من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد
سداد الرسوم المقررة ،ونصت المادة الرابعة على أن تدفع الرسوم
المقررة خالل شهر من تاريخ صدور هذا القرار ،وفي حالة التخلف
عن دفع الرسوم خالل المدة المحددة ،اعتبر القرار كأن لم يكن.
يذكر أن قرار هيئة األسواق جاء بعد االطالع على القانون رقم ()7
لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق
المالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما ،وعقد التأسيس والنظام
األساسي لشركة الوطني لالستثمار وعلى االتفاقية المبرمة بين
ممثل نظام االستثمار الجماعي شركة دبليو سي بي انفستمنتس
أل بــي –  WCP Investments LPومــديــر التسويق شــركــة الوطني
لالستثمار ،وبناء على طلب شركة الوطني لالستثمار للقيام بعملية
التسويق الخاص لصندوق اإلجارة والتمويل اإلسالمي الثاني عشر
المحدود داخل الكويت المؤرخ  2018/12/20وبناء على القرار رقم
( )149لسنة  2018بشأن تعديل صالحيات االعتماد النهائي إلجراءات
عمل قطاع اإلشراف الصادر بتاريخ .2018/11/25

«الصناعات الوطنية» :ال جديد حول صفقة «كراتشي»
ً
قالت شركة الصناعات الوطنية ،ردا على استفسار هيئة أسواق المال
حول مانشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس األول ،حول صفقة كهرباء
كراتشي وشركة أبراج كابيتال ،إنه ال توجد أي معلومات جوهرية يتوجب
عليها اإلفصاح عنها ،وال يوجد ما يوجب عليها اإلفصاح ،وأن المجموعة
ستقوم باإلفصاح في حال وجود أي معلومات جوهرية.

«السكب» توافق على استقالة «الخير»
وافق مجلس إدارة شركة السكب
الكويتية على اال سـتـقــا لــة المقدمة
مــن شــركــة الخير الوطنية لألسهم

والعقارات ،وممثلها فيصل الخرافي
من عضوية مجلس إدارة الشركة.

«صرفية» :إعادة الجمعية العامة العادية وغير العادية
أقر مجلس إدارة الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية إعادة الجمعية
العمومية العادية وغير العادية في وقت الحق يتم تحديده بعد أخذ موافقة
جميع الجهات الحكومية والرقابية ،بعدما رفضت وزارة التجارة والصناعة
اعتماد محضري الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدين في 2018/12/3
بسبب عدم وجود الصحف الجنائية لبعض المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة
 ،ووجود بعض التعديالت على جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير
العادية من هيئة أســواق المال لم ترد في صباح نفس يوم انعقاد الجمعية
العادية وغير العادية .ورفضت وزارة التجارة والصناعة اعتماد محضر االجتماع
الختالف بنود جدولي األعمال بعد تعديالت هيئة أسواق المال عن جدولي
األعمال المعتمدين من وزارة التجارة والصناعة.
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إعداد :أشرف عجمي
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نستقبل اراء كم بشان صفحات «الجريدة» النفطية على البريد اإللكتروني a.ajami@aljarida.com

البلوشي لـ ةديرجلا  3125 :مليون قدم 3قدرة
«البترول الوطنية» من الغاز بعد تشغيل الخط الخامس
•

« 428مليون دينار كلفة المشروع والقطاع الخاص يشارك بـ  %20من القيمة اإلجمالية»
أكد مدير دائرة المشاريع في شركة البترول
المهندس خالد البلوشي،
الوطنية الكويتية ً
أن الشركة تعكف حاليا على إتمام إنشاء خط

المشروع جزء
من خطة
تنموية لزيادة
إنتاج الغاز
في البالد

الغاز الخامس الذي يتوافق مع خطة الشركة
للتوسع في المشتقات المربحة والمتوافقة
مع طلب السوق العالمي ومواصفاته البيئية.

• بداية ...هل يمكن أن تعطينا
نـ ـب ــذة عـ ــن م ـ ـشـ ــروع خـ ــط ال ـغ ــاز
ال ـ ـخـ ــامـ ــس وأه ـ ـ ــداف ـ ـ ــه وأس ـ ـبـ ــاب
اختياره ضمن مشاريع الشركة؟
 يـعــد م ـش ــروع وحـ ــدة إســالــةال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ال ـ ـخـ ــامـ ــس ث ـ ــان ـ ــي أكـ ـب ــر
مشروع لشركة البترول الوطنية
الكويتية ،وهــو عـبــارة عــن بناء
وحــدة جديدة في مصفاة ميناء
األحمدي لمعالجة الغاز الطبيعي
ال ـم ـن ـت ــج مـ ــن الـ ـحـ ـق ــول ال ـتــاب ـعــة
ل ـل ـش ــرك ــة ال ــزمـ ـيـ ـل ــة ش ــرك ــة نـفــط
ال ـكــويــت ،بـقـيـمــة إجـمــالـيــة تبلغ
 428مليون دينار ،وتقع الوحدة

الـجــديــدة جـنــوب مـصـفــاة ميناء
األحمدي بجوار الوحدة الرابعة.
والـشــركــة لديها أربــع وحــدات
إلس ــال ــة الـ ـغ ــاز ب ـم ـص ـفــاة مـيـنــاء
األحمدي تقدر طاقتها اإلنتاجية
اإلج ـمــال ـيــة ب ـ ـ ــ 2320م ـل ـيــون قــدم
مكعبة قـيــاســي مــن ال ـغــاز و226
ألف برميل من المكثفات ،لتصبح
ال ـق ــدرة االجـمــالـيــة لـلـشــركــة بعد
تشغيل الوحدة الخامسة 3125
مـلـيــون ق ــدم مـكـعـبــة قـيــاســي من
الـ ـ ـغ ـ ــاز و 332ألـ ـ ــف ب ــرمـ ـي ــل مــن
الـ ـمـ ـكـ ـثـ ـف ــات ،وي ـ ـعـ ــد الـ ـمـ ـش ــروع
ً
أيضا جزء ا من الخطة التنموية

وأضاف البلوشي ،في لقاء مع «الجريدة» ،أن هذا
المشروع سيضيف  805ماليين قدم مكعبة
من الغاز لتصبح القدرة اإلجمالية لمصنع الغاز
لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،السـ ـيـ ـم ــا م ـ ــع ت ــزاي ــد
إنـتــاج الـغــاز فــي الكويت حاليا،
والمتوقع أن يزيد بصورة أكبر
مستقبال.
• مـ ــا الـ ـ ـم ـ ــردود االقـ ـتـ ـص ــادي
والـبـيـئــي الـمـتــوقــع عـنــد تشغيل
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع؟ ومـ ـ ــا الـ ـع ــائ ــد عـلــى
«البترول الوطنية» منه؟
 وح ـ ـ ــدات إس ــال ــة الـ ـغ ــاز وم ــاتنتجه مــن مـشـتـقــات غــازيــة من
أربح المنتجات للشركة وأفضلها
من الناحية البيئية ،ولذلك فإن
ت ـش ـغ ـيــل هـ ــذه الـ ــوحـ ــدة ي ـتــوافــق
م ــع خ ـطــة ال ـش ــرك ــة ل ـل ـتــوســع في
المشتقات المربحة والمتوافقة
م ـ ـ ــع طـ ـ ـل ـ ــب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق الـ ـع ــالـ ـم ــي
ومواصفاته البيئية ،خاصة مع
الزيادة المتوقعة في انتاج الغاز
من حقول الكويت النفطية ،هذا
إضــافــة إل ــى الـتــوســع فــي توفير
ف ـ ـ ــرص عـ ـم ــل م ـن ـت ـج ــة ل ـل ـع ـمــالــة
الوطنية.

الوقود البيئي
• ه ــل ه ـنــاك ت ــراب ــط بـيــن هــذا
المشروع ومشروع الوقود البيئي
ووحــدات أخــرى بالمصفاة ،وما
طبيعة هذا الترابط؟
 ال ــوح ــدة مــرتـبـطــة بـمـشــروعالـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــود ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي ف ـ ـ ــي ب ـع ــض

ً
البلوشي متحدثا للزميل أشرف عجمي

النفط يرتفع بدعم محادثات
أميركية  -صينية وتخفيضات لإلمدادات
قفزت أسعار النفط بأكثر من  1.5في المئة ،أمس ،مدفوعة بحالة
ُ
من التفاؤل ،بأن محادثات تعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب
التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،فيما تلقى الخام أيضا
دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين .وبحلول
الساعة  6:35بتوقيت غرينتش ،بلغت العقود اآلجلة لخام القياس
العالمي برنت  57.93دوالرا للبرميل ،مرتفعة  87سنتا أو  1.5في
المئة ،مقارنة باإلغالق السابق.
وبلغت العقود اآلجلة لخام غــرب تكساس الوسيط األميركي
 48.76دوالرا للبرميل ،بزيادة قدرها  80سنتا أو  1.7في المئة.
وشهدت أسواق المال موجة صعود ،بفضل توقعات بأن تؤدي
مفاوضات تجارية مباشرة بين مندوبين من واشنطن وبكين ،تبدأ
اليوم ،إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
متنام منذ
ودخلت الواليات المتحدة والصين في خالف تجاري
ٍ
مطلع  ،2018وزادت كل منهما رسوم االستيراد على سلع األخرى.
ويؤثر الخالف سلبا على النمو االقتصادي.
وقال «غولدمان ساكس» ،في مذكرة ،أمس ،إنه خفض توقعاته
لمتوسط سعر خــام بــرنــت لـعــام  2019مــن  70إلــى  62.50دوالرا
للبرميل ،بسبب «أقوى عوامل معاكسة متعلقة باالقتصاد الكلي
منذ .»2015
وكان «جيه .بي مورغان» ،قال في مذكرة األسبوع الماضي ،إن
«وتيرة النمو العالمي البالغة ثالثة في المئة التي نتوقعها للربعين
القادمين تشكل تحديا بصفة متزايدة ،على ما يبدو».

 3125مليون قدم ،إلى جانب  106آالف برميل
من المكثفات ،لتصبح القدرة  332ألف برميل...
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـي ـ ـكـ ــان ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــة
والكهربائية لتحقيق استفادة
ق ـ ـصـ ــوى م ـ ــن ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـك ــري ــر
واسـ ـتـ ـه ــاك الـ ـط ــاق ــة ،ك ـم ــا أن ـهــا
م ـت ـص ـلــة ب ـب ـعــض ال ـخ ـط ــوط مــع
وح ـ ـ ــدة إسـ ــالـ ــة ال ـ ـغـ ــاز ال ــرابـ ـع ــة،
خـصــو صــا فيما يتعلق بــو حــدة
م ـع ــال ـج ــة زي ـ ــت الـ ــوقـ ــود ون ـظ ــام
ت ـخــزيــن ال ــدي ــزل ،وه ــي مرتبطة
كــذلــك بــوحــدة اس ـت ــرداد اإليثين
ووحـ ـ ــدات أخـ ــرى بـشـكــل جــزئــي،
وذلــك لتحقيق تكامل أفضل في
االستفادة من بعض المنتجات
وتصريف أخرى.

إنجاز  88في المئة

مــن نظم وتكنولوجيا حديثة؟
ومـ ـ ــا مـ ـ ـ ــردود ذلـ ـ ــك ع ـل ــى األداء
التشغيلي بالشركة؟
 ت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر أ نـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة ت ـح ـك ــمال ـ ـم ـ ـشـ ــروع مـ ــن أكـ ـث ــر األن ـظ ـم ــة
تـ ـ ـط ـ ــورا ب ــالـ ـع ــال ــم حـ ـي ــث ت ـق ــوم
ب ـع ـم ـل ـهــا ال ـم ـط ـل ــوب مـ ــع شـغــل
م ـ ـسـ ــاحـ ــة أقـ ـ ـ ــل وبـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ــة أقـ ــل
ايـضــا ،كما تمت إضــافــة وحــدة
م ـعــال ـجــة زيـ ــت الـ ــوقـ ــود ،وال ـتــي
ستخدم الــوحــدة الرابعة كذلك،
وذلــك إلنتاج زيت وقــود نظيف
بعد تقليل نسبة غــاز كبريتيد
الـهـيــدروجـيــن ال ـســام مــن 2400
ج ــزء فــي الـمـلـيــون إل ــى فـقــط 50
ً
ج ــزءا فــي الـمـلـيــون كـحــد أعـلــى،
وال ـ ـ ـ ــذي سـ ـي ــزي ــد م ـ ــن م ـس ـتــوى
ال ـســامــة ،وك ــذل ــك ت ـمــت إضــافــة
نظام تخزين الديزل المستخدم
في تشغيل التوربينات ،والذي
سـيــزيــد مــن مـسـتــوى اعتمادية
الوحدة واستمراريتها باإلنتاج.

• هل يمكن أن تعطينا صورة
تـفـصـيـلـيــة ل ـم ــا ت ــم إن ـ ـجـ ــازه مــن
أعمال وفق المشروع ،وما األعمال
المتبقية؟
 تــم إن ـجــاز  88فــي الـمـئــة منأعمال مرحلة الهندسة والتوريد
واالن ـش ــاء ( ،)EPCويـبـقــى اكـمــال
تركيب األنابيب وتمديد كابالت
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وأنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة ال ـت ـح ـك ــم
وع ـم ـل ـي ــات الـ ــربـ ــط مـ ــع خ ـط ــوط
المصفاة األخرى ،ويتوقع بداية
تـشـغـيــل ال ــوح ــدة تــدري ـج ـيــا مع
نهاية سنة .2019

• كما تبلغ تكلفة المشروع
ح ـت ــى اآلن؟ وه ـ ــل ت ـس ـي ــر وف ــق
الميزانية المقدرة؟
 ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة الـ ـ ـم ـ ــرص ـ ــودةلـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ه ـ ــي  428م ـل ـي ــون
دينار ،والتكلفة حتى اآلن ضمن
الميزانية المقدرة.

• ما أهم ما يشمله المشروع

• مــا نسبة مـشــاركــة القطاع

المهندس خالد البلوشي
ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع؟ وم ــا
طبيعة هذه المشاركة؟
 للقطاع الخاص نصيب يبلغ 20في المئة على األقل من القيمة
اإلجمالية للمشروع حسب العقد،
وهـنــاك شــركــات محلية مشاركة
فــي تــوريــد بعض الـمـعــدات ،كما
أن ك ــل أعـ ـم ــال الـتـشـيـيــد منحت
بالباطن لشركات تشييد محلية،
وب ــذل ــك ي ـك ــون ل ـل ـق ـطــاع ال ـخــاص
مشاركة قوية في المشروع.

مزايا الوحدة الجديدة
• م ــا م ـم ـي ــزات وح ـ ــدة إســالــة
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاز الـ ـ ـخ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة ع ـ ـ ــن ب ـق ـي ــة
ال ـ ــوح ـ ــدات؟ وه ـ ــل هـ ـن ــاك تـكــامــل
بينها؟
 فـ ـ ــي وح ـ ـ ـ ــدة إسـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـغ ــازال ـخــام ـســة أخ ــذن ــا ف ــي االع ـت ـبــار
الــدروس المستفادة من تصميم
وت ـش ـغ ـي ــل وحـ ـ ــدة إس ــال ــة ال ـغ ــاز
ال ــراب ـع ــة ،م ـمــا س ـيــزيــد مـسـتــوى
الكفاء ة الصناعية للوحدة .هذا
إلى جانب إضافة وحدة معالجة
زيـ ـ ــت ال ـ ــوق ـ ــود ون ـ ـظ ـ ــام ت ـخــزيــن
ال ــدي ــزل ،كـمــا ذكــرنــا فــي الـجــواب
السابق ،أما عن الوحدات الثالث
األص ـ ـل ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــإن ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــة ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ق ــديـ ـم ــة
ومختلفة عن الوحدتين الرابعة
والـخــامـســة الـلـتـيــن تستخدمان

ً
طرقا جديدة في إنتاج المشتقات
ال ـ ـغـ ــازيـ ــة ،وبـ ـكـ ـف ــاءة أفـ ـض ــل فــي
اس ـ ـتـ ــرداد ب ـع ــض ال ـ ـغـ ــازات مـثــل
اإليثين.
• كــم تبلغ ال ـقــدرة اإلنتاجية
اإلجمالية للشركة من الغاز بعد
إتمام تنفيذ المشروع؟ وما خطة
استخدام هذه الطاقة؟
 ستضيف وحدة إسالة الغازالخامسة  805ماليين قدم مكعبة
قياسي من الغاز لتصبح القدرة
اإلجـمــالـيــة لمصنع ال ـغــاز 3125
مليون قــدم ،كما ستضيف 106
آالف برميل من المكثفات لتصبح
القدرة  332ألف برميل.

أخذنا في
االعتبار
الدروس
المستفادة من
وحدة إسالة
الغاز الرابعة

احتماالت نهاية الحرب بين واشنطن وبكين تنعش النفط

●

ظافر قطمة

أنعشت احتماالت نهاية الحرب التجارية بين
الواليات المتحدة والصين اآلمال بارتفاع أسعار
النفط بعد مــوجــة مـخــاوف مــن اسـتـمــرار التراجع
فترة غير معروفة.
وبعد أن بدأ النفط السنة الجديدة في المنطقة
ً
ً
الـحـمــراء استقر مرتفعا أخـيــرا فــي أعـقــاب تقارير
ت ـح ــدث ــت أن ال ـص ـي ــن ت ـخ ـطــط إلج ـ ـ ــراء م ـح ــادث ــات
م ــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة خ ــال أيـ ــام بـغـيــة تـســويــة
خــافــات ـه ـمــا ال ـت ـج ــاري ــة ،ال ـت ــي ت ـش ـمــل طــائ ـفــة من
اإلجـ ــراء ات والـخـطــوات العقابية والـتـعــريـفــات في
حين تسعى واشنطن إلــى حماية حقوق الملكية
ً
الفكرية أيضا.
وكانت هذه الحرب التجارية أحد أكبر األسباب
ً
وراء تفاقم الشكوك حول أسعار النفط نظرا إلى أن
الصين إحــدى أكبر الــدول المستوردة للخام ،وأي
إشارة على تراجع الطلب عليه تؤثر ،على الفور ،على
سعر هذه السلعة ،إضافة إلى االنعكاسات المحتملة
للحرب التجارية على االقتصادات األخرى.
ويقول محللون ،إن السبب اآلخر يتمثل في أحدث
اتفاقية توصلت منظمة الــدول المصدرة للبترول
«أوبك» إليها لخفض اإلنتاج ،التي تشير ،كما هي
العادة ،إلى شكوك حول التزام المنظمة بوعودها.

وع ـلــى أي ح ــال ،وم ــع الـتـقــاريــر ال ـتــي تـحــدثــت عن
خفض السعودية صادراتها النفطية بنصف مليون
ً
برميل يوميا في شهر ديسمبر الماضي ،فإن دخول
الخفض حيز التنفيذ مطلع يناير سوف تكون له
تأثيرات إيجابية على األسعار.
ورفعت خطوة السعودية أسعار «برنت» وغرب
تكساس الوسيط على الفور ،وإن بصورة مؤقتة،
ً
نظرا إلى استمرار المخاوف والقلق.
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن ه ــذه ال ـم ـخــاوف تتعلق
ً
بالنمو االقتصادي العالمي وفقا لما طرحه عدد من

الخبراء العام الماضي ،وتشير هذه الصورة إلى دنو
التباطؤ في النمو االقتصادي الذي يقلص بشكل
طبيعي التوقعات على طلب النفط .كما أن معلومات
األنشطة االقتصادية التي نشرتها الصين لم تساعد
في تخفيف مشاعر القلق المذكورة وأسهمت في
حدوث الخسائر التي تكبدها النفط.
من جهة أخرى ،يعتبر اإلنتاج األميركي العامل
الــذي سوف يراقبه كل من يتابع أخبار النفط في
هذه السنة ،وكان يرتفع بشكل ثابت وقوي بحيث
أثــار الشكوك حول كفاية خفض منظمة أوبــك 1.2

ً
مليون برميل يوميا لتعويض االرتفاع في اإلنتاج
األميركي.
وأشار بعض المحللين إلى ضرورة أن تخفض
منظمة «أوبك» اإلنتاج فترة أطول من األشهر الستة،
التي تــم االتـفــاق عليها ،وتمتد حتى شهر يونيو
ً
المقبل إذا أرادت رفع أسعار النفط فعليا.
في غضون ذلك ،أشار آخر تطور في قطاع الطاقة
إلى ارتفاع عدد منصات حفر النفط والغاز في كندا
بـ  8منصات ،وهو رقم ال يقارن مع خسارة حوالي
 100منصة خــال األســابـيــع الـثــاثــة الماضية مع
اتخاذ هــذه الصناعة خطوات تهدف إلــى مواجهة
موسم الشتاء.
ويشير تقرير نفطي إلى أن العراق رفع شحناته
من الخام إلى الواليات المتحدة بحوالي  140ألف
ً
برميل يــومـيــا ،كما أن فـنــزويــا ،فــي خـطــوة مثيرة
ل ــاس ـت ـغ ــراب ،زادت م ــن شـحـنــاتـهــا إل ــى ال ــوالي ــات
ً
المتحدة بأكثر من  22ألف برميل يوميا خالل شهر
ديسمبر الماضي ،على الرغم من أن االتجاه الطويل
األجل يظهر حدوث هبوط ثابت في صادرات النفط
الفنزويلية إلى الواليات المتحدة ،التي وصلت إلى
ً
حــوالــي  912أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا خ ــال سـنــة 2012
ً
ثم هبطت إلــى  618ألــف برميل يوميا بحلول عام
 ،2017بحسب معلومات نشرتها إدارة معلومات
الطاقة األميركية.

ما الذي يمكن توقعه من سوق النفط في عام 2019؟
يرى محللون أن عدم اليقين
حيال سوق النفط سيكون
أشد من المعتاد خالل ،2019
السيما في ظل وجود مخاطر
جيوسياسية.

مــر ســوق النفط بتقلبات قوية
فــي الـعــام الـمــاضــي ،حيث ارتفعت
أس ـ ـعـ ــاره إل ـ ــى أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى فــي
 4س ـ ـ ـنـ ـ ــوات خـ ـ ـ ــال أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ق ـبــل
االن ـخ ـف ــاض بــأك ـثــر م ــن  30دوالرا
لـلـبــرمـيــل ف ــي الـشـهــريــن الـتــالـيـيــن،
ونشرت «بلومبرغ» تقريرا عن أبرز
الـتــوقـعــات إزاء ســوق الـخــام خالل
العام الجاري.
وتعرض النفط لعدد من العوامل
ال ـم ــؤث ــرة ع ـلــى ت ـحــركــاتــه ،أب ــرزه ــا
ال ـم ـخ ــاوف ح ـي ــال ال ـط ـلــب وتـخـمــة
المعروض ،ويستمر القلق هذا العام
أيضا مع مراقبة مدى امتثال أطراف
اتفاق «أوبك» والمنتجين المستقلين
لخفض اإلنتاج  1.2مليون برميل
يوميا.
وي ــرى محللون أن ع ــدم اليقين
حيال سوق النفط سيكون أشد من
المعتاد خالل  ،2019السيما في ظل
وجود مخاطر جيوسياسية.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي
لــ«كــونــوكــوفـيـلـيـبــس» ريـ ــان النــس
إن الشركة تتوقع استمرار تذبذب

أسعار النفط نتيجة المعروض من
الخام الصخري في أميركا الشمالية
الذي يمكن أن يزيد وينقص بحسب
معدل االستثمار به.
وستشهد أنشطة إنـتــاج الخام
ال ـص ـخ ــري ف ــي أم ـي ــرك ــا الـشـمــالـيــة
انتعاشا بالتزامن مع زيادة أنشطة
االستكشاف والتنقيب ،لكن شريطة
وج ــود عــوائــد مالية كافية لجذب
المستثمرين.
وأضاف النس أن الصناعة تشهد
تحديات أبــرزهــا ضــخ استثمارات
عند وجود أسعار منخفضة للخام
من أجل زيادة اإلنتاج ،وهو ما يضر
بالتنافسية ،لكن ال يزال قطاع النفط
الصخري في أميركا الشمالية نقطة
مضيئة في الصناعة.
وتسببت ثــورة الخام الصخري
ف ــي ت ـعــزيــز م ـكــانــة أم ـي ــرك ــا كــأكـبــر
منتج فــي الـعــالــم لـلـغــاز الطبيعي
ال ـخ ــام وال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي الـمـســال،
ويرى النس أن هذه الطفرة ستقود
الصناعة في السنوات المقبلة.
وفي نفس الوقت ،هناك مخاطر

عدم يقين جيوسياسي على صناعة
الـ ـط ــاق ــة ،ع ـل ــى رأسـ ـه ــا اح ـت ـم ــاالت
ضعف الطلب على الخام وتباطؤ
نمو االقتصاد العالمي.

«أوبك»
وأفاد مدير المحافظ المالية لدى
«بيمكو» جريج شارينو بأن 2019
سيحدث تغيرا جوهريا لمستثمري
ال ـس ـل ــع م ـق ــارن ــة بـ ــاألربـ ــع س ـن ــوات
الماضية ،نظرا ألن «أوبــك» خرجت
م ــن بــوت ـقــة ال ـت ـنــافــس ع ـلــى حصة
ســوقـيــة – ع ــام  – 2014وخفضت
إنتاجها مما أسهم في دعم األسعار.
ورغــم ذلــك سيكون هناك ترقب
في  2019التفاق «أوبك» والمنتجين
المستقلين بـخـفــض اإلن ـت ــاج 1.2
مليون برميل ،وإسهامه في خفض
الـمـعــروض مــن ال ـخــام ،األم ــر الــذي
ستكون لــه تــداعـيــات بالطبع على
السوق.
ويتوقع شارينو أن يؤدي اتفاق
«أوبك» إلى استقرار تدريجي ألسعار

«برنت» وانخفاض حدة التذبذبات،
لكن في الوقت نفسه ال تزال أميركا
قـ ــادرة عـلــى ت ـجــاوز الـتــوقـعــات في
مستويات إنتاجها من الخام.
وأوضح شارينو أن على األسواق
متابعة مدى تأثير الضغوط التي
تفرضها أميركا على صادرات النفط
اإليرانية والـتـنــازالت – تنتهي في
الربع الثاني من عام  – 2019التي
منحتها لبعض ال ــدول الستمرار
شراء الخام من طهران.
وبنهاية  ،2019تستعد المنظمة
البحرية الدولية لتشديد معايير
محتوى الكبريت في وقود السفن،
وهو األمر الذي سيؤدي إلى زيادة
اإلقبال على خام خفيف منخفض
الكبريت مثل «برنت».

اإلنتاج
وي ـ ــرى ال ـخ ـب ـيــر االس ـتــرات ـي ـجــي
ل ــدى «ج ـيــه ب ــي م ــورغ ــان تـشـيــس»
ديفيد ليبوفيتز أن السوق سيشهد
المزيد من السلوكيات المسؤولة من

المنتجين خاصة في صناعة النفط
الصخري هذا العام.
وأضـ ــاف ليبوفيتز أن منتجي
الـ ـنـ ـف ــط الـ ـصـ ـخ ــري يـ ـ ـب ـ ــدون أك ـث ــر
انضباطا في ضخ إمدادات للسوق
وفــي االستثمار ،وهــو مــا سيمنح
فــرصــة لـتــراجــع تـخـمــة الـمـعــروض
ال ـت ــي ض ـغ ـطــت ع ـلــى األسـ ـع ــار في
السنوات القليلة الماضية.
ورب ـ ـم ـ ــا يـ ـشـ ـه ــد سـ ـ ـ ــوق ال ـن ـف ــط
تغيرات نفسية لكل من المستهلكين
والـجـهــات التنظيمية ،حيث كلما

وقعت أسعار النفط تحت ضغوط
تعرضت وتيرة التوظيف وإنفاق
المستثمرين لضغوط.

عوامل عدم اليقين
وصـ ــرح رئ ـي ــس وحـ ــدة أس ــواق
الخام في وكالة الطاقة الدولية نيل
أتكينسون بأن التوجهات في سوق
النفط هذا العام تبدو أكثر خطورة
من المعتاد ،نظرا لوجود الكثير من
عــوامــل عــدم اليقين الـمــؤثــرة على

ال ـط ـلــب وال ـع ــرض.
وألـمــح أتكينسون
هـ ـ ـ ـ ــو اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر إل ـ ـ ــى
ت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ــد
محتوى الكبريت في
وق ــود الـسـفــن مــن قبل
ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـب ـح ــري ــة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وعـ ـن ــده ــا
س ـ ـيـ ــرى الـ ـ ـس ـ ــوق م ــدى
استعداد صناعة الشحن ومصافي
التكرير لهذا التغير الكبير ومدى
حدوث تعطل في إمــدادات الوقود
من عدمه.
وبــالـنـسـبــة ل ـل ـم ـعــروض ،هـنــاك
ع ــوام ــل مـعـقــدة سـتــؤثــر عـلـيــه من
بينها اتـفــاق «أوب ــك» والمنتجين
ال ـم ـس ـت ـق ـل ـي ــن ال ـ ـ ـ ــذي دخ ـ ـ ــل ح ـيــز
التنفيذ هذا العام والذي من شأنه
المساعدة في إعادة التوازن للسوق
وتقليص تخمة المعروض.

اقتصاد
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الغانم :تعزيز الشراكات التجارية واالقتصادية مع أستراليا
الغرفة تقيم المنتدى الكويتي  -األميركي الثاني  14الجاري
حث الغانم الوفد األسترالي
على تكثيف الزيارات التجارية
للكويت ،بهدف خلق شراكات
جديدة مع نظرائهم الكويتيين،
واالستفادة من الفرص المتاحة
ضمن مشروعات الخطة
التنموية .2035

اسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
غرفة تجارة وصناعة الكويت علي
ثنيان الغانم أمس وفدا برلمانيا
أستراليا ،برئاسة العضوة ماريا
فامفاكينو ،وحضر اللقاء سفير
أسـتــرالـيــا لــدى الـكــويــت جوناثان
غ ـي ـل ـبــرت ،وع ـض ــو مـكـتــب الـغــرفــة
عصام البحر.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ــزي ــارة ف ــي إط ــار
ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة بـيــن
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وأس ـ ـ ـتـ ـ ــرال ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وبـ ـح ــث
س ـبــل ت ـطــويــر ال ـت ـب ــادل ال ـت ـجــاري
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ال ـصــدي ـق ـيــن ،حيث
رحـ ـ ــب الـ ـغ ــان ــم ب ـض ـي ــوف ــه الـ ـك ــرام
م ــؤك ــدا أهـمـيــة تـنـشـيــط الـعــاقــات
االق ـت ـص ــادي ــة وإق ــام ــة م ـشــروعــات
اس ـت ـث ـم ــاري ــة م ـش ـت ــرك ــة ،وتـنـظـيــم
ا لـمـعــارض للتعريف بالمنتجات
األسترالية.
كـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ـ ــث ال ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ال ـ ـجـ ــانـ ــب
األس ـت ــرال ــي ع ـلــى تـكـثـيــف زيـ ــارات
الوفود التجارية للكويت ،بهدف
خلق شراكات تجارية جديدة مع
نظرائهم الكويتيين ،واالستفادة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــة ض ـم ــن
مشروعات الخطة التنموية .2035
وشدد على أهمية عالقة الكويت
بــأس ـتــرال ـيــا فـيـمــا يـتـعـلــق بــاألمــن
الغذائي ،مؤكدا ضرورة تعزيز تلك
العالقة من خالل القطاع الخاص
في كال البلدين ،موضحا أن الغرفة
مـسـتـعــدة لتسخير كــل خدماتها
ل ـل ــوف ــود ال ـت ـج ــاري ــة األس ـت ــرال ـي ــة،

بسبب المعروض الجديد وقوة الدوالر

وإتاحة الفرصة لهم للقاء نظرائهم
من أصحاب األعمال الكويتيين.

توثيق العالقات
من جانبها ،أعربت فامفاكينو
عـ ــن س ـع ــادت ـه ــا ب ـ ــزي ـ ــارة ال ـغ ــرف ــة،
مــوض ـحــة أن الـ ـه ــدف م ــن ال ــزي ــارة
ت ــوثـ ـي ــق ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـط ـي ـب ــة بـيــن
أس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا وال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،وأكـ ـ ـ ــدت
اه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام ـ ـ ـهـ ـ ــا بـ ـ ـ ــإي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاد سـ ـب ــل
الـتـعــريــف بــال ـفــرص االسـتـثـمــاريــة
والمنتجات التي تقدمها أستراليا
للمستثمرين.
ودع ــت فــامـفــاكـيـنــو الـغــرفــة إلــى
زي ـ ـ ــارة ب ـل ــده ــا ل ــاط ــاع ع ــن كـثــب
ع ـلــى ال ـف ــرص ال ـم ـتــاحــة ألص ـحــاب
األع ـم ــال فــي ال ـكــويــت بــالـقـطــاعــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـب ـي ـنــة أن ال ـبــرل ـمــان
األسترالي يعمل جاهدا على تهيئة
المناخ االستثماري المناسب ،من
خــال ســن القوانين والتشريعات
الـمـتـعـلـقــة بــاالسـتـثـمــار األجـنـبــي،
والتي تواكب آخر المتغيرات التي
شهدتها الساحة االقتصادية.
بدوره ،أعرب السفير األسترالي
عـ ـ ــن س ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ال ـ ـغـ ــرفـ ــة،
مــؤكــدا سـعــي الـسـفــارة والحكومة
األس ـت ــرال ـي ــة إل ــى ت ـعــزيــز ال ـت ـعــاون
االقتصادي بين البلدين الصديقين،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال تـ ـيـ ـسـ ـي ــر الـ ـمـ ـع ــام ــات
التجارية وتشجيع عقد الشراكات
االستثمارية بين الطرفين.

ً
مستقبال الوفد األسترالي
الغانم
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك ف ــرص ــا
اسـتـثـمــاريــة واعـ ــدة ف ــي ب ــاده في
ع ــدة ق ـطــاعــات ،أهـمـهــا المنتجات
الـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة ،الـ ـط ــاق ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــددة ،ال ـ ـه ـ ـن ـ ــدس ـ ــة ،ن ـظ ــم
المعلومات ،إضافة إلى التعليم.

تنظيم مشترك
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ص ــرح الـغــانــم
بأن الغرفة بصدد إقامة المنتدى
الكويتي األميركي الثاني ،االثنين
المقبل ،بتنظيم مشترك بين الغرفة
وهيئة تشجيع االستثمار المباشر
وغرفة التجارة األميركية.
وأضاف أن عقد المنتدى الثاني
في الكويت يأتي عقب النجاح الذي
حققه المنتدى األول ،وال ــذي عقد
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ف ــي واش ـن ـطــن عـلــى هــامــش زي ــارة
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحـ ـم ــد لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة فــي
سبتمبر .2017
وبـ ـي ــن أن ـ ــه سـ ـيـ ـش ــارك فـ ــي ه ــذا
المنتدى عدد من كبار المسؤولين
والمعنيين والمهتمين من الخبراء
والـ ـمـ ـخـ ـتـ ـصـ ـي ــن مـ ـ ــن الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن
الكويتي واألميركي الذين يمثلون
عدة قطاعات ،منها الطاقة ،البنية
األســاسـيــة ،الـصـحــة ،الـمــواصــات،
التمويل ،تكنولوجيا المعلومات،
الخدمات اللوجستية.
ولفت الى أن فعاليات المنتدى
تتضمن محاور عــدة ،حيث سيتم
خالل الجلسة األولى بحث الفرص
االسـتـثـمــاريــة الـمـتــاحــة للشركات
األمـيــركـيــة فــي الـكــويــت ،والجلسة

الثانية ستكون بعنوان «االستثمار
وم ـمــارســة األع ـم ــال الـتـجــاريــة في
الواليات المتحدة».
وس ـي ـت ــم خ ـ ــال ه ـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــة
تــوق ـيــع م ــذك ــرة ت ـفــاهــم ب ـيــن غــرفــة
ت ـج ــارة وص ـنــاعــة ال ـكــويــت وغــرفــة
الـ ـتـ ـج ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ويـ ـع ــد ه ــذا
ال ـم ـن ـت ــدى ف ــرص ــة أم ـ ـ ــام أص ـح ــاب
األعـ ـم ــال لــال ـت ـقــاء ب ـن ـظــرائ ـهــم من
الشركات األميركية ،لالطالع على
الفرص االستثمارية المتاحة في
الــواليــات الـمـتـحــدة ،والتسهيالت
الـمـمـنــوحــة لـقـطــاع األع ـم ــال لفتح
آف ــاق اق ـت ـصــاديــة ج ــدي ــدة وتـعــزيــز
الـعــاقــات الـتـجــاريــة بـيــن البلدين
الصديقين.

قال ستيف مورغان ،الرئيس التنفيذي للشرق األوسط
لــدى شــركــة سافيلس ،إن أسـعــار الـعـقــارات السكنية في
دبي قد تنخفض بنسبة تتراوح بين  5و 10في المئة في
 ،2019بسبب المعروض الجديد وقوة الدوالر وانخفاض
أسعار النفط.
ويتراجع ســوق الـعـقــارات السكنية فــي دبــي ،والــذي
يشهد فائضا بالمعروض على نحو مطرد ،منذ ذروة
سجلها في منتصف  ،2014ما يؤثر سلبا على كبرى
شــركــات الـتـطــويــر الـعـقــاري ب ــاإلم ــارة ،ويـجـبــر شــركــات
التشييد والهندسة على خفض وظائف وتعليق خطط
توسعية.
وقــال مورغان إن أسعار العقارات السكنية انخفضت
بنسبة تتراوح بين  6و 10في المئة في  ،2018وإن ذلك قد
يتكرر في .2019
واالنخفاض األحــدث في أسعار المنازل لم يقترب من
الـهـبــوط ،ال ــذي بلغت نسبته مــا يــزيــد على  50فــي المئة
المسجل فــي  ،2010-2009وال ــذي دفــع دبــي نفسها قرب
التخلف عن سداد ديون.
وتشهد اإلم ــارات ،ودبــي جــزء منها ،أحــدث تــراجــع في
السوق العقارية بجانب مناطق أخرى من الشرق األوسط،
ألسباب على رأسها فائض المعروض ،لكن قوة الــدوالر
وانخفاض أسعار النفط أيضا من العوامل المساهمة.
ويرتبط الدرهم اإلماراتي بالدوالر ،ما يزيد األسعار في
البالد لحائزي العمالت األخرى ،فيما يقود النفط بشكل
رئيسي الثروة في المنطقة.
وقال مورغان إنه يتوقع أن تتجه دبي صوب قاع االتجاه
النزولي لسوقها العقاري ،رغم أنه حذر من أنه كان يعتقد
أن السوق المست قاعا قبل عام.
وكــان محللون لــدى «إس آنــد بــي غلوبال» للتصنيف،
قالوا العام الماضي إن السوق قد ينخفض بما يتراوح
بين  10و 15في المئة في  2018و ،2019قبل أن تستقر في
 2020على أقرب تقدير.
(رويترز)
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صعود مؤشر ﺳﺗﺎﻧدرد آﻧد ﺑورز لدول الخليج  %11.4في  2018رغم انخفاض النفط
شهدت األسواق العالمية
تقلبات حادة في الربع األخير
من عام  ،2018إذ يعود ذلك
لثالثة عوامل هي استمرار
عمليات البيع الواسعة النطاق،
والمخاوف من تباطؤ االقتصاد
العالمي نتيجة التوترات
التجارية ،وتزايد القلق من
تباطؤ النمو في الواليات
المتحدة الناتج عن تشدد
«االحتياطي الفدرالي».

على الرغم من أدائها
السلبي تمكنت
األسواق الناشئة
من التفوق على أداء
األسهم العالمية

نجحت بورصات منطقة الشرق
األوس ـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا فــي
تحقيق أداء إيـجــابــي ،خ ــال عــام
 ،2018عـلــى الــرغــم مــن انـخـفــاض
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط واالض ـ ـطـ ــرابـ ــات
العالمية ،التي شهدتها األسواق
ال ـمــال ـيــة ع ـلــى مـ ــدار الـ ـع ــام ،حيث
سجل مــؤشــر ﺳﺗﺎﻧدرد آﻧد ﺑورز
لــدول مجلس التعاون الخليجي
ً
ارتـ ـف ــاع ــا ب ـن ـحــو  %11.47ل ـعــام
 ،2018ﺑدﻋم ﻣن اﻷداء اﻟﻘوي الذي
حققته اﻟﻣﻣلكة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
وأﺑوظبي وقطر.
وارت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
ال ـس ـعــودي بـنـسـبــة  ٪8.31خــال
عــام  ،2018في حين أنهى مؤشر
ً
أب ــوظ ـب ــي ال ـع ــام مــرت ـف ـعــا بنسبة
 ،٪11.75وأغلقت بورصة الكويت
على ارتفاع بنسبة  %1.59لتصبح
ً
الرابعة خليجيا من حيث االرتفاع
فــي  .2018أمــا البورصة القطرية
ف ـك ــان ــت الـ ــرابـ ــح األكـ ـب ــر ف ــي دول
الخليج ،حيث تمكنت مــن انهاء
تعامالتها السنوية على ارتفاع
بنسبة .%20.83
أما سوقا دبي وسلطنة عمان
فهما الــوحـيــدان المتراجعان في
أس ـ ـ ـ ــواق دول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،إذ ان ـخ ـف ــض مــؤشــر
س ــوق دب ــي ال ـمــالــي بـنـسـبــة ٪25
لعام  2018وانخفض مؤشر سوق
مـسـقــط ل ـ ــأوراق الـمــالـيــة بنسبة
ً
 .٪15.21أم ــا عــرب ـيــا ف ـقــد سجل
مؤشر ﺳﺗﺎﻧدرد آﻧد ﺑورز ألسهم
ً
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ارت ـف ــاع ــا بنسبة
 ٪6.16خالل .2018

األسواق العالمية
ام ـ ــا األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة فـقــد
ش ـهــدت تـقـلـبــات ح ــادة فــي الــربــع
األخير من عام  ،2018حيث يعود
ذلك إلى ثالثة عوامل هي استمرار

عمليات البيع ا لــوا سـعــة النطاق،
والـمـخــاوف مــن تباطؤ االقتصاد
العالمي نتيجة التوترات التجارية،
وتزايد القلق من تباطؤ النمو في
الواليات المتحدة الناتج عن تشدد
االحتياطي الفدرالي.
وخسر مؤشر مورغان ستانلي
العالمي أكثر من  ٪7خــال شهر
ديسمبر ،ليصل إجمالي تراجعه
للعام بأكمله إ لــى  ،٪11.2بينما
أغ ـل ــق م ــؤش ــر مـ ــورغـ ــان سـتــانـلــي
لـ ــأسـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة بــان ـخ ـفــاض
نـسـبـتــه  ٪16.64بـعــد انـخـفــاضــه
بنسبة  ٪2.92في ديسمبر.
وتمكنت المؤشرات األميركية
الرئيسية مــن تقليص خسائرها
بشكل كبير بعد االرتداد القياسي
ال ــذي بلغت نسبته نـحــو  ٪5في
 26ديسمبر ،وال ــذي جعل مؤشر
داو جونز يربح أكثر من ألف نقطة
في يوم واحد.
وا ن ـ ـخ ـ ـفـ ــض مـ ــؤ شـ ــر S&P500
بنسبة  ٪ 9.18في ديسمبر ليغلق
ال ـس ـن ــة ب ـن ـس ـبــة س ـل ـب ـيــة ،6.24٪
فــي حين خسر مــؤشــر داو جونز
ال ـص ـنــاعــي  ٪8.66ف ــي ديـسـمـبــر
ل ـي ـغ ـلــق ع ـ ــام  2018ع ـل ــى ت ــراج ــع
بنسبة .٪5.63
ومـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،واص ـل ــت
عــوائــد سـنــدات الـخــزانــة تراجعها
الــذي بــدأ مطلع نوفمبر ،وأغلقت
السندات ألجل عشر سنوات السنة
عـنــد  ٪2.69مـقــارنــة ب ـ ــ ٪3.25في
أوائل نوفمبر.

واستمر النشاط الصناعي في
التراجع في شهر ديسمبر ،حيث
انخفض مؤشر مديري المشتريات
التصنيعي ( )ISMبشكل حاد من
 59.3في نوفمبر إلى  ،54.1مقابل
توقعات بأن يتراجع إلى .57.9
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ان ـخ ـفــض
مؤشر التضخم المفضل لدى بنك
االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي (Personal
Consumption Expenditures
 )- PCEإ ل ـ ــى  1.8٪ع ـل ــى أ س ــاس
سنوي في نوفمبر ،مقارنة بشهر
أغـسـطــس حـيــن وص ــل إل ــى ذروت ــه
عند مستوى .2.3%

األسواق األوروبية
انخفض مؤشر Stoxx Europe
 600بـنـسـبــة  ٪5.55خ ــال شهر
ديسمبر ،مما رفع خسائره للسنة
كــامـلــة إل ــى  ،٪13.24كـمــا شهدت
األس ـ ـ ـ ــواق األوروب ـ ـي ـ ــة الــرئ ـي ـس ـيــة
تــراج ـعــات كـبـيــرة حـيــث انخفض
مــؤشــر  CAC40الـفــرنـســي بنسبة
 ٪5.46وم ــؤش ــر  DAXاألل ـمــانــي
بنسبة  ،٪6.20وبالتالي وصلت
خـ ـس ــائ ــر الـ ـسـ ـن ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة ل ـكــا
المؤشرين إلى  10.95٪و٪18.26
على الـتــوالــي .وتــم تعديل الناتج
المحلي اإلجمالي األوروبي للربع
ً
الثالث نــزول إلــى  ٪1.6من ٪1.7
في ديسمبر ،كما انخفض مؤشر
مــديــري الـمـشـتــريــات التصنيعي
مــارك ـيــت إل ــى  51.4م ــن  51.8في

نــوف ـم ـبــر ،ف ــي ح ـيــن س ـجــل مــؤشــر
م ــدي ــري ال ـم ـش ـت ــري ــات ل ـل ـخــدمــات
ماركيت  51.4في ديسمبر ،مقارنة
م ـ ــع  53.4ف ـ ــي الـ ـشـ ـه ــر الـ ـس ــاب ــق.
واستمر مؤشر ثقة المستهلك في
التراجع ليسجل  -6.2مقارنة بـ3.9-
لشهر نوفمبر -4.2 ،حسب توقعات
المحللين.
ومــع تــزايــد الـقـلــق مــن اضـطــرار
المملكة المتحدة إلى الخروج من
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ب ــدون صفقة،
وسـ ـ ـع ـ ــت األس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة
خ ـســائــرهــا م ــع ان ـخ ـف ــاض مــؤشــر
 FTSE 100ب ـن ـس ـب ــة  ٪3.61فــي
ديـسـمـبــر و ٪12.48ل ـعــام .2018
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ارتـ ـف ــاع مــؤشــر
م ــدي ــري الـمـشـتــريــات التصنيعي
ماركيت إلى  54.2من  53.1الشهر
الـ ـم ــاض ــي فـ ـق ــد تـ ــم ت ـف ـس ـي ــر ه ــذه
الــزيــادة في نشاط التصنيع على
أنـ ـه ــا م ــؤق ـت ــة ون ــاتـ ـج ــة عـ ــن ب ـنــاء
الـ ـمـ ـخ ــزون ــات قـ ـب ــل الـ ـ ـخ ـ ــروج مــن
االتحاد األوروبــي .واستمرت ثقة

المستهلك باالنخفاض مع تراجع
م ــؤش ــر ث ـقــة الـمـسـتـهـلــك  Gfkإلــى
 -14في ديسمبر مقارنة بـ  -13في
نوفمبر.

المؤشرات اليابانية
ان ـخ ـف ــض م ــؤش ــر ن ـي ـك ــاي 225
ا لـ ـي ــا ب ــا ن ــي ب ـن ـس ـبــة  ٪10.45فــي
ديسمبر ليغلق الـعــام بانخفاض
بـنـسـبــة  ،٪12.08ب ـعــد خ ـســارتــه
 ٪17خالل الربع الرابع .وانخفض
الناتج المحلي اإلجمالي السنوي
للربع الثالث بنسبة  ٪2.5مقابل
تقديرات االنخفاض بنسبة ،1.9٪
ب ـي ـن ـم ــا سـ ـج ــل م ــؤش ــر ال ـت ـض ـخــم
للناتج المحلي  ٪-0.3خالل نفس
الـفـتــرة .وأظ ـهــرت ال ـق ــراءة األولـيــة
ل ـ ـمـ ــؤشـ ــر مـ ـ ــديـ ـ ــري الـ ـمـ ـشـ ـت ــري ــات
ً
ً
التصنيعي من نيكاي تقدما طفيفا
إلــى  52.4في ديسمبر مقارنة مع
القراءة  52.2خالل الشهر السابق.
ك ـم ــا واص ـ ـلـ ــت م ـ ـعـ ــدالت ال ـب ـطــالــة

ً
ارتفاعها مسجلة ارتفاعا بنسبة
 2.5٪في نوفمبر مقارنة بـ 2.4٪
و 2.3٪للشهرين السابقين.

األسواق الناشئة
وعلى الرغم من أدائها السلبي،
ت ـم ـك ـنــت األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة مــن
التفوق على أداء األسهم العالمية،
خ ــال ش ـهــر دي ـس ـم ـبــر .وانـخـفــض
مؤشر مورغان ستانلي لألسواق
الناشئة بنسبة  ٪2.92فقط ،ليغلق
السنة على خسارة إجمالية قدرها
 .٪16.64و ت ــرا جـ ـع ــت م ــؤ ش ــرات
األســواق الناشئة الرئيسية خالل
الـ ـشـ ـه ــر ،ولـ ـك ــن االنـ ـخـ ـف ــاض ك ــان
ً
ً
مـعـتــدال نسبيا مـقــارنــة بالنظراء
ال ـع ــال ـم ـي ـي ــن .وانـ ـخـ ـف ــض م ــؤش ــر
مورغان ستانلي Asia ex-Japan
بـنـسـبــة  ،٪2.93بـيـنـمــا تــراجـعــت
ب ـ ــور ص ـ ــة األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة فــي
روس ـي ــا بـنـسـبــة  ٪1.42وت ــراج ــع
مؤشر  NIFTY 50للهند وبورصة

ت ــاي ــوان بـنـسـبــة  ٪0.13و٪1.62
على التوالي.

أسواق النفط
وان ـ ـت ـ ـع ـ ــش ال ـ ـن ـ ـفـ ــط م ـ ـ ــن أدن ـ ـ ــى
مستوياته في عام مع ارتداد برنت
عند  50دوالرا للبرميل فــي أواخــر
دي ـس ـم ـب ــر ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــد أن أظ ـه ــرت
الـبـيــانــات انـخـفــاض إن ـتــاج «أوب ــك»
بمقدار  530.000برميل يوميا في
ديسمبر ،حتى قبل أن تدخل صفقة
الحد مــن اإلنـتــاج حيز التنفيذ في
يناير .وكان االنخفاض في اإلنتاج
نتيجة التخفيضات المخطط لها من
جانب المملكة العربية السعودية
والـتـخـفـيـضــات غـيــر الـمـتـعـمــدة من
لـيـبـيــا وإي ـ ـ ــران .وان ـخ ـفــض االن ـتــاج
الليبي  110آالف برميل لتوقف أكبر
حقل نفطي فــي الـبــاد عــن اإلنـتــاج
بـسـبــب ال ـت ــوت ــرات األم ـن ـي ــة ،بينما
انخفض انتاج إيران  120ألف برميل
يوميا بسبب العقوبات.

«رساميل» %2.9 :مكاسب  S&P 500في األسبوع األول من العام الجديد
أنهى مؤشر  S&P 500تــداوالت األسبوع األول من العام
الجديد بشكل إيجابي بعد نجاحه في تحقيق مكاسب بلغت
نسبتها  2.90في المئة.
ورغم انحسار الحماس لشراء األسهم ،وامتالكها خالل
األسابيع األخـيــرة من عــام  2018على خلفية مجموعة من
األسباب والعوامل السلبية مثل استمرار أزمة الميزانية في
واشنطن واإلغالق الجزئي للحكومة الفدرالية في الواليات
المتحدة ،إضافة إلى النزاع الذي يلوح في األفق بين واشنطن
من جهة وبكين من جهة أخــرى حــول الرسوم والتعريفات
ً
الجمركية ،فإن هذا األسبوع األول من عام  2019كان إيجابيا
بفضل ارتفاع معدل عمليات شراء األسهم الذي شهده يوم
الـجـمـعــة .وحـســب الـتـقــريــر األسـبــوعــي ال ـصــادر عــن شركة
رساميل لالستثمار ،كان مؤشر  S&P 500قد أنهى تداوالت
يوم الجمعة على انخفاض بنسبة  3.43في المئة بعدما كانت
معظم عمليات الشراء قد تركزت على أسهم شركات قطاع

التكنولوجيا .وكانت األس ــواق ُصدمت من مراجعة شركة
 Appleلتوجيهات األرباح للربع األخير من عام  2018والذي
نشرته الشركة األسبوع الماضي .وأعلن الرئيس التنفيذي
للشركة تيم كوك ،في الثاني من يناير الجاري ،في تصريح
أعقب إغالق سوق األسهم ،أن مبيعات جهاز  iPhoneالجديدة
ً
ستكون على الجانب األدنــى من التقديرات ملقيا اللوم في
ذلــك على التباطؤ الــذي تشهده الصين .وقــد أدى ذلــك إلى
تآكل معنويات السوق أكثر مع انخفاض أسهم شركة Apple
بنسبة وصلت إلى  10في المئة عند مرحلة ما من يوم الثالث
من شهر يناير الجاري .وعــادت األســواق لالنتعاش بحدة
في يــوم الرابع من شهر يناير ،بعدما أشــار رئيس مجلس
االحتياطي الفدرالي األميركي جيروم باول ،في تصريحات،
ً
إلى أن سعر الفائدة يجب أن يأخذ مسارا أكثر ليونة من اآلن
ً
ً
وصاعدا ،مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يستقيل حتى لو طلب
منه الرئيس األميركي دونالد ترامب القيام بذلك.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

وط ـمــأنــت ه ــذه الـتـصــريـحــات األس ـ ـ ــواق ،وأك ـ ــدت لـهــا أن
االحتياطي الفدرالي سيحافظ على استقالليته.
أمــا على صعيد مــؤشــرات االقتصاد الكلي ،فقد شهدت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة خ ــال األس ـب ــوع ال ـمــاضــي نـشــر بعض
البيانات االقتصادية التي جــاءت قراءاتها متباينة .وفي
هذا المجال فقد أظهرت البيانات استقرار المؤشر الصناعي
لمعهد إدارة الموارد األميركي عن معدل  54.1نقطة ،مقارنة
بالتقديرات التي كانت تتوقع وصوله إلى  57.7نقطة ،وذلك في
الوقت الذي استقر المؤشر في القراءة السابقة عند  59.3نقطة.
أما على صعيد الوظائف غير الزراعية ،فقد أظهر تقرير
الوظائف الوطني الصادر عن  ADPاستقرار أرقــام الرواتب
ً
عند  271ألفا ،مقارنة بالتقديرات التي كانت تتوقع  179ألفا.
ً
وعادة ما تكون بيانات التوظيف الصادرة عن  ADPمؤشرا
حول كيفية ارتفاع الرواتب الشهرية خالل الشهر .وأظهرت
هذه البيانات أن االقتصاد األميركي سينجح في زيادة عدد

الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر الماضي .وكان تقرير
الوظائف غير الزراعية الصادر عن الحكومة األميركية ،والذي
ً
تم نشره بعد يومين من صدور بيانات  ADPإيجابيا جدا.
وقالت الحكومة األميركية إن االقتصاد المحلي نجح في
إضافة  312ألف وظيفة جديدة في شهر ديسمبر الماضي،
بينما كانت التقديرات تتوقع توفير االقتصاد األميركي 178
ألف وظيفة جديدة فقط .ورغم ذلك فإن معدل البطالة ارتفع
إلى  3.9في المئة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بـ  3.7في
المئة في شهر نوفمبر الفائت.

أوروبا والمملكة المتحدة
شهدت تداوالت األسبوع األول من العام الجديد تسجيل
ً
مؤشر  Eurostoxxمكاسب بنسبة  1.46في المئة ،مرتفعا من
أدنى مستوياته التي يصل إليها في غضون عامين.

وجاءت موجة هذه المكاسب على خلفية تقرير الوظائف
ً
األميركي الــذي جــاء إيجابيا جــدا ،إلــى جانب بيانات نمو
ً
األجور في الواليات المتحدة التي كانت جيدة أيضا ،وذلك
إضافة إلى آمال المستثمرين بتراجع حدة الحرب التجارية
الجارية بين الواليات المتحدة والصين.
ومـنــذ أن فــرضــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تـعــريـفــات ورس ــوم
جمركية بنسبة  10في المئة على سلع صينية تصل قيمتها
إلى  200مليار دوالرّ ،
وردت الحكومة الصينية بفرض رسوم
جمركية بنسبة  25في المئة على سلع أميركية تبلغ قيمتها
 16مليار دوالر ،فإنه باإلمكان تسجيل مدى التأثر السلبي
الــذي تعانيه الصين نتيجة هذه الحرب التجارية .لقد بدأ
النمو االقتصادي الصيني الضعف ،وهــو األمــر الــذي دفع
الحكومة إلى استخدام إجراءات تحفيزية مثل ضخ  117مليار
دوالر في النظام المصرفي ،واالستثمار في البنية التحتية،
وتوجيه البنوك المحلية لزيادة اإلقراض للشركات الصغيرة.

ً
«الوطني لألطفال» يستقبل وفدا من مستشفى
الملك فهد التخصصي

زار و ف ــد مــن مستشفى الملك
فـ ـه ــد ال ـت ـخ ـص ـص ــي ف ـ ــي الـ ــدمـ ــام
مستشفى بنك ا لـكــو يــت الوطني
الـتـخـصـصــي لــأط ـفــال ،لــاطــاع
ع ـل ــى ت ـص ـم ـيــم وت ـج ـه ـي ــز مـبـنــى
وحدة زراعة الخاليا الجذعية.
وض ــم الــوفــد الـمـهـنــدس أحمد
الموسى ،رئيس قسم التخطيط
وال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى
الـمـلــك فـهــد ،وفــاطـمــة السيهاتي
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول خـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـتـ ـم ــري ــض
ومـنـســق الـطـلـبـيــات ،والمهندس
ب ـ ـ ــال الـ ـشـ ـعـ ـب ــان مـ ـمـ ـث ــل ش ــرك ــة
ماليفستو العالمية لتجهيزات
المستشفيات.
وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ق ــدم
م ــدي ــر م ـس ـت ـش ـفــى ب ـن ــك ال ـكــويــت
ا لــو طـنــي د .ميثم حسين عرضا
تفصيليا لمراحل تنفيذ مشروع
وح ــدة زراعـ ــة ال ـخــايــا الـجــذعـيــة
وت ـج ـه ـي ــزه ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى آل ـيــة
تشغيلها لتواكب أعلى المعايير
والمواصفات العالمية.
كـ ـم ــا قـ ـ ــدم د .ح ـس ـي ــن ع ــرض ــا
تـ ـن ــاول ش ــرح ــا أله ـم ـيــة تصميم
وتـجـهـيــز الـمـبـنــى بـمــا يتناسب
مع العمليات اليومية للعاملين،
وك ــذل ــك ال ــرس ــال ــة ال ـت ــي يحملها

الـمـسـتـشـفــى ،مــؤكــدا ضـ ــرورة أن
يـ ـك ــون الـ ـم ــري ــض واح ـت ـي ــاج ــات ــه
المحور األهم في تصميم المرافق
الطبية.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أشـ ـ ـ ـ ــاد الـ ــوفـ ــد
بالتجهيز عالي التقنية للمبنى
وتصميمه وكيفية استغالل كل
المساحات وأماكن الخدمة ،بما
يـفـيــد حــركــة ال ـمــريــض السلسة
ف ــي م ــراف ــق الـمـسـتـشـفــى ،مثنيا
على مراعاة التصميم للجوانب
ال ـب ـي ـئ ـي ــة والـ ـمـ ـن ــاخـ ـي ــة ك ـحــركــة
الشمس واتـجــاه الــريــاح ،والتي
تــؤ ثــر بشكل كبير على صيانة
المبنى ،وتشغيل المعدات فيه
الس ـي ـمــا ف ــي ال ـب ـي ـئــة الـمـنــاخـيــة
للكويت.
جدير بالذكر أن مبنى الخاليا
ال ـج ــذع ـي ــة فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى بـنــك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي التخصصي
لـ ــأط ـ ـفـ ــال ت ـ ــم افـ ـتـ ـت ــاح ــه م ــاي ــو
 ،2017ويـضــم وح ــدة للعيادات
الخارجية وفصد الدم وجناحا
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـن ـه ــاري ــة وتـحـضـيــر
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج الـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــاوي ووحـ ـ ـ ــدة
ل ـب ـنــك الـ ـ ــدم وجـ ـن ــاح ــا ل ـمــرضــى
زراعـ ــة الـخــايــا الـجــذعـيــة ،وبــدأ
تـشـغـيـلــه ع ـلــى م ــراح ــل ضـمــانــا

أسعار المعادن الثمينة والنفط

الدكتور ميثم حسين في استقبال وفد مستشفى الملك فهد
التخصصي

لـتـحـقـيــق م ـعــاي ـيــر الـ ـج ــودة في
رعاية السرطان وزراعة الخاليا
الجذعية.

وتعد وحدة العالج بالخاليا
الجذعية المشروع األول من نوعه
فــي الـكــويــت المخصص لــزراعــة

النخاع لألطفال دون سن الــ،16
ف ــي مـ ـب ــادرة ه ــي األضـ ـخ ــم على
مستوى القطاع الخاص المحلي.
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«بيتك» :بدء تشغيل شبكة ريبل لتحويل األموال
أبوالهوس :البداية بالريال السعودي إلى مصرف الراجحي وتمتد لدول وعمالت أخرى
قال عبدالله أبوالهوس إن
عمالء «بيتك» يمكنهم اآلن
التحويل بالريال السعودي إلى
حساب مستفيد في مصرف
الراجحي عبر شبكة الريبل على
مدار الساعة كل أيام األسبوع.

أعلن بيت التمويل الكويتي
«ب ـي ـتــك» ب ــدء الـتـشـغـيــل الـفـعـلــي
لـ ـخ ــدم ــة الـ ـتـ ـح ــوي ــات ال ـم ــال ـي ــة
الفورية عبر الحدود باستخدام
شبكة ريـبــل « »RippleNetبعد
إجراء االختبارات الفنية الالزمة
ل ـل ـتــأكــد م ــن ج ــاه ــزي ــة ال ـخــدمــة،
وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــات
الالزمة من بنك الكويت المركزي.
وت ـ ـبـ ــدأ الـ ـخ ــدم ــة الـ ـت ــي ت ـقــدم
ً
ً
مجانا حاليا ،بالتحويل بالريال
السعودي إلى حساب مستفيدين
فـ ــي م ـ ـصـ ــرف «الـ ـ ــراج ـ ـ ـحـ ـ ــي» ،ثــم
ً
تتوسع لتشمل فيما بعد دوال
أخــرى وعمالت مختلفة ،موفرة
لـعـمــاء «ب ـي ـتــك» فــرصــة تحويل
األم ـ ـ ـ ـ ــوال ب ـش ـك ــل آم ـ ـ ــن وس ــري ــع
مباشرة من حساب العميل عبر
موقع «بيتك» على اإلنترنت ،في
تأكيد جديد على التزامه بتبني
تكنولوجيا الخدمات الرقمية،
وتحقيق أفضل خدمة لعمالئه.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ل ـم ـج ـم ــوع ــة «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ع ـب ــدال ـل ــه
أبــوال ـهــوس ،فــي تـصــريــح أمــس،
إن عـمــاء «بـيـتــك» يمكنهم اآلن
التحويل بالريال السعودي إلى
حـ ـس ــاب م ـس ـت ـف ـيــد ف ــي م ـصــرف
ال ــراجـ ـح ــي ع ـب ــر ش ـب ـكــة الــري ـبــل
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ك ـ ــل أي ـ ــام
ً
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،مـ ـن ــوه ــا ب ــال ـج ـه ــود
الطيبة والتعاون اإليجابي من
مـســؤولــي مـصــرف «الــراج ـحــي»،

واألثر اإليجابي لذلك في تسريع
تشغيل ا لـخــد مــة للتحويل إ لــى
م ـص ــرف ـه ــم ،ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر أح ــد
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـي ــن،
ويحظى بأهمية كبرى وموقع
م ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
الـ ـ ـم ـ ــراسـ ـ ـل ـ ــة ،س ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ــن ح ـيــث
ال ـت ـعــاون وال ـتــواصــل ال ــدائ ــم ،أو
حجم التحويالت المتبادلة بين
الجانبين.
وق ــال أب ــوال ـه ــوس ،إن تفعيل
«ال ـت ـحــويــل ال ـخــارجــي ال ـف ــوري»
عبر شبكة  Ripplenetيعد نقلة
ً
ً
نوعية وتطورا استراتيجيا في
منظومة الخدمات ،التي يقدمها
«بيتك» للعمالء ،إذ تجمع الخدمة
بين العمل المصرفي والتطور
التكنولوجي ،مما يسهل على
العميل إجراء التحويالت المالية
ع ـبــر الـ ـح ــدود م ــن خـ ــال شبكة
عالمية موثوقة واسعة االنتشار،
ويــدعــم التكنولوجيا الـجــديــدة
المعتمدة على «البلوك تشين»
في توفير أفضل مستوى خدمة
وفـ ــق م ـفــاه ـيــم ال ـس ــرع ــة وال ــدق ــة
واألمان على مدار الساعة.
وأك ــد أن ه ــذه الـخـطــوة تعزز
ريــادة «بيتك» في تبني الحلول
المالية المبتكرة ،وتقديم أكثر
ً
الخدمات تـطــورا ،بدرجة عالية
من الكفاءة والشفافية ،إذ تمنح
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا «بـ ـ ـل ـ ــوك ت ـش ـي ــن»
الـفــرصــة لتطبيق ط ــرق جــديــدة

عبدالله أبوالهوس

لتحقيق أهداف «بيتك» واالرتقاء
بــال ـخــدمــات ال ـم ـقــدمــة لـلـعـمــاء،
وتعزيز استراتيجية «بيتك» في
تبني التكنولوجيا والـ ،Fintech
ً
وتـ ـ ـت ـ ــاح ال ـ ـخـ ــدمـ ــة حـ ــال ـ ـيـ ــا ع ـبــر
الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي KFH.com
ويعمل «بيتك» على االنتهاء من
المراحل األخيرة لتمكين العميل
من إجراء التحويالت الخارجية
الـفــوريــة مــن خــال تطبيق KFH
 Onlineعبر الهاتف النقال.
من جانبه ،قــال المدير العام
ل ـج ـن ــوب ش ـ ــرق آسـ ـي ــا ومـنـطـقــة
الشرق األوسط في شركة «ريبل
ن ــت» ،نافين غوبتا ،إن الكويت
وال ـس ـعــوديــة «م ــن االق ـت ـصــادات
الكبرى في دول مجلس التعاون
الخليجي».

وأعرب غوبتا عن تقدير شركة
 Rippleلــإن ـجــاز الـ ــذي أصـبــح
ب ـف ـض ـلــه ي ـم ـكــن عـ ـم ــاء «ب ـي ـتــك»
إجـ ــراء ت ـحــويــات مــالـيــة فــوريــة
إلــى بنك الــراجـحــي فــي المملكة
ً
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ،مـضـيـفــا:
«سـنـعـمــل خ ــال ع ــام  2019مع
بيتك على تقديم مدفوعات أسرع
وأقل كلفة إلى العديد من البلدان
األخرى».
وتـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـخـ ــدمـ ــة حـ ـلـ ـق ــة فــي
سـلـسـلــة م ـم ـتــدة م ــن ال ـخــدمــات
التقنية الجديدة والفريدة التي
ت ـم ـي ــز «بـ ـيـ ـت ــك» ب ـط ــرح ـه ــا عـلــى
مستوى الكويت خالل عام ،2018
وانفرد بالعديد من الخدمات عن
منافسيه  ،وتوج جهوده في هذا
المجال ،بافتتاح وتشغيل فرعه
اإللكتروني األول تحت عنوان
« »kfh goالذي يعد األول من
نوعه في الكويت ،ويوفر للعمالء
منظومة متكاملة من الخدمات
اإللكترونية الكاملة على مــدار
الساعة ،ودون وجــود أو تدخل
أي عنصر بشري ،ويوفر الفرع
اإللكتروني أكثر من  30خدمة من
تلك التي يقدمها الفرع التقليدي.

«بوبيان» ِّ
يكرم أبطال الكويت
في القفز بالمظالت

الماجد والتويجري يتوسطان أبطال الكويت
َّ
كرم بنك بوبيان أبطال الكويت الذين تمكنوا من
رفع اسم الكويت عاليا وإدخالها موسوعة غينيس،
من خالل تحقيق رقم قياسي بالقفز بعلم الكويت من
ارتفاع  13ألف قدم ،ضمن رياضة القفز بالمظالت
والسقوط ُ
الحر.
وتم التكريم بحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي عــادل الـمــاجــد ،ونــائــب الرئيس
التنفيذي عبدالله الـتــويـجــري ،إلــى جــانــب المدير
التنفيذي إلدارة االتصاالت والعالقات المؤسسية
قـتـيـبــة ال ـب ـس ــام ،وم ـس ــاع ــد ال ـم ــدي ــر ب ـ ـ ــاإلدارة ولـيــد
الصقعبي.
وه ـنــأ الـمــاجــد أب ـطــال ال ـكــويــت ،عـلــى مــا حققوه
من إنجاز للكويت ،ودخولها «غينيس» ،مؤكدا أن
مـثــل ه ــذه الـنـجــاحــات تضيف إل ــى رصـيــد الكويت

الـعــالـمــي ،وتــؤكــد أن شـبــاب الـكــويــت قـ ــادرون على
تحقيق اإلنجازات.
وأضــاف« :نفخر بما حققه شباب الكويت ،وهو
ليس باألمر الغريب عليهم ،في ظل اهتمام القيادة
السياسية ومختلف قطاعات المجتمع بالشباب،
ودع ـم ـه ــم ف ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـمـ ـج ــاالت ،وع ـل ــى جـمـيــع
األصعدة اإلقليمية والعالمية».
وكان المقدم ركن فهد اليعقوب ،والمقدم بحري
مهندس سالم الميل ،والرائد ناصر الصباح ،نفذوا
القفزة العالمية وهم يحملون علم الكويت بمساحة
 63مترا مربعا ،وبلغ طول العلم  13.7مترا ،وعرضه
 4.6أمتار ،وتم اعتماد هذا اإلنجاز العالمي من قبل
محكمين من «غينيس».

«زين» تختار  6خريجين من الشباب الموهوبين لبرنامجها «جيل »Z
الخرافي :المبادرة عززت المهارات القيادية والقدرات اإلبداعية للشباب
أطـلـقــت مـجـمــوعــة «زيـ ــن» النسخة
الــراب ـعــة م ــن بــرنــامــج «Generation
 »Zلـعــام  2019بــاخـتـيــارهــا سـتــة من
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـخ ــري ـج ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن،
وتسعى من خالله إلى االستثمار في
ال ـمــواهــب الــوطـنـيــة ال ـشــابــة ،لتأهيل
م ــواه ــب وأج ـ ـيـ ــال ج ــدي ــدة م ــن رواد
األعمال.
وق ــال ــت «زي ـ ــن» ف ــي ب ـيــان صحافي
أمــس ،إن االختيار جاء بعد االنتهاء
م ــن عـمـلـيــة تـقـيـيــم شــام ـلــة ،اعـتـمــدت
فـيـهــا عـلــى مـجـمــوعــة م ــن الـمـعــايـيــر،
ال ـتــي ت ــراع ــي تـحـقـيــق الـبـيـئــة األمـثــل
لرواد األعمال ،إذ سيتم إدراج األسماء
الـمـخـتــارة فــي فـعــالـيــات «الـبــرنــامــج»
ال ــذي سيعمل عـلــى تحفيز قــدراتـهــم
الـمـعــرفـيــة ،ومـســاعــدتـهــم ف ــي تنمية
األفكار بأساليب ذات صلة بمجاالت
مختلفة في األعمال.
وأف ـ ـ ــادت ال ـم ـج ـمــوعــة ،ال ـت ــي تملك
وتــديــر  8شبكات اتـصــاالت متطورة
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وإف ــري ـق ـي ــا بــأن
برنامج «جيل  »Zسيستند هذا العام
إلى التجارب الثالث الناجحة األخيرة
من تنفيذ هذه المبادرة التي بدأت عام
ً
 ،2015خصوصا أنها حققت نجاحات
ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـن ـســخ ال ـســاب ـقــة ب ـعــد أن

قدمت فرص عمل لدوام كامل في عدد
من إدارات العمل لديها.
وذك ـ ــرت أن نـسـخــة ه ــذا ال ـع ــام من
البرنامج تستهدف تطوير المهارات
الرقمية للخريجين الشباب ،ومهارات
ال ـع ـمــل ال ـج ـمــاعــي ،وت ـطــويــر اإلبـ ــداع
عن طريق تمكين التفكير اإلبــداعــي،
بهدف إعداد كوادر شابة تكون قادرة
ع ـل ــى دخ ـ ـ ــول ب ـي ـئ ــة األعـ ـ ـم ـ ــال بـشـكــل
أفـضــل ،كما يستهدف الـبــرنــامــج في
نسخته الجديدة تطوير السلوكيات
وال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاءات ،ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـت ـل ـك ـهــا ه ــذه
الـ ـ ـم ـ ــواه ـ ــب ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز قـ ــدرات ـ ـهـ ــا فــي
التعاطي مع التحديات ،والتكيف مع
المتغيرات لتحقيق أفضل النتائج.
ولـفـتــت إل ــى أن بــرنــامــج «جـيــل »Z
ً
ً
ي ـجــد دعـ ـم ــا ق ــوي ــا م ــن ن ــائ ــب رئـيــس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في
مجموعة زيــن بــدر الخرافي صاحب
ً
ف ـك ــرة إط ــاق ــه  -ب ــاع ـت ـب ــاره م ـنــاصــرا
ً
مـتـحـمـســا لـقـضـيــة ت ـطــويــر ال ـش ـبــاب
ال ـط ـم ــوح  -وقـ ــد ح ــرص ــت مـجـمــوعــة
«زيـ ـ ـ ــن» ع ـل ــى الـ ـت ــأك ــد مـ ــن ضـ ـم ــان أن
بـيــانــات اإلعـ ــان عــن الـبــرنــامــج تمت
مشاركتها مع المرشحين المحتملين
في الكويت ،من خالل ترويجه بكثافة،
وع ـ ـلـ ــى ن ـ ـطـ ــاق واسـ ـ ـ ــع عـ ـب ــر صـفـحــة

ّ
الخريجين المنضمين حديثا للبرنامج
الخرافي وجيجنهايمر مع
الــوظــائــف ال ـخــاصــة بـمـجـمــوعــة زيــن
ع ـلــى ش ـب ـكــة اإلنـ ـت ــرن ــت ،ع ـ ــاوة على
وضع مزيد من التفاصيل عن كيفية
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي الخاص بها.
وتعتبر مـبــادرة برنامج «جيل »Z
من المبادرات المبتكرة الموجهة إلى
مـجــاالت االس ـتــدامــة ،الـتــي تستهدف
تمكين الشباب من رواد األعـمــال ،إذ
تمثل حلقة أخرى في برامجها لدعم

وم ــؤازرة الـمــواهــب الوطنية الشابة،
ً
ً
علما أن مجموعة «زين» قدمت سابقا
ب ــرام ــج ل ــدع ــم ال ـش ـب ــاب ال ـخــري ـج ـيــن،
وطرحت فــرص عمل ناجحة للعديد
من الخريجين الكويتيين.
وف ــي الـحـفــل الـتـكــريـمــي لخريجي
البرنامج لعام  2018الذي استضافته
ال ـم ـج ـمــوعــة ف ــي م ــرك ــز زيـ ــن ل ــإب ــداع
( )ZINCق ــال ال ـخــرافــي «ف ــي النسخة
الرابعة من مبادرة جيل  Zبدأنا نشعر

ً
ً
أن هذا البرنامج يحدث فارقا حقيقيا
فــي بناء الـقــدرات لألجيال الجديدة،
وف ـتــح آف ــاق رح ـبــة أمــام ـهــم ف ــي بيئة
األعمال».
وأضاف الخرافي أنه «من الجيد أن
تستثمر مؤسسات األعمال في قدرات
ال ـش ـبــاب ،فـنـحــن ف ــي زي ــن سنحرص
هــذا الـعــام على أن تتضمن فعاليات
الـ ـب ــرن ــام ــج دورات م ـك ـث ـفــة ل ـت ـعــزيــز
ال ـم ـهــارات الــرقـمـيــة لـلـشـبــاب ،ويعلم

الجميع أننا نعيش في عالم متغير
باستمرار ،وتجهيز الشباب باألدوات
الالزمة للتكيف بسرعة مع مكونات
ه ــذا ال ـعــالــم هــو مــا سـيـســاعــدهــم في
دخول بيئة األعمال بميزات تنافسية
أفضل».
وت ـم ـنــى لـلـخــريـجـيــن الـمـنـضـمـيــن
ً
حديثا تحقيق أفضل النتائج ،وانتهاز
هذه الفرصة بكل السبل ،وأن يعرفوا
ً
جيدا أن االستعداد للتعلم والتركيز
المستمر هو الطريق األمثل لتحقيق
اإلنجازات ،وبناء قادة جدد لمستقبل
قطاع األعمال.
ولإلشارة سوف تساعد مجموعة
زي ــن الـمـشــاركـيــن فــي الـبــرنــامــج على
تـنـمـيــة األف ـك ــار ال ـتــي تـتـمـحــور حــول
الـ ـعـ ـم ــاء ذات الـ ـصـ ـل ــة ،وس ـي ـن ـط ـلــق
الـ ـب ــرن ــام ــج فـ ــي م ـ ـسـ ــارات ال ـت ـم ـك ـيــن،
والتحول الرقمي ،والثقافة المؤسسية،
واالسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة ،مـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـلــى
المجاالت التنموية التي تهم مجاالت
ع ـمــل م ـج ـمــوعــة «زيـ ـ ــن» ب ـمــا ف ــي ذلــك
البيانات الكبيرة ،الخدمات الرقمية،
تكنولوجيا ال ـطــائــرات ب ــدون طـيــار،
وال ـم ـع ــام ــات ال ـمــال ـيــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة،
وتحليالت البيانات.
وسيتعرض الـمـشــاركــون فــي هذه

معرض الكويت للسيارات  2019ينطلق  17الجاري
تنطلق فعاليات معرض الكويت
لـلـسـيــارات  ،٢٠١٩للسنة الثامنة
على الـتــوالــي فــي الفترة بـيــن ١٧
و ٢٦يناير الـجــاري فــي مــول ٣٦٠
ب ــرع ــاي ــة ال ـش ــري ــك االس ـتــرات ـي ـجــي
بيت التمويل ا لـكــو يـتــي ،ويعتبر
أض ـخــم ح ــدث س ـنــوي لـلـسـيــارات
فــي الـبــاد ،والــوحـيــد فــي الكويت
الذي يشهد مشاركة أشهر األسماء
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة مـ ــن خ ــال
ً
الوكاالت المعتمدة محليا لعرض
كــل اص ــدارات الـسـيــارات الجديدة
ل ـع ــام  ٢٠١٩وك ـش ــف ال ـغ ـط ــاء عن
بـعــض أه ــم اإلصـ ـ ــدارات الـجــديــدة
والحصرية ألول مــرة فــي السوق
الكويتي.
وأعـ ـ ــرب ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـلـمـعــرض أس ــام ــة بـسـتـكــي ،في
تـ ـص ــري ــح أم ـ ـ ــس ،عـ ــن س ـع ــادت ــه
ب ـن ـجــاح ت ـجــربــة ال ـشــركــة بعمل
أض ـخــم م ـعــرض ل ـل ـس ـيــارات في
ال ـب ــاد وب ـن ــاء الـثـقــة الـمـتـبــادلــة
ً
مــع وك ــاالت الـسـيــارات ،مضيفا
أ نــه المعرض السنوي الوحيد
في الكويت والمقام على أساس
ً
تــوف ـيــر أرضـ ـي ــة ثــاب ـتــة س ـنــويــا
يستطيع من خاللها المواطنون
والـمـقـيـمــون اخـتـيــار الـسـيــارات
األنـ ـس ــب الح ـت ـيــاجــات ـهــم تـحــت
س ـق ــف واح ـ ـ ــد فـ ــي ب ـي ـئ ــة راق ـي ــة
تــرف ـي ـه ـيــة م ـش ـج ـعــة ل ـك ــل أفـ ــراد
ّ
الـعــائـلــة فــي م ــول  ،٣٦٠ويشكل
ال ـم ـع ــرض هـ ـم ــزة ال ــوص ــل بـيــن
ص ــان ـع ــي الـ ـسـ ـي ــارات م ــن ح ــول
العالم ومحبيها والمتخصصين
بـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ع ـ ــن ط ــري ــق
وك ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـم ـح ـل ـيــة
المعتمدة ،إذ تـشــارك الــوكــاالت
ب ــأك ـث ــر م ــن  ٣٠ع ــام ــة ت ـجــاريــة
وتـ ـكـ ـش ــف ال ـ ـغ ـ ـطـ ــاء ع ـ ــن ب ـعــض
طــرازات ـهــا الـمــذهـلــة ل ـعــام ٢٠١٩
ً
حصرا في المعرض».

وق ــال بـسـتـكــي ،إن ـنــا «نسعى
ً
إلى توسيع المعرض عاما بعد
آخر بدعم ورعاية بيت التمويل
الـكــويـتــي كـشــريــك استراتيجي
ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات والـ ـحـ ـل ــول
الـ ـتـ ـم ــويـ ـلـ ـي ــة ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ــرافـ ـقـ ـن ــا
للسنة الخامسة على التوالي،
ً
خصوصا بعد أن تلمسنا ثقة
ال ـنــاس بــالـسـيــارات المطروحة
ورغبتهم بالشراء والتي كانت
واضـ ـح ــة ف ــي ارت ـ ـفـ ــاع مـبـيـعــات
المعرض ،ويرجع هذا إلى طرح
الـعــديــد مــن مـصــانــع الـسـيــارات
ال ـع ــال ـم ـي ــة اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات ع ــدي ــدة
وف ـئــات مختلفة مــن الـسـيــارات
واإلبـ ــداع فــي التصميم واألداء
والـتـكـنــولــوجـيــا والـتـنــافــس في
األسعار».

ً
إصدارات جديدة كليا وحصرية
ألول مرة في الكويت

وتطرح الوكاالت إصداراتها
الـجــديــدة لـعــام  ٢٠١٩ل ـلــزوار إذ
ي ـضــم ال ـم ـع ــرض أك ـث ــر م ــن ١٠٠
سـيــارة ودراج ــة نــاريــة مــن أكبر
وأفخم الموديالت العالمية ألكثر
الـعــامــات الـتـجــاريــة شـهــرة في
صناعة السيارات من الواليات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة وأوروبـ ـ ــا
والـيــابــان والصين تحت سقف
واحـ ـ ــد وت ـس ـت ـع ــرض أحـ ـ ــدث مــا
توصل إليه هذا القطاع.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد م ـ ـعـ ــرض
الكويت للسيارات  ٢٠١٩كشف
الغطاء عن مجموعة من أحدث
موديالت السيارات ،التي سيتم
عرضها للمرة األولى في الكويت
ً
وحصريا في الـمـعــرض ،وهو
فـ ــرصـ ــة ك ـ ـبـ ــرى لـ ـل ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
الشراء إذ يتيح فرصة المقارنة
وال ـم ـعــاي ـنــة لـجـمـيــع ال ـس ـيــارات

أسامة بستكي

راوية العتيقي

الجديدة تحت سقف واحد.

لمعرض الكويت للسيارات على
حضورها في فعاليات المعرض
كل عام« ،إذ مازالت تلك الوسائل
ً
ً
ً
جزءا كبيرا من نجاحاتنا عاما
ً
بعد آخر ونخص بالشكر أيضا
الـ ـش ــري ــك االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي بـيــت
التمويل الكويتي على دعمه لنا
للسنة الخامسة على التوالي،
ون ـ ـش ـ ـكـ ــر الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ــراع ـ ـيـ ــة
ش ــرك ــة أولـ ـ ــى ل ـل ــوق ــود وش ــرك ــة
برونتووش».
وق ــال ــت ال ـع ـت ـي ـقــي ،إن ـ ــه عـلــى
الرغم من تعثر عجلة االقتصاد
الـ ــذي يـعــانـيــه ال ـق ـطــاع الـخــاص
في السنوات القليلة الماضية،
«فإننا استطعنا تحقيق أر قــام
قياسية ضخمة عــام « ،٢٠١٨إذ
وصــل عــدد ال ــزوار إلــى أكثر من
 ٣٥٠ألــف زائــر وبيعت أكثر من
 ١٣٠سيارة من خالل المعرض،
ونطمح إلى المزيد من النجاح
في هذا العام السابع لنا».
هذا وقد تم تخصيص البهو
الرئيسي ومـمــرات المجمع في
الدور األرضي لمعرض الكويت
للسيارات بمساحة تقارب ٢٥٠٠
مترمربع ،إضافة إلى عدة مواقع

عروض وأسعار حصرية فقط
في المعرض
ً
يــوفــر الـمـعــرض فــرصــا قيمة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــراء م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــروض
الحصرية المقدمة مــن وكــاالت
ال ـس ـي ــارات ف ــي ف ـت ــرة الـمـعــرض
بـيــن  ١٧و ٢٦ال ـج ــاري ،ويـهــدف
إلــى توفير أكبر عــدد ممكن من
وكـ ــاالت ال ـس ـي ــارات وال ـعــامــات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــا تـحــت
سقف واحــد للزوار ،مما يسهل
عليهم عملية اال خـتـيــار بينما
ت ـت ـنــافــس الـ ــوكـ ــاالت بـيـنـهــا في
طرح أفضل األسعار والعروض
التي تفيد المستهلك ،ويهدف
ً
المعرض أيضا إلــى خلق بيئة
عائلية ممتعة للزوار إذ يتوفر
كــل مــا يـلــزم العائلة مــن تسوق
وت ــرف ـي ــه واالس ـت ـم ـت ــاع ب ـت ـنــاول
الطعام في مول .٣٦٠
من جانبها ،شكرت المديرة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـكـ ــويـ ــت
للسيارات راوية العتيقي وسائل
ال ـص ـح ــاف ــة واإلع ـ ـ ـ ــام ال ــداع ـم ــة

داخ ـل ـي ــة م ـم ـيــزة ف ــي الـ ـم ــول ،إذ
سـتـعــرض ال ــوك ــاالت الـعــامــات
التجارية التي تمثلها بطريقة
محترفة تليق بشركات السيارات
المشاركة.
وسينطلق م ـعــرض الـكــويــت
للسيارات  17الجاري بحضور
سفراء الدول المصنعة وممثلي
وكـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـعــال ـم ـيــة
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـح ــدث ،إضــافــة
إلــى كبار الشخصيات وجهات
ال ـص ـحــافــة واإلعـ ـ ــام وال ـج ـهــات
ال ــراعـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ــرض ،ويـسـتـمــر
ً
ً
يــومـيــا مــن  ١٠صـبــاحــا إل ــى ١٠
م ـس ــاء ف ــي مـ ــول  ٣٦٠ح ـتــى ٢٦
الجاري.
وتشارك «أولى للوقود» كراع
للمعرض للسنة الخامسة على
الـ ـت ــوال ــي ،وت ــوج ــد أول ـ ــى خــال
المعرض على مدى عشرة أيام
في جناحها «بوثها» في البهو
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـت ــوف ـي ــر خــدمــات ـهــا
للزوار ،إضافة إلى شركة برونتو
ووش الشركة البريطانية لغسل
السيارات.

إحصائيات
ً
ً
شهد عام  ٢٠١٨نجاحا باهرا
لمعرض الكويت للسيارات ،الذي
ً
حقق أرقــامــا قياسية ،إذ أفــادت
راوي ــة العتيقي «بــأنـنــا كــل عــام
ً
ً
ً
نشهد توسعا ممتازا وملموسا
للمعرض ،ونقيس نجاحنا كل
عـ ــام ع ــن ط ــري ــق اإلح ـصــائ ـيــات
ال ـخــاصــة ب ـعــدد ال ـ ــزوار وأع ــداد
ال ـ ـ ـ ــزوار ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي الـ ـش ــراء
المسجلة أسماؤهم في المعرض
ً
وأيضا أعداد السيارات المبيعة
من خالل المعرض».
وقــالــت إن عــدد ال ــزوار ارتفع
ب ـن ـس ـب ــة  ١٢.٣ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة عــن

العام السابق وصاحبه ارتفاع
فــي أع ــداد الــراغـبـيــن فــي الـشــراء
المسجلة أسماؤهم في المعرض
ب ـن ـس ـب ــة  ١٩.١فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـمــا
أدى إل ــى زي ــادة ع ــدد الـسـيــارات
الـمـبـيـعــة ف ــي ال ـم ـعــرض بنسبة
 ١٣في المئة.

مول ٣٦٠
أعــربــت ف ــرح ب ــرج ــاوي ،مدير
التأجير – ال ـعــروض واإلع ــان،
فـ ــي مـ ـ ــول  ٣٦٠عـ ــن س ـع ــادت ـه ــا
بالمستوى المحترف لمعرض
الـكــويــت لـلـسـيــارات ،السيما أن
وكـ ــاالت ال ـس ـيــارات فــي الكويت
ت ـتــرقــب هـ ــذا الـ ـح ــدث س ـنــة تلو
أخـ ـ ـ ــرى ل ـل ـك ـش ــف ع ـ ــن طـ ــرازهـ ــا
الـجــديــد لـلـمــرة األولـ ــى ،ويــرجــع
ذلك إلى ثقة الشركات المشاركة
بمهنية القائمين على المعرض
وم ـ ـ ـ ــول  ٣٦٠ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ــد سـ ـ ــواء
والـنـجــاح المبهر ال ــذي يحققه
كل عام.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ــاوي ،أن
المعرض يمثل الوجهة المثلى
لـلـعــامــات الـتـجــاريــة العالمية،
كـمــا يعتبر ا ل ـصــوت المسموع
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوثـ ـ ـ ــوق بـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،ألن ـ ــه ي ـل ـبــي شـغــف
محبي الـسـيــارات ويخلق بيئة
مـمـيــزة تحفز ف ــرص المبيعات
والتسويق لدى المشاركين.
وأك ـ ــدت أن «الـ ـم ــول» يـحــرص
ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض
ً
المميزة تماشيا مــع سياسته
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى ت ـقــديــم ك ــل جــديــد
لرواد في كل زيارة يقومون بها
إلــى «الـمــول» ،عبر خلق تجارب
مميزة من التسوق والترفيه.

ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ل ـم ـج ـم ــوع ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
األنشطة في إدارات العمل المختلفة،
واألعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـتـ ـط ـ ّـوعـ ـي ــة ،وس ـت ـع ـمــل
المجموعة مــن خ ــال ه ــذا البرنامج
عـلــى تـطــويــر ال ــوع ــي ال ــذات ــي لشباب
الخريجين ،وتوسيع المدارك ،والتنوع
ً
الثقافي ،علما أن اختيار الخريجين
جاء بعد عدد من المقابالت المباشرة،
وال ـتــدري ـبــات الـجـمــاعـيــة ،وال ـعــروض
التوضيحية ل ــدراس ــات ح ــاالت عمل
مختلفة.
وكان على كل واحد من المرشحين
أن يستعرض الـنـتــائــج الـتــي توصل
إل ـي ـهــا ،وع ـل ـيــه ت ــم اخ ـت ـيــار األس ـم ــاء،
وتقدم عدد كبير لالنضمام لبرنامج
 Generation Zهـ ــذا ا لـ ـع ــام إذ بلغ
ً
ال ـعــدد  277مـتـقــدمــا ،ذه ــب  77منهم
إل ــى ال ـم ـقــابــات الـشـخـصـيــة ،وت ـقــدم
ً
 13مرشحا في القائمة القصيرة إلى
ال ـم ـقــابــات ،وف ــي األخ ـيــر تــم اخـتـيــار
تسعة مرشحين ،واقتصرت القائمة
في النهاية على  6خريجين.
واألس ـ ـمـ ــاء ال ـس ـت ــة ال ـم ـش ــارك ــة فــي
ال ـب ــرن ــام ــج لـ ـه ــذا الـ ـع ــام ه ـ ــي :شــاهــة
الخميس ،ودالل الـسـلـطــان ،ومحمد
ال ـغــرب ـل ـلــي ،وث ــري ــا الـعـتـيـقــي ،ولـيـلــى
الملحم ،وجمانة المطوع.

«التجارة» :مليونا دينار زيادة
الصادرات الوطنية في ديسمبر
مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017
قالت وزارة التجارة والصناعة
إن الـ ـص ــادرات الــوطـنـيــة شهدت
زيـ ــادة نـحــو مـلـيــونــي دي ـنــار في
ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر
نفسه من عام .2017
وأوض ـح ــت الـ ـ ــوزارة ف ــي بـيــان
امـ ـ ــس ،أن إجـ ـم ــال ــي ال ـ ـصـ ــادرات
بلغ نحو  11.9مليون دينار في
ديـسـمـبــر ال ـم ــاض ــي؛ م ـقــابــل 9.9
ماليين د يـنــار للشهر نفسه في
العام الماضي.

وأشارت إلى أن الدول العربية
ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــوذت ع ـ ـلـ ــى  % 72مــن
إج ـم ــال ــي الـ ـ ـص ـ ــادرات الـكــويـتـيــة
بـقـيـمــة  9.3مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،في
حين استحوذت بقية دول العالم
على  % 28فقط بقيمة  2.6مليون
دينار.
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ﻛﻴﻔﻦ ﺳﺒﺎﻳﺴﻲ

ﻛﺮﻳﺲ ﺑﺮاون

ﻛﺮﻳﺲ ﺑﺮاون ﻳﻄﺮح ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻛﻠﻴﺐ »«Undecided
ﻃ ــﺮح اﻟـﻨـﺠــﻢ ﻛــﺮﻳــﺲ ﺑـ ــﺮاون ﻓـﻴــﺪﻳــﻮ ﻛـﻠـﻴــﺐ ﺟــﺪﻳــﺪا ﺑﺎﺳﻢ
» ،«Undecidedﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ "ﻳﻮﺗﻴﻮب".
واﺳﺘﻄﺎع ﺑــﺮاون ) 29ﻋﺎﻣﺎ( أن ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺮاﻗﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺐ اﻟــﺬي ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﺑﺮﺻﻴﻒ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﻓﻲ
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ.
وﺣـﻘــﻖ اﻟﻜﻠﻴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣـﺸــﺎﻫــﺪة ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ "ﻳــﻮﺗـﻴــﻮب"،
ﺗﺨﻄﺖ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺣﻪ.
ُﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت
ﺣﻮل ﺗﻌﺎون ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﺮاون واﻟﻨﺠﻢ درﻳﻚ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم .2019

ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ
ّ
َ
أواﻧﻲ
وﺗﻀﻢ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ
ﺗﻤﻴﻤﺔ...
ﻓﺨﺎرﻳﺔ و700
ﱢ
}ﺗﻮاﺑﻴﺖ دﻣﻴﺎط{ ﺗﻌﺰز
ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻧﺠﻮم ﻣﻬﺪدون ﺑﻌﺪم
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺮﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ
اﻟـ  ،52ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﻣﺴﻴﺮة
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة أﺑﺮزﻫﻢ ﻫﻨﺪ ﺻﺒﺮي رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء
وﻳﺴﺮا وﻧﻴﻠﻠﻲ ﻛﺮﻳﻢ.
اﻟﻤﺘﺠﺪد«.

ﺑﻴﻨﻴﻠﻮﺑﻲ ﻛﺮوز
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ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﻔﻨﺎن واﻟﻤﺨﺮج
ﻧﺼﺎر اﻟﻨﺼﺎر ﻹﻧﺘﺎج ﻋﻤﻞ
ﻣﺴﺮﺣﻲ ﺿﺨﻢ ﺑﻌﻨﻮان
»اﻟﺒﺆﺳﺎء ...ﺑﺮؤﻳﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ«.

ﺟﻮرج ﻛﻠﻮﻧﻲ

ﻛﻴﻔﻦ ﺳﺒﺎﻳﺴﻲ ﻳﻤﺜﻞ أﻣﺎم ﺑﻴﻨﻴﻠﻮﺑﻲ ﻛﺮوز ﻻ ﺗﺤﺒﺬ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﻴﻔﻦ ﺳﺒﺎﻳﺴﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻓــﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﻋﺎم
 2016ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﻧﺎﺗﻮﻛﻴﺮ ﻗﺒﺎﻟﺔ وﻻﻳﺔ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﻨـﻔــﻲ ﺳـﺒــﺎﻳـﺴــﻲ ارﺗ ـﻜــﺎﺑــﻪ ﺗﻬﻤﺔ
ـﺎض ﻃـﻠــﺐ ﺳﺒﺎﻳﺴﻲ،
اﻟـﺘـﺤــﺮش واﻻﻋـ ـﺘ ــﺪاء .ورﻓ ــﺾ ﻗ ـ ٍ
ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺳﺒﺎﻳﺴﻲ
إﻧﻪ ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻮف
"ﻳﻀﺨﻢ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ".
وﻛﺎن اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ أو ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻓﻲ 24
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،إن ﺳﺒﺎﻳﺴﻲ ﻳــﻮاﺟــﻪ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ واﻗﻌﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻤﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2016
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ﺗﺤﺪﺛﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﻴﻨﻴﻠﻮﺑﻲ ﻛــﺮوز ﻋﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ
زوﺟﻬﺎ؛ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﻓﻴﻴﺮ ﺑــﺎردم ،ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻷﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﻣـﺠـﻠــﺔ Marie Clarie
ﻟﻌﺪد ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻛـ ـ ــﺮوز» :ﻟ ــﺪي
أ ﺳـﺒــﺎب ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
واﺿﺢ ﺟﻌﻠﺘﻨﻲ ﻻ أﺣﺒﺬ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻣ ــﻊ زوﺟـ ــﻲ ،رﻏــﻢ
أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻈﻦ أﻧــﻪ أﻣﺮ
ﺳﻬﻞ ﺟﺪا«.

» «Bohemian Rhapsodyﻳﺤﺼﺪ
»ﻏﻮﻟﺪن ﻏﻠﻮب« ﻷﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ دراﻣﻲ

»ﻛﺎﺗﺶ  «22ﻳﻌﻴﺪ ﺟﻮرج ﻛﻠﻮﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﻳﻌﻮد ﺟــﻮرج ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻃﻮﻳﻞ إﻟــﻰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ،ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﻧﺠﻮم
آﺧﺮﻳﻦ ﺟﺬﺑﺘﻬﻢ اﻟﺪراﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،أﻣﺜﺎل :ﺟﻴﻦ ﻓﻮﻧﺪا وﻣﻴﺮﻳﻞ
ﺳﺘﺮﻳﺐ وﺟﻮن ﺗﺮاﻓﻮﻟﺘﺎ وﺟﻮﻟﻴﺎ روﺑﺮﺗﺲ.
وﻳﻈﻬﺮ ﻧﺠﻢ ﻫﻮﻟﻴﻮود ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻛﺎﺗﺶ  ،"22وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
ﺣﻞ.
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻟﻐﺎز اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ُ
وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ  6ﺣﻠﻘﺎت ﺗﺒﺚ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺑﻘﺎﻟﺐ ﻛﻮﻣﻴﺪي،
وﻳﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﺎذﻓﺔ ﺟﻮﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ ،ﻷن آﻻف اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺮﻳﺪون ﻗﺘﻠﻪ ،وﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وﻳ ــﺸ ــﺎرك ﺻ ــﺎ ﺣــﺐ اﻷوﺳ ـﻜ ــﺎر ﻓــﻲ إﺧـ ــﺮاج اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻋــﻦ رواﻳ ــﺔ
ﺷﻬﻴﺮة ﺗﺤﻤﻞ اﻻﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺟﻮزﻳﻒ ﻫﻴﻠﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﺎم .1961
وﻳ ــﺠ ـ ﱢـﺴ ــﺪ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ دور "ﻳــﻮﺳــﺎرﻳــﺎن" ،اﻟ ــﺬي ﻳﺴﻌﻰ وزﻣ ــﻼؤه
اﻟﻄﻴﺎرون ﺧ ــﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻓــﻲ أﺣــﺪ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات،
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺘﻬﻢ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا
ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ دﻳﺎرﻫﻢ.

» «Green Bookﻓﺎز ﺑﺜﻼث ﺟﻮاﺋﺰ و» «Romaﺑﺠﺎﺋﺰﺗﻴﻦ
ﺣﺼﺪ » ««Bohemian Rhapsodyﺟﺎﺋﺰﺗﻲ أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ دراﻣﻲ وأﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ ﻏﻮﻟﺪن ﻏﻠﻮب
ﺑﺪورﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺼﻞ » ««Green Bookﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﻣﻴﺪي أو ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ وأﻓﻀﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
وأﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ دور ﺛﺎﻧﻮي ،وﻓﺎز » «Romaﺑﺄﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ أﺟﻨﺒﻲ وأﻓﻀﻞ إﺧﺮاج.
ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻠﻢ " "Bohemian Rhapsodyﻋﻠﻰ
ﺟــﺎﺋــﺰة ﻏــﻮﻟــﺪن ﻏـﻠــﻮب أﻓـﻀــﻞ ﻓﻴﻠﻢ دراﻣ ــﻲ،
ﻓــﻲ ﻓــﻮز ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻠﻢ "إﻳــﻪ ﺳﺘﺎر
إﻳــﺰ ﺑ ــﻮرن" ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻠﻢ "Green
 "Bookﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﻣﻴﺪي أو
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،وذﻟــﻚ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ
ﻏـ ــﻮﻟـ ــﺪن ﻏـ ـﻠ ــﻮب ﻓـ ــﻲ ﻧ ـﺴ ـﺨ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟ ـﺴ ــﺎدﺳ ــﺔ
واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ ﻟﻮس
أﻧﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻴﻮود.
وﻓﺎز راﻣﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ دراﻣﻲ ﻋﻦ دوره ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "Bohemian
 ،"Rhapsodyﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻓ ــﺎزت ﻏـﻠـﻴــﻦ ﻛﻠﻮز
ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ دراﻣــﻲ ﻋﻦ
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "."The Wife
وﻓ ــﺎز اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎن ﺑـﻴــﻞ ﺑـﺠــﺎﺋــﺰة
أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻛﻮﻣﻴﺪي أو ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
ﻋــﻦ دوره ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ " ،"Viceاﻟ ــﺬي أدى ﻓﻴﻪ
دور ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻷﺳﺒﻖ دﻳﻚ
ﺗﺸﻴﻨﻲ .وﻓ ــﺎزت أوﻟﻴﻔﻴﺎ ﻛــﻮﻟـﻤــﺎن ﺑﺠﺎﺋﺰة
أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﻣﻴﺪي أو ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
ﻋﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "."The Favourite
وﻧﺎل اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ أﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻛﻮارون ﺟﺎﺋﺰة
أﻓـﻀــﻞ ﻣـﺨــﺮج ﻋــﻦ ﻓﻴﻠﻢ " ."Romaﻛﻤﺎ ﻓﺎز
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻓ ـ ــﺎز ﻣ ــﺎﻫ ــﺮﺷ ــﺎﻻ ﻋ ـﻠــﻲ ﺑ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة أﻓـﻀــﻞ
ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ
" ،"Green Bookﻓﻴﻤﺎ ﻓــﺎزت رﻳﺠﻴﻨﺎ ﻛﻴﻨﻎ
ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻦ دورﻫﺎ
ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "."If Beale Street Could Talk

وﺣﺼﻞ "Spider-Man: Into the Spider-
 "Verseﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻓـﻴـﻠــﻢ رﺳ ــﻮم
ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ.
وﺣﺼﻠﺖ ﻧﺠﻤﺔ اﻟﺒﻮب ﻟﻴﺪي ﻏﺎﻏﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة أﻓ ـﻀ ــﻞ أﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ أﺻ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ أﻏـﻨـﻴــﺔ
" "Shallowﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "."A Star Is Born
وﻓــﺎز " "The Americansﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ دراﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ ﻧ ـ ـ ــﺎل "The
 "Kominsky Methodﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﻛﻮﻣﻴﺪي أو ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ:
أ ﻓـ ـ ـﻀ ـ ــﻞ ﻓـ ـﻴـ ـﻠ ــﻢ درا ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲBohemian" :
 ،"Rhapsodyأﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﻣﻴﺪيGreen" :
 ،"Bookأﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ دراﻣﻲ :راﻣﻲ
ﻣﺎﻟﻚ " ،"Bohemian Rhapsodyأﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﻓــﻲ ﻓﻴﻠﻢ دراﻣ ــﻲ :ﻏﻠﻴﻦ ﻛﻠﻮز "،"The Wife
أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﻣﻴﺪي :ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن
ﺑﻴﻞ " ،"Viceأﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﻣﻴﺪي:
أوﻟﻴﻔﻴﺎ ﻛﻮﻟﻤﺎن "."The Favourite
ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺎز ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ دور ﺛﺎﻧﻮي:
ﻣﺎﻫﺮﺷﺎﻻ ﻋﻠﻲ " ،"Green Bookأﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﻓــﻲ دور ﺛــﺎﻧــﻮي :رﻳﺠﻴﻨﺎ ﻛﻴﻨﻎ "If Beale
 ،"Street Could Talkأ ﻓ ـﻀــﻞ ﺳـﻴـﻨــﺎر ﻳــﻮ:
" ،"Green Bookأﻓـﻀــﻞ ﻣـﺨــﺮج :اﻟﻔﻮﻧﺴﻮ
ﻛـ ـ ـ ــﻮارون " ،"Romaأﻓ ـﻀ ــﻞ ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ أﺟ ـﻨ ـﺒــﻲ:
") "Romaاﻟﻤﻜﺴﻴﻚ( ،أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ:
"،"Spider-Man: Into the Spider-Verse
أﻓﻀﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ دراﻣﻲ،"The Americans" :
أﻓ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﻞ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴ ــﻞ دراﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ:

ﺑﺮاد ﺑﻴﺖ

رﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرد ﻣـ ـ ــﺎدن
"."."Bodyguard
وﺟـ ـ ـ ــﺎءت أﻓ ـﻀــﻞ
ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴــﻞ
دراﻣﻲ :ﺳﺎﻧﺪرا أو " ،"Killing Eveأﻓﻀﻞ
ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ ﻏ ـﻨــﺎﺋــﻲ أو ﻛ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺪيThe" :
 ،"Kominsky Methodأ ﻓـﻀــﻞ ﻣﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻏﻨﺎﺋﻲ أو ﻛﻮﻣﻴﺪي :ﻣﺎﻳﻜﻞ
،"The Kominsky Method
دوﻏﻼس "Method
أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻏﻨﺎﺋﻲ أو
ﻛــﻮﻣـﻴــﺪي :راﻳـﺘـﺸــﻞ ﺑــﺮوﺳـﻨــﺎن "The
."Marvelous Mrs. Maisel
وﻛ ـ ــﺎن أﻓ ـﻀ ــﻞ ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ ﺗـﻠـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ
أو ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﻞ ﻗ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮThe " :
Assassination of Gianni
Versace: American Crime
" ،أ ﻓ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﻞ ﻓ ــﻲ
،"Story
ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ ﺗ ـﻠ ـﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ أو ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ
ﻗـ ـﺼـ ـﻴ ــﺮ :دارن ﻛـ ــﺮ ﻳـ ــﺲ "The
Assassination of Gianni
Versace: American Crime
 ،"،"Storyأﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ أو ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﺼﻴﺮ:
ﺑــﺎﺗــﺮﻳ ـﺸ ـﻴــﺎ أرﻛـ ـﻴ ــﺖ "Escape
 ."at Dannemoraأ ﻓ ـﻀ ــﻞ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ :ﻓﻴﻠﻢ "First
 ،"،"Manﺟﺎﺋﺰة ﺳﻴﺴﻴﻞ ﺑﻲ دﻳﻤﻴﻞ:
اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﺟـﻴــﻒ ﺑــﺮﻳــﺪﺟــﺰ،
ﺟــﺎﺋــﺰة اﻹﻧ ـﺠــﺎز اﻹﺑ ــﺪاﻋ ــﻲ :اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎرول ﺑﻴﺮﻧﺖ.
ﺑﻴﺮﻧﺖ.

ﺑﻴﺖ ﻳﺆدي دور راﺋﺪ ﻓﻀﺎء ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﺪ
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﺠﻢ ﺑﺮاد ﺑﻴﺖ ﻓﻲ  11اﻟﺠﺎري ﺑﻔﻴﻠﻢ اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ "أد اﺳﺘﺮا" ،ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
وإﺧﺮاج ﺟﻴﻤﺲ ﻏﺮاي.
وﺗﺪور ﻗﺼﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻮل ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ،
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ واﻟﺪه ،اﻟﺬي ﺳﺎﻓﺮ ﺧﺎرج اﻷرض ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ.
ُﻳ ﺸﺎرك ﺑﻴﺖ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ روث ﻧﻴﻐﺎ وﺗﻮﻣﻲ ﻟﻲ ﺟﻮﻧﺰ وﺟﻮن ﻓﻴﻦ .وﻳﺮوي "أد
اﺳﺘﺮا" ﻗﺼﺔ ﺳﻔﺮ روي ﻣﺎﻛﺒﺮاﻳﺪ ،وﻳﺆدي دوره ﺑﺮاد ﺑﻴﺖ ،ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻤﺴﻲ،
ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ واﻟﺪه ،اﻟﺬي ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻛﻮﻛﺐ ﻧﺒﺘﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺜﻮر
ﻋﻠﻰ إﺷﺎرات ﺧﺎرج ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض.
وﻳﻠﻌﺐ ﺗﻮﻣﻲ ﻟﻲ ﺟﻮﻧﺰ دور واﻟﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺮاد ،ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻲ أﺣﺪاﺛﺎ
ﺗﺤﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪﻳﻦ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺟﻮﻧﺰ ﺑﺘﺮك اﺑﻨﻪ روي اﻟﻤﺼﺎب ﺑﻤﺮض اﻟﺘﻮﺣﺪ،
ﻓﻲ ﻛﻮﻛﺐ ﻧﺒﺘﻮن ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺧﺎرج ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض .وﻳﻘﻮم روي
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻤﻐﺎﻣﺮة ﻣﺜﻴﺮة وﺷﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء.

» «Aquamanﻳﺘﺼﺪر اﻹﻳﺮادات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
»Aquaman

ﻓﻴﻠﻢ »«Aquaman

راﻣﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ »«Bohemian Rhapsody

ﺑﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ أرﻛﻴﺖ

اﺣﺘﻔﻆ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻤﻐﺎﻣﺮة )) (Aquamanﺑﺼﺪارة إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ  30.7ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﻫﻮ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺟﻴﺴﻮن
ﻣﻮﻣﻮا وآﻣﺒﺮ ﻫﻴﺮد ووﻟﻴﺎم داﻓﻮ وﻧﻴﻜﻮل ﻛﻴﺪﻣﺎن ،وإﺧﺮاج ﺟﻴﻤﺲ وان.
وﺟ ــﺎء ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺮﻋﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ )إﺳﻜﻴﺐ روم( ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ  18ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر .واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺗﺎﻳﻠﺮ ﻻﺑﻴﻨﻲ ودﻳﺒﻮره آن وول ،وﻣﻦ إﺧﺮاج آدم روﺑﻴﺘﻴﻞ.
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ )ﻣﺎري ﺑﻮﺑﻴﻨﺰ رﻳﺘﻴﺮﻧﺰ( ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻫ ــﺬا اﻷﺳ ـﺒــﻮع ،ﺑــﺈﻳــﺮادات  15.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ إﻳﻤﻴﻠﻲ ﺑﻠﻨﺖ وﻟﻴﻦ
ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﻴﺮاﻧﺪا وﻣﻴﺮﻳﻞ ﺳﺘﺮﻳﺐ وإﻳﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮرﺗﻴﻤﻴﺮ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج روب ﻣﺎرﺷﺎل.
واﺣﺘﻔﻆ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ )ﺳﺒﺎﻳﺪر ﻣﺎن :إﻧﺘﻮ ذا ﺳﺒﺎﻳﺪر ﻓﻴﺮس( ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ  13ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .أﺧــﺮج اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻮب ﺑﻴﺮﺳﻜﻴﺘﻲ
وﺑ ـﻴ ـﺘــﺮ راﻣ ـﺴ ــﻲ ،وﻗ ــﺎم ﺑـ ــﺎﻷداء اﻟـﺼــﻮﺗــﻲ ﺷــﺎﻣـﻴــﻚ ﻣ ــﻮر وﺟ ـﻴــﻚ ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن وﻫﻴﻠﻲ
ﺷﺘﻴﻔﻴﻠﺪ.
وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ )ﺑﺎﻣﺒﻠﺒﻲ( ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﺑﺈﻳﺮادات
 12.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻫﻴﻠﻲ ﺳﺘﺎﻳﻨﻔﻴﻠﺪ وﺟــﻮن ﺳﻴﻨﺎ ،وﻣــﻦ إﺧــﺮاج
ﺗﺮاﻓﻴﺲ ﻧﺎﻳﺖ.

ﺛﻘﺎﻓﺎت

١٦

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 4010اﻟﺜﻼﺛﺎء  8ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  2 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

ﱢ
»ﺗﻮاﺑﻴﺖ دﻣﻴﺎط« ﺗﻌﺰز ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ّ
• ترجع إلى العصر الروماني وتضم فخاريات و ٧٠٠ﺗﻤﻴﻤﺔ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ًاﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺰﺧﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻣﻴﺎط )ﺷﻤﺎل ﺷﺮق
ً
اﻟﻘﺎﻫﺮة( ً
اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻀﻢّ
اﻷﺛﺮﻳﺔ ،وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أﺧﻴﺮا
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ اﻷﺛﺮﻳﺔ ،ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ،وذﻟﻚ
ﻳﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ اﻧﻄﻼق ذروة ﻣﻮﺳﻢ
اﻟﺸﺘﺎء اﻟﺬي ّ
ﻳﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﻴﺎط

ﻣﺼﻄﻔﻰ وزﻳﺮي
ﺷﻬﺪت ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻻﻛـﺘـﺸــﺎﻓــﺎت اﻷﺛــﺮﻳــﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﱢ
ﺗ ـ ـﻌـ ــﺰز ﻓ ـ ــﺮص إﻧ ـ ـﻌـ ــﺎش اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣ ــﻲ،
ً
ﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻇ ـ ــﻞ ﺗ ـ ــﺮاﺟ ـ ــﻊ ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﺎدث إﺳﻘﺎط ﻃﺎﺋﺮة ﺳﻴﺎح
روﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺳﻤﺎء ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺷــﺮم اﻟﺸﻴﺦ،
أواﺧﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2015وﻟﺠﻮء روﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻮﻫﺎ أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء،
إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ رﺣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ إﻟﻰ أرض
اﻟﻜﻨﺎﻧﺔ.
أﺣــﺪث ﺗﻠﻚ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت أﻋﻠﻨﻪ اﻷﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺛﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
ﻣﺼﻄﻔﻰ وزﻳﺮي ،إذ ﻗﺎل إن اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻵﺛﺎر واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
آﺛﺎر ﺗﻞ اﻟﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻣﻴﺎط190) ،
ً
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﺷﻤﺎل ﺷــﺮق اﻟﻘﺎﻫﺮة( ،ﻛﺸﻔﺖ
ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ اﻟﻔﺨﺎرﻳﺔ ذات
اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ وأﺳﻄﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ ،ﺗﺮﺟﻊ
إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ.

وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮي أن ﺛـ ـﻤ ــﺔ ﺗ ــﻮاﺑ ـﻴ ــﺖ
ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻ ــﻮر ﻟﻤﻌﺎﻟﻢ وا ﺿـﺤــﺔ
ُﻟﻠﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻷﻧــﻒ واﻟﻔﻢ ،واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ
ﻧ ـﻘ ـﺸ ــﺖ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ﺧ ـﻄ ــﻮط ﻏ ــﺎﺋ ــﺮة وأﺷ ـﻜ ــﺎل
ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ
ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻟﺪﻓﻨﺎت ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻜﺎرﺗﻮﻧﺎج،
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺺ اﻷﺑﻴﺾ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺟﺴﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺿﻊ ﱢ
ُ
اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻟﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎن.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ اﻹدارة
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻵﺛ ــﺎر اﻟــﻮﺟــﻪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮي ،ﻧــﺎدﻳــﺔ
ً
ﺧﻀﺮ ،إن اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻋﺜﺮت أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻷواﻧ ــﻲ اﻟﻔﺨﺎرﻳﺔ وﻧﺤﻮ 700
ﺗـﻤـﻴـﻤــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ اﻷﺷـ ـﻜـ ــﺎل واﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺎت،
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻵﻟﻬﺔ إﻳﺰﻳﺲ وﺣﻮرس
وﺗ ــﺎورت ،وﺗﻤﻴﻤﺔ اﻟﻘﻠﺐ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻌﺎرﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺣﺠﺎم،
وﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ا ﻟــﺮ ﻗــﺎ ﺋــﻖ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺑﺨﻼف ﺧﻤﺴﺔ ﺧﻮاﺗﻢ ذﻫﺒﻴﺔ ،ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻳﻌﻠﻮﻫﺎ ﻋﻨﻘﻮد اﻟﻌﻨﺐ،

رﻣ ــﺰ اﻹﻟـ ــﻪ دﻳ ــﻮ ﻧـﻴـﺴــﻮس ﻋـﻨــﺪ اﻟ ـﻴــﻮﻧــﺎن،
وﺑﺎﺧﻮس ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن ،وﻫﻮ إﻟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻵﺧــﺮ ،وإﻟــﻪ اﻟﻤﺴﺮح ،وأﺧــﺮى ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ
دﻟﻔﻴﻦ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻟﻪ ﺑﻮﺳﻴﺪون إﻟﻪ اﻟﺒﺤﺎر.
وأوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺤﻔﺎﺋﺮ واﻟﺒﻌﺜﺎت

ﻓﻲ دﻣﻴﺎط ،رﺿﺎ أﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻃﻲ ،أن أﻋﻤﺎل
ً
اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ﺟ ــﺎء ت اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ
ﻟﻤﻮاﺳﻢ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺟﺒﺎﻧﺔ
ﺗــﺮﺟــﻊ إﻟ ــﻰ ﻋـﺼــﺮ اﻷﺳ ــﺮة اﻟـ ــ 26ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ
اﻟﻤﻠﻜﻴﻦ ﺑﺴﻤﺎﺗﻴﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻧﻔﺮ إﻳﺐ رع.

إﺣﺪى اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ

 ١٣ﻣﻮﻗﻌﴼ أﺛﺮﻳﴼ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ

ﻣﺎرﻛﺲ
واﻟﺪﻣﻴﺔ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻈﻔﻴﺮي

nalzafiri@hotmail.com

اﻟﻘﺎﻫﺮة -أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل

ﺑﻌﺜﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة
اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻛﺘﺸﻔﺖ اﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ }ﺗﻞ
اﻟﺪﻳﺮ{

culture@aljarida●com

دﻣﻴﺎط إﺣﺪى أﻫﻢ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،إذ ﺗﻨﺘﺸﺮ
ً
ﻓــﻲ رﺑــﻮﻋـﻬــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ أﻫ ــﻢ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ اﻷﺛ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻲ
ﺑﺤﻴﺮة اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ وﻋـﻠــﻰ ﺿﻔﺎﻓﻬﺎ ،واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻮاﻗـﻌــﺔ ﺷــﺮق اﻟﻨﻴﻞ.
وﺧ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﺑ ــﺪأت وزارة اﻵﺛ ــﺎر ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻧﺘﺸﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ّ
ﺗﻀﻤﻪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ذات
اﻵﺛﺎر اﻟﻐﺎرﻗﺔ إزاء ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﺨﻼف ﻣﺎ
ً
ً
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة ﻣﻦ  13ﻣﻮﻗﻌﺎ أﺛﺮﻳﺎ ،ﺗﺴﺘﻌﺮض }اﻟﺠﺮﻳﺪة{ أﻫﻢ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ:
ﱢ
• ﺗﻞ اﻟــﺪﻳــﺮ :ﻳﺸﻜﻞ إﺣــﺪى أﻫــﻢ اﻟﺘﻼل اﻷﺛــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ دﻣـﻴــﺎط .ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ أﻓﺪﻧﺔ ،وﻳﺮﺟﺢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺟﺒﺎﻧﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ
ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻷﺳﺮات اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وأﺳﺮات اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ .اﺧﺘﻴﺮت  1100ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ ،اﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﺘﻜﻮن
ﺿﻤﻦ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺘﺤﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻜﺒﻴﺮ،
ً
اﻟﺠﺎري إﻧﺸﺎؤه راﻫﻨﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري،
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﻘﻄﻊ اﻵﺛﺮﻳﺔ إﻟﻴﻪ.
• ﺗﻞ اﻟﺒﺮاﺷﻴﺔ :ﺗﻘﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻞ اﻟﺒﺮاﺷﻴﺔ ﺟﻨﻮب ﺷــﺮق ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﻓﺎرﺳﻜﻮر ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﱠ
ﺣﻤﺎم روﻣﺎﻧﻲ ﻳﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷــﺮق دﻟﺘﺎ ﻣﺼﺮ ،وﻓﻴﻪ ﺧــﺰان ﺳﻔﻠﻲ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻴﺎه،
ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ .ﻛﺬﻟﻚ ُﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﻏــﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﺮوﻋ ــﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ اﻟـﻤـﻌـﻤــﺎري ﻣــﻼﺻـﻘــﻪ ﻟـﻬــﺬا اﻟـﺤـ ﱠـﻤــﺎم،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ،وﻋﻤﻼت ﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ روﻣﺎﻧﻴﺔ .ﻛﺬﻟﻚ وﺟﺪ اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻘﺒﺮة
ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ اﻟﻘﺒﻄﻲ.
• ﺑﺤﻴﺮة اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ :ﺑﺤﻴﺮة ﺗﺎﻧﻴﺲ أو ﺑﺤﻴﺮة اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻵن ،ﻫﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺤﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ .ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻗﺒﻞ
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﻴﻼدي ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ أراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﺗﺮوﻳﻬﺎ
ﻓــﺮوع اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .واﺷﺘﻬﺮت
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺠﻤﺎل ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺼﻔﺖ
ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إذ وﻗﻊ زﻟﺰال رﻫﻴﺐ دﻣﺮ اﻟﻤﺪن وأﻏﺮق اﻟﺜﻐﻮر واﺧﺘﻔﺖ
اﻟﻤﺮاﻋﻲ واﻵﺛﺎر اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،وﺗﻜﻮﻧﺖ ﺑﺄرﺿﻬﺎ اﻟﺒﺤﻴﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ً
ﺗﻄﻮي ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﻣﺪﻧﺎ وﺣﺪاﺋﻖ ،وﺗﺨﻠﻔﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺠﺰر واﻟﺘﻼل اﻷﺛﺮﻳﺔ.

ﻛﺘﺎب »اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ« ...ﻧﺼﻮص
ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻷﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

"ﻣﺎرﻛﺲ واﻟﺪﻣﻴﺔ" ﻫﻮ ﻋﻨﻮان رواﻳﺔ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺠﻴﺪي ،وﻣﻦ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺠﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﺮأه
ﺳﻴﺼﺎب ﺑﺎﻟﺨﺪﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺖ ﺑﻬﺎ .ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺠﻴﺪي ﻛﺎﺗﺒﺔ
إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻫــﺎﺟــﺮت ﻃﻔﻠﺔ إﻟــﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﺑــﺪأت
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ وﺗﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان .واﺳﻢ ﻣﺎرﻛﺲ ﻳﻐﺮي ﺑﺄن اﻟﺮواﻳﺔ
ﺳﺘﻘﺪم ﻟﻨﺎ اﻟــﻮﺟــﻪ اﻵﺧــﺮ ﻟﻠﺜﻮرة اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ ،وﻟﻜﻦ ذﻟــﻚ ﻟﻢ
ﻳﺤﺪث وﻣﺎ ﺣﺪث ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﺜﻮرة ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺣــﺮﻳــﺔ ﻋــﺎﺑـﺜــﺔ وﻣــﺎﺟـﻨــﺔ ﺑـﻌـﻴــﺪا ﻋــﻦ اﻟــﻮﺟــﻪ
اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة.
"ﻟﻘﺪ ﺳﺮﻗﻮا ﺛﻮرﺗﻨﺎ" ...ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﻮﻫﺎ
وﻣﺎ ﻫﻲ أدﺑﻴﺎﺗﻬﺎ؟ ﻫﺬا اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺤﺎذاﺗﻪ دون أن ﺗﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ.
أﻣﺎ اﻟﺨﺪﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺠﺎء ت ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﺮواﻳﺔ ،وﻓﻮزﻫﺎ
ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﻐﻮﻧﻜﻮر ﻟﻠﺮواﻳﺔ اﻷوﻟﻰ  .2017ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻴﻦ
ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻲ زﺣﺎم اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻛﻠﻤﺔ "اﻷوﻟﻰ" .اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .دون أن ﻧﺠﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل:
أﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺬي ﻫﺎﺟﺮت إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺠﻴﺪي وأﺳﺮﺗﻬﺎ
ﺣﻴﻦ ﺟﺎء اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ذات ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺘﻲ ﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻣﺘﺠﻬﺎ ﻻﺳ ـﺘــﻼم اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ ﻓــﻲ ﻃ ـﻬ ــﺮان .ﻻ أﻛــﺎد
أﺟــﺰم ﺑــﺄن ﻓﻮزﻫﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ،ﻓﻠﻢ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻟﻜﻨﻲ أ ﺧـﺸــﻰ أن ﻳـﻜــﻮن ﻫــﺬا اﻟﺴﺒﺐ ،ﻓﺎﻟﺮواﻳﺔ
ّ
ﺳﺮدﻳﺎ
ﻓﻨﻴﺎ ﺟﺎء ت ﺧﻠﻴﻄﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ واﺧﺘﻠﺖ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﻴﺮة.
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮة ذاﺗﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ رﺣﻠﺘﻬﺎ
ﻃﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﻬﺮان إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﻮاﻟﺪﻫﺎ اﻟﺬي ﻫﺎﺟﺮ
ﻣﺴﺒﻘﺎ .وﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺠﺮة أ ﺿــﺎ ﻋــﺖ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﺑﺎرﻳﺴﻴﺔ أو إﻳﺮاﻧﻴﺔ ،وﻛﺎن ﺻﺮاﻋﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻟﻐﺘﻴﻦ ﻫﻮ ﺻﺮاع
ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ .ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺸﻖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ،وﺗﻌﺸﻖ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻳﻐﺮﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ
ﻛﻠﻐﺔ أم .ﻫــﺬا اﻟـﺼــﺮاع اﻟ ــﺬي اﻧـﺘـﺼــﺮت ﻓﻴﻪ ﺣﻴﻦ ﻧﻀﺠﺖ
وﻛﺮﺳﺖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﻟﺘﻘﺒﻞ أﻧﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل
إﻳﺮاﻧﻴﺔ وﺗﻌﺸﻖ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻷم اﻟﺬي ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮ ﺗﺤﺖ إﻟﺤﺎح اﻷﺳﺮة.
ﺗ ـ ـﻨـ ــﻮع اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺮد ﻣـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪا ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ـﺴـ ـﻤ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻈ ــﻲ
" "Fragmentsﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﺼﺼﺎ ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
"ﻛﺎن ﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن" ،أو ﺻﻮرا ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺸﺨﻮص اﻟﺘﻘﻄﺘﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺘﻲ ﺗﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻬﺮان وﻟﻴﺲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ اﺿﻄﺮت اﻟﻨﺎس
ﻟﻌﻴﺸﻬﺎ .ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻼ ﺣﻴﺎة رواﺋﻴﺔ،
ﻻ ﻧﺒﺾ رواﺋﻲ وﻻ ﺷﺨﻮﺻﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﺻﻮر رﺳﻤﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ اﻟﻨﺺ ﻻ ﺗﻨﺒﺾ ﺑﺄي ﺣﻴﺎة.
ﺗ ـﻌ ــﺪدت اﻷﺟ ـﻨ ــﺎس ﻓ ـﻜــﺎن ﻟـﺸـﻌــﺮ اﻟ ـﺨ ـﻴــﺎم ،اﻟـ ــﺬي اﺿـﻄــﺮ
اﻟـﻤـﺘــﺮﺟــﻢ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻌ ــﻮدة ﻟــﺮﺑــﺎﻋ ـﻴــﺎت أﺣ ـﻤــﺪ راﻣ ــﻲ واﻋـﺘـﻤــﺎد
ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ،دور ﻓﻲ إﻏﺮاء رﺟﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﻬﺎ اﻵن ،وزج أﺳﻤﺎء
ﺷﻌﺮاء اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ دون دور ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺮد.
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻛﺤﻴﺎة ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ،وﺣﺮﻳﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﺸﻮر .ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺤﺸﻴﺶ وﺣﻴﺎة
اﻟﺼﺨﺐ اﻟﻠﻴﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺟﻨﺢ اﻟـﻈــﻼم .وﻟـﻬــﺬا ﻏــﺎب ﻣﺎرﻛﺲ
ﻋﻦ اﻟــﺮواﻳــﺔ وﻟــﻢ ﻧﺠﺪ ﻟﻪ اﻟــﺪور اﻟــﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑــﻪ ،ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟــﺮواﺋـﻴــﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺳـﺒــﺎب ﺛ ــﻮرة واﻟــﺪﻫــﺎ وﻻ
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ .ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻟﻨﺎ أﺳﺒﺎب
ﺳﺠﻦ أﻋﻤﺎﻣﻬﺎ وﻫﺮوب واﻟﺪﻫﺎ .رﺑﻤﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻧﺼﻒ
ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﻬﺮان أﺿﺎع ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ أن ﻧﻘﺮأ ،رواﺋﻴﺎ ،ذﻟﻚ
اﻟﺼﺮاع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎ أﺑﺪا.

إﺻﺪار

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ »ﺳﺮ اﻟﻤﺎء«

ﺻﺪر ﻋﻦ دار }اﻟﻔﺎراﺑﻲ{ ﻛﺘﺎب }اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ{ ،وﻫﻮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮاف ﺳﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺐ
وﻓﻴﺼﻞ ﺟﻠﻮل ﺑﺎﺷﺮت }دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ{ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ٢٠١٦وﺷﻤﻠﺖ }ﺑﺎرﻳﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻌﺮب{ و}اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ{ و}اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻳﻜﺲ ﺑﻴﻜﻮ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ{.

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

•

ﻧﺼﻮص »اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ«
ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺨﻴﺎل
وﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ
ً
وﺗﺮوي ﻣﺪﻧﺎ
ﻫﻲ ﻣﺪﻧﻬﻢ

ﺣ ـ ـ ـ ـ ّـﺮر ﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﺎب }اﻟـ ــﺮﺳـ ــﺎﺋـ ــﻞ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮﺑ ـﻴــﺔ{ ﻋـ ـﺸ ــﺮون ﻛــﺎﺗ ـﺒــﺎ
ً
ً
وﻣـ ـ ـﺜـ ـ ـﻘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎ وإﻋ ـ ـ ــﻼﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎ ﻣ ــﻦ
ﺑـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺪان ﻋ ـ ــﺮﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ
ﺗ ـ ــﻮزﻋ ـ ــﺖ ﻧـ ـﺼ ــﻮﺻـ ـﻬ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ
ﺑ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻦ :اﻷول ﻳ ـﻔ ـﻀــﻲ إﻟ ــﻰ
ﻧـﺼــﻮص ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ
اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ واﻷﻧ ـﺘــﺮوﺑــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
واﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺮ .أﻣ ــﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص
ﺣـ ـ ــﻮل ﺛـ ـ ــﻼث ﻋـ ـﺸ ــﺮة ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ
ﻣ ـ ـﻐـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ }اﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪﻧـ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ
ﺗـﻨــﺎوﻟـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻗــﺎﻋــﺪة ﻛﺎﺗﺐ
واﺣـ ــﺪ ﻟـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ واﺣ ـ ــﺪة ،ﺑﻴﺪ
أن أرﺑـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ـ ــﺪن ﻫـ ـ ــﻲ ﻓـ ــﺎس
وأﺻـﻴـﻠــﺔ واﻟــﺮﺑــﺎط وﻣــﺮاﻛــﺶ
ﻗــﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﻛــﻞ واﺣ ــﺪة ﻣﻨﻬﺎ
ّ
ﺑﻨﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺒﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
اﻟـ ـﺤـ ـﺴ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎت واﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎء
اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ واﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﻮي{ ،ﻛـﻤــﺎ
ﻳﻮﺿﺢ ﺳﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺐ.
ﻣـ ـﻤ ــﺎ ﺟـ ـ ــﺎء ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ:
}ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻮص }اﻟ ـ ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ــﻞ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ{ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺨﻴﺎل
وﺣـﺴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻛـﺘــﺎﺑـﻬــﺎ ،ﺗ ــﺮوي
ً
ﻣــﺪﻧــﺎ ﻫــﻲ ﻣﺪﻧﻬﻢ ،وﺗﺘﻔﺎوت
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪن ﺑ ـ ـﻘـ ــﺪر ﺗـ ـﻔ ــﺎوت
ّ
اﻟ ـﻜ ــﺘ ــﺎب اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ اﺧ ـﺘ ــﺎروﻫ ــﺎ،
ً
ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮﻓـ ــﺔ وﺗ ـ ـﺠـ ــﺮﺑـ ــﺔ ووﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ
وﺛـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ وﻟـ ـﻐ ــﺔ وﺣ ـﺴــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ً
وﺣـ ـﺒ ــﺎ ،ﻛ ـﻤــﺎ أﻧ ـﻬــﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻈﻢ
ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ وﻻ
ﺗـﺤـﺘــﺎج إﻟ ــﻰ اﻟـﻨـﻘــﺪ اﻟﻤﺒﻄﻦ،

إﻟـ ـ ــﻰ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ ﻃ ـﻤ ــﻮﺣ ـﻬ ــﺎ ﻷن
ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑــﺪور ﺻﻠﺔ اﻟﻮﺻﻞ
اﻟـ ـ ــﺬي ﻟ ـﻌ ـﺒــﻪ ﻓ ــﻲ ﻋ ـﺼ ــﺮ آﺧ ــﺮ
ّ
ﻛ ـ ـ ــﺘ ـ ـ ــﺎب ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎﻟ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺣـ ـﻄـ ـﻤ ــﻮا
ﺑ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮﺻ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﻮاﺟ ـ ــﺰ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺸﺎرق اﻟﻌﺮب وﻣﻐﺎرﺑﻬﻢ{.

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ
ﺳﺒﻖ »اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ«
إﺻـ ـ ـ ـ ــﺪار ﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﺎب »اﻟـ ــﺮﺳـ ــﺎﺋـ ــﻞ
اﻟ ــﺪﻣـ ـﺸـ ـﻘـ ـﻴ ــﺔ« وﻫـ ـ ــﻮ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة
وﺗ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﺟــﺎء

ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺪﻣــﺔ» ،أﻣ ــﺎ اﻟـﺸـﻬــﺎدة
ﻓـﻬــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎﺿــﻲ وﺣــﺎﺿــﺮ
وﻣ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ،وﻫـ ـ ــﻮ
ﻓ ـ ــﻲ أﺣـ ـ ــﺪ وﺟ ـ ــﻮﻫ ـ ــﻪ ﻣ ــﺎﺿ ــﻲ
وﺣ ــﺎﺿ ــﺮ وﻣ ـﺼ ـﻴــﺮ ﻛ ــﻞ ﻣـﻨــﺎ،
وﻫـ ــﺬا ﻣ ــﺎ ﺳـﻴـﻠـﻤـﺴــﻪ اﻟ ـﻘــﺎرئ
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ .أﻣﺎ
اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻜﻞ أؤﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳـ ــﺮﻳـ ــﺪون ﻟــﺪﻣ ـﺸــﻖ أن ﺗﺒﻘﻰ
ﻗﺎﺳﻴﻮن اﻟﻌﺮب ،وﻏﻮﻃﺘﻬﻢ،
وأﻣﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻮﺷﻮم
ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎدة
واﻻﺳﺘﻘﻼل ورﻓﺾ اﻟﺨﻀﻮع
ً
ً
واﻟ ــﺬل ،وأرﺿﺎ/ﻋﺎﺻﻤﺔ أﺑــﺪا

ﻟ ـ ــﻸﻣ ـ ــﻮﻳـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ وﺻـ ـ ـ ــﻼح
اﻟ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﻦ واﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻋـ ــﺮﺑـ ــﻲ
واﺑ ـ ــﻦ ﻋ ـﺴــﺎﻛــﺮ واﻷﻣ ـﻴ ــﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﺴﺖ
زﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺐ وﺗـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎ اﻷﻛـ ــﻮﻳ ـ ـﻨـ ــﻲ
ً
واﻟ ـﻤــﺮﻳ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﻦ وﺻ ـ ـ ــﻮﻻ إﻟ ــﻰ
اﻟﺤﻠﺒﻲ واﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﺸﻬﺒﻨﺪر
وﻫﻨﺎﻧﻮ وأﺣﻔﺎدﻫﻢ واﻟﻘﺎﻓﻠﺔ
ﺗﻄﻮل«.

ﻛﺎﺗﺐ وإﻋﻼﻣﻲ
ﻳﺤﻤﻞ ﺳﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺘﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺑﻴﺮوت اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎم  2016ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ »اﻷﺳﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺣﻴﻞ واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ
اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ-اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻳﺔ« اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
دار »اﻟﻔﺎراﺑﻲ«.
ﺣﺎﺋﺰ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ دراﺳــﺎت ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻹﻋــﻼم وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ
وﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻞ اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺎب اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ واﻹﻋ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ
اﻟﺴﻮرﺑﻮن ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.
ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻴﻦ  1990و 2009ﻛﺎن
أﺑﺮزﻫﺎ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ إذاﻋﺘﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻣﻮﻧﺖ
ﻛــﺎرﻟــﻮ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،وﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋــﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻬﻮﻟﺪﻳﻨﻎ اﻹﻋﻼﻣﻲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻣـﻘــﺪم ﺑــﺮﻧـ َ
ـﺎﻣـ َـﺠــﻲ »زﻳـ ــﺎرة ﺧــﺎﺻــﺔ« و}اﻟ ـﻤ ـﻠــﻒ« ﻋـﺒــﺮ ﻗﻨﺎة

اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة ﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  10ﺳـ ـﻨ ــﻮات ،وأﺣ ـ ــﺪ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﻲ ﻗـﻨــﺎة
ّ
ً
»اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ« وﺗﻮﻟﻰ إدارة اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﻘﺪم ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻟﻌﺒﺔ اﻷﻣﻢ«.
ﻛــﺎﺗــﺐ ﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات ﻃــﻮﻳ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﺻ ـﺤــﻒ ودورﻳ ـ ـ ــﺎت ﻋــﺮﺑـﻴــﺔ
وأﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ« ،و}اﻷﻧـ ـ ـ ــﻮار« ،و}اﻷﺧـ ـﺒ ــﺎر«
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﺬﻳﻊ وﻣﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺮاﺳﻞ ﺣﺮﺑﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ً
 25ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻏﻄﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺑﺮز
ﺣﺮوب اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﺣﺪاﺛﻪ.
ﻣـ ـ ّ
ـﺪرب ﻣـﺤـﺘــﺮف ﻟـﻔـﻨــﻮن اﻹﻋـ ــﻼم واﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ واﻟـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻹذاﻋﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄﺳﻴﺲ إذاﻋﺎت
وﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ً
ّ
»اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ...ﻫﻜﺬا رأﻳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ« ﻋﻦ
ﺻﺪر ﻟﻪ أﺧﻴﺮا ﻛﺘﺎب
دار »ﻫﺎﺷﻴﺖ أﻧﻄﻮان /ﻧﻮﻓﻞ«.

ﺻ ــﺪرت ﻓــﻲ ﺑـﻐــﺪاد ﻋــﻦ ﻣـﻨـﺸــﻮرات دار }اﻟ ـﺸــﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ{ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎرات اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ }ﺳﺮ اﻟﻤﺎء{
ﻟﻠﻘﺎص ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺠﻴﺪ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻋﻦ }اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ{،
واﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ دار }اﻟـﻤـﻌــﺎرف{ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻦ
}اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ{ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة .ﻛﺬﻟﻚ ﺻﺪرت اﻟﻤﺨﺘﺎرات
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻤﺎرﻳﺎ ﻟــﻮ ﻳــﺰا ﺑﺮﻳﺘﻮ ﻛﻮﻧﺜﺎﻟﺚ.
وﺗﺮﺻﺪ اﻟﻘﺼﺺ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﺳﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ
}اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ{ ﻓــﻲ ﻓـﺘــﺮات اﻟﺘﻐﻴﺮ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ
اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﻧﺠﻮم ﻣﻬﺪدون ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
• أبرزهم هند صبري ويسرا ونيللي كريم وأياد نصار

١٧

ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ﺟﻮرج وﺳﻮف
ً
ُﻳﻄﻠﻖ »ﺣﺎل اﻟﺠﺮﻳﺢ« ﻗﺮﻳﺒﺎ

ﺗﺘﻀﺎءل ﻓﺮص ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ًﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
ﺧﻼل رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ
وﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺄﺧﺮ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت دراﻣﺎ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ إذ أﺧﻔﻘﺖ ﻗﻨﻮات ﻓﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺳﻮق اﻹﻋﻼﻧﺎت.

اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻫﻴﺜﻢ ﻋﺴﺮان

إﻟﻬﺎم ﺷﺎﻫﻴﻦ
ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ
اﻟﺪراﻣﺎ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

ﻟـ ــﻢ ﺗ ـﻌ ــﺪ اﻷزﻣـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ
اﻟـ ــﺪراﻣـ ــﺎ اﻟ ــﺮﻣ ـﻀ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺼــﺮ
ﺗـ ـﻔ ــﺮق ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻧـ ـﺠ ــﻮم ﻣـﺨـﻀــﺮﻣـﻴــﻦ
وﺑـﻴــﻦ آﺧــﺮﻳــﻦ ﺷــﺎرﻛــﻮا ﻓــﻲ أﻋﻤﺎل
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،إذ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺧﺼﻮﺻﺎ »ﺳﻴﻨﺮﺟﻲ«
اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟ ــﻮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
»إﻋـ ـ ــﻼم اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮﻳ ـﻴــﻦ« اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗــﺪﻳــﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﻣـ ـ ـ ــﻦ أﺑـ ـ ـ ـ ــﺮز اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺠ ـ ــﻮم اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ
ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈــﺮ ﻫـﻨــﺪ ﺻ ـﺒــﺮي ﻣــﻦ ﺧــﻼل
»ﺟ ـﻤ ـﻴ ـﻠــﺔ واﺑـ ـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎن« ،ذﻟ ــﻚ
ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ »ﺑ ـ ــﻲ ﻟـﻴـﻨــﻚ«
ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻘــﺪﻳ ـﻤــﻪ ﻋ ـﻘ ــﺐ ﺗ ـﻐ ـﻴــﺮ ﻣـﻠـﻜـﻴــﺔ
ﺷ ـﺒ ـﻜ ــﺔ ﻗـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات »ﺳـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﻲ ﺳ ــﻲ«
ودﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻮل »إﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻼم اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻳـ ـﻴ ــﻦ«
ﺷــﺮﻳـﻜــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﺑﺎﻣﺘﻼك
ً
ﺣ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﻐــﺎﻟ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺑـ ـ ــﺪﻻ ﻣ ــﻦ رﺟ ــﻞ
ً
اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺒﻴﺐ
ً
ً
ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺼﻴﺮا ﻣﺠﻬﻮﻻ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﻜﻲ »ﺑﻲ ﻟﻴﻨﻚ« إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻗﻨﻮات  mbcوذراﻋﻬﺎ

أﻳﺎد ﻧﺼﺎر

ﺟﻮرج وﺳﻮف

ﻳﺴﺮا
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
ً
ورﻏــﻢ أن ﺻﺒﺮي ﺗﻤﻠﻚ رﺻﻴﺪا
ً
ً
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ ﺟﻴﺪا وﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎت
دراﻣـﻴــﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﻓــﻲ إﻃﻼﻻﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗـﺘـﻜــﺮر ﻛــﻞ ﻋــﺎﻣـﻴــﻦ ﻓ ــﺈن اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ً
ﻣﺘﻮﻗﻒ وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻧﻔﺮاﺟﺔ راﻫﻨﺎ،
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن زﻣــﻼء ﻟﻬﺎ ﻃﻠﺒﻮا إﻟﻴﻬﺎ
اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼل ﻋــﻼﻗــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺑـﻤـﺴــﻮؤﻟــﻲ
}ﺳ ـﻴ ـﻨ ــﺮﺟ ــﻲ{ ﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوع،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﻣــﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟـ ـﺠ ــﺰء اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻓ ـﻴ ـﻠــﻢ }اﻟ ـﻔ ـﻴــﻞ
اﻷزرق{.
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﺗ ــﺮﻫ ــﻦ }اﻟـ ـﻌ ــﺪل
ﻏـ ـ ــﺮوب{ ﻣ ـﺸــﺮوﻋ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟــﺪراﻣ ـﻴ ـﻴــﻦ
ﻣ ــﻊ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﻳ ـﺴ ــﺮا وﻧ ـﻴ ـﻠ ـﻠــﻲ ﻛــﺮﻳــﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺤـﻄــﺎت ﻗـﺒــﻞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻓﺮﻏﻢ ﻧﺠﺎح ﺗﺠﺮﺑﺘﻴﻬﻤﺎ
ﻓ ــﻲ رﻣـ ـﻀ ــﺎن اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻓـ ــﺈن ﻋــﺪم
ﺗـﺴــﻮﻳــﻖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻬﻤﺎ ﺣـﺘــﻰ اﻵن
ﻳـﻬــﺪد ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻤﺎ ﻣــﻦ اﻟﺤﻀﻮر
ﻓ ــﻲ رﻣـ ـﻀ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ .وﺛـ ـﻤ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻳﺆﻛﺪ اﻷﻣﺮ ،إذ ﻟﻢ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻨﺠﻤﺘﺎن
أي ﺟ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﺎت ﻋ ـ ـﻤـ ــﻞ ﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ اﻵن
ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﺣـ ـ ـ ــﺪدت }اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺪل ﻏـ ـ ــﺮوب{
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟـﺠــﺎري ﻛﻤﻮﻋﺪ
أﺧ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـﺤ ـﺴــﻢ ﻣ ـﺼ ـﻴــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﻦ،
ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻋ ــﺪم ﻗ ــﺪرة اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧ ـﺘــﺎج ﻣــﻦ دون اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﻘــﺎت اﻟ ـﻘــﺪﻳ ـﻤــﺔ وﺗــﻮﻗـﻴــﻊ
ﺗ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪات ﺗـﺴــﻮﻳـﻘـﻴــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ واﺟ ـﻬــﺖ ﻣﺸﻜﻼت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ

ﻫﻨﺪ ﺻﺒﺮي

ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ
}ﺑﻲ ﻟﻴﻨﻚ{ ﻋﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ }ﺟﻤﻴﻠﺔ
واﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن{
ﻟﻬﻨﺪ ﺻﺒﺮي

ﻋﺪم ﻋﺮض اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗﻨﻮات }أون{.
وﻻ ﻳـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ }اﻟـﻌــﺪل
ﻏﺮوب{ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒــﻞ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟـ ـﺨ ــﻼﻓ ــﺎت ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﺑـﻴــﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ
}إﻋﻼم اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ{ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎدات ﺣـ ــﺎدة أﻃـﻠـﻘـﻬــﺎ ﺟـﻤــﺎل
وﻣ ـ ــﺪﺣ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل ﺿ ـ ــﺪ اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻣﻊ ﻗــﺮار إرﺟــﺎء ﻋﺮض
ﻣـﺴـﻠـﺴـﻠــﻲ ﻳ ـﺴ ــﺮا وﻫ ـﻨ ـﻴ ــﺪي ﻗﺒﻞ
رﻣﻀﺎن ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻟﻴﻌﺮﺿﺎ ﺧﺎرج
اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺑﻘﻲ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ ﻣ ـ ــﻲ ﻋـ ــﺰاﻟـ ــﺪﻳـ ــﻦ،
ً
ً
وﻫــﻮ ﻣــﺎ اﻋـﺘـﺒــﺮاه ﻗ ــﺮارا ﻣﺘﺨﺒﻄﺎ
ﻟـﻜــﻮﻧـﻬـﻤــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼن ﺳـﻴـﻌــﺮﺿــﺎن
ً
ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺔ ﻣﻬﺎ
ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎم اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟ ــﻲ،
ﻳﺤﺎول أﻳــﺎد ﻧﺼﺎر اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ
رﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ ﻏﺎب

ً
اﺿ ـﻄ ــﺮارﻳ ــﺎ اﻟ ـﻌــﺎم اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ رﻏــﻢ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
}ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء{ ﺧﻼل رﻣﻀﺎن .2017
وﻓ ـ ـﺸ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻣ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎوﻻت إﻟ ـ ـﻬـ ــﺎم
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﻮدة إﻟــﻰ اﻟــﺪراﻣــﺎ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺐ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﻫﻲ رﻓﻀﺖ ﺧﻮض
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮأت
ً
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻣﻔﻀﻠﺔ
أن ﻳ ـﻜــﻮن اﻧـﺘــﺎﺟـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻴﻪ
}روزﻣ ــﺎﻧ ــﺎ{ ﻓــﻲ ﺗـﺴــﻮﻳــﻖ ﻣﺴﻠﺴﻞ
دﻧـﻴــﺎ ﺳﻤﻴﺮ ﻏــﺎﻧــﻢ ﻟﺸﺮﻛﺔ }إﻋــﻼم
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ{ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻋــﺎدل إﻣــﺎم اﻟــﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻧـﺠـﻠــﻪ }ﻣ ــﺎﻏـ ـﻨ ــﻮم{ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻐﻴﺐ أي إﻧﺘﺎﺟﺎت أﺧﺮى ﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺧ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻞ
أﻛ ــﺮم ﺣﺴﻨﻲ اﻟ ــﺬي ﻳــﺮى ﻛﺜﻴﺮون
ﺻـﻌــﻮﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺧــﺮوﺟــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟـﻨــﻮر
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن.

ﺑﻴﺮوت -دلبلا

●

أﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪت أﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻋ ـ ـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺮ
ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ أﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ دﺧ ـ ـﻠـ ــﺖ ﻓــﻲ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ دور اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟـﻨـﺴــﺎﺋـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻓـﻴـﻠــﻢ »دﻣ ـ ــﻮع ﻓﻲ
اﻟ ــﺮﻣ ــﺎل« ،واﻋ ـ ــﺪة اﻟ ـﺠـﻤ ـﻬــﻮر ﺑــﺄن
ً
ﺗﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ .وﺗﻔﺎﻋﻞ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻮن ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮ وﺗﻤﻨﻮا ﻟﻬﺎ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ

}ﻛﻮﻧﺘﺎك{
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪراﻣﻲ ،ﺗﺘﺎﺑﻊ
أﻣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي
}ﻛ ــﻮﻧـ ـﺘ ــﺎك{ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﺠــﻢ اﻟ ـﺴ ــﻮري
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺣ ــﺪاﻗ ــﻲ وﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ

ﺻﺎﺑﺮ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﻟﺒﻮﻣﻪ

درة إﻟﻰ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
أدرﻛﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ درة ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ
ً
اﻟ ــﺪراﻣ ــﻲ ﻣ ـﺒ ـﻜــﺮا ﻓ ــﻲ ﻣـﺼــﺮ وﻗـ ــﺮرت اﻟ ـﻌ ــﻮدة إﻟــﻰ
اﻟــﺪراﻣــﺎ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﺴﻠﺴﻞ }اﻟﺤﺮﻣﻠﻚ{،
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﺴﻠﺴﻞ
}ﻧﺴﺮ اﻟﺼﻌﻴﺪ{ ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن.

ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ذﻟ ـ ــﻚ ﻓ ــﻲ وﻗ ـ ــﺖ ﺑ ـ ــﺎت ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ
ً
ً
اﻟـﻤـﺼــﺮﻳـﻴــﻦ إﻟ ــﻰ اﻟ ــﺪراﻣ ــﺎ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻋ ـﻤــﻮﻣــﺎ أﻣ ــﺮا
ً
ً
ً
واﻗﻌﺎ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﺢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﻗﻄﺎﻋﺎ
ً
ﻋــﺮﻳ ـﻀــﺎ ،ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﻧ ـﺠــﻮم اﻟ ـﺼــﻒ اﻷول ﻓــﻲ ﻇﻞ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت.

أﻣﻞ ﻋﺮﻓﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻔﻴﻠﻢ }دﻣﻮع ﻓﻲ اﻟﺮﻣﺎل{
ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ
اﻟﻔﻨﻴﺔ.

ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺟــﻮرج وﺳــﻮف ﻹﻃــﻼق أﻏﻨﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑﻌﻨﻮان
}ﺣ ــﺎل اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺢ{ .وﺧ ـ ّـﺺ ﺳـﻠـﻄــﺎن اﻟ ـﻄــﺮب اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر ﻋﻠﻰ
ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎﺗــﻪ اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺑــﺎﻟ ـﺒــﺮوﻣــﻮ
ً
اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ وأرﻓﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺎﻟﻲ} :ﻗﺮﻳﺒﺎ }ﺣﺎل
اﻟﺠﺮﻳﺢ{.
وﻇﻬﺮ اﻟﻮﺳﻮف ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻋﺪة ﺗﻠﺨﺺ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ
ﻣﻦ إﺧﺮاج ﻣﺎﻳﺎ ﻋﻘﻴﻞ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ُﻳﻄﺮح ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ً
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺟﺪا.
ً
وﺳﻮف ﻃﺮح أﺧﻴﺮا أﻏﻨﻴﺔ }ﻣﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎل اﻟﺮوح{ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،وأﻟﺤﺎن أﻣﺠﺪ اﻟﻌﻄﺎﻓﻲ وإﺧﺮاج ﺟﺎد
ً
ً
ﺷﻮﻳﺮي ،وﺗﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا.

اﻟﻨﺠﻮم ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺎدي
ﻛﻴﻮان وﻣﻌﻦ ﺳﻘﺒﺎﻧﻲ ،وإﺧﺮاج
ﺣـ ـﺴ ــﺎم اﻟ ــﺮﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺴ ــﻲ وإﻧـ ـﺘ ــﺎج
ﺷﺮﻛﺔ }إﻳﻤﺎر اﻟﺸﺎم{.
اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻟﻮﺣﺎت
ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﻧﺎﻗﺪة ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟ ـﺴــﺎﺋــﺪ ،وﺗـﻌـﻄــﻲ ﺻ ــﻮرة ﻋﻦ
ﻣـﺴـﻴــﺮة اﻟـﺘـﻌــﺎﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد،
وﺗــﺮﻛــﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎرﻗﺎت دراﻣﻴﺔ
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب.
ً
ﻳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻦ أ ﻧـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻃ ـ ـ ـ ــﺎ
وﺷـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ
ً
وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ اﺣﻴﺎﻧﺎ ،وﻳﺘﻄﺮق
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ
اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟـﺴــﻮري ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺊ ﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ودﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ أدق
ﺗ ـﻔــﺎﺻ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺤ ـﻴ ــﺎة اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ،
ً
ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋـ ــﻦ ﻗـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟ ـﻔ ـﺴ ــﺎد
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ وﻫـﺠــﺮة
ً
ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ اﻟـﺴــﻮرﻳـﻴــﻦ ﻫــﺮﺑــﺎ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮب ،واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي
أﻓﺮزﺗﻪ ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب اﻟﺴﺒﻊ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻗ ـﺒ ـﻴ ــﻞ اﻧ ـ ـﻄـ ــﻼق اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺮ
ﻓ ــﻲ أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻧـﺸــﺮت

ﺻﺎﺑﺮ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
ﻳﻌﻤﻞ ﺻﺎﺑﺮ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺼﺮ
ً
ً
اﻟﻨﻮر ﻗﺮﻳﺒﺎ .وﻛﺸﻒ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ً
ً
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن إذ أﻛﺪ أن ﻗﺴﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻷﻏﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻬﺠﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
وأﻋ ـﻠــﻦ ﺻــﺎﺑــﺮ أن اﻷﻟ ـﺒــﻮم ﻳـﻀــﻢ ﻗـﺼـﻴــﺪة ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻧــﺰار
ﻗﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻟﺤﺎن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر ﻃﻼل ،وﺻﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج وﻟﻴﺪ ﻧﺎﺻﻴﻒ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ واﻟﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺻﺎﺑﺮ ّ
ﺻﻮر أرﺑﻊ أﻏﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ،ﺛﻼث
ﻧﺎﺻﻴﻒ ،وأﻛﺪ أن ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻴﺐ ﻓﻜﺮﺗﻪ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج وﻟﻴﺪ
ﱢ
ً
ً
وﻟــﻮﻧــﻪ وأﺳـﻠــﻮﺑــﻪ .ﻛــﺬﻟــﻚ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻨﺠﻢ ﻋـﻤــﻼ ﺟــﺪﻳــﺪا ﻣﻦ
ً
وﻳ ﱢ
ﺗﻮﻗﻴﻊ وﻟﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ُ
ﺴﺠﻞ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻮدﻳﻮ
ً
ﻷن اﻟﻠﺤﻦ أﻋﺠﺒﻪ ﺟﺪا ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل.

دﻧﻴﺎ ﺑﻄﻤﺔ ﺗﻐﻨﻲ »اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻴﺪور«

أﻣﻞ ﻋﺮﻓﺔ
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ً
}إﻳﻤﺎر اﻟﺸﺎم{ ﺻﻮرا وﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت
ﻣ ــﻦ ﻛــﻮاﻟ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺮ ﺗﻈﻬﺮ
ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻞ ﺑﻠﺒﺎس ﺷﻌﺒﻲ ﻣﺠﺴﺪة
ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ اﻣ ـ ـ ـ ــﺮأة ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ
اﻟﻜﺎدﺣﺔ.
}ﻛﻮﻧﺘﺎك{ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﻣﻲ
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺪي اﻷول اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﺑ ــﺪأ

ﺗـﺼــﻮﻳــﺮه ﻟـﻠـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟــﺮﻣـﻀــﺎﻧــﻲ
ً
 ،2019وﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪا ﻟ ـﻌــﺪم
ً
وﺟﻮد أﺟﺰاء ﻣﻨﻪ ﻃﺮﺣﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ،
ً
ﺧـ ــﻼﻓـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻤ ــﻂ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺒ ــﻊ ﻣـﻨــﺬ
ﺳﻨﻮات ،إذ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن إﻟﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺟــﺰاء ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
ً
ً
ﻻﻗــﺖ ﻧـﺠــﺎﺣــﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ ﺧﻼل
ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻷول.

ﻓﻨﺎﻧﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ

ّ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع،
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أﻣﻞ ﻋﺮﻓﺔ
ﻓﻬﻲ ﻛﺎﺗﺒﺔ وﻣﻤﺜﻠﺔ وﻣﻄﺮﺑﺔ وﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺞ .اﻧﻄﻠﻘﺖ
ﻓﻲ اﻟﻔﻦ ﻛﻤﻐﻨﻴﺔ وﻗﺪﻣﺖ أﻏﺎﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮدة أوﻟﻬﺎ }ﺻﺒﺎح
اﻟﺨﻴﺮ ﻳﺎ وﻃﻨﺎ{ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺮب ﻓﻬﺪ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟــﺪراﻣـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ }دﻧـﻴــﺎ{ ) (1999اﻟــﺬي
ً
ﺣﻘﻖ ﻧـﺠــﺎﺣــﺎ ،وإﻟــﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻠﻲ }ﻧﺠﻤﺔ
اﻟﺼﺒﺢ{ و}ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت{ .ﺛﻢ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
}ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺟﻞ ﺷﺠﺎع{ ﻟﻠﻤﺨﺮج ﻫﺸﺎم ﺷﺮﺑﺘﺠﻲ اﻟﺬي
ﺣﻘﻖ ﻟﻬﺎ ﺷﻬﺮة واﺳﻌﺔ وﺗﻤﻴﺰت ﺑﺄداﺋﻬﺎ اﻟﻤﺘﻘﻦ.
ﺗﺰوﺟﺖ ﻋﺎم  2001اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻤﺎﻳﺮي
ورزﻗﺎ ﺑﺎﺑﻨﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺳﻠﻤﻰ ) ( 2005وﻣﺮﻳﻢ )،(2008
وﻓﻲ ﻋﺎم  2015أﻋﻠﻨﺎ اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ.
ﻳﺤﻔﻞ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﻌﺸﺮات
اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ} :ﻋﻴﻠﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم ،وﺣﻤﺎم

اﻟﻘﻴﺸﺎﻧﻲ ،وأﺳﺮار اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻋﺸﺘﺎر ،وذﻛﺮﻳﺎت اﻟﺰﻣﻦ
اﻟـﻘــﺎدم ،وﻏ ــﺰﻻن ﻓــﻲ ﻏﺎﺑﺔ اﻟــﺬﺋــﺎب ،وﻛﺴﺮ اﻟﺨﻮاﻃﺮ،
واﻟ ـﻤ ـﻔ ـﺘــﺎح ،ورﻓـ ــﺔ ﻋ ـﻴــﻦ ،واﻟ ـﻐ ــﺮﺑ ــﺎل ،ودﻧ ـﻴ ــﺎ )اﻟ ـﺠــﺰء
اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ( ،وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺷﻐﻒ اﻟــﺮاﺑــﻮص ،وﻋ ــﺰف ﻣﻨﻔﺮد
ً
وﺳﺎﻳﻜﻮ{ .ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻘﺖ ﺣﻀﻮرا ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﻣﻦ اﻷﻓــﻼم ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ} :ﺷــﻲء ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺮق،
وﺻﻌﻮد اﻟﻤﻄﺮ ،وﻣﺸﺮوع أم ،وﻃﻌﻢ اﻟﻠﻴﻤﻮن{ .ﻛﺬﻟﻚ
ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻻﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت:
}روﻣﻴﻮ وﺟﻮﻟﻴﻴﺖ{ و}اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ{ و}اﻟﻌﻨﺐ اﻟﺤﺎﻣﺾ{
و}اﻟﻤﻠﻜﺔ{ ،وﻗــﺪﻣــﺖ ﺑــﺮاﻣــﺞ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ} :اﺑﺘﺴﺎﻣﺎت{
و}ﺻﺪى اﻟﻤﻼﻋﺐ{ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة .MBC1
ً
ﺗﻘﺪم راﻫﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ }ﻓــﻲ أﻣــﻞ{ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ }ﻟﻨﺎ{
واﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﻮم ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻣــﺎﻏــﻲ ﺑــﻮ ﻏـﺼــﻦ ،وﺳــﻼﻓــﺔ ﻣـﻌـﻤــﺎر ،وﺣ ـﺴــﺎم ﺟﻨﻴﺪ،
وﻋﺒﺎس اﻟﻨﻮري ،وواﺋﻞ ﺟﺴﺎر ،وﺳﻠﻮم ﺣﺪاد.

دﻧﻴﺎ ﺑﻄﻤﺔ
أﻃﻠﻘﺖ دﻧﻴﺎ ﺑﻄﻤﺔ أﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻴﺪور«،
ﻣــﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻴﺜﻢ ﺷـﻌـﺒــﺎن ،وأﻟ ـﺤــﺎن ﻫﻴﺜﻢ زﻳ ــﺎد ،وﺗــﻮزﻳــﻊ
ّ
وﺻﻮرت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ
أﺳﺎﻣﺔ ﺳﺎﻣﻲ.
ﺗﺤﺖ إدارة اﻟﻤﺨﺮج أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻴﻼﻧﻲ ،وﻣﻦ إﻧﺘﺎج »اﻟﺘﺮك
ﺑﺮودﻛﺸﻴﻦ«.
وﺣﻘﻖ اﻟﻜﻠﻴﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500أﻟﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻃــﺮﺣــﻪ ﻋﻠﻰ ﻗـﻨــﺎة }اﻟـﺘــﺮك ﺑــﺮودﻛـﺸـﻴــﻦ{ .ﻳﻘﻮل
ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ :اﻟﺤﺴﺪ ﻣــﺬﻛــﻮر واﻟﻌﻴﻦ دي ﺣــﻖ /واﻟﺰﻣﻦ
ﺑﻴﺪور ورﺑﻨﺎ ﻫﻮا اﻟﺤﻖ /رﺑﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﺪي إوﻋﻚ ﺗﻔﺘﺮي /اﻟﺪور
ﺟﺎي ﻋﻠﻴﻚ ﺻﺪﻗﻨﻲ واﺷﺘﺮي /أﻧﺎ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﻳﻐﺮك
ﻣﻨﻈﺮي.

١٨

ﺗﺴﺎﻟﻲ

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  /4010اﻟﺜﻼﺛﺎء  8ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  2 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ
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ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺤﺮز ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺠﻬﻮد
اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :وﻋ ــﻮد وﻟ ـﻘ ــﺎء ات ﻗــﺪ ﺗﺜﻤﺮ ﻋﻼﻗﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻴﻨﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﻨﻔﺴﻚ وﺗـﺒــﺪو ﻣــﺰﻫــﻮا
ً
ً
وﻣﻌﺠﺒﺎ ﺑﺬاﺗﻚ ﻓﺘﻮاﺿﻊ ﻗﻠﻴﻼ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.3 :

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.

اﻟﺤﻠﻮل
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sudoku

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗﻘﺒﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻚ ﺑﺠﻬﺪ وإﺻ ــﺮار
وﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﺳﺮﻳﻌﺔ.
ً
ﺗﺘﻌﺮف إﻟﻰ وﺟﻮه ﺟﺪﻳﺪة ّ
ّ
ﺗﺤﺮك
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ:
اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ وﻣﺸﺎﻋﺮك.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻔ ــﺮص وﻳـﻜـﺜــﺮ
ﻣﻌﺎرﻓﻚ وأﺻﺪﻗﺎؤك.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺨﻮض ﺗﺠﺎرب ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻘﻠﻚ إﻟﻰ
ﻗﻨﺎﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪة.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :أﺣﺒﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ّ
ﻳﺤﺒﻚ اﻵﺧﺮ
ً
وﻻ ﺗﻜﻦ أﻧﺎﻧﻴﺎ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻳـﺨـﺘــﺎر ﻗـﻠـﺒــﻚ اﻟ ـﻨــﺎس اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺗﺮﺗﺎح إﻟﻴﻬﻢ وﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻚ اﻟﺸﺮ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.8 :

اﻟﻘﻮس
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6

ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

10

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 - 8ﺑﺮﺗﻘﺎل )ﻣﺒﻌﺜﺮة(.
 - 9ﻓﻮز – ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻼدي )م(.
 - 10ﻣﻦ ﻓــﺮوع اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ –

)دوﻣﻴﻨﻴﻚ (..ﻧﺠﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

ﺻﺒﺎر

– أداة ﺗﻌﺮﻳﻒ.
 - 7ذراع – دوﻟــﺔ أوروﺑـﻴــﺔ
)م(.

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ح
و
ر
ا
ن
ي

 - 1ﻓﻨﺎر – اﺳﺘﺒﺮأ ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻟﺘﻬﻢ.
 - 2ﻋــﺎﺻ ـﻤــﺔ ﻛ ـﻤ ـﺒــﻮدﻳــﺎ –
ﺳﺌﻢ.
 - 3أرﺷ ــﺪ – أﻣــﺎﻛــﻦ ﺗــﺄدﻳــﺔ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
 - 4ﺻﺤﻴﻔﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
 - 5ﻧﻌﺎدل.
 - 6رﺋﻴﺲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﺎﺑﻖ

اﻟﺠﻮزاء

3

5
1
8
3
6
2
4
9
7

ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:

5
4

4

6
4
3
8
9
1
2
7
5

 - 1ﻋـ ـ ــﺎ ﺻ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﻛـ ـ ــﻮر ﻳـ ـ ــﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
 - 2أ ﻧ ـ ـﻌـ ــﻢ – ا ﻟـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ ﻣــﻦ
»أﺳﺪ« – ﺑﺌﺮ ﻋﻤﻴﻖ.
) - 3اﻟﺨﻠﻔﺎء ال (...م – ﻣﻨﺰل.
 - 4اﻟﻤﺠﻨﻮن )ﻣﺒﻌﺜﺮة(.
 - 5إﺣﺴﺎن )م( – ﻃﺎﻫﺮات.
 - 6ﻛ ـﺒ ــﺮت – ﺗ ـﺠــﺪ ﻫــﺎ ﻓﻲ
)ﻧﺎوﻟﻮا(.
 - 7أوﺣــﻰ )م( – ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
ﻧﻤﺴﺎوي.
 - 8ﻧﺎﺻﺮ – ﻳﺘﻠﻮ.
 - 9ﻃ ــﻮ ﻳ ــﻞ ا ﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮ )م( –
اﻟﺤﻠﻴﺐ.
 - 10ا ﻟـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺪي – ا ﻟ ـ ـ ـ ــﺮأي
)ﻣﺒﻌﺜﺮة(.

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗـﻔــﺮح ﺑــﺈﻧـﺠــﺎزك أﺣ ــﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ّ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪه اﻟﻤﺤﺪد.
ً
ّ
وﺗﻘﺮر
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺒﻴﺐ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﻄﻮة ﺣﺎﺳﻤﺔ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺒﺪو ﺳﻌﻴﺪا ﻓﻲ وﺳﻄﻚ وﺗﻠﻔﺖ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻚ اﻷﻧﻈﺎر.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :
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اﻟﺤﻤﻞ

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ
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ﺳﻮرﻳﺎ
ﺳﻠﻚ
ﺳﻼح
ﺗﻄﻮر
ﻣﺴﺎﺣﺔ

ﺧﻮف
راﻋﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺗﺴﻮﻳﻖ
ﻓﻨﺪق

ﻓﻠﻚ

sudoku

ﻣﻦ  4أﺣــﺮف وﻫــﻲ اﺳــﻢ ﻧﺒﺎت ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف
واﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ.

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

tawabil@aljarida●com

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :وﺿــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳـﻔــﺮض ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻠﻮﺑﻚ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗـﺴـﻤــﻊ إﺷ ــﺎﻋ ــﺎت ﺗ ـﻄــﺎل اﻟﺤﺒﻴﺐ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻐﺮﺿﺔ.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﺗـﺘـﺨــﺬ إﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﺳـﺘـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.14 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :اﻧ ـﻘ ــﻼﺑ ــﺎت ﺗـﺠـﻌـﻠــﻚ ﺗ ـﻐـ ّـﻴــﺮ أﻫ ــﺪاﻓ ــﺎ
وﺗﻨﺠﺰ أﺧﺮى ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ
ً
ﻳﻌﻴﺮك اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  :اﻧﻌﻄﺎف ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻃﻠﻌﺖ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.10 :

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً ّ
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﻛــﻠـﻤــﺎ ﺗ ـﻘـ ّـﺪم اﻟــﻮﻗــﺖ اﺗـﺴـﻌــﺖ داﺋ ــﺮة
أﻋﻤﺎﻟﻚ وﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺤﻈﻮظ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻚ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺷﺨﺼﺎ
ﻳﻌﺠﺒﻚ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻛﻚ .
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :رﺿﺎ اﻷﻫﻞ ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻚ اﻟﺴﻌﺎدة
وراﺣﺔ اﻟﺒﺎل.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.12 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :ﻻ ﺗ ـﺘ ـﻜــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﺤ ــﻆ ﺑ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﺟﻬﻮدك وﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻟﻠﺸﻐﻒ دوره اﻷول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎ
ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ دواﻣﻬﺎ.
ً
ً
ً
ّ
ﺗﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد روﻳﺪا روﻳﺪا
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ:
وﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.6 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻣﻔﺎﺟﺂت ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻚ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﺒﻴﺔ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﻋــﻼﻗــﺔ ﻣـﻤـﻴــﺰة ﻣ ــﻊ ﺷـﺨــﺺ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺗﻔﺮح ﺑﻬﺎ.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺎ :ﺗ ـﺴ ــﻮد اﻟ ـﺤ ـﻤــﺎﺳــﺔ أﺟ ـ ــﻮاءك
ً
وﺗﻌﻴﺶ أوﻗﺎﺗﺎ ﺳﺎﺣﺮة.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.18 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑ ـﻘــﺪرات ﻫﺎﺋﻠﺔ و ﺗــﻮا ﻛــﺐ
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺑﻤﻬﺎرة وﺣﻨﻜﺔ.
ً
ّ
ّ
اﻟﺠﺪ اﻟﺬي
اﻟﺤﺐ ﺑﻞ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ ﻣﺰاح ﻣﻊ
ﻳﻮﺻﻠﻜﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﺪف.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :اﻷﺟـ ــﻮاء اﻟـﻌــﺎﺋـﻠـﻴــﺔ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻟﻚ
أرﺿﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻧﻄﻼق.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.19 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎّ :
ﺗﺤﺮك اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺒﺮﺟﻚ ﻳﺠﻌﻠﻚ
ﻣﺤﻂ اﻷﻧﻈﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ّ
ﻣﺸﻮﻗﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﻌﻴﺶ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ً
ﺗﺪوم ﻃﻮﻳﻼ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺰدﻫﺮ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺆﺛﺮ
ً
إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.9 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس

ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗـﺒــﺬل ﺟ ـﻬــﻮدا ﺟـﺒــﺎرة وﺗﻜﺎﻓﺢ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺨﻮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ّ
ود
ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﻳ ـﺤ ـ ّـﺮرك اﻟـﻔـﻠــﻚ ﻣ ــﻦ ﻗـﻴــﻮده
وﺷﺮوﻃﻪ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺮاﺣﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.5 :

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  /4010اﻟﺜﻼﺛﺎء  8ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م  2 /ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1440ﻫـ

social@aljarida●com

١٩

أﻓﺮاح اﻟﻬﺎﺟﺮي
أﻗﺎم ﺧﺎﻟﺪ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻤﻬﻴﻼن اﻟﻬﺎﺟﺮي
ﺣﻔﻞ زﻓﺎف ﻧﺠﻠﻪ ﻓﻴﺼﻞ ،ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﺪﺑﻮس ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب
واﻷﻫﻞ واﻷﺻﺪﻗﺎء ،وﺗﻠﻘﻰ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺴﻌﻴﺪة.

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺺ وﻓﺮاج ﺧﺎﻟﺺ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﺺ وﻓﻴﺼﻞ ﺧﺎﻟﺪ وﻣﻬﻴﻼن ﺧﺎﻟﺺ وﺧﺎﻟﺪ ﺧﺎﻟﺺ وﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﺺ

دﻟﻴﻬﻲ اﻟﻬﺎﺟﺮي وﻣﺒﺎرك اﻟﻬﺎﺟﺮي وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻟﻴﻬﻲ وﻋﺎﻣﺮ اﻟﻬﺎﺟﺮي ﻳﺒﺎرﻛﻮن

ً
راﺷﺪ ﻋﺎﻳﺾ اﻟﺤﻤﻼ ﻣﺒﺎرﻛﺎ

ً
اﻟﻤﻌﺮس ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ واﻟﺪه وﻓﻬﺪ ﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻔﻴﻔﻲ وﻋﻠﻲ اﻟﺤﻔﻴﻔﻲ ﻳﺒﺎرﻛﺎن

ﻋﻢ اﻟﻤﻌﺮس ﻣﻬﻴﻼن اﻟﻬﺎﺟﺮي واﻟﺰﻣﻴﻞ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻬﺎﺟﺮي وواﻟﺪ اﻟﻤﻌﺮس واﻟﻤﻌﺮس وﻋﻤﻪ ﺣﻤﺪ

ً
ﻃﺎﻣﻲ ﺣﻤﻮد اﻟﻤﺮﻛﻮز ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﻟﻤﻌﺮس وواﻟﺪه وﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﻴﻼن

ﻓﻼح اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ وﻋﻤﺮ ﻓﻼح اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

٢٠

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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ﻧﺼﺎر اﻟﻨﺼﺎر» :ﺧﻠﻒ اﻟﻜﺎﻟﻮس« ﺑﺎﻛﻮرة إﻧﺘﺎج ﻣﺴﺮح »ﺟﺎﻟﺒﻮت«
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻌﻤﻠﻪ اﻟﻀﺨﻢ »اﻟﺒﺆﺳﺎء ...ﺑﺮؤﻳﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ« ﻣﻊ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي واﻟﻌﺎﻣﺮ

ﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »دوﻏﻤﺎﺋﻴﺔ«

ﻧﺼﺎر اﻟﻨﺼﺎر

ﻓﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﻤﺨﺮج ﻧﺼﺎر اﻟﻨﺼﺎر
ﻹﻋﺎدة ﻋﺮض ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
»دوﻏﻤﺎﺋﻴﺔ« ﻣﻊ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻤﺴﺮح
اﻟﺸﻌﺒﻲ ،وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻲ
اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ.

ﻛﺸﻒ اﻟﻔﻨﺎن واﻟﻤﺨﺮج ﻧﺼﺎر
اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎب ﻋ ــﻦ ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌــﻪ
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ً
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن اﻓﺘﺘﺢ
ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
»ﺟﺎﻟﺒﻮت« ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ،وأﻣﺎﻣﻪ
ﺣ ــﺰﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺔ
واﻟـﺴـﻴـﻨـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ ،وإﻗ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ــﻮرش
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ »أﺑﻮ اﻟﻔﻨﻮن«.
وﻋ ــﻦ اﻟ ـﻘــﺎدم ﻣــﻦ أﻋـﻤــﺎﻟــﻪ ،ﻓﺘﺢ
ً
اﻟﻨﺼﺎر ﻗﻠﺒﻪ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻗﺎﺋﻼ:
»اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻣﻨﺬ أ ﻳــﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺷﺮﻛﺔ
إﻧـ ـﺘ ــﺎج ﻓ ـﻨــﻲ وﻣ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ اﺳـﻤـﻬــﺎ
)ﺟﺎﻟﺒﻮت( ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻲ ﻛﺮم،
وﺳﺘﻜﻮن )ﺧﻠﻒ اﻟﻜﺎﻟﻮس( ﺑﺎﻛﻮرة
أﻋ ـﻤــﺎﻟ ـﻨــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ ،وﻫـ ــﻲ ﻣﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ وإﺧ ــﺮاج ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻬﺎوش،
وﺳﻨﺸﺎرك ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن أﻳﺎم
اﻟﻤﺴﺮح ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ
ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ«.
وأﺿــﺎف» :ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد إﻧﺸﺎء
ﺻ ـﻨ ــﺪوق ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺸـﺒــﺎب
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ ،ﻟ ـﻜ ــﻦ وﻓ ـ ــﻖ ﺷـ ــﺮوط
ﻣ ـﻌ ـﻴ ـﻨــﺔ ،ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺎت اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ
أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬا

اﻟـﺼـﻨــﺪوق ﻣــﻦ ﻣــﺪﺧــﻮل أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
اﻟﻔﻨﻴﺔ«.
وﻋ ــﻦ ﻣـﺸــﺎرﻳـﻌــﻪ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻠــﺔ ،ﻗــﺎل
اﻟ ـﻨ ـﺼــﺎر» :ﻧـﺴـﺘـﻌــﺪ ﻹﻧ ـﺘ ــﺎج ﻋﻤﻞ
ﻣـﺴــﺮﺣــﻲ ﺿـﺨــﻢ وﻣ ـﻬــﻢ ،ﺑﻌﻨﻮان
)اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺆﺳ ـ ــﺎء ...ﺑـ ــﺮؤﻳـ ــﺔ ﻛ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ــﺔ(،
ﻣ ــﻦ إﻋـ ـ ــﺪادي واﻟــﺰﻣـﻴـﻠـﺘـﻴــﻦ ﻓـﻠــﻮل
اﻟـﻔـﻴـﻠـﻜــﺎوي اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻤـﺘــﺎز ﺑﺎﻟﺨﻂ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﻋـ ــﺮي وﻛ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ــﺔ اﻷﺷـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر،
وﻓـ ــﺎﻃ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﺤ ـﺒ ـﻜ ــﺎت
وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺼﺺ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ» :ﻛـﻤــﺎ ﺳﻨﻌﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ــﻮرش اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺮح ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘ ــﺮ )ﺟ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﻮت(،
ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى
ﻣﺜﻞ إدارة اﻹﻧﺘﺎج ،وﺳﻨﺴﺘﻘﻄﺐ
ً
ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋــﺎل ﺟــﺪا
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻦ اﻟﺨﺎرج« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
»أ ﻣ ــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ،
ﻓ ـﺜ ـﻤــﺔ ﻣـ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎن ،ﻧ ـﺤــﻦ ﺑـﺼــﺪد
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻤﺎ ،اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻷول ﻳﺤﻤﻞ
اﺳــﻢ )اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ( ،وﻧﻮﻋﻪ ﻋﺎﺋﻠﻲ
ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻧﺎدر ﻗﻄﺐ وإﺧﺮاﺟﻲ،
واﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ )اﺣ ـ ـﺘ ـ ــﻮاء( وﻫ ـ ــﻮ ﻋـﻤــﻞ

ودﻳ ـﻜ ــﻮر وأزﻳـ ــﺎء أﺳ ـﻤــﺎء ﻋﻴﺴﻰ،
ﻣﺎﻛﻴﺎج ﺧــﺎ ﻟــﺪ اﻟﺸﻄﻲ ،واﻟﻄﺎﻗﻢ
ﻛﻠﻪ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺸﻌﺒﻲ«.

وﻃـ ـﻨ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺗ ــﺄﻟ ـﻴ ـﻔ ــﻲ ،وﺳ ـﻨ ــﻮﻓ ــﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ـﻴــﻦ ﻣ ـﻬــﺮة
ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟـﺴـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ وﺧﺮﻳﻄﺔ
اﻟﻌﻤﻞ«.

»وﺣﺶ ﻃﻮروس«

اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺸﻌﺒﻲ
وﻋ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺎت ﻣـ ــﻊ ﻓــﺮﻗــﺔ
اﻟـﻤـﺴــﺮح اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻗــﺎل اﻟﻨﺼﺎر:
»ﻧﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
ﻛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﺳ ـ ـﻨ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺮض ﻋ ـﻤ ـﻠ ــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ــﻲ )دوﻏـ ـﻤ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ( اﻟ ــﺬي
ُﻋـ ـ ـ ــﺮض ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻬ ــﺮﺟ ــﺎن اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣــﻲ اﻟ ـ ـ  19ﻣ ـﻨــﺬ أﺳــﺎﺑـﻴــﻊ
ﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ،وﻫـ ـ ــﻮ ﻣـ ــﻦ ﺗ ــﺄﻟـ ـﻴ ــﻒ ﻋـﻠــﻲ
اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،وإﻋـ ــﺪادي وإﺧــﺮاﺟــﻲ،
وﺗـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻴ ــﻞ :ﺑـ ـ ــﺪر اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﻼق ،رازي
اﻟ ـﺸ ـﻄ ــﻲ ،ﻫ ــﺎﻧ ــﻲ اﻟ ـ ـﻬـ ــﺰاع ،ﻣــﺎﺟــﺪ
اﻟـﺒـﻠــﻮﺷــﻲ ،ﻏــﺪﻳــﺮ ﺣ ـﺴــﻦ ،ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻟ ـﻌ ـﺼ ـﻴ ـﻤــﻲ ،ﺑ ـﺸ ــﺎﻳ ــﺮ اﻟـﺸـﻨـﻴـﻔــﻲ،
واﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﻲ :اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻰ:
ﺳ ـ ـﻌـ ــﻮد اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﺪ ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﻮرد ﻓ ـﻬــﺪ
اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮي ﻋ ـ ــﻮد وﻧ ـ ـ ــﺎي ،وﻣ ـﺨ ــﺮج
ﻣـﻨـﻔــﺬ وإﺿ ـ ــﺎءة ﻓــﺎﺿــﻞ اﻟـﻨـﺼــﺎر،
دراﻣ ـ ــﺎﺗ ـ ــﻮرج ﻓ ـﻠ ــﻮل اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ـﻜــﺎوي،

»اﻟﻤﺒﺎرﻛﻴﺔ«
و»اﺣﺘﻮاء«
ﻣﺸﺮوﻋﺎن
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎن
ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

وأﺿﺎف »أﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻬﻮ
ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺨﺮج ﻳﻮﺳﻒ
اﻟـ ـﺤـ ـﺸ ــﺎش ،ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻬــﺮﺟــﺎن
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ أﻳﻀﺎ ،ﺑﻌﻨﻮان
)وﺣ ــﺶ ﻃ ـ ــﻮروس( ،اﻟ ــﺬي ﺣﺼﻞ
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة أﻓ ـﻀــﻞ
ﻣـﺨــﺮج ،واﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ
اﻟـﺘــﺮﻛــﻲ ﻋــﺰﻳــﺰ ﻧـﻴـﺴـﻴــﻦ ،وﺗﻤﺜﻴﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺮ ،ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺸﺎش،
ﻓ ــﺎﻃ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻄـ ـﺒ ــﺎخ ،ﺳـ ـ ــﺎرة رﺷـ ــﺎد،
ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺤﻤﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺮﻛﻲ،
ﺑ ــﺪر اﻟ ـﺒ ـﻜــﺮ ،ﺧــﺎﻟــﺪ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺟــﺎﺑــﺮ،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻈﻔﻴﺮي ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﻄﺎر ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﻣـ ــﻲ ،ﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﻲ،
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،وﺿﻴﻒ اﻟﺸﺮف
اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ«.
وﺗﺎﺑﻊ »ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ أﺳ ـﻤ ــﺎء

ﻋﻴﺴﻰ )دﻳﻜﻮر وأزﻳ ــﺎء( ،وﺟﺎﺳﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم )ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وﻣﺆﺛﺮات
ﺻﻮﺗﻴﺔ( ،وﻋﻠﻲ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ )ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣـ ـﺨ ــﺮج( ،وﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟ ـﺘــﺮﻛــﻲ
)ﻣـﺨــﺮج ﻣﻨﻔﺬ( ،واﻹﺷ ــﺮاف اﻟﻌﺎم
د .ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ،ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻋــﺰﻳــﺰ ﻧـﻴـﺴـﻴــﻦ ،وإﻋ ـ ــﺪاد وإﺧ ــﺮاج
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺸﺎش ،وﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻔﺮ ،ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺸﺎش ،ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﻟـ ـﻄـ ـﺒ ــﺎخ ،ﺳـ ـ ــﺎرة رﺷ ـ ـ ــﺎد ،ﻋـﻴـﺴــﻰ
اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺮ ،ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ،
ﺑ ــﺪر اﻟ ـﺒ ـﻜــﺮ ،ﺧــﺎﻟــﺪ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺟــﺎﺑــﺮ،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻈﻔﻴﺮي ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﺷﻜﻨﺎﻧﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﻄﺎر ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎﻣـ ــﻲ ،ﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﻲ،
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،وﺿﻴﻒ اﻟﺸﺮف
اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ«.
وﻋـ ـ ـ ــﻦ آﺧـ ـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺎﺗـ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻴ ــﻞ ،ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل» :أﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك ﻣــﻊ
اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺮج ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠ ــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ )ﻋﻮدة
اﻟـ ــﻮﻃـ ــﻮاط( ،وﻫ ــﻮ ﻣــﻮﺟــﻪ ﻟﻠﻄﻔﻞ
واﻟ ـﻌ ــﺎﺋ ـﻠ ــﺔ ،وﺳـﻨـﻔـﺘـﺘــﺢ ﻋــﺮوﺿــﻪ
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺣﺪ
ﺑﻐﺮب ﻣﺸﺮف«.

»اﻟﻘﺮﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ« ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻳﻘﺎم ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﻣﺴﻴﺮة رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻤﺘﺠﺪد«

ﺻﺒﺎح اﻟﺮﻳﺲ
ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻘﺮﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟـ  ،25ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
»ﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺮة رﺑـ ــﻊ ﻗـ ــﺮن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻄــﺎء
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠ ــﺪد« ،ﺗ ـﺤــﺖ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﺳﻤﻮ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ،وﺗﺴﺘﻤﺮ أﻧﺸﻄﺘﻪ
ﺣﺘﻰ  25اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ.
ﻳﺸﻤﻞ ﺣـﻔــﻞ اﻻﻓ ـﺘ ـﺘــﺎح ﺗــﻮزﻳــﻊ
ﺟ ـ ـ ــﻮاﺋ ـ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ
واﻟـﺘـﺸـﺠـﻴـﻌـﻴــﺔ ﻟ ـﻌ ــﺎم  ،2018ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻣ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ً
ـﺎء ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻣ ـﺴ ــﺮح
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ،اﺣﺘﻔﺎء
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ
ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﻳﺄﺗﻲ
ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺳﻌﺪاء اﻟﺪﻋﺎس
ً
واﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻛﻮﻛﺒﺔ
أﺧــﺮى ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﺑــﺪاﻋــﺎت ﺗﺴﺘﺤﻖ
اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ.
ﺣﻴﺚ ﻓﺎز اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
اﻟﺒﻨﺎي ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟ ـﻔ ـﻨــﻮن اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻓﺎز وﻟﻴﺪ اﻟﺮﺟﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺮواﻳﺔ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺎﻳﺠﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﺎز ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺮ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ ﻣ ـﺨ ـﺘ ــﺎر ﺑ ـﺠــﺎﺋــﺰة
اﻟـﻔـﻨــﻮن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ )اﻟــﺮﺳــﻢ( ﻋﻦ
ﻟﻮﺣﺔ »ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻔﻘﺮ واﻟـﺠــﻮع«،
واﻟﻔﻨﺎن ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﺪي ﺑﺠﺎﺋﺰة

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﺪي
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻋــﻦ دوره ﻓــﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ذﻛــﺮﻳــﺎت
ﻻ ﺗ ـ ـﻤ ـ ــﻮت« ،واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺮج ﻓـﻴـﺼــﻞ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺮي ﺑـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰة اﻻﺧـ ـ ـ ـ ــﺮاج
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »ﺻﺪى
اﻟﺼﻤﺖ« ،واﻟﻔﻨﺎن ﻣﺸﻌﻞ ﺣﺴﻴﻦ
ﺑـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـﺘ ــﺄﻟ ـﻴ ــﻒ اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﻲ
ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻪ »ﺻﻴﻐﺔ أورﻛﺴﺘﺮاﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻮﺷﻴﺔ«.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻵداب ﻓﻘﺪ ﻓﺎزت
ﻣﻴﺴﻮن اﻟﺴﻮﻳﺪان ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺸﻌﺮ
ﻋ ــﻦ دﻳ ــﻮاﻧ ـﻬ ــﺎ »ﻣ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﺔ« ،وﻣـﻨــﻰ
اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺮي ﺑ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟـ ــﺮواﻳـ ــﺔ ﻋــﻦ
رواﻳﺔ »ﻻ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ اﻻﺣﻤﺪي«،
ﻣـﻨــﺎﺻـﻔــﺔ ﻣــﻊ ﺑ ـﺴــﺎم اﻟـﻤـﺴـﻠــﻢ ﻋﻦ

ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴﺮي ﻣﻊ ﺳﻤﺎح ﻓﻲ »ﺻﺪى اﻟﺼﻤﺖ«

رواﻳـ ـ ــﺔ »وادي اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺲ :ﻣــﺬﻛــﺮة
اﻟ ـﻌ ـﻨ ـﻘــﺎء« .ﻛ ـﻤــﺎ ﻓـ ــﺎزت د .ﺳ ـﻌــﺪاء
اﻟـ ـ ــﺪﻋـ ـ ــﺎس ﺑـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺎت
اﻟـﻠـﻐــﻮﻳــﺔ واﻻدﺑ ـﻴ ــﺔ واﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ ﻋﻦ
ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ »اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺮح واﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋ ــﻂ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺪدة« ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗــﻢ ﺣﺠﺐ
ﺟﺎﺋﺰة »ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ«.
وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻹﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﺎز اﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪس
ﺻﺒﺎح اﻟﺮﻳﺲ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻵﺛﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺄﺛﻮرات
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ
»ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟـﻬـﻨــﺪﺳــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ«
ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣــﻊ ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ »ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ«.

و ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺎز د .ﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺎر ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ود.
ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻘــﺎدري ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ا ﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك »ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺮﺋﻲ« ،وﻓﺎز د.
ﻋﻠﻲ اﻟﺪوﺳﺮي ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ »ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﺒﺎر«.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  14ﻣﻌﺮﺿﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ
اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴــﻞ واﻹﺻـ ـ ـ ــﺪارات ،أﺑــﺮزﻫــﺎ
ﻣﻌﺮض اﻟﻘﺮﻳﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ،
وﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠــﻲ
ً
وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮ أﺳ ـ ـﺒـ ــﻮﻋـ ــﺎ ،وﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﺳﻴﻘﺎم
ﻣـ ـﻌ ــﺮﺿ ــﺎن ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎن ﻋ ـﻤــﺎﻧــﻲ
وﺗﻮﻧﺴﻲ.

أﻣﺎ ﻟﻤﺤﺒﻲ إﺻﺪارات اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻓﺴﻴﻘﺎم ﻣـﻌــﺮﺿــﺎن ﻟ ــﻺﺻ ــﺪارات،
اﻷول ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻓﻨﻴﻮز،
أﻣ ــﺎ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻓـﺴـﻴـﻜــﻮن ﻓ ــﻲ ﺳــﻮق
ﺷﺮق.
وﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎم ﺧ ـﻤــﺲ ﻣ ـﺤــﺎﺿــﺮات
ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﻫــﺪﻓ ـﻬــﺎ زﻳـ ـ ــﺎدة اﻟــﻮﻋــﻲ
ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮة
ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي ﻟﻸﺳﺘﺎذ
ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺣ ـﺴ ـﻴ ــﻦ« ،وﺳ ــﻮف
ﻳ ـﺸ ــﺎرك ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ د .ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺴﺪاح.
وﻛ ـ ـﻌـ ــﺎدﺗـ ــﻪ ﻛـ ــﻞ ﻋـ ـ ــﺎم ﺳ ـﺘ ـﻜــﻮن
ﻫ ـﻨــﺎك ﻧ ــﺪوة رﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﺑﻌﻨﻮان »اﻹﻋﻼم اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻷزﻣﺎت

اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ« ،وﺳـﺘـﻌـﻘــﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪار
ﻳ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺘ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﻓ ـﻨ ــﺪق
رادﻳﺴﻮن ﺑﻠﻮ .وﺳﻴﻜﺮم اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﻛﺎن ﻟﻬﻤﺎ
دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن اﻟـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ وﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟـﺴــﺮﻳــﻊ ود .ﺟــﺎﺳــﻢ اﻟـﻐـﻴــﺚ ،أﻣــﺎ
اﻟﻤﻨﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻹﻋﻼﻣﻲ رﺿﺎ اﻟﻔﻴﻠﻲ وﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﻌــﻮﺳــﻲ ود .ﺧــﺎﻟــﺪ
اﻟﻘﺤﺺ.

ُ
 ١٠ﻛﺘﺎب ﺟﺪد ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ اﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮواﻳ ــﺔ
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ )آي ﺑـ ــﺎف( ﻓ ــﻲ أﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ أﻣ ــﺲ،
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﺪورﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة،
واﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ  16رواﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  134رواﻳﺔ.
وﺿ ـﻤــﺖ اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ رواﻳ ـ ــﺎت »ﻧ ـﺴ ــﺎء ﺑﻼ
أﺛ ــﺮ« ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺑــﻲ ﺳـﻤــﺮا ،و»ﻣــﻲ:
ﻟﻴﺎﻟﻲ إﻳﺰﻳﺲ ﻛﻮﺑﻴﺎ« ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮي واﺳﻴﻨﻲ
اﻷﻋـ ـ ــﺮج ،و»ﺳـ ـﻴ ــﺪات اﻟـ ـﺤ ــﻮاس اﻟـﺨـﻤــﺲ«
ﻟ ــﻸردﻧ ــﻲ ﺟ ــﻼل ﺑــﺮﺟــﺲ ،و»ﺑ ــﺮﻳ ــﺪ اﻟـﻠـﻴــﻞ«
ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻫــﺪى ﺑــﺮﻛــﺎت ،و»رﻏ ــﻮة ﺳــﻮداء«
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺣﺠﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻦ إرﻳﺘﺮﻳﺎ ،و»ﻣﺴﺮى
اﻟـﻐــﺮاﻧـﻴــﻖ ﻓــﻲ ﻣ ــﺪن اﻟـﻌـﻘـﻴــﻖ« ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ
أﻣﻴﻤﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ.
ﻛﻤﺎ ﺿﻤﺖ رواﻳ ــﺎت »ﻏــﺮب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ«
ﻟﻠﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺒﺎرك رﺑﻴﻊ ،و»ﺷﻤﺲ ﺑﻴﻀﺎء
ﺑ ـ ـ ــﺎردة« ﻟ ــﻸردﻧ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـﻔــﻰ اﻟ ــﺰﻋ ـﺒ ــﻲ ،و»أﻧـ ــﺎ
وﺣــﺎﻳ ـﻴــﻢ« ﻟـﻠـﺠــﺰاﺋــﺮي اﻟـﺤـﺒـﻴــﺐ اﻟـﺴــﺎﺋــﺢ،
و»ﺻـ ـﻴ ــﻒ ﻣ ــﻊ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪو« ﻟ ـﻠ ـﺴ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺷـﻬــﻼ
اﻟﻌﺠﻴﻠﻲ ،و»اﻟــﻮﺻــﺎﻳــﺎ« ﻟﻠﻤﺼﺮي ﻋــﺎدل

ﻋﺼﻤﺖ ،و»اﻟﻨﺒﻴﺬة« ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﺔ إﻧﻌﺎم ﻛﺠﻪ
ﺟﻲ ،و»ﺑﺄي ذﻧﺐ رﺣﻠﺖ؟« ﻟﻠﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﻌﺰوز ،و»ﻗﺘﻠﺖ أﻣﻲ ﻷﺣﻴﺎ« ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻲ
ﻣﻨﺴﻲ ،و»إﺧﻮة ﻣﺤﻤﺪ« ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻴﺴﻠﻮن
ﻫــﺎدي ،و»اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ« ﻟﻠﻤﺼﺮي
إﻳﻤﺎن ﻳﺤﻴﻰ.
وﻗﺎﻟﺖ إدارة اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ» :ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮواﺋﻴﻴﻦ اﻟـ  16اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻠﺖ
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺛﻤﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻷﺳ ـﻤ ــﺎء اﻟـﻤــﺄﻟــﻮﻓــﺔ ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﺘﺔ
ﺳـﺒــﻖ أن وﺻ ـﻠــﻮا إﻟ ــﻰ اﻟـﻤــﺮاﺣــﻞ اﻷﺧـﻴــﺮة
ﻟـﻠـﺠــﺎﺋــﺰة وﻫ ــﻢ أﻣـﻴـﻤــﺔ اﻟـﺨـﻤـﻴــﺲ ،وﻫــﺪى
ﺑ ــﺮﻛ ــﺎت ،وإﻧـ ـﻌ ــﺎم ﻛ ـﺠــﻪ ﺟـ ــﻲ ،وواﺳ ـﻴ ـﻨــﻲ
اﻷﻋﺮج ،وﻣﻲ ﻣﻨﺴﻲ ،وﺷﻬﻼ اﻟﻌﺠﻴﻠﻲ«.
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎن »ﺷ ـ ـﻬـ ــﺪت دورة ﻋ ــﺎم
 2019ﻣــﻦ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة وﺻ ــﻮل ﻋـﺸــﺮة ﻛﺘﺎب
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﻫﻢ:
ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻲ ﺳﻤﺮا ،وإﻳﻤﺎن ﻳﺤﻴﻰ ،وﺟﻼل
ﺑــﺮﺟــﺲ ،وﺣ ـﺠــﻲ ﺟــﺎﺑــﺮ ،وﻣ ـﺒ ــﺎرك رﺑـﻴــﻊ،

وﻛﻔﻰ اﻟﺰﻋﺒﻲ ،واﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺴﺎﺋﺢ ،وﻋﺎدل
ﻋـﺼـﻤــﺖ ،وﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺰوز ،وﻣﻴﺴﻠﻮن
ﻫﺎدي«.
ﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن اﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة ﺗــﺄﺳ ـﺴــﺖ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم
 ،2007وﺗ ـ ــﺪار ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺟــﺎﺋــﺰة
ﻣﺎن ﺑﻮﻛﺮ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ داﺋﺮة
اﻟـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ واﻟـﺴـﻴــﺎﺣــﺔ ﻓــﻲ أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ ﺑــﺪوﻟــﺔ
اﻹﻣﺎرات.
وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ إﻋﻼن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة
ﻟ ـﻠ ـﺠــﺎﺋــﺰة ﻟ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ ﻣﻦ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ وﺗﻀﻢ ﺳﺖ رواﻳــﺎت ﺗﻨﺎل
ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﺎ  10آﻻف دوﻻر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ 50
أﻟﻒ دوﻻر أﺧﺮى.
وﺻـ ــﺎﺣـ ــﺐ إﻋـ ـ ــﻼن اﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻄــﻮﻳ ـﻠــﺔ
ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻨﺎﻗﺪ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺎﺟﺪوﻟﻴﻦ ،وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻓﻮزﻳﺔ أﺑﻮﺧﺎﻟﺪ ،واﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻷردﻧﻴﺔ زﻟﻴﺨﺔ
أﺑـ ــﻮرﻳ ـ ـﺸـ ــﺔ ،واﻟـ ـﻨ ــﺎﻗ ــﺪ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﺎﻧ ــﻲ ﻟـﻄـﻴــﻒ
ز ﻳـﺘــﻮ ﻧــﻲ ،واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﺎﻧﻎ
ﻫﻮﻧﻎ ﻳﻲ.
وﻋ ـﻠ ــﻖ رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜ ـﻴــﻢ ﻋـﻠــﻰ
اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺨ ـﺘــﺎرة ﺑــﺎﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﻄــﻮﻳـﻠــﺔ
ﻗــﺎﺋــﻼ» :ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟ ــﺮواﻳ ــﺎت اﻟـﺘــﻲ اﺧﺘﻴﺮت
ﻟـﻠـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﻄــﻮﻳـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـ ــﺪورة إﻟــﻰ
ﺗ ـﺠــﺎرب واﺧ ـﺘ ـﻴــﺎرات أﺳـﻠــﻮﺑـﻴــﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻠﻴﺔ إﻟﻰ
اﻟﺴﻴﺮﻳﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ ،و ﻣــﻦ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪة ﻓﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ،رﺑﻤﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻷﺟﻴﺎل
ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ،وأﻳ ـﻀ ــﺎ ﺑــﺎﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟ ــﻰ ﻗــﺪوﻣـﻬــﺎ
ﻣﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻤﻮﻣﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎت
إﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ وﺧـﻴـﺒــﺎت وأوﺟــﺎﻋــﺎ
وﻣﺮارات ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ«.
)روﻳﺘﺮز(

ﺧﺒﺮﻳﺎت
ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﻲ ﺿﻴﻒ
ﺷﺮف »أﻳﺎم اﻟﻌﺴﻞ«

ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﺠﻢ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﻲ
ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮف ﺧﻼل أﺣﺪاث
ﻣﺴﻠﺴﻞ »أﻳﺎم اﻟﻌﺴﻞ«،
ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺎت :ﺳﺎﻧﺪي ﻋﻠﻲ،
إﻳﻨﺎس ﻛﺎﻣﻞ ،وﻫﻨﺎدي ﻣﻬﻨﻰ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻮرن ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﻦ
اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  6أﻛﺘﻮﺑﺮ،
وﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﺎروق اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ،
وإﺧﺮاج أﺣﻤﺪ ﻧﻮر.
وﺗﺪور أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
 36ﺣﻠﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ُﻳﻌﺮض
ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺼﺎت ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ  3ﻣﻮاﺳﻢ ،ﻛﻞ
ﻣﻮﺳﻢ  12ﺣﻠﻘﺔ .واﻧﺘﻬﻰ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪأ
ﻣﺨﺮج اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺎﺟﻪ
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ أﻋﻤﺎل ﺣﺴﻦ
ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »رﺣﻴﻢ«،
ﻟﻠﻨﺠﻢ ﻳﺎﺳﺮ ﺟﻼل ،اﻟﺬي
ُﻋﺮض ﻓﻲ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻣﺴﻠﺴﻞ »اﻷب اﻟﺮوﺣﻲ .«2

أدﻳﺐ ﻳﺒﺮئ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت

ّ
ﺑﺮأ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻤﺮو أدﻳﺐ
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ »اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ«
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﺸﺮ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﻮل ﻓﻴﻪ» :أﻧﺎ
ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ دي«.
وﻋﺮض ﻋﻤﺮو أدﻳﺐ ﻋﺪد
 2ﻓﻴﺪﻳﻮ :اﻷول ﻇﻬﺮت
ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ وﻫﻲ ﺗﺮﺣﺐ
ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻞ ﻗﺎﺋﻠﺔ:
»أﻫﻼ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻛﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺼﺮ ،وﺳﻌﻴﺪة ﺑﻮﺟﻮدﻛﻢ
ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﻮدة ﻣﺼﺮ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻳﺪﻳﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟﻨﻌﻮد ﻟﻨﺴﻬﺮ
ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻧﻐﻨﻲ«.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي
ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻪ وﻫﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻢ اﻟﺤﻔﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺿﻊ
اﻟﺪﻳﻜﻮر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻤﺎﻋﺎت
واﻟﻤﺮاﻳﺎت ﻓﻘﺎﻟﺖ» :ﻫﺬه ﻫﻲ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﻧﺎ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪ دي«.
وﺗﻌﺠﺐ أدﻳﺐ ﻣﻦ
اﺗﻬﺎم ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺪة
ﻣﺮات ﺑﺎﻹﺳﺎء ة ﻟﻤﺼﺮ
وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.

راﻣﺰ ﺟﻼل ﻳﻄﺮح »ﺳﺒﻊ
اﻟﺒﺮوﻣﺒﺔ«  ٣٠اﻟﺠﺎري

اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻔﻨﺎن راﻣﺰ ﺟﻼل
وأﺳﺮة ﻓﻴﻠﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﺳﺒﻊ
اﻟﺒﺮوﻣﺒﺔ« ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ 70
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ،
وﻳﺘﺒﻘﻰ  10أﻳﺎم وﻳﺘﻢ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ،
ً
ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻄﺮﺣﻪ ﻳﻮم 30
اﻟﺠﺎري ﻓﻲ دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ إﺟﺎزة
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ.
وﻳﻜﺜﻒ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻴﻠﻢ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ وﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج
واﻟﻤﻜﺴﺎج وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻨﺴﺨﺔ
ﻟﻠﻌﺮض ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ
ﺑﺎﻟﺪور ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻤﻪ،
وﻃﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ
وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻢ اﻷﻣﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﻓﻴﻠﻢ »ﺳﺒﻊ اﻟﺒﺮوﻣﺒﺔ« ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻟﺆي اﻟﺴﻴﺪ ،وإﺧﺮاج ﻣﺤﻤﻮد
ﻛﺮﻳﻢ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ راﻣﺰ ﺟﻼل،
وﺟﻤﻴﻠﺔ ﻋﻮض ،وﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،وﺑﻴﻮﻣﻲ
ﻓﺆاد ،وﻣﺤﻤﺪ ﺛﻮرت ،وﻣﻬﺎ
أﺑﻮﻋﻮف ،وﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻪ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻛﻮﻣﻴﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
وﻳﻈﻬﺮ راﻣﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري
ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻘﻠﺐ
ً
ﺣﻴﺎﺗﻪ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ.
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دوليات
مهمة بولتون «السورية» تتعقد ...ومعابر حلب بقبضة «النصرة»
• بيدرسون يبدأ مهامه ويتلقى إشادة سورية • «داعش» يخوض معارك ّكر ّ
وفر في دير الزور

مفوض االتحاد األوروبي إلدارة األزمات كريستوس ستيليانيديس يزور الجئات سوريات في برنامج التعلم السريع في أنقرة أمس (إي بي إيه)

مع تولي مبعوث األمم المتحدة
الجديد مهام منصبه ،بدأ
مستشار األمن األميركي مهمة
مستحيلة في تركيا إلقناعها
بالعدول عن فكرة مهاجمة
أكراد سورية المدعومين من
واشنطن.

«هيئة التفاوض»
تتهم النظام وطهران
بتحريك «النصرة»

بعد أن فشلت زيارته إلسرائيل
فــي طمأنة الــدولــة العبرية إلــى أن
ال ـقــرار األمـيــركــي بــاالنـسـحــاب من
ً
ســور يــة لــن ينعكس عليها سلبا،
استكمل مستشار األ م ــن القومي
األم ـي ــرك ــي جـ ــون ب ــول ـت ــون ،أم ــس،
الشق األصعب من زيارته الهادفة
إلــى هندسة االنسحاب األميركي
من سورية ،بمحاولة إقناع القيادة
التركية ،وعلى رأسها الرئيس رجب
ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان وك ـب ــار مـســؤولــي
حـ ـك ــومـ ـت ــه ،ب ــال ـت ـخ ـل ــي ع ـ ــن ف ـك ــرة
الـهـجــوم على الحلفاء األك ــراد في
سورية وتنسيق أي عمل عسكري
محتمل مع واشنطن.
ووصل بولتون إلى تركيا برفقة
رئـيــس األركـ ــان جــوزيــف دان ـفــورد
والـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي ل ـس ــوري ــة
والتحالف الدولي جيمس جيفري،
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ي ـ ـجـ ــري الـ ـي ــوم
مباحثات مع المتحدث الرئاسي
التركي والمستشار األمني إبراهيم
كالين ،ووزير الدفاع خلوصي آكار،
ورئيس االستخبارات هاكان فيدان،
تتضمن دور األت ــراك فــي محاربة
"داعــش" بعد االنسحاب األميركي
من سورية ،والهجوم المقرر ضد
الوحدات الكردية في شمالها.
ول ـ ـ ــدى ل ـق ــائ ــه رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو
ف ــي ال ـق ــدس ،ح ــدد بــول ـتــون ،أمــس
األول ،ش ـ ــروط ان ـس ـح ــاب ال ـق ــوات

ً
ً
األميركية ،مؤكدا أنها يجب أوال أن
تضمن الدفاع عن الحلفاء األكراد
وإسرائيل وهزيمة تنظيم "داعش"
وعدم قدرته على إحياء نفسه.
وأوضـ ـ ـ ــح ب ــولـ ـت ــون ،أن "ه ـن ــاك
ً
أه ـ ــداف ـ ــا ت ـح ـك ــم االنـ ـسـ ـح ــاب ن ــود
أن ت ـت ـح ـقــق وبـ ـع ــده ــا سـنـتـحــدث
ً
عــن ج ــدول زم ـنــي" ،مـشـيــرا إلــى أن
واشـنـطــن قــد تبقى بعض الـقــوات
في قاعدة التنف بالجنوب في إطار
الجهود لمواجهة الوجود اإليراني.

شروط تركيا
وق ـب ــل زيـ ــارتـ ــه ل ـت ــرك ـي ــا ،انـتـقــد
المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم
كالين رهن بولتون االنسحاب من
ســوريــة بتحقيق بـعــض الـشــروط
منها ضمان أنقرة سالمة األكــراد
وعدم القيام بأي عمل عسكري دون
ً
تنسيق ،نــافـيــا اسـتـهــداف األك ــراد
ع ـل ــى وج ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص ووصـ ــف
ت ـصــري ـحــاتــه بــأن ـهــا "ادعـ ـ ـ ـ ــاءات ال
ي ـق ـب ـل ـهــا الـ ـعـ ـق ــل" وأن ـ ـ ــه "ال يـمـكــن
لإلرهابيين أن يمثلوهم".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أن تـ ــرك ـ ـيـ ــا ت ـس ـت ـه ــدف
ت ـن ـظ ـي ـم ــات "داعـ ـ ـ ـ ـ ــش" و"ال ـ ـك ـ ـيـ ــان
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازي" وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي وحـ ـ ـ ــزب االت ـ ـحـ ــاد
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـ ـسـ ــوري الـ ـك ــردي
ووح ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة
ً
"اإلرهابية" ،مشددا على أن هدفها
من مكافحة "اإلره ــاب" هو حماية

أم ـن ـهــا ال ـقــومــي وتـحـقـيــق ال ـســام
اإلقليمي وضمان االستقرار واألمن.
وأعــرب عن عزم تركيا مواصلة
مساعيها من أجل إنهاء الحرب في
ســوريــة وتـحـقـيــق األم ــن وتطبيق
ً
مرحلة االنتقال السياسي ،مؤكدا
أن ـه ــا س ـت ـكــون ع ـلــى األرض وفــي
ط ـ ـ ـ ــاوالت الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ل ـح ـمــايــة
مصالحها القومية.

انهيار أميركي
ب ـ ــدوره ،اعـتـبــر أم ـيــن المجلس
الـقــومــي اإلي ــران ــي عـلــي شمخاني
أن استراتيجية الواليات المتحدة
انـهــارت في ســوريــة ،وأنها تواجه
ً
ً
موقفا متناقضا في شرق الفرات،
ً
مؤكدا أن قواتها ليس لها أي دور
في سقوط تنظيم "داعش".
وقال شمخاني ،خالل المؤتمر
الــدولــي ألمــن غــرب أسـيــا المنعقد
بطهران ،إن "الظروف الراهنة تدفع
واشنطن إلى الخروج من سورية".

مهمة بيدرسون
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،بـ ــدأت أم ــس،
مهمة المبعوث األممي الجديد إلى
ســوريــة الــدبـلــومــاســي الـنــرويـجــي
غـيــر ب ـيــدرســون ،وذل ــك مــع انتهاء
مهمة لسلفه ستيفان ديميستورا
استمرت أربع سنوات دون إيجاد
حل سياسي لألزمة السورية.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن"

مسلحون من «النصرة» يدوسون علم الثورة السورية
السورية عن مصادر دبلوماسية
ف ــي دم ـشــق قــول ـهــا ،إن بـيــدرســون
"دب ـل ــوم ــاس ــي م ـت ـم ــرس ،وم ـحــايــد
ً
ع ـم ـل ـيــا ،وي ـم ـكــن أن ي ـق ــود مهمته
بحياد" ،معتبرة أن "اآلمال معقودة
عليه في أن ينجح بمهمته إذا سهل
لــه المجتمع الــدولــي ذل ــك ،أمــا إذا
أراد المجتمع الدولي العمل بناء
على أجندات ،فلن يعتدل األمر ألنه
ً
ً
سيصبح طرفا وليس وسيطا".
وف ـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،أك ـ ــد نــائــب
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة فـيـصــل الـمـقــداد
أن "سـ ـ ــوريـ ـ ــة كـ ـم ــا ت ـ ـعـ ــاونـ ــت مــع
المبعوثين السابقين ،ستتعاون
م ــع ب ـي ــدرس ــون ،ب ـشــرط أن يبتعد
عن أساليب من سبقه ويعلن والءه
لوحدة سورية ،وأال يقف إلى جانب
اإلرهابيين كسلفه".

معابر «النصرة»
وعلى األرض ،بدأت هيئة تحرير
ً
الشام (جبهة النصرة سابقا) فرض
سيطرتها على جميع المعابر في
ريفي حلب وإدلب ،وذلك عبر وضع
حواجز مع مناطق سيطرة القوات
الحكومية وفصائل المعارضة.
ووفــق مصدر في المعارضة،
فإن "النصرة" ،التي أعلنت انتهاء
عملياتها العسكرية في مركز ثقل
الفصائل المدعومة من الجيش
التركي ،أغلقت المعابر الواصلة
بين عفرين وإدلب ألسباب إدارية

وأم ـن ـيــة ،كـمــا أغـلـقــت معبر دارة
عــزة بعد طــرد حــركــة نــور الدين
ً
الزنكي" ،مشيرا إلى أنها "ستعيد
فتح معبر المنصورة غرب مدينة
حلب مع القوات الحكومية خالل
أيام".
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـص ـ ــدر ع ـ ـلـ ــى أن
األ ي ــام المقبلة ستشهد سيطرة
"ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة"ع ـ ـلـ ــى ك ـ ــل ال ـم ـن ــاط ــق
الخاضعة للمعارضة فــي إد لــب
وريــف حلب الغربي والجنوبي
وكـ ــذلـ ــك ريـ ـ ــف حـ ـم ــاة مـ ــن خ ــال
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى "ج ـ ـيـ ــش ال ـ ـعـ ــزة"
و"صقور الشام" و"أحــرار الشام"
وإخـضــاعـهــا ل ـ ــوزارة ال ــدف ــاع في
حكومة اإلنقاذ أو مواجهة مصير
حركة الزنكي".

هيئة التفاوض
وف ــي خ ـتــام اجـتـمــاعــاتـهــا في
السعودية ،أمس األول ،دعت هيئة
التفاوض إلى اجتثاث "النصرة"
مــن ســوريــة ،مــؤكــدة أنـهــا "تعمل
والتنظيمات اإلرهابية كافة ضد
م ـصــالــح ال ـســوري ـيــن وتـطـلـعــات
ثورتهم من أجل الحرية والكرامة
والعدالة".
ووصف رئيس هيئة التفاوض
نصر الحريري هجوم "النصرة"
على المناطق الخاضعة لسيطرة
الجيش الحر والمشمولة باتفاق
الـ ــروسـ ــي -ال ـت ــرك ــي ب ــ"ال ـك ــارث ــة"،

ً
مـتـهـمــا الـنـظــام وإي ـ ــران الــداعـمــة
له بتحريك هــذه التنظيمات من
أجــل إفـســاد أي تفاهم قــد يكون
لمصلحة الشعب السوري.
وعـلــى جبهة م ــوازي ــة ،أعلنت
قوات سورية الديمقراطية (قسد)
الـ ـم ــدع ــوم مـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن ،أن ـهــا
أوقفت خمسة أجانب من "داعش"
ب ـي ـن ـهــم أمـ ـي ــركـ ـي ــان وأي ــرلـ ـن ــدي،
موضحة أنها تمكنت من إحباط
ه ـج ـمــات ف ــي  30دي ـس ـم ـبــر ضـ ّـد
قوافل نازحين من محافظة دير
الزور كانوا يسعون إلى الهروب
من مناطق التنظيم.
ونشرت القوات على موقعها
اإل لـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرو ن ـ ـ ــي ،أ مـ ـ ـ ـ ــس األول،
الئـحــة تـضــم أسـمــاء الموقوفين
وصـ ــورهـ ــم ،وهـ ــم ج ـه ــادي ــان من
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وأي ــرل ـن ــدي
وب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــان أحـ ــده ـ ـمـ ــا مــن
مدينة الهــور واآلخ ــر مــن مدينة
سيالكوت ،ليصل عدد الموقفين
لــديـهــا نـحــو أل ــف ج ـهــادي و550
ام ـ ـ ــرأة و 1200طـ ـف ــل ،جـمـيـعـهــم
أجانب ،بحسب مسؤولين أكراد.
ووس ــط اسـتـمــرار الـكـ ّـر والـفـ ّـر،
كثف "داعش" هجماته على مواقع
"قسد" في جيب هجين شرقي دير
الزور خالل اليومين الماضيين،
ال ـل ــذي ــن ش ـهــد إص ــاب ــة جـنــديـيــن
بريطانيين في هجوم صاروخي.
(عواصم -وكاالت)

شمخاني يقر بلقاء أميركيين في أفغانستان

سلة أخبار
غريفيث يغادر صنعاء
ويتوجه للقاء هادي

بذل المبعوث الدولي إلى
اليمن مارتن غريفيث ،على
مدى يومين ،جهوده في
إقناع الحوثيين بسحب
ميليشياتهم من الحديدة
وموانئها واستبدالها بقوات
أمن محلية ،إال أنها جهود
لم تسفر عن أي تقدم على
أرض الواقع ،فميليشيات
الحوثي تصر على أن السلطات
المحلية القائمة هي المعنية
باالتفاق ،ال السلطات المحلية
المنتخبة التي يتحدث عنها
الجانب الحكومي .من جهته،
استبق الرئيس اليمني عبدربه
منصور هادي زيارة المبعوث
الدولي للرياض بالتشديد على
ضرورة انسحاب الحوثيين من
موانئ ومدينة الحديدة ،وفق
الخطة التي أعدها رئيس لجنة
مراقبة اتفاق الحديدة الجنرال
باتريك كاميرت.

تونس :اتحاد الشغل
يفاوض لتفادي اإلضراب

أعلن االتحاد العام التونسي
للشغل ،أمس ،الدخول
في مفاوضات جديدة مع
الحكومة بهدف التوصل إلى
اتفاق لتفادي اإلضراب العام
المقرر يوم  17الجاري.
وتهدف المفاوضات إلى
التوصل التفاق حول مطالب
بزيادات في األجور في
الوظيفة العمومية قبل
اإلضراب العام المقبل ،وهو
الثاني خالل شهرين بعد
إضراب  22نوفمبر الماضي،
الذي شمل أكثر من  650ألف
موظف.

بورما تطلق عملية
ضد الراخين البوذيين

« 2019عام خروج واشنطن من الخليج ...وأي هجوم صغير علينا لن يبقى كذلك»
•

شمخاني لدى وصوله أمس إلى مؤتمر بطهران (ارنا)

طهران  -ةديرجلا

•

أقر أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي شمخاني
بلقاء ممثلين أميركيين اثنين بأفغانستان في  26ديسمبر
الماضي.
وقال شمخاني ،في كلمة خالل ملتقى أمني في طهران،
أمــس" ،التقيتهما بناء على طلبهما ،وقــاال إن واشنطن
تريد التفاوض معكم ،فقلت لهما إننا نرفض التفاوض،
ألنه ال معنى للتفاوض مع أميركا ،ألنه ال يمكن الثقة بها".
ونفى المسؤول اإليــرانــي إرســال طهران أي رسالة أو
مؤشرات بشأن التفاوض مع الواليات المتحدة ،في حين
أن األخيرة "بعثت رسائل إلى إيران ،عبر وسطاء وممثلين،
بشأن استعدادها للتفاوض".
وقــال مصدر إيــرانــي مطلع ،لــ"الـجــريــدة" ،إن شمخاني
فضل أن يقوم هو بكشف اللقاء بــدال من أن ينكشف في
تسريبات صحافية .وكانت الجريدة كشفت عن لقاء غير
سري جدا في لندن بين دبلوماسيين من البلدين ،تم خالله
االتفاق على التعاون في ملف اليمن ،وهو ما اثمر انعقاد
مشاورات السويد.

في السياق نفسه ،أكد شمخاني أنه "ال مكان ألميركا
في منطقة الشرق األوســط" ،معتبرا أنه "في عام 2019
لــن يـكــون أم ــام واشـنـطــن وحلفائها ســوى ال ـخــروج من
منطقة الخليج".
ورأى أن إيران "دولة قوية لدرجة أن أحدا ال يجرؤ على
مهاجمتها عسكريا" ،محذرا من أن "أي هجوم صغير على
طهران لن يبقى صغيرا".
و فــي رد غير مباشر على تعليق الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ــذي ق ــال إن ط ـهــران تتغير وتسحب
رجالها من سورية واليمن ،ذكر شمخاني ان إيــران "ال
تمتلك قوات في دول المنطقة كي تخرجها" ،والوجود
اإليراني بدول المنطقة "استشاري فحسب".
في غضون ذلك ،قال الرئيس اإليراني حسن روحاني،
أمس ،إنه وبعض المسؤولين في حكومته "ال يجرؤون
على ذكــر اســم االت ـفــاق ال ـنــووي ،بسبب بغض البعض
له" ،في إشارة إلى انتقادات التيار األصولي والمتشدد
لالتفاق المبرم في .2015
وجاء ذلك خالل اجتماع روحاني بمساعديه ،لبحث
أزمـ ــة مـنــع اس ـت ـيــراد ال ـم ـب ـيــدات ال ــزراع ـي ــة ،عـلــى خلفية

العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها
األحادي من االتفاق النووي مايو الماضي.
في هذه األثناء ،حذر النائب جليل رحيمي جهان آبادي
بالده من مصير االتحاد السوفياتي ،قائال" :إن االتحاد
السوفياتي رغم امتالكه  13ألف رأس نووي ،لكنه رفع راية
االستسالم في شوارع موسكو".
وأضاف آبادي ،في تصريح وصفته المواقع اإليرانية
بغير المسبوق" ،إذا لم نقلل تكاليفنا الزائدة في الداخل
والخارج فسنتلقى الهزيمة داخل طهران".
وتــابــع منتقدا سـيــاســات نـظــام ب ــاده" :ال ـيــوم ،يواجه
الناس صعوبة في الحصول على مصادر رزقهم وملء
ب ـطــون أ طـفــا لـهــم .إذا لــم نتمكن مــن تخفيض التكاليف
اإلضافية للسياسة الداخلية والخارجية ،فإننا سندفع
تكاليف باهظة".
وأردف" :الـضــرر الــذي يلحق بأمننا القومي لن يكون
عن طريق األع ــداء بل سيأتينا من الــداخــل" .وكــان حفيد
الخميني مؤسس الجمهورية اإلسالمية ،حذر في وقت
سابق من سقوط النظام اإليراني ،في حال عدم فهم طبيعة
السلوك اإلنساني وأسباب البقاء والسقوط.

أعلنت السلطات البورمية،
أمس ،أن جيشها سيطلق
عمليات ضد متمردي عرقية
الراخين البوذية المتهمين
بمهاجمة أربعة مراكز
للشرطة األسبوع الماضي،
وسط تصاعد العنف في هذه
الوالية الواقعة غرب البالد.
وقال المتحدث باسم الحكومة
زاو هتاي ،في مؤتمر عقد
بالعاصمة نايبيداو ،إن
"مكتب الرئيس أمر الجيش
بإطالق عمليات أمنية ضد
متمردي" جيش أراكان.

إرتيريا وإثيوبيا
تعيدان التواصل البري

البشير يزور اليوم عطبرة مهد االحتجاجات

ً
•  816معتقال خالل األحداث • الفاضل :الشعب عازم على إسقاط الرئيس
بـعــد ي ــوم عنيف مــن االحـتـجــاجــات المستمرة
منذ  19ديسمبر الماضي ،والتي تمثل أكبر حركة
معارضة يواجهها الرئيس السوداني عمر البشير
منذ توليه السلطة في انقالب دعمه إسالميون قبل
ً
نحو  30عاما ،أعلنت حكومة والية نهر النيل شمال
السودان ،عن زيارة البشير ،اليوم ،مدينة عطبرة،
مـهــد االح ـت ـجــاجــات ال ـم ـن ـ ّـددة ب ـتــدهــور األوضـ ــاع
االقـتـصــاديــة فــي الـبــاد "لحضور خـتــام فعاليات
مهرجان الرماية القومي ال ـ  55الــذي تستضيفه
قـيــادة ســاح المدفعية فــي عطبرة" ،وذلــك حسب
مــا أعـلــن وال ــي حــاكــم نـهــر الـنـيــل بــاإلنــابــة ،حسن
عمر ،أمس.
وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للبشير لوالية
سودانية ،منذ بدء االحتجاجات ،حيث زار والية
الجزيرة (وسط) منذ أسبوعين.
وب ــدأت فــي عـطـبــرة أول ــى الـتـظــاهــرات الـمـنــددة
بـتــدهــور األوض ــاع االقـتـصــاديــة فــي ال ـبــاد ،حيث
أحرق المحتجون مقر الحزب الحاكم في المدينة.

وفرقت قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع،
أمس األول ،احتجاجات متفرقة شهدتها مناطق
عدة في العاصمة الخرطوم ،ومنعت المتظاهرين
من الوصول الى مقر القصر الرئاسي ،بينما جرى
اعتقال أعداد جديدة من المتظاهرين وصحافيين
من جريدة "الشرق األوسط" ومن وكالة "بلومبيرغ"
األميركية وأساتذة من "جامعة الخرطوم" ،قبل أن
يعاد إطالقهم بعد ساعات.
وهذه هي المرة األولى التي تشارك فيها أقدم
وأع ـ ــرق ال ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة ال ـســودان ـيــة في
االحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي.
وكــان "تجمع المهنيين" المستقل الــذي يضم
أط ـب ــاء ومـعـلـمـيــن ومـهـنــدسـيــن ،دع ــا ف ــي "مــوكـبــه
الـ ـث ــال ــث" ،إلـ ــى م ـس ـي ــرة أمـ ــس األول إلـ ــى الـقـصــر
ً
الجمهوري ،والقيام بأخرى غدا نحو البرلمان في
ُ
أم درم ــان ،لتسليم مذكرة تطالب برحيل البشير
والحكومة الحالية.
وأعـلــن ،أمــس ،وزيــر الداخلية السوداني أحمد

ً
بالل عثمان ،أن السلطات أوقفت  816شخصا خالل
 381تظاهرة حصلت خالل األسابيع الماضية في
مدن عدة بينها الخرطوم.
ً
واتهم عثمان أشخاصا لم يسمهم باستغالل
التظاهرات السلمية للقيام بأعمال نهب.
إلى ذلــك ،توقع نائب رئيس الــوزراء السوداني
السابق مبارك الفاضل تصاعد وتيرة االحتجاجات
الشعبية إلى أن يتم إسقاط النظام الحاكم ،ناصحا
البشير وأنصاره بالكف عن إنكار الواقع ومحاولة
تصوير االحتجاجات على أنها "مــؤامــرة" تحاك
ضد السودان.
وفــي مقابلة مــع "وكــالــة األنـبــاء األلـمــانـيــة" قال
الـ ـف ــاض ــل ،وه ـ ــو رئـ ـي ــس "حـ ـ ــزب األم ـ ـ ــة -اإلص ـ ــاح
والتجديد"" :الشعوب ال تتآمر ،ومن حقها أن تعبر
عن رأيها في حكامها ،وأن تثور ضد فشلهم".
واس ـت ـن ـك ــر الـ ـف ــاض ــل دع ـ ـ ــوة ال ـب ـش ـي ــر وح ــزب ــه
للمعارضة لالستعداد لالنتخابات المقبلة ،وقال
"إنهم يدعوننا للتنافس في االنتخابات بعد أن

وقفة احتجاجية ألساتذة جامعة الخرطوم أمس األول
ضمنوا ،عبر ما يملكون ُمن أغلبية في البرلمان ،أن
يمرروا قانون انتخابات أعد على مقاسهم بعدما
رفضوا على مدار أشهر كل مقترحاتنا لتعديله".
واستبعد الفاضل أن تفلح مـحــاوالت البشير
ونظامه في "إع ــادة الـمــارد السوداني إلــى القمقم
مجددا وإفشال التظاهرات".
وأوض ــح" :ال أسـلــوب الترغيب بتقديم الوعود
بـتـحـسـيــن األوضـ ـ ــاع الـمـعـيـشـيــة أو إق ــال ــة بعض

الـقـيــادات ،وال أسلوب الترهيب بتشديد القبضة
األمنية وقطع وسائل التواصل سيجدي .المجرب ال
يجرب ،والبشير معروف بالكذب ،وإذا كان صادقا
هذه المرة ،فلماذا ال يرفع المعاناة عن الشعب من
دون خطابات".
ول ــم يـخــف الـسـيــاســي ال ـبــارز تطلعه إل ــى قيام
القوات المسلحة السودانية باالنحياز إلى الشعب.
(الخرطوم  -وكاالت)

أعادت إثيوبيا وإريتريا،
أمس ،فتح طريق "أم حجر ـ
الحمرا" البري ،مما سيسمح
لمواطني البلدين العبور
في االتجاهين من خالل هذا
الطريق للمرة األولى منذ 20
ً
عاما.
وتأتي إعادة تشغيل الطريق
بين البلدين تكملة لجهود
قيادة البلدين في تطبيع
وتعزيز العالقات بينها.
وذكرت إذاعة "فانا" اإلثيوبية،
أن رئيس الوزراء اإلثيوبي
آبي أحمد علي ،والرئيس
اإلرتيري إسياس أفورقي
ً
افتتحا رسميا طريق "أم حجر
ـ الحمرا".
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ضجة بعد إعالن إسرائيل استقبال  3وفود عراقية
• ال تصويت على الوزارات الشاغرة اليوم • قوات أميركية تشن مداهمات في األنبار و«العصائب» تهددها
أثار كشف إسرائيل عن زيارة
 3وفود عراقية لها العام
المنصرم ،آخرها قبل أسابيع
قليلة ،ردود فعل قوية ًفي
بغداد ،التي تشهد نقاشا
منذ أيام حول تصريحات وزير
الخارجية محمد الحكيم ،الذي
أعلن دعم بالده لحل الدولتين
إلنهاء الصراع بين إسرائيل
والفلسطينيين.

بـيـنـمــا ال يـ ــزال ال ـج ــدل بـشــأن
تـ ـص ــريـ ـح ــات وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـع ــراق ـي ــة م ـح ـمــد ع ـل ــي الـحـكـيــم
بشأن دعــم بـغــداد حــل الدولتين
إلنـ ـه ــاء الـ ـص ــراع ب ـيــن إســرائ ـيــل
ً
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن سـ ــاخ ـ ـنـ ــا ،اذ
ي ـم ـثــل ال ـح ـك ـي ــم امـ ـ ــام ال ـب ــرل ـم ــان
ً
غ ـ ــدا الس ـت ـج ــواب ــه ب ـه ــذا ال ـش ــأن،
فجرت إســرائـيــل قنبلة سجالية
بإعالنها أن  3وفود عراقية تضم
شخصيات سنية وشيعية زارتها
خالل عام .2018
ودع ــا نــائــب رئ ـيــس الـبــرلـمــان
ال ـع ــراق ــي ح ـســن ك ــري ــم الـكـعـبــي،
الذي ينتمي الى التيار الصدري
المعروف بموقفه المتشدد ضد
إسرائيل ،أمس ،وزارة الخارجية
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ول ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان بـ ـ
«التحقيق في حقيقة هذه الزيارة
ومدى دقتها ،والكشف عن أسماء
المسؤولين الذين زاروا األراضي
ً
المحتلة ،خصوصا اذا كان هناك
أعضاء من مجلس النواب».
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن «ق ـ ـض ـ ـيـ ــة ال ـ ــذه ـ ــاب
ل ـ ـ ــأرض ال ـم ـح ـت ـل ــة خـ ــط أح ـم ــر،
ومسألة حساسة للغاية بالنسبة
لـلـمـسـلـمـيــن ف ــي أق ـص ــى م ـشــارق
األرض حتى مغاربها».
مــن ناحيته ،قــال عضو لجنة
العالقات الخارجية في البرلمان
الـعــراقــي ،ف ــرات التميمي ،أمــس،
إن ال ـل ـج ـنــة ال ـت ــي سـتـسـتـضـيــف
ً
غدا وزير الخارجية الستجوابه
بشأن حل الدولتين ستطرح على
هــامــش الـجـلـســة قـضـيــة الــوفــود
الثالثة.
لـكــن التميمي أك ــد فــي الــوقــت
ن ـف ـس ــه أن «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـيـســت
الطرف المسؤول عن الزيارة ،بل
ً
الجهات االمنية وتحديدا جهازي
المخابرات واالمن الوطني التي
ع ـل ـي ـه ــا نـ ـف ــي أو ت ــأكـ ـي ــد صـحــة
ً
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات» ،م ــرجـ ـح ــا أن ي ـكــون
اإلعـ ــان اإلســرائ ـي ـلــي «جـ ــزءا من
لعبة لخلق فتنة داخل العراق».
و كـ ـ ــا نـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
اإلسرائيلية كشفت على موقعها
فـ ــي «ت ــويـ ـت ــر» عـ ــن زيـ ـ ـ ــارة ثــاثــة
ً
وفود عراقية ضمت  15شخصا
ال ــى إس ــرائ ـي ــل خ ــال ع ــام 2018
ً
المنصرم ،مشيرة الى أن الزيارة
األخيرة جرت قبل أسابيع قليلة.

وأعلنت الوزارة أن «الهدف من
الزيارات هو إنشاء بنية تحتية
مستقبلية لعالقات بين البلدين»،
مـشــددة على أن «الــوفــود ضمت
شخصيات سنية وشيعية لها
تأثير في العراق».
و ك ـ ـش ـ ـفـ ــت أن ا لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
الـ ـع ــراقـ ـي ــة زارت م ـت ـح ــف «ي ـ ــاد
فـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم» لـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــد ذكـ ـ ـ ـ ــرى
الهولوكوست (المحرقة النازية
ب ـ ـحـ ــق الـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود) ،واجـ ـتـ ـمـ ـع ــت
ب ـ ــأك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن وم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
إسرائيليين.
وال توجد عالقات دبلوماسية
ب ـيــن الـ ـع ــراق وإس ــرائـ ـي ــل .وك ــان
الـنــائــب الـعــراقــي مـثــال اآللــوســي
ً
ً
اثار جدال كبيرا بزيارته إلسرائيل
مرتين في  2004و ،2008ودعوته
إلى عالقات دبلوماسية وتعاون
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري وعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ب ـيــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن .ل ـك ــن رغـ ـ ــم ط ـ ـ ــرده مــن
«المؤتمر الوطني» بزعامة أحمد
الجلبي بعد زيارته االولى الى
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدس ،خ ـ ـ ـ ــاص اآلل ـ ــوس ـ ــي
ً
االنتخابات مستقال وفاز بنسبة
كبيرة مــن األص ــوات وعــاد وكــرر
الزيارة مرة اخرى بعد  4سنوات.
وف ــي  1يــولـيــو  ،2008صافح
وزيــر الــدفــاع اإلسرائيلي إيهود
بـ ـ ــاراك ال ــرئ ـي ــس ال ـع ــراق ــي جــال
الطالباني خالل مؤتمر األممية
االشتراكية في اليونان .وأثارت
قضية رفع أعالم إسرائيل خالل
تظاهرات كردية مؤيدة الستفتاء
االنفصال عن العراق الذي جرى
في اقليم كردستان في عام 2017
ردود فعل عراقية غاضبة.
في سياق منفصل ،أكد ناجي
ردي ـ ـ ـ ـ ــس ،ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـ ــن ت ـح ــال ــف
«س ــائ ــرون» ،ال ــذي يــرعــاه الزعيم
الشيعي مـقـتــدى ال ـصــدر ،أمــس،
أن الجلسة البرلمانية المقررة
الـ ـي ــوم ل ــن ت ـت ـض ـمــن ال ـت ـصــويــت
على الوزارات الثالث الشاغرة في
حكومة عــادل عبدالمهدي وهي
العدل والدفاع الداخلية.
وش ــدد ردي ــس على أن «حسم
ال ـم ـنــاصــب ال ـ ــوزاري ـ ــة الـمـتـبـقـيــة
مــرهــون بـمــوقــف رئـيــس ال ــوزراء
م ــن تـقــديـمــه الس ـم ــاء بــدي ـلــة عن
ً
ال ـم ـط ــروح ــة م ـس ـب ـق ــا» ،وأضـ ــاف
أن «ت ـحــالــف االصـ ــاح واالع ـمــار
(الذي يشكل سائرون جزءا منه)
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ً
ً
شبان عراقيون يقدمون عرضا مسرحيا خالل احتجاج في البصرة قبل أيام
ً
م ــازال متمسكا بـضــرورة تقديم
شخصيات لــم يسبق لها شغل
مـنــاصــب حـســاســة ف ــي ال ــدول ــة»،
ً
م ــؤك ــدا أن ال ـمــرشــح ال ــى وزي ــرة
الــداخ ـل ـيــة رئ ـيــس هـيـئــة الـحـشــد
الشعبي مستشار األمن القومي
ً
فالح الفياض «غير قــادر تماما
على تولي حقيبة الداخلية وأن
الـعــديــد مــن االنـتـهــاكــات األمنية
ح ــدث ــت خـ ــال ف ـت ــرة تــول ـيــه أحــد
المناصب األمنية الحساسة».
ويــدعــم «تحالف البناء» الــذي
يضم تحالف الفتح بقيادة هادي
العامري ،وائتالف دولة القانون
ً
بزعامة نوري المالكي وجزءا من
المحور الوطني الممثل للمكون
السني بزعامة خميس الخنجر،
ترشح الفياض لحقيبة الداخلية.

مداهمات أميركية
إلى ذلك ،أفادت مصادر أمنية
ع ــراقـ ـي ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة األنـ ـب ــار
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،ب ـق ـي ــام قـ ــوات

(رويترز)

أميركية بمداهمات في صحراء
األنـ ـب ــار ال ـغــرب ـيــة ،ق ــرب ال ـحــدود
الـســوريــة ،بـهــدف تأمين مناطق
وجودها.
وأشار المصدر األمني العراقي
إلــى أن «قــوات أميركية مسنودة
بطائرات حربية داهمت مناطق
صـ ـح ــراء قـ ـض ــاء ال ــرط ـب ــة غــربــي
األنـ ـب ــار ،ف ــي خ ـط ــوة ت ـه ــدف إلــى
تأمين جميع مناطق وجــودهــا،
بــال ـقــرب مــن ال ـشــريــط ال ـحــدودي
مع سورية ،من خطر استهدافها».
وك ــان مـصــدر أمـنــي أعـلــن قبل
أيـ ـ ــام وصـ ـ ــول مـ ـع ــدات عـسـكــريــة
أميركية إلى قاعدة «عين األسد»
الجوية غربي األنبار.

وأك ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــا ،ال ـت ــي
يتزعمها قـيــس الـخــزعـلــي ،أنها
ً
«رص ـ ـ ـ ــدت ان ـ ـت ـ ـشـ ــارا وتـ ـح ــرك ــات
جــديــدة للقوات األميركية داخــل
ال ـ ـعـ ــراق» ،م ـه ــددة بـ ــ«ض ــرب تلك
القوات في حال عجزت الحكومة
والبرلمان عن التصرف».
وانـت ـقــد الـمـتـحــدث العسكري
بـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــا ج ـ ـ ـ ــواد
ال ـط ـل ـي ـب ــاوي ،تـ ـج ــوال ال ـج ـن ــرال
االم ـيــركــي قـبــل أي ــام ف ــي ش ــوارع
ً
ً
بغداد ،بأنه ُ«يعد انتهاكا صارخا
لسيادة البالد ،وهــو تعد وتحد
إلرادة الشعب الــرافـضــة لوجود
أي قــوات أجنبية على األراضــي
العراقية».

«العصائب»

قائمقام سنجار

إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ه ـ ـ ــددت مـيـلـيـشـيــا
«عـصــائــب أه ــل ال ـحــق» الـعــراقـيــة
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرب ـ ــة م ـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،أم ـ ـ ــس،
بــاس ـت ـهــداف الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
في العراق.

الى ذلك ،طالب بشار الكيكي،
نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ك ـ ـت ـ ـلـ ــة الـ ـ ـح ـ ــزب
الديمقراطي الكردستاني بزعامة
مسعود البارزاني ،رئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـ ــادل ع ـب ــدال ـم ـه ــدي ب ـ

«ا ل ـتــد خــل لـمـنــع تنصيب سلطة
محلية في سنجار بالقوة».
وقال الكيكي في بيان« :نرفض
بـشــدة قـيــام أشـخــاص بتنصيب
قائمقام جديد لسنجار بالقوة
وبمساعدة مقاتلي حزب العمال
الكردستاني التركي المنضوين
فـ ــي ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي،
الذين يتواجدون في القضاء دون
موافقة الحكومة العراقية ،وخالفا
لالتفاقيات مع دول الجوار».
وكشف رئيس مجلس محافظة
نينوى سيدو جتو ،قبل ايام عن
قيام اطراف غير شرعية بتشكيل
حكومة محلية ومجلس قضاء
في منطقة سنجار الحدودية مع
سورية ،معتبرا ان هذه الخطوة
«باطلة وال يمكن االعتراف بها».
(بغداد  -وكاالت)

●

القاهرة  -حسن حافظ

وج ـ ـ ــه الـ ــرئ ـ ـيـ ــس عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـس ـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،الـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـيـ ـحـ ـيـ ـي ــن ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ـ ـيـ ــن،
بمناسبة عـيــد ا لـمـيــاد المجيد،
ح ـســب ال ـتــوق ـيــت ال ـش ــرق ــي ،وق ــال
عبر حسابه على «تويتر»« :عيد
م ـ ـيـ ــاد م ـ ـج ـ ـيـ ــد ...م ـ ـلـ ــؤه الـ ـس ــام
وال ـح ــب وال ــرح ـم ــة ع ـلــى ق ـلــب كل
مصري ،وكل ضمير يقظ ،وروح
تجاهد ،وتضحي من أجل الحب
والخير واالخوة واإلنسانية ...كل
عام واإلخــوة المسيحيون بخير
وسالم».
تـ ـهـ ـنـ ـئ ــة ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـس ـي ـس ــي
جاء ت غداة ليلة حافلة شهدتها
ال ـعــاص ـمــة اإلداريـ ـ ـ ــة م ـس ــاء أمــس
األول ،إذ افتتح الــرئـيــس مسجد
«الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم» ال ـ ـض ـ ـخـ ــم،
وكاتدرائية ميالد المسيح ،األكبر

شـ ــرعـ ــا لـ ـكـ ـن ــائ ــس ال ـم ـس ـي ـح ـي ـيــن
ولمعابد اليهود».
ووجه التهنئة إلى بابا األقباط
وال ـم ـس ـي ـح ـي ـيــن ب ــأع ـي ــاد ال ـم ـيــاد
وافتتاح الكاتدرائية ،مضيفا« :ال
أعرف أن حدثا كهذا الحدث حصل
قبل أن نشاهد هــذ يــن الصرحين
البالغين القدر من حيث العمارة
الفنية والعمارة التي يحق لمصر
أن تفخر بها» .وأعادت أجواء مساء
أمــس األول بين القيادات الدينية
في مصر ،أجواء ثورة  ،1919التي
تحل ذكراها المئوية خــال العام
ال ـ ـجـ ــاري ،ع ـن ــدم ــا تـ ـب ــادل ش ـيــوخ
ال ـم ـســاجــد وق ـس ــاوس ــة الـكـنــائــس
األدوار ،وألقى قس خطبة عصماء
من فوق منبر الجامع األزهر ضد
االحتالل اإلنكليزي ،وخرج وقتها
الشعار الشهير «عــاش الهالل مع
الصليب».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ان ـ ـت ـ ـشـ ــرت س ـ ـيـ ــارات

ً
نساء يحملن أعالما مصرية داخل كاتدرائية الميالد في العاصمة اإلدارية أمس األول (إي بي ايه)
ال ـشــرطــة وق ـ ــوات األمـ ــن ال ـمــركــزي
لـتــأ مـيــن ا ح ـت ـف ــاالت المسيحيين
بعيد الميالد المجيد ،أمس ،رحب
الرئيس األميركي دونــالــد ترامب
بافتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق
األوسط.
وقــال تــرامــب ،فــي تغريدة عبر
حسابه على «تويتر» ،فجر أمس،
«سعيد بمشاهدة أصدقائنا في
مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط .ال ــرئ ـي ــس

انقالب عسكري يستمر ساعات في الغابون
السلطة تستعيد السيطرة بعد استجابة شعبية محدودة لالنقالبيين
ف ـش ـل ــت مـ ـح ــاول ــة انـ ـ ـق ـ ــاب فــي
ّ
استمرت ساعات قليلة،
الغابون،
نفذتها مجموعة من العسكريين،
ف ــي ح ـي ــن ال يـ ـ ــزال ال ــرئ ـي ــس عـلــي
بونغو خــارج البالد منذ شهرين
ونـ ـص ــف ال ـش ـه ــر ب ـس ـبــب م ــرض ــه.
وتقتصر مهام الحكومة فقط على
تصريف األعمال.
ولـلـمــرة األول ــى فــي تــاريــخ هــذا
البلد النفطي ،دعا عسكريون إلى
«انتفاضة شعبية» ،معلنين تشكيل
«مجلس وطني لإلصالح من أجل
استعادة الديمقراطية» ،في رسالة
تليت عبر اإلذاعة الرسمية.
وبعد ساعات من اإلعالن« ،عاد
الهدوء إلى البالد ،وتمت السيطرة
على الوضع» ،وفق ما أعلن وزير
ّ
والمتحدث باسم الحكومة
اإلعالم
غي برتران مابانغو.
وأوقـ ـ ـ ـ ـ ــف ق ـ ــائ ـ ــد ال ـم ـج ـم ــوع ــة
العسكرية التي قامت بمحاولة
االن ـ ـقـ ــاب الـ ـف ــاشـ ـل ــة ،ف ـي ـم ــا قـتــل

اثـنــان مــن أعضائها كما أعلنت
الرئاسة الغابونية ،مشيرة إلى
أن األعضاء الستة من المجموعة
ال ـم ـس ـل ـح ــة ق ـ ــام ـ ــوا ب ــ«ت ـح ـي ـي ــد»
عناصر من الــدرك حضروا أمام
مبنى اإلذاع ــة والـتـلـفــزيــون ،قبل
أن «يعترضوا ويحجزوا خمسة
صـحــافـيـيــن وفـنـيـيــن» ويـقــومــوا
بتالوة بيانهم.
وتــا رســالــة إع ــان االنتفاضة
عسكري ّقدم نفسه على أنه المالزم
أونـ ـ ـ ــدو أوبـ ـي ــان ــغ ك ـي ـل ــي م ـســاعــد
قائد الحرس الجمهوري ورئيس
«الـحــركــة الــوطـنـيــة لشبيبة قــوات
الــدفــاع واألمــن في الـغــابــون» ،غير
المعروفة حتى اآلن.
وظ ـ ـهـ ــر عـ ـسـ ـك ــري ــان م ـس ـل ـحــان
خلفه يضعان القبعات الخضراء
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـ ـح ـ ــرس
الجمهوري.
وقال كيلي إن الحركة تطلب «من
جميع شبان قــوى الــدفــاع واألمــن

صورة تلفزيونية للعسكريين خالل وجودهم باإلذاعة (رويترز)
ومن كل شبيبة الغابون االنضمام
إ لـيـنــا» ،معلنا تشكيل «المجلس
الوطني لإلصالح من أجل ضمان
انتقال ديمقراطي للسلطة».
وتـ ــابـ ــع« :ال ي ـم ـك ـن ـنــا ال ـت ـخ ـلــي
ً
عــن الــوطــن» ،معتبرا المؤسسات

ال ـت ــي تـسـتـمــر بــالـعـمــل ف ــي غـيــاب
بونغو «غير شرعية» .ودعا جميع
العسكريين والـضـبــاط إلــى حمل
«السالح والذخيرة واحتالل النقاط
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد مـثــل
المباني العامة والمطارات».

وفــي أح ــد األح ـيــاء الـقــريـبــة من
م ـب ـن ــى اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أحـ ـ ــرق عـ ـش ــرات
ً
ال ـش ـبــان سـ ـي ــارة وإطـ ـ ـ ــارات ،فيما
يـ ـب ــدو أنـ ـه ــم ك ــان ــوا يـسـتـجـيـبــون
لنداءات االنتفاضة التي دعا إليها
المتمردون ،وأطلقت قــوات األمــن
القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
ّ
«بشدة»
ودان االتحاد اإلفريقي
محاولة االنقالب ،كما نددت فرنسا
بـهــا ،داع ـيــة إل ــى «االح ـت ــرام الـتــام»
للدستور.
وك ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس ع ـل ــي بــون ـغــو
فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ــي  24أك ـت ــوب ــر
عندما أصيب بجلطة ،ونقل إلى
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ف ــي الـ ــريـ ــاض حـيــث
خضع للعالج ألكثر من شهر قبل
ن ـق ـلــه إلـ ــى ال ــرب ــاط ح ـيــث يمضي
فترة نقاهة.
وخلف علي بونغو والــده عمر
ع ـ ــام  2009ب ـع ــد وفـ ــاتـ ــه ،وأع ـي ــد
انتخابه عام .2016
(ليبرفيل  -أ ف ب)

يحتفل الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون ،هذا األسبوع،
بعيد ميالده الـ .35وال يتوقع
أن تقام أي احتفاالت رسمية
بهذه المناسبة ،على عكس
يومي ميالد والد كيم وجده،
اللذين يعتبران من أهم األعياد
في البالد ،وتقام خاللهما
احتفاالت كبيرة.
إلى ذلك ،قال الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،إن إدارته تبحث
مع المسؤولين في كوريا
الشمالية موقع اللقاء المرتقب
مع كيم جونغ».
(سيول  -سبوتنيك)

موسكو تراقب سفينة
أميركية بالبحر األسود

بعد أسابيع على حادثة
مضيق كيرتش بين روسيا
وأوكرانيا ،أعلنت وزارة الدفاع
الروسية ،أمس ،أن سفينة
مراقبة روسية تابعة ألسطول
البحر األسود ،تراقب تحركات
سفينة اإلنزال األميركية «فورت
ماك جينري» التي دخلت البحر
أمس األول .وأكد األسطول
السادس األميركي ،أن «وجود
فورت ماك جينري ،يؤكد
التزامنا بأمن البحر األسود،
ويعزز عالقاتنا مع حلفاء
وشركاء الناتو في المنطقة».
(موسكو  -د ب أ)

• السيسي :لن نسمح بالتأثير سلبا على روح المحبة
• مدبولي يقر آلية جديدة لتسعير «بنزين »95
في الشرق األوسط ،بصحبة اإلمام
األكبر شيخ األزهر أحمد الطيب،
وبـ ــابـ ــا اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة وب ـط ــري ــرك
الـ ـك ــرازة ال ـمــرق ـس ـيــة ت ــواض ــروس
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الفلسطيني محمود عباس ،وعدد
من الوفود األجنبية وكبار رجال
الدولة المصرية.
وأدى السيسي صــاة العشاء
بصحبة الــرئـيــس عـبــاس وشيخ
األزهر في مسجد الفتاح العليم،
ع ـقــب اف ـت ـتــاحــه ب ـح ـضــور ال ـبــابــا
تــواضــروس ،الــذي ألقى كلمة من
داخل المسجد ،أكد فيها أن البالد
تشهد مناسبة غير مسبوقة في
التاريخ ،إذ تحتفل بمآذن المسجد
ال ـ ـكـ ــريـ ــم تـ ـتـ ـع ــان ــق م ـ ــع م ـ ـنـ ــارات
كاتدرائية ميالد السيد المسيح.
وبـعــد افـتـتــاح الـمـسـجــد ،الــذي
يتسع لنحو  18ألف مصل ،توجه
السيسي الفتتاح كاتدرائية ميالد

األسر الـ ً 9
ماليزياً :
تختار سلطانا جديدا

بينما أعلن رئيس وزراء
ماليزيا مهاتير محمد ،أمس،
أن الحكومة قبلت استقالة
ً
السلطان محمد الخامس ،وفقا
للدستور ،اتفق أفراد األسر
الملكية الـ 9في ماليزيا ،على
التصويت الختيار خلف له
في  24الجاري .وأعلن محمد
الخامس ( 49عاما) ،أمس األول،
استقالته بعد عامين فقط من
توليه عرش البالد ،ليصبح
أول سلطان يتنحى قبل انتهاء
فترة واليته البالغة  5أعوام.
(كوااللمبور  -رويترز)

شيخ األزهر وبابا ًاألقباط يتبادالن الخطب
المسيح ،التي تتسع لنحو  8آالف
م ـص ــل ،إذ اس ـت ـق ـبــل ب ـم ــوج ــة مــن
الزغاريد والهتافات المؤيدة من
قـبــل ح ـضــور قـ ــداس ال ـم ـيــاد في
الكاتدرائية.
وأكد أن الحدث العظيم بافتتاح
المسجد والكاتدرائية «يؤكد أننا
لــن نسمح ألحــد بــأن يــؤثــر سلبا
في شجرة المحبة التي غرسناها،
والـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج إلـ ــى أن نـحــافــظ
عـلـيـهــا حـتــى ت ـخــرج ث ـمــارهــا من
التسامح والتآخي بين الناس من
مصر للعالم بأثره».
وشارك شيخ األزهر في افتتاح
الكاتدرائية ،وألقى كلمة أكد فيها
أن اإلس ـ ـ ـ ــام يـ ـح ــض ال ـم ـس ـل ـم ـيــن
عـلــى حـمــايــة دور ال ـع ـبــادة ،ســواء
كانت للمسلمين أو المسيحيين
أو اليهود ،مشددا على أن موقف
اإلسـ ـ ـ ــام ص ــري ــح مـ ــن ال ـك ـن ــائ ــس،
ملخصه «أن دولة اإلسالم ضامنة

سلة أخبار

الـسـيـســي يـقــود ب ــاده لمستقبل
يتسع للجميع».

أسعار البنزين
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،ن ـشــرت
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ،أمـ ــس ،ق ــرار
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان م ـص ـط ـف ــى م ــدب ــول ــي،
الـ ـ ـص ـ ــادر ب ـت ـش ـك ـيــل ل ـج ـن ــة فـنـيــة
ب ـم ـس ـم ــى «لـ ـجـ ـن ــة م ـت ــاب ـع ــة آل ـي ــة

الـ ـتـ ـسـ ـعـ ـي ــر الـ ـتـ ـلـ ـق ــائ ــي لـ ـلـ ـم ــواد
الـبـتــرولـيــة» ،والـتــي تضم ممثلي
الـ ــوزارات المعنية ،ومــن مهامها
م ـتــاب ـعــة أس ـع ــار ب ـيــع ب ـنــزيــن 95
كــل  3أشـهــر ،مــع ربـطــه باألسعار
الـعــالـمـيــة ل ـب ـتــرول بــرنــت وسـعــر
ال ـصــرف ،مــا يعني تـحــريــر سعر
بـ ـن ــزي ــن  95وربـ ـ ـط ـ ــه ب ــاألسـ ـع ــار
العالمية ،لكن القرار أكد أن الزيادة
إذا تــم إق ــراره ــا فـلــن تـتـجــاوز 10
في المئة.

مادورو ّ
يخون رئيس برلمانه :دمية
تحركها االستخبارات األميركية

قاض في المحكمة العليا ّ
يفر إلى ميامي قبل التنصيب
ٍ

ً
قبل أيــام مــن مــراســم تنصيبه لفترة ثانية رئيسا لفنزويال،
ً
الـتــي ستجري فــي  10ال ـجــاري بمقر المحكمة العليا ،ب ــدال من
البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة ،وصف الرئيس الفنزويلي
نيكوالس م ــادورو رئيس برلمان بــاده الجديد خــوان غوايدو
بـ«العميل األميركي» ،بعد إعالن األخير أن انتخاب مادورو غير
ً
شرعي ،وأن البرلمان هو الممثل الوحيد للشعب ،مطالبا بتشكيل
حكومة انتقالية.
وقال مــادورو ،عبر التلفزيون الحكومي« :إنه عميل أميركي،
ودم ـي ــة وض ـع ــت م ــن ق ـبــل ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة واالس ـت ـخ ـب ــارات
األميركية ،وهم الذين يتحكمون به».
وال ـس ـبــت ال ـم ــاض ــي ،ص ــوت ــت الـجـمـعـيــة الــوط ـن ـيــة بــاإلج ـمــاع
لمصلحة تعيين غــوايــدو الـنــائــب عــن حــزب «اإلرادة الشعبية»
ً
الذي يقوده المعارض البارز ليوبولدو لوبيز ،رئيسا للبرلمان.
ّ
وفر كريستيان زيربا ،القاضي بالمحكمة العليا الفنزويلية إلى
ميامي في الواليات المتحدة ،أمس األول .وقال زيربا إنه أراد أن
يظهر أنه ال يعترف بحكومة مادورو.
وأضاف في حوار مع شبكة «أي في تي في ميامي» األميركية
أن مادورو ال يستحق «فرصة ثانية» ،مشيرا إلى أن االنتخابات
التي أجريت في مايو الماضي لم تكن نزيهة.
(كاراكاس  -روسيا اليوم ،د ب أ)

الحكومة اإليطالية
تدعم «السترات» الفرنسية

أعلنت الحكومة الشعبوية
اإليطالية ،أمس ،دعمها
لحركة «السترات الصفراء»
االحتجاجية في فرنسا.
وكتب نائب رئيس الوزراء
لويغي دي مايو زعيم
«حركة  5نجوم» على مدونة
الحزب «السترات الصفراء،
ال تضعفوا» .وقال النائب
اآلخر لرئيس الوزراء ماتيو
سالفيني رئيس «حزب
الرابطة» اليميني المتطرف،
«أدعم المواطنين النزيهين
الذين يحتجون ضد رئيس
يحكم ضد شعبه».
(روما  -أ ف ب)

«ذئب منفرد» وراء
اختراق حسابات ألمانية

أشارت التحقيقات األولية
في اختراق حسابات مئات
السياسيين والمشاهير األلمان
والشخصيات العامة وتسريب
بياناتهم الخاصة ونشرها
في اإلنترنت ،إلى أن الشبهات
تحوم حول «ذئب منفرد»
في الـ 19من العمر من مدينة
هايلبرون ،ويعمل في مجال
تقنية المعلومات.
(برلين  -كونا)
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دوليات

● الحركة اإلسالمية تتهم عباس بـ«معاقبة غزة» ● نتنياهو يجمد الدفعة الثانية من أموال قطر
تسلمت حركة «حماس»
معبر رفح الحدودي بين غزة
وسيناء ،بعد سحب السلطة
الفلسطينية موظفيها منه
وتنديدها باستهداف األولى
لعناصرها وتنكيلها بكوادر
حركة «فتح» في القطاع
الخاضع لسيطرتها ،في حين
جمدت سلطات االحتالل
الدفعة الثانية من األموال
القطرية وشنت غارات جوية
بعد إطالق قذائف من غزة
باتجاه البلدات اإلسرائيلية.

تبرير السلطة

وزير الزراعة
اإلسرائيلي يقتحم
«األقصى» برفقة
مستوطنين

وفي وقت سابق ،أعلنت السلطة الفلسطينية ،مساء أمس
األول ،أنـهــا ق ــررت سحب موظفيها مــن معبر رفــح الـحــدودي
بسبب «م ـمــارســات آخــرهــا مــا ط ــال الـطــواقــم مــن اسـتــدعــاءات
واعتقاالت والتنكيل بموظفينا».
وق ــال ــت ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إن ال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ــذي ات ـخــذتــه
ً
باالنسحاب من المعبر كان ردا على تقويض «حماس» عملياتها
واحتجاز بعض موظفيها.
وأضافت السلطة انها أمرت موظفيها باالنسحاب من المعبر،
لتغلق بشكل فعلي منفذ الخروج الرئيسي من القطاع.
وي ـن ـب ــع ال ـ ـنـ ــزاع ح ـ ــول ال ـ ـحـ ــدود مـ ــن خ ـ ــاف ب ـي ــن الـس ـل ـطــة
الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية المحتلة وحركة «حماس»
اإلسالمية ،التي سيطرت على غزة منذ أكثر من عشر سنوات
في حرب أهلية.
وتقول جماعات لحقوق اإلنـســان إن معبر رفــح يعد منفذ

سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها بمعبر رفــح البري
الــرابــط بين سيناء المصرية وقـطــاع غــزة الخاضع لسيطرة
حركة «حماس» ،على وقع اشتداد الخالفات بين األخيرة وحركة
«فتح» التي ألغت احتفاالتها ،أمس ،بذكرى انطالقها في القطاع
«حقنا للدماء».
وأعاد موظفو وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» في قطاع
غزة ،صباح أمس ،تسلم معبر رفح بعد سحب السلطة موظفيها
في المعبر احتجاجا على «ممارسات ضد حركة فتح» ،التي
يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقــال مـســؤول تابع للحركة اإلسالمية فــي المعبر« :بقرار
سياسي عاد موظفو المعبر وتسلموا كل المكاتب واإلدارات
لخدمة أبناء شعبنا ،وحتى ال يصبح هناك أي فراغ».
وق ــال الـنــاطــق بــاســم الــداخـلـيــة إي ــاد ال ـبــزم ،فــي ب ـيــان« :إنـنــا
في وزارة الداخلية واألمــن الوطني نؤكد أننا سنحافظ على
مقدرات شعبنا ومكتسباته ،وستبقى الوزارة أمينة وحريصة
على مصالح شعبنا».

ّ
الخروج الوحيد من غزة ،لما ُيقدر بخمسة وتسعين في المئة
من سكانه البالغ عددهم مليوني شخص ،وستتطلب إعادة فتح
المعبر موافقة مصر على تولى جهة جديدة إدارته.
في المقابل ،ذكرت «حماس» أنها أجرت «اتصاالت مع اإلخوة
فــي مصر للضغط على السلطة للتراجع عــن قــرارهــا وإبـقــاء
ً
المعبر مفتوحا».
وع ـ ّـد الـنــاطــق بــاســم «ح ـم ــاس» ق ــرار الـسـلـطــة أن ــه يــأتــي في
س ـيــاق عـقــوبــات إضــافـيــة مــن ع ـبــاس عـلــى أهــالــي قـطــاع غــزة،
داعيا الفصائل إلى اعتماد خطة إنقاذ وطني لمواجهة «النهج
الديكتاتوري».
و فــي بيان د عــت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة
وكـ ـس ــر الـ ـحـ ـص ــار ،الـ ـت ــي ت ـض ــم م ـم ـث ـلــي ال ـف ـص ــائ ــل الــوط ـن ـيــة
واإلسالمية ،الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمدالله،
إلى «التراجع الفوري عن قرارها لما سيترتب على ذلك من آثار
كارثية تنذر بإغالق المعبر وبتفاقم األزمات اإلنسانية».
وأهابت الهيئة العليا بـ»مصر التدخل العاجل والضغط من
أجل العدول عن القرار .والعمل على استمرار فتح المعبر ،ألنه
يشكل الرئة التي يتنفس منها مليونان وثالثمئة ألف مواطن».
وح ــذرت مــن أن «الـخـطــوة إن أدت إلغــاق المعبر فستعني
بالنسبة إلينا في الهيئة العودة الستعمال كل اشكال االبداعات
الشعبية وستنذر بانفجار األوضاع».
وكانت «حماس» تدير معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبري
كرم أبوسالم وبيت حانون «ايريز» الحدوديين مع إسرائيل ،منذ
سيطرتها بالقوة على القطاع قبل أن تتسلم حكومة التوافق
الفلسطينية إدارة معابر الـقـطــاع غــزة فــي اكـتــوبــر  2017اثر
تفاهمات مع «حماس».
ُ
وأرســل موظفو السلطة إلى معابر غزة الحدودية بموجب
ُ
وســاطــة مـصــريــة ،فــي حين اعــتـبــر أول خـطــوة ملموسة نحو
إنهاء الخالف.
وجــاء ت التطورات بالتزامن مع إعــان «فـتــح» ،مساء أمس
األول ،إلغاء فعالية االحتفال بذكرى انطالقتها الـ 54في غزة،
ُ
والتي كان من المقرر أن تقام أمس.
وأوضــح الناطق باسم الحركة ،عاطف أبوسيف ،أن «فتح»

عنصر أمن موال لـ«حماس» على بوابة معبر رفح أمس (رويترز)
ً
أبلغت الفصائل الفلسطينية بقرارها وقف الفعالية ،مضيفا:
«نحيي جماهير شعبنا في المحافظات الجنوبية التي أصرت
على االحتفال بذكرى الثورة».
وأع ـلــن أبــوسـيــف إل ـغــاء احـتـفــال االنـطــاقــة الـمـقــرر بساحة
ً
السرايا بغزة ،واالكتفاء بفعالية إيقاد الشعلة «انطالقا من
األمانة والمسؤولية والحرص على أبناء الشعب الفلسطيني
ً
وحقنا للدماء».
واسـتـنـكــرت الـحــركــة مـمــارســات «ح ـمــاس» فــي المحافظات
الجنوبية ،وما اعتبرته «قمعا ألبناء شعبنا وألبناء حركتنا،
والشروع في حملة اعتقاالت واسعة لكوادر فتح والتنكيل بهم
ورفض إقامة احتفال انطالقة الثورة».
ّ
ّ
واالثنين الفائت اتهمت «فتح» أجهزة أمــن «حـمــاس» بشن
حملة اعتقاالت واستدعاءات طاولت  500من عناصرها في غزة،
وهو ما نفته الحركة اإلسالمية ،في حين ذكر مسؤول بـ«فتح»

أمس ان حملة االعتقاالت طالت نحو  1000من كوادر الحركة
التي يتزعمها عباس.

أموال قطر
إلى ذلك ،قررت حكومة االحتالل اإلسرائيلي ،أمس ،تجميد
نقل الدفعة الثالثة من األموال المقدمة من قطر إلى قطاع غزة
حـتــى إش ـعــار آخ ــر .فــي سـيــاق منفصل ،اقـتـحــم وزي ــر الــزراعــة
اإلسرائيلي ،أوري أريئيل ،برفقة  105مستوطنين ،أمس ،باحات
المسجد األقصى ،في القدس المحتلة.
ومـ ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،اع ـت ـق ـلــت الـ ـق ــوات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،امـ ــرأة
فلسطينية ،بعد إصابتها بالرصاص الحي ،قرب حاجز حوارة،
جنوب مدينة نابلس.
(غزة ،رام الله -كونا ،أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ةديرجلا
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ً
ال معسكر خارجيا لكاظمة ...وعروض
محلية لالعبين من الشباب
العبان مصري وليبيري فشال في االختبارات لتواضع مستواهما
●

حازم ماهر

خضع العبان أحدهما من الجنسية المصرية
واآلخــر ليبيري في الفترة األخيرة لالختبار في
الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة ،وذلك من
أجل التعاقد مع أي منهما في حال إثبات جدارته
فــي االنـضـمــام إلــى الـفــريــق ،غير أن رأي الجهاز
الفني بقيادة المدرب البرتغالي المخضرم توني
أوليفيرا جاء سلبيا ،حيث لم يقدم الالعبان خالل
التدريب ما يشفع لهما بارتداء شعار البرتقالي.
من جهة أخــرى ،مــازال مجلس اإلدارة يدرس
بالتنسيق مــع ا لـجـهــاز يــن الفني واإلداري ملف
التعاقد مع محترف سوبر يلعب في مركز رأس
الحربة ،وذلــك نظرا للحاجة الماسة إلــى جهود
العب في هذا المركز ،وسيتم حسم هذا الملف بعد
يوم  12الجاري ،الذي سيشهد إجراء االنتخابات،

توني أوليفيرا

ً
خصوصا أن هناك توجها لرصد مبلغ مالي كبير
إلنهاء الصفقة.
يذكر أن مجلس اإلدارة برئاسة أسعد البنوان
نـجــح بــالـتــزكـيــة فــي االس ـت ـمــرار بـقـيــادة ال ـنــادي،
وذل ــك بـعــد انـسـحــاب الـمــرشــح المستقل حسين
تومان الشمري.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،اس ـت ـقــر األمـ ــر داخـ ــل مجلس
اإلدارة عـلــى ع ــدم ال ــدخ ــول فــي معسكر تــدريـبــي
خــارجــي ،مــع التركيز على بطولة كــأس االتحاد
التنشيطية لتجهيز الفريق لبطولة دوري فيفا
للدرجة الممتازة ،خصوصا أن المجلس يسعى
إلى الحفاظ على لقب البطولة الــذي تم تحقيقه
ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـم ـكــافــآت
التي رصدها اتحاد الكرة البالغة  33ألف دينار
ألصحاب المراكز األربعة األولى.
إل ــى ذلـ ــك ،ان ـض ــم ال ــدول ــي األوغـ ـن ــدي ديـنـيــس

اوغوما إلى تدريبات البرتقالي ،وذلك بعد انتهاء
اإلجــازة الخاصة التي حصل عليها الالعب بعد
االن ـت ـه ــاء م ــن مـهـمـتــه م ــع مـنـتـخــب بـ ـ ــاده ،ومــن
المستبعد مشاركة الالعب في مواجهة الجهراء
بــالـجــولــة الــراب ـعــة لبطولة ك ــأس االت ـح ــاد ،وذلــك
لتجهيزه بشكل الئق.
من ناحية أخرى ،تلقى مجلس اإلدارة عرضين
من أندية محلية ،وذلك الستعارة العبين من فريق
الشباب بالنادي مدة ستة أشهر ،وقام المجلس
ب ـ ــدوره بـتـحــويــل ال ـك ـتــاب ـيــن إل ــى ال ـج ـهــاز الـفـنــي
للفريق األول ،تحسبا لحاجته إلى الالعبين خالل
الموسم الجاري ،علما بأن هناك موافقة مبدئية
من الجميع على انتقالهما ،من أجل الحصول على
فرصة المشاركة بصفة أساسية.

رياضة
تزكية قائمة أهل النادي
في الفحيحيل
انسحب جميع المرشحين المنفردين في نادي الفحيحيل
أمس األول قبل إغالق باب االنسحابات بعد غد الخميس ،وبذلك
ُ
تكون قائمة أهل النادي برئاسة حمد الدبوس قد زكيت خالل
الدورة الجديدة .2023 -2019
جدير بالذكر أن قائمة أهل النادي تضم الى جانب رئيسها
ً
حمد خالد الدبوس كال من فهد خالد الدبوس ،وسيف مسعود
الهمالن ،وراشد عيسى الكندري ،ومشعل خليفة الدبوس ،وأحمد
صقر الغانم ،ومحمد فهيد المرسل ،ومحمد صالح الحربي،
وحسن فيحان المطيري ،ونادر
فالح الهاجري ،ونافع محمد
العنزي.
وك ـ ــان ال ــدك ـت ــور صــالــح
الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــروب أم ـ ّـيـ ــن ال ـس ــر
ال ـح ــال ــي ق ــد ف ــض ــل عــدم
الترشح خالل الدورة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ب ـس ـبــب
ت ـفــرغــه ل ـل ــدراس ــة،
وبـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ي ـ ـكـ ــون
ح ـم ــد ال ــدب ــوس
ً
رئيسا للنادي
ث ـ ــاث دورات
متتالية.

حمد الدبوس

«الكرة» يبحث عن ملعب لودية األولمبي وفلسطين  4مباريات اليوم في كأس االتحاد لكرة القدم
ي ـ ـب ـ ـحـ ــث م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــو اتـ ـ ـح ـ ــاد
ال ـ ـكـ ــرة عـ ــن م ـل ـع ــب الس ـت ـض ــاف ــة
م ـب ــاراة المنتخب األول ـم ـبــي مع
نـظـيــره الفلسطيني ا لـمـقــرر لها
م ـســاء الـخـمـيــس الـمـقـبــل ،ضمن
ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات األزرق ل ـخ ــوض
منافسات المجموعة الخامسة
من التصفيات المؤهلة لنهائيات
كـ ـ ـ ــأس آسـ ـ ـي ـ ــا ت ـ ـحـ ــت  23سـ ـن ــة،
وال ـم ــؤه ـل ــة ب ــدوره ــا ألول ـم ـب ـيــاد
طوكيو  ،2020حيث تــم االتفاق
مـ ـ ــع مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــراء
الستضافة اللقاء ،غير أن الجهاز
الفني بقيادة الـمــدرب الكرواتي
دينكو طالب بملعب آخر.
ومن المقرر أن يتم االستقرار
على الملعب ا لـيــوم على أقصى
تـ ـق ــدي ــر ،إلتـ ــاحـ ــة الـ ـف ــرص ــة أمـ ــام
الـمـنـتـخــب الـفـلـسـطـيـنــي إلج ــراء
تدريب عليه مساء غد األربعاء.
ويـ ـص ــل الـ ـي ــوم وف ـ ــد مـنـتـخــب
فـلـسـطـيــن األول ـم ـب ــي ،عـلـمــا بــأن
مسؤولي اتحاد الكرة ينتظرون
استخراج تأشيرات دخول الوفد.
ويــواصــل المنتخب األولمبي

●

تدريب سابق للمنتخب األولمبي
تدريباته اليومية على فترتين،
ص ـبــاح ـيــة وم ـســائ ـيــة بــالـمـلـعــب
ال ـف ــرع ــي السـ ـت ــاد ج ــاب ــر األح ـمــد
ال ــدول ــي ،بـعــد أن اكـتـفــى الجهاز
الفني بإجراء تدريب واحد أمس
في الفترة الصباحية ،بعد أن قرر
منح الالعبين راحة من التدريب

«يد» الجهراء يسعى لضم  3العبين
●

محمد عبدالعزيز

يـسـعــى ال ـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـيــد ب ـن ــادي ال ـج ـهــراء إل ــى ض ــم ثــاثــة
العبين خالل فترة االنتقاالت الشتوية ،هم الصاعد من فئة الشباب
مبارك خلفية ،ويلعب في الجهة اليمنى ،وفهد مناحي ،وكذلك محمد
الضويحي العب التضامن السابق كالعب "دائــرة" ،وذلك بهدف دعم
ً
صفوف الفريق خالل الفترة المقبلة ،وخصوصا دوري الدرجة األولى
وكأس االتحاد.

 ...و«المسابقات» تصدر الجدول الزمني
أص ــدرت لجنة المسابقات فــي اتـحــاد اليد الـجــدول الزمني لباقي
بطوالت الموسم الحالي ،بحيث يتم استئناف مباريات الدوري العام
في  4فبراير ليستمر حتى  20من نفس الشهر.
وسيبدأ الدوري الممتاز مطلع مارس وينتهي في  18أبريل ،يتخلله
فترة توقف من  10مارس حتى  5ابريل ،بسبب مشاركة الكويت وكاظمة
في البطولة اآلسيوية لألندية التي يستضيفها نادي الكويت ،في حين
تنطلق مباريات بطولة الدرجة األولى في  14مارس حتى  11ابريل.
وتقام بطولة كأس االتحاد  21ابريل وحتى  3مايو وتجرى قرعتها
في  9مارس.

المسائي اللتقاط أنفاسهم.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،اك ـت ـم ـل ــت ص ـف ــوف
ال ـم ـن ـت ـخــب ب ـع ــد ع ـ ــودة ال ــاع ــب
ج ــاس ــم ع ـت ـيــق إل ـ ــى ال ـت ــدري ـب ــات
الـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة ،بـ ـع ــد ت ـع ــاف ـي ــه مــن
ً
اإلصابة التي لحقت به أخيرا.
يـ ــذكـ ــر أن ال ـم ـن ـت ـخ ــب ي ــدخ ــل

ً
ً
ً
م ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرا حـ ــال ـ ـيـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادا
لـ ـم ــواجـ ـه ــة ف ـل ـس ـط ـي ــن ،وك ــذل ــك
ل ـل ــدورة الــربــاعـيــة الــدول ـيــة التي
تنظمها قطر بمشاركة منتخبات
طاجيكستان وإيــران إلــى جانب
منتخب البلد المضيف واألزرق.

أحمد حامد

تستأنف مساء اليوم في تمام الساعة 5.45
م ـبــاريــات ك ــأس االت ـح ــاد لـكــرة ال ـقــدم "الـبـطــولــة
التنشيطية" ،حيث يلتقي ضمن الدور التمهيدي
بالمجموعة األولى "الجولة الرابعة" النصر مع
الكويت على استاد الصداقة والسالم ،والقادسية
واليرموك على استاد عبدالله الخليفة ،والعربي
والساحل على استاد محمد الحمد ،والشباب
وخيطان على استاد صباح السالم.
وت ـس ـت ـك ـمــل الـ ـمـ ـب ــاري ــات غ ـ ـ ــدا ،ب ـم ـنــاف ـســات
الـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ،حـيــث يـلـتـقــي كــاظـمــة مع
الجهراء ،وبرقان مع الفحيحيل ،والصليبيخات
مع التضامن.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى يتطلع كــل مــن النصر
والكويت ،إلى ظهور قوي ،السيما ان كال منهما
رت ــب لمعسكر خــارجــي ،بـعــد أي ــام ،مـمــا يعني
أن المهمة فــي كــأس االت ـحــاد ستكون متروكة
لعناصر الشباب في الناديين.
ويدخل العنابي واألبيض المباراة ،ورصيد
ك ــل مـنـهـمــا  6ن ـق ــاط ،ب ـف ــارق نـقـطــة واح ـ ــدة عن
الشباب صاحب الصدارة ،وهو ما يجعل حصد
النقاط الثالث هدفا لكل منهما ،على أمل حجز
إحدى بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي.
ويغيب عن صفوف النصر بعض الالعبين

ال ـم ـم ـيــزيــن م ـثــل س ـيــد ضـ ـي ــاء ،وس ـي ــد م ـهــدي،
اللتحاقهما بصفوف المنتخب البحريني في
كاس أمم آسيا ،الى جانب السوري أحمد العليان
الذي يوجد مع منتخب بالده األولمبي ،وايضا
مشعل فــواز الغائب لالصابة ،والغاني ابوكو
بإذن من الجهاز الفني.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،م ـنــح م ـ ــدرب ال ـك ــوي ــت مـحـمــد
عبدالله العديد مــن الالعبين راحــة سلبية في
مباريات كأس االتحاد ،على أن يشهد معسكر
ق ـطــر ال ـم ـقــرر غـ ــدا ،عـ ــودة ال ـج ـم ـيــع ،ب ـمــن فيهم
المنضم حديثا عصام العدوة.

الصدارة هدف األصفر
وف ــي م ـب ــاراة ال ـقــادس ـيــة وال ـي ــرم ــوك ،يتطلع
األصفر صاحب النقاط الست إلى تحقيق الفوز،
والـصـعــود الــى ص ــدارة المجموعة ،وتعويض
الخسارة التي مني بها في مستهل مشواره في
البطولة أمام العربي .وحقق األصفر الفوز في
الجولة الماضية على حساب الـكــويــت ،وبــدت
الجدية في أداء الفريق في اشارة واضحة لرغبته
في استكمال مشوار البطولة حتى النهاية.
أمــا الـيــرمــوك فيتطلع الــى تـعــويــض النقاط
التي فقدها في مستهل مشواره بالبطولة ،حيث
توقف رصيده عند  4نقاط.

فرصة األخضر
يـتـطـلــع ال ـعــربــي بـ ـ  3ن ـقــاط ال ــى ال ـع ــودة الــى
المنافسة على بطاقة الصعود واستغالل حالة
ال ـســاحــل ال ــذي يـحـتــل ال ـمــركــز قـبــل األخ ـي ــر في
المجموعة برصيد نقطة واحدة .وسقط العربي
ف ــي مــواجـهـتــي ال ـي ــرم ــوك ،وال ـش ـب ــاب ،ف ــي حين
تعرض الساحل للخسارة أمام الكويت والنصر،
علما بــأن كتيبة المدرب عبدالرحمن العتيبي
قدمت أداء مقبوال في المباراتين.

مواجهة ثأرية
وفي اللقاء األخير يدخل الشباب المتصدر
بـ  7نقاط ،مواجهة خيطان ،لضرب عصفورين
بحجر واح ــد ،فــالـفــوز يضمن ألبـنــاء األحـمــدي
ال ـصــدارة ،واالق ـتــراب مــن دور األرب ـعــة ،كما أنه
بمثابة ثأر من خيطان صاحب المركز األخير
ب ـن ـق ـطــة واحـ ـ ـ ــدة ،ب ـع ــد أن أط ـ ــاح ب ــه ف ــي الـ ــدور
ال ـت ـم ـه ـيــدي ل ـك ــأس ولـ ــي ال ـع ـهــد بـتـغـلـبــه عليه
برباعية.

السالمية تخطى الصليبيخات ...واقترب من «ممتاز» اليد
●

محمد عبدالعزيز

عــزز فريق السالمية حظوظه
فـ ــي الـ ـت ــأه ــل لـ ـ ـل ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز
ل ـك ــرة ال ـي ــد ب ـعــدمــا رف ــع رص ـيــده
الى  17نقطة وارتقى إلى المركز
الــرابــع إثــر فــوزه المستحق على
الصليبيخات الذي بقي بـ  4نقاط
في المركز الثالث عشر بنتيجة
( 22-25الشوط االول .)10-14
وفي مباراة أخرى ،ارتقى فريق
الكويت إلــى صــدارة ترتيب فرق
ال ــدوري الـعــام برصيد  20نقطة
ب ـف ــوزه عـلــى ال ـيــرمــوك ال ــذي ظل
بـ ـ  11نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز الـثــامــن
بنتيجة  20-33أمس األول ،وذلك
ض ـمــن ال ـم ـبــارات ـيــن الـمــؤجـلـتـيــن
مــن مـنــافـســات الـجــولــة الـحــاديــة
عشرة من الدوري العام لكرة اليد
الذي قررت لجنة المسابقات في

االتحاد تأجيلها بسبب مشاركة
فــريـقــي الـســالـمـيــة وال ـكــويــت في
البطولة العربية الـ 34التي أقيمت
ً
مؤخرا في تونس.

السالمية والصليبيخات
جـ ـ ـ ـ ــاءت مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـس ــال ـم ـي ــة
والـصـلـيـبـيـخــات ســريـعــة وقــويــة
وف ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاوي س ـي ـط ــرت ــه
ال ـكــام ـلــة ع ـلــى م ـجــريــات ال ـشــوط
األول ب ـ ـف ـ ـضـ ــل صـ ـ ــا بـ ـ ــة د ف ـ ـ ــاع
الـمـنـطـقــة وت ــأل ــق ح ــارس ــه حسن
صـ ـف ــر ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذود ع ـ ــن مـ ــرمـ ــاه،
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ال ـ ـج ـ ـيـ ــد لـ ـلـ ـهـ ـج ــوم
المعاكس ،إضافة إلى تصويبات
واختراقات العبي الخط الخلفي،
خصوصا المصري عبدالرحمن
سند وبشار تقي وجاسم الغريب،
ح ـي ــث اس ـت ـغ ــل الـ ـف ــري ــق أخ ـط ــاء

مدافعي الصليبيخات وتسرعهم
في إنهاء الهجمات لينهي الشوط
األول بفارق مريح.
واس ـت ـمــر ال ـح ــال ك ـمــا ه ــو في
الشوط الثاني وتمكن السماوي
م ــن تــوسـيــع ال ـف ــارق إل ــى 11-17
في الثلث األول من الشوط ،بعد
ذلك تراجع اداء السماوي بسبب
اإلجهاد ،مما دفع المدرب خالد
المال إلى إجراء بعض التغييرات
على تشكيلة الفريق ،األمر الذي
اس ـت ـغ ـلــه الع ـب ــو الـصـلـيـبـيـخــات
فــي تقليص الـفــارق الــى هدفين،
لـكــن الـسـمــاوي تمكن مــن ت ــدارك
ال ـمــواقــف وض ـبــط إي ـق ــاع اللعب
وأنهى اللقاء لمصلحته.
وأدار الـلـقــاء الحكمان جاسم
سويلم وأحمد األحمد.

الحارس حسن صفر (السالمية) يحاول التصدي لتصويبة حمد الصقر (تصوير جورج رجي)

األهلي يواجه سموحة اليوم إلحياء آماله في المنافسة

حسين الشحات في تدريب األهلي

ويدرك اليرموك ومدربه هاني الصقر أن الفوز
عـلــى األص ـفــر يـعـنــي األم ــل الــوحـيــد الستكمال
المنافسات بروح الصعود الى دور االربعة.

يخوض الفريق األول لكرة القدم بالنادي
األهـلــي المصري فــي السادسة مساء اليوم
(الثالثاء) ،بتوقيت الكويت ،مواجهة صعبة
ف ــي ب ـط ــول ــة الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز ،ح ـي ــن يـحــل
ً
ض ـي ـفــا ع ـلــى س ـمــوحــة بـمـلـعــب ب ــرج ال ـعــرب
باإلسكندرية ،في اللقاء المؤجل بينهما من
الجولة الخامسة عشرة من عمر المسابقة.
ويوجد األهلي حاليا في المركز السادس
برصيد  24نقطة بعدما خــاض  12مـبــاراة
استطاع أن يحقق الفوز في  7منها ،وتعادل
في ثالث وخسر مثلها ،في حين يحتل النادي
السكندري المركز الثامن برصيد  23نقطة
بعدما حقق االنتصار في  4مباريات وتعادل
في  11مواجهة ،وتلقى هزيمتين.
ويدخل األهلي لقاء اليوم وال بديل أمامه
ســوى الفوز وحصد النقاط الثالث ،إلحياء
آمــالــه فــي المنافسة عـلــى لـقــب الـ ــدوري ،في
ان ـت ـظــار تـعـثــر أه ــل ال ـق ـمــة ،وخ ــاص ــة نــاديــي
الزمالك وبيراميدز في المواجهات المقبلة.
ووع ــدت إدارة الـنــادي الالعبين بــاإلفــراج
ع ــن مـسـتـحـقــاتـهــم الـمــالـيــة بـعــد تـجـمـيــدهــا،
على خلفية الخسارة القاسية من بيراميدز
الجمعة الـمــاضــي ،فــي حــالــة تحقيق الـفــوز

اليوم على سموحة والعودة من اإلسكندرية
بالنقاط الثالث.
ويـغـيــب عــن األه ـلــي فــي لـقــاء ال ـيــوم قائد
الفريق حسام عاشور وسعد سمير ووليد
سليمان وأحمد الشيخ ووليد ازارو لإلصابة،
إضافة إلى أحمد فتحي الذي تجددت إصابته
بتمزق في العضلة األمامية ،وسيغيب مدة
 6أسابيع ،كما يغيب مــروان محسن بداعي
اإليقاف.
ً
في المقابل ،يعيش فريق سموحة موسما
ال ُيحسد عليه حتى اآلن في الدوري بسبب
نتائجه غير المستقرة ،ويطمع طارق يحيي
ال ـمــديــر الـفـنــي لـلـفــريــق ف ــي تـحـقـيــق نتيجة
إيـجــابـيــة أم ــام األه ـلــي ت ـســاعــده عـلــى القفز
خطوات لألمام في جدول ترتيب المسابقة.
وضـمــن منافسات الـجــولــة ذات ـهــا ،يلتقي
المصري البورسعيدي مع بيراميدز الثامنة
والنصف مساء في مواجهة قوية ،وخصوصا
أنها ال تقبل القسمة في ظل الرغبة الجامحة
لكل الفريقين في حصد النقاط الثالث ،إضافة
إلــى أن الـلـقــاء يـعــد هــو األول لـحـســام حسن
المدير الفني لبيراميدز أمام النادي الذي كان
يتولى تدريبه حتى أسابيع قليلة.

الكويت يقترب من مهاجم برازيلي
أكد نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة
أن إدارة األبيض بصدد التعاقد مع العب برازيلي يجيد
الهجوم.
وقال عقلة ،لـ"الجريدة" ،إن الالعب سيصل خالل اليومين
المقبلين ،إلعالن الصفقة رسميا.
وب ـهــذا يـكــون األب ـيــض قــد أغـلــق ال ـبــاب عـلــى مـفــاوضــات
الكولومبي دييغو كالديرون العــب الفيصلي السعودي،
والتي أعلنت إدارة نادي الكويت قبل فترة عن مفاوضات
متقدمة مع الالعب.
ومن المقرر أن يعلن الكويت رسميا فسخ عقد مهاجمه
التونسي صابر خليفة بالتراضي ،السيما أن الالعب غادر
منذ فترة إلى بالده ،ودخل في مفاوضات مع أكثر من ناد،
الستكمال مشواره االحترافي.
جدير بالذكر أن رئيس نادي الكويت خالد الغانم أشار
على "تويتر" إلى صفقة الالعب البرازيلي.
من جهة أخــرى ،يغادر األبيض غــدا إلــى قطر ،للدخول
في معسكر مغلق هناك ،استعدادا لما تبقى من منافسات
الموسم الحالي.
ويرتبط األبيض بنهائي كأس ولي العهد  28الجاري أمام
القادسية ،إلى جانب مواجهة مهمة  5فبراير المقبل أمام
الوحدات األردني في ملحق دوري أبطال آسيا.

ةديرجلا
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رياضة

السعودية لفك نحس المباريات االفتتاحية
تواجه كوريا الشمالية بالمجموعة الخامسة لكأس آسيا
عندما يواجه منتخب كوريا
الشمالية اليوم على استاد
راشد في دبي ،يأمل المنتخب
السعودي لكرة القدم فك
عقدته مع مبارياته االفتتاحية،
ضمن كأس آسيا ،في األلفية
الثالثة ضمن المجموعة
الخامسة.

موعد المباراة

٧:٠٠

ي ــأم ــل ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـس ـع ــودي
لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم فـ ـ ــك ع ـ ـقـ ــدتـ ــه مــع
م ـب ــاري ــات ــه االف ـت ـت ــاح ـي ــة ،ضـمــن
كــأس آسـيــا فــي األلـفـيــة الثالثة،
عندما يــواجــه كــوريــا الشمالية
اليوم ،على استاد راشــد بدبي،
ضمن المجموعة الخامسة من
البطولة القارية التي تستضيفها
اإلمارات حتى أول فبراير.
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوار
السعودية في كأس آسيا رائعة
منذ  ،1984فأحرزت ألقاب 1984
و 1988و ،1996وحلت ثانية في
 1992و ،2000لكنها في النسخ
األربـ ــع األخ ـي ــرة ودع ــت بــاكــرا 3
مـ ــرات م ــن ال ـ ــدور األول ف ــي ظل
بداية بطيئة.
وف ـ ـ ــي نـ ـسـ ـخ ــة لـ ـبـ ـن ــان 2000
سـقـطــت اف ـت ـتــاحــا أمـ ــام ال ـيــابــان
 ،4-1و تـ ـع ــاد ل ــت فـ ــي  2004مــع
تركمانستان المتواضعة ،2-2
ثم مع كوريا الجنوبية  1-1في
 ،2007وخسرت أمام سورية 2-1
فــي  ،2011ثــم أم ــام الـصـيــن 2-1
في .2015
لـ ـ ـك ـ ــن "ال ـ ـ ـص ـ ـ ـقـ ـ ــور ال ـ ـخ ـ ـضـ ــر"
يعولون على جيل جديد تأهل
لمونديال روسيا  2018بعد طول
غياب ،وأنهاه بفوز معنوي على
م ـصــر  1-2ب ـعــد ب ــداي ــة مـخـيـبــة،
إلــى فــوزهــم الكبير فــي النسخة
الماضية على كوريا الشمالية
.1-4
ويتفاء ل األخضر باإلمارات،
حيث توج على أراضيها بكأس
آسيا  ،1996والبطولة الخليجية
(خليجي  )12عام .1994

استقرار المدرب
واستقر المدرب األرجنتيني

تايلند تقيل مدربها رايفاتش
أق ــال االت ـحــاد التايلندي م ــدرب منتخبه الـصــربــي ميلوفان
رايفاتش بعد الخسارة الكبيرة أمام الهند  ،4-1أمس األول ،في
الجولة األولى من منافسات المجموعة األولى لكأس آسيا 2019
في كرة القدم في أبوظبي.
وأعلن االتحاد التايلندي ،أمس ،أن رايفاتش ( 65عاما) أقيل
من منصبه ،وسيحل بدال منه مساعده سيريساك يودياردثاي
في مواجهة البحرين الخميس المقبل.
وقــال رئيس االتـحــاد سوميوت بومبانمونغ ،فــي بـيــان" :لم
نـتــو قــع ه ــذه النتيجة مــن المنتخب ا لـتــا يـلـنــدي وال يستحقها
جمهورنا .أنا خائب من هذه النتيجة على غرار جميع مشجعينا
في البالد .لكن كرئيس لالتحاد ال يمكنني أن أبقى متفرجا حيال
ما حصل".
وضمن المجموعة عينها تعادلت السبت اإلمارات المضيفة مع
البحرين  1-1في أبوظبي ،لتتصدر الهند الترتيب بثالث نقاط.
وتسلم رايفاتش مهامه في  2017بعد تدريب منتخبي قطر
( )2011والجزائر ( ،)2016كما برز اسمه عندما قاد غانا الى ربع
نهائي مونديال .2010
وكان رايفاتش في دائرة الخطر بعد خروجه من نصف نهائي
كأس سوزوكي في جنوب شرق آسيا أمام
ماليزيا الشهر الماضي.
وق ـ ــال راي ـف ــات ــش ب ـعــد خ ـســارة
الهند" :يجب أن نتحسن كثيرا.
كــرة القدم ال تتمحور فقط حول
الـتـقـنـيــات ،يـجــب أن ن ـكــون أكـثــر
ع ــدوا نـ ـي ــة ،ن ـل ـعــب للنتيجة
ول ـي ــس ف ـقــط لـجـمــالـيــة
اللعبة".
(أ ف ب)

خـ ـ ــوان أن ـط ــون ـي ــو ب ـي ـت ــزي عـلــى
م ـ ــزي ـ ــج مـ ـ ــن ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــوه الـ ـش ــاب ــة
والخبرة في تشكيلته ،مستبعدا
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ع ـل ــى غـ ـ ــرار م ـح ـمــد ال ـس ـه ــاوي
وت ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــر الـ ـ ـج ـ ــاس ـ ــم ومـ ـهـ ـن ــد
عسيري ،بينما اعـتــزل المدافع
أسـ ـ ــامـ ـ ــة هـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــاوي ،وي ـغ ـي ــب
المدافع اآلخــر معتز هوساوي
بسبب اإلصابة.
وأبـقــى بيتزي على الحارس
مـحـمــد ال ـع ــوي ــس ،والـمــدافـعـيــن
محمد البريك وياسر الشهراني
وعلي البليهي والعبي الوسط
ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ال ـ ـم ـ ـق ـ ـهـ ــوي ويـ ـحـ ـي ــى
ال ـش ـه ــري وال ـم ـهــاج ـم ـيــن ســالــم
ال ــدوس ــري وف ـه ــد ال ـم ــول ــد ،كما
شهدت القائمة انضمام محمد
الصيعري بعد تألقه مع الحزم
في الدوري المحلي.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـي ـ ـعـ ــري" :أشـ ـع ــر
بسعادة كبيرة لتمثيل المنتخب
ال ـس ـع ــودي ،س ــأح ــاول التمسك
بـ ــال ـ ـفـ ــرصـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أنـ ـه ــا
جاءت في لحظة استثنائية قبل
ان ـطــاق مـنــافـســات ك ــأس آسـيــا،
وليس خالل مباريات ودية".
ل ـكــن ب ـي ـتــزي سـيـفـتـقــد العــب
وسطه سلمان الـفــرج إلصابته
ب ـكــاح ـلــه ،واس ـت ــدع ــى بـ ــدال منه
نوح الموسى ،بينما غاب العب
الــوســط عـبــدالـلــه الـخـيـبــري عن
التمرين األخـيــر لشعوره بــآالم
عضلية.
وقال بيتزي ( 50عاما) ،الذي
قاد تشيلي إلى لقب كوبا أميركا
 " ،2016كـ ـجـ ـه ــاز فـ ـن ــي نـعـتـقــد
أن هـ ــذه ال ـق ــائ ـم ــة ه ــي األف ـض ــل
مـ ــن ح ـي ــث ت ـك ــام ــل ع ـن ــاص ــره ــا،
وستسمح لنا بــأن يكون لدينا
خطط تكتيكية معينة ،وأعتقد

أن هـ ــؤالء الــاعـبـيــن ف ــي أفـضــل
حاالتهم الفنية والبدنية خالل
الوقت الراهن".
وأضـ ـ ــاف م ـهــاجــم بــرشـلــونــة
اإلس ـب ــان ــي ال ـس ــاب ــق" :رســال ـتــي
ل ـل ـج ـم ـيــع هـ ــي أن ي ـس ـت ـم ـت ـعــوا
ب ــالـ ـبـ ـط ــول ــة ،ول ـن ـع ـل ــم جـم ـي ـعــا
أن ك ـ ــأس آسـ ـي ــا م ـح ـفــل ك ـ ــروي،
ون ـحــن نستحق الـمـشــاركــة في
هذا الحدث ،ومن جانبنا لدينا

طموح لتقديم مستوى متميز".
وي ـ ــأم ـ ــل بـ ـيـ ـت ــزي أن ي ـش ـكــل
عبدالعزيز البيشي ( 24عاما)
العب وسط الفيصلي قوة دفع
رغم قلة خبرته الدولية.
وق ــال العــب الــوســط عبدالله
ع ـط ـي ــف" :ال ـق ــائ ـم ــة م ــزي ــج بـيــن
عنصري الخبرة والشباب ،مما
يـنـعـكــس بـشـكــل إي ـجــابــي على
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ،ج ـم ـيــع ال ـع ـنــاصــر

جـ ـ ــاهـ ـ ــزة لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ت ـع ـل ـي ـم ــات
بيتزي".
واس ـت ـعــدت ال ـس ـعــوديــة على
ثالث مراحل ،حيث تعادلت في
األولى مع بوليفيا  ،2-2وخسرت
في الثانية أمام البرازيل صفر-
 2ف ــي الـ ــريـ ــاض ،وت ـع ــادل ــت مع
ال ـ ـعـ ــراق  ،1-1أم ـ ــا ف ــي ال ـثــال ـثــة
ف ـ ـفـ ــازت ع ـل ــى ال ـي ـم ــن -1صـ ـف ــر،
وتعادلت مع األردن  ،1-1وأنهت

تحضيراتها بتعادل سلبي مع
كوريا الجنوبية.
من جهته ،استعد المنتخب
ا ل ـكــوري الشمالي بالموسيقى
ف ــي تـمــريـنــه األخ ـي ــر بـطـلــب من
المدرب كيم يونغ جون ،وتعول
كوريا على حارسها المخضرم
ري ميونغ-غوك ( 32عاما و120
م ـ ـبـ ــاراة دولـ ـ ـي ـ ــة) ،ب ـي ـن ـمــا تـضــم
تشكيلتها المهاجم باك كوانغ

ريــونــغ ( 26عاما و 13هدفا في
 34مباراة دولية) الذي أصبح في
 2011أول كوري شمالي يخوض
مباراة في دوري أبطال أوروبــا
مع بازل السويسري.
وت ـ ـشـ ــارك ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة
للمرة الخامسة في النهائيات،
فحلت رابعة في  ،1980وودعت
باكرا في  1992و 2011و.2015
(أ ف ب)

أسود الرافدين تسعى إلى ترويض «التنين الذهبي»

الصين تستهل مشوارها بفوز صعب
على قيرغيزستان

جانب من لقاء الصين وقرغيزستان
استهل المنتخب الصيني مـشــواره فــي بطولة
كـ ــأس أمـ ــم آس ـي ــا  2019ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ال ـم ـقــامــة في
اإلمـ ــارات ،بــالـفــوز على منتخب قيرغيزستان 1-2
أمــس ،فــي الجولة األول ــى مــن مـبــاريــات المجموعة
الثالثة .وحصد المنتخب الصيني النقاط الثالث
ضمن المجموعة ،التي تضم أيضا منتخبي كوريا
الجنوبية والفلبين.
وعلى ملعب استاد "خليفة بن زايد" بنادي العين،
أنهى منتخب قيرغيزستان الشوط األول متقدما

جانب من تدريبات المنتخب السعودي
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وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي ،أدرك المنتخب الصيني
الـ ـتـ ـع ــادل بـ ـه ــدف أحـ ـ ـ ــرزه ب ــاف ـي ــل م ــاتـ ـي ــاش الع ــب
قيرغيزستان بالخطأ في مرمى منتخب بالده.
وق ـبــل  12دقـيـقــة مــن نـهــايــة ال ـم ـب ــاراة ،حـســم يو
داباو المواجهة لمصلحة المنتخب الصيني بهدف
الفوز  ،1 / 2حيث تلقى طولية رائعة وراوغ الحارس
ببراعة ثم صــوب الكرة داخــل الشباك ،ليهدي إلى
بالده بداية ناجحة في البطولة اآلسيوية( .د ب أ)

يـسـتـهــل ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـع ــراق ــي (أسـ ــود
الرافدين) مسيرته في كأس آسيا 2019
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ـل ـقــاء ن ـظ ـيــره الـفـيـتـنــامــي،
اليوم ،على استاد مدينة زايد الرياضية
بأبوظبي ،التي يخوضها بالمجموعة
ا لــرا ب ـعــة ،فيما يلتقي بــا لـجــو لــة التالية
نظيره اليمني ،قبل أن يختتم مباريات
المجموعة بمواجهة صعبة جــدا أ مــام
نظيره اإليراني.
وي ـط ـمــح ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ـع ــراق ــي إلــى
حـســم تــأهـلــه ل ـلــدور الـثــانــي مبكرا
قبل مواجهة االختبار اإليراني
الصعب.
ل ـهــذا ،يبحث "أس ــود
الــرافــديــن" عــن ضربة
بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ف ــي
الـبـطــولــة ،مــن خــال
ت ـح ـق ـيــق فـ ــوز كبير
ومـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى
المنتخب الفيتنامي،
ف ــي مـ ـب ــاراة ه ــي األس ـهــل
للفريق على األقــل من الناحية
النظرية.
ويـ ــدرك المنتخب الـعــراقــي
أن س ـ ـ ـهـ ـ ــو لـ ـ ــة ا لـ ـ ـم ـ ــوا جـ ـ ـه ـ ــة
تـ ـمـ ـث ــل س ـ ــا ح ـ ــا ذا حـ ــديـ ــن،
ح ـيــث ي ـخ ـشــى الـسـلــوفـيـنــي
س ــريـ ـتـ ـشـ ـك ــو ك ــات ــانـ ـيـ ـت ــش،
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ل ـ ـ ــ"أسـ ـ ــود
الرافدين" الثقة الزائدة لدى
العبيه ،السيما أن معظمهم
من العناصر الشابة.

ل ـ ــذا ،ع ـكــف ســريـتـشـكــو خـ ــال الـفـتــرة
الماضية على توعية العبيه بضرورة
التعامل بكل جدية مع المباراة ،واحترام
المنافس ،والتركيز التام في اللقاء ،من
أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من األهداف.
وفاجأ المنتخب العراقي لكرة القدم
العالم كله عام  ،2007بعدما تغلب على
ال ـم ـشــاكــل الــداخ ـل ـيــة ف ــي بـ ــاده وان ـتــزع
لقب كأس آسيا  ،2007للمرة األولــى في
تاريخه.
ويمتلك المنتخب ا لـعــرا قــي مقومات
الـعــودة بقوة إلــى المنافسة على اللقب
القاري في النسخة الحالية ،لكن بشرط
ال ـت ـعــامــل ب ـح ــذر ش ــدي ــد م ــع ال ـم ـبــاريــات
الـ ـت ــي ي ـخ ــوض ـه ــا ،وأن ي ـس ـعــى الع ـب ــوه
تدريجيا الكتساب الخبرة مع هذا التدرج
التصاعدي في مستوى مباريات الفريق
بالدور األول.
ويمتلك كاتانيتش ا لـخـبــرة الكبيرة
ال ـتــي تـمـتــد ألك ـثــر مــن عـقــديــن ،وشملت
فترات تدريبية مع منتخبات سلوفينيا
ومقدونيا واإلمارات ونادي أولمبياكوس
اليوناني.
فــي الـمـقــابــل ،ورغ ــم الـمـشــاركــات
والخبرة المتواضعة للمنتخب

الفيتنامي (التنين الذهبي) في البطولة
اآلسيوية ،فإن الفريق نال دفعة معنوية
هائلة قبل أقل من عام على خوض هذه
النسخة من البطولة اآلسيوية ،بحصوله
على المركز الثاني في البطولة اآلسيوية
للمنتخبات األولمبية (تحت  23عاما)،
التي أقيمت مطلع عام .2018
ون ــال الـفــريــق دفـعــة معنوية أخ ــرى،
حيث ق ــاده ال ـمــدرب ال ـكــوري الجنوبي
ب ــارك هــانــغ سـيــو لـلـفــوز بلقب بطولة
كأس سوزوكي التحاد جنوب شرق آسيا
للمرة األولى منذ .2008
ويعتمد المدرب الكوري على
ف ــري ــق ي ـج ـمــع ب ـي ــن ال ـم ــواه ــب
الشابة ،مثل :نجوين كوانج
ه ــاي ودوان ف ــان ه ــاو وفــان
دوك فان ،وأصحاب الخبرة،
مـثــل :دان ــج ف ــان الم وكــوي
نجوك هاي.
(د ب أ)

موعد المباراة
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سورية تستحوذ وفلسطين تقتنص التعادل
عـ ـج ــزت س ــوري ــة ع ــن تــرج ـمــة
استحواذها وزيادتها العددية،
ف ـت ـع ــادل ــت م ــع فـلـسـطـيــن ص ـفــر-
صـفــر ،أمــس األول ،فــي الشارقة،
بــالـجــولــة األولـ ــى م ــن مـنــافـســات
المجموعة الثانية في كأس آسيا
 2019لكرة القدم.
وس ـي ـطــر الـمـنـتـخــب ال ـس ــوري
على الكرة طوال المباراة ،وأكمل
خصمه المواجهة بعشرة العبين،
ب ـع ــد طـ ـ ــرد ق ـل ــب دفـ ــاعـ ــه مـحـمــد
صالح في آخــر ثلث ساعة ،دون
أن ينجح في التسجيل.
ورفع الفريقان رصيدهما إلى
نـقـطــة ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي وراء
األردن ،الــذي حقق فــوزا مفاجئا
أمس األول على أستراليا (حاملة
اللقب) -1صفر.
وهـ ـ ـ ــذه أول بـ ـط ــول ــة رس ـم ـيــة
ل ـم ـن ـت ـخــب س ــوري ــة م ـن ــذ ان ـ ــدالع
الـ ـن ــزاع ال ــدام ــي ف ــي الـ ـب ــاد قبل
حوالي ثمانية أعــوام ،علما بأنه
ال ي ــزال مـمـنــوعــا م ــن اسـتـضــافــة
مباريات على أرضه.
وقــال األلماني برند شتانغه،
م ـ ــدرب س ــوري ــة ،ب ـعــد ال ـم ـب ــاراة:
"أع ـت ـقــد أن ـن ــا خــائ ـبــون أك ـث ــر من
ف ـل ـس ـط ـيــن ل ـت ـق ــاس ــم ال ـن ـق ـط ـت ـيــن
م ـع ـه ــم ،بـ ـع ــدم ت ــرج ـم ــة ال ـف ــرص
الـ ـت ــي س ـن ـحــت لـ ـن ــا .مــاك ـي ـنــات ـنــا

التهديفية لــم تكن نــا جـعــة ،رغم
دعم الجماهير".
وتــابــع" :الـسـيـطــرة على الكرة
ال تـجـلــب ش ـي ـئــا .ح ـصــل ال ـشــيء
عينه بين األردن وأستراليا قبل
ساعتين .من توقع أن يفوز األردن
عـلــى أس ـتــرال ـيــا؟ ل ــم أت ــوق ــع ذل ــك.
كــانــت مـفــاجــأة كـبـيــرة مــع نسبة
استحواذ هائلة".
وأردف" :دائما تواجه مشكلة
باللعب ضد خصم يدافع بعشرة
أو تسعة العبين .كيف يمكن أن
ت ـجــري ب ـســرعــة بـيــن ه ــذا الـعــدد
من الالعبين؟ النتيجة الوحيدة
التي تجنيها المرتدات أو أهداف
سهلة للخصم".
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال الـ ـج ــزائ ــري ن ــور
الدين ولد علي ،مدرب فلسطين:
"ه ـ ـ ـ ــذه نـ ـقـ ـط ــة أول ـ ـ ـ ــى ت ــاري ـخ ـي ــة
لفلسطين في كأس آسيا .درسنا
ن ـق ــاط الـ ـق ــوة ل ـل ـخ ـصــم ،حــاول ـنــا
إيقاف خطورتهم عبر األطــراف،
وأغ ـل ـق ـنــا ال ـع ـم ــق ،ون ـج ـح ـنــا في
الثنائيات .حاولنا تغيير بعض
المعطيات ،لكن البطاقة الحمراء
واإلنذارات المبكرة فرضت علينا
أن تجري األمور على هذا النحو".
وكــانــت ســوريــة بلغت مرحلة
متقدمة من التصفيات المؤهلة
إلى كأس العالم  2018في روسيا،

عمر السومة
وخرجت بصعوبة أمام أستراليا
في ملحق التصفيات اآلسيوية.
وتشارك سورية للمرة السادسة
ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات ،دون أن تتأهل
إل ـ ــى ال ـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي .وهـ ـ ــذا أول

ت ـع ــادل ل ـســوريــة ف ــي  14م ـب ــاراة
بــالـنـهــائـيــات ،بـعــد  5انـتـصــارات
و 8هزائم.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ه ــذه الـمـشــاركــة
الثانية لفلسطين في النهائيات

القارية ،بعد خروجها من الدور
األول دون أي فــوز أو تعادل في
نسخة  ،2015فحصدت نقطتها
األولى.
(أ ف ب)

٢٦
رياضة
برشلونة يضمن لقب بطل الخريف والريال يواصل نزيف النقاط
ةديرجلا

•
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تقبل برشلونة هدايا منافسيه
واقترب خطوة جديدة نحو
االحتفاظ بلقب الدوري
اإلسباني للموسم الثاني على
التوالي ،عقب فوزه الصعب
 1-2على مضيفه خينافي ،أمس
األول ،في المرحلة الثامنة
للمسابقة.

ضمن برشلونة المتصدر لقب
ب ـطــل ال ـخــريــف ال ـشــرفــي ب ـفــوزه
ا لـثـمـيــن عـلــى مضيفه خيتافي
 ،1-2أم ــس األول ،ف ــي الـمــرحـلــة
الـ ـث ــامـ ـن ــة ع ـ ـشـ ــرة م ـ ــن الـ ـ ـ ــدوري
اإلسـ ـب ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،فـيـمــا
واصـ ــل غــريـمــه الـتـقـلـيــدي ري ــال
مدريد نزيف النقاط بخسارته
أمـ ــام ضـيـفــه ريـ ــال ســوسـيـيــداد
صفر 2-في مدريد.
واس ـت ـغ ــل ب ــرش ـل ــون ــة ت ـع ــادل
مطارده المباشر أتلتيكو مدريد
م ــع مـضـيـفــه إش ـب ـي ـل ـيــة ال ـثــالــث
 ،1-1ليعزز موقعه في الصدارة
برصيد  40نقطة بفارق  5نقاط
أمــام الممثل الثاني للعاصمة،
و 7نقاط أمام الفريق األندلسي،
و 10ن ـ ـقـ ــاط ع ـ ــن غ ــريـ ـم ــه ري ـ ــال
مدريد الــذي تراجع إلــى المركز
الخامس.
وع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب ك ــول ـي ـس ـي ــوم
أل ـ ـ ـفـ ـ ــون ـ ـ ـسـ ـ ــو بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ـ ـ ــس ،ح ـق ــق
برشلونة فوزه الخامس تواليا
والثاني عشر هذا الموسم ،وكان
عـلــى ح ـســاب خـيـتــافــي صاحب
أقوى خط دفاع هذا الموسم.
ونجح ميسي في منح التقدم
لبرشلونة ،عندما استغل كرة
داخل المنطقة فسددها بيسراه
ارت ـ ـط ـ ـمـ ــت بـ ــال ـ ـسـ ــاق الـ ـيـ ـس ــرى
للحارس دافـيــد ســوريــا قبل أن

سواريز يشيد بميسي
أشــاد لويس ســواريــز ،مهاجم برشلونة ،بزميله في الفريق،
األرجنتيني ليونيل ميسي ،وقــال إنــه "يـقــدم تفاصيل صغيرة
تجعله مختلفا عــن أي الع ــب" ،وذلــك عقب انتصار فريقه على
خيتافي  ،1-2أمس األول ،ضمن الجولة الـ 18لليغا.
وذكــر ســواريــز ،فــي تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الــذي
احتضنه ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز" :كونه األفضل في
العالم ،فهذا ليس من فــراغ ،يلعب أينما يلعب ،يترك تفاصيل
صـغـيــرة تجعله مختلفا عــن أي الع ــب .ال ـم ـبــاراة كــانــت صعبة،
بسبب تكتل خيتافي في مناطقه ،لكن األمور سارت بشكل جيد،
واستطعنا التسجيل في النهاية".
وأضاف "البيستوليرو" ،الذي سجل هدفه الـ 12هذا الموسم في
"الليغا"" :خيتافي يصبح أكثر صعوبة على ملعبه ،السيما مع
تراجعه في مناطقه .هذه هي إحدى المباريات التي تدفعك بقوة
لألمام في مشوار المسابقة ،خصوصا بعد نتائج المنافسين".

sports@aljarida●com

يتابعها داخــل المرمى الخالي
(.)20
وه ــو ال ـهــدف ال ـس ــادس عشر
ل ـم ـي ـســي ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ،ف ـعــزز
مـ ــوق ـ ـعـ ــه ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارة الئـ ـح ــة
الهدافين.
وأهـ ــدر ج ـيــرار بيكيه فرصة
الـتـعــزيــز مــن مـســافــة قــريـبــة اثــر
تمريرة من جوردي ألبا تصدى
لـهــا ال ـح ــارس ســوريــا وشتتها
الدفاع (.)26
وأضاف األوروغوياني لويس
سواريز الهدف الثاني بتسديدة
بيمناه "على الطائر" من خارج
المنطقة ( ،)39رافعا رصيده إلى
 12هدفا هذا الموسم.
وقلص خيتافي الـفــارق عبر
خايمي مــا تــا ا ثــر متابعته كرة
الن ـخ ــل رودريـ ـغـ ـي ــز م ــن مـســافــة
قريبة داخل المرمى الخالي (.)43
وأن ـ ـ ـقـ ـ ــذ الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ال ـ ــدول ـ ــي
األل ـ ـمـ ــانـ ــي مـ ـ ــارك-انـ ـ ــدريـ ـ ــه تـيــر
شتيغن مرماه من هدف التعادل
بإبعاده رأسـيــة لقوية للياندو
كابريرا إلى ركنية لم تثمر (.)59

تعادل إشبيلية وأتلتيكو
وان ـت ـهــت ق ـمــة ال ـمــرح ـلــة بين
إشبيلية وضيفه أتلتيكو مدريد
بتعادل مخيب  1-1على ملعب
رامون سانشيس بيثخوان.
وك ـ ـ ـ ـ ــان إشـ ـبـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ـبـ ـ ــادئ
بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي
الفرنسي التونسي األصل (،)37
وأدرك مواطنه أنطوان غريزمان
التعادل في الدقيقة األخيرة من
الشوط األول.
وك ــان ــت الـ ـمـ ـب ــاراة ق ــوي ــة بـيــن
الفريقين وشـهــدت نــديــة كبيرة،
بينهما ا ضـطــرت الحكم ميغيل
مـ ــات ـ ـيـ ــو الهـ ـ ـ ـ ــوس إلـ ـ ـ ــى إش ـ ـهـ ــار
البطاقة الصفراء  11مــرة بينها
 6للضيوف.
واح ـ ـتـ ــدم ال ـ ـصـ ــراع ف ــي وس ــط
ا لـ ـمـ ـلـ ـع ــب دون خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ع ـلــى
المرميين ،وكانت أول فرصة في
المباراة تسديدة قوية لغريزمان
م ــن خـ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـي ــن ي ــدي
الحارس (.)27
وك ـ ــان ـ ــت أول وأبـ ـ ـ ـ ــرز ف ــرص ــة

ميسي نجم الـبــرشــا فــي محاولة
أمام مرمى خيتافي
ألصـحــاب األرض تسديدة قوية
ل ـل ـم ـهــاجــم الـ ــدولـ ــي ال ـبــرت ـغــالــي
أندريه سيلفا بيمناه من خارج
ال ـم ـن ـط ـقــة رده ـ ــا ال ـق ــائ ــم األي ـس ــر
للحارس الدولي السلوفيني يان
أوبالك (.)36
ونـجــح إشبيلية بـعــدهــا ب ــ30
ثانية في افتتاح التسجيل عبر
بن يدر من مسافة قريبة ،مستغال
كرة من البرتغالي دانيال كاريشو
تــابـعـهــا ب ـي ـســراه داخـ ــل الـمــرمــى
( ،)37رافعا رصيده إلى  9أهداف
هذا الموسم.
وأهدر بن يدر فرصة التعزيز
عندما تلقى كرة داخــل المنطقة
م ــن س ـي ـل ـفــا ف ــان ـف ــرد ب ــال ـح ــارس
أوبـ ـ ـ ــاك ول ـع ـب ـه ــا ب ـي ـم ـن ــاه ،بـيــد
أن األخ ـيــر صــدهــا ب ـيــده قـبــل أن
يلتقطها (.)38

وس ـ ــدد غ ــري ــزم ــان كـ ــرة قــويــة
م ــن خ ـ ــارج الـمـنـطـقــة ب ـيــن يــدي
ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس الـ ـ ــدولـ ـ ــي ال ـت ـش ـي ـكــي
توماش فاتشليك ( ،)39قبل أن
ينجح في إدراك التعادل من ركلة
حرة مباشرة من خارج المنطقة
ان ـب ــرى ل ـهــا ب ـي ـســراه وأسـكـنـهــا
الزاوية اليمنى البعيدة للحارس
فــات ـش ـل ـيــك ( .)45وه ـ ــو ال ـه ــدف
الثامن له هذا الموسم.

سوسييداد يهزم الملكي
وواصـ ــل ريـ ــال م ــدري ــد نــزيــف
ال ـن ـقــاط بـخـســارتــه أم ــام ضيفه
ري ــال ســوسـيـيــداد ص ـفــر ،2-هي
األولـ ـ ـ ــى لـ ــه أم ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــر عـلــى
ملعب "سانتياغو برنابيو" في
العاصمة منذ مايو .)4-1( 2004

فالفيردي :المنافسة على «الليغا» لم تحسم

راكيتيتش يدعم استمرار مدربه

أب ـ ـ ـ ــدى إرن ـ ـس ـ ـتـ ــو ف ــالـ ـفـ ـي ــردي،
المدير الفني لبرشلونة ،سعادته
ب ــاالنـ ـتـ ـص ــار عـ ـل ــى "خ ـ ـصـ ــم غ ـيــر
مريح" مثل خيتافي ،والذي ساهم
ف ــي اب ـت ـع ــاد ال ـف ــري ــق ال ـك ـتــالــونــي
بـصــدارة الليغا ،إال أنــه أشــار إلى
أن "ال ـم ـن ــاف ـس ــة ل ــم ت ـح ـســم ب ـع ــد"،
ولـهــذا فهو ال يستبعد أي خصم
للمنافسة على اللقب.
وخ ـ ــرج ال ـب ــاوغ ــران ــا بــالـنـقــاط
الثالث بهدفي النجم األرجنتيني
ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي واألوروغ ـ ــوائ ـ ــي
لويس سواريز ،مقابل هدف سجله
خــايـمــي مــاتــا للفريق الـمــدريــدي،
ليبتعد البرشا بفارق  5نقاط عن
أتلتيكو مدريد الذي تعادل ()1-1
أمام إشبيلية.
وقال فالفيردي في تصريحات
عقب اللقاء الــذي احتضنه ملعب
(ك ــول ـي ـس ـي ــوم أل ـف ــون ـس ــو ب ـي ــري ــز)
ضمن الجولة الــ" 18دخلنا اللقاء
و نـحــن محملون بضغوط نتائج
الـمـنــافـسـيــن وض ـ ــرورة اسـتـغــال
الفرصة .كافحنا من أجل تحقيق

أبدى العب وسط برشلونة،
إي ـ ـ ـفـ ـ ــان راك ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـتـ ــش ،دعـ ـم ــه
السـ ـتـ ـم ــرار ال ـ ـمـ ــدرب إرن ـس ـتــو
فــالـفـيــردي فــي ق ـيــادة الـفــريــق
الكتالوني ،وذلــك فــي تعليقه
ع ـق ــب انـ ـتـ ـص ــار الـ ـب ــاوغ ــران ــا
الصعب مساء أمس األول على
ملعب خيتافي بهدفين لواحد
في أول مباراة بالعام الجديد.
وصـ ـ ــرح راك ـي ـت ـي ـت ــش عـقــب
الـ ـلـ ـق ــاء "ق ــدمـ ـن ــا شـ ــوطـ ــا أول
جيدا ،وبالنسبة لكونها أول
مباراة في العام فلم تكن سيئة.
عــان ـي ـنــا ف ــي الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
لكننا ظفرنا بالنقاط الثالث".
وام ـتــدح الــدولــي الـكــرواتــي
المنافس "إنــه فريق متالحم،
لـكــن األم ــر أنـنــا فــزنــا باللقاء.
أضـ ـفـ ـن ــا ثـ ـ ــاث نـ ـق ــاط م ـه ـمــة،
واأله ـ ـ ــم كـ ــان االنـ ـتـ ـص ــار عـلــى
ح ـ ـسـ ــاب بـ ــاقـ ــي ال ـم ـن ــاف ـس ـي ــن
المباشرين".
وع ـ ـ ــن رأيـ ـ ـ ــه ف ـ ــي اسـ ـتـ ـم ــرار

هــذا الـهــدف ،ولكن الـمـبــاراة كانت
صعبة".
وأق ـ ــر "س ـي ـطــرنــا ع ـلــى ال ـشــوط
األول ،ول ـك ــن كـ ــان ع ـل ـي ـنــا تـحـمــل
الضغط بعد ذلــك ،واألم ــور كانت
ص ـع ـب ــة .اب ـت ـع ــدن ــا اآلن ع ــن أك ـثــر
المنافسين ،ولكن المشوار مازال
طــويــا" .وثـ َـمــن ال ـمــدرب الباسكي
الـ ـنـ ـق ــاط ال ـ ـثـ ــاث الـ ـت ــي أض ــاف ـه ــا
الفريق ،ألن المباراة "كانت صعبة
بسبب أرضية الملعب".

وأوضــح "عليك أن تعرف كيف
ت ــداف ــع ف ــي هـ ــذه ال ـم ــاع ــب ،وه ــذا
مــا فـعـلـنــاه .ك ــان بــإمـكــانـنــا زي ــادة
األهداف ،والخصم كذلك أيضا".
وتــابــع "كــان مــن المهم الحفاظ
على تركيزنا طوال أحداث المباراة.
خ ـي ـت ــاف ــي خ ـص ــم صـ ـع ــب ،ول ــدي ــه
العبون أقوياء في المواقف الفردية
ال يسمحون بمرور الكرة ،ومن هنا
تأتي صعوبة بعض المباريات".

سوالري ينتقد عدم اللجوء إلى «»VAR
انتقد األرجنتيني سانتياغو سوالري،
الـمــديــر الفني لــريــال مــدريــد ،وإيميليو
بوتراجينيو ،مدير العالقات المؤسسية
بــالـنــادي ،عــدم الــرجــوع إلــى تقنية حكم
الفيديو المساعد ( ،)VARوذلــك بعد أن
طالب الفريق باحتساب ركلتي جزاء في
م ـبــاراة ري ــال سوسييداد الـتــي خسرها
الفريق مساء أمس األول بثنائية نظيفة
عـلــى ملعب سانتياغو بــر نــا بـيــو ضمن
الجولة الـ  18لـ "ليغا".
وق ــال سـ ــوالري فــي تـصــريـحــات عقب
ال ـل ـقــاء إن "الـلـعـبـتـيــن واض ـح ـتــان ج ــدا"،
وذلك في إشارة إلى لقطتي دفع رسرخيو

راموس داخل المنطقة ،وإعاقة البرازيلي
ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس ج ــونـ ـي ــور مـ ــن الـ ـح ــارس
األرجنتيني خيرونيمو رولي.
وقــال في هــذا الصدد" :نعتقد أن هذا
هــو ال ـهــدف مــن اسـتـخــدام تقنية الحكم
الفيديو ،إذا لم يكن هناك يقين من القرار،
فعليهم الرجوع إليها".
وأضاف "هذا هو الغرض من استخدام
الـ ـ ـ  VARوال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،وإال فـلـيــس
هـنــاك أي داع لــوجــودهــا .نـحــن جميعا
بشر ونـخـطــئ ،ولـكــن مــن الصعب تقبل
هذا األمــر مع إمكانية الرجوع إلى هذه
التقنية".

وسـ ــار بــوتــراج ـي ـن ـيــو ع ـلــى نهج
س ــوالري فــي انـتـقــاده لعدم لجوء
الحكم إلى التقنية في الحالتين.
وأوضح "ال أدري إذا استعان
الحكم بتقنية الـ  .VARالحكم
لــم يــر ركلة الـجــزاء واللعب
اس ـت ـم ــر .أع ـت ـق ــد أنـ ـه ــم لــم
يلجؤوا إليها .إنها لعبة
جدلية ج ــدا .هــذه اللعبة
ك ـ ــان ـ ــت سـ ـتـ ـغـ ـي ــر مـ ـج ــرى
المباراة لمصلحتنا من وجهة
النظر العاطفية".
(إفي)

ً
غاريث بيل غادر الملعب مبكرا
كـشـفــت تـقــاريــر صـحــافـيــة أم ــس أن الــاعــب
الويلزي غاريث بيل ،نجم نــادي ريــال مدريد
اإلسباني لكرة القدم ،غادر مبكرا ملعب اللقاء
الــذي جمع فريقه مــع ضيفه ريــال سوسيداد
أمس األول ،في الدوري اإلسباني الذي انتهى
بخسارة النادي الملكي بثنائية نظيفة.
وأوضحت صحيفة "آس" اإلسبانية أن بيل
غادر ملعب سانتياغو بيرنابيو ،معقل ريال
مدريد ،في الدقيقة  78عندما كان فريقه متأخرا
في النتيجة بهدف دون رد ،حيث لم يشاهد
الـهــدف الثاني لــريــال ســوسـيــداد الــذي سجله
الالعب روبن بيدرو في الدقيقة .83
يشار إلى أن بيل تعرض إلصابة في الكاحل
في مباراة ريال مدريد األخيرة أمام فياريال،

لـيـتـقــرر غـيــابــه عــن الـمــاعــب أسـبــوعـيــن على
أقل تقدير.
وت ـ ــاب ـ ــع الـ ـنـ ـج ــم الـ ــوي ـ ـلـ ــزي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة مــن
ال ـمــدرجــات ،األم ــر ال ــذي سيتكرر بـكــل تأكيد
خالل مباراة ريــال مدريد أمــام ريــال بيتيس
في  13الجاري ،في مسابقة الدوري المحلي،
وم ـبــارات ـيــه أم ــام ليغانيس فــي دور ال ــ16
لـبـطــولــة ك ــأس م ـلــك إس ـبــان ـيــا  9و 16من
نفس الشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيل تعرض
لــ 22إصابة منذ التحاقه بصفوف ريال
م ــدري ــد ق ــادم ــا م ــن تــوتـنـهــام اإلنـكـلـيــزي
عام .2013

ف ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــردي م ـ ـ ــن ع ـ ــدم ـ ــه ف ــي
الموسم ال ـقــادم ،قــال "العالقة
ب ـي ــن الـ ـ ـم ـ ــدرب وال ـ ـن ـ ــادي أم ــر
آخــر .من الطبيعي أن يستمر
م ــع الـ ـف ــري ــق ،ل ـك ــن األه ـ ــم اآلن
هـ ـ ــو االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار فـ ـ ــي ال ـ ـفـ ــوز
بالمباريات".

وفاجأ الضيوف ريال مدريد
ب ـ ـهـ ــدف مـ ـبـ ـك ــر ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا فــي
الدقيقة الثالثة مــن ركـلــة جــزاء
ان ـب ــرى ل ـهــا ال ـبــرازي ـلــي ويـلـيــان
جوزيه بنجاح ،قبل أن يوجه له
الضربة القاضية قبل  7دقائق
من نهاية المباراة بهدف للبديل
روبـ ـ ــن ب ـ ـ ــاردو ( ،)83ع ـل ـمــا أن ــه
كــان بإمكانهم الفوز بغلة أكبر
بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي
سنحت لهم في الشوط الثاني.
وأكـمــل ري ــال مــدريــد المباراة
ب ـع ـش ــرة الع ـب ـي ــن م ـن ــذ الــدق ـي ـقــة
 61إث ــر ط ــرد مـهــاجـمــه لــوكــاس
فاسكيس لتلقيه االنذار الثاني.
وجاء ت الخسارة بعد  3أيام
من سقوط النادي الملكي في فخ
الـتـعــادل أم ــام مضيفه فياريال
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عـ ـن ــد  30ن ـق ـط ــة وت ـ ــراج ـ ــع إل ــى
المركز الخامس ،وبات يتخلف
بفارق  10نقاط عن برشلونة.
وحـ ـص ــل ري ـ ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد
على ركلة جزاء إثر عرقلة ميكل
ميرينو من البرازيلي كاسيميرو
داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة ،ف ــان ـب ــرى لـهــا
وي ـل ـي ــان ج ــوزي ــه ق ــوي ــة بـيـمـنــاه
داخل المرمى (.)3
وأهدر الفرنسي كريم بنزيمة
فــرصــة ذهـبـيــة إلدراك الـتـعــادل،
عـنــدمــا تـهـيــأت أمــامــه ك ــرة أمــام
الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــى فـ ـ ـس ـ ــدده ـ ــا ب ــرع ــون ــة
ب ـ ـجـ ــوار الـ ـق ــائ ــم األي ـ ـمـ ــن (،)10
وتلقى الـبــرازيـلــي فينيسيوس
جونيور كرة خلف الدفاع فانفرد
بــال ـحــارس األرجـنـتـيـنــي روي ــي
ولعبها بيمناه أبعدها األخير
بيده قبل أن يشتتها الدفاع (.)15

وحــرم القائم األيـمــن لوكاس
فــاسـكـيــس م ــن ال ـت ـعــادل عندما
رد ك ــرت ــه ال ـعــرض ـيــة م ــن داخ ــل
المنطقة (.)45
وأنقذ الـحــارس رويــي مرماه
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل بـ ـ ـ ــرده ت ـس ــدي ــدة
س ـيــرغ ـيــو رامـ ـ ــوس م ــن مـســافــة
قريبة ( ،)66ثم تصدى لرأسية
لالعب نفسه على دفعتين (.)67
ووجه برادو الضربة القاضية
للنادي الملكي بتسجيله الهدف
الثاني بضربة رأسية من مسافة
قريبة (.)83
وتـ ـع ــادل إي ـب ــار م ــع ف ـيــاريــال
صفر-صفر.

بيكيه سعيد باالنتصار
قال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ،إن االنتصار الذي
حققه على خيتافي خارج أرضه في أولى مباريات العام
الجديد يعد "إيـجــابـيــا" ،مقلال مــن أهمية الـهــدف الملغى
ألصحاب الضيافة دون الرجوع إلى تقنية التحكيم بالفيديو
(ف ــار) ،مشيرا فــي الــوقــت نفسه إلــى أنــه يعتقد أن جماهير
الفريق سترغب في استمرار المدير الفني ،إرنستو فالفيردي.
ونجح برشلونة في الظفر بثالث نقاط صعبة من ملعب
أ لـفــو نـســو بـيــر يــز معقل خيتافي بهدفين لليونيل ميسي
ولويس سواريز ،ليوسع الفارق مع أتلتيكو مدريد ،أقرب
مالحقيه ،لخمس نقاط ،بعد تعادله أمام إشبيلية بهدف
لمثله ،ومع غريمه التقليدي ريال مدريد إلى عشر نقاط،
بعد خسارته على ملعبه أمــام ريــال سوسييداد بثنائية
نظيفة.
وص ــرح بيكيه "م ــن الـجـيــد دائ ـمــا ال ـع ــودة مــن الـتــوقــف
بانتصار ،ألننا لم نكن نحظى بذلك منذ سنوات .أنا سعيد
بهذه النقاط الثالث من ملعب صعب ال تفوز عليه كل الفرق،
خصوصا بعد النتائج التي حققها منافسونا المباشرون.
هذا يعطيه مذاقا أكثر أهمية".
وحـ ــول إل ـغ ــاء ه ــدف مـبـكــر لـخـيـتــافــي م ــع عــدم
االحتكام لحكم الفيديو المساعد ،قال "هناك جدل
حول الفار حتى اآلن ،لكنه يعجبنا في إسبانيا".
(إفي)

سيميوني :سعداء بالنقطة أمام إشبيلية
قال األرجنتيني دييغو سيميوني،
المدير الفني ألتلتيكو مدريد ،عقب
تـعــادل فريقه أمــام إشبيلية (،)1-1
أم ـ ــس األول ،ع ـل ــى م ـل ـع ــب رام ـ ــون
سانشيز بيثخوان ،ضمن الجولة
الــ 18لليغا ،إن المباراة كانت "قوية
وجميلة ومتقلبة" بين الفريقين ،وكان
"بإمكان أي منهما تحقيق الفوز".
وأقـ ـ ـ ـ َّـر الـ ـ ـم ـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـن ــي فــي
تصريحات عقب المباراة ،بأن الفريق
األن ــدلـ ـس ــي "كـ ـ ــان خ ـط ـي ــرا ج ـ ــدا عـلــى
ال ـجــانــب األيـ ـم ــن ،ب ــوج ــود خـيـســوس
نافاس صاحب اإلمكانيات الكبيرة"،
لهذا كــان من الـضــروري "السيطرة

على النسق السريع الذي يقدمه خالل
ال ـش ــوط األول" ،وه ــو م ــا تـحـقــق "فــي
ال ـشــوط ال ـثــانــي ،مــن خ ــال المجهود
الكبير الذي قدمه كوكي".
وأشار سيميوني إلى أنهم "هاجموا
ب ـض ــراوة" فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،وكــان
بــإمـكــانـهــم "ال ـت ـقــدم فــي الـنـتـيـجــة ،من
خــال هجمة مــرتــدة لـغــريــزمــان ،لــوال
غياب اللمسة األخيرة لديه".
إال أن "ال ـت ـش ــول ــو" أك ــد ف ــي الــوقــت
ذاتـ ـ ــه ،أن ال ـف ــري ــق األن ــدل ـس ــي "أي ـضــا
ك ـ ــان ب ــإم ـك ــان ــه ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـفـ ــوز ،ل ــوال
تألق أوب ــاك" فــي التصدي لتسديدة
جوريس جانون.

وأب ـ ــدى مـ ــدرب األت ـل ـتــي "س ـعــادتــه"
بالنقطة الـتــي خ ــرج بـهــا الـفــريــق من
أمام "منافس جيد إلى حد كبير" ،وكان
األفـضــل مــن فريقه فــي الـشــوط األول،
"بسبب التفوق الــواضــح في الجانب
األيـمــن" ،وهــو مــا دفعه لتغيير مكان
كوكي داخل الملعب.
و ع ــاد سيميوني للتأكيد على أن
الـتـعــادل ُ"يـعــد نتيجة طيبة" بالنظر
"ل ـطــري ـقــة ل ـعــب إش ـب ـي ـل ـيــة ،وال ـح ـلــول
العديدة التي يمتلكها" ،وهو ما أجبر
العبيه على بــذل "مجهود مضاعف،
عـ ــاوة ع ـلــى س ــوء األداء ف ــي ال ـشــوط
األول".

دياز إلى صفوف الريال حتى ٢٠٢٥
أعـ ـل ــن نـ ـ ــادي ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،خ ــام ــس الـ ـ ــدوري
اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم ،أمــس األول ،انـتـقــال العب
ال ــوس ــط اإلس ـبــانــي إبــراه ـيــم دي ــاز ( 19ع ــام ــا) من
مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي إل ــى صـفــوفــه حتى
عام .2025
وأصدر نادي العاصمة اإلسبانية بيانا ،أكد فيه
أن "ريال مدريد ومانشستر سيتي توصال إلى اتفاق
يقضي بانتقال إبراهيم ديــاز الــذي ارتـبــط بالنادي
لما تبقى من هذا الموسم وللسنوات الست المقبلة".
وتــابــع ال ــري ــال" :ب ـعــد خ ـضــوع الــاعــب للفحوص
الطبية ،سيتم تقديمه في المربع الرئاسي ،بعدها
ســوف يدخل ديــاز ملعب سانتياغو برنابيو للمرة
األولـ ــى مــرتــديــا قـمـيــص ال ــري ــال ،وي ـت ـحــدث لــوســائــل
اإلعــام" .ولم يكشف النادي قيمة التعويضات التي

دفعها الريال للسيتي،
مقابل انتقال دياز ،الذي
ينتهي عـقــده مــع سيتي
في نهاية الموسم الحالي ،لكن
تقارير صحافية أش ــارت إلــى أن قيمة
الصفقة بلغت  15مليون يورو ،فيما أشارت تقارير
أخرى إلى أن الصفقة تبلغ  20مليون يورو.
وخـضــع دي ــاز ،المغربي األص ــل ،للفحص الطبي
أمس ،قبل أن ُيقدم إلى وسائل اإلعالم.
وكان مدرب سيتي؛ اإلسباني جوزيب غوارديوال،
يريد المحافظة على دياز في صفوف "السيتيزن" ،لكن
يبدو أنه لم ينجح في إقناعه بالبقاء ،علما بأنه خاض
أربــع مباريات فقط في صفوف فريقه هــذا الموسم،
وسجل هدفين بكأس الرابطة في مرمى فولهام.
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رياضة

موقعة لندنية مرتقبة في ويمبلي
بكأس الرابطة اإلنكليزية
يستعد تشلسي وتوتنهام
لخوض مواجهة من العيار
الثقيل ،عندما يلتقيان اليوم
في ذهاب الدور نصف النهائي
بكأس رابطة األندية اإلنكليزية
لكرة القدم.

ت ـت ـج ــه األنـ ـ ـظ ـ ــار ،ال ـ ـيـ ــوم ،إل ــى
مـلـعــب "وي ـم ـب ـلــي" ،حـيــث يلتقي
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاران الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدودان ت ــوت ـن ـه ــام
وتشلسي في ذهاب الدور نصف
الـنـهــائــي لمسابقة ك ــأس رابـطــة
األندية اإلنكليزية المحترفة.
وبـ ـ ـع ـ ــد صـ ـ ـي ـ ــام عـ ـ ــن األلـ ـ ـق ـ ــاب
مـنــذ ع ــام  2008حـيــن ت ــوج بطال
لمسابقة ك ــأس الــرابـطــة بــالــذات
ع ـل ــى حـ ـس ــاب م ـن ــاف ـس ــه الـمـقـبــل
تشلسي ،يبدو توتنهام على أتم
االس ـت ـع ــداد ل ـل ـعــودة ال ــى منصة
الـ ـتـ ـت ــوي ــج ،فـ ــي ظـ ــل ال ـم ـس ـت ــوى
ال ـ ــذي ي ـقــدمــه م ـح ـل ـيــا ،ح ـيــث ما
زال ينافس ايضا في مسابقتي
ً
الكأس والدوري ،وقاريا في دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا الـ ــذي ب ـلــغ دوره
ثمن النهائي (يلتقي بوروسيا
دورتموند األلماني).
وتشكل كأس الرابطة الفرصة
األولــى لتوتنهام من أجــل إنهاء
صـيــامــه عــن األل ـق ــاب ،وق ــد شــدد
نـجــم الـفــريــق دي ـلــي آل ــي عـلــى أن
ه ــذه ال ـم ـســاب ـقــة ال ـت ــي غــال ـبــا ما
تعتبر هامشية لألندية الكبرى،
تـ ــرتـ ــدي أهـ ـمـ ـي ــة ب ــالـ ـغ ــة ل ـفــريــق
المدرب األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو ،أل نـهــا ستخلصه

من عقدته وتمهد الطريق أمامه
لمزيد من األلقاب.
كـ ـم ــا تـ ـشـ ـك ــل ك ـ ـ ــأس ال ــرابـ ـط ــة
فــرصــة أمـ ــام بــوكـيـتـيـنــو بــالــذات
الح ــراز لقبه األول ك ـمــدرب ،بعد
أن فشل في ذلــك خــال تجربتيه
السابقتين إن كان مع إسبانيول
اإل س ـ ـبـ ــا نـ ــي (  )2012 -2009أو
ساوثمبتون اإلنكليزي (-2013
.)2014
وبــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى آلـ ــي "أع ـت ـقــد
أن ـ ــك ت ــري ــد الـ ـف ــوز ب ـك ــل مـ ـب ــاراة،
بكل مسابقة .كــاعــب ،أنــت تريد
ال ــذه ــاب ال ــى أب ـعــد مــا يـمـكــن في
الـكــأس ،على أمــل الـفــوز باللقب.
نــريــد ال ـف ــوز ب ــاألل ـق ــاب ،ه ــذا هو
هدفنا ونحن نلعب من أجل ذلك".
ورأى آ ل ـ ـ ــي أن ف ــر يـ ـق ــه ا ل ـ ــذي
أق ـصــى ف ــي ال ــدوري ــن الـســابـقـيــن
جاريه اآلخرين وست هام ()1-3
وأرسنال (-2صفر)" ،وصل بعيدا
(ف ــي الـمـســابـقــات) خ ــال األع ــوام
األخ ـ ـيـ ــرة ،دون أن ي ـك ــون لــديـنــا
القدرة على حسم األمور وتجاوز
خط النهاية".

معنويات مرتفعه لتوتنهام
ويــدخــل تــوتـنـهــام ال ــى اللقاء

جانب من مباراة سابقة هذا الموسم بين توتنهام وتشلسي
مع جاره اللندني الفائز باللقب
 5مـ ـ ــرات (آخـ ــرهـ ــا ع ـ ــام ،)2015
ب ـم ـع ـن ــوي ــات م ــرت ـف ـع ــة ،ب ـع ــد أن
اس ـت ـه ــل م ـ ـشـ ــواره ف ــي مـســابـقــة
الـكــأس اإلنكليزية بـفــوز كاسح
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة خـ ـ ـ ــارج م ـل ـع ـب ــه ع ـلــى
تــرانـمـيــر روف ـ ــرز (درج ـ ــة ثــالـثــة)
ب ـس ـب ــاع ـي ــة ن ـظ ـي ـف ــة ف ـ ــي الـ ـ ــدور
الثالث.
وخـ ـ ـ ــاض ب ــوك ـي ـت ـي ـن ــو ال ـل ـق ــاء
بثالثة العبين فقط من التشكيلة
األســاسـيــة بهدف اراح ــة نجومه
ل ـل ـم ـبــاراة ال ـمــرت ـق ـبــة ال ـي ــوم ضد
تشلسي والتي تتبعها مواجهة

كلوب :كيتا ال يزال يتأقلم
قال يورغن كلوب ،مــدرب ليفربول،
متصدر الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،إن نابي كيتا ،العب وسط الفريق،
ال يـ ــزال يـتــأقـلــم م ــع أجـ ــواء الـبـطــولــة،
وسيكون له المزيد من التأثير في
النصف الثاني من الموسم.
وكانت بداية كيتا ،الذي انضم
ل ـل ـي ـف ــري ــول قـ ــادمـ ــا مـ ــن رازن
ب ـ ــال ش ـ ـبـ ــورت الي ـب ــزي ــغ،
مشجعة فــي مسيرته
ب ــإن ـك ـل ـت ــرا ،ق ـب ــل أن
يتعرض لمجموعة
مـ ـ ــن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة،
إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع ف ــي
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

كلوب

المستوى ،ما أدى لتقليص مدد مشاركاته.
وخ ــاض ال ــاع ــب الـغـيـنــي ثـمــانــي مـبــاريــات
مـنــذ ال ـب ــداي ــة ،م ــن بـيــن  21خــاضـهــا لـيـفــربــول
ف ــي الـ ـ ــدوري ،وق ــال ك ـلــوب إن ال ــاع ــب بحاجة
لزيادة جرعة الثقة ،قبل أن يتمكن من استعادة
مـسـتــواه ال ــذي ق ــاد لـيـفــربــول لــدفــع  50مليون
جنيه استرليني ( 63.72مليون دوالر) لضمه
من اليبزيغ.
وأضاف كلوب" :أنا سعيد بشدة بما يمر
به نابي ،لكن هل يمكن أن تزداد ثقته خالل
المباريات؟ نعم".
وأض ـ ــاف" :ه ــل هــو بــالـفـعــل الــاعــب الــذي
ق ــدم أف ـضــل مـسـتــويــاتــه مــع الي ـبــزيــغ؟ ،ال ،ال
يزال يتأقلم ،وهذا هو الوضع حاليا .هناك
الكثير الذي ينتظره ،ويمكنه إحداث الكثير
من التأثير في كل مباراة يخوضها".

رباعية لسان جرمان في الكأس
لــم يجد بــاريــس ســان جرمان
(حامل اللقب) صعوبة في الفوز
على غ ــارد ســان إيـفــي بونتيفي
الـمـغـمــور بــربــاعـيــة نظيفة أمــس
األول ،في دور ال ــ 32من مسابقة
كأس فرنسا لكرة القدم ،وخاض
باريس المباراة بكل نجومه ودك
شباكه برباعية.
وجاء هدف المباراة األول عن
طريق النيران الصديقة ،وحمل
تــو قـيــع سـيـلـفـيــن ( ،)24لينتهي
شـ ـ ــوط ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األول ب ـت ـقــدم
الضيوف بهدف.
وفي الدقيقة  70أضاف النجم
البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف
ال ـث ــان ــي ل ـفــري ـقــه ،ق ـبــل أن يـحــرز
زم ـي ـل ــه الـ ـش ــاب ك ـي ـل ـيــان مـبــابــي
الهدف الثالث ( )77من ركلة جزاء.
ون ـ ـ ـجـ ـ ــح الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب جـ ــول ـ ـيـ ــان
دراكـ ـسـ ـل ــر ف ــي ت ـس ـج ـيــل ال ـه ــدف
الــرابــع للفريق الـبــاريـســي (،)87

نارية األحد في الــدوري الممتاز
عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب "وي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــي" أم ـ ــام
مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد الـمـتـجــدد
بقيادة مدربه الجديد ومهاجمه
السابق النرويجي أولــي غونار
سولسكاير.
وك ـ ــان آلـ ــي م ــن ب ـي ــن الــاع ـب ـيــن
الثالثة األساسيين الذين شاركوا
فــي م ـب ــاراة ال ـكــأس ي ــوم الجمعة،
وه ـ ـ ــو يـ ـت ــوق ــع ب ـ ـ ــأن تـ ــأتـ ــي خ ـطــة
بوكيتينو بثمارها أمــام تشلسي
وم ــدرب ــه اإلي ـط ــال ــي مــاوريـتـسـيــو
سـ ــاري ،ال ـبــاحــث بـ ــدوره عــن لقبه
األول في موسمه األول مع الـ"بلوز".

ألقت الشرطة األميركية القبض على قائد ونجم
منتخب إنكلترا ومانشستر يونايتد لكرة القدم
السابق ،واين روني ،بسبب اتهامه بتوجيه الشتائم
خــال حالة سكر الشهر الماضي ،حسبما ذكــرت
تقارير صحافية ،أمس األول.
وكشفت شبكة "أي بي سي  7نيوز" ،أنها حصلت
عـلــى وثــائ ــق تــؤكــد إل ـق ــاء الـقـبــض عـلــى رون ــي في
واليــة فيرجينيا في  16ديسمبر الماضي قبل أن
يطلق سراحه ويدفع غرامة مالية وتكاليف رسوم
المحاكمة.
ُ
وألقي القبض على روني في مطار داليس الدولي
شمال والية فيرجينيا في ضواحي واشنطن بعد
رحلة قام بها إلى السعودية.
يذكر أن رونــي ممنوع مــن الـقـيــادة فــي إنكلترا
بسبب إلقاء القبض عليه في حالة سكر وهو وراء

لينتهي اللقاء بهذا الفوز الكبير.
وت ـن ـف ــس م ــون ــاك ــو ال ـص ـع ــداء
ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزه ع ـ ـلـ ــى مـ ـضـ ـيـ ـف ــه ك ــان ـي ــه
روسـ ـي ــون م ــن ال ــدرج ــة ال ـثــال ـثــة،
بهدف سجله المالي موسى سيال
( ،)2علما أن صاحب األرض أكمل

المقود في سبتمبر عام .2017
وانتقل روني إلى نادي دي سي واشنطن
ال ـص ـيــف ال ـم ــاض ــي ق ــادم ــا م ــن إي ـفــرتــون
اإلنكليزي ،ونجح في قيادة فريقه في
موسمه األول معه الى "البالي أوف" في
الدوري االميركي.
وأص ــدر دي ســي واشنطن بيانا
جاء فيه "نحن على علم بتقارير
اخبارية تشير الى القاء القبض
ع ـلــى واي ـ ــن رون ـ ــي ف ــي ديـسـمـبــر
ال ـمــاضــي" ،مضيفا" :نـعــي تماما
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام وسـ ـ ــائـ ـ ــل االع ـ ـ ـ ـ ــام ب ـه ــذه
القضية ،لكننا نعتبر أنها مسألة شخصية
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى رون ـ ــي وس ـي ـت ـعــامــل دي سي
يونايتد مع األمر داخليا".

روني

المخضرم ديفو يرحل إلى رينغرز ديوكوفيتش في صدارة التصنيف

ً
الهولندي فريد روتن مدربا ألندرلخت
المباراة بعشرة العبين ،اعتبارا
من الدقيقة  18لطرد العبه لوبي.
وشـ ــارك فــي ص ـفــوف مــونــاكــو
مدافعه الجديد البرازيلي نالدو
القادم إليه من شالكه األلماني في
فترة االنتقاالت الشتوية.

جمهور تشلسي
وسيكون جمهور تشلسي تحت
الـمـجـهــر فــي م ـبــاراتــي ال ـيــوم و22
الحالي حين يحل توتنهام ضيفا
على "ستامفورد بــريــدج" في لقاء
اإليـ ـ ـ ــاب ،وذل ـ ــك ب ـع ــد ال ـ ــذي حـصــل
الشهر الـمــاضــي خــال م ـبــاراة في
الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" في

ْ
القبض على روني في حالة سكر

أعلن نادي غاسكو رينغرز األسكتلندي ،أمس األول ،الحصول
على خدمات المهاجم المخضرم جيرمان ديفو ،على سبيل اإلعارة،
ً
ً
موسما ونصفا قادما من بورنموث اإلنكليزي.
واجتاز صاحب الـ 36عاما الكشف الطبي مع النادي األسكتلندي،
الذي يدربه قائد ليفربول اإلنكليزي سابقا ستيفن غيرارد ،ومن
المنتظر أن ينضم لمعسكر الفريق بمدينة تنيريفي اإلسبانية
استعدادا لمواجهة دور الـ 32في كأس أسكتلندا يوم  18الجاري
أمام كاودينبيث ،أحد أندية الدرجة الثانية.

كيمبيمبي ومبابي نجما سان جرمان

ورأى آ لـ ـ ــي أن "ا لـ ـبـ ـع ــض قــد
ي ـتــوقــع أن ت ـضــع ف ــي أولــويــاتــك
أم ــورا مختلفة (ال ــدوري ودوري
األبطال) ،لكني أعتقد أننا نملك
فــريـقــا قــويــا .الــاعـبــون يعملون
بجهد كبير إن في صالة التمارين
وعلى ملعب التدريبات من أجل
الحرص على أن نكون في كامل
لياقتنا البدنية ،والـمــدرب يقوم
ب ــال ـت ـب ــدي ــات (مـ ـ ــن أجـ ـ ــل اراحـ ـ ــة
الالعبين)".
وخسر توتنهام نهائي كأس
الرابطة عام  2015أمام تشلسي
بالذات ،لكنه فاز بالمواجهتين

األخـيــرتـيــن بـيــن الـفــريـقـيــن في
ال ـ ـ ــدوري بـنـتـيـجــة واحـ ـ ــدة 1-3
ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي ف ــي مـلـعــب
"سـ ـ ـت ـ ــامـ ـ ـف ـ ــورد ب ـ ـ ــري ـ ـ ــدج" وفـ ــي
نوفمبر على ملعب "ويمبلي".

ملعب فيدي الروماني ( ،)2-2حيث
أط ـل ــق ب ـعــض مـشـجـعــي ال ــ"ب ـل ــوز"
ه ـتــافــات م ـعــاديــة لـلـســامـيــة بحق
مشجعي سبيرز.
وفـ ـ ـت ـ ــح االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
تحقيقا بالحادثة ،في حين تعهد
تشلسي بــاتـخــاذ "أق ـســى إج ــراء
م ـم ـكــن" ب ـحــق أي م ــن مشجعيه
الذين أطلقوا هذه الهتافات ،التي
حصلت بعد أي ــام مـعــدودة على
توجيه اهــانــات عنصرية ايضا
بـحــق مـهــا جــم مانشستر سيتي
رحيم سترلينغ.

أع ـل ــن ن ـ ــادي أن ــدرل ـخ ــت الـبـلـجـيـكــي أمـ ــس أنـ ــه ت ـعــاقــد رس ـم ـيــا مع
الهولندي فريد روتــن ،لتولي تدريب الفريق األول خلفا للبلجيكي
هاين فانهايزبروك ،الذي أقيل من منصبه منتصف ديسمبر الماضي
بسبب سوء النتائج.
وأعرب النادي ،في بيان ،عن سعادته بتولي روتن القيادة الفنية
للفريق ،فــي الــوقــت الــذي قــال ميشيل فيشهيرين ،المدير الرياضي
بالنادي العاصمي ،إنهم ينتظرون بقدوم روتــن "تحقيق نجاحات
كبيرة هذا الموسم وفي المواسم المقبلة".

احتل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الصدارة في النسخة األولى
من التصنيف العالمي لالعبي التنس المحترفين لعام  ،2019والتي لم
تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة األولى ،مقارنة بآخر نسخة من
التصنيف صدرت في .2018
وجاء ترتيب الالعبين أصحاب المراكز العشرة األولى
بالتصنيف العالمي لالعبي التنس المحترفين في
نسخته الصادرة أمس كما يلي:
الـصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفـيـتــش فــي الـمــركــز األول
برصيد  9135نقطة ،اإلسـبــانــي رافــايـيــل ن ــادال في
الـمــركــز الـثــانــي برصيد  7480نقطة ،السويسري
روجـيــه فـيــدرر فــي الـمــركــز الـثــالــث برصيد 6420
نقطة ،األلماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع
برصيد  6385نقطة ،األرجنتيني خــوان مارتن
دل بوترو في المركز الخامس برصيد 5300
نقطة ،الـجـنــوب إفــريـقــي كيفن أنــدرســون في
المركز السادس برصيد  4810نقاط ،الكرواتي
مارين سيليتش في المركز السابع برصيد
 4160نـقـطــة ،الـنـمـســاوي دومـيـنـيــك ثـيــم في
المركز الثامن برصيد  4095نقطة ،الياباني كي
نيشيكوري في المركز التاسع برصيد  3750نقطة،
األميركي جون إيسنر في المركز العاشر برصيد  3155نقطة.

ديوكوفيتش

عودة موفقة لالوري ومينيسوتا يقيل ثيبودو بعد اكتساح ليكرز
ّ
تغلب تورونتو رابتورز على
إنديانا بيسرز ،في حين فاز
مينيسوتا تمبروولفز على لوس
أنجلس ليكرز ،أمس األول ،في
الدوري األميركي لكرة السلة.

نريد أن نشكر
توم على كل
مجهود والقرار
ً
كان ضروريا
للسير بالفريق
إلى األمام
جانب من مباراة تورونتو وبيسيرز

غلين تايلور

حقق كايل الوري عودة موفقة ،وساهم
ف ــي قـ ـي ــادة ت ــورون ـت ــو راب ـ ـتـ ــورز لـتـعــزيــز
صــدار تــه للمنطقة الشرقية بالفوز على
إ نــد يــا نــا بيسرز  ،105-121فــي حين قرر
مينيسوتا تمبروولفز إقالة مدربه توم
ث ـي ـبــودو م ـبــاشــرة ب ـعــد اك ـت ـســاحــه لــوس
أنجلس ليكرز  86 -108األحد في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين.
ع ـل ــى م ـل ـع ــب "س ـك ــوت ـي ــاب ــان ــك أري ـ ـنـ ــا"،
تـ ــواص ـ ـلـ ــت عـ ـ ـق ـ ــدة إن ـ ــدي ـ ــان ـ ــا فـ ـ ــي م ـع ـقــل
ت ــورون ـت ــو ح ـيــث س ـقــط ل ـل ـمــرة ال ـحــاديــة
عشرة تواليا رغم افتقاد مضيفه لنجمه
كاوهي لينارد ا لــذي غــاب عن اللقاء من
أجــل الــراحــة ،لـكــن نــاب عـنــه كــايــل الوري
الـ ــذي ع ــاد إل ــى ال ـف ــري ــق ب ـعــد غ ـيــابــه عــن
ال ـم ـبــاريــات ال ـســت ال ـســاب ـقــة بـسـبــب آالم
في ظهره.
و خ ــاض الوري  32د قـيـقــة و سـجــل 12
نقطة مــع  8تـمــر يــرات حــا سـمــة ،فــي حين
سـجــل ن ــورم ــان ب ــاول  23والـكــامـيــرونــي
بــا س ـكــال س ـيــا كــام  12م ــع  10مـتــا بـعــات
واإل س ـ ـبـ ــا نـ ــي س ـ ـيـ ــرج ا يـ ـب ــا ك ــا  18مـ ــع 6
م ـتــاب ـعــات ،لـيـســاهـمــوا أي ـضــا ف ــي وضــع
ح ــد لـمـسـلـســل ان ـت ـص ــارات ان ــدي ــان ــا عند
 6مـبــار يــات ،مـعــزز يــن و ضــع فريقهم في
صــدارة المنطقة الشرقية بــ 30انتصارا
في  42مباراة ،بينها  5تواليا على أرضه
و 16من أصل  20خاضها بين جمهوره
حتى اآلن.
وكـ ــان بـ ــاول ال ـن ـجــم الـفـعـلــي لـلـمـبــاراة

بتسجيله  10نقاط من محاوالته ا لــ،12
و 11مــن نـقــاطــه ال ـ ــ 23فــي الــربــع األخـيــر
الحاسم من المباراة التي تألق خاللها
فــر يـقــه مــن خ ــارج ا ل ـقــوس بتسجيله 17
ثــاثـيــة م ــن أص ــل  33م ـحــاولــة ،بـيـنـهــا 5
لداني غرين ( 15نقطة).
وتـ ــواص ـ ـلـ ــت مـ ـع ــان ــاة لـ ـ ــوس أن ـج ـل ــس
ليكرز ومني بهزيمته الخامسة في ست
مباريات خاضها بغياب نجمه الجديد
ل ـي ـبــرون جـيـمــس الـ ــذي ت ـعــرض إلصــابــة
عـضـلـيــة ي ــوم عـيــد ال ـم ـيــاد أم ــام غــولــدن
سـتــايــت ووريـ ــرز حــامــل ال ـل ـقــب ،وج ــاء ت
على يد مضيفه مينيسوتا تمبروولفز
.108-86

إقالة المدرب ثيبودو
ورغ ــم تحقيقه راب ــع أك ـبــر ف ــوز لــه منذ
ان ـط ــاق ال ـمــوســم ال ـحــالــي بـفـضــل جـهــود
الثنائي كارل -أنتوني تاونز ( 28نقطة مع
 18متابعة) والكندي أندرو ويغينز الذي
سجل  25من نقاطه الـ 28في الشوط ّ
األول،
قــرر مينيسوتا إقالة مدربه ثيبودو بعد
قرابة ساعة على انتهاء المباراة.
وق ــال مــالــك ال ـن ــادي غـلـيــن تــايـلــور في
ب ـ ـيـ ــان " :نـ ــر يـ ــد أن ن ـش ـك ــر تـ ـ ــوم عـ ـل ــى كــل
مجهوده معنا ،ونتمنى له حظا سعيدا"،
مـضـيـفــا" :ه ــذا ال ـنــوع مــن ال ـق ــرارات ليس
س ـهــا ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،لـكـنـنــا نـعـتـقــد أنــه
ضروري للسير بالفريق الى األمام".

وف ــي الـمـبــاريــات األخ ــرى ،حـقــق لــوس
أنجلس كليبرز فوزه الحادي عشر تواليا
ع ـل ــى ض ـي ـفــه أورالن ـ ـ ـ ــدو م ــاج ـي ــك وال ـ ـ ــ23
هــذا الموسم من أ صــل  39مـبــاراة ،وجاء
بنتيجة  96-106بفضل جهود توبياس
هــار يــس ( 28نقطة مــع  9متابعات) ولو
وليامز (.)17
ور غــم ا لـ"تريبل دا بــل" الثاني عشر له
هذا الموسم وا لــ 116في مسيرته ،سقط
راسل وستبروك ( 22نقطة مع  15متابعة
و 13تمريرة حاسمة) وفريقه أوكالهوما
سيتي ثاندر في معقلهما أمام واشنطن
ويزاردز .116 -98
وهي الهزيمة األو لــى لهذا الفريق في
مـلـعـبــه أم ــام واش ـن ـطــن م ـنــذ ان ـت ـقــالــه من
سـيــاتــل (سـيــاتــل ســوبــر ســونـيـكــس) عــام
 ،2008لكنه بقي ثالثا في ترتيب المنطقة
الغربية ( 25فوزا و 14هزيمة) خلف دنفر
ناغتس المتصدر ( 26فوزا و 11هزيمة)
وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب (26
فوزا و 14هزيمة).
وفـ ــاز بــروك ـل ـيــن ن ـتــس ع ـلــى شـيـكــاغــو
بــو لــز  ،100-117وا تــا ن ـتــا هــو كــس على
م ـ ـيـ ــا مـ ــي ه ـ ـيـ ــت  ،82 -106و ت ـ ـشـ ــار لـ ــوت
هورنتس على فينيكس صنز .113-119

ةديرجلا

•
العدد  /4010الثالثاء  8يناير 2019م  2 /جمادى األولى 1440هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

على عروشهم
يتكئون!

أديب عربي كبير
من الخليج!

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

استوقفتني ص ــورة نشرتها الصحف
لمؤتمر صحافي عقدته "األ مــا نــة العامة
للمجلس األ ع ـلــى للتخطيط وا لـتـنـمـيــة".
وقبل أن نتحدث عن الـصــورة التاريخية
العظيمة ،لنتحدث عن االســم الــذي يلفت
االنتباه بفخامته ،لكنه مع األسف ناقص،
إذ إن األوجب أن تضاف إليه كلمة "عظمى"،
ألنــه يليق بها وتليق بــه ،لتصبح الدنيا
لوقان في َ
َ
لوقان.
ً
ويبدو أن مبتدع االسم كان متواضعا،
ً
حريصا على عــدم إخــافــة الـنــاس ،فحذف
ك ـل ـم ــة ا لـ ـعـ ـظـ ـم ــى بـ ـع ــد أن راودت ع ـق ـلــه
وت ـح ــرش ــت ب ـ ــه .ح ـف ـظــه الـ ـل ــه وج ـ ـ ــزاه بـمــا
يستحق.
وبــالـعــودة إلــى ال ـصــورة اإلمـبــراطــوريــة
ال ـم ـن ـشــورة ،ن ــرى ك ــراس ــي تـلـيــق بفخامة
االسم وأكثر ،إذ تصل ارتفاعات ظهورها
إل ــى مـسـتــوى رؤوس الـجــالـسـيــن عليها،
وأع ـلــى .فتعيدنا إل ــى الـمــاضــي الجميل،
ّ
وتذكرنا بما نــراه في الصحف من صور
َ
للملك ف ــؤاد والـمـلــك فـ ــاروق ،مـلــكــي مصر
المعظمين ،حيث العرش الفخيم المهيب.
لكن الحلو ما بيكملش ،كما تقول العرب
في الجاهلية (العرب تعيش اآلن جاهلية
مـ ـ ـ ــودرن) .ف ـك ـمــا أن االس ـ ــم تـنـقـصــه كلمة
"عظمى" ،فإن الصورة تحتاج إلى بعض
األشـ ـي ــاء ح ـتــى تـكـتـمــل؛ يـنـقــص ال ـصــورة
ح ــارس ــان أسـ ـم ــران بـجـثـتـيــن ضخمتين،
يـحـمــان رمـحـيــن مـتـقــاطـعـيــن ،وعـ ــدد من
ال ـ ـجـ ــواري ي ـت ـم ــددن ب ـكــل غ ـنــج ف ــي وســط
المكتب ،وصحن كبير تتوسطه "فخذة"
خــروف يسهل نهشها بعد مسكها بكلتا
اليدين ،وضحكة مجلجلة بعد أن يدخل
منحن ليعلن" :مــوالي ،لقد
الحاجب وهو
ٍ
وص ـلــت جــزيــة الـ ــروم عـلــى قــافـلــة قــوامـهــا
ثمانمئة بعير".
بــارك الله فــي األمــانــة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط ،و هـ ّـون على قيادييها
الـمـســؤولـيــة ،الـتــي ال يمكن الـتـصــدي لها
إال بهذا النوع من الكراسي اإلمبراطورية،
وبهذا االسم اإلمبراطوري الفخم .ويا رب
ّ
عجل الفرج.

موسكو تبدأ هدم دور سينما «سوفياتية»
ب ــات ــت دور ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـم ـش ـ ّـي ــدة خـ ــال الـحـقـبــة
الـســوفـيــاتـيــة م ـهــددة بــال ـهــدم ،ليختفي مـعـهــا إرث
ّ
مـ ـعـ ـم ــاري ث ـم ـي ــن ،ب ـع ــدم ــا ش ــك ـل ــت مـ ـح ــور ال ـح ـيــاة
االجـتـمــاعـيــة فــي ضــواحــي مــوسـكــو الـعـمــالـيــة على
مدى عقود.
وتحمل هذه الدور أسماء أنهر أو أحجار كريمة
أو مــدن "دول شقيقة" ســابـقــةُ ،
وبـنــي معظمها في
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ،وهي الفترة
ً
التي شهدت فيها السينما السوفياتية ازدهارا.
وبعد انهيار االتحاد السوفياتي استمر سكان
موسكو في التوجه إلى هذه القاعات تجذبهم إليها
أسعارها المتدنية ،إال أن أغلبها راح يتداعى.
وستخضع نحو أربعين من هذه الدور للتحديث
أو للهدم ،والـهــدف من ذلــك ،بحسب القائمين على
ال ـم ـشــروع ،إح ـيــاء ال ـضــواحــي الكئيبة مــع صفوف
أبــراج المساكن الالمتناهية والــوحــول التي تحتل
مساحاتها الخضراء مع انتهاء الصيف.
واشـتــرت مجموعة "أي ــه دي جــي غ ــروب"  39دار
سينما مــن ال ــدول ــة ،وت ـنــوي تحويلها إل ــى "مــراكــز
اجتماعية" تضم صاالت سينما ومتاجر ومقاهي.
وي ـق ــول غ ــري ـغ ــوري بـيـتـشـيــرسـكــي أح ــد مــديــري

«الما» يتجول في أسواق فرنسا
أم ـس ـك ــت فـ ــرق اإلن ـ ـقـ ــاذ ،أم ــس
األول ،بحيوان المــا كــان يتجول
قــرب طريق سريع ضمن منطقة
أسواق تجارية في فيدين جنوب
فرنسا ،للحيلولة دون أن يتسبب
بحادث سير.
وك ــان ال ـح ـيــوان "يـتـسـكــع" في
مـنـطـقــة ت ـج ــاري ــة ت ـقــع ب ـم ـحــاذاة
ط ــري ــق س ــري ــع ع ـن ــدم ــا وق ـ ــع فــي
قبضة فرق اإلنقاذ.

ورافـ ـ ـ ــق ف ـ ــرق اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ طـبـيــب
بـ ـيـ ـط ــري حـ ـق ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـحـ ـي ــوان
الـ ـ ـ ـ ــداجـ ـ ـ ـ ــن ،وهـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــن ف ـص ـي ـل ــة
ال ـج ـم ـل ـيــات وأصـ ـل ــه م ــن أم ـيــركــا
الجنوبية ،بسهم مخدر "قبل أن
ينقله ب ـهــدوء إل ــى مــركــز لــركــوب
الخيل حيث بات بأمان".
و ل ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـط ـ ــا ل ـ ــب أي ش ـخ ــص
بالحيوان الذي ال يحمل أي وشم.
(أ ف ب)

المجموعة ،إن هذه الدور كانت في "حالة يرثى لها"
ً
عـنــدمــا اشـتــرتـهــا شــركـتــه فــي ع ــام  ،2014موضحا
ً
لــو كــا لــة الصحافة الفرنسية " :ك ــان نصفها تقريبا
ً
مقفال منذ التسعينيات".
وأكــد بيتشيرسكي أن البنى التحتية محدودة

ً
بــالـمـنــاطــق الـسـكـنـيــة ف ــي مــوس ـكــو ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
المشروع يهدف إلى "إعــادة منح وظيفة تاريخية"
لهذه الدور ،من خالل السماح للسكان "باالستفادة
بــراحــة مــن أوق ــات الـفــراغ" دون االضـطــرار إلــى قطع
مسافات طويلة للوصول إلى وسط موسكو( .أ ف ب)

تلميذ يفجر لعبة نارية داخل الفصل
أعلنت الشرطة األلمانية ،أمس،
إص ـ ــاب ـ ــة ع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـت ــامـ ـي ــذ فــي
مدرسة جنوبي البالد إثر انفجار
لعبة نارية.
وب ـح ـســب الـتـحـقـيـقــات األول ـي ــة
ً
ً
لـلـشــرطــة ،ف ــإن مــراه ـقــا " 15عــامــا"
أشـ ـع ــل ل ـع ـبــة ن ــاري ــة داخـ ـ ــل فـصــل
دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة ث ــان ــوي ــة
متخصصة بوالية بادن-فورتمبرغ
جنوبي ألمانيا.

وأوض ـحــت الـشــرطــة فــي مدينة
كارلسروه ،أن اللعبة ،فيما يبدو،
ا نـفـجــرت قبل أن يتسنى للتلميذ
قذفها خارج الفصل.
وتم نقله إلى المستشفى ،حيث
يعاني إصابات خطيرة في يده.
وربما يفقد الصبي عدة أصابع
إثـ ــر ال ـ ـحـ ــادث ،ل ـك ــن ل ـي ـســت ه ـنــاك
(د ب أ)
خطورة على حياته.
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ً
ّ
العريض :ما هو السر الذي جعل والدي
سألتني يوما الدكتورة ثريا
ً
ً
ُ
يتحدث إليك تلفازيا ،بعد أن كــان محجما عــن الـكــام فترة طويلة؟! بل
إنه رفض التحدث للعديدين ممن ُ
قمت أنا بنفسي بالتوسط لهم عنده؟!
ّ
أجبتها :التقيت والدك األستاذ إبراهيم العريض رغم ظروف أعراض
الشيخوخة في مكتبه بــوزارة الخارجية البحرينية ،حيث كــان يحرص
حتى بعد أن تجاوز التسعين من عمره ُعلى الحضور في الصباح الباكر،
َّ
ً
ً
رتب لي ً
لقاء معه الصديق كريم شكر ،الذي كان مسؤوال كبيرا في
بعد أن
وزارة الخارجية.
• فسألته عــن ال ـشــروط الـتــي يرتئيها مناسبة لـيـخــرج عــن صمته؟!
فأجابني:
ً
"أريــد من الــذي يتحدث معي أن يكون ملما بتجربتي األدبـيــة ،وعلى
معرفة بمشوار حياتي ،وعلى األقل أن يكون لديه إلمام بتفاصيل حياتي".
فقلت له :هل سينكسر حاجز الصمت عندما نذكر للمشاهدين والدتك
في الهند من أم كربالئية لقيت نحبها– رحمها الله– إثر والدتك ،ثم قامت
ُ
بإرضاعك الهندية التي كانت تعنى بتربيتك؟!
َّ
• انفرجت أسارير الرجل ،وأخذ ينظر إلي بإمعان ،وبعد فترة صمت
قال لي :إن َمن رسخت في ذهنه هذه المعلومة البسيطة عني البد أن يكون
ً
جديرا بمحاورتي.
***
ّ
العريض،
• من هنا بدأت رحلة انطالقة التحاور مع األستاذ إبراهيم
بعد أن تم االتفاق على أن أحضر مع فريق العمل بأجهزتهم إلى مكتبه في
ً
السادسة صباحا من كل يوم ،وأحاوره بما ال يزيد على ساعة واحدة فقط.
وظللت على هذه الحال لمدة أسبوعين ،سجلت له خاللها أكثر من َّعشر
ّ
العريض ،الذي تجاوز التسعين ،يتحدث بذهنية وقادة،
ساعات ،وقد كان
ويستذكر األحداث بصفاء ذهني ،فكانت شيخوخته وظروفه الصحية في
واد آخر ،لدرجة أنه كان
واد ،وبريق
لمعان ما كان يصدر عنه من كلمات في ٍ
ٍ
ً
يسرد لي أحداثا ،وكأنه يعيش اللحظة التي يتحدث عنها!
ليس هذا فحسب ،فقد كان يقوم بمهام رسمية في وزارة الخارجية ،بل
إنه في تلك الفترة كتب رثائية شعرية رائعة يرثي فيها الشاعر نزار قباني.
***
ً
• كان الحوار ثريا بالمعلومات عن حياته عندما جاء البحرين وهو
فــي ســن الــرابـعــة عـشــرة ،ولــم يكن يعرف اللغة العربية ،لكنه ســرعــان ما
َّ
ً
ً
أتقنها وبــز أقــرانــه فيها ،وصــار يكتب شـعــرا عــربـيــا ،إلــى جانب كتابته
باإلنكليزية واألوردو والفارسية ،وكيف أنه نشر قصائده في مجلة الرسالة
بالثالثينيات ،وطبع ديــوانــه األول في بـغــداد ،وترجم رباعيات الخيام،
وأعطى رأيه في الساحة األدبية المعاصرة.
• خــرجــت مــن الـعـ ّ
ـريــض بحصيلة مــن المعلومات األدب ـيــة والثقافية
والسياسية واالجتماعية هي في غاية األهمية.
ً
ً
ً
• وجئت المحطة التي كنت أعمل فيها مزهوا فرحا فخورا بالتقاء أحد
عمالقة األدب ،وكــان االتجاه أن أقــوم بسلسلة من المقابالت مع األدبــاء،
ّ
العريض.
ليدلوا بدلوهم عما قاله األستاذ إبراهيم
***
ً
ً
• لكن مسؤوال كبيرا ،وصاحب قرار في المحطة قال لي بسخرية" :من
ً
ّ
هذا اإلبراهيم العريض؟!" ،فخرجت مصدوما من المحطة ،ولم أزل أحتفظ
باللقاء حتى اليوم ...فرحم الله أستاذ األجيال األديب والباحث والناقد
ّ
العريض.
والمترجم والشاعر إبراهيم

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

حـفــل اف ـت ـتــاح مـهــرجــان
الـ ـق ــري ــن الـ ـثـ ـق ــاف ــي الـ ـ ـ ـ " "25وح ـف ــل
ت ــوزي ــع ج ــوائ ــز الـ ــدولـ ــة ال ـت ـقــديــريــة
والتشجيعية لعام .2018
ً
مساء.
الوقت :السابعة والنصف
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــان :م ـ ـ ـسـ ـ ــرح عـ ـب ــدالـ ـحـ ـسـ ـي ــن
عبدالرضا  -السالمية.

وفيات
فاطمة عبدالرحيم علي أرملة عبدالرحيم أحمد علي
 83عاما ،شيعت ،الرجال :الشعب ،ديوان الكنادرة ،النساء :الدوحة ،ق،4
ش ،3م ،47ت66509655 ،99687987 ،98808000 :
نورية راشد الشايجي أرملة عبدالله محمد الزيد الشايجي
 79عاما ،شيعت ،الرجال :مشرف ،ق ،6ش ،8م ،21مقابل مسجد دالل باقر،
النساء :القادسية ،ق ،4ش ،41م ،1ت99842666 ،99615161 :
مريفه صالح عبدالله العازمي أرملة مرضي محمود السحيب
 89عاما ،شيعت ،سلوى ،ق ،2ش ،2م ،8ت97448004 ،99079977 :

وسط صقيع شديد ،ينتظر روي ،ذو السنوات الست،
وقريبته إدواردا ابـنــة الـعــاشــرة ،بـفــارغ الصبر وصــول
عازف البوق ،إلخراج علبة السجائر والتدخين في ساحة
ً
القرية ،عمال بتقليد غامض خالل عيد الدنح في فالي دي
سالغيرو شمال شرق البرتغال.
وينبئ وصــول الموسيقي إلــى هــذه القرية الزراعية
الصغيرة ببداية احتفاالت هذا العيد ،التي تنتهي مع
رحيله مساء اليوم التالي.
وي ـت ــرك ال ـط ـفــان ال ـخ ـجــوالن ل ــأه ــل ،ال ــذي ــن زودوه ــم
بالسجائر ،مهمة شرح هذا التقليد.
ً
وقالت إيزابيل إيرمينيجيلدو والدة إدواردا "أنا أيضا
بدأت بهذه العادة في سنهما .في كل سنة أدخن يومي
ً
 5و 6يناير ،لكني أحجم عن األمــر تماما في باقي أيام
السنة".
ً
ّ
المدرسة البالغة  45عاما المتحدرة
وأوضحت هذه
مــن القرية ،التي تعد  200نسمة ،ويعيش سكانها من
زراعــة الزيتون والكرمة "هــذا تقليد متوارث لدينا منذ
زمن بعيد".
وحتى ساعات متأخرة من الليل ،وسط درجة حرارة
قريبة من الصفر ،يتجاذب بالغون ومراهقون وحفنة من
األطفال أطــراف الحديث ،ويرقصون فرحين على أنغام
ً
البوق والطبول ،وجميعهم تقريبا يدخنون السيجارة
تلو األخرى.
وقال رئيس بلدية القرية كارلوس كادافيز "ال أحد يعلم
من أين نشأ هذا التقليد ،لكن لدينا أحد السكان في سن
ً
الواحدة بعد المئة يقول إنه كان موجودا في زمن والديه".
ً
وأضاف هذا الموظف في قطاع البريد البالغ  45عاما،
والذي يسمح البنته البكر بالتدخين منذ سن التاسعة
ً
"نظن أن األمر كان متصال في بادئ األمر بتحرر الفتيان
(أ ف ب)
مع اقترابهم من سن المراهقة".

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

د .نجم عبدالكريم

عبدالغفور جاسم محمد بوالبنات

 83عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :مسجد اإلم ــام علي الـنـقــي ،الــدسـمــة ،النساء:
المنصورية ،ق ،2ش ،29م ،27العزاء من اليوم ،ت52222208 :
صفية محمد أمين العوضي زوجة شريف محمود العوضي
 76عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان العوضي ،الدعية ،ق ،3مقابل الجمعية،
النساء :بيان ،ق ،11الشارع األول ،ج ،4م ،14ت،66608688 ،66595566 :
99903366 ،25381343

منيرة راشد ناصر بورسلي

 80عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الشامية ،ق ،4شــارع محمد الشايع ،ديــوان
بورسلي ،النساء :الشامية ،ق ،8ش 84أو  ،85م ،10ت99080990 :
نورة أحمد مبارك العصفور زوجة علي عبدالله الغريب
 70عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :بيان ،ق ،7شارع األول،
ج ،9م ،25النساء :الشامية ،ق ،7شارع جاسم الصقر ،م ،31ت،99369223 :
66607666

فاضل درويش حسن عبدالله غلوم

 59عاما ،شيع ،الــرجــال :الرميثية ،مسجد مقامس ،النساء :الرميثية،
حـسـيـنـيــة أم صـ ــادق ،ش ــارع مــالــك ب ــن أن ــس ،م ،5ق ،4ت،94014014 :
97533349

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

اإلعالنات:

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

05:19
06:44
11:55
02:47
05:06
06:28

التوزيع:

الطقس والبحر
العظمى 18
الصغرى 07
ً
أعلى مد  00:03صب ــاحـ ـ ــا
 02:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  08:03صب ــاحـ ـ ــا
 07:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

